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רבינו הנה לרבנית ואמר לה בקול בוכים, שהוא מעוניין לקבל על עצמו 
קבלה גדולה להחלמתה של בתם, אבל הוא נצרך להסכמתה, שכן זה אמור 
להיות על חשבונה. מששאלה במה המדובר, השיב שחשב לקבל על עצמו 

שלא לדבר דברי חולין בשבתות בכל ימי חייו...

ההנהגה המוהלאה שנהגו הגאון רבי חיים הנחס שיינברג זצוק"ל והרבנית, האחד לזולתו 

"ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה" )בראשית כ"ד, ס"ז(

המופלאה  ההנהגה  היא  רבינו,  של  המידות  באצילות  מיוחד  פרק 
האחד  המופתית  ההנהגה  עצמם.  לבין  בינם  והרבנית  רבינו  שנהגו 
פי  על  יקרות,  באור  זוהרים  הדברים  מיוחדת.  בשלימות  לזולתו 
דברי החכם האלוקי רבי חיים ויטאל זצ"ל, תלמיד האר"י, שכאשר 
האדם נתבע על בין אדם לחברו, הוא נבדק בראש ובראשונה ביחסו 
לרעייתו ובני ביתו. רבינו והרבנית זכו לחיות יחד למעלה משמונים 
משותפים  לחיים  כמותו,  ידוע  שלא  ביותר,  ארוך  חיים  פרק  שנה, 
בבית, והיו לאות וסמל. כל ההנהגה בבית הגדול והקדוש הזה, היתה 

לשיא השיאים של "זכו שכינה ביניהם".
קודם  שנים  כמה  מאוד,  צעיר  בגיל  התארסו  ע"ה  והרבנית  רבינו 
לכן שם חמיו הגה"צ רבי יעקב יוסף הרמן זצ"ל עינו עליו, כשראה 
ותקופה  ונצורות,  לגדולות  מעותד  שהוא  וצמיחתו  שקידתו  מתוך 
המשכלת  לבתם  חתן  שמצא  לרעייתו  אמר  שהכירו,  לאחר  קצרה 

והמיוחדת, באשע ע"ה.
תשע  בן  ורבינו  שנה,  עשרה  שבע  בת  הרבנית  היתה  כשנישאה 
עשרה, ומיד לאחר החתונה החליטו לגלות למקום תורה - לישיבת 
'מיר' באירופה. הקרבתה של הרבנית במעשה זה היתה עצומה ולא 
הבלתי  האפשרויות  ארץ  ילידת  לימים,  צעירה  כה  אשה  נתפסת. 
יחסית  השבעה  הארץ  בארה"ב,  אמידה  למשפחה  ובת  מוגבלות, 
שהיתה  והפרימיטיבית,  הענייה  לאירופה  לגלות  ומשום  בעולם, 
כמעט  שם  לחיות  ועוד  עצום,  התפתחותי  מרחק  מארה"ב  רחוקה 

ועוד שתי חברות מארה"ב לא היה  וגיסה  - שכן מלבד אח  בודדה 
לה שם כמעט מאומה, ורבינו שקד על תלמודו יומם ולילה, שבתות 
ומועדים כבימות החול, והיא עשתה זאת בשמחה כדי שבעלה יוכל 

לצמוח ולגדול בשלימות! 
נפשה  מוסרת  שהיא  ובהרגשה  ברירה,  בלית  זאת  עשתה  לא  היא 
העצומה  התורה  אהבת  מתוך  שקיבלה  בהחלטה  אלא  לתורתו, 
ויצמח  יגדל  שבעלה  היא  שאיפותיה  שפסגת  הוריה,  בבית  שינקה 
לתלמיד חכם באופן המושלם ביותר, ואם שם הוא המקום שיגדל - 

אין מאושרת ממנה.
שווים  כולם  שכל  שנה,  שמונים  של  התחלה  רק  היתה  זו  התחלה 
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"דובר המשלחת היה הרב מהוניבז': "כבוד הרב", הוא הונה למרן ה'חזון 
איש', "יש לנו ילד חדש, מוטי המתוק, מאז שהגיע אלינו להני ארבעה 

ימים הוא לא רוצה להתרחץ, ללבוש היג'מה. הוא ישן עם הבגדים, וחם 
הה כל כך...". ה'חזון איש' מנסה את מזלו, ושואל בחיוך: "מרדכיל'ה למה 

אתה לא רוצה להתרחץ?", ולהתע...

הרב יעקב קאהיל ריינץ שיחי', מגולל זיכרונות אישיים מרתקים על החזו"א והרב מהונביז'

"ִּכי ָעִשׂיָת ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני" )בראשית כ"ד, י"ד(

"...קשה מאד להסביר זאת כיום לבני דורנו, אבל הקשר שהיה לנו, 
פוניבז', לא היה סוג של הערצה או הערכה, אלא  'בית אבות  ילדי 
משהו הרבה יותר עמוק מזה. אפשר לומר שאם הרב מפוניבז' היה 
בהתרגשות  מתבטא  כך  הסבא",  היה  איש'  שה'חזון  הרי  אבא,  לנו 
השואה  לאחר  ארצה  שעלה  ריינץ,  קפיל  יעקב  הרב  שיחנו,  איש 

האיומה יחד עם אמו ע"ה, שהכניסה אותו ל'בית אבות' פוניבז'.
הרבניות  המשפחות  לאחת  בן  קאפיל,  יעקב  הרב  שיחנו  איש 
בבודפשט  החרדית  בקהילה  שהיו  ביותר,  והמיוחסות  החשובות 
הגאון  הוא  הלא  זקנו,  של  שמו  על  נקרא  הוא  הונגריה.  בירת 
המפורסם רבי יעקב קאפיל רייך זצ"ל, רבה של בודפשט. זקנו, אבי 
זצ"ל, שמילא את מקומו  זוסמן  אמו, היה הגאון רבי אפרים פישל 

של חותנו הגדול כראב"ד בודפשט.
ר' יעקב קאפיל עלה יחד עם עמו, שניהם ניצולי שואה, בשנת תש"ז 
כשהוא בן י"ד. האם גרה בירושלים, והוא הוכנס לפנימיית 'בתי אבות' 

שעל יד ישיבת פוניבז' בבני ברק, ובהמשך אף למד בישיבה עצמה.
זי"ע, נישא עד היום הזה  שמו וזכרו הטהור של מרנא ה'חזון איש' 
כמקומם מוסדי ארץ לאחר שנות השואה. הוא היה קברניט היהדות 
החרדית שישב בביתו בבני ברק, ומצודתו היתה פרוסה על היהדות 
הנאמנה בארץ ישראל וברחבי העולם. הוא היה אביהם ומאורם של 
בית ישראל בתקופתו, והשפעתו עד היום הזה. אך לא פחות מכך, 
נשא על לוח ליבו הטהור את אותם ילדים אומללים, שנותרו אחד 
אליו  אימץ  מפוניבז'  שהרב  ילדים  אותם  ממשפחה.  ושניים  מעיר 
ומסר את נפשו עליהם כל הימים, בעצה אחת עם מרן ה'חזון איש'.

בשנת תש"ט, חמש שנים לאחר פתיחת הישיבה, כבר היו תשעים 
ילדים בבתי אבות, ומאה ועשרים בחורים בישיבת פוניבז'.

היה  לא  מפוניבז'  ולרב  גדול,  כלכלי  משבר  היה  תקופה  באותה 
אך  ביום,  ארוחות  שלוש  אמנם  היו  במוסד  משכורות.  לשלם  כסף 
של  יחידו  בנו  איכשהו.  להסתדר  וניסו  קשה,  היה  המצב  בישיבה 
הרב מפוניבז', הרב אברהם כהנמן, הגיע מאמריקה וראה את המצב 

הכלכלי הקשה.
מעדיף?  אתה  מה  את  להחליט,  חייבים  "אבא,  לאביו:  ניגש  הוא 

רוצה להשאיר את הישיבה  את הישיבה או את המוסד? אם אתה 
שני  את  ביחד  להחזיק  אפשר  אי  אבל  אבות',  'בתי  את  תסגור   -

המוסדות, בסוף הכל יקרוס, חלילה...".
לאחר  אבריי'מלה,  "אבריי'מלה,  ליבו:  בחום  מפוניבז'  הרב  לו  ענה 
השואה האיומה, כשכל התורה בפולין, בליטא, בהונגריה, בגליציה, 
ברומניה עלתה בעשן, חשוב לי מאד לבנות עוד ישיבה, עוד מקום 
תורה, אבל מה אעשה? מרן ה'חפץ חיים' שהיה מורי ורבי, והכיר את 
החלומות שלי, את החזון שלי, אמר לי: 'תדע לך, תורה בלי חסד – 
לא יהיה לה קיום. אתה רוצה לפתוח ישיבה? תקדים ותפתח מוסד 
של חסד'. בלי חסד לא יהיה קיום לתורה. חז"ל לימדו אותנו: תורה – 
תחילתה חסד וסופה חסד. אני מוכרח להקים עוד ועוד ישיבות. אך 
אם אסגור את 'בתי אבות' – אסגור את כל זכות הקיום של ישיבת 

פוניבז'. אני מוכרח להמשיך ולהחזיק את המוסד 'בתי אבות'"...

לא כמו, אלא ממש
שנות דור חלפו אמנם מאז אותם ימים, אך למרות זאת הזיכרונות 
חרוטים בליבו ובנשמתו של ר' יעקב קאפיל. "איך אפשר לשכוח? 
הוא היה כמו הסבא הטוב שלנו, בעצם, לא כמו, אלא ממש כך!". רק 
לאחר שנים הם הבינו לעומק את המשמעות של המציאות הזו. רבן 
של ישראל שכל הדור נשען עליו, ירד כנגד רוחו של כל אחד ואחד, 
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והתייחס לכל בקשה שלנו, הוא האזין לכל כאב, לכל מצוקה, והפיח 
טללי חיים בלבבות הנשברים של אלו שאיבדו את כל עולמם".

קאפיל.  יעקב  ר'  את  שאלנו  איש'?"  'החזון  את  זוכר  אתה  "ממתי 
והוא משיב: "מהיום הראשון שהגעתי לבית אבות, בעצם למחרת 

היום הראשון". וכה הוא מספר:
"היה זה ביום בו הגעתי ל'בתי אבות'. אמר לי הרב אליהו מונק, שיחד 
עם זוג' ניהלו במסירות את בתי אבות: 'לך לישון מוקדם, כי בבוקר 
'החזון  על  שמעתי  אמנם  אז  עד  הרב'.  אצל  להתפלל  נלך  השכם 
איש', אבל מעולם לא חשבתי שאזכה להיות במחיצתו, ובוודאי לא 

להתפלל עמו...
אווירה  היתה  ותיקין.  לתפילת  החזו"א  של  לביתו  הגענו  "למחרת 
מיוחדת במינה. חזרתי לפתע לימים הטובים שלפני המלחמה. לא 
הורגלתי מעולם לגינונים אחרים, מלבד מה שהכרתי בהונגריה. כך 
שלאחר התפילה הציג אותי הרב מונק לפניו. ניסיתי לנשק את ידו, 

כפי שהיה נהוג אצלנו בהונגריה... אך החזו"א משך את ידו...
"ה'חזון איש' החל לשוחח עמי, והתעניין מניין באתי ומה עבר עלי. 
וזאת למרות שכל רגע היה חשוב בעיניו.  הוא ביקש לשמוע הכל, 
סיפרתי לו כי אבי הי"ד נספה בשואה, ועליתי עם אמי ע"ה לארץ דרך 

קפריסין. החזו"א התרגש מאד, וברכני שאראה הצלחה בלימודיי.
"זו לא היתה הפעם היחידה שהתפללתי עם ה'חזון איש'. מאחר שהבנו 
ובאותם  כותיקין,  שחרית  תפילת  להתפלל  מאד  מקפיד  שהחזו"א 
כדי  בינינו תורנות קבועה  מניין, עשינו  היה קשה מאד להשיג  זמנים 

להשלים לו את המניין, וכך זכיתי פעמים רבות להתפלל עמו".

יראת הכבוד
הקשר של ילדי 'בתי אבות' עם החזו"א היה משהו ייחודי ביותר, הוא 
היה אמנם אישי והדוק ביותר, אך הייתה גם יראת הכבוד, אבל זה 
גם הגיע מתוך הקשר הזה של סבא לנכדיו. במה דברים אמורים? - 

מספר ר' יעקב קאפיל:
"כאשר החזו"א טייל את טיול הבוקר שלו מידי יום, הוא עשה זאת 
לצרכי  נועד  שזה  ידענו  אנו  בגוף.  הסוכר  רמת  את  להוריד  בכדי 
בריאות גופו, ולכן נמנענו מלפגוש אותו פנים אל פנים, ונהגנו כמו 
שכתוב באיוב 'ראוני נערים ונחבאו'. וזה שלא כמקובל בימינו... היום 
אם איזה גדול יטייל ברחוב, כולם ירוצו אחריו, ואולי כוונתם לטובה 
אז  הבנו  אנחנו  אבל  מעניין.  סיפור  או  אימרה  איזו  ממנו  לשמוע   -
שצריך לתת לו להיות לבד. הוא צריך את הזמן הזה לצרכי בריאות 
גופו, ואין שום עניין להשתרך אחריו. וזה הגיע מתוך ההערצה הרבה 

שהייתה לנו כלפיו"...

קח את הגמרא ובוא לביתי
חשב  כמה  עד  מדהים,  סיפור  בעוד  אותנו  משתף  קאפיל  יעקב  ר' 
החזו"א על ילדי 'בתי אבות', ועד כמה ליווה אותם באופן אישי על 

כל צעד ושעל:
משהחלו  השחרור,  במלחמת  זה  היה  ימים.  אותם  את  אשכח  "לא 
הוראת  פי  על  ירדנו  דן,  גוש  על  המצריים  המטוסים  הפצצות 

המנהלים ללמוד בפרדס הסמוך לישיבה. הרב מפוניבז' זצ"ל אמר 
את שיעור הפתיחה של זמן קיץ בבית האריזה, שלהט מחום. אך אני 
לא יכולתי להתרכז בלימוד, מפחד ההפצצות שנשמעו כל-כך קרוב 
באותו בית אריזה. חשוב לזכור, כי מרבית הילדים היו ניצולי השואה 
האיומה, שאך לפני זמן לא רב רעדו מפחד, בכל עת שנשמעו ונראו 

האווירונים מעל ראשם, ועתה שוב...
לו  כשכואב  לסבא  הולך  שנכד  וכמו  יותר,  מעמד  החזקתי  "לא 
אמרתי  לבי.  עם  אשר  את  להשיח  לחזו"א  לרדת  החלטתי  משהו, 
אותי  תוקף  ועתה  ה',  בחסדי  השואה  את  'עברתי  בכאב:  לחזו"א 
פחד אימים'. החזון איש לא חשב זמן רב מידי. ואז אומר לי: 'קח את 

הגמרא ותבוא לבית שלי'.
את  אשמע  לא  שם  וכי  התם?  לי  מה  הכא  לי  מה  הרהרתי:  "לרגע 
האווירונים הללו? אך חזרתי בי: מה שיקרה לחזו"א יקרה גם לי. וכך 
למדתי בביתו של ה'חזון איש' כמה וכמה ימים. לאחר מספר ימים, 
בעומדי להגיד לחזו"א 'שלום' בתום התפילה, הוא נעצר על ידי ושאל: 

'האם עדיין הנך מפחד?', 'לא כל כך', עניתי. 'אם כן חזור לישיבה'"...

החזו"א שולח לחברון
ועוד סיפור מרתק בפיו של איש שיחנו, על דאגתו של מרן החזו"א 
על כל פרט ופרט: הוא היה מעורב בכל דבר ודבר, וכשנגע לבריאות 
של הילדים, הוא לא בחל בשום דבר, גם אם מדובר במעבר לעיר 

אחרת. ועל כך הוא מספר:
"היו אלו ימי הצנע. התזונה התבססה על ארוחות דג פילה שיובא 
מנורבגיה, והצרבת שסבלתי ממנה הייתה בלתי נסבלת. ושוב כמו 
לעשות.  מה  אותו  ולשאול  כך  על  לו  לספר  לחזו"א,  ירדתי  תמיד 

"למחרת הגענו לביתו של 
החזו"א לתהילת ותיקין. היתה 
אווירה מיוחדת במינה. חזרתי 
להתע לימים הטובים שלהני 
המלחמה. לא הורגלתי מעולם 
לגינונים אחרים, מלבד מה 
שהכרתי בהונגריה. כך שלאחר 
התהילה הציג אותי הרב מונק 
להניו. ניסיתי לנשק את ידו, כהי 
שהיה נהוג אצלנו בהונגריה... 
אך החזו"א משך את ידו..."
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שעשה  רנטגן  בבדיקת  קלופטשטוק.  לד"ר  אותי  שלח  החזו"א 
דיאטה  לי  רשם  הוא  בתריסריון,  )אולקוס(  כיב  מצא  במרפאתו  לי 

חמורה. הוא לא לקח דמי ביקור, כיון שהחזו"א שלח אותי.
הרופא,  אמר  מה  לו  לספר  רציתי  כעת  הרי  בכך.  נגמר  לא  "זה 
ולהראות לו מה הוא רשם. ושוב ניגשתי לחזו"א... הוא עיין ברישום 
של הרופא והפטיר: 'דיאטה כזו אפשר לעשות רק אצל אמא. עלה, 
אפוא, ירושלימה ללמוד בישיבת 'חברון', ואת סעודותיך תאכל אצל 
של  עירו  ברק,  בני  את  עזבתי  שבדבר,  הקושי  למרות  וכך  אמא'... 

ה'חזון איש', ועברתי ללמוד ב'חברון'.
"רק ביום חתונתי גילתה לי אמי ע"כ, כי בעקבות מעברי מבני ברק 
לירושלים נסעה אל החזו"א, והוא הרגיע אותה שעוד תראה הרבה 

הרבה נחת ממני, גם אם אעבור ללמוד בירושלים"...

החזו"א עומד ומכבס...
אי  'בתי אבות',  ילדי  ה'חזון איש' עם  ואם מספרים על הקשר של 

אפשר שלא להזכיר את הסיפור המצמרר הזה:
"בשנת תש"ח, הגיע לבית האבות ילד בן עשר, פליט שואה כמוני, 
שאיבד את הוריו במחנה אושוויץ. דודה זקנה הצליחה לשמור עליו 
והביאה אותו ל'בתי אבות'. גברת מונק, אם הבית, קיבלה את הילד 
באהבה ובחמלה. הילד היה מופנם וסגור. אם הבית הביאה לו, כמו 
חדשה.  ופיג'מה  ציפית  ציפה,  סדין  מצעים,  סט  חדש,  ילד  לכל 
הילד אכל את ארוחת הערב הראשונה שלו בשקט, והחביא בכיסו 
פרוסות לחם, הוא חי עדיין תחת אימי המחנות, רוצה להיות בטוח 
שכשיקום יהיה לו לחם לאכול. לאחר מכן הלך לישון עם הבגדים, 

עם הנעליים, בלי להתרחץ. גב' מונק רואה הכל ולא אומרת כלום.
"למחרת, בהגיע הערב, היא פונה אליו ברכות: 'מוטל'ה, בא תתרחץ, 
הכנתי לך פיג'מה חדשה!', אך הילד מסרב. הוא הולך לישון בבגדים 
מלוכלכים ונעליים מלאות בוץ. כולו שחור משחור, ואין עם מי לדבר...
כזה.  באופן  להמשיך  נסבל  בלתי  עד  קשה  יום,  ועוד  יום  "עובר 
ההיא מנסה לשדל אותו בחום: 'אתן לך שוקולד!' אך הילד מסרב 
ופסיכולוג  אברך  היה  לברכה,  זכרונו  גרדנביץ  הרב  בעקשנות. 
שטיפל בילדים במוסד. הוא ניסה ללטף את הילד ולדבר איתו, אך 
הילד בשלו – לא מוכן להתפשט, לא מוכן להתרחץ, והולך לישון עם 

הנעליים והבגדים המלוכלכים.
"הגברת מונק רואה שאין לה ברירה, והיא קוראת לרב מפוניבז'. הוא 
ניגש לילד החדש: 'מוטל'ה המתוק, למה אתה לא מתרחץ?'. הילד 
שותק ולא עונה. אומר הרב לגב' מונק: 'אי אפשר להישאר במצב 
כזה, נלך לחזון איש!'. משלחת שלימה מגיעה לביתו של החזון איש, 

הגב' מונק, הרב מפוניבז', הרב גרדנביץ והילד הקטן...
למרן  פונה  הוא  הרב',  'כבוד  מפוניבז':  הרב  היה  המשלחת  "דובר 
ה'חזון איש', 'יש לנו ילד חדש, מוטי המתוק, מאז שהגיע אלינו לפני 
עם  ישן  הוא  פיג'מה,  ללבוש  להתרחץ,  רוצה  לא  הוא  ימים  ארבע 

הבגדים, וחם פה כל כך...'.
"ה'חזון איש' מנסה את מזלו, ושואל בחיוך: "'מרדכיל'ה למה אתה 
נפלו חומות ההגנה של הילד,  ולפתע, כאילו  לא רוצה להתרחץ?'. 

הוא מתפרץ ועונה בזעם: 'אני לא רוצה להוריד את הבגדים! כל פעם 
שהורדתי את הבגדים, לקחו לי אותם, והשאירו אותי עם הפיג'מה 
המפוספסת. בברגן בעלזן, באושוויץ תמיד גנבו לי את הבגדים. אם 

אין לי הורים שישמרו לי על הבגדים – אני לא אוריד את בגדיי!'.
"כל הנוכחים שתקו בתדהמה. קשה היה להם לראות באיזה חוסר 
הרב  באיש.  מבטחו  לשים  מהין  שלא  האומלל,  הילד  נתון  אמון 
מפוניבז' יצא החוצה ופרץ בבכי. אמר ה'חזון איש' לילד: 'אל תדאג, 
הגב' מונק תשמור לך על הבגדים'. 'אני לא מאמין לה!', עונה הילד 
במרירות. 'הרב גרדנביץ ישמור לך על הבגדים'. 'אני לא מאמין לו!'. 
'אז אולי הרב מפוניבז' ישמור לך על הבגדים?'. 'אני לא מאמין לו!'.

אני  מה?  יודע  אתה  'מוטי,  האחרון:  הנשק  את  איש  החזון  "ניסה 
אשמור לך על הבגדים...'. הוא מסתכל על החזון איש, במבט חשדן: 
אני  שיקרתי!  לא  בחיים  'כן!  הבגדים?'  על  לי  תשמור  אתה  'הרב, 

אשמור לך על הבגדים!'. 'אם הרב ישמור לי... אני מוכן!'...
"תוך עשר דקות שבה הגברת מונק לביתו של החזו"א עם הפיג'מה. 
הילד נכנס לחדר, התלבש בפיג'מה, וכל הארבעה: הגב' מונק, הרב 
גרדנביץ, הרב מפוניבז' והחזון איש עומדים ומחכים. תוך כמה דקות 
יצא הילד עם הבגדים בידיים, ופנה לחזון איש: 'רב'ה, תשמור לי, פה 

הציצית, פה הגרביים, פה הכותנות, פה החולצה'...
והילד  איש.  החזון  מאשר  ללכת',  יכול  אתה  לך,  שומר  אני  "'ודאי, 

הולך לפנימייה להתקלח.
"כשיוצאים השניים מביט החזון איש בפוניבז'ער-רב ושניהם פורצים 
בבכי. 'לאמיר זיין די טאטע און די מאמע פון דער מרדכל'ה' )הבה 
נהיה האבא והאמא של מרדכל'ה(. ה'חזון איש' הוריד את החליפה, 
הפשיל שרוולים, לקח פיילה )קערה גדולה(, מילא במים, וביחד עם 

הרב מפוניבז' השרה את הבגדים במים נקיים...
"הבגדים שחורים משחור. מים ערוכים ממלאים את הקערה. הרב 
להתעסק  הזקנים  מהרבנים  למנוע  מנסה  הצעיר  האברך  גרדנביץ, 
בעבודה כה בזויה, אך הרבנים מתעקשים: 'מה פתאום?! זו המצווה 
שלנו!' כשהיו המים כבר שחורים לחלוטין, שפך הרב גרדנביץ את 
'סינטבון',  עם  משפשף  מפוניבז'  הרב  חדשים.  מים  והביא  המים 
שניהם  של  והדמעות  הצווארון,  את  הוא  גם  משפשף  איש  החזון 

זולגות לתוך המים.
"כשסיימו לכבס את החולצה לשביעות רצונו של ה'חזון איש', תלו 
אותה לייבוש. הם ממשיכים עם הציצית, שגם היתה שחורה כזפת. 
25 דקות, ופתאום מגיע הילד כשהוא רחוץ ומריח, לבוש  כך עברו 

בפיג'מה נקיה.
'הנה  בנחת:  לו  עונה  איש  והחזון  הבגדים?',  'איפה  הילד:  "שואל 
מרדכל'ה, הנה החולצה, הציצית והמכנסיים, אנחנו מכבסים אותם 

כעת, אני שומר לך על הבגדים, הלילה תישן אצלי'...
משפחה  שהקים  איש',  'חזון  בכולל  אברך  הוא  הזה  הילד  "היום, 
החסד  מוסד  בזכות  נולד  הזה  המבורך  הדור  וכל  בלעה"ר,  עניפה 
שהקים הרב מפוניבז', כשהחזון איש בחמלתו הרבה, עומד לימינו 

ומסייעו". 

)מתוך 'המבשר קהילות' ט"ז חשון תשפ"א(
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הסאטמר רב'ה שאל אותו בכמה כסף מדובר, והלה השיב: '2000 דולר'. 
הרב'ה הנה לגבאי, ר' יוסל אשכנזי, והורה לו לתת לאיש 1950 דולר! לאחר 

שהלך שאל הגבאי את הרב'ה: "ילמדנו רבינו, אם כבר נתתם את רוב רובו 
של הסכום, מדוע לא נתתם לו עוד 50 דולר, להשלים לסכום המלא?"

הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל, על איך עושים חסד

"ַוֹּתאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְשָׁאב" )בראשית כ"ד, י"ט(   

עשיית  בעצם  די  לא  חסדים  גמילות  במצוות  כי  כותב,  יונה  רבינו 
את  לעשות  צורה  ובאיזו  איך  מחשבה  להשקיע   יש  אלא  החסד, 

החסד.
בהקשר לכך שמעתי סיפור נפלא על הסאטמר רב'ה זי"ע:

פעם נכנס אליו אדם שלא היה מחסידיו, וסיפר לו שהוא גר בדירה 
לו  היה  שלא  חודשים  שלושה  ומזה  גוי,  הוא  הבית  שבעל  שכורה 
מהיכן לשלם את דמי השכירות. בעל הבית הודיע לו כי אם עד מחר 
לא ישלם – הוא 'יזרוק' אותו מהדירה וינקוט כלפיו צעדים חמורים, 

כדי לאלצו לשלם את חובו.
הסאטמר רב'ה שאל אותו בכמה כסף מדובר, והלה השיב: "אלפיים 

דולר – עד מחר".
הרב'ה פנה לגבאי, ר' יוסל אשכנזי, והורה לו לתת לאיש אלף תשע 
מאות וחמישים דולר! הלה, כמובן, קבל את הכסף בשמחה ובששון.
לאחר שהלך שאל הגבאי את הרב'ה: "ילמדנו רבינו, אם כבר נתתם 
דולר,  חמישים  עוד  לו  נתתם  לא  מדוע  הסכום,  של  רובו  רוב  את 

להשלים לסכום המלא?"
אמר לו הרב'ה: "בוא ואסביר לך. אם הייתי נותן לו את כל האלפיים 
דולר, כשהוא היה מגיע הביתה, ומספר לאשתו כי ביקש מהסאטמר 
רב'ה אלפיים דולר וקיבל אותם – אשתו הייתה אומרת לו: 'שוטה 
שכמוך, למה ביקשת רק אלפיים? היית צריך לבקש מהרבי ארבעת 

אלפים, והוא היה נותן לך'...
כדי  דולר,  חמישים  מאות  תשע  אלף  רק  לו  נתתי  עשיתי?  "מה 
שיראה שאיני יכול לתת יותר, וכך לא תהיינה טענות כלפיו בשובו 

הביתה".
מורי ורבותי! לא די לעשות חסד, צריך לעשות אותו מתוך מחשבה!
אספר לכם געוואלדיגע מעשה, על חסד מופלא של הטשעבינער-

רב זצ"ל:
את  שכנע  הוא  'מנדל'.  בשם  נפש  ועלוב  מסכן  יהודי  היה  ברחביה 
היה  הוא   - הגיע  שאליו  מקום  בכל  יפה...  לשיר  יודע  שהוא  עצמו 

נעמד ומתחיל להתחזן. הילדים היו לועגים לו ומחקים אותו...
שמע על כך הטשעבינער-רב, והתמלא צער על אותו יהודי מסכן.

מה עשה?
תעשה  יפה.  לשיר  יודע  שאתה  "שמעתי  לו:  ואמר  לביתו  לו  קרא 

עמי חסד ותשיר בפני".
כח,  "יישר  הרב:  לו  אמר  כשסיים  לשיר.  והחל  פיו  את  פתח  מנדל 
מטבע  לו  נתן  רצונו,  שביעות  את  לו  להראות  כדי  תענוג!".  ממש 
גם מחר, כדי לשיר  בוא אלי  יכול,  והוסיף: "אבקש ממך, אם אתה 

לפני שוב".
של  נפשו  את  החיו  שבצידן,  המטבע  גם  וכמובן  החמות,  המילים 
אותו יהודי מסכן. למחרת הוא שב לביתו של הטשעבינער-רב ופצח 

בשיר.
ונתן לו מטבע, וביקשו שיבוא  גם הפעם הודה לו הטשעבינער-רב 

מדי יום להנעים לו בקולו.
וכך מדי יום היה היהודי מגיע לבית הרב, שר לפניו ומקבל מטבע...

עד שבני הבית החליטו לשים קץ לטרחנות של אותו מנדל. אמרו לו: 
"ר' מנדל, אין צורך יותר לשיר בפני הרב, ניתן לך כל יום מטבע בלי 

שתצטרך לשיר"...
מאז הפסיק מנדל לשיר בפני הרב. כעבור מספר ימים, שאל הרב 
הבית  בני  לו  סיפרו  לבוא?".  מנדל  ר'  הפסיק  "מדוע  ביתו:  בני  את 

שאמרו לו שיתנו לו מטבע בלי לשיר...
מה  זה  לשיר,  צריך  הוא  צריך?  הוא  המטבע  את  "וכי  הרב:  אמר 

שמחייה אותו! תקראו לו מיד!".
כך חזר מנדל לשיר לפני הרב.

סיפר לי בחור, שפגש פעם את אותו מנדל ב'זכרון משה' והתעניין 
בשלומו, אמר לו מנדל: "אני ממהר, אין לי זמן, אני צריך לשיר אצל 
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אשה גויה הגיעה לאחת השכונות החרדיות בירושלים, ונצהתה כמי 
שמסתובבת ברחובות השכונה, ועוקבת אחר הליכות התושבים. איש לא ידע 

מי היא ולאיזו מטרה הגיעה לשכונה, ובשלב מסוים החלו אף לחשוד בה

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, על ההבדל הגדול בין יהודים לעמים אחרים

"ֻאַלי ֹלא ֵתֵלְך ָהִאָּשׁה" )בראשית כ"ד, ל"ט(
"אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך" )רש"י(

והוא  מידידיו,  לאחד  מכתב  שיגר  זצ''ל  וולבה  הגר''ש  המשגיח 
מדגיש בפתח האיגרת שהדברים נכתבים בהיותו במטוס, בדרכו 

מציריך שבשוויץ למדינה אחרת באירופה.
בין הדברים הוא מציין, שבעת הטיסה היה לו פנאי להתבונן בדבר 
גדולים  מרחקים  הגומא  במטוס,  עכשיו  נמצא  אני  הנה  פלא; 
'רכבות  הנקראות  רכבות  גם  יש  והרי  מאד.  עד  רבה  במהירות 
המטוס  של  מהירותו  בין  השוואה  כל  אין  זאת  ובכל  מהירות', 

ליכולת מהירותה של הרכבת, גם זו המהירה ביותר. מדוע?
נקראת  שהיא  והראיה  מהיר,  נסיעה  כלי  היא  הרכבת  גם  הרי 
את  להדביק  מצליחה  אינה  היא  אפוא,  ומדוע,  מהירה',  'רכבת 
המשוכלל  המטוס  זה  יהיה  לא  אם  גם  המטוס,  של  מהירותו 

ביותר?
ותירץ המשגיח, שהסיבה לכך היא שהרכבת לא התרוממה מעל 
הארץ... פסי הרכבת נסללים על האדמה, ואילו נתיבי התעופה 
של כל המטוסים הם באוויר. ורק מי שמתרומם מעל הארץ, יש 

בידו להסיר את כל המגבלות ולהאיץ ולהגביר את מהירותו.
"מי שנמצא עדיין על הארץ", ציין המשגיח במכתבו, "נתון תחת 
את  וימצה  שביכולתו,  מה  כל  יעשה  אם  וגם  החומר,  מגבלות 
כל כישוריו וכוחותיו, לא יגיע לדרגתו של מי ש'המריא', של מי 

שעושה את דרכו באוויר".
בוודאי שהמשגיח לא התכוון בדבריו אלה, להורות לשומעי לקחו 
שלא יצעדו על הארץ, אלא יתעופפו באוויר... כל דברי ההדרכה 
שהרביץ  השנים  עשרות  במשך  במגע  עימו  שבא  מי  לכל  שלו, 
שאסור  העיקרון  על  תמיד  נסבו  ישראל,  בעם  ומוסר  תורה 
לפסוח ולקפוץ על שלבים, ושעבודת ה' צריכה להיעשות שלב 

אחר שלב.
במכתבו הנ''ל דיבר המשגיח על הנקודה אליה צריך לשאוף כל 
יהודי, על רום הפסגות שבו הוא צריך להימצא בכל מה שקשור 

לרצונו להדבק בבוראו.
עליו להתרומם מעל הקרקע, ולהעפיל גבוה-גבוה. כי אם יישאר 

על הקרקע, יקיפו אותו מגבלות שונות.
===

אישה גויה הגיעה לאחת השכונות החרדיות בירושלים, ונצפתה 

הליכות  אחר  ועוקבת  השכונה,  ברחובות  שמסתובבת  כמי 
לשכונה,  הגיעה  מטרה  ולאיזו  היא,  מי  ידע  לא  איש  התושבים. 

ובשלב מסוים החלו אף לחשוד בה.
 – קודש  ובשבת  ברחובות,  הסתובבה  היא  השבוע  כל  במשך 
במיוחד. החל משעה לפני התקדש השבת, ועד צאתה, נראתה  
ומי  החרדית,  השכונה  של  במשעוליה  מהלכת  הגויה  האישה 
שנתקל בה יכול היה להבחין שמראה ההוד של שמירת השבת, 
והילדים  ההורים  של  המלכות  לבושי  ממלאכה,  השביתה 
בצורה  עליה  משפיע  זה  כל   - ובשלוה  ברוגע  יחדיו  המהלכים 

מיוחדת.
בביתה  כעוזרת  לעבודה,  עצמה  את  הציעה  היא  מסוים  בשלב 
של אישה חשובה, מחנכת בסמינר, שלא ראתה שום סיבה שלא 
סיבת  על  הפרטים  ונודעו  התבררו  שאז  אלא  לעבודה.  לקבלה 

בואה לירושלים, ומה היא בעצם, מחפשת כאן.
האישה ההיא רכשה התמחות רבה בחקר תולדות העמים. היא 
אחד  יום  אבל  בעיקר בתולדות האומות האירופאיות,  התרכזה 
אמרו לה שעד שלא תחקור את תולדות עם ישראל, לא עשתה 
ולא כלום... "לשם כך", יעצו לה, "כדאי לך להגיע לארץ ישראל, 
ולשהות בה מספר שבועות, עד שתצליחי לראות את מעלותיו 

של העם הזה".
מחליטה  היא  שאם  לה,  אמרו  האירופאים  שהיועצים  מעניין, 
החרדיות,  השכונות  לאחת  שתגיע  כדאי  הצעתם,  את  לממש 
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סיהר לי הרב אשכנזי שליט"א, על בחור שלא התייצב לצבא, והיו לו 
בעיות גדולות מאוד. נודע לו שבשבוע זה הוא יום היארצייט של הצדיק 

רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, שהיה תמיד אומר – "הטיר ועתיר" – אם הנך 
רוצה לקבל הטור, ולהינצל מהצבא - התהלל ותראה ישועות, וכמו הטנט 

העלה סגולה זו באין סוף מקרים שבאו להניו...

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, על דרכי השידוך של יצחק אבינו

היה  שכבר  בנו,  ליצחק  ראויה  אישה  למצוא  מבקש  אבינו  אברהם 
באותה עת בן ארבעים שנה. 

בידי מי הוא מפקיד שליחות חשובה זו, של מציאת אישה ליצחק? 
בידי "עבדו זקן ביתו" אליעזר עבד אברהם, אשר היה "מושל בכל 
אשר לו" - המנהל הכלכלי של אברהם אבינו, אחראי על כל ענייני 

הבית ועל נכסיו ואוצרותיו של אברהם.
אליעזר היה אדם גדול בפני עצמו, כפי שמפרשת הגמרא )יומא כח 
ע"ב(: "המושל בכל אשר לו – שמושל בתורת רבו", ועוד: "דמשק 
אליעזר - שהיה דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים". הוא קיים 
חיצונית  מבחינה  וגם  אבינו,  אברהם  בהם  שנהג  המנהגים  כל  את 
היה דומה לאברהם, בזקן ובמלבושים, עד כדי כך שהיה מזוהה כמו 
אברהם ממש! והיה יושב ולומד תורה יומם ולילה, שוקד על התורה, 

ומפיץ את אמונת אברהם אבינו בקב"ה.
לא פלא, אפוא, שאברהם סמך עליו בכל ענייני ביתו ועסקיו. את כל 
המיליונים שהיו לאברהם אבינו הפקיד ביד עבדו באומרו: 'אני סומך 
בלבד,  דעתך  שיקול  לפי  לפעול  יכול  הנך  האחוזים.  במאת  עליך 
עוד  לקרב  יותר,  חשובים  בדברים  עוסק  אני  כלל.  אותי  לערב  בלי 
יהודי לאמונה בקב"ה, אין לי זמן להתעסק בדברים אחרים. קח את 

המפתחות של האוצרות והכספות ועשה בהם כטוב בעיניך!'
אישה  לבנו  להביא  אליעזר  את  אברהם  שולח  כאשר  כעת,  והנה, 
ואשביעך  ירכי  תחת  ידך  נא  "שים  ממנו:  מבקש  הוא  חרן,  מבנות 
בה' אלוקי השמים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות 

הכנעני". כאן הוא כבר לא סומך עליו ומבקש ממנו שישבע!
מה אירע פתאום? וכי פעם ביקש אברהם מאליעזר שיישבע לו, כי 

לא מעל בכספי אדונו חלילה? 
ואמנם ידוע מה שדרשו רבותינו )ילקו"ש הושע רמז תקכח(: "אמר 
בתי,  לו  - אתן  אלי כתיב  אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי,  לו: 
אמר לו: אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מידבק בברוך, הישמר לך פן 
תשיב את בני שמה". התורה כתבה את המילה 'אולי' בכתיב חסר, 

לרמוז לנו שאליעזר חפץ היה להשיא את בתו שלו ליצחק. 
עדיין  אליעזר,  של  האישית  מנגיעתו  הזה  החשש  ישנו  אם  גם  אך 
הנוגע  בכל  אברהם  בו  שנותן  המוחלט  האמון  בין  ההבדל  בולט 
אינו  מדוע  לבנו.  השידוך  בעניין  היתרה  לדאגתו  החומר,  לענייני 

מסתפק במתן ההוראה ובקבלת הסכמתו של אליעזר, ומבקש ממנו 
להישבע?

ברוחניות - לא נוטלים סיכון!
אלא, שזו דרכם של צדיקים: ענייני העולם הזה אינם מטרידים אותם 
אך  מרובות,  ודאגה  לב  תשומת  להם  מקדישים  אינם  והם  כך,  כל 
בעניינים הקשורים ברוחניות - הם עושים ככל יכולתם כדי להימנע 

מסיכונים, ונוקטים בכל השתדלות אפשרית.
אברהם אבינו האמין לאליעזר עבדו - אבל כל זה עד הדברים הנוגעים 
לנשמת עם ישראל! ידע אברהם אבינו שכל ההמשכיות של האומה 
באישה  תלוי  הכל   - ובאמונה  בחסד  בתורה,  שתמשיך  היהודית, 

שייקח יצחק אבינו, שתהיה מושלמת במידת החסד.
"איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם... רבי אלעזר אומר: לב טוב" 
לו  שיש  אדם  הגבלה.  בלי  נתינה  פירושו:  טוב"  "לב  ט(.  ב,  )אבות 
יהיה כל טוב. כל הזמן הוא מחפש להיטיב  - רוצה שלשני  לב טוב 
לב  להיות בעלת  חייבת  הייתה  ליצחק,  ולהיטיב. האישה שתינשא 

טוב, בעל חסד גדולה.
ולמה דווקא יצחק היה צריך אישה בעלת חסד באופן מיוחד?

הגבורה  את  למתק  צריך  והיה  הגבורה,  מדת  היה  אבינו  יצחק  כי 
בחסדים. לכן אי אפשר היה לתת לו אישה שמוכנה לעשות קצת 
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בלי   חסד  אשאב",  לגמלך  וגם  "שתה  האומרת  כזו  רק  אלא  חסד, 
לו להגביל עצמו בחסדים. תראה, עד כאן אני  - אסור  יהודי  גבול. 
יכול לעשות חסד, לא יותר. חס ושלום! "נתון תתן", "פתוח תפתח" 

- חסד בלי גבול ובלי מידה! 
לכן, אף על פי שבכל הנוגע לביתו ולממונו סמך על אליעזר והעניק 
לו יד חופשית, בעניין הזיווג לבנו, הזיווג שעתיד להעמיד את כל כלל 
לו  שיישבע  מאליעזר  וביקש  עצומה  בזהירות  אברהם  נהג  ישראל, 

שינהג בדיוק על פי הוראותיו.

שחיטה כן, הלוואה לא?!...
רבי ישראל מסלנט, התארח פעם באכסניה כלשהי. איש לא הכיר 
אותו שם, ובהופעתו לא היה שום רמז לגדלותו, מפני שנהג ללבוש 

חליפה קצרה ולחבוש מגבעת פשוטה, כאברך מן השורה.
בכל זאת, מראהו העיד עליו כי תלמיד חכם בעל צורה הוא, ובעל 
רבי  לו  השיב  לאכזבתו  אך  לשחוט,  יודע  הוא  אם  שאלו  האכסניה 

ישראל בשלילה.
לאחר זמן ניגש רבי ישראל לבעל האכסניה, ובקשה בפיו: האם יוכל 
שעות  תוך  ההלוואה  את  לו  יחזיר  והוא  רובלים,  עשרה  לו  להלוות 

אחדות?
מכיר  איני  "הלא  בתימהון,  האכסניה  בעל  ענה  מכבודו",  "במחילה 
אותך ואיני יודע מי אתה, כיצד מצפה אתה שאסמוך עליך ואעניק 

לך הלוואה?"
מוכן  אינך  רובלים  "עשרה  ואמר:  חודר  מבט  ישראל  רבי  בו  נתן 
לסכן ולתת בידי אדם זר, שמא לא תקבלם בחזרה. אינך סומך על 
הבטחתי שאחזיר אותם עוד היום, ויש בכך היגיון, הלא אינך מכיר 
אותי כלל. מדוע, אם כן, את האחריות על כשרות מטבח האכסניה 
שלך, מוכן היית להפקיד בידי, אך ורק על סמך ההצהרה כי אני יודע 

לשחוט? על כסהך אתה מהחד ועל נשמתך אינך חושש כלל?!"...
זהו ההבדל בין צדיקים לעמי הארצות: אלה מקלים בענייני העולם 
פרט  כל  על  דואגים  ואלה  הבא,  העולם  בענייני  ומחמירים  הזה, 
מענייני העולם הזה, אך מרשים לעצמם להקל ראש בענייני בעולם 

הבא.

אליעזר מתהלל ונענה מיד
יצחק,  לבנו  שידוך  למצוא  עבדו  אליעזר  את  שולח  אבינו  אברהם 
שאינו יכול לצאת לחו"ל לחפש את זיווגו, בשל היותו עולה תמימה.
להצלחת  ארוכה  תפילה  מעתיר  הוא  לחרן  ובהגיעו  נענה,  אליעזר 
השידוך. אין די בתפילתו של אברהם על בנו וגם לא בתפילת יצחק 

על עצמו.  
אליעזר התחיל להתפלל: "ַוֹּיאַמר... ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם... 
"ַוְיִהי הּוא  נענתה תפילתו:  ומיד  והיה הנערה אשר אומר אליה...", 

ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת... ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה" )כד, טו(.
זהו כוח של תפילה מתוך הלב!

והיו  הרב אשכנזי שליט"א, על בחור שלא התייצב לצבא,  סיפר לי 
לו בעיות גדולות מאוד. נודע לו שבשבוע זה הוא יום היארצייט של 

הצדיק רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, שהיה תמיד אומר – "פטיר ועתיר" 
ותראה  התפלל   - מהצבא  ולהינצל  פטור,  לקבל  רוצה  הנך  אם   –
ישועות, וכמו פטנט פעלה סגולה זו באין סוף מקרים שבאו לפניו...

הלה שמע, והלך לציון הצדיק הרב שרעבי זצ"ל, התחנן לפניו וביקש, 
שכשם שבחיי חיותו היה מעתיר על הבאים לפניו, והיה אומר להם 

"פטיר ועתיר", כך גם עליו יתחנן במרומים.
הבחור הנ"ל היה צריך להתייצב לפני שופט, ובדרך כלל על "עוון זה" 

נשפטים לששה חודשי מאסר.
לא  למה  רוצה?  אתה  "מה  מפתיעה:  בשאלה  השופט  אליו  פנה 

התייצבת?"
והבחור ענה: "אני רוצה ללמוד תורה".

מעונש,  פטור  "הנך  נס:  בדרך  נענה  השופט  ועתיר"!  "פטיר  והנה 
אתה זכאי!"

זהו כוחה של תפילה אמיתית!

אליעזר לא סייע לרבקה
כאשר יעקב אבינו ראה את רחל באה עם צאן לבן, מיד ניגש וסייע 
לה ולרועים שהמתינו על יד הבאר: "ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר" 
)כט, י(.  גם משה רבנו השקה את צאן בנות יתרו: "ַוָּיָקם ֹמֶׁשה ַוּיֹוִׁשָען 
ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם" )שמות ב, יז(. כי כאשר רואים שהזולת טורח ועמל, 

יש מצווה לסייעו.
לרבקה,  סייע  לא  אברהם  עבד  אליעזר  מדוע  מובן  לא  זאת,  לאור 
אלא  בלבד  זו  ולא  המים,  בשאיבת  שלוש,  בת  ילדה  אז  שהייתה 

ביקש ממנה להשקותו, ואף את גמליו.
בקשה זו נוראה ועצומה, יותר מאדם המבקש מילדה קטנה למזוג 

לאלף איש כוסות מים! הייתכן דבר כזה? 
)נדרים  רבותינו  שדרשו  כמו  גדול,  גיבור  היה  אליעזר  ועוד,  זאת 
שלוש  יד(,  )יד,  ֵביתֹו"  ְיִליֵדי  ֲחִניָכיו  ֶאת  "ַוָּיֶרק  הפסוק  על  ע"ב(  לב 
ואליעזר  מאות ושמונה עשר חיילים לקח איתו אברהם למלחמה, 
היה כנגד כולם, ויש אומרים שלקח רק את אליעזר, ובעזרתו בלבד 
עמו  היו  עשרה[.  ושמונה  מאות  שלוש  בגימטריא  ]אליעזר  נלחם 
עשרה עבדים חזקים, ורבקה יכלה להשאיל להם את כדה כדי שידלו 

בעצמם! 
ידע דבר אחד: בשביל לקבל אשת חסד,  התשובה היא, שאליעזר 
שתעמיד את כל בית ישראל ותכוננו על עמוד החסד, עליה להיות 

בעלת חסד בלי טרוניות! 
לא  אך  ה(,  ס,  רבה  )בראשית  לקראתה  עלו  שהמים  אליעזר  ראה 
הסתפק בזאת. אפילו תראה אֹותֹות ּומֹוְפִתים שנעשים לזולת, אין 

זו אמת מדה להכיר את מידותיו ופנימיותו.
אליעזר לא הסתפק בניסים שנעשו לרבקה, הוא לא הסיק בגללם 
את המסקנה כי רבקה צדיקה וקדושה, אלא ביקש ממנה להשקות 

גם את הגמלים!
וזאת כי רצה לראות איך טורחת היא לגמול חסד, גוחנת שוב ושוב, 
ובכוחותיה הדלים נושאת כד ועוד כד עד כלות הכוחות, חסד מושלם 
מכל הלב, ורק כשראה שהיא מושלמת במידותיה ובמעשיה, הבין כי 
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נערה זו ראויה להעמיד את האומה היהודית, שבניה בעלי חסדים, 
ביישנים ורחמנים - "ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך". 

לפעמים אדם נותן צדקה, אך תוך כדי הוא מעיר: 'בשביל מה צריך 
לתת לו? מדוע אין הוא עובד?...' וכדומה. 

- הוא פוגם בחסד! יש לתת בלי  כשאדם מתלונן ועושה חשבונות 
הגברים  את  רואה  שרבקה  אף  על  הגדולה!  זוהי  וביקורת!  הערות 
אינה  היא  בקלות,  לשאוב  ויכולים  מולה  שעומדים  החסונים 
להניה  שנקרה  החסד  את  מקיימת  אלא  מתלוננת,  ואינה  מתרעמת 

בשמחה ובשלמות. 
ובאמת רבותינו אומרים, שדווקא כאשר שאבה לעצמה עלו המים 
עלו  לא  ולגמליו,  לעבדיו  לאליעזר,  לשאוב  כשבאה  אך  לקראתה, 
לשאוב  ולהתאמץ  להתכופף  צריכה  הייתה  אלא  לקראתה,  המים 
יח-כ(,  )כד,  ַהֹּׁשֶקת  ֶאל  ַּכָּדּה  ַוְּתַער  ָיָדּה...  ַעל  ַּכָּדּה  "ַוֹּתֶרד   - בעצמה 

וזאת כדי שהחסד יהיה שלם, על אף הקושי הרב. 
רבקה מלמדת אותנו יסוד חשוב מאד: היא אינה מתעניינת מי הוא 
האדם העומד מולה, ואף כי נראה שבקשת אליעזר אכזרית, הילדה 
כי אותה מעניין רק מה עליה  לגמול חסד,  וטורחת  הקטנה עמלה 

לעשות ולא דבר אחר! 

התח תהתח, נתן תתן
רבקה אמנו קיבלה לבעל את בנו של גדול הדור, "ְנִׂשיא ֱאֹלקים" )כג, 
בעצמו  והוא  הקודש,  ברוח  שסוכה  אמנו  שרה  נביאה,  של  בנה  ו(, 
צדיק, נביא ובעל רוח הקודש, גאון הגאונים של הדור, עשיר מופלג, 

והכל בזכות החסד שעשתה ללא גבולות. 
גבולות  ללא  בשלמות,  לידינו  שבא  חסד  כל  לעשות  ללמוד  עלינו 
וללא טרוניות: "ָנֹתן ִּתֵּתן" )במדבר כז, ז(, "ָפֹתַח ִּתְפַּתח" )דברים טו, 

ח( - חסד בלא גבולות!
)תנא דבי אליהו  יגיעו מעשי למעשה אבותי  חייב אדם לומר מתי 
פרק כה(. שמעתי פעם מראש הישיבה שלי, רבי מאיר רובמן זצ"ל, 

שלהגיע לדרגת האבות - ודאי לא נצליח, אך הכוונה בזה היא, שאולי 
נגיעה  ונתבשם מריחם, אפילו  ִנַּגע במעשי האבות הקדושים  קצת 

קטנה.
לפעמים גם נגיעה בקצה המזלג בחתיכת בשר משובחת והרחתה 
ניגע  אולי  הקדושים,  האבות  במעשה  להבדיל,  כך,  מספיקות.   -
מעט במעשיהם, אל תקרי "יגיעו" אלא "יגעו", אם זכינו קצת לנגוע 

במעשיהם הגדולים - כבר השגנו דבר גדול!
הערות  ללא  בשלימות,  הזולת  עם  חסד  לגמול  להשתדל  עלינו 

וטרוניות, חסד ללא גבולות, בלי חשבונות, מכל הלב. 

"ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו" )בראשית כ"ד, י"ח( 

הלא  חסד,  במצוות  לעסוק  רבקה  למדה  מנין  ולהבין,  להתבונן  יש 
בני ביתה היו רשעים, שהרי מי שרק היה שומע את שמו של לבן, 
כבר יודע על מי מדובר, כיון שהתפרסם ברמאויותיו. כמו כן אביה 
בתואל מת ברשעותו, ואם כן ממי היה לה ללמוד לעשות מעשים 

טובים שכאלו? 
זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  בשם  הביא  יוסף"  "לבוש  בספר 
שביאר זאת על פי מה שמצאנו במדרש, כי אברהם אבינו היה שולח 
לבני משפחתו מכתבים בענייני יסודות האמונה והנהגות טובות, כדי 
לקרבם ליהדות, וגם לבתואל, שהיה בן אחיו )כמבואר בסוף הפרשה 
הקודמת(, היה שולח מכתבים, וכשהיה פותחם והיה רואה שאין בהם 
כסף, היה נותנם לבתו רבקה שתקרא בהם, כי רק כסף עניין אותו... 

וכך, בכל פעם שהיתה רבקה קוראת במכתבים של אברהם אבינו 
ע"ה, היו הדברים משפיעים עליה, עד שבמשך הזמן הכירה בבורא 
עולם והחזיקה במדותיה הטובות, ומכאן הגיעה למעלתה הגבוהה 

במידת החסד. 

)לקט מתוך 'משכני אחריך'(

קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי

 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע

* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 
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כשנכנס ר' עזריאל לבית... שאל את ידידו: "כמה עלתה לך הנברשת הזו?? 
ענה בעה"ב: "7000 דולר!!!". ר' עזריאל עשה רגע חשבון וענה: "אה... זאת 
אומרת: שבעים נשמות של בעלי תשובה תלויות הה על הנברשת"... לאחר 

כמה ימים חזר אליו אותו גביר ואמר לו: "אל תשאל... כל העם שאני מסתכל 
עליה, אני רואה שבעים נשמות תלויות ומתנדנדות לי על הנברשת"...

שיחה מיוחדת של הגה"צ רבי עזריאל טאובר זצ"ל, על קירוב רחוקים וקרובים

זכיתי וישבתי לפני ר' עזריאל טאובר זצ"ל בחיי חיותו, והוא סיפר לי 
על הימים הטובים והמלבבים כשתנועת התשובה היתה בעיצומה... 
שמאל...  ועל  ימין  על  בתשובה  חזרה  של  סמינרים  נערכים  היו 
גריאטרי... כמו שיש  והסמינר היה נראה, להבדיל, כמו בית חולים 
יוצאים...  לא  אבל  אליהם  נכנסים  שרק  החולים,  בבית  מחלקות 
נכנסים חמישים משפחות בלי כיפה,  ככה היה נראה סמינר!!! היו 
וארבעים היו יוצאים משם בעלי תשובה גמורים... וזה היה מעשים 
תוך  צורה  ולבשו  צורה  פשטו  משפחות  ואלפי  מאות  יום...  שבכל 

תקופה קצרה...
 100 שכל  'ערכים',  ארגון  של  סטטיסטיקה  שהיתה  כך,  כדי  עד 
עשר  השבת   - דולר   1000 תורם  אתה  תשובה!!!  בעל  שווה  דולר 
נשמות לכור מחצבתן!! ו... כיום אנחנו כבר פוגשים לא אותם, אלא 
יהודי  תחשוב,  שלהם...  הנכדים  של  המסועפות  המשפחות  את 
לפני ארבעים שנה עלה על הגל, והחליט להתמסר לסמינרים של 
ערכים... והתרים ותרם מהונו ומאונו... והיום מסתובבות משפחות 
הרי  זה  לזכותו...  שנזקפים  חכמים  תלמידי  תורה,  בני  של  שלמות 

בלתי נתפס!!!
ר'  התשובה,  תנועת  של  תקופה  שבאותה  האוזן:  את  לשבר  רק 
עזריאל הוזמן לחנוכת הבית אצל גביר קרוב, שגם תרם הרבה מהונו 
לעניין. יום אחד אותו גביר בנה לעצמו וילה מכובדת. בכניסה לבית 
המהודר היתה נברשת יפה כיאה... כשנכנס ר' עזריאל לבית, שאל 
בעה"ב:  ענה  הזו??"  הנברשת  לך  עלתה  כמה  לי:  "תגיד  ידידו:  את 
וענה מיניה  ר' עזריאל עשה רגע חשבון  "שבעת אלפים דולר!!!". 
וביה: "אה... זאת אומרת: שבעים נשמות של בעלי תשובה תלויות 

פה על הנברשת"...
לאחר כמה ימים, חזר אליו אותו גביר ואמר לו: "אל תשאל, הרסת 
לי את הנברשת... כל פעם שאני מסתכל עליה, אני רואה שבעים 

נשמות תלויות ומתנדנדות לי על הנברשת"...
עכ"פ כך היה, עד לפני עשרים שלושים שנה, למי שזוכר זו הייתה 
יש  היום  והתמעטה... כמובן שגם  ולאט לאט היא דעכה  תופעה!! 
מתקרב  לא  אבל  פתוחה...  תמיד  והדלת  בתשובה,  חוזרים  תמיד 

לוואקום האדיר שהיה אז...
לעצמי  וחושב  מוקסם,  כולי  עזריאל,  ר'  של  לתיאור  מקשיב  ואני 

הלוואי והייתי זוכה להחזיר יהודי אחד  בקנאה: מי יתן... הלוואי!!! 
בתשובה!!! לקחת בן יתום ואבוד, שלא יודע מה זה 'שמע ישראל' 
ולהשיב אותו הביתה לאביו שבשמים. להפגיש אותו עם אביו שכ"כ 
המו מעיו עליו. איזו זכות עצומה... מי ייתן לי כזו זכות? איפה היום? 
אף פעם לא הצלחתי. ניסיתי כמה פעמים להחזיר יהודים בתשובה... 

איפה? היום זה לא הולך בקלות...
יצא לי לשוחח על זה עם ר' עזריאל זצ"ל: אמרתי לו שיש לי חלישות 

הדעת מזה...
אני, עם כל הכבוד, יושב וכותב עלונים של 'שלהבת' או 'אז נדברו' 
יהודים  עם  מדבר??  אני  מי  עם  תכל'ס,  אבל  יהודים...  ומחזק 
עוד  להם  מכניס  ואני  כבחמורה,  קלה  שמדקדקים  ושלמים  יראים 
משהו  עושה  באמת  לא  אני  קלה,  דחיפה  איזה  עוד  קנייטש,  איזה 
אמיד,  אדם  לבן  שקל  מאה  איזה  עוד  לדחוף  כמו  זה  משמעותי!!! 
בלעדיך!!  רעב  היה  לא  הוא  שקלים?  כמה  עוד  לו??  נתת  מה  נו... 
והוא לא נהיה שבע בזכותך!!! ואילו כשאני שומע את הסיפורים של 
ר' עזריאל, איך הוא החזיר מאות ואלפים בתשובה... אני מתקשה 

להסתיר את הקנאה שלי!!
השולחן  על  דהק  הוא  ואז  גדול  חיוך  חייך  לי,  הקשיב  עזריאל  ר' 

וכמעט צעק:
"לא!!!! יש לך טעות!! אני מאד מבין את הטעות שלך. זו טעות מאד 

נורמלית ומתבקשת.

משה גולדשטיין
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משבי  לקב"ה  שבוי  בן  שלהחזיר  אומר  הישר  שהשכל  "ברור 
לבן  חיובית  דחיפה  איזה  עוד  מלתת  יותר  הרבה  זה   - החילוניות 

חרדי, הסמוך כבר על שולחן אביו...
"זה בדיוק השינוי תפיסה שקרה  ואמר:  ר' עזריאל  "אבל", המשיך 
לי ולר' שמשון פינקוס זצ"ל, לפני יותר משלושים שנה! שנינו היינו 
עסוקים בקירוב רחוקים, שנינו התרוצצנו בכל קצוות תבל להחזיר 
יהודים בתשובה, ופתאום הבנו שנכון!!! מאוד מאוד חשוב לעשות 
שידוכים לקוב"ה... יש כ"כ הרבה ילדים אבודים של הקב"ה, שעדיין 
וצריך  יצרו קשר עם בורא עולם,  לא מצאו את השידוך, עדיין לא 

להתרוצץ מסוף העולם ועד סופו כדי לשדך אותם!!
"אבל!!! פתאום קלטנו שאנחנו משדכים לקב"ה המון המון 'כלות', 
ותכל'ס... כשהכלה נכנסת לחדר ייחוד - היא לא מסתדרת שם... לא 
לגמרי טוב לה שם, היא עצובה וממורמרת, ו'תחת אשר לא עבדת 

את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל'
"תחשוב מה יקרה לו יצוייר, שיש המון שדכנים ונעשים שידוכים על 
נישואין,  יעוץ  וכלות, אין  ימין ועל שמאל, אבל אין הדרכת חתנים 
כולם אמנם מתחתנים... אבל דווקא אחרי שמתחתנים... בדיוק שם 
הכל נתקע!!! הכל מגיע למבוי סתום!!! נו... תאר לעצמך שהיה כזה 
מקרה... מה היו צריכים לעשות??? היו צריכים לדפוק על השולחן, 
וביעוץ  חתנים  בהדרכת  המשאבים  כל  את  להשקיע  ולהתחיל 
נישואין, מאשר בשדכנות, כי... שדכנות זה דבר נפלא!! אבל שיהיה 

לאן - שלא נשדך לריק ולא נלד לבהלה"...
המשיך ר' עזריאל ואמר לי: "פתאום קלטנו שאנחנו מכניסים המון 
המון כלות לחופה, אבל כשזה מגיע לחדר יחוד - משהו שם נתקע!! 
בעיניים...  לו  מתסכלת  לא  והיא  הכלה,  מול  יושב  שבשמים  אבא 
העיניים שלה עצובות! והיא לא מבינה מה היא עושה פה? מה רוצים 

פה?
הכבוד  כל  שעם  למסקנה  והגיענו  התפיסה,  כל  את  שינינו  "ואז 
והחשיבות להביא לקב"ה עוד ועוד בנים אבודים מתאילנד ומהודו... 

אבל יש דבר אחד עוד יותר חשוב:
"הדרכת כלות!!! להסביר לכלה, ליצוק לה תוכן במהותו של יהודי, 
שתבין את העוצמה של 'זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, 
המקדש  בית  נשכח!!!  בל  זרועה'...  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך 
מאביהם  ורחוקים  אבודים  יהודים  הרבה  שהיו  בגלל  לא  נחרב 
שהייתה  כלה  אותה  בגלל  נחרב  המקדש  בית  אדרבה,  שבשמים, 
בחדר ולא ידעה מה היא עושה שם... על זה נחרב בית המקדש!!! 
אמנם אחרי... אחרי שכבר היה חורבן... ואחרי שעם ישראל התפזרו 

והנידחים בארץ  'האובדים בארץ אשור  יש את  בגלות... כעת כבר 
לשכוח  אסור  אבל  מחצבתם,  לצור  אותם  להשיב  שצריך  מצרים', 
האובד  מול  לא  לנו,  מחכה  והמשמעותית  האמיתית  שהעבודה 
וצריך להסביר  ייחוד,  יושבת בחדר  והנידח, אלא מול הכלה שכבר 

לה איך לחיות נכון"...
סיים ר' עזריאל ואמר: "שם!! בשינוי התפיסה הזה, שם נפתח ארגון 
'שלהבת', והתחלנו להתעסק עם מהותו של יהודי... התחלנו לפנות 
הכל,  עושה  כבר  הוא  הכל,  יודע  כבר  שהוא  ומלידה,  מבטן  לחרדי 
רוצים  ואנחנו  קרבנות,  ומקריב  המקדש  בבית  מסתובב  כבר  הוא 
יוכל  ויהיה לקב"ה כלה שהוא  ויהיה לו טוב שם!  שהוא יישאר שם 

להסתכל לה בעיניים"...
סיים ר' עזריאל ואמר לי בתקיפות: "תדע לך שבעיני, הרבה הרבה 
ויתאחד  ולהגיד לו שיתייחד  יותר חשוב וערכי, ללכת לחרדי גמור 
עולם...  בורא  שיש  לחילוני  לגלות  מאשר  בשמחה...  הקב"ה  עם 
מבחינתי הישג הרבה יותר גדול לגלות לחרדי, על איזה יהלומים הוא 

כבר מהלך... מאשר להשיב לקב"ה עוד בן אובד חזרה הביתה"...
עד כאן דברי ר' עזריאל זצ"ל... עדות מכלי ראשון!!!

להגיד לך שהשתכנעתי לגמרי לגמרי?? קשה לי לומר. עדיין... עדיין 
מי ייתן לי איזה חילוני ואשיב אותו לאבא שבשמים... רק לדמיין את 
המפגש המרגש בין אבא מתגעגע לבן אהוב, לאחר עשרות שנות 

ניתוק מוחלט ביניהם... אני לא עומד בזה...
זה,  אבל סו"ס אני מדבר בתיאוריה... ואילו ר' עזריאל שעשה את 
ופגש את זה למאות ואלפים... והפגיש המון המון בנים אבודים עם 
אביהם שבשמים... העיד בפני וחזר על זה עשרות פעמים, שהרבה 
יושבת מולו בחדר  יותר חשוב לאבא שבשמים, אותה כלה שכבר 
באהבה  אחריו  ללכת  ותתחיל  עצובה,  להיות  שתפסיק  יחוד... 
יותר  הרבה  חשוב  וזה  כל...  מרוב  לבב  ובטוב  ובשמחה  ובנאמנות 

מאותה בת אבודה שעדיין לא מצאה את הדרך חזרה...
אנחנו   - העיד  הוא  וככה  פגש  הוא  האלו  העולמות  שני  את  ואם 

מחויבים לדיאגנוזה שלו!!
תשובה  לבעל  הכבוד  כל  שעם  תחשוב  כן!!  מחייב...  בהחלט  וזה 
את  מכיר  ראשונה  ופעם  שבת  שומר  ראשונה  שפעם  הזה,  הטרי 
הרגעים  את  רואים  היינו  אם  דמעה,  מוחים  היינו  כולנו  בוראו... 

הנעלים האלו... אז בוא ננסה יחד לרגש את עצמינו.
לאחר  הגיעה  הזו  המסקנה  עזריאל  לר'  גם  מאליו...  מובן  לא  זה 

עשרות שנים... אבל אפשר! אפשר להבין את זה! נתאמץ קצת...

)הרב ישראל פולק, מתוך עלון 'שלהבת'  אב תש"פ 148(
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יהודי אחד נכנס בשאלה על שידוך מסוים, אם מתאים הוא עבור בנו, והרב 
שיבח מאוד את ההצעה, שמן הראוי לתוהסה חיש מהר, בטרם יקדימנו 
אחר... כעבור מסהר ימים נכנס אצלו גם אבי הבת, בשאלה אודות אותו 

שידוך עם אותו בחור. ענה לו הרב: "מן הנראה שמגיע לבתך יותר מזה..."

 הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, על הרשת השידוכים

"ְוָלַקְחָּת ִאָּשׁה ִלְבִני" )בראשית כ"ד, ד'(

הרשת חיי שרה הלא היא הרשת השידוכים

יהודי נכבד הגיע לפני הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, ראש ישיבת 
פוניבז', וביקש לברר אודות בחור אחד מתלמידי הישיבה שמציעים 
על  בירר  הוא  לרוב,  בשאלות  והיפך  אדם  אותו  ישב  לשידוך.  לפניו 
חידושו  כוח  למדנותו,  בשיעורים,  התערבותו  התמדתו,  מידת 
ופלפולו;  והאם נחשב הוא מן העילויים, האם החברותיות שלו גם כן 
מן העילויים... וכך סבב כל העת בעניין 'חשיבותו' של הבחור בלימוד.

כשסיים את שאלותיו ופנה ללכת, עצרו ראש הישיבה ושאלו:
"יסלח נא לי במטותא, למי מוצע השידוך?"

"מה זאת אומרת?", תמה האיש, "עבורי!"
"אם כן הכל מובן", אמר ראש הישיבה, "אני לתומי סברתי, שהשידוך 

מוצע עבור בתך..."
"בוודאי בשביל בתי!", הזדעק האיש, "הלא אמרתי שהשידוך הוצע 

עבורנו!". הוא לא הבין מה רוצה הרב, וכבר החל להתבלבל.
טעות  כבודך,  "במחילת  ולהשכיל:  להבין  הישיבה  ראש  לו  הסביר 
רואה אני שמחפש  'בעל' טוב לבתך,  בידך! במקום לחפש  חמורה 
כשהחיפוש  לעצמך!  איידעם[  חשובער  ]א  חשוב'  'חתן  אתה 
מתערב  הוא  כמה  בעיקר  הן  השאלות  ]שווער[,  החותן  עבור  הוא 
בשיעורים, ואם הוא נחשב 'למדן' בין העילויים. אבל כשמחפשים 
במידות,  הוא  איך  בעיקר  קצת:  שונות  הן  השאלות  הבת,  בשביל 
כיצד הוא מתנהג בפנימיה, בחדר האוכל... חריפותו הגדולה בלימוד 

לא תועיל לאשתו, אם הוא אינו בעל מידות!"...
ידועה אמרת העולם, שאמרה האישה לבעלה: "מצידי תוכל להחשיב 
אותי כמו הרבנית מוורשא בעצמה, שהרי בעצם הייתי עושה בשבילך 
אתה  יכול  מצדך  גם  כן,  ואם  מוורשא,  הרבנית  הייתי  אילו  גם  הכל, 
להחשיבני כמו הווארשעוורער-רעבעצין. רק מה, שלמעשה אין אני 

הרבנית מוורשא, זהו רק מפאת שאין אתה הרב מוורשא"...
לפיכך, צריך האדם בעיקר לתקן את עצמו ואת מידותיו, שהן עיקר 

יסוד הבית, ושלימוד התורה שלו יאיר ויזכך את מידותיו לטובה.
בפי החסידים שגורה האמרה: "לא מספיק מה שלמדת 'אתה' בתורה, 

ופלפלת בה ברוב חשיבותך, אלא בעיקר מה התורה לימדה אותך!".

יש לגשת לכל עניין השידוך בתמימות, לדעת בחכמה מה נכון לברר, 
ועד כמה צריך דרישות וחקירות.

סיפר לי חכם אחד, שרבים באים אצלו להתייעצות בענייני שידוכים, 
כדי שיבדוק את המספרים של השמות ]נומרולוגיה[ וכו' כידוע, כיון 
מכל  אבל  ובודק.  להם  נענה  והוא  לזה,  כמומחה  התפרסם  שהוא 
בכלום,  לחקור  ולא  לבדוק  ניגש  אינו  הוא  עצמו  שלו  בבניו  מקום, 
אלא הולך בתמימות. הוא פרש לי טעמו, כי כאשר בודקים – נכנסים 
ללחץ, ורק סובלים מזה, ולמה לנו להילחץ בדברים אלו? והמבין יבין, 

"תן לחכם ויחכם עוד" )משלי ט, ט(.
בענייני  רואים  מדוע  אומר:  היה  זצוק"ל  יעקב'  ה'קהילות  מרן 
כי  וכו'?  ומהססים  ולסרב,  לברר  מרבים  שהבחורים  השידוכים 
מסרב  הוא  ולכן  בו,  חפץ  העולם  ש'כל'  הבחור  לו  חושב  מתחילה 
להצעת השידוך הראשונה, כי בזה לא יפסיד עדיין את 'כל' העולם, 
כך,  אחר  אבל  בו...  רוצים  כולם  שהרי  וכו',  ולשלישית  לשנייה  וכן 
אחר  פעם  לקחתו  ממאנים  ורבים  בו,  חפץ  העולם  'כל'  שלא  נוכח 

פעם; עד שנכנע ולוקח את האחת שכבר כן תסכים לקחתו...
ידועה למי שהתנסה בדבר, שכששידוך צריך להיגמר, הרי  האמת 
מן השמים מסובבים בהרבה דרכים מופלאות שיצא השידוך לפועל, 
ומסדרים שישמעו הצדדים רק את השמועות הטובות, ושימצא חן 

בעיניהם וכו'; והרבה דרכים למקום, והדברים ידועים ליודעים.
בספר ''דרך שיחה )עמי תלא( מביא, שנכנס אדם אחד אצל ה'חזון 
איש' זצוק"ל, לברר אודות בחור שה'חזון איש' הכירו. ענהו ה'חזון 

Yaakov Lederman/Flash90
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יכול  בחור  כל  "הרי  השואל:  אמר  טוב".  יותר  להיות  "יכול  איש': 
ועל  הבחור,  של  השמים  יראת  על  שאלו  ושוב  יותר".  טוב  להיות 
"ס'קען  פתגם  באותו  איש'  ה'חזון  לו  עונה  הכל  ועל  וכו',  המידות 
זיין בעסער" ...]יכול להיות טוב יותר[, והיהודי אומר: "אכן בכל דבר 
יכול להיות יותר טוב". כשיצא השואל, אמר למלווהו שה'חזון איש' 

שיבח את הבחור! והשידוך אכן יצא לפועל.
על  והוסיף  ע"ה,  לאחותו  בעצמו  איש'  ה'חזון  סיפר  זה  מעשה 
אינו מבין מה  וכי  "זהו דבר משונה: הרי בר דעת הוא השואל,  כך: 
שמדברים עמו ורומזים לו ברורות? אין זאת אלא, שכששידוך צריך 

לצאת לפועל, לא יעזור כלום!"...

מעשה מופלא אחד, שיש מספרים אותו על מרן החזון איש זצוק"ל, 
ואני שמעתיו על הרב הקדוש רבי שלמה מזוויעהל, זכותו יגן עלינו. 

ואפשר שתרוויהו קשוט, שכן היה טיב מעשה זה אצל שניהם:
נכנס בשאלה על שידוך מסוים, אם מתאים הוא עבור  יהודי אחד 
בנו, והרב שיבח בפניו מאוד את ההצעה, שמן הראוי לתפסה חיש 

מהר, בטרם יקדימנו אחר... 
אותו  אודות  אבי הבת, בשאלה  גם  אצלו  נכנס  ימים  מספר  כעבור 
שידוך המוצע לפניו, עם אותו בחור. ענה לו הרב: "מן הנראה שמגיע 

לבתך יותר מזה...".
הרב  שנתן  הסותרת  התשובה  את  שמע  והנמרץ  הממולח  השדכן 
משנתו?  הרב  סותר  "מדוע  בשאלתו:  בעצמו  ונכנס  האבות,  לשני 
הבת  לאבי  ואלו  ביותר,  מתאים  שהשידוך  הרב  אמר  הבחור  לאבי 

אמר שאינו מתאים עבורה?"
הסביר לו הרב: "אינני יכול להתכחש לאמת הפנימית שהנני מרגיש, 
ולכל אחד צריך אני לענות לפי מה שנוגע אליו: כשהשאלה מגיעה 
מצד הבחור השואל על הבת, הרי שהיא הצעה קוסמת וטובה עבורו 
מאוד, אבל כשהשאלה מגיעה מצד הבת על הבחור, דומני שמגיע 

לה שידוך הרבה יותר הגון וטוב...".
ואחד"!  אחד  כל  של  רוחו  "לפי  המהלך  מנהיג,  של  דמותו  היא  זו 

)רש"י במדבר כז, יח(

לחיות עם ה' גם בעניני גשמיות

"ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו 
ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם" )כד, כב(

הירש רש"י: בקע – רמז לשקלי ישראל בקע לגולגולת. ושני צמידים 
לעשרת  רמז   – משקלם  זהב  עשרה  מצומדות.  לוחות  לשני  רמז   –

הדברות שבהן.
נראה שאין כוונת רש"י כאן לומר סתם גימטריות ומסהרים, אלא לציין 
כי אליעזר, שהיה עבד אברהם והיה דולה מתורת רבו לאחרים )יומא 
דף כה ע"ב(, בא ללמדנו במעשה זה, שאהילו בזמן שעוסקים בעניינים 

הגשמיים, ניתן להיות מקושר על ידם לבורא )ע"ה טיב התורה(. 

סיפר לי הרב הצדיק, הסופר הנודע בקדושתו, רבי ישראל רוזנצוויג 
זצ"ל, הנקרא 'רבי ישראל סופר', מעיר הקודש ירושלים ת"ו, שהיה 

מחסידיו המקורבים של הרבי מביאלא זצוק"ל:
את  הנפש.  בהשתפכות  בתפילותיו  מאריך  האדמו"ר  היה  כידוע, 
תפילת השחר היה מתחיל מידי יום בבוקר מוקדם, ומסיים בשעה 
בתפילותיו  רב  עמל  השקיע  הוא  הצהריים.  לקראת  מאוחרת 
הוא,  ברוך  השם  הזכרת  בכל  רבות  בכוונות  ומאריך  ארי,  כשאגות 

כדרכי זקנו, היהודי הקדוש מפשיסחא, זכותו תגן עלינו.
ולכן  הרבי,  של  לעצתו  זצ"ל  סופר  ישראל  רבי  נצרך  הימים  באחד 
הקודש  אל  להיכנס  והמתין  המדרש,  בבית  התפילה  לאחר  נשאר 
יחדיו  והתיישבו  אחריו,  הדלת  את  הרבי  סגר  משנכנס,  פנימה. 
נהנה מאוד להאריך עמו  לשיחה שנמשכה לה שעה ארוכה. הרבי 
בענייני חסידות שהיה בקי בהם, וכמובן פתר את כל ספקותיו אחד 

לאחד, עד שהיו הדברים מאירים ומלובנים היטב.
ישראל  רבי  צהרים.  שעת  כבר  היתה  הרבי,  של  מחדרו  בצאתו 
ארוכה  בתפילה  עליו  שעבר  היום  כמחצית  לאחר  חזק,  רעב  חש 
ויגיעה. הוא ירד, אפוא, מבית המדרש אל 'מגדנית  ובעבודה תמה 
'מיני מאפה', כמה עוגיות  וקנה לעצמו  גרליץ' הסמוכה שבגאולה, 
'מזונות' בשביל פת שחרית. רבי ישראל לא היה איש של כבוד כלל, 
כשראשו  ברחוב  הולך  שהיה  הגדולה,  ופרישותו  צדקותו  אף  ועל 
מורכן למטה, וטובל במקווה לפני כתיבת שמות הקודש במלאכתו, 
כידוע, עם כל זה התהלך כאדם רגיל, וכשנצרך לסעוד את לבו ניגש 

וקנה לעצמו את מזונו.
חזר, אפוא, רבי ישראל עם ה'קניה פורתא' שבידו אל בית המדרש, 
נכנס אל הקיתון הצר של ה'קאווע שטיבל' הקטן שבבית הכנסת, 

הכין 'כוס קפה' חם ומהביל, והחל סועד את לבו.
בהיותו באמצע ארוחתו, נפתחה לפתע דלת חדרו הסמוך של הרבי 
הקדוש, והרבי עשה את דרכו אל ביתו שלמעלה, בקומה השנייה. 
הידיים  נטילת  של  הברזים  עמדת  פני  על  הצר  במסדרון  בעברו 
לבו  את  סועד  שהוא  ישראל,  ברבי  הצדיק  הבחין  הקטן,  והמטבח 

במזונות וכוס הקפה בידו. 
"אינני  בתוכחה:  אליו  פנה  אהבה  מלא  ובחיוך  לשלום,  ברכו  הרבי 
מבין! מדוע בחרת לצאת ידי חובה ]יוצא זין[ במזונות? וכי למה ברא 
אותך השם יתברך בטבע של תחושת רעב? כדי שכשתצטרך לאכול 
תיקח מן הפת, ותקיים בה מצוות רבות, כגון: נטילת ידיים כהלכתה 
לנו  למה  הפת,  בסעודת  כך  כל  רבות  מצוות  לקיים  ניתן  ואם  וכו'. 

לוותר על רווח גדול כזה, ולהסתפק במזונות בעלמא?!"...
מטיב  שלמד  אמר,  ע"ה  ישראל  רבי  הצדיק  הרב  זאת  לי  כשסיהר 
עובדה זו הליכות חיים, כיצד צריך להכניס הקדושה ועבודת השם גם 
בתוך החיים הגשמיים, ואף במעשים השוטים שבחיי היום יום, צריך 
לחשוב ולחשוב בכל דבר מהו רצון ה', מה הדין והמצווה בכל דבר, 

וכיצד ניתן להעלות יותר נחת רוח להני השם יתברך!

)מתוך 'טיב המעשיות'(
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לאחר דין ודברים ביני לבין השכן, החלטתי להראות אהבה לבורא עולם, 
ולמרות שיתכן והייתי הטור מתשלום - גמרתי החלטה בליבי לבסוף, 

ואמרתי לו שלמרות שאין לי כסף ביד, אני מתחייב שכבר מחר בבוקר אני 
אגיש להניו שמונה אלף שקל, ויהי מה!

הרה"ג רבי חיים זאיד שליט"א, על השקית שהונחה מחוץ לדלת 

"ִאם ֶיְשֶׁכם ֹעִשׂים ֶחֶסד" )בראשית כ"ד, מ"ט(

מספר מגיד המישרים, ידידנו הרה"ג רבי חיים זאיד שליט"א, סיפור 
מדהים ומרגש כאחד:

בבניין שאני מתגורר בפרדס כץ בבני ברק, יש שכן שדר דלת מולי. 
דייר יהודי חרדי, ירא שמיים, בנים לתפארת אבותיהם ומלא שמחה. 
את  מוציאה  היתה  תמיד  אשתו   - זה  בבית  היתה  אחת  בעיה  אך, 
שקית פח האשפה שלהם החוצה מתוך כותלי הבית, ומניחה אותה 

מחוץ לדלת, ליד גרם המדרגות.
והסיבה היא, בגלל שהיה קשה לה עם השקית שהייתה בבית, עם 
כל הריח והבלגן. ודבר קטן – מדובר כאן בקרוב לעשרים שנה שהם 

נוהגים כך, יום יום שעה שעה.
הדבר הפריע לכלל דיירי הבניין. בכל פעם שנכנסו לקומה - ריח רע 
שנדף מן השקית היה מקבל את פניהם. אכן, 'קבלת פנים' לא נעימה, 
שאני  החלטתי  מהצד,  המצב  כל  את  כשראיתי  המעטה.  בלשון 
עושה לזה סוף טוב. במקום שכל השכנים יסבלו, ובתוכם אני, פשוט 
ובמעשה  לצפרדע,  השקית  את  אקח   - ארד  או  שאצא  פעם  בכל 
זה אחסוך מריבות בין השכנים. וכך עשיתי בכל פעם שהייתי יורד 

למטה - אני לוקח את שקית האשפה שלהם וזורק לפח.
- הוא מיד אמר לי: "הרב זאיד! למה הרב  בתחילה, כשהשכן זאת 
לא  וזה  הראוי,  הכבוד  מן  לא  זה  האשפה?  לפח  השקית  את  לוקח 

נעים להטריח את כבוד הרב לזרוק שקית אשפה בכל פעם!".
אבל אני מצדי אמרתי לו שהכל טוב, וזה דבר של מה בכך, וגם יש 
מעלית לבניין - כך שאין לי את מאמץ הירידה במדרגות, בכל פעם 
שאני סוחב את השקית. חשבתי שתשובה זו תספק אותו, אך מיד 
נודע לי שזו לא תשובה מספקת עבורו, ובכל כל פעם שהייתי זורק 
את השקית שלו לפח האשפה - זה היה מתחיל בזה שהוא אומר לי 
זה כבוד התורה,  ואין  נעים שהרב סוחב את שקית האשפה,  שלא 
כל  ושיסיר  טוב,  שהכל  לעברו  מפטיר  שהייתי  בכך  מסתיים  והיה 

דאגה מליבו, כי יש מעלית שממוקמת בבניין.
לפני שבועיים ימים הייתה שם שקית שחורה, וכדרכי בקודש הייתי 
נוטל אותה ביד, וזורק לפח הזבל, שהיה ממוקם בחניה ממול הבניין 
שלנו. משם יצאתי לסידורים ולאחר מכן חזרתי לבית. אחרי עשרים 
ופניו לא כתמול  דקות כשאני עולה לבית, לפתע מגיע אלי השכן 
שלשום. מבטו כאוב וצערו מורגש על פניו. תחושת כאב או 'ביאוס' 

שלא הצלחתי להבחין ביניהן...
הוא עולה אלי לבית ואומר לי: "הרב אל תשאל! צלצלו אלי עכשיו 
של  מזכרות  עשרים  לי  ששלחו  לי  ואמרו  עובד,  אני  בו  מהמקום 

ארבע מאות שקל, וזה יוצא סכום עצום, שווי של 8000 שקל!". 
הבעיה היחידה היא, שאני לא ידעתי מכל זה, פשוט ראיתי שקית 

שחורה וזרקתי אותה לפח, ללא כל שימת לב, כמו בכל יום.
מיד חלצתי חושים, ופעלתי במהירות הבזק ללא שנייה של מחשבה. 
תקוותי  אבל  השכונה.  של  הפחים  את  לבדוק  בכדי  למטה  ירדתי 
הפחים  כל  את  ורואה  מסתכל  אני  גדולה;  אחת  באכזבה  התמלאו 
בכמה  אותי  הקדימה  הזבל  שמשאית  כך  מתכולה.  ריקים  ברחוב 

רגעים, ששווים אלפי שקלים...
וכאן נקלעתי לספק גדול. לא ספק על מה עושים, אלא ספק הלכתי 
לו  חייב  אני  כסף,  של  הפסד  לו  שגרמתי  על  האם  במיוחד,  מורכב 
לבין  ביני  הויכוח  מתחיל  בעצם  וכאן  שלא?  או  שקל  אלף  שמונה 
השכן, האם אני חייב או לא. ושלא תטעו: הוויכוח הוא לא אם אני 
לא אשלם או שהוא רוצה את הכסף, אלא להיפך: אני רוצה לשלם 

והוא לא רוצה לקבל את הכסף.
לאחר דין ודברים ביני לבין השכן, החלטתי להראות אהבה לבורא 
והייתי פטור מתשלום, גמלה החלטה בליבי  ולמרות שיתכן  עולם, 
לבסוף, ואמרתי לו שלמרות שאין לי כסף ביד, אני מתחייב שכבר 
כאמור,  מה!  ויהי  שקל,  אלף  שמונה  לפניו  אגיש  אני  בבוקר  מחר 
הקרוב  בזמן  תבוצע  וההתחייבות  טוב,  יהיה  שהכל  לו  התחייבתי 

המשך בעמוד 29



16info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | הרשת חיי שרה | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל, סיהר ששמע העם מהגה"צ רבי דוב 
הריידין זצ"ל, "חשבתי לתומי שודאי לאחר נישואיי, כשאזכה להתעטף 

לראשונה בחיי בטלית, אראה מחזות אלוקים... חשבתי שאצליח לתהוס 
מלאכים... והנה הוהתעתי להגוש שם את היצר הרע"...

מאוצרותיו הנהלאים של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

בכל תקופה מחיי האדם, הוא מתמודד עם נסיונות וקשיים שונים 
בעבודת ה', ולכל שלב וגיל יש לו את המטרה והתוכן משלו. ילדה 
בת  לילדה  התואמים  נסיונות  וסגנון  אופי  עם  מתמודדת  שבע  בת 
שבע. אשה בת עשרים מתמודדת עם נסיונות של בת עשרים, וכך 
יתברך,  חכמתו  גזרה  כך  המאה.  בת  של  נסיונות  עם  מאה  בת  גם 

שלכל שלב של האדם הוא יתמודד עם סגנון אחר של נסיונות.
סיפר  קמניץ,  ישיבת  משגיח  זצ"ל,  שטרן  אהרן  משה  רבי  הגה"צ 
זצ"ל,  הריידין  דוב  רבי  מהגה"צ  מעניינת  התבטאות  פעם  ששמע 
לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  של  המובהקים  מתלמידיו 
רבות  והשתדלתי  "היות  ה':  שבעובדי  מהמיוחדים  שהיה  זצ"ל, 
לעבוד על עניין התפילה, חשבתי פעם לתומי שודאי לאחר נישואיי, 
כשאזכה להתעטף לראשונה בחיי בטלית, אראה מחזות אלוקים... 
הראשונה  בפעם  והנה  מלאכים...  לתפוס  שאצליח  חשבתי 
שהתעטפתי בטלית, הופתעתי לפגוש את היצר הרע שכבר הספיק 

להימצא בה עוד קודם שבאתי...".
זצ"ל,  לוין  מאיר  איצ'ה  רבי  הרה"ח  הנודע,  העסקן  סיפר  זה  כעין 
חתנו של הרבי בעל ה'אמרי אמת' מגור זצ"ל, על סבו מיסד שושלת 
לפניו  פעם  שהוגש  זצ"ל,  הרי"ם'  ה'חידושי  בעל  הרבי  גור,  הקודש 
ספר מסויים שליקט עצות נגד היצר הרע, אמר הרבי: "ליצר הרע 

שקים, מלאי עצות נגד העצות הללו..."
בשרנו  על  למדנו  הזאת  האמת  "את  ואמר:  הוסיף  אישית  ובנימה 
בעיסוקנו למען הכלל. נגד כל תחבולה שלנו – תמיד נולדו איכשהו 
צצו  מיד  מסויימים,  קשיים  על  כשהתגברנו  נגד.  תחבולות  מאות 
קשיים אחרים. כך דרכו של היצר, וזו היא תכליתו של האדם, לעבור 

קושי אחר קושי ולא לאבד את המוטיבציה".    
אל לו לאדם לטעות ולחשוב, שיבוא יום שבו יפסקו התמודדויותיו 

ונסיונותיו, עד נשימתו האחרונה הם לא יחדלו, הם רק יתחלפו!  
מהנסיונות  התרגשה  שלא  אמנו,  שרה  של  גדלותה  היתה  זו 
ודבקה  חייה,  תכלית  היא  מה  והכירה  ידעה  היא  ומההתמודדויות, 
בדרך ה' בכל עוז, וכך הצליחה לעלות ולהתרומם בכל הגילאים ובכל 
השלבים של ימיה. בת עשרים כבת שבע, ובת מאה כבת עשרים. כך 

נארגה לה מסכת חיים תמימה ושלימה. 
הנה הנסיונות מצד עצמם יש בהם כוח ומעלה מיוחדת, שביכולתם 
לרומם את האדם, לגדלו ולחסנו, ולגרום לו לחוש קרבת ה' עצומה, 
מה שאינו מסוגל לחוש בימי שגרה רגילים. פעמים שהקדוש ברוך-

יגרום  שהנסיון  כדי  עצמה,  בפני  כמטרה  נסיון  לאדם  מזמן  הוא 
לדחיפה הרוחנית המתבקשת ממנו, שעל ידי שיצליח להתגבר על 

הנסיון, יזכה בעקבותיו להתעלות ולהתרומם. 
שמעתי  כך  הללו.  הדברים  ברוח  נפלא  דבר  הסבירו  ב'נובהרדוק' 

מהגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א, רב קהילות 'פרושים': 
המילדות במצרים, שפרה ופועה, התמודדו עם נסיון עצום בכל פעם 
מחדש כשנולד ילד עברי, האם לקיים את פקודת פרעה ולהשליכו 
את  הזניחו  הן  נפשן  בגבורת  למעשה,  בחיים.  להשאירו  או  ליאור 
ישראל  כלל  את  להציל  זכו  ובכך  ציוויו,  את  והמרו  פרעה  פקודת 
מגזירתו האיומה. בתורה נאמר שהקדוש ברוך-הוא היטיב עימהן: 
"ויטב ה' למילדות" )שמות א, כ(, אך לא מפורש בפירוש איזו הטבה 

קיבלו על כך.
ב'נובהרדוק' היו אומרים שההטבה היתה עצם זימון הנסיונות! משום 
שאין לך דבר המטיב, מרומם ומגדל את האדם יותר מן הנסיונות. 
יסולא  לא  לאדם,  גורמים  שהנסיונות  אלוקים  והקירבת  הרוממות 

בפז ערכם וחשיבותם!
אין ספק שלכתחילה אל לו לאדם לבקש נסיונות, כי מהיכן לו לדעת 
אם  אכן יצליח לגבור עליהם, אך כאשר הם מזדמנים לו, עליו לשוש 
ולשמוח בהם כמוצא שלל רב, להאמין ולדעת, כי אין הקדוש ברוך-
מסוגל  ושהוא  בו,  לעמוד  בכוחו  שאין  נסיון  האדם  על  מביא  הוא 
לצלוח אותו בגבורה. עצם ההכרה הזאת תנסוך בו כח, להתגבר על 

הנסיונות המזדמנים לפתחו חדשים לבקרים.
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דוגמא נפלאה לכך, היה מספר הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל, מגדולי 
גאוני התורה בדורנו, ששמע מהגאון רבי ישראל יצחק רייזמן זצ"ל, 
חבר הביד"צ של ה'עדה החרדית' בירושלים, שבצעירותו ישב בבית 
מסויים  במקום  התוספות,  דברי  על  רבות  והתייגע  ועמל  המדרש 

שהתקשה בהבנתם. 
חסד',  ה'תורת  בעל  זצ"ל,  מלובלין  זלמן  שניאור  רבי  האדיר  הגאון 
שנודע בשערים בגאונותו המופלגת וכשרונותיו הנדירים, ראה את 
הקושי איתו מתמודד הנער הצעיר, ואמר לו: "אשריך שזכית לכך, 
כשלמדתי  אני  כזאת.  התורה  יגיעת  לדרגת  להגיע  זכיתי  לא  אני 

הבנתי יותר בקלות"... 
ה'פחד  בעל  זצ"ל,  הוטנר  יצחק  רבי  מהגאון  מכתב  פעם  ראיתי 
אבל  כוח,  דורשת  אמנם  בנסיונות  "עמידה  לבחור:  שכתב  יצחק', 

היא גם מוסיפה כוח!" כל פעם שהתגברת, התחשלת!
 כך גם בפרשתנו, הנסיונות שאירעו לשרה מצד עצמם - הם טובים. 
שהיו  שרה,  של  ימיה  את  מסכמת  כשהתורה  מעשה,  לאחר  לכן 
מלאי נסיונות והתמודדויות, ובכל זאת הצליחה לעמוד בהם בגבורה 
עילאית, הרי שאין לה טובה גדולה הימנה! ובמבט לאחור - בודאי 
שניתן לומר ש'כולם שווין לטובה', לא חרף הנסיונות והקשיים, אלא 

דווקא בגללם! 

מפוניבז',  הרב  ממרן  ששמע  את  לומר  רגיל  שליט"א,  מורי  אבי 
היום,  הכלכלי  המצב  מדוע  זצ"ל:  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון 
ישנו ברוך  השתנה פלאים מבלי היכר ממה שהיה פעם? הרי היום 
ה' שפע בכל המובנים: אוכל, בגדים וכל טוב, תנאים אלו היו בעבר 
מנת חלקם של הנגידים והעשירים בלבד, בעוד הרובד המרכזי בעם 

ישראל חי בתת תנאים ובדחקות עצומה! 
דחוקים  היו  שנה,  ושמונים  שבעים  לפני  ישראל  בארץ  כאן  החיים 
ומחושב.  מדוד  יבש  לחם  בקושי  היה  התושבים  לרוב  מאוד. 
חלקם  וצרים,  קטנטנים  היו  הבתים  כפשוטו.  שתו,  במשורה  מים 
בודדים  במטרים  הסתכם  גודלם  אשר  האדמה,  תחת  ממוקמים 
ומותרות לרוב, שמצויים  ומי מדבר על פינוקים, ממתקים  בלבד... 

