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"נו ,איך עוזרים לאשה בבית?" שאל מרן הסבא מסלבודקא
התלמיד ,שהתרגש משאלתו של הסבא,
רצה לענות תשובה שתמצא חן בעיני רבו...
הרב בנימין בירנצוויג

של בושה ואי נעימות מצד המקבל ,זוהי המעלה!

"וַ ּיָ בֹא ַאבְ ָר ָהם לִ ְסּפֹד לְ ָׂש ָרה וְ לִ בְ ּכ ָֹתּה" (בראשית כ"ג ,ב')
ישנה טעות הרווחת בעולם במהות המושג 'חסד' .בהסתכלות של
רוב האנשים ,עיקר המושג חסד מסמל עשיית מעשה של עזרה לאדם
זר ,וככל שהלה זר יותר  -מעשה החסד מתעצם .בעיני העולם ,החסד
המשמעותי ביותר הוא ,למשל ,עזרה לאשה זקנה וזרה ,לסחוב את סליה
מהמכולת לבית! שיא פסגת החסד...
לעומת זאת ,מעשה עזרה שאדם עושה לקרוביו ,לאשה ,לילדים ,לבעל,
לאחים ,נחשב רק 'עזרה למשפחה' ,מעין דבר פשוט ,שחייבים לעשות
בגלל הקירבה ,אבל אינו קשור למידת 'החסד'.
כשבא אברהם אבינו לקבור את שרה ,כתוב" :ויבא אברהם לספוד
לשרה ולבכותה" ,ואומר המדרש" :אמר הקב"ה לאברהם – אתה תפסת
אומנותי שבאת לגמול חסד עם שרה ,לך לבש מלבושי" .מדרש מופלא
ממש!! אברהם אבינו ,עמוד החסד ,שכל חייו היו מוקדשים לחסד עם
הבריות ,והתורה אף האריכה להביא את מעשה הכנסת האורחים ,וכל
חסדו עם אחיו לוט ,לכאורה ,היה מתאים שהמעשים שעשה עם אנשים,
שהיו נראים לו כערבים ,ועם אנשי סדום הרעים ,הם יהיו גולת הכותרת
של מעשי החסד שלו .ואילו התורה מציינת את המעשה הכי אנושי
ומתבקש מהאדם ,להספיד את אשתו לפני קבורתה ,שגם הפחות
שבפחותים היה עושה כזה מעשה פשוט ...האם היינו מעלים בדעתנו
שזה מה שנקרא מעשה חסד? בהבנה שלנו ,זוהי חובה בסיסית של בעל
לאשתו ,ואיך כל זה מתקשר עם חסד? ועוד אומר הקב"ה לאברהם,
שבזה הוא הגיע לשיא פסגת החסד?!
ממדרש זה ,יסד מרן הסבא מסלבודקא ,את התפיסה הנכונה במידת
החסד – כאשר אדם גומל חסד עם האנשים הקרובים אליו ביותר ,הוא
מגשים בכך את רום מעלת מידת החסד .להספיד את שרה בהלווייתה,
למרות שזה נראה כמעשה מתבקש ואלמנטרי  -הרי זה שיא פסגת החסד!
זהו חסד ללא שום פניות ונגיעות מצד הנותן ,חסד ללא שום הרגשות

מרן הסבא מסלבודקא היה נאה דורש ונאה מקיים .מסופר שפגש
פעם את אחד מתלמידיו לאחר חתונתו ,בתוך השנה הראשונה .שאלו
מרן הסבא" :נו ,איך עוזרים לאשה בבית?" התלמיד ,שהתרגש משאלתו
של הסבא ,רצה לענות תשובה שתמצא חן בעיני רבו ,וענה" :בודאי ,אני
משתדל לקיים את דברי חז"ל במסכת שבת; שרבא מלח שיבוטא ורב
ספרא מחריך רישא וכו'" ,ובהתלהבות תיאר את טרחתם של האמוראים
לעזור לנשיהם בהכנות לכבוד שבת ,ובזה רמז כי גם הוא משתדל לעזור
בביתו בהכנת צרכי השבת.
ענה לו הסבא" :וכי בשביל לעזור לאשה בבית ,צריך להסתמך על מעשי
האמוראים? והרי יש מצוה של 'עזוב תעזוב עמו' ,לגמול חסד עם האשה,
זה אינו מספיק כדי לחייב אותך לעזור לאשתך? דע לך ,שמעשה עזרה
בבית  -זהו שיא פסגת מידת החסד!"
עוד מסופר מעניין זה ,על מרן הגאון רבי נפתלי אמסטרדם ,שהיה
מגדולי תלמידיו של מרן רבי ישראל סלנטר .לאחר נישואיו פגש את רבו
רבי ישראל ,ושאלו רבו "האם עוסק הנך בגמילות חסדים?" ענה לו רבי
נפתלי שאין הוא יכול לעסוק בגמילות חסדים ,כי אין בידו כסף ,ואין
ביכולתו לנהל קופת גמילות חסדים בלא כסף.
אמר לו רבי ישראל" :לא לכך נתכוונתי ,אדם בביתו יכול לגמול חסד
עם האשה והילדים ,אף בלא מטבע כסף אחד ,אלו מעשי חסד שנקרים
בביתו של האדם בכל רגע ורגע .זוהי קופת גמ"ח ענקית ומסועפת
שאפשר לנהל בלא אגורה שחוקה"...
את מרן הגאון רבי אליהו לופיאן מצאו פעם ,כשהוא משחק ביום שישי
עם נכדיו במשך זמן לא מבוטל ...התברר ,כי בתו עסקה בהכנת צרכי
השבת במטבח ,והוא גמל אתה חסד ושחק עם ילדיה למען לא יפריעו
לה במלאכתה...
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מי היה ה'שדכן' של הוריו של בעל ה'קצות החושן'?
'יש לי בן ירא שמים ובעל מידות טובות ,גם אני חסר כל ואין בידי כסף להוצאות נישואיו ,הבה נשדך את בתך עם בני,
ובכך נביא ישועה לצרת שנינו'...
הרב ישראל ליוש
"הּוא יִ ְׁשלַ ח ַמלְ ָאכֹו לְ ָפנֶיָך" (בראשית כ"ד ,ז')
בפרשתנו מסופר על השידוך הראשון בעולם .אליעזר עבד אברהם
הולך בציווי אדונו לחפש אשה ליצחק אבינו .משימה לא פשוטה הוטלה
על כתפיו של אליעזר ,הרי הזוג הזה הולך לבנות את עם ישראל ,והכלה
שתימצא עתידה להיות אמו של יעקב ,ומצאצאיה יהיו שנים עשר שבטי
קה.
מפרשה זו למדנו ,שהפעולה הראשונה שצריכים לעשות במציאת
השידוך היא 'תפילה' ,שלושת הדמויות המעורבות בחיפוש השידוך
ליצחק ,בראש ובראשונה ,התפללו לבורא העולם שיצליח דרכם במציאת
הכלה המתאימה.
כאשר ממנה אברהם אבינו את אליעזר כשליח לחיפוש האשה ,הוא
אומר לו" :הוא ישלח מלאכו לפניך" וכתב הספורנו ,שבמילים אלו התפלל
אברהם' :יהי רצון שישלח מלאכו ממעון קדשו השמים ,בהיות שהוא
לקחני משם ,ולו נתכנו עלילות לעשות באופן שלא יצטרך בני ללכת שם'.
גם אליעזר ,מיד כאשר הוא מתחיל לקיים את ציווי אדונו הוא אומר" :ה'
אלוקי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם",
מסביר האור החיים ,שלמרות שהיה אליעזר בטוח שתתקבל תפילת
אדונו אברהם ,מכל מקום הוסיף אף הוא להתפלל כדי שיהיה הוא ראוי
להיעשות הדבר על ידו.
פגישתם הראשונה של יצחק ורבקה היתה כאשר יצא יצחק לשוח
בשדה .אומרים חז"ל שיצחק יצא לשדה כדי להתפלל ,לשוח  -לשון
תפילה .הכלי יקר מבאר שיצחק יצא כדי להתפלל על השידוך ,שהרי ידע
שאליעזר יצא בשליחות אביו על מנת למצוא לו אשה ראויה ,ומוסיף
לבאר ,שמכאן סמך למה שאמרו חז"ל ,שבתפילת מנחה נענים יותר,
שהרי תיכף לתפילתו נענה יצחק ,כמו שכתוב "וישא עיניו וירא והנה
גמלים באים" ,והם הרי נשאו עמם את בת זוגו ,פרי תפילתו.
את הסיפור הבא שמע הגאון רבי אהרן ביאליסטוצקי זצ"ל ממרן בעל
ה'חפץ חיים'.
מנהג יפה היה באחת הקהילות ,שמידי שבת לפני תפילת ערבית
של מוצאי שבת קודש ,היו מתכנסים לאמירת תהילים בבית הכנסת.
והנה ,באחת השבתות נכנס יהודי אורח לבית הכנסת ומבטיו נתפסו
באחת מפינות בית הכנסת ,יהודי אחד עמד שם בפינה וקרא תהילים
בהתרגשות עצומה ,תפילתו היתה שונה משל שאר המתפללים ,הוא קרא
את התהילים בדבקות עצומה ובהתרגשות עזה ,אשר הדביקו והלהיבו

את השומעים .האורח נשבה בקסם אמירת התהילים ונסחף אחריו ,וגם
הוא החל לקרוא תהילים בדבקות עילאית ,ובשלהבת קודש נשאו שניהם
תפילה מעומק הלב ,כל אחד על צרותיו וענייניו.
לאחר סיום תפילת ערבית ,פנה האורח אל היהודי המתפלל ,שהלהיבו

לאמירת התהילים ,והתעניין בשלומו ובצרותיו" .ניכר היה מתוך תפילתך
כי משהו עובר עליך" ,פנה האורח" ,אולי אוכל לעזור לך?" המתפלל ,אשר
כבר היה על סף ייאוש ,שיתף את בן שיחו בצרותיו" :יש לי בת שכבר
הגיעה לפירקה ואין בידי כסף להוצאות נישואיה .בשבת קודש כאשר
יושבים אנו ,כל בני המשפחה סביב השולחן ,זועקת צרתה של בתי מול
עיני ,וליבי נשבר בקרבי ,כי אין בידי להושיעה" ,ביכה האיש את מר גורלו,
"הדבר היחיד שעוד נותר לי לעשות למענה ,סיים המתפלל את דבריו,
הוא להתפלל לקודשא בריך הוא שישלח מזור למכאובנו".
כאשר שמע האורח את דבריו ,ניצוץ נדלק בעיניו" :שמע ידידי ,יש לי בן
ירא שמים ובעל מידות טובות ,גם אני חסר כל ואין בידי כסף להוצאות
נישואיו ,הבה נשדך את בתך עם בני ,ובכך נביא ישועה לצרת שנינו".
סיים החפץ חיים את סיפורו בהתרגשות ,תפילת האבות לא שבה
ריקם ,היא עוד פעלה מעל ומעבר לבקשות .השידוך יצא אל הפועל ,הבן
והבת נישאו ונולדו להם ארבעה בנים שפיארו את עולם התורה בתורתם,
הלא המה :רבי יהודה הכהן זצ"ל בעל 'קונטרס הספיקות' ,רבי חיים
הכהן זצ"ל ,רבי אריה לייב הכהן הלר זצ"ל בעל ה'קצות החושן' ,ה'אבני
מילואים' וה'שב שמעתתא' ,ורבי מרדכי זצ"ל רבה של העיר 'חודרוב'.
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מרן הגרי״ש אלישיב:
"המופת הגדול ביותר שראיתי בימי חיי!"
מעשה שהיה כשנולד לו בן נין ,ואמרו לו שהסנדק לבן נינו אינו רואה פני גהינום .תגובת רבינו היתה" :כל ימי חיי אני עובד
להיכנס לגן עדן בדלת הראשית ולא בדלת צדדית!"
"וְ ָה ִאיׁש ִמ ְׁש ָּת ֵאה לָ ּה ַמ ֲח ִריׁש לָ ַד ַעת ַה ִהצְ לִ ַיח ה' ַּד ְרּכֹו" (בראשית כ"ד ,כ״א)
אחד ממקורביו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל זכה לרגע נדיר במחיצתו,
התגלגלה השיחה לעניין 'מופתים' ,ואז אמר לו רבינו" :המופת הגדול
ביותר שראיתי בחיי ,היה ,כשעליתי לבקר את מרן הגרז"ר בענגיס זיע"א,
כשבועיים לפני הסתלקותו .הרב בענגיס היה חלוש ומיוסר ,אולם תוך כדי
שיחתנו במילי דאורייתא ,ציטט לי סעיף קטן שלם מדברי הש"ך מילה
במילה ,תוך ציון מיקומו המדויק של הש"ך .זהו ה'מופת' הגדול ביותר
שראיתי בימי חיי".
פי צדיק יהגה חכמה
אם גוללנו מעט את יחסו של רבינו לענייני מופתים ,שומה עלינו
להרחיב את היריעה בעניין
זה אגב אורחא:
בתו של רבינו ,הרבנית
הצדקנית ע"ה ,אשת מרן
הגר"ח קנייבסקי שליט"א,
התארחה בביתו בשבת
קודש ,ובזמן הסעודה
סיפרה לאביה סיפורים
שונים מ ן המופתים
הגדולים והישועות מחוץ
לגדרי הטבע שהיו אצל
חמיה מרן בעל ה"קהילות
יעקב" זיע"א .היה זה עדיין
בזמן חיי חיותו.
לאחר שסיימה לספר,
שאלה את אביה רבינו:
"נו ,טעטע ,וואס זאגסטו?"
("נו ,אבא ,מה תאמר על סיפורים אלו?")
אמר לה רבינו" :כתוב בתהילים "פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר
משפט תורת אלוקיו בלבו לא תמעד אשוריו" .אם פיו של הצדיק הוגה
רק דברי חכמה ,ולשונו מדברת רק משפט ובלבו יש רק את תורת אלוקיו,
יכול להיות כזו מציאות שתמעד אשוריו? זה הרי לא יכול להיות! ולכן כל
ברכותיו והיוצא מפיו מתקיימים .כלומר ,הדברים הם מפורשים בפסוק
ואין שום אפשרות אחרת!"
לגן עדן בדרך הראשית
את יחסו של רבינו לסגולות שונות ,ניתן ללמוד ממעשה שהיה עמו.
היה זה כשנולד לו בן נין (כידוע ,זכה רבינו לראות בחייו גם נכדי-נינים,

דור שישי ,דבר נדיר עד מאוד) ,ואמרו לו שהסנדק לבן נינו אינו רואה פני
גהינום (עיין לקט יושר יו"ד עמ' .)52
תגובת רבינו היתה" :כל ימי חיי אני עובד להיכנס לגן עדן בדלת
הראשית ולא בדלת צדדית!"
הוא לא ביטל את הסגולה ,אלא נתן את המבט הנכון על העניין!
מברכות לבד לא נהיים תלמידי חכמים
רבינו סיפר ,שבהיותו כבן חמש שנים לקחוהו הוריו למרן החפץ חיים
זיע"א כדי שיברכו.
רבינו תיאר את מראהו של מרן החפץ חיים זיע"א ,וסיפר כי החפץ חיים
בירכו שיגדל כמו שני זקניו הגדולים ,מרן בעל ה"לשם" זיע"א והגאון
הצדיק רבי משה אראנער
זצוק"ל (ידיד נעוריו של
החפץ חיים) .הוסיף רבינו
ואמר" :החפץ חיים ידע
מה לברך ואיך לברך!"
אך מיד לאחר מכן
הפטיר רבינו" :מברכות
לבד לא נהיים תלמידי
חכמים ,כדי להיות תלמיד
חכם צריך לעמול הרבה.
העיקר הוא העמל העצמי
בתורה".
כאילו שאין לו עבירות
פעם אחת עלה מאן
מרן רבינו יוסף שלום אלישיב זיע"א
דהו לבית רבינו ,ושטח
לפניו את צרותיו ובעיותיו
השונות ,ואמר שהוא מרגיש שהכל נובע מחמת עין רעה שנותנים בו
אנשים שונים ,המקנאים בהצלחותיו ולכן הוא נקלע לצרות גדולות כאלו.
לאחר שיצא הלה מחדר רבינו ,אמר רבינו" :היה כאן אצלי מישהו
שביקש סגולה נגד עין הרע ,הוא חושב שכל הבעיות שלו מגיעות מעין
הרע .אלו שחושבים שהבעיות שלהם מגיעות מחמת עין הרע הם בעלי
גאווה .וכי חסרות להם עבירות? וכי פשפשו במעשיהם ומצאו עצמם
נקיים מכל חטא ועוון עד שהסיבה היחידה לבעיותיהם נובעת מעין הרע
או מעוונות הדור?"
אין זה אלא גאווה גדולה!
מי שיש לו צרות ,עדיף שיפשפש במעשיו ויתקנם!
(מתוך גדולה שמושה)
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החזון איש הוריד את החליפה ,הפשיל שרוולים,
לקח פיילה (קערה גדולה) ,מילא במים ,וביחד עם הרב
מפוניבז' השרה את הבגדים המלוכלכים במים נקיים
הבגדים שחורים משחור .מים עכורים ממלאים את הקערה .הרב גרנדביץ ,האברך הצעיר מנסה למנוע מהרבנים הזקנים להתעסק
בעבודה כה בזויה ,אך הרבנים מתעקשים" :מה פתאום?! זו המצוה שלנו!!"
הרב ישראל מאיר שושן
"ׁש ֵתה ֲאדֹנִיּ ...גַ ם לִ גְ ַמּלֶ יָך ֶא ְׁש ָאב" (בראשית כ"ד ,י"ח-י"ט)
ְ
עם ישראל נולד משלושה אבות וארבע אימהות,
בפרשתנו חיי שרה מחפש אברהם אבינו אשה לבנו
יצחק ,אמא שתעמיד את כלל ישראל .אברהם
קורא לאליעזר עבדו .הוא סומך עליו ומשביע אותו,
שחלילה לא יקח אשה מבנות הכנענים .האשה של יצחק חייבת להתאים
לתשתית של עם ישראל שאמור להיבנות .הולך אליעזר ,עם משא אדיר
על הכתפיים .אחריות עצומה לבחור אשה לבנו של אברהם ,יצחק אבינו.
ראשית ,הוא מחפש מידות ,כמה חסד יש לה ,כי זהו היסוד של כל עם
ישראל .אמא שתדע להעניק .המידות האלו יעברו אחר כך בגנטיקה לכל
הדורות .עם ישראל גומלי חסדים ,בנויים על חסד.
לאחר השואה האיומה פתח הרב יוסף שלמה כהנמן מפוניבז' מוסד
לילדים יתומים פליטי שואה ,שנקרא "בתי אבות" ,שם דאג לכל מחסורם.
שנה וחצי אחר כך הוא הקים את ישיבת פוניבז' ,שהיתה החזון הגדול
שלו .בשנת תש"ט ,חמש שנים לאחר פתיחת הישיבה ,כבר היו תשעים
ילדים בבתי אבות ,ומאה ועשרים בחורים בישיבת פוניבז'.
באותה תקופה היה משבר כלכלי גדול ,ולרב כהנמן לא היה כסף לשלם
משכורות .במוסד היו אמנם שלוש ארוחות ביום ,אך בישיבה המצב היה
קשה ,וניסו להסתדר איכשהו .בנו יחידו של הרב מפוניבז' ,הרב אברהם
כהנמן ,הגיע מאמריקה וראה את המצב הכלכלי הקשה.
הוא ניגש לאביו" :אבא ,חייבים להחליט ,את מה אתה מעדיף? את
הישיבה או את המוסד? אם אתה רוצה להשאיר את הישיבה ,תסגור את
"בתי אבות" ,אבל אי אפשר להחזיק ביחד את שני המוסדות ,בסוף הכל
יקרוס ,חלילה"...
ענה לו הרב כהנמן בחום ליבו" :אבריימלה ,אבריימלה ,לאחר השואה
האיומה כשכל התורה בפולין ,בליטא ,בהונגריה ,בגליציה ,ברומניה עלתה
בעשן ,חשוב לי מאוד לבנות עוד ישיבה ,עוד מקום תורה ,אבל מה
אעשה? מרן החפץ 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
גם את כל זכות הקיום של ישיבת פוניבז' .אני מוכרח להמשיך ולהחזיק
את המוסד בתי אבות"...
בשנת תש"ח ,שלוש שנים לאחר שהסתיימה השואה ,הגיע למוסד
ילד בן עשר ,פליט שואה ,שאיבד את הוריו במחנה אושוויץ .דודה זקנה
הצליחה לשמור עליו והביאה אותו ל"בתי אבות" של ישיבת פוניבז'.
גברת מונק ,אם הבית של המוסד ,קיבלה את הילד באהבה ובחמלה.
הילד היה מופנם וסגור .אם הבית הביאה לו ,כמו לכל ילד חדש ,סט
מצעים ,סדין ,ציפה ,ציפית ופיג'מה חדשה .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" :מוטי ,בא תתרחץ,
הכנתי לך גם פיג'מה חדשה" ,אך הילד מסרב .הוא הולך לישון בבגדים
מלוכלכים ונעליים מלאות בוץ .כולו שחור משחור ,ואין עם מי לדבר...
עובר יום ועוד יום ,קשה עד בלתי נסבל להמשיך באופן כזה .היא מנסה
לשדל אותו בחום" :אתן לך שוקולד!" אך הילד מסרב בעקשנות .הרב
גרנדביץ זכרונו לברכה ,היה אברך ופסיכולוג 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'.
הפונביז'ער רב היה "אבא" של ילדי המוסד ,הוא היה מנשק ומחבק
אותם ,ובכל יום שישי היה מחלק להם כסף שיקנו ממתק לכבוד שבת,
בקיוסק הסמוך.
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 שלמה מגיעה לביתו של החזון איש ,שגר
בסמוך לפנימייה :הגב' מונק ,הרב מפוניבז' ,הרב גרנדביץ והילד הקטן.
דובר המשלחת היה הרב מפוניבז'" :כבוד הרב" ,הוא פונה למרן החזון
איש" ,יש לנו ילד חדש ,מוטי המתוק ,מאז שהגיע אלינו לפני ארבעה
ימים הוא לא רוצה להתרחץ ,ללבוש פיג'מה ,הוא ישן עם הבגדים ,וחם
פה כל כך"...
החזון איש מנסה את מזלו ,ושואל בחיוך" :מרדכל'ה ,למה אתה לא
רוצה להתרחץ?" ולפתע ,כאילו נפלו חומות ההגנה של הילד ,הוא מתפרץ
ועונה בזעם" :אני לא רוצה להתפשט! כל פעם שהתפשטתי ,לקחו לי את
הבגדים ,והשאירו אותי עם הפיג'מה המפוספסת .בברגן בעלזן ,באושוויץ
תמיד גנבו לי את הבגדים .אם אין לי הורים שישמרו לי על הבגדים  -אני
לא אתפשט!"
כל הנוכחים שתקו בתדהמה .קשה היה להם לראות באיזה חוסר אמון
נתון הילד האומלל ,שלא מהין לשים מבטחו באיש .הרב מפוניבז' יצא
החוצה ופרץ בבכי.
אמר החזון איש לילד" :אל תדאג ,הגב' מונק תשמור לך על הבגדים".
"אני לא מאמין לה" ,עונה הילד במרירות.
"הרב גרנדביץ ישמור לך על הבגדים".
"אני לא מאמין לו".
"אז אולי הרב מפוניבז' ישמור לך על הבגדים?"
"אני לא מאמין לו".
ניסה החזון איש את הנשק האחרון" :מוטי ,אתה יודע מה? אני אשמור
לך על הבגדים".....
הוא מסתכל על החזון איש ,במבט חשדן" :הרב ,אתה תשמור לי על
הבגדים?"
המשך בעמוד הבא >>>
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פעם הגיע תקציב ממשלתי של מיליון שקל לישיבה ,על ידי אחד
העסקנים שעמל שנה שלמה להשגתו .כשהתברר לרבינו שהיתה שם
התחכמות קטנה בהצהרות ,לא הסכים בשום אופן לקחת את הכסף
וגם על הסירוב לבקשת התורם שתרם חצי מיליון ש״ח • 'חסד ואמת' אצל רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל
"וַ יְ ִהי ּכִ ְראֹת ֶאת ַהּנֶזֶ ם וְ ֶאת ַהּצְ ִמ ִדים" (בראשית כ"ד ,ל')
וברש״י :אמר עשיר הוא זה ונתן עיניו בממון
"אמת לאמיתה"
"כל אורחות ה' חסד ואמת" (תהילים כה ,י) ,הסבא מסלבודקה זצ"ל,
זקנו של רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל ,היה
מרבה להביא פסוק זה ,בו מבואר שמידות
החסד והאמת אינן מידות נפרדות ,אלא
היינו הך .כך גם נאמר בפסוק" :תתן אמת
ליעקב חסד לאברהם" ,כי שתי המידות
חד הן ,רק חסד הנובע ממידת האמת ראוי
להיקרא חסד .חסד שסותר את האמת אינו
חסד ,אלא להיפך.
ככל שרבינו היה כל כולו חסד ,נתינה
והשפעה ,סלד מכל דבר שהיה בו ריח של
חוסר אמת .הוא היה כה דבוק לאמת עד
שכאשר שמע דבר שקר ,לא נזקק לומר
שאינו אמת ,ראו זאת על פניו.
ביקשו ממנו פעם לחתום על עניין שיכול היה לעזור מאד לישיבה
בהשגת תקציבים .המסמך לא היה חלילה שקרי ,אלא שגם אמיתי לגמרי
לא היה .רבינו ,במידת האמת שהיתה לו ,היה נחרץ שלא לחתום בשום
אופן על מסמך זה.
פעם ,הגיע תקציב ממשלתי של מיליון שקל לישיבה מאחד ממשרדי

הממשלה ,תקציב שסודר על ידי אחד העסקנים שעמל שנה שלמה
להשגתו .כשהתברר לרבינו שהיתה שם התחכמות קטנה בהצהרות ,לא
הסכים בשום אופן לקחת את הכסף ,באומרו שתורה ניתן לבנות רק עם
כסף ישר.
סיפר הג"ר צבי פרצוביץ ,שאירע פעם ,שאביו של
אחד התלמידים תרם לישיבה סכום עצום של חצי
מיליון שקל ,אולם היתה בפיו בקשה צנועה עבור
בנו ,תלמיד הישיבה .מילוי הבקשה היה נתון בידי
אחד מראשי הישיבה ,שהיה אחראי על אותו בחור.
ניגשו לרבינו ,וביקשו שישפיע על הרב האחראי
שיסכים למלא את בקשתו של אותו הורה ,כדי
שתהיה תועלת לישיבה ,אך רבינו הגיב בנחרצות:
"את התפקיד הזה נתתי לו ,לא אתערב בהחלטותיו
רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל
כמלוא נימה ,גם אם קיים שיקול של חצי מיליון,
ואפילו מיליון .לא אתערב".
מטבעו אהב רבינו לשמוע הרבה דעות בעניינים
שעסק בהם ,וכפי שנאמר" :תשועה ברוב יועץ" .אולם בסופו של דבר,
אחרי שמדד היטב בפלס שכלו את כל הדעות ,החליט מה ואיך לעשות
על פי אמת ,ואז היה עומד על דעתו כצור חלמיש .את פני המתנגדים
והכועסים קיבל בחיוך ובהבנה ,ואף דאג לרצותם ,אולם מהאמת לא
הסכים לזוז.
(מתוך "בכל נפשך"  -תולדות רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל)

החזון איש הוריד את החליפה ,הפשיל שרוולים ,לקח פיילה (קערה גדולה),
מילא במים ,וביחד עם הרב מפוניבז' השרה את הבגדים המלוכלכים במים נקיים
>>> המשך מעמוד קודם

"כן! בחיים לא שיקרתי! אני אשמור לך על הבגדים!"
"אם הרב ישמור לי ...אני מוכן!"
תוך עשר דקות שבה הגברת מונק לביתו של גדול הדור 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"...
"ודאי ,אני שומר לך ,אתה יכול ללכת" ,מאשר החזון איש.
והילד הולך עם הגב' מונק 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) .החזון איש הוריד את החליפה ,הפשיל
שרוולים ,לקח פיילה (קערה גדולה) ,מילא במים ,וביחד עם הרב מפוניבז'
השרה את הבגדים המלוכלכים במים נקיים.
הבגדים שחורים משחור .מים עכורים ממלאים את הקערה .הרב
גרנדביץ ,האברך הצעיר מנסה למנוע מהרבנים הזקנים להתעסק בעבודה
כה בזויה ,אך הרבנים מתעקשים" :מה פתאום?! זו המצוה שלנו!!" כשהיו
המים כבר שחורים לחלוטין ,שפך הרב גרדנביץ את המים והביא מים