היום בשפע רב גם אצל השכבה החלשה של האכלוסיה? 
יצחק דוד  בהקדמת הספר 'ציץ הקודש' מובא, שסיפר הגה"צ רבי 
שבאחד  זצ"ל,  בלויא  צבי  רבי  הרה"צ  חותנו  בשם  זצ"ל  גוטהרב 
מיכל  הערש  רבי  הקדוש  הגאון  של  תלמידיו  ישבו  כאשר  הימים 
עליו  שנסוכה  הרגישו  רבם,  לפני  הקודש'  'ציץ  בעל  זצ"ל,  שהירא 

שמחה מיוחדת. 
שאלוהו התלמידים לשמחה זו מה היא עושה? והוא השיב להם: "היום 
ידי  יצאתי  שבכך  אני  ושמח  לאכול,  מה  לי  היה  שלא  מפני  התענתי 
חובת כל הדעות המובאות בגמרא )נדרים י, א(, בנידון האם המתענה 
נקרא חוטא או קדוש. היות והיום צמתי משום שלא היה לי מה להכניס 

לפה, ולא מתוך כוונה להתענות, איני נכלל בגדר הספיקות הללו". 
שהיו  וצמצום  עניות  דקדוקי  של  מחרידים  מושגים  ואיום!  נורא 

פעם... 

הגה"צ רבי יצחק קולדצקי שליט"א, חתנו של מרן שר התורה הגר"ח 
וההתרגשות  השמחה  את  במתיקות,  תיאר  שליט"א,  קנייבסקי 
זצ"ל,  קולדצקי  שכנא  רבי  הגאון  אביו  בית  את  שאפפה  הגדולה 
בילדותו. כאשר בימי עניותם ודחקותם, אחד השכנים העניק להם 
'ירושה' - את השעון מעורר שלו... מי יכול היה לפרגן לעצמו בימים 
ההם לקנות שעון מעורר? עם הפרוטות הדלות שהשיגו בעמל ויזע, 

הזדרזו לקנות כיכר לחם... מהיד לפה ממש! 
באותם  היום  גם  אותנו  מנסה  לא  ברוך-הוא  הקדוש  באמת  ומדוע 

הנסיונות? 
אמר הרב מפוניבז', שלדעתו הסיבה היא, משום שבשמים יודעים 
שאם ינסו אותנו באותם הנסיונות לא נוכל לעמוד בהם, ואין הקדוש 

ברוך-הוא מנסה את האדם בנסיונות שאין בכוחו לעמוד בהם! 
הכרה זו אמורה להיות לאדם כנר לרגליו וכאור לנתיבותיו, במשעולי 
החיים. כשמזדמן לאדם קושי מסויים, אל לו לעולם להרים ידיים! 
אל לו להכריז נואש! עם קצת יגיעה והתאמצות באפשרותו לצלוח 
בנסיונות  האדם  את  מנסה  ברוך-הוא  הקדוש  אין  שהרי  קושי.  כל 

שאינו יכול לעמוד בהם. 
כל מה שפעלו האבות והאמהות - הם יצרו בכך כוח לדורות הבאים 
אחריהם, אחת היצירות שיצרו לנו הוא כוח מסירות הנפש לעמוד 

בנסיונות, ומכוחם עלינו לצלוח אותם בגבורה.

מעלת הקביעות והעקביות 
ישיבת מיר, עורר בשיחותיו  זצ"ל, ראש  נתן צבי הינקל  רבי  הגאון 
שכדי לזכות למעלה זו של 'כולם שווין לטובה', העצה היעוצה היא 
יזוז  ויציב, שלא  יום קבוע  לאדם שיקבע לעצמו לחיות בתוך סדר 
ולא ישנה ממנו בשום אופן. כי אחת מתכונות היצר הוא לבלבל את 
האדם, והדרך הפשוטה והקלה שלו לעשות זאת, היא על ידי שיבוש 
סדר יומו. בכך הוא גורם לו ללכת לישון מאוחר, ופועל היוצא ממנו 
פתח  וזה  מיותרת,  ועייפות  תשישות  הדעת,  צלילות  איבוד  הוא 
כוונה בתפילה, לחוסר  לכשלונות רבים; להתגברות הכעס, לחוסר 
סבלנות ועוד. אך במידה והאדם קובע את סדר יומו במסמרות, על 
לו  תסייע  שאך  מיוחדת,  ולשלווה  הדעת  לישוב  מגיע  הוא  כך  ידי 

להתרומם ולהתעלות בכל התחומים.
ראש ישיבת מיר זצ"ל הביא דוגמא קלאסית לכך, אודות אמא של 
הגאון  מרן  הגאב"ד  דודי  ֵאם  ע"ה,  קרליץ  בתיה  הרבנית  מלכות, 
התורה  ואהבת  גדולה,  צדקנית  שהיתה  זצוק"ל,  קרליץ  ניסים  רבי 
יקדה בקרבה בצורה עזה. היא קבעה לעצמה מנהג מסויים, שכרוך 
בגבורה אמיתית ובעקביות עצומה, לאכול את אותם המאכלים כל 
יום, בוקר צהרים וערב ללא כל שינוי - במשך קרוב לארבעים שנה!

מוכרחים  האדם  בני  ומרבית  מיוחדים,  כוחות  דורשת  זו  הנהגה 
יכול  ומעלתו,  דרגתו  לפי  אחד  כל  אך  ולהתחדשויות,  לשינויים 
התאוות  ובריסון  התורה  בלימוד  שונות  קביעויות  לעצמו  לעשות 
והמידות. ואין ספק שבן תורה שמנהיג עקביות בסדר יומו - מסוגל 
ממכשולים  ולהימנע  הנסיונות,  על  להתגבר  בקלות  יותר  הרבה 

שונים שמזדמנים לפתחו. 
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ויהי בחצי הלילה, ארובות שמי האי נהתחו, מבול עז ניתך ארצה מלווה 
בסערות רעמים ובמתקהות ברקים ללא רחם. בקושי מצא יחיאל מסתור 
בבקתתו מהגשמים, אך שמחתו לא ארכה, כשלהתע הגע בה ברק ובן רגע 

ההכה כולה למאכולת אש אימתנית. יחיאל עומד ועיניו כלות – עד כאן! 

 גאב"ד חרדים הרה"צ אשר אנשיל כ"ץ שליט"א
 על כל מה דעביד רחמנא לטב עביד – טעמו וראו כי טוב ה'

"ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָשָׂרה ֵמָאה ָשָׁנה ְוֶעְשִׂרים ָשָׁנה ְוֶשַׁבע ָשִׁנים" )בראשית כ"ג, א'(

היה זה בראשית שנות התר"מ. בתוככי אחד מגדודיה הגדולים של 
צבא ארה"ב, קמה וגם ניצבה פלוגה עצמאית - מהחיילים היהודים 
שגויסו לגדוד.  הם ארגנו לעצמם ביהמ"ד שיעורי תורה, ספר תורה 
בבקשות  הכיר  האמריקאי  הצבא  הדת,  שירותי  ושאר  כשר  ואוכל 
החיילים והשיג עבורם כל מצרכי הדת ואפילו ספר "מחנה ישראל" 
שיצא אז לאור על ידי מרנא החפץ חיים זצ"ל שקיבץ לפונדק אחד 

את כל ההלכות השכיחות לחיילים במצב דומה.
האוניה  אדירה,  סופה  התחוללה  הפלוגה  של  מהפלגותיה  באחת 
הגדולה שהכיל מאות חיילים טבעה, ועמה נספו כל החיילים ששהו 
על סיפוניהם, ביניהם גם חיילים מאותה קבוצה יהודית. אחד מהם 
שנסחף  יחיאל  הבחור  היה  החיילים  מכלל  היחידי  הניצול   – נותר 
לאי זנוח שהיה בקירוב מקום, הוא מצא את עצמו בודד ושומם על 
אדמת נכר – מודה על כל נשימה, אך מנותק לגמרי מכל העולם ללא 

שום אמצעי תקשורת.
אך  הכבד,  האסון  היוודע  עם  כמרקחה  נעשו  העולם  וכל  אמריקה 
משלא נמצאו שרידים נשכח העניין מכל לב. לבנתיים מנסה יחיאל 
כשבראש  דגים  וצידת  הים  מי  העץ,  מפרי  ולחיות  האי  על  לשרוד 
לשוא.  אך  מבטחים,  לאדמת  ולהגיע  להיחלץ  דרך  חיפש  מעייניו 
שהדליק  הקטנות  המדורות  איתותי  גם  בתוהו,  עלו  מאמציו  כל 
ובלית  בו  לכרסם  החל  הייאוש  תועלת.  ללא  היו   – המקום  מאבני 
ברירה החליט להגן על עצמו מפני רוחות גשמים וחיותו יער בבניית 
קיצץ  ענפים,  גזז  המרחם.  עליו  יחמול  עדי   - וקש  עצים  ביקתת 
אילנות, צירפם וחיברם, עד שקמה וגם ניצבה בקתה דלה שתשמש 

עבורו כמחסה ומסתור מזרם וממטר, עד יעבור זעם.
כל  על  השתלט  והכפור  התעצם  הקור  תאוצה,  צבר  הכבד  החורף 
ומטללי  ומטר  העוז  ממטרות  בבקתתו  מענה  מצא  בקושי  אבריו, 

הרוחות, אך יותר מכך – כלום.
ארצה  ניתך  עז  מבול  נפתחו,  האי  שמי  ארובות  הלילה,  בחצי  ויהי 
מלווה בסערות רעמים ובמתקפות ברקים ללא רחם. בקושי מצא 
יחיאל מסתור בבקתתו מהגשמים, אך שמחתו לא ארכה, כשלפתע 
פגע בה ברק ובן רגע הפכה כולה למאכולת אש אימתנית שצירפה 

לחגיגה אף את העצים השכנים. יחיאל עומד ועיניו כלות – עד כאן! 
מאומה לא נותר לי מלבד בקתתי הדלה, והנה גם היא איננה, ואני 
לים  שהלכו  הגשמים  לנחלי  הצטרפו  דמעותיו  גשמי  בא.  אני  אנא 

הסוער. א-לי א-לי למה עזבתני...
עולמו שחרב עליו באחת שבר אותו לגמרי בצעקות קולות וברקים 

עד לב השמים.
מתוך המרמור והבכי כי רבה, והנה רואה הוא לפתע מולו את הלא-
יאומן: אור קטן שמתגדל עוד ועוד אט אט... אנייה מתקרבת! הוא 
שפשף את עיניו בתימהון, ומיאן להאמין: האם שנת גאולי באה?! 
האומנם?! מישהו זיהה אותי, גילה אותי. הודו לד' כי טוב. הוא סופר 
עוגנה  גדולה  מטען  אניית  למציאות,  הופך  והחלום  השניות  את 

בסמיכות אליו.
באפיסת כוחות עלה על הסיפון, התחמם בבגדים יבשים שהוצעו לו 
ובמלוגמת משקה חמימה, ולאלתר כשחזר לנפשו ניגש לרב החובל 
לו על הצלתו, אך תמה בפניו: חודשים מספר שהנני מנסה  והודה 
בכל דרך לאותת לאניות לאור היום והלילה ובכל מצב שהוא, וכלום. 
והנה עתה באפלת הלילה גילית אותי בתוך הסערה, האיך, אתמהה. 
תמה עליו רב החובל וענה לו. וכי עיוור אני?! הן מרחוק ראיתי את 
המדורה הגדולה שהדלקת ואותות המצוקה ששידרת, ללא מחשבה 

שניה, תיכף ומיד, הפנתי את האנייה והנה הייתי שליח הצלה.
אך, המשיך רב החובל בנשימה אחת לעומתו, אמור לי אתה... איך 
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הצלחת בתוך גשם העבותות להדליק מדורת אש שכזו? הלוא דבר 
הוא...

דווקא הצרה והקושי, הקש ששבר את גב הגמל, הם היו ישועתו של 
יחיאל. וכפי שכתב יחיאל בעצמו במכתב הצלתו 'מתברר שהקושי 
האיום והנורא שהיה לי, הוא היה ישועתי - הכל לטובה' ומעתה הנה 

אל ישועתי אבטח ולא אהחד.

תודה על המכות
מחנה 'ברגן בלזן' ידוע לשמצה, ולא רק מחמת התעללות הנאצים 
ימ"ש ביהודים שעבר כל גבול, אלא גם בנוסף בעבור שבויי הגויים 
מחנה,  באותו  היהודים  עם  יחד  כלואים  שהיו  חרב  שכירי  הרוסים 
בהוסיפם חטא על פשע להרע ולא להיטיב, להכות גם המה ביהודים 

מכת הרג וחרב ואבדן ר"ל. 
ע"י  המחנה  שחרור  טרם  הנאצי,  הרשע  מלכות  של  האחרון  ביום 
זממו  הרעה,  אליהם  שכלתה  ימ"ש  הנאצים  כשראו  הבריטים, 

הצוררים מזימה שפילה ואכזרית.
השמועה עשתה לה כנפים: הנאצים הפכו את לבם. משאיות גדושות 
לחם טרי הגיעו לפתח המחנה - וכל הרוצה יבוא וייטול. כלא מאמינים 
אצו רצו עובדי המחנה מזי רעב היהודים והגויים כאחד לחטוף את 
משאת נפשם מזה שנים – ככר לחם שלם וטרי. ההתנפלות הייתה 
כה גדולה עד שנהיית אנדרלמוסיה חסרת מעצורים. משכך הוכרחו 
הנאצים להשליט סדר ע"י תור ארוך ומפותל, רק בכך יקבל כל אחד 

ככר לחם בעד לנפשו. 
אך  זמן,  לאורך  כוחות  באפיסת  בתור  והתייצב  עמד  יוס'ל  גם 
לבו  נותרו,  בודדות  לחמים  רק  כי  לגלות  נחרד  תורו  משהתקרב 
החסיר פעימה, אך כשהתקרב תורו ראה שמספר הלחמים שנותרו 
הוא  אף  שיזכה  אומרת  וזאת  בתור,  השישי  הוא  והנה  ששה,  הם 
ב"מתנה", האחרונה. אכן בהגיע תור יוס'ל קיבל לרוב שמחתו את 
הכיכר האחרון, אך משפנה ללכת ראה כי הנאצי מוציא ארגז נוסף 
יוס'ל את היסח הדעת  ובו לחמים נוספים, בהחלטה של רגע ניצל 
כיכר  את  השנייה  בידו  כשמחביא  ידו  את  שוב  והושיט  הנאצי  של 
של  לשמחתו  נוסף,  ככר  לו  העניק  אכן  הנאצי  גבו,  מאחורי  הלחם 

יוס'ל שלא ידעה גבול, תרתי לטיבותא.
ולאכול  בשנים  רב  רעבונו  לשבור  לחדרו  יוס'ל  ניגש  ריקוד  בצעדי 
את שתי הכיכרות יחד, מי מילל ומי פילל לבו שש ושמח במציאה 
הגדולה מה שלא זכו רבים אחרים. אך לפתע הרגיש כי שתי ידיים 
גסות לופתות את צווארו. עד שהבין את המתרחש כבר מצא את 
בצעקה  רוסי  אסיר  רוכן  כשמעליו  הארץ  על  וחבול  מוכה  עצמו 
אדירה, הבא לי את שתי הלחמים בזה הרגע, אחרת אגלה את אוזן 
ניסה  יוסל  דתך...  ואחת  לחמים  שני  חטפת  כי  במעלליך  הרשעים 
בתחילה לגונן על שארית חייו המונחת בכיכרות הלחם, אך הרוסי 
טיפת  ללא  מידיו  אותם  חטף  רגע  ובן  רב  זמן  לו  הותיר  לא  החסון 
רחמים כשמשאירו מוכה וחבול, כאוב ומיוסר, מבוסס בדמו ארצה.

כלפי  נפש  ובמפחי  בכי  בקול  וליבו  פיו  פתח  לגמרי  שנשבר  יוס'ל 
כה  לאחר  אחרי,  דלקת  כי  חטאתי  ומה  פשעי  מה  רבש"ע  שמיא, 

נותר לי... הרעב והכאב רמסוהו עד  הרבה שנות סבל אף זאת לא 
עפר ותוך כדי בכיה התעלף ונרדם.

השמש  קרני  לאור  המחנה  ברחבת  מתעורר  ויוסל  אור  הבוקר 
החמימים וכולו תמיהה, איך יתכן כזאת, להתעורר מאוחר ולהיוותר 
בחיים, איך לא ירו בי חיות הטרף לאלתר. עוד טרם הספיק לעכל 
למאות  חללים  פזורים  היו  מסביבו  הכל,  הבין   - המתרחש  את 
גם  וביניהם  חיים  רוח  ללא  כך  שכבו  המחנה  תושבי  כל  ואלפים, 
אותו גוי רוסי שהיה מוטל פגר מת ביניהם. ברגע כמימרא הכתה בו 
ההכרה: הלחמים – מורעלים היו. זאת הייתה סיבת נדיבות לבבם של 
הנאצים. מזועזע כולו צעק יוסל ממעמקי גרונו 'רבש"ע יישר כח על 

המכות' ותודה לך ה' על פרשת הלחם הגזול. 
באותו מחנה שהו גם קבוצת בנות מהעיר סאטמאר, ביניהם בנות 
בהשגחה  ה'  יד  זרחה  עליהם  שגם  ופולאק,  גאנץ  פישר  למשפ' 
פרטית מופלאה. בהגיע תורם לקבלת הלחם – תמו הכיכרות. גם הן 
ביכו נואשות על מר גורלם בזעקת נפש 'למה נגרע', עד ש"ריחמו" 
עליהם הנאצים והובטח להם כי מחר עם שחר יאפו במיוחד עבורן 
גוברת, עמדו הנאצים בדיבורם  ואכן, בפליאה  ויביאו להם.  לחמים 
ועם שחר אפו עבורן לחם, אך למגינת לבם של הנאצים לא הספיק 
החיילים  הופיעו  הלחם  אפיית  בגמר  שבדיוק  כיוון  להחמיץ  בצקם 
הבריטים במחנה, הנאצים המבוהלים עד אימה השאירו את הלחם 
וברחו על נפשם. קבוצת הבנות רצו מיד לעבר המטבח לחטוף את 
שראו  הבריטים  החיילים  אותן  הקדימו  כמימרא  ברגע  אך  לחמן 
והבינו ומנעו מהם בכח את הלחם ביודעם שהוא מורעל, ובכך נצלו. 
והקימו  נצלו  ומכח "צרתם"  זה שעמדה להם.  גם המה צרתם הוא 

משפחות מפארות בישראל.

כי טוב ה' – כי לעולם חסדו 
שוון  כולן  שרה',  חיי  'שני  בפרשתן  הפסוק  את  דורש  הק'  רש"י 
לטובה. כל שנותיה למשך מאה עשרים ושבע שנים היו כולם טובים 

ומבורכים.
שרה  שעברה  הקשות  השנים  כל  האם  מאליה,  זועקת  והקושיא 
וכמה  כמה  והלא  נעמי?!  הזאת  לברכה'.  הטובות  'כשנים  יקראו 
חרן  מעזיבת  החל  השנים,  במשך  זו  צדקנית  סבלה  צרורות  צרות 
בראשונה  פרעה  בבית  ומרורים  סבל  אכלה  שם  למצרים,  וירידה 
ואבימלך בשניה, עשרות שנות עקרה שכמת נחשבת, ונוסף גם הוא 
על שונאינו - מעשי הגר וישמעאל. והנה שנותיה מלאים יגון אנחה 

וייסורים, ולהם קורא רש"י כולן שוות לטובה, האומנם, האיך.
תשובה ניצחת השיב הרה"ק רבי זושא זיעוכי"א, 'כולן שוין לטובה' 
פירושו  הכי  אלא  דווקא,  לאו  היו,  טובים  השנים  שכל  פירושו  אין 
כולן אמרה  כי על  אצל שרה היו נחשבים כל השנים שווין לטובה, 
גם זו לטובה, וכדשנינו )ברכות ס:( לעולם יהא אדם רגיל לומר כל 
ולכן כל צער סבל ומועקה שעברה  מה דעביד רחמנא לטב עביד. 

צדקנית זו היו בעיניה 'כולן שווין לטובה'. 
זושא  רבי  להרבי  יאה  לו  כי  נאה  לו  כי  פיהו,  מנשיקות  ישקני  ואכן 
נכנסו האחים הקדושים  ובהקדם הסיפור הידוע שפעם  כך.  לתרץ 
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לרבם  זיעוכי"א  מניקלשבורג  שמעלקע  רבי  ואחיו  ההפלאה  בעל 
הרה"ק המגיד ממעזריטש ושאלהו על הא דשנינו במשנה )ברכות 
ט ה( חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה ואמרו ע"ז 
ניתן  איך  האחים,  והקשו  בשמחה,  לקבלינהו  דחייב  ס:(  )שם  בגמ' 

לדרוש מבשר ודם להגיע לדרגה כזו.
ענה להם המגיד שעל שאלה כזו יכול רק הרבי רבי זושא לענות, לכו 
אליו הנה יושב הוא כעת בביהמ"ד והוא יגיד לכם את פירוש דברי 

חז"ל הללו.
כידוע היה הרבי רבי זושא עני גדול עד חרפת רעב, מדוכא בייסורים 
ומלא במכאובים. נכנסו האחים לביהמ"ד ומצאוהו יושב בירכתיים 
שלח  הרבי  לאמר,  אותו  ושאלו  אליו  ניגשו  באימה  התנור,  תחת 
אותנו דווקא אל מר לברר כיצד יתכן לברך על הרעה כשם שמברך 
על הטובה בשמחה, אנא סבר את אוזנינו. תמה והתפלא רבי זושא 
וענה להם נחרצות, וודאי טעות הוא בידכם, לא אלי התכוון הרבי, 
הלוא בריך רחמנא שלא עזב חסדו עמדי ומעודי ועד הלום טרם היה 
לי איזה דבר רע וכלו היה רק טובה וברכה, ואיך אדע כיצד מברכים 

על רעה...
בידינו,  ואמרו, הנה כבר תשובה לקושייתנו  נענו האחים הקדושים 
שיהא האדם בוטח ומאמין בבוראו כל כך עד  כוונת חז"ל,  זהו  אכן 

שלא ידע שהם צרות וממילא יקבלם בשמחה.
ועל זה אמר דוד המלך )תהילים לד יא( ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב, 
של  שבחא  היא  דא  מסאדיגורא  יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  וביאר 
דורשי ה', שלא יחסרו – אינם מרגישים שום חסר, יען כל טוב - כל 
מה שקורה עמהם הרי זה להם טוב, בין הנראה והנגלה ובין הנסתר. 
ושמעתי נועם אמרים בשם המגיד מישרים הגאון רבי ישראל זושא 
הלווי הורוויץ שליט"א אב"ד קהילות החסידים אלעד שאמר בדרך 
צחות מהו בת ק' כבת כ', אלא לרמז על סדר פרקי התהילים, כי הנה 
מזמור לתודה,  ביום צרה, ופרק ק' הוא  פרק כ' הוא מזמור יענך ה' 
ועל  לטובה  אצלה  שוין  היו  שכולם  כאמור,  שרה,  מידת  הייתה  וזו 
כולם אמרה מזמור לתודה גם הצרה וגם התודה – כולם שווים אצלה 
לטובה. ולדרכו ניתן להוסיף לומר שזהו 'ובת כ' כבת ז'' – שבפרק ז' 
כתיב אודה ה' כצדקו ואזמרה שם ה' עליון, נמצא שכל השנים שוות 

היו אצלה בזמירות של תודה.
של  הקדוש  לשונו  עם  להשתעשע  מרבה  היה  זצ"ל  אאמו"ר  כ"ק 
התניא )אגרת הקודש יא( 'המאמין לא יחוש משום ייסורים בעולם, 
ובכל ענייני העולם הן ולאו ]טוב ורע[ שווין אצלו בהשוואה אמתית, 
זו באמת, נעשה הכל טוב גם בגלוי'. אבי זצ"ל שהיה איש  באמונה 
מלא חולאים ובעל ייסורים 'האט זיך געקאכט'  - היה מתלהב עם 

דברי התניא הללו והיה דורש בהם בכל עת מצוא.

היהודים  מן  אחד  זמנינו.  בן  השגחה-הרטית  לסיהור  ומכאן 
לארגון  נכנס  דחופה  להלוואה  היה  שנזקק  בארה"ב,  המקומיים 
גמ"ח של רחמנים בני רחמנים ולווה סך חמישים אלף דולר תמורת 
לכל  צ'ק  הגמ"ח,  הנהלת  בידי  ביטחון  לתוספת  שהפקיד  צ'קים 
לכן  בבנק  כסף  די  לו  שאין  שכיוון  מראש  עליהם  התנה  אך  חודש, 
יביא בעצמו לגמ"ח כסף מזומן כל חודש ותמורתו יקבל חזרה את 
הצ'ק של אותו חודש. וכך הווי בחודש הראשון השני וגם השלישי, 
הכל התנהג כמסוכם וכשורה, אך בחודש הרביעי שכח בעל הגמ"ח 
בעל  הלווה  את  לעדכן  זכר  לא  ואפילו  לבנק  הצ'ק  את   והפקיד 

הצ'ק.
באותו לילה חזר הלווה מעבודתו מחוץ לעירו הביתה כשהוא עייף 
ויגע מעמל היום. אך באמצע והנה רואה הוא כי עוד מעט ואין דלק, 
בכדי  שנותר  דלק  המקצת  הספיק  למזלו  תורה.  אין  קמח  ובאין 
דלק  למלא  לעמדה  ניגש  בזריזות  הקרובה.  הדלק  לתחנת  להגיע 
באופן עצמאי, הוציא את כרטיס התשלומין )אשראי( ורצה לשלם 
ביודעו בבירור שיש לו קצת כסף בבנק, אך באותו היום ירד הכרטיס 
יחד עם הצ'ק, והאשראי לא עבר. בצר לו התקשר לבנק בדק ונודע 
התרוקן  ובכך  בבנק  כרצונו  שלא  הגמ"ח  של  הצ'ק  שהופקד  לו 

חשבונו לחלוטין. 
בכל  ומכר  גואל  שום  לו  אין  לעיר,  מחוץ  נמצא  הוא  עושים.  מה 
הסביבה, ומאין יבוא עזרו. אך, לא אמר נואש אלא עמד בצד ואמר 
בכוונה 'גם זו לטובה – כל מה דעביד רחמנא לטב עביד'. הוא החל 
בעמל  חיפש  ושם,  פה  מטבעות  שאריות  ימצא  אולי  ברכב  לחפש 
ומצא מטבע שם ודולר כאן וכו' ויגעת ומצאת תאמין עד שהתקבץ 
מיכל  את  למלא  מספיק  לא  אמנם  דולר,  ושלושה  עשרים  אצלו 
הדלק עד תומו, אבל יספיק לו די והותר להגיע למחוז חפצו לביתו 

שבעיר.
לקח את הכסף והלך לשלם בחנות התחנה, משהגיע לשם הציע לו 
הגוי שעבד בתחנה שימלא דלק רק  בעשרים דולר, ובשלושה דולר 
להתקיים  שאמורה  להגרלה  כרטיס  בתחנה  אצלו  יקנה  הנותרים 
רצה  בכך  רגיל  היה  שלא  יהודי  אותו  גדול.  כסף  סכום  על  בקרוב 
לפוטרו, אך משהציע הלה שוב ושוב, חשב שאולי זו הזדמנות, וכך 

עשה, קנה כרטיס בשלושה דולר, ובשאר מילא דלק. 
דולר   50,000 וזכה בסך  בגורל  יהודי  ימים מספר עלה אותו  כעבור 
דווקא  כי  גילה  פשוט  חישוב  מהגמ"ח.  שלווה  כולו  סכום  כאותו 
"הצרה הצרורה" שהכניסו בעל הגמ"ח לתוכו, זה גופא היה ישועתו, 
שהרי אילו שילם ישירות במכשיר האשראי ולא דרך אותו גוי כי אז 
לא היה נכנס ולא קונה ולא וזוכה בהגרלה. ולהודיע, שכל קוויך לא 

יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך. 

)קטעים מתוך שיחת גאב"ד חרדים(
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וכך שנה אחר שנה במשך שבע שנים חזר על עצמו המחזה המוזר, ובשנה 
השביעית כשדהק הראש ישיבה על דלתו של הגביר כשהוא מתנשף מרוב 

המאמץ של טיהוס המדרגות, שאלו הגביר 'תמהני עליך כבוד הרב, לשם 
מה עלית שוב, וכי אינך מבין שאיני רוצה לתרום לך'?!

להיעזר במלחמת היצר בדמות השני במבטו בתוכחתו! 

הרב בנימין בירנצוייג

"ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס" )בראשית כ"ד, ס"ה(

דברי רש"י בביאור פסוק זה דרושים הבנה! כתב רש"י 'ותתכס לשון 
ותתפעל כמו ותקבר ותשבר'.

מה רש"י הקדוש בא ללמדנו בדבריו אלו, ומדוע הביא שתי דוגמאות 
של קבורה ושבירה בשביל לבאר הלשון של 'ותתכס'?!

בילקוט לקח טוב מביא ששמע לבאר פשט נפלא ברש"י בשם מרן 
ירוחם ממיר זצ"ל, שרש"י בא לבטא את המשמעות  המשגיח רבי 
הצניעות  שמידת  שמשמעותה  "ותתכס",  המילה  של  המיוחדת 
היתה כה חזקה וחדורה ברבקה, עד שברגע שראתה את יצחק בא 
לקראתה, כיסתה את עצמה בלא שום עיכוב, כאילו משהוא אחר 
כיסה אותה, ולא היה כלל תלוי בה, וזה הלשון "ותתכס" שהוא לשון 

"ותתפעל" כביכול משהוא אחר עשה לה את פעולת הכיסוי.
ולכך רש"י הביא את הדוגמאות של 'קבורה ושבירה' שהם דוגמאות 
של דברים שלעולם אדם לא יעשם לעצמו. עד כדי כך היתה חזקה 
רבקה במידת הצניעות שלא היה לה שום צד של עיכוב התכסותה, 
עד כדי כך שהרגישה שזה לא תלוי בה וכאילו משהוא אחר מכסה 

אותה! 
אדם  הרע,  ביצר  המלחמה  לדרכי  זצ"ל  ממיר  המשגיח  למד  ומזה 
צריך להיות מוכן בכזו צורה שכשהניסיון יבא אז ההתגברות תהיה 

מהירה עד שירגיש כאילו לא בא כלל אליו.
היצר,  במלחמת  גדולה  עצה  לנו  יש  שמכאן  לחדד,  אפשר  וביותר 
ניסיון אלינו, אז תמיד לא לחשוב כאילו אני לבד מתמודד,  כשבא 
כי אז הקושי הוא עצום, תמיד לחשוב כאילו יש לידי משהוא אחר 
במקומי  עומד  אחר  משהוא  כאילו  לראות  תמיד  חדל!  לי  שאומר 
ואיך זה היה נראה! כך האדם יוכל להיעזר במציאות הדמיונית של 
האחר שמונעת ממנו ליפול שצועקת לו הזהר! שמכסה אותו במגן!

בספר אור לציון חכמה ומוסר, מובא בהקדמה מעשה שסיפר הגאון 
שהתרחק  בנק  מנהל  על  סיפר  הוא  זצ"ל:  שאול  אבא  ציון  בן  רבי 
וביקש לשוב בתשובה שלימה, הוא החליט לשמור  מאד מן הדרך 
על המצוות העיקריות, אך בדבר אחד לא ידע את נפשו, כיצד יוכל 

לחבוש כיפה בבואו מחר לבנק, הרי כולם יצחקו ממנו.

הגיע  ואז  לראשו,  כיפה  בלא  לבנק  וכנס  בניסיון  עמד  לא  לבסוף 
הסיעתא דשמיא. אחד הלקוחות האמידים של הבנק נכנס ושקית 
גדולה של מטבעות זהב בתוכה שערכה היה עצום מאד, והנה לפתע 
כמובן  הבנק,  ריצפת  על  התפזרה  תכולתה  וכל  השקית  נקראה 
המנהל נתן הוראה מידית לנעול את דלתות הסניף כדי למנוע ביזה 

של הכסף.
מחזה בלתי שגרתי היה בבנק, כל הלקוחות והפקידים היו עסוקים 
לראות  התרגשות  מרוב  נפשם  את  ידעו  ולא  המטבעות  באיסוף 
על  קומתו  מלא  השתטח  עצמו  העשיר  גם  רבה,  כה  כסף  כמות 
הוא  וכך  היקרים,  לבגדיו  כלל  ליבו  שם  לא  כשהוא  הבנק  ריצפת 

התרומם כשחליפתו המהודרת מטונפת מאבק הריצפה.
הללו  האנשים  אם  בליבו:  וחשב  והתבונן  הצד  מן  עמד  המנהל   
ואם  קצר!  לזמן  ולו  להחזיקם  רק  זהב  ממטבעות  כ"כ  מתרגשים 
העשיר הזה שאני מכירו היטב, שדואג לכבוד ומראהו באופן קיצוני, 
והנה מסכים הוא להתבזות ולטנף בגדיו בעבור מטבעות הכסף שלו, 
איך זה שאני מתבייש לשים עלי מצות ה' שהיא נצח נצחים וערכה 

לא יסולא במטבעת זהב לרוב?!
מכיסו  הכיפה  את  והוציא  ואומץ,  עוז  אזר  ומיד  וחשב  חשב  כך 
ראשו  על  נשארת  שהיא  בהחלטה  ראשו  על  ועוז  בגאון  והלבישה 

לתמיד ויהי מה!
זה דוגמא של השתמשות בדמות השני כדי לנצח במלחמת היצר, 
כשאדם רואה רק את עצמו, קשה לו לפעמים להתגבר על עצמו, 
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משנתם לעילוי נשמתם

דברי תורתם וסיהורים על גדולי עולם שיום הטירתם חל השבוע

כשנכנס הבן למים, נרתע הבן מהחום וצעק: "אוי..!. אוי...!" כשהתרגל 
למים החמים, השתכשך להנאתו, וקרא: "הא...! הא...!" רבי ישכר דב ניצל 

מעמד זה לחנכו ולחזקו בלימוד התורה, ואמר: "כך היא דרכה של תורה, 
תחילתה אוי... אוי... וסוהה הא... הא...

הרב ישראל ליוש

רוקח  דב  ישכר  רבי  היא"צ של הגה"ק  יום  כ"ב במרחשוון חל  ביום 
זי"ע, האדמו"ר השלישי לבית 'בעלזא'.

וביום כ"ה במרחשוון חל יום היא"צ של בנו הגה"ק רבי מרדכי רוקח 
זי"ע מבילגרייא.

רבי ישכר דב נולד בשנת תרי"ד לאביו הגה"ק רבי יהושע זצ"ל וכבר 
מנערותו נכרו בו פקחותו וכשוריו המופלאים.

והמשיך  'בעלז'  עיירת  כרב  הוכתר  תרנ"ד  בשנת  אביו  פטירת  עם 
שולשלת אבותיו אדמור"י בעלזא זי"ע.

פרצות  לפרוץ  שאיימה  חדשה  רוח  כל  כנגד  ובקנאות  בעוז  לחם 
עצמם  שהמיתו  האברכים  את  מאוד  וחיזק  התורה,  טהרת  בגדרי 

באהלה של תורה.
הפכה  'בעלז'  שעיירת  אחרי  הראשונה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 

לשדה קרב, נדד בעיירות 'מונקאטש' ו'רצפרד'.
ההרס  בעקבות  אך  לגליציה,  חזר  תרפ"ד,  בשנת  המלחמה,  בתום 
הרב בעיירתו וחורבנו של בית המדרש, המתין כשנתיים ב'הולשיץ' 

עד לשיקומם וחזר ל'בעלז' רק בשנת תרפ"ד.
נפטר בליל שבת קודש כ"ב במרחשוון תרפ"ז ונטמן בחלקת אבותיו 

בבית העלמין בעיירה 'בעלז'.
נתמנה  שנים  כ"ה  בן  ובהיותו  תרס"א,  בשנת  נולד  מרדכי  רבי  בנו 
לרב העיר 'בילגרייא'. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, נדד ממקום 
ולבסוף הצטרף אל אחיו הגה"ק רבי אהרן רוקח מבעלזא  למקום, 

זי"ע, ובשנת תש"ד הגיעו לארץ ישראל.
והוא  במהירות  התדרדר  מצבו  פתאומי,  באופן  חלה  תש"י  בשנת 
נפטר בכ"ה בחשוון תש"י כשהוא אך בן מ"ט שנים. הוא נקבר בבית 

הקברות בטבריה ליד תלמידי ה'בעל שם טוב'.

"ה' ֱאֹלֵקי ַהָּׁשַמִים... הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָהֶניָך..." )בראשית כ"ד, ז'(
הגה"ק רבי ישכר דב רוקח מבעלזא זי"ע עומד על השינוי בין דברי 
אברהם אבינו לאליעזר, לבין דברי אליעזר כשחוזר על דברי אדונו 
ישלח  השמים...  אלוקי  ה'  לאליעזר:  אמר  אברהם  בתואל.  בבית 
ואילו כאשר אליעזר חוזר על דבריו בבית בתואל,  'לפניך',  מלאכו 

והדברים  'אתך',  מלאכו  ישלח  לפניו...  התהלכתי  אשר  'ה'  אמר: 
צריכים ביאור!

העולם  אל  לירד  הרוחני  המלאך  שיוכל  שכדי  דב  ישכר  רבי  ויישב 
הזה הגשמי, צריך הצדיק לטהר ולזכך את אווירו, וכגודל צדקותו כך 
גודל השפעת טהרתו, אם הוא צדיק הרבה טהרתו וקדושתו תשפיע 
למקומו  רק  תשפיע  שטהרתו  הרי  צדקותו,  תפחת  ואם  למרחוק, 

ממש.
אם כן, אברהם אבינו, בהכירו את מעלת אליעזר עבדו, אמר: ישלח 
מלאכו 'לפניך', והיינו שצדקת אליעזר וקדושתו ישפיעו טהרה אף 
לפניו, ואזי יוכל המלאך הרוחני להתפשט אל מחוץ לגבולות אליעזר 
עצמו, אבל אליעזר בענוותנותו אמר 'אתך', כאומר איני יכול לטהר 

את סביבותיי, ולכן  מוכרח המלאך לילך רק איתי ממש.

זי"ע היה עניו מאוד, ואף שירש את אביו, וחסידי בעלזא  מוהרי"ד 
הלכו אחריו, על פני אחיו הבכור רבי שמואל שהתיישב ב'סוקאל', 

היה רגיל על לשונו: "החסידים אינם באים אלי, הם באים ל'בעלז'".
אחרי  הראשון  השנה  ראש  לעצמכם,  "תארו  לתאר:  היטיב  פעם 
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יסעו  להיכן  מסופקים  היו  החסידים  זצ"ל,  מורי  אבי  הסתלקות 
בבית  היו  כשכבר  אף  ספקות  אכולי  והיו  ל'סוקאל',  או  ל'בעלז' 
הנתיבות. הכרטיסן שהיה רגיל שבעת כזאת נוסע העולם ל'בעלז', 
מסתפקים,  היו  ועדיין  לבעלז",  מועדות  פניכם  "בודאי  להם:  אמר 
יחליטו  ול'סוקאל',  ל'בעלז'  נוסעת  רכבת  שאותה  כיון  והחליטו 
בהמשך הדרך, וכשהגיעה הרכבת ל'בעלז', השם 'בעלז' העביר רעד 
בבשרם והעלה צביטה בליבם, ושוב כבר לא הסתפקו כי לא היה כח 
ומעצור בעדם שלא לרדת ב'בעלז', וכשהגיעו ל'בעלז' ראו שלא חל 
בה כל שינוי, חסידים נוהגים כמנהגם, הפנים מוכרות, אותה אכסניה, 
אותו בית תפילה, אותו בית מרחץ, הכל כמו שהיה, ורק כאשר נכנסו 
פנימה לתוך הבית מדרש, במקום למצוא את אחי הבכור 'שמואל', 
רגעים...!  חמשה  אותי...?  ראו  זמן  כמה  בער'...  'ישכר  את  מצאו 
'בעלז',  של  עולמה  על  יוותרו  אלו  רגעים  בשביל  רגעים...!  עשרה 

שלא חל בה כל שינוי...?!"

בענוותנותו מינה עליו 'מוכיח' שהיה מוכיח אותו כל יום על העוולות 
לברוח  שנאלץ  מרוסיה,  פליט  היה  והוא  'יעקב'  היה  שמו  שעושה, 

משם מאימת הרשויות, ומצא לו מקלט ב'בעלז'.
פעם, כאשר ישב רבי ישכר דב בסעודה עם אורחים, נכנס ר' יעקב 
המוכיח ופנה אל רבי ישכר דב ואמר: "הרבי יושב לו ואוכל ושוכח 

כמה אנשים ישנם בעיר שאין להם מה לאכול...!"
שמוכרח  האורחים  בפני  התנצל  מהשולחן,  דב  ישכר  רבי  קם  מיד 

הוא ללכת לאסוף כסף בעיר בשביל הנצרכים... 

"ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב 
ִמְׁשָקָלם" )בראשית כ"ד, כ"ב(

מצומדות.  לוחות  לשני  רומזים  הצמידים  ששני  ביאר  ברש"י 
ומשקלם עשרה זהב, רומז לעשרת הדברות שבהן. וביאר מהרי"ד 
מה שהוצרך אליעזר לרמוז לרבקה ענין מתן תורה, עפ"י דברי הטור 
)הל' ר"ח סימן תי"ז( ששלושת המועדים מכוונים כנגד האבות, פסח 

כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב.
אם כן, רמז לה שהיא באה להינשא ליצחק שהוא כנגד יום מתן תורה 

בו יקבלו ישראל את הלוחות ובהן עשרת הדברות.
ועוד ביאר רבי ישכר דב שאליעזר בא לרמוז לה על 'יעקב' שיוולד 
'י' העולה מחשבון 'עשרה' זהב  לה מיצחק, כי האותיות 'בקע' עם 

משקלם, עולים יחד לאותיות 'יעקב'.

כאן המקום להעלות על נס את גודל האהבה שאהב רבי ישכר דב 
את התורה ולומדיה, ובאהבתו הגדולה עמל ושקד על התורה בעיון 
ידיעות  לו  היה  צבור,  בצרכי  הרבה  שעסק  אף  ועל  רב,  ובפלפול 

גדולות ועצומות בכל שטחי התורה הק' ובכל מכמניה.
והיו  בלימודו,  שחידש  חידושיו  כל  ובהם  רבים  כתבים  כותב  היה 

הכתבים יקרים מאוד לליבו, ושמר עליהם מכל משמר.
כדי  הכתבים  עמו  ונטל  זצ"ל  אביו  אצל  שביקר  בעת  אחת  פעם 
צער  מרוב  נפשו  את  ידע  ולא  הכתבים  ממנו  נעלמו  לו,  להראותם 

ועגמת נפש.
בני,  לבך,  ירע  "אל  לו:  ואמר  אליו  קראו  לאביו,  הדבר  נודע  כאשר 
על אבדן הכתבים, קבלה לנו מזקננו שהיה מפרש הפסוק 'זה ספר 
בניו.  תולדות אדם' שספרו הטוב של האדם אלו תולדותיו, דהיינו 
בנים  לך  יהיו  לך,  שאבדו  הכתבים  שתחת  מבטיחך  הריני  כן,  אם 

כשרים..."
דברי אביו נחמוהו מאוד, לימים נמצאו הכתבים ונתברר לו שנלקחו 
אלו  על  מאוד  אני  "תמה  אמר:  רב,  כסף  עבורם  ומבקשים  ממנו 
שלקחו ממני הכתבים, ביודעם שהם יקרים לי מאוד, ועוד מבקשים 
חכמים  אמונת  בי  יש  בהם,  חשק  כל  לי  אין  עתה  ממון?!  עליהם 
שתתקיים בי הבטחת אבי מורי שתחת הכתבים יהיו לי בנים כשרים, 

ואני בוחר בבנים במקום הכתבים...".
רבי ישכר דב פעל רבות גם בקרב חסידיו שישקיעו מאוד בלימוד 
בעבודת  דרך  לכם  שאציין  "רוצים  להם:  אומר  היה  וכך  התורה, 
הקדושה,  התורה  לימוד  ידי  על  רק  לבכם,  לוח  על  רשמו  ובכן  ה', 
תוכלו לשמח את הקב"ה ולגרום נחת רוח ליוצרכם... סבורים אתם 
טעות  יתירה,  וקדושה  פרישות  לידי  מביאים  ותעניות  שסיגופים 
עדיין  ראיתי  לא  התורה,  מלימוד  יתירה  קדושה  אין  כי  בידכם, 
שהיצר ישאף למנוע את האדם מסיגופים ותעניות כמו שהוא עושה 

כן בלימוד התורה..."
הבן  נרתע  למים,  הבן  כשנכנס  במקוה.  לטבול  בנו  עם  הלך  פעם 
השתכשך  החמים,  למים  כשהתרגל  אוי...!"  "אוי..!.  וצעק:  מהחום 

להנאתו, וקרא: "הא...! הא...!"
ניצל מעמד זה לחנכו ולחזקו בלימוד התורה, ואמר:  רבי ישכר דב 
"כך היא דרכה של תורה, תחילתה אוי... אוי... וסופה הא... הא..., כי 
תחילתה צריבה וכוויה וסופה נחת ועונג, וההיפך בעבירה תחילתה 

הא... הא... וסופה אוי... אוי..."    

ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקה )בראשית כ"ד נ"ג(
מדוע שלח אברהם אבינו בגדים – תמה רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע 
וכי ידע  וזהב שלח למתנה, אבל למה שלח בגדים,  – בשלמא כסף 

מידתה?
צניעות  בגדי  לה  להראות  לדוגמא,  בגדים  ששלח  מהרי"ד  ויישב 

שלובשים בביתו.
עלה בדעתי להוסיף, שעפי"ז יובן מדוע הוציא אליעזר הבגדים רק 
הצמידים  את  ואילו  השידוך,  להצעת  הסכימו  ואחיה  שאביה  אחר 
אכן  שהיא  שידע  אחר  שרק  משום  כשפגשה,  מיד  לה  נתן  והנזם 

תבוא להינשא לבן אדונו, הוצרך ללמדה תורת הצניעות.

תורה  של  מלחמתה  בעוז  לחם  זצ"ל  מבעלזא  דב  ישכר  רבי  מרן 
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צניעות  בענין  ונצורות  רבות  פעל  ביניהם  עניינים,  וכמה  בכמה 
מלבושי הבנות, וחיזק מאוד ידי הרבנים הפועלים בענין.

גם על בגדי בנותיו הקפיד מאוד שיהיו על טהרת הקודש, וכל בגד 
או שמלה חדשה שתפרו להן, עברו תחת ביקורתו, ואישר או פסל 

הבגדים.
פעם אחת בליל פסח, בעת שחילק האגוזים לתינוקות, הבחין באחת 
הילדות שלא לבשה סינר כנהוג, ולא רצה לחלק לה מהאגוזים, היא 

נאלצה ללכת לביתה וללבוש סינר, והרבי המתין לה עד שובה.
שמועה רעה באה לאזניו על אחת מבנות משפחתו שקנתה שמלה 
חדשה שלא עמדה בגדרי הצניעות כרצונו. הוא דרש שיביאו לפניו 
ויקרע  למרפסת  שייצא  איסר  משה  ר'  למשמשו  וציווה  השמלה, 
השמלה לגזרים שלא ישאר ממנה זכר, לקיים מה שנאמר 'ובערת 
הרע מקרביך' והוסיף: "יהודים צובאים על דלתות ביתי ומוסרים לי 

את פרוטותיהם האחרונות, לא למען שמלות כאלה".

ַוָּיֹבא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַהַּתח ַהְּגַמִּלים... )בראשית כ"ד, ל"ב(
ירעו  רש"י ביאר שהתיר זמם שלהם, שהיה סותם את פיהם שלא 
ירמיה  ורבי  הונא  שרב  הביא  ח(  )ס  רבה  במדרש  אחרים.  בשדות 
רבי  דומים לחמורו של  גמליו של אברהם אבינו  היו  וכי לא  שאלו: 
האסורים  דברים  מלאכול  להיזהר  מעצמם  שידעו  יאיר,  בן  פנחס 
פחותים  יהיו  אבינו  אברהם  של  שחמוריו  מסתבר  ולא  לבעליהם, 

מהם שלא יידעו להיזהר מעצמם ויצטרכו לסתום את פיהם?
ברמב"ן כתב שמכח קושיא זו נחלקו על ביאור זה, ופירשו ש'ויפתח' 

היינו שפתח מוסרי צווארם כי היה מנהגם להוליכם קשורים.
הגה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ביאר מחלוקתם באופן נפלא, ומיישב 
בזאת קושיית רב הונא ורבה ירמיה, דהנה נחלקו רבי אליעזר ורבנן 
)בבא בתרא ק א( בדין חזקת קרקע, אם מועיל ע"י הליכה בקרקע, 
רבי אליעזר סבר שההליכה מועילה, ומביא ראיה מאברהם אבינו, 
שאמר לו הקב"ה 'קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה', 
סוברים  רבנן  ואילו  הארץ,  את  אברהם  קנה  לבד  שהליכה  ומבואר 
משום  אבינו  לאברהם  כן  אמר  והקב"ה  מועלת,  אינה  שהליכה 

חביבותיה דאברהם שיהיה נוח ליכבש לבניו.
עוד יש להקדים דברי רש"י על מה שאמר יעקב אבינו לשמעון ולוי 
'עכרתם אותי': מסורת היתה ביד כנענים שיפלו ביד בני יעקב, אלא 
שהיו אומרים עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, לפיכך היו שותקין, 
]אבל עכשיו יהיו סבורין שהגיע זמן הכיבוש ובאים עלינו להוכתינו[.
פי  את  סתם  אבינו  שאברהם  שסובר  שהמדרש  לומר,  יש  כן,  אם 
החמורים, סבר כרבי אליעזר שההליכה הוי כחזקה, ובאמת לא היה 
כמו  חשש  כי  פיהם  את  שסתם  אלא  החמורים,  מגזל  לחשוש  לו 
שחשש יעקב שיאמרו הכנענים שהנה הגיע זמן הכיבוש ולכן הוא 
מתיר לחמוריו לאכול משדותם, ובאמת אף אם לא היה סותם את 

פיהם לא היו אוכלים מן הגזל כמו חמוריו של רבי פנחס בן יאיר.
אסור  כן  ואם  חזקה,  אינה  שההליכה  סברו  ירמיה  ורבי  הונא  ורב 
לחמוריו של אברהם אבינו לאכול מן השדות, ומכל מקום לא סתם 

את פיהם אלא קשר את צווארם, כי לא חשש שיאכלו מן הגזל כמו 
חמורו של רבי פנחס בן יאיר.

דבר תורה זה הוא אחד מיני רבים ואלפי תורותיו המוכיחים את גודל 
עיונו ולמדנותו.

כשנפגש עם גדולי תורה היה מתפלפל עמהם בדברי תורה שעות 
רבות, בלא שימת לב לזמן שחולף. כך היה כשבא אליו פעם הגאון 
רבי פנחס יהושע בומבך זצ"ל מח"ס 'אוהל יהושע'. לאחר תפילת 
נכנסה  הלילה,  רוב  וכשעבר  תורה,  בדברי  לשוחח  החלו  ערבית, 
הרבנית לחדרו וראתה שארוחת הערב עדיין על שולחנו ולא טעם 
ממנה כלום, באה לבית המדרש וראתה שהוא שקוע בלימוד, היא 
קראה לו והוא לא ולא שת ליבו עד שקראה לו כמה פעמים, רק אז 

הרים עיניו מהספר והבחין בה.
מרדכי  רבי  הגאון  אצל  "למדתי  מספר:  זצ"ל  שולץ  אברהם  רבי 
וינקלר זצ"ל אב"ד 'מאד'. בשנת תרע"ה, התחוללה בעולם מלחמת 
העולם הראשונה, נקראתי להתייצב לצבא, נסעתי עם חבירי לכ"ק 
האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע שהיה אז ב'רצפרד', וכשהגעתי היה 

הבית מלא באנשים ששחרו להיכנס אל הקודש פנימה.
לפתע יצא רבי ישכר דב מחדרו, וכשראה אותנו עומדים שם קראנו 
להיכנס אליו. הוא שאל אותנו, היכן אנו לומדים? אמרנו לו ב'מאד', 
והמשיך להתעניין מה אנו לומדים? וענינו לו שאנו לומדים 'מסכת 
נדרים', הוא ביקש שנאמר לו איזה חידוש מרבינו רבי מרדכי וינקלר, 
אך מרוב אימה ובלבול התחלנו לומר דבר מה, אבל תיכף התבלבלנו 

ולא זכרנו עוד.
"מיד אמר לנו בעצמו את החידוש שאמר הרב שלנו, והוסיף לומר 
שבדף פלוני הר"ן מקשה כך וכך ורבכם תירץ כך, והמשיך לומר לנו 
עוד כמה חידושים שרבינו חידש במסכת נדרים... ומאוד השתוממנו 
יצא  לא  שעדיין  אף  על  רבינו,  תורת  את  דב  ישכר  רבי  שיודע  על 

ספרו 'לבושי מרדכי'.
"לאחר מכן סיפרתי לו שבאתי בדבר הגיוס לצבא וביקשתי ברכתו, 
ואמר לי: "אל תפחד, אתה תחזור אי"ה הביתה בריא ושלם", וכך הוו, 
שירתתי בכל שנות המלחמה בכמה וכמה מקומות שמעטים חזרו 

משם, והיה ה' עמדי ועברתי הכל בשלום כברכת האדמו"ד...
"כשהגעתי לארץ ישראל" – ממשיך רבי אברהם שולץ את המעשה 
– "ספרתי להגאון רבי יוסף צבי דושינסקי זצ"ל אודות הפגישה עם 
האדמו"ר רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע ועל כך שידע את תורת רבי 

מרדכי וינקלר זצ"ל עמ"ס נדרים...
"הרב דושינסקי סיפר לי שלפני שנים רבות התקיימה אסיפת רבנים 
מכל ארצות אירופה ואז נפגש רבי ישכר דב עם רבי מרדכי וינקלר 
ודיברו בדברי תורה ושמע חידושיו ומיד תפס את דרכו בתורה והבין 
שלפי דרכו היה צריך לחדש במקום פלוני חידוש זה ובמקום אחר 

חידוש אחר."

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com
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במכתב, מתאר הגרש''ז גרוסמן בעיה עמה הוא מתמודד, ומבקש את 
עזרת הסוכנות היהודית להמציא לו הלוואה בסך שתי לירות, שתסייע לו 

להתור את הבעיה. ולייצר עבורו סטנדר מיוחד המתאים ללימוד בשעה 
שירכב על חמורו

כיצד ההך חמור לבית מדרש נודד?

הרה''ג ר' אשר קובלסקי שליט"א

"ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָשָׂרה..." )בראשית כ"ג, א'(

וייחודי  נדיר  טבע  משאב  האדם,  זוכה  לה  ביותר  הגדולה  המתנה 
לו כאוויר לנשימה, היא דווקא אותה מתנה שניתן  שכולנו זקוקים 
זו  מיקוד.  איבוד  או  לב  תשומת  חוסר  של  ברגע  בקלות,  לאבדה 

מתנה יקרה, וכגודל יוקרתה - גודל חמקמקותה...
פועלים,  כולנו  בתוכה  המסגרת  הוא   - זמן  'זמן'.  קוראים  הזו  למתנה 
מסגרת של שנים, חודשים שבועות וימים, שמחולקים לשעות, דקות, 
שניות ורגעים. רגע לרגע מצטרף, שניה ועוד שניה חולפת, דקה ועוד 
 24 דקה עוברת, והנה עברה לה שעה, ועוד שעה, ועוד שעה. ובחלוף 
מעברים כאלה עבר יום שלם, יום שלא יחזור. כש-365 יום כאלה עוברים 

חולפת שנה, וכש-120 שנים כאלה עוברים - הכל כבר היסטוריה...
החיים שלנו פועלים בתוך מסגרת זמן, היום שלנו מחולק לפי הזמנים 
שבו, כל מה שאנו עושים - אנו זקוקים להקדיש לו זמן. זמן הוא אותו 
מושג שאי אפשר למשש אותו, אבל בלעדיו - שום דבר לא יתקדם. 
זמן הוא אותו כלי שאין לו ידיות או צורה, אבל בתוכו מוחזק כל מה 

שאנו מספיקים ולא מספיקים, משיגים או לא משיגים.
ואיכות  הבריאות  בשיפור  המושקע  האנושי  המאמץ  רוב  למעשה, 
להתייעל  מנסים  אנשים  זמן.  ועוד  עוד  להשיג  מאמץ  הוא  החיים, 
בעבודה - כדי להשיג עוד זמן שיאפשר להם להספיק עוד מטלות. 
כדי   - חייהם  את  ולהאריך  בריאותם  את  לשפר  מחפשים  אנשים 
העדיפויות  סדרי  את  העת  כל  משנים  אנשים  זמן.  עוד  להשיג 

וההרגלים שלהם, כמובן - כדי להשיג עוד זמן...
ואחרי כל המאמץ הגדול שמושקע בהשגת עוד ועוד זמן, לא העם 
נשכחת השאלה האמיתית: רגע, איך לנצל את הזמן בצורה נכונה? 
עד כמה צריך לנצל כל דקה ורגע? האם באמת אנו חושבים מסהיק 
ויום מחיינו  יקרה? האם כל שעה  להני שאנו מכלים דקה או שניה 
מנוצלים די הצורך, מתוך הבנה עמוקה עד כמה כל יום, שעה ודקה 

הם גורליים ומשמעותיים לחיינו?
כדי לענות על השאלה הזו, נפתח בדברי המדרש, המספר לנו על 
לקחו,  שומעי  ציבור  את  לעורר  כדי  עקיבא  רבי  השתמש  בו  הכלי 
באור  ולהאירם  להעירם  כדי  השיעור.  של  בעיצומו  שהתנמנמו 
בשאלה  והפתיעם  מעניינת,  בשיטה  עקיבא  רבי  נקט  התורה, 

מקורית שלא ממין הענין הנלמד: 

מה ראתה אסתר המלכה למלוך על 127 מדינות כמסופר בראשית 
לציין  חשוב  שכזו,  צדיקה  המלכה,  אסתר  למה  אסתר?  מגילת 
127 מדינות ברחבי הגלובוס? למה המידע הזה  ולספר שמלכה על 
חשוב ונחוץ עבורנו? - אלא - גילה רבי עקיבא - תבוא נכדתה של 
ותמלוך  השבוע,  בפרשת  כמסופר  שנים   127 שחייתה  אימנו  שרה 

על 127 מדינות!
עד כאן דברי רבי עקיבא, הדרוש הנפלא שנשא בעיצומו של שיעור, 
ניחא,  עצמו:  את  שואל  מתבונן  וכל  מאזיניו.  קהל  את  להעיר  כדי 
דרוש יפה הוא זה, אבל מה המסר שלו? מה הוא בא להביע? וכיצד 

בעזרתו יתעורר הציבור?!
הרה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' זי"ע חושף רובד נשגב בדברים. רבי 
המלכה  אסתר  פשוט:  חשבון  לערוך  לקחו  משומעי  ביקש  עקיבא 
כלומר:  אימנו.  שרה  של  שנותיה  כמניין   - מדינות   127 על  מלכה 
זכויות של כל שנה משנות שרה העניקו לה מדינה. הווי אומר, זכויות 
של כל חודש העניקו לה מחוז, זכויות של כל יום העניקו לה עיר, כל 

שעה העניקה לה שכונה, כל דקה העניקה לה רחוב!
לא יאומן! - הכריז רבי עקיבא, דקת חיים של שרה אימנו, העניקה 
לנכדתה רחוב שלם! עשרות בתים, חנויות, אנשים, פעילות סואנת. 
בכל דקת חיים של סבתה שרה אימנו קנתה אסתר המלכה רחוב, 
כל דקה הפכה למשמעותית במלוכתה של הנכדה אסתר. כל דקה 

הפכה לגורלית וקיומית!
נו, ועכשיו - טען רבי עקיבא למאזיניו המתנמנמים, לאחר שראיתם 
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מה ערכה של דקה, איך תוכלו לישון? איך תאהשרו לנמנום לאבד 
הבנתם  דקה,  כל  של  המשמעות  מה  ראיתם  הלא  חיים?  דקת  לכם 
להירדם?  תוכלו  איך  מהחיים,  רגע  כל  של  הגורלית  ההשלכה  מה 
איך תערב עליכם שנתכם? הרי כל דקה יקרה מהז, בעלת השהעה 

מכרעת!
השעון.  על  המבט  את  שמחדד  גילוי  עקיבא,  רבי  של  הגילוי  זהו 
מתברר שכל רגע מהחיים הוא יהלום, כל דקה היא מרגלית, כל שניה 
היא רבת השהעה. אם כל רגע הוא כה יקר, איך אהשר לאבדו? איך 
אהשר להשליך אותו? איך אהשר לבזבז אותו? וכי אדם שיש לו אלהי 
מרגליות - יזרוק אחת מהן לאשהה? אדם בעל רבבות שטרות כסף, 

נראה אותו שורף אחד מהם?!
זמן הוא הרבה יותר יקר, הרבה יותר! כל דקה מקנה נכסי נצח, כל רגע 
הוא משמעותי לחיים, לדורות, בכל שעה ניתן לרכוש עולם ומלואו!, 
ומחושב,  מדוד  מוגבל,  הוא  השמים  מן  עבורנו  קצבו  אותו  הזמן  הן 
כל דקה היא חלק ממסכת חיים ומתהקיד אותו יועדנו למלא. הבה 
ננצל את הזמן בדייקנות ובקהדנות, נכיר בערכו של רגע ולא נאבד 
אף דקה, נשקול את תכנון סדר היום שלנו בהלס מדוייק - כי כל רגע 
שחולף לעולם לא יחזור, וכל דקה שחולהת יכולה להשהיע לדורות!
הבה נמלא את הזמן שלנו בתוכן איכותי ייחודי. נראה איך נוכל לנצל 
גם את זמן ההמתנה בתורים, גם את השעות שאנו בדרכים, גם את 
הדקות הסהורות שבין לבין, גם את הזמן החומק לנו בין האצבעות. 
עוד שיעור תורני טלהוני, עוד הסהק של משנה או הלכה אחת, עוד 
מאמר חז"ל או חיזוק ביראת שמים, עוד מעשה חסד על הדרך או 
מילה טובה למישהו שאנו עוברים על ידו. כך מנצלים את הזמן, כך 

מרוממים כל רגע להשהעה מכרעת לטובתנו לדורי דורות!

ריצה משתלמת במיוחד!
מחנה העבודה שבירכתי קאזאן, אז - חלק מהאימפריה הסובייטית 
בלשון  וזאת  בו,  לשהות  נעים  שפחות  המקומות  אחד  היה  הגדולה, 
המעטה. התנאים היו תת תנאים, הקור המקפיא ותנאי העניות הקשים 
הפכו את החיים לבלתי נסבלים. הגאון הצדיק רבי יצחק זילבר זצ"ל 
נשלח למחנה העבודה לשנתיים מאסר, בהן נזקק למסירות נפש של 

ממש כדי לשמר את הגחלת היהודית הפועמת בקרבו.
באחד מימי מאסרו, נגזר עליו לשמש במשך תקופה כשואב המים 
שבתאי  לפרט,  יש  העבודה  מהות  את  להבין  כדי  המחנה.  לאסירי 
המגורים במחנה העבודה הרוסי לא היו ברזים או מים זורמים, וכל 
 - וכל שימוש אחר  המים ששימשו את האסירים לשתיה, לרחיצה 
היו מים שנשאבו מנהר קאזאנקה הסמוך למחנה העבודה. מפקדי 
המחנה הטילו על רבי יצחק את התפקיד הקשה, ללכת לנהר הלוך 
ושוב, לחצוב בידיו את הקרח שקפא עליו, ולשאוב דליי מים - אותם 

נשא אל המחנה.
כדי לספק את התצרוכת הדרושה למחנה, נאלץ רבי יצחק לעבוד 
בפרך כל יום, מבוקר ועד ליל. מדי יום, בשעה 5 וחצי בבוקר התייצב 
ויצא  המים,  דליי  שני  ועליו  המוט  את  כתפיו  על  הרכיב  למלאכה, 
אל הנהר. שבר את הקרח, שאב מים חיים, ושב למחנה - נושא על 

כתפיו את המטען הכבד.
כך הלך רבי יצחק, הלוך ושוב, כל יום, כל היום. מ-5:30 בבוקר ועד 
המחנה  אסירי  אחד.  לרגע  ולו  לנוח  או  להתיישב  בלי  בערב,   7:30
בתפקידו,  מתרשל  לא  שהוא  מפקחים  המפקדים  למים,  זקוקים 

ועליו לעמוד ביעדים ולשאוב את מלוא כמות המים הדרושה.
למרות  עליו,  שנגזרה  מהעבודה  מרוצה  היה  יצחק  רבי  למעשה, 
לבלות  נאלץ  לא  הזו,  בעבודה  הכבד.  הפיזי  והמאמץ  הרב  הקושי 
ששי  שבימי   - עוד  ומה  שמסביב,  הערלים  האסירים  עם  יומו  את 
יכול היה להסתייע באסירים נוספים, שסייעו לו לשאוב די מים כדי 
מזה?  יותר  לבקש  יהודי  יכול  כבר  מה  השבת.  ביום  לשבות  שיוכל 

האם בתנאי מחנה העבודה יכולה להיות עבודה טובה מזו?
אלא שקושי אחד ומרכזי ניצב בהניו, הטריד את מחשבתו. הלא חיוב 
איש  כצעיר,  מבוגר  כעני,  עשיר  יהודי,  כל  על  מוטל  תורה  לימוד 
משוחרר כאסיר במחנה העבודה. 'ואני, אינני זוכה ללמוד תורה, אין 
לי דקה אחת של הנאי בעבודה הזו! כל היום אני מתרוצץ הלוך ושוב 
אל הנהר וממנו, מתי אסהיק משהו לעבודת השם, מעשה חסד, ניצול 

הזמן לנכסים נצחיים?!' - הרהר בעצב...
אך לא איש כרבי יצחק, יתן לעצב להכריע. הוא חישב ובדק היטב, 
וגילה כי הדרך מן הנהר, כשהוא נושא את הדליים הכבדים, אורכה 
כשעה הליכה. 'אם ארוץ כל הדרך, סביר שהדרך תתקצר מעט, ואז 
אוכל למצוא כמה דקות לפני היציאה לסיבוב הבא!' - חשב, ובדק...
כבר באותו היום, החל רבי יצחק לרוץ. ואין הכוונה לריצה קצרה או 
קלילה, אלא לריצה רצופה, במשך 45 דקות, כאשר דליי מים כבדים 
על כתפיו! נקל לשער כי המאמץ היה אדיר, הוא נדרש למצות עד 
כלות את כוחותיו הפיזיים החלושים, אך הוא המשיך לרוץ כל הדרך 
מן הנהר לכיוון הצריף, 45 דקות רצופות, כשכובד המים מוטל עליו!

הוילון,  מאחורי  ושם,  שעה,  לרבע  לצריף  הרש  למחנה,  כשהגיע 
הוציא את המשניות שהחביא מבעוד מועד, והגה בהן בשקיקה. לא 
סדר לימוד ארוך, לא בבית מדרש ממוזג, לא מתוך תנאים הטובים 
ריצה  לאחר  כוחות  באהיסת  וילון,  מאחורי  מוסתר  אלא  ביותר, 

מתישה, הצליח 'לחטוף' רבע שעה הגונה של לימוד תורה!
כשסיים את רבע שעת הלימוד, שב למשמרת העבודה וחזר לכיוון 
הקושי  גדול,  המאמץ  רץ.  הוא  ושוב  מים,  מעמיס  הוא  שוב  הנהר. 
של  שעה  רבע  'לגנוב'  יצליח  שוב   - בלהט  בוערות  עיניו  אך  עצום, 

לימוד תורה... 
וכך עשה רבי יצחק, שוב ושוב ושוב. 14 שעות ביום עמל בהרך, ובכל 
לו  היקרה  'שלו',  השעה  רבע  את  להסהיק  כדי  במהירות  רץ   - דרך 
יוכל לנצל לצמיחתו הרוחנית כהי שאיוותה נהשו. הוא  מהז, אותה 
על  לוותר  ולהתחבא,  להסתתר  ולהתאמץ,  לרוץ  כך  לשם  הוצרך 
דקות מנוחה יקרות ולהקריב את האהשרות להוש קמעא - אך הוא 

זכה להשיג רבע שעה של לימוד תורה, רבע שעה יקרה מהז!
את  בהדגישו  יהודי',  'להישאר  בספרו  לימים  כתב  זה  סיפורו  את 
האושר הרב שהיה מנת חלקו, לנוכח ה'מציאה' היקרה - רבע שעה 
של לימוד תורה, נגד כל הסיכויים. 'היו ימים שהצלחתי לצבור שלוש 
שעות תמימות!' - סיפר באושר אין קץ לתלמידיו, 'הצלחתי מאותם 
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רבעי שעה ללמוד בעל פה מסכתות שלימות, אותן אני זוכר עד היום!'
'לא  אנו  אם  הוא.  באשר  יהודי  לכל  זוהר,  כתמרור  הוא  זה  סיהור 
מוצאים זמן', אם אנו חשים שעומס המטלות אינו מאהשר, אם אנו 
מרגישים שעיתותינו אינן בידינו, הבה נראה לנגד עינינו את דמותו 
- ריצה קשה ומאומצת, כדי לחטוף רבע  של רבי יצחק בוחר לרוץ 
שעה, כדי למצוא עוד כמה דקות יקרות, דווקא בתת התנאים שהיו 

מנת חלקו.
נוכל  איך  נחשוב  הבה  המובנים,  בכל  בהרבה  טוב  שמצבנו  ואנו, 
כזה  באוהן  יומנו  את  לחשב  נוכל  איך  דקות,  כמה  עוד  להרוויח 
אותם  דקות,  כמה  אהילו  או  שעה  רבעי  ומשם  מהה  לנו  שייצברו 
ננצל היטב. בעולם של ימינו זה כל כך קל, סהרי הקיצורים מצויים, 
ללימוד  שליט"א  ישראל  גדולי  לתקנת  זכינו  האחרונה  ובתקוהה 
מבואר  קצר,  לימוד  המאהשר  מאירה',  ב'משנה  ביום  משניות  שתי 

ומוסבר, שקל להשתמש בו לנצל את ה'כמה דקות' שלנו.
בחשיבה נכונה, בתכנון נבון, כולנו יכולים למצוא את הדקות הללו. 
אם להוסיף סדר לימוד, אם להוסיף מעשה חסד, אם להקדיש חמש 
דקות לשיחה עם אדם גלמוד. חמש דקות מנוצלות - הוהכות כל רגע 

מבוזבז לרגע הז, מקנות קנייני נצח!

2 לירות קריטיות!
היה זה לפני כמה שנים, כשארכיוני 'הסוכנות היהודית' נפתחו לעיון 
מרתקים,  למסמכים  גישה  קיבלו  והיסטוריונים  סקרנים  הציבור, 
המתחדש  היהודי  היישוב  של  הראשונות  השנים  על  אור  ששפכו 
בארץ ישראל. בין היתר, נמצא באחד הארכיונים מסמך מהוה למחצה, 

מכתב שהדיו בו נרשם דהה זה מכבר, הטומן בחובו סיפור מפליא...
איש  זצ"ל,  גרוסמן  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  חתום  המכתב  על 
בגליל  הכשרות  ממונה  בתפקיד  עת  באותה  שכיהן  נודע,  צפת 
הכרעות  ולקבל  לדון  פעם  לא  נדרש  תפקידו,  מתוקף  וסביבותיו. 
בשאלות הלכתיות סבוכות, ולשם כך היה שוכר חמור חסון, ויוצא 
שכיהן  זצ"ל  קליערס  משה  רבי  הגה"צ  של  למעונו   - לטבריה  עמו 
אז כרבה של טבריה, כדי לקבל תשובה הלכתית סדורה בשאלות 

ההלכתיות שעל הפרק.
עזרת  את  ומבקש  מתמודד,  הוא  עמה  בעיה  מתאר  הוא  במכתב, 
הסוכנות היהודית להמציא לו הלוואה בסך שתי לירות, שתסייע לו 
לפתור את הבעיה. ומהי אותה בעיה סבוכה לשמה פנה הרב גרוסמן 
גרוסמן  הרב  מבקש  בשלו  מהותי  צורך  אותו  מהו  מיוחד?  במכתב 

הלוואה לא שגרתית?
ובכן, מנהגו של הרב גרוסמן היה, שלא לכלות לריק את הזמן בו הוא 
שוהה בדרך, יושב על החמור באפס מעש. הן אמת כי טלטולי הדרך 
הגשם  במיוחד,  נוחה  אינה  חמור  אוכף  על  הישיבה  פשוטים,  אינם 
הדעת  על  היעלה   - זאת  ובכל  בקיץ.  מכה  והשמש  בחורף  חובט 
להרשות  יכול  הוא  האם  מעש?  בחוסר  הרכיבה  זמן  את  להעביר 

לעצמו לבזבז את זמן הנסיעה ללא תועלת?
להיכך, נהג הרב גרוסמן ליטול עמו סהר, וביושבו על החמור - ישב והגה 
בתורה! לא בבית המדרש ההומה מאדם, ולא כשחברותא לצידו - אלא 

חמור בלבד... ובכל זאת, הוא לא יכול לתת לשעות כה ארוכות לחלוף 
בלא כלום, ולהיכך הוא מנצל כל רגע ורגע מהנסיעה ללימוד תורה: ידו 
האחת אוחזת במושכות החמור כדי להובילו נכוחה בדרך, וידו השניה 

מחזיקה בגמרא גדולה, מתוכה לומד הוא בהתמדה ובמתיקות...
עתה, נתקל הרב בבעיה. הוא כבר לא צעיר, כוחותיו כבר לא עומדים 
לו. הוא מתקשה להמשיך לרכב על החמור כשרק יד אחת אוחזת 
חולשתו  אולם  הגמרא.  את  מחזיקה  השניה  היד  ואילו  במושכות, 
אינה תירוץ להפסיק את הלימוד בדרך, שהרי לא ניתן להעביר את 

הזמן בלי לנצלו היטב!
לפיכך - הוא מעלה בדעתו רעיון גאוני, ופונה לנגר בבקשה שיבנה 
לו סטנדר מותאם לצווארו של חמור. כך יוכל להרכיב את הסטנדר 
וללמוד  הגמרא  את  עליו  להניח  לדרך,  היציאה  קודם  החמור  על 

בניחותא, כששתי ידיו אוחזות במושכות...
אלא שהנגר אינו עובד בחינם, הוא דורש בשכרו שתי לירות. שתי 
שנים  באותן  גרוסמן  הרב  כמו  יהודי  עבור  תועהות  הון  היו  לירות 
הזמן  את  לנצל  רצונו  את  מכריע  לא  הכסהי  הקושי  גם  אך  קשות, 

היטב... 
בגלל זה, רק בשל כך, חש הרב גרוסמן כי זה הזמן להנות לרשויות 
לא  הכלכלי!  מצבו  שירווח  עד  לירות,  שתי  בת  הלוואה  בבקשת 
לצרכיו האישיים, לא לצורך כלכלת ביתו המתקיים בדוחק, לא כדי 
להיטיב את תנאי חייו, אלא כדי לסייע לו לנצל את הזמן, לנצל כל 

רגע מהדרך!
אין לדעת אם הסוכנות נענתה לבקשתו ורווח לו אם לאו, אבל מה 
שברור - שאנו הרווחנו מסיפורו זה, המופיע בספר 'גדול בישראל' - 

תולדות אחיינו הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, מסר לחיים:
הנה,  אפילו.  מאוד  מאוד  מאוד,  עסוק  שהוא  לחשוב  אדם  יכול 
הצורך...  די  להתרכז  יכול  אינו  בטח  בטלטולים,  בדרך,  הוא  עכשיו 
הנה, עכשיו הוא בתור לבנק או לקופת החולים, זה לא הזמן לעסוק 
ממתין  או  בעבודה  הוא  עכשיו  הנה,  ומורכבת...  קשה  בסוגיא 

לחברותא בכולל, מה כבר אפשר להספיק עכשיו?
אבל הגילוי הזה מטלטל ומהדהד: אם הזמן יקר וחשוב, אם מעריכים 
כל דקה, אם מבינים את משמעותו של כל רגע, מוצאים את הדרך 
ואת הנוסחה לנצל כל רגע. כן, גם רגע של המתנה, גם רגע של דרך, 
ניתן  וחשיבה,  התבוננות  במעט  לנצלו.  איך  שאין  שנראה  רגע  גם 
לההוך כל רגע אבוד לרגע מרומם, ניתן לנצל כל דקה לקנות קנייני 

נצח!
או  מוקלט  תורני  בשיעור  די  בסטנדר,  צורך  אין   - בדרכים  אנו  אם 
טלהוני, שינעים וינאם ברקע. כדאי גם להחזיק בכיס חוברת משנה 
כאן  המתנה  של  דקות  חמש  היום  במשך  יימצאו  לבטח  הלכה,  או 
חשובה,  היא  שניה  כל  יקר,  הוא  רגע  כל  אותן.  לנצל  ונוכל  שם,  או 
ונזכה לקנות אוצרות נצח ברגעים  הבה ננצל את מתנת הזמן היטב 

סהורים!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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ביותר.
ההחלטה  את  גמר  פשוט  הוא  ודברים,  ודין  הוויכוחים  כל  אחרי 

כבתחילה, שהוא לא מקבל ממני שקל ואפילו גם לא בצחוק. 
לאחר כמחצית השעה הגיע אלי החתן שלי, בכדי לעזור לנו בכמה 
ממנו  ביקשתי  הדברים  את  מבצע  שהוא  כדי  תוך  בבית.  דברים 
שיזרוק לי את הפח לצפרדע, וסיפרתי לו את כל הסיפור שעבר עלי 

אותו יום עם השכן.
כשהוא ירד מביתי - הוא לא הלך לביתו. הוא פשוט חזר אלי בחזרה, 
כל  את  זרקו  באמת  לגמרי:  אותי  שהפתיעו  המילים  את  לי  ואמר 
הפחים, אך השאירו פח אחד על מקומו בשלום!! כמובן מיד ירדתי, 
והשקית השחורה עומדת מולי!! אותה השקית של המזכרות בשווי 
שמונה אלף שקל חזרה אלי ובגדול!! ללא שום הוצאה כספית או כל 

טרחה אחרת!

למחרת בבוקר כשיצאתי לתפילה, שאלתי את האיש שמפנה את 
האשפה – שהכרתיו מזה זמן, היות והייתי מכין לו בבוקר כוס קפה 
מידי פעם – למה הם לא רוקנו את הפח האמצעי, ואת כל הפחים 
הפתיעה  לא  הנהג  של  התשובה  לפנות?  שכחו  לא  הם  האחרים 
אותי, ומיד שייכתי זאת לכך שבורא עולם רוצה לעזור לשני יהודים, 
בכדי  ביניהם,  יתברך  ה'  של  הערבון  את  וצריכים  שמתווכחים 
כל פגם חלילה.  'ואהבת לרעך כמוך' בשלימות, ללא  שיקיימו את 
וכך עונה לי הנהג, שהפח נתקע בין אבנים וחול, ולא היה ניתן להרים 
אותו מפאת מה שנתקע, לכן החליט לוותר על אותו הפח ולהמשיך 

הלאה.
אם שאלתם מהו ערבון של ה' יתברך, הרי שקיבלתם תשובה ניצחת 

ומוכחת. ואידך זיל גמור.

)מתוך עלון 'אור השבת' 442 אב תש"פ(

כלל הדברים הוא, שהצלחה קונים רק בקביעות ועקביות! 
כך שמעתי ממגיד המישרים הגאון רבי אהרן טוסיג שליט"א, ששמע 
ממרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, בעל 'שבט הלוי': "מאות 
אברכים היו יכולים לצמוח תלמידי חכמים ומורי הוראות בישראל, 
אילו היו גדלים עם סדר יום מסודר, אך היות ומחליפים ימים ללילות 

ולילות לימים הם נפסדים וכלל ישראל נפסד...". 
והוסיף: "כמובן שיש מושג שאדם מונח בסוגיא, ויכול להיות הכרח 
אך  לשננה.  או  סוגיא  לסכם  בלילה  ער  להישאר  פעמי  חד  באופן 

באופן כללי הוא מוכרח לקבוע לעצמו סדר בשביל להצליח, כי רק 
כך יש את ישוב הדעת הנצרכת לעליה...". 

בנימה אישית אמר הרב וואזנר: "מידי יום מגיעים לכאן שאלות של 
נפשות, בשביל זה אנו זקוקים להמון אחריות והמון יראת שמים... 

כל זה שייך רק במי שיש לו יישוב הדעת ומנוחת המחשבה...".
מסויימת  תשובה  וואזנר  הרב  מסיים  א(  )ו,  הלוי'  'שבט  בשו"ת 

במשפט חריף ונוקב: "אוי לו לתלמיד חכם שחי בלי סדרים!"

)לקט מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(

אבל כשהוא משתמש בדמות השני, הוא רואה לפניו כיצד היה נראה 
השני במצב זה, או מה היה אומר לו כשהיה רואהו במצב זה, זה עצה 

להצליח במלחמה זו בס"ד.

בספר מתוק האור הובא מעשה נפלא בשמו של האדמו"ר מאשלג: 
אחד מראשי הישיבות נהג לנסוע כל שנה לחוץ לארץ לגייס כפסים 

עבור ישיבתו.
עשירית  בקומה  שגר  גדול  גביר  של  לביתו  הגיע  מסעו  במסגרת 
מלהשתמש  נמנע  ישיבה  והראש  מאד,  יוקרתי  מגורים  במגדל 
במעלית מסיבותיו, וטיפס במדרגות עד הקומה העשירית, ומשהגיע 
כי הוא סיים  לו הגביר,  וכשפתח אמר  לבית הגביר דפק על דלתו, 

כבר את חלוקת הצדקה שלו השנה.
לעירו  שוב  כשהגיע  שנה  וכעבור  נפש,  במפח  ירד  הישיבה  ראש 
הגביר,  של  לביתו  עד  קומות  עשר  וטיפס  עלה  שוב  הגביר,  של 
והנה החשה חזר על עצמו, הגביר אומר לו כבר סיימתי את חלוקת 

הצדקה שלי השנה.
וכך שנה אחר שנה במשך שבע שנים חזר על עצמו המחזה המוזר, 

ובשנה השביעית כשדפק הראש ישיבה על דלתו של הגביר כשהוא 
'תמהני  הגביר  שאלו  המדרגות,  טיפוס  של  המאמץ  מרוב  מתנשף 
רוצה  אינך מבין שאיני  וכי  כבוד הרב?! לשם מה עלית שוב,  עליך 

לתרום לך?!'
ישיבה,  הראש  לו  השיב  השנה?!  אף  שוב  עליתי  למה  יודע  אתה 
'משום שאינך הראשון שאומר לי דברים אלו היום' התפלא הגביר 
ישיבה,  הראש  המשיך  ואז  זאת,  לו  אמר  עוד  מי  לדעת  מסקרנות 
אתה  'למה  אותי  ושאל  אותי  פגש  הרע  היצר  למטה  הייתי  כאשר 

עולה שוב, הרי אתה רואה שהוא לא נותן לך?'
הראש  לו  אמר  עלית?!'  זאת  בכל  למה  אז  'נו  ושאלו  הגביר  נהנה 
ישיבה, עניתי ליצר הרע שלמדתי ממנו, שהרי גם לפני שנה ושנתיים 
ושלוש, הוא פגש אותי ואמר לי 'למה אתה עולה'? ובכל זאת ראה 
'אם  הרע  ליצר  אמרתי  אז  השנה,  גם  אלי  והגיע  ושב  עולה,  שאני 

אתה לא מתייאש גם אני איני מתייאש וטרחתי ועליתי'!
נפלא למתבונן! להשתמש בדמות השני ואפילו בדמות היצר הרע 
בשביל להעזר במלחמה הקשה שהוא מנהל, לבד תמיד יותר קשה!

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
bdirshu@neto.net.il :כתבו ל
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בתורה.  רבינו  של  וגדילתו  לצמיחתו  העצומה  במסירותה  לטובה 
למרות שהייתה מגיל צעיר אישה חלשה ידועת חולי ומכאוב, והיו 
בנותיה  נתנה לבטל מתורתו.  - לא  ועניות  תקופות שסבלו מדלות 
יופרע  שלא  משמר  מכל  ששמרה  מעידות,  תליט"א  הרבניות 
טצדקי  כל  עשתה   - עזרתו  את  צריכה  היתה  כאשר  וגם  מתורתו, 

שבעולם שלא יופרע מתלמודו, ומהרבצת התורה שלו.
כמה שנים לאחר שהגיעו לארץ פרצה מלחמת ששת הימים. הפחד 
היה גדול, ידעו שכל מדינות ערב, שכנותיה של ארץ ישראל, עשו יד 
אחת להילחם בה, והפחד היה עצום. בפרט לאלו שבאו מחו"ל ולא 
הורגלו במלחמות - היה הדבר קשה מאוד. הרבנית ע"ה דרבנה את 
רבינו שיישאר בישיבה, ויחזק את תלמידיה המבוהלים, והיא נותרה 

בביתה עם בנה ראש הישיבה, ובתה הרבנית אלטוסקי. 
בשכונת  פגז  שנפל  כששמע   - המלחמה  של  האחרונים  בימים  רק 
מטרסדורף ואף פער חור בבניין סמוך, והיות שלא יכול היה ליצור 
מופלא  דבר  אורחא,  אגב  בשלומם.  לדרוש  הגיע   - טלפוני  קשר 
עמה  נטלה  למקלט,  הרבנית  שירדה  פעם  שבכל  השכנים,  סיפרו 
קופסא עם כתבי יד של חידושי התורה, עליהם שמרה מכל משמר.

"ושם אשה גדולה"
עד כמה מסרה כל כולה לצמיחתו ועלייתו! ארע שאחת מבנותיהם 
חלתה בדלקת ריאות חריפה, עודנה ילדה קטנה. חומה עלה מאוד, 
והרופאים אמרו שנשקפת סכנה לחייה. רבינו פנה לרבנית ואמר לה 
בקול בוכים, שהוא מעוניין לקבל על עצמו קבלה גדולה להחלמתה, 

אבל הוא נצרך להסכמתה, שכן זה אמור להיות על חשבונה. 
מששאלה במה המדובר, השיב שחשב לקבל על עצמו שלא לדבר 
ימי חייו... הרבנית השיבה ב'הן' מוחלט,  דברי חולין בשבתות בכל 
והוא קיבל זאת על עצמו ועד מהרה שבה הילדה לאיתנה. מיותר 
יותר  איתה  לדבר  היה  שיכול  היחיד  היום  היה  השבת,  שיום  לציין, 
ממילים ספורות בענייני הבית, אך על הקפדה זו שמר מכל משמר 
והכל  בשבת,  חולין  דברי  של  אחת  מילה  דיבר  ולא  חייו,  ימי  כל 

בהסכמתה המלאה של הרבנית.
באופן  וכבודו  הזולת  לצרכי  ורגישה  חסד,  אשת  היתה  זאת  לצד 
וידעו  ידעו על אהבת החסד המופלאה שלה,  בני הישיבה  מופלא. 
מפעם  וחסרונם.  למצוקותיהם  קשבת  אוזן  אצלה  ימצאו  שתמיד 
של  הגשמיים  צרכיהם  שכל  לראות  לישיבה,  באה  היתה  לפעם 
הבחורים נעשים באופן הטוב ביותר. כמו כן כאשר נסעה עם רבינו 

לארה"ב, ידעו שניתן לבקש ממנה לרכוש מה שהם צריכים; זה צריך 
הייתה  ללוד  כשהגיעו  מיד  אחר.  דבר  וזה  וויטמינים,  תרופות  היה 
שולחים  שהיו  חבילות  מלבד  שביקשו,  מה  בדיוק  שזוכרת  מראה 
מנת  על  ושמחה,  במסירות  בהן  וטיפלו  בשמחה  לקחו  והם  איתם, 

להיטיב.
תמיד נזהרה שלא ייפגע שום אדם ממנה, ואפילו לא פגיעה קלה. 
מספרת בתה הרבנית וינר: פעם היתה אמא חולה והוצרכה לרופא. 
היא הלכה עם שתי בנותיה. כשהגיעו הרופא אמר שרק אדם אחד 
אין  חוזרת!  אני  כך  "אם  לרופא:  אמא  אמרה  איתה.  להיכנס  זכאי 
תישאר  מהן  שאחת  ואסכים  עבורי,  טרחו  ששתיהן  כזו  מציאות 

בחוץ!". והוא נכנע...

"הכל שלה ובגללה"
רבינו העריך את אישיותה העצומה ומסירותה לתורתו, והיה מלא 
הכרת טובה נצחית אליה. בחג שמחת תורה היו בני הישיבה נוהגים 
וריקודים  בשירה  רבינו  את  ללוות  מוסף,  ותפילת  ההקפות  לאחר 

ברחובות קריית מטרסדורף עד לביתו.
היה זה מעמד כבוד התורה מרהיב, שמי שראהו לא יוכל לשכחו. שנה 
אחת לעת זקנותו, לאחר הליווי שכלל מאות מבני ואברכי הישיבה 
את  וראה  ביתו  לסלון  משנכנס  אליהם,  שהצטרפו  הקריה  ותושבי 
הרבנית יושבת לפניו, פרץ בבכי באומרו: "כל הכבוד הזה לא מגיע 
ובזמנים של  לי ללמוד,  היא תמיד עזרה  ובגללה,  זה הכל שלה  לי, 
רעב שלא היה מה לאכול, היתה טורחת להשיג למעני משהו לאכול, 

כדי שיהיה לי כוח להמשיך לשבת וללמוד".
החמישי  הכרך  בתחילת  רבינו  עומד  שכאשר  לראות,  מופלא 
וחמש  שלושים  את  ומסכם  דשמעתתא",  "אגרא  של  והאחרון 
על  וחידש  וכתב  החושן',  ה'קצות  בספרי  בעמל  הגה  בהן  השנים 
כל ספריו, הוא מבקש מהקב"ה ברכה אחת ויחידה. לא עבורו, לא 
עבור התלמידים ואף לא עבור הישיבה... וכך הוא כותב: "ובצאתי 
מן הקודש, אהללנו לבוראי בשיר ואגדלנו בתודה, ואפרוש כפי קדם 
ריבון עלמין בתפילה ובתחנונים, בעבור רעייתי אשת חיל, הרבנית 
ולתומכני,  לסעדני  לימיני  העומדת  שתחי',  באשע  מרת  הצדקנית 
והוא  וכו'",  והנפש  הגוף  מנוחת  מתוך  בתוה"ק  להגות  אוכל  למען 
התנא  דברי  את  כאן  להמליץ  "ואפשר  ומסיים:  בשמחה  מאריך 

הגדול רבי עקיבא 'שלי ושלכם שלה היא'".

)מתוך הספר 'מגדלתו ומרוממתו(
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הטשעבינער-רב!"...
נשאלת השאלה: כיצד היה לטשעבינער-רב פנאי להקשיב למנדל, 
ולהתייחס אליו בכל יום? הרי סדר יומו היה עמוס?! – התשובה היא: 

כשמדובר בחסד עם יהודי – אין מושג כזה 'אין זמן'!

– אולי היה משכיל  כוחות אדירים. אילו היה מודע להם  יש  לאדם 
לנצל אותם. אלא שהוא עצמו אינו מודע לכוחות האצורים בו.

להפעיל  נאלץ  הוא  ואז  מסויימת,  למציאות  נקלע  אדם  לפעמים 
מבקשי  על  להתגבר  כדי  או  ולהינצל,  לשרוד  כדי  עצומים  כוחות 
רעתו. לאחר מכן כשהוא מתבונן בכל מה שהיה, ומסכם לעצמו את 
שאב  מנין  האלה,  הכוחות  בו  היו  איך  מבין  לא  הוא  ההתרחשויות, 
אותם? אכן הכוחות היו טמונים בו, הם לא נוצרו כעת מעצמם, אלא 

הוא פשוט לא היה מודע לקיומם.
היה  זה  'לניאדו'.  חולים  בית  את  ייסד  כידוע,  הקלויזנבורגר-רב'ה, 

אחד  לנדיב  פנה  הוא  מנדיבים.  רבה  עזרה  שדרש  גדול  פרויקט 
וביקש את עזרתו. אמר האיש: "רב'ה, אני אעשה מה שאני יכול".

תפס אותו הרב'ה ואמר: "אספר לך מעצמי: בצעירותי הייתי חלוש 
בעל  חותני  שולחן  על  סמוך  הייתי  צעיר  אברך  כשהייתי  מאד. 
ה'עצי חיים' מסיגעט. התגוררתי בסיגעט ואמרתי שיעור לבחורים 
בישיבה. בדרך מביתי לישיבה רציתי לשאת את הגמרא, אך לא היה 
בי הכוח לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת. אם הייתי נושא את 
הגמרא בעצמי הייתי מתמוטט ונופל! נאלצתי לבקש את עזרתו של 
אחד הבחורים, שיישא עבורי את הגמרא. עד כדי כך הייתי חלוש 

כח!
תקופה  במשך  העולם.  מלחמת  פרצה  שנים  כמה  שכעבור  אלא 
ונאלצתי לסחוב משאות כבדים. אז לפתע  הייתי במחנות עבודה, 
נוכחתי לדעת שיש לי כוח רב, פתאום אני מסוגל לעבוד שעות על 

גבי שעות ולשאת משאות כבדים. כשמוכרחים – יכולים!"...

)לקט מתוך יחי ראובן | הגדה של פסח(

ו'תשב' שם זמן ממושך. ''באף מקום אחר לא תצליחי לזהות את 
יחודו של העם היהודי, כמו בשכונה חרדית", אמרו.

אבל  הירושלמית.  לשכונה  האישה  של  בואה  סיבת  היתה  זו 
ביסודיות,  הדברים  את  ללמוד  מצליחה  לא  שהיא  כשראתה 
החליטה להשכיר את עצמה לעבודות בית, כדי שתוכל לעקוב 

יותר מקרוב אחר ההליכות המופלאות.
והתפעלותה  התרשמותה  על  הסמינר,  למחנכת  סיפרה  היא 
שעשה  "מה  עיניה.  לנגד  שנפרסו  השבתיים  ממראות-ההוד 
הצניעות  מלבושי   "הם   – אמרה  כך   – במינו"  מיוחד  רושם  עלי 
צניעות  על  לשמור  קטן  מגיל  כבר  המתחנכות  הילדות,  של 

המלבושים".
החוקרת- הגויה המשיכה לעבוד עוד תקופת-מה אצל המחנכת, 
לשוב  שהחליטה  עד  רבים,  דברים  ומבני-ביתה  ממנה  ולמדה 

לארצה.
ובעלת  מאוד  עשירה  שהיתה   – האשה  הודיעה  לשם,  בהגיעה 
אמצעים – על הסבת מקצועה, ומחוקרת ידועה ומפורסמת, היא 
הופכת  ל...מנהלת בית ספר. היא הכריזה על פתיחתו של בית 

ספר חדש לבנות, בגילאי ה'יסודי', עם תקנון מיוחד במינו...
סעיפי התקנון דברו על כך שהילדות חייבות להתלבש בצניעות, 
וצורתם.  ניסח בפרטי-פרטים את אורך המלבושים  התקנון אף 
שבו  התלמידות,  של  השבתון'  ב'יום  עסק  בתקנון  נוסף  סעיף 
אסור להן לבצע מלאכה, והבגדים שהן צריכות ללבוש ביום זה 

יהיו מכובדים יותר מהימים האחרים.
רוב אנשי העיר התייחסו לפרטי התקנון כאל סעיפים תימהוניים, 
יוקרתיים  תנאים  במקביל,  הציעה,  שהמייסדת  כיוון  אך 
לתלמידות שתתקבלנה למוסד, רשמו הורים רבים  את ילדותיהן 

לבית ספר זה.
שלא  מי  החדש.  החינוכי  למוסד  התקבלה  תלמידה  כל  לא 
ראתה את עצמה עומדת בתקנון המחמיר, נפסלה מראש, וגם 
מי שהתקבלה ונתפסה כשהיא עוברת על חוקי התקנון, סולקה 

מיידית מבית הספר.
כאשר התלבטה המנהלת כיצד להתנהג בעניין פלוני, היה לה את 
ושטחה  הירושלמית,  המחנכת  אל  התקשרה  היא  לשאול...  מי 

בפניה את הספק בו היא נמצאת.
אמנם, בית הספר ההוא נסגר לאחר תקופה קצרה...

הסיבה לכך היתה פשוטה מאוד: איזה ענין היה לגויים להלביש 
את בנותיהם בצניעות, רק מפני שהמנהלת דרשה את זה? נכון 
הם,  אבל  בירושלים,  הללו  מהמראות  התפעמה  עצמה  שהיא 
טומאה,  בדברי  צווארם  עד  השקועים  הגויות,  התלמידות  הורי 

לא היו מוכנים להלביש את בנותיהן במלבושים כאלה!
'שגעון'  בגלל  בשבוע,  אחד  יום  לשבות  מוכנים  היו  לא  גם  הם 
מהפרנסה  חלק  מפסידים  הם  בכך  הרי  המנהלת!  את  שתקף 

שלהם!
לכך גם לאחר ההצעות המפתות מצד הנהלת המוסד החינוכי, 
וה'בונוסים' שקיבלו התלמידות – למרות הכל, נסגר בית הספר 

מחוסר תלמידים...
ועכשיו בואו ונחשוב על ערכו ורום מעלתו של העם היהודי, בניו 
של הקב''ה, השומרים מזה אלפי שנים על כל הלכות הצניעות 
ועל קדושת השבת, ומקיימים את מצוותיו של אביהם שבשמיים, 

ועושים זאת רק מפני שהשי"ת ציווה!
אשר קידשנו במצוותיו!

)מתוך 'חשוקי חמד' /הגדה של פסח(
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 מתי אוכלים את ההת של עירוב תבשילין?
 מי שעשה עירוב תבשילין ושכח לומר את הנוסח 'בזה העירוב' – האם העירוב חל? 

 האם ניתן לעשות עירוב תבשילין בדג מעושן?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

תקנת 'עירוב תבשילין'

• מלאכה המותרת ביום טוב, אסור לעשותה לצורך יום אֵחר. 

 – וכדי שיוכלו לבשל ביום טוב לצורך שבת ֶׁשחלה למחרתו 

תיקנו חכמינו ז"ל לעשות 'עירוב תבשילין', דהיינו, שעל ידו 

נחשב הבישול ביום טוב לצורך שבת כ'מעורב' עם הבישול 

יום טוב, וכהמשך של מלאכת הבישול שהחלו בה  של ערב 

בערב יום טוב, ואינו אלא כעין 'גמר מלאכה', ולכן התירוהו. 

ואין העירוב מתיר אלא מלאכות הנעשות לֵׁשם הכנת צורכי 

כגון  מלאכה,  איסור  בהן  שאין  ופעולות  השבת.  סעודות 

מותר  אם  הפוסקים  נחלקו  המותר,  באופן  בגדים  קיפול 

לעשותן ביום טוב לצורך שבת, ואם העירוב מתירן. 

רק  השבת  לצורך  מלאכות  עשיית  מתיר  תבשילין,  עירוב   •

ב'יום  ביום טוב החל ביום שישי, אך אינו מתיר את עשייתן 

טוב ראשון' החל ביום חמישי.

משנה'  כ'לחם  תבשילין,  עירוב  של  בפת  להשתמש  נהגו   •

בסעודה  ולאוכלה  שבת,  של  ושחרית  שבת  ליל  בסעודות 

שלישית.

ֵמהלכות עשיית עירוב תבשילין

• סדר מצוות 'עירוב תבשילין': לאחר ייעוד התבשיל והמאפה 

לצורך העירוב, מברך 'על מצַות עירוב', ואומר: "בעירוב הזה, 

יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות 

כל צרכינו, מיום טוב לשבת". ונחלקו הפוסקים, אם אמירה זו 

היא חלק ממצוַות העירוב, ואינו חל בלעדיה, או שהעירוב חל 

ולכתחילה  תבשילין.  לעירוב  והמאפה  המאכל  ייעוד  בעצם 

יש להחמיר בדבר.

• מצוה על הגדול שבעיר לעשות עירוב תבשילין עבור כל בני 

עירו, כדי שיועיל עירוב זה למי שלא עירב. ועירוב זה מועיל 

רק למי שאינו נחשב כ'פושע' בכך שלא עירב, וכגון ששכח 

לערב פעם אחת מפני טירדתו; אבל אם שכח מפני עצלותו, 

או ששכח פעמיים – אינו רשאי לסמוך על עירובו של גדול 

העיר. ומי שאינו יודע לערב בעצמו – רשאי לסמוך לכתחילה 

על עירובו של גדול העיר. ומי שעירב לעצמו, וגילה כי כמּות 

אינו  שהתבשיל  או  מ'כזית',  פחות  היא  שבעירוב  התבשיל 

כשר לעירוב – נחלקו הפוסקים אם רשאי לסמוך על עירובו 

של גדול העיר.

ֵמהלכות ה'תבשיל' של עירוב תבשילין

• עירוב תבשילין, לא ניתן לעשותו בכל התבשילים, אלא רק 

בתבשיל ש'ְמַלְּפִתים' בו את הפת, דהיינו שהוא בא כתוספת 

לאכילת פת, כגון ביצים מבושלות; ולא בתבשיל שנאכל בפני 

עצמו לׂשביעה, כגון תפוחי אדמה. השיעור המינימלי לגודל 

התמעט  העירוב  עשיית  לאחר  ואם  'כזית',   – הוא  התבשיל, 

התבשיל עד לפחות מכזית, הריהו בֵטל.

• כתבשיל לצורך ל'עירוב תבשילין', נחשב כל מאכל מבושל, 

ויש  לאכילה.  ראוי  שיהיה  ובלבד  מעושן;  או  כבוש,  צלוי, 

שכתב שאף 'פיסטור' נחשב כבישול לענין זה.

• מאכל מבושל הראוי לאכילה ללא בישול, ובישלוהו, הריהו 

איסור  לענין  אולם,  תבשילין;  עירוב  לענין  כתבשיל  נחשב 

'בישולי גויים' – מאכל כזה שהגוי בישלֹו, אינו נחשב כתבשיל, 

ומותר באכילה.

נוזל במשך  – כמבושל', דהיינו, מאכל ששהה בתוך  'כבוש   •

בנוזל  התבשל  כאילו  דינו  רצופות,  שעות  וארבע  עשרים 

שעות  וארבע  עשרים  במשך  נוזל  בתוכו  שהיה  כלי  וכן  זה. 

רצופות, דינו כאילו הנוזל התבשל בתוכו.



 

 

 

   

 שלוחי מסרו, האב ברשות היא הרי

 ברשות היא הרי ,הבעל לשלוחי האב

   .הבעל

 

 אתבמתיקות  הילד המשיך ,ועתה

 מדוייקים הם הכתוב דברי ,דבריו

 לפני פסוקים מספר הלא כי, ומזוקקים

 כי נאמר ,'י בפסוק הזה הכתוב

 אדוניו טוב כל את אתו לקח אליעזר

 מתנה שטר ,שם י"רש ומפרש, בידו

 כדי לו אשר כל על ליצחק כתב

 שגם וכמובן ,בתם לו לשלוח סכימושי

 שטר בכלל היה אברהם עבד אליעזר

 אבל ,ליצחק לעבד להיות זה מתנה

 בתור ונערותיה שרבקה זמן כל

 יחד הלכו ואמה אחיה או האב שלוחי

 אליעזר היה לא עדיין ,אליעזר עם

 במשנה שנאמר וכמו רבקה של עבדה

 האב שלוחי שהלכו בזמן כי מפורש

 ברשות היא עדיין הבעל עם שלוחי

 בנכסי ונחלה חלק כל לה ואין ,האב

 ותקם לאמר כתוב כך ומשום ,בעלה

 האיש אחרי ותלכנה ונערותיה רבקה

 עם כשהלכה כי ,העבד אחרי ולא

 עדיין אמה או אביה שלוחי נערותיה

 אליעזר ואין הוריה ברשות היתה

 כן אחרי ואולם ,לה לעבד נחשב

 לבית וחזרו אותה עזבו כשנערותיה

 אליעזר עם רק הלכה והיא ,אביה

 את העבד ויקח נאמר ,הבעל שליח

 האב ששלוחי אחרי כי ,וילך רבקה

שהוא  הבעל לשליח אותה מסרו

 הבעל ברשות היא הרי ,אליעזר

 לה. לעבד נחשב ואליעזר
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 חיי שרהפרשת 
                                                

 ויקח האיש אחרי וגו' רבקה ותקח

 (א"ס ד"כוגו' ) רבקה את העבד

 זלמן שלמה רבי ק"הגה על מסופר   

 שבע כבן שבהיותו ,א"זיע מוואלוזין

 ביום .מסכתות במספר בקי היה כבר

 של דרכם היתה בשבוע החמישי

 את התלמידים עם ללמוד המלמדים

 .י"רש פירוש עם כולה השבוע פרשת

 התלמידיםישבו , שרה חיי פרשתב

 ותקם" הפסוק את רבם לפני וקראו

 הגמלים על ותרכבנה ונערותיה רבקה

 את העבד ויקח האיש אחרי ותלכנה

פנה  זלמן שלמה הילד ."וילך רבקה

 מדוע :אותו ושאל מלמדו אל

 הלכו ונערותיה רבקה כאשר מתחילה

 בשם הכתוב קראהו אליעזר אחרי

 אחרי ותלכנה שנאמר כמו ,איש

 את כשלקח כן אחרי ואילו ,האיש

 בשם אותו קרא עמה והלך רבקה

 את קמט הרהר, נשתתק המלמד. עבד

 פנה אז ,לענות מה ידע ולא מצחו

 הלא זלמנקה נו :לו ואמר אליו

 ,אתה ומחודד חריף כי עליך אומרים

 . שאלתך על תשובה בעצמך תענה

 

 מעט חשב, עיניו את סגר הקטן זלמן

 הכתוב דברי כי אני חושב, :ענהו

, אחת משנה פי על היטב יתיישבו

 היא לעולם( מח דף) כתובות במסכת

 לרשות שתכנס עד ב,הא ברשות הבת

 בתו את האב מסר, לנישואין הבעל

 ברשות היא הרי הבעל לשלוחי

 או הבעל שלוחי עם האב הלך, הבעל

 ,הבעל שלוחי עם האב שלוחי שהלכו

 קטורה ושמה אשה ויקח אברהם ויוסף

 פירוש לי ברור לא יהודה רבי אמר פעם 

 ושמה אשה ויקח אברהם ויוסף" הפסוק

 פירוש שמעתי דימי רב אמר" קטורה

 החכמים, אותו זוכר איני אך, לפסוק

 הסוד פי על לפרשה ידעו לא הגדולים

 ואמר יהודה רבי קם? אנחנו נאמר ומה

 ידועה המשנה בעלי רנוחב של בישיבה

 החכמים הלכו. נסתרת ואינה זו פרשה

 דורש מצאוהו ,אלעזר רבי של לישיבתו

 רבי להם אמר, התפילין סוד ומגלה

 התלמידים לפני עתה אני אומר ,אלעזר

 אדם אשרי כי ,תפילין למצות הטעם את

 רבי גילה, סודן את ויודע תפילין המניח

. סוד פי על הטעם את להם גם אלעזר

 אלא באנו לא אלמלא יהודה רבי אמר

, דיינו עתה לנו שנגלה זה סוד לדעת כדי

 אשרי החכמים אמרו אלעזר ולרבי

 סוד שאין משום הבא בעולם חלקך

 את לו סיפרו כך אחר. ממך שנסתר

 את לדעת הם שמבקשים בואם מטרת

 ויקח אברהם ויוסף" הפסוק בפירוש הסוד

 רבי להם גילה" קטורה ושמה אשה

 סודות הרבה והוסיף את הסוד אלעזר

  .זה פסוק על התורה

 (א קכט א"ח זוהר)

 

 

 שבתהזמני כניסת 

 4:19ת"א:  4:05ירושלים: 

 

    שבתהזמני יציאת   

 5:54ר"ת:  5:20ת"א:  5:19 :ירושלים

 



 

 

  
 שקרע שטר חוב לאחר פטירתוהיהודי 

 גדול עשיר שהיה יהודי פעם חי בעיר אחת בתוניסיה,   

 התמסר הוא תרומיות, וניחן היה במידות צדקה בעל

 קטנות הלוואות נותן והיה חסדים, גמילות למצוות במיוחד

 מלאכה, ובעלי זעירים סוחרים רוכלים, חנויות לבעלי

 מובן עסקיהם. את לנהל כדי להם דרושים שהיו סכומים

 אלא שלו, מהלווים ריבית לקח שלא בלבד זו לא כי מאליו

 זמן הגיע כאשר חובם, את לסלק בהם דחק לא אפילו

 כדי דרוש שהיה מה כל לשלם, כסף להם היה ולא הפירעון

 בו התחייבות, כתב על לחתום היה ח,"גמ ממנו לקבל

 היה לא הוא ההלוואה, סכום את שקיבל הלווה מאשר

 השטר. על שיחתמו ערבים להביא צריך

 מצבו כי לו וסיפר יהודי, הזה הגביר אל בא אחת פעם    

 לו שתהיה כדי חנות לפתוח רוצה היה מאד, והוא דחוק

 צריך הוא כסף לכמה מיד אותו שאל הגביר ממנה, פרנסה

סכום מסויים של  היתה והתשובה החנות? את לפתוח כדי

 הכסף סכום את הגביר הוציא מיד התוניסי, המטבע ריאל,

 כי הוסיף הלה במסחרו. הצלחה ליהודי ואיחל המבוקש,

 אך הכסף, את להחזיר שיוכל עד זמן קצת יקח שזה יתכן

 מקום מכל לו, יעזור השם כי פנים במאור לו אמר הגביר

 על לחשוב צריך הוא הקרובים אין בשנים עשר החדשים

  ."ונראה נחיה מכן לאחר ואילו" אפילו, כך

 בשמחה והלך חוב, שטר על חתם המאושר הלווה   

 היהודי ההלוואה. קבלת על עמוקה תודה הכרת כשבלבו

 פנים, לו האירה לא ההצלחה אולם החנות, את פתח אמנם

 חובו. את לשלם כדי כסף לחסוך הצליח שלא בלבד זו לא

ותוך שנים עשר  הקרן, כל את הפסיד לאט שלאט אלא

 מקודם. כמו מרוד עני היה הוא החדשים

 את לו וסיפר ומבויש, שבור הגביר אל שלנו היהודי בא    

 שלווה ממנו, הכסף כל את הפסיד הקשה, וכי הוא מצבו

 אותו הרגיע הגביר אולם עתה. לעשות מה יודע הוא ואין

 השם היאוש, לזרועות ליפול ליהודי לו אסור" לו ואמר

 היה לגמרי לא זה בינתיים חסרונך, את ימלא וודאי יתברך

 איך משהו בחיים, למדת לפחות השנה במשך הרי לשווא,

 משרה לך איפה למצוא אשתדל לנהל. לא איך או לנהל

 יבוא מקומו על ובע"ה הכל מידידיי, אחד אצל מתאימה

  ."בשלום

אחד  עם  בדברים  בא  הוא הבטחתו,  את  קיים הגביר   

 שלו, בחנות לו שיעזור וישר, נאמן לאדם זקוק מחבריו שהיה

 משכורת לו ונתן הגביר, בהמלצת היהודי את אליו לקח הוא

 בה שם שבוע ובכל קטנה, קופסה לעצמו הכין טובה. היהודי

 שלווה הסכום את ממשכורתו לחסוך כדי מטבעות, כמה

  מהגביר.

 היהודי בא החוב, סכום בה ונאסף הקופסה נתמלאה כאשר   

 מצווה בשביל" ואמר: השולחן על הכסף את הניח הגביר, אל

 לי האמן אולם תודה, לומר נוהגים לא חסד גמילות ובמיוחד

 חובי את לך להחזיר מסוגל שאני גדול חג היום הוא שאצלי

 לחפש והחל הלווה בשמחת שמח הגביר ."יתברך השם בעזרת

 חיפוש אחרי אותו, למצוא הצליח לא אולם החוב, שטר את

 כרגע יכול הוא אין הצער למרבה כי ללווה אמר הוא, קצר

 והרי ידו, תחת החוב שטר אין כי החוב, סכום את ממנו לקבל

 שכבר חוב שטר אצלו להחזיק לאדם לו אסור כי אמרו ל"חז

 מיותרים. סיבוכים לגרום יכול כזה דבר שולם,

 המלווה את לבקש מתחיל והוא מוותר אינו הלווה אולם   

 השם אם" אמר הוא הכסף, את ממנו ויקח טובה לו שיעשה

 את אצלי לעכב רוצה אני אין חובי, את לשלם שאוכל לי עזר

 עם לקרות יכול מה יודע ומי אחד מיותר, רגע אפילו הכסף

 לי והלווית אימון בי נתת אתה ואם טובה, לי נא עשה הכסף.

 ובטוח סמוך אני אימון, בך לתת יכול וודאי אני הרי הכסף, את

 את וכאשר תמצא הכסף, את ממני תדרוש לא שניה שפעם

 את המלווה לקח ברירה בלית ."אותו ותקרע החוב שטר

 לב. וטוב שמח הביתה הלך והלווה החוב תשלום
 

 לעולמו. והלך פתאום לפתע הגביר חלה מספד ימים כעבור   

 היקר, היהודי של עת מותו ללא על מרות התאבלה העיר כל

 וגם היהודי אלה התאבלו במיוחד וחסד, צדקה רודף שהיה

 חיים עתה ששבק הגביר ידי על בפועל שנעזרו בתוכם, שלנו

 היורשים הנפטר בני החלו כאשר" שבעה"ה בתום חי. לכל

 אביהם, של במגירותיו שנמצאו הניירות ערימות על לעבור

 על ה"חוב" שהיהודי החזיר כבר, החוב שטר את שם מצאו הם

 בעיניהם היה הימצאו עצם אך שנים, מלפני אמנם היה השטר

 איפה באו שולם, ולא נגבה לא החוב כי ברורה להוכחה

החוב.  את לסלק ממנו ודרשו שלנו, היהודי אל היורשים

 דיברתי על לי האמינו" אוזניו, למשמע נחרד היהודי

 הנפטר. של בניו את לשכנע החל" החוב את ששילמתי

 

 



 

  

  

 הכסף את הביא הוא כיצד שהיה, המעשה את להם וסיפר   

 מצא כשלא לקחתו, תחילה סירב הוא וכיצד אביהם, אל

 שיקח לו והתחנן ביקש הלווה הוא וכיצד החוב, שטר את

 כאשר החוב שטר את שיקרע עליו סומך והוא הכסף, את

 עד זאת לעשות הספיק לא הוא כי נראה עתה אותו. ימצא

 את לקבל מוכנים היו לא הגביר יורשי לעולמו. שהלך

 ,"שלא ויתכן אומר שאתה כמו אכן שזה יתכן" טיעוניו,

 כי עצמו על המעיד החוב שטר בידינו" השניים, לו אמרו

 של בסופו אמרו. ,"לשלמו עליך כך ומשום שולם, לא החוב

 בפני להכרעה הענין את להביא הצדדים שני הסכימו דבר

 עליו שאין וראה היטב החוב את שטר בחן הרב העיר, רב

 טענות את שמע הוא שולם, אכן הוא כי שיעידו סימנים שום

 לא הלווה ושונות, רבות שאלות אותם ושאל הצדדים

 הוא אולם שלו, אכן היא החוב שטר על החתימה כי הכחיש

 של בסופו חובו את שילם הוא כי בעקשנות לטעון המשיך

 לצדדים ואמר ליורשים, החוב שטר את הרב החזיר דבר,

 בבוקר. למחרת אליו לחזור

 היעודה, בשעה הדין לבית והנתבע התובעים באו למחרת   

 אולם החוב, על למחול יסכימו אולי היורשים את שאל הרב

 מחזיק היה שאביהם דעתם על מתקבל זה אין כי השיבו הם

 הכסף כי הם בטוחים וממילא שולם, שכבר חוב שטר בידו

 אמר ,"החוב שטר את הפעם עוד נראה הבה" להם. מגיע

 כדי מהמעטפה השטר את הוציאו האחים הרב, להם

 שטר עיניהם, למראה נחרדו הם אולם הרב, אל להגישו

 הם בתחתיתו. שהיתה החתימה לאורך קרוע היה החוב

 אתה השני: את אחד ושאלו רעהו על איש בפליאה הביטו

 אולם החוב? שטר את קרעת אתה החוב? שטר את קרעת

 החוב שטר אכן נפשם. את ידעו ולא זאת, הכחישו שניהם

 כאן לשניים. כמעט קרוע עכשיו היה שלם, היה אתמול שרק

 יקרים, יהודים נא שמעו האחים: לשני ואמר הרב התערב

 לא מעולם הוא חייו בימי וצדיק, גדול יהודי היה אביכם

 האמת בעולם כשהוא עכשיו ובודאי הזולת, של פרוטה לקח

 זה היה בשמו, צדק אי כאן שייעשה לכך מוכן היה לא

 כדי החוב שטר את ובעצמו שקרע בכבודו הוא בוודאי

 לתקון. יוכל שלא מעוות למנוע

 

 

 קפיצת הדרך של אליעזר עבד אברהם

איתא במדרש )בראשית רבה ס'( אמר רבי אלעזר:    

ממה שקפצה הדרך לפני, יודע אני ש"בדרך נחני ה' 

 בית אחי אדוני". 

לסוחר אחד שרצה להגיע לעיר רחוקה, ולשם  משל   

כך בא בדברים עם אדם שהיה בעליהן של עגלות 

מסע רבות, וביקש ממנו שישכיר לו עגלה ועגלון 

יע למחוז חפצו במהרה. ראויים כדי שיוכל להג

העמיד האיש לסוחר עגלה רתומה לסוסים אבירים, 

ובחור צעיר שישמש כעגלון, אולם עד מהרה גילה 

הסוחר כי העגלון הצעיר הוא אילם ואינו יכול לדבר, 

מיהר הסוחר והתלונן לפני בעל העגלה: מה עשית 

לי? נתת לי עגלון אילם שאינו יכול לדבר אלי 

תמה בעל העגלה, האם אין זה מאומה? ומה בכך? 

 -ענה הסוחר  -מספיק שאתה תדבר אליו? לא ולא 

הרי אם נגיע בנסיעתנו אל עיר אחת  איך אדע אם 

זאת העיר בה אני חפץ, אחרי שאיני מכיר את שפת 

בני העיר ההיא? השיב בעל העגלה: זאת אינה בעיה, 

כיון שהעגלון לא יעצור כלל עד אשר יגיע אל מחוז 

כן דע, כי במקום אשר יעצור את המרכבה, חפצך, ל

 שם הוא מחוז חפצך.

: אליעזר עבד אברהם הלך למצוא הנמשלכך הוא    

אשה ליצחק במקום אשר לא דרכה בו כף רגלו 

מעולם, ובכל זאת הלך לחפש באשר ימצא, ואמנם 

אם היתה הליכתו כדרך כל הארץ, אז ודאי לא היה 

המקום בו ימצא יודע אם המקום אליו הוא הגיע הוא 

את מבוקשו אם לאו, אולם כאשר נעשה עמו חסד 

מאת ה' יתברך והדרך קפצה לו עד שנעמד במקום 

ההוא, מזה הבין שבמקום זה כלתה הדרך ובודאי 

שכאן ימצא את מבוקשו. ומובנים היטב דברי המדרש 

שאמר אליעזר: ממה שקפצה הדרך לפני, אני יודע 

 שבדרך נחני ה' בית אחי אדוני.

 )בשם המגיד מדובנא זיע"א(

 

 

 



 

 

  

 

 

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 

 

 מברכים חודש כסלו
 

 1דקות חלק  4:07יום ראשון שעה המולד 

 ישי בשבתלשר"ח ביום 

 

 בזכות הכנסת אורחים

 מדובנא זיע"א המגיד של מנהגו

 דירה בית שוכר שכשהיה היה,

 בידו שהרשות המשכיר עם התנה

 קרה ביתו. לתוך אורחים להכניס

 מגוריו מקום זמושץ בעיר הדבר

 ראה אחד בערב המגיד, של הקודם

 בשוק עומד עיניו בשתי עיוור איש

 להדריכו ידו על עומד קטן ונער

 לאן יודעים אינם הם אולם בדרך,

 לינה. מקום להם אין כי לפנות

 ונערו האיש את הכניס המגיד

 שסידר עד איתו וישבו ביתו לתוך

 מת לימים דירה, בבית אותם

 וגלמוד. בודד נשאר והנער העיוור

 לביתו, הנער את שוב הכניס המגיד

 הנער אצל נתגלו כבן, וגדלו חינכו

 בשקידה למד עצומים, כישרונות

 ויהי גדל הזה והנער חיל, ועשה

 הגאון הוא בישראל, הלא לגאון

 של זיע"א רבה קלוגר שלמה רבי

 ברודי.

 מידת החסד של ה"חפץ חיים"

 שימש ה"תרכ מסופר: בשנת 

 מ"כר חיים" זיע"א הגה"ק ה"חפץ

 השנים באחת "וסילישוק". בעיר

 קצבתו את קיבל הפסח חג בפרוס

 רובל, חמישים בסך שנתית החצי

 והנה לחג. לביתו לחזור והתכונן

 יתומה כלה של ששידוכה לו נודע

 להתבטל, עומד בעיירה אחת

 לחתונה, הוצאות לה שאין משום

 כל את ומסר מיד רץ חיים" ה"חפץ

 לצרכי לכלה רובל החמישים

 (י"ב) אמן עניית דיני
 

, כוחו בכל רבא שמיה יהא אמן העונה (א

 ישראל בין המבדילים החומות כל משבר

 דף תרומה' פ זוהר. )שבשמים לאביהם

 :(ט"קכ

, ממש רם בקול רבא שמיה יהא אמן עניית (ב

 נח' פ ק"בזוה כמובא] מגיהנם רשעים מציל

 רבא שמיה יהא לענות שזוכה מי כי:[ ב"ס דף

 וכל, רשעים יותר מציל, ובכוונה בכח יותר

 נשמת שכן וכל, וקרוביו אבותיו נשמת שכן

 עוד לך אין כי, לגיהנם לירד שיצטרך עצמו

 ידה על שינצל בעולם פעולה איזה כמעט

, אמונים שומר. )זה כמו גיהנם של מדינה

 '(ו פרק, שערים פתחו מאמר

 

 שבת קודש כ"ז מרחשון

 הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק 

 ב"ר דוד יצחק )תשנ"ט(

 יום ראשון כ"ח מרחשון

הרה"ק רבי ליבער הגדול מברדיטשוב ב"ר אברהם 

 אשכנזי )תקל"א(

 יום שני כ"ט מרחשון

 יחיאל ר"ב מזעליחוב גולדברג שלמה יצחק רבי

 ב(")תרל מזוויהל מיכל

 שלישי א' כסלויום 

 הגה"ק רבי שלום שכנא מלובלין ב"ר יוסף )שי"ט(

הגה"ק רבי יוסף שמואל אב"ד פפ"ד )מסורת הש"ס( 

 ב"ר צבי הירש )תס"ד(

 יום רביעי ב' כסלו

הרה"ק רבי שמעריל מווערחובקה )תלמיד הבעש"ט 

 תקל"ז(

הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז' ב"ר אהרן 

 משה )תקנ"ה(

רבי משולם פייביש הלוי )יושר דברי אמת(  הרה"ק

 ב"ר אהרן משה 

הרה"ק רבי ישראל יצחק מראדושיץ ב"ר דוב בער 

 )תרי"ח(

ה"ק רבי עקיבא סופר )דעת סופר( ב"ר שמחה רה

 בונים )תש"ך(

 יום חמישי ג' כסלו

 (ג"ת) ך"הש של אביו ץ"כ משה ר"ב מאיר רבי

 יום שישי ד' כסלו

ב"ר ישראל יצחק הרה"ק יעקב דוב מאמשינוב 

 מווארקי )תרל"ז(

 

 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

 

 כסף והול הוא ואילו החתונה,

 בגפו. לביתו ושב הדרך להוצאות

 

 עין טובה

רבי  בצעירותו היתה להרה"ק   

דוד מלעלוב זיע"א חנות, וכל 

אדם שהיה נכנס לחנותו לקנות 

דבר מה, היה רבי דוד מתחיל 

למנות את כל החנוונים 

שבסביבתו שאפשר להשיג גם 

אצלם את המצרך המבוקש, והיה 

אומר להם: אצל פלוני תוכל 

לקנות מצרך זה, גם אצל אלמוני, 

ואם רצונך בכך דוקא, תוכל 

ו הרה"ק לקנות אצלי. כאשר בנ

רבי משה זיע"א נשא אשה, פתח 

אף הוא חנות. לאחר זמן פתח 

מתחרה חנות דומה בסמוך לו, 

והוא בא בדמעות להתלונן אצל 

אביו. השיב לו אביו בפליאה: וכי 

אין אתה מרוצה מכך שגם יהודי 

אחר מפרנס את בני ביתו באותה 

 סחורה?

 תורה בספר הוא אות יהודי כל

 יצחק יוסף רבי ק"הרה אמר פעם

 כל" א"זיע מליובאוויטש )הרי"צ(

 אך, תורה בספר הוא אות יהודי

 גבי על הכתובות כאותיות לא

 אלא, להיקלף העלולות הקלף

 אין אשר באבן החקוקות כאותיות

 אלא, תימחק שהאות אפשרות

 אבק עליהן מצטבר לפעמים

 שצריכים מה כל, נראים ואינם

 תתגלנה ושוב לנגבן הוא לעשות

 .כבתחילה" האותיות
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 

 ה'תשפ"א חשוון "זכ

 

  שבת שלום בברכת

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

חיי שרהפרשת   

ּכּון רּוָחנ  י ים ס  רָׂ ה - ֹלא לֹוְקח  י שָׂ ַש ת ַחיֵּ רָׂ  פָׂ

 הצלחה בגו"ר

 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 מסודיליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת 

 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 ד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"בשלמה ודנה דו
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינהאילן 
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית

 בן נעמיאנאל חביבה בת שולמית          אורן 
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 רחל מרים בת יהודית         סיון בת אסתר   
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 יצחק בן עזרא  ברכה    רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרה  הצלחה ורפואה  -יפה בת שרה

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            
 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 רפאל אבידן בן תקווה  יצחק בן חנון             
 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            

         אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

 נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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 פניני עין חמד
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צריכה להיות הרבה יותר לאין ערוך מכל דאגה 
 גשמית שהיא.

 

יש אנשים, שבענייני רוחניות יש להם זלזול 
 ההיפך.  -ואדישות, ובענייני חולין

 

הגה"צ הרב שבדרון זצ"ל סיפר: "לפני עשרות 
נים עם קום המדינה, התחילו חילולי השבת ש

בפרהסיה. היראים לדבר ה' קיימו הפגנה 
גדולה בירושלים, והשוטרים פיזרו את 

 ההפגנה ביריות באוויר". 
 

בשעה שהרב העביר שיעור בשכונת 'שערי 
חסד' בירושלים, הוא דיבר בחריפות נגד 
חילולי השבת. שני אנשים שהשתתפו בשיעור 

יהיה טוב. הם עוד יחזרו  -הרבכבוד ענו לו: "
 ".בתשובה. מדוע הרב כועס?

 

"לאחר מספר חודשים שמעתי פעם אחת את 
שניהם מתלחשים על גודל המס שלוקחת 
המדינה ממשכורותיהם. הם ישבו ורטנו, עד 
שכעסם התגבר והתחילו לקלל את רשויות 
המס. מיד פניתי אליהם ואמרתי: 'הרי 

תי, אמרתם: כשדיברתי על חילול השבת וצעק
'יהיה טוב', וכעת אתם זועקים כל כך. מדוע 
כעת אינכם אומרים כפי שאמרתם אז: 'יהיה 

אלא שכאשר הדבר נוגע לכיס שלכם,  טוב?',
אינכם מפוייסים כל כך, אות הדבר שחילול 

 השבת אינו המסחר שלכם". 
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 
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 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי
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אנחנו קוראים בפרשה על שליחתו של 
אליעזר עבד אברהם, למצוא אישה ליצחק. 
אליעזר, העבד הנאמן, כינויו היה 'דמשק 

 אליעזר'. 
 

ר לֹו" ל ְבָכל ֲאשֶׁ ֹּשֵׁ  משמעות הפסוק: "ַהמ

שהיה שליט ביצרו כמוהו,  -)בראשית כד, ב(
ממש כמו אברהם אבינו! אליעזר נשלח 

מציאת בת זוג  -למשימה שאין חשובה ממנה
לבנו יחידו של אברהם, ממשיך דרכו, אבי 

 האומה היהודית.
 

לפני שיצא למשימה, אברהם אבינו השביע 
אותו בנקיטת חפץ, לבל יסטה חלילה 
ממשימתו, ולא יקח אישה ליצחק מבנות 
הכנעני. עם כל גדולתו המופלאה של אליעזר, 

אברהם אבינו ועם כל נאמנותו לתורת אדוניו, 
עליו בשליחות החשובה, אלא  לא סומך

משביע אותו בשבועה חמורה, לבל ישנה 
 מאומה מהשליחות.

 

"התורה לימדה אותנו", הגה"צ רבי שלום 
שבדרון זצ"ל מסביר, "כי גם אם סומכים על 

הרי בעניינים מאן דהוא בענייני היום יום, 
רוחניים, בנושא שהוא יסוד בניינו של כלל 

סמוך על בקשה לא ניתן ל ישראל לדורותיו,
אלא יש להבטיח אותה בשבועה  בלבד,

 חמורה".
 

הדבר דומה לאדם שמונחת לו בכיסו מעטפה 
ובה סכום עצום של כסף. גם אם הוא וידא 
היטב קודם היציאה מהבית, כי המעטפה 
מונחת במקומה ונמצאת במקום בטוח, ללא 
אפשרות ליפול ולהיעלם, עם כל זאת הוא 

משך כל הדרך, כדי ימשמש בכיסו שוב ושוב ב
להיות בטוח שהמעטפה לא זזה ממקומה. על 
אחת כמה וכמה הדאגה לעולם הרוחני, 
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 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי בן ימנהלאליהו ניזרי 

 

 

 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 
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 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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ת יְֵרכִׂי" חַּ ים ָנא יְָדָך תַּ  )בראשית יח, ד( "שִׂ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ?כאשר הגוי הניח את המאכל במיקרוגל וכן מה הדין של מאכל שגוי פסטר בישולי גויים האם יש
 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

'שו"ת שבט הלוי' ח"ח )סימן קפה(, ובספר  מקורות:עם גוף השחמה( דינו כבישול על גבי האש, ויש לאוסרו. (גוי שבישל במיקרוגל 
אושינסקי'  -'שבות יצחק' )שם עמוד סא( משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל. וכ"כ בספר 'בין ישראל לעמים' )פ"ז אות ה(. וע"ע בספר 'ארחות משפט

מט(. ושוב ראיתי, שהאריך בזה בשו"ת )עמוד ת(. ובספק יש לצרף דעת המקילין. וע"ע שו"ת 'תשובות והנהגות' ח"א )סימן תלט( וח"ה )סימן ר
ושייך  -'מעין אומר' ח"ה )עמוד קצה(. ובשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ה )סימן רמט( העלה למעשה לעניין מיקרוגל, שנחשב ע"י בני אדם כבישול 

 בו גזירת בישול עכו"ם.
 

ל.  קֵׁ כלל, לא עדיף מחמי טבריה ומבשל בחמה, שנראה שאין בו  שו"ת 'להורות נתן' ח"ז )סימן סד( מכיוון שאין בו אש מקורות:ויש מי שמֵׁ
ספר בישול גויים, כיוון דהוי בישול שלא כדרכו, ואף על גב שבזמן הזה נעשה כדרכו, מכל מקום לא חל עליו גזירת בישולי עכו"ם. ושוב ראיתי ב

גל משום בישולי גויים. וכ"כ בספר 'חלקת יעקב' 'מטבח כהלכה' שהביא בשם הרה"ג ר' אפרים יאלעס בסוף ספר 'שמחת מל'ך, שאין במיקרו
 )סימן קיג סי"ג( מכיוון שעצם הבישול במכשיר זה הוא משונה, ולא נקרא דרך בישול. ובפרט לדעת הפוסקים הנז"ל, שאין בחשמל איסור בישולי

 (.871חם השמש' על הלכות כשרות )עמוד גויים, הוא הדין כאן שאין איסור. וכן העלה הגר"א אברג'ל אב"ד ירושלים בתשובה הובאה בספר '
 

מכיוון שאין כאן  מקורות:פיסטור על מנת לשמר את המאכל מפני חיידקים ולא למטרת בישול, אינו נאסר, כשנעשה על ידי גוי. 

בכוונתו לבישול מותר. והעירני ידי"נ כוונת בישול. וכן העלה הגר"ש וואזנר בקובץ 'מבית לוי' ח"ח )סכ"ט(. ולדעת השו"ע )יו"ד סימן קיג ס"ה( כל שאין 
 הרב ניסים סבאג הי"ו שכיום התהליך הוא שהפיסטור בבתי חרושת נעשה לאחר הבישול.

 

בין ישראל ' מקורות:אטריות מעיסה, שמעורב בה קמח ומים, וגוי מייבש אותם על ידי אוויר חם, אין בעשייתו משום בישול נוכרי. 

 'אורחותיך למדני' ח"ד )סימן פט( שאין איסור בישולי גויים כשהוא מתכוון רק לייבש את המאכל ולא לבשל אותו.לעמים' )פ"ז הל"ג(. וע"ע בספר 
 

מגנטיות מסוג 'אינדוקציה' המופעלות אוטומטי עם מגע הסיר בכירה, כלומר: ברגע שמניחים את הסיר על  -כיריים חשמליות
פועלת, בזה לא מועילה הדלקה של המכשיר על ידי יהודי אף לא לדעת בני אשכנז שמקילים. פעולת הנחת הסיר הכירה היא 

סקוצילס' )עמוד קמ( הסכים לדברנו. ויש  -כן העלה בשו"ת 'עמא דבר' ח"ב )סימן ל(, ובספר 'אהל יעקב מקורות: חייבת להיות על ידי יהודי.
' ח"ה )סימן תקצו( בשם הגר"מ פיינשטין שכל בישול הנעשה במיכון מיוחד, שאינו נמצא בכל בית רגיל, לעיין על פי מ"ש בשו"ת 'רבבות אפרים

 אינו בכלל איסור בישולי גויים. ע"ש. ואפשר שבימינו הוא מצוי בהרבה בתים.
 

שהיא היתה  מעשה ביהודי עשיר גדול, שחי בתקופת ה'חת"ם סופר' זיע"א. היתה לו בת יחידה שהגיעה לפירקה. מכיוון
צדיקה, בעלת מידות טובות ומוכשרת מאוד, אביה רצה בכל מאודו למצוא עבורה זיווג הגון. הוא ניגש למרן ה'חתם סופר', 
תיאר את מעלותיה של בתו וביקש מהרב, שימצא לו בחור תלמיד חכם ובעל מידות טובות. כל מחסורו של החתן יהיה עליו, 

 שום דאגת פרנסה. כדי שיוכל לשבת ולעסוק בתורה בלי
 

הרב השיב לו, כי הוא יעיין בדבר ואמר: "חזור לבית המלון, בו הינך שוהה. כאשר אמצא את הבחור הנבחר והראוי ביותר, 
אשלח אותו אליך עם מכתב חתום וסגור. אתה תוכל לדבר עימו ולתהות על קנקנו". העשיר שב לבית המלון, והרב ניגש לבית 

בחורים, ואז שלח לקרוא אליו את הבחור נתן פייטל. הרב ביקש שיבוא אליו לחדרו. כשהבחור המדרש, עקב במבטו אחר ה
הגיע אמר לו הרב: " בקשה לי אליך. אנא ממך הואל נא לקחת מכתב סגור זה ולהביאו אל העשיר פלוני, השוהה בבית המלון 

 , כי אולי הוא ירצה להשיבני דבר על ידך".בעיר. בנוסף לכך, הואל נא להמתין, עד אשר יסיים העשיר את קריאת המכתב
 

הרב כתב בצנעה מכתב בזו הלשון: "הבחור המביא איתו מכתב זה הוא התלמיד המובחר של ישיבתנו. הוא ראוי להיות חתן 
עבור בתו המושלמת". הבחור לקח את המכתב הסגור על מנת לקיים את השליחות. מכיוון שהוא היה באמצע סדר הלימוד, 

 יט לסיים את הסדר וללכת לאחר מכן.הוא החל
 

בסוף הסדר חש הבחור נתן פייטל חולשה מסוימת. הוא נמלך בדעתו ופנה לחברו הטוב, אשר אנשיל, שיואיל להחליף אותו 
בשליחות ולמסור את המכתב לעשיר. הוא גם ביקש ממנו לא לשכוח להמתין במקום לתשובת העשיר. הבחור אשר אנשיל 

. הוא הגיע אל העשיר ומסר לו את המכתב. כאשר סיים העשיר לקרוא את המכתב הוא הביט בבחור יצא בשמחה לשליחות
ונכנס עימו בדברים. לאחר מכן הם ישבו ודיברו בלימוד. לאחר שעה ארוכה פטרו לשלום. לא לפני שהכין מכתב תשובה לרב 

 גור את העניין עם משפחת הבחור בכי טוב".ובו הוא כתב כך: "מכיוון שהבחור מאוד מצא חן בעיניי, אני מעוניין לס
 

כעבור זמן קצר הגיע העשיר שוב אל ה'חתם סופר' וביקש להזמין את המשפחות אל הרב ולסגור אירוסין. כאשר הרב שמע 
את שם הבחור הוא תמה מאוד, כי הרי הוא ביקש לשלוח את הבחור נתן פייטל... לאחר בירור קצר הרב הבין את מה שקרה 

 מאת בורא העולם יצא הדבר, שיהיה השידוך במזל טוב!".ואמר: "
 

 

 
 

  
 

ֲהָלָכה  יב בַּ ּׁשּולֵ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמׁשִׂ  'חק ֵחל   -ם גֹויִׂ י בִׂ
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יִׂם ָּׁשמַּ ּדּוְך מִׂ  ׁשִׂ
 

 

 

 

 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

 

PnineEH@gmail.com 

 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 250-4409866 א בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"
 
 



 

 

אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ 

אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אור החיים' הקדוש נשא בחלום ואמר לו: "
 ". אותי

 

 מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
)בעל 'צמח דוד' בן הרה"ק ה'בני , ר' שמחה שפירא, האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב )האדמו"ר ר' אלימלך מרודניק(אביו  מרבותיו:

, מרת זיווג ראשון( -)בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. )בעל ה'דברי חיים'(, האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר'(
 )בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו(.מרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני(.  -חיים יונה הלפרין אב"ד ריישא)בת ר' חיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  86יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

 מיום ליום, ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים, נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה. ביקש רבינו, שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט,
 א יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש. וציווה לבני ביתו של

 

ון כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש לה רבינו הרינג )דג כבוש(, וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיו
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש  ים.ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעשאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

להסתיר מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים היו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת 
 ההרינג הקיאה אותם.

, והוטב לו. באותו זמן היה שם איש יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלתא

אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא 
אה ואמר בתמיהה: אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאיש משת

אמר "הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז 
 תיקח 'כיענא' )סם תרופה( וייטב לך". מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...לו: "

אחת ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארן וכל ראשו היה מלא יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזע שפעם ס

צרעת, וכבר דרש ברופאים וכולם כאחד אמרו שאין מה לעשות. שאל רבינו את אותו יהודי: "כמה זמן אתה חושב שצריך להסיר הצרעת, שעה 
 שם רמז לו שיענה שרבינו יכול לסלק הצרעת ממנו. שלימה או חציה?", ולא השיב כלום. ר' שלמה הנ"ל, שישב

כאשר נודע לרבינו על מחלתה המסתורית של בת המלך, החליט, כי זו שעת הכושר לקדש שם שמיים ברבים, וכך להביא ישועה לבני עמו. הוא 
ולמסור לו, כי הוא מוכן לבוא לתלמסאן, ובעזרת ה' יעלה בידו לרפא את בתו. אחרי ביקורי  ביקש להיפגש עם הקאדי המקורב אל המלך,

הרופאים הרבים המלך והמלכה היו מיואשים למַדי, והיו מוכנים לתלות את תקוותם בכל דבר, העשוי להביא לבתם רפואה. הצעתו של הרב 
 התקבלה בשמחה, והוא הוזמן לבוא לתלמסאן.

 

ן ועימו יהודי שלקח לעוזרו. המלך קיבל את פניו בכבוד וניגש איתו אל בחדר של החולה. לפני שנכנס לחדר, שאל אותו המלך: הרב הגיע לארמו
"האּומנם תוכל לרפא את בתי? אני רואה, שבאת בלי תיק וללא ספרי רפואה!". הביט הרב במלך ואמר: "ה' הוא רופא כל בשר, והוא ישלח 

להוציא כל איש מחדר החולה, ואף המלך והמלכה יֵׁצאו. רק אני ועוזרי נישאר  -ח בלבד. אולם אחת אבקש ממך רפואה לבתך. אני הנני שלי
 בחדר".

 

המלך הסכים לבקשת הרב ויצא והותיר בפנים רק את הרב ועוזרו. הוא והמלכה נותרו מאחורי הדלת, מלאי ציפייה ומתח. הרב התקרב למיטת 
יים עצומות ואינה מגיבה לסביבה. הוא הרים את ראשו כלפי מעלה ושפך תפילה חרישית מעומק ליבו, הנסיכה וראה, כי היא שוכבת בעינ

 לא עברו רגעים אחדים, ופתאום החולה זזה ופקחה את עיניה.שיעשה ה' למען עמו וירפא את בת המלך. 
 

אני צמאה, תנו הנסיכה פנתה אליהם לפתע וביקשה: "רבי אפרים מיהר לפתוח את הדלת וקרא להורים הנרגשים להיכנס. לתדהמתם העצומה 
". המלך והמלכה לא ידעו את נפשם מרוב שמחה. הם מיהרו להביא מים לבתם, ובתוך כך בכו וצחקו חליפות ולא האמינו למראה לי מים!

תשוב לאיתנה. רבי אפרים נענה עיניהם. לאחר שנרגעו קמעה פנה המלך אל רבי אפרים ועוזרו וביקש מהם להישאר בארמון, עד שהחולה אכן 
 לו ונותר בארמון, עוקב אחר מצבה של הנסיכה ומרבה בתפילה לשלומה.

 

כאשר החלימה הנסיכה לגמרי, המלך לא מצא מילים להודות לרבינו על מעשה הפלא שחולל. הוא לחץ בחום את ידו של הרב ואמר: "רצוני 
נא. מה תבקש?". רבי אפרים נשא את עיניו הטהורות והמפיקות חוכמה אל המלך -ללהעשירך עושר רב ולמלא את כל אשר תבקש, ממני. ְשא

 . "וענה: "אדוני המלך, לעצמי לא אבקש דבר, אולם מבקש אני על אחי היהודים הנפוצים ברחבי ממלכתך
 

מגורים ואף בשאר ערי אנא הסר מהם את המיסים הכבדים שהיטלת עליהם. ועוד אבקש מהוד מעלתך, לפתוח לפניהם את עיר הבירה ל"
 הארץ לבטל את האיסורים על מגורי היהודים. אני בטוח, כי תראה תועלת רבה מן היהודים בשיגשוגה הכלכלי של המדינה".

 

כן התבטלו שאר המיסים הכבדים -המלך לא היסס למלא את בקשת הרב. הוציא מיד כרוז המודיע, כי מהיום והלאה בטל 'מס הגולגולת'. כמו
מעתה הוא ממנה אותו ל היהודים. בנוסף, הוא אישר ליהודים בצו מלכותי להתגורר בכל מקום שירצו. המלך אמר לרבי אפרים, כי שהושתו ע

כן המלך ביקש ממנו להביא עוד משפחות של יהודים לעיר הבירה, והוא יהיה -. כמוליועצו האישי ומבקש, כי יבוא ראשון להתגורר בתלמסאן
ואתה של בת המלך התפרסם ברחבי הממלכה, ושמו של רבינו נישא בפי יהודים ושאינם יהודים כאחד בהערצה נס רפרבם ומורה דרכם. 

 רבה.
דרכו לתלמסאן רבינו היה צמא מאוד למים. הוא חיפש בכל הסביבה ההיא ולא מצא לא מעיין ולא באר ומים לשתיה אין. בחיפושיו  הזדמן לו ב

ו בידיו מכה אחת ומיד נחצב מעיין וסילון מים זכים וצחים זינק ממנו. הרב שתה לרוויה ומאז זורמים סלע אחד. הרב עמד סמוך לסלע, היכה ב
 מים במעיין.

 

לאחר שאביו  (.8459)נולד בטיליטולה שבספרד בשנת ה'קי"ט  -רבי אפרים אנקאווא זצ"ל
( לצפון אפריקה. רבינו שהה 8498עלה על המוקד, רבינו נמלט מספרד בשנת ה'קנ"א )

רבינו הקים  )אלג'יר(.ומשם לתלמסאן  )אלג'יר( כשנתיים בעיר מראקש )מרוקו(, עבר להוניאן
שם ישיבה גדולה, ועד מהרה נהפכה העיר לאחד המרכזים הגדולים של יהדות אלג'יר. אף 

ם הכלכלי של היהודים השתפר והלך. העיר תלמסאן הייתה עיר סחר חשובה ומרכזית. מצב
התערותם של היהודים בחיי המסחר בה תרמה לה מאוד. קהילת יהודי תלמסאן זכתה ליחס 
 מיוחד, שהבדיל אותם משאר ערי אלג'יריה. היה להם חופש פעולה בכל הקשור לדת ואמונה. 

 

נגלה ובנסתר. כונה בשם 'הרב הקדוש מתלמסאן' בעקבות הנס, רופא. מלומד בניסים. גאון ב
בו רכב הצדיק על אריה, כאשר נחש עקלתון משמש כרסן. רבינו ידע את אותה שנה, בה 

א' -ייפטר מן העולם, שכן כך ראה בחלומו. עד היום רבים עולים לציונו ורואים ישועות. נפטר ב
 אלג'יריה.שנים. ציונו ב 14-. חי כ(8660)כסליו ה'ר"ב 

 

בספרד בזמן הגירוש הראשון מספרד,  8498)עלה על המוקד בגזירות ה'קנ"א ר' ישראל הי"ד  אביו:

תשובות להשגות הרמב"ן על  -שער כבוד ה' מספריו:ר' ישראל.  בנו:בעל 'מנורת המאור'(. 
אלה מהימן די ברא זמן, אדון עולם אשר נעלית,  מפיוטיו:הרמב"ם בספרו 'מורה נבוכים'. 

 אזעק מר ואקונן. 

ארמון המלוכה שררה דאגה רבה. הנסיכה הצעירה, בתו היחידה של המלך, חלתה במחלה קשה. ב

הרופאים לא מצאו לה תרופה. מלך אלג'יר היה מודאג מאוד. כל ענייני הממלכה נדחו, ואת מקומם תפסה 
 החרדה לשלום הנסיכה. 

 

וז יצא מאת המלך, כי מי שירפא את בתו יעשירו המלך עושר רב. באותם ימים, רבינו הגיע לצפון כר
אפריקה. בוא ניצל בנס מפרעות הנוצרים בארץ מולדתו, ספרד, לאחר ששלוש קהילות קדושות ומפוארות, 

 טולדו, עיר מולדתו, סביליה וקורדובה, נטבחו ובתי היהודים הועלו באש. 
 

נפגעה ושתתה דם, והפורעים חשבו שמת. כשעזבו, הצליח להימלט, ונדד עד שעלה על  ידו של הצדיק
אנייה שהפליגה למרוקו. זמן מה שהה במרוקו, ומשם עבר לאלג'יר, לעיר הוניאן. באותם ימים היהודים 

 מסוימות, ובהן עיר הבירה אז, תלמסאן. סבלו מרדיפות השלטונות. נאסר עליהם להתגורר בערים
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כן התקשר אליו היהודי מארץ ישראל, והודה שנה לאחר מ
בזכותך לו בלב נרגש, על שהיה שליח טוב להציל את בנו. "

 הבן עכשיו בריא ושלם, והוא יושב ועוסק בתורה בהתמדה".
 

לאחר תקופה התברר, שהילדה של ר' שלום חלתה במחלה 
. בחסדי ה' הטיפולים הצליחו והיא )סוג של לוקמיה ל"ע(קשה 

טין. בדיקות תקופתיות שנערכו היו תקינות נרפאה לחלו
 כולן. 

 

השנים חלפו. הילדה גדלה והגיעה לגיל שידוכים. אולם אז 
התברר גודל הבעיה. "נכון, היא כלילת המעלות", אנשים 

יש לה יראת שמיים, והמידות שלה נעלות, והיא אמרו, "
מוכשרת, והמשפחה טובה ובעלת חסד, אבל היא היתה 

 ". רוצים לקחת את הסיכון שתחלה שוב! חולה פעם, ולא
 

בצר לו, הגיע ר' שלום מבלגיה לארץ ישראל, ומיהר לנסוע 
ריבונו של עולם, לכותל. הוא התפלל בבכייה גדולה: "

ניסית אותנו בניסיון הראשון, ועשית איתנו חסד והצלת 
לנו את הבת. אנא, עשה עמנו חסד נוסף, שהבת הזו 

 ".זיווגה הראוישהצלת תזכה גם למצוא את 
 

לאחר שהתפלל שעה ארוכה מעומק ליבו, יצא מרחבת 
הכותל. לפתע הרגיש טפיחה על הכתף. הוא הסתובב 

 בבהלה, אך נרגע, כשראה מולו יהודי עטור זקן. 
 

פניו של האיש היו מוכרות לו מעט. "שלום עליכם", בירך 
אותו האיש בלבביות גדולה. "האם אתה זוכר אותי? הייתי 

בתקופה מאוד קשה בחיי, ואתה היית השליח  אצלכם
להציל את בני!". ר' שלום ואבי הבן היו נרגשים מאוד 
בפגישה המחודשת. האיש, שהבחין בעיניו האדומות 
והנפוחות של ר' שלום, שאל אותו בעדינות לשלומו ולשלום 

 בני משפחתו. 
 

ר' שלום סיפר לו, בכאב גדול, על הבת המיוחדת במינה 
רקע של המחלה בעבר רודף אותה ואינו מרפה, שיש לו, ה

 ואין באופק שום הצעת שידוכים, שמתקרבת להיות סבירה. 
 

גם אצלנו קיימת "בעיה לא פשוטה", הסכים איתו האיש. "
אותה בעיה. הבן שלי הוא מהטובים ביותר בישיבה שלו. 
אינני אומר זאת מכיוון שאני אבא שלו. הוא ירא שמיים, 

יד גדול. אבל מה? אנחנו לא מסתירים בעל מידות ומתמ
את הבעיה הרפואית שהיתה לו, ואת הניתוח המורכב 

 ". שהוא עבר. קשה, קשה מאוד עם שידוכים
 

הוא שתק והרהר ואח"כ הוסיף: "אולי זה בא בחשבון? אני 
כבר מכיר את המשפחה שלכם, כמשפחה טובה וגומלת 

ות נערכו. חסדים, שאין רבים כמותה". בירורים נעשו, פגיש
זמן קצר לאחר מכן ר' שלום המאושר סיפר את הסיפור 

 באירוסין של הבת שלו, עם החתן, שאת חייו סייע להציל. 
 

 )מעובד מתוך 'דורש טוב'(

 

ּדּוְך ּׁשִׂ ס  ד וְהַּ ח   הַּ
 

 

 

 

 

          ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל            מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                    הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

שרה בת נרקיס ע"ה                  ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

"ל צז שאול בן סילביה ר'             נעמי בת כתון ע"ה               ן חביבה ז"ל              יצחק ב        ז"ל    אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
               שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

מסודי בת חביבה ע"ה                                    ז"ל  נוסרתיוסף בן מרים                       דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                
בת גולה גאולה ע"ה                     אסתר          ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה

                                 רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
ז"ל                        שלום בן אסתר ז"ל                     לטיף בן פרחה      יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                     ה                           "ע מרדכי בת ברכה

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

כל נשמות עם ישראל         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן                                                  אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה            
                                   

 לע"נ

 תנצב"ה

הרב גואל אלקריף שליט"א סיפר: לפני מספר שנים, כשהייתי 
באיצקוביץ', ניגש אלי יהודי מבריסל בשם ר' שלום, וסיפר לי 
סיפור שהתרחש עימו: בבריסל יש בית רפואה גדול, שיצא 
שמעו בכל העולם במומחיותו המיוחדת לבעיות לב. ר' שלום 

י עטור זקן הזדמן לצורך ענייניו לנמל התעופה, וראה שם יהוד
 ופאות. 

 

השניים התחילו לשוחח ביניהם. האיש סיפר לר' שלום, שהוא 
מגיע מארץ ישראל, מכיוון שהבן שלו חולה. התגלתה בעיה 
חמורה בלב אצל הילד ל"ע, והרופאים בארץ הורו לו לפנות 

 לטיפול דווקא בבית הרפואה בבריסל. 
 

ו הסיפור הזה התרחש לפני שנים. באותה תקופה לא הי
ארגוני חסד רשמיים וענפים, כפי שיש היום. "היכן עומדים 
אתם להתאכסן?" ר' שלום שאל. אולי הוא יוכל לקחת אותו 

 ברכבו למחוז חפצו. 
 

"איני יודע עדיין", אמר האיש, "יצאנו בחיפזון, משום שהטיפול 
חייב להיעשות בדחיפות רבה. מכיוון שכך, לא טיפלנו כלל 

יודע אתה על אכסניה יהודית, שאינה בעניין האכסניה. האם 
די?".  יקרה מ 

 

ר' שלום ענה לו: "כל זמן שהותכם כאן, אתם מוזמנים 
להתארח בביתנו". מאחר שראה ר' שלום שכך, הוסיף ושאל: 
"האם יש לך כבר את כל הסכום העצום, שנדרש עבור הניתוח 

"עדיין לא. התקשרתי מארץ ישראל, וביררתי  –והאשפוז?" 
ה עלי לשלם. ההוצאות מסתכמות בכמאה וחמשים כמה יהי

אלף דולר. לקחתי את מעט הכסף שהיה לי, קרובי משפחה 
נתנו עוד קצת, ואת השאר אני מקווה לאסוף כאן, אחרי 

 שיאשפזו את הילד".
 

ר' שלום הניד ראשו בצער. הוא ידע, שבית הרפואה לא יבצע 
ה אפילו את הבדיקה הפשוטה ביותר, בלי שיסודר תחיל

התשלום. "אוי ואבוי", האיש הזדעזע, כששמע זאת. "מה 
 אעשה? איך אשיג מיד סכום אדיר כזה?". 

 

ר' שלום הביט בו ברחמים, משתתף בצערו ובדאגתו. גם הוא 
ומאה וחמשים אלף דולר מהווים סכום גדול  -עצמו לא גביר 

גם בעבורו. "תראה מה נעשה", אמר לאב האומלל. "אני אשיג 
ים אלף דולר. 'אשבור' תוכניות חיסכון, ואולי קצת מאה וחמיש

אלווה ממכרים. אחר כך תנסה להחזיר. אבל קודם כל קח את 
הכסף והכנס את הבן לבית הרפואה, שלא יהיה שום עיכוב 

 בטיפול הנצרך להצלת חייו". 
 

ְלוָה לו את מלוא הסכום, והבן התקבל לבית  ר' שלום ה 
הרפואה. כל הבדיקות הנחוצות נערכו והניתוח ב"ה עבר 
בהצלחה. ר' שלום ראה את מצוקת האב, שאינו יכול להחזיר 
את החוב, ולכן אמר לו בסבר פנים יפות: "כך גלגלו מן 

 השמיים! אתה פטור מחובך, סעו לחיים ולשלום". 
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שרה חיי פרשת

יחיה באמונתו – חיי ויהיו 

ïúùøôá(à âë)' ,åéäéåíéøùòå äðù äàî äøù ééç

é"ùøáå ,'äøù ééç éðù íéðù òáùå äðù

ò"éæ à"ãéçä áúë .'äáåèì ïéååù ïìåë'ùéø ,ãåã éðô)

(ïúùøô.òøôîì ïä øùåéîá ïä úàø÷ð 'åéäéå' úáéúù

äçîùáå äáäàá äééç úåòøåàî ìë úà äìáé÷ù ,æîøìå
א

åìäðúä äééçùë óàòøôîìäðåöøî êôéäì Yבãéîúå ,

ìëá ïîæå úò ìëá äîò àöîð àåäù 'äá äðéîàä

ìîåâä' àåäå ,øúà ìëáå íå÷îíéáåè íéãñçåîòì

,'ìàøùéäáåèì ïéååù ïìåëåãéáòã éàî ìëù äúòéãéá

øáãä äàøð äùòî úòùá íà óàå ,ãéáò áèì àðîçø

äëøáìå äáåèì åìåëù äìâúé óåñáì éøä å"ç äøöëג.

ãîììå,àáíìåòä úà øåáòìå 'úåéçì' øùôà éà éë
äðåîàä ãåîòá ÷éæçéù àìá äæäáåúëä ïåùìëå ,

(ã á ÷å÷áç)÷éãöå'äéçé åúðåîàáàì øùà ùéàä éë ,'

ב'מכתב'א. כותב זצוק "ל  לוריא יוסף  אהרן רבי  מ"ג)הגה"ח מכתבים פנים, הרה "ק(עבודת היה שרה חיי  פרשת שבשבת  ,

אלו  רש "י דברי על  חוזר  זי"ע העבודה' איר ה 'יסוד 'ס 'איז - זה במאמר העולם  את והרעיש לטובה ', שווין 'כולן

געווען' גוט  לבה )שטענדיג  על טוב לה  היה  .(תמיד

זי "ע  הבעש "ט  ממרן  רכ)איתא  טוב שם  תמיד,(כתר לנגדי  ה ' 'שויתי וז"ל. השתוות, לשון יהיהשויתי  לו שיארע  דבר  בכל

בין - האכילות בכל  וכן  דברים שאר  בכל וכן אותו, מבזים  או אדם  בני  אותו שמשבחים  בענין  בין  אצלו, שווה  הכל

יתב "ש מאתו נשלח  זה הלא  יאמר  עמו יארע  אשר  בכל  וכן  בעיניו... שווה  הכל דברים , שאר שאוכל בין  מעדנים  שאוכל

חלוק , אין  עצמו מצד  אבל הגון ... בעיניו מאדואם גדולה  מדריגה תרנ"א)וזה ויחי  ועו"ע תרס"א -ב , שרה חיי  זי"ע  אמת ' 'שפת  .(עיי'

דורנוב . מצדיקי אחד ביאר וכך ביותר, ומגדלתו  האדם  את מרוממת וקושי הסתר בשעת בנסיון  העמידה כי ודע

הכתוב בלשון ג)שליט"א על (כג שהוא מתו', פני מעל  אברהם  חז"ל 'ויקם שפירשו מה רש "י שהביא (בר"ר דרך 

ח) להלןנח  האמור יז)את –ויקם'(פסוק עפרון ייאמרתקומהשדה כן גם וכך מלך', ליד  הדיוט מיד שיצא לו היתה

לולגבי היתה  תקומה  – אברהם  והתרוממות ,ויקם  תקומה לידי אותו הביאה  שרה  זהשמיתת שאין שידע  ידי על  ,

לטובה . אלא זה  אין אך כרעה  נראה אם  ואף  ולגדלו, לנסותו אלא

וכדכתיב והמזרק , הקערה משקל  בפרוטרוט  מזכירה שהתורה הנשיאים  בקרבנות  מצינו יג)הנה ז 'קערת (במדבר 

הדרשן, משה  רבי  שדרש  מה רש"י  והביא וגו', שקל' שבעים כסף אחד מזרק משקלה  ומאה שלשים אחת כסף

תתק"ל  בגימטריא אותיותיו מנין כסף , קערת על(930)וז"ל, משקלה, ומאה  שלשים  הראשון. אדם של  שנותיו כנגד 

שם על תק "כ, בגימטריה  כסף, אחד  מזרק וכו'. היה שנה ושלשים מאה בן העולם  לקיום תולדות שכשהעמיד שם

מה ולכאורה עכ"ל, תולדותיו, קודם  המבול  גזרת שנגזרה שנה עשרים שם  ועל  שנה , ת"ק  בן  תולדות  שהעמיד נח 

ושמעתי  כנגדם. 'קרבן' ולהביא לדורות להנציחם שצריך לנח בנים שנולדו קודם המבול  שנגזר אלו  שנה עשרים  עניין

המבול , קודם שנה ועשרים מאה  התיבה  בבניין לעסוק להתחיל  לנח לו אמר הקב"ה  הנה כי נורא, באופן לבאר 

תולדותיו, להעמיד שהתחיל  קודם  שנה  עשרים  זה מתוךוהיה התיבה  את נח בנה  הראשונות שנה  שעשרים  נמצא 

עצמו בעבור זאת עושה אינו  כי ברורה  מחדש,ידיעה  בניינו  יהא שממנו לעולם זכר להשאיר חפץ הקב"ה שהרי ...

ערירי... הולך הנני שהרי ממני זה יהא לא הזה ',ובוודאי  בדור לפני צדיק ראיתי  אותך 'כי  הקב "ה  לו  שאמר  והגם 

אחר  איש  עבור תיבה לבנות שעלי דרחמנא מכבשי נגזר כך  מקום מבלי מכל בתמימות נח  התהלך זאת ובכל  ...

הקב"ה , של  מידותיו  אחר הלזהלהרהר המר בנסיון בגבורה  עמד שנה  עשריםועשרים שזכרון הוא 'בדין' כן ואם  ,

נתב למען לדורות יעמוד אלו  אבות...שנה בדרכי ונן

חז "ל ג. דרשו טז:)הנה  הייתה (ב"ב טובה אבן אומר, אבינו'רשב"י אברהם  של בצווארו  הרואהתלויה  חולה שכל  ,

העולם מן  אבינו  אברהם  שנפטר ובשעה  מתרפא. מיד חמהאותו בגלגל הקב "ה  ה 'חתםתלאה  הרה"ק ומבאר .'

זי"ע  ויגוע)סופר' ד"ה משה ידוע (תורת מז:)שהנה תזריע שקדם(זוה"ק החושך ע "י רק  ה'אורה ' במעלת  להכיר אפשר שאי

איוב דברי את מבאר ובזה י)לו. ב תיבת (איוב ולכאורה  נקבל ', לא הרע ואת האלוקים מאת נקבל  הטוב  את 'גם

לשאול לו היה  שלא מיותרת, את האם'גם' נקבל איך טען איוב כי אלא, לא. ותו הרע , את ולא נקבל הטוב את

אם בשלימות נקבלהטובה לא  הרע  אז את או הרע את מתחילה  נקבל אם רק כי בשלימות.גם , נקבל  הטוב את
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íéàìî åééç úåðùå åéîé ìë éøä äðåîàä øåàì å"ç äëæ

ïä ,åîò úåøå÷ä ìë ìò åáì óòæé ãéîúå ,íéáåàëîå øòö

,íãà éðá éãé ìò åì íéùòðä ïäå àéîù ïî åéìò íéàáä

äùòù 'ìáç'ù åì äîãð éë åáéì úà 'ìëàé' úò ìëáå

êë åà êëדùôðáå ïåîî óåâá ãñôä åîöòì íøâ àåäå ,

àá äéä àì éæà úøçà âäåð äéä åìéàå ,'äòè'ù éãé ìò

åãé ìò òøåàî åúåà ìëåðéàå åðåéîãá ÷ø àåä äæ ìëù éàãååáå)

(úîàä éôë
àåäåה ,'ìëàð äî' äâàãá íéàìî åéîé ìë íâ .

בכל , ה ' בירכו ואח"כ ומרים, קשים נסיונות בעשרה  ונתנסה חולה וגם עני מתחילה היה אבינו אברהם והנה 

ילך  הוא גם שאם  בה' באמונה  טוב תקוות לבו מתמלא היה אותו ראה  ה'עני' או וכשה'חולה' טוב. וכל  בעושר

ויעשרהו ה ' ירפאהו  כאברהם  טובים ותקוותםבדרך  אמונתם ידי  שעל בצווארו , תלויה שהייתה טובה' 'אבן וזהו ,

בעולם כמוהו  אדם היה לא אבינו אברהם ומשמת החושך. בעת כבר  לשמוח  להן גורם זה  ודבר נושעים, היו  בה'

היינו  חמה , בגלגל  זה  ענין הקב"ה תלה  לכן ידו, על  יתנחמו אדם  ובהילוכהשבני חמה  בגלגל עולם  באי שיתבוננו 

החמה , אור של  טובתה  ניכר לילה  חשכת מתוך והחולה,שרק העני  ילמד  החוזר וממנה גלגל  כי הרעה  בעת ויתנחם

עליו שעברו החושך  ימי ע "י עליו  טובתם  ויוכפל  האור ימי ויגיעו העת יבוא ועוד .בעולם ,

זי"עד . מקאריץ  פנחס  רבי מב)הרה "ק אות ואמונה אמת שער  ח"א פנחס באמרי ז"ל(הובא מאמרם  על אומר נדריםהיה (עי '

אינםט :) כבר  הרי הרעים מעשיהם על בחרטה  מלאים הם  דאם  ביאור צריך ולכאורה  חרטות', מלאים  'רשעים 

בידו שעלה מה כי מאמין הצדיק – הפסד איזה לאיש  שכשיארע היא שהכוונה וביאר תשובה. בעלי אלא 'רשעים',

לי  נסתבב שמזה  וכך  כך  שעשיתי לי אוי  יאמר ותמיד חרטות, מלאים  ה 'רשעים ' אבל  השמים... מן אלא אינו 

ההפסד...

שב"ק  לליל  בזמירות אומרים שאנו  בלשון צחות בדרך שפירשו  ידידות')וכמו  לרווחה,('מה יוצלו  משיח  'מחבלי

שעשיתי  'חבל' לאומרם, הבריות שרגילים 'חבלים ' אותם לכל  רומז משיח ' 'חבלי  כי אנחה ', יגון ונס  תצמיח פדותנו

הם 'חבלים ' אותם  שכל  כיו "ב, וכהנה וכהנה  שהלכתי ו'חבל' שאמרתי  'חבל ' עשיתי , שלא 'חבל וכך , מחבלי כך

האמונהמשיח אור  בקרבו  יזריח אם אך  האמונה , לרווחהומטשטוש מהם  ואנחה,יינצל  יגון שרוי ונס  יהא תמיד כי  ,

בשמחה .

א)בפרשתןה . ובמדרש(כג  שרה', חיי שני שנים ושבע  שנה  ועשרים שנה  מאה שרה  חיי 'ויהיו  א), נח  הדא (בר"ר 

דכתיב יח)הוא לז כי (תהילים  בדבריהם, וביארו תמימים. שנותם כך  תמימים שהן כשם תמימים', ימי ה' 'יודע

חז "ל כג)אמרו  וירא ונזדמן (תנחומא המוריה להר אביו עם שהלך יחידה בנה יצחק על  לה והודיע  השטן שבא ידי על 

ונפטרה האסון נגרם  העקידה  ידי שעל  ולחשוב לטעות מקום  ויש נשמתה, פרחה - נשחט ' ולא ו'כמעט  לשחיטה 

אדרבה אלא כן, מלומר לן שחס להורות ה'מדרש' בא לזה תמימיםשרה, ימי ה ' להיודע נקצבו לא מתחילה  –

שיוודע ידי על הדבר שיארע היוצר סיבב ליוצרה נשמתה  להשיב זמנה  שבהגיעה אלא חיים. שנות מ 'קכ "ז ' יותר

' הפסוק את ביארו ובזה  בנה. עקידת על  כלומרויהיולה שרה', חייהחיי שנות היו  נתקצרואלו ולא לה, שנקצבו 

שתמות. כדי דעקידה  מעשה הבורא לה  זימן עתה  בבוא ואדרבה 'מקרה', איזה  מחמת ִָימיה

זי"ע אסאד המהר"י הגה"ק בפרשתן)הוסיף  מהרי"א ב'עקידה'(דברי  נאמר שהנה  א), האלה(כב  הדברים  אחר 'ויהי

אומרים מרבותינו  'יש  רש "י, ופירש  אברהם', את ניסה  פט :)והאלוקים  מקטרג (סנהדרין שהיה שטן, של דבריו אחר

בנו, בשביל  אלא עשה  כלום לו, אמר אחד , איל  או אחד פר  לפניך הקריב לא אברהם שעשה  סעודה מכל  ואומר,

הסעודה בשעת מיד קיטרג השטן דמסתמא כיון קשה, ולכאורה  מעכב'. היה לא לפני, אותו זבח לו אומר הייתי אילו

ל" בן יצחק  שנעשה עד  הקב"ה המתין לעולה '...למה שם והעלהו בנך נא קח  אברהם... את 'ניסה  אז  ורק שנים ז

תמות  שלא וכדי מיתתה, זמן הגיע  לא ועדיין שרה , תמות העקידה שמכח  הקב"ה  שידע  לפי המהרי"א, מבאר אלא

וכלומר, יצחק. את הגמל  ביום  משתה מאותו  שנה  וחמש  שלושים העקידה  נסיון עם  והמתין האריך עת שלאבטרם

שנים קכ "ז בת בהיותה  מיתתה על  שנגזר מאחר אדרבה  אלא  נפשה , שתצא  לה  גרמה  העקידה  בשורת שלא בלבד זו 

שנים כ "כ  ה 'נסיון ' נתעכב כן  ...על

שנזדמן  העקידה, בשורת ידי שעל לפי יצחק , לעקידת שרה מיתת 'נסמכה פרשתן  בריש  רש"י בלשון פירש עפי "ז

לעקדת  שרה מיתת נסמכה למה לבאר רש "י שבא ומתה ', ממנה  נשמתה פרחה נשחט, שלא וכמעט לשחיטה בנה

ומאחר העקידה, בשורת ידי על  שתמות נגזר  השמים  מן כי הוא, והטעם העקידה, נסיון כך כל  ונתאחר יצחק,

העקידה . פרשת את  לאחר הוצרכו כן על  ושנותיה, ימיה מלאו לא שעדיין
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המחשבה מאתנו  ונרחיק  ה'. בדבר  נעשה הכל כי 'מקרה' ובכל עת בכל  לזכור נלמד, כךומכאן עושה  הייתי  לא  'אם

פלוני'וכך '... למקום  מהלך הייתי לא  הבורא 'אם  שגזר מחמת שאדרבה  ידע  אלא הזאת, הצרה  כל מעצמי מונע  הייתי

עליו  תבוא פלונית הגמורה )שצרה הבורא.(לטובתו כרצון שנגרם  מה  ונגרם שהלך להיכן והלך שעשה מה  את  עשה  לכן

מאד  הצליח הלה לעיר , הסמוכות יערות הרבה שקנה אברך היה בריסק  בעיר זי"ע , איש' ה 'חזון הגה"ק  סיפר 

העיר את המקיפות היערות שכל  עד  וגדל  הולך האיש  ויהי גדולה, בעשירות מזה  ונתעשר  ומכירתם  העצים בכריתת

האברך  אש, למאכולת יערותיו כל  נהפכו  ספורות שעות ותוך ביערות שריפה פרצה אחת פעם בבעלותו . היו בריסק 

ממון  כמה  יערות, יערות אוי , באמרו , נאנח היה היערות ליד שעבר עת בכל  כל . ובחוסר בעירום מנכסיו ' 'נקי נשאר

לו אמר דבריו, את זי"ע  הלוי' ה'בית  הגה "ק  שמע  אחת  פעם  הייתה . לריק  אך יגיעתי וכל  בכם, השקעתי ודמים

בידך, טעות כי דע  להתהפךהרב, עליך  ונגזר מאחר אלא יורד, נעשית ביערות ממון הרבה  כ "כ  שהשקעת מחמת לא 

ביערות  ממונך את השקעת כן  על .ליורד 

א ו . בניו, מבין לרעה מפלהו הדוד והיה דודו, אצל  והתגדל  בילדותו, התייתם זי "ע עיניים ' ה'מאור  בעת הרה "ק  ף 

בפרט מאד, בו פגע שהדבר פשוט יבש , לחם  רק קיבל  הוא ואילו הלחם , עם  'חמאה' לבניו  נותן היה  - האכילה 

את  עיניים ' ה 'מאור מצא מאנשיו, ריקם  הבית והיה  לגנו' הלך ש 'דודי  בעת  אחת פעם לימים, צעיר יתום  בהיותו

זה ומחמת 'טיט', אם  כי חמאה' 'חבית זו  שאין ראה לפיו הלחם את בהכניסו בו... לחמו וטבל ה 'חמאה' חבית

למד  שמזה והוסיף  עיניים ' ה 'מאור זאת סיפר  לימים אדם . מאכילת שנפסלה היבשה , הפת את גם שהממהר הפסיד

מכבר  לו יש  אשר את  גם מפסיד שלו שאינו  את .לחטוף 

דכתיב בפרשתן, מצינו  טז)כיו "ב שקל(כג מאות ארבע חת בני באזני דבר  אשר  הכסף את לעפרן אברהם 'וישקול 

ובמדרש  מלא, 'עפרון' כתיב הפרשה שבכל  הגם  וא"ו חסר 'עפרן' ונכתב  ז)כסף ', נח  דכתיב (בר"ר  כב)הדא כח (משלי

כתיב דאבימלך במעשה כי הגר"א בשם מתאמרא הענין ובביאור יבואנו ', חסר כי ידע  ולא עין  רע  איש  להון  ֶֶ'נבהל 

טז) לאחיך(כ נתתי 'הנה  והניחאלף , רשע , אותו  של וזהבו מכספו ליהנות  רצה לא בקדושתו  אבינו ואברהם כסף ',

קבר חלקת לקנות לכשיצטרך  מצא לעת  המעות ישראל ,את שלבארץ  בסכום  מלנקוב פיו  בולם עפרון היה  ואם

לסוחר  עובר שקל 'אלף' לידו מקבל  היה  כסף ', שקל  מאות חסר'ארבע  'עפרון באומרם רמזו  וזה  ידי וא "ו, על  כי  ,'

כסף . שקל מאות וא"ו  מאתו וחסרו הפסיד השעה את שדחק

זי"ע ז. מאלכסנדר העניך רבי הרה "ק שכתב לטובה )וכמו בפרשתן(חשבה האמור סב)על  באר(כד מבוא בא 'ויצחק

וז "ל, רואי', רגעלחי בכל עליו משגיח  שהקב "ה  בדעתו , מיושב שכאשר לחי' באר 'מבוא לאדם , שמחה  בא  מהיכן

עכ "ל . שמחה. בא מזה  לטובה, תמיד עליו משגיח הקב"ה זה  כל עם כלום, לו  ואין הנגב  בארץ  שיושב הגם

הכתוב ובא והגבורה, היראה מידת הוא יצחק  שהרי שמים', ל 'יראת רומז 'יצחק' כי ביאר אפרים' מחנה  ב'דגל ואילו 

במעשיו . ורואה עליו עומד וקיים  חי מלך כי בדעתו  שמשריש  ידי על  - יצחק בחי' שמים ' ל 'יראת זוכים כיצד לומר

זקוקה שהיתה  אחת נערה  וירא, פר' שני ביום שעבר בשבוע שאירע 'נס ' היו  תוצאותיו אשר מעשה היה  כה

אחר שם להישאר  שעליה היה העבודה  וסדר  והערב, הצהריים אחרי בשעות פלונית בחנות לעבוד  החלה למעות

הסחורה את לסדר בשביל החנות שערי וכיו "ב)סגירת החנות ברחבי והשאירום בהם חזרו ולבסוף ממקומם הקונים שנטלו ,(חפצים

יחוד, בדיני 'היתר' שהוא איזה שהיה והגם ה 'בוס ', נכנס לבדה  שנשארה  בעת שם לעבודתה  הראשון ביום והנה 

הודיעה למחרת גם  הדבר כשנשנה  אך הוא, מקרה  שמא חשבה אבל  עליו , להסתמך רצתה  לא ליבה בטהרת אך

שלא  והעיקר, ה'שכר ', ועל  העבודה על  מוותרת היא מקום , באותו רגלה  כף תדרוך  לא שמעתה  לאביה, הנערה

העבירה . מן האדם את להרחיק  ראשונים שגדרו גדר  לפרוץ 

כהוויתן. דברים  לה  וספרה עזיבתה , לפשר ושאלה החנות באותה אחרת עובדת אותה פגשה  ימים כמה  כעבור

דברו השנה כמחצית לפני הנה  להם, ואמרה הוריה  לבית  והלכה שבה, שמים' מ 'יראת והתפעלה ההיא התרגשה 
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אינו הבחור הורי שבית לכם  נדמה היה כי הצעה אותה  'הורדתם' ההורים ואתם פלוני, בחור עם באחותנו נכבדות

עם 'מעשה' ראיתי עתה זה הרי בתכלית, לשמוראחותושמור בצורה  כחומה לעמוד בכדי עבודתה  מקום  שעזבה

מנת  על  טופח  הוא, שמים  יראת מלא הבית וכל  כיו"ב, 'תולדותיהם' כי הרואות עיניכם  ועתה וסייגים , גדרים על 

שנית  העלו  ואכן  גדושה , במידה  הצאצאים  בלבבות שני להטפיח ביום  טוב בכי נגמר  והוא השידוך, הצעת את

ליראיושעבר. טוב שכר משלם  הקב"ה  כי שמים , יראת לגודל  הוא זה  שידוך  של לידתו  .וכל 

בפרשתן כתיב הנה זה, נ)ובעניין כשהיה(כד אביו'. לפני להשיב וקפץ היה 'רשע וברש"י, וגו', ויאמרו ' ובתואל  לבן 'ויען ,

למדו אשר את זי"ע  מסטאלין אשר רבי הרה"ק  אביו  עימו  למד בשנים ורך  קטון ילד זי"ע  מקארלין אהרן הבית הרה "ק

קודם תחילה לבן בכתוב נזכר מדוע  בנו את אשר רבי הרה "ק שאל  זה לפסוק  הגיעו וכאשר  השבוע , במהלך ב 'חיידר'

השיב כך , לימדך מי מסטאלין הרא"ש לו אמר אביו', לפני להשיב וקפץ  היה  ש 'רשע רש "י דברי את והשיב לבתואל,

רש"י  של  פירושו הילד  את  שלימד על  בו  וגער למלמד הרה "ק קרא מיד רש"י . דברי את להם  שאמר הוא שהמלמד הבן

צריך  היה  אלא התפעלות , רגשי ובלא קרירות וחיצונית מתוך פנימית ובזעקה בהתלהבות להשיבלומר וקפץ  היה, רשע

רשע . נקרא בדבר שמזלזל  ומי אב, כיבוד  על  להקפיד צריך כמה עד ימים  לאורך בעצמותיו בו  ייכנס  למען אביו , לפני

הדברים ממנהויסוד יסורו  לא  יזקינו כי שגם עד הצאן , וצעירי הרכים  הילדים בלבבות קודש  אש  להבעיר צריך .כי

המנוע שנכבה  מאחר הדרך באמצע  הנתקע מ 'רכב' אנו, בימינו מ 'הנהוג' ללמוד צחות בדרך שאמרו  (מאטאר)וכמו

'כבלים' ויחברו אחר רכב  יביאו אדם, בני יעשו מה  הרכב, את ולהזיז  להניע  כח די בו  לשני,)Cables(ואין מאחד 

משלו כח בו יהיה  וכבר מאליה ' עולה  שלהבת ש'תהא עד כח, לו ונותן שנכבה  המנוע  את מחמם  ה 'עובד' הרכב וזה 

עד  והילדים  התלמידים של  הלב את 'לחמם' שעלינו  הראויה , החינוך דרך על  וללמדנו כבראשונה , ולפעול  להתחדש

א-ל ... בית העולה במסילה ולהתקדם לעלות עצמי וכח חום  בהם שיהא

שבקנדה,ח. למאנטריאל  שנחאי מגולת המלחמה  אחר  'נתגלגל ' אשר מופלא, ה' עובד חב"ד, מחסידי אחד על  מסופר

מאריך  כשהוא אותו  ושמע  המדרש  לבית דהו מאן נכנס  אחת פעם  התפילה, בעבודת יום בכל  מאריך  והיה 

לו אמר מספר , לאין זה פסוק ומשלש ושונה חוזר והוא ודור', דור בכל  וממשלתך עולמים  כל  מלכות ב 'מלכותך

גוט זייער  ס'איז  ואמר  חסיד אותו נענה  בתפילה... ותמשיך עצמך תזיז  לא מדוע כאן... 'נתקעת' כי לך מה  הלה,

להלאה... ואמשיך אלך מדוע מאד, עד  כאן לי ונעים  טוב – במלכותךדא כ 'שאוחזים ' נעים ' ומה  טוב  מה  ואכן

ודור  דור בכל וממשלתך  עולמים כל  ...מלכות

הכתובט. בלשון צדיקים שביארו  ח)וכמו קמז למי (תהילים  כאן יש שרמז  מטר', לארץ המכין בעבים  שמים  'המכסה 

השמש, אור את בעדו  מחשיכים  והם עליו באו שחורים' ש 'עננים  לו ונראה ומרים , קשים בייסורים  שמתנסה

העננים, אלו  בתוך ה'מטר ' ומשכן – מטר' לארץ ש 'המכין מפני אלא אינה  הללו עננים 'חשכות' כל  שבאמת ידע 

צרה  לטובה .ומתוך  אם כי לרעה זאת היתה ולא חסדיך, צמאי להשקות הגשם יבוא

נחמיה'י. יוסף  רבינו תנ)ב 'דרשות הפסוק(עמ' על  המדרש מדברי  א)מביא את (כד ברך  וה' בימים בא זקן 'ואברהם 

דאמר הדא – בכל ' ג)אברהם לו  ושייכות (איוב  ענין מה ביאור  וצריך צדק ', אתן ולפועלי למרחוק  דעי 'אשא

אמנם הרעה, אליו באה  כי לו שנראה  גורלו, מר על  מתרעם  שאדם הרבה פעמים כי ומבאר, לזה. זה  הפסוקים

ומת  לטובתו, ורק  אך נעשה הכל  אלא כלל  רעה כאן הייתה  שלא לראות נוכח הוא הרבה זמן למפרעכעבור לו  ברר 

– למרחוק ' דעי 'אשא איוב שאמר  וזהו וחסד. טוב אך וגנוז  צפון היה הצרה בתוך לראות כי מרחיק הנני כאשר

צדק אתן  עמי, הנפעל לכל – ולפועלי הטובה , על  לו מודה  אלא מתרעם איני עתה  גם  אזי המעשה' 'סוף  ובדרך את .

דברים שגם בכל , אברהם את ברך ה' כי ראה  אז  ואו בימים בא זקן ואברהם בפרשתן הכתוב דברי גם יתבאר זה

לטובה , שאינם נעוריו בשחר  לו נדמים  וברכהאךשהיו  טובה  רצופים  היו  חייו שכל ראה  בימים בא  זקן שהיה  .לאחר

טאג... שווארצע  אזא עליו שעבר  'יומו' על  ומתלונן המתאנח  יהודי איש  שומעים  אנו הרבה  פעמים  (יוםהנה

היום) זה  ז "ל 'שחור' דויטש זאב בנימין ר' הרה"ג אומר שהיה  למה  ישמע  פוניבז'), ישיבת אוי...(מנהל  תאמר  אל  לעולם ,

היה, 'שחור' יום  פלוני זאת יום 'שחרות' בתוככי לך  מכין הקב "ה ורחמים  ישועה  וברכה  טובה  אזה  יודע  אינך  ,כי

בחרותו בימי עובדא, הווה  שבדידיה וסיפר בחייך... ביותר ה 'לבן' היום היה  היום  זה כי יתגלה הימים שברבות ויתכן
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ììëò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øîàù åîë íéøáãä

(éðùä øåáéãá ïúùøôá)åéäéåééç' Y äøùéç ùéà
íéáöîä ìëá çîù àåäå ììë âàåã åðéàù àø÷ðìòå .'

úøçáå' øîàð àã ïåâëíééçá'יב...

באונגארין מגוריו הגויים,(הונגריה )בעיירת  לצבא גיוס ' 'צו  העיירה מבני וצעירים  בחורים חמישים קיבלו הימים מן ביום 

מהבחורים אחד כל  על  שיכתוב פלוני מפורסם לרופא בקשה לשלוח  עצה טיכסו מיד ואניה... תאניה יהודה בבת ותרב

מבלי הדעת על  יעלה לא זאת אבל  לצבא, להתגייס ומוכן  ראוי הבחור אין שבגינו ותירוץ סיבה  צרוראיזה שליחת

כאחד  הסכום  כל את ישלח שהוא פלוני לעסקן מעות להכניס הבחורים  הורי כל  נתבקשו  כן על  הרופא, לבית הכסף 

זאב בנימין ר' של  אביו עשות הגדילו השגותיו, וכגודל  יכולתו כפי מעות הכניס  מהם  אחד כל  ואכן, הרופא, אל 

הרופא  לאותו  הבקשה נשלחה  וכך  ל'קופה' עתק הון והכניסו היו  גדולים שעשירים  העיירה מבני אחד  עוד עם

לקראת  ומתוחים  דרוכים  הכל  והיו הרפואה '... 'אשורי נתקבלו לא ועדיין יום ועוד יום עבר  בצידו '... שכרו כש 'מתן

שהרופא  נתגלה החבילה  משנפתחה  אך האישורים, הדואר לבית הגיעו הגיוס' 'ערב האחרון ביום שבס"ד  עד הבאות,

ופירוש אישור, כל  נתקבל לא העשירים בני – השניים  ולאלו מהבחורים , ושמונה לארבעים  רק  'תירוצים ' מצא

מיד  קודם... אחת שעה ויפה באפם, נשמתם עוד כל  מביתם ולברוח רגליו' יעקב 'וישא לקיים השניים שעל  הדברים

כראוי  להיפרד  מבלי – לארה "ק לעלות מהעיירה וברחו מועטות ומעות בגדים מעט  ה'תפילין', את השניים נטלו

בנימין  ר' תמיד אומר היה מכאן צעירים... כה  לבחורים ארוכה כה לנסיעה הנדרשות הכנות ומבלי משפחתם, מבני

לעבור צעירים בחורים שני שהוכרחו על  ושחור, קשה כיום  בשר בעיני נראה היה  הבריחה  יום  – היום זה כי זאב

' ולמעשה והכנה ... הכשר  כל מבלי הארץ ...' אל  אביך ומבית וממולדתך מארצך לך 'לך של  ה'היוםזהנסיון עשה 

אלא  ופליט  שריד נותר  לא הבחורים  חמישים ומכל  ה 'מלחמה ', פרצה לאחמ "כ  שנים כמה  כי בו ', ונשמחה נגילה 

להקים זאב בנימין ר' שזכה  אלא עוד ולא וודאית, ממיתה הצלתם' 'יום  היה בריחתם שיום הבורחים אלו שניים

היום . כאותו ושמחה אורה  יום לך אין נמצא נודעים, תורה מרביצי מבורך ישרים  דור

ביארויא . הרגל)וכך שמחת בספרו חיד"א הפסוק (עיי ' ב)את קטו  ביאור(תהלים כי אלוקיהם'. נא איה  הגויים  יאמרו 'למה 

מלשוןנאתיבת ומיד)עתה הוא כעת שפירושו  נא', הושיעה  ה' 'אנא מאמינים(כמו  בני  מאמינים ישראל  שבני והיינו ,

הוא  בחשבון בעולם הנעשה  אומרשכל והוא לכך נאות אינו  הגוי אבל שבדבר, הטובה  מיד נראית לא אם  אף –

נא ה '.איה  בהנהגת הכרוכה הטובה  את מיד הראיני -

עליב . חיים שנות מוסיפה  גם היא הרי אדמות, עלי האדם  של  בשנותיו חיים ' 'רוח נוסכת שהאמונה  זאת ומלבד

השנים באותם הרגיל על  יותר  ושנים ימים שהאריך זי "ע מיערוסלאב שמעון רבי הרה "ק על  מסופר וכאשר  ימיו.

צ "א) בן בהיותו לו(נלב "ע עונים ה ', הנהגת דרכי על  'קושיות' לו שקשה  אדם הנה  ענה, ימים . הארכת במה  משנשאל  ,

הוקשה לא שמעולם אני אך לאחת ... אחת  קושיותיך כל  ויתורצו מעלה, של דין לבית  הנה  עלה  א"כ, השמים, מן

מופלגת ימים לאריכות זכיתי לכן בשמחה, קיבלתי לי אירע  אשר  כל ואת  מידי, י"ז)לי  עמ ' שמעון באוהל .(הובא

מאוהעל  זצ"ל  מייזליש  בעריש  דוב רבי הגה "צ ביאר מז)עפי"ז  אות דוד  בפרשתן(בנין הכתוב א)בלשון 'ואברהם(כד 

היא שהכוונה  בכל', אברהם  את ברך וה ' בימים  בא בימיםזקן בא  זקן  שבכלואברהם ע"י זו, ל 'זקנה ' זכה וכיצד  ,

ש ראה לו שאירע בכלדבר אברהם את ברך  וקיבלה ' 'ברכה ', אלא זה שאין  והאמין 'ראה ' עליו שעבר וגל  גל שבכל  ,

ימים ... האריך  כן על  שאלות, לשאול  מבלי ובתמימות באהבה  עמו הקורות כל  את

הגמ' בלשון זאת לרמז  אמרו  יג :)וכבר ושנותיו'(ברכות ימיו לו מאריכין באחד  המאריך יג :)'כל  ומעמיק(ברכות שהמאריך

ושנותיו . ימיו לו ומאריכין הטוב, השפע  לכל זוכה אחד מה' זוכר אותו הקורה שבכל - אחד' ב'ה' שלימה  באמונה

טוב ' יום  ה'תוס' בדברי להדיא מבואר פאה )וכך מס' צריך (סוף שאינו  מי 'וכל המשנה  לשון דקדוק  על  העומד

אינו ונוטל  אינונפטר ליטול  נוטל  ואינו ליטול  שצריך מי וכל  לבריות, שיצטרך עד העולם הזקנהמן מן עד מת

'אינו  בסיפא גם  אמר  ולא בלשונו  התנא שינה  מדוע  ביאור  וצריך משלו', אחרים אחריםנפטר שיפרנס שיפרנס  עד

נפטר שאינו נענש  פרנסתו מיעוט  על  שחושש משום ליטול  צריך שאין במקום  הנוטל  כי התוי"ט, ומבאר משלו ',

ואינו ליטול  שצריך מי אכן לבריות, שיצטרך בלא נפטר אינו  ימות  כי וגם יחיה', לא רבות שנים  'כי – העולם מן

שיזקיןנוטל  משלם  שכרו מקבל בקונו' 'בטחונו  אחרים .כי שיפרנס עד ימות שלא וגם 

הטור בדברי מצינו רמט )גם סי ' אדם(חו"מ משום מתנה לקבל שלא חסידות מדת שיתןשכתב , בה ' לבטוח אלא 

מחסורו די כז)שנאמרלו  טו  ה'פרישה'(משלי  וכתב יחיה '. מתנות מצוה(סק"ה )'שונא שכר  הכתוב דקבע  והא וז"ל ,
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שידוכים  בענייני ביותר פרטית השגחה  – הדבר יצא מה '

ïúùøôá(ð ãë)àöé 'äî åøîàéå ìàåúáå ïáì ïòéå' ,

'îâá àúéà .'øáãä(:çé ÷"åî)íåùî áø øîà'

ïîå íéàéáðä ïîå äøåúä ïî éìéáåøèöà ïá ïáåàø éáø

íéáåúëäùéàì äùà 'äî'
יג

åøîàéå' áéúëã äøåúä ïî

áéúëã íéàéáðä ïî ,'øáãä àöé 'äî(ã ãé íéèôåù)åéáàå'

ב'יחיה ', המתנות זו ידי על שיחיה  בסברו המתנות קבלת אחר להוט  להיות האדם  שדעת ביתו,מפני ולנפש לנפשו 

כתב כן יחיהעל  המתנות ושונא  בה ' הבוטח  '.שאדרבא 

'ואברה כי עה "ת התוס ' בעלי כתבו אורחא, אמן,אבןזקםאגב ס"ת  ימים' יאריך  אמן  העונה  .שכל 

לא יג . אך השתדלות, חובת מצד רק אלא כן עושה שאינו  ידע  צאצאיו  שידוכי עבור  'משתדל' כאשר  אף וממילא,

השתדלות  גדר  כמה  פעם  נשאל  זי"ע  מסאטמאר שהרה "ק ידוע  וכן שידוך. איזה לרחק או לקרב שבידו יחשוב

הרה "ק , ענה הזיווג, שידוך ...עבור אודות 'שדכן ' עם ידבר בשבוע  אחת שפעם 

הם כאילו  'הרגשה ' להם  נותן והקב "ה  וביתם , בנם בשידוכי להתעסק  להורים שנתן  הבורא מחסדי כי אמרו  וכבר

הבה כי השמים , מן  רק לה  מתנהלת השידוכים  מערכת כל  שבאמת אף – השידוך את הורידו  או שהסכימו  אלו

שנתם הדירו ילדותו  משנות ויזע , עמל  ביגיעה , ובתם  בנם  את ואם  האב מגדלים שנה  לעשרים  קרוב  זה  נתבונן 

דבר, ייראה  איך  נא  חשוב  מהו ... בנים ' גידול 'צער לכל כידוע וכו' וכו' תלמודו לבית אותו  הוליכו ומשגדל בלילות ,

בענין ... דעתם לחוות ההורים  ביד שיהא  מבלי השמים , מן  מאליו  שיבוא לזיווג  הבת או הבן  וינשאו דודים  עת כשיגיע 

זה אין  באמת  אבל  הזיווג, בהחלטות 'חלק' גם  להם  יש  כאילו 'שירגישו ' להם  ונותן והאם  האב  על  הבורא חס כן  על 

שכרו . זה והיה  השידוכים , תקופת בכל  נפשו  תשלוו  בזה  המכיר דמיון... אלא 

לשדכו נכבדות  עבורו  ודברו דודים , לעת הגיע המעלות כליל  הבחור שבנו אוריאן, ובר  יקר באברך שהיה  מעשה 

מהוללה היא דא בתולתא אכן כי לו שנתברר  עד ובדיקות  חקירות של  ארוכה  במסכת  והחל  לו, כראוי עב"ג

כנהוג, צלחת וישברו גמר לידי  הדבר יבא ערב לעתותי כי הוחלט הצדדים שני שנתרצו לאחר והנה , בתשבחות.