חדשים .הרב מפוניבז' משפשף עם "סינטבון" ,החזון איש משפשף גם
הוא את הצווארון ,והדמעות של שניהם זולגות לתוך המים.
כשסיימו לכבס את החולצה ,לשביעות רצונו של החזון איש ,תלו אותה
לייבוש .הם ממשיכים עם הציצית ,שגם היתה שחורה כזפת ,כבר עברו
עשרים וחמש דקות ,ופתאום מגיע הילד כשהוא רחוץ ומריח ,לבוש
בפיג'מה נקיה .שואל הילד" :איפה הבגדים?" והחזון איש עונה לו בנחת:
"הנה מרדכל'ה ,הנה החולצה ,הציצית והמכנסיים ,אנחנו מכבסים אותם
כעת ,אני שומר לך על הבגדים ,הלילה תישן אצלי"...
החזון איש ,זקן הדור ומנהיג האומה ,סגר את הגמרא והשקיע כמעט
שעה למען ילד קטן ,בודד ויתום.
היום ,הילד הזה הוא אברך בכולל חזון איש ,יש לו אחד עשר ילדים
וב"ה כבר מחתן נכדים .וכל הדור המבורך הזה נולד בזכות מוסד החסד
שהקים הרב מפוניבז' ,כשהחזון איש בחמלתו הרבה ,עומד לימינו ומסייעו.
לתורה אין קיום בלי חסד .יהודי שרוצה לגדול בתורה ,חייב להשקיע
קודם במידות טובות .תורה – תחילתה חסד וסופה חסד .יהי רצון
שנתחזק בחסד ,ובאהבת חסד ונזכה לחלק בתורה הקדושה.
"ואתם הדבקים בד' אלוקיכם  -חיים כולכם היום".
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כשרבי דוד כהן שליט״א קיבל הצעה לשמש כ'משיב' בישיבה,
התלבט האם לקבל על עצמו את המשרה.
ברור היה לו כי היא תדרוש ממנו השקעה מרובה
ובשל גילו הצעיר  -פקפק בדבר כדאיות הדבר .לבסוף,
נמנה וגמר להיכנס אל חדרו של רבינו ,לשטוח את התלבטותו
מרן הגרא״מ שך זיע״א מסביר מה היא חובת מידת ההשתדלות
"וְ ָה ִאיׁש ִמ ְׁש ָּת ֵאה לָ ּה ַמ ֲח ִריׁש לָ ַד ַעת ַה ִהצְ לִ ַיח ה' ַּד ְרּכֹו" (בראשית כ"ד ,כ״א)
הרוחנית או לצמצמה .אם מבחינה רוחנית מוטב לו לאדם לוותר על
סיפר רבי דוד כהן שליט"א אשר בדידו הוי עובדא ,וכך סיפר :בתקופה
הזדמנות כזו או אחרת  -הרי שאין זו כלל 'הזדמנות' לגביו ,וחובת
הראשונה לנישואיו ,קיבל הצעה לשמש כ'משיב' בישיבה חדשה שנפתחה
ההשתדלות אינה מחייבת אותו לאחוז בה ולנצלה.
זמן מה קודם לכן .חרף היות הישיבה צעירה לימים ,יצא כבר שמה
ייסורי מצפון? רק כשצריך!
לתהילה .היתה זו ישיבה מצליחה ,רמת הלימודים בה היתה גבוהה במיוחד,
לעיתים קרובות ,נוהגים אנשים בצורה הסותרת לחובת ההשתדלות
ורשימה ארוכה של בחורים מצוינים כבר נמנתה על תלמידיה.
שלהם ,בשל טעות מהותית בהבנת הדרישות שדורשים מהם מן
יתר על כן ,מאחר ומדובר היה בישיבה מתפתחת  -ברור
השמים .למשל ,ברור שאין מצפים מאדם שפתח עסק
היה כי במוקדם או במאוחר יהיה צורך במגידי
לפרנסתו ,כי ישאיר אותו סגור וישב כל היום בבית
שיעור נוספים ,אותם היה מקום להניח שיבחרו
המדרש – בעוד העסק צובר הפסדים ...כמו כן
מבין הצוות הקיים ,כך שהמשרה הנוכחית,
ברור ,שאין מצפים מאדם לערב שיקולים
עשויה היתה אף להתברר כקרש קפיצה
שאינם ענייניים ,בתוך כדי השתדלותו
למשרה חשובה יותר ,אשר הרבצת תורה
בענייני פרנסה...
על שלל מעלותיה כרוכה בה.
דוגמא לכך ,יכולים אנו למצוא בהוראה
דא עקא ,שרבי דוד התלבט האם
הבאה מבית מדרשו של רבינו :היה זה
לקבל על עצמו את המשרה .ברור היה
כאשר נכנס אל רבינו יהודי יקר וירא
לו כי היא תדרוש ממנו השקעה מרובה
שמים ,והציג בפניו את שאלתו :זה לא
שתבוא בוודאי על חשבון התעלותו
מכבר קיבל הוא את פלוני כשכיר ,ומאז
האישית ,ובשל גילו הצעיר ,הוא פקפק
– אין לו מנוח והמצפון מציק לו בלא
בדבר כדאיות הדבר .לבסוף ,נמנה וגמר
הרף .על שום מה ולמה? פשוט מאד,
להיכנס אל חדרו של מרן הגרא"מ שך
הלה ,מבקש בכל עת מצוא תואנות בכדי
זצ"ל ,לשטוח את התלבטותו ,ולציית באופן
להשתמט מעבודתו ,כאשר הוא מתרץ את
מוחלט להוראה שיקבל מפיו של גדול הדור.
הדבר ברצונו להקדיש זמן רב יותר ללימוד
משנכנס רבי דוד אל החדר ושטח את הצדדים
התורה ולקיום המצוות ,בתוך כדי שעות העבודה
"האם
השונים ,ביקש רבינו לברר דברים לאישורם:
ועל חשבונן...
מרן הגרא״מ שך זיע״א
אתה שקוע בלימוד ,או שאתה חש ברפיון כלשהו וסבור
מחד – בודאי שמח המעסיק על שזכה להעסיק יהודי
כי משרה תורנית תתרום להתעלותך?" ,שאל רבינו את הרב כהן,
המבקש להרבות פעלים בתורה ובעבודה ,ואף מצפונו אינו מניח
אשר נהנה מצדו והסביר כי לגופו של עניין ,מרוצה הינו בכולל בו הוא
לו לסרב לבקשותיו של העובד ,עד כמה שהן נוגעות למילי דשמיא.
לומד ,ובשל גילו הצעיר אף לא היה ממהר לחפש משרה ,אלא שמאחר
אולם מאידך ,הרי הוא שכר את שירותיו של העובד משום שהיה זקוק
ונקרתה בפניו הזדמנות פז מעין זו ,וביכולתו להשתלב בהרבצת תורה
בדחיפות לידיים עובדות ,וכאשר הלה מקדיש חלק ניכר משעות העבודה
במקום תורה מצליח ,שאלתו הינה האם מן הראוי לנצל את ההזדמנות
לקיום מצוות וללימוד תורה ,אין הסיפק בידו להשלים את כל המטלות
המיוחדת הזו.
המוטלות עליו במסגרת תפקידו! "מה עלי לעשות? האם יכול אני לסרב
רבינו האזין לדברים בכובד ראש ,ומשסיים רבי דוד להציג את תחושותיו,
לבקשתו של יהודי לקיים מצוות? ומאידך ,כלום יכול אני לנהל עסק
נענה ואמר לו" :בהשקפה של תורה ,אין מציאות של 'הזדמנות מיוחדת'.
בצורה שכזו?" תינה הלה בפני רבינו את התלבטויותיו ,וזכה למענה ברור
הלא ידוע כי אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה! אם עושה אדם
ובהיר .וכך אמר לו רבינו:
את הדבר הנכון אשר עליו לעשותו  -בוודאי הוא לא יפסיד מכך את
"כאשר שכרת את שירותיו של העובד – קיבלת על עצמך לשלם לו
ה'הזדמנות' שלו ...הוא יראה במו עיניו שלכשיגיע הזמן ,ימצא את מקומו
תמורת עבודתו ולא תמורת קיום המצוות שלו! אם הוא מבקש ללמוד,
המתאים לו ביותר ,המקום שיפתח בפניו את שערי ההצלחה לרווחה!"
הרי שיכול הוא למצוא זמנים מתאימים לכך מחוץ למסגרת שעות
ואנו על פי דרכנו למדנו ,כי אמנם יש לסייג ולהגביל את חובת
עבודתו ,או לחילופין ,לעזוב את העבודה ולהקדיש את כל עיתותיו
ההשתדלות בגבולות של אמונה ובטחון .הן אמנם בוודאי מחויב אדם
ללימוד התורה! אתה לא הכרחת אותו לעבוד בעבורך ,אולם בפירוש
להשתדל ולהצליח ,מחויב הוא לנצל 'הזדמנויות' שנקרות בפניו ,אולם
שכרת אותו בכדי שיעשה את המוטל עליו ,כך שאין לך כל אחריות על
כל זאת בתנאי שה'הזדמנויות' הללו אינן עשויות לפגוע בהצלחתו
מידת הלימוד או קיום המצוות שלו! את שעות עבודתו – יכול וחייב אתה
המשך בעמוד הבא >>>
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נגשתי אל החיילים והצעתי להם עיסקה:
"הכו אותי כאוות נפשכם ,ובתמורה לכך
תתחייבו לי שלא תבקשו ממני לחלל את השבת"
"דעי לך שהתענגתי על כל מכה שקיבלתי כפי שלא התענגתי מימי" • כיצד בדק מרן הסטייפלר
האם השידוך שהוצע לו מתאים לו
הרב אהרן כהן
"הּמ ֵֹׁשל ּבְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו" (בראשית כ"ד ,ב')
ַ
מבואר בבראשית רבא שהיה שליט בייצרו כמותו.
כוחו של יהודי וגדולתו ,אינם דווקא בעוצם שריריו ,או בכישורים
מניפולטיבים שונים ,המתגלים לעין כל ,אלא דווקא כוחו הפנימי,
ושליטתו ביצריו ובדחפיו ,היא המלמדת על יכולותיו .כפי שנאמר במשלי
(טז ,לב)" :טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר".
שליטתם העצומה של גדולי ישראל בנבכי הנפש פנימה ,היא מן
הנפלאות בעינינו .חוסנם הפנימי ,הנגלה לעינינו בעת נסיון ,הוא כה אדיר
עד שדומים הם בעינינו למלאכים ,ולא לבני אדם.
מעשה נורא מפורסם על מרן הסטייפלר זצ"ל :כאשר הגיע רבי יעקב
ישראל קנייבסקי זצ"ל לגיל השידוכים ,הוצעה לו נערה בת טובים .הבחור
הצדיק רצה לבדוק האם קיימת התאמה בינו לבין המדוברת.
וכיצד עשה זאת? כאשר נפגש עם הנערה ,אמר לה" :אם תהיי מסוגלת
להבין את האושר הגדול ביותר שהיה לי אי פעם בחיי ,הרי שאנו
מתאימים להקים בית!"
וכך סיפר לה:
"לפני מספר שנים ,כאשר הייתי ברוסיה ,גייס הצבא את כל בני הנוער
שלא מרצונם ,והכריח את כולם לעבוד שבעה ימים בשבוע ,ללא כל
אפשרות לשמור את השבת.
במשך כל התקופה הזו ,נלחמתי בחירוף נפש למען השבת ,והתאמצתי
לא לחללה אפילו פעם אחת ,וב"ה חלפו שבועות רבים ,וה' סייע בידי
לשמור את כל השבתות .אך השטן לא ויתר לי ,שבת אחת ניגשו אלי
קבוצת חיילים והורו לי לעשות מעשה של חילול שבת ,ניסיתי לשנות
את הגזירה אך לא הצלחתי ,והייתי אובד עצות .ראו החיילים את סרובי,
ואיימו עלי שיכו אותי בכל הכח אם לא אענה לדרישתם לחלל את
השבת.
כששמעתי את דבר האיום  -אורו עיני ,נגשתי אל החיילים והצעתי להם
עסקה" :הכו אותי כאוות נפשכם ,ובתמורה לכך תתחייבו לי שלא תבקשו
ממני לחלל את השבת" .כאשר שמעו החיילים את הדברים ,צחקו עלי

והסכימו לעצתי .נעמדו
בשורה ,אחזו את הנשק
בידם ,והורו לי לעבור
ליד כל חייל ,וכל אחד
מהם יחבוט עם הרובה
בראשי .וכך אני עובר
מחייל לחייל ,כשהחיילים
מפליאים בי את מכותיהם
בצורה אכזרית ומתעללים
בי בצורה נוראה .ברוך ה',
לאחר שסיימתי לעבור
את כל שורת החיילים,
מרן הסטייפלר זצ"ל
הם עזבו אותי לנפשי ,ולא
דרשו יותר שאחלל את
אותה שבת".
המשיך רבי יעקב ישראל בדבריו" :כעת ,ברצוני לומר דבר חשוב ,למרות
שגופי היה פצוע ופגוע מאד ,וסבלי היה נורא ,דעי לך שהתענגתי על כל
מכה שקיבלתי כפי שלא התענגתי מימי ,לא היה לי תענוג גדול יותר
כמו באותם רגעים שקיבלתי את המכות ...עם כל מכה ומכה שנחתה על
ראשי אמרתי בליבי' :לכבוד השבת ,לכבוד בורא עולם' ,ושמחתי עליה
כמוצא שלל רב".
כמובן שאשתו הצדקנית ע"ה ,שהתרגשה עד עמקי נשמתה ,התאימה
מאד להקים איתו את ביתו ,לאושרו של מרן הסטייפלר זצ"ל...
מסופר על הגאון ר' אברהם גניחובסקי זצ"ל ,שהלך ללוות בחור
לפסיכיאטר .בחדר ההמתנה כששוחח עם הבחור ,פגש יהודי מוכר,
שהרגיש מאוד שלא בנח על כך ש"נתפס" במקום כזה ...לא חלף רגע ור'
אברהם רץ לעבר היהודי ,כשדמעות על לחייו ,ומבקש בתחנונים" :אנא
ממך אל תספר לאיש שפגשת אותי כאן"...
את שמו הטוב ו'בריאות נפשו' ,היה מוכן הוא לסכן ,ובלבד שלא לבייש
נפש אחת מישראל...

כשרבי דוד כהן שליט״א קיבל הצעה לשמש כ'משיב' בישיבה ,התלבט האם לקבל על עצמו את המשרה.
ברור היה לו כי היא תדרוש ממנו השקעה מרובה ,ובשל גילו הצעיר  -פקפק בדבר כדאיות הדבר .לבסוף,
נמנה וגמר להיכנס אל חדרו של רבינו ,לשטוח את התלבטותו
>>> המשך מעמוד קודם

לדרוש ממנו כי ימלא בעבודה פוריה ויעילה!"
הרי לנו הראיה ברורה ובהירה :מי לנו כרבינו אשר הגדלת תורה
והאדרתה עמדו בראש מעייניו! מי לנו כרבינו אשר כל תוספת התעלות
של אי-מי חשובה היתה ויקרה בעיניו עד אין גבול ושיעור! אולם למרות
זאת ,ברור היה לו למעלה מכל ספק כי את התעלותו של העובד – צריך
הוא להתכבד ולרכוש על חשבונו ,בעוד למעסיקו אין כל חובה או סיבה
להביא את השיקולים הללו בחשבון דרישותיו ,כי כפי שאמרנו :כאשר
באים אנו לשקול את חובת השתדלותנו ,ולברר מהן הציפיות אשר

מצפים מאיתנו משמים – עלינו לבחון דבר אחד ויחיד :מהי חובתנו שלנו!
אין אנו יכולים להיות אחראים באופן חד צדדי ובלעדי על 'עסקיו' של
הקדוש ברוך הוא בעולם ,כביכול...
אנו מחויבים לפעול על פי שורת הדין ,או לפנים ממנה במקום בו הדבר
נכון וראוי ,אולם בכל מצב בו על פי שיקול דעת ישר ועל פי כללי הצדק
וההגינות עלינו לפעול בדרך זו או אחרת – אין אנו צריכים לשאת על
כתפינו את משא ייסורי המצפון שאינו במקומו ואינו מוטל עלינו...
(מתוך אורחות החיים ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל)
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רק שדכן אחד מבני הקהילה לא נקרא לאותה אסיפה,
הלה נפגע עד עמקי נשמתו ...מה גם שהובטח סכום נכבד
לכל שדכן שיביא שידוך לידי גמר והלה לא נכלל בהבטחה זו,
גם לא קיבל את רשימת הבחורים הממתינים
הגה״צ רבי אלימלך בידרמן שליט״א בסיפורי בטחון וכח התפילה
"וְ ָה ִאיׁש ִמ ְׁש ָּת ֵאה לָ ּה ַמ ֲח ִריׁש לָ ַד ַעת ַה ִהצְ לִ ַיח ה' ַּד ְרּכֹו" (בראשית כ"ד ,כ״א)
מעשה בעני ואביון ,שנפלה עליו הוצאה בסכום של אלף דולר ,ולרש אין
כל .התיישב בדעתו וכתב מכתב לבורא עולם ,וכה כתב' ,אבי שבשמים,
ראה עניי ועמלי ,הצילני מחרפת רעב ,שלח לי אלף דולר' ,וחתם בסופו,
'מנאי בנך פלוני בן פלוני' .עטף את המכתב בנייר נוסף מבחוץ ,וכתב
עליו 'לכבוד מלך מלכי המלכים ,מאת פלוני' ,ושלחו על ידי הדואר .כבוא
אחד מאנשי הדואר להעביר מכתב מכתב למעונו ,וראה את דבר מכתב
זה בין שאר המכתבים ,מאחר שלא הורגל בכגון דא ,וגם לא ידע איה
מקום כבודו ,פתח את המכתב ויקראהו .בראותו את הנכתב ,נכמרו רחמיו
על עני זה וגמר אומר בנפשו לתרום עבורו חמש מאות דולר ,וממחשבה
למעשה ,עטף המעות בנייר ,וכתב עליו מבחוץ באותו מטבע לשון –
'לכבוד פלוני ,מאת מלך מלכי המלכים'...
כעבור כמה חודשים ,שוב הוצרך העני לסכום כזה ,התיישב וכתב שוב
מכתב להשי"ת ,וכתב כדרך העולם' :לכבוד אבי שבשמים ,תרומתך
בחודש פלוני נתקבלה בברכה ,אבקשכם לשלוח לי בשנית אלף דולר ,כי
ההוצאות למעלה ראש ,אין הקומץ משביע את הארי ,אמנם זאת אוסיף
לבקשכם' ,כי בפעם הזאת לא תחזירו לי המכתב על ידי הדואר מאחר
ובפעם הקודמת לקחו לעצמם מחצית מהסכום' ,וחתם בשמו...
הנה עני זה 'מאמין ואינו מאמין' היה ,כי האמין שהקב"ה שלח לו
את המעות ,אבל עדיין סבור היה שפלוני ופלוני נטלו משלו לעצמם...
נפשפש במעשינו ,האם שונים אנו מאותו העני ,האם בבואנו למעשה,
נשכיל ונבין שאין ביד אדם אחר להפריש לעצמו מקצת מחלקנו הנשלח
לנו מן השמים ...ונפסיק להתלונן ולבכות יום ולילה על כי פלוני הזיק
אותנו ופלוני הפסיד אותנו.
סיפר לי אחד מבני החבורה מעשה שהיה עם אחד ממכריו במשך
שנת תשע"ו ,בראשית השנה ערכו באחת הקהילות בארה"ק אסיפה
דחופה לכל השדכנים אשר באותה הקהילה ,לעוררם ולזרזם לשים על
לב לעשות מלאכתם ,בפרט בהבאת זיווגים הגונים לבחורים מבוגרים
שנתרבו באותה העת בקהילה .רק שדכן אחד מבני הקהילה לא נקרא
לאותה אסיפה (ואין כל נפקא מינא מחמת איזה חשבון) ,הלה נפגע
עד עמקי נשמתו ,ובצדק .מה גם שבאותה אסיפה הובטח סכום נכבד
שישולם מטעם הקהילה לכל שדכן שיביא שידוך לידי גמר ,והלה לא
נכלל בהבטחה זו ,גם לא קיבל לידו את רשימת הבחורים הממתינים
לזיווגם כמו שקיבלו כל המשתתפים באסיפה...
הלה לא שת לבו למכה שקיבל ,אלא התגבר בכוחות עצומים ונתעלה
ממעל לטבע העולם ,המשיך בעבודת הקודש אשר הנחילו הקל ,מבלי
לעורר מהומות ,וראה זה פלא בשלהי שנת תשע"ז חישב השדכן ומצא כי
במשך השנה הביא  19שידוכים לידי גמר .כמות זו ,מרובה פי כמה וכמה
לעומת הישגיו בשנים קודמות.
כעין זה היה אומר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' זי"ע" :את הלולב שורפים
בערב פסח ,את האתרוג אוכלים בחמשה עשר בשבט ,ולא ידעתי גם
תמהתי כיצד נתעלו הערבות לעלות מיד ממעל לארון הקודש ,והרי ערבה

זו  -אין בה לא טעם ולא
ריח? אלא ביאורו ,כי
אדרבה ,אף שאיננה שווה
מאומה ,מכל מקום ,מכיון
שחבטוה בקרקע חמישה
חבטות ,תעלה במדרגה
להיות ממעל לארון
הקודש .ללמדך כוחם של
מקבלי חבטות וסובלים
בדומיה את בושתם".
מעניין לעניין ,ידוע בשם
הגה״צ רבי אלימלך בידרמן שליט״א
החזו"א שבאמירת 'בורא
רפואות' (בברכת יוצר
המאורות) ,יכוון להינצל מכל מחלה ,ובפרט מהמחלה הידועה (הגאון רבי
רפאל דוד אויערבאך זצ"ל).
כעין זה אומרים מהרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע ,לכוון ב'המחדש בטובו
בכל יום' להינצל מכל מחלה ,והיינו שיברא רפואות חדשות וממילא
נתרפא מכל חולי...
על כל דבר ודבר תתפלל לפני המקום וירווח לך ,וידוע דבר המעשה
שפעם שמעו תלמידי הרה"ק מקוריץ זי"ע את רבם מתפלל אחר תפילת
שמונה עשרה' :יהי רצון ,שתחזור המשרתת לביתי' ,והיו התלמידים
סבורים כי בודאי כוונת רבם על סודות טמירים ונעלמים (וה'משרתת'
תרמוז על ספירות עליונות ,ו'ביתי' רומז על ספירות אחרות) ,אך הוא ז"ל
ביאר להם ברוב פשטות כי כוונת הדברים על פי פשוטו ממש ,כי הרבנית
כבר באה בימים והמשרתת שעזרה לה בעבודות הבית נתכעסה עליה
ועזבתה ,וקשה עליה לעבוד עבודות אלו בעצמה ,על כן ביקשתי שתשוב
לביתי ,כי למי אפנה אם לא לצורי וקוני?!'( ...דברי שמואל' חנוכה נר ג').
וכבר ביארו דברי המדרש שבא לדמות עניין התפילה לתולעת בב'
אופנים :ראשונה ,כשם שאין בכח התולעת להפיל את הארז בנגיסת פה
אחת ,אלא רק לאחר שהיא נוגסת וחוזרת ונוגסת פעמים רבות או אז
תוכל להפילו ,על דרך זה יתפלל האדם ויחזור ויתפלל ,אף אם עדיין לא
נושע  -לא יתייאש ,אלא ידע נאמנה שכל תפילה ותפילה מקרבת את
הישועה ,וסופה לבוא .בדרך זו ביארו את הפסוק (איכה ב ,יט)" :שפכי
כמים ליבך נוכח פני ה'" .ומהו הלשון 'כמים' ,שמדרך העולם ,בשעה
שנוטל האדם כוס מים לשתות לרוויה ,ונתקל בדרכו ונשפכו לו כל המים,
ודאי שלא יסכים מחמת זה להישאר בצמאונו ,אלא יטול בשנית כוס מים
להרוות צמאונו ,ואם גם זה יישפך ימזוג מיד כוס שלישית וכן הלאה ,כך
נמי הדרך בצלותא ובבעותא ,אף אם רואה האדם שתפילתו לא נתקבלה
בפעם הראשונה לא יפסיק מלהתחנן לפני בוראו ,אלא ישוב להתפלל
עוד ועוד עד שלבסוף יענוהו מן שמיא.
עוד נלמד מהתולעת – כשם שהתולעת בוטחת אך ורק בפיה ,ואין עולה
על דעתה כלל וכלל להביא גרזן או כל כלי אחר לגדוע בו את העץ ,כך
המשך בעמוד הבא >>>
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פעם קבעו עם רבינו שיבואו לקחתו לערוך חופה וקידושין,
נקשו בדלתו" :הגענו לקחת את הרב" ,אמר הרב" :אתה תיסע הביתה
ותביא את אשתך לאולם  -זו חובתך .לא יתכן שיש לבעל רכב
ואשתו תקושש מונית .אני ,אבוא במונית!"
על מידת החסד והכרת הטוב של רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל
"וַ ּיִ ַּקח ֶאת ִרבְ ָקה וַ ְּת ִהי לֹו לְ ִא ָּשׁה" (בראשית כ"ד ,ס"ז)
סיפר הרה"ג רבי דוד כהן שליט"א ,מחכמי ישיבת "נהר שלום" :יום
אחד ,עלינו אני ואשתי ,שהיא אחייניתו של מרן רבי בן ציון אבא שאול
זצ"ל ,לבית הדוד הגדול ,לבשרו שאמש זכינו לארס את בננו בשעה טובה
ומוצלחת .התקבלנו על ידי הרב והרבנית במאור פנים ,ושמחו כל כך
לשמוע הבשורה .הם בירכו ואיחלו מכל הלב .כאשר פנינו לצאת ,שאלה
הרבנית האם נוכל להסיעה לקניות ,על הדרך ,כי ההליכה קשתה עליה
מאוד .נעניתי בשמחה .והרבנית ערכה את הקניות .רצינו להשלים את
המצוה ,ולא השארנוה לבד .החזרנוה לביתה.
עמדנו לחוג את האירוסין בבני ברק ,עיר מגורי
הורי הכלה .ידענו שלאור מצב בריאותם לא יבואו
הדודים הקדושים ,אבל להזמין צריך ,מפני הכבוד .וגם
כדי לזכות בהרעפת הברכות! התכנסנו באולם בבני
ברק ,והנה – איזו הפתעה! – רבינו הגיע עם הרבנית,
והופעתם עוררה התרגשות רבה כל כך! כמה שמחו
בבואם ,וכמה שימחו את כולם!
עם תום האירוע ,ניגשנו להודות על הטרחה והמאמץ,
שבאמת לא היה לפי כוחם .התנצלנו שלא היה
בכוונתנו להטריח .כמה שאנו שמחים על הגעתם,
חשים אנו רגשי אשמה...
ענה הרב ואמר במאור פנים" :אתם צודקים ,זה באמת לא היה לפי
כוחנו ,ולא היינו אמורים להגיע .אבל – הזוכרים אתם ,שהגעתם ביום
שלאחר הוורט לבשר שמגיעה לכם ברכת מזל טוב ,והרבנית ביקשה
שתסיעו אותה לקניות?"
ודאי זוכרים .ראינו זאת כזכות.
"ובכן ,באותו בוקר התפרסמה המודעה בעיתון על אירוסי בנכם ,ולבטח
התקשרו רבים לברך ולאחל .וגם אתם התכוננתם להתקשר ולבשר
לקרובים ולמכרים .וכשהרבנית ביקשה הסעה ,למרות שהסכמתם וברצון,
חשתם איזו נקיפת צער שאינכם חוזרים מיד לביתכם להיות זמינים