בשוויגער כלל נמלך  שלא ונזכר דרכיו החתן אבי חישב היום  בצהרי לשידוך,(חמותו)אולם  הקשור בכל  האלמנה

יעלו הדברים  כדי ובתוך בביתה, 'לבקרה' שיעלו ואמו החתן אבי נדברו  ע "כ  'והתעלמת', בה לקיים הנכון מן זה  ואין 

אע "פ דעתה , חוות לשמוע  שרוצים הטובה  ההרגשה  לה  ינתן ובזה לבנם, זו  הצעה  כעת שמציעים השולחן על 

כל כאילו  נראה שהיה באופן לביתה, ועלו  באו ההורים למעשה , מדיבור ומוסכם . ברור הדבר היה  כבר  שאצלם

לפתחם טובה הצעה שבאה גם ספרו הדברים ובין דא, ועל  הא על  דיברו שם  סתמא, לביקור אלא אינו ביאתם 

המדוברת, המשפחה  את היטב שהכירה  מכיוון  זו, מהצעה  מאוד השוויגער  התרגשה  המהולל , התכשיט  בנם עבור 

לבתה הפטירה זו  עלמה  של  שבחה  ומששמעה בקרובותיה , לברר  והחלה הרצינות במלוא לידיה  הענין את  לקחה

הוסיפה, קמעא הרהור אחר טוב, היותר  צד על  השידוך את תגמרו היום' 'היום לקולי תצייתו אם - יחד  וחתנה

רבא הסבתא וחמותה  באבע)היות  רבה(עלטער  למצוה כבודה , למען ע "כ , אלו , בעניינים אותה שמערבים אוהבת

הדברים ובין וביקור, מקרה  כבדרך  אליה עלו - בחכמה תעשו אך בדעתה , גם  ולהימלך אצלה יעלו  אם תחשב

הבאבע תרגיש  וכך פיה , את ותשאלו  השידוך אודות עשו,(הסבתא)תזכירו וכן שמעו  בדעתה. שמתחשבים בטוב,

המשפחה, את היטב מכירה  שהיא אמרה  רבא' ה 'סבתא גם ואכן 'הצגה', אותה באחרונה  היה  כך בראשונה  וכמעשהו

בילדותה  שיחקה עמהם  המדוברת של  הבאבעס  כל  בזכרונה  שמורים סבתא...)עדיין בסיפורי אלא (והאריכה  בלבד , זו  לא ,

לאשר בקולי שמע  בני 'ועתה אמרה  ולבסוף ומשפחתה , המדוברת אודות מכריה בין לברר טרחה עצמה היא אף 

תתקשרו אם שמחתי תגדל  ומאד השידוך , גמר  לידי מהרו פתוחות ובידיים עצומות בעיניים  - אותך' מצווה אני

על רחב כשחיוך ונענה ביתו, לבני החתן אבי הפטיר מביתה, יצאו אך ויהי בשעטו "מ , צלחת ששוברים  'היום' עוד

עד  ה'בבא'ס מסכתות מסיימים היינו לא כן, לולא כי סבתות, עוד לנו שאין הבורא עמנו עשה  גדול ' 'נס שפתיו ,

אנחנו הרי הישר , ושכלה  פקחותה  אלא לנו אין כאילו בטוחה  משלה , המעשה'לך עם  מהן אחת כל  יהושע , של  דורו

בדבר . מחליטים  שהם  וכאילו זו, להחלטה  שהגענו עד ומלאו עולם היטב ו 'חרשנו' בדקנו

שהרי  לגמרי, יתירות וידיעותיו תבונתו  כל גם כי הישר, בשכלו אור והשיג האב התעמק דקות  כמה עברו לא

יצ  קודם יום ארבעים חוקריםממילא היינו לא אם וגם יפה , יעלה  זה שזיווג היצורים  כל  בורא החליט כבר  הולד ירת

מאי אלא יחד, גם  מזווגן היה  כבר הזיווגים  מזווג הרי וחרק, סדק  לכל  אפנו  את ומכניסים  ברובובודקים , הקב "ה 

הבאביצ'קעס  על ריחמנו  שאנחנו כמו עלינו ריחם אנחנו(הסבתות)רחמיו כאילו  טובה ' 'הרגשה  להרגיש  לנו ונותן שלנו ,
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áéúëã íéáåúëä ïî ,'àéä 'äî éë åòãé àì åîàåéìùî)

(ãé èé'úìëùî äùà 'äîå úåáà úìçð ïåäå úéá'יד.

ù äæá ïàë ùé ùåãéç äî ääéîúä äòåãéäùà 'äî
ùéàìù"úé àøåáäù ,'íéðéîàî éðá íéðéîàî' åðà éøäå ,

âéäðîå àøåá àåäìëìúåìéòä ìë úìéò ,íéàåøáä

äùòðä ìåãâ åà ïè÷ øáã ïéàå ,úåáéñä ìë úáéñå

äåîúì ùé ë"à ,'úé åðåöøáå úéèøô äçâùäá àìù

íéøáãáî øúåé íéâååéæ íéëåãéù éðééðòá ùé àúåáø åæéà

.íéøçà

íðîàïåæç'ä ÷"äâä íùá òåãéä é"ôò åøàáúé íéøáãä

ò"éæ 'ùéà(áéø à"ç ùéà äùòîá àáåä)óàù ,

éëøãù íéîòô éøä î"î ,åîìåò 'ìäðî' àåä ä"á÷äù

äáùçîá äúìò êë éë ,íéøúñðå íéñåëî äçâùää

å"ç åìéàë úåòèì íå÷î ùéù ãò åéðô øéúñäì ,åéðôì

ùé,åðåöøë úåùòì íãàä ìù åãé ìàìíå÷î' íðîà
éåìâá åðúåàøäì íéëåãéùä é÷ñòá 'íéîùä ïî åðì åçéðä

úéèøôä åúçâùä ìë ïéòì,åîìåò âéäðî ä"á÷ä ãöéë ,

äðäå äðä åéúåéøá úà àéáîå êéìåîטו÷çøîå áø÷î ,

השידוך גמר לידי צריכים הבאנו  לא באמת אבל  לדידהו', ולא  לדידן שבטוחה 'לא - השוויגער  עם מהנעשה ילמד עומק (וביתר 

בדעת יעצה  ואף  העניינים, לסוד אותה להכניס חמותה  עם חסד גמלה ליבה' שב'טוב אלא טוב', ל'כי השידוך  את שהביאה היא היא כי בעצמה 

בלבד) טובה הרגשה לה  לתת בשביל 'סיבבו' אותה  שאף דעתה על מעלה  ואינה  אותה ... 'לסבב' כיצד .ובחכמה

תרדמה א' ה ' ויפל  לבדו... האדם היות טוב  לא א' ה' 'ויאמר היה  בראשית ימי מששת הראשון ה'שידוך ' הנה

וישן' האדם  ח -כא)על  ב לומר(לעיל אדם מתעקש רבות פעמים כי שרמזו יש  לאידך, או פלוני, בשידוך  דייקא רצוני 

מלהזכיר... הס  זה  שידוך  שיאמר תרדמהפעמים  עליך  אפיל לך, ההגון 'זיווגך' לך אשיג אני לאדם הקב"ה אמר  לכן

אינשי וכדאמרי וקדש', ראה  ו 'כזה  זיווגך , לפניך אציג הזמן תפריע ...'ובזה  ואל תעזור 'אל 

אלא  האב אין כי החתן' בנו מצד 'העומד הנוסח את זי"ע  מזוועהיל שלומ 'קה  רבי הרה "ק פירש מצדוכן ,עומד

שפעמים עוד ולא ובעצמו . בכבודו הקב"ה  עושה  הכל  בצדואת הקב"ה  ובחששותיו,מעמידהו ב'חכמתו' יפריע  שלא

יהיה וכן יקום כן ה ' יגזור  אשר ככל  רפג)אלא עמו' צדיק .(יסוד

יום 'ארבעים דלכן ביארו  הולדובזה  יצירת לפלוני'קודם פלוני בת ואומרת, יוצאת קול בת ב .), והיינו(סוטה  ,

לפלוני'. פלוני 'בת בשמים קול  בת ע "י הוכרזה כבר הולד לטובת מאומה  לעשות התחילו לא עדיין שההורים שבשעה 

ואמו' אביו הקב"ה באדם , שותפים 'שלושה  ל :)כי ואמו(קידושין  אביו  ייעשו בטרם הזיווג  את  הקב"ה קובע  ולכן ,

לנו, 'מתאים' אינו פלוני שידוך פלוני, בשידוך רצוננו זה, בעסק  'שותפים' אנו אף לומר בידם אין ועדיין שותפים,

כרצונו ... יעשה  וכביכול 

ומשונים,יד. שונים  חשבונות לאנשים יש שהוא שידוך בכל  הנה  כי זי"ע, הרי"ם ' ה 'חידושי הרה"ק  בזה  ביאר יקר ביאור

החיצוני, מראה על  יביט  מקדש האיש  לפרק שבהגיעו  אדם  ויש נכבדה , ומשפחה  רם  ייחוס  דייקא  מחפשים  יש 

ודמים , ממון בעל אחר יחפשו  עםורבים  יחסן הכסף , בעל  עם  משתדך הכסף  בעל  הדברים, אלו נפגשים  כלל  ובדרך

וזאת  טוב, בכי שייגמר לזיווג שגרמו אלו  הם  השמים  מן התברך בהם אלה ששלש  בעצמו  אחד כל  ובטוח וכו', יחסן

אנשים מיני וג' לשידוך, נוספת ועילה סיבה  כל  ואין  לאיש אשה שמה ' ולהודיעם טועים  של מליבם להוציא חז"ל באו 

למצוא  נהריים לארם אליעזר שהלך אבינו יצחק  של בזיווגו מצאנו בתורה  ובכתובים . בנביאים בתורה מצאנו אלו

יצא  מה' ויאמרו ובתואל  לבן 'ויען תורה , אמרה ושם אבותיו בית ממשפחת ומיוחסת הוגנת ממשפחה  הגון שידוך

- בנביאים  הברכה . את ה' ציווה  שכך  מפני רק שהיא, ואמתלא תירוץ  בשום גמר  לידי השידוך יצא שלא - הדבר'

והגורם היא', מה ' כי ידעו לא ואמו  'ואביו  כתוב - המראה לפי אשה  וחיפש  עיניו אחר שהלך הגיבור שמשון אצל 

מ משום לפועל  יצא ששידוכו החושב  וכן זיווגים , המזווג רצה שכך משום ורק אך היה  אללשידוך ישים  הרב מונו

ושארית. שם יתן הוא - אחרית מראשית המגיד כי לאיש '. אשה  ומה' אבות נחלת והון 'בית הפסוק  את לבו 

מבעלזא טו. אהרן רבי הרה"ק  אצל  בקודש לשמש בבחרותו  שזכה וועבער מרדכי רבי הגה "ח מספר נפלא מעשה

בשעה באוטובוס יום  בכל  נוסע  היה  לשם מסויים , בביהמ"ד  תורה ' 'שיעור למסור ר"מ  נהג רבות שנים זי"ע,

האוטובוס על  רק  ולעלות להמתין והוכרח נוסעים, מלאים אוטובוסים  שלשה פניו על  שחלפו אירע , אחת פעם  קבועה,

הרבה אין כלל  בדרך  כי עמו, התרחש לא שמעולם זו מאורע  על  משתומם והיה מה , זמן לאחר שהגיע הרביעי

אלו . בשעות נוסעים אנשים 

שלצדו האברך  שידע  כיון הא, ועל  דא על  עמו  לדבר והתחיל  לצדו , אברך התיישב האוטובוס על  עלה  כאשר ויהי

מאוצרותיו לו ופתח הסכים , ר"מ  פנימה, מהקודש עובדות כמה ממנו  לשמוע  ביקש מהר"א הרה"ק  של  ה 'משמש' יושב
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íéùðàטזêåãéù øåáò äæ ìëå íéðåù íéø÷î óøöî ,

éë êåçáùé ìëäå êåãåé ìëäå ,áåè éëá øîâéù ãçà

ììë íéðô øúñä àìá ùéàì äùà 'äîיז.

äæáåæ"éøâäù 'äòåîùä é÷éúòî' øôñá àáåîä úà ïáåé

íìåòä é÷ñò øàù ìëáù ,øàéá ì"öæ ÷ñéøáî

éðééðòá ïä ,úéòáèä úåìãúùä úåùòì íãàä áéåçî

úåàéøá éáâì ïäå ,'íçì ìëàú êôà úòæá'ù äñðøôä

,äæá àöåéë ìëå àôåøì êìéì êéøöù óåâäéáâì ïëà
ììë úåìãúùäì íå÷î ïéà íéëåãéùõöåøúäì êøåö ïéàù ,

äùà 'äî éë ,åúãáà øçà øæçìå åäðùîì éðåìô ïëãùî

ùéàì
יח

íãàì åì ïéàå ,äìéôúá íåøîì åéðéò àùéì àìà

בני  אחיהם על כאחראים  יהודים  ממנים  הרשעים היו  ה 'מלחמה ' שבימי סיפר , הדברים  בתוך  בזכרונותיו... הגנוזים

מלשינים והיו הרשעים בעיני חן למצוא שרצו דעת קלי אנשים היו מהם  רבים 'קאפו', בשם  נקראו  הללו ישראל ,

יום דבר  מעשיכם כלו לאמר בעם  נוגשים היו כן כמו כדת, חוקיהם מקיימים  שאינם  היהודים אחיהם  על עת בכל 

מהר"א  של  קדשו  מפה ששמע ואמר , ר "מ הוסיף ורעות, רבות צרות מהם סובלים  היו ה' לדבר  והיראים ביומו ,

בית  אחיו על  ומלשין מוסר היה  ולא זה, גדול  בנסיון עמד ואעפי"כ  'קאפו' להיות שנתמנה  פלוני איש  על  ֶזי"ע 

פעמים ... כמה וסייע  עזר עצמו לו שאף הרבי, והוסיף הזדמנות, בכל  להם לסייע  נחלץ  היה אדרבה  ישראל,

תגדל ומאד לבתו, אירוסין שמחת  עורך הנו היום שלמחרת לו  והודיע ר"מ, אל  יהודי התקשר ימים  כמה  כעבור

ומ"מ , זו, ולשמחה לו מה התפלא השמחה בעל  את הכיר  שלא ר"מ  בשמחתו, להשתתף  יאות מע "כ  אם שמחתו

את  לגמור בבואי  לו, וסיפר רב, בכבוד המחותנים אחד קיבלו הגיע כאשר השמחה. בעלי  את לשמח כדי לשם הלך 

בימי  'קאפו' היה המדובר הבחור  של  שזקנו מפני  הימנו, ידי למשוך לי שראוי מידידיי כמה לי אמרו  הלז, השידוך

קשה ביד באחיו רודה היה הסתם  ומן זוהמלחמה , הרע  לשון מחמת ואכן צאצאיו, עם תשתדך  ואיך ובאכזריות,

פלונית, בשעה  באוטובוס לאחוריכם  שאשב לידי ה ' אינה ימים כמה  לפני והנה , כזה, לשידוך התקרבתי ולא נמנעתי

'קאפו' על  העיד שהרה "ק  שמעתי גם זי"ע , מבעלזא מהר"א הרה"ק  על שספרתם מעשיות סיפורי באוזניי ונכנסו

כמה ובתוך  ה'שדכן', אל  חזרתי דבריכם את כששמעתי מיד דוחקם , בעת ישראל  לבני ומסייע  עוזר  שהיה  פלוני

גמר . לידי הדבר שבא עד לזוז , העניינים החלו שעות

והכל לשבת, מקום לו יהא ולא אוטובוסים כמה יום באותו שעברו  הקב"ה, גלגל כמה ר "מ , הבין שעה  באותה

יגמר ועי"ז זה יהודי של  לאזניו זו שמועה תגיע  למען פלוני, במקום מבעלזא הרה"ק  על זו  עדות שיספר בכדי

ומתקבל . נאה  דבר  הגפן בענבי הגפן ענבי השידוך 

יצא מה' 'כי דקרא בלישנא נוסף עומק למדנו אלוהדבר ומכאן יצאו  מה ' גם  הרי 'השידוך', עצם שמלבד – '

גמר .דיבורים  לידי הזיווג את להביא ייאמרו

האיש לפרק מכבר  זה שהגיע  יארק בניו ידועה ממשפחה  בבחור השבועות. חג בערב תשע "ד בשנת שהיה מעשה 

שבקאנאדא, במאנטריאל הדרה ממשפחה  נכבדות בו דיברו הימים באחד בפועל , לקיימו  זכה  לא עדיין אך  מקדש 

הדר מאנ "ש אברך של  ברכבו  לערך, שעות כשש  שארכה נסיעה - למאנטריאל ההורים  עם יחד הבחור נסע כן על 

חזרתם דרך כל במשך נפש. בפחי לביתם וחזרו  זה, שידוך מכל  מאומה  יצא לא לבם לדאבון אך בוויליאמסבורג,

ובטחון  באמונה עידוד בדברי מחזקם  הבחור בנם היה לאידך להם... אירע  שכך ועל  גורלם  מר על ההורים התאוננו 

טוב... יותר בהרבה  נמצא ובעזהשי"ת ממעל, משמים הכל  טובהכי מזה שיצא  בכדי היתה  לשם  נסיעתנו  כל  ואף 

עביד.עבורנו , לטב רחמנא דעביד מאי כל  שהרי

אשר אברך  אותו אצל  לחתן ונלקח ומוצלחת, טובה בשעה  האירוסין בברית בחור אותו בא אחדים ימים כעבור

עם ההורים  שיחת את ששמע  זה  אברך היה , כך שהיה  ומעשה  ובחזרתם , הליכתם בדרך למאנטריאל ברכבו  הסיעם

אלא  בלבד זו ולא בקרבו, לבו נשבר שלא – ותמימה עזה באמונה נפשו חוזק  את  וכראותו  לביתם , בחזרם  בנם

'שדכן' שלח לביתו בהגיעו מיד ותעצומות, בעוז ההורים  את שחיזק  להטפיח', מנת על  ב'טופח  באמונתו שתקיף 

בת  עבור נכבדות בו ללמדך שידבר  טוב. בכי הדבר נגמר ימים כמה תוך ואכן  ישועתו)ו, נצמחה הקושי מתוך  דייקא כמה(כי 

הדרייווער ... לפני  וחסד  חן הבחור שישא – גמר  לידי שידוך  להביא הקב"ה  סיבב

במדרשטז. מצינו  נורא ה )לשון תשא כי ברא (תנחומא ימים לכמה  חלפתא בר יוסי  רבי את שאלה אחת מטרונה  ,

מזוג  לה  אמר יום, בכל  עושה מה שעה  אותה  ומן לו אמרה  וכו', ימים  לששה לה  אמר עולמו, את הקב "ה

לה אמר וכו', בסוףזיווגים לזו  ומזוג העולם  מסוף ומביאו  זה  בצואר קולר וקושר כרחן בכל  ומזוגן  יושב הקב "ה
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שנאמרהעולם ז), סח  בעי (תהילים דלא בכושרות, הוא מה  בכושרות', אסירים מוציא ביתה יחידים מושיב 'אלוקים

שירה  אמר ודבעי ומי בכי , 'יבכה', אם ואף  כרחו  בעל מובילו  הקב"ה  – 'רוצה' שאינו ומי  ושירות', 'בכי  מלשון נדרש  ש'בכושרות' (כלומר ,

וישיר) ישמח – .שרוצה

הכתוב בלשון לפרש  יש  כב)עפי"ז יח  ויפק (משלי טוב מצא אשה כרחורצון'מצא בעל  בו  מכניס  שהקב"ה  מה'',

השמים . מן לו שנקבע זיווג לאותו  'רצון'

הנ"ל , המדרש בלשון חומר כמין דרש  זי"ע  מנחם' ה 'פני הרה"ק – עניין באותו לעניין בעי דלומעניין מי א  –

מתפלל  בקשה )שאינו  לשון גם הוא הוא('בעי' זמן לאחר אמנםבוכההרי להתפלל דבעי , המקדים זה  שירה, ...אומר

בבקשהיז. זי"ע  סופר' ה 'חתם הרה"ק  אל  והלך בתו, עבור  מופלג חכם  תלמיד  בבחור נפשו שחשקה בעשיר  מעשה

הזמן  בסוף החת"ס, לו השיב  לבתו, כחתן לקחתו  ברצונו כי הרמה בישיבתו ביותר  המופלג הבחור  מיהו  שיראהו

ולאחר לביתך, עתה נא שוב ואחד, אחד כל  בטיב בבירור אדע  אז  הבחינה , בכור הבחורים כל  את מעביר הנני

התשבחות, ברוב  המהולל  הבחור  את החת"ס בחר הזמן  בסוף  המיועד. הבחור את אליך אשלח המבחן עת שיגיע

שבדרכו ממנו וביקש בתך ', לוקח  חתנך להיות הנבחר  הוא 'מוכ "ז  הגביר  אל  כתב בו  – וחתום  צרור  כתב בידו נתן

נפשו קצרה וגם  טיבה מה  זו איגרת ידע שלא הבחור האיגרת . את לו ויתן הגביר  מגורי למקום  דרכו יאריך הביתה

והלה הגביר, אל  זה מכתב שימסור ממנו וביקש הגביר, למגורי בסמיכות דר אשר  מחבריו  אחד אל  פנה  לכן בדרך ,

הוא  לפניו העומד שהבחור וראה  הגביר פתח האיגרת , את לו ומסר הגביר  לבית תחילה סר  עירו  אל  בבואו הסכים,

כל לסבב העליונה ההשגחה דרכי בחוש והתברר טוב . בכי  השידוך ונגמר  נכבדות בו לדבר שלח ומיד לו, המיועד

ית'. רצונו לאור  שיצא עד הסיבות

כתיביח. כב)הנה  יח  והרי (משלי 'מצא', שאמרו מה ביאור  צריך  ולכאורה מה'', רצון ויפק  טוב מצא אשה 'מצא

הדעת בהיסח שבא דבר על מתפרש 'מציאה ' עיניו')לשון לנגד 'מציאה' רואה  ולפתע ברחוב ההולך  שהכל(וכמו  בדבר אבל ,

דגמ ' וכלישנא אחריו, ב :)מחפשים הרה "ק(קידושין וביאר 'מציאה '. שהוא לומר כ "כ  שייך  אין לחזר ', איש של  'דרכו

זי"ע מפאפא יעקב' אלול)ה 'ויגד לחודש לנישואין שאמרו(דרוש מה  בהקדם ו :), י (מגילה  ולכאורה  תאמין', ומצאת ש'יגעת

אלא  יגיעה, כאן הייתה שלא מורה  זה  הרי 'מצא' ואם  'מציאה', זה אין שוב  מתייגע שאם וביה , מיניה  סתירה כאן

במפרשים רב עיון אחר  וגם הנאמר, את  להבין מצליח ואינו  בלימודו הרבה מתייגע  האדם  רבות שפעמים  ביאורו,

ובדייקא  ונהיר, ברור פשט  ו'מוצא' ובמוחו, בליבו הארה מרגיש  הוא ולפתע ... בוריו, על  הדבר אצלו נתיישב לא עדיין 

הפשט הארת וגם שמים  בידי הכל אלא להבין, לו  גרמה  'חכמתו' שלא וידע  ישכיל  למען השמים', 'מן כן  עמו  נהגו

וזהו לאדם, הקב"ה שמזמין מה כפי היא שמצאת ואח"כ יגעת בסוגיא בכדי  והכל ליגיעה  קשר  .תאמיןבלא

בסמיכות  מחכה זיווגו  ולבסוף העולם ', 'בכל מחפש  שאדם ביותר מצוי כי  הזיווג', 'מציאת עניין יתבאר  הדרך זה על 

ש בכדי הוא והכל  דעתו, על  עלה  שלא באופן מה'מקום... רצון הואיפק שהכל  ההכרה  לידי שיגיע  ה', שהוא מרצון 

זיווגים . מזווג

יעקב' ה'ויגד הוסיף  זה  רשוותא)ובעניין רשמי ים(קונטרס כקריעת אדם של  זיווגו 'קשה חז "ל שאמרו  מה  לפרש

פסוק על  רש "י שכתב וכמו בהשי"ת, האמונה  מדרגת שהשיגו  עד 'הקושי' היה  שבקרי"ס  שכמו טו)סוף ', יד (שמות

בפניהם , עומד הים שאין ליסע אלא להם אין - ויסעו ישראל בני אל  והאמונהכדאי 'דבר והם  אבותיהם  זכות

הים להם  לקרוע ויצאו, בי אדם ,שהאמינו של  זיווגו לעניין גם כך  אזי ', הקב "ה  בידי הוא  שהכל באמונה יתחזק  אם 

הקשיים כל ויפרחו  וינוס', ראה  .ה 'ים 

במדרש איתא ב)והנה סח  הרשע(בר "ר עשו בן אליפז ובא אשה, לו  לישא אביו במצוות חרנה  יעקב שהלך 'בשעה ,

אל  עיני אשא למעלות 'שיר יעקב אמר אז  לו , אשר כל  את למדוההוריםולקח מכאן עזרי'. יבוא סגולהמאין

בנקל הזיווג למצוא  ההרים'בדוקה אל  עיני אשא למעלות 'שיר  פרק  העמידה בתפילת רגליו עקירת קודם לומר ,

מפאנו) לרמ "ע מאמרות עשרה  בספר ומקורו ויצא, בפרשת יששכר בבני .(הובא 

יבוא  מאין - הוא ישע' 'חסר עצמו שבכוחות מכיר שכשאדם בספרים המבואר  עפ "י זה פרק  שסגולת י"ל , ואולי

וארץ ' שמים עושה  ה' מעם  'עזרי ורק  לבואעזרו, ישועתו קרובה  רקאז  לא מסוגל  זה שמזמור ג"כ  מצאנו ולכן  .

גדולות. ישועות כמה לעוד אלא לזיווג

החיים' ה'כף כתב סק "י)הנה, תכו  '(סי' הזיווג  למציאת ובציבור 'סגולה ' בכוונה  הלבנה  ברכת לומר יאבדו  ויששלא  .'

ר"ת 'לבנה' כי בדבר, רמז  כתובות)'רביעיה'יוםל'שאתנ'תולהבשנתנו  מסכת ריש המשנה .(לשון
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,ãáòä úöéø ,'êøãä úöéô÷'ë ïåæôçáå úåøéäîá ìëä
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éðà äðà éðà' øîàé àìå ìáìáúé àì ,í÷øô ìà åàá

חז "ל  שאמרו מה ידוע כי 'סגולה ', צב .)עוד נענה(ב "ק הוא דבר  לאותו  צריך  והוא חברו  על  רחמים המבקש  'כל 

זצ"ל לוברט  נתן רבי הגה"ח ואמר נתן)תחילה', דווק(שארית אמורים  הדברים  אלאשאין 'תפילה', לענין המשתדלא כל 

תחילה ', נענה 'הוא  בזה  גם דבר, לאותו צריך והוא השני, של בפרשתןבטובתו  מהכתוב כן סב)והוכיח 'ויצחק(כד

שישאנה ' אבי לאברהם  הגר להביא 'שהלך רש"י ופירש  רואי', לחי באר מבוא יד)בא ס בב"ר  חז"ל מדברי מה(ומקורו ,

אברהם . לפני עוד ו'נענה ' רבקה, הגיעה שמיד  – באים ' גמלים  'והנה  לאחריו  כתיב 

שידוכי יט . לצורך השתדלות ועושה  לשדכנים פונה  אני אף למה כן אם תאמרו שמא לומר, מבריסק הרב המשיך

ה 'נערווען'... את להרגיע כדי אלא ותועלת צורך  בזה  אין באמת בניי,

אומר כ . היה  זי "ע ישראל ' ה 'בית מינוט 'הרה"ק  א  פון  ווייניגער עס  געדויערט  מינוט , ריכטיגע  די ס'קומט  (בהגיע'ווען 

מרגע) בפחות הדבר נגמר  המיוחל .הרגע

בפרשתן  כתיב אורחא, נב)אגב וברש"י (כד לה '', ארצה וישתחו  דבריהם את אברהם עבד שמע  כאשר 'מכאן'ויהי

טובה' בשורה  על ונסתבבושמודים  לבנו , 'שידוך' מחפש  האדם  כאשר העולם  מדרך הנה  כי בזה , שפירשו יש ,

בצ  ממשש 'והיית הכתוב מאמר ל "ע בו  ומתקיים באפלה, כשרוי מרגיש הוא והרי מוצא, שאינו כאשרהסיבות הרים

וואנט' א טאפט 'ער אינשי דאמרי וכלישנא בפניו, וחסום 'תקוע' הכל באפלה ', העור נתקל ימשש פונה שהוא מקום (לכל  ַ

בצורה ) וחומה כולובכותל הרי השידוך, ונמצא הישועה  הגיעה ב"ה  ממושכה ותוחלת יגיעה  שנות כמה לאחר ואכן, ,

מי  'על  אצלו הולך שהכל  מי זאת לעומת אותו, האופפת עצומה  שמחה מתוך  הטוב לא-ל  ותהילה שבח  מלא

עצמו השידוך  ועסק  אותו, 'חוטפים ' ומיד לפניו  הולך הטוב שמו מקדש ' 'האיש  לפרק הבחור בהגיע ותיכף מנוחות',

שכך  במחשבתו לו נדמה  שהרי ולהלל , להודות צורך כ "כ מרגיש  אינו טוב  בכי השידוך כשנגמר  הרי 'חלק '... הולך

דבר של  לאמיתו אמנם גדול ... 'נס ' עמו  נעשה  ולא להיות ממי 'צריך' יותר ושבח  בשיר להרבות צריך האיש זה 

סוף' ים  כ'קריעת כמוהו  שהשידוך עיניו  לנגד במהרהשראה  הישועה את לו הביא וחסדיו רחמיו ברוב הקב"ה  כי ...

בינתיים . גדול  וסבל  קושי לעבור  שיצטרך מבלי

קפצה הראשון מהרגע  כבר דרכו , ה' והצליח השמש' לו  'זרחה ליצחק אשה למצוא אליעזר שהלך בשעה  והנה 

ובתואל לבן ואף  רבקה, לו הזדמנה היום' לפני  נא 'הקרה שהתפלל  לאחר מיד לחרן , היום באותו  והגיע הדרך לו

רש"י כתב זה  וכנגד הדבר, יצא מה ' ואמרו מיד  כזהמכאןהסכימו  במצב כי ללמדנו טובה, בשורה על שמודים 

נערה אחר נערה  לחפש נצרך והיה  בשליחותו  אליעזר  'נתקע' היה אם  רק ולא הטובה , הבשורה על  להודות צריך 

מפציר והיה  אחרת לארץ לילך לו  לתתה ממאנים  הוריה  היו אז  וגם רבקה , את רבה  יגיעה לאחר מוצא שהיה עד

אלא, מסכימים... היו ומוצלחת טובה שבשעה עד  רבו נוראבהם לא-ל וישבח  יודה  למישרין  הלך שהכל  עתה  דייקא 

בדרכו . וטרחה  מאמץ  כל ממנו  חסך ועוד  השידוך לידי שהביאו עלילה 

ה', לפני השתחווה אברהם עבד  אליעזר שהאיש מצינו דפעמיים  זו , בפרשה רמזו נוסף  כשמצא א .ענין מיד

שחיפש הסמנים  את כו)ברבקה  רקב.,(כד שלא לרמז, הדבר'. יצא מה' ואמרו  לשידוך הסכימו ובתואל  כשלבן

יודה יפאר  גאולה נצני תחילת בראותו מיד אלא הגדול , חסדו על  לה ' ויודה ישתחווה  טוב בכי נגמר כשהשידוך 

עמו . המרובים  חסדיו על  להשי"ת וישבח 
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עד כא. מתי... עד קדוש , רבי ושאל , רבו  אל הבחור נכנס השידוכים , בפרשת שנתקשה מאד  מבוגר בבחור  מעשה

האירוסין... בברית לבוא אזכה  מתי – הקץ את יגלה  שהרבי בתנאי אבל  באהבה , שמים  גזירת אנוכי מקבל  מתי...

לדרכו אליעזר בצאת מיד יצחק, של  זיווגו במציאת שאירעו  הניסים בארוכה נתבארו בפרשתן  הנה הרבי לו אמר

יוצאת ' רבקה והנה לדבר כילה  'טרם - לשם בהגיעו  הארץ ', לו 'קפצה - ארם טו)פדנה  לו(כד התאמת  מיד  והנה ,

ובא  במאכלו  ששם  המוות בסם  אליעזר את להמית שרצה בתואל  מת מכן לאחר  לה ...', משתהה  'והאיש - הסימן

קערותיהם  והחליף אגדה )מלאך ניסים ,.(מדרש  לו אירעו שלא  די לא  כי אבינו , יעקב  כלולות תור בהגיע היה  כן לא 

ומהמורות, במכשולים  נתקל  פנה  אשר  בכל שרצהאלא  אליפז של רוגזו עליו  קפץ  - שבע' מבאר יעקב 'ויצא אך

ביתו את לבנות זכה  זה  כל לאחר  ורק שנים , שבע לבן העבידו מכן לאחר לו, אשר כל  את  בזז נפש  וכפדיון להרגו,

מזה . זה נשתנה ' 'מה יתמה והרואה  לישראל , עדות י-ה שבטי עשר שנים  ולהקים

הדבר דברים)וביאור של כפשוטן לנו הנוגע את  ללמוד רשות לנו  שניתן אלא ובהליכותיהם, הקדושים  באבות השגה  כלל לנו  שאין  כי (אף  ,

אברהם, אדוני אלוקי  'ה ' - כפיו  את נשא מיד ולכן דרכו, תהא היאך ידע לא עבדו אליעזר את אבינו אברהם בשלח

אברהם' אדוני עם  חסד ועשה היום לפני  נא יב)הקרה  את (כד אני - להקב"ה  ואמר  המים ' עין על  'ניצב ולאחמ "כ  ,

אלא להישען מי על  לי אין ואילך מכאן הנה , עד בהגיעי  עשיתי  סימן השתדלותי ועשה אברהם, אדוני אלוקי עליך

ואכן, אדוניו, לבן הראויה הנערה את ה ' ה'שיראהו ביד 'תלוי' עצמו שהרגיש מאחר הללו , הניסים  לכל  זכה  .לכך

ש 'היו כפי רחל , את לקחת הולך שהוא ידע  כי זיווגו , את 'לחפש ' הלך  לא אביו  מבית בצאתו הרי יעקב גבי משא"כ

לקטן' והקטנה לגדול  הגדולה - אומרים  קכג .)הכל  עמו,(ב "ב לקח הרבה ממון ואף 'חשבון', עם  אצלו  היה  שהכל נמצא

הברואים חשבונות לפי ולא  ה '', פי על אלא מתנהל  העולם 'אין כביכול, לו  אמר - להיות צריך  וכך שכך  עלוסדר  ,

בדרכו  ומהמורות מכשולות הרבה  כך כל  לעבור הוצרך קדמה כן שלאה  אלא עוד  ולא לקטנה , והן לגדולה הן שנישא היה דבר (וסוף 

עבורולרחל) טובה כל  אין שאדרבה  הבין כי באפו, נפשו עוד כל וברח רגליו  נשא הבחור  מיהר הללו דיבורים לשמע  .

הזה ... האות יהיה  מתי לדעת

זה שאין סימן מרובים בקשיים נתקל ה'שידוך ' שאם טעות, מחשבת מהלב להוציא נלמד מכאן אורחא, אגב

ביתו, להקים בבואו אבינו  יעקב בפני עמדו מהמורות כמה הרואות עיננו כי ממנו... יצא מה  יודע ומי הגון, שידוך

ישראל ... בית כל וממנו קה, שבטי י"ב ממנו  יצאו דבר, של  וסופו

חז "ל כב. במאמר זצ"ל געשטעטנער נתן רבי הגאון שהעמיס מה  להביא העניין קיח .)ומן של(פסחים  זיווגו 'קשה

זיווג  בכל  גם כך הקודש , רוח עליהם  שתשרה  ישראל  זכו סוף  ים  שבקריעת שכשם  סוף', ים  כקריעת אדם 

הוולד. יצירת קודם עוד המיועד  הזיווג זהו אכן  כי לדעת הקודש ' 'רוח  להורים השמים  מן שנותנים ושידוך

ויצאכג . פר' בריש יב)כתיב  המדרש(כח  דברי עפ "י צדיקים וביארו השמימה ', מגיע  וראשו  ארצה מוצב סולם  'והנה 

ד) סח לששה .(ב"ר לה אמר עולמו, את  הקב"ה ברא ימים לכמה  חלפתא, בר יוסי רבי  את שאלה  אחת 'מטרונא

זיווגים, ומזווג יושב הקב"ה  לה אמר עכשיו , ועד שעה מאותה עושה  הוא מה  לו  לפלוני,אמרה  פלוני של  בתו

לזה משפיל סולמות, ועושה יושב הקב"ה יוסי, רבי השיבה הזה כלשון ברכיה  רבי אמר לפלוני... פלוני של  אשתו

דכתיב הוא הדא לזה, ומעלה  לזה ומוריד  לזה , ח)ומרים עה  וביארו,(תהלים ירים'. וזה ישפיל  זה שופט אלוקים כי

זיווגים, ומזווג יושב שהקב "ה - יוסי רבי של דבריו את להשלים אלא ברכיה רבי בא ולא מחלוקת, כאן אין כי
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הרבה ממנושפעמים  כפחות  הנחשב פלוני עם להשתדך  לו  נאה ולא מידי יותר  עצמו  שמחשיב  מי שידוך יש והרי ,

- הקב "ה עושה  מה  לפלוני', פלוני 'בת למעלה שהוכרז  הזיווג הוא ישפילזה ופעמים  הנמוך  את הבורא  יגביה פעמים 

הגבוה, אומרםאת עושהוזהו לתורלזהומורידלזהמעלהסולמות הקב"ה אבינו  יעקב כשהלך כזאת לעת לכן, .

שנתבאר . כמו כסולם הם  הרי שהשידוכים ארצה' מוצב סולם 'והנה הלילה בחזיון הקב"ה  הראהו זיווגו  אחר 

או המדובר האם  רבים ' 'חשבונות יחשבו צאצאיהם , את לארס  בבואם אשר אינשי, פתאים  כמה  מעתה, אמור 

אשה ש 'מה ' המה שוכחים ולרגע הייחוס, מפאת ואם הממון מפאת אם עבורם , 'חשיבות' והותר די בו יש המדוברת

משמי  נגזר  אשר  השידוך וזה פלוני לאיש', 'בת ואמרה  קול  הבת כשיצתה  הוולד, יצירת קודם יום ארבעים  כבר ם

הללו . חשבונות ידי על  ידיהם  במו חייהם את לעצמם ההורסים  אנשים  ישנם וכמה  ויהיה. יקום  אשר הוא לפלוני'

הזיווג 'שיהא שידוכין התקשרות בעת מברכים  שלכן שהמליצו הגבוה,עולהיש להשפיל  יצטרכו שלא היינו  יפה',

מביניהם . בחשיבותו שפחות  מי את יגביה  הקב"ה  אלא

אביו של  מעונו את לפקוד מרבה  שהיה  ווארשא, מהעיר פשוט  אחד יהודי על  זי"ע , מנחם' ה 'פני  הרה"ק  סיפר

הרפה לא הלה אך ברכו, לא והרבי נכסים , וריבוי בעשירות  ויבטיחו שיברכו בו  ומפציר זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה "ק

בעשירות. ובירכו לבקשותיו נעתר שהרבי עד

ווארשא, העיר  מעשירי אחד להיות שנהפך עד גדולה בעשירות היהודי של  קרנו  ועלתה הרבי ברכת נתקיימה  ואכן

נקלע הבן נורא, אסון אירע  הימים באחד לחופה , י"ח  בן לגיל  להתקרב החל  אשר ל 'עשיר' לו  היה  יחיד  בן והנה ,

נוראה של(עקסידענ"ט )לתאונה בתו  את טובים בת שידוך לקחת הוכרח שכן  מכיוון ברגליו. נורא מום בעל ונעשה

הנישואין  הוצאות כל  את לשלם שהתחייב לאחר  בתו, את לו לתת הסכים אשר ווארשא, של והדלפון העני החייט

כהוגן. נדוניה  ודמי

לידיו שנקרה  הגון שאינו  השידוך ועל  בנו  של  מצבו על  תמרורים, בבכי אמת ' ה 'אמרי אל  היהודי נכנס לו  בצר 

ברכתיך  לא כן, על  בנך, של  זיווגו זהו כי הוכרז  הוולד יצירת קודם יום  ארבעים הנה הרבי, לו אמר ממש . בהכרח

עשירים לבת או  גדולים  לבת אלא היחיד בנך את לזווג תסכים לא העיר  מעשירי שכשתהיה ידעתי כי בעשירות

שנגזר כפי החייט , של  בתו  את לישא יסכים וכך מום , לבעל  בנך  שיהפוך הקב"ה  סיבב משהתעשרת אך ממון, ובעלי

ומבהילים . נוראים  והדברים דנא. מקדמת עליו

'חסידים' בספר  מצינו  ה 'סולמות' אלו רטז)בענין  הוא (סימן עשרו ועקב בנכסיו, המצליח עשיר, רשע ראית אם ,

הקב"ה, לו  שנתן עשרו ומטרת סיבת שכל  לך דע אלא תתמה, אל  וגדולים . חשובים  אנשים עם  בניו את משיא

עמו מתחתנים היו לא עושרו  שאילמלא עמו, להינשא צאצאיו  את וצדיקים  גדולים אנשים שיקחו בכדי רק  הוא

אבותיו מזכות או לו , בא זה  דבר בו . מתחתנים שגדולים הן לעשירות  הן רשע  אותו זוכה ומדוע  רשעותו. עקב 

לו שעמדה  היא ספג אשר  ביזיון אותו וזכות לכן, קודם אותו  ומבזים אותו מביישים  שהיו  משום או לו . העומדת

רבנן ולחתנין לעושר  מכאן.לזכות רשעא .(נלמד שאינו למי ק"ו למחרפיו, ישתוק  אם הטובות לכל  יזכה הרשע אף  כי

וחבלו. חלקו טוב מה – ישתוק אך לו ).ב .אם ההגון זיווגו איש  לכל  שיגיע  כדי בעולמו  הקב"ה  מסובב כמה ראה 

ברכת  נישואין בשמחת מברכים מדוע  לבאר  צחות בדרך זי"ע מווישווא מנדל  מנחם  רבי הרה "ק  אמר זה  בעניין

או ב 'שידוכים' יש  אשר הקשיים  כל  ושורש  יסוד כי מקדם '. עדן בגן  יצירך כשמחך האהובים רעים תשמח 'שמח

החתן  את מברכים אנו  כן על  מהשני, יותר מיוחס הנני לאמר , מחברו  יותר  עצמו  את מחשיב שאחד בית בשלום

הבדל כל  להם  היה ולא עדן בגן ששהו וחווה אדם  כמו מקדם' עדן בגן יצירך 'כשמחך הקב"ה שישמחם והכלה

הייחוס . מצד התנשאות ללא בנעימים ישמחו הם  גם כך  ביחוס ,

נאה שידוך להשיג יכול  הייתי לעצמם , יחשבו שההורים יום  בכל  מעשים  כי זו , בברכה ביארו אחרת בדרך 

וכמו מקדם ', עדן בגן יצירך כשמחך האהובים  רעים  תשמח 'שמח אומרים לזה וכו' וכו ' יותר חשוב יותר, ומכובד

אחר  שידוך  לקחת אצלו שייך  היה ולא חוה , את אם כי לעצמו  לבחור  בידו היה לא וכיו "בשאז וכזאת המתאים .

ביותר  והראוי ביותר המתאים  היחיד  שזה ידעו השידוך  גמר אחר לדידן, מע "כייאמר –לרום  ליקוטים אמת (אמרי

ספרים) ועוד  .נשואין.
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גדול ,כד . בכבוד ארחו אשר אחד הבית בעל  בבית התאכסן שערך ה 'גלות' ממסעות שבאחת מווילנא, הגר"א סיפר

במסעו, להמשיך הגר"א של זמנו בהגיע  מאד , מופלא באופן ביתו  בני את מכבד הבית' ש 'בעל  איך  שם  וראה

מלא  ממש  הוא כי ה'גר "א' נענה  רבינו , בעיני חן הנהגתי  מצאה האם הגר "א, נשאל  האכסניא' מ'בעל  לשלום  ונפרד

למראה שהיה .התפעלות מעשה  משום רק  הוא זה כל  כי כ "כ , יתפעל  אל  היהודי ענה כזו, חשובה  הנהגה 

תורה לעול  בהכנסי מיד למרחקים, לפני הלך הטוב ושמי עלומי בימי הייתי גדול עילוי – המעשה  דבר וזה 

'נדן' על  התחייב חותני פלונית, עיירה מעשירי  אחד לבת לחתן להיות נלקחתי אחד ויום  שנה  י"ג בן בהיותי ומצוות

יסלק(נדוניא) שלא חותני עם והוסכם כ ', בן לכשאהיה  הנישואין זמן הוקבע לימים צעיר כה היותי מחמת מאד, גדול

ויראה, בתורה ולהתעלות להוסיף שאוכל  ל 'חברותא' עבורי ישלם  הבאות השנים  בשבע אלא הנדן, כל  את עתה כעת

כאשר אך אמר , כאשר  לחברותא ושילם  הטובות' השנים ב'שבע  בדבריו עמד ואכן השאר. את יסלק  הנישואין ובזמן

על השידוכין, קשרי את לבטל אבי החליט  שכן, מכיוון מרוד, עני ונעשה מנכסיו חותני ירד החתונה זמן ובא קרב

ל'מלמד'. עבורי ששילם השנים כל על  עלי שיש  הטוב' 'הכרת חובת את ביודעי לכך , הסכמתי את נתתי לא שאני אף 

כלשהו מום  בי נתגלה  לב  לדאבון אך אחר. עשיר בת עם  ונישואין האירוסין בברית באתי ושוב הימים  ארכו לא

שאגרש העשיר עמד משכך, למכתי, רפואה  שאין אמרו בדיקתם ולאחר ברופאים לדרוש הלכנו  קצר , זמן כעבור

ב'הקדש' לדור פניתי יגוני ברוב וגרוש , שידוך עזיבת – כינויים שני עלי כשדבוקים כל , חסר נשארתי וכך בתו, את

בית...) לחסרי מיועד היה ההקדש גיליתי (בית המר, בכיי לסיבת ושאלני אחד יהודי אלי שניגש  עד בכיתי, גם  ישבתי שם

מום יש לה  גם  אשר  נערה  אני מכיר  הנה לי, ואמר היהודי נענה בגופי, שמצאו  המום ואת חיי מסכת כל  את בפניו 

הוה . וכן ביניכם תשתדכו אולי לשלך, הדומה 

נתגלה הוא אלא זה, מום  עם נולדה לא היא גם כי הכלה לי סיפרה  הייחוד לחדר משנכנסתי החופה לאחר 

צער ומרוב ממון, חוסר מפני השידוך ונתבטל גדול , עילוי עם שנים כמה לפני שנתארסה  אחר  לאחרונה , זה  אצלה

בכדי  ורק אך היה המום בקבלת סבלה וכל  הימים, משכבר ארוסתי היא שזו הבנתי מיד המום, אצלה  נולד ויגון

מן  זה  אין הזה היום  עצם עד  בגיני סובלת שהיא לאחר  האם רבי, לי נא אמור  עתה שנינו , שנינשא הכל  שיסכימו

לשמוע בכדי הדרכים, נדודי כל  את לסבול  היה כדאי ואמר , הגר "א סיים ומאודי. נפשי לבי בכל שאכבדנה  החיוב

ונברא, נברא כל  על  הפרטית בהשגחה בחשבון עולמו את מנהיג הקב"ה  כמה עד בינה , לאנוש המלמד זה מעשה 

ש אלו כמו יתברך , הבורא גזירת נגד להתחכם  לאדם לו  אפשר  ואי וענייניו, פרטיו ולבסוףבכל  השידוך, את עזבו 

לו . הראוי מקומו  על  להעמידו כדי מום לקבל  הוא מסוכן שהמתחכם  אלא לזה, זה נישאו

–כה . ה 'אידיש' בשפת שפירושו 'ווארט ', בשם  השידוכין להתקשרות קוראים שלכך שאמרו 'שהכלדיבור יש  לרמז ,

ורק בדברונהיה  אך נעשה  שנגמר שידוך כל  יצאבמאמרו', מה' וכדכתיב שלא הדבר יתברך, יבין והמשכיל  .

הסיבות' 'מסבב  יסבב והנכון, הראוי הרגע  וכשיבוא ה ', מאמר  פי על  הכל  מתנהל ממילא כי שידוכין, בענייני 'לדאוג'

סיומו . אל הדבר שיבוא

אצלי  היה היום זצוק"ל , מסטייפעלע להגה"ק  חבר אשת הצדקנית לאחותו פעם  סיפר  זי"ע  איש ' ה 'חזון הגה"ק 

בחור  אודות לברר שבא שידוכים)יהודי בעסער '(לעניין זיין 'ס 'קען עניתיו שמים', 'יראת על  כששאלני והנה במה , לו (יש

העכשווי) ממצבו יותר ולהתעלות דרכיו זיין לשנות 'ס 'קען עניתיו שבקרבו ', התורה  ואהבת 'התמדתו על  כששאלני כן כמו  ,

האיש נענה  דבר כל  על לך. ראוי הבחור  אין - לו  לרמז בזה ורציתי וספיקותיו, שאלותיו כל  על  עניתי כך בעסער'.

מקום לו שיש אלא אומר אינו שהרבי ומכיוון הזה, בעולם  'מושלמים' אין  שהרי חסרון כל בו  שאין אני מבין ואמר ,

זה הרי להתעלות, מקום  לו  יש שעדיין לו  שיש היחיד וה 'חסרון' טוב... דרך על  עומד שהוא משמע דרכיו להיטיב
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האי  וראה , נא הבט החזו"א, אמר ובכן, טוב . בכי השידוך נגמר  היום באותו ועוד  לי, המתאים שהקב"הה'חתן' ך

דברים לו  אמרתי אני ואף הוא, דעת' 'בר זה יהודי הרי עולמו, את מה(כמעט )מנהיג הרבה לבחור  'יש  מפורשים

אלא, בבחור, חסרון כל  שאין מדברי  שהבין הזה , כדבר  נהיה והאיך  מעשיו', את ולהיטיב והזמןלשנות העת בהגיע 

יהפוך ה'חכם' לזה , יצטרכו אם השמים ואף הארץ ו'תקפוץ' למישור, העקוב  כל נהפך לפלוני, פלוני בת את לזווג

לאיש' אשה מה ' 'כי יגמר... והשידוך  לחרש, והשומע  .לסכל 

לשמוע ובא ישראל בני  כמנהג האיש  נהג לבתו, 'בחור' לו שהציעו איש על מסופר  מעשה  - להשמיט אפשר

אמת  לענות לו  מותר הלשון שמירת הלכות שעפ"י  וידע הבחור את שהכיר  המשגיח המשגיח, של  דעתו חוות את

ענה עולם)לאמיתה, מימות המזרח עדות בני כמנהג הקודש' הבת(ב'לשון בסדר'לאבי לא ולא 'הכל  ברורות שיבין כלומר  ...

שבירר האיש של  בתו  עם הבחור  של ל 'אירוסין' המשגיח  הוזמן ממחרת, ויהי זה . לשידוך לגשת דעתו  על יעלה

אתמול ממני ששמעת אחרי השידוך את גמרתם  כיצד הכלה, אבי את שאל האירוסין לשמחת בבואו אתמול , אצלו

אין  שמצידה  הבת, אמרה  דבריך, את ובתי ביתי בני בפני והצגתי  הביתה משבאתי האב, לו ענה מפורשים ... דברים 

אםהקולבענין  כי לך, הא חסרון... כל  בזה אין כך כל ערב אינו  החתן של  קולו אם ואף  השידוך, את לעכב כדי

לו אומר שהמשגיח לחשוב  האב את הטעו השמים  שמן עד למנעו, טצדקי כל  יועילו  לא השמים, מן מיועד  הזיווג

בסדר  לא גמור)...הקול  בסדר הוא הקול, של  ה 'פרט' מבלעדי  אחר  ענין שבכל כך  מתוך .(והבין

זי"ע  משפאלע הסבא הרה"ק  אמר בפרשתן)כה  בתפאל"מ הובא שסד, עמוד הפלא  ויש(איש מעלות יש אדם לכל  וז "ל, ,

אזחסרונות משמים  שידוך האדם  על נגזר ברעה "טוכאשר לוקשען א את יורד ומכסה  השמים מן רחב  קרש היינו ,

גוליע  בלייבט  עס  און  החסרונות  רוסיא)כל  בשפת כולו שנגזרמעלות,(כל מה אינו עכשיו לו שהציעו כשהשידוך אבל 

און  המעלות כל  את  ומכסה  השמים מן ברעה"ט  לוקשען א יורד  אזי הולד , יצירת קודם יום  מ ' השמים מן  עבורו

חסרונות. גוליע ס 'בלייבט

פערד ' כ 'בלינדע ההורים את הקב"ה מוליך השידוך  לגמור  העת שבבוא זי"ע  מנחם ' ה'פני הרה"ק  אמר (סוסיםכיו"ב

לפועל .עוורים) השידוך ויצא הסכמתם את יתנו ובכך במדובר חסרון  כל  יראו  שלא

בפניו 'מחותן' איזה  קבל  מנחם)פעם הפני ממש(של הנו החתן  כי לו 'מכרו ' והכל לבנו 'חתן' לקח לאחרונה  זה כי

ולא  הקודם, שבדור רעק"א לא – מקצתיה  ולא מיניה  שלא לו  נתברר השידוך משנגמר  ועתה  אייגער', עקיבא 'רבי

גמור ... הארץ  עם  כמעט אם  כי חכם, תלמיד  בן ולא חכם  תלמיד לא הזה, ביהודה 'בדור  'נודע הוא כי לו שאמרו  מה (תחת

בגויים') 'נודע שהוא .נתברר 

יצירת  קודם יום ארבעים שהוכרז  לפלוני' פלוני 'בת עם השידוך לגמור והזמן העת בבוא הנה  ואמר, הרה"ק  נענה 

הצליחו לכן ורק  גמר, לידי מלבוא הדבר את יפריעו ולא יזיקו שלא המדובר, מהורי ה'שכל' את הקב"ה נוטל הוולד.

השידוך משנגמר כעת אמנם ובעצמו... בכבודו  רעק"א הנו דנן' ש 'חתן בקל במתנת לפתותך השכל את לך  החזירו 

לבך, דווה  זה  על וכי השמים , מן  שחזרחינם  על  תהילתו פיך ימלא שכלך... מבלי להישאר לך עדיפא היה האם

בשלימותו . שכלך אליך

והם שונאים , לי יש והרי שמים, בידי  שהשידוך  שאומרים זה  מהו זי"ע, ישראל ' ה 'אהבת הרה"ק  את שאלו  פעם

באשערט השידוך אם אלא השמים, מן הכל  אכן, הרה "ק, ענה השידוכים, את לי ומקלקלים וראוי)עומדים  ישלחו(הגון

את  יורידו והם השונאים אל  יגיעו לאו  ואם הטוב, כל  עליך יאמרו והם האוהבים, אל  המחותנים  את השמים  מן

השידוך.

שלו .כו . שדכן זיווג לכל  שמיא, מן מיועד השדכן גם כך לפלוני' פלוני ש 'בת כמו  כי  צדיקים , בשם איתא וכך
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והיא כז. לי, יש  אחת קושיא רבי, לו , ואמר זי"ע , איש' ה 'חזון אל פעם  נכנס  זצ "ל ראדזינער נתנאל רבי הרה "ח

סוף ים  כקריעת סוף קשה  ים  כקריעת אדם של זיווגו 'קשה' על  ברמזו ב .), סוף(סוטה הרי החזו "א, לו אמר  ,

קושיתך... שתתיישב דבר סוף כי  דעתך, תנוח אתה , אף  הים, את קרע  שהקב"ה  היה דבר

הרגיש שנה כ"ח כבן  בהיותו אחת פעם  זיווגו, על  רב זמן חיכה שבבחרותו  שבדורנו, האדמורי"ם מזקני אחד סיפר 

ההמתנה, עליו קשתה כי הזיווג פרשת את בפניו וגולל  זי "ע איש ' ה'חזון הגה"ק  אל  ונכנס נפש', עד מים ש 'באו

בעולם יש עדיין אחד, נו, איש ' ה'חזון לו  אמר אחד, הבחור, ענהו נצרך, אתה  לכמה וכי איש ', ה'חזון לו  אמר

מתייאש . לך ומה אחד, עבורך

נמצא  לא שעדיין זיווגו על דווי  ולבו  אנחותיו רבו כי לפניו שבכה  לבחור אמר זי"ע מסקולען אדמו"ר כ "ק  ואילו 

וועמען- צו  נישט ווייסט  דו  נאר חתן, א  ביסט  מי)דו עם יודע שאינך אלא 'חתן ' כבר  יצירת (הנך  קודם יום  ארבעים  שהרי ,

שנאבדה 'אבדה' אלא זה אין לפלוני, פלוני בת מכריזים  כבר  וכלה')הוולד 'חתן של חדשה מציאות לעשות שצריכים ואי (לא

אלא לך אין הא, האבדהמשום  את למצוא  עיניך  את ה ' שיגל  לראות להתפלל  שנוכל  חסדך, ה' הראנו לבקש  ,

החתן... באמת אתה  מי עם ונראה מסודר)החסדים  כבר  הכל בפועל ראיה מאותה  .(וחוץ

מקדם,.כח  בימים יהודי על  וסיפר ופתח דרעוין, רעוא בעידן שלישית בסעודה זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה "ק  ישב פעם

הנפש . ובהשתפכות שליש  בדמעות תהלים באמירת והחל  המדרש, בית אל  היום חצות אחר השבת ביום  שנכנס

כמים, דמעות שופך שהלה איך עיניו, שראו מהמחזה לבו שנתלהב מהמתפללים אחד בביהמ "ד שהה  שעה באותה

ובדמעות. הנפש בהשתפכות תהלים לומר הוא גם והחל

נמצא, הינך ויגון בצרה  כי נראה  והדמע הבכי רוב לפי כי עושה. זו מה לבכיה  ושאלו, השני אליו ניגש  במוצש "ק

היושבת  בביתי לי בת - ואמר לבו סגור את היהודי פתח  לעזרך, בידי יהיה  אולי לבך , מצפוני לי שתגלה  אבקשך 

במשך  והנה נדוניתה , על  להתחייב בידי ואין בכיסי, מצויה הפרוטה שאין  מאחר  ורק אך – לזיווגה  בוש  עד וממתנת

ופוגש קודש, השבת יום בהגיע  אך עיני, לנגד  אותה  רואה ואינני הכלכלה , ועל  המחיה על  טרוד  הנני השבוע ימות

לשפוך  - ביהמ "ד בשערי לבוא אנכי נוהג השבת סעודת אחר מיד  לכן הגדולה . הצרה  על  בקרבי לבי נופל  בבתי אני

וירא  חמודות עלם בן בביתי לי יש  אני אף  ואמר , השני נענה בקרוב . ישועה לנו שיחיש  האלוקים , אל  כמים לב

שנשתדך  מייעץ  הייתי כן על מכיסי, כלתה והפרוטה  היות השידוכין, לברית להביאו מצליח איני אני ואף שמים.

מהם ידועים ושניים  עולם, גדולי אחים  ארבעה  נולדו הזיווג ומאותו הפועל  אל  הכוח  מן יצא השידוך ואכן בינינו.

חיים, החפץ  מכאן ולימד זצוק "ל . הספיקות' קונטרס 'בעל והגה"ק זצוק "ל  החושן' ה 'קצות בעל הגה "ק המה הלא

זה משידוך שיצאו הללו עולם כגדולי – ונצורות  גדולות פועלת ה ', על  רק סומך  כשאינו  היהודי תפילת .כי

הצליח לא מה משום אך ישראל , בארץ  המפורסמות מהישיבות באחת שלמד  ויר"ש טובים בן בבחור  מעשה 

הקשה . מצבו מחמת בקרבו  נשבר  כשלבו לחודש ומחודש ליום  מיום הימים עברו וכה זיווגו, את למצוא

אותו רשב"י, של  המצויינת לציון ונראה  סמוך במירון  בשב"ק  לשבות הישיבה  בני החליטו אחת שבת לקראת

פעם אפילו לציון עלה ולא בצערו  שקוע  כשהוא בחדרו הסתגר  השבת כל  במשך אך עמהם , ונסע  הצטרף  בחור

פתח הציון אצל  בהגיעו ואכן, לישיבה, יחזור בטרם הציון את לפקוד רצון בו נתעורר שבת במוצאי רק אחת,

גמירא. ועד  מרישא הספר כל  את גמר  שעות  כמה  שלאחר  עד עצומה , ובדביקות הנפש בהשתפכות תהלים באמירת



שרה  חיי  פרשת - הפרשה באר  æè

íâ ,'ïåîéøë úå÷ôñ íéàìî' íä éøä íéëåãéùä úùøôá
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ä÷áø åì äðîãæðùå õøàä åì äöô÷ù ,åì åùòðù íéñéð

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáå .'åúìéôúáä"ã ú"äò)
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,åâååéæ ìò ììôúéù ãò ÷çöéì ä÷áø úàåøçàúð ïë ìò
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לחזור עליו שעתה  והבין לישיבה, בצוותא חזרו שכבר חבריו את מצא ולא לאחוריו הביט  תפילתו סיים כאשר

לו סיפר מירון, מתושבי אחד של לביתו  הלך בכיסו מצויה הפרוטה  היתה שלא כיון אך עצמו, בכוחות לישיבה

להתקשר בידו  אך מכירו  אינו שהוא דהגם  לו, ואמר הדרך, להוצאות מעות סכום  שילווהו ממנו וביקש שהיה מעשה 

ההלוואה, סכום את לו ישלח ובהזדמנות זה, סכום  לו להלוות ימליץ  בודאי והוא המכירו, שלו  הישיבה  לראש 

לשלום . ונפטרו בקשתו  כפי לו הלווה ולאחמ "כ  מה זמן למשך הא ועל  דא על עמו  שוחח בעה"ב 

ובירר מעשה , היה  וכך  שכך לו וסיפר  ישיבתו לראש להתקשר מיהר הבחור של  מאצילותו מאד שהתפעל  היהודי

שראש לציין, למותר טיבו , מה אצלו לברר  ברצונו  כן על לפרקה, שהגיעה  לו יש בת כי הבחור של  טיבו ' 'מה אצלו

הבחור אבי עם שידבר  שדכן הלה שלח מיד  ואכן טובות, ובמידות בתורה הבחור של  בשבחו והפליג הרבה  הישיבה 

בעיה "ק הכלה אבי בבית ומוצלחת טובה בשעה  התנאים בשמחת צלחת שברו יומיים  וכעבור השידוך, את  להציע 

אלא  עוד, ולא הגדולה , לישועה זכה  ידה  ועל  שחקים, הרקיעה  מנוחה יום  במוצאי שתפילתו למפרע, ונתברר מירון ,

את  לפגוש  לו גרם איחורו  שהרי בישועתו , לראות זכה  שעה  באותה בתפילתו  שהאריך דבגלל  ראה בשר  בעיני אף 

ומתקבל . נאה  דבר  הגפן בענבי הגפן ענבי האירוסין  בברית באו  ועי"ז  לעתיד , חותנו



 
 

 
 

 א

 

 

 

 
 )כג, ב(כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת

 ששי אחימן שם שהיו ענקים ארבע שם על - ארבע כתב רש"י: בקרית
 אדם( ר"ב) ואשתו איש שם שנקברו זוגות' ד שם על א"ד. ואביהם ותלמי

 ולאה". יעקב. ורבקה יצחק. ושרה אברהם. וחוה
א 'קרית ארבע' על שם ארבעת יש להבין, תינח לפי הפירוש השני שנקר

הזוגות שנקברו שם, מובן למה מציינת זאת התורה כאן, שהרי שרה גם 
היא חלק מארבעת הזוגות. אבל לפי הפירוש הראשון שנקרא 'קרית 
ארבע' על שם ארבע הענקים, לא מובן מה שייך עניין זה לכאן? התורה 

ואף לא מובן  יכלה לומר שבא לחברון בלי לציין שזה נקרא קרית ארבע,
 למה הביא רש"י את הפירוש הראשון. 
)מגורי האר"י ז"ל(, שם  "שפתי כהן"ואפשר לבאר עפ"י מה שכתב בספר 

הביא תמיהה: ואם תאמר מי הוליכה לשרה לחברון? הרי אברהם יצא אל 
העקידה מבאר שבע וכן חזר מהעקידה אל באר שבע, ואיך הגיעה שרה 

 למות בחברון?
כשבא השטן ואמר לשרה היכן יצחק, אמרה לו, הלך ומתרץ: שמעתי, ש

עם אביו ללמדו מעשה הקרבן, שהרי ראתה שאברהם לקח איתו את האש 
ואת המאכלת וכו', אמר לה השטן: יצחק הוא הקרבן. לא האמינה לו, 
והלכה אצל אחימן ששי ותלמי, ואמרה להם: אתם ארוכים וגבוהים, 

אתם זקן אחד הולך עם ג' נערים, ורואים למרחוק, הביטו וראו אם רואים 
הביטו ואמרו לה שרואים הם זקן אחד שעוקד בחור על גבי המזבח והסכין 

 בידו. כיון ששמעה כך, מיד מתה. 
 יצחק לעקידת שרה מיתת בזה מובן, שלהלן הרי כותב רש"י "ונסמכה

 נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת י"שע לפי
 מתה", לכן הקדים שארבעת הענקים התגוררו שם.ו ממנה נשמתה פרחה

 )ציוני תורה(                 
 )כג, ב(כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת

 בשורת י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת כתב רש"י "ונסמכה
 ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה
 ומתה".

יש לעיין איך מתה שרה  "טעמא דקרא",בספרו שואל הגר"ח קנייבסקי 
מחמת העקידה, והרי קי"ל "שלוחי מצוה אינן נזוקין"? וכן מקשה מהגמרא 
שבת שאמר התנא "יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה", איך ימות בדרך מצוה 

 והרי שלוחי מצוה אינם ניזוקין?
ומתרץ, שמה שאמרו "שלוחי מצוה אינם ניזוקין" הכוונה שמחמת 

וה לא יאונה לו כל רע. אבל אם כבר נגזר עליו מכבר שביום פלוני המצ
ימלאו שנותיו בעולם הזה, אזי אדרבה, זכות הוא לו לזכות למות כשעסוק 
בדבר מצוה. וזה נחשב לו שמת על קידוש ד'.  וזה מה שאמר אותו תנא 
"יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה" שרצה שהקב"ה יסובב שביום שיגיע זמנו 

 שיהא בדרך מצוה ויזכה למות מתוך התעסקות בדבר מצוה. להיפטר
ואף גם כאן, זמנה של שרה נקצב לחיות מאה עשרים ושבע שנים. והיא 

 זכתה שמתה מחמת הבשורה על דבר המצוה.                             
 )טעמא דקרא(

  יא( )כג, נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה
 שמתחילה עפרון, בדברי שחל הפתאומי ויהשינ על תמהים המפרשים

 כרוצה -" נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה: "לאברהם אמר
, ואדרבא, המערה עבור כסף לבקש כלל דעתו על עלה לא כאילו לרמוז

 חוזר כ"אח ומיד, למערה בנוסף השדה כל את הוא מציע לב בנדיבות
 כרומז" היא מה נךובי ביני כסף שקל מאות ארבע ארץ" ואומר עפרון

 אברהם וישקול" כתוב כ"אח ואכן. זה גבוה מחיר לו שישולם שמצפה
 כסף שקיבל אלא בלבד זו ולא, הכסף את ברצון מקבל ועפרון"', וגו לעפרון

 . רגיל מכסף בהרבה גדול בערך( מ"בב' הגמ פ"ע) שהוא, לסוחר עובר
 הויכוח דותאו הידוע הסיפור את ל"זצ מקלם הסבא מביא, הענין לביאור

 בעלי ללמד שאפשר סברו הם, ע"אוה חכמי עם אייבשיץ יונתן לרבי שהיה

 טען יונתן ורבי, אדם כבני שינהגו טבעם את ולהפוך ארץ ודרך נימוס חיים
 . החיים בעלי טבעי את להפוך א"א וכי, אפשרי אינו זה שדבר לעומתם

 תולח ללמד עצמם על וקיבלו, צדקתם את להוכיח חכמים אותם רצו
 את להציג המיועד היום הגיע כאשר. מסוים זמן פרק תוך ארץ ודרך נימוס

 חתול"ה את עיניו במו לראות רב קהל התקבץ, החתול באילוף הצלחתם
 של בתפקיד לשמש והחל החתול נכנס היעודה בשעה ואכן", המלומד

 מגש להביא הלך כ"אח, מפות עליהם והציע שולחנות כמה סידר' מלצר'
 הנאספים כל השתוממו והכוסות היין עם חזר כאשר. וסותוכ יין עם

 רגע באותו. חכמים אותם צדקו שאכן אמרו וכמעט, הנדיר מהמחזה
 כיון. מתוכה זינק קטן ועכבר, ופתחה, מכיסו קטנה קופסא יונתן רבי הוציא
 והכוסות נשפך היין, המגש את מידיו השליך את העכבר החתול שראה
 ונוכחו אייבשיץ יונתן לרבי כולם הודו מיד. שיגולה העכבר אחר ורץ נשברו
 את אולם, מסוימים דברים ח"בע ללמד אפשר אמנם אם שגם לדעת
 .לשנות ניתן לא טבעם

 נבון כאיש התנהג, עיניו לנגד כסף ראה שלא זמן כל. עפרון עם גם כך
( יא פסוק) הראשונים דבריו לאחר אבל( מאולף ח"מבע פחות לא) ונדיב

 אברהם חוזר כסף אין חינם המערה ואת השדה את לאברהם הציע שבהם
 את מחזיק אברהם כלומר" ממני קח השדה כסף נתתי" לו ואומר( יג פסוק)

 של הצלצול את עפרון ששומע כיון", הממון קח" לו ואומר בידו הכסף
 לאיש נהפך הוא מיד - אברהם בידי הנוצצות המטבעות את ורואה - הכסף

 ורדף בהם שנקט היפה ההתנהגות גינוני כל את ומעלי משליך הוא. אחר
                                           ... עכבר אחרי רודף שהחתול כמו הכסף אחר

 (מוסר דרכי)
 מאות ארבע)כג, יג(  שמה... מתי את ואקברה ממני קח השדה כסף נתתי

 )כג, ט"ו(, הוא מה ובינך ביני כסף שקל
כבר". לכאורה לא  לך נתתי והלואי אצלי הוא מוכן - רש"י כתב "נתתי

 מובן מה רצה רש"י בזה.
אפשר לומר בדרך צחות, שעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של 

הם" הוא גם כן ר', ס"ה ארבע רון" הוא ר'. והאות האמצעית של "אבר"עפ
מאות. אם כן ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין אותיות 

 מאתיים, מה הוא... -, "ובינך" שנמצא בין אותיות שמך מאתיים –שמי 
וכנגד זה אמר אברהם "הלוואי נתתי כבר", שאם היה זה בעבר, כשעדיין 
היה שמי "אברם" לא הייתה אות אמצעית בשמי, והיית מבקש רק 

  מאתיים...
 )תורת משה נתן(

 כסף שקל מאות ארבע לעפרן אברהם וישקל עפרון אל אברהם וישמע
  טז( )כג, לסוחר עובר

 מגדולי אחד אצל שהלך מברודי מרגלית זלמן אפרים ברבי מעשה
 שלא היהודים על שנגזרה רעה גזירה דין המתקת בדבר להשתדל המלכות

 מתנת לקבל פשוטה שידו" לקחן"כ היה ומפורסם ידוע זה ששר עם, כדין
 שרל להציע, לבב ובר כפים נקי שהיה זלמן אפרים לרבי לו היה קשה, יד

 שר ואותו, סחור סחור בדברים והקיף בעקיפין אליו בא, ממון שוחד
: ואמר השר פתח. בפה ממנו לתבוע התבייש הוא גם, היה ממון שחומד

 אני שגם אלא, רב ברצון אמלאנה עליה מבקשני שאתה בקשה אותה רבי
 לו יש ממון של גדול חוב, בעירנו פלוני גדול סוחר. אליך לי גדולה בקשה

 הדק הרמז את זלמן אפרים רבי הבין מיד. אליו לסור מר נא ואילי, עלי
 . בשלום בא מקומו על והכל

 : ודרש זלמן אפרים רבי יצא מעשה לאחר
, חת בני נשיא, זה עפרון'? לסוחר עובר שקל מאות ארבע דכתיב מה

" היא מה ובינך ביני כסף שקל מאות ארבע" לאברהם לו אמר שמתחילה
 עמד לפיכך, אברהם של מידו במישרין ליםהשק את לקחת התבייש
 והעביר הרמז את הבין הוא אף ואברהם ופלוני פלוני סוחר אל והפנהו

 לסוחר...
 )על התורה(                  

  פ"אתש חיי שרהפרשת  
   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד,  כל הזכויות שמורות למו"ל. אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת. ©
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 (כג, טז)פרון את הכסף וישקול אברהם לע
'נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי  (משלי כח, כב) הה"ד במדרש רבה: 

בממונו של  זה עפרון שהכניס עין רע -יבואנו', נבהל להון איש רע עין  חסר
וישמע  (כג, טז)הה"ד  צדיק, ולא ידע כי חסר יבואנו, שחסרתו תורה וא"ו,

מדרש )עפרן כתיב חסר וא"ו.  אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון,
 (רבה, פרשת נח ז

האות ו' משמו  שמשום צר עינו נחסר לו -יש להבין איזה שייכות יש לזה 
בן הרה"ק )מציעשנוב זי"ע  דייקא? בספה"ק "דברי שמחה" להרה"ק

באמת כל קניני העולם הם כולם הבל  מפרש, דהנה ידוע כי (משינאווא זי"ע
  מהממון לצדיק שעובד את השי"ת יש לו עי"זמהנים  אין בם מועיל, רק אם

בעלמא  ונשפע חיות בממונו, אבל זולת זה לעפר התקשרות עם הצדיק
 הוא קו החיים.  יחשב בלי שום חיות, והנה ידוע מהמקובלים דאות ו'

עפרון ליתן לאאע"ה  ובזה מבאר כוונת המדרש, דכל זמן שהיה רוצה
ה בו חיות, אמנם אחר שרע עין הי בחנם השדה והיה לו שייכות עם הצדיק

מאאע"ה ארבע מאות שקל כסף, הכניס עין רע  ולקח –זה נבהל להון 
 צדיק שלקח הוא ממנו ונפסק ההתקשרות עמו, וזהו חסר בממונו של

 -'עפרן'  יבואנו שחסרתו תורה ו' כי כבר נחסר מאתו קו החיים ונשאר
 כלומר עפ"ר ועפריות בעלמא בלי חיות.

בספר 'עבודת עבודה', )האדמו"ר מטאהש זצ"ל כ"ק סיפר ובעניין זה 
עובדא ששמע מזקינו הרה"ק רבי אלימלך  (ויקהל שיחו"ק ח"א מוצ"ש

בא איש אחד אל הרה"ק מצאנז זי"ע והתאונן   מטאהש זי"ע, שפעם אחת
גדולה, כי הממשלה לקחה ממנו את הרשות  לפניו שהוא שרוי בצרה

הדברי חיים לא ענה לו כלל על דבר  למכירת סחורה, ואבד פרנסתו.
ועוד שמות של אנשי המשפחה  מבוקשו, רק שאלו שם אביו ושם זקינו

נפש, כי הדברי חיים לא ברכו  ושלחו לשלום. האיש יצא מן החדר בפחי
 בשום ברכה ולא ענה לו על מבוקשו.

והנה בביהמ"ד של הדברי חיים היו יושבים בקביעות חסידים ואנשי 
מברכים את כל היוצא מחדר הרבי שברכת הצדיק  אשר היו מעשה

כמו שרגילים לברך 'איר זאלט האבן געפועל'ט אלעס גוטס'  תתקיים עליו,
מכל אחד לנדב סכום כסף לטובת יושבי ביהמ"ד, וכשיצא  והיו מבקשים

גם אותו בכל טוב כדרכם, ובקשו ממנו מעות, אך הוא  האיש הזה ברכו
יש לו צער ועגמ"נ על שלא פעל כלום אצל לתת, כי  אמר להם שאינו יכול
בשום ברכה אלא אמר לו שילך, הם ניסו להרגיעו  הרבי, שהוא לא ברכו

בוודאי פעל כל טוב, אולם לא הצליחו להרגיעו  שאם הרבי אמר לו לילך
 צערו. וישב בביהמ"ד ובכה על

 באותו עת הגיע אחד מחשובי תלמידי הדברי חיים ושמו הרב ר' יצחק
כשבא לפני הד"ח כיבדו הד"ח  הוא היה אדם גדול ובכל פעם]רושבע ז"ל 

וכשראה את האיש בוכה שאלו לסיבת הדבר, סיפר לו מה שהיה [ לישב
הרה"ק מצאנז כנ"ל, ואף הוא דיבר על לבו שאם הרבי אמר לו לילך  לו עם

פעל כל טוב, אבל גם מדבריו לא מצא האיש מרגוע לנפשו, וביקש  בוודאי
כי בהכנסו לקו"פ, ישתדל עבורו שיקבל רשות ליכנס שנית על  צחקמר' י

  דבר מבוקשו.
 כשנכנס הר"ר יצחק כיבדו הד"ח מאוד והושיבו על כסא כבכל פעם, ואז
 ביקש ר' יצחק את הדברי חיים עבור האיש הנ"ל, דרוצה ליכנס עוד פעם

 ר'ונענה לו הדברי חיים, וכאשר נכנס האיש, פנה הדברי חיים אלא הרב 
גם האיש הזה יכול לשמוע את יצחק ואמר לו: אספר לכם מעשה, ו

 : המעשה
 כשהייתי צעיר לימים, נסעתי פעם אל החוזה הק' מלובלין עם חבורה של
יותר מעשרה חברים ואני הייתי הצעיר שבכולם, ביום הראשון בשבוע 

להאכסניה הקבועה ששם נותנים לנו אוכל והחלטנו בינינו שהיות  הגענו
מסודרים כבר בכל פעם באכסניה קבועה על כן לא נבקש מבעל  שאנו

להכין עבורנו לאכול אלא אם יתן לנו בלי בקשה נאכל ואם לאו לא  המלון
המשכנו בדרכינו, והנה בכל אכסניה שעמדנו קבלו אותנו בסבר  נאכל, כך

אבל לא נתנו לנו לאכול, ואני ביום השני כבר הרגשתי רעבון  פנים יפות,
בצום זה יום וחצי ולא ידעתי מה יהיה בכל הדרך עד שנגיע  גדול בהיותי

התחזקתי והמשכתי לנסוע עם החבורה, אך ביום שני בערב  ללובלין, אבל
כוחותי והצרכתי ללכת לאט לאט עד שנשארתי מאחורי כל  וכבר אפס

 והוצרכו להמתין עלי תמיד וכך עבר עלי גם יום השלישי. החבורה
ביום השלישי בערב בקשתי מחבירי היות שאני הצעיר והחלש מכולם, 

אפשר להתיר לי לבקש אוכל, אבל הם אמרו שתנאי זה הותנה בינינו  אולי
 יעי בבוקר ראיתי אדם אחד הולך לקראתנו,אפשר לשנותו, ביום רב ואי

 וכשראה אותנו מרחוק, רץ בזריזות לתוך ביתו ולקח משם יין שרף ומזונות
 עם סערוועטיל ורץ בחזרה וניגש אלי ואמר שהוא רואה עלי שהנני חלש
מאוד, וממש החיה אותי בזה כי אכלתי כפי התנאי ואח"כ נתן לכולם 

בלין בתנאי שבכל פעם שניסע ללובלין אח"כ עוד הוליך אתנו ללו לאכול,
 בביתו בדרך וכך עשינו. אכסןתנ

 והמשיך הדברי חיים לרבי יצחק: והנה האיש הזה שהחיה אותי אז, כבר
 נמצא בעולם האמת, ונשמתו באה אלי וביקשה ממנו תיקון בעד הטובה
 שעשה לי שהחיה את נפשי, ופנה הדברי חיים לר' יצחק: 'נו, וכי איני צריך

 ל לו טובה? הרי הוא הציל אותי מוות לחיים'. והיות שלא ידעתי רקלגמו
 שמו ולא שם אביו, והוא ג"כ לא ידע, התפללתי להשי"ת שאחד מנכדי
 האיש יזדמן לפני כדי שאשאלנו את שם זקינו. אחר זה פנה הדברי חיים

 לפניו ואמר כלפיהם: איש זה מודאג שלקחו ממנו הרשיוןלהאיש שעמד 
 ורה, ובאמת אין זה כלום כי הענין קרה לו רק כדי שיבוא אלילמכירת הסח

הוא היה מצאצאי הנפטר )יו שכבר שאלתי אותו שמות המשפחה ועכש
הרי הוא יכול כבר לחזור לביתו לחיים ולשלום כי כבר החזירו לו  (ההוא

 הוה.  הרשות, וכך
 (באר הגן)

 גר ותושב אנכי עמכם )כג, ד(
בשעה שבא משה רבינו  – אומר המדרש }שמות רבה, פרשה ו, אות ד{

אז באתי אל פרעה לדבר בשמך כג{ ומשמות ה, }לפני הקב"ה ואמר לו 
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה , הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך

חבל על דאבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים נגליתי על אברהם יצחק 
ויעקב באל שדי ולא הודעתי להם כי שמי ה' כשם שאמרתי לך ולא הרהרו 

לך בארץ לארכה אחר מדותי, אמרתי לאברהם )בראשית יג, יז(: קום התה
ולרחבה וגו', בקש לקבר שרה ולא מצא עד שקנה בדמים ולא הרהר אחר 

 . מדותי
 , ושואל שאלה עצומה:זרע ברךהספר  בא

 וגו'.  גר ותושב אנכי עמכםד{ כג, } –אמר אברהם אבינו לבני חת 
גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם.  גר ותושב אנכי עמכם. – אומר רש"י

הריני גר, ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין  ומדרש אגדה אם תרצו
 . שאמר לי הקדוש ברוך הוא )לעיל יב ז( לזרעך אתן את הארץ הזאת

ולמה לא? כי הרי אמר הקב"ה במפורש לאברהם  –לכאורה לא מובן 
 אבינו, שהארץ הזאת תהיה שלו! 

נכון. אבל מתי היא תהיה שלו?! מתי שבניו יבואו אל הארץ, כמ"ש 
 – ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנהטז{ טו,  בראשית}

פירוש, עד שלא יסלק הקב"ה את שבעת האומות מהארץ, הארץ עדיין 
 לא תהיה שייכת לו ולצאצאיו. והראיה שאברהם אבינו הבין את הדברים:

ויהי ריב בין רעי ז{ יג, }בשעה שרבו רועי לוט עם רועי אברהם, נאמר 
 ;ין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץמקנה אברם וב

ויהי ריב בין רעי מקנה  – אומרים חז"ל }בראשית רבה, פרשה מא, אות ה{
אברם ובין רעי מקנה לוט )בראשית יג, ז(, רבי ברכיה בשם רבי יהודה בן רבי 
סימון אמר בהמתו של אברהם אבינו היתה יוצאה זמומה, ובהמתו של לוט 

זמומה. היו אומרים להם רועי אברהם התר הגזל, היו לא היתה יוצאה 
אומרים להם רועי לוט כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם )בראשית יב, ז(: 
לזרעך אתן את הארץ הזאת, ואברהם פרדה עקרה ואינו מוליד, למחר הוא 
מת ולוט בן אחיו יורשו ואין אכלין מדידהון אינון אכלין. אמר להם הקדוש 

מרתי לו )בראשית טו, יח(: לזרעך נתתי, אימתי לכשיעקרו ברוך הוא כך א
שבעה עממים מתוכה, )בראשית יג, ז(: והכנעני והפרזי אז ישב בארץ, עד 

 .עכשו מתבקש להם זכות בארץ
אז הארץ עדיין  –זאת אומרת, שאם הכנעני והפריזי עדיין יושב בארץ 

 לא שייכת לאברהם!
הניסיון הוא כאשר  –ניסיון זה  , אם ככה, אז איזה מיןזרע ברךשואל ה

המקום ניתן לו ובכל זאת הוא צריך לשלם עליו כסף. אבל המקום טרם 
 ניתן לו?!

בפרשה, שמוצא הבדל בין שפתי חכמים הזאת מובאת גם ב השאלה
, בשעה שפתי חכמיםקבורת שרה לבין מה שקרה עם רועי אברהם; אומר ה

א היו לאברהם ילדים. ונאמר שנכנסו רועי לוט לרעות בשדות זרים עדיין ל
משמע, שעדיין הארץ לא  – לזרעך אתן את הארץ הזאתבתורה: }כא, ז{ 

נמסרה לו בירושה באותו הזמן. אבל כאשר הוא בא לרכוש את מערת 
המכפלה, היה לו כבר את יצחק, ואם ככה משמע שהוא כבר התחיל לרשת 

 את הארץ!
ש לאברהם אבינו, כאן ואומר, שאת זה באה התורה להדגי זרע ברךה בא

דע לך!  – ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנעןב{ כג, } –בפרשה 
 הארץ הזאת עדיין שייכת לכנענים, וממילא עדיין לא ירשת אותה!

אם ככה, מה הניסיון שהיה כאן לאברהם אבינו? ועוד יש לשאול על דברי 
או אהיה תושב אם תרצו הריני גר, ואם ל" –אברהם לבני חת כדפירש"י 

 איזה דין בדיוק, הארץ עדיין לא שלך?! –" ואטלנה מן הדין
 רעיון גאוני:זרע ברך אומר ה

לזרעך אתן את }יב, ז{ " –בפרשת לך לך, מבטיח הקב"ה לאברהם אבינו 
כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך "}טו{ ", בפרק י"ג נאמר הארץ הזאת

, מבטיח לו הקב"ה פעם ". בברית בין הבתריםאתננה ולזרעך עד עולם



 

 ג 

אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת  ה'אני  }טו, ז{ –נוספת את ארץ ישראל 
. פתאום שואל אברהם אבינו את הקב"ה לך את הארץ הזאת לרשתה

 ?"במה אדע כי אירשנה}שם, ח{ " –שאלה 
מה פתאום הוא התעורר דוקא עכשיו, והרי פעמיים  – נשאלת השאלה

 ך שהוא ייתן לו את הארץ?אמר לו הקב"ה בפרשת לך ל
פשוט מאד, עד לברית בין הבתרים לא אמר לו הקב"ה  זרע ברךאומר ה

'; עד ברית בין הבתרים אמר לו הקב"ה לרשתהשהוא נותן לו את הארץ '
את הארץ ". אבל בברית בין הבתרים נאמר "לזרעך אתן את הארץ הזאת"

במה אדע כי יד "פירוש הדבר, מיידי!, ולכן שאל אותו מ –" הזאת לרשתה
כבר פעמיים אמרת לי שתיתן לי את הארץ הזאת, אבל אמרת  –? אירשנה

אז מה פתאום  –לי שזה לא יהיה מיד שהרי הכנעני והפריזי עוד בארץ 
 אתה מבטיח לי עכשיו לירש אותה במיידי?!"

אמר לו הקב"ה: "אתה צודק. לא מדובר כאן בארץ ישראל שאותה תירש 
טו{ טו, } –בעה עממים. דבר א' אני מבטיח לך לאחר שיסתלקו ממנה ש

מקום קבורה בארץ  – ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה
 ישראל מובטח לך כעת!"

הארץ האלה נאמר גם אצל יעקב אבינו; נאמר ליעקב }כח, יג{ כדברים 
 ;אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך

רבי הונא בשם רבי  – {אומר המדרש }ילקוט שמעוני, ויצא, רמז ק"כ
 .ובלבד שתקבר עליה: אלעזר

פירוש הדבר, כשהבטיח לו הקב"ה את ארץ ישראל, הוא הבטיח לו מקום 
אם תרצו הריני גר,  – גר ותושב אנכי עמכםקבורה; אמר אברהם אבינו: "

ולמה בכוח?! כי מקום הקבורה  –" ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין
 ניתן לו מן הדין!

 , איזה מין ניסיון היה לו בקבורת שרה?!שאלנו
שהובטח לו מקום  –עפ"י הדברים שאמרנו, מובן שזה אכן היה ניסיון 

 קבורה, ולמרות זאת הוא היה צריך לשלם עליו ממון רב.
 )ברוך שאמר(

 )כד, ב(לו  אשר בכל המושל ביתו זקן עבדו אל
 ודורש קרחו הריהו לחבירו ממון להלוות עומד כשאדם, עולם של מנהגו

 את מלווהו אז ספק כל עליו לו שאין אחרי ורק הלווה של יושרו אחרי
 או כשר בשר לקנות האדם בא כאשר יהדות בענייני זה לעומת, ממונו

, במיוחד ולחקור לדרוש מקפיד אינו קדושה של תשמיש כל או תפילין
. להיפך אלא, אבינו אברהם נהג כך ולא. אחד בכל אימון לתת נוטה והוא

 ואילו", לו אשר בכל המושל" אליעזר בעבדו מלא אימון נתן ממון ענייניב
 סמך לא אז ליצחק מתאימה אשה לקחת יהדות לענין הדברים כשהגיעו

 נא שים" חמורה שבועה ממנו דרש אלא אליעזר של והבטחתו אימונו על
 "לי והשבע ירכי תחת ידך

יירה נידחת מסופר על רבי ישראל מסלנט זצ"ל, שפעם הגיע לאיזה ע
והתאכסן באכסניא לא מוכרת לו, כשהגיע רבי ישראל אל האכסניא פנה 
איליו בעל המקום ואמר לו כבודו נראה יהודי נכבד, וודאי יודע גם לשחוט, 
והנה יש לי כאן בהמה והשוחט לא נמצא, אולי יואיל מר בטובו לשחוט לי 

פנה הגרי"ס  את הבהמה. אמר לו רבי ישראל שאינו יודע לשחוט. לאחמ"כ
אל אותו אכסנאי ובקש ממנו הלוואה כספית גדולה. התנצל אותו אכסנאי 
ואמר שאינו מכיר את הגרי"ס אם בן אדם נאמן הוא או לא, "אם כן" אמר 

 ?!...לו הגרי"ס, "איך רצית לסמוך על שחיטתי, וכי מכירני אתה
 )אמרי חן, ועוד(                  

 ויאמר דבר ויאמר דברי דברתי אם עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו ויישם
 לג( )כד, 'וגו אנכי אברהם עבד

 עד אברהם, עבד שהוא ידעו לא עכשיו עד וכי הוא תימה דבר והנה
 אברהם? עבד שהוא שולחנו על להם לומר שהוצרך

 עבדי של שיחתן 'יפה דאיתא מה פי על לפרש, יש הפשוטה ובצחות
 אליעזר אמר לאכול, לפניו כשהושם והנה. ''וכו תורה של מגופן יותר אבות

 לדבר לך מה לבן והשיבו. שבאתי מה על וצרכי דברי דברתי אם כי אוכל לא
 עליו אומרים שאין שלחן כל כי תורה'! 'דברי תאמר השלחן, על חול דברי
 'עבד שפיר אליעזר ועל זה השיבו. ל"ז חכמינו כמאמר' וכו תורה דברי

 תורה... של מגופן יותר אבות עבדי של שיחתן ויפה אנכי', אברהם
 )חנוכת התורה(                              

 )כד, לז( לבני אשה ולקחת' וגו אדוני וישביעני
 לבני רק להם אמר והעבד, ליצחק לבני אשה ולקחת לו אמר אברהם הנה

 'לבני  דהדגיש לו אברהם הענין רק. לו נאמר כאשר 'ליצחק' סיים ולא
 של כלתו שתהיה דהיינו 'לבני' הגונה שתהיה אשה שיבחר ה,הכוונ ליצחק'
 לפי ליצחק אשה להיות הגונה ועוד יש לו להקפיד שתהיה, אברהם
 . מעלתו
 ומשדך בת לו שמי שיש מהגבירים קצת מנהג, דרך משל נסביר והנה
 ובא, כ"רו אלפים עשרת יחוסו עבור לחתן מפזר וגאון של רב בן עם אותה

 גאון אב לחתן שיש זה ליתן עבור רוצה אתה הן ל"או אחד שדכן אליו
 בחור לך אתן אציע לך אם כן עסקה הוגנת יותר, אני כ,"רו אלפים עשרת
אבל הגביר לא  לחתן. אותו וקח גדול, גאון יהיה בעצמו הוא אשר מהולל

 ...'רבנית' שתהיה בתי לעשות בדעתי אין לו הסכים בשום אופן, ואמר
 לחתן, ליקח יתרצה לא בעצמו הגאון את אבל בה,הר יפזר גאון אב עבור

 סוחר, גביר אשת שתהיה רק אוהל' מ'יושבות תהיה שבתו רוצה אינו כי
 . וכדומה במרכבה ז"מעוה ותהנה

 ומדרגתו, לבן את והכיר הבית את בני וראה אליעזר כשבא אז, היה וכן
 כל ז"עי שיתקלקל אפשר גדול, צדיק שהוא יצחק את יהלל אם כי נתיירא

 אברהם, ממעלות דיבר רק מיצחק, כלל דיבר ולא הסתיר כ"ע השידוך,
צדיק, לכן אמר רק  אב לחתן שיהיה מרוצה להם גם כי יסכימו ודאי ובזה

 )בית הלוי(                                      "לבני", שכל העניין זה הייחוס של יצחק.
ב שלמה לוינשטיין: הרבנית קנייבסקי ע"ה מעשה בעניין זה, סיפר הר

סיפרה שכשהיא ובעלה היו צעירים, לא היה גז אלא פתיליה. פעם במוצאי 
שבת היא לא הרגישה טוב והלכה לישון. בשלוש לפנות בוקר רבי חיים קם 
ללמוד והיא בקשה ממנו שיביא לה כוס מים חמים כי הרגישה מאוד לא 

אין צורך לחמם את המים על הפתיליה טוב. והוסיפה הרבנית ואמרה כי 
 כי עדיין לא הורידה את דוד המים שעמד עליה משבת.