לטלפון – ואם בעטיינו נגרמה לכם נקיפת צער ,מחובתנו לפצות עליה
בפרץ של שמחה .לכן הגענו!"
עברו שנים מאז ,ועד היום אנו מתפעלים ,לא רק מהדקויות,
מההתחשבות ,מהפיצוי ,אלא בעיקר מנקודה נפלאה :אם הבין רבינו
שהזמן כה יקר עתה ,וחשוב לנו כל כך לחזור הביתה בהקדם ,למה לא
העיר לרבנית שאין זו השעה לבקש הסעה לקניות?
משום שככל שהתחשב בדוחק השעה ,התחשב לא פחות ברגשות
הרבנית ,ונמנע מלהעיר!
יצא ידי כולם ,בטרחת שניהם לאירוסין!...
סע הביתה ותביא את אשתך לאולם
פעם קבעו עם רבינו שיבואו לקחתו לערוך
חופה וקידושין .בשעה היעודה ,באיחור
המקובל ,נקשו בדלתו" :הגענו לקחת את
הרב".
הביט רבינו באיש שבא לקחתו .כחתן לבוש
פאר ,קורן ומאושר.
"מה קרבתך לשמחה?" ,שאל,
רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל
"אני אחי החתן" ,הצהיר.
"מזל טוב .נשוי?"
"נשוי ,עם שלושה ילדים שיהיו בריאים".
"אמן .ואשתך איפה?"
"בבית ,תבוא במונית .קבעו אתי שאביא את הרב".
"ובכן ,אתה תיסע הביתה ,ותביא את אשתך לאולם ,זו חובתך .לא
יתכן שיש לבעל רכב ואשתו תקושש מונית .אני ,אבוא במונית! נפגש
באולם"...
שלא תיגרם לאשה עגמת נפש ,בגין הסעתו!
(קטעים מתוך הספר רבינו האור לציון)

רק שדכן אחד מבני הקהילה לא נקרא לאותה אסיפה ,הלה נפגע עד עמקי נשמתו...
מה גם שהובטח סכום נכבד לכל שדכן שיביא שידוך לידי גמר והלה לא נכלל בהבטחה זו,
גם לא קיבל את רשימת הבחורים הממתינים

>>> המשך מעמוד קודם

נעמוד בתפילה מתוך אמונה ,שרק על ידה יושיענו אבינו שבשמים ,ובל
נסמוך על שום דבר אחר שהוא יהא בעזרנו.
אף בזה יבואר הדמיון של 'שפכי כמים לבך' ,ולא אמר כיין וכשמן ,כי
הם נשארים דבוקים מעט בשולי הכלי ,ורק המים נשפכים עד הטיפה
האחרונה ,לומר שהמתפלל ישפוך ליבו בתפילתו וישים כל תקוותו רק
בזו התפילה ולא בפעולת ההשתדלות אשר הוא עושה.
בדרך זו פירשו מה שנאמר (תהילים קכג ,ב)" :הנה כעיני עבדים אל יד

אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל ה' אלוקינו עד שיחננו",
שכדוגמת העבד הנתון כולו תחת מרותו של אדונו ,ואין שום נברא בכל
היקום ,אשר יכול להעניק לו שטר שחרור ולהוציאו מעבדותו אלא אדונו,
לכך עינו וליבו כל הימים רק אל האדון ,כך על כל יהודי לחיות בידיעה
ברורה שאין לו אל מי לפנות ולקוות לישועה ולרחמים ,כי אם אל אביו
שבשמים ,ואך הוא יכול להיטיב לו כדי סיפוקו.
(באר הפרשה  -נח)
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עליתי לביתו של הרב מבריסק זצ"ל ושטחתי
לפניו את הבקשה .הרב הביע עלי תרעומת ושאל
בתמיהה 'היכן רואים את העשירות שלי,
מהכיסאות והשולחן '!?...ביקשתי את סליחתו...
רבי ישראל גרוסמן זצ״ל מספר על בקשת התרומה מהרב מבריסק
אתּה" (בראשית כ"ד ,י"ז)
"וַ ּיָ ָרץ ָה ֶעבֶ ד לִ ְקָר ָ
פירש רש"י' :לפי שעלו המים לקראתה' .וביאר בשפתי חכמים' :דהיה
קשה לרש"י ,למה היה צריך אליעזר לרוץ לקראת רבקה ,הלא עמד על
עין המים ,וממילא היה יכול להמתין עד שרבקה תגיע למעיין לשאוב
מים ,ע"כ פירש רש"י דנעשה לה נס ,והמים עלו לקראתה ,ולכך "וירץ
העבד לקראתה".
שמעתי בשם הרב מבריסק זצ"ל שמרגלא בפיו היה לומר :האדמו"ר
ה'בית אהרן' מקארלין הקשה קושיה נפלאה; כשאליעזר ראה במו עיניו
את הנס הגדול והמופת הנפלא ,איך שילדה בת שלוש שנים מתקרבת
למעיין כדי לשאוב מים ,והנה מתרחש פלא עצום ועל טבעי – מי המעיין
מתרוממים ועולים לקראת הילדה הקטנה .מדוע אליעזר לא התפעל
מהמופת הגלוי שבוודאי לא מתרחש לכל אחת ,הרי וודאי מדובר כאן
בילדה צדקנית ומיוחדת ,מה טעם היה עוד לנסותה ולבקש ממנה,
"הטי נא כדך ואשתה"? הרי תפילתו וודאי התקבלה ,ומן השמים הקרו
לפניו את הנערה המתאימה להיות לאשה ליצחק.
ותירץ ה'בית אהרן' זי"ע :אליעזר היה נאמן ביתו של אברהם אבינו
ע"ה ,שם יסודות הבית היו בנויים על עמודי החסד ,כיון שידע שזה
עיקר העיקרים של ביתו של אברהם אבינו .ומידה זו לא היה יכול
לדעת כי אם ע"י שניסה אותה בבקשו ממנה לתת לו מים לשתות.
ונראה להוסיף נופך :הנה כתוב "וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא
יושב פתח האוהל כחום היום" ,ודרשו חז"ל במסכת בבא מציעא (פו,):
מאי כחום היום? אמר רבי חמא ב"ר חנינא :אותו היום שלישי של
מילה של אברהם היה ,ובא הקב"ה לשאול באברהם ,הוציא הקב"ה
חמה מנרתיקה כדי שלא יטרח אותו צדיק באורחים .בגמרא שם
מסופר שאברהם שלח את אליעזר לרחוב כדי לחפש אורחים שיבואו
לביתו ,אליעזר יצא לרחוב ,חיפש ולא מצא .אברהם לא האמין לאליעזר,
ויצא בעצמו מחוץ לביתו לשבת בשער הבית ,אולי יעבור איזה אורח.
כשיצא מביתו ,ראה את הקב"ה כביכול שבא לבקרו.
הבה ונתבונן במצבו של אברהם אבינו ע"ה באותו זמן; אברהם זקן
ושבע ימים ,בן תשעים ותשע שנה היה בהימולו בשר ערלתו .יום שלישי
למילה היה ,ביום הזה גברו ייסוריו וכאבי המילה .לכאורה במצבו הגופני
התשוש והחולה הוא היה פטור לכל הדעות ממצות הכנסת אורחים.
בנוסף לזה ,הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה .חום כבד ביותר שרר בחוצות
העיר ,איש לא העז לצאת ולהסתובב ברחובות בחום כה קשה .ולמרות
הכל ,אברהם אבינו לא נח ולא שקט ,אלא עשה את כל המאמצים שבידו
– אולי בכל זאת יזכה לארח אדם ,ולקיים בזה מצות הכנסת אורחים.
זוהי מידת החסד ללא גבול ,מסירות נפש בפועל ממש כדי לקיים מצוה
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זו .אליעזר היה בן משק ביתו של אברהם והכיר את מסירות נפשו לעניין
זה .היטב מובן אפוא מדוע לא התפעל מהנס של עליית המים לקראת
רבקה ,אלא ביקש לבחון אותה האם היא מצטיינת במידת החסד דווקא.
שהרי זו היתה משאת נפשו של אברהם אבינו ע"ה.
הרב מבריסק חיפש הלוואה
באחד הימים פנה אלי אחד מגדולי העסקנים וביקש ממני לעלות
לביתו של הרב מבריסק זצ"ל כדי לבקש ממנו תרומה נכבדה עבור אחד
מיקירי ירושלים ,תלמיד חכם גדול ,שצריך לעבור ניתוח דחוף באופן
פרטי .התפלאתי מהיכן יהיה לרב מבריסק את הסכום שנקב העסקן,
אמנם כל התמיהות והקושיות לא עזרו לי לפטור את עצמי ממילוי

רבי ישראל גרוסמן זצ״ל

בקשתו ,מי שהכיר את העסקן הדגול – ידע את נחישותו ודבקותו
במטרה ,ולא עזר לי מאומה ...עליתי אפוא לביתו של הרב מבריסק זצ"ל
ושטחתי לפניו את הבקשה .הרב הביע עלי תרעומת ושאל בתמיהה' :היכן
רואים את העשירות שלי? מהכיסאות והשולחן '!?...ביקשתי את סליחתו,
ואמרתי כי אותם דברים הסברתי לעסקן ,אבל הוא לא עזב אותי עד
שהסכמתי ללכת ,כיון שאמר לי שהעניין כרוך בספק פיקוח נפש.
לפנות בוקר שמעתי רשרושים מאחורי הדלת .פתחתי את הדלת –
וממולי עמד בנו של הרב ,רבי רפאל סולוביצ'יק זצ"ל .הושיט לי סכום
גדול ,ואמר :אבא לא נח ולא שקט כל הלילה עד שהשיג בהלוואה את
הסכום במלואו .הואיל ואמרתם שהעניין כרוך בספק פיקוח נפש ,לא
היתה לו מנוחה עד שהשיג את הסכום.
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(מתוך לב ישראל)

הרב מטשעבין מסביר מדוע הוא לא רוצה לעזוב את החתונה:
"מה אני עושה כל היום? יושב בבית ולומד קצת ,ברוך ה',
אבל לומד לבד ,משעמם לי ..וכאן ברוך ה' ,הנני יושב בחתונה,
זה בא ושואל שאלה ,ויהודי אחר ניגש ואומר מילה טובה"...
רבי ראובן קרלנשטיין זצ״ל על מידות טובות
ֹאמר ּגַ ם לִ גְ ַמּלֶ יָך ֶא ְׁש ָאב" (בראשית כ"ד ,י"ז-י"ט)
"הגְ ִמ ִיאינִי נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִמּכַ ֵּדְך ...וַ ּת ֶ
ַ
שהגיע לאולם ,נאלץ להמתין .חיכה ,חיכה וחיכה ...והמצב היה לא נעים.
בעל ה"בית הלוי" כותב ,כי שמע בשם גדול אחד ,שאליעזר עבד
המחותן ,רבי חיים טודרס ,שהיה צדיק יסוד עולם ,לא יכול היה לסבול
אברהם בחן את רבקה גם בחכמה:
כזה דבר ,שבחתונה של בתו הרב מטשעבין יצטרך לעמוד כך ולהמתין,
האם ,בכלל ,תתן לאיש שאיננה מכירה ,ובפרט שהוא מבקש לשתות
והרגיש ממש לא טוב .הוא רצה לקחת מונית שתחזיר את הרב לביתו
מהכד עצמו? ומה תעשה עם השיריים? הלא היא אינה מכירה אותו ,אולי
בשערי חסד .אבל גם זה לא נעים – לשלוח אותו הביתה?! ...לא ידע
הוא חולה במחלה מדבקת? ומה תעשה אחר כך? אם תיקח
מה לעשות .הסתובב המחותן מתוח .האיחור לא כאב לו
את השיריים לביתה – אין זה מדרך החכמה ,כי שמא
כל כך כמו כאבו של הטשעבינר רב המחכה לריק.
באמת האיש חולה ויכול להדביק ,ואם תשפוך – יש
הרב מטשעבין שם לב לכך ,שהוא זה שמכאיב
בכך בושה ,וכי אליעזר מצורע שאסור לשתות
למחותנים...
מהפה שלו!?...
סיפר רבי חיים טודרס :באמצע שהוא דרוך
הבה ונראה איך היא תסתדר.
ומודאג ,מה יהיה? מתי רבי חצק'ל סרנא
ומה באמת עשתה? אמרה שתשקה גם
יגיע? לפתע הוא חש שמישהו תופס אותו
את הגמלים ,וממילא מה שנותר משתייתו
בכתף ,הסתובב המחותן לראות מיהו זה
יינתן לגמלים .אלא שעדיין יש לחשוש,
שבא להטרידו כעת?...
שמא נותנת היא לגמלים רק כדי לתת
הסב את ראשו ,והנה – הטשעבינר רב!
את השיריים ,לכן הוסיפה שתשאב "עד
"אני מבין שראש ישיבת חברון מאחר
אם כלו לשתת" ,היינו ,הכל נעשה עם טוב
להגיע לחופה" ,אמר לי בחיוך" ,ואתה
לב ומידות.
בודאי רוצה שכבר תהיה חופה ,מדוע
אבל השאלה הנשאלת היא :היכן
לחכות סתם? זאת ,מה שנוגע לך ,ואולי
הצדקות והאמונה?! היה עליו להתעניין
לעוד אחרים .אבל אם מותר ואפשר להגיד,
אודות האמונה שלה ,לעקוב ולהבחין כיצד
לי – זו טובה גדולה שהוא מאחר ,ואסביר לך
היא מתפללת וכדומה .רק ממידות אכפת לו?!
את העניין".
רבי אליהו לופיאן זצ"ל מביא בשם רבי חיים
"מה אני עושה כל היום? יושב בבית ,ולומד
ויטאל זצ"ל ,שאדם שיש לו מידות טובות ,נח לו
קצת ,ברוך ה' ,אבל לומד לבד ,משעמם לי .אין
של
לקיים את כל התורה כולה .כי המידות הן היסוד
אנשים ...אפילו שיש לי ב"ה מה לעשות ,אבל בכל
הרב מטשעבין זצ"ל
קיום המצוות .לכן המידות בעיקרן אינן כתובות בתורה
מקרה להיות כל כך הרבה לבד ,זה משעמם .וכאן ,ברוך
במפורש ,כי הן היסוד שעליו בנויה תורה – על מידות טובות .לכן
ה' ,הנני יושב בחתונה ,עם אנשי ירושלים היקרים ,זה בא ושואל
זו הבחינה שעשה ,לראות האם היא בעלת מידות טובות ,כי כאשר יש
שאלה ,ויהודי אחר ניגש ואומר מילה טובה ,ווארט הגון ,הנה ממש לפני
מידות טובות – ממילא הכל טוב.
רגע פלוני בא לשאול ,ממש א  -מחיה .מצדי ,אם ראש הישיבה יבוא עוד
מידותיו של הרב מטשעבין זצ"ל
שעתיים ,טוב לי עוד יותר .כי מה יהיה? מיד אחר כך אלך לביתי ושוב
את המעשה הבא שמעתי מרבי אברהם צבי טויב .אביו זצ"ל היה
אשב לבד ...זה לא בשבילי."...
תלמיד ישיבת חברון .שמחת נישואיו התקיימה בירושלים .הוא התחתן
אמר ר' חיים טודרס" :אני לא חסר דעת ,ועם כל זאת ,באותו רגע שהרב
עם בתו של רבי חיים טודרס הרשלר זצ"ל.
מטשעבין אמר לי את הדברים ,היה רגע קל שחשבתי שאכן אולי באמת
באותו ערב התקיימה חתונה נוספת של בחור מישיבת חברון בתל
משעמם לו בבית ,וכאן באולם ,כל כך טוב לו .הוא אמר את הדברים
אביב .רבי יחזקאל סרנא זצ"ל היה אמור להיות מסדר חופה וקידושין
בצורה טבעית כל כך ,כדי לשמח אותי שלא אהיה מודאג"...
בתל אביב וגם בירושלים .תכננו את שעות החופות ,באופן שיתחיל בתל
בכל מקרה ,אחרי דבריו החכמים ,ירד המתח כליל .הכל נוכחו לראות
אביב ,ויגיע אחר כך לירושלים בשעה היעודה ,ויהיה אפשר לקיים את
כמה חובה להיות נינוחים ושלווים ולהשלים עם המצב ,כרצונו של הרב
שניהם – בשעה טובה ,תרתי משמע .אך ,רבות מחשבות בלב איש ,רבי
מטשעבין.
יחזקאל סרנא איחר מחמת עיכובים בלתי צפויים ,והחופה התעכבה.
אלו מידות טובות של מצוקי ארץ וגאוניה! יש לאדם יכולת אמתית
לחתונה ולחופה הופיע הרב מטשעבין ,כיון שרבי חיים טודרס היה
להעניק הרגשה טובה לזולת ,ולבני ביתו פנימה.
(מתוך יחי ראובן)
תושב שערי חסד בירושלים ,שם התגורר הרב מטשעבין .הרב מטשעבין
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סבי ,הרב הרמן ,היה מתפלל בזכרון משה ,לאחר מנחה
פנה אליו רבי אריה לוין' :אתה עוסק במכירת תפילין
וספרי תורה ,אולי יזדמן לך רצועות של רבי נתנאל סופר,
אני מוכן לקנותן במחיר גדול'
רבה של ׳עזרת תורה׳ רבי יחיאל מיכל שטרן על ערכה של מידת החסד
"וַ ֲע ֵׂשה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִי ַאבְ ָר ָהם" (בראשית כ"ד ,י"ב)
אבי זצ"ל בבית ר' יעקב לוינסון
אבי זצ"ל בזמן שהותו בחו"ל הרבה לדבר על לב עשירים ,שיקבלו
את המשולחים מארץ ישראל ויארחו אותם בצורה מכובדת .הרבה עמל
השקיע בזה ,והביא מדברי החפץ חיים באהבת חסד (חלק שלישי פרק
ראשון) ,שכבר קרא תגר כי בעוד שבעניים יש מצוה כפולה ,הכנסת
אורחים וצדקה כאחד ,הרי בעוונותינו הרבים נהפוך הוא ,דכשבא רעהו
עשיר אצלו ,יכבדהו בכל הכיבודים ובשמחה ולב טוב .וכשבא אצלו איש
עלוב ונכה רוח ,שמקיים בזה" :ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע
וזרח בחושך אורך" וגו' (ישעיה נ"ח ,י') ,אין שמח בו כל כך ,ולפעמים גם
בלב עצב.
הוא עצמו היה מתאכסן בבית הכנסת האורחים של ר' יעקב לוינסון
שליט"א בלונדון ,שבו מארחים בצורה מכובדת עד למאוד את משולחי
ארץ ישראל .לא אחת בקשו ממנו עשירי עם שיהא להם לכבוד ולעונג
שיבוא להתארח אצלם ,אך לא רצה לשמוע והמשיך להתאכסן שבועות
מספר בביתו של ר' יעקב ואשתו תחי'.
פעם ,לחץ עליו אחד העשירים מלונדון שיבוא ויתאכסן אצלו ,והבטיחו
שיש לו קשרים רבים עם עשירי העם ,ולא יצטרך לשהות זמן רב בחו"ל,
מכיון שהוא יעשה עבורו איזה מסיבה ויתמכו בו אלף פעמים יותר ממה
שהוא היה נוהג לאסוף.
לאחר הפצרות רבות אמר אבא ז"ל ,הרי ביתו של ר' יעקב הוא ביתו של
אברהם אבינו ,מרוב הכנסת אורחים שמקיים שם ,ואמר לגביר" :לו יצויר
שיש לך אפשרות להתאכסן בביתו של עשיר או בביתו של אברהם אבינו
היכן היית מתאכסן?" אותו עשיר היה חריף ושנון ואמר לאבי" :הרי לא
באת ללונדון להתאכסן בביתו של אברהם אלא למטרה אחרת ,ולמה לא
תעשה בקשתי ותקדם את מטרתך?"
אמר לו אבי" :אתה לוחץ עלי מאוד ,ואגלה לך פרט מסוים ,אני מתאכסן
בבית של ר' יעקב ששם נמצאים אברכים ובעלי משפחות שעזבו את
ארץ הקודש ,כדי לפרנס את משפחותיהם או להשיא את בניהם ,אברכים
אלו הם שבורים ורצוצים ,והרבה מהם אינם יודעים אנגלית ,במשך זמן
הפנאי ביום (שע"פ רוב הולכים לבית העשירים רק בלילה) ,אני מלמד
אותם את האותיות באנגלית למצוא כתובת ,או שאני מסביר להם איך
מגיעים לביתו של העשיר וכיוצא בזה ,או שאני מרים טלפון לביתו של
עשיר לקבוע להם זמן שיקבלם ...חסד כזה איני יכול לעשות בביתך"...
העשיר ,כשמוע דברים אלו ,נתרגש עד למאוד עד שביקש ממנו מחילה
על שרצה למנוע ממנו מעשה חסד כזה.
כדאי לציין את הנהגת ר' יעקב שליט"א ,שפעם ישבו המשולחים בינם
לבין עצמם ור' יעקב עמהם .שאלו אחד לשני 'כמה זמן אתה כאן?'
זה אומר שבועיים וזה אומר חודש ,וכאשר שאל אחד האורחים את ר'
יעקב" :כמה זמן אתה כאן?" אמר" :כשלושים שנה" .ענה לו המשולח:
"האם אתה לא חושב שזו כבר חוצפה?" (לא ידע ,כמובן ,שר' יעקב הוא
בעל הבית)...

רבי אריה לוין זצוק"ל

ויתר על רצועות יקרות לצורך הכנסת אורחים
סבי ,הרב יעקב יוסף הרמן זצ"ל ,היה מתפלל מנחה גדולה ב'זכרון
משה' .לאחר מנחה גדולה פנה אליו רבי אריה לוין" :הרב הרמן ,אתה
עוסק במכירת תפילין וספרי תורה ,אולי יזדמן לך רצועות של רבי נתנאל
סופר? אני מוכן לקנותן במחיר גדול ,מכיון שנקרעו לי הרצועות של רבי
נתנאל ,ואני רוצה בהן" .הוסיף רבי אריה" :אני מדבר על חלום ,מי ימכור
רצועות של רבי נתנאל ,היכן נשיג בכלל דבר כזה ,אך זרקתי לך רעיון אם
במשך השנים תמצא ,תמכור לי".
שאלו הסבא" :ומה מחיר יתן עבורם?" אמר רבי אריה" :ככל אשר
יושת" ,שאלו" :גם שתי לירות?" שהיה אז סכום גדול ,ענה לו ר' אריה:
"כן"" .אם כן ,יעלה כבוד הרב עמי לבית ,ואוציא מהתפילין שלי את
הרצועות של רבי נתנאל סופר שיש לי ,ואמכור לך במחיר  2לירות".
תמה רבי אריה האם רבי יעקב יוסף הצדיק מוכן למכור בעד בצע כסף
רצועות של רבי נתנאל? הסביר לו סבא" :יש לי הכנסת אורחים ,ובזמן
האחרון אין לי כסף להחזיקו ,יתכן שעל ידי  2הלירות אוכל להחזיקו
עוד מספר שבועות ,ממילא חשוב לי המצוה של הכנסת אורחים יותר
מרצועותיו של רבי נתנאל ,שהרי אוכל לקנות רצועות כשרות במחיר זול,
וההפרש אתן להכנסת אורחים".
צריך לפלס ולדעת מהי מצוה חשובה יותר ,עיקר המצוה ,או חומרא
במצוה ,ולא להביט על הרגשים.
(מתוך מדות והנהגות טובות)
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פנינים על פרשת השבוע  ///הרב צבי וינברג

בכמה מיליוני דולרים קנה אברהם אבינו
מעפרון את מערת המכפלה?
"א ְרּבַ ע ֵמאֹות ֶׁש ֶקל ּכֶ ֶסף עֹבֵ ר לַ ּס ֵֹחר" (בראשית כ"ג ,ט"ז)
ַ
וכתב רש"י (ע"פ הגמ' ב"מ פז ובכורות נ ,).שנטל ממנו שקלים גדולים
שהן קנטרין שנאמר עובר לסוחר ,שמתקבלים בשקל בכל מקום .ורש"י
(ב"מ פז) כתב שכל מטבע שנקראת "קנטר" משקלה מאה מנה.
ובספר מידות ושעורי תורה (להרב חיים בניש שליט"א עמ' תמו) ,כתב
שמשקל של 'קנטר' בזמננו הוא  42.5ק"ג.
והנה אברהם אבינו נתן לעפרון  400קנטרין ,שהם  17,000ק"ג ,ובכל
 1ק"ג של כסף נכנס  32אונקיות של כסף ,נמצא שאברהם אבינו נתן
לעפרון  544,000אונקיות.
כיום מחיר כל אונקיית כסף כ 15-דולר ,נמצא שכיום ,המחיר של 400
קנטרין כסף שנתן אברהם לעפרון על מערת המכפלה ,הוא – 8,160,000
דולר.