 אמר הרב: "אין בעיה, אכין לך כוס מים".
בנתיים היא נרדמה, ולאחר זמן מה התעוררה כששמעה קול נפץ עז 

 מהמטבח...
רצה לבדוק מה קרה. היא נכנסת למטבח ורואה את הפתיליה ואת הדוד 

 שטפון של מים בכל רחבי המטבח.על הרצפה, ו
התברר, שרבי חיים הלך למטבח להכין לה כוס מים, אבל הוא ראה 
שהמים יוצאים לאט מהדוד, ועשה חשבון שחבל על הזמן. לקח קומקום, 
תלה אותו על הברז של הדוד, פתח את הברז והלך ללמוד עד שיתמלא... 

ומקום המלא כמובן שכשהתיישב ללמוד שכח מכל העולם, ובנתיים הק
והתמלא ומשך את הדוד למטה, אל הרצפה... זו היתה הפעם הראשונה 

 והאחרונה שהרבנית בקשה ממנו לעשות משהו בבית...
וזה מה שאמר אברהם לאליעזר, תביא אשה לבני, ליצחק, אשה 

)הר"ש שתתאים לו, שתסכים לקחת את עול הבית בשלמותו.                            
 לוינשטיין(

 ( לט, כד) אחרי האשה תלך לא אלי
 להשיא' וכו עילה למצוא מחזר והיה לאליעזר לו היתה בת, כתיב אלי"

" אולי"מה הדבר נדרש לא מה מפני, המפרשים שואלים. י"רש" בתו
  מפני( ח כד" )אחרי ללכת האשה תאבה לא אולי, "הראשון

 יאות אברהם עם כשדיבר שם הרי, חסר כתובה אינה שם אולי תיבת מה
 ?ולבן בתואל עם כשדיבר מאשר זה לרמז יותר

 אליעזר שאמר בשעה בתחילה: מוורקי יצחק רבי ק"הרה כך על ענה
, בתו עם ישתדך שיצחק דעתו על להעלות העז לא, לאברהם אלה דברים

, בלבו ואמר זו מחשבה עלתה לבן ועם בתואל עם כשישב, מכן לאחר אבל
 שאני יותר ויאה נאה ואף, יותר להגדו וודאי חשיבותי אלה שני לעומת

 . אברהם של מחותנו אהיה בתואל ולא
 את ולבן בתואל לפני אליעזר משתיאר, שהנה, תירץ מבריסק ח"והגר
 לא" אברהם את ששאל לספר הוסיף למה, ויצחק אברהם של ביתו שבחי
 כדי זאת להם סיפר ובכוונה, לאליעזר לו היתה שבת כרחך על". וגו תאבה

 יש הסתם מן כזו שאלה אברהם את שאל אליעזר אם ויאמרו שיתחרטו
 שכך מוכח מכאן שהרי זה מפסוק דוקא כן ל"חז דרשו לכן... בשידוך פגם

 .אליעזר מחשבת היתה
 (תורה רשפי)                                                                                                

 אלי תבא
עבד אברהם ,מאוד רצה שאברהם אבינו יקח את בתו, ותזכה אליעזר 

בתו להיות אשתו של יצחק אבינו. הוא ידע שהוא דולה ומשקה מתורת 
רבו, הוא ידע שהמעלה הרוחנית שלו, היא לא מעלה פשוטה וחז"ל 

 אומרים, שאליעזר שלט ביצרו, כפי שאברהם אבינו שלט ביצרו.
ליעזר, אומר לו אברהם אבינו עם כל זה, למרות המעלה העצומה של א

בשום פנים ואופן אני לא מוכן לקחת את הבת שלך. אתה ארור ובני ברוך  –
 ואין ארור מדבק בברוך. 

שולח אותו אברהם אבינו אל ארץ מולדתו, אל משפחתו, מתוך ידיעה 
 ברורה שבבית שהוא גדל, כולם עובדי עבודה זרה. 

מגיע לבית לבן, אומר לו לבן  הוא יודע את זה בבירור, שבשעה שאליעזר
. הבית פניתי -אומר רש"י  )כד, לא( ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים

 זרה. מעבודה
"תראה איך לבן מתייחס לאלוהים  –וחז"ל עוד מתייחסים לזה בזלזול 

שלו"... ברגע שיש אורחים, אז הוא יכל לעשות כמה לירות עליהם ... אז 



 

 ד 

צה מהבית... קח צא לחופשה, תחזור עוד הוא זורק את האלוהים שלו החו
 שבועיים...

שואלים כולם... הראשון ששואל את זה, הוא הר"ן בדרשותיו, בדרוש 
שם , וזה גם מופיע בספר הכלי יקרהחמישי... אחריו עומד על זה גם 

וטשוב, כולם עומדים על אותה שאלה, על כ, של האדמו"ר מסומשמואל
 אותו רעיון.

את אליעזר לביתם של בתואל ולבן, מתוך ידיעה אברהם אבינו שולח 
הוא לא מוכן לקחת מבנות  – שואל הר"ןשהם עובדי עבודה זרה...  

הכנעני, כי המידות שלהם מושחתות... אז הוא מוכן לקחת עובדות עבודה 
 זרה ?! האם עבודת עבודה זרה, זה פחות מסוכן ממידות מושחתות ?! 

לפחות יש לו בית אחד , שהוא יודע  זה לא טוב וגם זה לא טוב ... אז
 ביתו של אליעזר.  –שהבית הזה, הוא בית טוב 

"אתה  –הוא לא רוצה את הבת שלו, בשום פנים ואופן, כי הוא ארור 
 כנעני , וכנענים הם ארורים". 

עדיף לקחת בת, מבית של עבודה זרה, ולא לקחת בת, שהמידות שלה 
 מושחתות ???

 . כן –השאלה שהם עונים היא זו שאלתם של רבותינו, ו
 מידות, עוברות בתורשה לילדים. השקפות, לא עוברות בתורשה. 

אם אדם יש לו מידה מושחתת, או להבדיל, מידה טובה, המידה הטובה 
או הרעה, עוברת בירושה לדורות הבאים. אדם שיש לו השקפות, את זה 

את דבר ה',  אפשר לשנות. יכול להיות אבא עובד עבודה זרה, ובן שמפיץ
 אברהם אבינו. –הראיה 

ה' אלקי –עפ"י זה, אנחנו יכולים להבין, מה אומר אברהם אבינו 
למה הוא לא  – שואל רש"יהשמים... כאן הוא לא אומר ואלקי הארץ... 

כשאני יצאתי מהבית של אבא  –אומר ואלקי הארץ? אומר אברהם אבינו 
צתי את שמו.. אתה שלי, אף אחד לא ידע מהקב"ה, אני הוא זה, שהפ

 שואל אותי , למה אני שולח אותך לבית של בתואל ולבן ? 
כי דעות אפשר לשנות. מידות לא ניתנות  –התשובה היא פשוטה 

 , זה עובר הלאה.                               לשינוי. ברגע שהמידות הם מושחתות
 )ברוך שאמר(

נָׂה ְוע   ָאה שָׂ ה מֵּ רָׂ ְהיּו ַחיֵּי שָׂ ה ַויִּ רָׂ ת שָׂ מָׂ ה: ַותָׂ רָׂ ים ְשנֵּי ַחיֵּי שָׂ נִּ ַבע שָׂ נָׂה ְוש  ים שָׂ ְשרִּ
ּה. ְבֹכתָׂ ה ְולִּ רָׂ ְסֹפד ְלשָׂ ם לִּ הָׂ ץ ְכנַָׂען ַויָֹׂבא ַאְברָׂ ר  ְברֹון ְבא  וא ח  ְריַת ַאְרַבע הִּ   ְבקִּ

ף קטנה שלא בכה אלא מעט לפי שזקנה "ולבכתה. כ‘בבעל הטורים:  ’וכ
ורמת מיתתה שמסרה דין ועל כן נענשה היא שהיתה כמו ג"נ היתה א

 ’לדעת אין מספידין אותו תחלה והמאבד עצמו
ששני  [ס”כ בברכת שמואל על הש”וכ]ק מעשה רוקח ”וכתב בספה
בעל הטורים דחוקים מאד, כי מה שהיתה זקנה אינה סיבה  הטעמים של

שהרי בוכים על שהצדקת נסתלקה ומה חילוק בזה  שלא לבכות הרבה,
אמרו ’ השני. עוד הקשה המעשה רוקח דבגמ ש הטעם”זקנה, וכשהיתה 

שהבכי קודם להספד, וכן הוא בדרך  הרי’ שלושה לבכי ושבע להספד‘
להספיד, ומדוע כתוב הפוך  הטבע שלאחר שנרגעים מהבכי מתחילים

 ’?לספוד לשרה ולבכותה‘
לספוד לשרה ולבכתה. ‘י שכתב בהמשך הפסוק ”עוד יש להבין בדברי רש

מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה, שנזדמן  הנסמכ
ע ”וצ’. וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה בנה לשחיטה

שנסמכה ’ ותמת שרה‘בתחילת הפסוק כשכתוב  י”מדוע לא כתבו רש
י לכתוב טעם הסמיכות במעשה ”ראה רש מה’, מיתתה לעקדת יצחק וכו

 [ משכיל לדוד מה שביאר בזה’ ועי] ההספד ולא במעשה המיתה עצמה?
 עקדת יצחק היה ביום הכיפורים ובו קיבל יצחק נשמה דדכורא

מאמר ]ע מפאנו בעשרה מאמרות ”כ הרמ”פ מש”וביאר המעשה רוקח ע
דמעשה העקדה  [ה”ר’ מס’ כבר כתוב כך בתוס’ ולכאו -לב  כל חי ג, אם

’ עלה קדושה וכוובכן לך ת‘הכיפורים, כמו שאנו אומרים בפיוט  היה ביום
כ. העקדה היתה לפני הצהריים ושחיטת ”העקדה ביוה ושם נאמר שהיה

אברהם הוליד את ‘כ בילקוט ראובני ”נעילה. וכ צ בשעת”האיל היה אחה
ש ”ע הרי נודע שיצחק נולד בפסח, כמ”הרמ בתשרי. והקשה’ בגימ’ יצחק

חלקו מה ש’ ואמר המלאך כעת חיה. ואפי שהיה בפסח,’ ומצות אפה‘י ”רש
ע יצחק נולד בפסח, ”אבות, אך לכו בתשרי נולדו אבות או בניסן נולדו’ בגמ

אכן יש ]בתשרי? ’ בגימ ’אברהם הוליד את יצחק‘כ מה ראו לפרש ”וא
הקליר בפיוט יום  כ רבי אלעזר”שהושיבם בסוכה, וכ’ תחת העץ‘במדרש 

ד שנול אמרו’ ל וכן בגמ”דסוכות שבו נולד יצחק, אך רוב מדרשי חז’ ב
 [בפסח

פעמים, פעם אחת ’ ה הוליד את יצחק ב”במגיד מישרים שאאע’ אלא דאי
וזה היה בחודש ניסן, אלא שאז נולד עם ’ פקד את שרה’ וה‘וירא ’ פ בסוף

ולא יכל להוליד. הלידה השניה היתה במעשה ’, דנוק נשמה מסטרא
ע מפאנו מאריך ”ק. והרמ”ש בזה”דדכורא כמ העקדה שאז נולד לו נשמה

דאילו של יצחק היה כגולם ’ ש, וכ”עי מהלכים בנשמת יצחק’ ש זלפר

נכנסה בתוך האיל הזה,  מששת ימי בראשית, ונשמת יצחק דדכורא
ליצחק. ולכן אמר  ה יצאה נשמת הדכורא וחזרה”וכששחט אותו אאע

יצחק ממש,  אלא את’ כאילו‘לא היה ’, כאילו אני שוחט את בני‘ה ”אאע
נמצא  ובאותה שעה נולדה רבקה אצל בתואל.כי בו היתה נשמת דכורא. 

הפלא ופלא, כי הלידה הראשונה היתה באמת בפסח, אך הלידה השניה 
בתשרי, ’ בגימ’ אברהם הוליד את יצחק‘בשעת העקדה, לכן אמרו  היתה

נשאלת השאלה איך יש לו בנים, הרי היה ’, אלה תולדות יצחק‘ כשאומרים
ברהם הוליד את יצחק, היינו התשובה היא שא’, דנוק לו נשמה מסטרא

ז נגרם שיוכל יצחק ”את יצחק, שעי’ הוליד‘ בתשרי במעמד העקדה,
  להוליד כי בו קיבל נשמה דדכורא.

וכיון שהיתה העקדה ביום הכיפורים, נחשב כמה ימים לוקח ללכת מבאר 
ימים, ולאחר העקדה כשחזר לביתו מהר המוריה ’ עד הר המוריה, ג שבע

ג תשרי לביתו ושמע ”ימים, וכיון שהגיע ביום י’ ם היה גהרי ג עד באר שבע
’ ה קיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, אפי”ואאע שמתה שרה אמנו,
כשהגיע יום טוב סוכות הרי ביטל החג את שבעת ימי  כ”עירוב תבשילין, א

ביטל את השלושים, נמצא שהיה רק יום אחד  האבילות, וכן שמיני עצרת
 סוכות, שהוא יום קצר מאד. וא ביום ערבלבכי ולהספד וה

כיון שקבורת שרה היתה בערב סוכות, לא היה זמן לבכות עליה כי אם 
 זמן מועט

ובזה מיישב המעשה רוקח מה שהקדים ההספד לבכיה, כי בדרך כלל 
ימים לבכי והשאר להספד, הרי שיש יותר זמן להספד מהבכי, אך  שלושה

ה בכי והספד בחדא מחתא, לזה שהיה קצר מאד, לכן הי במיתת שרה
 ולבכותה, כי הרגל ביטל כל דין הבכי. הקדים לספוד לשרה

קטנה דלבכתה, כיון שנכנס יום טוב סוכות, ’ ובזה יש טעם נוסף על אות כ
 זמן רב לבכות, ולכן בכה מעט על צדקת זאת. לא היה

י את טעם סמיכת מיתת שרה למעשה העקדה, ולא כתבה ”ולזה דחה רש
מכיון שהיה ’, לספוד לשרה ולבכותה‘מיתת שרה אלא לאחר ב תיכף

ימים ’ כ נשארו ד”וא’, יראה’ בהר ה‘ביום הכיפורים, בו ביום  מעשה העקדה
ימים עד שהגיע לבאר שבע ונודע לו שנסתלקה ’ ג ה”עד החג, וחזר אאע

’ זמן קצר לספוד ולבכותה. ולכן כתב כ שרה אמנו. וממילא נשאר רק
י לכתוב דווקא כאן טעם ”ראה רש יה זמן מועט. משום כךקטנה, כי בכה על

 ל.”קטנה כנ’ ז נבין סיבת הכ”הסמיכות, שעי
ה לקח את שרה מבאר שבע לקבור אותה ”ובמגלה עמוקות כתב שאאע

א שכשיצאו אל העקדה, הלכה שרה לכיוון ”וי’. י קפיצת הדרך”ע‘ בחברון
ה ”דה לא הלך אאעל שלאחר העק”כ צ”הרגישה שסופה קרב, וא חברון, כי

אלא לצד חברון, כי ידע ברוח קדשו שהיא כבר הולכת  לצד באר שבע
לפני הרבה שנים שמקום הקבר הוא במערת  לשם, וכן כבר נודע לו

שאז ’ ואל הקבר רץ אברהם –אברהם  ואל הבקר רץ‘המכפלה כמו שדרשו 
ל שגם לשם ”כ צ”המכפלה, וא י הבקר שמקום קבורתם במערת”נודע לו ע

 יע ממש בערב החג, והספידה במהירות.הג
 ה לסוכה”תיכף אחר קבורת שרה נכנס אאע

ה ”א מוילנא שאל את תלמידיו היכן מרומז בתורה שאאע”נודע שהגר
א ואמר ”סוכה, ולא ידעו תלמידיו מה להשיב, ונענה הגר קיים מצות

ת ”ל ר”בכ’, ברך את אברהם בכל’ בימים וה ואברהם זקן בא‘דכתיב 
מען ידעו ’האזרח בישראל ישבו בסוכות, ל ל’שבו שבעת ימים, כסוכות ת’ב

ולאור דברי המעשה רוקח  ’.י”דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בנ
’ ה לבכתה בכ”אאע מתיישבים הפסוקים כמין חומר, כיון שמתה שרה הלך

ברך ’ וה‘נסמך  קטנה זמן מועט כיון שהגיע ערב יום חג הסוכות, ותיכף לזה
  כי לאחר הקבורה נכנס תיכף לקיים מצות סוכה.’ ל”את אברהם בכ

 )הגרמ"י רייזמן(
 )כד, א(, ברך את אברהם בכל’ ואברהם זקן בא בימים וה

ק ”ס בסוף פ”חלק מדבריו כתב החת] כתב רבי יוסף נחמיה מקראקא
למיתת שרה, שהרי בפשטות ’ זקן ואברהם‘להבין מה שנסמך פסוק  [ב”דב

כי שרה אמנו היתה עקרת  שלו בכי טוב, כ המצב”באותה שעה לא היה כ
שרה, ומסתובב בבית  הבית, והוא טפל אליה בנביאות, והנה מתה אשתו

ה פסל ”כי אאע י לא מוצאים לו שידוך,”בחור מבוגר בן ארבעים, וכאן בא
’. בכל ברך את אברהם’ וה‘כ איך נכנס כאן פסוק ”את כל ההצעות, וא

 חק לרבקה לאהל אמו, שםבשלמא בהמשך הפרשה לאחר שהכניסה יצ
אך כאן לאחר קבורת אשתו, שנכבה ’, ברך את אברהם בכל’ וה‘מתאים 

ונסתלק הענן וחסרה הברכה בעיסה, ואין אשה מתה אלא לבעלה,  הנר
נעורים צדקת מופלגת כזאת, ומי יבשל עכשיו בשביל הכנסת  ש אשת”כ

רחים, איך איננה ועדיין רבקה איננה, מי יתן מרק חם לאו האורחים, שרה
 ’?ברך את אברהם בכל’ וה‘ מתאים כאן לשון כזה

וביאר רבי יוסף נחמיה דאין הכי נמי זה מה שכתוב בזה הפסוק, בל נשכח 
הוא זקנו של רבי חנינא בן דוסא ושל נחום איש גמזו, כל אלו  ה”שאאע

כשרואים דבר ’ שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, אפי הצדיקים שיודעים
הם יודעים שזה הכי טוב. בחול המועד סוכות  פי שעה,שאינו כראוי ל



 

 ה 

הוא ’, מה נשמע רבי אברהם‘לשאול  למחרת קבורת שרה, באו חברים
דווקא עתה שהיא מתה, ’. כלום ה הכל בסדר, לא חסר לי”ב‘עונה בשמחה 

 ’.את אברהם בכל ברך’ וה‘והבחור מבוגר יושב בבית, עתה נאמר בו 
שמתה אשתו, לגבי ההלכה שמי ם אש כ”ס כתב תשובה למהר”החת
רגלים עד שיוכל לישא אשה אחרת, ’ אשתו הוא צריך להמתין ג שמתה

ואי אפשר להנהיג ’ ואני יודע מהו בית של רב‘לך בית של רב,  אך כיון שיש
פ שלא עברו ”בלי רבנית, לכן אני מתיר לך לישא אשה אע בית של רבנות

והשיב לו ’. תלמידי‘ס בשם ”זאת לא כינה אותו החת ובתשובה]רגלים. ’ ג
וכמו  [’.תלמידי‘ששכח לכתוב עליו ’ ו”תלמיד זקן ששכח‘ס הוא ”שהחת

קטנים לישא תיכף אשה אחרת, כך מי  למי שיש לו בנים’ שהתירו בגמ
 אחרת. שהוא מנהיג או רב, צריך תיכף לישא אשה

ה הרי בוודאי היה לו בית של רבנות, ביתו היה מלא באנשים ”כך אאע
והיה צריך להשיב שאלות בהלכות עבודה זרה, איך נראה בית  ולילה,יומם 

אברהם זקן ובחור מבוגר יצחק, אין אשה שתסדר את  כזה, כשיש שם
לא נמצאת, והרי הבית חסר מאד מאד, אך התורה  הדברים, בינתיים רבקה

לא היה חסר ’, ברך את אברהם בכל’ בימים, וה ואברהם זקן בא‘מעידה ’ הק
בחיים. שאלו אותו מה המצב, היה עונה,  במצב כזה שום דבר ה”לו לאאע

לו דבר אחד קל, לא היה נאמר עליו  ה לא חסר לי כלום. כי אם היה חסר”ב
שעשה לי כל ‘שכשמברכים  ש בזרע קודש”כמ’. ברך את אברהם בכל‘

בחיים, ויש לו כל צרכו. כך  צריך להרגיש שבאמת לא חסר לו כלום’ צרכי
עביד, הוא נשאר עם  הוא ידע דכל מה דעביד רחמנא לטבה, ”היה חי אאע

 אותו חיוך כמו ששרה אמנו עומדת במטבח ומבשלת ואופה.
מרגלית טובה היתה תלויה בצוארו של ‘ל ”ובזה רבי יוסף נחמיה דברי חז

זוהי המרגלית טובה שמרפאת, כי ’, וכל הרואה אותה היה מתרפא ה”אאע
והחבילה שלו, וכשנכנסים ליהודי אנשים שבורים, כל אחד  ישנם הרבה

ז נתרפאים כולם. גם אם היה ”והוא חי ושמח, עי שיש לו בעצמו צרות,
ה לא הולך לו והוא ”את בניו, הרי גם אאע נכנס יהודי שלא הולך לו לשדך

ה היה כך ”נעוריו, הרי גם לאאע שמח, אם היה נכנס יהודי שמתה אשת
 לים.והוא שמח וטוב לב. בכך היה מרפא כל החו

כשנסתלק רבי מרדכי זאב בצעירותו בחיי אביו ’, בארות המים’כמסופר ב
יעקב, לא היה הישועות יעקב יכול להתנחם, כששמע את  הישועות

ע שקבר יותר מעשרה בנים וקיבל ”הערש מרימנוב זי ק רבי”עבודת הרה
 עליו תנחומים. יסוריו באהבה, אזי קיבל

כל ‘ה, המרגלית נקראת ”אאע זוהי המרגלית טובה התלויה בצוארו של
כשאחד שיש לו כל טוב אומר כדברים אלה, ’, רחמנא לטב עביד מה דעביד

נשברים, אך כשעובר על הצדיק יסורים כאלה והוא  אינו מרפא לבבות
כל החולים. וככתוב באיוב ד,ד שכשהיה איוב  אומר כך, אזי מתרפאים

 שבורים אחרים. נשבר מיסוריו, היה מחזק אנשים
ה תלה את המרגלית בגלגל ”ל שכשמת אאע”ח המשך דברי חז”הח’ ופי

היינו כמו שגלגל חמה שוקעת ושוב זורחת, כך ידע האדם כשעובר  חמה,
ש במדרש ”וכמ’. יומא ממילא קאתי‘יבא יום הזריחה.  עליו שקיעה,

השקיעה הראשונה נתעצבו אדם וחוה וחשכו  ר את”שכשראה אדה
כל אותה הלילה בכיות נוראות, כיון  םשחשך עליהם עולמם, והיו בוכי

עולם כך, שקיעה וזריחה,  שעלה השחר נחה דעתם, שראו שדרכו של
 שקיעה וזריחה.

אתם נצבים, מה היום הזה מאפיל ומאיר, כך הקללות, גם ’ י בפ”כ רש”וכ
ה לא ”זמן קשה, הסדר הוא שהשמש חוזרת ומאירה. בחיי אאע כשעובר

ה, גם כשגנבו ”רק היו מסתכלים על אאעעל גלגל חמה,  הוצרכו להסתכל
תמיד הוא ’ וכו’ כשאין לו מקום לקבור אותה, וכו ממנו את שרה, וגם

 אברהם בכל, לא חסר לו כלום בחיים. ברך את’ בשמחה וטוב לבב. וה
יכול ’, ‘מה שלומך‘כשהיה החפץ חיים שומע שיהודי עונה על שאלת 

ראה שלא יכול להיות יותר כפי הנ‘היה מקפיד ואומר ’, טוב להיות יותר
שתכלית הבריאה עשה רק למען ההטבה, הרי משמע  ה”כי אם הקב’, טוב

ה מלמד שגם כשמתה אשתו ”אנו יודעים, אך אאע שזה הכי טוב, למה, אין
אברהם בכל. וכן אמר יעקב חנני אלקים וכי  ברך את’ ואין שידוך לבנו, ה

ן איך יהודי נשאר חי שאינו מבי יש לי כל. ולבן ביקש לעקור את הכל,
 ושמח גם במצב קשים.

ה ”בכל רומז על ענין גדול, שיש להקב’, בירך את אברהם בכל’ ‘ן פי”הרמב
’ ויתרון ארץ בכל הוא‘עושה כל, ’ שנקראת כל, שהיא יסוד הכל, אני ה מדה

’. בכל’סודות גבוהים נאמרו ב’. ג מדות וכו”השמינית מי והיא המדה
’, כפשוטו לקבל באהבה הנהגת ה’ בכל’ק בדבו ופשטות הדברים כשאדם

  ן.”ברמב אזי יש לו סוד של בכל הנאמר
 )הגרמ"י רייזמן(

 )כג, ד( ויקם אברהם וגו' וידבר אל בני חת לאמר
בזמן שאברהם אבינו מגיע לרכוש את מערת המכפלה, הוא מביא איתו 

ויקם אברהם מעל ג{ כג, }את כל השכונה לאותו מעמד; אומרת התורה: 
גר ותושב אנכי עמכם תנו לי  }ד{: י מתו וידבר אל בני חת לאמרפנ

וכי בני חת הם הבעלים על המגרש  –אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני 
הרי עפרון הוא הבעלים, אז למה פנה אברהם אל  –של מערת המכפלה 

בני חת?! ועוד, למה מול כל בני חת, שיזמין לפגישה את א' מהראשים 
 ור את העסקה?!שלהם, ואתו יסג

ומסביר, מדוע היה צריך אברהם אבינו להזמין את כל תושבי חיד"א ה בא
השכונה למעמד החתימה על רכישת מערת המכפלה; אברהם אבינו ידע 
שעפרון הוא נוכל ערמומי, לכן אמר לעצמו: "כל מה שאסגור איתו, הוא 

קף. יבוא אח"כ ויגיד שזייפתי חתימות וכו' ויטען ששטר המכירה לא ת
 אבל אם החוזה יחתם במעמד כולם, ממילא הוא לא יעז לשקר ולרמאות";

ואפשר דאברהם אבינו ע"ה ידע, דעפרון איש כזב  – חיד"אכותב ה
ומרמה  הפכפך ואינו עומד בדיבורו, ועינו לא תשבע. לכן דבריו היו עם 
אדוני הארץ בני חת, כי דבר שהציבור אומרים אינו צריך קנין, כמו שכתב 

א"ש ז"ל בתשובה כלל ו' }סימן י"ט{ והביאו מור"ם בחושן משפט סי' הר
קס"ג בסוף }ס"ו{, כי כל דברי הקהל אינם צריכים קנין. וגם כתבו הגהות 
מיימוניות }פ"ז מהל' סנהדרין{, והביאו מור"ם בחושן משפט סי' כ"ב דין 
א', כי כל דבר שמקבל האדם לפני ראשי העיר, לא יוכל לחזור בו. זאת 
היתה לו לאברהם אבינו ע"ה להיות כל דבריו עם בני חת ראשי העיר, והיינו 
דאהניא ליה, שכפו לעפרון שלא יקח  יותר. וכן כתיב בסוף 'ויקם השדה 

 מאת בני חת', כי הם היו סיבה לגמר הקנין. 
בשביל מה היה צריך להביא  –ושואל את אותה שאלה  אברבנאלה בא

 ;את כולם, ועונה תשובה נפלאה
ואמר זה באזני בני חת לכל באי שער עירו לרמוז  – אברבנאלכותב ה

שיהיו כולם עדים בדבר כי לא יחזור ממאמרו ולא יחל את דברו ... וכאשר 
ראה אברהם שעפרון נדר לתת לו השדה והמערה, השיבו באזני עם הארץ, 
כלומר בפני כל העם כדי שיתבייש ולא יחזור אחור אך אם אתה לו שמעני 

כי  –"לא שמעני"  –ר"ל אם אתה עושה עמי החסד הזה ולא בני חת  –ו' וג
 אם אתה אמרת שכבר נתת לי השדה והמערה גם אני נתתי 

ר"ל גמרתי בלבי לתת את כסף השדה ולכן קחהו ממנו ואז  –כסף השדה 
אקברה את מתי שמה כי לא ארצה לקברה אלא עד שיהיה השדה שלי 

 בפרעון שלם...
נה נתקיים השדה והמערה מעפרון מפאת הקניה יש לפרש שראשו

והכסף שנתן בעדו, ואח"כ נתקיים שנית מפאת החזקה שלקח אברהם 
 "ואחרי כן קבר אברהם את שרהבקבורת שרה, ולכן נזכר הכתוב סמוך לו "

כי זה היה הקיום השני מפאת החזקה. וגם נוכל לומר שהיה המנהג בארץ 
שדהו בית הקברות אם לא ברשות ההיא שלא יוכל אדם לעשות מכרמו ומ

ויקם השדה והמערה אשר בו אנשי העיר מפני החזקה, ולכן נזכר כאן "
ולא אמר 'מאת עפרון', כי  –" }כג, כ{ לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת

 היתה הכוונה שנתקיים ברשות אנשי העיר לאחוזת קבר.
ו לי תנהדבר, בא אברהם אבינו לבני חת ולא ביקש קבר, אלא " פירוש

שהחלקה תישאר לתמיד בתור מקום קבורה, ולא משהו  –" אחזת קבר
היות ואנשי המקום לא היו מסכימים להפוך שטח חקלאי למקום  –זמני 

קבורה, ולכן מה עשה אברהם אבינו? כינס את כל בני חת, כי אם הוא היה 
"מי נתן לך  –סוגר את הענין רק עם עפרון, היו מוציאים לו 'צו מנהלי' 

זה שטח חקלאי! תוציא אותה וקח אותה  –ות לקבור את אשתי כאן?! רש
הביתה!", אמר אברהם אבינו: "רבותי, ראש העיר פה? הסגן שלו פה? 

 היועץ המשפטי פה? מנהל תיק הבינוי פה? פיקוח עירוני פה?"
וכאן ביקש את רשותם לרכישת המערה לצורך קבורת  –"כולם פה!" 

 אשתו!
 )ברוך שאמר(

 

 רות המגידים מאוצ 
 )כד, לד( ויאמר עבד אברהם אנכי

התורה מספרת שחם רצה למנוע מאביו את האפשרות להוליד בן רביעי, 
כיון ש בין שלושת האחים שם חם ויפת, ניתם לחלק את העולם באופן 
שכל אחד מהבנים יקבל שליש, ואילו אם יוולד בן נוסף, יפחת חלקו לרבע. 

היה בטוח שלא יהיה לו מתחרה נוסף  לכן עשה חם את מה שעשה, ואז
 על חלקו בירושה.

יוצא שמדתו של כנען היתה צרות עין. הוא רצה את הכל לעצמו, ללא 
 שאחרים יחלקו עמו.

מה היה ענשו? "עבד עבדים יהי לאחיו" )ט, כה(. לעבד אין מאומה משל 
עצמו, כמאמר הגמרא )פסחים פח, ב(: "מה שקנה עבד קנה רבו". כל 

ייכים לאדון, שאף אינו מחויב לתת לו מזון תמורת עבודתו, שהרי מעשיו ש
יכול  –אמרו חז"ל )גיטין יב, א( "יכול הרב לומר לעבד עשה עימי ואיני זנך" 

האדון להעביד את עבדו, ולומר לו שילך לחזר על הפתחים בשעות הפנאי 
 בכדי להשיג מזון.



 

 ו 

שבו נתקללו חם העונש  –כך מובא בספר "עולם חסד יבנה"  –לפי זה 
וכנען בעבדות עד סוף כל הדורות, בא לתקן את מדת צרות העין. אלפי 
 שנים שבהם עמים שלמים סובלים מעבדות, הכל בכדי לתקן מידה אחת!

אליעזר עבד אברהם היה אף הוא מזרע כנען, אך לכאורה הוא היה 
במקום אחר לגמרי. ראש ישיבה של מאה ושמונים אלף תלמידים. הדולה 

אברהם אבינו. בנוסף הוא גם משמש כמשגיח  –שקה מתורת רבו ומ
כשרות בבית אברהם, ודבר לא זז בו בלעדיו, כפי שנאמר לעיל )טו, ב(:"ובן 

 משק ביתי הוא דמשק אליעזר".
על הפסוק )כד, ב( "המושל בכל אשר לו" דרשו חז"ל )בראשית רבה, נט(: 

צרו כמותו". חז"ל לא "שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, שהיה שליט בי
התכוונו רק לומר שתווי פניהם היו דומים. אלא שהיה ניתן לסמוך על 

 דבריו של אליעזר כאילו אמרם אברהם בעצמו.
כאשר מחפש אברהם שידוך לבנו יצחק, אומר אליעזר: יש לי בת כאן 

 בבית, שאין ממנה מתאימה ליצחק!
ארור, ואילו אני מבני ומה עונה לו אברהם? "אתה מבני כנען ועל כן אתה 

 שם,ועל כן אני ברוך, ואין ארור מידבק בברוך".
כאשר ניגשים לשידוכים, המושכל הראשון הוא לא חפגוע באדם 
כלשהו. לפיכך, כאשר אדם לא חפץ בהצעת שידוך, נהוג להתחמק ולתרץ 
תירוצים מתירוצים שונים: 'אני עסוק כרגע בהצעה אחרת', 'אני עדיין לא 

ים', 'אני מחפש עדה אחרת', ועד כהנה וכהנה. אף אדם לא שומע שידוכ
 יענה בצורה ישירה: 'איני מעוניין להשתדך עמך!'...

והנה, דוקא אברהם אבינו, בעל החסד הגדול ביותר בעולם, אומר לעבדו 
הנאמן, שלפני שנולדו יצחק וישמעאל היה אמור לרשת אותו: 'איתך אני 

 !'לא מוכן להשתדך, משום שאתה ארור
אליעזר אמרו היה להקשות על כך: 'ימחל לי אדוני, אך דבריך לא ברורים 
לי כלל. על הכשרות שלי אתה סומך, על השיעורים ועל שיחות המוסר 
שאני מוסר לכל הגרים אתה סומך, ובכלל כל ענייני הבית מופקדים בידי, 

ל ואתה סומך עלי בעינים עצומות. האם לי אתה קורא 'ארור'? הלא כבנו ש
נמרוד, יכולתי להיות מלך בכוש ואף על כל העולם, כאבי שהיה גיבור גדול. 
למרות זאת עזבתי את בית המלכות ובאתי לשרת אותך ולהיות לך לעבד. 

 מדוע אתה מכנה אותי בתואר הזה, ולא מוכן להשתדך עימי?'.
כיוון שאתה לומד מוסר, אתה בוודאי יודע 'משיב אברהם לאליעזר: 

משום שמידת צרות העין מאפיינת את משפחתך. על כן נגזר  שהינך ארור,
עליכם לתקן מידה זו ולתת את כל אשר לכם לזולתכם. אם אקח את ביתך 
ככלה ליצחק, יוצא שכל עבדותך לא הייתה בכדי לתקן את הפגם 

אלא בעבור טובת הנאה, שבסוף תהיה מחותן שלי. אם כן   במידות,
למרות שבתך צנועה וחסודה, לא  עבדותך לא השיגה את מטרתה. לכן

 השתדך עמך!'.
אליעזר שומע את דברי אברהם ומקבל אותם, ואז משביע אותו אברהם, 

 שיביא שידוך הגון ליצחק.
כאן כבר אמור אליעזר להיפגע. האם לאברהם אין אמון בו, עד שהוא 

  משביעו על כך? הלא אדם לא נשבע אפילו על אמת!
מר: התיקון שלי הוא לעשות את מה אולם אליעזר שלם עם כך ואו

שהאדון מבקש ממני, גם אם אינני מבין את הסיבה לכך, והעובדה שלא 
  סומכים עלי פוגעת בי.

הניסיון לא הסתיים. במפגש עם משפחת רבקה הוא אף מתחדד במלוא 
 עוצמתו.

כאשר אליעזר מגיע לחרן, ורואה שלבן רוצה להרוג אותו, הוא אומר שם 
באותו רגע הייתה עשויה להתגנב מחשבה בדעתו: 'את  ופורח בשמיים.

הבת שלי, בתו של ראש הישיבה לא רצית, ואמרת שאני ארור. האם 
שידוך עם אחות של לבן הרוצח זו בחירה מוצלחת יותר? הרי חז"ל כבר 
אמרו )בבא בתרא קי( 'הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה', ואחיה לא 

 נראה אחד מל"ו צדיקים?...
מר לאליעזר "ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים". "פיניתי הבית" לבן או

מעבודה זרה. האם שידוך עם משפחה שביתה מלא בגילולי עבודה זרה,  -
 עדיף על שידוך עם בתו של אליעזר?

אך אליעזר לא אומר דבר, כיוון שהוא יודע שהנסיון שלו הוא לקבל את 
  ל כך.דברי אדונו בתמימות, ולא להקשות קושיות ע

לאחר שאליעזר פורח בשמים, אומר לו לבן )בראשית כד, לא( "בוא ברוך 
כד( ולפי שהוא פתח בברוך,  ,ה'". דרשו על כך חז"ל )מדרש אגדה בראשית
 לכך זכה ויצא מכלל ארור, ונכנס לכלל ברוך".

היה עליו לעזוב  –לכאורה, כאשר אליעזר שומע שהוא נכנס לכלל 'ברוך' 
ולחזור אל אברהם אבינו. הנה, עמדתי בנסיון בהצלחה, מיד את בית לבן 

 ויצאתי מכלל ארור. אפשר לשבור צלחת ולגמור את השידוך בינינו!
אך אליעזר מבין שהנסיון לא הסתיים, וממשיך למלא את שליחותו. 
כאשר שמים לו סם המות בצלחתו, הוא פונה אל לבן ואומר: "ועתה אם 

הגידה לי, ואם לא הגידו לי ואפנה על ישכם עושים חסד ואמת את אדוני 
ימין או על שמאל" )כד, מט(. הוא מודע לכך שיצא מכלל ארוא ויש 
אפשרות שבתו תינשא ליצחק. לכן הוא פונה ללבן ומבקש ממנו לענות 
כאן ועכשיו, אך עם כל זה, הוא ממשיך ומכנה את עצמו "עבד אברהם", 

 כיון שיודע שזה תיקונו.
י בשם חז"ל )כד, מב(: "יפה שיחתן של עבדי אבות לא לחינם מביא רש"

לפני המקום מתורתן של בנים", כיון שמאליעזר לומדים כיצד על האדם 
לעשות מעשים בתמימות ובפשיטות, בלי לחפש את התועלת האישית 

 שלו.
אכן, חז"ל )ילקוט שמעוני חיי שרה רמז קט( אומרים שאליעזר הגיע 

י לגן עדן! הוא לא הוצרך לעבור את לדרגה נשגבה ביות: הוא נכנס ח
המסלול שעובר גם הצדיק, ובו המיתה היא תנאי להיכנס לגן עדן. רבי 
חיים פרידלנדר זצ"ל מביא בספרו "שפתי חיים" שדרגה זו תיתכן רק 
באדם שזיכך את גופו עד שהגע לדרגת הנשמה. ממילא לא היה עוד צורך 

להיכנס  –יצחק לא זכה לו  במיתה כדי לזככו. אליעזר זכה לדבר שאפילו
 חי לגן עדן, רק משום שעל אף כל הנסיונות נשאר "עבד אברהם".

הלימוד מכך הוא, שעל האדם לקיים תורה ומצוות בתמימות ובפשיטות, 
בלי לחשוב כל העת מה ירויח מזה ומה יצא לו מכך. גם אם יקבל הערות 

שיך לעשות, ימשיך לעשות את  המוטל עליו. ואם יתאמץ וימ –וגערות 
 הוא אף יזכה וירויח לבסוף. –על אף כל הקשיים 

 דורש טוב( –)הרב גואל אלקריף 
 )כד, נ( מה' יצא הדבר

האמונה בהשגחה פרטית צריכה להיות חלק בלתי נפרד מהאדם בכל 
תקופה מתקופות חייו. בלעדיה יצעד כערער בערבה, כעץ נטול מים, שלא 

 יוכל להחזיק מעמד.
פה, מרגע לידתו ועד יומו האחרון, ועד בכלל, הרי ואם כך בכל תקו

שהזמן בו משיאים בני זוג את ילדיהם, עם בני גילם, על אחת כמה וכמה 
שאי אפשר לצעוד בו צעד אחד מבלי להאמין באמונה שלימה במנהיגותו 
של מנהיג הבירה. גם אדם שניחון בעצבים של ברזל ובחוסן פנימי עמוק, 

אמונה בבורא עולם, שארבעים יום לפני יצירת נזקק למינון מוגבר של 
 הוולד גזר על בת פלוני לפלוני.

בני זוג הזוכים לעבור את התקופה הזו, העשויה להתמשך על פני שנים 
רבות, מתוך חוויה אמיתית בהשגחה המלווה את האדם, ייצאו ממנה 
כשהם מחוזקים שבעתיים וקשורים לריבונו של עולם בכפל כפליים, 

את עוצם כוחו וגבורתו, חכמתו ונפלאותיו אשר הוא עושה עם בראותם 
 כל בריותיו.

לפנינו סיפור מופלא במעיד על ההשגחה הפרטית המלווה את האדם 
 סביב תקופה זו וסיפור נוסף על ההשגחה הפרטית בכל ימות השנה:

המעשה הראשון התרחש אצל הגאון רבי שלמה זלמן אולמן, רבה של 
", הממונה על קרן כספית שהוקמה בזמנו בכדי שכונת "משכנות יעקב

 לסייע לאלמנה חשובה להשיא את ילדיה בבא העת.
על דלת ביתו של הגרש"ז התדפק יהודי שבתה של האלמנה הוצעה לבנו, 
וביקש לדעת מה הסכום המוקצב לנישואי הבת. הרב נקט בסכום מסויים, 

ים, נפרד שלא סיפק את אבי הבן, ולמרות שהשידוך היה נראה כמתא
לשלום מהגרש"ז בהסבירו שאין די בסכום המדובר בכדי להשיא את 

 הילדים.
דקות ספורות לאחר שיצא האיש מבית הרב, התקשר חתנו של הגרש"ז 
ומודיע לחמיו המרא דאתרא ד"משכנות יעקב", שיהודי המתגורר 
בארה"ב, ושוהה כעת בארץ, רוצה לשוחח עמו. האורח הוזמן אחר כבוד, 

הראשונה ששאל עם כניסתו אל בית הרב היתה, האם הרב זוכר והשאלה 
 שמו של אברך פלוני שנפטר לפני שש שנים בתאריך פלוני.

הגרש"ז אימץ את מוחו, ונזכר שבתאריך הנקוב נפטר בעלה של אותה 
האלמנה, אביה של היתומה המדוברת. האורח התרגש מכך שהרב זכר 

רנקו והניח על השולחן סך את שמו בדיוק, ולתדהמת הרב הוציא את א
 עתק של כסף כדי לצרפו לקרן שהוקמה לסייע ליתומים. 

הרב עדיין לא הספיק להביע את פליאתו על הסכום הגבוה, ועל העיתוי 
הנוכחי, ובתוך כך, פתח האורח וסיפר את שאירע עימו באותו יום לפני 

 שש שנים:
עולמו, נקבעה  "בדיוק באותו יום מר ונמהר שבו הלך אבי המשפחה לבית

לי טיסה בחזרה לארה"ב בשעה שתיים עשרה בלילה, ושעתיים לפני כן 
הגעתי אל ביתו של הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א כדי להיוועץ בו 

 בעניין דחוף הקשור לעסקיי באמריקה.
בביתו של הגר"ח היה תור גדול, וכשביקשתי להיכנס לפני כולם, בשל 

ית שהגאון צריך לצאת בעוד זמן קצר מועד הטיסה, אמרה לי הרבנ
להשתתף בהלוויה, וכיוון שכך, אני צריך לבקש רשות מכל הממתינים 

 שיאפשרו לי לעקוף את התור ולהכנס לפניהם.
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משניתנה לי הרשות, נכנסתי אל הקודש פנימה, וקיבלתי עצה הגונה 
מהגר"ח שסייעה לי להצליח מאוד באותו עסק. מכיוון שבאותה פגישה 

י מהגר"ח אודות האברך שנפטר והשאיר אלמנה ויתומים רבים, שמעת
 קיבלתי על עצמי לתרום סכום כסף גדול לקרן שתוקם למענם.

ההחלטה שלי היתה שבפעם הבאה כשאגיע ארצה, אעביר את הסכום 
לגבאי הקרן. הפעם הבאה הזו היתה רק כעבור כמה שנים וכיוון שלא 

ניסיתי לברר את פרטיו, ולא  ידעתי אפילו את שמו של האברך שנפטר,
 עלה בידי. גם בביתו של הגר"ח לא קיבלתי את התשובה המדוייקת...

משעבו שש שנים תמימות, החלטתי שעכשיו כבר צריך להשקיע את כל 
המאמצים על מנת לברר את זהותו של האברך. עברתי בבתיהם של רבים 

, ולאחר מידידיי, עד שבסופו של דבר הגעתי היום אל השם והכתובת
 שהרב מאשר שזהו שמו של האברך, כעת הריני פורע את נדרי"... 

 למותר לציין שעוד באותו יום נגמר השידוך למזל טוב...
הבה ונראה הדגחה פרטית מהי. סכום הכסף הגדול הוקצה ע"י אותו גביר 
כבר לפני שש שנים והונח בצד, אבל מסובב כל הסיבות סיבב את העניינים 

ע לידי האלמנה בדיוק באותו רגע שבו עמדה להשיא את כך שהכסף יגי
בתה, וכשלא הספיק הכסף בקרן היתומים, נשלח הגביר כשליח טוב מן 

 השמים כדי להוציא את השידוך אל הפועל...
והנה סיפור נוסף, מצמרר, שיעניק לנו פרק נוסף בענייני אמונה והשגחה. 

א היה שייך כלל האברך שסיפר לנו את הדברים, אמר שבדרך הטבע ל
וכלל שהעניינים יתגלגלו כפי שהתגללו. רק ידו ידו של הקב"ה שהיתה 

 באמצע, הביאה את הדבר לידי סיום מוצלח.
היה זה, מספר האברך, כאשר התפללתי בפעם הראשונה בחיי 
בשטיבלעך של "זכרון משה" בירושלים, מה שלא עשיתח מעודי, גם 

, בסוף התפילה, הבחנתי בקבוצת בתקופת לימודיי בישיבת חברון. והנה
לומדים שישבה באחד החדרים. הרגשתי דחף מיוחד להתקרב אליהם 
ולראות מה הם לומדים, למרות שתכונה זו של סקרנות אינה נמנית בשום 

 אופן על תכונותיי הטבעיות.
אני נגש אל שולחן הלומדים, ולפתע נתקפתי בהתרגשות עזה. על 

מד שישב בסמוך לדלת הוטבעה חותמת הגמרא שהיתה מונחת לפני הלו
מסויימת שהיתה מוכרת לי מימי ילדותי. התקרבתי עוד יותר אל הגמרא 
ולתדהמתי אני נוכח לראות שלא מדובר בחלו. החותמת נושאת את שמו 
של סבי זצ"ל, שהיה תלמיד חכם גדול בדור שלפני השואה. התדהמה 

במשפחתי, הרי  היתה גדולה כיוון שלפי כל מה שהיה מקובל עד כה
שהש"ס עליו רשם סבא את הגהותיו הושמד ועבר מן העולם בתקופת 

 השואה.
צער רב נגרם לבני המשפחה בזמנו, כתוצאה מאובן הש"ס כיוון 
שההערות שרשם הסבא על הדפים היו מחכימות במיוחד, והנה אני, 

 הנכד, ניתקל לפתע בחותמת הסבא על הגמרא. פלאי פלאים!
ר על עמדו, ממתין לסיום השיעור. בתום השיעור האברך כמובן נשא

ניסה לברר אצל בעל הגמרא מהיכן בא ש"ס זה לידו. סיפר הלה שלאחר 
המלחמה, לפני שעלה לארץ, ניגש יהודי אחד והעניק לו את כל כרכי 
הש"ס הזה במתנה שיעלה אותם לארץ ישראל. "מאז, נמצא הש"ס אצלי, 

 אמר הלומד מ"זכרון משה".ואשמח מאוד להשיבו לידי המשפחה". 
כמובן שהשמחה וההתרגשות במשפחה היו עצומים. אבל גודל הנס 
והפלא ועוצם ההשגה הפרטית התגלה מאוחר יותר, כאשר בבדיקה 
שעשו בני המשפחה בעברם דף אחר דף לראות וגלות עוד חותמות של 

נוכחו לראות שאך ורק פעם  –הסבא שאולי מתנוססים על דפי הגמרא 
יחידה מופיעה החותמת בדף אחד מכל הש"ס כולו!!! היה זה אותו אחת ו

הדף בו עסקו באותו יום בשיעור בזכרון משה, והקב"ה סיבב שבאותו יום 
יגיע הנכד, וירגיש "דחף" של סקרנות, וגלה את הש"ס ותחזור האבידה אל 

 בעליה...
 מה' יצא הדבר!

 )טובך יביעו( 
 

 )כג, י"ט(ל מערת המכפלה וגו' ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו א
 –הפרשה שלנו מלאה בחסד, תחילתה בגמילות חסדים וקבורת מתים 

 עד נשואי יצחק אבינו. 
לפני כעשרים שנה חלה אחד מילדי הקטנים.  מספר רבי שלום שבדרון:

כיון שחששתי שהילדים האחרים ידבקו חלילה, החלטתי לשכנם בבית 
 אימי, ליום יומיים.

התפללתי ואח"כ יצאתי מביתי עם הילדים. צעדתי ברחוב קמתי בבוקר 
היוצא משכונת שערי חסד לכיוון שכונת בית ישראל הרחוקה, שם 

 התגוררה אימי.

בדרך פגשתי ברבי אייזיק שר זצ"ל. עמדתי בדרך ארץ והרכנתי ראש 
בוקר טוב ר'  –לשלום. והוא השיב לי בפה מלא: "גוט מארגן ר' שלום 

 שלום". החזרתי לו שלום.
 "להיכן הולכים?" שאל ר' אייזיק.

 סיפרתי לו על הילד החולה, ושאני בדרך עם הילדים לבית אימי.
 שתיקה קצרה עמדה בינינו. רבי אייזיק הפר את השתיקה בשאלה:

 "נו, אז מה?"
לא הבנתי מה רצונו, מה כוונתו במילים "אז מה". לא ידעתי מה להשיב 

מה הדחף  –לו. למעשה, הוא התכוון לשאול אותי על תוכן הפעולה שלי 
הפנימי שלי לקחת את הילדים לבית אימי. עמדתי נבוך ואמרתי "אז אני 

 חושש שהם לא ידבקו, לכן אני לוקח אותם".
 הוסיף ושאל בסגנון אחר. –"ולמה ובגלל מה" 

ילה: התרעמתי קצת כביכול, וחזרתי על התשובה שכבר השבתי בתח
 "הילד חולה ובעקבות זה, אני לוקח את הילדים לבית הסבתא..."

שתיקה מתונה נותרה בינינו. שקט. ואז, נעץ בי ר' אייזיק את מבטו 
 באומרו:

 "זאת אומרת שהבהמה הגדולה לוקחת ומובילה את הבהמה הקטנה"...
נדהמתי מתגובתו ולא הגבתי מאומה. הוא הבין לליבי, ומיהר להסביר 

 ו:את עצמ
אתה הולך לעשות גמילות חסדים עם ילד יהודי  -"נאר וואס?! רק מה?!: 

 שבמקרה הוא גם הילד שלך...
 הדברים יצאו מפיו.

נפרדנו לשלום. וכשפסעתי כמה צעדים רוחי החלה לסעור בקרבי "אה, 
 אה, אלו מילים יקרות שמעתי!" התרגשתי.

"הולכים  - האם הבנתם, איזו מתנה הוא העניק לי במשפט קצר זה?,
 לעשות חסד"...

באותו בוקר כששבתי לשערי חסד, ראיתי ממרחק את רעייתי הולכת 
מולי, כשהיא נושאת שני דליי מים מהבאר, )אז עוד שאבנו מהבאר( 
הזדרזתי לעברה ומלמלתי בלחש "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד עם אשה 

 ת הדליים...יהודיה )אידישע פרוי( שבמקרה זה אשתי"... נטלתי מידיה א
למעשה, חצי שנה אח"כ הלכתי יד ביד עם משפטו זה של ר' אייזיק, עד 
כדי כך, שאמרתי עשרות פעמים בפה מלא "הנני מוכן ומזומן לעשות 
חסד" כך בהתנהגותי עם הרעיה , עם הילדים ובכל מעשה. בכל אורחותי 

 פעלתי לאור דבריו.
שכל  –מוסר, כי האמת חכם יכול להפוך עפר לזהב!. אלו חכמי התורה וה

 פעולה בבית יכולה להתפרש כך:
יש אנשים או נשים החושבות שהן לא עושות כלום. הן רק מגדלות את 
הילדים... למה הן מטעות את עצמם ועוד מתאוננות בכאב, והלא כל 
פסיעה בבית עם כוונה טובה היא "מכרה זהב"!. לגדל ילדים שיהיה להם 

הרי זה  -תם, לסעדם לתורה ויראה וכו'כח ובריאות, להאכילם, להשקו
 חסד. ותורה גם יחד.

 בכביש של ארץ ישראל
 אספר לכם עוד ספור שארע כשהלכתי עם רבי אליהו לאפיאן ברחוב.

צעדנו בעיניים שחות ולפתע הבחין ביהודי המתקן כבישים. פנה אלי רבי 
 אלי':

רץ מצוות ישוב א -ראו נא אדם מישראל שנתון כולו בתוך מצוות, 
ישראל, אלא שהדבר היחיד שאולי חסר לו, היא הכוונה לשם מצוה! כי 
 אם הוא יכוון רק לשם פרנסה הרי הוא מאבד את כל ה"יקר" של המצוה...

 הכל תלוי בכוונה.
ויש את הכל, והעיקר, כפי  -המצוות פזורות בכל פינה, רק טיפת מחשבה 

חפון מהם גם שאמרנו אין חובה לרוץ ברחובות ולחפש מצוות אפשר ל
 בבית.

אגב, בהקדמה לספרי הקבלה מבואר שהדבר הראשון שאדם נבחן בו 
הוא באנשי ביתו. כל בעל מעמד בתוך המשפחה כגון ראש המשפחה, 
משוכנע בליבו, שהוא הצודק תמיד וממילא, הוא חייב להגיד לכולם 

 ", אבלאני, אני, אנימוסר... "אני. אני אלמד אותם, אני אוכיח אותם... 
ללמד... "ואם יודעים איך,  איךה"חזון איש" אמר לי פעם: "הרי צריך לדעת 

 אפשר להמנע מכל מיני עברות.
מסכת דרך ארץ רבה, ודרך ארץ  -בש"ס יש שתי מסכתות של דרך ארץ 

זוטא. בדרך ארץ רבה כתובות הלכות בשביל כל בני אדם, ובדרך ארץ זוטא 
 מובאים ההלכות שנאמרו לתלמידי חכמים.

 להיות עם מלח...
)בניגון שובה לב(: ואיך מתחילים חז"ל את מסכת דרך ארץ זוטא? במה 

 נפתחת המסכת? באלו הנהגות? יונגעלייט! אברכים! שמעו נא:
"דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז וממולח עלוב ואהוב לכל 

וד דברי )הגביה ר' שלום את קולו( הביטו וראו ע אדם ו...שפל לאנשי ביתו".
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חז"ל במסכת כלה פרק ג': "תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם ואל יהי 
כקדירה שאין בה מלח" לא להיות כקדירה שאין בה מלח, הטעמתם פעם 

 מרק בלי מלח?...
 אומרים לו "בוקר טוב", אז למה הוא מגיב בפנים זעופות?

בה  עונים הסובבים. היום הוא כקדירה שאין "הוא קם על צד שמאל",
 מלח...

ת. "כותלי -י-ב-"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם!" ובעיקר בבית ב
 ביתו של אדם מעידים עליו..." תהיה ערב ונעים.
להשקות גמלים, לסחוב  -מי מאיתנו משוכנע, כי עשית חסד פירושה 

ש'מילה טובה', מבט  -סלים כבדי משקל וכדומה, הוא טועה. כי הוא שכח 
 בהא הידיעה: -היא חסד. ואולי החסד  גם -טוב והערכה 

"טוב המלבין שיניים לחברו יותר  -"ולבן שיניים מחלב" התורה אומרת 
 ממשקהו חלב, שנאמר ולבן שיניים מחלב )כתובות דף קי"א ע"ב(.

 רבי הירש קופשיץ זצ"ל אמר פעם בסגנון שלו:
אנשים יודעים ש"מוות ביד הלשון" מילה אחת של ניבול פה, כידוע, 
יכולה להסב לאומרה ולשומעה צרות צרורות, כמו כן תיבה של שקר 
ומשפט של שלון הרע יכולים להרוג אנשים, זה ידוע. אבל שוכחים כי גם 

 ביד הלשון... חיים
 מילה טובה. -אגוט ווארט 

אינם דווקא בחוץ,  -השקאת גמלים או מילה טובה  -ושניהם גם יחד 
 ברחובה של עיר אלא בבית פנימה.

 כקנה רך
 -נזכרתי בסיפור אחר, מענין לענין, ויש בו מוסר השכל מתוק מדבש 

לדעת איך מתנהגים בבין אדם לחברו בין כותלי הבית כאשר יש אפשרות 
 להתנהג איך שרוצים.

רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל הדיין הנודע בעיר בריסק )עד ימי מלחמת 
ר ליבו בתורה העולם הראשונה(, התפרסם כגאון בכל חלקי התורה כאש

המידות  -היה כלב הארי. מהעובדה דלהלן נלמד גם על ידיעתו בכל חלקי 
טובות, כפי ששמעתי את הסיפור מידידי ר' וועלוול אידלמן שהוא זה 

 שהיה נוכח בשעת מעשה.
כדאי לכם לשמוע את העובדה, גם אם כבר שמעתם אותה פעם אחת... 

עשרות פעמים, וזו אחת כי ישנן עובדות, שאפשר לשומעם ולספרם גם 
 מהן:

נער הייתי והתגוררתי עם ר' שמחה זליג במשך כמה שבועות, סיפר רבי 
 וועלוול אידלמן.

היה זה בימות הקיץ החמים כשבני משפחתו של ר' שמחה זליג שלא 
 רצה ללון יחידי, ביקש ממני לבוא ולהתאכסן בביתו במשך אותם שבועות.

היה בעליית "בית הכנסת", בו עסק  הבית הדל בו היה גר באותה תקופה,
בתורה במשך שעות היום. ואני מספר פרט זה כדי שתבינו את הספור 

 אח"כ.
ביום הראשון, היינו בלילה הראשון, המתנתי בבית הכנסת, וכשהבחנתי 
שר' שמחה זליג סוגר את הגמרא ונעמד לצאת מבית הכנסת, קמתי גם 

שהחל להתלוות אליו יהודי אני ממקומי ויצאתי ללוותו, אך אז ראיתי 
 תמהוני תושב העיר.

בתחילה לא התקרבתי כלל אך משראיתי שהתמהוני לא מרפה ממנו, 
 ניסיתי לעמוד קרוב יותר, אולי אסייע לו לר' שמחה זליג.

 בעניני שידוך. -שמעתי שהוא שואל אותו שאלה 
 רבי שמחה זליג ששמע את השאלה השיב:

 "יא מיין קינד" )כן, בני(.
יים נפרדו, מיהרתי לעבר ר' שמחה זליג, אך התמהוני הנ"ל שב שנית השנ

כמי שאינו בטוח שהרב הבין את השאלה. הוא שאל שוב בלחש. ר' שמחה 
 זליג שמע והשיב:

 "יא, מיין קינד, דו קענסט חתונה האבן" )כן בני, אתה יכול להתחתן(.
יקש האיש נפרד. אך עצביו המתוחים החזירו אותו בשלישית, הוא ב

 לשאול עוד פעם.
ר' שמחה זליג שכבר עלה מדריגה אחת לעבר ביתו נעצר, שמע, והשיב 

 בסבר פנים יפות: "יא מיין קינד, יא, דו קענסט חתונה האבן".
הדיין ר' שמחה זליג עלה עוד שתי מדריגות והאיש שפסע כבר כמה 
פסיעות לתוך בית המדרש, שב על עקבותיו. עלה אחריו, שאל מה ששאל 

 הדיין השיב: יא, מיין קינד, יא, )כן בני, כן(.ו
 כך עוד כעשר פעמים, במעלה המדרגות.

כשהגענו לדלת פתח הבית, היה נראה שאכן ב"ה זו כבר הפעם 
האחרונה. הדיין נפרד ממנו בהארת פנים מיוחדת: "לילה טוב יא, מיין קינד 

 אתה יכול להתחתן".

דלת, חששתי שמא ההוא חלפו שני רגעים ונקישות קלות נשמעו על ה
עומד על המפתן ושאלתי את הגאון ר' שמחה זליג האם לנעול את הדלת 
 ולא לפתוח, הביט עלי ר' שמחה זליג והשיב בפשטות: לא. שיכנס וישאל!
האיש נכנס ושאל, והדיין הישיש הביט עליו והשיב: "יא, יא, מיין טייערע 

 קינד, כן, הנך הגון וראוי להתחתן".
הוני נעמד בצדי החדר אחוז עצבים וטרוד בספקותיו, היהודי התמ

וכשהדיין הישיש הניח את המגבת על כתפו ליטול ידיים לאכילה, הוא 
פסע רץ במהירות ולחש לו באוזניו את השאלה. ר' שמחה זליג הפנה את 

 הראש לעברו: יא מיין קינד, יא.
 כך עוד פעמיים, בשעת הסעודה עצמה.

ציפרניו בדאגה, עד לאחר ברכת המזון, האיש המתין בצד כוסס את 
 ושאל שוב, ר' שמחה זליג השיב: יא, מיין קינד, יא.

מה הוא אכל כבר, ר' שמחה זליג פת קיבר עם... אבל אין זה מענינינו 
כעת. הוא קם מכסאו צעד לעבר המיטה. אח"כ פשט את ה'טלית קטן', 

 ת:ו...היהודי התקרב בפעם האחרונה שאל וקיבל תשובה חיובי
 יא מיין קינד יא דו קענסט חתונה האבען. -

 הוא חייך לעברו בשמחה מיוחדת ובלבביות: "יא, מיין קינד. לילה טוב".
 היהודי יצא את הבית, ולא שב...

הגאון ישב על מיטתו. לא יכלתי להתאפק, ושאלתי בקול "רבי, עד 
 היכן?!"

נים. הוא רבי שמחה זליג לא התרעם על שאלתי, והשיב גם לי בהארת פ
הקריא בקול עייף וחלוף את דברי חז"ל: "לעולם יהא אדם רך כקנה ולא 

 יהיה קשה כארז"...
בבוקר מיהרתי לעבר חתנו של ר' שמחה זליג, ספרתי לו בהתרגשות את 
הדברים כהווייתן, פשוט בקשתי לטכס עצה איך לסייע לר' שמחה זליג 

 להיפטר מהאיש בדרך כבוד.
בחור'ל, זה לא מהיום ואף לא מאתמול, מה שראית חתנו חייך ואמר לי: "

כבר תקופה של כמה שבועות שמידי לילה  -אתמול בלילה, אינו חדש 
בדרך המובילה מבית הכנסת לביתו הסמוך של ר'  -הדבר חוזר על עצמו 

 שמחה זליג, והוא ממאן שיגעו בו, וברגשותיו, לרעה".
 )להגיד(                                        הבנתם? שמעתם? אי בים, אי בי, גיוואלד!     

 
 )כד, נ(  מד' יצא הדבר

התחום הבולט ביותר שבו אנו זוכים לראות באופן מוחשי ש"מה' יצא הדבר" 
הוא תחום השידוכים. מאורעות שונים ומופלאים המתמשכים, לעיתים, על 

ו להקים ביחד פני שנים ארוכות, מזמנים את האיש והאישה למצב שבו יסכימ
 את ביתם.

הסיפור הבא, אשר סיפר רבי אברהם פרויליך, אודותיו שח לי סוחר 
יודאיקה, עוסק בענין זה. סיפור זה נרשם על גבי כריכתו של ספר עתיק על ידי 

 תלמידו של רבי חיים מוולאזין ששמע זאת מרבו ששמע מהגר"א בעצמו.
 וכה היה המעשה:

ארח בבית אחד למשך יומיים. כאשר עמד בתקופת הגלות של הגאון הוא הת
 לצאת ניגש אליו בעל הבית ואמר לו:

 "אתה, הלא, תלמיד חכם"
 "מנין למר?"

 "מכיר אני בך. ואם כן, כיצד הינך יוצא מביתי ללא תשלום?"
 "אשלם לך. לא ידעתי שתרצה כסף"

 "אינני מעוניין בכסף, אלא בדבר ששווה לי יותר מכסף"...
 קש המארח?מהו הדבר אותו בי

קודם שנספר עליו, עלינו להקדים שבשונה מהנהוג במחוזותינו, שהכל 
שונאים את הביקורת, ואוי לו למי שיעז להשמיע באזנינו מה אינו בסדר 
אצלינו, בדורות עברו היה הדבר שונה. כפי שמסופר על אבי שושלת רוטשילד 

ר בביתו ויאמרו שאירח בביתו רבנים רבים, ותמיד היה מפציר בהם שיערכו סיו
 לו דברי ביקורת.

אחד מגדולי ישראל סיים את הסיור בבית, ואמר לרוטשילד: "ראיתי שהכל 
כאן נגד התורה". נבהל רוטשילד מן המילים הבוטות: "מה כל כך נורא כאן?", 

"'וישמן ישורון ויבעט', אבל אצלך רואים  –השיב לו הרב  –"התורה אומרת" 
 הבית שלך כולו כנגד התורה"... –בועט... ואם כך  'וישמן ישורון', בלי שאתה

בעל הבית מיודענו נמנה אף הוא על אותם אנשי מעלה של פעם, שאהבו 
את התוכחה, והיו מוכנים לשלם עליה... לפיכך משבאה הזדמנות זו לידו, לא 

בביקורת  –היסס לתבוע בפה מלא מהגאון מוילנא, שישלם לו תמורת הארוח 
 ה שהבחין בו במשך שהותו בביתו ולדעתו עליו לשנותו.כלשהי, על דבר מ

"לא הבחנתי בדבר הדורש תיקון" השיב לו הגאון. אולם משהפציר בו הלה 
שוב ושוב, אמר לו: "לא ראיתי דבר שעלי להוכיח אותך עליו, אולם הבחנתי 
בנוהג מעניין שנהגת בו, ואשר אינו שכיח במקומינו, וחפץ אני לדעת מהו 

לב, שבכל בוקר, מיד לאחר נטילת ידיים, הנך מגיש לרעייתך כוס  טעמו. שמתי
 תה למיטה, מה הסיבה לכך?".



 

 ט 

מששמע האיש את השאלה, פתח את פיו וסיפר: אנוכי בנו של רב העיירה 
בה נולדתי. בילדותי הבחינו כולם כי ניחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת 

רו ביניהם מי יזכה בי לחתן. כך הלימוד, וכפי המקובל אז, גבירים רבים התח
נחוגו 'תנאים' עם אחד מגדולי הגבירים בעיירה, אשר  12יצא, שעוד בהיותי בן 

 הציע נדוניה מכובדת ביותר.
זמן קצר לאחר שנערך השידוך, הגיע המחותן לאבי ואמר לו שאינו מעוניין 

ה שחתנו ילמד ב'חידר' רגיל עם שאר הילדים, והוא מבקש לשלם בעבור מור
פרטי שידאג לקדם אותו בהתאם לכשרונותיו המיוחדים. וכך נשכר בעבורי 

 מלמד, ובכל יום הגעתי אל בית הגביר כדי ללמוד איתו.
המחותן לא הסתפק בכך, ומשהבין כי בבית אבי דר הרעב באורח קבע, 
החליט כי חתנו לעתיד לא יאלץ להשביע נפשו בלחם ומעט שום, אלא יאכל 

 ר מיני מאכלים מזינים ובריאים.בשר מידי יום ושא
במשך כחמש שנים למדתי בביתו ואכלתי על שולחנו, ושני הצדדים היו 

 מרוצים ביותר, אולם, אז החלו העניינים להשתבש...
תחילה היתה זו רק עיסקה כושלת אחת, אולם במהרה הסתבכו כל עסקיו 

 של הגביר, עד שהוא פשט רגל ונותר נקי מכל נכסיו.
ה הלך והתקרב בצעדי ענק, מתוך התעלמות מוחלטת מן המצב מועד החתונ

הכלכלי הדחוק, ולבסוף, בחוסר ברירה, נגש הגביר אל אבי והודה לו כי אין לו 
 מנין לשלם את כל התחייבויותיו הקודמות.

לא תהיה גם חתונה... ושטר  –אבי, בניגוד לדעתי, פסק שאם אין לו כסף 
 התנאים נקרע...

ייתי רק ילד כשרוני שעתיד להיות תלמיד חכם, אלא במצבי החדש לא ה
תלמיד חכם ממש, אשר מילא כריסו בש"ס ופוסקים, והשדכנים לא חדלו 
מלהציע לי הצעות מפתות, ואכן, כעבור זמן לא רב התארסתי בשעה טובה 

 ומוצלחת עם ביתו של עשיר אחר, אשר הבטיח מחיר כפול ומכופל.
י בקשתי לשבת ולשקוד על תלמודי החתונה היתה שמחה ומאושרת, ואנ

באין מפריע. שלשה חדשים ארכה שמחתי, כשלפתע התרגשה ובאה עלי 
חליתי בצרעת... חותני הבהיל למיטתי את טובי הרופאי, אולם  –צרה נוראה 

 ידם קצרה מלהושיע.
שכבתי כך, חולה ומיוסר במשך מספר שבועות, וביום בהיר נכנס בעד הדלת 

בישר טובות. עוד לפני שפתח את פיו כבר הבנתי במה  חותני ומבט פניו לא
הוא מעוניין... ואכן לאחר שאמר שעשה ככל שביכלתו כדי להבריא אותי, 
ואני הודתי לו על כך, הגיע משפט המחץ: "עד מתי הנך חושב לאמלל את 

 "תן לה גט!" –אמר האיש  –בתי?" 
ללא דירה, ללא  לא היתה לי כל ברירה, נתתי גט, ונותרתי כך, ללא כסף,

 אשה. ולמעשה: בלי שום דבר מלבד... הצרעת.
לא יכלתי להתערב בין בני אדם, משום שהמחלה מדבקת מאוד. שכבתי 
בבית 'הכנסת אורחים' במקום מבודד, ופעם בשבוע היו תלמידי החכמים 

 באיזור מתאספים סביבי ושומעים מפי שיעור בגמרא על דרך המהרש"א.
וצה של מקבצי נדבות, ובראותם את השיעור והנה הגיעה למקום קב

שמסרתי, הציעו לי לנסוע איתם מעיירה לעיירה ולמסור שיעורים בבתי 
כנסת, כדי לזכות לתרומות מכובדות יותר ממה שהצליחו לקושש בעצמם, 

 כשאת הרווחים נחלק בינינו באופן שווה.
שו בתחילה סרבתי, כי מה לי ולכסף, ומה אעשה בו, אך הם לחצו ובק

רחמים, שהם בעלי משפחות וזקוקים לעזרה הזאת, וגם לי כסף מסתמא לא 
יזיק. קיבלתי את ההצעה, בתנאי שכשארצה לחזור הם מחוייבים להחזיר 
אותי הנה. וכך התחלתי מסע נדודים, כשאני מרביץ תורה ממיטת חוליי 

 ומזכה את מקבצי הנדבות שסביבי בסכומים נאים.
ר בעיירה פלונית, ניגש אלי רב העיר והציע לי לאחר שסיימתי למסור שיעו

 שידוך.
"אני חולה" אמרתי מיד, אולם הרב הנהן בראשו ואמר לי: "זה בסדר. גם היא 
חולה... גם היא מצורעת... ועדיף שתשבו שניכם יחד, במקום שכל אחד ישב 

 לחוד"...
ההצעה התקבלה על דעתי ואף על דעתה של המשודכת, נפגשנו בינינו 

 טנו להקים ביחד את ביתנו.והחל
זמן קצר לאחר מכן התקיימה החתונה, וכאשר נכנסנו לחדר יחוד, פרצה 
הכלה בבכי מר. התעניינתי לסיבת הבכי, ובתשובה גילתה לי הכלה שהיא 
היתה מאורסת בעבר לחתן תלמיד חכם מופלג, אולם כיון שירד אביה מנכסיו 

 ..התבטל השידוך... וכעת עליה להינשא למצורע.
הסיפור היה נשמע לי מאוד מוכר, ובעדינות ניסיתי לברר מה שמה ושם 
הוריה, היכן התגוררה ומי היה החתן הקודם... כאשר כל הפרטים תאמו 
בישרתי לכלה כי אנוכי הוא אותו חתן... השמחה היתה גדולה ושנינו היינו 

 מאושרים.
שנינו מן  המפליא מכל הוא, ששלשה חדשים לאחר מכן, באורח נס החלמנו

 הצרעת!...
זכיתי לראות באופן ברור את  –פנה המארח אל הגאון מוילנא  –הלא תבין 

פירוש המילים 'מה' יצא הדבר'! הקב"ה רצה שהשידוך ביננו יקום ויהיה, 
 ולשם כך גלגל את כל האירועים באופן מופלא כל כך!

שירה, הצרעת, שאני קיבלתי, הגיעה לי ביושר, לאחר שביזיתי בת ישראל כ
משום שאלמלא כן לעולם לא היתה  –אולם מדוע חלתה גם הכלה בצרעת? 

 מעלה על דעתה להינשא לי!...
שנים של סבל חלפו עליה בגללי, וכי לא ראוי, אם כן, שאגיש לה בכל יום 

)ומתוק                                                                             כוס תה למיטתה?!...   
 האור(

 
  הרע היצר של כוחו

 לשרה לספד אברהם ויבא כנען בארץ חברון היא ארבע בקרית שרה ותמת
 י"שע לפי, יצחק לעקידת שרה מיתת נסמכה למה י"רש פירש(. ט, כג) ולבכתה
 . ומתה ממנה נשמתה פרחה לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת
 ונזדמן שרה אצל השטן לךה שעה באותה... תנחומא במדרש דבריו מקור

 לה אמר, אביך לך עשה מה בני לו אמרה אותו שראתה כיון יצחק כדמות לה
 מזבח ובנה, אחד הר לראש והעלני, בקעות והורידני, הרים והעלני נטלני אבי

 הסכין את ולקח, המזבח גבי על אותי ועקד העצים את והעריך, המערכה וסדר
, נשחט הייתי כבר" הנער אל ידך תשלח אל" ה"הקב לו שאמר ואלולי, לשחטני

 ויבא" דכתיב הוא הדא, נשמתה שיצאה עד הדבר את לגמור הספיק לא
 . המוריה מהר, בא מהיכן" ולבכותה לשרה לספוד אברהם

 חרה המוריה מהר אברהם וכשבא( ...ב"ל פרק) אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן
, אברהם של רבנוק לבטל לבו תאות בידו עלתה שלא שראה ל"סמא של אפו
 לו אמרה, בעולם שנעשה מה שמעת לא, שרה אי לשרה ואמר הלך: עשה מה
 ומילל בוכה והנער לעולה והקריבו יצחק לנער הזקן אישך לקח לה אמר, לאו

 בא, ומתה נשמתה ופרחה... ומיללת בוכה התחילה מיד, להנצל יכול שלא
 . שמתה ומצאה אבינו אברהם
 שהרי, אדם בני להכשיל הרע יצר הוא - השטן של כוחו היכן עד רואים מכאן

 שאברהם כדי זה וכל, והמתתה אמנו שרה הפחדת כדי עד הרשות לו ניתן
 על תוהה יהיה ואולי, פניו מול מתה שרה את יראה העקידה מן יחזור אבינו

 . שכרו את ויפסיד, העקידה מעשה על ויצטער שעשה מעשיו
 באופן מיתתה היתה כאילו והתנהג, הז לכל התייחס לא אבינו אברהם, אמנם

 ".ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבוא" - טבעי
 לאדם לו אל, חייו בימי עליו העוברות המאורעות בכל אדם כל אצל הוא וכן

 מעבודתו לגרוע או מחמתם ליפול ו"וח, אותו הפוקדות הצרות לכל להתייחס
, ולהפילו להכשילו צההרו הרע מיצרו הם אלו שפעולות לו ברור ויהא. ותפלתו

 ... חפצו את וממלא הרע יצרו רצון משלים מעבודתו מעט אפילו מוריד ואם
  יצרו עם חיים החפץ מלחמת

 אשר את לתלמידיו לספר נהג, ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי' מפוניבז הגאון
, חיים החפץ של חתנו, ל"זצ לוינסון צבי רבי[ בראדין לומד בהיותו] לו שח

 :הגדול חותנו של הברזל אמונת על המופלא עובדא
 לו שנפלו מכספים, קטנה מכולת חנות לו רכש חיים שהחפץ בתקופה

 המדרש בבית ולמד ישב הוא ואילו בחנות מוכרת רעייתו היתה, בירושה
 אשתו אך, בדוחק היתה ופרנסתם, בלילה מאוחר ושב, כולו היום כל המקומי

 . מעולם כך על התלוננה לא
. בבכי מתייפחת כשהיא רעייתו את חיים החפץ מצא, ביתהה בבואו, פעם

 החוב שישולם עד, בהקפה לחם להם למכור הפסיק כבר שהאופה התברר
 אדמה תפוחי באכילת להסתפק איפא נאצלו ביתו בני, שהצטבר הגדול

 רבה התרגשות כמובן הסבה העובדה. לחם פרוסת ללא, דגים בציר טבולים
 היא ובוכה, רעב חרפת סובלים ילדיה את עיניה במו שראתה, הצנועה לרעייתו

 . שחרית פת לאכול ח"לח לתת מה לה שאין כך על בעיקר
 ראות מנקודת המתרחש כל את חזה. צבי רבי הטעים, חיים החפץ, ברם
 לבטלו הזומם, כלפיו היצר והתנכלות התגרות בעובדא ראה הוא. לגמרי שונה

! שטן! שטן: רם בקול וקרא וקומת מלוא התייצב ממושבו קם מיד. מתורה
 אני! לך יועיל לא מאומה! תפתה לא אותי, מהלימוד לי להפריע רוצה אתה
 !!!בדרכי ואמשיך אלך

 שהתארסה, נכדה היתה ל"זצ חיים החפץ לרבינו, ל"זצ שך הרב מרן סיפר
 ולפתע. החתונה לקראת התכונה היתה רבה, תורה של בית לבנות ועמדה
 . רב היה והאבל, גדול היה שהשבר, ןמוב, ונפטרה הכלה חלתה

 בעת", ברורה משנה"ה מכרכי אחד את לחבר חיים החפץ סיים עת אותה
 אני. רצונך מהו יודע אני, שטן, שטן: אומר שמעוהו בחדרו לבדו הוא שהיה

 אוכל שלא כדי, רוחי את ולהעכיר לבלבלני הם ומטרתך ששאיפתך יודע
 ומכריז ומודיע מצהיר והריני, ברורה המשנה חלקי שאר בחיבור להמשיך

 ! חיבורי את ואסיים ואתגבר שאתחזק לך דע, בידך יעלה לא שהדבר באזניך
 להניח ולא, תבוא שלא צרה כל על להתגבר אדם כל צריך כך: ל"זצ מרן סיים

                                                              !ולדכאו רוחו את לשבור לה
 התורה( )אוצרות 

 
 ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה. )כה, א(

תראו רעיון נפלא, שמביא ר' מאיר שפירא מלובלין , על פסוק בסוף הפרשה 
 )כה, א( ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה...  -

 ..קטורה.לאחר ששרה נפטרה, לקח אברהם אישה ושמה  



 

 י 

 ?קטורהמי זאת 
 כקטרת מעשיה שנאים שם על קטורה ראתונק, הגר זו .קטורה - אומר רש"י

 מאברהם. שפרשה מיום לאדם נזדוגה שלא פתחה ושקשרה
מדרש לכאורה, שני הפירושים  שמביא רש"י, יפים מאוד... אבל תפתחו 

 , שהיתה מקטרת לעבודה זרה.  ְקטּוָרה – שאומר
 – אומר רש"י ותלך ותתע במדבר בבאר שבע...משבוע שעבר  –הראיה 

 ולי בית אביה. שחזרה לגיל
 העמידה אבן והשתחווה לה. – אומר המדרש אגדה

איך יכל להיות דבר כזה , פירוש אחד במדרש אומר,  –נשאלת השאלה 
 שנאים מעשיה כקטורת, והפירוש השני אומר, שהיא עבדה עבודה זרה ?

 אני יביא לכם גמרא , שהיא פלא מופלא... לא מובנת בכלל :
 קמיה יתבי הוו טרפון דרבי אחתיה בני - סב, ב(אומרת הגמרא )מסכת זבחים 

 יוחני ושמה אשה ויקח אברהם ויוסף{ א-כה בראשית} ואמר פתח טרפון דרבי
 בני עליהם קרי כתיבהאחיינים חשבו, יכל להיות הדוד שלהם לא מרגיש טוב 

 קטורה... בני -אמר להם תשובה  קטורה... 
 ?!קטורה  ניבמה זה , מי נגד מי ?! הוא לא יודע שכתוב 

 !  קטורה, כתוב   יוחנידוד, לא כתוב  -באים אחיינים ומעירים לו 
 תסתכלו על הילדים... קטורה... בני עליהם קריאני יודע  –אמר להם 

 מה זה ?
היה קשה לר' טרפון השאלה  – בא ר' מאיר שפירא, ואומר יסוד נפלא

שהיתה עובדת שאנחנו שואלים. איך יכל להיות שבמקום אחד במדרש כתוב, 
 עבודה זרה, ובמקום שני כתוב, שנאים מעשיה כקטורת ??

לא לדאוג רבותי, היה דבר כזה... היתה אישה  –הרגיע אותם ואמר להם 
 . יוחנישקראו לה 

 ?יוחני מי זאת 
 בת יוחנימספרת הגמרא )מסכת סוטה כב, א ( סיפור על אישה, שקראו לה 

 תשמעו סיפור:. רטיבי
, שלאישה הזאת, היתה מומחיות לעשות רטיבי בת יוחניהיתה אישה 

 כשפים. מה היתה המומחיות שלה ?
שמישהי היתה צריכה ללדת , היא ידעה לעשות כישוף, ולעקב לה את 

 הלידה. מי שהיה בא אליה הביתה, לא היה יודע שהיא מכשפת. למה ?
היה שם שולחן, היה שם תהילים , היה שופר, היה נרות ,וגם ערימה שם 

 סף... הכל היה מסודר, כמו בבא מקובל רגיל כ

 כל מי שהיה ניכנס היה בטוח שזאת הרבנית מרת יוחני ... 
 מה היתה עושה "הרבנית יוחני " ?

כל מי שהיה ניכנס אליה, ידעה שאשתו צריכה  – מספרת הגמרא סיפור
 ללדת... היתה עושה את הכישוף , ונועלת את העובר, מבלי יכולת לצאת...

הרבנית יוחני... טל '...."  –בתי החולים, היתה תולה פתקים "ללידה קלה  בכל
.... 

דקות,  10היו מגיעים אליה, מוסרים את השם... היתה מבטיחה להם "רבותי, 
פעמים חי , או פעם  10תהיה לידה"... שימו פה רק כמה גרושים לצדקה... 

 וכך היה.... אחת "מת" ... 
מים... היא היתה נכנסת לחדר השני, משחררת את היו אנשים נכנסים... תור

 הכישוף , והיו יולדים !
דקות  5השם שלה הלך והתפשט ... "תשמע, הרבנית יוחני.... משהו פלאי... 

 ואשתך בחוץ ! " 
יוצא, שכלפי חוץ, האישה היתה רבנית, אבל בבית שלה, היא היתה 

 מכשפה...
 עיינו בגמרא. רש"י מספר שם, איך עלו עליה שהיא רמאית...

 היתה מכשפה אלמנה. רטיבי בת יוחני כגון - הבאתי לכם את פירוש רש"י* 
 שמצטערת ולאחר במכשפות רחמה עוצרת היתה אשה לידת עת וכשמגיע

 וסותרת והולכת תפלתי תשמע אולי רחמים ואבקש אלך אומרת היתה הרבה
 לבית הלכה והיא בביתה יום שכיר לה היה אחת פעם יוצא והולד כשפיה
 שהולד כמו בכלי מתקשקשין הכשפים קול השכיר ושמע היולדת האשה

 נולד והוולד יצאו והכשפים הכלי מגופת את ופתח ובא האם במעי מקשקש
 היא. כשפים בעלת כי וידעו

 ויוסף -באו האחיינים של ר' טרפון, ואמר להם ר' טרפון  –אומרת הגמרא 
 קטורה. בני -.... אמר להם  קטורה –... אמרו לו יוחני ושמה אשה ויקח אברהם

 מה כתוב כאן בגמרא ?
איך יכל להיות שבמקום אחד במדרש, מעשיה נאים   – אומר ר' מאיר שפירא

 -כקטורת, ובמקום אחר , שהיתה מקטרת לעבודה זרה... אמר עליה ר' טרפון 
לא להיבהל, כבר היו נשים כאלה, שבחוץ  –, כלומר אמר להם  יוחני  ושמה
ראות כמו רבניות, ובבית היו מכשפות. מה אתם מתפלאים ? זה לא היו נ

 מסתדר לכם ?! 
 מעשיה נאים כקטורת בחוץ, ובבית כמו מכשפה !

 הרי כתוב בתורה, ששמה היה קטורה  ? –אמרו לו האחיינים שלו 
ותלד { ב} -תסתכלו בבקשה, מה כתוב בפסוק הבא  קטורה... בני עליהם קרי

 .ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח לו את זמרן ואת יקשן
 מה חז"ל אומרים על השמות האלה?

שהיה מקיש  – יקשןשהיה מזמר לעבודה זרה.  - זמרן  – אומרים חז"ל
. מה אתה מתפלא ?! תסתכל על קטורה בני -לעבודה זרה.... כי הרי לר' טרפון

 הילדים !
 יצא לך ילד כמו יצחק ממנה ??

 עובדי עבודה זרה... אז מה היא עשתה ? לא ! חמישה ילדים, כולם 
 בחוץ, היא היתה משחקת אותה רבנית, ובבית היתה כמו מכשפה. 

הילדים לא מכירים אותה בחוץ, הם מכירים אותה בבית. אם בבית היא 

 מכשפה, אז גם הילדים מכשפות 
 אל תתפלא, איך שהיא מתנהגת בבית, כך יראו הילדים !

 )ברוך שאמר(
 

 וישתחו לעם הארץ לבני חת' 'ויקם אברהם
 תתחיל להודות להשי"ת על תחילת הישועה, אל תחכה לשלימותה 

בתחילת השתדלותו בקניית המערה כשאמרו לו 'איש ממנו לא יכלה ממך 
מקבור את מתך, כתוב 'ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת'. ואח"כ 

ני עם הארץ'. כשביקש מהם שיקראו לעפרון, נאמר שוב 'וישתחו אברהם לפ
ומפרשי הפשט מבארים שסיבת ההשתחואה היא כאות הודאה על שהסכימו 

כתוב 'וישתחו אברהם, מכאן  [נו,ח]לתת לו חלקת קבר. ובמדרש רבה 
שמודים על בשורה טובה' אע"פ שעדיין לא הצליח לקנות עדיין את המערה, 

הם רק שמע מהם שאיש מהם לא ימנע ממנו לקבור מתו, כבר השתחוה אבר
להודות להשי"ת על 'תחילת הישועה', וכן בהמשך בדברו עם עפרון, עוד פעם 
משתחוה ומודה להשי"ת, בכל קטע של התקדמות הישועה הנצרכת לו 
באותה שעה, הרי הוא מודה מודה ומודה. ולכן כתוב 'לפני עם הארץ', שלא 
השתחוה להם ח"ו אלא השתחוה להודות להשי"ת לפניהם. וכן כתוב בזה"ק 
על יעקב אבינו כשהשתחוה לפני עשיו, היתה השכינה עומדת בינו לבין עשיו, 

 והיה יעקב משתחוה לשכיה"ק. 
וכן מצאנו בהמשך הפרשה כשאליעזר רואה את רבקה משקה גם את 
הגמלים, ויקד האיש וישתחו לה'. עוד לפני שדיבר עמה דבר וחצי דבר. מודה 

רו לו הנה רבקה לפניך קח ולך ומשתחוה על תחילת הישועה. וכן בסוף כשאמ
ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר ה'. נאמר תיכף ויהי כאשר שמע עבד אברהם 
את דבריהם וישתחו ארצה לה'. ופרש"י מכאן שמודים על בשורה טובה. וכתב 
השלה"ק בפירושו על התורה שאנו לומדים מכאן יסוד גדול איך להודות 

ל ישועה, אפילו מעט מן המעט. תמיד להשי"ת על כל ראשית והתקדמות ש
לא כמו הטועים שהקב"ה חייב להם ישועות, ואינם מודים על תחילת הישועה 
עד שתהיה ישועה שלימה, כאומרים 'אל יתהלל חוגר כמפתח' רח"ל. וכך 
נדמה לאדם כשקם בבוקר ומצפה שהשי"ת יתן לו יום מוצלח בגשמיות 

כרצונו בכל הענינים, 'מגיע' וברוחניות, רק אם היום עבר בתכלית השלימות 
לו להקב"ה 'יישר כח' לפני ק"ש שעל המיטה, אך אם לא היה בתכלית 
השלימות כרצונו, אף שהקב"ה נתן לו מליארדים חסדים, אך כיון שהכל לא 
הצליח כרצונו, אינו רואה ענין להודות להשי"ת. כך דרך הטועים. אך אברהם 

משהו דמשהו של ישועה, על חלק  אבינו מלמד אותנו להודות להשי"ת על כל
 קטן של הצלחה הוא כבר משתוה ומודה להשי"ת. 

ויובן יותר ע"פ מש"כ במדרשי חז"ל, הודפס בליקוט 'אוצר המדרשים' עמוד 
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הלכו בדרך, שאבא עמך, אמר לו, בא עמי, אדרבה יהיה לי חברותא בדרך, כש
מצאו איש עיוור בשני עיניו שהיה יושב במקום סמוך לעיר, ונתן לו האיש סלע 
לצדקה, ואמר להאכסנאי שנתלוה עמו, תן לו גם אתה מטבע לצדקה, השיב 
לו האכסנאי אני איני נותן לו מטבע, שאיני מכירו. אתה מכירו נתת לו, יפה 

רה בידך, אם אין רצונך לתת עשית, אך אני אינני מכירו. אמר לו האיש, הבחי
לו, אל תתן. כשהמשיכו בדרכם, פגעו במלאך המות אמר להם 'להיכן אתם 
הולכים', אמרו לו 'לסחורה', נגלה להם מלאך המות ואמר להם מי הוא, 
והסתכל על הראשון ואמר לו 'אתה נפדה ממות', והלך לפניך צדקך, כיון 

שנה, ואתה השני הגיע  שעשית צדקה עם העני הסומא, תחיה עוד חמשים
זמנך למיתה, שלא עשית צדקה. אמר לו האכסנאי, אם כן ארוץ תיכף ואתן 
מטבע לאותו עני, אמר לו המלאך, שוטה שכמותך כבר נמסרת לידי, מה 

כמ"ש חז"ל שרגלי האדם מוליכות ]שעשית עשית, מכאן ואילך אינו כלום [
אמר  [מוליכות אותו, לאותו המקום ששם הוא נתבע להענש, שם רגליו

האכסנאי למלאך המות, 'אם כן אני מקבל עלי את הדין, אבל המתן לי עד 
שאספר בשבחו של מקום על מה שעשה עמי כל ימי חיי', שם ברגעים 
אחרונים נתעורר שהוא רוצה להודות להשי"ת על כל החסדים שעשה עמו 
 כל ימי חייו. אמר לו מלאך המות, מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של

 מקום, יוסיפו שנותיך ותחיה, גם עליך נאמר והלך לפניך צדקך'. 
נמצאנו למדים לימוד לכל ימי חיינו, גם יהודי צעיר שרוצים לקחת אותו 
באמצע החיים, כשנזכר להודות להשי"ת על כל מה שכן נתנו לו, הרי הוא 

 ם. כנותן צדקה כביכול כלפי מעלה, והלך לפניו צדקתו וחי ימים ארוכים נוספי
וכמו שפירשו רבוה"ק על לאה אמנו ע"ה 'ותאמר הפעם אודה את ה' 
ותעמוד מלדת', כיון שכביכול 'נזכרה' להודות רק בבנה הרביעי שהוא יותר 
מחלקה, עמדה מלדת. שהיה לה להודות על כל חלק וחלק של הטבה. וכן 

ובר תקנו חז"ל להנכנס לכרך, מברך בכניסתו וביציאתו, כל גבול וגבול שהוא ע
צריך להודות להשי"ת, גם שעדיין לא עבר את כל הגבולות. זאת למדנו 



 

 יא 

מאאע"ה שמודה ומשתחוה להשי"ת גם על תחילת הישועה. ואין שום שינוי 
בין ההודאה שבתחילת הישועה להודאה שבסוף הישועה, בשניהם היתה 
השתחואה שלימה, וכן מצאנו באליעזר. שניהם שוים, השתחואה בפישוט 

שבתחילה היתה ]רגליים. אדרבה בתחילה כתוב גם ויקוד, ולא בסוף. ידיים ו
לו יגיעה לעשות קידה על ברכיו ואח"כ השתחוה על פניו, אך בסוף נתמלא 
לבו ברגשי הודאה, בלא יגיעה כלל, ותיכף נפל על פניו בהשתחואה שלימה. 