מה קרה לחכם שהענן פלט אותו
באמצע "קפיצת הדרך"?
ומה הדין בנמצא בשבת במקום שלא שקעה החמה ,וקפץ ע"י שם המפורש למקום ששקעה השמש ויצאה שבת,
האם יכול לעשות מלאכה?
"וָ ָאבֹא ַהּיֹום ֶאל ָה ָעיִ ן" (בראשית כ"ד ,מ"ב)
כתב רש"י "ואבא היום"  -היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ.
במאמר האצילות (לא' מהראשונים נדפס בקובץ ישורון ח"ז עמ' רח),
מובא על אנשי קבלה שהיו משתמשים בשמות הקדושים והיו עושים ע"י
זה קפיצת הדרך.
ומסופר שם על החכם הגדול ,המקובל מנברונה ,שהעיד על רבו החסיד
ר' אלעזר מורמיש ז"ל ,כי לעתים ,כשהיה צריך להגיע למקום רחוק
לצורך מצוה ,היה רוכב בדמות ענן המוזמן לכך והגיע אל המקום הרחוק
ההוא ,ומקיים מצוותו וחוזר למקומו ,ופעמים היה רוכב על בהמה כשאר
בני אדם.
פעם אחת נזדמנה לו מצות ברית מילה במקום רחוק ,ורכב על פי
השבועה כמשפטו המורגל אצלו ,ושכח איזה דבר אחד מהשימוש הנצרך
לאנשי החכמה הזאת ,ופלטו הענן קרוב אל הארץ ,ונעשה פיסח צולע על
ירכו ,ולא נתרפא מאותו חולי בשום תחבושת בעולם עד יום מותו והיתה
מנוחתו כבוד.
בשו"ת רב פעלים (לבעל הבן איש חי ,ח"ב סוד ישרים סימן ד ד"ה
חקירה בענין) ,כתב לחקור מה הדין באדם שנמצא בשבת במקום שעוד
לא שקעה השמש ,וקפץ ע"י שם המפורש למקום שכבר שקעה השמש
ויצאה שבת ,האם יכול להתנהג כיום חול ולעשות מלאכה משום שסוף
סוף נמצא כעת במקום שיצאה כבר שבת ,או שנאמר שכל אדם צריך

לשבות כ"ד שעות שלמים בשבת ,והוא שבת פחות מכ"ד שעות.
וכתב שם שגבי שבת כתיב "בכל מושבותיכם" דהולכים בו אחר
המקום ,אם כן גם כאן נלך בו אחר המקום ,וכיון שבמקום הזה נשלם
שבת ונכנס חול אז גם האדם היושב באותו מקום צריך לנהוג כך ,דהא
לא תלה הכתוב שמירת השבת וקדושתו במספר השעות ,שלא אמר צריך
לשבות כ"ד שעות ,אלא אמר "יום" ,ואמר "בכל מושבותיכם" שתלה היום
במקום ,ואם הוא עומד במקום שפנה היום ונכנס הלילה ,הא ודאי לא
נשאר אצלו מקדושת שבת כלום" ,עי"ש[ .ועיין בשו"ת מנחת יצחק ח"ו
סי' פד ד"ה הנה כבר].
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מדוע נוהגים רבים להתפלל 'מנחה גדולה' לכתחילה?
מדוע נקראות 'מנחה גדולה' ו'מנחה קטנה' בשמות אלו? ומי התפלל מנחה פעמיים ביום אחד?
הרב יהודה יעקבזון
בפרשת השבוע נאמר" :ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" ,ואמרו
חכמינו ז"ל" :יצחק תיקן תפילת מנחה  -שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה
לפנות ערב ,ואין שיחה אלא תפילה ,שנאמר תפילה לעני כי יעטוף ולפני
ה' ישפוך שיחו".
מהמילים "לפנות ערב" ,נראה שהתפילה היתה בסמוך לשקיעה ,כפי
שפירשו הראשונים כאן ,ועל הכתוב בפרשת כי תצא "והיה לפנות ערב
ירחץ במים" .וכך מובן גם מדברי חז"ל שאמרו שתפילת מנחה תוקנה
כנגד קרבן התמיד של בין הערביים ,וקרבן זה היה קרֵב בשעה 'תשע
ומחצה' ,דהיינו בתחילת הרבע האחרון של היום .ואכן ,לדעת ראשונים
רבים זמן תפילת מנחה הוא ברבע האחרון של היום ,וכפי שמכונה בפינו
תחילת הרבע האחרון של היום" :זמן מנחה קטנה".
ברם ,מעיקר הדין ניתן להקריב את קרבן התמיד של בין הערביים
בשעה 'שש ומחצה' ,דהיינו כמחצית השעה לאחר חצות היום ,וכך אכן
עשו בערב פסח ,בו היו צריכים להספיק את הקרבת כל קרבנות הפסח
לאחר קרבן התמיד ,ולפני שקיעת החמה .ולפיכך ,דעת ראשונים רבים
שניתן לכתחילה להתפלל תפילת מנחה משעה זו ,המכונה בפינו" :זמן
מנחה גדולה".
ויש מן הראשונים שכתבו שעיקר זמן התפילה  -בזמן מנחה קטנה ,ואם
התפלל בזמן מנחה גדולה יצא ידי חובתו; וכך נפסק בשולחן ערוך .וכתב
המשנה ברורה ,שהחפץ לצאת לדרך ,או שאם ימתין לזמן מנחה קטנה לא
יוכל להתפלל בציבור ,לכל הדעות רשאי להתפלל מנחה גדולה לכתחילה.
ורבים מגדולי ישראל נהגו להתפלל מנחה גדולה בדרך קבע ,וכך מנהג

קהילות רבות וישיבות רבות .ויש שכתבו כי טעם הדבר מפני שלא רצו
לאכול לפני התפילה ,או מפני שלאחר מכן היה להם סדר לימוד ,ולא
אבו להפסיקו.
ובמחצית השעה שבין חצות היום לזמן מנחה גדולה אסור להתפלל
מנחה ,ואף 'אשרי' שלפני תפילת מנחה אין ראוי לומר בזמן זה .ויש
שהקל בשעת הדחק לקרוא בתורה בזמן זה את הקריאה של מנחה
בתענית ציבור .ומי שטעה והתפלל בזמן זה ,נחלקו הפוסקים אם יצא
ידי חובתו; וראוי לשוב ולהתפלל כדין תפילת נדבה ,ולהתנות" :אם אני
חייב בתפילה זו  -תהא לחובתי ,ואם לא  -תהא לנדבה" .ומי שהתחיל
להתפלל בשעה זו ונזכר באמצע התפילה בטעותו ,יסיים את תפילתו,
ולאחר מכן ינהג כנ"ל.
ולסיום ,בדברי הרמ"ע מפאנו מצאנו דבר מעניין בקשר לזמני מנחה
גדולה וקטנה ,והסיבה שנקראו כך :יצחק אבינו תיקן להתפלל מנחה ,אך
לא היה הראשון שהתפלל תפילה זו ,אלא אדם הראשון .ביום שנברא,
לאחר שעמד על רגליו במלוא קומתו בשעה השביעית ,התפלל אדם
הראשון מנחה גדולה ובה הודה להשי"ת על חלקו .לאחר מכן ,בשעה
העשיריתָ ,ח ָטא ,ואז ,כפי שאמרו חז"ל ,הנמיך הקב"ה את קומתו ומיעט
את האור בעולם ,ואז עמד אדם הראשון והתפלל תפילת מנחה נוספת,
ובה ביקש כפרה על חטאו .ולפיכך ,הראשונה שהיתה במלוא הקומה,
ובמלוא האור בעולם ,ומתוך שמחה ,נקראת 'גדולה' ,והשניה ,שהיתה
חסרה ,במיעוט האור ,ומתוך בושה וכלימה ,נקראת 'קטנה'.
בקומה ֵ
[שו"ע או"ח רלג ,א ,ומשנ"ב א-ב;
ביאורים ומוספים דרשו 9 ,8 ,4 ,ו־ ;12יונת אלם פרק צה]

•מדוע פטירת שרה אינה נכללת בעשרת הניסיונות של אברהם?
•היכן התגלתה כוונתו הרעה של עפרון?
•מדוע לא רצה אליעזר לאכול לפני שאמר את דבריו?
•מדוע אנו מברכים את הכלות בברכתו של לבן הרשע?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000
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•
מצב?
המארח מבקש ממך לאכול  -האם חובתך לאכול בכל
תלמיד חכם המשתתף בחתונה  -באיזה שולחן רשאי לשבת?•
והאם מותר למכור מזון לאדם שאינו מברך לפני אכילתו?
הלכות והליכות בסעודה
•המדבר ואוכל בבת אחת ,עשוי להסתכן חלילה בכניסת חלק מהמאכל לדרכי הנשימה ,ולפיכך אמרו חכמינו ז"ל
שאסור לדבר באמצע האכילה אפילו מילה אחת ,ואף בדברי תורה.
•מצוה על כל אדם ללמוד תורה בסעודתו ,והפליגו חכמים בחומרת הדבר ואמרו שכל סעודה שאין אומרים בה
דברי תורה נחשבת כתקרובת עבודה זרה ,רחמנא ליצלן.
•אמרו חכמים" :כל מה שאומר לך בעל הבית עֲׁשֵה"; אך יתכן כי בעניני אכילה ושתיה ,כאשר קיים חשש שיזיקוהו,
אין חובה לציית לבעל הבית.
•אין לאכול ישירות מפרוסת לחם שיש בה יותר מ'כביצה' ,כיון שהדבר נראה כרעבתנות ,אלא אם כן הדרך לאחוז
יותר מכביצה ,כגון בפיתה ,בכריך ,וכדומה.
•השותה מלוא הכוס יין ,בכוס שיש בה 'רביעית'  -ישתה בשתי לגימות ,כיון ששתיה בלגימה אחת היא דרך זלילה,
ושתיה בשלוש לגימות ויותר היא דרך גאווה.
•כאשר שני אנשים ויותר אוכלים יחד ,הגדול שבהם בחכמה  -או בשנים ,אם הם שוים בחכמתם  -פותח באכילה;
ואף כשיש קערה או צלחת לפני כל אחד.
•לא ישתה אדם מכוס ששתה הימנו אחֵר ,אם לא ידוע לו בוודאות כי זה ששתה מהכוס לפניו הוא בריא ,מחשש
שמא יש לו מחלה כלשהי העשויה לעבור באמצעות רוק וכדומה.
•חכמינו ז"ל אמרו שאדם השותה במהלך סעודתו ,לא יניח לאחר מכן את הכוס הריקה על השולחן .וכתבו
הפוסקים שבזמננו אין כל פגם בהנחת הכוס הריקה על השולחן.
•אורח אינו רשאי לתת ממנה חשובה המוגשת לפניו לאחֵר ,ואף לבני ביתו של המארח ,מחשש שמא לא יהיה
מספיק אוכל עבורו ,ובעל הבית יתבייש בכך.
•תלמיד חכם לא ישב בסעודה יחד עם 'עם הארץ' ,ואף בסעודת מצוה .ואם יש בכך תועלת לחיזוק איזו מצוה ,כגון
בסעודה למען קרן צדקה מסוימת  -מותר.
•מי שיצא באמצע סעודת פת ממקום האכילה ,למשך שעה ושעתי ִם ,בודאי הסיח דעתו משמירת טהרת ידיו,
וכששב לסעודתו חייב ליטול את ידיו שנית ,בברכה.

האכילה הראויה
•ההנהגה הישרה בעניני אכילה ושתיה היא  -לאכול ולשתות מתוך שמחה וטוּב לבב ,מאכלים ומשקאות המועילים
לגוף ,ולא כאלו הער ֵבים לפי שעה אך מזיקים לגוף.
"ד ַּב ֵר א ֶל
•האדם צריך להזהר מריבוי אכילה ושתיה .ולדעת הרמב"ן ,באכילה כזו עשויים לעבור על מצות עשהּ :
שׂרָא ֵל וְאָמַר ְּתָ ֲאלֵהֶם ק ְׁדשִים ּתִהְיוּ".
ּכ ָל ֲעד ַת ּב ְנֵי י ִ ְ
•אין להניח אוכל במקום בלתי נקי ,או לזרקו באופן שי ִּמָע ֵך וי ִּמָא ֵס מאכילה .ויתֵרה חשיבותה של הפת מכל
האוכלים ,שאין לזורקה אף באופן שלא תמאס מאכילה.
•יש אומרים שאין איסור בסיוע לעוברי עבירה באיסור דרבנן; ויש מהפוסקים שהתירו על סמך דעה זו למכור
מאכל לאדם שאינו מברך ,כיון שיכול לקנות את המאכל במקום אחר.

שיעורים
מידע עדכונים
עכשיו בקו השיעורים של דרשו0772613337 :
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000
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האם מותר לערוך שינוי בשעון שבת מכני?
והאם מותר לנתק שקע של מכשיר ּכָבוּי?
הרב יהודה יעקבזון
שעון שבת מכני ,העשוי זיזים זיזים ,ואינו דיגיטלי ,המכוון להפסיק את
זרם החשמל  -לדעת פוסקים רבים אסור לערוך בו כל שינוי בשבת ,בין
לאחרה ,משום
ּ
על מנת להקדים את שעת הפסקת הזרם ,ובין על מנת
איסורי 'בונה' ו'סותר' בזרם החשמל ,כדעת החזון איש ,ומטעמים נוספים.
ויש אומרים ששינוי המקדים את הפסקת הזרם מותר לצורך חולה או
לצורך מצוה ,וכן שינוי המאחר את הפסקת הזרם מותר מעיקר הדין ,אך
אין להקל בכך אלא לצורך חולה.

ונחלקו הפוסקים אם לדעת האוסרים משום בונה וסותר אסור הדבר
אף כשזרם החשמל אינו עובר בשעון ,דהיינו שהוא במצב כבוי .ונדון זה
תלוי בנדון הוצאת שקע מן התקע בשבת כאשר זרם החשמל אינו פועל,
שיש אומרים כי אין בכך איסור אף לדעת החזון איש ,אלא שיש להוציאו
ב'שינוי' משום איסור מוקצה ,ויש אומרים שלדעת החזון איש הדבר
אסור משום סותר.
[ביאורים ומוספים דרשו ,רסה]25 ,

לחתוך קוגל או לקחת מרק בעודם מונחים על הפלטה
ומה עם טשולנט שיש בו עצמות  -האם מותר להוציא ממנו את האוכל? • סיכום מקוצר בהלכות 'מגיס'
הרב יצחק פוליטנסקי
איסורי "מגיס"
המערבב בכף (מגיס) כדרך המבשלים ,אוכל המונח בסיר "ואינו מבושל
כל צורכו" ,בין אם הוא על האש או שהורד מהאש והוא עדין חם בדרגת
"יד סולדת בו" עובר על איסור בישול דאורייתא.
חכמים הוסיפו עוד וגזרו שגם כאשר אינו מתכוון לערבב ,אלא רק
מוציא בכף אוכל מהסיר הנ"ל ,גם פעולה זו נאסרה מדרבנן.
דוגמאות שדנו בהם הפוסקים:
1 .1סיר העומד על האש ובו אוכל רותח המבושל כל צורכו  -אין להוציא
ממנו אוכל ע"י כלי משום שכך גם הרגילות להגיס .אך אם כאשר
מורידו מהאש ,לא יוכל להחזירו (מחשש שיעבור על איסור של
"חזרה" בבישול)  -בכגון זה יש שהתירו להוציא מהסיר בנחת את
האוכל מלמעלה ויזהר מלערב.
2 .2כאשר האוכל ,המבושל כל צורכו ,מונח בסיר שעומד על גבי פח
(בלעך) שעל האש ,אך לא כנגד הלהבה  -יש המתירים שאינו נחשב
לענין זה כעומד על האש ,ומותר להוציא מהסיר אוכל עם כף ,אך כתב
על כך המשנ"ב "והרוצה להחמיר ימנע מהגסה וערבוב ממש".
3 .3כאשר אותו הסיר נמצא כנגד הלהבה ,יש מקילים להזיזו מהלהבה
ואז יוכל להוציא ממנו עם כף.
4 .4סיר העומד על פלטה חשמלית והאוכל שבו רותח ומבושל כל צורכו
 נחשב כעומד על האש ואין להוציא ממנו אוכל עם כף .גם במקרהזה ,אם יש חשש מאיסור של "חזרה" בבישול ,יש המתירים זאת כנ"ל.
5 .5מאכל יבש כגון קוגל הנמצא בסיר ומבושל כל צורכו ,אפילו כשעומד
על האש  -מותר להוציא ממנו בכלי ומותר גם לפרוס ממנו פרוסות

בעודו בתוך הסיר ,כיון שלא שייך בזה "מגיס".
6 .6מים חמים וכן מרק צלול ללא חתיכות ,שרתחו כבר ועדין בדרגת חום
שיד סולדת בו  -גם אם עומדים על האש ,מותר להוציא מהם עם כף.
ויש מי שאוסר במרק בלבד.
בהגדרת "תבשיל המבושל כל צורכו" יש הבדל במידה ובאוכל ישנן
עצמות ,ולפחות חלק מבני הבית רגילים לאוכלם או למצוץ מהם את תוכנם,
שבמקרה זה התבשיל מוגדר כ"לא מבושל כל צורכו" מחמת שהעצמות
ממשיכות להתרכך לצורך אכילתן ולכן דינו כמבואר בתנאים לעיל.
בכל המקרים ,הכף צריכה להיות נקיה ויבשה ,אך באופנים מסויימים
ניתן להקל גם אם יש בכף שיירי אוכל מבושל ,אך רק לפי כללי "חזרה"
בבישול.
כיסוי הסיר
איסור מגיס המסייע בבישול שייך גם בכיסוי הסיר כיון שפעולה זו
מסייעת בבישול האוכל שבתוכו ,ולכן:
1 .1אוכל שאינו מבושל כל צורכו ,בין אם הסיר עומד על גבי האש ובין
שאינו על האש  -אסור מדאורייתא לכסותו עם מכסה הסיר.
2 .2אוכל המבושל כל צורכו ועומד על גבי האש  -יש להימנע מלכסותו.
גם במקרה זה אם יש חשש מאיסור של "חזרה" בבישול ,יש המתירים
זאת כנ"ל.
3 .3כאשר האוכל מבושל כל צורכו ואינו עומד על גבי האש  -מותר
לכסותו במכסה יבש (הגדרת עומד על האש הוא כפי שהוגדר לעיל).
(מתוך אורחות שבת ,ביאורים ומוספים של "דרשו" ועוד,
אך אין לפסוק מהם הלכה למעשה ללא עיון במקורות)

דרשו | רח' הקבלן  45ירושלים |  | 02-5609000לשאלות ופניות בכל נושאInfo@Dirshu.com :

גליון רל"ג
שנה ו' תשע"ז

ותקח רבקה וגו' אחרי האיש ויקח
העבד את רבקה וגו' )כ"ד ס"א(

האב את בתו לשלוחי הבעל הרי היא
ברשות הבעל ,הלך האב עם שלוחי

רבי יוסי ישב ועסק בתורה ,בא אליו
רבי אבא ראהו רבי יוסי ,קם לקראתו

מסופר על הגה"ק רבי שלמה זלמן

הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי

מוואלוזין זיע"א אחיו של הגה"ק רבי

הבעל ,הרי היא ברשות האב ,מסרו

חיים מוואלוזין זיע"א ,שבהיותו כבן

שלוחי האב לשלוחי הבעל ,הרי היא

שבע כבר היה בקי במספר מסכתות.

ברשות הבעל ,ועתה ,המשיך הילד

חצות הלילה .אחר חצות נרדם רבי אבא,

ביום החמישי בשבוע היתה דרכם של

במתיקות את דבריו ,דברי הכתוב הם

ורבי יוסי ישב והביט בו .והנה ראה את

המלמדים ללמוד עם התלמידים את

מדוייקים

מספר

פרשת השבוע כולה עם פירוש רש"י.

פניו והם נעשים אדומים והוא צוחק,

פסוקים לפני הכתוב הזה בפסוק י' ,נאמר

והנה

הגיעה

פרשת

חיי

ומזוקקים ,כי

הלא

שרה,

כי אליעזר לקח אתו את כל טוב אדוניו

ואמר הנה בעל ההלכה בא .עסקו שניהם
בתורה עד שהחשיך והמשיכו בלימוד עד

באותו רגע התמלא הבית אור גדול .הבין
רבי יוסי שהשכינה שורה בבית ,השפיל

התלמידים ובתוכם שלמה זלמן הקטן,

בידו ,ומפרש רש"י שם ,שטר מתנה כתב

ישבו וקראו לפני רבם את הפסוק

ליצחק על כל אשר לו כדי שיסכימו

עיניו וישב שם עד שהאיר היום .וכל

"ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על

לשלוח לו בתם ,וכמובן שגם אליעזר

אותו זמן היה אור גדול וזוהר בבית.

הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח

עבד אברהם היה בכלל שטר מתנה זה

כשהאיר היום החשיך בבית ורבי אבא

העבד את רבקה וילך" .הילד שלמה

להיות לעבד ליצחק ,אבל כל זמן שרבקה

זלמן פנה אל מלמדו ושאל אותו:

ונערותיה בתור שלוחי האב או אחיה

מדוע מתחילה כאשר רבקה ונערותיה

ואמה הלכו יחד עם אליעזר ,עדיין לא

הלכו אחרי אליעזר קראהו הכתוב

היה אליעזר עבדה של רבקה וכמו

בשם איש ,כמו שנאמר ותלכנה אחרי

שנאמר במשנה מפורש כי בזמן שהלכו

שאספר לך מה ראיתי ,שר הפנים המלאך

האיש ,ואילו אחרי כן כשלקח את

שלוחי האב עם שלוחי הבעל עדיין היא

מטטרון נשא את נשמתי למעלה וראיתי

רבקה והלך עמה קרא אותו בשם עבד.

ברשות האב ,ואין לה כל חלק ונחלה

המלמד נשתתק ,הרהר קמט את מצחו

נשמות

בנכסי בעלה ,ומשום כך כתוב לאמר

ולא ידע מה לענות ,אז פנה אליו ואמר

ותקם רבקה ונערותיה ותלכנה אחרי

התעורר כשפניו מאירות ועיניו צוחקות,
אחז בו רבי יוסי בחרדת קודש ,הבין רבי
אבא כוונתו ואמר לו ,יודע אני מה רצונך

שם

סודות

עליונים,

ראיתי

צדיקים בחדרים עליונים ושר הפנים אמר
להם :אשריכם ,צדיקים ,שבגללכם נבנה

לו :נו זלמנקה הלא אומרים עליך כי

האיש ולא אחרי העבד ,כי כשהלכה עם

חריף ומחודד אתה ,הראיני נא את

נערותיה שלוחי אביה או אמה עדיין

אני בבנין קדוש של השם היקר להשפיע

כוחך ותענה בעצמך תשובה כהלכה

היתה ברשות הוריה ואין אליעזר נחשב

לצבאותיו של מלך העליון ועוד ראיתי

על שאלתך .זלמן הקטן סגר את עיניו,

לעבד לה ,ואולם אחרי כן כשנערותיה

את תורתי שלמדתי מונחת שם תלי תלים

חשב מעט ואחרי דומיה קצרה ענה:

עזבו אותה וחזרו לבית אביה ,והיא

אני חושב ,כי דברי הכתוב יתיישבו

הלכה רק עם אליעזר שליח הבעל ,נאמר

היטב על פי משנה אחת ,שלא מזמן

ויקח העבד את רבקה וילך ,כי אחרי

למדתי אותה במסכת כתובות )דף מח(

ששלוחי האב מסרו אותה לשליח הבעל

לעולם היא הבת ברשות האב ,עד

שהוא אליעזר ,הרי היא ברשות הבעל

שתכנס לרשות הבעל לנישואין ,מסר

ואליעזר נחשב לעבד לה.

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:00 :ת"א4:14 :

כמגדל גדול לכן שמחתי מאוד ואתה
ראית זאת על פני
)ז"ח ויצא כ"ח(

זמני יציאת השבת

פרשת חיי שרה

ירושלים 5:15 :ת"א 5:15 :ר"ת5:53 :

לחיים רבי נפתלי

בלי מעילו וכובעו? אך חבילת השטרות שבידו המושטת של רבי

בשנה בה התרחש סיפור זה ,היה חורף קשה מאד ,משך

נפתלי קרצה לו ופיתתה אותו ,ועד מהרה נסגרה גם העסקה

שבועות רבים פקדו סערות שלג ורוחות עזות את העיירה

השנייה .רבי נפתלי צעד לביתו עם שק מלא בצלים ועם פריטי

לובלין .על הדרכים נערם השלג לגובה כזה שאיש לא יכול

לבוש חדשים בלתי רגילים.

היה ללכת כמעט לשום מקום .פירושו של דבר היה,
שהאיכרים מהכפרים בסביבה לא יכלו להגיע לעיר עם
תוצרתם ,ואספקת המזון נידלדלה במהירות.

מאוחר יותר באותו יום ,הופיע איכר מחוץ לביתו של החוזה.
הוא היה לבוש בפרווה בסגנון האיכרים ,עם כובע עצום שכיסה
את מצחו ואת חלקם העליון של פניו ,ועם מגפיים מכוסות בבוץ.

מוצרי יסוד של האוכל חסרו לחלוטין ,וגם פירות וירקות לא

בשפת הגויים ובנימה המאפיינת אותם ,הוא קרא" :בצלים!

היה בנמצא ,עד כדי כך שלא היו בצלים למאכלי השבת

בצלים למכירה"! המוני חסידים הגיעו מכל עבר .כולם רצו

המסורתיים .עובדה זו הייתה כמעט בלתי אפשרית ,שכן

לקנות בצלים לכבוד שבת קודש .הם התקבצו סביב מוכר

בלובלין כמו בקהילות רבות אחרות ,המנה הקרויה ביידיש

הבצלים וניסו לשאת ולתת אתו ,אך הוא סירב להוריד מן

"אייער -מיט-ציבעל" ,המורכבת מתערובת של ביצים ובצל

המחיר הגבוה מאד שנקב .ואז לפתע פתאום ,הכריז כי הוא

קצוצים ,שנחשבה למרכיב שכמעט אי אפשר בלעדיו ביום

מפסיק למכור באותו יום .לא עוד בצלים למכירה.

שבת קודש .יהודי לובלין זכרו מקרים שבהם לא היה בשר או
דגים ,אך מי שמע על מחסור חמור בבצלים?

החסידים התחננו בפניו" .אנחנו חייבים להביא ובכל מחיר
כמה בצלים לרבי לכבוד שבת קודש! הוא איש דגול וקדוש .אם

בבית הצדיק המפורסם ,ה"חוזה" הקדוש מלובלין זיע"א,

רק תרשה לנו לקנות לו בצלים ,יבואו עליך שפע ברכות" ".אם

שררה מצוקה מיוחדת .אחרי הכל ,מנהגי החסידות מייחסים

הוא כל כך מיוחד כפי שאתם אומרים ,אמכור לו" ,אמר האיכר,

חשיבות רבה לסלט פשוט זה .הם ניסו להשיג כמה בצלים

"אך רק אם אוכל למכור לו ישירות ,פנים אל פנים ".החסידים

בכל דרך אפשרית ,אך מאמציהם עלו בתוהו .מישהו אפילו

היו מזועזעים .כיצד יוכלו להביא בפני הרבי טיפוס גס שכזה?

הצליח לפלס דרכו בין ערימות השלג עד חוותיהם של כמה

לאחר כמה רגעי בלבול ומבוכה ,הבינו שאין להם ברירה.

מאיכרי הסביבה ,אך גם להם לא היו בצלים.

משלחת מיוחדת הובילה את האיכר העמוס בצלים אל ביתו של

בבוקר יום שישי ,הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א ,שהיה
מתלמידיו הגדולים של ה"חוזה" ,קם השכם בבוקר כהרגלו,
כדי לצאת לבית הכנסת של הרבי ולשפוך לבו בתפילה
לבוראו .בדרכו הביתה עבר דרך כיכר השוק ושם נתקל
במפתיע באיכר שהיה לו שק מלא בצלים" .הו!" אמר לעצמו
רבי נפתלי ,ורעיון נועז עלה במחשבתו" .זו בדיוק ההזדמנות
לה חיכיתי ,ברוך השם".

הרבי.

כשהגיעו ,היה החוזה עסוק בצחצוח גביע הקידוש המיוחדת
שלו כפי שעשה בכל יום שישי לפני השבת .היה זה גביע מיוחד
במינו ,עשוי זהב טהור ,בעל גילופים עדינים ומסובכים המראים
אתרים מפורסמים בארץ הקודש ,כמו הכותל המערבי ,מגדל
דוד והר הזיתים .שמועות רבות סבבו את כוס הקידוש ואת
תולדותיה.

הוא ניגש לגוי והציע לו לקנות את השק כולו .האיכר ידע
היטב את ערכה של סחורתו היקרה וציפה לעשות רווח נאה

יודעי דבר אמרו שה"חוזה" ירש אותה מאחד מגדולי החסידות

ממכירתה .לא זו העת לפשרות והנחות! הוא נקב בסכום גבוה

של הדור הקודם ,וכל מי שזכה לברך על תכולתה ולשתות

במיוחד .להפתעתו הרבה ,הסכים רבי נפתלי מיד ונתן לו את

ממנה ,ראה ברכה רבה בחייו .אלא שלא קל היה לזכות בחסד

כל הכסף שדרש .אך לא היה קץ להפתעות" .אני רוצה לקנות

זה .ה"חוזה" לא הרשה לאף אחד אחר להשתמש בה או אף

גם את מעיל הפרווה שלך ואת כובעך" ,הוסיף רבי נפתלי.

לגעת בה .כל השבוע כולו עמדה הכוס בארון נעול עד יום

האיכר בקושי האמין למשמע אוזניו .הוא סירב לבקשה

שישי ,ואז נהג לצחצחה עד שהבריקה ונצצה על מפת השבת

כשהוא נדהם לחלוטין .כיצד יוכל לשוב לביתו בקור המקפיא

הלבנה.

כשהביאו החסידים את "הגוי" עם שק הבצלים שלו ,הבין

ואברהם זקן בא בימים )נ"ד א'(

הצדיק מיד את הסיבה לכך" .כמה אתה רוצה בעד

איתא במדרש )בראשית רבה נ" ט ט'( אמר רב אחא

הבצלים שלך?" שאל את האיכר" ,רק רגע ,לא כל כך

יש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים ,בימים ואינו

מהר" ,השיב האיכר בגסות והרים ידו כאילו רצה לדחות

בזקנה ,אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה.

את הצעתו של הרבי" .אני קופא מקור .אני זקוק למשקה

אפשר להבין את דברי המדרש למשל לאדם אחד

הגון כדי לחמם את גופי ואת נפשי" .היה ברור שלא חשב

שנזדמן לאחת מערי ההר רחוקה מישוב וכל תושביה

על כוס תה דווקא .ה"חוזה" הורה למשרתו לתת לאיש כוס

יהודים יראי ה' בתכלית ובין היתר ביקר במקומות

יי"ש ,ובמהרה הונחה לפני האיכר כוס משקה חריף גדושה
עד שפתה .זה הכל?" קרא האיכר כנעלב" .רק הכוס הקטנה
הזו"? תנו לו את כל הבקבוק והניחו לו לעשות כחפצו",
אמר ה"חוזה" והפנה את גבו .כעת נראה מוכר הבצלים
כמי שנעלב עלבון עמוק" .מה! אתם חושבים שאני שתיין?"
צעק בכעס" .אני אראה לכם! אני אלך הביתה ולא אמכור
לכם כלום!" הוא קשר את השק והיטיב את מעילו כאילו
עמד לעזוב.
החסידים מיהרו לנסות להרגיעו כשהם ממלמלים
בדאגה מילות פיוס .לבסוף נרגע וחייך" .אני אגיד לכם
מה" ,הוא אמר ,בהצביעו על גביע הזהב הנוצץ שעל
השולחן" .אמכור לך את הבצלים שלי אך ורק אם הרבי
ימלא את הגביע הזה במשקה ויתן לי לשתות ממנו".
החסידים נסוגו לאחור ,המומים .איש לא העז לשתות
מגביע הקידוש הזה מלבד החוזה עצמו .האם איכר ערל

הקדושים שבה וכן ביקר בבית הקברות והנה בהיותו
בבית הקברות עבר על פני המצבות וראה דבר מוזר
מאד ,על המצבות חרוט גילם של הנפטרים זה חי
עשר שנים ומספר חודשים וזה חי

עשרים שנה

ומספר שבועות ,זה שלושים שנה ומספר ימים,
והקשיש שבכולם אינו עובר ארבעים שנה .ותמה מאד
על זה ואמר האם הארץ הזו אוכלת יושביה ? והרי
במו עיני ראיתי בתוכה אנשים זקנים ובאים בימים.
מיד ניגש אותו אדם לראש חברא קדישא להסביר לו
פשר דבר ,אמר לו ראש החברא קדישא ,דע לך כי
מנהג מקומנו מימי קדם לרשום על המצבות רק החיים
הרוחניים שחי אדם על פני האדמה ,והם הזמנים
שניצל אותם לתורה ולמצוות ,וכל אחד מאתנו מיום
עמדו על דעתו רושם כל שעה ושעה שהקדיש לתורה
ולעבודה וגמילות חסדים ,ובעת פקודתו אנו מצרפים
את השעות לימים וימים לחודשים וחודשים לשנים
והסכום הכולל נטו החיים רושמים על המצבה וכל

ושתוי זה ישתה את הטיפה המרה שלו מתוך הגביע

חיי ההבל שהם ברוטו לא נזכרים ,כי מה יתרון לאדם

המקודש? הם הציעו לו כוסות וספלים אחרים ,גדולים

בכל עמלו שיעמול תחת השמש וחכמינו אמרו

יותר ,לחוד או ביחד ,אך הוא התעקש" .כמו שאמרתי לכם,

שלמעלה מן השמש והיא תורה ומצוותיה יש יתרון,

רק מן הגביע הזה .אחרת אלך הביתה".

ואם כן חיי האדם האמיתיים הם אלו שהקדיש לתורה

הם ניסו שוב להניאו מכך ,אך כלום לא עזר .הוא פשוט
סירב .בידיים רועדות ובלב כבד מילא ה"חוזה" בעצמו את
הגביע היקר במשקה החריף ,ובמשיכת כתפיים נואשת נתן
אותו בידי האיכר .זה הרימו בידו הימנית ,צמצם את עיניו
ובריכוז וכוונה גדולים קרא" ,ברוך אתה ....שהכל נהיה

ומצוותיה .כששמע אותו אדם דבר זה עמד וקרא
בהתפעלות ברוך ה' שבחר בעם סגולה.
ועל פי מעשה זה יובן הפסוק ואברהם זקן בא בימים
שאברהם לא היה זקן ברוטו אלא בא בימים בא
בחשבון הימים שכל ימי חייו עלי אדמות לא היתה
בהם שעה אחת לבטלה ולכן בירך אותו ה' בכל

בדברו ".ההפתעה היתה גדולה ,הדיבור נעתק מפי כולם.
רק ה"חוזה" הקדוש ,אחרי שנעץ מבטו לרגע באיש ,קלט
מה התרחש .חיוך רחב התפשט על פניו" .לחיים ,רבי
נפתלי! אתה כל כך פיקח ,מן הסתם ראוי אתה לשתות
מגביע זה ...לחיים"!

)עטרת אליהו(

ותרנותו של החפץ חיים שהביאה

מידת החסד של צדיק

זיסקינד )תורת יקותיאל – תקס"ד(

לקידוש השם

מסופר על אחד מראשי הישיבות
שנסע לארצות הברית כדי לאסוף

מעשה שהלך הגה"ק ה"חפץ

כשנכנס

חיים " זיע"א בעיר גרודנא על

צדקה

עבור

לבקר

את

הישיבה.

שבת קודש כ"ה מרחשון
הגה" ק רבי רפאל הכהן אב" ד אה" ו ב"ר יקותיאל
הגה" ק רבי יצחק יואל ב" ר גדליה מלינץ
)תקפ"ח(
הרה"ק רבי נפתלי מליזענסק ב" ר אליעזר )תקצ"ט(
הרה"ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא ב"ר יששכר

משה

מדרכה צרה .ממולו הלך נכרי

דב מבעזלא )תש"י(

פיינשטיין זיע"א ,התעניין למטרת

שהיה שר הצבא ,מיד הזדרז

יום ראשון כ"ו מרחשון
הרה"ק רבי שלום מבראהין  -קודינוב ב "ר ברוך

ביקורו ,סיפר לו את מטרת בואו

ה"חפץ חיים " וירד מהמדרכה

מרדכי )תרפ"ו(

והוסיף שהוא מתכנן לנסוע גם

כדי לאפשר לשר לעבור ,תמה

לטורונטו .שאל אותו רבי משה

הלה ,מה נחפז זקן זה להדחות

האם הוא מתכוון לבקר גם אצל

מפניו ? ניגש אליו ושאלו על כך.

עשיר פלוני בטורונטו ? השיב ראש

השיבו ה" חפץ חיים" :בכל ימי

הישיבה שאכן חושב להיות גם

חיי נהגתי לוותר ולאפשר לכולם

אצלו .אמר לו רבי משה :יש לי

ללכת

עומד.

איזה מכתב לכתוב לו ,איני רוצה

הפטיר השר" :עם מידה טובה זו,

מיכל מזוויהל )תרל"ב (

להטריח את כבודו ,אבל אם בין

אתה תעבור את חייך באושר".

יום חמישי א' כסלו
הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב ב"ר יהודה

הגאון

רבי

בדרך

אני

בה

מצוה ולמסור לו את המכתב ?
"בשמחה רבה" ענה ראש הישיבה.

מעשה בהגה"ק רבי יוסף חיים

כתב רבי משה את המכתב ,הכניסו

זונענפעלד

זיע"א

שנסע

למעטפה ,סגר אותה ומסר לראש

במרכבתו

כשגשמים

שוטפים

הישיבה.

לטורונטו,

יורדים בזרם ו בסערה .לפתע

ודבר ראשון עשה את שליחותו

הבחין באשה העומדת תחת גגון

של רבי משה ,נכנס לאותו עשיר

סוככת

בבגדיה הרטובים

על

ומסר לו את המכתב ,העשיר פתח

פעוטה.

רבה

של

את המכתב ולאחר שקרא אותו

ירושלים

העלה חיוך על שפתיו ,מסתבר

משמונים ,לעצור את העגלה,

שהיה זה מכתב המלצה שכתב רבי

קפץ

ליד

משה עבור ראש הישיבה .כשהוא

העגלון,

לא

עצמו

ידע

שזאת

המלצה

פקד

מיד

שהיה

החוצה

ולהתיישב

ורמז

אז

והתיישב
לאשה

במושב

האחורי.

הגונה אחרי המלצה כזאת .מדהים

את מבוקשו כיון שלא רצתה

לראות איזו מידה מושלמת של

שבגללה ישב הרב הזקן במקום

חסד .רבי משה לא רצה שהלה

אשר שם ודאי יתרטב ,אך לבסוף

ירגיש מחויב כלפיו תודה .אלא

הסכימה

לה

אדרבה ,הוא נתן לו להרגיש כאילו

שבין כה וכה אינו חוזר להתיישב

הוא ראש הישיבה עושה טובה

שם מאחר וכבר ייעד את המקום

לרבי משה .

ההוא לצורך חסד.

ר

)תשנ"ט (
יום שלישי כ"ח מרחשון
הגה" ק רבי חיים הכהן רפופורט מאוטראה )מים
חיים ת"ר (
יום רביעי כ"ט מרחשון
רבי יצחק שלמה גולדברג מזעליחוב ב"ר יחיאל

לאחר

תקל"ז(
הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז' ב"ר אהרן
משה )תקנ"ה(
הרה"ק רבי משולם פייביש הלוי )יושר דברי אמת(
ב" ר אהרן משה
הרה"ק רבי ישראל יצחק מראדושיץ ב" ר דוב בער
)תרי"ח(
הה" ק רבי עקיבא סופר )דעת סופר ( ב"ר שמחה
בונים )תש"ך(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לעלות

עבורו ,כמובן שהעשיר נתן נדבה

גל פז

הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק ב"ר דוד יצחק

למעלה

מתחילה סירבה האשה למלאות

בחסות רשת חנויות

רבי אברהם ) תרכ"ח(

יום שישי ב' כסלו
הרה"ק רבי שמעריל מווערחובקה )תלמיד הבעש" ט

איזה חכם המכיר את מקומו

הגיע

הרה"ק רבי צבי לאנדמאן מקיטוב סטרעליסק ב"ר

לייב ) תר"ז (

כך תהיה אצלו אולי תהיה שליח

הלה

יום שני כ"ז מרחשון
הגה" ק רבי רפאל אשכנזי )מראה עיניים -תקפ"ו (

שהסביר

הרה"ק ר' צבי הירש מרימינוב
)יומא דהילולא ל' מרחשון( אמר
פעם ,שמעולם לא פגע ביהודי ,רק
פעם אחת שדחף וגער ביהודי
שדיבר בסעודה שלישית ,ואמר לו:
איך ביכולתך לדבר בשעה זו,
והפטיר שאינו מתחרט על זה.

נדבת הר"ר פינחס צבי שיינברגר הי"ו
לזכות נכדו הנולד לו למזל טוב

בן לחתנו הר"ר ש .שלמה טייטלבוים הי"ו
יזכו לרוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח ,אמן

בס"ד

פרשת חיי שרה ,כ"ה במרחשון תשע"ז
שבת מברכים חודש כסלו .מולדו :יום ג' שעה  4עם  8דק' 6 ,חלקים .ראש־חודש ביום חמישי.
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ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ְּתנ ּו ִלי ֲאח ַּזת־ ֶק ֶבר ִע ָּמ ֶכם וְ ֶא ְק ְ ּב ָרה ֵמ ִתי ִמ ְּל ָפנָ י )כג ,ד(
ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ַה ַּמ ִּגיד ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ִמ ְּט ׁ ֶש ְרנוֹ ִ ּבילִ ,ה ְת ּ ַפ ְר ְסמ ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת ָ ּבנָ יו
ְּכ ַמנְ ִהיגֵ י ֵ ָדה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַר ִ ּבים נֵ אוֹ ת ּו ְלאוֹ ָרםַ .ה ָּצ ִעיר ׁ ֶש ָ ּב ֶהםָ ,היָ ה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן
ְטוֶ ְר ְס ִקי ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ָ ּב ִעיר ַר ְח ַמ ְס ְט ִריוְ ָקא וְ ַ ל־ ׁ ְש ָמ ּה ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ,וְ ָהיָ ה ַרק ְּכבֶ ן
ֶ שְׂ ִרים ִ ּב ְפ ִט ַירת ָאבִ יו .דָּ חוּק ְ ּב ַפ ְרנָ ָסתוֹ ָהיָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ְמ ַ ִּטים ׁ ִש ֲחר ּו ֶאת־ ּ ָפנָ יו
אשית יְ ֵמי ַהנְ ָהגָ תוֹ  ,וּבֵ יתוֹ ֵר ָ
יקם .יוֹ ם ֶא ָחדִ ,ה ִּגי ָ ה ֵא ָליו ִמ ׁ ְש ַל ַחת ֵמ ַא ַחת
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ָה ֲ יָ רוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ָּמחוֹ ז ,וְ ַה ָּלל ּו ִ ּב ְק ׁש ּו ְל ַהזְ ִמינוֹ ִל ׁ ְשבּ ֹת ֶא ְצ ָלם ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש,
יה יְ ַקדֵּ ׁש ֶח ְל ַקת ֲא ָד ָמה וְ יִ ְק ַ ּבע אוֹ ָת ּה ְלבֵ ית־ ַ ְל ִמין ִלבְ נֵ י ָה ֲ יָ ָרה .נַ ֲ נָ ה
ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ָל ֶהם ָה ַר ִ ּבי וְ ִה ְס ִּכים ְל ַב ָּק ׁ ָש ָתםַ ,א ְך ִ ּב ֵּק ׁש ֵמ ֶהם ְל ַה ְמ ִּתין זְ ַמן־ ָמה ַ ,ד ׁ ֶש ַ ּי ֲ ֶלה
יא ָתםִ ,ה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ָה ַר ִ ּבי ַל ֲ ר ְֹך ִא ֶּג ֶרת
ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ִּגי ַ ֶאל ֲ יָ ָר ָתם ְּכ ַב ָּק ׁ ָש ָתםִ .עם יְ ִצ ָ
ְל ָא ִחיו ַה ָּגדוֹ ל ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן ִמ ְּט ׁ ֶש ְרנוֹ ִ ּביל ,ו ִּב ֵּק ׁש ֵמ ַא ַחד ַה ַּג ָ ּב ִאים ׁ ֶש ֲח ָתנוֹ ָהיָ ה
ֶ גְ לוֹ ןִ ,ל ְמסֹר ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב ְל ָא ִחיו .נָ ַטל ַה ָּלה ֶאת־ ַה ִּמ ְכ ָּתב ,וְ ַה ַּג ָ ּב ִאים ֵה ִציצ ּו
ְ ּב ָת ְכנוֹ וְ ָרא ּוִּ ,כי ָה ַר ִ ּבי ְמ ַב ֵּק ׁש ֵמ ָא ִחיו ֶאת ֵס ֶדר ַה ַּכ ָּונוֹ ת וְ ַה ֲה ָכנָ ה ָה ְראוּיָ ה
יתי ָצ ִעיר ְליָ ִמים ְ ּב ִה ְס ַּת ְּלק ּות
ְל ִקדּ ו ּׁש ַה ֶח ְל ָקה ְל ֵ'בית־ ַה ַח ִ ּיים'ִ " ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהיִ ִ
יתי ִל ְלמֹד ִמ ֶּמ ּנ ּו דָּ בָ ר זֶ ה"ְּ .כ ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן
ָאבִ ינ ּו ַה ַּצדִּ יק ,וְ לֹא זָ ִכ ִ
ֶאת־ ַה ִּמ ְכ ָּתב ֵמ ָא ִחיו ַהצָּ ִעירִ ,ה ְת ַ ֵּמק ְ ּב ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּכ ַתב
ֶאת־ ְּת ׁשו ָּבתוֹ ַ ל ַה ִּמ ְכ ָּתב ,וֶ ֱה ׁ ִשיבוֹ ִל ֵידי ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
יחַּ .גם ַה ּ ַפ ַ ם ִע ְ ּינ ּו בּ וֹ ַה ַּג ָ ּב ִאים,
יא ָתם הוֹ ָרה לוֹ ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן ָּכ ְך" :טֹל נָ א ֶאת
ֶט ֶרם ְמ ָסרוּה ּו ִל ֵידי ָה ַר ִ ּבי ,וְ ִל ְפ ִל ָ
יטב ִ ּב ְדבָ ָריו
ּ ֵפרו ּׁשוֹ ׁ ֶשל ָה'אוֹ ר־ ַה ַח ִ ּיים' ַה ָּקדוֹ ׁש ְל ָפ ָר ׁ ַשת ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה ,וְ ִה ְת ַ ֵּמק ֵה ֵ
ישת ְמ ָ ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ִ ּב ֵידי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו ֵמ ֶ ְפרוֹ ן
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַ ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְר ִכ ׁ ַ
ַה ִח ִּתי ,ו ִּמ ֶ ּזה ֵּת ַדע ֶאת ָּכל־ ַה ַּכ ָּונוֹ ת וְ ַה ִּמנְ ָהגִ ים ְל ִקדּ ו ּׁש ֵ ּבית־ ַה ַח ִ ּיים"ִ .מ ָ ּיד ִעם
ַק ָ ּב ַלת דְּ בַ ר ַה ְּת ׁשו ָּבהִ ,ה ְת ַ ֵּמק ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ְ ּב ִדבְ ֵרי ַ ּב ַ ל 'אוֹ ר־ ַה ַח ִ ּיים' ,ו ְּל ַא ַחר
זְ ַמן־ ָמהָ ׁ ,ש ַלח ְלהוֹ ִדי ַ ִלבְ נֵ י ָה ֲ יָ ָרה ִּכי מו ָּכן הוּא ְּכבָ ר ְלבַ ֵּצ ַ ֶאת־ ַ ּב ָּק ׁ ָש ָתם.
וַ ִ ּי ְׁשקֹל ַא ְב ָר ָהם ְל ֶ" ְפרֹן ֶאת־ ַה ֶּכ ֶסף ֲא ֶׁשר דִּ ֶ ּבר )כג ,טז(
ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה יָ ׁ ַשב ַה"יְ סוֹ ד ָה ֲ בוֹ ָדה" ִמ ְּסלוֹ נִ ים וְ ָא ַמר ַל ֲח ִס ָידיוְ " :רא ּו נָ א
ֹאש .א ָּמ ֵתנ ּו ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּוֶ ׁ ,שהוֹ ָרה ָלנ ּו ַמ ִהי ַהדֶּ ֶר ְך ַה ְּנכוֹ נָ הַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָ ַסק
ֶאת ר ׁ
ַאבְ ָר ָהם ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ָממוֹ ן ,לֹא דִּ ְקדֵּ ק ִעם ֶ ְפרוֹ ן וְ לֹא נִ ְכנַ ס ְל ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ִאם ַה ְּמ ָ ָרה
ׁ ָשוָ ה ְסכוּם ּכֹה ָּגדוֹ לֶ ,א ָּלא נָ ַתן לוֹ ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף .או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ַ
ְל ִענְ יַ ן ִמ ְצוָ הַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵּק ׁש ֵמ ַ ְבדּ וֹ ֱא ִלי ֶ זֶ ר ְל ַח ּ ֵפשׂ ִא ּ ׁ ָשה ְליִ ְצ ָחקִ ,ה ׁ ְש ִ ּבי ַ אוֹ תוֹ
ִ ּב ׁ ְשבוּעוֹ ת ו ְּתנָ ִאים ְמ .ד ָ ּי ִקים .וְ ַכ ָּמה ְס ָכ ִלים ֵהם ֵאפוֹ א ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּנוֹ ֲהגִ ים
יה".
ְל ֵה ֶפ ְךּ ְ ,ב ִענְ יְ נֵ י ָממוֹ ן ְמ ַח ּ ׁ ְשבִ ים ו ְּמ ַד ְקדְּ ִקיםּ ,ו ְמזַ ְלזְ ִלים ַ ּב ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
וַ ִ ּי ַ ּקח ָה ֶ" ֶבד ֲ"שָׂ ָרה גְ ַמ ִּלים ִמ ְ ּג ַמ ֵּלי ֲאדֹנָ יו )כד ,י(
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תש"וָ ,ה ַל ְך ַר ִ ּבי יוֹ ֵאל ִמ ַּס ְט ֶמר ְלבַ ֵּקר ֶאת ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַאיְ ְכ ֶלר ִמ ַ ּי ִּק ֵירי
יכים ְּג ַמ ִּליםָ ּ .פנָ ה
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ָּנ ַפל ְל ִמ ׁ ְש ָּכב ,ו ַּבדֶּ ֶר ְך ָר ָאה ַּכ ָּמה ַ ְר ִבים מוֹ ִל ִ
אתי ֶאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ְק ָרא
ָה ַר ִ ּבי ִל ְמ ַל ָּויו וְ ִס ּ ֵפרּ ְ " :ביַ ְלדו ִּתיָ ,ק ָר ִ
וְ ֶא ָחד ַּת ְרגּ ּוםּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִה ַּג ְע ִּתי ְל ָפסוּק זֶ ה ,לֹא יָ ַד ְע ִּתי ְּג ַמ ִּלים ָמה ֵהםָ ׁ .ש ַא ְל ִּתי ֶאת
ָאבִ י ,וְ הוּא ִּת ְר ֵּגם ִלי ַ ּב ּ ָשׂ ָפה ַה ְמ .ד ֶ ּב ֶרתַ ,א ְך ֲ ַדיִ ן לֹא ֵהבַ נְ ִּתי ַמה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ֵּכן
ִ ּב ְמקוֹ ם ְמג ּו ֵרנ ּו ,לֹא ָהי ּו ַה ְּג ַמ ִּלים ְמצוּיִ יםָ ּ .פנָ ה ָא ִבי ֶאל־ ַה ַח ּלוֹ ן ,וְ ַא ַחר ְרגָ ִעים
יתי אוֹ ְר ַחת ְּג ַמ ִּלים הוֹ ֶל ֶכת
יא ִתי ָר ִא ִ
ִמ ְס ּ ָפר ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ִּני ְל ַה ִ ּביט ַהח ּו ָצהִ .ל ְפ ִל ָ
ַ ל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך ,ו ִּמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם זִ ְּמנ ּו ָה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָאבִ ין ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה".

זמני השבת  -ירושלים
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יש ֶּכ ֶר ְך ג'
ָח ָד ׁש! ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
ִעם ְצרוֹ ר ַמ ְפ ְּתחוֹ ת נִ ְר ָחב

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
וַ ִ ּי ְהי ּו ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה ֵמ ָאה ָׁשנָ ה וְ ֶ"שְׂ ִרים ָׁשנָ ה וְ ֶׁש ַבע
ָׁשנִ ים )כג ,א( ָ -א ְמר ּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה
ָמ ׁ ְש ָלה ַ ל ְ 127מ ִדינוֹ תּ ִ ,בזְ כ ּות שָׂ ָרה ִא ֵּמנוּ
אשי
יה ָהי ּו ָׁ 127שנָ ה .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ְ ּב ָר ׁ ֵ
ׁ ֶש ּ ׁ ְשנוֹ ת ַח ֶ ּי ָ
ַה ֵּתבוֹ ת ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה ֵמ ָאה ָׁשנָ ה וְ ֶ שְׂ ִרים וְ ׁ ֶשבַ ע,
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּ 660כ ִמנְ יַ ן ֶא ְס ֵּתר) .מגדנות(
ׁ ֶש ֵהם ִּג ַ
וְ ֶ" ְפרוֹ ן ֵׁ
ישב )כג ,ג(  -יֹ ֵש,ב ְּכ ִתיב ָח ֵסרִּ ,כי ְ ּבאוֹ תוֹ
ַה ּיוֹ ם ִמ ּנ ּוה ּו ׁשוֹ ֵטר ֲ ֵל ֶ
יהם ֵמ ֲח ׁ ִשיב ּות ַאבְ ָר ָהם,
שב
ְּכ ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ַ ּב ֵּתבוֹ ת וְ ֶ" ְפרוֹ ן יֹ ֵ ,
ימ ְט ִר ָ ּיה וּ בוֹ ַ ּביּוֹ ם ִמנּ ּוה ּו ְל ׁשוֹ ֵטר) .שם(
ׁ ֶש ֵהן ְ ּבגִ ַ

וַ ִ ּי ְׁשקֹל ַא ְב ָר ָהם ְל ֶ" ְפרֹן )כג ,טז( ּ ִ -ב ׁ ְש ַ ת ַּת ׁ ְשל ּום
ַה ָּממוֹ ן ,נִ זְ ַּכר ֶ" ְפרֹן ֲח ַסר וָ א"וִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ" ְפרֹן
ימ ְט ִר ָ ּיה  ,400וְ ַאף ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ל
ְ ּבגִ ַ
ִמ ּלוּי ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ֶ ְפרוֹ ן ַ ,יִ "ןֵ ּ ,פ"אֵ ,רי" ׁש ,נ ּו"ן,
ימ ְט ִר ָ ּיה  400וְ ֶא ָחד ְּכנֶ גֶ ד ַה ּכוֹ ֵללִ ,מ ּ ְפנֵ י
ַּגם ֵהן ְ ּבגִ ַ
ׁ ֶש ַאבְ ָר ָהם יָ ַדע ֶאת ַּכ ָּונָ תוֹ ַה ִּנ ְס ֶּת ֶרת וְ ׁ ִש ֵּלם לוֹ
ְמ ִחיר ָמ ֵלא ,וְ ִאם ָהיָ ה ָּכתוּב ֶ" ְפרוֹ ן ָמ ֵלאָ ,היָ ה
ָצ ִר ְ
יך ְל ׁ ַש ֵּלם לוֹ  406יַ ַחד ִעם ַה ָ ּוא"ו) .שם(
אשי ֵּתבוֹ ת
וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָ ּבא ַ ּב ָ ּי ִמים )כד ,א( ָ -ר ׁ ֵ
זְ בוּ בְ ,ל ַר ֵּמז ַ ל ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ָשל ִלזְ בוּ ב ,וְ ה ּוא
יבה) .שערי נסים(
ֵמ ִסית ֶאת־ ָה ָא ָדם ַ"ד זִ ְקנָ ה וְ שֵׂ ָ
דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ַ ל ּ ָפס ּוק זֶ ה ,זָ ֵקן זֶ ה ֶׁש ָ ּקנָ ה ׁ ְשנֵ י
עוֹ ָלמוֹ תִּ ,כי ֵּת ַבת זָ ֵק"ן ִהיא נוֹ ָט ִריקוֹ ן זֶ ה ָקנָ ה
נ ּו"ןֵ ,הם ֲח ִמ ּ ִׁשים ׁ ַש ֲ ֵרי ִ ּבינָ ה) .המגיד מקוז'ניץ(
וְ יִ ְצ ָחק ָ ּבא ִמבּ וֹ א )כד ,סב( ִ -מדָּ תוֹ ׁ ֶשל יִ ְצ ָחק ִהיא
דִּ ין וָ ַפ ַחדֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ו ַּפ ַחד יִ ְצ ָחק ָהיָ ה ִלי .וּבֵ אוּר
יכן ָ ּבא ּ ַפ ַחד וּמוֹ ָרא
ַה ָּכתוּב ,וְ יִ ְצ ָחק ָ ּבא ֵ -מ ֵה ָ
ׁ ָש ַמיִ ם ָל ָא ָדם? ִמבּ ֹא  -נוֹ ָט ִריקוֹ ן ִמי ָ ּב ָרא ֵא ֶּלה,
ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּבעוֹ ָלם ו ְּמלוֹ אוֹ וְ רוֹ ֶאה
ִמי ָ ּב ָרא ֵא ֶּלהָ ,אז הוּא ַמ ִּגי ַ ְליִ ְר ַאת ָהרוֹ ְממוּ ת
ִמ ַּג ְדל ּות ַה ָּק ָ ּב"ה) .רבי ירחמיאל מפשיסחא(
וַ ֵ ּי ֵצא יִ ְצ ָחק ָלשׂ ו ַּח ַ ּב ּ ָשׂ ֶדה )כד ,סג( ָ -א ְמר ּו ֲחזַ "ל,
ׁ ֶש ִּת ֵּקן ָאז ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ְ ּב ֵת ַבת ָלשׂ ּו ַח
ׁ ֶש ִהיא נוֹ ָט ִריקוֹ ן ֵלב ָׁש ֵלם וְ נֶ ֶפ ׁש ֲח ֵפ ָצה ,וְ ָכ ְך
ָצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִל ְפנֵ י קוֹ נוֹ ) .לקח טוב(
וַ ּי ֶֹסף ַא ְב ָר ָהם וַ ִ ּי ַ ּקח ִא ּ ָׁשה וּ ְׁש ָמ ּה ְקטוּ ָרה )כה ,א( -
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַצח ּות יֵ ׁש ָּכאן ֶר ֶמז ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "לָ ,ק ׁ ֶשה
ל־א ָדם ִּכ ְק ִרי ַ ת יַ ם־ס ּוףִּ ,כי ָק ֶׁשה
זִ וּ וּ גוֹ ֶׁש ָ
נוֹ ָט ִריקוֹ ן ְקטו ָּרה ,שָׂ ָרהָ ,הגָ ר  -וְ ֵהן זִ וּוּ גוֹ ֶׁשל
ָא ָדם ,הוּא ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ָא ָדם) .עבודת הלוי(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ֶא ֶרץ ַא ְר ַ ּבע ֵמאֹת ׁ ֶש ֶקל־ ֶּכ ֶסף ֵ ּבינִ י ּו ֵבינְ ָך ַמה־ ִהוא

ְמאוֹ רוֹ ת

ילגוֹ ַרי
ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכי רוֹ ֵק ַח ִמ ִ ּב ְ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ"ה ְ ּב ַמ ְר ֶח ׁ ְש ָון תש"י