  [והוא עצמו הזכיר 'ואקוד ואשתחוה לה'
ר לעבודת השדה, לא רק בחג האסיף, חג וזהו ענין ג' רגלים שהכל מחוב

הקציר, אלא גם בחג האביב, אע"פ שבתחילה כשאדם זורע אינו יודע כלל מה 
יעלה בתבואתו, הרי הוא מודה ומשבח להשי"ת על תחילת הישועה. כשיבא 
זמן הקציר ישוב ויודה להשי"ת, וכ"ש כשיבא זמן האסיף. בכל חלק מהישועה 

להשי"ת. וכמ"ש בעל התניא על התפילה 'מפני  אנו באים להודות ולהשתחוות
חטאנו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ואין אנחנו יכולים לבא 
להשתחוות לפניך', שאין לנו את הזכות להתבטל להשי"ת בביטול גמור 
להודות בזמן האסיף ובזמן הקציר, ולא עוד אלא גם בזמן האביב. להודות על 

שזהו תכלית יצירת האדם בעולם, שיכיר  תחילת הישועה. וכתב הרמב"ן
האדם בבוראו ית' ויודה לאלקיו, נקל לו לאדם להודות בגמר הישועה, אך 

 יגיעת ההודאה היא גם כשעדיין אין רואים את שלימות הישועה. 
לא רק להודות להשי"ת אחר שיצא השידוך מן הכח אל הפועל, אלא על 

כים שהשדכן יתקשר ואין עצם זה שהשדכן מתקשר, הרי הרבה אנשים מח
קול ואין עונה. לא רק בין אדם למקום כך, אלא גם בין אדם לחבירו, יש להודות 
לבני הבית על כל מה שהשתדלו לעזור ולסייע, להכיר טובה על כל פרט ופרט, 

 גם לפני שהכל מסודר פרפקט, וגם אם בכלל לא. 
 )הגרמ"י רייזמן חיי שרה ע"ט(

 )כד, נ(  "מה' יצא הדבר"
היה אחד בירושלים שהיתה לו בת מאד מבוגרת, לא זז שום דבר, לא בא 

 שום שידוך. 
'בא, תלך לבריסקער רב ותדבר אתו'.  -אמר לו דודי ר' וולוול צ'ציק זצוק"ל 

השיב לו היהודי, שאינו יכול כי הוא במצב של 'דכאון'... ועד כדי כך הוא 
  בדכאון, שגם ללכת לבריסקער רב הוא לא יכול...

אדם לא צריך אף פעם להיות בדכאון, ובפרט שיש לו גמרא ללמוד, אבל  -
אל תבלבל  -כך הוא אמר. אמר לו ר' וולוול צ'ציק, 'דריי נישט די קאפ'... 

 בראש. 
לקח אותו הוא בעצמו לבריסקר רב, וכאשר נכנס אל הבריסקער רב בקושי 

לו את המשפט  הצליח להציע לפניו את הבעיה שלו, ואז הבריסקער רב אמר
הזה: 'אז עס וועט קומען די ריכטיגע צייט, וועט עד דורך ברעכן אייזענע 

 טויער'ס...' 
אל תדאג, עדיין לא הגיע הרגע... כשיגיע הרגע המתאים, אזי הקב"ה יבקע 

שערי ברזל. ולא רק שערי ברזל הוא יפתח, אפילו חומות  -'אייזענע טויער'ס' 
 של ברזל הוא יפתח... 

שדוד המלך אומר, 'ההופכי הצור...' הדברים האלו אינם דברים של  וזה מה
 "צפצוף" בטחון... 

 החזו"א כותב, הוא "מצפצף בטחון".  -
זה ביטוי בחזו"א על אחד שמדבר בענייני בטחון בלי שהוא בוטח באמת. 
אבל הדברים האלו אינם דברים של "מצפצף בטחון", אלא ככה זה, זו 

 ות החיים... המציאות... זוהי מציא
הבריסקער רב אמר שיותר מכל מה שספרי המוסר מלמדים על בטחון, 

בבן אדם שמתבונן מדובר. בן אדם  -החיים מלמדים את הבן אדם בטחון 
 שמתבונן, אזי החיים בעצמם מלמדים אותו 'בטחון'... 

היה כאן מרן המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל, והוא אמר, שהרי 
ך כלל כל העניינים מסתדרים... כך זה בדרך כלל, מיעוטא לבסוף, בדר

דמיעוטא שלא, אבל בדרך כלל מסתדר. וא"כ, הוא שאל, מה ההבדל בין 
הרי זה שאינו בעל בטחון, גם  -ה'בעל בטחון' לזה שאינו 'בעל בטחון'? 

 מסתדרים לו ענייניו, א"כ מה בכל זאת ההבדל ביניהם? 
 ת... והשיב: ההבדל ביניהם זה הדאגו

הגמרא אומרת, 'תורתו של דואג מן השפה ולחוץ'. בגמרא זה כתוב על דואג 
האדומי, אבל בספרים משתמשים בזה למליצה. 'תורתו של "דואג", מן השפה 
ולחוץ'... מי שתמיד דואג, התורה שלו היא מן השפה ולחוץ, אין לו ריכוז 

 ם מים...' 'ההופכי הצור אג -בשום דבר... אבל הבוטח בה' יודע, כי 
איש צדיק היה, איש פלאים, רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל. בא אליו יהודי אחד 
מירושלים ואמר שהוא מבקש לדבר אתו כמה דקות, כי הנה יש לו בת 
שהגיעה לפרקה, ומציעים לה שידוך בחור מישיבת פוניבז', והוא חפץ 

ונשים  להתעניין על הבחור. והתחיל לשאול את ראש הישיבה מספר שאלות,
לב לשאלותיו: הוא צריך לדעת כמה שעות ביום הבחור לומד, איך שמירת 
הזמן שלו ואיך שמירת הסדרים, ואם הוא מגיע לתפילות בישיבה, ואיך 
ההשתתפות שלו בשיעורים, ואם הוא שואל כענין, ואם הוא מבין מה שעונים 

אש הישיבה לו... וכו' וכו'. אחר שקיבל תשובות המניחות את דעתו, הודה לר
 שהקדיש לו מזמנו ועמד ללכת לדרכו. 

אמר לו ר' שמואל, בעדינות ובאצילות נפשו: ראה נא, עד עכשיו אתה שאלת 
אותי שאלות, שמא תרשה לי, יקירי, לשאול אותך כמה שאלות. הנה מדבריך 

הבנתי שאתה מתעניין בדבר שידוך לבתך, ואתה נראה מרוצה מאד מכל מה 
ה מבין שזה כל מה שהבת שלך צריכה לדעת, באיזה ששמעת, כי אתה כנרא

שעה בדיוק הוא מגיע ל"סדר", ואם הוא יורד לעומק הסברות וכו'. אך אני 
חושב שיתכן שאת בתך מאד מעניין לדעת אם הבחור הזה בכלל... בן אדם. 
היה מן הראוי שתשאל אותי כמה פעמים בשבוע הוא מצחצח שיניים, אם 

לידו... ואיך הוא מתנהג בחדר האוכל, האם הוא  בכלל... האם נעים לשבת
מגיע ראשון ולוקח את המנה המשובחת, או שאחרי מנחה הוא לא רץ כל כך 
מהר לחדר האוכל, אלא יושב עם חברותא ולומד ומנצל את הזמן, והוא בא 
בסוף ואוכל את מה שנשאר. ומה קורה אם קנקן השתיה שעל השלחן נגמר 

הוא זה שתופס את הקנקן ורץ למטבח להביאו  וצריך למלאותו שוב, האם
מלא, או שהוא יושב ב"סבלנות" זמן רב וממתין עד שמישהו אחר יעשה 
זאת... האם הוא נכנס מידי פעם למטבח להודות להם על טירחתם עבורו, ואיך 
הוא מתנהג כאשר האוכל לא ערב לחיכו, האם הוא בכל זאת אוכל, ואחר כך 

רבה, האוכל היה טוב", שהרי שעות רבות עובדים ניגש למטבח לומר "תודה 
להכין לו את ארוחותיו, או שהוא היום לא אוכל, רק יורד לקיוסק וקונה 

 ממתקים. 
הנה הגעת למסקנה שהוא שקדן. שמא תברר איך הוא מתנהג כאשר הוא 
מסיים לימודו בשעה מאוחרת בלילה, כאשר חביריו כבר ישנים מקודם, האם 

ליו טרם בואו ומחזיקם בידיו כדי שלא יתעוררו, או שהוא הוא מוריד את נע
נכנס בקול רעש גדול בשעה זו ובבוקר, האם הוא מסדר את מיטתו או שהוא 

 משאיר את חדרו מפוזר מתחילת הזמן ועד סופו. 
אני חושב, אמר ר' שמואל, שהדברים הללו מאד צריכים לעניין את ביתך. כי 

יבוא בצהריים מהכולל הביתה,  -ביבתו שלא חושב על ס -אם המפונק הזה 
והיא הרי כבר מהבוקר עבדה להכין לכבודו ארוחת צהרים, והוא מגיע, 
ומתיישב לאכול, והאוכל לא יהיה בדיוק כמו שהוא חשב ומה שהוא רצה, ואז 

האם תתנחם בתך במחשבה על מה  -יעוות את פניו באי שביעות רצון בולטת 
תנאים, שהוא היה אצל הרב רוזובסקי, ור' שאמר לה אביה לפני שעשו את ה

שמואל אמר לו שבשעה שלמדו בישיבה בבא בתרא, והגיעו לפרק "לא 
יחפור" לסוגיא ד'חרדל ודבורים' ו'הרחקת נזיקין', ושם יש בסוגיא "קצות 

 -החושן" חמור מאד, ויש שיטה של רעק"א ויש שיטה של ה"אבי עזרי" 
אן שלש שיטות, ומלבד זאת יש בזה "קונטרס הרחקת נזיקין", והרי יש כ

כך אמר אז ר'  -"הבנה" של ר' אלחנן ו"קנייטש" של ר' ברוך בער... 'ונדמה לי' 
'שהבחור היחיד שחדר לעומק הדברים והבין את כל חילוקי  -שמואל 

השיטות וההסברים בזה, וכל הקנייטשין והדקויות שבסוגיא, היה הבחור 
  –הזה'... 

'נכון שהוא מתנהג בגסות ואין לו שום  -א מחשבתה ממשיכה הי -ואם כך' 
יחס אנושי, הוא יכול לבעוט במיטיב לו כאשר משהו לא מוצא חן בעיניו, אך 
בכל זאת אני מאד מכבדת אותו, כי הרי הוא מבין את כל החילוקי שיטות, 

 ראשונים ואחרונים בסוגיא זו של הרחקת נזיקין'... 
ים אמיתיים ונוקבים בתביעה לתיקון עד כאן דבריו של ר' שמואל, דבר

 המידות. 
 וזה לעומת זה יסופר כאן: 

ביום אחד אמר מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל שיעור כללי בישיבת 
מיר, והיה שם בדיוק אורח מאמריקה, מאלו שעוד היו במיר, ובא לירושלים 

סטוצ'ינר'.  לביקור בישיבה, ושמע את שיעורו של חבירו מימי הבחרות, 'חיים
אחרי תפילת מנחה, לקח אותו ר' חיים לביתו. מיד בבואם לבית בישר ר' חיים 

 לרבנית ואמר, 'חנה מרים, ב"ה יש לנו היום אורח לארוחת צהריים'. 
הם התיישבו לאכול, והרבנית הגישה מנות מרק, לר' חיים ולאורח. ר' חיים 

ש ר' חיים, 'רעבעצן, מתחיל לאכול, וכהרגלו אוכל במהירות. כשגומר, מבק
עוד מנה. ועד שהאורח מסתדר עם המנה הראשונה, ר' חיים  -נאך איינס' 

גומר כבר את המנה השניה ומבקש עוד אחד... ואחר כך אומר לה שוב, 'זה 
 מאד טעים, אפשר אולי לקבל עוד מנה'... 

ויהי המראה לפלא בעיני האורח, עד שלא עצר ברוחו, ושאל את ר' חיים: 
אנו מכירים עוד מצעירותינו, אני רוצה לשאול אותך, האם כך ראוי לאדם 'הרי 

 עוד מנה ועוד מנה...'  -רם המעלה, מרביץ תורה מפורסם כמותך, לנהוג 
 -אמר לו ר' חיים: 'בא ואסביר לך. אתה צריך להבין, שהמרק שהיא עושה 

השיעור, אלו הם ה'שיעורים כלליים' שלה. כשאני מכין שיעור, ואני אומר את 
ובא אח"כ מישהו ואומר, 'השיעור היה כל כך טוב, אולי הראש ישיבה יכול 

באיזה שמחה אני מתמלא בליבי. ואם עוד  -לחזור על השיעור עוד פעם...' 
אחד בא ואומר לי כך, ודאי ודאי שזה מוסיף לי עוד שמחה, וכן לעולם. והיא, 

ינה. את המנה מרק הזו הבה ונתבונן, מה השיעור שהיא מכינה, ואיך היא מכ
היא הכינה בקלות? מהבוקר היא טורחת להכין. תחילה הלכה לקנות את 
הירקות, להביאם ולקלפם. אחר כך, הרי לפעמים קורה שאין גז, וקשה להשיג 
בכל השכונה, וצריך לטלפן להזמין דחוף, ועוד כמה וכמה טירחות היא טרחה 

ר שלה, עם כל הטירחה עד שזכתה לראות את המרק מוכן... וזה השיעו
שמסביב... כאשר אני אומר לה 'עוד פעם לחזור על השיעור' ו'עוד פעם לחזור 

 המלכתי אותה ב'נחת רוח' עצומה!  -על השיעור' 
 צריך להיות בן אדם...  -ולכן הוא היה 'ר' חיים שמואלביץ'. ללמדך, 

ח ולפעמים אחה"צ כשהולכים ללמוד לא מבינים את התוס', ואינו מצלי
 בלימודו. למה? 



 

 יב 

אומר החזון איש, שהסיבה לכך היא, כיון שהתורה נדבקת רק במידות 
טובות, כי התורה מתנה היא מהקב"ה כמו שכתוב 'כי ה' יתן חכמה מפיו דעת 

יעוי' ]ותבונה'. לא מועיל לזה לא כשרון ולא כל דבר אחר, רק סייעתא דשמיא 
 ות טובות. והתורה ניתנה רק לבעל מיד [נדה דף ע: וברש"י

תכנס  -צריך לדעת, ישבת, למדת חמש שעות, אח"כ אתה בא הביתה 
הביתה כמו אחד שלמד תורה, שיוכלו הבריות לומר עליך 'פלוני שלמד תורה 
כמה נאים דרכיו'... ולא ח"ו להיפך, שלא יהא חילול ה' בפני ההורים והאחים... 

 )משמר הלוי( 
, הדא הוא דכתיב : רדף צדקה ואחרי כן קבר אברהם‘ [נח,ט]במדרש ’ אי

וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. רדף צדקה, זה אברהם, שנאמר : ושמרו דרך 
לעשות צדקה. וחסד, שגמל חסד לשרה. ימצא חיים, : ושני חיי אברהם ’ ה

מאת שנה ושבעים שנה וחמשה שנים. צדקה וכבוד, אמר רבי שמואל בר 
ומל חסדים, תפשת אמנותי בוא יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא אני אמנותי ג

 ’. לבש לבושי : ואברהם זקן בא בימים
ה ”ה חסד עם שרה, זכה ללבוש כביכול בגדו של הקב”היינו כיון שגמל אאע

שנקרא עתיק יומין, כך נקרא אברהם זקן בא בימים, וכל זאת משום שהיה 
י ע איזה חסד יש בזה, הרי גם כל גו”בעל חסד גדול כזה שקבר את אשתו. וצ

פשוט מבין שצריך לקבור את אשתו לאחר מיתתה, מה הוה אמינא היה 
ה מבלי לקבור אותה, איזה חסד יש בדבר פשוט ומובן כזה? ”שיעזבנה אאע

ה לפני כן, שנטע אשל ונתן ”ולא עוד אלא שמצאנו מספיק מעשי חסד באאע
לאכול לכל העוברים ושבים, הוא היה עמוד החסד לפני כן, האם רק בשביל 

 ’? רודף צדקה וחסד‘ה ”ורת אשתו נקרא אאעקב
השם משמואל בשם אביו האבני נזר שהשאלה היא עצמה התשובה, ’ וכ

כשאדם עושה חסד עם קרוביו ואנשי ביתו וכוונתו לשם מצות חסד, אכן הוא 
ראוי הוא לשבח על מעשי החסד שעשה. כמו שכתב התניא שאם אדם עובד 

וון לשם מצוה, הרי הוא ככל הגויים לפרנסתו ומביא טרף לביתו ואינו מכ
והכבשים והשפנים והעופות שכל אחד מהם מביא טרף לביתו, מלבד העורב 

כתובות ’ ש בגמ”הרשע, אם לא היית עושה כך, היית כמו העורב הרשע. כמ
ב שאם אחד אינו מפרנס את בניו, מכריזין עליו בבית המדרש שהוא רשע ”וב

כ"א חשוון תשע"ז אי  -ת חיי שרה יותר מהעורב, אלא יום שלישי פרש
הוא כשאינו מרגיש כלל שמגיע לו איזה דבר, אלא ’ עושה צדקה בכל עת’ש

גומל ‘לגמול חסד. כמו שלמדנו בהלל שאמרו עליו ’ כל מעשיו לקיים מצות ה
ה שאם לא יבואו אורחים, ”וכן למדנו לעיל שאמרו לאאע’, נפשו איש חסד

כהלל שעושה חסד עם עלובתא דא היינו יעשה חסד עם אברהם בעצמו לבדו, 
עם גופו שלו בעצמו, כי הכל תלוי במחשבה, כשאדם לוקח לכבוד עצמו הרי 
הוא כמעשה בהמה וגוי שאין בה חשיבות, אך כשאדם מכניס בפיו ומחשב 
שהוא מחיה נפש מישראל, ואין אצלו חילוק אם נותן לעצמו או לאחרים, אזי 

 ביתו הוא דבוק במדת החסד. גם אם יעשה חסד עם אשתו ובני 
כ הפשיט עצמו ממציאותו, ולא היה לו ”ה כ”אלו הם דברי המדרש שאאע

חלק מהתמונה, והרי ’ הוא’שום מחשבה רק לגמול חסד עם שרה, לא בגלל ש
אשת ‘אין אשה מתה אלא לבעלה, ואשה כשרה כשרה אמנו שנאמר עליה כל 

שמתה אשתו נזדקן,  משום’ אברהם זקן‘ואמרו במדרש ’ חיל עטרת בעלה
כ בשעת מיתתה להפשיט עצמו מנגיעה ”והיה טפל אליה בנבואה. שיוכל כ

 עצמית, רק לגמול חסד עם שרה. אין לך חידוש בחסד כמו זה. 
 ’ תודה‘ונת קבלת וה שהוא מטיב שלא בכ”אומנותו של הקב

כי כל חסד שאדם עושה ’, תפסת אומנותי‘ה ”ה לאאע”ולכן עתה אמר הקב
עצמית, שיכבדוהו, ויזכרו אותו לטובה, ויכתבו עליו רודף צדקה עם כונה 

ה זן ”ה, כי הקב”ב, אינו תופס אומנותו של הקב”וחסד, או שיהיה לו שכר עוה
אינו צריך ’ ומפרנס לכל הנבראים מקרני ראמים ועד ביצי כינים, והוא ית

ד, מושלם בכל מדת החס’ לבריותיו כלל, אם צדקת מה תתן לו, הרי שהוא ית
אינו צריך שום שבח והודאה, ואינו מצפה לשום הכרת הטוב. ולמדה זאת זכה 

ה, לגמול ”ה להתעלות בשעת קבורת שרה, לתפוס אומנותו של הקב”אאע
חסד עם בני ביתו באופן כזה שאינו זוכר עצמיותו כלל. לא היה אצלו שום 

ול שינוי אם עשה עם אשתו שרה או עם יהודי אחר, הכל אחד. גם אם יגמ
ע ”ע, הרי הוא עושה כך משום שזהו דין השו”חסד תחילה עם בנו כדין השו

 ולא מצד קרבה עצמית שלו. 
 אמיתי ’ אוהב ישראל‘

איך אתם מכנים אותי ‘ע שאמר ”ל לעלובער זי’ק רבי דוד”מסופר על הרה
’ שאני אוהב ישראל, כל זמן שהצער של בני כואב לו יותר משל יהודי אחר...

כיון שנצטער על שאינו ’ פה נטמן אוהבן של ישראל’ ‘ציונו הקוכן נכתב על 
 מצטער על צער בנו יותר מצער יהודי אחר, הרי שהוא אוהב ישראל אמיתי. 

ה אם אתה יכול להתרומם מנטיות עצמיות ”ה על אאע”כך מעיד הקב
ולקבור את שרה רק משום גמילות חסד, ועתה זכה לתפוס באומנותו של 

ויבא אברהם לספוד לשרה ‘השם משמואל דברי המדרש  ה. ובזה מפרש”הקב
מהיכן ‘ויש להבין מה שאלה היא זאת ’, ולבכתה, מהיכן בא, מהר המוריה בא

ה ואינו מוצא שם את ”ה מסתכל במחו ולבו של אאע”אלא שהקב’. בא
ה גומל ”השייכות הגשמית שיש בין איש לאשתו כשמתה, הוא רואה את אאע

מהיכן ‘אשתו, רק עושה חסד עם נפש מישראל,  חסד בלי שום מחשבה שהיא
הוא בא עכשיו ממעשה ’ מהר המוריה בא‘האיך הגיע למדרגות כאלה, ’ בא

העקדה שהוא היה מוכן לוותר על בן שנולד לו בהיותו בן מאה שנה, ולא ביקש 
כלל להנצל מזה, ממילא כבר התרומם מכל הנגיעות האנושיות, והפשיט 

ז זכה לקיים מצות הקבורה ממש כאומנותו של ”עי עצמו מכל עניני עצמיות,
 ’. בא לבוש לבושי, ואברהם זקן בא בימים‘ה, ואמר לו ”הקב

 לכל הפחות אל תצטער על שלא נתפרסמו מעשיך הטובים 
הגם שאין לנו שייכות לכל זה, אך לכל הפחות אם עשינו איזה חסד ולא 

גם כשאין אחד כ בעולם, לא נצטער צער גדול, ”נתפרסם מעשה החסד כ
שמכיר בחסד שעשינו, נשמח ונעלוז על קצת חסד נקי שזכינו לעשות. כמו 
קבורת שרה שזהו מעשה חסד שאף אחד לא מכיר לו טובה על כך, זהו חסד 
אמיתי יותר מכל האורחים שהאכיל והשקה, ששם הבינו שזהו מעשה חסד 

 והודו לו על כך. 
ם מוסד ליתומים, אלא כמו כל אשת חיל עקרת בית שאינה מנהלת שו

מגדלת את עשרת בניה בוקר וערב, לבשל ולאפות להם, ולנקות אותם, ולכבס 
בגדיהם ולגהצם, ולסדר שיהיה הכל על מקומו בשלום, ואין מי שיכיר בכל 

בעלה שוכח לומר לה תודה, באלו החסדים הם תופסים אומנותו ’ מעשיה, אפי
 ’. מצא חיים צדקה וכבודרודף צדקה וחסד י‘ה, ועליהם כתוב ”של הקב

 ז מתעלים כל מעשיו ”י מעשה אמיתי אחד שלא נתכבד בעוה”ע
מ שך יושב ”שלמה לורנץ שפעם אחת ראה את הגרא’ וכדקא משתעי ר

שלמה, הרי ’ ובוכה לעת זקנותו על שאין לו עם מה לעלות למעלה, אמר לו ר
שך  הייתם ראש ישיבה כל השנים, וחיברתם ספרי אביעזרי, נענה הרב

אלו הם ככרטיסיה  –’ דאס איז א אויסגעקנאקטע קארטע‘במרירות ואמר 
מנוקבת, כיון שכבר נתכבד כבוד גדול בהאי עלמא, שוב אינו יודע אם יהיה לו 

 מזה משהו בעלמא דאתי. 
היות שצריכים לבא ’ ם על המשנה רבי חנניה בן עקשיה וכו”כ הרמב”וכ

זכינו להכרת הטוב ששבחו למעלה עם מעשים טובים אמיתים, לא מה ש
אותנו בזה העולם, רבי חנינא בן תרדיון הקהיל קהילות ברבים ושאל מה אני 
לחיי עולם הבא, אמר לו, כלום מעשה בא לידך, כי מה שהיה מקהיל קהילות 
כולם יודעים ומכירים בטובתו, אך כשאמר לו שהיה לו מעשה עם מעות פורים 

ז הבטיח לו שהוא בן ”מנו איש, ועישנתחלפו ועשה חסד באופן שלא ידע מ
עולם הבא. מספיק מצוה אחת כזאת שעשה לשם שמים בטהרה, כדי לזכות 
את האדם להיות בן עולם הבא על כל מעשיו, וזהו לפיכך הרבה להם תורה 
ומצוות, שיזכה באחד מהם לעשותו לשם שמים מבלי שיכבדוהו כאן בהאי 

                                  דיר.  חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויא’ עלמא. ה
 )הגרמ"י רייזמן ג' חיי שרה תשע"ז(                  

 

  בדרך הדרוש 
)כג,  ושבע שנים וגו' שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו

 א(
 ביקש מתנמנם הציבור' והי ודורש יושב' הי ע''ר במדרש,

 ז"קכ על למלוך אסתר זכתה מה מפני אמר לעוררם
  . שנים ז"קכ שחיתה שרה של בתה שהיתה מפני מדינות
' גמר נקדים ולתרץ, דורש' הי ע''ר דוקא למה וקשה

 אתין כל דורש' הי העמסוני שמעון( ג''כ דף) דפסחים
 שבא עד, פירש תירא אלקיך' ה לאת שהגיע כיון שבתורה

 ואיתא. ח"ת לרבות' תירא אלקיך' ד את' ודרש ע"ר
 ת"וא מדינות ז"קכ על למלוך אסתר זכתה למה במפרשים

 מלכה לא למה, שנים ז''קכ שחיתה משרה שבאתה משום
 , אברהם של שנותיו כנגד מדינות ה"קע על

 היה מה' במפ ואיתא חוטא' הי דאברהם משום ותרצו
, מס מהם ולקח, ח''בת אנגריא שעשה, אברהם של חטאו

 שלא היינו לחטא' כ כבת' ק בת י"רש' פי בשרה אבל

' ד את דורש' הי ע"ר שפיר, אתי והשתא. כלל החטא
 שעשה בזה עבר ואברהם, ח''ת לרבות תירא אלקיך
 על שרה שתמלוך לומר יוכל לא כ"א, ח''בת אנגריא
 זכתה ע מה"ר א''לז אברהם של שנותיו כנגד מדינות
, שרה של שנותיה כנגד, מדינות ז''קכ על למלוך אסתר
 כנגד מדוע דקשה הזה הטעם לומר יוכל לא ע''ר דבלא

' ד את דדורש ע"ר אבל אברהם של ולא שרה של שנותה
 . ק"ודו שפיר אתי לשיטתו ח"ת לרבות
 ויהיו, "זו בפרשה דאיתא ילקוט מדרש נמי יתורץ ובזה

 לעולם ונחלתם תמימים ימי' ד יודע ד''הה' וכו שרה חיי
 אמרינן דהא שפיר אתי דרכינו לפי אבל, ותמוה'", תהי

 לא לכך שלמים אברהם של שנותיו' הי אשל מפני לעיל
 כנגדם. אסתר מלכה

 ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו שפיר ואתי
 למה להמדרש שנים קשה ז"קכ אסתר מלכה וכנגדה שנים

 אברהם של שנותיו כנגד שנים ה''קע אסתר מלכה לא
 היו לא אברהם של שנותיו אבל תמימים ימי' ד יודע א"לז

            .ל"כנ תמימים
 (יונתן מדרש)

 בן אדוני אשת שרה ותלד וגו אנכי אברהם עבד ויאמר
 )כב, ג( .לו אשר כל את לו ויתן' וגו לאדוני

 לומר "עבד שמקדים מה וגם הפסוקים, המשך יש להבין
הכותב  ד,"מ ג"פ בפאה עפ"י המשנה ל"אנכי". וי אברהם

 צמולע ש"כ קרקע שייר. מתנה המתנה אין לבניו נכסיו כל
 .לקרקעות הוקשו דעבדים' בגמ' ואי .קיימת המתנה
 אשר כל את לו ויתן" יאמר דאם חושש' הי אליעזר והנה

 עבד" ואמר הקדים לכך מתנה המתנה דאין יאמרו" לו
, אותו ושייר, אברהם עבד עדיין דהוא" אנכי אברהם

 .מתנה הוי ושפיר
 )טללי אורות(



ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְזכּוָתם ָּתֵגן ַּבֲעֵדנּו
א  ִקְברֹו  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִאיׁש   ֵמֶת ֶאת  ְקבֹר  ְקָבֵרינּו  "ְּבִמְבַחר 

ִיְכֶלה ִמְּמ ִמְּקבֹר ֵמֶת" (כג ו)
ַאַחת  ַּפַעם  מּוֵבאת  'ִיְכֶלה'  ֵּתַבת  ִּכי  ֵהִביא  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 

נֹוֶסֶפת ַּבָתָּנ" ַּבָּפסּוק (ִמְׁשֵלי כב ח): "ְוֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו ִיְכֶלה". 
ֶהְסֵּבר ִנְפָלא ַלֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב 

ִציְנץ:
ִקּיּוֵמנּו ְּבֶחְׁשַכת ַהָּגלּות הּוא ְּבכֹחַ ְּתִפַּלת ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים 
ֶׁשֵאיָנם ֲחֵדִלים ִמְּלַהֲעִתיר ַּבֲעֵדנּו ַּבְּמרֹוִמים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 
 ַהֶּזה (ְרֵאה ב"מ פה ב), ְוַאף ָּכל ְּתִפּלֹוֵתינוּ עֹולֹות ַלָּמרֹום ֶּדֶר
ְמקֹום ְקבּוָרָתם ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ('ַיְלקּוט ְראּוֵבִני' ְּבָפָרָׁשֵתנּו ְּבֵׁשם 
ַהַּמְכֵּפָלה  ִּבְמָעַרת  ָהָאבֹות  ֶׁשְּקבּוַרת  ִנְמָצא  ֲעֻמקֹות').  'ְמַגֶּלה 
 ִמְּמ ִיְכֶלה  א  ִמֶּמּנּו...  "ִאיׁש  ֶעְפרֹון:  ְּבַמֲאַמר  ֶׁשִּנְקְנָתה 
ָלנּו  ָהעֹוֶמֶדת  ִהיא  ַּבֲעֵדנּו,  ָׁשם  ּוְתִפָּלָתם   "ֵמֶת ִמְּקבֹר 
ְלִהָּנֵצל ִמָּצרֹות ַהָּגלּות, ְּכַמְׁשָמעּות ַהָּכתּוב: "ְוֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו 
["ֵׁשֶבט ֲחָמתֹו ֶׁשָהָיה ַמָּכה ְורֹוֶדה ָּבּה" ('ְמצּוַדת ָּדִוד' ִמְׁשֵלי ָׁשם)] 

ִיְכֶלה". 
'ְמא ָהעֶֹמר'

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֶנֶעְנָתה ַעל ֲאָתר
"ַוּיֹאַמר ה' ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה 

ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם" (כד יב)
ָּדַרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּצָרָכיו  ָהֻעְבָּדה  ִּכי  ב)  כה  (ַּתֲעִנית  ָאְמרּו  ֲחָכֵמינּו 
ִנָּתִנים לֹו עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ֵאיָנּה ְמַלֶּמֶדת ְּבֶהְכֵרַח 
ְלֵהיִטיב  ִמֲהרּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ִיָּתֵכן  ַאְדַרָּבה,  ֶׁשֵּכן  ַמֲעָלתֹו.  ַעל 
אּוָלם  ְּתִפָּלתֹו.  קֹול  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָרצּו  ֶׁשֹּלא  ִמּשּׁום  ִעּמֹו 
 ְלָכ ִסיָמן  זֹו  ֻעְבָּדה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ַנֲעָנה,  ּוִמָּיד  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ִמי 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ּוְלִפי ֶׁשֵאינֹו 

רֹוֶצה ֶׁשִּיְצַטֵער ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה ִמֵּלא ֶאת ִמְׁשַאְלּתֹו ִמָּיד. 
ֵּכיָון ֶׁשְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ְלָחָרן ָקְפָצה לֹו ַהֶּדֶר (ב"ר נט יא) 
ִמְּבִלי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ, ָחַׁשׁש הּוא ֶׁשָּמא ַהִּסָּבה ֶׁשִהְקִּדים 
ה' ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ִהיא ְּבֶׁשל ְּפִחיתּות ֶעְרּכֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָרָצה 
ְּתִפָּלה  ִמָּיד  ָנָׂשא  ְלָחָרן  ְּבַהִּגיעֹו   ְלִפיָכ קֹולֹו.  ֶאת  ִלְׁשמַֹע 
ִלְפֵני ה', ְוָאֵכן ָזָכה ּוְתִפָּלתֹו ֶנֶעְנָתה ִמָּיד ִעם ִסּיּוָמּה, ַּכָּכתּוב 

(ָׁשם טו): "ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת". 

'ֲחַתם סֹוֵפר' 

ְּתִפָּלה 'ְּכֶדֶר ַהְּמַבְּקִׁשים', ֵּכיַצד?!
"ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָרה ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר 

ֵּתֵל" (כד נה)
"'ָיִמים' – ָׁשָנה... 'אֹו ָעׂשֹור' – ֲעָׂשָרה ֳחָדִׁשים. ְוִאם ּתֹאַמר 
מּוָעט –  ָּדָבר  ְלַבֵּקׁש  ַהְּמַבְּקִׁשים   ֶּדֶר ֵאין  ַמָּמׁש,  'ָיִמים' 

ְוִאם א ִּתְרֶצה ֵּתן ָלנּו ְמֻרֶּבה ִמֶּזה" (ַרִׁש"י).

הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַשׁיין ָר"מ ְיִׁשיַבת 'ִּתְפֶאֶרת 
ְירּוָׁשַלִים' ֶׁשִּבְסֶטְטן ַאייֶלְנד:

ַעל  ְּתִחָּלה  ְלַבֵּקׁש  ַהְּמַבְּקִׁשים'  ֶׁש'ֶּדֶרְך  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ִמְּתִפּלֹוֵתינוּ  ַרּבֹות  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל  ְמֻרֶּבה,  ָּדָבר 
ְקַטָּנה  ְּבַבָּקָׁשה  ּוַמְמִׁשיכֹות  ְּגדֹוָלה  ְּבַבָּקָׁשה  ּפֹוְתחֹות 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְּתִחָּלה  ְּתִפָּלה';  'ׁשֹוֵמַע  ְּבִבְרַּכת   ָּכ יֹוֵתר. 
ְּתִפָּלֵתנּו",  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  "ְוַקֵּבל  ְּכָלִלית:  ַּבָּקָׁשה 
ּוִמָּיד מֹוִסיִפים, ֶׁשַאף ִאם ַּבָּקָׁשֵתנּו א ִּתְתַקֵּבל ִּבְמלֹוָאּה, 
ֵריָקם  ַמְלֵּכנּו   ּוִמְּלָפֶני"  – ִּתְתַקֵּבל  ִמֶּמָּנה  ֵחֶלק  ְלָפחֹות 
ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  ַמְלֵּכנּו'  'ָאִבינּו  ְּבַבָּקׁשֹות  ַאף  ְּתִׁשיֵבנּו".  ַאל 
ּוִמָּיד  ְּתִפָּלֵתנּו",  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  "ַקֵּבל  ְלַבֵּקׁש: 

 ."ִמְּלָפֶני ֵריָקם  ְּתִׁשיֵבנּו  "ַאל  ַהָּפחֹות:  ֶׁשְּלָכל  מֹוִסיִפים, 
ֵסֶדר  ְּבִסּיּום  ַהֶּנֱאֶמֶרת  קֹוֵלנּו'  'ְׁשַמע  ִּבְתִפַּלת  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא 
 ַהְּסִליחֹות, ָאנּו ּפֹוְתִחים ְּבַבָּקָׁשה ְמֻרָּבה: "ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶלי
ַהָּפחֹות:  ְלָכל  ִּכי  מּוֶעֶטת,  ְּבַבָּקָׁשה  ּוַמְמִׁשיִכים  ְוָנׁשּוָבה", 

."ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶני"
'ִּבְרַּכת ִאיׁש' 

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 'ָאָדם ָּגדֹול'
ֵמַעל  ַוִּתּפֹל  ִיְצָחק  ֶאת  ַוֵּתֶרא  ֵעיֶניָה  ֶאת  ִרְבָקה  א  "ַוִּתּׂשָ
ֶדה  ַּבּׂשָ  ַהֹהֵל ַהָּלֶזה  ָהִאיׁש  ִמי  ָהֶעֶבד  ֶאל  ַוּתֹאֶמר  ַהָּגָמל; 

ִלְקָראֵתנּו..." (כד סד-סה)
"צָפַת [ָצְפָתה] ֶׁשָּידֹו ְׁשטּוָחה ִּבְתִפָּלה, ָאְמָרה: 'ַוַּדאי ָאָדם 

ָּגדֹול הּוא, ְלָכ ָׁשֲאָלה ָעָליו'" (ב"ר ס טו).
ִּבְנָיִמין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָלַמד  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֶּבֶרְנְׁשֵטיין ֶׁשִּמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ַזַּכאי ַלּתַֹאר: 'ָאָדם 
ָּגדֹול'. ְוָאֵכן, ָּכ ָמִצינּו ַאף ֶׁשֵּפְרׁשּו ֲחָכִמים (ְמִגָּלה כז א) ֶאת 
ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְמָלִכים ב' כה ט): "ֵּבית ָּגדֹול" – "ָמקֹום ֶׁשְּמַגְּדִלין 

ּבֹו ְּתִפָּלה". 
'ַמֲעלֹות ַהְּתִפָּלה' 

ֵּבין 'ֶׁשָחַלק' ְל'ֶׁשָּנַתן'
ַמָּתנֹת  ַאְבָרָהם  ָנַתן  ְלַאְבָרָהם  ֲאֶׁשר  ַהִּפיַלְגִׁשים  "ְוִלְבֵני 

ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו" (כה ו)
"ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו (ַסְנֶהְדִרין צא א): ֵׁשם ֻטְמָאה ָמַסר ָלֶהם" (ַרִׁש"י).

ָׁשִנינּו ַּבְּבַרְיָתא (ְּבָרכֹות נח א): "ָהרֹוֶאה ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל – אֹוֵמר: 
 – ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ִליֵרָאיו',  ֵמָחְכָמתוֹ  ֶׁשָחַלק   ָּברּו'
אֹוֵמר: 'ָּברּו ֶׁשָּנַתן ֵמָחְכָמתוֹ ְלָבָׂשר ָוָדם'". ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל 
ִּבְלׁשֹון  ְמָבְרִכים  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ַעל  ַמּדּוַע   – ַהִחּלּוק  ֵּפֶׁשר 
ִּבְלׁשֹון  ְמָבְרִכים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ַעל  ְוִאּלּו  'ֶׁשָחַלק', 

'ֶׁשָּנַתן'?
ֵּבֵאר ַהָּט"ז:

ַמְׁשָמעּוָתּה  'ֲחֻלָּקה'  ִל'ְנִתיָנה':  'ֲחֻלָּקה'  ֵּבין  ֶהְבֵּדל  ַקָּים 
ֶׁשַהּנֹוֵתן חֹוֵלק ִעם ֲחֵברֹו ֶאת ֲאֶׁשר לֹו, ְלֻעַּמת זֹאת 'ְנִתיָנה' 
ֶקֶׁשר  ָּכל  יֹוֵתר  לֹו  ְוֵאין  ַהּנֹוֵתן  ִמיֵדי  ֶׁשִּנַּתק  ָּדָבר  ְמַסֶּמֶלת 
ַהִּפיַלְגִׁשים  ִלְבֵני  ִּכי  ְוָכְתָבה  ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה   ְלִפיָכ ֵאָליו. 
ָנַתן ַאְבָרָהם ֵׁשם ֻטְמָאה ּוְבָכ ְׁשָלָחם ֵמַעל ָּפָניו ִלְצִמיתּות, 

תוֹ נֹוַתר ְלִצּדֹו. ְוִאּלּו ִיְצָחק ֶׁשָּדַבק ִּבְקֻדּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִעם  ֵּכן:  ְלָבֵאר  ֵיׁש  ַהְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח  ַאף 
ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  חֹוֵלק  ִּכְבָיכֹול  ַּבּבֹוֵרא  ַהְּדבּוִקים 
ֵמָחְכָמתוֹ',  'ֶׁשָחַלק  ֲעֵליֶהם:  ְמָבְרִכים  ָאנּו   ּוְלִפיָכ ָחְכָמתוֹ, 
ַלֲחלּוִטין  ִנְבֶּדֶלת  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ֶׁשל  ָחְכָמָתם   ַא
ֵמָחְכַמת ה', ְּכאֹוָתם 'ְׁשמֹות ֻטְמָאה' ֶׁשִּקְּבלּו ְּבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים, 

ּוְלִפיָכ ְמַדְקְּדִקים ָאנּו ְלָבֵר ֲעֵליֶהם ִּבְלׁשֹון 'ֶׁשָּנַתן'.

'טּוֵרי ָזָהב' או"ח רכד א

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

רֹו

ני ּפְ ם
ַהֵּיֶצר ַנֲעֶׂשה ְּכ'ֶעֶבד'

"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל; ַוּיֹאֶמר 
ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא 

ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי" (כד א-ב)
"ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים" – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ְלַלֶּמְד ִּכי ֲעִנַּית ָאֵמן 
ַמֲאִריָכה ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם, ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מז א): "ָּכל 
ֵלם').  ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו" ('ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ
 ֶהְמֵׁש ִּכי  ִמירּוָׁשַלִים  ה  ְמַנּׁשֶ ְמַנֵחם  ָחָכם  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף 
ַהָּכתּוב: "ַוה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל", ְמַלְּמֵדנּו, ִּכי ִּבְׂשַכר 
ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוֶכה ָהָאָדם ַאף ְלֶׁשַפע, ְּבָרָכה, 

ַהְצָלָחה, ָּבִנים, אֶֹׁשר ָועֶֹׁשר ְוָכל טּוב. 
ְּכֶהְמֵׁש ְלָכ ִנָּתן ְלהֹוִסיף ְוִלְדרֹׁש ַאף ֶאת ַהָּפסּוק ַהָּבא: 
ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ַהּמֵֹׁשל  ֵּביתֹו  ְזַקן  ַעְבּדֹו  ֶאל  ַאְבָרָהם  "ַוּיֹאֶמר 
'ַאְבָרָהם' ְּבִגיַמְטִרָּיה ָרָמ"ח,  לֹו ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי"; 
ָרָמ"ח  ְּבָכל  ְּדַהְינוּ  ּכֹחוֹ,  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ִּכי   ְלַלֶּמְד
 ֶמֶל' ַהְּמֻכֶּנה  ַהֵּיֶצר  ֶאת  ַּתְחָּתיו  ְלַהְכִניַע  זֹוֶכה  ֵאיָבָריו, 
ָזֵקן ּוְכִסיל' ְוִלְׁשט ָעָליו ְּכָאדֹון ַעל ַעְבּדֹו. ְוא עֹוד, ֶאָּלא 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ִויַסֵּיַע  ְיֵרכֹו'  ַּתַחת  ָידֹו  ֶאת  'ָיִׂשים  ֶׁשַהֵּיֶצר 

ְרצֹון ּבֹוְראֹו ְּבַקּלּות ּוִבְמִהירּות.
'ַאֲהַבת ַחִּיים' 

ְסֻגָּלה ְלִזּוּוג ָהגּון
ם" (כד ז) ה ִלְבִני ִמּׁשָ "הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ְוָלַקְחָּת ִאּׁשָ

ָּדַרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶקְסֶלר ַּבַעל 'נֹוְטֵרי ָאֵמן':
ִלְמצֹא  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשל  ְׁשִליחּותֹו  ֶאת  ַהְּמָתֶאֶרת  זֹו  ִמָּפָרָׁשה 
ִׁשּדּוִכים.  ְּבִעְנְיֵני  ַרִּבים  ְיסֹודֹות  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ְלִיְצָחק  ה  ִאּׁשָ
ִהיא  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַהְקָּפָדה  הּוא  ֵמַהְּיסֹודֹות  ֶאָחד 
ְסֻגָּלה ִלְמִציַאת ִזּוּוג ָהגּון. ִנָּתן ִלְדרֹׁש זֹאת ִמָּכ ֶׁשָראֵׁשי 
ֵהם  ְוָלַקְחָּת"   ְלָפֶני ַמְלָאכֹו  ִיְׁשַלח  "הּוא  ַהָּפסּוק:  ֵּתבֹות 

ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ְּכִמְנַין 'ָאֵמן'. 
ֻקְנְטֵרס 'ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר' עמ' 123

ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ 356ּפָ תשפ"א

"ץ ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ֲחָזַרת ַהּׁשָ
"ץ, ֻמְבָטח ְל ֶׁשִּתְתַמֵּלאָנה ִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך ְוַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשְּתַבֵּקׁש  ְיהּוִדי ָיָקר! ְּבֵעת ֶׁשִהְּנ עֹוֶנה ָאֵמן ַעל ֲחָזַרת ַהּׁשָ

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּתְתַקֵּבְלָנה. ֶׁשָּכ ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוָנה ִּגירֹוְנִדי ְּב'ִאֶּגֶרת ַהְּתׁשּוָבה' (אֹות ו): 

ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר ּוִמְתַּפֵּלל, ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה. ִויַכּוֵן ִלּבֹו ְּבָכל ְּבָרָכה  "ּוְבָׁשָעה ֶׁשּׁשְ
ּוְבָרָכה ְּכֵדי ֶׁשֵּיַדע ַעל ֵאיֶזה ְּבָרָכה הּוא עֹוֶנה ָאֵמן ְוֵיׁש לֹו ָּבֶזה ָׂשָכר ָּכפּול, ַוֲהֵרי ֶזה ְּכמֹו ִהְתַּפֵּלל 
ְׁשֵני ְּפָעִמים זֹו ַאַחר זֹו ְוָאְמרּו ָרָז"ל ַּבִּמְדָרׁש ִאם ִהְתַּפַּלְלָּת... ְוָחַזְרָּת ְוִהְתַּפַּלְלָּת, 

ר ֶׁשְּתִפָּלְת ִנְׁשַמַעת".  ְּתֵהא ְמֻבּׂשָ
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ַּבַעל  ִמִּפי  ֶׁשִּנְׁשַמע  ִנְפָלא  ִסּפּור  ִלְפֵניֶכם 
ַהַּמֲעֶׂשה ָהַרב ר. ְׁשִליָט"א ִמּמֹוִדיִעין ִעִּלית. 
ַהִּמְתַקֵּים  ְמֻיָחד  ּכֹוֵלל  ְלַיֵּסד  ָזָכה  ר.  ָהַרב 
ְּבֵקרּוב  ְועֹוֵסק  ֵכָנה  ַהּׁשְ מֹוִדיִעין  ָּבִעיר 
ָּדִתִּיים,  ְּבִתיכֹוִנים  ֶׁשּלֹוְמִדים  נַֹער  ְּבֵני 
ְּבֶאְמָצעּות ַחְברּותֹות ִעם ַאְבֵרִכים ֻמְפָלִגים 
ִעם  ִלְלמֹד  ְּכֵדי  עֹוֵתיֶהם  ִמּׁשְ ַהַּמְקִּדיִׁשים 
ּוַמְרִחיִבים  ַמְׁשִליִמים  ֵהם   ּוְבָכ ַהְּנָעִרים, 
עֹות ַהֻּמְקָּדׁשֹות ְּבמֹוָסדֹות  ַּבֲעבּוָרם ֶאת ַהּׁשָ

ֵאֶּלה ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה.
ִלְנִׂשיאּות  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  זֹוָכה  זֹו  ְּפִעילּות 
ַהָּבִריא  ַהֶּקֶׁשר  ְמֻיֶחֶדת.  ּוְלַהְצָלָחה  ֵחן 
ְוַהְּמָקֵרב ֶׁשּנֹוֵצר ֵּבין ָהַאְבֵרִכים ַלַּתְלִמיִדים 
נֹוֵׂשא ֵּפרֹות ְמֻׁשָּבִחים ּוַמְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה ַעל 

ֲעִתיָדם ְוַעל ֲעִתיד ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם.
*

ָּבְקרֹו ֶׁשל יֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה – ֶעֶרב ִׂשְמַחת 
ּתֹוָרה – ְּבִעיר ַהּתֹוָרה מֹוִדיִעין ִעִּלית. ְנִגיף 
ְּבֵביתֹו,  ָחַגג  ִאיׁש  ֶׁשָּכל   ְלָכ ָּגַרם  קֹורֹוָנה 
הּוא ּוִמְׁשַּפְחּתֹו. ִׂשְמַחת ַהַחג ַהְּמֻיָחד ָהְיָתה 
ּוָפחֹות  ַהחּוץ,  ֶאל  ֵמַהְּלָבבֹות  ֻמְׁשַּפַעת 
ָיְצָרה  זֹאת  ֻעְבָּדה  ַהְּלָבבֹות.  ֶאל  ֵמַהחּוץ 
ַלה'  קֶֹדׁש  ֶׁשֻּכּלֹו  ַחג  ֶׁשל  ְמֻיֶחֶדת  ְּתחּוָׁשה 
ֶׁשְּכָבר  ּוְמרֹוֶמֶמת  ֻמְפָלָאה  רּוָחִנית  ֲחָוָיה   –

עֹוֶמֶדת ְלִהְסַּתֵּים...
ִמְתַּפְּלֵלי ַה'ּוִָתיִקין' ָהַרִּבים, ֶׁשִהְׁשִּכימּו קּום 
ְּביֹום ֶזה ַּכִּמְנָהג ַהְּמֻקָּבל ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, ְּכָבר 
רֹאׁש,  ְּפרּוֵעי  לּוְלֵביֶהם  ַהְּתִפָּלה.  ִמן  ָׁשבּו 
ְוֵעיֵניֶהם  ְוַכִּדין,  ַּכָּדת  ֲחבּוטֹות  ַעְרבֹוֵתיֶהם 
ְלגֹוְמָרּה  ּוְבִׂשְמָחה  ִעיָלִאי  ְּבאֶֹׁשר  ְמִאירֹות 

ֶׁשל ִמְצָוה.
ֶׁשל  ָקֶפה  ְלכֹוס  ַהֻּסָּכה  ֶאל  ֵהם  ִנְכָנִסים 
ְּבַאָּפם.  ַמֶּכה  ָחִריף  ֵריַח  אּוְּפס...   ַא ּבֶֹקר, 
ַמָּבט ֶאל ֶהָהִרים ַהּשֹׁוְכִנים ָּבֹאֶפק ַהְּדרֹוִמי 
ְּכַתְמַּתּמֹות  ֶלָהבֹות  ַהּכֹל.  ֶאת  ִהְסִּביר 
ַמִים ְוִהְסַּתֲערּו ַעל ַהִּצְמִחָּיה  ִלֲחכּו ֶאת ַהּׁשָ
ֶׁשִּמּמּול.  ֶהָהִרים  ֶאת  ַהְּמַכָּסה  ָהֲעבֹוָתה 
זֹו  ִצְמִחָּיה  ָהְפָכה  ָׁשָרב  ְיֵמי  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ִהְסַּתְּיעוּ  ָהרּוחֹות  ְמֻסָּכן.  ְּבֵעָרה  ְלחֶֹמר 
ְּברּוַח ִמְזָרִחית ֶׁשָּנְׁשָבה ְּבעֹז ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, 
ְוָהֵאׁש ִטְּפָסה ִּבְמִהירּות ֶאל ִּפְסגֹות ֶהָהִרים 

ְוִכְּלָתה ֶאת ָּכל ַהִּנְקֶרה ְּבַדְרָּכּה.
מֹוִדיִעין  ֶׁשִּמּמּול  ַהִּגְבָעה  ִּפְסַּגת  ַעל 
ָּכֵעת  ָהֳאָרִנים'.  'ְּכַפר  ַהִּיּשּׁוב  ׁשֹוֵכן  ִעִּלית 
ָהעֹוְמִדים  ֵאּלּו  ִמֶּמּנּו,  ָּבִּתים  ַעְׂשרֹות  ָהיּו 
ֵאּלּו  ָהֵאׁש.  ְיֵדי  ַעל  ְמֻאָּיִמים  ַהּנֹוף,  ְּבַקו 
ִּכי  ְלַמֲעֶנה  ָזכּו  ָהֵאׁש  ִלְמַכֵּבי  רּו  ֶׁשִהְתַקּׁשְ
ַהּכֹחֹות ְּכָבר ְּבַדְרָּכם ַלָּמקֹום, אּוָלם א ָהָיה 
ֵרָפה  צֶֹר ְּבַעִין ִמְקצֹוִעית ְּכֵדי ְלָהִבין ֶׁשַהּׂשְ

ִליָטה. ַהִּמְתַלַּקַחת עֹוֶמֶדת ָלֵצאת ִמּׁשְ
ָהֵאׁש  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ ַהְּקרֹובֹות  ָעַתִים  ַּבּׁשְ
ֶׁשִּמָּסִביב  ֶהָהִרים  ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ִּבְמִהירּות 
חֶֹרׁש  ֶׁשל  ּדּוָנִמים  ַעְׂשרֹות  ְּבַדְרָּכּה  ְוִכְּלָתה 
 ,ָסִמי ָעָׁשן  ָאפּוף  ָהָיה  ָהֲאִויר  ִטְבִעי. 
ִהְתַאְּמצּו  ֵאׁש  לֹוֲחֵמי  ֶׁשל  ְצָוִתים  ְוַעְׂשרֹות 
ֶאָּלא   .ַהָּסמּו ַהִּיּשּׁוב  ָּבֵּתי  ַעל  ְלָהֵגן  ְּכֵדי 
ָהָיה  א  ְּבָעְצָמה  ָסֲעָרה  ֶׁשָהרּוַח  ְזַמן  ֶׁשָּכל 

ְלֵאל ָיָדם ְלהֹוִׁשיַע.
ַהֶּמָגפֹון  ֶׁשל  ַהָּצרּוד  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ִמֶּמְרָחק 
ַהּקֹוֵרא ְלתֹוָׁשֵבי ַהִּיּשּׁוב ְלִהְתַּפּנֹות ִמָּבֵּתיֶהם 
ֶׁשהּוַכן  ִמְתָחם  ְלֵעֶבר  ְוֶהָעָׁשן,  ָהֵאׁש  ִמְּפֵני 
ַרק  ִנָּתן  ַהְּסמּוָכה.  מֹוִדיִעין  ָּבִעיר  ַּבֲעבּוָרם 
ִּבְלָבבֹוֵתיֶהם  ֶׁשִהְּכָתה  ַהֲחָרָדה  ֶאת  ְלַדְמֵין 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ְּכֶׁשָּכל ּתֹוָׁשב ָחַרד ַעל ּגֹוַרל 

ֵּביתֹו ֶׁשָעלּול ְלֵהָהֵפְך ְלַמֲאֹכֶלת ֵאׁש.
ְוָכ ִמְסָּפר ָהַרב ר. ְׁשִליָט"א:

"ִמֵּביִתי ָצִפיִתי ִּבְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש ַהִּמְתָקְרבֹות 
ָהֳאָרִנים',  'ְּכַפר  ַהִּיּשּׁוב  ְלָבֵּתי  ִּבְמִהירּות 
ֶאָחד  הּוא  יֹוִסי  ְּביֹוִסי.  ִנְזַּכְרִּתי  ּוִפְתאֹום 
ִמַּתְלִמיֵדי ַהִּתיכֹון ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבַחְברּוָתא ִעם 
ַאְבְרֵכי ַהּכֹוֵלל, ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ִמְתּגֹוֶרֶרת ְּבֶאָחד 
ֶׁשֻאְּימּו  ֵאּלּו  ַּבִּיּשּׁוב,  ַהִּמְזָרִחִּיים  ֵמַהָּבִּתים 

ֻמְדָאג  ָהִייִתי  ַהּנֹוָרָאה.  ָהֵאׁש  ְיֵדי  ַעל  ַעָּתה 
ְמאֹד ִלְׁשלֹומֹו ְוִלְׁשלֹום ֵּביתֹו.

ֶׁשֵהֵחּלּו  ַּבֶּלָהבֹות  ֵּביִתי  ֵמַחּלֹון  ָצִפיִתי 
ַהִּכּבּוי  ְמטֹוֵסי  ּוְבֵׁשֶׁשת  ַהָּבִּתים  ֶאת   ְלַלֵח
ּוַמְׁשִליִכים  ָוׁשֹוב   ָהלֹו ָּבֲאִויר  ַהּדֹוִאים 
ֳחָמִרים ְמַעְּכֵבי ְּבֵעָרה ַעל ֶהָהִרים ֶׁשִּמָּסִביב 
ט  ְלִהְתַּפּׁשֵ ֵמָהֵאׁש  ִלְמנַֹע  נֹוָאׁש  ְּבִנָּסיֹון 
ְלֵעֶבר ַהָּבִּתים. ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור הֹוֵצאִתי ֶאת 

ְרִּתי ְליֹוִסי. ַהֶּטֶלפֹון ַהַּנָּיד ִמִּכיִסי ְוִהְתַקּׁשַ
ַעד  ִחּיּוג  ִנְסיֹונֹות  ְלַכָּמה  ָזקּוק  ָהִייִתי 
הּוא  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר  יגֹו.  ְלַהּׂשִ ֶׁשִהְצַלְחִּתי 
ִלי,  ָאַמר  הּוא  'ָהַרב',  ְמבָֹהל.  ָהָיה  ִנְׁשָמע 
ַהֲהמּוָלה  ַעל  ִלְגּבֹר  ִמְתַאֵּמץ  ְּכֶׁשּקֹולֹו 
ְררּו ְסִביבֹו, 'ַמָּמׁש ַעְכָׁשו ִּפּנּו  ְוַהֶּבָהָלה ֶׁשּׂשָ
ַהּכֹל  ִהְׁשַאְרנּו  ְלמֹוִדיִעין.  ִּבְמִהירּות  אֹוָתנּו 
ֶׁשַהֶּלָהבֹות  אֹוְמרֹות  מּועֹות  ַהּׁשְ ֵמָאחֹור. 
ְּכָבר אֹוְכלֹות ַּבָּבִּתים ַהְּסמּוִכים ְלָבֵּתינּו, ּוִמי 

יֹוֵדַע ִאם ִיְהֶיה ָלנּו ְלֵהיָכן ַלֲחזֹר...'
ָמָצאִתי.  ְוא  ְלַהְרִּגיעֹו  ְּכֵדי  ִמִּלים  ִחַּפְׂשִּתי 
ַמִים  אּוָלם ִּפְתאֹום, ִהִּגיָעה ֵאַלי ֶהָאָרה ִמּׁשָ
ְמַדְּבִרים  ֶׁשָאנּו  ַעד  'יֹוִסי,  לֹו:  ְוָאַמְרִּתי 
ְלִהְתַאֵּמת...  ָחִליָלה  ָיכֹול   ֶׁשְּל ַהֲחָׁשׁש 
יָחה  ֲחָבל ַעל ָּכל ְׁשִנָּיה. ֲאִני ְמַנֵּתק ֶאת ַהּׂשִ
ּוַמְתִחיל ִמָּיד לֹוַמר ְּתִהִּלים, ַיַחד ִעם ְיָלַדי. 
ּוָפׁשּוט  ַהּכֹל  ַלֲעזֹב   ְל ַּגם  ַמְמִליץ  ֲאִני 

ְלִהְתַּפֵּלל...'
ִּכי  ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק  ְּבִאחּול  ִמֶּמּנּו  ִנְפַרְדִּתי 
ֶיֱאַרע  ְוא  ָׁשְוא  ַּכֲחַׁשׁש  ִיְתָּבֵרר  ַהֲחָׁשׁש 
ְבִּתי  ִהְתַיּׁשַ ּוִמָּיד  ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו,  לֹו  ֶנֶזק  ָּכל 
ְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִעם ְיָלַדי. ָקָראנּו ֶּפֶרק ַאַחר 
ְּכֶׁשִמַּּבַעד  ּוְבִהְתעֹוְררּות,  ְּבַכּוָָנה  ֶּפֶרק 
ַהַּמֲאַמִּצים  ְלמּוֵלנוּ  ִנְׁשָקִפים  ְלַחּלֹון 
ַהִּכּבּוי  ּכֹחֹות  ֶׁשעֹוְרִכים  ָהִאיְנֶטְנִסיִבִּיים 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְמַׁשְכנּו  ּוֵמַהַּקְרַקע.  ֵמָהֲאִויר 
ְּבֶרֶגׁש ּוְבַכּוָָנה ַּגם ְּכֶׁשָּמַס ָעָׁשן ָסִמי ִּכָּסה 
ַהִּיּשּׁוב  ּוָבֵּתי  ֶׁשּמּוֵלנּו,  ָהְרִאָּיה  ְׂשֵדה  ֶאת 

ַהָּסמּו ֶנֶעְלמּו ֵמֵעיֵנינּו.
ּכֹחֹות  ִהְצִליחּו  ַהָּצֳהַרִים  ִּבְׁשעֹות  ַרק 
ֶׁשִהְסִּפיָקה  ָהֵאׁש  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּלט  ַהִּכּבּוי 
ַהּנֹוף  ְּביֹוֵתר.  ָּגדֹול  ֶׁשַטח  ְלַכּלֹות  ֵּביְנַתִים 
ְלָׁשחֹר   ָהַפ ֵאָליו,  ִהְתַרַּגְלנּו  ֶׁשּכֹה  ַהָּירֹק 
ָׁשַמִים  ֶׁשְּבַחְסֵדי  ִלְׁשמַֹע  ָׂשַמְחנּו  ּוְמֻפָחם. 
ַעל  מּועֹות  ַהּׁשְ אּוָלם  ְּבֶנֶפׁש,  ִנְפָּגִעים  ֵאין 
ָּכ ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ָּבִּתים ְּבִיּשּׁוב 'ְּכַפר ָהֳאָרִנים' 

ֶׁשָעלּו ָּבֵאׁש ָטְרדּו ֶאת ְמנּוָחֵתנּו.
ָהִייִתי ְמֻרָּתק ָלַדַעת ָמה ָעָלה ְּבגֹוַרל ֵּביתֹו 
ַעד  ְּבֶמַתח  ְלַהְמִּתין  ֶנֱאַלְצִּתי   ַא יֹוִסי,  ֶׁשל 
ֶׁשִּמְׁשַּפְחּתֹו ּתּוַכל ָלׁשּוב ֶאל ַהַּבִית ְוֶלֱאמֹד 

ֶאת ַהְּנָזִקים.
ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָחְלָפה ַעד ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ִמְסַּפר 
ַהֶּסלּוָלִרי  ַצג  ַעל  מֹוִפיַע  יֹוִסי  ֶׁשל  ַהֶּטֶלפֹון 
ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר  ַלֲענֹות.  ִמַהְרִּתי  ֶׁשִּלי. 
ָּפׁשּוט  ֶזה  'ָהַרב,  יֹוִסי:  ֶׁשל  ַהִּנְרָּגׁש  קֹולֹו 
ִּבְזכּות  ַרק  ֶׁשַהּכֹל  ָּבטּוַח  ֲאִני  ֵיָאֵמן!  א 

ַהְּתִפּלֹות...!' 
ַא ְּבקִֹׁשי ִהְצַלְחִּתי ְלַחֵּלץ ִמִּפיו ַּכָּמה ִמִּלים 
ֶׁשִהְבִהירּו ִלי ֶאת ּגֶֹדל ַהֵּנס. ִמְסַּתֵּבר ִּכי ָּבּה 
ָּבֵעת ֶׁשָּקָראִתי ִעם ְיָלַדי ְּתִהִּלים ְּבֵביִתי, ַּגם 
ֻפָּּנה  ֶׁשֵאָליו  ַּבָּמקֹום  ב  ִהְתַיּׁשֵ ְּבַעְצמֹו  יֹוִסי 
ּוְלַבֵּקׁש  ְּתִהִּלים  לֹוַמר  ְּכֵדי  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם 

ַעל ּגֹוַרל ֵּביתֹו, ְלַבל ַיֲעֶלה ָּבֵאׁש ָחִליָלה.
ְוַהֵּנס ָאֵכן ִהְתַרֵחׁש. ְּבעֹוד ַהָּבִּתים ֶׁשִּמָּיִמין 
מֹאל ְלֵביתֹו ִנּזֹוקוּ ָקׁשֹות ִמן ָהֵאׁש אֹו  ּוִמּׂשְ
ִּבְכהּוא  ִנְפַּגע  א  ֶׁשּלֹו  ֵּביתֹו  ָּכִליל,  ִנְׂשְרפּו 
ֶזה. ְּכמֹו ֻהַּקף ְּבַעְנֵני ָּכבֹוד ִהְתַרֲחָקה ָהֵאׁש 

ֵמַהַּבִית ְוִדְּלָגה ַלַּבִית ֶׁשַאֲחָריו.
ַהַּבִית  ַעל  ֶׁשֵהֵגן  ַהּסֹוד  ֶאת  ָיַדְענּו  ְׁשֵנינּו 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהְּתִפָּלה  זֹו  ָהְיָתה  ָהֵאׁש.  ִמְּפֵני 
ֲהָגָנה  חֹוַמת  ְוָיְצָרה  ַהָּנכֹון  ָּבֶרַגע  ְּבִדּיּוק 

ֶׁשָּמְנָעה ְּבַעד ָהֵאׁש ִמִּלְפּגֹעַ ַּבַּבִית".
הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ּכַֹח ָהְרִאָּיה ַהִּמְתַחֵּדׁש 
ֶׁשִּנְבֵראנּו   ָּכ ַעל   ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  ֶׁשהֹוֵדינּו  ְלַאַחר 
ַּדְרָּכם,  ֶאת  ְמִאיִרים  ְוַהִּמְצוֹות  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִּכיהּוִדים 
ַהּטֹובֹות  ַעל  ְּבָרכֹות  ְּבִסְדַרת  ּומֹוִדים  ָאנּו  מֹוִסיִפים 
ָהַרּבֹות ֶׁשַּמֲעִניק ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל יֹום ְויֹום 

ְּבַחֵּיינּו. 
ֲאִמיַרת ְּבָרכֹות ֵאֶּלה ַמְפָנה ַּבֲעבּוֵרנּו ַזְרקֹור ַרב ָעְצָמה 
ִעָּמנּו  ֶׁשּגֹוֵמל  ַוֲחָסִדים  טֹובֹות  ְספֹר  ֵאין  ַעל  ַהֵּמִאיר 
ְלַהִּכיר  ָעֵלינּו  ֵמָחָדׁש.  יֹום  ְּבָכל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָּבֶהן ּוְלַהְרִּגיָׁשן, ְוא ִלְראֹות ָּבֶהן ְּכֶטַבע ָחִליָלה. ִּכי ַאף 
ֶׁשַּקָּיִמים ְּפָרִטים ַהִּנְרִאים ְּכַׁשְרֶׁשֶרת ְּפֻעּלֹות ִׁשְגָרִתּיֹות 
ִמְתַחְּדִׁשים  ֵהם  ְּבפַֹעל  ְּכֵמֵאֶליהָ,  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַהַּנֲעֵׂשית 
ּוַבֲחָסָדיו  ה'  ְּבַרֲחֵמי  ְוַרק   ַא ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ָעֵלינּו 
ְּבַכּוָָנה  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ְּבֶאְמָצעּות  ַהְּמֻרִּבים. 
ֶׁשּגֹוֵמל  ְלִמי  ּוְלהֹודֹות   ְּבָכ ְלַהְבִחין  ָאנּו  ִמְתעֹוְרִרים 

ִעָּמנּו ֲחָסִדים ֵאּלּו. 
ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ִנְתָקן  ִעְוִרים'  'ּפֹוֵקַח  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח 
ִּבְׁשַעת  ּוַמְׁשָמעּותֹו:  ִעְוִרים",  ּפֵֹקַח  "ה'  ח):  קמו  (ְּתִהִּלים 
ָנה ֻמְׁשָּבת ּכֹחַ ָהְרִאָּיה ֶׁשל ָהָאָדם, ַעְפַעָּפיו ֶנֱעָצִמים  ַהּׁשֵ
ָנתֹו, ְּבָׁשָעה  ַוֲהֵרי הּוא ְּכִעּוֵר ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה. ּוְבקּומֹו ִמּׁשְ
ֶׁשהּוא ּפֹוֵקַח הּוא ֵעיָניו ּוִמְתַחֵּדׁש ּבֹו ּכֹחַ ָהְרִאָּיה, ֲהֵרי 
הּוא ְּכִעּוֵר ֶׁשִהְתַּפֵּקַח, ְוָעָליו ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ַהּבֶֹקר  ַהְׁשָּכַמת  ('ַאּבּוִדְרַהם'  ְלִתְקָנּה  ָׁשָבה  ֶׁשְרִאָּיתוֹ   ָּכ ַעל 

ַחר).  ּוִבְרכֹות ַהּׁשַ

ֶׁשֵאינֹו  ָהְרִאָּיה  ִמחּוׁש  ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ִלְפעֹל,   ַמְמִׁשי ִמיָעה  ַהּׁשְ חּוׁש  ָנה,  ַהּׁשֵ ִּבְׁשַעת  ָּפִעיל 
ַּכֲאֶׁשר  ִמְתעֹוֵרר  ֶׁשָאָדם  ְּבחּוׁש  רֹוִאים  ֶׁשָאנּו  ּוְכמֹו 
ַהְּגָרָׁש"ז  ִהְסִּביר  זֹו  ְּבֻעְבָּדה  ְלִצּדֹו.  ָחָזק  קֹול  ִנְׁשָמע 
אֹוֶיעְרָּבְך ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֲחָכִמים א ָּכְללּו ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות 
ִמיָעה, ְּכִפי ֶׁשִּתְּקנּו  ַחר הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת ַעל ּכֹחַ ַהּׁשְ ַהּׁשַ

ַעל ָהְרִאָּיה ('ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' ְּתִפָּלה פכ"ב הע' 97).

ִּפְלֵאי ּכַֹח ָהְרִאָּיה
ִלּמּוַדי  "ִּבְתקּוַפת  ְׁשִליָט"א:  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  הגר"י  ִסֵּפר 
ִּביִׁשיַבת ְסַלּבֹוְדָקא נֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ְּבֶבן ֲעִלָּיה ֵמֲחֵבַרי, 
ַהְּתִפָּלה  ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ַקָּלה  ָׁשָעה  ִהְׁשִּכים  יֹום  ֶׁשְּבָכל 
ְוָיָצא ֵמַהְּיִׁשיָבה, ּוְכֶרַבע ָׁשָעה ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ַלְּתִפָּלה 
ְּבֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה. ַהָּדָבר ָהָיה ָּתמּוַּה ְּבֵעיַני, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף 
ִמיָרה  ַהּׁשְ ְּבִביַתן  ַהֻּמְפָלָאה:  ָהֱאֶמת  ִלי  ִהְתָּבְרָרה 
ֶׁשְּבֶפַתח ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת 'ּדוֶּּבק' ַהָּסמּו, ׁשָכַן ֶּדֶר ֶקַבע 
ִאיׁש ִעּוֵר ֶׁשָהָיה ַאְחַראי ַעל ַמֲעֶרֶכת ַהֶּטֶלפֹוִנים ֶׁשל ֵּבית 
ַהֲחרֶֹׁשת. ַהָּבחּור ָטַרח ִמֵּדי ּבֶֹקר ְלַהְׁשִּכים ְּכֵדי ְלָהִעיף 
ֶׁשל  ַמִים  ַהּׁשָ ַמְּתַנת  ְּבעֶֹמק  ְלַהִּכיר  ְוַדְרּכֹו  ָּבִאיׁש  ַמָּבט 
חּוׁש ָהְרִאָּיה, ְוַאַחר ָּכ ָלׁשּוב ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְולֹוַמר ֶאת 

ִּבְרַּכת 'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ְּבַכּוָָנה ְיֵתָרה" ('טּוְב ַיִּביעּו', ַתְזִריַע).
ַהֻּמְפָלא,  ָהְרִאָּיה  ּכֹחַ  ַעל  ָּכָראּוי  ְלהֹודֹות  ְּכֵדי  ְוָאֵכן, 
ִנְפַּתח  ְּבַמהּותֹו:  ִּבְמַעט  ְולּו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ׂשּוָמה 
ְּביֹוֵתר  ָהָרָחב  ַהְּטָוח  ַּבַעל  הּוא  ָהְרִאָּיה  ֶׁשחּוׁש  ָּבֻעְבָּדה 
ְוָהֵריַח  ִמיָעה  ַהּׁשְ ַהִּדּבּור,  חּוׁש  ַהחּוִׁשים;  ִמְּכַלל 
ָהֵעיַנִים  אּוָלם  ַיֲחִסית,  ְקָצִרים  ְלֶמְרַחִּקים  ֻמְגָּבִלים 

ְמֻסָּגלֹות ִלְראֹות ְלֶמְרַחִּקים ֲעצּוִמים.
ִמְּלַבד זֹאת, ּכֹחַ ָהְרִאָּיה הּוא ַּבַעל ֶהֵּקף ָעצּום; ִּבְׁשִנּיֹות 
ֲאֶׁשר  ְּפָרִטים,  ֵאין-ְספֹר  ִלְראֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְספּורֹות 
ַאף ִאם יּוַכל ְלָתֵאר אֹוָתם ֶיֱאַר לֹו ַהָּדָבר ְזַמן ַרב. ְּכֵדי 
ְלַדְמֵין זֹאת ַנְחׁשֹב ַרק ַּכָּמה ְזַמן ִיַּקח ָלנּו ְלָתֵאר ִלְפָרֵטי 

ְּפָרִטים ֶאת ַהּנֹוף ַהִּנְגֶלה מּול ֵעיֵנינּו ְּבַהִּביֵטנּו ִמְּמרֹוֵמי 
ִמְגָּדל ָּגבֹוַּה ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' ִסּדּור ַהְּתִפָּלה).

ֶׁשַּגם  ַעד  ְּביֹוֵתר,  ֻמְפָלָאה  ְּבָחְכָמה  ְּבנּוָיה  ַעְצָמּה  ָהַעִין 
ְּתכּונֹוֶתיָה,  ְׁשַלל  ַעל  ֲעַדִין  ָעְמדּו  א  ַהחֹוְקִרים  ְּגדֹוֵלי 
'ֱאמּוָנה  ִסְפרֹו  ִּבְתִחַּלת  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ֶׁשּכֹוֵתב  ְּכִפי 
ַעִין  ִּתְׂשַּבע  א  ָּבַעִין,  ֵיׁש  ַהָחְכָמה  ִמן  "ַּכָּמה  ּוִבָּטחֹון': 
ֲחָכִמים  יֹוִסיפּו  ּדֹור  ַאַחר  ְודֹור  ִלְׁשמַֹע,  ְואֶֹזן  ִלְראֹות 
ַהְּצרּוָפה  ַהָחְכָמה  אֹוְצֵרי  ֶאת  ְלָהִבין  ּוְנבֹוִנים  ָלַדַעת 

ִּביִציַרת ָהַעִין ְוֶאל ַּתְכִליָתּה א ִהִּגיעּו".
'ּפֹוֵקַח  "ּוְבִבְרַּכת  ָהֲעבֹוָדה':  ְוׁשֶֹרׁש  ַה'ְּיסֹוד  ָּכַתב  עֹוד 
ִעְוִרים' ִיְפַקח ֶאת ֵעיָניו ַּבֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה. ַאף ֶׁשּיֹאַמר 
ְּבָרָכה  ַּבֲחִתיַמת  ְסגּורֹות,  ְּבֵעיַנִים  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ָהָאָדם 
 ִיְתָּבַר ְּגבּוָרתֹו  ְלַהְראֹות  ָּבֶזה  ִויַכּוֵן  ֵעיָניו,  ִיְפַּתח  זֹו 
ִּבְבִריַאת ָהֵעיַנִים, ֶׁשָּיכֹול ַלֲעצֹם ֵעיָניו ְּכֶׁשִּיְרֶצה ְוִלְפּתַֹח 
ְלַבד  ֶזה.  ְּבֵאֶבר  ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  ֶׁשִהיא  ְּכֶׁשִּיְרֶצה, 
ֵעיֵני  ֶׁשֵהם  ָהֵעיַנִים  ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ַהִּנְפָלָאה,  ֵמַהָחְכָמה 

ָּבָׂשר ּוְמִאיִרין ָמאֹור ִנְפָלא..."

ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין
ַהּכֹל  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  "ָאַמר   : יד)  נג  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  מּוָבא 
ֶאת  ֵמִאיר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַעד  סּוִמין  ְּבֶחְזַקת 
ָּבעֹוָלם  ִּכי   ִמָּכ ָלַמד  ָהִרי"מ'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ֵעיֵניֶהם". 
 הּוא ַקָּים ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּנְצָר ַהֻּמְפָלא ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֶׁשהּוא  ַעד   ְּבָכ ַמְבִחיִנים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ֶאָּלא  ְלַחֵּיינּו,  ָלנּו 

ּפֹוֵקַח ֶאת ֵעיֵנינּו ('ְׂשַפת ֱאֶמת' ֻחַּקת תרנ"ט). 
ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבֵּסֶפר 
ֵעיֵנינּו  ֶׁשִּתָּפַקְחָנה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַאף  ּוְלַבֵּקׁש  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ֵמִאָּתנּו  ְוִיָּמְנעּו  ְראּוִיים  טֹוִבים  ְּדָבִרים  ַרק  ִלְראֹות 

ַמְראֹות ֲאסּוִרים. 
ָּכ מּוָבא ַּגם ְּב'ִׂשיחֹות ֶהָחֵפץ ַחִּיים' (עמ' קטו) ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַמְכִריִזים  ָאנּו  ִעוְִרים'  'ּפֹוֵקַח  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו 
ְמַחֶּיֶבת  זֹו  ְוַהְכָרָזה  ֵעיֵנינּו,  ֶאת  ּפֹוֵקַח  ְלַבּדֹו  הּוא   ָּברּו
ְוַרק   ַא ְּבֵעיֵנינּו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְּבֶהְתֵאם;  ְלִהְתַנֵהג  אֹוָתנּו 
ְלצֶֹרְך ִמְצָוה ְוָחִליָלה א ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָדָבר ַהֵּמִביא ִליֵדי 
ָתתּורּו  "ְוא  לט):  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשֻהְזַהְרנּו  ּוְכִפי  ֲעֵבָרה, 

ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם". 

ַהִאם סּוָמא ְמָבֵר ְּבָרָכה זֹו?
ְלַדַעת  ַחר:  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶׁשל  ְּבִגְדָרן  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו 
ָהָאָדם  ֲהָנַאת  ַעל  ִנְתְקנּו  ֵהן  ז-ט)  ז  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב"ם 
ֵאינֹו  ַהְּבָרָכה  א  ִמֻּמּׂשָ ֶנֱהֶנה  ֶׁשֹּלא  ִמי   ּוְלִפיָכ  ,ַהְּמָבֵר
ְוָהא)  ד"ה  ב  ז  (ְּפָסִחים  ָהַרְמָּב"ן  אּוָלם  אֹוָתּה.   ְלָבֵר ָיכֹול 
חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשֵהן ִנְתְקנּו ַעל ֲהָנאֹות ַהְּבִרּיֹות ִּבְכָללּוָתן, 
 א ַהְּבָרָכה ָיכֹול ְלָבֵר ּוְלִפיָכ ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמֻּמּׂשָ

אֹוָתּה. 
ִּדינֹו  ְלַגֵּבי  זֹו  ִמַּמְחֶקת  ִמָּנה  ַנְפָקא  ָלְמדּו  ָהַאֲחרֹוִנים 
ָהַרְמָּב"ם  ְלַדַעת  ִעְוִרים';  'ּפֹוֵקַח  ְּבִבְרַּכת  סּוָמא  ֶׁשל 
ֶׁשַהְּבָרָכה ִנְתְקָנה ַעל ֲהָנַאת ַהְּמָבֵר, ֵאין ַהּסּוָמא ָיכֹול 
ְלָבְרָכּה, ֶׁשֲהא א ֶנֱהֶנה ִמְּפִקיַחת ֵעיָניו. ְוִאּלּו ְלַדַעת 
 ְלָבֵר ָיכֹול  ַהּסּוָמא  ַאף  ְּכָלִלית,  ְּבָרָכה  ֶׁשּזֹו  ָהַרְמָּב"ן 
אֹוָתּה (לְבּוׁש מו ח; ֵאִלָּיה זּוָטא ָׁשם ו. ְלִעְנַין ֲהָלָכה ְרֵאה משנ"ב 

ָׁשם כה). 

ֵרָפה ִּבְכַפר ָהֳאָרִנים ַהּׂשְ

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּבכַפר ה

ּו סִספוּ
עעלַ
ִ ם

ת 'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים'  ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ר ּּּבִ

ִניננני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֶּבָעלֹון ַהֻּמְרָחב ֶׁשהֹוֵצאֶתם ָלאֹור ְּבָפָרַׁשת ַהֲאִזינּו ִהְרַחְבֶּתם ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה ב) ֶׁשִּבְזכּות 
ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה. 

ָרִציִתי ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם ְוֶאת קֹוְרֵאי ֶהָעלֹון ְּבֶרֶמז ִנְפָלא ֶׁשָעָלה ְּבַדְעִּתי ְּבִעְנָין ֶזה: ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים 
ַהְּמַסְּימֹות ֶאת ְּתִפַּלת "יְקּום ּפֹוְרָקן": "ָמָרן ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְיֵהא ְבַסְעְּדכֹון ָּכל ְזַמן ְוִעָּדן..." ֵהם 91 ְּכִמְנַין ָאֵמן. 

ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְזֶּכה ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְּבָכל ְזַמן ָוֵעת. 
ִּבְבָרָכה, 

ָהַרב י.ש.ג. - ְירּוָׁשַלִים. 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ּפֹוֵקַח ִעְוִרים – ַעל ֶׁשָּפַקְחָּת ֶאת ֵעיַני ֶׁשָהיּו ְּכסּומֹות ִּבְׁשָנִתי. 
ָנֵתנּו.  ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשּפֹוֵקַח ֵעיֵנינּו ְּבקּוֵמנּו ִמּׁשְ



יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 50226 טל: 02-5812210
al5308000@gmail.com :פקס: 02-5812252 מייל

 למי אין בחירה?

קל או קשה?

כיצד ייתכן שאותו הדבר יהיה הקל ביותר בעולם וגם 
הקשה ביותר בעולם? זה פשוט מאוד. אם אתה יודע 
מה עליך לעשות, זה יכול להיות הדבר הקל ביותר 
בעולם; אבל אם אתה לא יודע מה עליך לעשות זה 

יכול להיות בלתי אפשרי.

בשבוע שעבר כתבתי כאן 
שהקב"ה לא בא בטענה 
כלפי אחינו שאינם שומרים 
תורה ומצוות כי אינם להם 
דעת ואינם יודעים להבדיל 
בין טוב לרע ולכן נקראים 
תינוקות שִנְׁשּבּו. ונשאלת 
השאלה, והרי ישנה בחירה 
חופשית ורבי נחמן בעצמו 
היא  ש"הבחירה  כותב 
כפשוטו, אם רוצה עושה 
ואם אינו רוצה אינו עושה". 
על פי זה לכאורה ישנה 
אחד  לכל  מלאה  בחירה 
בעולם הזה, ואם כן אפשר 

לבוא בטענות לכל אדם.

ידיעה מולידה רצון

והתשובה על כך פשוטה מאוד, ויש בה מסר הנוגע 
לכל אדם: מתי יש לך בחירה? כשאתה יודע בבירור מה 
לעשות, ועליך רק להוריד את הידיעה לרמת הביצוע. 
במצב כזה יש לך בחירה חופשית מלאה. וגם אם זה 
לא תמיד קל – תמיד יש לך דרך וכלים להוציא את מה 
שאתה רוצה לפועל על ידי עבודת הרצון כמו שכתבתי 

בספר "אור חדש".

אבל אם אתה לא יודע בכלל מה עליך לעשות, 
אז אתה גם לא יודע מה לרצות, ואם אתה לא יודע 
מה לרצות, אין סיכוי שתצליח לבחור נכון, כי הגדרת 
הבחירה לפי רבי נחמן היא "מה שרוצה עושה", ואם 

אין רצון – בחירה מנלן?

לכן אומר רבי נחמן שכל עבודת ה' מתחילה מיישוב 
הדעת, כי כשאתה מגדיר 
לעצמך בדעת ברורה מה
אז  רק   – לעשות  עליך 
הרצון שלך ברור וממילא 
הבחירה שלך נכונה, ועל 
ידי תפילות וכיסופין תמיד 
תוכל להוציא את הרצון אל 

הפועל.

על פי זה ברור שאלה 
נוקות  תי בגדר  שהם 
שנשבו שלא יודעים מה נכון 
לעשות וממילא לא שייך 
לדבר אצלם על רצון – אין 
להם בחירה על מעשיהם.

שומרים על ההנחיות 
על פי התורה

וזה נוגע לכל תחום בחיים. וגם בעניין הבוער לכולנו 
של ההתמודדות הנכונה עם נגיף הקורונה, הבעיה 
הגדולה של כולם היא שהם לא יודעים היכן האמת ומה 
עליהם לעשות. בכל יום ויום יוצאות הנחיות חדשות 
והדרכות חדשות הן מהממשלה והן מגורמים שונים, 
והציבור המבולבל נחשף לדעות ולסברות שמבלבלות 
אותו עוד יותר, שבחלקן הגדול גם הפוכות מן האמת.

וזה נכון שצריכים לשמוע להוראות ולכללים, כגון 

לשים מסכה, וכן לשאר ההנחיות מדין "ונשמרתם". 
אבל צריכים לעשות את זה רק על פי התורה. לדוגמה: 
אנשים רואים יהודי בלי מסכה ומתחילים לצעוק עליו 
"רוצח". והם עוד מרגישים שהם עושים בזה מצווה 

גדולה ומצילים את עם ישראל מהנגיף.

אבל איפה השכל הישר? איפה היהדות? איפה הכף 
זכות? אולי יש לו אסטמה? אולי יש לו פטור? אולי 
הוא כבר מחוסן ויש לו נוגדנים? וגם אם אתה רוצה 
להעיר – איפה הנועם והנחת? ככה מעירים ומוכיחים? 
מקרא מפורש אומר "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא 

עליו חטא".

שבת קביעא וקיימא

וכל שכן לא לחלל שבת ח"ו. שמעתי שיש אומרים שמי 
שרואה הפרה של הנחיות הקורונה כגון מניין שיש בו 
יותר מתפללים מהמספר שעליו הוחלט – חייב להתקשר 
למשטרה ואפילו בשבת ר"ל. איך אפשר לסבול עיוות 
שכזה? נכון שחשוב לשמור על ההנחיות, אבל איך 
הגעתם מזה לחילול שבת ולהיות מֹוֵסר ר"ל? אם זה 
פיקוח נפש, אז למה אנשים נוסעים בתחבורה ציבורית 
בלי הרחקות וכמעט בלי הגבלות וכל שכן בהפגנות, 
ורק כשזה מגיע למניין בחצר עם ריחוק גדול – עכשיו  

נזכרים לספור אנשים ולחלל שבת ר"ל?!

צריכים לדעת שהתורה לא תשתנה בשום זמן ולא 
בגלל שום נגיף או הנחיה חדשה. לכן צריכים לשמור על 
הכללים, אבל כשזה מגיע לעניינים הנוגעים למצוות או 
לבין אדם לחברו צריכים לשקול את הדברים אך ורק 
לאור ההלכה ודעת תורה מוסמכת. הדעות המשובשות 
האלה הן דוגמא לחוסר ידע והבנה שגורם לחוסר הבנה 
מה צריכים לעשות וממילא לחוסר יכולת לבחור ולעשות 

את הדבר הנכון.

כל אלה שמגיעים לדעות הללו – מנותקים לגמרי 
מהאמונה. לדעתם הנבוכה הקב"ה כביכול עזב את 
המושכות ומסר את הנהגת העולם ביד הנגיף והוא 
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כל עבודת ה' מתחילה 
מיישוב הדעת, כי כשאתה 

מגדיר לעצמך בדעת ברורה 
מה עליך לעשות – אז הרצון 
שלך ברור וממילא הבחירה 
שלך נכונה, ועל ידי תפילות 
וכיסופין תמיד תוכל להוציא 

את הרצון אל הפועל.



סמכות הורית ומשמעת פרק ד'
הורים יקרים,  בבית בו ההורים לומדים ויודעים איך 
להשרות משמעת, והילדים כבר מורגלים ומבצעים את 
רצון ההורים ללא מריבות וויכוחים, בבית זה שוררת 

השלווה והאהבה, בבית זה נעים וכיף לחיות בו.

גם אם אנחנו עדיין לא הבית המושלם, אבל אנחנו 
בית שמקבל הדרכה ומבצע עבודה משפחתית על 

סמכות הורית ומשמעת, במצב בע"ה בטוח תמיד 
במגמת שיפור, והדברים הולכים ומסתדרים.

משמעת  חוסר  יש  בו  בבית  אך 
של הילדים, ואין הדרכה ועבודה 
בצורה מסדרת לתיקוןם הבעיות, 
בד"כ יש גם חוסר רוגע, במובן 
ה"רגוע" של המילה, כי על כל 

דבר צריך לריב ולהתווכח. 

בין  חינם  ושנאת  מחלוקות  צעקות, 
הילדים להורים ובינם לבין עצמם, זה לצערינו 

חלק מ"התפריט היומי". חוסר משמעת, בוודאי אינו 
נעים לשני הצדדים. הוא פוגע בהורה, מטיל את סמכותו 
על הילד בספק וגורם למתח מיותר בין ההורה לילד. 

הוא גם פוגע בילד, כי מה שקורה בסופה של מריבה 
על המשמעת, שההורה נדרש "לפעול" בכדי שהילד 
יבצע את רצונו. משמעת זו בד"כ פוגענית, מעליבה 

ואפילו מכאיבה.

לכן עלינו לקחת אחריות, להתייעץ, להיכנס להדרכת 
הורים ולבצע בע"ה במהרה "מפנה-לטובה".

קונפליקט המשמעת 

על אף הנ"ל, חשוב מאוד להבהיר, שלא כל "חוסר 
ציות" הוא מרד. 

חשוב מאוד לבדוק, מה גרם להתנהגות הילד, בכדי 
לדעת איך להגיב על כל מקרה לגופו. כאשר נבין את 
המניעים של הילד נוכל בע"ה למצוא דרכים חכמות 

להתמודד איתם.

ראשית עלינו להפנים עמוק בלב, שגם לילד יש רצונות 
וחשקים והוא אוהב לשחק ולהשתולל- כי הוא ילד. 

גם לילד ישנם דברים שהוא אוהב או לא אוהב לעשות 
ואפילו דברים שמאוד מרגיזים ומכעיסים אותו.

לדוגמה: חשבו כיצד אתם הייתם מגיבים במקרים 
הבאים:

1. אילו בן הזוג היה דורש מכם לרוקן את פח האשפה, 
בדיוק כאשר אתם נמצאים באמצע שיחת טלפון 
עם חבר/ה ועוד יתרגז מדוע אתם לא מבצעים 

מיד את בקשתו.

2. אם בן הזוג דורש מכם להביא 
לו חפץ מהחדר, בדיוק באמצע 
השכנה.  של  לחתונה  האיפור 
לדעתכם: תהיה משמעת מצדכם 
שהדוגמאות  חושב  אני  לא?!  או 

מובנות.

לפני עיוור לא תיתן מכשול

פעמים והדרישות שלנו קצת מוגזמות או נאמרות 
בזמנים לא כל כך מתאימים.

גם לילד ישנם זמנים שאי אפשר לדרוש ממנו לבצע 
מטלה מסוימת, למשל: הורה שדורש מילדו להוריד את 
פח האשפה באמצע משחק ההרכבה בלגו, כשהילד 
יודע שעד שהוא יעלה מלמטה, אחותו הקטנה תפרק 
לו את המגדל, לדעתי זו בקשה לא סבירה וההורה 
עובר על איסור "לפני עיוור לא תיתן מכשול", נחשוב: 
למה לתת לילד את הניסיון לא לבצע את מה שביקשנו.

עלינו לדעת שבשעה שדרשנו מהילד לבצע פעולה 
מסוימת, הכנסנו אותו לקונפליקט: מצד אחד הוא רוצה 
לבצע את רצוננו, אבל מצד שני הוא רוצה להמשיך 
בענייניו ולשחק.  לכן, ננסה לפני כל דרישה לחשוב- האם 
אנחנו היינו מבצעים את אותה הבקשה עכשיו הלכה 
למעשה או לא.  או- האם המטלה הזו מתאימה לגיל 
/ ליכולות של הילד או לא. אם התשובה הנכונה היא 
השנייה, פשוט נוריד את הבקשה מסדר היום.  ישבתי 
פעם בשבת בביה"כ, ליד אב שדרש מבנו בן ה-8 לשים 
אצבע בסידור במשך כל התפילה בו בשעה שכמעט כל 
הילדים שיחקו בחוץ.  נשמע לכם הגיוני??? טוב אם הילד 

מסכים, מצויין. אך אם הילד מתנגד והאב מחייבו, מה 
יקרה אח"כ עם הילד בנושא התפילה לכשיגדל?!  לכן, כל 
דרישה שלנו מהילדים צריכה לעבור בדיקה: האם הילד 
יוכל להתמודד ברמה סבירה עם מה שביקשנו או לא.

יצא שכרו בהפסדו

עלינו לדעת דבר נוסף, כמעט ואין ילד שלא רוצה 
לבצע את דברי הוריו, לספק את רצונם ולדעת שהוא 
בעיני הוריו ילד ממושמע וטוב.  חבל לנו להרוס לילד 
את הדימוי שלו ביחסים איתנו, על ידי דרישות לא כל 
כך מתאימות מצידנו. כאשר הילד לא מבצע, או מבצע 
לאחר זמן, או מבצע חלקית את רצוננו- לרוב זה לא 
בגלל שהוא לא רוצה, או כי הוא לא ממושמע ובטח 
לא בגלל שהוא מצפצף או שם פס. פעמים והוא רוצה, 
אלא שהעיתוי לא כל כך מתאים לו והוא קצת דוחה 
את העשייה לזמן אחר.  לדוגמה: כאשר נבקש מהילד 
לאסוף את המשחק ולגשת לשולחן לארוחת הערב, 
סביר להניח שהוא רעב ואעפ"כ הוא יענה עוד מעט, 
רגע, אני כבר בא, אני רק מסיים את זה ובא וכדו' -הילד 
רוצה לבצע את המטלה, אלא שהזמן הזה מתנגש עם 
הרצונות שלו ובשעת המשחק הוא שקוע במשחקו ולכן 
מתקשה לבצע מיד את המטלה, בדיוק כפי שקורה לנו.

לסיכום

הורים יקרים! על אף שהתנהגות הילד אינה צודקת, אני 
טורח להסביר את הצד של הילד, בכדי שנבין שהתנהגות 
הילד אינה ח"ו להרגיז או למרוד בנו ההורים ולכן התגובה 
שלנו צריכה להיות בהתאם, בדרך מחנכת ולא ח"ו בדרך 
של נקמה.  כאשר נבצע עבודה משפחתית בצורה 
מודרכת, נוכל להכניס לתוך העבודה גם התנהגויות 

ותגובות לכל תרחיש בהתחשב בכל ילד.

המשך בע"ה בשבוע הבא.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

אברך צעיר שעלה לארץ ישראל קנה מזגן 
חדש. והנה המזגן התקלקל וטיפטף מים.

 הוא ניסה להסביר בעברית רצוצה לחברה 
שממנה קנה את המזגן כי המזגן מטפטף ולא 

הצליח להסביר להם.

 לבסוף הוא צעק בטלפון ותיאר את המצב 
המדויק כך: "המשיב רוח שלי - מוריד גשם !!!"

בדיחות הדעת



רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

הכי אחי

שלום,שמי רחלי(שם בדוי- אני מעדיפה לא 
לספר על עצמי יותר מידי)

רציתי לשתף אתכם בסיפור שלי,אז כך, יש לי 
אח שגדול ממני בשנה ומשום מה הקשר 

שלנו מורכב והרבה מהתקשורת שלנו 
לא טובה ולא נעימה, זה הולך 

משהוא  אומרת  אני  ככה: 
וכועס  עלי  מתעצבן  והוא 
ואז אני מחזירה... התוצאה 

היא שמהר מאד הולך צעקות 
ובכיות.

ביום מן הימים נתקלתי בעלון היפה 
ובעל תוכן(שדרך אגב אימי העסוקה לא 

מפספסת לקרוא בו) והחלטתי שגם לי יהיה 
סיפור, אז מה עושים? זה פשוט!