ילגוֹ ַרי
ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲה ִרי"ד ִמ ֶ ּב ְלז ,וְ ַר ָ ּבה ׁ ֶשל ָה ִעיר ִּב ְ
ׁ ֶש ְ ּבפוֹ ִליןּ ִ .ב ְתק ּו ַפת ַה ּ ׁשוֹ ָאה ִה ְת ַלוָּ ה ְל ָא ִחיו ַה ָ ּגדוֹ ל
ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ִמ ֶּב ְלז ,וְ לֹא זָ זָ ה יָ דוֹ ִמ ּתוֹ ְך יָ דוֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ָ ּזכוּ
ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ֵ ּגיא ַה ֲה ִריגָ ה ְו ָ ל ּו ַא ְר ָצהּ ְ .ב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
ימין ָא ִחיו ִ ּב ְתקוּ ַמת ֵּבית ֶּב ְלז ְל ַא ַחר ַה ּ ׁשוֹ ָאה
ָ ַמד ִל ִ
ָה ֲאיָּ .מהְ ,ונוֹ ַדע ְ ּב ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ּיוֹ ֶק ֶדת בּ וֹ
וּבִ ְמ ִסיר ּותוֹ ְל ָכל־ ֶא ָחד ֲא ׁ ֶשר ְּב ׁ ֵשם יִ ְׂש ָר ֵאל יְ .כ ֶ ּנה.
ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַהצַּ ַ ר נִ ְפ ַטר ְ ּב ִקצּ וּ ר יָ ִמים ֶּבן מ"ז ׁ ָשנָ ה ,
קוּפת ְּכ .ה ָּנתוֹ  ,נָ ָׂשא ּכ ֵֹהן ֶא ָחד
וְ נִ ְק ַ ּבר ִ ּב ְטבֶ ְריָ הּ ִ .ב ְת ַ
ִא ּ ׁ ָשה ְ ּגרו ׁ ָּשה ַ ,ל־ ַאף ָה ִא ּס ּור ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרהִ .הזְ ִהירוֹ
ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכי ְוהוֹ ִדי ַ לוֹ ִּכי ִא ּסוּר ָחמ ּור יֵ ׁש ַּבדָּ בָ ר,
או ָּלם ַה ָּלה ָא ַטם ָאזְ נָ יו ִמ ּ ׁ ְשמוֹ ַ ּ ְ .ב ַה ִ ּגי ַ ָה ֶרגֶ ל,
ִּב ֵּק ׁש ַה ָּלה ָל ֵׂשאת ֶאת־ ַּכ ּ ָפיו יַ ַחד ִעם ַה ּכ ֲֹהנִ ים
וּכןְּ ,כ ִמנְ ַהג יְ הו ֵּדי ַהגּ וֹ ָלה ׁ ֶש ֵאין נוֹ שְׂ ִאים
ַ ל־ ַהדּ ָ
ַּכ ּ ַפיִ ם ֶא ָ ּלא ִּב ְת ִפ ַּלת מו ָּסף ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשלֹ ֶש8ת ָה ְרגָ ִלים ,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִלים ָמנְ ע ּו זֹאת ִמ ֶּמנּ ּוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא
ָ ַבר ַ ל־דָּ תְּ .כ ׁ ֶש ָר ָאה זֹאת ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכיָ ,קם ְו ִה ְכ ִריז
וּכןְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ּכ ֲֹהנִ ים לֹא יַ ֲ לוּ ֶאל־ ַהדּ ָ
ׁ ֶש ּלֹא ְלבַ ֵּי ׁש ָא ָדם ִמ ִּישְׂ ָר ֵאלַ .מ ְּט ָרתוֹ ָהיְ ָתה ְלעוֹ ֵרר
יש ַה ָּלז ִל ְת ׁשוּ ָבהֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר לֹא הוֹ ִעיל
ֶאת ָה ִא ׁ
ְל ִפי ׁ ָש ָ הְ .ל ַא ַחר ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִ יםֵ ,ה ֵחל ַה ָּלה ְל ַה ְר ֵהר
ַּבדָּ בָ רֶ ׁ ,ש ְּב ֶ ְטיוֹ ָח ְדל ּו ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְלבָ ֵר ְך ֶאת־ ָה ָ ם
יש וְ נִ ְפ ַרד ֵמ ִא ּס ּורוֹ ,
וְ ִלבּ וֹ ֵה ֵחל נוֹ ְקפוֹ ָ .ה ַל ְך ָה ִא ׁ
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגי ַ ָה ֶרגֶ ל ַה ָּקרוֹ ב ,הוֹ ִדי ַ ָה ַרב ִּכי ַרק הוּ א
ְלבַ דּ וֹ יַ ֲ ֶלה ַ ל־ ַהדּ ו ָּכן ִל ּ ָ ׂשא ֶאת־ ַּכ ּ ָפיוְּ ,כ ֵדי
ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ׁ ֶש ָחזַ ר ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ׁ ְש ֵל ָמה .
ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר ְל ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ִמ ֶּב ְלזִ ,ה ְפ ִליא ְמאֹד ֶאת
ָא ִחיו ַ ל ָח ְכ ָמתוֹ ַהיְ ֵת ָרהִּ ,כי ִ ּבזְ כוּת ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל
ׁ ֶשבּ וֹ ָחזַ ר ַה ּכ ֵֹהן ִּב ְת ׁשוּ ָבה וְ ׁ ָשב ְל ָאבִ יו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ"ת

מהו ערך הסכום של  400שקל כסף שנתן אברהם לעפרון
בעבור מערת המכפלה ,בשווי של היום? ובכן שקל
התורה שהוא שקל הקודש ,היה שווה בערכו לסלע אחד,
והוא המטבע הגדול בתורה ,אך משקלו אינו שווה ,וכל ל
אמרו חכמים :כל שקלים שכתוב בתורה סלעים ,ובנביאים
ליטרין )ליטרא שווה למנה שהוא  25סלעים( ,ובכתובים
קינטרין .חוץ משקלי עפרון שהיו קינטרין ,שנאמר
"בכסף מלא יתננה לי" .ערך הקינטר מאה מנה כדברי
רש"י בבבא מציעא )וכבר תמהו על דבריו במסכת בכורות
שמשקלו מאה סלעים( .המנה  100דינרים ,ומכיוון
שמשקל הדינר היום הוא  4.25גרם כסף ,הרי שמשקל
מאה מנה הוא  42.5קילוגרם כסף ,והוא משקל כל שקל
אחד מ־ 400השקלים ששילם אברהם .בחשבון כללי של
 42.5כפול  400שקלים ,שילם אברהם סך של 17,000
קילו כסף ,ששווה כיום בערך ) 8,000,000שמונה מיליון(
דולר! )בחישוב  $480לקילו כסף( וזאת על מערה ישנה
וחלקת שדה מלאה טרשים .את חשבון הערך ,חישב כבר
רבי אשתורי הפרחי ב"כפתור ופרח" ,וכותב" :היה הקניין
כ"ה זקוקים שהם אלף ור"נ טורניש ,שהם אלפיים וה'
מאות דרהם" .ב'תורה מסיני' מצא רמז בתיבות 'בכסף
מלא' שאמר עפרון ,שהן נוטריקון מ' אלף סלעי כסף ,כי
לפי החשבון שכל שקל שנתן אברהם היה מאה סלעים,
הרי ש־ 400שקלים הם  40,000סלעים ,וכשאמר לו עפרון
זאת ,הבין אברהם שהוא דורש את הסכום המופרז הלזה,
ולכן שקל לו שקלים גדולים עוברים לסוחר .ב'אמרי
יהושע' מצא רמז לדברי ה'תרומת הדשן' ,ש"מנהג מדינת
אוסטרייך ואגפיה ,לתת בכתובה לבתולה  400ליטרין",
ומכיוון שאמרו חז"ל שהבעל חייב בקבורת אשתו תחת
כתובתה ,יוצא שאברהם שילם לקבורת שרה  200ליטרין,
כי נקברו שם שמונה אנשים ובחלוקה של  400שקל כסף
לשמונה יוצא  200ליטרין לכל־אחד ,ומכיוון שהמנהג
הוא שהחתן מכפיל בכתובה את סכום הנדוניה ,לכן
כותבים  400ליטרין כפול ממה שנתן לשרה בקבורתה...

ֹאש ַמ ְעיָ נָ יו ׁ ֶשל ָּכל־יְ ה ּו ִדי ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּאֵ .מעוֹ ָלם לֹא ּ ָפ ְסק ּו ָהעוֹ ִלים
ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד ָ ְמ ָדה יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ְ ּבר ׁ
יה ,ו ְּל ִע ִּתים ִה ִּגיע ּו ֵא ֶל ָ
ַל ֲ לוֹ ת ֵא ֶל ָ
יה ַאף ׁ ַש ָ ּירוֹ ת ְמ .א ְר ָּגנוֹ ת ׁ ֶש ָּת ְקע ּו ָ ּב ּה יָ ֵתד נֶ ֱא ָמן .או ָּלם ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ּ.כ ּלוֹ
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמאוֹ ת ַרבּ וֹ ת ַ ּב ּ ׁ ָשנִ יםָ ,היָ ה נָ תוּן ּ.כ ּלוֹ ְ ּב ַל ַחץ ו ָּמצוֹ ק ְ ּבתוֹ ְך ְּתוַ אי ַהחוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ִּנבְ נ ּו ִ ּב ֵידי ַה ּ .שׂ ְל ָטן
אשוֹ ן' ַ ,ל יְ סוֹ דוֹ ת ַהחוֹ מוֹ ת ָה ַ ִּתיקוֹ ת ִמימוֹ ת ָ ּב ֵּתי ַה ִּמ ְקדָּ ׁש .רֹב ַה ָ ּב ִּתים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם
ַה ּ.ת ְר ִּכי 'סו ֵּליְ ָמן ָה ִר ׁ
ָה ַ ִּת ָ
יהם ׁ ֶשל שׂ וֹ ְכ ֵרי ַהדִּ ירוֹ ת
יקה ָהי ּו ְ ּבבַ ֲ ל ּו ָתם ׁ ֶשל ַ ְרבִ ֵ ּיי ָה ִעיר ,וְ ַה ָּלל ּו ָמ ְצצ ּו ֶאת ְל ׁ ַשד ַ ְצמוֹ ֵת ֶ
ַה ְ ּיהו ִּד ִ ּיים ,וְ ֶה ֱ ל ּו ִמ ּ ַפ ַ ם ְל ַפ ַ ם ֶאת דְּ ֵמי ַה ּ ְשׂ ִכירוּת ְללֹא ַר ֲח ִמיםַ .ה ְ ּיהו ִּדים ַח ְס ֵרי ַה ֶ ּי ׁ ַשעָ ,הי ּו נְ תוּנִ ים
ִל ְמ ׁ ִש ָּסה ִ ּב ֵידי ַ ְרבִ ֵ ּיי ָה ִעירְ ,ללֹא ָמגֵ ן ו ַּמ ֲח ָסה ,וְ ַה ָּלל ּו ִה ְת ַ ְּלל ּו ָ ּב ֶהם ְ ּב ַא ְכזָ ִר ּי ּות ו ׁ ְּש ִחית ּותַ ּ .פ ַ ם ָה ַל ְך
יש זָ ֵקן
ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ַ ּב ְרדַּ ִּקיַ ,מנְ ִהיג ָה ֵ ָדה ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזית ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ּונְ ִציגוֹ ׁ ֶשל קוֹ נְ סוּל אוֹ ְס ְט ִר ָ ּיהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִא ׁ
ּונְ שׂ וּא ּ ָפנִ יםּ ִ ,ב ְרחוֹ בוֹ ת ָה ִעיר ָה ַ ִּת ָ
ז־פנִ ים וְ ָד ַר ׁש ֵמ ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה,
יקה ,ו ְּל ֶפ ַתע נִ ְט ּ ַפל ֵא ָליו ַ ְר ִבי ָחצוּף וְ ַ ּ ָ
ת־חרוֹ נוֹ וְ ֶא ַ
ל־כ ֵתפוֹ וְ יִ ּ ָשׂ א אוֹ תוֹ ָ ָליו ַ ד־ ֵ ּביתוֹ ַ .ר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ָ ַמד ֲח ַסר יֶ ׁ ַשעָּ ,כבַ ׁש ֶא ֲ
ׁ ֶש ַ ּי ְר ִּכיבוֹ ַ ְּ
ת־צ ֲ רוֹ
ל־מי ְל ִה ְתלוֹ נֵ ן.
ישתוֹ ִ ,מ ְ ּב ִלי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ֶא ִ
ַ ל ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָּנתוּן ַ ּבגּ וֹ ָלה ,וְ נֶ ֱא ַלץ ְל ַמ ֵּלא ֶאת־דְּ ִר ׁ ָ
ִּת ְקוָה ְּכמו ָּסה ִק ְּננָ ה ְ ּב ִל ָ ּבם ׁ ֶשל ַר ִ ּבים ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעירָ ,ל ֵצאת ֶאל־ ַה ֶּמ ְר ָחב וְ ִל ְפרֹץ ֶאת חוֹ מוֹ ת ָה ִעיר
ש ֶאת ַה ּ ׁ ְש ָט ִחים ָה ֲ צו ִּמים ֲא ׁ ֶשר ִמח ּוץ ָל ִעיר ָה ַ ִּת ָ
יהם ׁ ְשכוּנוֹ ת
יקה ו ְּל ָה ִקים ֲ ֵל ֶ
יהםִ .ל ְכבּ ֹ 8
ַה ּסוֹ גְ רוֹ ת ֲ ֵל ֶ
ק ַ ֶאת־ ַה ָ ּי ֵתד
ְמ .ר ָּוחוֹ ת ו ָּב ִּתים ַר ֲח ֵבי יָ ַדיִ םֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד לֹא יָ ַדע ֵמ ֵה ָ
יכן ְל ַה ְת ִחיל וּבַ ֶּמה ִל ְת ֹ
יתם ְ ּב ֶל ֶחם ַצר ו ַּמיִ ם ַל ַחץ.
שי ִה ְצ ִליח ּו ְל ַכ ְל ֵּכל ֶאת ְ ּבנֵ י ֵ ּב ָ
קִ8
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ֲ נִ ִ ּיים ְמרו ִּדים ָהי ּו ּ.כ ָּלם וּבְ ֹ
וּבְ עוֹ ד ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם נֶ ֱאנָ ִקים יְ הו ֵּדי ָה ִעיר ַּת ַחת ְמצ ּו ַקת ַהדִּ ּיוּרִּ ,ג ְל ֵּגל ַה ָּק ָ ּב"ה ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֶאת־ ַהדָּ בָ ר,
אשוֹ נָ ה ִמחוּץ ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם,
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ְשכוּנָ ה ָה ִר ׁ
וּבְ אוֹ ָת ּה ֵ ת נִ ְק ְ ּב ָ ה ְ ּב ִלי יְ ִדי ָ ָתם ַה ָ ּי ֵתד ָה ִר ׁ
יה הו ְּקמ ּו ָּכל ַה ּ ׁ ְשכוּנוֹ ת ָה ֲא ֵחרוֹ ת וְ ָה ִעיר ִה ְת ּ ַפ ְּת ָחה ְללֹא ֶה ֵּכר ַ ד יָ ֵמינ ּו ָאנ ּו .וְ יָ ֵתד זוֹ ׁ ֶשל
ׁ ֶש ְ ּב ִע ְקבוֹ ֶת ָ
יְ סוֹ ד יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַה ֲח ָד ׁ ָשה ,לֹא נִ ְת ְק ָ ה ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ַ ְצ ָמ ּהֶ ,א ָּלא ְ ּב ַר ְמ ְס ֵּגיְ ט ׁ ֶש ְ ּב ַאנְ גְ ִל ָ ּיהְ ,מקוֹ ם מוֹ ׁ ָשבוֹ ׁ ֶש ל
יפיוֹ ִרי ,וּבִ נְ י ּו־אוֹ ְר ֵלי ַאנְ ס ׁ ֶש ְ ּב ָא ֶמ ִר ָ
יקהָ ׁ ,שם ִה ְתגּ וֹ ֵרר נָ ִדיב ְ ּב ׁ ֵשם יְ הו ָּדה
מ ֶש8ה מוֹ נְ ִט ְ
ַה ּ ַשׂ ר ַה ּנוֹ ָדע ַר ִ ּבי ֹ
ַ
ְ
ֵ
אשוֹ נָ ה ֶאת יְ רו ׁ ָּש ַליִ םְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּב ּקר ָ ּב ּה ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּתק ּ ַפ"ז ,ו ֵּמ ָאז ִה ְתק ּ ׁ ֵשר ִע ָּמ ּה
ט ּורֹא .מוֹ נְ ִט ְ
יפיוֹ ִרי ִה ִּכיר ָל ִר ׁ
יתן ,וְ ָכל־יָ ָמיו ִה ְת ַמ ֵּסר ְל ַמ ֲ נָ ּה ַ ד ׁ ֶש ָּק ָמה ָה ִעיר וְ גַ ם־נִ צָּ בָ הַ .אף יְ הו ָּדה ט ּורֹא נִ ְק ׁ ַשר ִעם
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר ֵא ָ
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִמ ּ ׁשוּם ַמ ֲ שֶׂ ה ׁ ֶש ָהיָ הַ ּ .פ ַ ם ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם הוֹ ָד ָ ה דְּ חו ָּפהִ ,מ ַּט ַ ם 'וַ ַ ד ַה ּ ְפ ִק ִידים
וַ ֲא ַמ ְר ָּכ ִלים ׁ ֶשל ַא ְמשְׂ ֶט ְרדַּ ם'ִּ ,כי ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ְּנ ִדיבֵ י ַה ַּו ַ ד ,יְ הו ָּדה ט ּורֹא וְ ׁ .ש ָּתפוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ְשמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל ,נֶ ֶא ְסר ּו
ילת ׁ ָשוְ א וּנְ תוּנִ ים ְ ּב ַס ָּכנָ ה ְּגדוֹ ָלה .נִ ְק ְרא ּו ַר ָ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִל ׁ ְשלוֹ ָמם ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים,
ַ ּב ֲ ִל ַ
אשי ַה ַּו ַ ד וּבוֹ ִס ּ ְפר ּו ַ ל ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶש ֶּנ ֶ ְרכ ּו
ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָה ַר ָ ּבנִ ים ִמ ְּלא ּו ֶאת־ ַה ַ ּב ָּק ׁ ָשהִ ׁ ,ש ְּגר ּו ִמ ְכ ָּתב ֶאל ָר ׁ ֵ
יבים ,וְ ָח ְתמ ּו ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב ְ ּבנַּ .סח ַה ְּת ִפ ָּלה" :ו ְּפ ֵדה ִכנְ .א ֶמ ָך יְ הו ָּדה וְ יִ שְׂ ָר ֵאל"ּ ְ ,ב ֶר ֶמז
ִל ׁ ְשלוֹ ָמם ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ַה ְּנ ִד ִ
יהם ִה ְת ּ ַפ ְּלל ּו ָ .בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ִמ ְס ּ ָפר ,ו ִּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ָהיְ ָתה ׁ ְשנַ ת ַ ּב ּצ ֶֹרת
ַ ל ׁ ְשנֵ י ַה ְּנ ִדיבִ ים ְ ּב ׁ ֵשמוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֲ ֵל ֶ
וְ ַר ִ ּבים ָר ֲ ב ּו ַל ֶּל ֶחם .יוֹ ם ֶא ָחד ִה ִּגי ָ ה ַא ְר ָצה ֳאנִ ָ ּיה ְטע ּונָ ה שַׂ ֵּקי ֶק ַמח ו ִּמ ְצ ְר ֵכי א ֶֹכל ַר ִ ּבים ַל ֲח .ל ָּקה ִלבְ נֵ י
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,או ָּלם ׁ ֵשם ַה ּ ׁשוֹ ֵל ַח לֹא נִ ְכ ַּתב ַ ל־ ַה ִּמ ׁ ְשלוֹ ַחַ .א ְך ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְפ ַּתח ַה ִּמ ְט ָ ן ,נִ ְמ ְצ ָאה ַה ְּכת ֶֹבת "ו ְּפ ֵדה
ִכנְ .א ֶמ ָך יְ הו ָּדה וְ יִ שְׂ ָר ֵאל" ַ ל־ ָּכל שַׂ ק ,וְ יָ ְדע ּו ּ.כ ָּלם ִּכי יָ דוֹ ׁ ֶשל־ ַה ָּנ ִדיב יְ הו ָּדה ט ּורֹא ַ ּבדָּ בָ ר ,ו ְּב ָכ ְך ִה ִּציל ֶאת
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ּ.כ ָּל ּה ֵמ ֶח ְר ּ ַפת ָר ָ בּ ְ .ב ַצ ָּו ָאתוֹ  ,הוֹ ִר ׁ
יש ט ּורֹא ְסכוּם ָ צוּם ְלטוֹ ַבת ִ ּבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,ו ִּמ ָּנה ֶאת־יְ ִדידוֹ
יפתוֹ ו ְּל ַפ ֵּת ַח ִ ּב ְתנו ָּפה ֶאת־ ָה ִעיר.
יפיוֹ ִרי ְּכ ַא ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס ,וְ הוּא ֶה ְח ִליט ְל ַמ ֵּמ ׁש ֶאת־ ׁ ְש ִא ָ
שה מוֹ נְ ִט ְ
מֶ8
ַר ִ ּבי ֹ
יעי ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּמ ָ ּיד ִעם ַה ִּגיעוֹ ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם,
יפיוֹ ִרי ְל ַמ ָּסע ְרבִ ִ
מ ֶש8ה מוֹ נְ ִט ְ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרט"ו ,יָ ָצא ַר ִ ּבי ֹ
יה ׁ ְשכוּנָ ה ֲח ָד ׁ ָשה וְ ִל ְפרֹץ
ֵה ֵחל ָלת ּור ַא ַחר ִּכבְ ַרת ֲא ָד ָמה ִמחוּץ ְלחוֹ מוֹ ת ָה ִעיר יְ רו ׁ ָּש ַליִ םְּ ,כ ֵדי ְל ָה ִקים ָ ֶל ָ
ְ ּב ָכ ְך ֶאת חוֹ מוֹ ת ָה ִעירַ .א ַחת ַה ַה ָּצעוֹ ת דִּ ְ ּב ָרה ַ ל ׁ ֶש ַטח ֲא ָד ָמה ֶ ּבן ׁ ִש ּ ׁ ִשים וְ ׁ ִש ּ ׁ ָשה ֶא ֶלף ַא ּמוֹ ת ְמ .ר ָ ּבעוֹ ת
ישת ַה ַּק ְר ַקע ִמי ֵדי ְ ּב ָ ֶל ָ
מוּל ַהר ִצ ּיוֹ ןּ ַ ,בדֶּ ֶר ְך ָהעוֹ ָלה ְל ֶחבְ רוֹ ן ,ו ְּר ִכ ׁ ַ
יה ָה ַ ְר ִביִ ,ה ְתנַ ֲה ָלה ְ ּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ
ישת ְמ ָ ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ִ ּב ֵידי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו ִמי ֵדי ֶ ְפרוֹ ן ַה ִח ִּתי .אוֹ ָת ּה ֲא ִדיבוּת ְמזּ ֶ .י ֶפת ְ ּב ַמ ְסוֶ ה ׁ ֶשל
ְר ִכ ׁ ַ
ישה .מ ְפ ֶרזֶ ת ְל ַת ׁ ְשלוּם ָמ ֵלא ְ ּב ֶכ ֶסף
יְ ִדיד ּות וְ ַא ְחוָ הַ ,ה ְמ ַח ּ ָפה ַ ל ַּת ֲאוַ ת ֶ ּב ַצע וְ ַח ְמדָּ נוּת יְ ֵת ָרה ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף דְּ ִר ׁ ָ
יפיוֹ ִריֶ ׁ ,ש ִּנ ְלוָ ה ֵא ָליו
ישי ׁ ֶשל ַה ּ ַשׂ ר מוֹ נְ ִט ְ
יטיב ְל ָת ֵאר זֹאת ר' ֱא ִלי ֶ זֶ ר ַה ֵּלוִ יַ ,מזְ ִּכירוֹ ָה ִא ׁ ִ
עוֹ בֵ ר ַל ּסוֹ ֵחר .וְ ֵה ִ
ְ ּב ָכל־ ַמ ָּס ָ יו וְ ָר ׁ ַשם ֶאת זִ ְכרוֹ נוֹ ָתיו ֲ ֵלי ֵס ֶפר ,וְ כֹה הוּא ְמ ַס ּ ֵפרַ " :א ְח ַמד ַא ָּגא ִד'יזַ ארִ ,מי ׁ ֶש ָהיָ ה ְל ָפנִ ים
ימי ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ׁ ֶשל .מ ַח ַּמד ֲ ִלי ,וְ ָהיָ ה עוֹ ד ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּת ְק ַצ"ט עוֹ ֵמד ִ ּב ְק ׁ ָש ִרים יְ ִדידו ִּת ִ ּיים ִעם
ּ ַפ ַחת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִ ּב ֵ
שה ְל ָפנָ יו ֶאת ִענְ יַ ן ְמ ִכ ַירת
מֶ8
מ ֶש8הָ ,היָ ה ַ ּב ַ ל ֶח ְל ַקת ָה ֲא ָד ָמה ׁ ֶש ָ ֶל ָ
יה ְמ .ד ָ ּבר ָּכאןְּ .כ ׁ ֶש ִה ִּצי ַ ֵסיר ֹ
ֵסיר ֹ
ָה ֲא ָד ָמה ָהיְ ָתה ְּת ׁשו ָּבתוֹ ִ'ה ְּנ ָך יָ ִדידָ ,א ִחיּ ָ ,ב ַבת ֵ ינִ יַ ,קח ְל ָך אוֹ ָת ּה ְ ּב ַבת־ ַא ַחתּ ַ .ב ֲא ָד ָמה זוֹ ֲאנִ י ַמ ֲחזִ יק
יש ֲא ִפ ּל ּו לֹא ְ ּב ַא ְל ֵפי ִלירוֹ תֲ ,אבָ ל ְל ָך ֶא ְּתנֶ ָּנה ִח ָּנם ְ ּב ִלי
ְ ּבתוֹ ַרת יְ .ר ּ ׁ ַשת ֲאבוֹ ַתי ,לֹא ָהיִ ִ
יתי מוֹ ְכ ָר ּה ְל ׁשוּם ִא ׁ
מ ֶש8ה
ְמ ִחירֲ .ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ְּל ָךְ ׁ ,ש ַלח יָ ְד ָך וְ ָק ֶח ָּנהֲ ,אנִ י ַ ְצ ִמי וּבָ נַ י ּ.כ ָּלם ְל ָך ֵהם' .וְ זוֹ ָהיְ ָתה ְּת ׁשו ָּבתוֹ ְל ֵסיר ֹ
ִמדֵּ י יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ְּ ,כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַאל ְ ּב ֵאיזֶ ה ְמ ִחיר ָהיָ ה מוֹ ֵכר ֶאת־נַ ֲח ָלתוֹ ְ .ל ַב ּסוֹ ףַ ,א ֲח ֵרי וִ כּ ו ַּח יְ ִדידו ִּתי ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך יוֹ ם
אשי,
ָּת ִמים ַ ,ד ׁ ֶש ִּכ ְמ ַ ט ָק ַצר ִלי אוֹ ַצר ִמ ִּלים ַ ּב ּ ָשׂ ָפה ָה ַ ְרבִ יתָ ,א ַמר ִלי 'יָ ִדיד ַא ָּתהָ ,א ִחיּ ִ .בזְ ָקנִ יּ ְ ,ברֹ ׁ ִ
שה ׁ ֶש ִ ּי ֶּתן ִלי ֶא ֶלף ִלירוֹ ת־שְׂ ֶט ְר ִלינְ ג ְל ַמ ָּתנָ ה ,וּבִ ן־ ֶרגַ ע נֵ ֵל ְך
מֶ8
ִהנְ נִ י ַמ ְצ ִהיר ִּכי־ ֵכן ַהדָּ בָ ר .נָ א ֵלאמֹר ְל ֵסיר ֹ
מ ֶש8ה ַאף ֶרגַ עָ .מנָ ה ֶא ֶלף ִלירוֹ תָ ,ה ַל ְך ִעם
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אדי'ְּ .כ ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ִּתי לוֹ ַ ל־ ַה ְּמ ִחיר ,לֹא
ֶאל־ ַה ָּק ִ
ּ
ֹ
ַא ָּגא וְ ֵר ָ יו ֶאל ַה ּקוֹ נְ סוּל ָה ַאנְ ְּג ִלי וְ ׁ ָשם נִ גְ ַמר ַה ִּקנְ יָ ןּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָ ּבאנ ּו ֶאל ַה ַּ'מ ְח ְּכ ָמה' ) ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָה ַ ְרבִ י( ְּכ ֵדי
ְל ַק ֵ ּים ֶאת־ ַה ִּמ ְקנֶ הָ ,מ ָצאנ ּו נוֹ ְכ ִחים ָּכל ַחבְ ֵרי ַה ַּמגְ ֶ'לס ׁ ֶש ִה ְת ַא ְּספ ּו ִעם ַה ּ ׁשוֹ ֵפט ּו ַמזְ ִּכירוֹ " .וַ ָ ּי ָקם שְׂ ֵדה
ֶ ְפרוֹ ן ָה ַ ְרבִ י ֲא ׁ ֶשר ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םַ ,ה ּ ָשׂ ֶדה וְ ָכל־ ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ְ ,ל ִמ ְקנָ ה וְ ַל ֲא .ח ָ ּזה ִלבְ נֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַ ד־עוֹ ָלם.