חשבתי קודם על משהו שאני רוצה שיהיה 
לי, ואין לי- כמובן זה הקשר שלי עם אח שלי, 
אז התחלתי להודות לד' על הקשר המסובך 
עם אחי, על הצער הרב שיש לי שהקשר לא 

מספיק זורם לנו.

אמרתי גם את פרק התהילים "מזמור לתודה" 
וכבר באותו יום חשתי בשינוי:

אחי התייחס אלי יפה, התחשב בי ולא כעס 
גם אימי שהיתה שותפה לתהליך שמה לב 

לשינוי המדהים והמהיר

כמובן שאחי לא היה מעורב בכל 
זה...

חשוב לי להוסיף דבר נוסף-  
אחי ילד מאד חכם ונחמד, ואני 
חושבת שקשר בין אחים ואחיות 
אנו  אם  גם  וזורם  חלק  תמיד  לא 
שואפים לחיות תמיד בשלום, אחווה ורעות,  
ואולי גם זה מה שטוב- ככה מתאמצים יותר 

לחזק את הקשר.

מה שיותר חשוב- אני ניסיתי עוד יום לומר 
תודה להשם על הקשר שלנו וב"ה גם היום  
היה נפלא ביחד, אני בעזרת השם עוד ימשיך 

להגיד תודה ומקווה שגם אתם.

כל טוב ממני בת ה- 10.

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

כמה ואילו דברים עם המספר 10
מוזכרים בפרשתינו.

תשובה פרשת לך לך: 

אברהם קורא ללוט ולעצמו "אנשים אחים" (בראשית יג ח), 
כשלמעשה אברהם היה דודו של לוט (בראשית יא כז)'. 

הזוכה: אברהם בן דיין, רכסים.

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת לך לך: בנימין וקנין, ביתר עילית

מדור ילדים
שעשועון מגוון



פי עשרים

הרב אמר ובדיוק כך קרה! מכתב שהגיע למערכת בו מספר לנו – עורך דין את הנס 
שלו ועל הברכה של הרב

מטפל  דין,  עורך  בתפקיד  למחייתי  עובד  "אני 
במסמכים תיקים קלים ובעיקר מקפיד 
לקבוע עיתים לתורה, במשך החיים 
שלי גם סחרתי בבורסה בחו"ל, לצערי 
כל השקעותי ירדו לטימיון, והפסדתי 

המון כסף. 

מפה לשם- אני מחפש את עצמי 
בתקופה  אך  פיננסית,  מבחינה 
האחרונה זה הפך ונהיה קשה מיום 

ליום.

אבל לא זה מה שרציתי לשתף - מה 
שהכי חשוב זה  ההשקעה הפיננסית 
הזעירה שבצעתי לפני כחודש וחצי 

(זעירה האמנם, אך עדיין במצב שלי- לא היה לי קל 
לעשות את זה).

במהלך חודש תשרי תשפ"א יצא לי לתרום למוסדות 
הרב שלום ארוש סך של 300 ₪ בלבד, סכום פעוט 

למדי.

לפני ימים ספורים, (בחודש חשוון), קיבלתי מכתב 

מהביטוח לאומי בו הוא מודיע לי על זיכוי לחשבוני  
בסכום של 6,169 ₪!

לא ציפיתי לזיכוי הזה והוא לא היה 
בתוכנית שלי, מה שבטוח שבתקופה 
הזאת זה היה ממש במקום בשבילי.

ישבתי וחשבתי לעצמי איך פתאום 
כל זה קרה, ואז התחבר לי פאזל ממש

הנה לפני פחות מחודש תרמתי סך 
של 300 שח, הרב ארוש ברך את 
התורמים שיזכו "פי עשרים". זכיתי 
חודש  תוך  בי,  התקיימה  והברכה 
השקעה   - ההבטחה  את  קיבלתי 

בטוחה! וכנראה גם מניבה.

אין לי אלא להגיד – תודה רבה לכם- מוסדות חוט 
של חסד, ותודה לרב שלום ארוש שליט"א"

(פרטים שמורים במערכת, כולל מסמכים המוכיחים 
את הסיפור)

באדיבות: עורכי העלון- "חוט של חסד"

מצמיח
ישועה

סיפורי ישועות
על
זורעי צדקות

יש לך ספור ישועה 
לספר לנו? 
תשלח לנו ותפורסם
al5308000@gmail.com
02-5812252

נושעת על ידי 
נתינת צדקה?

ספר לנו,
סיפורך יפורסם
ותזוכה בפרס



רבי נחמן ותורתו

מה חשיבות ליקוטי מוהרן? האם כדאי לשים אותו ברכב? ואיך מבטלים את 
העצלות ואת התאוות?

שאלה: אני מרגיש מאוד מחובר לרבי נחמן ואני 
שומע שיעורים של הרב ומתחזק לאור תורתו של 
רבי נחמן ומשתדל לקיים את עצותיו. אבל אני 
לא מצליח להתחבר לספר ליקוטי מוהר"ן. הייתי 
מעוניין שהרב יחזק אותי ויסביר לי מה חשיבות 

הספר הזה ולמה כדאי ללמוד בו.

תשובה: אשריך שזכית להתקרב לרבי נחמן ולעצותיו. 
קודם כול, אם אתה מחובר לרבי נחמן אתה בוודאי רוצה 
לעשות את מה שרבי נחמן אומר, ורבי נחמן רצה מאוד 
שילמדו בספרו עד שיהיה ממש שגור בעל פה. וחוץ 
מזה, הוא כותב על הלימוד הזה שבחים גדולים ונוראים 
בספר חיי מוהר"ן בחלק הנקרא: "מעלת תורתו וספריו 
הקדושים" ועיקר הדברים המובאים שם הם שעל ידי 
הספר הזה אפשר לזכות לתשובה שלימה ולכיסופין 

ולגעגועים לה' ולפתיחת הלב.

ועוד אמר שעצם זה שהספר שלו נמצא בבית זו 
שמירה גדולה, והפצת והתפשטות ספרו זה סימן על 
קירוב הגאולה ובוודאי אין הכוונה רק שאנשים יקנו 
את הספר אלא שגם ילמדו בו ויקחו ממנו מוסר ודרך 

לעבודת ה'.

ונכון שלפעמים לא כל כך קל להבין את הספר 
הזה כי חוץ מזה שהוא ספר עמוק מאוד, גם בהבנה 
הפשוטה לפעמים קשה להבין את מורכבות התורות 
ואת המושגים המובאים בהם. ולכן ראיתי נכון לכתוב 
פירוש קל ושווה לכל נפש לספר ליקוטי מוהר"ן שנקרא 
"שלום מלכות". הפירוש יצא עד כה בחסדי ה' על ששים 
התורות הראשונות, וה' יעזור הלאה שנזכה לפרש 
את כל הספר כולו ולהנגיש אותו לכל עם ישראל. 
אני ממליץ לך בחום להשיג את הספר הזה בחדר 
ההפצה שלנו, ומובטחני שעל ידי שדברי רבינו יתקרבו 
להבנתך – תתחיל להרגיש את המתיקות הנפלאה 

שבדבריו הקדושים.

ואגיד לך גם יותר מזה. התורות של רבי נחמן הן לא 
רק ידיעות ועצות, אלא הן תיקונים. בכל לימוד של כל 
תורה אתה ממשיך עליך את כל התיקונים הנפלאים 

שיש באותה תורה.

ואסיים בחיזוק נוסף מתוך דברי רבי נחמן. רבי נחמן 
מדבר רבות על המעלה של ראיית פני הצדיק. כמה 
אנחנו מתאמצים ומוסרים נפש כדי לנסוע לאומן לציון 
הקדוש – אם כן כמה היינו מוכנים לתת כדי לזכות לראות 
את הפנים הקדושות של רבינו. ורבינו כותב בספרו 
שהפנים והדמות של הצדיק ממש נמצאים ומצוירים 
בספרו יוצא שבכל לימוד בספר ליקוטי מוהר"ן אתה 

ממש נפגש עם רבי נחמן. אשרינו!

שאלה: שמעתי מהרב שהספר ליקוטי מוהר"ן 
הוא שמירה גדולה וקניתי אותו ושמתי בבית כדי 
שתהיה לי שמירה על הבית. השאלה שלי האם 

כדאי לשים גם ברכב, והאם בכלל כדאי לקחת 
אותו עלי לכל מקום?

תשובה:

אשריך שיש לך את הספר ליקוטי מוהר"ן בבית. 
רבי נחמן אומר שזו שמירה מכל סוגי הנזקים ובפרט 
משריפות. ובוודאי זה מועיל מאוד שיהיה בכל מקום 
ברכב, בחנות, במשרד ובכל מקום שבו אתה עובד. גם 
מי ששומר ויש לו ביתן שמירה קטן, ישים גם שם. גם 
נהגי אוטובוס ומשאיות טוב מאוד שיקחו את הספר 

איתם לכל נסיעה.

וכמובן, אם הספר עליך כל היום באיזה תיק קטן, זה 
בוודאי דבר טוב ויש בזה שמירה יתירה. והיום זה לא 
כל כך מסובך כי יש הוצאות שמדפיסות את הספר 
ליקוטי מוהר"ן במהדורות כיס קטנות מאוד שהן יותר 

קטנות אפילו מהטלפון שלך.

ובפרט אנשים שנמצאים במקום סכנה, כמו תושבי 
הדרום שה' ישמור אותם מכל רע – טוב מאוד שישתדלו 
שהספר הזה יהיה ממש בכל בית. וכל שכן חיילי צה"ל 
וכוחות הביטחון שה' ישמור אותם, כדאי שישימו להם 
בג'יפים ובניידות ובטנקים ובכל מקום שבו ניתן לשים 

את הספר הקדוש הזה.

ונכון שעצם זה שהספר נמצא אצלך יש בזה שמירה, 
אבל אל תשכח שיש מעלה עצומה בלימוד של הספר, 
ומידי פעם, בזמן פנוי, תפתח אותו ותלמד בו כמה שורות.

שאלה: רבי נחמן אומר שעל ידי ראיית פני הצדיק 
מבטלים את העצבות והעצלות ואת התאוות – איך 
עושים את זה היום שאין לנו את רבי נחמן בינינו?

תשובה: בני היקר, דע לך שרבי נחמן חי וקיים. הצדיק 
הוא לא רק גוף, הצדיק זו דעת, זו חכמה, זו דרך לעבודת 
ה' – והדרך הזאת נמצאת בעולם והיא ממשיכה להתפשט 

אפילו יותר מאשר בזמן שרבי נחמן היה כאן בגופו.

ולכן כל חיבור אמתי עם הדעת הזאת זה נקרא "ראיית 
פני הצדיק". כי הפנים של הצדיק זה הפנימיות שלו 
וחכמתו כמו שכתוב: "חכמת אדם תאיר פניו". ורבי 
נחמן כותב במפורש שפני הצדיק ממש מצוירים בספרו.

וזה נכון גם לכל צדיק וצדיק, שהרי יש מעלה גדולה 
לראות פני צדיקים כמו שכתוב "והיו עיניך רואות את 
מוריך". ועל ידי שזוכים ללמוד בספרים של צדיקים 

זוכים לבחינה כזאת של ראיית פני הצדיק.

לכן תרגיל את עצמך ללמוד בספר ליקוטי מוהר"ן 
ותתחבר לחכמה הנפלאה של רבי נחמן שהיא נקראת 
פניו הקדושות, ותזכור שבכל לימוד ולימוד שלך רבינו 
שהוא בעל השמועה עומד כנגדך, ויהי רצון שתזכה 
לשאוב קדושה וטהרה ולבטל את כל התאוות והמידות 

הרעות בזכות ראיית פני הצדיק. 

שו"ת אקטואלי
השאלות שלכם, התשובות של הרב

שידור חי
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד:
052-6672221



רבינו יונה היה בתקופת הראשונים, מחבר הספר 
"שערי תשובה", בצעירותו למד אצל רבי שלמה מן 
ההר ורבי שמואל בר שניאור. למד גם מבן דודו הרמב"ן 
ז"ל (אמו של הרמב"ן היא אחות אביו של רבנו יונה), 
והתקשר עמו בקשרי חיתון, כאשר השיא את בתו לבנו 
של הרמב"ן. בשנת 1244 מונה לרב בטולדו. היה רבו של 
הרשב"א היה ממתנגדי הרמב"ם אך חזר בו מהתנגדותו 

ויש האומרים שבעקבות ההתחרטות על התנגדותו 
לרמב"ם הכריז "ממשה (משה רבנו) עד משה 

(רבי משה בן מימון) לא קם כמשה (רבי 
משה בן מימון)" וחיבר את השערי תשובה 

ככפרה על התנגדותו". הוא החליט 
לעלות על קברו של הרמב"ם במניין 
עשרה ולבכות על קברו שבעה ימים 

כדי לבקש מחילה. בפה מלא התחרט 
ואמר: "הנני מכה על פניי ובוש ומתחרט על 

אשר פערתי פי נגד רבנו הקדוש הרב משה בן 
מימון וספריו, והנני מודה מלב ומנפש ואומר: משה 

ותורתו אמת וכולנו בדאים ואני מקבל עליי מעכשיו ללכת 
ולהשתטח על קברו במניין עשרה, ללכת אל קברו ז' 
ימים ולומר בכל יום 'חטאתי לאלוהי ישראל ואל רבנו 
בן מימון שדיברתי והעליתי נגד ספריו". "ומודה ועוזב 
ירוחם. פירוש אע"פ כי יסודות התשובה ג': החרטה, 
והוידוי ועזיבת החטא. החרטה והוידוי בכלל מודה, כי 
המתודה מתחרט ואין תשובה פחותה משלוש אלה. כי 
המתחרט ומתודה ואיננו עוזב החטא, דומה למי שטובל 
ושרץ בידו, אכן מודה ועוזב ירוחם. כי הוא בעל תשובה 
אע"פ שיש לתשובה מדריגות רבות".  רבנו יונה נודע 

כבעל חריפות ועוצמה למדנית גדולה מאוד בעולם 
התלמודי, אם כי בידנו מצוי כיום חיבור יחיד פרי עטו 
העוסק במסכת בבא בתרא מסדר נזיקין הנקרא בשם 
"עליות דרבנו יונה". בחיבור עצמו מעלה רבנו יונה דיונים 
מעמיקים על סדר המסכת, סוגייה אחר סוגייה. בסוף 
כל דיון מביא רבנו יונה את מה ש"עלה בידנו", הכוונה 
היא לפרטים אותם פוסק רבנו יונה להלכה, ומכאן גם 

שמו של החיבור.

כן חיבר רבנו יונה פירוש לתלמוד סביב 
הרי"ף על מספר מסכתות, אך כל הנותר 
בידנו הוא פירוש תלמידיו סביב הרי"ף 
למסכת ברכות. הפירוש נכתב על 
ידי תלמידיו ומוכר גם כפירוש תר"י 
או תר"י (ראשי תבות של תלמידי 

רבנו יונה).

חיבר ספר מוסר כללי הנקרא "שערי צדק" 
"שערי  ספר  רק  ממנו  ונשאר  אבד  רובו  אשר 
תשובה". חיבר פירוש על מסכת אבות שהינו פירוש 

ארוך יחסית לפירושי רש"י ורמב"ם.

נפטר בטולדו בכ"ח בחשוון בשנת ה' אלפים כד'. 
ספריו פירוש על הרי"ף מסכת ברכות "עליות דרבנו 
יונה" על מסכת בבא בתרא. פירוש על ספר משלי 
פירוש על מסכת אבות שערי תשובה - ביאור והרחבה 
בנושאי תשובה ספר היראה - ספר מוסר. יהי רצון 
שנזכה ללכת בדרכיו הקדושים ונזכה שזכותו תהא 

מגן וצינה עלנו אכי"ר.

תקשרת עם הילד
רבי נחמן מברסלב אמר, שאסור להוכיח. כי הדרך 
של התוכחה היא לא חינוך. חינוך זה לתת לילד רצונות, 
לעודד אותו, לדחוף אותו לכיוון הנכון עם רצון. ואם לגבי 

הבעל הזכרנו בפרקים העוסקים בזה, שהדרך של 
"אשרי", דהינו: עידוד ודחיפה חיובית, היא הדרך 

שתביא לשנויים הרצויים, כל שכן שזה נכון 
לילדים. לכן רואים בחוש, שהשיטה של 
הפרסים עובדת הרבה יותר מהשיטה 
של עונשים. לפעמים אומנם צריכים 
עונש, כדי להגדיר לילד את הגבולות, 

אבל זה צריך להיות נדיר, רק במקרים 
של דברים קיצוניים או מסוכנים.

לכן, ודאי אנחנו מבינים, שכל הורה אוהב את ילדיו, 
אבל צריך לדעת איך לבטא את האהבה, שלא לעשות 
דברים שהילד מפרש אותם כחסר אהבה, שזה בעקר 
התוכחות וההערות, וכל שכן בזיונות וקללות, כעסים 
וצעקות. ממילא, פרוש הדבר למעשה הוא, להעלים עין 
הרבה פעמים, כדי להמנע מהצרך להעיר, ולהתפלל 
עליהם ולהאיר להם על ידי הדגמא האישית והעידוד.

כאשר ישנה אהבה אמתית בין הילדים להורה, הילדים 

מקבלים ממנו, ועל ידי זה הוא יכול להשפיע עליהם 
ולהוליך אותם בדרכים הנכונות. כי אסור בשום אפן 
שיהיה נתק בין ההורים לילדים, ובעקר בין האם לילדים. 
כך הילדים מספרים הכל לאמא, את כל מה שעובר 
עליהם, בלי חשש, ואז היא יכולה בדרכי נעם 
ובחכמה, לכון אותם ולעזר להם בנפתולי 

החיים.

נתק  יש  ושלום  חס  אם  אבל 
והתנכרות, הבאים עקב חסר באהבה 
מצד ההורים, שלא מקבלים את הילד 
כמו שהוא, אז הילדים לא מקבלים מההורה, 
והוא כבר לא יכול בכלל לחנך אותם. אדרבה, 
יתכן שכל מה שיגיד לילד, אפלו דבר טוב, הילד 
ירצה לעשות ההפך, מרב התנגדות שיש לו להוריו. 
חז"ל אמרו: "ולא הקפדן מלמד", לכן, כשיש להורים 
קצר רוח וקפדנות על ילדיהם, הילדים נסגרים ונעשים 
מפנמים, עד שלהורים אין שום משג מה עובר על הילד 
שלהם, ואז בודאי אינם יכולים להדריך אותו בכל הקשיים 

והמשברים שלו.

ההורים צריכים תמיד לתת לילד בטחון, כדי שהילד 

יוכל לספר כל דבר להורים שלו, כך שכאשר איזה 
ילד עושה לבן שלהם דבר רע, או מושך אותו לעשות 
משהו לא טוב, הוא יוכל לבוא לספר להוריו ולהגיד: 
"אבא ואמא, הילד רצה שנעשה ככה, הילד הזה עשה 
לי ככה", ואז ההורים מגנים עליו ועוזרים לו, שלא יפל 
לסכנה הזאת. אבל אם הילד בא ומספר משהו בבית, 
והוא צפוי למשפט מההורים שלו, והוא מפחד כי הוא 
לא יודע איך ישפטו אותו ואיזה ענש יתנו לו, והוא בטוח 
שיצעקו עליו, הוא כמובן לא יכול לספר כלום, והוא 

נמצא בסכנות נוראות.

כל הורה צריך לדעת, שהבית זה החומה של הילד. 
ראיתי בעינים שלי, שכאשר ההורים נותנים לילדים 
להתפתח בצורה הטבעית שלהם עם הרבה חם ואהבה, 
אז אפלו אם הם גדלים בשכונה הכי נוראית, הם לא 
יתקלקלו והסביבה לא תזיק להם. לעמת זאת, הילדים 
יכולים לגדל בשכונה הכי טובה בעולם, אבל אם הבית 
הוא לא חומה שלהם, הילדים נמצאים בסכנות גדולות, 
שכאשר יהיה להם איזה נסיון, הם יוכלו בקלות לפל 
לדברים נוראים, כי מאחר ולא טוב להם בבית, אין 
להם את החומה שתגן עליהם. לכן, אם ההורה לא 
ילמד לתת את היסוד של האהבה לילדיו, לא יעזרו לו 
שום כללים בחנוך. אלא צריך שתהיה לו מדת האהבה, 
מדת הנתינה, וזה מחזיר אותנו שוב לנקדה, שכל אדם 
חיב שתהיה לו עבודה עצמית, לעבד על המדות שלו.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבנו יונה גירונדי
בן ר' אברהם זיע"א
כ"ח- בחשון

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א



הקורות והאבנים זזו לצדדים

בעל  פולק,  יהושע  יעקב  רבי 
בסיפור  יהושוע"  ה"פני 

מופלא- על הצלת חייו 
אבל מופלא לא פחות- 
שהשאיר  המשקפיים 

בספר.

קול רעם מחריש אוזניים נשמע בעיר לבוב. 
ברגעים הראשונים איש לא ידע מה אירע. לאחר מכן 

החלה מהומת אלוקים ומנוסה אדירה מכל הכיוונים אל 
כל הכיוונים. איש לא ידע מה התרחש, אלא שהבניינים 
שקרסו הבהירו לכולם שמשהו חמור אירע ויש לברוח 

כמה שיותר מהר.

רבה של העיר באותו זמן היה הגאון האדיר רבי יעקב 
יהושע פולק, הנודע בעולם התורני ובעם היהודי על 
שם ספרו 'פני יהושע'. ספר שקשור בקשר עז למאורע 

אודותיו אנו מספרים.

התאריך: ג' כסלו תס"ג.

מספר חביות של אבק שרפה, שבאותה העת היה 
בעייתי לשימוש ולא בטיחותי בעליל, הוטמנו מתחת 
לבניין אדיר ממדים. מן הסתם הוטמנו בצורה לא חוקית. 
ביום האמור ישב רבי יעקב יהושע עם תלמידיו ומסר 
את שיעורו, ואת הרגעים הבאים הוא מתאר בהקדמתו 

לספרו הגדול: 'פני יהושע'.

אחת החביות נחשפה לניצוץ אש שבאותם ימים הודלק 
על ידי שפשוף וניצוצות, החביות התפוצצו בקול רעש 

אדיר כשהן ממוטטות מספר בניינים באזור. 

תחת ההריסות שכב הגאון הצעיר שאך לפני רגע 
בער במלחמתה של תורה עם תלמידיו, וכעת היה 
קבור תחת משקל עצום של קורות עץ ואבן. בנס לא 
נפצע מהכובד שנחת עליו, אבל הרגיש בעצמו שלא 
יהיה מסוגל לשאת את הכובד לאורך זמן. בהיותו קבור 
תחת הררי המפולת, נשא רבי יעקב יהושע את עיניו 
בביטחון כלפי מעלה. מאמר הגמרא "נודרין בעת צרה" 

היה אצלו לסגולה הבטוחה ביותר והוא התפלל:

ריבונו של עולם, אם תעשה לי נס ותוציא אותי חי מן 
התופת הזו, מבטיח אני לך: "לא אמנע עצמי מכותלי 
בית המדרש ולשקוד על דלתי העיון בסוגיית הש"ס 
ופוסקים" (לשונו של הרב בהקדמה לספרו). עוד הבטיח 

לחבר את ספרו הגדול 'פני יהושע'.

באותם 
זזו  רגעים 

והאבנים לצדדים, הקורות 
ח  ר ו א ב עבורו ו נפתח  פלאי 

יעקב שביל ליציאה לחיים  רבי  ההריסות.  מבין 
יהושע יצא לעיר אחרת מזו שהכיר... באסון נספו שלושים 
ושישה בני אדם, בהם למרבה הצער היו אמו, אשתו 
ובתו הקטנה. את ספרו 'פני יהושע' חיבר לפי עדותו רק 
לאחר שסיים ללמוד את הש"ס שלושים ושש פעמים. 

כמניין ההרוגים שנספו בשרפה... 

* * *

סיפור נוסף מכוח תורתו של רבינו נציין כאן: שנים 
רבות לאחר פטירתו של ה'פני יהושע' הגיע עיוור אחד 
מתושבי העיר לשיעור בבית הכנסת ולהתפלל מנחה 
לערבית. כאשר נכנס גילה שהקדים בשעה וכעת לא 
נותר לו אלא להמתין. ניגש העיוור לספרייה והחל ממשש 
את כריכות הספרים. באחת מהן חש בבליטה, וכאשר 
פתח את הספר גילה שבין הספר לכריכה היה נרתיק 
קשיח ובו משקפיים עתיקים. העיוור שהיה לבדו הרכיב 
מתוך סקרנות את המשקפיים, וכמעט שהתעלף... הוא 

החל לראות!

החליט שאינו מגלה את הדבר לאיש, אבל בערה בו 
הסקרנות למי היו שייכים המשקפיים. והתוצאה העלתה 
שמדובר במשקפיו של בעל ה'פני יהושע'. בני העיר 
התרגלו לראות את העיוור הולך לאיטו עם משקפיים, 

ולא ידעו את הסוד שבהרכבתם.

לפני פטירתו גילה העיוור את הסוד לבניו, ואלו כמובן 
הסכימו לוותר על הירושה תמורת המשקפיים הנדירים. 
בסופו של דבר: עוד טרם החליטו על חלוקת הרכוש 
נפלו המשקפיים ארצה והתנפצו לרסיסים בקול ענות 

חלושה...

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

השולט בעולם, הוא לבדו המחיה והממית רחמנא 
את  מנתקים  הללו.  המשובשות  מהדעות  ליצלן 

המציאות מהבורא וממילא גם מהתורה.

המתווה של האריז“ל

אם רוצים לפעול נכון צריכים קודם כול ליישר את 
המוח והמחשבה בדרך האמונה ועל פי זה נבין מהי 
חובת השעה. מה האמונה אומרת? האר"י ז"ל אומר 
שמי שמאמין בה' ובוטח בו שום מגפה לא שולטת 
עליו. למה? כי כשאתה בוטח במשהו זולת ה' – ה' 
מוסר אותך בידו. יוצא שאם אתה עושה מציאות 
ממשהו בעולם זולת ה' – אז אותה מציאות דמיונית 
באמת שולטת עליך; אבל אם אתה חי את ה"אין 
עוד מלבדו" – שום כוח לא יכול לשלוט עליך, כמובא 
גם בסגולה הידועה בשם ר' חיים מוולוז'ין שהסגולה 
והשמירה הגדולות ביותר הן לקבוע בלבו שאין עוד 

מלבדו ואין שום שליטה לשום כוח שבעולם.

על פי זה, ההשתדלות הגדולה ביותר כדי להינצל 
באמת מהקורונה היא להשקיע את המוח ואת הלב 
באמונה ובביטחון. אם אתה עושה את כל ה"מסביב" 
ולא עושה את ההשתדלות העיקרית הזאת – אין לך 
שום שמירה ושום הגנה. איזו טפשות זו להשקיע 
בהשתדלות הגשמית שהיא רק חובת השתדלות ולא 
בהשתדלות הרוחנית שהיא הגורם העיקרי והסיבה 
השורשית ורק היא יכול לפתור את הבעיה מהשורש.

אמונה מחסנת ומרפאת

אם אתה לא מטפל בשורש ומתחזק באמונה, 
אז אתה מסור בידי הנגיף ר"ל וכל ההשתדלויות 
והמסכות וההגנות לא יעזרו לך, כמו ששמענו על 
אנשים רבים שנפגעו מהנגיף למרות שנשמרו מאוד, 
ואנשים רבים שלא נדבקו גם אם היו במגע עם חולים 

מאומתים. כי אין טבע, יש רק ה'.

נכון שגם לפי האמונה צריכים להשתדל ולהיזהר 
בגשמיות – אבל לא להשתגע ולא להילחץ ובוודאי 
לא לתלות את הרפואה והשמירה בהשתדלות. עושים 
מה שצריך בלי התלהבות ובלי להכניס את הלב 
והמוח לדבר. את המוח והלב צריכים להכניס אך 

ורק לאמונה ולביטחון בה'.

לסיכום ידיעה נכונה נותנת לאדם כוח ולבחור 
נכון. אם אתה לא חי את האמונה, לא פלא שאתה 
מבולבל ושאין לך כוח לעשות את הפעולות הנכונות, 
ואתה אולי עוד עושה פעולות בעייתיות או שאתה 
חי בחרדה ובלחץ שרק פוגעים עוד יותר בבריאותך.

אבל אם אתה חי את האמונה ברור לך שההשתדלות 
העיקרית שלך בזמן הזה היא רק ללמוד אמונה, 
אמונה שתרגיע אותך, שתשמח אותך, שתרפא לך 
את הגוף והנפש, שתחזק לך את המערכת החיסונית, 
שתעניק ביטחון ובריאות למשפחה שלך לא רק בימי 

הקורונה אלא לכל החיים.

וכמובן מי שיש לו טיפת אמונה יודע שאמונה זו 
תפילה, וממילא תבין שחובת השעה היא להרבות 
בתפילה על כל עם ישראל שה' ישמור עליהם מהנגיף, 
שה' יעורר אותם לתשובה ברחמים וירפא את כולם 

בגוף ובנפש.



משאלות שהיו בקו ההלכה
אדם שלא בירך ברכות השחר בבוקר מחמת סיבה 

כל שהיא, עד מתי יכול לברך ברכות השחר?

רשאי לברך ברכות השחר במשך כל שעות היום עד 
שקיעת החמה, ואם לא בירך עד הלילה בדיעבד 

יכול לברך גם בלילה. (ילקוט יוסף סימן מ“ז) ואם 
ברכות  שבירך  לפני  שחרית  התפלל 

השחר, מברך את כל הברכות מלבד 
ברכת אלקי נשמה, וברכות התורה 
שאינו מברכן אחר תפילת שחרית. 
שו“ת רב פעלים חלק ב‘ (חלק אורח חיים סימן 

ח‘) שו“ת יחוה דעת (חלק ד‘ סימן ד‘).

האם מותר להפעיל את המכונת כביסה 
קודם השבת, והמכונה תמשיך לפעול לאחר 

כניסת השבת ותכבס את בגדיו? 

לבני ספרד מותר להפעיל את מכונת הכביסה, וכך 
מצאנו במשנה מסכת שבת דף י“ז עמוד א‘, שמותר 
להשרות את הסממנים בתוך מים מיום שישי, אף 
שהמלאכה מסתיימת בשבת, ואף שהמכונה משמיעה 
קול, אין איסור בכך. (שלחן ערוך סימן רנ“ב סעיף ה‘). ובני אשכנז 
מחמירים ואוסרים מחמת שהמכונה משמיעה קול. (הרמ“א 

שם ועי‘ שו“ת יחוה דעת חלק ג‘ סימן י“ח).  אבל גם לספרדים אין 

לתלות את הכביסה עד מוצאי שבת.

מדוע אין נופלים על פניהם בתפילת מנחה של 
ערב שבת?

שני טעמים נאמרו בפוסקים: בספר הלבוש 
(סימן רס“ז) כתב מפני שהוא סמוך להכנסת 

השבת, ובמשנה ברורה (שם סעיף קטן א‘) 
כתב שהטעם משום שתוספת קדושת 
שבת מתחיל להתגלות בערב שבת, 
כבר משעה קודם חצות היום (בחורף 
משעה 10.30 בבוקר לערך). ולכן אף אם מתפללים 

מנחה גדולה אין נופלים על פניהם. 

אדם שלא התפלל עדיין מנחה, ומתפלל בבית 
כנסת שיש בו כמה מניינים, וכשנכנס לחצר בית 
הכנסת שומע מאחד המניינים שאומרים ”ברכו 
את ה‘ המבורך“ האם יכול לענות עימהם ולאחר 

מכן להתפלל מנחה? 

לכתחילה לא יענה ברוך ה‘ המבורך וכו‘, אמנם אם 
ענה עמהם וכיון ליבו שלא לקבל שבת עתה בענייתו, 

יכול להתפלל מנחה. כף החיים (סימן רס“ג סעיף קטן צ“ה). ומרן 
הרב עובדיה ביחוה דעת (חלק ו‘ סימן י“ח) חולק וסובר 

שלא מועיל תנאי.

האם מותר להגיש כיבוד לאנשים שיודע בבירור 
שאינם מברכים?

אף שנפסק בשולחן ערוך (סימן קס“ג) שאין להגיש  א. 
אוכל ושתיה בפני מי שאינו מברך, מכל מקום 
בזמנינו שאין הדבר נעשה מתוך ידיעה אלא מתוך 

בורות לכן ינסה אחת משתי הדרכים: 

יכול לבקש ממנו שיברך ובדרך כלל כאשר הפניה  ב. 
נעשית בצורה נעימה הוא מסכים לברך. (הליכות בת 

ישראל פרק ד‘ סעיף כג). 

בעל הבית יברך על המוצרים ויאמר לאורח שמכוין  ג. 
להוציאו ידי חובה. (קריינא דאיגרתא (חלק א‘ סימן קמ“א). 

אמנם גם במקרה שאין אפשרות לעשות  את אחד 
הפתרונות הנ“ל, מותר להניח לו לאכול בלא ברכה: 

זה עלול לגרום לשנאה לשומרי התורה, והאורח  א. 
עלול להיכשל באיסור יותר גדול מאכילה בלי 
ברכה, שהרי ישנא ההולכים בדרך התורה ויתרחק 

מדרכה. מנחת שלמה (סי‘ לה) 

אם יש לו מטרה לקרב אותו מותר לתת לו לאכול  ב. 
בלא ברכה. וזאת הברכה (פרק כ‘ סעיף ה‘) בשם הגרש“ז אויערבך זצ“ל.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

גדולה תפילה יותר ממעשים טובים
בפרשתינו אנו למדים אודות שליחת העבד אליעזר 
לחפש שידוך לבן אדונו -יצחק, ושאל העבד את אדונו 
(בראשית כד ה) "אּוַלי א תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי 
ֶאל ָהָאֶרץ..." ואברהם אבינו משיב ואומר: (שם פסוק 
ז) ה' ֱא-ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ 
 מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי ֵלאמֹר ְלַזְרֲע
ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ְוָלַקְחָּת 
ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם". ומבאר הספורנו שהייתה זו תפילה 

של אברהם בלשון הבא:

"יהי רצון שישלח מלאכו ממעון קדשו השמים בהיות 
שהוא לקחני משם ולו נתכנו עלילות לעשות באופן שלא 
יצטרך בני ללכת שם", וכן פירש האור החיים הקדוש 
(פסוק י״ב) שזו לא היתה אמירה בוטחת, אלא אברהם 

אבינו התפלל שה׳ יצליח דרכו.

הנה הרי היו לאברהם זכויות רבות, שכן היה זה לאחר 
שכבר עמד בעשרה ניסיונות, וכי תפילה זו תגדל על 
כל זכויותיו אשר לו? - אלא שעל כל פנים כדי לזכות 
לאשר נדרש לו בעולם הזה - צריך תפילה, רק עם 

התפילה בכוחו לזכות לדבר מסוים אשר ירצה בו.

וכך אומרים חז״ל (ברכות דף לב.): ״אמר רבי אלעזר 
גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול 
במעשים טובים יותר ממשה רבינו, ואע״פ כן לא נענה 

אלא בתפילה״. כי לכל דבר בעולם נצרכת תפילה.

דבר זה רואים גם באליעזר עבד אברהם כשהגיע 
לארם נהרים, אליעזר לא בטח על זכויותיו, ולא על 
זכות אברהם ותפילתו, אלא נעמד ונשא תפילה בעצמו 
וכה אמר (שם פסוק יב): "ַוּיֹאַמר ה' ֱא-ֵהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם 
ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם״. 
וכן פירש רש״י (בפסוק י״ד) את דברי אליעזר: ״אותה 
הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע״ - לשון תחינה הוא, 

הודע לי בה.

ללמדנו שאין להסתמך על זכויות של מצוות, או כל מיני 
סגולות, ולשבת בחיבוק ידיים. אלא בכל דבר יש להוסיף 
תפילה, ובדרך זו זוכים לישועה. (מעלות התפילה, אור 

יחזקאל אמונה).

ועוד נקודה יש לנו ללמוד מתפילת אליעזר. לכאורה 
הגם שנתבאר שאין לתלות בזכות מצוה שעשה, אלא 
צריך גם תפילה, אך כאן הרי כבר עמד אברהם אבינו 
בתפילה, ובוודאי שאליעזר עבד אברהם ידע שתפילת 
אדונו חשובה הרבה יותר מתפילתו, וכיון שכבר התפלל 
אברהם על הדבר למה הוסיף הוא להתפלל בעת 

שליחותו?

אלא שגם אחרי שהתפלל אברהם על עיקר השליחות 

שיצליח ה׳ דרכו, מכל מקום נשא אליעזר תפילה פרטית 
על צורת קיום השליחות על ידו, כי יתכן שיצטרך לטרוח 
באופן אחר ממה שעלה במחשבתו, וצריך לבקש מה׳ 
שתהיה לו סייעתא דשמיא לעשות את השתדלותו 
באופן טוב ומועיל, שהצעד שהוא עושה יביא את האישה 

הנכונה לו.

לימדה אותנו התורה בדבר זה פרט נוסף בתפילה, 
שעל כל צעד נוסף יש לישא תפילה לה׳ שיצליח חפצו.

ָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל: "ְּכֶׁשֶאָחד ּפֹוֵגׁש ַּבֲחֵברֹו ְוׁשֹוֲאלֹו ַהָּלה 
 :א טֹוב - אֹוֵמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,ִלְׁשלֹומֹו ְואֹוֵמר לֹו
"ֶזה א טֹוב?! עֹוד ַאְרֶאָּך ַמהּו א טֹוב..." ּוָבִאים 
ָעָליו ָרעֹות ַרּבֹות, ַרְחָמָנא-ִליְצָלן. אּוָלם, ְּכֶׁשּפֹוְגׁשֹו 
ֲחֵברֹו ְוׁשֹוֲאלֹו ִלְׁשלֹומֹו ְועֹוֶנה לֹו ְּבִׂשְמָחה: "טֹוב, 
ָּברּו-ַהֵּׁשם" ! ַאף-ַעל-ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין טֹוב לֹו אֹוֵמר 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: "ֶזה ִנְקָרא טֹוב?! עֹוד ַאְרֶאָּך ַמהּו 

טֹוב..." ! (שיש"ק ב-לב)

ַרֵּבנּו ַז"ל ָאַמר: ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְקַרב ֵאָליו ִּכי 
ִעם ַעל-ְיֵדי ְמִסירּות-ֶנֶפׁש ְוִלְסּבֹול ִּבְזיֹונֹות. (שם 

א- קעה). 

מֹוַהְרַנ"ְּת ָאַמר ְלֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ִאם ִיְהֶיה ְל ַאְרָּבִעים 
יֹום ִהְתּבֹוְדדּות ִּבְרִציפּות ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ְל ִׁשּנּוי ְלטֹוָבה. 

(שם א-תרעז)



מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל - רח' אבן עזרא 2 ירושלים 9242402
paypal: ahavemet@012.net.il :טל: 02-5671812 פקס: 077-7671812 דוא"ל

ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת חיי שרה

מצוה לגמול חסד עם המתים ולטפל 
בצרכי קבורתם !

(פרק  מלפני"  מתי  "ואקברה  מהפסוק:  נלמד 
כד-ד) ומהפסוק: "לכל באי שער עירו" (שם,י)

וכתב רש"י: שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה. ועל הפסוק 
הוא  "הדא  חז"ל:  אמרו  אשתו"  שרה  את  אברהם  קבר  כן  "ואחרי  להלן: 
כא-כא).  (משלי  וכבוד":  צדקה  חיים  ימצא  וחסד  צדקה  "רודף  דכתיב: 
 - "חסד"  צדקה".  לעשות  ה'  דרך  "ושמרו  שנאמר  אברהם  זה   - "צדקה" 

שגמל חסד לשרה. (מד"ר בראשית כח-יג)
נפסק בשו"ע (יו"ד סימן שס"ב ס"ה) אין לקבור רשע אצל צדיק, 
אפילו רשע חמור אצל רשע קל. והמקור לדין זה במשנה (סנהדרין 
מו.) "ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיו, אלא שתי בתי קברות 

היו מתוקנין לבין דין וכו' עיי"ש ובגמרא (שם מז.).
ניתן להבין עפי"ז, מדוע הקפיד אברהם לשלם לעפרון על קניית 
מערת המכפלה אשר בקצה שדהו בכסף מלא. ואף שהראה עפרון 
מוכנות, בתחילה, ליתנה בחינם, סירב אברהם, ושקל לעפרון כדרישתו 
"ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר". הטעם לכך, כי אברהם חשש 
שאם יקבל בחינם, אולי יום יבוא ויאמר לו עפרון שגם הוא רוצה 
לקבור את מתו שם, והרי אין קוברים רשע אצל צדיק, אך יהיה קשה 
לאברהם להעיז פניו ולסרב, שהרי הוא "אסיר תודה" לעפרון על 
המתנה הגדולה שקיבל ממנו [ואשר לכן נאמר "שונא מתנות יחיה], 

אבל עתה שקנה במיטב כספו, שוב אין לו כל מחוייבות לעפרון.
הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל הביא (בשו"ת שבט הלוי ח"ט 
יו"ד סימן רמח) את ביאורו של בעל "אגרא דפרקא" בפסוק "אוזן 
שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין", לפי דין זה שאין קוברין 
רשע אצל צדיק. וכתבו המקובלים הטעם לכך משום שהרוח באה 
מעולם העליון לפקוד את הגוף ומודיע לו רזי תורה, וכיון שנקבר 
הצדיק אצל הרשע והרשע אינו ראוי לשמוע, מונעין ח"ו גם מהצדיק.
לפי"ז מחדש האגרא דפרקא, שגם אדם שלא היה בן תורה בחייו, 
אבל היה רגיל לשמוע תוכחת מוסר, בוודאי שכרו לא יקופח וזוכה 
לשמוע גם עכשיו. לפיכך איש כזה בבוא עת פקודתו, מותר לקבוע 

מקום מנוחתו בין חכמי תורה כי בוודאי לא ימנע מהם אורם.
ולמד זאת מהפסוק "אוזן שומעת תוכחת חיים", כלומר: אוזן 
"בקרב  אזי  צדיק],  היה  שלא  [אף  תוכחה  דברי  שומעת  שהיתה 
(אך  חכמים.  אצל  מנוחתו  מקום  לקבוע  ניתן   - תלין"  חכמים 

בשו"ת מנחת אלעזר תמה על פירוש זה).
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חסד עם הנפטרים...
הקברות  לבית  נכנסו  גנבים  אוזרקוב:  בעיר  אירע  נורא  מעשה 

מעשה  לשמע  נזדעזעו  העיר  תושבי  כל  מנפטרים.  תכריכים  והפשיטו 
הזוועה. הם שלחו משלחת אל הגאון רבי חיים אויערבך זצ"ל (בעל הדברי 

משפט) שיבוא לעירם לעורר על כך ולהורות להם דרך תיקון על הדבר.
של  ערב  לפנות  ציבור.  תענית  וגזר  לאוזרקוב  חיים  רבי  הגיע 
מוסר  דברי  דרש  הכנסת,  בבית  התאסף  הקהל  כשכל  התענית,  יום 
והתעוררות. בסיום דבריו אמר: בוודאי רעבים אתם מחמת התענית 
בית  דלתות  את  נעלתי  כי  לכם  דעו  ובכן,  לבכם.  לסעוד  ורצונכם 
הכנסת והמפתחות בידי, לא תוכלו לצאת מכאן, אלא א"כ תאספו 

עכשיו סכום כסף שיספיק להתקנת גדר סביב בית הקברות.
ואכן הכסף נאסף על אתר, לאחר מכן ניגשו אל רבי חיים אנשים 
וטף ובקשו את ברכת הצדיק. אמר להם רבי חיים שהוא מוכן אף 
לבוא לביתו של כל אחד ולברכו ביחידות. ובתנאי שיתן עוד סכום 

כסף נקוב בעד כל ברכה.
לאחר שאסף סכום גדול אמר לבני הקהילה: עתה יש בידי כמה 
מאות זהובים. הכסף שלי הוא,  ואני נותן לכם אותו במתנה לא רק 

כדי שתבנו את הגדר אלא גם כדי שתשכרו שומר לבית הקברות
עפ"י דרשות ה'אמרי בינה'

שבת קודש כז חשון תשפא: הדלקת נרות: ירושלים 4:05 תל-אביב: 4:19 חיפה 4:09 מוצאי שבת: ירושלים: 5:19 תל-אביב: 5:20 חיפה: 5:18 ר"ת: 5:57
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פלאי ההשגחה...
בשנת תש"ו יצא הגאון רבי מאיר קרליץ זצ"ל לארה"ב עם רבי משה 

בלוי זצ"ל (מנהיג אגוד"י). פטירתו הפתאומית של רבי משה באניה על חופי 
האי סיציליה, במבואות העיר מסינה, הדהימה את כל העולם היהודי.

היה  קרליץ  מאיר  רבי  יהודים,  של  ישוב  כלל  נמצא  לא  במסינה 
אובד עיצות כיצד לטפל בהעברת גופתו של רבי משה לארץ ישראל. 

גם אמצעים כספיים לכך לא היו בידו.
לפתע הופיע אצלו יהודי בשם אלימלך רייס, היהודי היחיד במדינה, 
שבא לברר האם נמצא כאן יהודי גדול מירושלים, שיש לטפל בקבורתו. 
הוא סיפר לתדהמת רבי מאיר, כי רבו כ"ק האדמו"ר מפביאניץ-לודז', 
נגלה אליו בלילה האחרון בחלום, וציווהו להתאמץ בקבורת מת מצוה 

של אדם גדול מירושלים המוטל במדינה.
האיש שבא לתומו כדי לברר את פשר החלום, הופתע לפגוש את 
רבי מאיר קרליץ ליד הנפטר. הוא התמסר מיד לטיפול העברת הגופה 

פאה"דבאוירון ואף כיסה מכספו את כל ההוצאות.



צערו  ולהפיג  האבל  את  לנחם  מצוה 
בדברי נחמה ועידוד !

אלוקים  ויברך  אברהם  מות  אחרי  "ויהי  מהפסוק:  נלמד 
את יצחק בנו" (פרק כה-יא)

ואמרו חז"ל: ויברך אלוקים את יצחק - מכאן שהקב"ה ניחם אבלים, אף 
אתה נחם אבלים. ופירש רש"י: ויברך - ניחמו על אביו וברכו ברכת אבלים" 

(סוטה יד.)
הגאון רבי משה פרנקפורט זצ"ל כתב (בספרו שבע פתילות): ההולך לנחם 
את האבלים העצומים ביגון ואנחה, ומדבר על ליבם דברי ניחומים, גומל 
שנאמר  יצחק,  את  שניחם  הקב"ה  של  במדותיו  ומתדבק  חסד,  עמהם 
(בראשית כה-יא) "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק בנו" 

שניחמו תנחומי אבלים.
והבא בבית האבל לנחם האבלים, יאמר להם דברים של טעם, כדי 
שיצדיקו דין יוצרם ויקבלו תנחומיו, ולא יבכו ויאנחו עליו יותר מדי. 
וכל המתקשה על מתו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה, אלא כשיעור 
להספד,  ימים  שבעה  לבכי,  ימים  שלושה  כז:):  (מו"ק  חכמים  שנתנו 
שלושים לתספורת. מכאן ואילך, אמר הקב"ה: אין אתם מרחמים עליו 

יותר ממני.
במכתב תנחומים ששלח הגרא"א דסלר זצ"ל כותב בתוך דבריו: צריך 
לדעת שאין ה"זמן" מנחם כמו שאומרים בני אדם, כי אדרבה מפורש הוא 
בחז"ל שאין אדם מקבל תנחומין על החי אשר סבור הוא שמת. עיין מה 
שכתוב בזה שלא קיבל יעקב תנחומין על יוסף, וא"כ הרי אין הזמן מרפא, 
ורק שכך גזר הקב"ה כי המת ישתכח מן הלב, ועל כן על אבלות שהיא 

בטעות לא נגזר וממילא אין לה רפואה.
ונראה כי צריך ללמד לאבלים, כי ברצון לב יקבלו את הרפואה אשר 
השי"ת שולח אליהם ולא יתקשו באבלם כדרך העולם, אלא ידעו שאינם 
רשאים להתאבל יותר מדאי ויקבלו בחפץ לב את התנחומין שהיא מתנה 

ממנו יתברך.
כאשר באו לנחם את הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל על פטירת 
אחותו, נשאלה שאלה: האם גם האבלים צריכים לנחם האחד את השני? 
והזכירו את הכתוב אצל יעקב שכאשר התאבל על יוסף קמו בניו ובנותיו 
אבלים  שגם  לכאורה  מוכח  ומזה  באבלות,  היו  הם  שגם  אף  לנחמו, 

מנחמים אחד את השני.
אלא שמיד דחו את הראיה, שהרי האחים ידעו שיוסף לא מת, ומכיון 

שכך לא התאבלו, וממילא אין להוכיח משם על אבילות אחרת.
רצו  האחים  שהרי  היא,  נכונה  שהראיה  אמר  זיסל  שמחה  רבי  אך 
להראות שיוסף אכן מת ועל כן טבלו את הכתונת בדם ואמרו חיה רעה 
אכלתהו. ואם בכל זאת ניחמו, הרי ראיה שאבל האחד מנחם אף הוא 

את קרובו האבל.
הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל היה אומר שמכיון שניחום אבלים הוא 
חסד שעושים עם האבל, וכלל הוא שכשבאים להטיב לזולת, יש לחשוב 
לחשוב  צריך  לכן  הוא,  נוחיותו  על  ולא  חברו  של  טובתו  על  ורק  אך 
באלו שעות לבוא. רבים באים לנחם בשעת תפלת מנחה ומעריב, כשיש 
ציבור גדול נכנס ויוצא, ובכך יוצאים ידי חובה, ובכל שאר שעות היום 
האבל יושב בדד שקוע באבילותו. אך גם בשמחות באים לשמח בזמן 
הנוח למשמחים, מבלי להתחשב בבעל השמחה, אימתי הוא הזמן הרצוי 

מבחינתו.
רבי מרדכי הלך לנחם את האבלים בימים הראשונים דוקא, בשעה 
שהאבלים שקועים עמוק בצערם והציבור הרחב ממעט להגיע... הוא סבר 

שזהו הזמן המתאים ביותר לנחמם ולהשתתף בצערם.
אצל  אבלים  בניחום  כשהיה  זצ"ל  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
גדולי ישראל ישב לנחם בדרך כלל במשך חמש או שבע דקות, ואילו 
בניחום אבלים של אנשים פשוטים, היה יושב זמן רב יותר, ולעתים אף 

ארבעים דקות תמימות.
כאשר נשאל פעם על כך, השיב: אצל משפחות פשוטות, צריכים לא רק 
לנחם אלא גם לחזק ולעודד, ובשביל לחזק משפחה, נדרש יותר מכמה 

דקות מועטות.
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"לנסוך טללי נוחם ועידוד..."
כאשר נפטרה זוגתו של הצדיק רבי אריה לוין 

זצ"ל, היה שבור מאוד, עד כי לא נמצא מי שהיה 
יכול לנחמו. נכנס בנו אל כ"ק האדמו"ר מגור בעל 
הבית ישראל שהיה בקשרי ידידות עם רבי אריה ושח 
לו על השבר הגדול שפקד את אביו וביקש ממנו כי 

יואיל לבוא לחזקו ולעודדו.
הרבי מגור הגיע מיד לביתו של רבי אריה, ניסה 
לדבר על לבו של רבי אריה, לחזקו ולאמצו אך ללא 

הצלחה. או-אז פתח הרבי מגור ואמר בזה הלשון:
כובע  שלי,  הכובע  את  רואים  אתם  אריה,  "רבי 
רבני יפה ומכובד. אתם רואים את הבגד העליון שלי, 
כתונת משי, מכובד. אתם רואים את המקל שלי, מקל 
מכסף נוצץ, אתם רואים את שני המשמשים שלי, 
גבאים מסורים... מהחלון תראו את הרכב המפואר 

שלי, רכב של רבע'ס..."
"אך כל זה כלפי חוץ" - סיים הרבי את דבריו 
המרטיטים - "כאן בלב פנימה הנני כחרס הנשבר"...! 
לא  מה  "אך  והמשיך:  לבו,  על  הרבי  הצביע  כאן 
עושים כדי לחזק יהודים שבורים?!" ואז יצא הרבי 

מהבית.
לימים התבטא רבי אריה שדבריו אלו של הרבי 
הרבי  "אם  באומרו:  רוחו,  את  וחשלו  שחיזקו  הם 
מגור שאיבד את כל משפחתו בשואה האיומה ושיכל 
את בנו ובתו, מתגבר בגבורה על-אנושית כדי לנסוך 
את  ומקבל  שונים  אנשים  על  ועידוד  ניחום  טללי 
השם  ברוך  שהקמתי  אני  ובהכנעה,  בענוה  הדין 
בית חשוב ומשפחה מפוארת בוודאי שעלי להתחזק 
ולהתעודד ולהמשיך בשגרת החיים כדי לתמוך ולחזק 

שבורי לב..."
דרך אבות
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"יד ה' בכל המתרחש בעולם..."
במכתב ששיגר להורים שבתם נסתלקה לבית 

עולמה, סיפר הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל את 
המעשה הבא: "זוכר אני ביושבי "שבעה" על בננו ז"ל 
שנפטר בקוצר ימים מחמת מחלה, בא לנחם הגאון 

בעל אבי עזרי זצ"ל וישב וסיפר סיפור כדלהלן:
"בעת המלחמה הייתי בגולה מרוחק מאשתי, ושקלתי 
לא  אולם  ולברוח,  לנסוע  מדינה  איזה  דרך  בלבי 
היתה לי הכרעה, והחלטתי כי אכתוב שני מכתבים, 
אחד על תכנית אחת ואחד על תוכנית שניה, ואחליט 

בבואי לסניף הדואר איזה מכתב לשלוח.
על  החלטתי  ובסוף  המעטפות,  שתי  את  החזקתי 
מכתב אחד, והרמתי את ידי לשגר את המכתב, ידי 
הייתה פשוטה כבר, והנה עובר על ידי מנהל הדואר 
וגוער בי "כמה זמן אתה חושב על משלוח מכתב", 
וחטף את המכתב השני מידי וזרקו לתיבה וביקש את 
הכסף של מחיר הבול. עמדתי משתאה וקיבלתי את 
המעשה כפי שנעשה, ולאחר זמן התברר שזו היתה 

ההצלה היחידה.
"לאחר מכן ניחם והלך, ולא הסביר כלל מה שייך 
הבנתי  העיון  לאחר  אך  אבלים,  לניחום  זה  מעשה 
ודבר  דבר  בכל  ה'  יד  בראותינו  כוונתו  את  היטב 
רבי  ששיגר  המכתב  לשון  ע"כ  בעולם".  המתרחש 

אברהם לנחם את האבלים.
הלמות עמלים - ח"ב



לשמור על כבוד הזולת 
באשר הוא!

ותער  "ותמהר  מהפסוק:  נלמד 
אל  עוד  ותרץ  השוקת  אל  כדה 

הבאר לשאוב"..." (פרק כד-כ)
בחכמת  והתבונן  ראה  הק':  השל"ה  וכתב 
הבריות,  כבוד  לנהוג  לרבקה  שהיה  המוסר 
כי מתחילה שתה אליעזר ונשארו מים בכדה, 
המים  תתן  אם  לעשות:  מה  רבקה  ידעה  ולא 
הנותרים לגמלים,  יראה כאילו משוה הבהמה 
תשפוך  ואם  אחד.  מכלי  להשקותם  לאדם, 
העדר  כן  גם  הוא  לחוץ,  הנותרים  המים 
כבוד להיות יתרת מים נידונין כשופכין. לכן 
כאילו  עשתה  הריצה  ומכח  לרוץ,  התחכמה 
נפל הכד מאליו ונשפך, ואז מלאה אותו מים. 

ובזה נשאר אליעזר בכבודו. (תוכחת מוסר).
"המוצא  יט:)  (ברכות  בגמרא  חז"ל  אמרו 
כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק. מאי טעמא? 
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' כל 

מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב".
"מאי  הגמרא  שאלת  מהי  להבין:  וצריך 
טעמא", הרי פשוט הוא שעל כל עבירה קלה 
בגופו  ולסבול  ממונו  למסור  אדם  מחוייב 
כדי לא לעבור, ומדוע לא חייב לפשוט בגדיו 

ולסבול בזיון כדי שלא לעבור על איסור?!
אלא - אומר הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצ"ל 
(בספרו דעת חכמה ומוסר - ח"ב) - רואים מכאן 
יסוד גדול, שכל חיובי התורה כולה אינם מגיעים 
מפני  נדחית  והתורה  הבריות,  כבוד  עד  אלא 
כל פגיעה בכבוד הזולת. ודרשה התורה גזירת 
הכתוב מיוחדת של "אין חכמה ואין תבונה ואין 
כבוד  הכל,  שלמרות  ללמדינו,  ה'"  לנגד  עצה 

שמים גבוה ונשגב הוא מכבוד הבריות.
כבוד  "גדול  (שם):  חז"ל  דברי  וידועים 
שבתורה"  תעשה  לא  את  שדוחה  הבריות 
[לאו ד"לא תסור" דרבנן, או לאו דוארייתא 
מהפסוק  חז"ל  ולמדו  תעשה"].  ואל  ב"שב 
אבידה,  השבת  לענין  הנאמר  "והתעלמת" 
שפעמים מותר להתעלם ולא להשיב אבידה, 

כגון בזקן ואינה לפי כבודו.
(פי"א מגזילה ואבידה  וכן נפסק ברמב"ם 
הל' יג): "מצא שק או קופה אם היה חכם או 
זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו, 
אינו חייב להטפל בהם". ואף שלענין איסור 
כלאים מן התורה אמרו "פושטן אפילו בשוק" 
[כי במקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד 
לרב], זאת משום ש"אין כבוד הבריות דוחה 
ולמה  בתורה,  המפורש  תעשה  לא  איסור 
של  לאו  שהוא  מפני  אבידה?  השבת  דוחה 
ממון" (כלשון הרמב"ם פ"י מכלאים הל' כט).
כבוד  גדול  כמה  עד  מכאן,  למדנו  שוב 
הבריות, עד כי גופי תורה נדחים מפניו. וכל 
כך למה? ביאר הגאון רבי חיים שמואלביץ 
זצ"ל (בשיחות מוסר תשל"ב - מאמר לח) 
משום שהאדם עצמו גדול מאוד, ולכן כבודו 
השגה  לנו  אין  שאנו  אלא  כך.  כל  חמור 
כך,  על  תמהים  אנו  ולכן  האדם,  בגדלות 
האדם.  בגדלות  והכירו  ידעו  חז"ל  ואולם 
ולכן הם גם שיכלו לדרוש בפסוק "קדושים 
תהיו" - יכול כמוני, תלמוד לומר "כי קדוש 
אני" - קדושתי למעלה מקדושתכם, והיינו, 
ש"קדושתי  ללמדינו  מיוחד  פסוק  שצריך 

למעלה מקדושתכם"!
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זהירות בכבוד הזולת...
בעריש  דוב  רבי   - מטשיבין  הגאון  עם  שהיתי  פעם  זצ"ל:  כהנמן  הגר"י  סיפר 

שהיה  מסכן  יהודי  היה  מקום  באותו  במאריבנד.  המרפא  במעונות  זצ"ל  ויידנפעלד 
מטריד את הרבנים בשאלות והערות סרק, והיה קשה להפטר ממנו. באחד הימים 
ראיתי כיצד אותו יהודי ניגש לרב מטשיבין והחל להטרידו בדיבוריו. לא יכולתי להסיר 

עיני מהם בראותי באיזו אצילות דיבר עמו הגאון ובאיזו סבלנות והקשבה מופלאים.
ופעם קיבלה בתו של הרב מטשיבין מכתב מאביה, והיה זה לאחר נישואיה בו 
הוא מבקש ממנה כי תסכים שנערה מטשיבין תערוך פגישה עם חתנה המיועד 
בביתה. ומאחר והנערה היא בת למשפחה עניה ובוודאי לבושה בבגדים פשוטים, 

לכן הוא מבקש שבזמן האירוח תלבש גם היא בגדים פשוטים בכדי שלא לביישה.
המה  מטשיבין  הרב  כשבית  סוכות  המועד  חול  מימי  באחד  שאירע  ומעשה 
החכמים  מתלמידי  ואחד  כהנים"  "ברכת  בהלכות  הלכתי  נושא  עלה  ממבקרים. 
הביא ראיה לנידון מדברי הנודע ביהודה. הוא ציטט בצורה לא נכונה ושלא כהלכה 
את דברי הנודע ביהודה. העיר לו הרב מטשיבין בעדינות שכמדומה לו שאין אלו 

דבריו המדוייקים של הנודע ביהודה. אך הלה עמד בתוקף על שלו.
התלבט הרב מטשיבין: מצד אחד עלולים השומעים ללמוד מדבריו המוטעים של 
הלה. אך מאידך אי אפשר לביישו. הוא ביקש, איפוא, מאחד הנוכחים להביא את 
הספר מהארון והחל לקרוא, אך מיד פנה לאותו אדם שעמד על שלו וביקש ממנו 

"טובה" מכיון שקשה עליו עתה הקריאה מבקש ממנו שיקרא הוא בעצמו...
שר התורה

אי 
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אי
"אנא, סלח לי..."

קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הגאון  של  לביתו  שנכנס  פשוט  ביהודי  מעשה 
- הסטייפלער זצ"ל, כדי ליטול ממנו עצה וברכה. מיהר הסטייפלער וקם בפניו 
עמוקים  תורה  חידושי  בפניו  מרצה  והחל  רבה  בהתרגשות  קיבלו  כבוד,  בהדרת 
בסוגיות הש"ס. האיש נדהם. הוא הביט נבוך נכחו. האדים והחוויר חליפות, ולא 

הצליח להבין מה הסטייפלער רוצה ממנו...
לאחר דקות מספר הבחין הסטייפלער שאותו יהודי אינו "משתף פעולה", ואינו 
מגיב לחידושיו. או-אז תפס הסטייפלער את טעותו ונחרד כולו. הוא ממש יצא 
מגדרו כדי לפייס את האיש והביע בפניו את התנצלותו מעומק הלב: "אוי, סלח 
לי" - התחנן הסטייפלער - "דמיתי בטעות שאתה הוא הגאון רבי משה סולובייצ'יק. 
שמעתי שהגיע ארצה, וכל פעם שנמצא בארץ הוא נכנס אלי. ומכיון שמראה פניך 
דומה מאוד לקלסתר פניו, טעיתי. כמובן לא היה בכוונתי לבייש אותך, חלילה. 

מפי השמועהאנא סלח לי..."

א 

ץ

א 
למען שמירת כבוד הזולת...

לסדר  הוזמן  זצ"ל  קליין  מנשה  רבי  הגאון   - אונגוואר  גאב"ד  האדמו"ר  כ"ק 
קידושין וגילה כי אחד העדים על הקידושין כשרותו מוטלת בספק. שכן לפני מספר 
שנים הוא לוה מהגאב"ד סכום של חמשת אלפי דולר למספר חודשים, ועד היום 
לא החזיר את ההלואה וכיצד יוכל להיות עד. אך מאידך לא רצה לביישו ברבים 

ולהרחיקו.
מה עשה? מכיון שדעתו של הגאב"ד היתה שלא לייחד עידי קידושין, הוא הכריז כי 
"אצלנו נוהגים להודיע כי מי שכשר להיות עד, יוכל להיות עד, ומי שאינו ראוי אנו 
פוסלים אותו מלשמש כעד" (וממילא הכרזה זו מועילה להכשיר את הקידושין ע"י 
עדים אחרים - ובמקרה דנן בלי לבייש את העד - וגם הגרש"ז אויערבאך הסכים 

עם המצאה הלכתית זו).
עם זאת, בשובו מהחתונה אמר לבנו כי סידור הקידושין "עלה" לו  חמשת אלפים 
דולר... שכן למרות שהכריז כנ"ל, וממילא הוכשרה העדות בידי אחרים, ולא ע"י 

הגזלן, בכ"ז החמיר על עצמו ומחל לו על כל הסכום!
מתוך קונטרס לזכרו

ץץ 
למען כבוד התלמיד...

הגאון  הישיבה,  ראש  אצל  בבחינה  "כשעמדתי  חברון:  ישיבת  תלמיד  סיפר 
רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, כדי להתקבל לישיבה. ואני עודני נער צעיר ונרגש 
שנוי  הדבר  כי  ידו,  על  שנשאלתי  השאלות  אחת  על  השבתי  הגורלית,  מהבחינה 

במחלוקת "ראשונים".
מיד אורו וצהלו פניו של רבי שמחה זיסל כשהוא קורא בשמחה וברוח טובה: 

"נכון, נכון! גם התנאים היו ראשונים... זו מחלוקת תנאים.... נכון, נכון..."
נסיך ממלכת התורה



מחלף חדרה.

הסמיטריילר הענק - עמוס בשקי מלט - לא הסתיים. הפיג'ו 
הקטן, דגם 404 ההיסטורי, ניסה להשלים את העיקוף אך לשווא. 
למרבה הנס עבר סוף סוף גם הנגרר של הסמיטריילר - כעת 

היה צריך לסיים לעקוף את הסמיטריילר עצמו...

מתכות התחככו זה בזה. גלגל התפוצץ. וחמשת נוסעי הפיג'ו 
מצאו את עצמם מוטלים ברכב הקטן בצידי הדרך. נס להתנוסס. 

אף אחד לא נפגע!

ומי ישב שם באוטו? הנהג שלום מלאכי - בחור צעיר מקרית 
אתא. לצידו הרב מאיר כץ מחיפה, מאחוריהם אשה במצב מיוחד 
מרכסים בדרכה לבני ברק, ושני ילדים - בני שש ושמונה - 

בדרכם לסידור בפנימייה...

מקבץ משעשע של אנשים ודמויות? אלו היו חייו של רודף-
החסד הרב כץ... שבוע לפני כן הוא הוציא רישיון נהיגה. לפני 
שהם יצאו לאותה נסיעת חסד, לא הסכים הבחור שר' מאיר 
ינהג... הוא חשש לצאת לכזו נסיעה ארוכה עם נהג חדש והעדיף 

לנהוג בעצמו.

מיד לאחר התאונה צץ במקום שוטר שצעק: "נפגעתם?" ומיד 
"מי הנהג?" הבחור לא האמין למשמע אוזניו כשר' מאיר הכריז 
מנהג  עדין  יותר  היה  שלו  המצב  חדש  נהג  בתור  אני!"  "אני! 
וותיק, אך הוא לא היסס לקחת על עצמו מיד את האחריות - 

וזאת למרות שהבחור לא הסכים שהוא ינהג!...

ר' מאיר סיכן את עצמו בנוטלו אחריות על דבר שלא עשה, 
אך הניסים המשיכו לפעול: התברר שהשוטר שעצר אותם הוא 
מפקד משטרת התנועה של חדרה - בן דודו של הנהג האמיתי... 

וכך יכלו להמשיך מיד בדרכם.

משחזר ר' שלום: "החלפנו גלגל רזרבי והמשכנו בנסיעה. אחרי 
קצת,  לנוח  שצריך  חשבתי  התאונה  של  המפחידה  הטראומה 
אך ר' מאיר זירז אותי להוריד את האישה והילדים במקומות 
המתאימים בבני ברק - ולצאת מיד להציל בת ישראל נוספת 
שנפלה למקום מסוכן רוחנית. החילוץ שלה מהמקום הותיר את 
הפג'ו בלא חלון שלם אחד! - אבל גם היא מצאה את מקומה 

באותו יום בפנימייה המתאימה".

רק לאחר שהושלמו כל המשימות אישר לי הרב מאיר שמותר 
לנו לחזור לחיפה. האוטו החבוט הצליח לעשות את כל הדרך...

* * *

אם חשבתם שזה יום-השיא בחייו של רודף חסד - טעיתם.

ר' שלום: "בהמשך ההיכרות שלי עם ר' מאיר למדתי שישנם 
מצבים הרבה יותר מסעירים בחיים, כמו למצוא את עצמך - 
יותר מפעם אחת - מול אקדח שמכוון לרקה במהלך הצלת בנות 

ישראל שבויות בכפרים ערביים עוינים!"

"יום אחד הגיע למשרד הפעילים בצפון טלפון מצרפת. נערה 
מצרפת מבית חרדי מצאה את עצמה בקיבוץ 'עין שופט'. מדובר 
במקום חילוני לחלוטין שמהווה סכנה מוחשית לרוחניותה של 
הבת. ההורים מתחננים לחלץ אותה משם - אך כיצד עושים 

זאת?!

"ר' מאיר הורה לי 'תתחפש! את המשימה הזו אני מטיל עליך!' 
'טרנספורטר' של פולקסווגן ובמוצ"ש יצאתי  בערב שבת הכנו 
לדרך. הוא סידר מתרגמת חרדית ממגדל העמק ויצאנו למקום. 
השומר של הקיבוץ ראה אותי עם ג'ינס ובלי כיפה ולא הייתה 
לו סיבה לחשוד בי. הורדתי את המתרגמת בשער והיא נכנסה 

לבקר את החברה שלה - כביכול.

"חלפה שעה תמימה והודעתי לשומר שכבר אין לי כח לחכות 
פה ל"דתייה הזאת". אני בסך הכל עושה טובה למשפחה שלה 
שעה  חלפה  לחכות.  כח  לי  אין  וכבר  לפה  אותה  שלקחתי 
הרבה  כך  כל  קורה  מה  הבנתי  לא  חוזרת.  לא  והיא  נוספת 
על  לרטון  התחלתי  השומר  של  אמונו  את  לרכוש  וכדי  זמן 
"הדתיים המגעילים האלה" שבגללם אני מתעכב פה כל הרבה 
זמן. טוב, סוף סוף נעתר השומר לבקשתי והרשה לי להיכנס 

לקיבוץ.

ניהלה  האחרונות  שבשעתיים  והסתבר  השתיים  את  "פגשתי 
המתרגמת וויכוח סוער עם הנערה בענייני יהדות. הייתי בהלם, 
בת ישראל נתונה בסכנה רוחנית אמיתית, מבצע החילוץ אף הוא 
בסכנה, ולה יש זמן להתווכח... בקיצור; העברתי את כל החפצים 
של הנערה מעבר לגדר, בעוד המתרגמת מסייעת לה לקפוץ אף 
את  ולאסוף  הראשי  מהשער  לצאת  מיהרנו  לגדר.  מעבר  היא 

הנערה בטרנספורטר מבחוץ.

כיום היא אשה צדקנית לכל דבר ועניין!- - -

כנראה שכדי לזכות בחסדים שנמשכים על פני דורות רבים - 
זקוקים ללא מעט מסירות והתמסרות!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 

 שנים" )כג, א( 
 בת ק' כבת כ' לחטא, ובת כ' כבת ז' ליופי. )רש"י(

צריך ביאור, שאכן יופי היא מעלה לאשה, אך האם מסתבר 
שהתורה תשבח את שרה אמנו ביופי הגוף, בפרט עתה 

 'שקר החן והבל היופי' )משלי לא, ל(? הרי  כשמסכמים את חייה,  
עליון" ביאר רבי זיידל אפשטיין זצ"ל מנהל רוחני  ךבספר "לתת

דוע מאידך, כי ,, שהרי יופי הוא מתנת שמים'תורה אור'ישיבת 
טמונה בו גם סכנה שהפילה חללים רבים. זאת, כאשר היא  

 מביאה לגאווה ולא משתמשים בה בצורה הנכונה.  
משחקת בחול, וילדה קטנה בת שבע שנים, יורדת לגינה 

מתמלאת אבק ולכלוך ולא מפריעה לה העובדה שהדבר מכהה  
את יופיה, כי עדיין אינה מרגישה במעלתה. ככל שהיא גדלה היא 

ה ביופיה ושומרת עליו. שיא הכרת האשה בזה הוא בגיל מרגיש
עשרים. השמיעונו חז"ל ששרה אמנו למרות שהכל סוכין ביופיה 

כפי שילדה בגיל  יופי )מגילה יד( לא התגאתה בזה והתייחסה ל
 שבע מתייחסת לזה.

 

יי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע "ויהיו ח
 שנים" )כג, א( 

נאה לדברי רש"י שכל חיי שרה היו שווין לטובה גנוז בתיבה   רמז
חיי שרה, הנקרא מסופו  ""ויהיו -הראשונה של הפרשה 

 לתחילתו כמתחילתו לסופו, כחיי שרה שסופם כתחילתם.
נחמד נוסף שיתכן לדרוש בתיבת "ויהיו" הוא ע"פ האמור  רמז

ומבואר  )לעיל יז, יז( "ואם שרה הבת תשעים שנה תלד?!"
ששרה היתה בת תשעים כשיצחק נולד, ונמצא שזכתה לראותו 
שלושים ושבע שנה, וכיון ששנינו "ארבעה חשובים כמתים...  

שלושים   היוומי שאין לו בנים" )ע"ז ה.( נמצא שעיקר חיי שרה 
 חיי שרה".  -ושבע שנים, כמניין "ויהיו", וזהו "ויהיו 

 )מתוקים מדבש(
 

 "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" )כג,ב( 
פרחה נשמתה ממנה   ...נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק

 ומתה. )רש"י( 
שמחה  השטן בא אל שרה וסיפר לה על העקידה, ומרוב כידוע, 

על זה שבנה זכה להיות קרבן עולה, פרחה נשמתה ונפטרה. 
אומר ה"פענח רזא", יש בזה מידה כנגד מידה, כשבא המלאך  
לבשר לשרה שיוולד לה בן "ותצחק שרה בקרבה", היא חשבה 
שהמלאך מטעה אותה, לכן בעת עקידת יצחק בא המלאך 

 והטעה אותה כאילו ונשחט יצחק.
 

ד ו "ויבא אברהם לספ
 לשרה" )כג, ב(  

בספר "מטה יהודה" פירש בדרך 
צחות, לפעמים בהספדים, 

נשמעים דברים על הנפטר שלא שייכים אליו כלל, עד כדי כך, 
שכשאדם מגיע להלוויית חבירו שהוא מכירו, מוצא את עצמו  
תוהה האם לא טעה והגיע להלוויה של מישהו אחר, או שמא  

 תר.  חבירו היה צדיק נס
  ולם ידעו כוכל מה שאמר, עדיין  כאשר הספיד אברהם את שרה,  

שזו שרה. לא היו שבחים מוגזמים, וזהו "ויבוא אברהם לספוד  
 לשרה".

שלמה לוינשטיין מספר, התקיימה הלוויה של יהודי  ר' הרב 
בימים שאסור להספיד, ואפילו שהיה ת"ח חשוב, הורה הרב 

 ד ולא להקל בעניין זה. שטיינמן לא לומר דברי הספ 
לאחר כלות ימי השבעה, מספר ר' שלמה, ביקשו ממני להספיד. 

מה כדאי לומר. וכך  ונכנסתי לרבי אהרן לייב שטיינמן, ושאלתי
אמר לי: אנשים חושבים, מספידים אומרים, אפליג בשבחו של 
הנפטר, וארבה לספר מעשים שראוי היה לעשותם, מה יכול 

באים אנשים   -ושב בזמן הזה בדין קשה  להיות? אך באמת אדם י
ואומרים עליו שהוא צדיק נשגב, כל מעשיו לשם שמים, ושם 

 בשמים שומעים זאת וצוחקים עליו.  
אם הנפטר היה יכול, היה מתחנן ואומר 'תפסיקו עם זה'. והוסיף 

 ואמר, הלוואי ואחוז אחד של מעשי האדם יהיו לשם שמים. 
ע סברא זו? ובכל זאת מובא שיש שאלתי אותו, וכי השו"ע לא יד

להספיד? ענה לי, אז היו אנשי אמת, אומרים רק מה שאמת, וגם 
הנפטרים שאותם הספידו היו אנשי אמת, לכן לא היתה כל 

, על אדם שהיה אוסף תרומות למוסדות  הבעיה. והוסיף דוגמ
כולו היתה מסירות נפש לתורה.   לבארץ, כשנפטר אמרו עליו שכ

 , שהיו לו בעיות בבית והוא חיפש איך לברוח. ואילו אני יודע
 

 "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" )כג,ב( 
 וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה. )רש"י( 

על רש"י להביא לכאורה שואל רבי שלמה קלוגר, מדרש זה היה 
שרה", ומדוע רש"י אמר זאת על המילים  על המילים "ותמת

 "לספוד לשרה"? 
אלא מחדש רבי שלמה קלוגר שהביאור הוא ההיפך מהפשט, 
שרה לא נפטרה מהפחד שאולי ימות יצחק, אלא שרה שידעה  
כי אברהם הולך בציוויו של הקב"ה לשחוט את בנם, חששה שלא  
יעמדו הבעל והבן בניסיון הקשה. כאשר בישרו לה שאברהם 

יצחק חוזרים בריאים ושלמים, פרחה נשמתה, כי חשבה שלא ו
 עמדו בניסיון.  

שבח גדול זה באמונת שרה בהקב"ה היה גוף ההספד של אברהם 
כשהספיד את שרה אשתו, ושיבח אותה על גודל אמונתה, ועל 
שכל כך חרדה שלא עמדו בניסיון, ולכן פרחה נשמתה, וזאת 

ספוד לשרה", כי זה היה הסיבה שרש"י מביא זאת על המילים "ל
 גוף ההספד. 

 

"ויבוא אברהם לספוד 
 לשרה ולבכותה" )כג,ב( 
וכמעט שלא נשחט פרחה 

 נשמתה ממנה ומתה. )רש"י( 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ ר' 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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המילים "וכמעט שלא נשחט" נראות כמיותרות, כי גם בלעדיהן 
היה ניתן להבין את דברי רש"י. חסידים מספרים על אדמו"ר,  

מקרוביו נפטר, ומיד   שאחד מחסידיו קיבל הודעה כי אחד
התעלף מרוב צער. העירו אותו מעלפונו, נזכר בבשורה הרעה 
והתעלף בפעם השניה. כך קרה גם בפעם השלישית. האדמו"ר 
העיר אותו מעלפונו, ואמר לו שזו היתה טעות, אותו קרוב חי 
וקיים. לאחר זמן, באמת הגיעה ההודעה שהכל היה טעות. אמרו  

 . החסידים, שזו רוח הקודש
אנו  אמר להם האדמו"ר, אין זו רוח הקודש. ב"ברוך שאמר" 

"ברוך גוזר ומקיים", כשקב"ה גוזר גזירה, הוא נותן גם אומרים 
 את הכח להתקיים עם הגזירה. 

במקרה שלפנינו, ראיתי שהחסיד אינו מסוגל להתקיים עם  
 הגזירה. אמרתי, אם כך, ודאי שאין גזירה כזאת. 

בי משה קורדובירו, כשבא מובא בספר "אוצר הידיעות" בשם ר
ומשמע,   ,השטן ואמר לשרה "כמעט ונשחט בנך" פרחה נשמתה

שאילו יצחק היה נשחט, לא היתה פורחת נשמתה, כי הקב"ה 
הגוזר ומנסה, נותן גם כח לקיום 

עצמו, אבל מכיוון שזה לא היה 
אמת, ממילא לא ניתן לה כח  
קיום, ולכן פרחה נשמתה. וזו 

עט וכמ'כוונת רש"י בדבריו 
 )מדשן ביתך( .'שלא נשחט

 

"ויקם אברהם  
וישתחו לעם הארץ  

 לבני חת" )כג, ז( 
  ' שואל רבינו האור החיים הק

בכלל,  ההשתחוויהמהו פשר 
 ובאמצע המשא ומתן בפרט?

, וזה לשון  ועונהומפרש 
קודשו: 'גילה להם היפך  

ליו, כי אינו מחזיק דבריהם א
כלומר: , עצמו נשיא להם, אלא בגדר שהם בכבוד למעלה ממנו'

שמענו אדוני נשיא אלוקים  בגלל שהם אמרו לו בתוך דבריהם '
אתה בתוכנו במבחר קברנו קבור את מתך איש ממנו את קברו 

, הוצרך להשתחוות אליהם, לגלות  לא יכלה ממך מקבור מתך'
וא אינו חושב על עצמו כדבריהם, אלא ההיפך הוא  להם שה

 הנכון, שהם חשובים יותר ממנו.  
בפרשת קורח, שקרח ועדתו אמרו  האוה"ח הק'  בדרך זה, מפרש  

כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע למשה רבינו '
', וישמע משה ויפול על פניו' בכתו, ומיד תתנשאו על קהל ה'

 נפל על פניו, ומה היתה בזה תגובה לדבריהם?   ושואל מדוע משה
ון שהם טענו שמשה רבנו מתנשא על כולם, לכן נפל ו, מכיאלא

 על פניו, להראות שהוא נכנע כעפר הארץ.
ובלשון קודשו של רבינו הקדוש: 'נפל על פניו להראות קצה  

כעפר  (השווה והחזיק את עצמו)האחרון ההכנעה, ושיוה נפשו 
 חוה לפני השררה'.  הארץ, כעבד המשת

 

"  "השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה
 )כג, יא( 

שנתן עפרון לאברהם גם את השדה וגם את המערה.   מבואר
לי את מערת  ולכאורה קשה, הלא בפסוק ט' נאמר "ויתן

המכפלה אשר בקצה שדהו", ומבואר ששאל אברהם לקנות רק 
 את המערה בלא השדה, וע"כ למה נתן לו עפרון גם את השדה.

"נתתי את כסף  ,יש להקשות, ממה שנאמר בפסוק יג וביותר
הלא   ,הזכיר את המערהא השדה קח ממני", ויש להבין, מדוע ל

 רה.עיקר רצונו של אברהם היה לקנות את המע
יש לדקדק הלשון 'השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך  גם

 '? השדה והמערה נתתי לךואמר 'נתתיה' מדוע לא כללם יחד, 
בספר 'מיקרי דרדקי' באופן נפלא: דהנה, נראה שעפרון  ביאר

התבייש לבקש מאברהם כסף עבור מקום הקבורה כיון 
לאברהם 'במבחר    שאברהם היה נשיא אלוקים, עד שאמרו כולם

אך כיון שלא רצה חברון לתת בחינם בא    ,קברינו קבור את מתיך'
לאברהם בערמה ואמר לו  
שעבור מקום קבורה אינו  
שואל ממנו דמים, אך כיון 
שהמערה היא בקצה השדה,  
עצתו לאברהם שיקנה את 
השדה, ובזה אין פחיתות כבוד  
לאברהם שישלם עבור זה, 
ועשה בערמה ששאל עבור  

דמים מרובים ארבע  השדה
מאות שקל שהם מחיר  

 השדה והמערה יחד. 
זה, מיושב היטב הטעם  לפי

שלא כלל עפרון המערה 
והשדה יחד, משום שנתן לו 
את המערה במתנה ורק  
השדה היה במכר. וזהו גם  
הטעם שאמר אברהם 'נתתי 
כסף השדה' ולא הזכיר  

 ,והמערה, כיון שהבין אברהם את עורמתו של עפרון ונתרצה ל
 רומשום כך דייק אברהם ואמר 'נתתי כסף השדה' ולא הזכי

 )המאור שבתורה( המערה.
 

 "וה' ברך את אברהם בכל" )כד, א( 
צדיקים שדואגים  ישמברדיטשוב,  ר' לוי יצחקהרה"ק  אמר

 לעצמם, למצוות שלהם, לתורתם ולמעשים הטובים שלהם.
אברהם נתברך במידת  -לא כך דרכו של צדיק אמיתי  אבל

 הייתה תמיד ל"כל", לא לעצמו. דאגתו "בכל".
 

וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט "
רד ו מים מכדך ותאמר שתה אדני ותמהר ות

תו ותאמר  ו קכדה על ידה ותשקהו ותכל להש

"כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" 
 )כא, יב(

 )רש"י(. למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנבואה
"אחד והדברים לכאורה תמוהים מאוד, הלא 

הראשון שהכיר  –)יחזקאל לג(   היה אברהם"
 את בוראו, ועליו אומר רש"י שהיה טפל בנבואה? 
אמנם יש לבאר כי אברהם אבינו היה בנביאות 
אך לא רצה להשתמש בזה, כי כל חייו האמין בה', 

הניסיונות שעברו עליו, וגם כשהיה צריך  מכח
 להשתמש בנבואה העדיף לעשות זאת ע"י שרה.
...... 
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ת ותמהר ו גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשת

ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר  
 כ(  -" )כד, יז ב ותשאב לכל גמליוולשא

אנחנו לומדים על מעשי החסד שעשתה רבקה עם  בפרשתינו
, וזה היה המבחן  ואליעזר, שנתנה לשתות, לו ולעשרה גמלי

 שהציב אליעזר, לראות אם היא ראויה להינשא ליצחק אבינו.  
תה של ובדרכו לומד כמה נקודות מהתנהגהאוה"ח הק' רבינו 

 רבקה, איך עושים חסד בצורה הנכונה. 
סיים  לאליעזר 'שתה אדוני' ורק כש  המראנקודה ראשונה: רבקה  

מדוע לא היתה  לו 'וגם לגמליך אשקה', ולכאורה  המרלשתות א
 אדיבה לומר לו כבר בתחילה שתתן לשתות גם לגמליו?

אלא שחשבה בלבה, שאם תאמר לו בתחילה שגם הגמלים 
צריכים לשתות, יכנס ללחץ כדי שלא להטריח אותה כל כך 

אמרה לו 'שתה אדני' כלומר: כעת רק אתה בראש  הרבה, לכן
שלי, ויש לי את כל הזמן בעולם רק בשבילך, ורק לאחר שהוא  

סיים לשתות אמרה לו שעכשיו היא  
 תתן גם לגמלים.

: יש שינוי בין  נוספתנקודה 
שתיית אליעזר לשתיית 
גמליו. אצל אליעזר נאמר 

שזמן סיום   -'ותכל להשקותו' 
י ברצונה  השתייה שלו היה תלו

שהיא החליטה מתי להפסיק 
לתת לו לשתות, ואילו אצל 

לו הגמלים כתוב 'עד אם כ
לשתות' שסיום השתייה היה  

 נתון להחלטתם.
א, ידוע שאדם ההבדל הוו

שבא עייף מן הדרך, ריבוי 
השתיה עלולה להזיק לו, 
ורבקה עשתה חסד בתבונה 

והשכל, ששיערה מהו הכמות  
ה שלא תזיק לו, ולכן כשהיא ראתה  שאליעזר יכול לשתות בצור

שאליעזר הגיע לשלב שאם יוסיף לשתות עלול להינזק, מנעה 
ממנו את המים לטובתו. אבל אצל הגמלים שאינם ניזוקים 

 מריבוי השתיה, נתנה להם לשתות ללא הגבלה.  
להתבונן האם לא מזיקים לאדם באמצעות צריך בכל מקרה 

 יך להיות במטרה לסייע ולא להזיק. ה'חסד', וגם חסד צר
 

"ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש 
 החוצה אל העין" )כד, כט( 
נקודת זכות אצל לבן,  כאןרבינו האור החיים הקדוש מוצא 

שסיבת הריצה שלו היתה למטרת קנאה ומחאה, שאיש זר דיבר 
עם אחותו והתנהג עמה בקירוב הדעת, ולכן רץ לקנא את קנאת  

, ורק לאחר ששמע את כל פרטי הסיפור, הזמין את  אחותו
 אליעזר לבוא לביתם. 

רבינו הקדוש מוסיף, שהקדוש ברוך לא קיפח את שכרו של לבן, 
וכתב עליו בתורתו הקדושה 'ושמו לבן' כדרך שכתוב אצל 

 .(ולא להיפך 'ולבן שמו')צדיקים, 
נו שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, ואפילו ללמד

 ע שעשה מעשה טוב, צריך לתת לו את שכרו.רש
 

     "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר" 
 נ(  )כד,

)שוחר טוב נט( אמרו: בוא וראה כמה קשה הוא הזיווג,   במדרש
שמן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, שהקב"ה מייחד שמו על 

ובנביאים ,  הדבר"  הזיווג. בתורה כתוב: "ויען לבן ובתואל מה' יצא
ובכתובים כתוב: "ומה'  ,כתוב: "ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא"

 "ה שמו על הזיווג. ע"כ.קבאישה משכלת". מכאן שייחד ה 
"הפרשה המחכימה" מובאים דברי ה"חזון איש", שגם  בספר

בזמן הזה, הוא זמן של הסתרת פנים, אבל בשידוכים רואים בעין 
להוסיף,   ובחוש השגחה פרטית. ויש

את  במדרש שזה שהביא 
הפסוק "מה' יצא הדבר" 
הנאמר על ידי לבן ובתואל, 
להשמיענו שאפילו רשעים 
כמותם השגיחו בשידוך  

 שהוא מאת ה' יתברך. 
"אביהם של ישראל"  בספר

מרדכי  הרב על המקובל
, מובא מעשה זי"עאליהו 

נפלא ומרטיט בו נתגלה ברגע 
האחרון זיווג שהוא "לא מן 

 ". םהשמי
סיפור זה התרחש כששימש  
כדיין בבית הדין של באר 
שבע, וזהו ספק סיפור על  
פיקחות ספק סיפור על רוח  

 . על רגישות פורהקודש, אך בוודאי זהו סי
אביב והייתה אחת הייתה מסתובבת ברחובות תל  קבצנית

מספרת לכל דורש כי גנבו ממנה ילד ומכרו אותו לאחרים. כיוון  
מאוד מוזנחת, אף אחד לא היה שם לב על  שהיא הייתה נראית

דבריה, והיא הייתה הולכת עם כאבה וצערה ואין שומע לה.  
עסקה   אמה, ללאותה אישה הייתה בת שהתרחקה מהדרך של א

בקבצנות והתקדמה בחיים, בדרכה. יום אחד ביקשה הבת 
להתחתן ודרשו ממנה הוכחה על יהדותה ועל רווקותה. היא  

ת הדין בבאר שבע. הרב מרדכי אליהו זצ"ל מה לביהביאה את א
קיבל את האמא ואת הבת ושמע את דבריהן. אחר כך הוא שאל  

 את האמא: "האם את זוכרת את הבן שלך?"
התחילה לבכות ואמרה: "בוודאי שאני זוכרת, כמו היום.   האמא

וסימנה בידה על המקום בו   ,הייתה לו שומה על כתפו הימנית"
גם סיפרה שיש לשומה הזאת צורה  הייתה לבנה שומה. היא

מיוחדת שאין לאף שומה אחרת. חבריו הדיינים של הרב אליהו  
תמהו ושאלו אותו: "האם אתה מאמין לשוטה זאת?!" הוא השיב  

........ 
היה בן, ר' ישראל אברהם  ר' זושא מאניפולי צלרה"

שמו, שסיפר כי לאביו היה רוח הקודש ובכל פעם 
שהיה נכנס לעיר לאסוף כספי צדקה, היה שומע בת 
קול כמה כסף יאסוף, וכל עוד שלא היה מגיע לסכום 

 זה לא היה עוזב את העיר.
ואילו ר' ישראל אברהם אמר, כי הוא עצמו אין לו רוח 

בכל פעם שעוזב איזה הקודש לדעת כמה יהיה לו אך 
מקום הוא מאמין באמונה שלימה כי זהו הסכום 

 שאותו היה צריך לאסוף ולא יותר. 
......... 
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 וסיפורים ליקוטים 
 חיי שרה - נפלאים

 
עוד אמר להם הרב, שכתוב בגמרא   להם: "מה זה חשוב כעת?"

בחדא מילתא לא סריך". זאת אומרת: שוטה לא   –ש"שוטה 
את של שטות כל הימים, ואם היא אומרת   נדבק לומר דבר אחד

אותו הדבר כל הזמן, כנראה שיש בזה אמת. בכל מקרה, ביקש 
אם יש לו לברר ולבדוק בעקיפין הרב מאחד מחבריו של החתן 

אמא אמרה. החבר עשה כן ואמר לרב השומה בכתפו במקום ש
שאכן יש לו שומה על כתפו הימנית. ולא עוד, אלא שצורתה  

 י שתיארה האמא... מיוחדת בדיוק כפ 
הרב לחתן ושאל אותו מי ההורים שלו. הוא אמר מיד את  קרא

שמות ההורים שהוא גדל אצלם. שאל אותו הרב אליהו: "האם 
אתה בן מאומץ?" השיב החתן: "לא". שאל הרב: "האם אתה  

 דומה להורים שלך?" אמר החתן: "ממש ממש לא!"
בן שלהם  הרב להורים שגידלו אותו ואמר להם שכעת ה קרא

הולך להתחתן ושיגידו לו את האמת האם הוא הבן שלהם. 
להפתעתו הם אמרו לו: "לא. הוא בן מאומץ שלנו, שאינו רשום  

 בשום מקום".
הרב לחתן ולכלה ואמר להם: "דעו לכם שאתם אח ואחות!    קרא

אתה לא בן של האנשים האלה שגדלת אצלם. אתה הבן של 
הקבצנית". החתן התרעם ולא קיבל 

ת הדברים. ביקש ממנו הרב א
אליהו: "תמתין פה ותראה  

 בעיניך".
הרב להורים שגידלו   קרא

אותו ושאל אותם בפניו: 
"אתם ילדתם אותו?", אמרו: 

 "לא".
הרב לאמא הקבצנית  קרא

וביקש ממנה לפני כולם: 
"ספרי לנו על הבן האובד 
שלך". היא החלה לספר כי  
היא מסתובבת ברחובות כבר 

ע"מ לעזור יה לה בן כזה וכזה ולקחו אותו ממנה הרבה שנים וה
 , אך מאז אין לה מנוחת הנפש.לה

היא אמרה את   אותה הרב: "אילו סימנים היו בבן שלך?" שאל
 כתף ימין. הבחור החל להחוויר. ביתה לו סימן השומה שה

והיא תיארה   שאל אותה הרב: "מה הייתה צורה השומה?" עוד
האמא נבהלה ועוררו את הבן,  את צורתה במדויק. הבן התעלף.

שישב חיוור על כיסאו. הרב ביקש מהאמא עוד סימנים בגופו  
של הבן האובד והיא אמרה עוד ועוד סימנים שהיו ידועים רק 

 לה.
הרב אליהו את הבן: "האם זה כך?" הוא הנהן בראשו. אמר   שאל

רק בגלל  ,התחתן עם הבת שלךולה הרב: "זה הבן שלך! כמעט 
שאת לא ויתרת על האימהות שלך הוא לא התחתן עם אחותו 

 ".וחזר אלייך..
 

 )כד, נ(  "מה' יצא הדבר"
גדל יתום החת"ס בבית רבינו 
 בשם עזרא. 

כשהגיע לפרק האיש מקדש, הציעו לפניו כמה שידוכים, וביניהם 
היתה בתו של הנגיד ר' נחמיה, ראש הקהל בסערדאהעלי. אך  
רבינו לא ידע לשית עצות בנפשו, איזה שידוך לקרב ואיזה 

 לרחק.
בוקר אחד, בהקיצו משנתו, פיו פתח בקרא: )תהלים פו, יז( "כי 

יז(. ראה רבינו בכך רמז כי   אתה ה' עזרתני ונחמתני" )תהלים פו,
"עזרתני" הוא עזרא, ו"נחמתני" הוא נחמיה, ומיד שלח לנגיד ר' 

 נחמיה שיבוא לגמור את השידוך עם הבחור עזרא.
 אוצר אמרות החת"ס( - )ספרא דמלכא

 

 "הנה רבקה לפניך קח ולך" )כד, נא( 
מספר ללבן ולבתואל על שליחותו ובסיום סיפורו הוא   אליעזר

גידו לי החלטתכם". ולפלא, לבן ובתואל עונים לו אומר: "ה
תשובה, שלכאורה אינה מתאימה לרשעים: "ויען לבן ובתואל 

הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדוניך ...  מה' יצא הדבר
 כאשר דיבר ה'".

, צריך להבין כיצד במהירות כה רבה נתנו לבן ובתואל  לכאורה
ד? מנין להם שהוא, את רבקה בלי לבדוק על החתן המיוע

אליעזר, שלוחו של אברהם?  
וכי אותו רמאי נהפך בן רגע 
למאמין? ועוד, אם באמת היה  
מוכן לבן לתתה בקלות, מדוע 
שוב חזר בו וניסה לעכבה 

  ו תשב אתנו הנערה ימים א "
עשור" וכן באומרו "נקרא 

 לנערה ונשאלה את פיה"? 
ה"כתב סופר", דאף זה  מתרץ

ל לבן היה מתכסיסיו ש
הארמי, שהרי טבעו של עולם 
כאשר באים לאדם להציע 
בפניו שידוך לבתו, הריהו חוקר  

מתחיל הוא   ךכואחר  ,בתחילה בטיבו של הבחור ומשפחתו
למנות את מעלותיה של בתו כדי לשבחה בעיני הבריות שיקפצו 

בפניו שידוך לבתו   הציעלקחתה. אך אם יתנהג האדם כשיבואו ל
ניכם קחו ולכו" ולא ידרוש בטיבו של החתן  ויאמר "הנה היא לפ 

ומשפחתו כלום, הרי הדבר אומר דרשני ומסתמא מקחו רע ועל 
 כן מחפש הוא להפטר מבתו זאת בכל מחיר.

חשב לבן בתחילה באומרו "הנה רבקה לפניך קח ולך". הוא   כך
סבר שבתשובתו זו ייסוג אליעזר מבקשתו ולא ירצה לקחתה, 

מתכוון ברצינות לקחתה ואף לא אך כשראה שאליעזר אכן 
פתאום הוא  ,  אמתלאות כדי לעכבהחיפש  אז הוא  או  להתמהמה,  

  ה "ויאמרו נקרא לנערה ונשאל  – נזכר שצריך לשאול את רבקה 
ומדוע קודם לא חשב לשאול? אלא שהיה בטוח   –את פיה" 

 שאליעזר ייסוג מבקשתו.
 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

........ 
לפי"ז ביאר הרה"ק ר' משה מרדכי מלעלוב זי"ע שגם 

אך העדיף ודש, לר' ישראל אברהם היה רוח הק
שכמה שהיה צריך לאסוף  לחיות את חיי האמונה

אולי מזה ואולי מפה הייתי  חשבונותחיי אסף, ולא 
 יכול לקבל יותר וכדו'.

 ספינקא( -)שיחות קודש 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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 תודה מראש!!!

 מה בין הגמל המופרע שבי לאתון הממושמעת של רפב"י??

המדרש בפרשה שלנו שואל שאלה ו... ולא עונה!!! נשאר בשאלה... מה השאלה: כתוב שאליעזר יצא עם הגמלים של אברהם לחרן... 
והגמלים היו זמומים... הוא סגר להם את הפה כדי שהם לא יאכלו מן הגזל... שואל המדרש: וכי הגמלים של אברהם אבינו היו פחות 

יאיר... ואז המדרש מספר כמה סיפורים על האתון של ר' פנחס בן יאיר שלא היתה מסכימה לאכול מן כשרים מחמורו של רבי פנחס בן 
הגזל... לא!!! דווקא הוא לא חסם לה הפה!!! אם היא רצתה היא היתה יכולה לאכול... אבל סו"ס היא היתה האתון של ר' פנחס בן יאיר... 

ככה: שואל המדרש: אם האתון של רבי פנחס מבינה לבד שלא אוכלים מן הגזל... אז ואתון כזו מבינה לבד שלא אוכלים מן הגזל... אם 
הגמלים של אברהם אבינו??? הם לא הבינו לבד?? למה היה צריך לחסום להם את הפה?? זהו!!! זה השאלה... והמדרש לא עונה 

 תשובה... הוא נשאר בשאלה... 

ידי חזקה.. אלא כנראה שהמדרש מצפה מאיתנו שנבין את התשובה לבד... אם המדרש נשאר בשאלה... זה לא בגלל שהשאלה היא מ
 נו... מה אתה אומר?? מה התשובה???

 אז תרשה לי להגיד את זה במילים שלי: 

 בן של אברהם אבינו...  בן!!!לעומת זאת רבי פנחס בן יאיר הוא כבר  אבינו!!!אברהם הוא 

חרי שאברהם אבינו כ"כ השקיע ואשר ציווה את בניו אחריו לעשות צדקה ומשפט ובכל כבר יכול לקבל חינוך בגנים מאבא שלו... א בן
אברהם ככה הכניס בנו בנשמה.. כעת  אבאדרך אפשרית הוא החדיר בהם שלא לגזול ולא לשלוח יד  בשום דבר ששייך לשני. אחרי ש

לאתון שלו והוא כבר לא צריך לחסום את פיה.. אבל שלו ר' פנחס בן יאיר זה כ"כ מושרש חזק שזה כבר יכול לעבור אפילו  הבןאצל 
הוא כעת מייצר את הגנים האלו!!! כעת עובדים על זה!!! הוא כעת באמצע לייצר את ההטמעה הזו בזה שהוא זומם  אבינו??אברהם 

טמעה הזו... כאן את הגמלים שלו בלי חכמות וברגע שלוט עושה קצת פוילשטיק אברהם מיד מרחיק אותו בלי פשרות... בהחדרה ובה
אברהם מייצר את הגנים הברורים האלו שאח"כ יעברו אצל הבנים שלו באופן הכי טבעי ומובן מאליו... זו הסיבה שהגמלים של אברהם 

עד כאן ברור?? אבל זה לא נגמר "פחות מיוחסים" מהאתון של רבי פנחס בן יאיר... כי הגמלים הם של האבא, והאתון היא כבר של הבן... 
 !!! בזה

המסר הזה נכון בעוד כמה וכמה שטחים בחיים... לפעמים אתה עומד מול בחור או מול יהודי כזה מרומם שאתה רואה שיש בו משהו 
אני כל הזמן צריך להחזיק את ה"גמל" שלי בגרון שלא  ואילו אני??טוב בעצם... משהו אצלו נקי מבפנים... הוא נולד טוב... הוא גוטער... 

. היצר הרע שלי עובד שעות נוספות... אם אני לא אלמד מוסר שבועיים... אני עלול להיראות כמו גורילה שיצאה מהגן יתחיל להשתולל
חיות... כן!!! זה מה שאני... אני "הגמל" של אברהם אבינו. אם יהיה לי רגע אחד של מעידה שלא תפסתי את עצמי "קצר...: אם יהיה לי 

את הזמם... היצר הרע ה"גמל"י שלי נכנס לטראנס והוא לא רואה אף אחד ממטר... ואילו אני רגע של חוסר שליטה שהסרתי לרגע 
 מסתכל על חבר שלי... הוא נראה כמו האתון של רבי פנחס בן יאיר... יש לו איזה חוסן פנימי... חוזק רוחני ברור!!! הוא לא צריך ללכת עם

מיד את היצר הרע שלו מול גזל... הוא לא יאכל!! הוא לא יתפתה... הוא לא שברירי היצר הרע שלו קצר... הוא כזה בטבע שלו... אפילו תע
 במה הוא יותר מיוחס ממנו??  ויש רגעים מסוימים של שברון לב שאני עומד ושואל את עצמי:כמוני... 

 למה הנפש הבהמית שלו יותר בעלת תרבות ועדינה מהנפש הבהמית שלי?? 

 יותר חסינה מהגמל שלי??? --במילים אחרות: למה האתון שלו

תקן אם אכן זה ככה... אם אתה באמת מרגיש כמו הגמל של אברהם אבינו שחייב כל הזמן זמם... כנראה שאתה על  ומה התשובה??
אברהם לא היה את הפריבילגיה של  לאבאכנראה שאתה מתחיל פה משהו... כנראה שאתה כעת מייצר פה גנים חדשים...  של אבא!!!!

הקדוש של אברהם אבינו כבר יכול לסמוך על האתון שלו והיא לא צריכה זמם... כי יש לה כבר רקע וגבולות  הבןפנחס בן יאיר...  ר' בנו
כן... זו בדיוק  עכשיו עובדים על זה!!!! עכשיו מייצרים את זה!! עכשיו זה מתחיל לקרות!!!בעצמו??  אבאאבל  מאבא...חזקים 

זה לא בהכרח  וכאן חשוב להדגיש: אבא...אלא בעמדה של  בןותר... סימן שאתה כעת לא בעמדה של הנקודה... אם הולך לך קשה י
הולך טוב... זורם טוב בעבודת ה'... אני עושה משתנה מאחד לשני... לפעמים באדם אחד יש את שני המצבים... יש תקופות שהולך קל... 

הלאה  הסבות והסבתות שלך עשו עבודה טובה... הכשירו לך את הקרקע... ואתה רק צריך להמשיך תקן של בן!!!חיל... וזה נוסע טוב... כעת אתה על 
בא לא מדבר כעת על משברים אלא בעיקר על  ואז פתאום מגיעה תקופה שהולך יותר קשה...ולא לקלקל... תמשיך לנסוע ישר ורק אל תזוז שמאלה... 

כל התמודדות רוחנית שעד לפני כמה זמן זה היה ברור מאליו... פתאום הולך קשה.. פתאום צריך עצם עבודת ה' שפתאום שום דבר לא מובן מאליו... 
אתה מוכן להיות גם אבא או רק בן? הנה!! התקופה של הקורונה...  אבא!!להילחם על כל דבר בעבודת ה'... מה קרה? ה' מזמין אותך כעת להיות 

ות.. בתקופה הזו פתאום מצאנו את עצמנו בעמדה של אבא!!! לא של בן!!! עשרות שנים אנחנו פתאום מצאנו את עצמנו נאבקים על א' ב' של היהד
ות!!! ואילו כבר בארץ ישראל... והכל זורם... כל היידישקייט מובנת מאליה... הכל נוסע מאליו... זה דפוס התנהגות של בן!!! הסבות והסבתות  היו האב

זה נקרא להיות על תקן של בנים!! והנה פתאום הקב"ה הזמין מאיתנו ... ילו לנו... השתדלנו לא לשנותאנחנו השתדלנו לשמור על המסורת שהם הנח
עמדה של אבא! בא. תבחר בהכל מחדש... תייצר את הגנים האלו מחדש... זה נכון בייחס לכלל... ובעיקר בייחס לפרט! כל אחד מאיתנו ברגעים 

  המכונננים שלו...
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 דה. הכושי ילך הבייתה.אל אחינו שבגולה: הכושי יסיים את העבו

לאחינו שמעבר לים... תושבי ארצות הברית שמסתמא אתם קצת עצובים ועגומים מתוצאות הבחירות העגומות... 
תרשו לי לשתף אתכם מהניסיון העשיר שיש לנו כאן בא"י מהסוגיה שנקראת בחירות!! כידוע: בשנים האחרונות 

 צברנו המון ניסיון ודוקטורט בנושא הזה...

אז כמובן שהדברים האמורים כעת זה רק לאחר מעשה... אחרי שאלו הם התוצאות... אז בא נראה את הדברים 
 )אני לוקח בחשבון שאני לא מבין את הראש האמריקאי...(בצורה חיובית... 

בחר בפרשת השבוע האחרונה ראינו שלא תמיד ראש טוב זה דבר טוב... אדרבה... ביום שלוט נ ובכן: דבר ראשון...
להיות "יושב בשער סדום..." בדיוק באותו יום נגזר עליהם העונש הגדול... ולמה?? כי לאורך כל הדרך רואים את 
המהלך... שכשההנהגה בעצמה מושחתת!!! אז יש פחות תביעה על האזרחים... כל זמן שמלכי ישראל מנעו מעשרת 

לה שהוא היה מלך טוב יותר מכל אלו שהיו לפניו!! השבטים לעלות לרגל.. לא נגזר גלות... רק כשהגיע הושע בן א
והוא לראשונה הסיר את הפרוסדאות שעשה ירבעם בן נבט... ואמר: מי שרוצה יכול לעלות לרגל.. אומר על זה 

שהיו מעכבין אותן  םהיו תולין הקלקלה במלכיה הושע בן אלהעד  -הזנית אפרים עתהכי "הנביא: 

מלעלות לרגל עמד זה ובטל פרדיסאות ולא עלו לפיכך גלו כי עתה הזנית אפרים ואין להם לתלות 

זמן שההנהגה היתה סדומית... אז לא היה תביעה על האזרח  אותו סיפור גם עם לוט... כל )רש"י הושע ה' ג'( במלך
התמים של סדום... אבל ברגע שלוט נהיה הנשיא... והוא מצידו פותח את השערים ומאפשר לעשות חסד... ו... ו... 
ובכל זאת סדום נשארה סדום, ואנשי העיר נסבו על הבית... כאן נחתם דינם... ואם ככה מי יודע אם גם כאן יש את 
אותה בחינה... היה לארה"ב נשיא טוב... אחד שייצג את העמדה היותר יהודית... יותר מתחסדת... יותר שמרנית... 
אבל לא בטוח שזה עשה טוב לארה"ב!!! אולי הוא רק הסיר את הקולר מצווארו ותלה את הקולר בצוואר כולם... ואם 

ו את כל הדברים הפחות טובים שיש בארה"ב... ונשא ככה, אז לאחר מעשה, עדיף כבר יותר נשיא שהוא יקח על עצמ
  ---השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה.  

אז אני רוצה דבר שני: כעת תשמע משהו שאתה קצת תתרגז עלי... אבל בשביל זה אנחנו פה בא"י בעלי הניסיון.. 
... אמנם בשבועות האחרונים בטח עשו אתה יכול להיות רגוע!! אליבא דאמת לא קרה כלום להגיד לך: שזה בסדר!!!

אצלכם המון תעמולה... והכניסו לכם לראש שאם ביידן ינצח הוא שולח את כל החרדים למחנות ריכוז ושולח אתכם 
לסיביר... הזהירו אתכם שהולך להיות קטסטרופה אמיתית... כן... זה מוכר!!! ואני אפילו מצדיק את התעמולה 

לנער אותך... רוצים להיות בטוחים שאתה לא תשכח לצאת ולהצביע... ולכן עושים את  המשוגעת הזו!!! סו"ס רוצים
זה שחור משחור... אבל זהו!! כהבחירות מאחורנו מותר להבין ש... שתכל'ס... זה לא כצעקתה... תרגע... לך כמעט 

ית צריך לקחת ללב... אבל אם אין שום נפ"מ מי נמצא בבית הלבן... ב"ה רובשקין בחוץ... אם הוא היה עדיין בכלא הי
אבל זה כרוך בתנאי הוא כבר בחוץ... אני מבטיח לך שאתה לא הולך לפגוש את התוצאות של הבחירות בארה"ב... 

כן... עכשיו זה הזמן להפסיק לקרא עיתון!!! מישהו שאל אותי מה דעתי  אחד!!!! בתנאי שתפסיק לקרא עיתונים!!!!
תי לו: תלוי!!! אם אתה שייך לצד המנצח בבחירות... נו נו... תקרא... אבל אם על קריאת כותרות העיתונים? אמר

 תנחש למה???אתה שייך לצד המפסיד... זה הזמן להפסיק לקרא עיתון... 

כי כשאתה שייך לצד המנצח... העיתון כל היום עסוק בלהציג את ההישגים... העיתון מציג אוירה חיובית... 
אופטימית... מחפה על בעיות... אבל ברגע שהעיתון שייך לצד המפסיד... מאותו יום העיתון כל הזמן משדר אוירת 

שנעשות מידי יום... ובקיצור: בארבע שנים נכאים ותמיד ידאגו לספר לך בקול בוכים על האפליה ועל הזוועות 
 הקרובות העיתון הולך לחנך אותך איך להתבכיין ולהיות נחיתי לחפש כל היום בעיות מתחת הרצפה... 

אם אתה מתכנן להמשיך לקרא עיתון בארבע שנים הקרובות... אתה באמת הולך להיות מסכן!! אתה הולך להיות 
מפסיד במשך ארבע שנים בלי היסח הדעת של יום אחד... אבל אם תהיה חכם ותלמד מאיתנו בעלי הניסיון... תחתוך 

ן שהוא לא מגיע לי עד הדלת... הוא לא מעניין הרגע!!! ותחליט: אם ביידן רוצה להתייעץ איתי שישלח פקס... כל זמ
 אותי... 

--- 
שאם בכל זאת נחמץ הלב שלכם על החילול ה'... ש...  והמשפט האחרון שיש לי לומר לכם ידידנו מארצות הברית:

שהנה... עלה לשלטון מישהו שמייצג את ההיפך הגמור לכבוד שמים... אז בפרשת לך לך כבר ראינו שברגע 
באותה שעה??  במקבילאיר שמשו של אברהם אבינו שזרעו עתיד לנחול את ארץ ישראל!!! מה קרה שהתחילה לה

הכנענים התחילו לכבוש את ארץ ישראל מידי בני שם...  בדיוק בשלב המכונן הזה, בדיוק אז!! והכנעני אז בארץ!!!
 למה??? 

ישראל... ואוטוטו הם צריכים לנחול בארץ  היות וכעת הופיע אברהם וה' בחר בו. ואוטוטו נולד עם התשובה פשוטה:
ישראל... אז צריך מהר מהר לקרא לכושי... שיתחיל להכין את השטח.. הקב"ה מהר קורא לכנען... העבד המיתולוגי 
של היקום... ומזרז אותו לכבוש את ארץ ישראל... וכנען מגיע עם כל המרץ ומפשיל שרוולים ומתחיל לבנות "ערים 

שר לא בנית, בתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת... כרמים וזיתים אשר לא נטעת", הכושי עושה גדולות וטובות א
את העבודה ומשקיע את כל נששמתו.. בטח.. בדידיה קעביד.. והקב"ה מגלה את אזנו של אברהם בברית בין 

א מפורש: ודור רביעי ישובו )מקרהבתרים: אל דאגה!!! הכושי יגמור את העבודה... הכושי ילך הבייתה ואתם תכנסו לא"י 
  הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה...(

הוי הוי... המפה הזו כ"כ מוכר לנו פה בארץ ישראל מול הציונים... מי כמונו רואים אותם עובדים עם כל המרץ!!! 
לה... רק מי אנחנו מבינים טוב מאוד למה הם שולטים עכשיו... בטח.. לעבוד עם כזה מרץ ולעשות עבודה כ"כ יעי

ש"בדידיה קעביד" רק הוא יכול לעבוד בכזו מסירות... ו... ואנחנו יודעים שהכושי יסיים את העבודה... והכושי ילך 
הבייתה ואז עתידים בתי טרטיאות ובתי קרקסאות להפוך לבתי מדרשות... אנחנו לא היינו משקיעים עד כדי כך 

לעשות את העבודה... אותו דבר כאן!!! זה ברור שיום יבא  להםן בחיצוניות ובפאר ובהדר... בשביל זה הקב"ה נת
"והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך"!! השאלה היא איזה כושי יעשה את העבודה יותר טוב... כעת הקב"ה 
החליט שככל שהם יותר מנותקים מהטוב... ככה הם ישקיעו את כככל הנשמה... אז תן להם... על משמרתי 

. אנחנו נמשיך לחכות לישועת ה' מתוך הבית מדרש... מתוך הקהילה השמורה שלנו... ולא לשכוח, הנשיא אעמודה..
 האמיתי שמוזכר בתנ"ך זה משיח צדקנו שאליו אנחנו מחכים... כל יום שיבא...  

  

בס"ד זכינו בשבוע זה בהוצאה נוספת של הספר 
 לאחר שאזל. "ואהבת"

--- 

ניתן להשיגו במוקדי המכירה של גיליון זה 
 המפורטים כאן מזמן לזמן.

 ניתן להשיג בפלא':
2003867250      2046448850 

--- 

 חדש!! לאהבהרה: לשואלים: ספר זה 

 מחודשת. בהדפסהמדובר רק 

נזכיר בקצרה חלק מהנושאים הנידונים שוב 
 בספר זה: 

 ההמתנה לישועהא. כיצד להתקרב לה' גם בשלב 
ושאר  נחת, ילדים, פרנסה )המתנה לשידוך,שעדיין לא הגיעה? 

  משאלות לב שלא הוגשמו(

וגם בידוד, החל מקורונה או )ב. למה ה' עשה לי את זה? 
ל"ע, וכל שאר בקשיים יותר משמעותיים בחיים, כאובדן קרוב 

התמודדויות מול נתון בלתי הפיך שלא תמיד ניתן לשינוי אלא 
 לקבל אותו.( 

ג. אני עומד ומחכה לקבל מה', האם גם ה' ועומד 
 ומחכה לקבל ממני? ואם כן מה? 

--- 

 דוך...?? -האם ישרות זה ראש בקיר

נמצאים אנו בעיצומו של ספר בראשית שנקרא: ספר 
חומש זה מיוחד ומוקדש לאבותינו הקדושים  הישר!!!

 שעבדו את ה' בישרות.. ישרים!!!הנקראים 
אבל על הדרך... בשביל להבין מה זה בכלל ישרות... 
אנחנו צריכים במקביל לקבל גם דוגמאות מאנשים 
עקומים... על משקל "ניסוי וטעיה..." כדי שנקבל קצת 

בשביל זה לכל אחד  לא ישר!!!מושגים מה זה 
התורה מצמידה כמה טיפוסים  הישריםמאבותינו 

עקומים כדי שנבין מה זה ישרות גם על דרך 
 השלילה.. 

אז אם קראנו על אברהם אבינו... היינו צריכים על 
הדרך לערוך היכרות עם סדום וגעם עם לוט החרדי 
 לייט... ואת הגר הקצת תועה ושוב חוזרת ומתקבלת... 

את עפרון הצבוע ואת  ובפרשה הזו אנחנו נזכה לפגוש
אתה רוצה להיות אמיתי  אין ברירה!!לבן הרמאי... 

וישר?? בשביל זה אתה מוכרח לפגוש גם דמויות 
כאלו שילמדו אותך מה לא עושים... ובפרשה הבאה 
אנחנו פתאום נתחכך עם עשיו עם כל הצבעים 
החזקים והססגוניים שלו... ואח"כ שוב נפגש עם לבן 

 . בקיצור: לא משעמם!!! ועם חמור אבי שכם..
  מה שבטוח... לא כ"כ פשוט להיות ישר!!!

לפעמים נדמה לנו שלהיות ישר זה סוג של תמימות... 
 סוג של קבעון ומרובעות... סוג של ראש בקיר...

בדיוק זה מה שהתורה רוצה לשלול!!!  אז זהו שלא!!!
התורה דורשת בספר ה"ישר" לערוך השתלמות מול 

ריים... להכיר את כל הטיפוסים כל השחקנים האפש
מקרוב... לזהות אותם... להתנהל איתם ולהתחכך 
איתם ו... ו... ובכל זאת להישאר ישרים!!! להתמודד 
מול מאה רמאויות של לבן... להיות אחיו ברמאות 

ללמד ולהישאר ישר וכנה!!!  בקיצור: על זה אמר דוד: 
 הנה היא כתובה על ספר הישר!!! -בני יהודה קשת

הישרות של ספר הישר זה סוג של ישרות שמלמדת 
אותנו קשת... מלמדת אותנו תכסיסי מלחמה... 
מלמדת אותנו איך לנצח את העקמומיות... איך לפשט 

 ולישרי לבעקמומיות שבלב... אור זרוע לצדיק 
בגיליון זה 6הרחבת נושא זה בעמוד שמחה... 
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למה תפילת מנחה תקועה 
 באמצע היום??

מפרשת חיי שרה ועד סוף פרשת תולדות יש לנו את 
הזכות הקצרה לפגוש את האבא האמצעי שלנו... 

על יצחק אבינו כמעט ואין לנו  יצחק אבינו!!!!
מידע... אנו לא יודעים אודותיו כמעט כלום... גם 
כשהתורה כבר מדברת על יצחק אבינו... זה בעיקר 

ע על האנשים שהסתובבו סביב יצחק.. אני יוד
יצחק... אני יודע שאליעזר חיפש  אתשאברהם עקד 

 -יצחק יש שני ילדים-שליצחק!! אני יודע -לשידוך 
יעקב ועשיו... אני יודע שעשיו צד את אביו בדברים 
ואילו יעקב גנב את הברכות... שים לב: כולם פה 

אבל יצחק אנשים שהסתובבו סביב יצחק... 
כמעט ולא  עצמו??? מה הוא?? איפה הוא בכל זה???

 אז תכל'ס מה???מדובר עליו כלום... 

סו"ס חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב? אז אברהם ויעקב אני 
מבין... מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם... לגמילות 

)בעקרון... סו"ס חסדים שלו... לעמידה בניסיונות שלו 

אני גם יודע מה יעקב אבינו אל תביאני לידי ניסיון( 
לשאוף. לתורה שלו... למידת האמת ולהעמדת 
השבטים וכו'... אבל יצחק?? מתי יגיעו מעשי 
למעשי יצחק?? מה הם מעשי יצחק?? מה יצחק 

 עשה?? מה הם המעשים שמבטאים את יצחק??? 

 כמדומני שזו שאלה מאוד מתבקשת ושאלתית!!!

 והביאור בזה הוא כך: 

למי שלא יודע.. רצון ה' מתחלק לשני תחומים שונים 
 וקיצונים לגמרי: 

יש תפילין ציצית, מזוזה, קריאת שמע, מצה, לולב, 
סוכה, נרות חנוכה, בית המקדש, לימוד תורה, 
תפילה, זרעים מועד נשים נזיקין קדשים טהרות, 
מה המכנה המשותף של כל מה שהזכרתי כאן?? 

  שזה רצון ה'!!

חד של רצון ה'... אבל!!!! יש סוג אחר לגמרי זה סוג א
 של רצון ה'!!!! 

אש וברד שלג וקיטור, רוח סערה, הרים, גבעות, עץ 
פרי, ארזים, חיה, כל בהמה, רמש, ציפור כנף, מלכי 
ארץ וכל לאומים, מה זה כל הרשימה הזו?? מה 
המכנה המשותף בין כל שמות העצם שהזכרתי 

 כאן??? 

 הללו את שם ה' כי הוא הם: שדוד המלך פונה אלי
  ונבראו!!!! ציוה 

זאת אומרת: כתוב כאן שלא רק ציצית ותפילין הם   
ציווי ה'... גם אש וברד שלג וקיטור והמזג אויר וגובה 
הגלים... גם הם ציווי ה'!!! סו"ס אנחנו מאמינים 
שה' ברא את כל העולם!!! את כל מה שיש בעולם... 

מצוות ציצית ותפילין  ואם ככה, אז מי שציווה על
את כח  הוא ציווהשיהיה קורונה...  הוא ציוה

המשיכה שמי שנופל מקומה חמישית נמחץ 
למוות... הוא ציווה שגוף האדם צריך אוכל ואם לא 
הוא מת מרעב... כל מה שאתה רואה שיש בעוה"ז 

 ונבראו.. ציוההרי הוא יתברך  -מטוב ועד רע

ן תרי"ג מצוות בי אם ככה: אז מה בכל זאת ההבדל
 לבין המזג אויר??

מה ההבדל בין ציצית ותפילין לבין אש וברד שגם הם 
 ציווה ונבראו?? 

 ציווי כלפי!!שתרי"ג מצוות זה  ההבדל היחיד הוא:
ואילו אש וברד שלג וקיטור וכל מה שקורה בעולם... 
גם אם זה ציווי... אבל הוא לא כלפי... הוא ציווה 

שזה יעמוד... לא בהכרח שאני ויעמוד... הקב"ה ציווה 
ציווי... כלפי  לאיעמיד... ממילא כלפי באופן אישי זה 

 )לא ציווי(ה'!  רצוןזה רק 

 רצוןה'!! ו ציווילסיכום: רצון ה' מתחלק לשני חלקים: 
 ה'!!! 

זה כל מה שכתוב בשו"ע וברמב"ם ובש"ס  ציווי ה'
 ובתרי"ג מצוות... 

 זה כל דבר שקיים בעולם לטוב ולמוטב!!  ורצון ה'

 רצון ה'!!!גם ל---ו ציווי ה'ואנחנו מחוייבים גם ל

---  

ברוך ה' הצלחתי  בא נתרגם את זה לפרקטיקה:
ללמוד סדר א' שעה וחצי ברציפות... מה עשיתי 

ה' ציווה אותי לעסוק  ציווי ה'!!!בשעה וחצי הזו?? 
 ברציפות...  בתורה הק' והנה זכיתי ללמוד שעה וחצי

והנה!! אחרי שעה וחצי... זהו.. נגמר לי... אני כבר לא 
מסוגל ללמוד יותר משעה וחצי ברציפות... כי מאז 
שאני ילד יש לי בעיית קשב וריכוז וגם אחרי הריטלין 
אני לא יכול ללמוד ברציפות יותר מזה... אז כעת אני 

בר כבר לא לומד... נו... אז מה זה עכשיו?? עכשיו זה כ
רצון ה' שככה  רצון ה'!!ציווי ה'!!! אלא מאי?? זה  לא

זה אני!!! שאלו הם הכישורים שלי... להגיד לך שזה 
לא כ"כ.. אני הייתי רוצה להיות כמו חבר  רצון שלי??

שלי שמסוגל לשבת ארבע שעות על המקום וללמוד 
ה' בלי הפסקה... אבל מה אעשה שבניגוד לרצוני... 

אחרת אז... אז החוסר קשב  צהה' ראחרת.. אם  רצה
וכפי שסיכמנו לפני רגע אני  רצון ה'!!!וריכוז שלי זה 

רצון אלא גם את  ציווי ה'צריך לעשות לא רק את 
   ה'!!!!

ולכן בשעה וחצי הראשונים של הסדר זכיתי לשבת 
ואחרי שעה ושלושים ושמונה  ציווי ה'!!!וללמוד כ

"ציווי  דקות וחצי זהו... כעת סיימתי סדר א' של
רצון ה'  רצון ה'!!!ואני עובר לסדר ב'... סדר של  ה'...."

שמעמיד אותי מול העובדה שאלו הם היכולות שלי 
וממילא אני לא נכנס ללחץ ולא מכריח את עצמי בכל 

ולעשות מה שאני לא יכול  נגד רצון ה'מחיר ללכת 
לעשות... זה לא סתירה שבמקביל אני אנסה בישוב 

ר ולייעל ולשדרג את יכולת הדעת להשתדל לשפ
ציווי הריכוז שלי כי סו"ס אני מאוד משתוקק לעשות 

לא רק שעה וחצי אלא גם ארבע שעות... אז אני  ה'
מצידי אעשה כל מה שאני יכול... אבל אם לא 
אצליח... אני לא בפשיטת רגל... אני לא מרגיש נזוף 

)כפי שיש כ"כ הרבה ומגורש מלהסתפח מנחלת ה'... 

 ציווי ה'אני בסה"כ מחליף לפי העניין מ בזה( שטועים
   רצון ה'!!!--ל

את השורות האלו מומלץ לקרא כמה פעמים בעיון 

ולא לזלזל במה שכתוב כאן... כמובן... כל אחד יכול 
כתוב כאן מסר מאוד לקחת את זה למקום שלו... 

מאוד חיוני ונחוץ לדור שלנו... שלא לכולם זה 
מתחילה  לאור: שעבודת ה' צריך תמיד לזכברור!!!! 

יש עוד נתח מאוד משמעותי  ציווי ה'!!!ונגמרת ב
ורצון ה' זה  "רצון ה'"!!!בעבודת ה'... מה שנקרא 

נתוני השטח כמות שהם... היכולות שלי... הכישורים 
שלי... הסביבה שלי... המשפחה... ואינספור פרטים 
שה' מעמיד לפני כל אחד ואחד מאיתנו... ומי שלא 

ן את זה נתקע בחיים כל הזמן... ועם מי הוא מבי
נתקע??? עם הרבש"ע בכבודו ובעצמו... עם אותו 
רבש"ע שהוא ציווה אותנו שנעשה רצונו והוא גם 

 ציווה את היכולות הכישורים והחולשות שלנו... 

--- 

יצחק --זה ההבדל בין העבודה של אברהם אבינו ל
 אבינו!!!

הקב"ה כל הזמן  ה'!!!ציווי אברהם אבינו מייצג את 
את אברהם לך  מצווהאת אברהם אבינו... ה'  מצווה

את אברהם למול את עצמו..  מצוהלך מארצך... ה' 
אותו לעקוד את יצחק בנו... אברהם עסוק  מצוהה' 

לרוץ ולהמליך את ה' בכל  ציווי ה'!!!כל הזמן ב
 העולם... 

לעומת זאת יצחק אבינו??? יצחק אבינו מייצג את 
הקב"ה כמעט אף פעם לא מצווה את  ה'!!! רצון

יצחק... אתה יודע למה?? כי יצחק לא צריך שה' 
יצווה!! יצחק מסתכל ימינה ושמאלה מול נתוני 

 -בעבודת ה'החיים ומשם הקב"ה מדבר איתו... 
בחור יקר:  יצחק מייצג את העבודה של אשה...

תשאל את אמא שלך ביום ששי קצר מה צריך 
תה יודע מה היא תענה לך? היא לעשות לשבת??? א

לא תענה!!! היא תגיד לך את התשובה המעצבנת 
 תסתכל!!!!שאמא שלי ע"ה תמיד היתה עונה לי: 

תסתכל ימינה ושמאלה... נראה לך ששבת יכולה 
להגיע במצב הזה?? זה ראש של אשה!!! אשה לא 
צריכה שה' יגיד לה אחד שתים שלוש מה צריך 

דבר מתוך החיים!!! צריך לעשות... למה??? כי ה' מ
לעשות כביסה... צריך להכין ארוחת צהרים... צריך 
להדיח כלים... צריך לטפל בילדים... צריך או לא 
צריך??? צריך!!!! אם צריך אז ה' אומר פה שתקום 
ותעשה... מה אתה עוד רוצה??? שה' יסביר לך כמו 

זה ילד קטן שצריך לעשות מה... מה שצריך... 
  עבודת ה' של יצחק!!יצחק!!! זה 

יצחק זה עבודת ה' מתוך החיים בעצמם!!! יצחק לא 
צריך שה' יצווה אותו...  יצחק פשוט פוקח את 
העיניים ומסתכל ימינה ושמאלה מה הנתונים שה' 
העמיד לפניו והוא מבין לבד מה ה' רוצה פה... זה 
ההבדל התהומי בין אברהם ליצחק... אברהם מייצג 

ציצית, את ציווי ה'!! ה' מצוה אותנו להתעטף ב
להניח תפילין, לקרא ק"ש, ללמוד תורה... אבל 
יצחק??? יצחק מייצג את רצון ה'... מה רצון ה'??? 

אתה לא רואה??? אתה לא רואה שנגמר  תסתכל!!!
החלב וצריך לקנות...?? אתה לא רואה שאתה עייף 
וה' כעת רוצה שתלך לישון... אפילו בעקידת יצחק.. 

אליו ישירות!!! יצחק לא רואה צורך שה' יפנה 
)והמפליא ביותר שלא רק שה' לא פנה אליו ישירות... אלא גם 
כשהגיע הרגע המרטיט שאברהם מגלה ליצחק שהוא הקרבן... 
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איך אברהם אומר את זה ליצחק?? "אלוקים יראה לו השה, 
לעולה בני..." תקשיב יצחק: אנחנו הולכים להר המוריה... אם 

.. ואם לא... אז אתה תהיה נראה שם איזה שה לעולה מה טוב.
העולה!! הבנת איך אברהם מגיש את הציווי בנוסח של יצחק?? 
אנחנו הולכים להר המוריה... ואז מסתכלים!!! מסתכלים 
ימינה ושמאלה ומנסים להבין יחד מה ה' רצה ולאן הוא חתר... 
אם נמצא שם איזה איל אחד שמחכה לנו שם מששת ימי 

ם לא, נבין שזה כנראה אתה. זה בראשית אז נקריב אותו.. וא
ציווי ה' נוסח יצחק.. גם אחרי שה' מצווה. גם אז אנחנו 

  קוראים את המפה של רצון ה' שמתגלה לפי הנתונים...(

--- 

יצחק תיקן תפילת מנחה!! מה זה תפילת 
מנחה??? מנחה זה אמצע היום... אמצע עבודה... 

 באמצע ההתעסקות בענייני החומר... 

לא נעים להודות.. נכון שתפילת מנחה בינינו... 
תקועה לנו באמצע החיים?? למה??? למה היא 
תקועה?? כי... כי בסה"כ אני דווקא אוהב 
להתפלל... אני עויייבד ה'... אני הולך למקווה לפני 
התפילה... אני מסוגל לשבת וללמוד מוסר או 
חסידות לפני התפילה... אני מוכן להגיד פסוקי 

אבל כשמדובר עות... הכל... דזמרה כמונה מ
למה עכשיו???  זה כ"כ תקוע לי  במנחה???

באמצע היום... אני כעת באמצע העבודה... 
באמצע ארוחת צהרים... באמצע לשמור על 
הילדים... באמצע שינת צהרים במקרה הטוב או 
באמצע הטירלול היומי של משבר הצהרים 
במקרה הפחות טוב... ובאמצע הבלגן הזה פתאום 
לעשות סוויץ בראש וללבוש כובע וחליפה וליטול 

 מה זה קשור עכשיו???ידים ו... ו... ולהתפלל... 

אז זהו!!! שזה בדיוק הדבקות נוסח יצחק 
אבינו!!!! יצחק אבינו מייצג את הדבקות בה' 

יצחק יושב  לדוגמא:מתוך נתוני החיים בעצמם... 
כעת בשעות הצהרים ועשיו בן החמש עושה כעת 

בבית... סו"ס הידיים ידי עשיו... איזה  סקנדל
ויצחק בלגן... איזה צעקות... הופך את כל הבית... 

-דבקות במה?? דבקות ב כעת כולו דבקות!!!
עשיו!!! הרי מי נתן לי את עשיו?? ה'!!!! נכון?? אם 
ככה, אז עשיו על כל ההשלכות שלו הוא בעצמו 

הזה רצון ה'... אם ככה יצחק כולו דבקות ברצון ה' 
 שנקרא עשיו... 

מה הפלא שיש ליצחק המון סבלנות והמון אורך 
רוח לעשיו... והוא אפילו מסוגל לאהוב!!! לאהוב 
את עשיו... ואנחנו עומדים מהצד ולא מסוגלים 
להתחיל להבין: איך יצחק מסוגל לאהוב את 

 עשיו?? 

ראית פעם עובד ה'  אז אני אחזיר לך בשאלה:
מה הוא אוהב שאוהב להתפלל באריכות? ל

להתפלל?? איך יש לו סבלנות להתפלל? כי... כי 
הוא עוייבד!!! ותפילה זה הביטוי שלו בעבודת ה'... 

סו"ס  אז זהו!!! שיצחק עובד את ה' מול עשיו!!!
עשיו הוא אובייקט עובדתי שה' נתן לי... אם ככה, 

האם אז אני עובד את ה' מול האובייקט הזה!!! 
האם  בקות מסוג שכזה??אנחנו מסוגלים להבין ד

אנחנו מסוגלים להיות דבקים בה' מול הנתונים 
היבשים של החיים שה' מעמיד לפנינו??? האם 
אתה מאמין שאפשר להיות דבק בה' מתוך פקק 
מעצבן שלא נגמר...? מתוך בידוד שנכפה עליך?? 
האם אתה מאמין ששייך להיות דבק בה' מתוך 

ח כדוגמא מישהו שעושה לך חור בראש?? בא ניק
את תקיעת שופר... אם זה לא היה מצות עשה 

דאורייתא ואני הייתי תוקע לך מאה תקיעות בתוך 
האוזן... הרי זה היה חור בראש... אז למה תקיעת 

ואם ה' ציווה  כי ה' ציווה!!!!שופר זה לא חור בראש?? 
אז כולי דבקות בחור בראש הזה... מתוך הבנה 

ין מביט ומקשיב לקול שכשאני שומע אז ה' מבין ומאז
תקיעתנו... נכון?? אם ככה, אז תחשוב שאם גלגלה 
ההשגחה העליונה שמישהו קודח לך בראש... אם זה 

)ניסית להעיר... ניסית למנוע הילדים... או שכן בלתי נסבל.. 

ושום דבר לא עזר... ותכל'ס... זה ממשיך ככה... ואתה עוד שניה 

כשיו אין לך הרבה כעת שזה המצב ונכון לע מתפוצץ..(
מה לעשות... תנסה לחשוב שהיות והכל בגזירת 
עליון!!! אז הקדיחה הזו בראש היא על תקן של 
שופר!!!! כמו שרחמנא אמר תקעו... אז השכן הזה או 
החבר חדר הבלתי נסבל הזה... היות ובגזירת עליון הם 
כעת חופרים לך בראש אז הם כעת רצון ה'!!! ואם 

... אני פוטר אותך מלהגיד ז"פ ככה: תכנס לדבקות
למנצח לבני קורח מזמור... אבל לפחות פעם אחת.. 
תכנס לדבקות שכעת אתה שומע קול שה' רוצה 
שתשמע אותו... למה?? לא יודע!!! רחמנא אמר 

 תקעו... רחמנא אמר לו לקדוח לו בשכל... 

 אתה מסוגל להיכנס לדבקות מסוג שכזה???? 

 שאחרי אברהם אבינו!!!זה יצחק!!! זה השלב ב' 

אברהם אבינו מלמד אותנו לקיים ציווי ה' ולשמוע קול 
 שופר בדבקות!! 

יצחק מלמד אותנו לפגוש את השופר הזה מול עשיו 
שקודח לך בראש ואתה מתמודד איתו מתוך דבקות 

 והבנה שהכל בגזירת עליון!!! 

)אני לא אכנס איתך לרווח האישי שאתה תרויח מזה... שפתאום 
ה תהיה רגוע... פתאום זה יפריע לך שמונים אחוז פחות... את

פתאום אתה כמעט ולא תשמע את זה... וכמובן שזה הדבקות 
הנדרשת פה!! לא להקשיב לזה בכוונה... אלא לתת לזה... לקבל את 
זה מתוך הבנה שכעת זה רצון ה'... וזה מוריד את העצבים 

  בדרסטיות שלא תאמן(

--- 

קן תפילת מנחה!! יצחק פוגש זו הסיבה שיצחק תי
את הקב"ה בתוך שטף החיים!! שם הוא דבק 
בקב"ה... יצחק לא צריך לשים בצד את כל הטרדות 
בשביל להתרכז בתפילה... אדרבה... שם הוא פוגש 
את ה'!!! ויצא יצחק לשוח בשדה!!! יצחק מתפלל לה' 
מתוך השדה!! מתוך ה"ויזרע יצחק..." אצל יצחק כל 

משך היום... לא רק שהם לא מפריעים הטרדות שיש ב
לו בדבקות... אלא שם נמצאת הדבקות שלו!!! ה' 
רוצה אותי בעבודה!!! ה' רוצה אותי בקניות!! ה' רוצה 
אותי בלשמור על הילדים!! ה' רוצה אותי בחוסר מצב 

 רוח הזה שיש לי היום... 

אברהם לא תיקן תפילת מנחה... אתה יודע למה? כי 
אברהם אבינו זה דווקא להתנתק  עיקר הדבקות של

מחיי החומר... אברהם הוא זה שקובע מקום 
לתפילתו... זה לקום בבוקר ולשים את כל הטרדות 
בצד... ללכת לאיזשהו מקום!!! מקום קבוע!!! ואז 
מתחילה עבוידת התפילה... ציצית... תפילין... 

 פסוד"ז... ק"ש... תפילה... זה דבקות נוסח אברהם... 

לת מנחה?? מנחה זו תפילה של אמצע אבל תפי
היום... של אמצע הטרדות... בתוך כל הבלגן של 
היום... זה... זה לא הבחינה של אברהם.. אברהם צריך 

 מקום קבוע בשביל להתפלל... אבל יצחק??? 

יצחק לא צריך לקבוע מקום לתפילתו!!! למה?? כי 
יצחק לא צריך מקום לדבקותו!! יצחק יכול להיכנס 

ות בכל מצב... איזה נתונים שה' יעמיד לו... לדבק
יצחק יהיה דבק בנתונים האלו... אם עשיו עשיו, 
ואם יעקב גם ברוך יהיה...  שים לב: אברהם שובר 
את הפסילים של תרח וככה הוא ממליך את ה'... 
ואילו יצחק בנו?? הכלות שלו בכבודם ובעצמם 
מנסכות לעבודה זרה מול העיניים שלו שרואות 

כלות ו"כהות מעשנם של אלו..." ויצחק לא שובר ו
  איך זה יכול להיות??להם את הפסילים... 

כי יצחק דבק בה' בכל מצב ובכל נתון!!! יצחק 
מסוגל לעמוד מול הסתרת פנים שכזו של מורת 
רוח לאן הבן שלו הגיע... ושם הוא דבק בה'!!!! אם 

! אלו הם הנתונים שה' נתן לי אז פה אני דבק בה'!!
 פה אני ממליך אותו!!! במורת רוח הזו!!! 

--- 

יצחק אבינו מלמד אותנו שעבודת ה' נמצאת בכל 
מקום!!! שאפשר למצא את הקב"ה בכל מקום... 
ואפשר להיות דבק בה' בכל סיטואציה... זה מה 
שבחורים לא מבינים... בחור בן עליה מחפש את 

ל העויייבד ה' שהעיניים שלו כל הזמן עצומות... ככ
שהטלית שלו נמצאת יותר על הראש וככל שהמצח 
שלו יותר חרוש בדריכות של כוונות והתלהבות 
ככה הוא יותר עוייבד ה'... לך תסביר!!!! לך תסביר 
לאותו צעיר... שנכון!!! אברהם אבינו לימד אותנו 
מה זה דבקות בה'... מה זה לקפוץ לתוך כבשן 

לה האש... מה זה מושגים של מסירות נפש למי
ולעקידת יצחק... אבל הלאה... לאברהם אבינו יש 
בן!!! והבן הזה מלמד אותנו שיש דבקות הרבה 
יותר מוחשית נגישה, מעשית, יומיומית, רגעית, לא 
תלויה באורות ולא בהשגות... דבקות בנתונים שה' 
נתן לי!!!! קמת הבוקר ואין לך שום התלהבות... 

ום... אורך לך חצי אין אורות... אין גישמאק... אין כל
שעה להבין מה קרה... יש לי וירוס של תחילת 
חורף )לאו דווקא קורונה( גרון כזה מעצבן... 
תחושה של התקררות... כאבי בטן... ובעיקר 
תחושה דפוקה של שמאטע... ו... וכמובן נזלת 

)ואולי גם אנשים שחושבים שיש לך קורונה, והפצי' וטישו... 

 שה, הם מאחלים לעצמם לבריאות(שעל כל הפצ'י שאתה עו

אז הגמ' בתענית כבר אומרת: שפועל שקם בבוקר 
וראה שיש ענני גשם שיחזור לישון... כן... יש כאלו 
שברגע שהם קמים מעוננים בלי אורות... הם 
חוזרים למיטה ותעיר אותי מחר... אז זהו שלא!!! 
יצחק אבינו מלמד אותנו להתפלל מנחה... יצחק 

שגם אם קמת הבוקר על רגל מלמד אותנו 
שמאל... בסייידר... צלותא דמנחתא היא מסטרא 
דשמאל... יש דבקות בה' גם ברגל שמאל!!!! 
לעמוד מול הברררוך כמות שהוא... מול הצינון 
המעצבן הזה... מול הבוקר הלא מוצלח הזה ולהבין 
שעד כמה שאני לא אשם בזה... אז כך גזרה 

ה' רוצה שאני אעשה חכמתו יתברך!! זה רצון ה'! 
היום חמישים ושמונה הפציקים!!! ואני אקנח את 
האף מאתיים פעמים... הגיע הזמן לעשות שטייגן 
בדבקות ברצון ה'... ולא רק בציווי ה'... שורות אלו 
נכתבות לאחר לילה של דבקות גדולה בה' מול 
מלחמה הייתשה... על כל יתוש ויתוש נענעתי 

 ...תיבדבקות.. עד... עד שנרדמ
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   הישיבה הקדושה שנפתחה בטהרה על גדות הנהר...!!! 

לאחר כמה חודשים של סגר הרמטי מתוך עלטה גמורה בתנאי לחץ... לאחר חודשים רבים של הפרדה של קפסולות לפי 
ההתוויה של עובדיה הנביא... סו"ס הופיע עובדיה הנביא בפתח המערות ובישר לכולם שאש ירדה מהשמים בהר הכרמל וכולם 

כירו שה' הוא האלוקים... הרגו את כל נביאי הבעל ואיזבל כבר לא מעיזה לרדוף את נביאי ה'... כעת יצאו מאה בני הנביאים ה
 משתי המערות שהוחבאו בהם עד כה...

תקופה קצרה לאחמ"כ אליהו עלה בסערה השמיימה, ואלישע הנביא כעת ממלא מקומו... בהתחלה עדיין הלך קשה... כי גחזי 
ן להיכנס... אבל אחרי שגם גחזי נטרד... כעת הגיעו ימי הרווחה.. ו... ובני הנביאים הולכים ומתרבים מידי יום... ו... והמקום לא נת

"ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו, נלכה נא הירדן  נהיה צר מלהכיל.. 

בקיצור: ישיבת אלישע הנביא עוברת למשכנה  ,לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו"ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה 
החדש!!! אין צורך במצי'נג... אין צורך בקרן הבנין... כל אחד לוקח על הגב שלו קורה אחת וקדימה... הולכים לירדן... למה דווקא 

וכאן  )עיין תנחומא פרשת בא ה'(ביל טבילת טהרה... הירדן? כי כידוע: בני הנביאים מוכרחים לחיות בנגישות למעין או נהר בש
התעורר ספק באיזה צד לבנות את הישיבה... מצד אחד אלישע הנביא מגיע משבט גד שהוא מעבר המזרחי של הירדן... אבל 
מצד שני שאר השבטים לא יכולים לוותר... שבט אפרים מתחננים בדמעות: אנחנו רוצים שבני הנביאים יהיו אצלנו מהעבר 

 -ט על פשרה!!! הישיבה עצמה תהיה ממוקמת על הגדה של הירדן בצד המערביהמערבי של הירדן... מה עושים?? בסוף הוחל
בנחלת אפרים... ואילו האכסניה ומקום הלינה תהיה מהגדה השניה של הירדן מזרחה... בנחלת ראובן וגד... והתלמידים כל פעם 

ול בירדן... אז כשהם יצאו מהאכסניה יעברו מצד אחד של הירדן לצד השני...  סו"ס בבוקר בני הנביאים בלאו הכי הולכים לטב
יעברו דרך נהר הירדן בעצמו ויגיעו לישיבה שבגדה השניה... רגע... ומה יהיה כשהם ירצו לחזור בלילה...?? אז בלילה ניתן לחזור 
עם הקייק הזה שנקרא "ספינת הירדן" שכבר נחלקו עליו בבית המדרש האם ספינת הירדן  מקבלת טומאה או שדינה כאניה 

זו תכנית המתאר שגובשה... ואכן כך עשינו... כל  )עיין שבת פג: אבל מקסימום אם היא נטמאת מטבילם אותה יחד איתנו...(בלב ים שטהורה... 
אחד הביא איתו קורה... בנינו שם שתי צריפים משני צידי הירדן... וכך חלפו עלינו כל ימות הקיץ בקדושה ובטהרה ובהשגות 

 מורות לדורות אלו שאין לנו השגה בנוראותם... עד כאן הכל היה טוב...מרוממות ונאצלות הש
---  

אבל!!! כעת לפתע הגיעו שבתות החורף!!! וה' שמע את שוועת בני הנביאים הבאים בכח מעשיהם... היודעים לרצות בעתר... 
וף ולמחאות כף... ישאו נהרות קולם ואכן מיד בז' בחשוון התחילו גשמי רצון ברכה ונדבה... ונהר הירדן התחיל לשצוף ולקצ

על הררי ציון כי שם ציוה וכו'... אמנם בשביל בני הנביאים  (-)וזורם מנהר הירדן.. והיעד שלוישאו נהרות דכים... ו... וכטל חרמון שיורד 
ס... כעת התעוררו כמה אבל תכל'התגברות מי הנהר, זה עניין של שמחה ותופסת השגה... "נהר פלגיו ישמחו עיר אלוקים וגו'...." 

  בעיות הלכתיות:
)ילפינן ליה מנחל שעתיד לצאת מקודה"ק: "כי גאו המים מי שחו דבר ראשון: אסור!!! אסור לעבור בנהר ששוצף וקוצף... אפילו לא בספינה 

יתר לעבור בכלל!! אבל השבוע ממילא בשבת סוערת שהנהר עולה על גדותיו אין ה בל תלך בו אני שיט, וצי אדיר לא יעברנו עיין יומא עז:(
האחרון ירדו גשמים בתחילת השבוע... ועד יום ששי הנהר לאט לאט נרגע וכבר היה אפשר לעבור... אבל עדיין התעוררה בעיה 
חדשה... שבליל שב"ק אלישע הנביא עורך את הבאטע עם חידושים נפלאים ב"רחובות הנהר" וכולם רוצים להגיע... שהשלחן 

בר השני של הירדן... וחלק מהתלמידים ועוד יהודים משבט אפרים ומנשה מתגוררים בעבר השני של הירדן.. הטהור נעשה בע
וגם הם רוצים להגיע... אז בשלמא בקיץ... הירדן בשלב מסוים נהיה מאוד מתון וזה כבר כמעט בגדר אמת המים קטנה שאפשר 

שמעותי שצריך לעבור בתוכו... וכאן מתעורר חשש שמא יסחוט... לדלג עליה בדילוג וקפיצה... אבל כעת בחורף מדובר בנהר מ
אבל בשביל זה קיי"ל שההולך להקביל פני רבו מהלך במים ואינו חושש!!! יש פה עויילם גדול שעבר בנהר בעיצומו של יום 

עובר בנהר בשבת, כיפור כי הם רצו לשמוע את הדרשה של אלישע לפני נעילה... אבל חכמים תקנו לעשות היכר מיוחד שמי ש
יזהר שלא יוצא ידו משפת חלוקו!!! יענקי יודע שאבא מוכן לקחת אותו לטיש של אלישע הנביא.. אבל אבא לא מסכים לתת לו 
יד כשעוברים... מצטער... "לא יוצא ידו משפת חלוקו..." אבל זה לא מספיק... אחת החששות העיקריות זה הסנדל!!! לסנדל יש 

במים ואז יש חשש שמא יבא לטלטל אותו ד' אמות בכרמלית... ולכן חכמים תקנו דבר נוסף שאי אפשר נטיה להישמט וליפול 
לעבור במים עם סנדל!! רק עם מנעל!!! כך שאם אתה מגיע לשלחן הטהור של אלישע בחורף ומעניין אותך מי פה שייך לעבר 

ימן שהוא משבט גד או ראובן... אבל מי שיש לו נעליים הירדן מזרחה או מערבה... תסתכל על הרגלים... מי שיש לו סנדלים ס
)יותר קל להסתכל עליו אם הוא רטוב עד לשד עצמותיו או לא... מה שבטוח אסור לאדם להשתטף סימן שהוא כעת הגיע מהעבר השני של הירדן... 

  בצונן ולשבת כנגד המדורה... נא לזכור זאת...(
--- 

אבל זה הסיפור הקטן... הבעיה העיקרית שהתעוררה זה הסוגיה של המים בשבת קודש... לא!!! זה לא קשור לדודי מים של 
שבת... הבעיה היא איך מייצרים אפשרות שאיבת מים מהירדן בעיצומו של יום השבת... אני רוצה לשתות מים מהנהר בשבת 

רגיל אין שום בעיה... זה הדבר הכי קל!!! פשוט לוקחים דלי וממלאים מהירדן... קודש... איך בדיוק עושים את זה?? אז ביום חול 
אבל בשבת זה בעיה של טלטול ד' אמות בכרמלית... כאן בית דין נכנסו לתמונה ותקנו מתווה ומותאם, עם הקלות מיוחדות.. 

והמרפסת הזו  )מה שנקרא גזוזטרא(יה הבית מדרש הרי בנוי ממש על שפת הירדן... מה שעשו זה פשוט הצמידו לו מרפסת תלו
ואז הביאו קונגו ועשו חור באמצע המרפסת...  מעל!!היתה כבר ממש מעל המים עצמם!!! לא צמוד.. לא קרוב.. לא ליד... אלא 

"קל הוא שהקילו חכמים במים..." ומכאן ואילך  מותר לשאוב מים  "מחיצה תלויה"ועשו לו מחיצה עשרה באויר!!!! מה שנקרא 
דא עקא!!! שאחראי האכסניה שממוקמת הירדן דרך החור הזה... כי כל מה שמתחתיו זה נקרא רשות היחיד ע"י המחיצות...  מ

מהעבר השני של הירדן... כשהוא ראה את ה"ביצוע" המדהים שעשו אלה שמהעבר השני... הוא כ"כ התלהב מהרעיון... והוא החליט שגם הוא 
עושה!!! עוד באותו שבוע גם הוא הזמין מרפסת תלויה מהעבר השני... הוא קרא למהנדס שיבדוק את אומר ו רוצה לאמץ את הרעיון...

האפשרויות... דא עקא שהאכסניה ממוקמת טיפ טיפה יותר רחוק מהגדה של הירדן... כך שגם אחרי שהמרפסת נכנסה פנימה והתקרבה 
ה כבר לא יעזור לנו להתיר את השאיבה מתחתיה... ואז ברגע האחרון מישהו המים... ממילא ז מעללמים היא עדיין לא היתה ממש בקו אוירי 

העלה רעיון... רגע... סו"ס יש פה הרי שתי מרפסות שאחת מתקרבת לכיוון השניה... אז אולי המרפסת השניה יכולה להשתמש במחיצות 
פנימיה וירצה מים... הוא פשוט יתאמן בערב שבת... ואז מי שיהיה בבנין של ה כדור סל!!התלויות של המרפסת של הביהמ"ד... אפשר לעשות 

בשבת הוא יקח דלי עם חבל ויזרוק לכיוון המרפסת של בית המדרש והופה... ישר לתוך החור עם המחיצה עשרה... אה... רעיון יצירתי?? 
ימה... כי... כי הרעיון הזה עורר בעיה חדשה תצחק תצחק... אבל זה אחד הסוגיות הכבדות ביותר במסכת עירובין... רק נהיה מזה פוליטיקה של

 שנקראת "רשות שניהם שווה בו" ואולי אוסרים זה על זה.... אולי בהזדמנות נמשיך את זה...
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 בקרוב ממש
משהו לכבוד פתיחת חנויות 

 הבגדים...
בהפטרה של פרשת השבוע כתוב שהמלך דוד 
זקן... ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו, אומרת על זה 

': כל המזלזל בבגדים, סופו שאינו נהנה מהם..." הגמ
שהרי כשדוד היה במערה ושאול נכנס שם. דוד כרת 
את כנף מעילו של שאול והיה בזה משום זלזול 
בבגדים, ולכן כשדוד היה זקן... הבגדים לא חממו 

 אותו כעונש על כך. 
 ונשאלת השאלה: הרי לכאורה זה בדיוק הפוך!!! 

ות סג:( אומרת: שדוד המלך הגמ' באותו דף )בברכ
היה אמור להרוג את שאול מדין הבא להרגך השכם 
להרגו... אבל הוא כ"כ נפעם מהצניעות המופלגת 
של שאול איך הוא התנהג בירכתי מערה חשוכה 
בדיוק כפי שהוא התנהג מול כל העם... דוד היה כ"כ 
מוקסם מהצניעות הזו... שהוא לא היה מסוגל 

ש הזה... למרות ששאול קם לשלוח יד בערך הקדו
להרגו... זאת אומרת: דוד דווקא מאוד מאוד כיבד 
את הבגדים של שאול!!! ורק בגלל זה הוא לא הרג 
אותו... אז איך יכול להיות שבדיוק במעמד הזה 

והתשובה היא אולי נקרא שדוד זלזל בבגדים??    
 כך:

דוד המלך באופן כללי זלזל בבגדים ולא עשה מזה 
דןד לא עשה עסק ממכובדות חיצונית... דוד עסק... 

דרש מעצמו מכובדות עמוקה יותר... פנימית ולא 
חיצונית... שאול לעומת זאת כן תבע הופעה 
חיצונית מכובדת!! שאול תבע שהמכובדות תהיה 

  גם חיצונית...
ואילו דוד... אדרבה.. "ודוד חגור אפוד בד..." דוד 

בוש פשוט כמו ראה לנכון להופיע מול ארון ה' בל
אחד ממשרתי ה'. דוד היה יושב על הריצפה 
בבימ"ד ומבטל את עצמו לפני ת"ח ומעדן עצמו 

 כתולעת... 
האם  ויכוח!!! ויכוח השקפתי בין דוד לשאול!!!

המכובדות צריכה להיות רק פנימית או גם 
שדוד  והנה!!! גלגלה ההשגחה העליונהחיצונית... 

. ובדיוק שאול בדיוק מתחבא במערה מפני שאול.
נכנס לאותה מערה להסך את רגליו... ודוד עומד 
כעת ומגלה ששאול גם כאן!! במקומות הכי 

שדוד לא  חיצוניתנסתרים. מתנהג באותה מכובדות 
 כ"כ מסכים איתה ואוחז ממנה. 

דוד הרי טוען שמכובדות לא צריכה להיות 
חיצונית... והנה כאן מתגלה לו שאצל שאול 

נית הזו היא בכלל בכלל לא המכובדות החיצו
 חיצונית אלא היא הכי פנימית שיכולה להיות... 

 פנימי הזה!!! ---דוד לא עמד בגילוי החיצוני
דוד החליט: הרי הקב"ה מסר את נפשו בידי... ויש 
לי כעת זכות ע"פ תורה להרוג אותו... אני לוקח 
כופר נפש!!! אני לוקח מזכרת מהחידוש החיצוני 
שהתגלה מהפנימיות של שאול... והוא כרת את כנף 

 מעילו וזה תמורת לכרות את נפש שאול בעצמו... 
לזל דוד לפום מדרגתו נתבע על זה שהוא ז---

בבגדים!! על זה שעד אותו רגע הוא זלזל במכובדות 
החיצונית! אסור לזלזל בבגדים!!! אסור לזלזל 

חיצוניות שמתחילה  מה הכוונה??בחיצוניות!!! 
ונגמרת בחיצוניות זה טרף... זה שקר... זה רמאות... 

אבל אם  אבל!!!צביעות... זה לבן.. זה עפרון... 
... אז שאול בפנימיות האמיתית שלך אתה כזה

המלך לימד את דוד שיש עניין לבטא את הפנימיות 
ועל זה דוד נתבע.. שהוא לא  גם בחיצוניות!!!הזו 

טרח לבטא את הפנימיות גם בחיצוניות... זו נקודה 
שאנו צריכים לעבוד עליה!!! כל זמן שאתה לא 
צדיק נסתר מוצהר )בעיני עצמך( לא ראוי להשאיר 

ך גם לבטא את הפנימיות את זה רק בפנימיות!! צרי
הזו במכובדות חיצונית!!! אסור לזלזל בבגדים.. 

בגדים... אבל בגדים פנימיים... בגדים צאו... צאו לקנות 
שמבטאים פנימיות... בגדים שהם יפים כלפי חוץ... אלא 

 ודו"קמבטאים עדינות ועומק פנימי... 



“ 

 

 הההלו... לא לטייח חולשות.. לא להתחמק מנגיעות..
בפרשת השבוע ישנה פגישת פסגה בין שני אנשים שיש ביניהם מכנה משותף!!! לשניהם 

המכנה המשותף בין שניהם שלשניהם   לבן!!! --יש נגיעה אישית!!! אליעזר עבד אברהם ו
גם לאליעזר התורה מעידה שהייתה לו נגיעה אישית... הוא היה  היתה נגיעה אישית!!!! 

רוצה שיצחק יתחתן עם הבת שלו... וגם ללבן הייתה נגיעה... כשהוא קיבל את אליעזר 
צת בנה על הכסף שלו... עכשיו: זה לא רק זה... היה עוד מכנה בכבוד מלכים הוא... הוא ק

משותף בין אליעזר ללבן... ששניהם הבינו שנגיעה אישית זה חסרון!! זה דבר פסול 
 נו... אז מה בכל זאת ההבדל בין אליעזר ללבן??? ומגונה!!!

  ההבדל הוא בגישה!! איך מתמודדים עם נגיעה אישית... 
ידע שיש לו נגיעה אישית... אז הוא החליט לטפל בה... להתנקות ממנה...  אליעזר... היות והוא

ולכן היה ברור לאליעזר: כל זמן שיש לי נגיעה שהבת שלי תתחתן עם יצחק אני לא יכול 
לצאת בשליחות להביא שידוך ליצחק... אני בטוח שאני אפשע בשליחות שלי... בתת מודע 

ידוך אחר כדי לשלול כל מוצא אחר... העיקר להביא שלי אני אדאג לסכל ולמצא פסול בכל ש
את אברהם לברירת מחדל שהבת שלי היא היחידה שמתאימה ליצחק... אליעזר הבין את 
זה!!!! אליעזר הבין שאי אפשר לעבוד עם נגיעה... ולכן מה??? לכן חייבים לטפל בה... ולכן 

ד לא נעים לו... זה מעמד מאוד אליעזר לא מטייח... הוא מניח את הדברים על השלחן... מאו
מביך אבל אין ברירה... הוא מוציא את המוגלה החוצה... ומציע לאברהם כמעט במפורש: אולי 
לא תאבה האשה ללכת אחרי... אל תקרי אולי אלא אלי... אולי הבת שלי מתאימה ליצחק... 

ה ארור ואין ואז אברהם עונה לו בתקיפות ומעמיד אותו ועונה לו חד משמעית שלא!!! את
ארור מדבק בברוך... זו תשובה שלא נעים לשמוע אותה!!! אבל אליעזר לא מתחרט שהוא 
הציע... אליעזר היה מוכרח להתנקות מהנגיעה... רק ככה הוא יכול לצאת לשליחות חדור יעד 

 טהור ללא שיקולים זרים... 
לעומת זאת: לבן??? ללבן יש גם נגיעה אישית... וזה נורמלי... דווקא אליעזר לא נבהל 
מאנשים שיש להם נגיעה אישית... ככה זה אנחנו... אנחנו בני תמותה ויש לנו נגיעות... רק 
מה?? צריך לטפל בהם... צריך להתנקות מהם... צריך לכה"פ להכיר בהם... להבין שיש לי 

 פה נגיעה... 
זהו!!! שאת זה לבן לא היה מסוגל להבין... וכשלבן עומד מול נגיעה אישית שיש לו...  אז

הוא כ"כ מזועזע מעצמו... כ"כ לא נעים לו מעצמו... שהוא מחליט לטייח את זה... לברוח 
מזה... להתחמק מזה... כי... כי... כי נגיעה זה הרי משהו פסול... אז איך יכול להיות שיש לי 

ז אין!! החלטתי שאין!! דא עקא שיש!!!!!! ויש!!! וכשמטייחים... אז לא רק שיש נגיעה... א
אלא מתחיל להיווצר פה קן של נגיעות... קן צרעות של נגיעות שאף אחד לא מדביר 

 אותם  כי מיודעינו לא מודע להם כדי להתנקות מהם...
. הוא נקי לגמרי... "אין לבן כידוע אדם לבן!!! הכל אצלו בלבן... אצלו שום דבר לא בשחור..

לו" שום נגיעות... ואותו לבן שומע מאחותו בעלת החסד שהגיע אורח לעיר... ולבן הוא 
בעל חסד כמו אחותו רבקה... ואם רבקה רצה ושואבת מים ומשקה לאליעזר ולכל 
גמליו... אז לבן אותו דבר... גם הוא רץ כמו בעל חסד ומקבל את אליעזר בשמחה ומתחיל 

כן... הוא רוצה לעשות  אבל התורה מעידה שללבן יש נגיעות!!!אותו שאלות... לשאול 
חסד עם אליעזר אבל הוא גם רוצה קשששרים... הוא רוצה להניח רגל בבית של אברהם... 
לתפוס קשר עם המשב"ק הראשי שלו... יש לו פה כל מיני חשבונות פוליטיים... אגב: זה 

מי כמו אליעזר עבד אברהם יודע מה זה נגיעה  ה טבעי!!ממש לא!!! זה נורמלי!!! זנורא?? 
 אבל תכיר בה!!!! תזהה שהיא קיימת אצלך!!! אישית... 

אבל לבן לא מוכן... לא מעיז להוריד מהערך של עצמו ולזהות נגיעה אישית.. חס ושלום!!! 
 אני רוצה רק לעשות חסד ונתינה... 

פיק לבא היום ולחזור כבר למחרת עם מה התברר בסוף??? שאליעזר עם הנגיעות שלו הס
קפיצת הדרך דו צדדית... אליעזר באותו יום יצא מכלל ארור לכלל ברוך והמדרש אומר 
שהוא עלה חי לשמים... זה הסוף של אליעזר!!! זה הסוף של אותו אחד שהכיר בנגיעה 

 שלו ו"יצא קטן" ונזוף מאברהם שדחה אותו בתקיפות ואמר לו: אתה ארור... 
לבן שלא מעיז לצאת קטן!!! לבן לא מעיז לזהות את הנגיעה  ת זאת לבן???לעומ

ויעקב אבינו בנה של רבקה מגיע... ואת מי הוא  עוברים שמונים שנה!!!המבישה שלו... 
פוגש??? את אותו לבן!!! את אותו תכשיט!! הבן אדם לא זז מילימטר!!! נשאר אותו 

וזה... הוא רק רואה את יעקב... הוא רץ אליו רמאי... אותו בעל נגיעה... ושוב באותו פ
ומחבק אותו ומנשק אותו ומקבל אותו מאוד מאוד יפה כמו בעל חסד... אבל על הדרך 

)איך הוא עושה סביבו רונדלים ומחפש איך אפשר "להתרים" אותו ולהוציא ממנו כסף... 
וס כספים לארגון... רבקה ממזמן עזבה מישהו אמר לי?? לרבקה היה ארגון חסד... ואילו לבן היה אחראי על גי

את הארגון... הלכה אחרי האיש כדי להיות אשת יצחק... אבל לבן המשיך לגייס כספים... המשיך לערוך דינרים 
מרשימים... יעקב מגיע אחרי ששים שנה והוא רואה את לבן ממשיך להתרים בשביל פעילויות החסד של אחותו 

נשאר אותו דבר!!! לא זז מילימטר! אתה יודע למה??? כי  לבן רבקה שכבר ששים שנה לא פה(
מי שלא מוכן לזהות חולשות שיש לו... לא מוכן לסמן את הנגיעות שלו.. הוא לא יכול 

 להתקדם... כי הוא לא מודע לבעיה!!!
אם אני רוצה יום אחד להגיע למדרגה שאני בורח מן הכבוד... בשביל זה אני צריך  תבין:

בקיומה של רדיפת הכבוד שקיימת בי!! לדעת שזה קיים בי!!! ולא קודם כל להכיר 
להתבייש מעצם קיומה של התכונה הזו!! לזהות את רדיפת הכבוד מתוך המעשים שלי 
בעצמם... כעת!!! אחרי שאני מזהה שאני מחפש כבוד... כעת מכאן!!! מכאן אפשר 

 ות... להתקדם... מכאן אפשר להתחיל לעבוד... לעשות שטייגן ולהתעל
וכבר הכרזתי כאן כמה פעמים בגיליון זה: אל תתפלא אם בעוד חמש עשרה שנה אתה תראה 
שאני אוחז במדרגה גבוהה מאוד שאני כותב את העלון אז נדברו נטו לשם שמים.. ואז אתה 
תשאל אותי: איך הגעתי למדרגה הגבוהה הזו?? מה אני אענה לך?? זה היה בזכות שבשנת 

י כותב את העלון בשביל כבוד!!! לא טייחתי את זה... לא ניסיתי לרמאות התשפ"א הבנתי שאנ
את עצמי... הכרתי את מקומי... ומכאן!!! מכאן אפשר לעשות שטייגן... ובעזה"ש אני אשתדל 
לעשות עם עצמי עבודה פנימית ולאט לאט אני אטהר את המחשבות שלי עד שאני אגיע 

!!! אם אני אמשיך לטייח את התכונות שלי... ואני למדרגה  שמעשי יהיו לשם שמים... אבל!
אנסה לרמאות את עצמי שאני כותב את העלון אז נדברו רק לשם שמים... אז רח"ל... אתה 

 עלול לבא בעוד ששים שנה ולפגוש אותי באותו מקום... רחמנא ליצלן... רק זה לא!!!! 

גיע ליעד צריך לדעת תזכור כלל ברזל: יש יעד ויש נקודת מוצא!!! בשביל לה  ---
איפה נקודת המוצא!!!! אם אתה לא יודע איפה נקודת המוצא שלך... אין סיכוי בחיים 
שתגיע ליעד... כי... כי אתה עדיין לא יודע בכלל מהי הנקודת מוצא!!!! בשביל לעבוד 
על עצמך... אתה מוכרח לזהות את הנקודת מוצא... מה הם החולשות שלך!!! ולא 

בשביל זה אנחנו פה!!! אין שום בעיה בזה שאתה רודף כבוד... אין שום  להיבהל מזה...
בעיה בזה שאתה אביסלע שחצן... בשביל זה יש לנו ארגז כלים של תורה ומוסר 
שאנחנו מסתערים על העבודה... אבל לפחות תדע לאבחן את נקודות החולשה שלך.. 

 אל תטייח אותם... 
בהתחלה הוא מוכן לתת לאברהם  בדיוק כמו לבן...אותו סיפור בדיוק עם עפרון...  ---

את המגרש בחינם... קח... בשמחה... בכיף... מי צריך כסף?? כסף לא מעניין אותי... אבל 
אח"כ הוא פתאום מסנן לאברהם מתחת השפם... שאני אשמח לקבל איזה זר פרחים 

רה בנדרים ככה בצירוף מודעה בעיתון "טוב עין הוא יבורך" ואל תשכח לעשות העב
פלוס בשווי של ארבע מאות שקל כסף... ועל החטא הזה עפרון מאבד אות משמו 

  עכשיו שים לב מה קורה פה:ונרשם בתורה לדראון עולם על הצביעות שלו... 
אם עפרון היה מגיע לאברהם כמו איש נדל"ן נורמלי ומצוי שיודע לשווק את הסחורה 
שלו והוא היה מודיע לאברהם חד משמעית: המגרש הזה שווה!!! ואני מוכר את 

אתה  לא היה בזה שום בעיה!!!המגרש הזה ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר!! 
היה מוכר את המערה טבין שומע?? אני חוזר: אם עפרון היה סוחר ממולח והוא 

ותקילין לא היה בזה שום חסרון!!! ולמה?? כי זכותו של עפרון להתפרנס... זכותו 
לעשות ביזנ'ס וזכותו להרויח כסף... זה הדבר הכי לגיטימי בעולם!! אין בזה ששששום 

זה לא מתאים לעפרון... מה... אני מחפש כסף...?? מה לי ולכסף??  אבל לא!!!בעיה!!! 
. זה לא הרמה שלי... אני רוצה רק לעשות חסד עם אנשים מיוחדים כמו אברהם... זה..

ועל זה!! על זה הוא עפרון מטייח את התכונה הטבעית שלו כבן אדם שרוצה להרויח... 
אין עליו שום תביעה על זה שהוא מבקש כסף מאברהם... התביעה היא למה  נתבע!!!

 גיד אני רוצה כסף???אתה מטייח את זה?? למה אתה לא יודע לה
לא נעים... אבל אני מרגיש אותו דבר בדיוק...  הוי כמה שאני מבין את עפרון...

כשאני מוכר את הספרים שלי וכדו'... יש לי קדושה נוראה כזו שאני לא מסוגל 
להרגיש שאני רוצה להתפרנס מזה... מה... זה הרמה שלי?? הוצאתי ספר על 

?? בשביל להרויח כסף??? אני שרף מידי קדוש תפילה ועל אמונה... בשביל מה
 בשביל להכניס כאלו שיקולים בדברים כאלו... 

אני לא רוצה להתפרנס מזה שאני משיב בישיבה... לא רוצה  אין בעיה!!! אז לא!!!
מזה שאני ר"מ... אני בכלל לא רוצה כסף... מה לי ולכסף... אני רק רוצה  להרויח

לחזק את עם ישראל ולהרבות כבוד שמים... אבל... בינינו... אם יבא מישהו ככה 
בשקט וידחוף לי כמה שטרות כאלו נחמדות לכיס ויגיד לי בלשון הקויידש שזה 

ה ואני אגיד לו ישר כוחך בשביל השתתפות בהויייצא'ת... אני... אני אקח בשמח
)לא סתם  באידיש בריסקאית ואולי אפילו בארמית... כן... אני מאוד אוהב חלוק'ת...

אתה  כתבתי על זה לפני שבועיים... כי אני עמוק בשטח... אני מכיר את זה יותר מידי טוב...(
קולט?? הנה לך טיוח קלאסי!!! הכניסו לי בראש שלהתפרנס זה משהו מאוס... 

.. כי הרי פרנסה משמים... ו... ואם ככה אני לא צריך להרויח ואין לי שום עניין כי.
להכניס כסף... אבל תכל'ס: אני הרי כן רוצה כסף!!! כי אני כן צריך כסף!! ואני 
צריך להתפרנס... והצורך הזה הוא נורמלי ומתבקש ונצרך! אז מה עושים כשבן 

?  מגיעים מתחת השלחן ומקבלים אדם מטייח צורך נורמלי שיש לו להתפרנס??
ארבע מאות שקל כסף... גם יצאתי צדיק וקדוש שראשו בשמים ולא מחפש 
להרויח... וגם מתחת השלחן קבלתי כל מה שרציתי... ולאט לאט אני קולט את 
עומק הדפקט שיש בזה!!!! ו... ואני מתוסכל שאני לא מצליח להשתחרר מזה... 

 044ום בעיה להרויח!!!! אם עפרון יבקש מראש אני מנסה להסביר לעצמי שאין ש
שקל כסף עבור מערת המכפלה התורה לא תוריד לו אות משמו... אין עליו שום 
טענה... אז מה כן הטענה על עפרון?? למה אתה מטייח ומתחמק מהתכונות 
הטבעיות שלך?? אתה רוצה להרויח?? רוצה להתפרנס??? דבר ראשון: תכיר בזה!! 

אח"כ נתחיל לעשות לאט לאט עבודה פנימית... נבדוק דבר ראשון: תודה בזה!!! 
אם זה כ"כ נורא.. מי אמר בכלל שזו מידה מגונה... וגם אם כן!!! אז מה... אז 
התברר שיש לך מידה מגונה... בסיידר. בשביל זה אנחנו פה... בשביל לעבוד על 

. אני כבר לא כמו זה...  אבל סו"ס "אין אדם משים עצמו רשע..." אז אל תדאג..
עפרון... כי אני כבר לא מטייח!!! פעם הייתי עפרון... אבל מאז שהבנתי את זה... 
אני לכה"פ מכיר בתכונות שלי... ואם זה ככה... אז תדע לך... שיש לי סיכוי...!!! אם 
בעוד עשרים שנה אני אעשה שטייגן ואתעלה ופתאום אני אעשה הכל לשם 

ע לך שזה התחיל פה!!! שדבר ראשון זיהיתי את שמים בלי שום ריווח!! תד
)למרבה האבסורד שמעתי מעשה רב מהחזו"א הנקודת מוצא שלי!!! לא טייחתי אותה!!! 

שהוא היה מתפרנס באופן רשמי ממכירת ספריו, כך גם הסטייפלר, ושיבדחלט"א מרן ר' חיים 
ה ספרים, והחזו"א הבין שמטרתו קנייבסקי שליט"א... אבל!!! כשמישהו הגיע לחזו"א ורצה לקנות הרב

להכניס לו כסף... החזו"א לא הסכים למכור לו כדי לא להזדקק למתנות... ואני עומד ושואל: רבש"ע: 
הרי אצלנו זה בדיוק הפוך!!!! להתפרנס??? לעשות רווחים ממכירה של ספרים או ממשרה תורנית 

ן לתת כמה שקלים להשתתפות בהוצאות... וכדו''?? הס ושלום!!! אבל אם מגיע איזה אשיינע ייד ומוכ
למה לא??? תבא כל יום פעמיים בשבוע... איך אתה מסביר את זה?? כנראה!!! כנראה שזה תלוי אחד 

לקבל כסף מאחרים,  לאבשני: החזו"א שלא טייח את הצורך האנושי להתפרנס!!! הוא גם היה מסוגל 
לא מתבייש לעמוד כמו מסכן ולעשות שנור... אבל מי שמטייח את הצורך הנורמלי הזה... הוא אח"כ 

     והמבין יבין... זה בדיוק הסיפור עם עפרון... זה מה שכתוב בתורה... יש עוד הרבה להאריך בהזדמנות..(
זה לכאורה הההנקודה של המסר שהתורה רוצה שנוציא מהפגישה המזורזת בין ---

חולשות... למה לא לחשוש??  אליעזר ללבן... לא לטייח נגיעות!! לא לחשוש מלזהות
כי סו"ס לפני מי אנו מטהרים ומי מטהר אותנו? אבינו שבשמים... אבא שבשמים צועד 
איתך צעד אחר צעד... הוא לא ממהר ולא מנסה לזרז אותך ולפתח בך ציפיות 
ושלימויות שלא מתאימות לקצב שלך... הקב"ה לא מופתע לראות שאתה עדיין חסר... 

בלנות לצעוד איתי ולהתקדם איתי צעד אחר צעד... ויתכן שיש ויש לו את כל הס
נקודות שעדיין לא הגיע הזמן לעבוד להם... אשריכם ישראל!!! יש לנו עסק עם אבא 

 שבשמים שיחד איתו אנחנו משלימים את חסרוננו...
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 על הפרשה פנינים 
 )כ"ג ב'( "ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה"

נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה
, ולכאורה יש לעין:(רש"י)לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה 

שלוחי מצוה אינם נזוקין, ואיך מתה שרה על ידי המצוה. (פסחים דף ח') מא לןיהרי קי
: אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממתי בדרך(קי"ח ב')י הגמרא בשבת בדבר וכן קשה

 מצוה, הרי העוסקים במצוה אינם נזוקין, ואיך ימות בדרך מצוה.
 וכתב רבנו בזה יסוד נורא:

נו שהמצוה לא תגרם להם שום נזק. אבל אםינראה דשלוחי מצוה אינן נזוקין, הי
ם מיתתוא לו שמסבבין מן השמיהגיע זמנו למות בלאו הכי, אם כן אדרבה, זכות הי

 נפשו על קדוש השם! על ידי המצוה, דהוי כמוסר
שבתקופת(מד"ר ריש אסתר) אלכסנדריא וכתב עוד: ובזה מישב המעשה באנשי 

כה אווה, והסתפקו אם להדליק נרות חנוכנוק בחנטרכינוס הרשע מת בנו התי
ו והעניש והרגשהדבר יכעיס אותו, שיחשב ששמחים במות בנו, ולבסוף הדליק

ימוין שם דברים נוראים, ולכאורה מדוע נתגלגל שימותו על ידי שקיבהם הרבה, עי
"לא (דברים י"ז ט"ז), שהגיע זמנם להענש כי עברו על מצוה. ולפי הנ"ל הבאור

ידי, ולכן סבבו מן השמים שימותו על כה נ"א ב')ו(ספון לשוב בדרך הזה עוד" יסות
 מצוה, דהוי כמסרו נפשם עבור המצוה, ששכרו גדול מאד.

ה עם חולה, נפצע בתאונה קשה ונותראחד מרופאיו של רבנו, בדרכו לעשות מצו
נו שליט"א בא לבקרו, ברכו ברפואה שלמה, והראה לו את המדרשבנכה ה"י. כשר
שנאמר אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה, (מד"ר פר' צ"א ב')פרשת מקץ 
ומתורתך תלמדנו, כי אם נגזרו על אדם אשרי הגבר אשר תיסרנו קה (תהלים צ"ד)

 יסורים וזה מתוך התורה או מצוות, זו מעלה גדולה יותר.
רב מאד אל מרן החזוןובדא עם רבי זליג שפירא זצ"ל, שהיה מקווהוסיף פעם ע

ועוד. פעם אחתאיש זצ"ל והיה שליחו בהרבה עניני הדת, תקוני מקואות וערובין 
הוא נסע ברכב עמוס נוסעים בדרכו להשגיח על כשרות של מקוה. לפתע באמצע
הדרך נתהפך האוטו רח"ל, וכמה מהם נהרגו וכמה נפצעו, ואלו רבי זליג למרבה

 במקוה. והנס יצא בשלום בלי כל פגע, ותכף הלך לעסק
שרבי זליג  זה אחרי זה באו לספר את מה שהיה למרן החזון איש זצ"ל, והגיב:

זק, שהרי שליח מצוה הוא, אך ונצל בלי פגע, היה פשוט בעיני, שבודאי לא י
  תמהני איך לא הגן על כל המכונית שלא תתהפך...

 )שבענו מטובך(

  חיי שרהפרשת  405 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לעילוי נשמת
 מנחם דב הלוי ז"ל (שיש) הר"ר

  בהרה"צ ר' אברהם זצ"ל 
 תנצב"ה

 

 .בתושח"י לרפו"ש פעשא מריםבן  שמריהו יוסף חייםהמשיכו והעתירו בתפילה לחיזוקו של רבינו 

 עלי שיח
 (כג, טו) ביני ובינך מה היא

אחד ממקורביו של רבינו, מחשובי מתפללי 
חיוב  בית הכנסת "לדרמן", שאלו פעם האם יש 

של ממש לברך ברכת המזון בכובע ובחליפה,  
או שמא זוהי אף הנהגה יפה ובשעת הדחק אין  

 להקפיד עליה.
"לעתים אני משתתף בפגישות עסקים  
במסעדה", הסביר את הסיבה לשאלתו,  
"והדבר יכול להראות מוזר מעט בעיני 

 הנוכחים".
רבינו השיב לו ברורות כי ודאי שאין להקל 

ר ב"משנה ברורה" שחובה  בזה, כמו שמבוא
ללבוש בגד עליון ולחבוש כובע בזמן ברכת 
המזון. "זוהי גם סגולה לעשירות", סיים,  

 "ובודאי לא תפסיד מהנהגה זו".
שבועות חלפו. באחד הימים ישב מיודענו עם 
איל נדל"ן שאינו שומר תורה ומצוות למשא 

ן בשווי עשרות מיליוני  ומתן רציני לרכישת בני
קובל בעסקאות כגון אלו, הפגישה  שקלים. כמ

 נערכה במתכונת של ארוחה עסקית.
 

במהלך הארוחה סיכמו השניים ביניהם את  
עיקרי העיסקה, אך נסוב ביניהם ויכוח על 
כחמישה מליון שקלים. כל אחד התבצר 

יום  עמד בעינו עד ס בעמדתו והויכוח
הארוחה. בשלב מסוים עמד מיודענו להכנע 

מוצדקת, לדעתו. הוא  לתוספת המחיר הבלתי
החליט לסכם את הענינים אחרי ברכת המזון.  

את   רם, הסייקם איפוא לנטילת מים אחרונ
 כובעו וחליפתו מהמתלה והתכונן לברך.

בעודו מתקדם לכיוון השולחן קפץ לעומתו  
המוכר ואמר לו: "אתה יודע מה? לו יהי כך.  

כזו ביני ובינך מה  חמישה מיליון בעיסקה
 הם.... הבה ונחתום".

ן למוכר בידו לאות שיתפנה להשיב  הוא סימ
לו עוד מעט, והתיישב לברך. עם סיום הברכה 
נחתמה העיסקה לשביעות רצונם של שני  

 הצדדים.
לאחר לחיצת היד ל"מזל וברכה", שאל הקונה 
ת בסקרנות: "אמור נא, מה גרם לך לסג

 מיליונים?"מעמדתך ולהתפשר על חמשת ה
"מה פירוש?" תקע בו המוכר מבט תמה, "הלא 
ראיתי שאתה לובש את החליפה וחובש את  
הכובע, והבנתי שהחלטת 'לפוצץ' את העיסקה  
וללכת. אמרתי בלבי: בשביל סכום כזה חבל 

 )י חייםב(ר                   לי להפסיד, וויתרתי..." 

 עניני הפרשהמ
הלארבינו  אחד התלונן שהולך לו קשה בשידוכין ורוצה ברכה שילך קל אמר לו

כך זה הולך תתפלל כתוב שקשה לזווגן ואתה רוצה שזה יהיה קל אין ברירה בגמ'
 שזה יהיה מהר.

 
עליו אברך שאל. בנו בן תשעה עשר וחצי לומד טוב מאד האם כבר לשמוע

הייתם צריכים כבר לפני שנתיים בגיל שבע עשרהשידוכין, השיב רבינו בהקפדה, 
מה זה משנה? היית כבר רבינו שוב שאל אף שלומד מאד טוב, אמר  לשמוע לו!

בן שמונה עשרה לחופה והכוונה צריך לשדכו מגיל שבע עשרה כדברי המשנה
 לתחילת שנת השמונה עשרה.

 
ורוצה קורה הרבה שאומרים לרבינו על בחור שלא רוצה לשמוע עדין משידוכין

 טוב? מה הוא חושב, שאחרי החתונה ילמד פחותללמוד, אומר רבינו 
 

אכילתו, נית ע"ה שפעם חזר רבינו בצהרים מהכולל עייף, ועוד קודםשמעתי מהרב
שידוך. אמרה לו מה אמר לה שהולך עכשיו לפני הכל לתת תשובה לאחד בענין

אם יש תשובה לא דוחים.רבינו,  בוער, עכשיו תאכל קודם תנוח קודם. השיב לה
 (מנחת תודה)                           הולכים מיד לתת התשובה.



    
 

  
  
  

  
  
 

 
  
  
  

 
  

  

                                          
  

 ויצא יצחק לשוח בשדה
 

כל ילד חרדי שבא אי פעם בשערי ביתו של רבינו  
שליט"א יודע שהבסיס לכל הליכות הבית הוא זמני  
התפילות, נץ החמה הוא זמן שחרית, חצות היום הוא  
זמן מנחה ותחילת הלילה הוא זמן ערבית וזמנים אלו 
קבועים במשמרותיהם במסמרות כבר שנים רבות.  

הזמן ולא   אמנם זמן התפילה הוא ערך עליון ויכלה
יכלו הסיפורים אודות העמידה בזמן התפילה גם  
בתוך אין ספור תוכניות ומחויבויות שונות זמן  

 התפילה הוא הראשון במעלה
שנה שמעתי מאחד מתלמידי ישיבת זכרון   25לפני 

מיכאל שבזכרון יעקב, שיום אחד הם רואים לפתע  
את מרן שליט"א בשערי הישיבה קרוב לשעת מנחה,  

ן התברר שברכב בו נסע מרן לברית באיזור  ולאחר זמ
הצפון נוצר נקר (פנצ'ר בלע"ז), ומרן שבירר אצל הנהג 
את המיקום שלהם ונודע לו שהוא קרוב לישיבת  
זכרון מיכאל ולשעת מנחה, נטל צרורו עימו והעפיל 
אל גבעת הישיבה כדי שלא לאבד את הקביעות של  

 זמן התפילה!.
גדולה היא כמובן  אמנם החביבות והחשיבות הכי 

ללימוד התורה עוד לפני מעלות התפילה, ולכן כשמרן 
כולל חזו"א, בו   –היה קובע עיתותיו בסדרי הכולל 

נחשב מרן שליט"א עד היום כאברך מן המניין, היה  
נשאר שם כמובן גם לתפילת המנחה עם סיום הסדר 

כפי מנהג  12.30. ולא היה מתפלל בשעה 1בשעה 
 ה היתה נדחית לסיום הסדר.החזו"א, ואז התפיל

ראוי להזכיר בזאת כי החזו"א בעצמו שעל אף שרצה 
מיד עם תחילת הזמן, מ"מ בימות   12.30-להתפלל ב

. היות והיה אחד  1השבוע היה מתפלל רק ב
מהתפללים שהיה עובד עד שעה זו ורק בשעה זו יכל  

 לבוא למניין.
הנהיג מרן  12.30אגב את זמן תפילת המנחה בשעה 

ו"א היות והזמן הקבוע בלוח משתנה מיום ליום  החז
ואינו ניכר בחוץ ע"י השמש וכיו"ב, וקרובה להיות  
הטעות מצויה בהקדמת הזמן, אמנם במקרה הצורך 
הקדים להתפלל בזמן. וכך היה מנהג מרן שליט"א  
כשהיתה לו ברית בשעה זו וכיו"ב היה נכנס למנחה  

 גדולה בבית שני בלדרמן.
אגב בהוראות שקיבל מרבינו שליט"א, הגבאי המסור 
רבי משה כהן שליט"א ע"פ הנהגת החזו"א, הורה 

, רק  12:30רבינו שלא לקבוע את המניין המרכזי לפני 
 בבית שני איפשר לעשות מניין לאלו הנצרכים לזה.

ובדומה לזה לא איפשר קיום מנינים אחרי סו"ז ק"ש 
כנסת, כדי שלא  הראשון במנינים המרכזיים בבית ה

להקל ראש בזמני התפילה, ומתחילה רצה רבינו 
לאסור לגמרי על קיום מנינים אחרי זמן ק"ש הראשון,  
אבל בסיור שערך רבינו יחד עם הגבאי הרה"ג ר"מ 

שנה נוכח לראות כי יש שם   25כהן שליט"א לפני כ
מתפללים ת"ח חשובים ושמא הוא צורך השעה ולכן 

 לא הסכים לאסור לגמרי.
רבינו שליט"א הוערך עוד ע"י גדולי הדורות הקודמים  
כעמוד התפילה בדורינו, ואת דקדוקיו סביב הלכות  
תפילה לא נכלה, אבל הארנו זווית מסויימת לכבוד 
הפרשה העוסקת בתקנת תפילת המנחה של יצחק 

 אבינו ע"ה.

 שתי תובנות נלמד מרכישת מערת המכפלה
 לחיי היום יום שלנו כאן והיום. –לצורך קברי האבות הקדושים   

 

נפטרה וקברוה בחו"ל בתנאי   אשתו של נדבן של ישיבת קלצק
ישראל. בניה רצו להעלותה לארץ ישראל ובעלה   לעלותה לארץ

את הכסף לישיבה ואמר שאם יהיה   היה סבור שיותר מצוה לתת
הענין. והרב שך נסע  מכתב מהח"ח או מהגרח"ע יוכל לסדר את

 בשליחותו להחפץ חיים, אמר לו החפץ חיים בודאי שתלמוד
שקל על  400שאברהם אע"ה הוציא  תורה חשוב יותר, ומה

המכפילה היה לפני מתן תורה אבל אחרי  קבורת שרה במערת
על  )אתן מג' טעמים א תורה קודם, אבל מכתב לא -מתן תורה 

בדרך  )ב ידי זה שאכתוב שלא יעלוה תיחלש חיבת ארץ ישראל.
כלל כאשר מגיע ארון מחו"ל עניי ירושלים יודעים מכך ומבקשים  

המכתב   )איני רוצה למנוע מהן את הצדקה. גחה, מהמשפ צדקה
יעלוה למרות המכתב ולא ישמעו. הוא נסע  לא יעזור כלום כי

ואמר מרן הרב שך כי הישיש   להגרח"ע והוא כתב מכתב. סיפר
 הזקן הוא צדק, שאכן כך היה שהמכתב לא הועיל.

אם יש את הטעם הג' שלא ישמעו, מה צורך בב' הטעמים  
 זקוק להם? ההראשונים, מה הי

החפץ חיים אמר את ב' הטעמים הראשונים, ללמדך, כי גם ב'  
קיימים, וכדי ללמוד מהם. ומה שהזכיר החפץ חיים   טעמים הללו

כי גם אם היו שם חשבונות, ואולי   את אברהם אבינו ע"ה היינו
מ"מ לא היה שם גם   הקבורה הייתה באמת על חשבון דבר אחר,

לימוד   היום שיש את החשבון הזה של חשבון של תורה, משא"כ
 התורה.

אחד שלח לי מכתב שהנה  אחרי טעימת פת שחרית אמר לי רבנו: 
התמונה המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה שמשה רבנו   כתוב בספר

עם צפורה, ופלא שהרי בפסוק כתוב   ע"ה נקבר במערת המכפלה
רבתא שלא תהי' עליה   וחשב שזו שאלה שנקבר בערבות מואב?!

"וימת   והשבתי לו כי בספרי פרשת וזאת הברכה עה"פובה, תש
ומנין אתה אומר מחילה היתה יוצאה מקבורתו של   -שם משה 

לקבורתם של אבות נאמר כאן וימת שם משה ונאמר להלן   משה
 ואת שרה אשתו". שמה קברו את אברהם

 (כל משאלותיך)
 

 מרן רבינו שליט"א במערת המכפלה

 (צילום דוד זר)