ֵמה' יָ ָצא ַה ָ ּד ָבר
ימי ֲ לו ָּמיו,
ָ'ה ִע ּלוּי ִמ ַּט ְרנוֹ גְ רוֹ ד' ,זֶ ה ָהיָ ה ִּכ ּנ ּויוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ַה ְל ֶ ּב ְר ׁ ְש ַטם ִמ ַּצנְ ז ַ ּב ַ ל 'דִּ בְ ֵרי ַח ִ ּיים'ּ ִ ,ב ֵ
יש ְמ ַקדֵּ ׁש' ,זָ ְרמ ּו ְל ֵבית ָאבִ יו ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש ַה ָּצעוֹ ת
ַ ל־ ׁ ֵשם ִעיר .ה ַּל ְד ּתוֹ ַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ַ ְל ֶפ ֶרק ָ'ה ִא ׁ
ׁ ִשדּ ּו ִכים קוֹ ְסמוֹ ת ִמ ַּצד נְ גִ ִידים ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁש ּו ְל ַק ְח ּתוֹ ְּכ ָח ָתן ְל ִב ָּתם ,וְ ִה ְס ִּכימ ּו ְל ׁ ַש ֵּלם ָ ָליו הוֹ ן ַרבַ ,א ְך
ֵמה' יָ ָצא ַהדָּ בָ ר ׁ ֶש ַּנ ֲ שָׂ ה ֲח ָתנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ְפ ֶרנְ ְקל־ ְּתאוֹ ִמים ַ ּב ַ ל " ָ ּברו ְּך ַט ַ ם" ,ו ִּמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם זִ כּ ּוה ּו
ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵבית ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל־ ַליְ ּ ְפנִ יקֶ ׁ ,שנּוֹ ַדע ְּכ ֶא ָחד ִמ ְּגאוֹ נֵ י ַהדּ וֹ ר ַה ּ.מ ְפ ָלגִ ים ,ו ַּמ ֲ שֶׂ ה ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכ ְך ָהיָ ה.
יוֹ ם ֶא ָחדִ ,הזְ דַּ ֵּמן ְל ַט ְרנוֹ גְ רוֹ ד ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ָצ ִעיר ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ .ש ַ ֶה ּ ׁ ִשיל ְפ ֶרנְ ְקל־ ְּתאוֹ ִמיםֶ ׁ ,ש ָהיָ ה
ְ ּבנוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַה" ָ ּברו ְּך ַט ַ ם" ,ו ְּליָ ִמים נַ ֲ שָׂ ה ַר ָ ּבה ׁ ֶשל קוֹ ַמ ְרנָ אּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמים ָ ַסק ְ ּב ִמ ְס ָחרַ ,א ְך ָ שָׂ ה
אכ ּתוֹ ֲ ַראי ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ּ ַפ ָּנה ֵמ ֲ ָס ָקיוָ ּ ,פנָ ה ֶאל ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ְּמקוֹ ִמי ִל ְלמֹד
ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ֶק ַבע ו ְּמ ַל ְ
ּתוֹ ָרהּ ִ .ב ׁ ְשה ּותוֹ ׁ ָשם ָר ָאה ָ ּבח ּור ָצ ִעיר ְליָ ִמים ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה ּו ׁ ְש ִק ָידה ,וְ ִה ְת ַר ּ ׁ ֵשם ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲ .מ ּקוֹ ת .נִ ְכנַ ס
ִע ּמוֹ ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ,ו ַּמ ֵהר ְמאֹד ִּג ָּלה ִּכי הוּא ִע ּלוּי .מ ְפ ָלג ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ גָ אוֹ ן .מ ְפ ָלאִ .ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ .ש ַ ֶה ּ ׁ ִשיל
ִל ְתהוֹ ת ַ ל־ ַקנְ ַקנּוֹ  ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ֶאת ּ ְפ ָר ֵטי ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ וְ יִ חוּס ֲאבוֹ ָתיוָּ ,ג ְמ ָלה ַה ַה ְח ָל ָטה ְ ּב ִלבּ וֹ  .עוֹ ד ְ ּבאוֹ תוֹ
יוֹ ם ׁ ִש ֵּגר ִמ ְכ ָּתב ָמ ִהיר ְל ָאבִ יו ,וּבוֹ ֵּת ֵאר ְ ּבא ֶֹפן נִ ְל ָהב ֶאת ַה ַּמ ְר ָּג ִלית ַהיְ ָק ָרה ׁ ֶש ָּמ ָצא ָ ּב ִעיר ַט ְרנוֹ גְ רוֹ ד,
וְ ִה ִּצי ַ ְל ׁ ַשדֵּ ְך ֶאת ַה ָ ּבחוּר ָה ִע ּלוּי ִעם ֲאחוֹ תוֹ ַה ְמ .צ ֶ ּינֶ ת ָר ֵחל ֵפיְ ָּגאֶ ׁ ,ש ִה ִּגי ָ ה ְל ִפ ְר ָק ּהּ ְ .ב ַה ׁ ְש ָּג ָחה ּ ְפ ָר ִטית
.מ ְפ ָל ָאהָ ׁ ,ש ָהה ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁשָ ,אבִ יו ׁ ֶשל ָה ִע ּלוּי דְּ נַ ןּ ְ ,באוֹ ָת ּה ֵ ת ָ ּב ִעיר ַליְ ּ ְפנִ יק ,וְ ָהיָ ה יוֹ ֵצא וְ נִ ְכנָ ס
ְ ּבבֵ ית ָה ַרב דְּ ָמ ָתא ו ְּמשׂ וֹ ֵח ַח ִע ּמוֹ ְ ּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה .וּבְ עוֹ ד ָהאוֹ ֵר ַח יוֹ ׁ ֵשב ֶא ְצלוֹ ִ ,ה ִּגי ַ ַה ִּמ ְכ ָּתב ִמ ְ ּבנוֹ וּבוֹ
ַה ַה ָּצ ָ ה ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ְך ִע ּמוֹ  .הוּא ָר ָאה ְ ּב ָכ ְך ֶא ְצ ַ ּבע ֱאל ִֹקים ,וְ ַאף ִּג ָּלה ֶאת ַהדָּ בָ ר ְ ּב ָאזְ נֵ י אוֹ ְרחוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶשדָּ בָ ר
ֶא ָחד ִע ֵּכב ַ ּב ֲ דוֹ ִמ ּלוֹ ַמר ַלדֶּ ֶבק טוֹ בַ .הצָּ ַ ת ׁ ִשדּ ּו ְך ַא ֶח ֶרת ָ ְמ ָדה ָאז ַ ל־ ַה ּ ֶפ ֶרק ,וּבְ נוֹ ׁ ֶשל ַה ָּגאוֹ ן ַהנּוֹ ָדע
ַר ִ ּבי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת ִמ ְ ּברוֹ דֶ ׁ ,ש ָ ּז ָכה ְלתוֹ ָרה וּגְ .ד ָּלה ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד. ,ה ַּצע ַ ּב ֲ בוּר ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך.
" ַה ַהצָּ ָ ה ִה ִּגי ָ ה ִל ְפנֵ י ֳח ָד ׁ ִשים ִמ ְס ּ ָפר"ִ ,ס ּ ֵפר ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ְלאוֹ ְרחוֹ " ,וְ ַאף ִה ַ ּב ְע ִּתי ֶאת־ ַה ְס ָּכ ָמ ִתיֶ .א ָּלא
ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ַרק ִאם ָּתבוֹ א ְּת ׁשוּבָ ה ִח ּיוּבִ ית ַ ד ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ִ ּב ׁ ְש ָבטֶ ,אגְ מֹר ֶאת־ ָה ִענְ יָ ן ְ ּב ִכי טוֹ ב" .אוֹ תוֹ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ָל ִא ָ
יוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ִה ִּגי ַ ַה ִּמ ְכ ָּתבָ ,היָ ה ר ׁ
ילנוֹ תֲ ,ח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר ִ ּב ׁ ְשבָ ט ,וְ ָל ֵכן ִ ּב ֵּק ׁש ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ֵמאוֹ ְרחוֹ
ְל ַה ְמ ִּתין ַ ד ָה ֶ ֶרב ,וְ ִאם לֹא ַּת ִּגי ַ ְּת ׁשוּבָ ה ִח ּיו ִּבית ִמ ְ ּברוֹ ד ,יִ גְ מֹר ִע ּמוֹ ֶאת־ ַה ּ ׁ ִשדּ ו ְּך ַה ּ.מצָּ ע ְל ַמ ָ ּזל טוֹ ב.
ִעם ִה ָּכנֵ ס ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש ֶאל ֵ ּבית ָה ַא ְכ ַסנְ יָ ה ָ ּב ּה ׁ ָש ָהה ִ ּבזְ ַמן ִ ּב ּק ּורוֹ ָ ּב ִעיר ַליְ ּ ְפנִ יק ,נִ ְכנַ ס ְל ׁ ָשם ָא ָדם
יח ִמ ְ ּברוֹ ד ,וּבְ יָ דוֹ ִא ֶּג ֶרת ִעם ְּת ׁשוּבָ ה ִח ּיוּבִ ית ֵמ ַר ִ ּבי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ תֶ ,א ָּלא
נוֹ ָסףַ .ה ָּלה ָהיָ ה ׁ ָש ִל ַ
ׁ ֶש ֵּמרֹב ֲ יֵ פ ּותוֹ ֵמ ַהדֶּ ֶר ְך נִ ְכנַ ס ֶאל־ ַה ָּמלוֹ ןָ ,א ַכל ְס  .דָּ ה דְּ ׁ ֵשנָ ה וְ ׁ ָש ָתה יַ יִ ן ְמ ׁ .ש ָ ּבח ,ו ָּפנָ ה ָלנו ַּח ְמ ַ טְ ׁ .שנָ תוֹ
ִה ְת ָא ְר ָכה יָ ֵתר ַ ל־ ַה ִּמדָּ ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָקם ִמ ִּמ ׁ ְש ָּכבוֹ ָר ָאה ִּכי ַה ַּליְ ָלה ְּכבָ ר יָ ַרד ,וְ ָל ֵכן דָּ ָחה ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִליחוּת ַ ד
יח ִמ ְ ּברוֹ ד ׁשוֹ ֵכן ְ ּב ֶח ֶדר ָסמו ְּך ֵא ָליו ְ ּבאוֹ תוֹ ָמלוֹ ן,
ְל ָמ ֳח ָרת ַ ּבבּ ֹ ֶקרִ .מ ְ ּב ִלי ׁ ֶש ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש יֵ ַדע ִּכי ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
ְ
ׁ ָשב ֶאל ַרב ָה ִעיר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ִמ ֶּמ ּנ ּו ִּכי לֹא ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ָּכל ְּת ׁשוּבָ ה ִמ ְ ּברוֹ דָ ,רא ּו ְ ּב ָכך ִס ָּמן ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
יהם ְ ּב ִק ׁ ְש ֵרי ׁ ִשדּ ו ִּכין ְל ַמ ָ ּזל טוֹ ב .וַ יְ ִהי ַ ּבבּ ֶֹקר ,נוֹ ַדע ָ ּב ִעיר ַ ל ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה
וְ ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ָל ֲחצ ּו יָ ַדיִ ם וְ ִה ְת ַק ּ ׁ ְשר ּו ֵ ּבינֵ ֶ
יח ִמ ְ ּברוֹ ד ׁ ֶש ֵא ַחר ְל ַה ׁ ְש ִּכים קוּםֲ .אחוּז ֶ ּב ָה ָלהָ ,אץ
ְ ּבבֵ ית ָה ַרב ַה ַּנ ֲ ָרץ ,וְ ַה ּ ׁ ְשמ ּו ָ ה ִה ִּגי ָ ה ַאף ֶאל ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
יח ְלבֵ ית ָה ַרב ְּכ ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ִמ ְכ ָּתבוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת ,וְ ָד ַר ׁש ֵמ ָה ַרב ְלבַ ֵּטל ֶאת ִה ְת ַק ּ ׁ ְשר ּותוֹ
ִעם ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש ,ו ְּלהוֹ ִציא ַל ּ ֹפ ַ ל ֶאת־ ַה ּ ׁ ִשדּ ו ְּך ִמ ְ ּברוֹ דַ ָ .מד ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך נָ בוֹ ְך וְ לֹא יָ ַדע ָל ׁ ִשית ֵ ָצה
ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ  ,או ָּלם ְמ .ח ָּתנוֹ ֵס ַרב ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ִה ְת ַק ּ ׁ ְשר ּות וְ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ַהדָּ בָ ר ָּגלוּי ְל ֵ ין־כּ ֹלִּ ,כי ֵמה' יָ ָצא ַהדָּ בָ ר,
יח ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ּ ׁ ִשדּ ו ְּך ִעם ְ ּבנִ י יֵ ֵצא ֶאל־ ַה ּ ֹפ ַ ל" ,וְ ַר ִ ּבי ָ ּבר ּו ְך ִה ְס ִּכים ִע ּמוֹ .
ו ִּמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִע ְּכב ּו ֶאת־ ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ַדע ְל ַת ְל ִמ ֵידי ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ַ ל ִק ׁ ְש ֵרי ַה ּ ׁ ִשדּ ו ִּכין ׁ ֶש ַר ָ ּבם ָ ַר ְך ְללֹא ְר ִא ַ ּית ּ ְפנֵ י ֶה ָח ָתןָ ,היָ ה ַהדָּ בָ ר
יהם ,וְ ֵהם ֶה ְח ִליט ּו ְל ׁ ַש ֵּגר ְל ַט ְרנוֹ גְ רוֹ ד ׁ ְשנֵ י ִע ּלוּיִ ים .מ ְפ ָלגִ יםְּ ,כ ֵדי ִל ְתהוֹ ת ַ ל־ ַקנְ ַקנּוֹ ׁ ֶשל
ְל ֶפ ֶלא ְ ּב ֵ ינֵ ֶ
ֶה ָח ָתן .יָ ְצא ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ְל ַד ְר ָּכם ,ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ְל ַט ְרנוֹ גְ רוֹ ד ,נִ ְכנְ ס ּו ְלבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ְּמקוֹ ִמי ,וְ זִ ה ּו ַ ל־נְ ַק ָּלה ֶאת
ֶה ָח ָתן ַה ְמ .ד ָ ּברּ ִ .ב ְהיוֹ ָתם ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים .מ ְפ ָלגִ ים ,זִ ה ּו ַאף ֵהם ִמ ָ ּיד ִּכי ַר ָ ּבם זָ ָכה ְ ּב ִע ּלוּי .מ ְפ ָלגֶ ,א ָּלא
ׁ ֶש ְּל ֶח ְרדָּ ָתם ִּג ּל ּו ִּכי ַ ּב ַ ל־מוּם הוּא ַה ָ ּבחוּרֶ ׁ ,ש ֵּכן ִח ֵּגר ִמ ֵּל ָדה הוּא וְ ַרגְ לוֹ ַא ַחת ְק ָצ ָרה ֵמ ֲחבֶ ְר ָּת ּהָ ׁ .ש ְתק ּו
ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּבחוּר ,או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ָחזְ ר ּו ְל ַליְ ּ ְפנִ יק ,לֹא ִה ְצ ִליח ּו ִל ְכלֹא ְ ּב ִל ָ ּבם ֶאת ַה ַּתגְ ִלית
ישה ,וְ ַ ד ְמ ֵה ָרה ָה ַפ ְך ָה ִענְ יָ ן ְלסוֹ ד ָּגלוּי ,וּבְ ֵבית ָה ַרב ָר ְב ָתה ַה ְּמבו ָּכהַ .ר ִ ּבי ָ ּברו ְּך לֹא יָ ַדע
ַה ַּמ ְר ִע ׁ ָ
יח ֶאת־ ְ ּבנוֹ ׁ ֶש ִהצִּ י ַ ֶאת־ ַה ּ ׁ ִשדּ ו ְּך ַ ,ל ׁ ֶש ֶה ֱ ִלים ִמ ִידי ָ תוֹ ֶאת דְּ בַ ר מוּמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּבחוּר,
ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ  ,וְ הוֹ ִכ ַ
וְ ַה ָּלה ִה ִּצי ַ ְלזַ ֵּמן ֶאת ֶה ָח ָתן ְל ַט ְרנוֹ גְ רוֹ דְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָה ָאב יִ ְת ַר ּ ׁ ֵשם ִמ ְּגאוֹ נ ּותוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה ,וְ יַ שְׂ ִּכיל ְל ׁ ַש ְכנֵ ַ ֶאת
יהם ֵמ ֶח ְסרוֹ נוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ִתיד הוּא ִל ְהיוֹ ת ְּגדוֹ ל ַהדּ וֹ רָ ׁ .שבוּעוֹ ת ִמ ְס ּ ָפ ר
יהם ְל ַה ֲ ִלים ֵ ינֵ ֶ
ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ ִּכי ֲ ֵל ֶ
ְ
ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןִ ,ה ִּגי ַ ֶה ָח ָתן ָה ִע ּלוּי ְל ֵבית ַר ִ ּבי ָ ּברוּך ,וְ נוֹ ַ ד ְלשִׂ י ָחה ִעם ַה ַּכ ָּלה ַה ְמיֹ ֶ ֶדתְּ .כ ִפי ַה ְמ .ס ּ ָפר,
יהִּ ,כי ִהיא שְׂ ֵמ ָחה ַ ל ַה ּ ׁ ִשדּ ו ְּך ַה ְמיָ .חד ׁ ֶש ָּנ ַפל ְ ּב ֶח ְל ָק ּה
שׂ וֹ ַחח ִע ָּמ ּה זְ ַמן־ ָמה ,ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה הוֹ ִדי ָ ה ְלהוֹ ֶר ָ
יה ָהיְ ָתה נְ ס ּו ָכה ֲא ֶר ׁ ֶשת שִׂ ְמ ָחה וְ גִ יל .יוֹ ְד ֵ י ָדבָ ר ִס ּ ְפר ּוִּ ,כי ְ ּב ִה ָּכנְ ָס ּה ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ָּנה ֶה ָח ָתן ְל ַה ִ ּביט
וְ ַ ל־ ּ ָפנֶ ָ
יא ָת ּה ִס ּ ֵפר ָל ּה ֶ ּבן־זוּגָ הִּ ,כי ִהיא
ָ ּב ְר ִאיּ ,ו ְל ֶח ְרדָּ ָת ּה ָר ֲא ָתה ֶאת־ ַ ְצ ָמ ּה ְּכ ׁ ֶש ִהיא צוֹ ַל ַ ת ַ ל־יְ ֵר ָכ ּהִ .ל ְפ ִל ָ
ָהיְ ָתה ֲ ִת ָיד ּה ְל ִה ָּו ֵלד ִח ֶּג ֶרת ,וְ הוּא ִק ֵ ּבל ַ ל־ ַ ְצמוֹ ֶאת־מו ָּמ ּהְּ .כ ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך וְ שׂ וֹ ַחח ַ ּב ּתוֹ ָרה ִעם
ֶה ָח ָתן ַה ָּצ ִעיר ,נִ ְד ַהם ִמ ְּגאוֹ נוּתוֹ וְ ָא ַמרָ " :א ְמנָ ם ַרגְ לוֹ ׁ ֶשל ֲח ָתנִ י ֲ .ק ָּמהֲ ,אבָ ל מוֹ חוֹ יָ ׁ ָשר וְ ָסלוּל" .וְ ַה ְלוַ אי
וְ ָכל ַה ּ ׁ ִשדּ ו ִּכים ׁ ֶש ְ ּב ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲ ל ּו יָ ֶפה ְּכאוֹ תוֹ זוּגֶ ׁ ,ש ֶה ֱ ִמיד ּו ֶאת ֵ ּבית ַצנְ ז ַהנּוֹ ָדע ִל ְת ִה ָּלה ,וְ זָ כ ּו ְלדוֹ ר
יצי ּתוֹ ָרהַ ,צדִּ ִ
יקים וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַמ ֲ שֶׂ ה ַ ,ד דּ וֹ ֵרנ ּו ָאנ ּו.
יְ ׁ ָש ִרים יְ בֹ ָר ְךּ ָ ,בנִ ים וּבְ נֵ י־בָ נִ יםְּ ,גאוֹ נִ ים ּו ַמ ְר ִ ּב ֵ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ֲ"שָׂ ָרה גְ ַמ ִ ּלים ִמ ְּג ַמ ֵּלי ֵ ּ -פרו ּׁשַ ,ט ַ ם ַק ְח ּתוֹ ֲ שָׂ ָרהִּ ,כי
ְ ּב ֵ ֶר ְך ְ ּג ַמ ֵּלי ֲאדֹנָ יו ְּכלוֹ ֵק ַח ֶא ָחד ָהי ּוְ ,וזוּ ַלת זֶ ה ָהיָ ה
ַמ ְס ּ ִפיק ְּב ֶא ָחד .עוֹ ד יִ ְר ֶצהֶ ׁ ,ש ָּל ַקח ֲ שָׂ ָרה ְ ּג ַמ ִּלים ּ ֵפרו ּׁש,
ַה ְר ֵּבה ַ ,ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמרוֹ טוֹ ב ָל ְך ֵמ ֲ שָׂ ָרה ָּבנִ יםְ .ואוֹ ֵמר
ִמ ְּג ַמ ֵּלי ֲאדֹנָ יו ּ ֵפרו ּׁשֵ ,מ ַה ְמיָ ,ח ִדים ְל ָצ ְר ּכוֹ ַ ,ה ּ,מ ְב ָח ִרים
ֶא ְצלוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְט ֲ נ ּו ַה ְר ֵ ּבה ,ו ָּבא ִל ׁ ְשלֹל ׁ ְש ָאר ַה ְ ּג ַמ ִּלים
ׁ ֶש ָהי ּו ְל ַא ְב ָר ָהם ִמ ְּכ ַלל ַה ְּנ ָכ ִסיםְ .ואוֹ ְמרוֹ וְ ָכל־ט ּוב ּ ֵפרו ּׁש,
ָּכל ,מ ְב ָחר ׁ ֶש ְ ּב ִקנְ יְ נֵ י ֲאדוֹ נוֹ  ,זָ ָהב ַו ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת ו ַּמ ְר ָ ּג ִל ּיוֹ ת.
ְו ַה ּ ַט ַ םִ ,אם לֹא ִּת ְר ֶצה ָלבוֹ א ַא ֲח ָריו ,יַ ְר ֶאה ֵ ּבית־נְ כוֹ תוֹ .
ַ ּגם ְל ִאם יִ ְת ַח ֵ ּיב ְ ּבמ ַֹהר ,יַ ְר ֶאה ִּכי יֵ ׁש ִמ ַּמה ְּל ַה ְרבּ וֹ ת מ ַֹהר
ו ַּמ ָּתןְ .ואוֹ ְמרוֹ ְּביָ דוֹ ֵ ּ -פרו ּׁשֶ ׁ ,ש ְּביָ דוֹ ֶ :ט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר -
ּ ֵפרו ּׁשְּ ,בעוֹ דוֹ אוֹ ֵמר ִעם־ ֲאדֹנִ י וְ ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקהְ ,והוּ א ּ ֶפ ֶרק ָּבא
ִס ָּמןִּ ,כי ִהיא זֹאת ׁ ֶש ְראוּיָ ה ִל ְהיוֹ ת ִעם־ ֲאדוֹ נוֹ :
יאה ֵמ ַה ּזו ַּלתְ .ל ַצד
ִר ְב ָקה י ֵֹצאת ֵ ּ -פרו ּׁשְ ,מ ,ס ֶּב ֶבת יְ ִצ ָ
ְּת ִפ ַּלת ֱא ִלי ֶ זֶ ר ָ שָׂ ה ה' ׁ ֶש ֵּת ֵצא ְּבאוֹ תוֹ ֶרגַ ע ,לֹא ק ֶֹדם ְולֹא
ַא ַחרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ָּכ ׁ ֵשל ְ ּב ַא ֶח ֶרתִּ ,כי ִהיא זֹאת ֲא ׁ ֶשר י ְּל ָדה
ִל ְבת ּו ֵאל וְ גוֹ 'ִ ,היא ַ ּבת־זוּגוֹ ׁ ֶשל־יִ ְצ ָחק:
יאינִ י נָ א וְ גוֹ ' ִ -ה ֵּנה ִה ְמ ִעיט ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ִה ְתנָ ה ִל ׁ ְשאֹלִּ ,כי
ַהגְ ִמ ִ
יה ַה ּ ִטי־נָ א ַכדֵּ ְך ְו ֶא ׁ ְש ֶּתה ְו ַ ָּתה ָא ַמר
הוּא ָא ַמר ָוא ַֹמר ֵא ֶל ָ
יאינִ י ּ ֵפרו ּׁש ְל ׁשוֹ ן ְ ּג ִמי ָ הּ ַ ,גם ָא ַמר ְמ ַ"טּ ַ ,גם לֹא
ַהגְ ִמ ִ
ָא ַמר ׁ ֶש ַּת ּ ֶטה ִהיא ַכדָּ ּה ְל ַה ׁ ְשקוֹ תוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְתנָ הַ .ט ְעמוֹ
את ּה,
יהם זַ "לֶ ׁ ,ש ָר ָאה ׁ ֶש ָ ל ּו ַה ַּמיִ ם ִל ְק ָר ָ
הוּא ַ ל־ ּ ִפי דִּ ְב ֵר ֶ
ְו ִס ָּמן זֶ ה הוּא ,מ ְב ָהק ׁ ֶש ֵאינוֹ ָמצוּי ִּב ְבנוֹ ת ַה ְּכנַ ֲ נִ יִּ ,כי ִאם
ְּבזֶ ַרע ָּברו ְּך ְו ָקדוֹ ׁש ְּכ ַא ְב ָר ָהםּ ַ ,גם ַמ ָּזלוֹ ֶה ְר ָאה ּו ִּכי ִהיא
זֹאתָ .לזֶ ה ָהיָ ה יָ ֵרא ַ ל־ ַה ְּתנָ ִאים ׁ ֶש ִה ְתנָ הֶ ׁ ,ש ּ ָמא לֹא
ְּת ַק ֵ ּים אוֹ ָתםְ ,ונִ ְמ ָצא הוּא ַמ ְפ ִסיד ְמ ,ב ָּק ׁשוֹ ַ ל־יְ ֵדי ְּתנָ אוֹ ,
ָלזֶ ה ָהיָ ה ַמ ְמ ִעיט ְ ּב ָכל־ ָה ֶא ְפ ׁ ָש ,ר ּיוֹ ת ִ ּב ְתנָ ָאיוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
יה ַל ֲ שׂ וֹ ָתם"ַ :ל־יָ ֶד ָ
נָ ֵקל ְ ּב ֵ ינֶ ָ
יה ֵ ּ -פרו ּׁשֶ ׁ ,ש ָה ְלמ ּו ָה ְּכ ִא ּלוּ
נַ ֲ שׂ ּו ְּכ ׁ ִשע ּור זֶ הְ .ו ָ שָׂ ה ַהדָּ ָבר ְל ַצד ַה ְצדִּ יקוֹ ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת ה'
ָ ָליוְ ,ו ִס ָּמנִ ים ַה ַּמ ְצדִּ ִ
יקים ׁ ֶש ָרא ּו ֵ ינָ יו:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בכ"ח במרחשון תקל"א ,נפטר רבי לִ יבֶּ ר הגדול
מברדיטשוב ,מגדולי הצדיקים בדורו ,דור רביעי
למקובלים רבי שמשון מאוסטרופולי ורבי יחיאל
מיכל מנעמירוב הי"ד ,שנהרגו שניהם בפרעות שנת
ת"ח ,וכן היה מצאצאי בעל 'מגלה עמוקות' .בזכותו
הוקמה העיר ברדיטשוב שנקרא תחילה ליברטשוב
על שמו ואחר־כך קוצר השם .מסורת היא ,שרבי
ליבר ציווה את צאצאיו שלא להשתדך עם כהנים,
ויש אומרים שההוראה ניתנה כבר בידי זקנו רבי
שמשון מאוסטרופולי ,ונתן לזה טעם מפני שהם
מזרע דוד המלך ,ולהם כתר מלוכה ולא כתר כהונה.
אולם מסורת נוספת ותמוהה מובאת בספר 'שרשרת
זהב' ,שם מזכיר תחילה את דברי הזוהר על שנת
ת"ח שדרשו עליה את הפסוק שבפרשתנו "ויענו בני
ח"ת" ,ומספר על רבי שמשון מאוסטרופולי שחיפש
ארבעה גדולי ישראל שיקבלו עליהם להיהרג על
קידוש השם כדי להציל את כלל ישראל ,וכל אחד
מארבעת הצדיקים יגן על רבע מכלל ישראל ,ובחר
רבי שמשון את רבי יחיאל מיכל מנעמירוב" ,ואת
רבי ליבר הגדול שהי' נקרא ר' ליבער דער גרויסער
מעיר בארדיטשוב" ,ואת הש"ך רבי שבתי כהן,
"והש"ך ז"ל לא היה מסכים ,באומרו שהוא צריך עוד
לסיים ולגמור הש"ך על יורה־דעה .וכשקיבלו
תשובת הש"ך ז"ל ,ציווה תיכף ר' ליבער הגדול
לבניו שלא לשדך עם כהנים עד ביאת הגואל ,בכדי
שלא יבואו בניו בקשר שידוכין עם משפחת הש"ך,
ואמר שזה אכזריות של כהן שלא ירצה להסכים
להציל רבע ישראל בחלקו" .ובכך טעה והחליף את
זמנו של רבי ליבר ,שנולד רק בשנת תכ"ח ונפטר
בשנת תקל"א בהיותו בן  ,103והקדים את זמנו עד
שנת ת"ח .אולם קשה לקבל דברים כה קשים על
רבנו הש"ך ,מאורם של ישראל ,ומוטב שישתקעו.

ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּגי ַ ֱא ִלי ֶ זֶ ר ֶ בֶ ד ַאבְ ָר ָהם ְלבֵ ית
יש ַה ַּביְ ָתה
ְ ּב ֵ
תוּאל וְ ָל ָבן ,נֶ ֱא ַמר "וַ ָּיבֹא ָה ִא ׁ
וַ יְ ַפ ַּתח ַה ְ ּג ַמ ִ ּלים וַ ִּי ֵּתן ֶּתבֶ ן ו ִּמ ְס ּפוֹ א
ַל ְ ּג ַמ ִ ּלים" ,וְ ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ַּב ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶש ִה ִּתיר
ִמ ּ ְפנֵ י
ַה ְ ּג ַמ ִ ּלים,
ׁ ֶשל
יהם
ֶאת־זְ ָמ ֵמ ֶ
ׁ ֶש ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהיָ ה זָ ִהיר ְמאֹד ִמ ָ ּגזֵ ל,
ֹאכל ּו ַה ְ ּג ַמ ִ ּלים ִמ ּ ְשׂ דוֹ ת זָ ִרים,
ו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא י ְ
יהם ,וְ לֹא ָה ָיה
ַָהיָ ה זוֹ ֵמם ְוחוֹ ֵסם ֶאת־ ּ ִפ ֶ
סוֹ ֵמ ְך ַ ל־ ַה ֵ ּנס ׁ ֶש ַה ְ ּג ַמ ִּלים לֹא י ְ
ֹאכל ּוְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ְפ ִרים ֲחזַ "ל ַ ל־ ֲחמוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי
ּ ִפינְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר ׁ ֶש ּלֹא ָא ַכל שְׂ עוֹ ִר ים
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ׂ ָ ּ .ש ִרים ,וְ ָהיָ ה ְל ֵס ֶמל ְו .דגְ ָמה
ַּכ ָּמה ָצ ִר ְ
יך ִל ׁ ְשמֹר ַ ל ָממוֹ ן ַה ּזו ַּלת.
ַא ַחת ַה ּ ׁ ְש ִאיפוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ֶה" ָח ֵפץ
ַח ִּיים" ָהיְ ָתהְ ,ל ַח ֵּבר ּ ֵפרו ּׁש ַ ל ַה ַּת ְלמוּ ד
יפתוֹ זוֹ ִ ּב ֵּטא לֹא
ַה ְּירו ׁ ַּש ְל ִמי ,וְ ֶאת ׁ ְש ִא ָ
ק ָרבָ יו .א ּו ָלם ַה ּ ׁ ָשנִ ים נָ ְקפוּ
ּ ַפ ַ ם ְּב ָאזְ נֵ י ְמ ֹ
ְ ּבזוֹ ַא ַחר זוֹ ּ ְ ,ב ַמ ֲה ָל ָכן זִ ָּכה ֶאת ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל
ק ָרבָ יו ַ ל־ ָּכ ְך ,וְ נִ ְפ ֲ מוּ
ְּב ִחבּ ּו ָריו ַה ִ ּנ ְפ ָל ִאים ,א ּו ָלם ֶאת ַר ְעיוֹ נוֹ ְל ַח ֵּבר ּ ֵפרו ּׁש ַ ל ַה ְּירו ׁ ַּש ְל ִמי זָ נַ חַ ּ .פ ַ ם ׁ ְש ָאל ּוה ּו ְמ ֹ
ְל ׁ ֵש ַמע ְּת ׁשוּבָ תוֹ ֲ " :ה ֵרי ַה ְּירו ׁ ַּש ְל ִמי ִעם ַה ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ׁ ֶש ּלוֹ ֲ ,ה ֵריה ּו ְּכ ֵס ֶפר ֶה ָחתוּם .וּ ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵאין ִלי ָממוֹ ן ְל ַה ְד ּ ִפיס
ֶאת־ ּ ֵפרו ׁ ִּשי ,יִ ְצ ָט ֵר ְך ַה ּ ַמ ְד ּ ִפיס ְל ַה ׁ ְש ִקי ַ ָממוֹ ן ַרב ְלהוֹ ָצאוֹ ת ַהדְּ פוּסּ .ו ַמדּ ּו ַ יַ ְס ִּכים ְל ָכ ְך? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּי ְהיֶ ה ָסב ּו ר
ׁ ֶש ּ.כ ָּלם יָ ר ּוצ ּו ִל ְקנוֹ ת ֶאת ַה ִחבּ וּ ר ׁ ֶשל ֶה ָ'ח ֵפץ ַח ִּיים' ,א ּו ָלם ֶאת־ ָה ֱא ֶמת ֲאנִ י יוֹ ֵד ַ ֶ ׁ ,ש ַרק ְמ ַ ִּטים יִ ְר ְּכ ׁש ּו ֶאת ַה ֵּס ֶפ ר
יפ ִתי וַ ֲחלוֹ ִמי ַה ָ ּגדוֹ לְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ֶאגְ רֹם
ַה ָּלז ,וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ַּמ ְד ּ ִפיס יַ ְפ ִסיד ֶאת־ ָּכל ַה ַה ׁ ְש ָק ָ ה .וִ ַּת ְר ִּתי ֵאפוֹ א ַ ל ׁ ְש ִא ָ
ילה נֶ זֶ ק ַּכ ְס ּ ִפי ַל ַּמ ְד ּ ִפיס".
ָח ִל ָ
ִּב ׁ ְש ֵכנ ּותוֹ ׁ ֶשל ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר יֶ ֶלד ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה נִ ְכנָ ס וְ יוֹ ֵצא ַ ּב ַ ּביִ ת ,וּ ַפ ַ ם ָ ָלה ֶאל ֲ ִל ַּית ַה ַ ּגגְ ,ו ִח ֵּטט ְ ּבשַׂ ֵּק י
ַהדּ ַֹאר ׁ ֶש ָ ְמד ּו ׁ ָשם ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרתָ .היוּ ׁ ָשם ַמ ֲ ָטפוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תֶ ׁ ,ש ְ ּב ֵח ֶלק ֵמ ֶהן ָהי ּו בּ ו ִּליםֶ ׁ ,ש .ה ְכנְ ס ּו ְל ׁ ָשם ִּב ֵידי ַה ּפוֹ נִ ים
יהם ֶאת־ ְּת ׁשוּבָ תוֹ ּ ִ .ב ְת ִמימוּ תוֹ ָח ׁ ַשב ַה ֶּי ֶלד,
ֶאל ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָּב ֶהם ְּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶשהוּא ְמ ׁ ַש ֵ ּגר ֲא ֵל ֶ
ִּכי ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ֵאינוֹ מ ּו ָדע ְלאוֹ ָתם בּ ו ִּלים ׁ ֶש ִּנ ְמ ָצ ִאים ַּב ַּמ ֲ ָטפוֹ ת ,וְ ָל ֵכן ָק ַרע אוֹ ָתןְ ,ו ֶאת ַהבּ ו ִּלים ֵהבִ יא ֶאל ַה ֲחזוֹ ן
יאה' ׁ ֶש ָּמ ָצא ַּב ַּמ ֲ ָטפוֹ תְ .ל ַמ ְר ֵאה ַהבּ ו ִּלים נִ ְר ַּתע ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ַל ֲאחוֹ ָריו ,וּ ָפנָ ה ֶאל ַה ֶּי ֶלד ְּבנַ ַחת ִּב ׁ ְש ֵא ָלה
ִאי" ׁש ִּכ ְ'מ ִצ ָ
ִאם הוּא זוֹ ֵכר ְּב ֵאיל ּו ַמ ֲ ָטפוֹ ת ָהי ּו ַהבּ ו ִּלים .מ ָ ּנ ִחיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּ א ָח ֵפץ ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת־ ְּתמ ּו ָר ָתם ְל ִמי ׁ ֶש ּ ׁ ְש ָל ָחם ֵא ָליו,
יכן ָל ַא ׁ ְש ּ ָפהִ .ה ְצ ַט ֵ ר ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ַ ל־ ַהדָּ בָ ר ,ו ִּמ יָּ ד
או ָּלם ַה ֶּי ֶלד ֵה ׁ ִשיב ִּב ְת ִמימוּתִּ ,כי ָק ַרע ֶאת־ ַה ַּמ ֲ ָטפוֹ ת וְ ִה ׁ ְש ִל ָ
יהם.
ׁ ִש ְל ׁ ֵשל ֶאל .ק ּ ַפת ַהצְּ ָד ָקה ׁ ֶש ְ ּבבֵ יתוֹ ָ ,מעוֹ ת ְּב ׁשֹוִ י ָּכל־ ַהבּ ו ִּלים ׁ ֶש ַה ֶּי ֶלד ֵהבִ יא לוֹ ִ ,לזְ כ ּות ַ ּב ֲ ֵל ֶ
יסק ַל ֲ בֹר ְ ּב ִדיקוֹ ת וְ ִצ ּלו ֵּמי ֶרנְ ְטגֶ ןְ ,ו ַה ָ ּלל ּו ִה ְת ַ ּבצְּ ע ּו ְּבבֵ י ת
ימי ַח ָּייו ,נִ זְ ֵקק ַה ְ ּג ִרי"ז ִמ ְ ּב ִר ְ
ַּב ְּתקוּ ָפה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִל ֵ
ָה ְרפוּ ָאה " ִּב ּקוּ ר חוֹ ִלים" ִּב ׁ ְשעוֹ ת ַה ַּליְ ָלהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ָּמקוֹ ם ֵריק ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֲ לו ִּלים ְל ַה ְפ ִרי ַ ִל ְמנו ָּחתוֹ ְ .ל ַא ַח ר
ׁ ֶש ִה ְס ַּת ְּימוּ ַה ְ ּב ִדיקוֹ ת ַה ְמ ָפ ְרכוֹ תִ ,ה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ָה ַרב ָלנוּ ַח ְמ ַ ט ,א ּו ָלם ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַ ּגם ִּב ׁ ְש ַ ת יִ ּס ּו ָריו לֹא ָח ַדל ְל ֶרגַ ע ִמ ְּל ַה ְר ֵהר
ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרהָ ָ ,לה ִחדּ ו ּׁש ְּבמוֹ חוֹ ְוהוּא ִּב ֵּק ׁש ִל ְר ׁשֹם אוֹ תוֹ ַ ל־ ַ ּג ֵּבי ִ ּג ָ ּליוֹ ן ְלבַ ל יִ ּ ׁ ָש ַכח ִמ ֶּמנּוּ ְ .לבַ ָּק ׁ ָשתוֹ ָ ,מ ַסר לוֹ
ְמנַ ֵהל ַמ ְח ֶל ֶקת ָה ֶרנְ ְטגֶ ן דְּ ָאז ,דּ וֹ ְקטוֹ ר ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ַש ְר ׁ ֶשבְ ְס ִקיּ ִ ,ג ְליוֹ ן נְ יָ ר ,א ּו ָלם ָה ַרב לֹא נְ ָטלוֹ ַ ,רק ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּודֵּ א ׁ ֶש ַה ְּנ ָיר
פוּאה.
הוּא ְרכ ּו ׁשוֹ ַה ּ ְפ ָר ִטי וְ לֹא ׁ ֶשל ֵּבית ָה ְר ָ
ַמ ֲ ֶׂשה ִּביהו ִּדי ּ .פנְ דְּ ַקאי ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ּ ָמ ָצא ֶאת־ ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ִמ ֵּבית ְמזִ יגָ ה ׁ ֶש ָח ַכר ֵמ ַה ּ ָפ ִריץ ַה ְּמקוֹ ִמי ,וְ נָ ְכ ִרים ַר ִ ּבים ָהיוּ
ְמבַ ְּק ִרים ֶא ְצלוֹ ְּכ ֵדי ִל ׁ ְש ּתוֹ ת יֵ ין־ ָׂש ָרףְ ,והוּא ָהיָ ה גוֹ ֶבה ֵמ ֶהם ְמ ִחיר ָמ ֵלאַ ּ .פ ַ ם נִ ְכנַ ס ֵא ָליו נָ ְכ ִרי ֶא ָחד ׁ ֶש ִּב ֵּק ׁש
ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ַמ ׁ ְש ֶקה ְמ ׁ ַש ֵּכר ,א ּו ָלם ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא ָהי ּו ְ ּביָ דוֹ ָמעוֹ ת ִּב ְמזָּ .מןִ ,מ ׁ ְש ֵּכן ֵא ֶצל ַה ּ .פנְ דְּ ַקאי ֶאת ַה ַ ּג ְרזֶ ן ׁ ֶש ּלוֹ ִע ּמוֹ
וּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַה ַ ּג ְרזֶ ן ַה ְמ ׁ .ש ָּבחָ ,ח ַמד אוֹ תוֹ ְּב ִלבּ וֹ ְו ֶה ְח ִליט ְל ַק ְח ּתוֹ ְל ַ ְצמוֹ .
ָהיָ ה חוֹ ֵטב ֵ ִציםִ .ה ְס ִּכים ַה ּ .פנְ דְּ ַקאיְ ,
יש ַה ְּיהוּ ִדי ֶאת־ ָה ִענְ יָ ן ּ.כ ּלוֹ ְ ,ו ַהגּ וֹ י יָ ָצא ִמ ּ ׁ ָשם
ְל ַא ַחר יוֹ ַמיִ םְּ ,כ ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ַה ָּנ ְכ ִרי וּבִ ֵּק ׁש ְל ׁ ַש ֵּלם ֶאת ְמ ִחיר ַה ַּמ ׁ ְש ֶקהִ ,ה ְכ ִח ׁ
ְּב ַפ ֵחי נֶ ֶפ ׁשְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ּלֹא ָהיְ ָתה ׁשוּם הוֹ ָכ ָחה ְ ּביָ דוֹ ְ .ל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים נִ ְפ ַטר ַה ּ .פנְ דְּ ַקאי ְלבֵ ית עוֹ ָלמוֹ ּ ,ו ְל ַא ַחר ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים
ִמ ּ ְפ ִט ָירתוֹ ִ ,ה ְת ַ ּג ָּלה ִל ְבנוֹ ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ  ,וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת־ ַה ַ ּג ְרזֶ ן ַה ָ ּגנוּב ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ְלגוֹ י ּ ְפלוֹ נִ יִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְמנוּ ָחה
יהתוֹ ִ ּב ְפנֵ י ָאבִ יוַ ,מדּ ּו ַ ִה ְמ ִּתין ַּכ ּ ָמה
ָ ּבעוֹ ָלם ָה ֶ ְליוֹ ן ֵ ֶקב ְ ּגנֵ בָ תוֹ ִ .ה ְת ּ ַפ ֵ ּלא ַה ֵ ּבן ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ֲחלוֹ םְ ,ו ִה ִּבי ַ ֶאת ְּת ִמ ָ
יהִ .ס ּ ֵפר ָה ָאבִּ ,כי ְּביָ ִמים ֵא ּלוּ ֵמת יְ הו ִּדי ֶא ָחד ׁ ֶש ֵה ִמיר
ׁ ָשנִ ים ַ ד ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ָּלה ְל ָפנָ יו ְּכ ֵדי ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת־ ַה ְ ּגזֵ ָלה ִל ְב ָ ֶל ָ
וּכ ׁ ֶש ָ ָלה ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה דָּ נ ּו אוֹ תוֹ ְ ּב .ח ְמ ָרה ַ ל ַמ ֲ שָׂ יו ָה ָר ִעים
ֶאת־דָּ תוֹ  ,וְ ָ ָלה ִלגְ .ד ָּלה ַ ד ׁ ֶש ַ ּנ ֲ ָׂשה ֵ ּגנֵ ָרל ְצ ָב ִאי נוֹ ָדעְ ,
יתי ֶאת
וּכ ׁ ֶש ָר ִא ִ
עוּטים ׁ ֶש ָא ָדם דָּ ׁש ַּב ֲ ֵקבָ יוְ " .
ׁ ֶש ָהי ּו ַר ִ ּבים ִמ ְּס ֹפר ,וְ לֹא ָח ְסכ ּו ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ֲ וֹנוֹ ָתיו ֲא ִפ ּל ּו דְּ בָ ִרים ּ ְפ ִ
וּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יָ ד ּונ ּו אוֹ ִתי ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַ ל־ ָּכ ְךִ ,מ ַה ְר ִּתי ָלבוֹ א
ח ֶֹמר ַהדִּ ין ,נֶ ֱח ַר ְד ִּתי ְלנַ ְפ ׁ ִשי ְונִ זְ ַּכ ְר ִּתי ִ ּב ְדבַ ר ַה ַ ּג ְרזֶ ן ׁ ֶש ָ ּגזַ ְל ִּתיְ ,
ֵא ֶל ָ
יך ַ ּב ֲחלוֹ ם ְּכ ֵדי ְל ַת ֵּקן ֶאת־ ַהדָּ בָ ר" .וַ ִּי ַ
יהתוֹ נוֹ ַדע לוֹ ִּ ,כי ָא ְמנָ ם יָ ִמים ְספו ִּר ים
יקץ ַה ֵ ּבן ְו ִה ֵּנה ֲחלוֹ ם ,א ּו ָלם ִל ְת ִמ ָ
ק ֶֹדם ָל ֵכןֵ ,מת אוֹ תוֹ ֵ ּגנֵ ָרל מ ּו ָמר ,וְ יָ ַדע ִּכי ַה ֲחלוֹ ם הוּא ֲחלוֹ ם ֱא ֶמתִ .מ ָּיד ּ ָפנָ ה ְל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת אוֹ תוֹ נָ ְכ ִריְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ְמ ָצאוֹ
ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ַ " :ה ִאם ִה ַּכ ְר ָּת ֶאת ָאבִ י ַה ּ .פנְ דְּ ַקאי ּ ְפלוֹ נִ י"? ָא ְדמ ּו ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל־ ַהגּ וֹ יְ ,והוּא ָא ַמר ִמ ָּידְּ " :ב ַודַּ אי ׁ ֶש ִה ַּכ ְר ִּתי
אוֹ תוֹ ֲ ,ה ֵרי הוּא ָהיָ ה ַ ּג ָּנב ָ ּבזוּיְ ,וגָ נַ ב ִמ ֶּמ ִ ּני ּ ַפ ַ ם ֶאת ַה ַ ּג ְרזֶ ן ׁ ֶש ִּלי"ִ .מ ָּיד ּ ִפ ְּיסוֹ ַה ֵ ּבןִ ׁ ,ש ֵּלם לוֹ ֶאת ְמ ִחיר ַה ַ ּג ְרזֶ ן ָּכ ֵה ָּנה
וְ ָכ ֵה ָּנה וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ִל ְמחֹל ְל ָאבִ יוּ ,ו ֵמ ָאז לֹא ׁ ָשב ָה ָאב ְלהוֹ ִפי ַ ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ .
ֹאש ַהיְ ׁ ִש ָ
יבהִ ,ה ׁ ְש ַּת ְּכנָ ה ִּב ׁ ְשכוּ נַ ת ַּביִ ת ְוגַ ןִּ ,ב ְק ׁשוּ
מה זַ ְל ָמן אוֹ יֶ ְר ַּב ְך ְּכר ׁ
ְּכ ׁ ֶש ְּי ׁ ִשיבַ ת "קוֹ ל ּתוֹ ָרה"ּ ָ ,ב ּה ִּכ ֵהן ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ְל ַה ֲ ִמיד לוֹ מוֹ נִ ית ׁ ֶש ַּת ִּסי ַ אוֹ ִתי ִמ ֵּביתוֹ ׁ ֶש ִּב ׁ ְשכוּנַ ת ׁ ַש ֲ ֵרי ֶח ֶסד ָה ְרחוֹ ָקה ,או ָּלם הוּא ֵס ַרב ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש
יבהִ ,ה ְס ִּכ ים
יש ֲח ִצי ׁ ָש ָ ה נוֹ ֶס ֶפת ְל ִל ּמוּד ִעם ַּת ְל ִמ ֵידי ַהיְ ׁ ִש ָ
ְל ַ ְצמוֹ ְ ּב ַכ ְס ּ ֵפי ַהיְ ׁ ִש ָ
יבהַ .רק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִהצִּ יע ּו לוֹ ְל ַה ְקדִּ ׁ
יבה.
יש ַליְ ׁ ִש ָ
ס ַ ְּבמוֹ נִ יתּ ִ ,ב ְתמ ּו ַרת ַה ְ ּז ַמן ַהנּוֹ ָסף ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁ
ִלנְ ֹ

מ ְט ָ"ם

ש ֶק ֶּ
ל־כ ֶסף ֵ ּבינִ י ו ֵּבֽינְ ָך
את ׁ ֶ ֽ
ַא ְר ַ ּבע ֵמ ֹ

)כג ,טו(

ֵּת ַבת ו ֵּבֽינְ ָך מ ְט ֶ" ֶמת ְ ּב ַט ַ"ם ַט ְר ָחאֶ ׁ ,שהוּ א ַט ַ"ם
ַמ ְפ ִסיק יוֹ ֵתר ֵמ ַה ְּת ִביר ׁ ֶש ְ ּב ֵת ַבת ֶּכ ֶסףִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ" ְפרוֹ ן
ָח ׁ ַש ׁש ְּת ִח ָּלה ׁ ֶש ָּמא יִ ֶּתן־לוֹ ַא ְב ָר ָהם ֶאת ַה ַּמ ְט ְּבעוֹ ת
ׁ ֶש ּלוֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַּב ַּמ ְט ֵ ּב ַ" ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָהיוּ
וּבת ּו ָלה ִמצַּ ד
ֲחקוּ ִקים זָ ֵקן ּוזְ ֵקנָ ה ִמצַּ ד ֶא ָחדּ ָ ,בח ּור ְ
ֶא ָחד ,וְ ָל ֵכן ַה ֵּתבוֹ ת ַא ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ֵ ּבינִ י
ו ֵּבינְ ָך ְמח ָּברוֹ ת יַ ַחד ,וְ ַה ֶה ְפ ֵסק ָה ִע ָּק ִרי הוּא ַא ַחר ֵּת ַבת
ו ֵּבֽינְ ָך וְ ל ֹא ַא ַחר ֶּכ ֶסףִּ ,כי ֶ" ְפרוֹ ן ָר ַמז לוֹ ִ ,אם ִּת ֶּתן־ ִלי
וּבינְ ָך ֵהם מ ָּכ ִרים,
ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ַרק ֵּבינִ י ֵ
וּמ ֶּזה ֵה ִבין
ָמה ִהיא? ֵאיזוֹ ּתוֹ ֶ" ֶלת ִּת ְהיֶ ה ִ ּלי ִמ ֶּזה?! ִ
ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶשהוּ א רוֹ ֶצה ׁ ְש ָק ִלים ְּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ְּב ִלים
ְ ּב ָכל־ ָמקוֹ םְ ,ונָ ַתן לוֹ ֶּכ ֶסף עוֹ ֵבר ַל ּסוֹ ֵחר) .מעיל שמואל(

ֹאמר ׀ #ה' ֱאלֹ ֵק -י ֲאדֹנִ *י ַא ְב ָר ָ)הם
ַו ּי "ַ

)כד ,יב(

ֹאמר ְ ּב ַט ַ"ם ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ַּב ֲא ִריכ ּות
ֵּת ַבת וַ ּי "ַ
ו ְּב ַה ְט ָ" ָמה ,וְ ַא ֲח ֶר ָ
יה יֵ ׁש ּ ָפ ֵסק ׀ ַה ּ ַמ ְפ ִסיק ֵ ּבינָ ּה ַל ֵּת ָבה
יה .וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ִל ְת ִפ ָּלתוֹ ַה ְמתוּ נָ ה ׁ ֶשל
ׁ ֶש ַא ֲח ֶר ָ
י" ְל ֵ"ת ֶ" ֶרב וְ ָר ָצה ׁ ֶשה'
י"זֶ רֶ ׁ ,ש ַאף־ ַ"ל־ ּ ִפי ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ֱא ִל ֶ
יח ַּב ֲ"דוֹ ְל ַס ֵ ּים ׁ ְש ִליחוּתוֹ ַּביּוֹ םְ ,ו ָל ֵכן ָרץ ִל ְק ַראת
יַ ְצ ִל ַ
יה נֶ ֱא ַמר וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ְּת ַ"ר ַּכדָּ ּה ְּכ ֵדי
ִר ְב ָקה וְ ַאף ָ" ֶל ָ
ׁ ֶש ַה ֵּנס יִ ְת ַק ֵ ּים ְּב ֶד ֶר ְך ַה ּ ֶט ַבע ַ"ד ֶר ֶדת ַה ֲח ׁ ֵש ָכה ,או ָּלם
ַל ְמרוֹ ת ֶח ְפזוֹ נוֹ  ,דִּ ֵּבר ֶאל ָה ָּק ָּב"ה ִ ּב ְמ ִתינוּת ִּב ׁ ְש ַ"ת
ֹאמר ְּב ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת
ַה ְּת ִפ ָּלה ,וְ ָל ֵכן מ ְט ֶ" ֶמת ַה ֵּת ָבה וַ ּי "ַ
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ְל ַאט וְ ַא ֲח ֶר ָ
יה ּ ָפ ֵסקְּ ,כ ִמי ׁ ֶש ּ ֵמ ִכין ַ" ְצמוֹ
ַל ְּת ִפ ָ ּלה וְ נָ ח ְמ ַ"ט ,וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך ַמ ְת ִחיל) .המסולאים בפז(

מ ְד ָ ּג ׁש

י" ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ּ ַפ ֲ" ַמיִ ם ,ו ַּב ַּת ַּנ" ְך
ם־ה ָא ֶרץ' מוֹ ִפ ַ
ַה ִּב ּטוּי ַ'" ָ
ּ ְפ ָ" ִמים ַרבּ וֹ ת ,וְ כ ָּלם ְּב ַמ ׁ ְש ָמעוּת ֶׁשל ְקבו ַּצת ֲאנָ ׁ ִשים
ַהיּוֹ ׁ ְש ִבים ָּב ָא ֶרץַ .א ְך ְּכ ָבר ְ ּב ֶ"זְ ָרא נֶ ֱא ַמר " ְו ִה ְת ָ" ְרבוּ
זֶ ַרע ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ַ" ּ ֵמי ָה ֲא ָרצוֹ ת" ,וְ ׁ ָשם הוּא ְּבמוּ ָבן
ם־ה ָא ֶרץ'
ׁ ְש ִל ִיליִּ .ב ְל ׁשוֹ ן ֲחזַ "ל ִק ֵ ּבל ַה ִ ּב ּטוּי ַ'" ָ
ַמ ׁ ְש ָמעוּת ׁ ֶשל ָא ָדם יָ ִחיד ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְק ּ ִפיד ָּכ ָראוּי ַ"ל
יהם ָּכ ָראוּי; וְ גַ ם
ַה ִּמ ְצוֹתְּ ,בעוֹ ד ֶה ָ'ח ֵבר' ׁשוֹ ֵמר ֲ" ֵל ֶ
ְּב ַמ ׁ ְש ָמעוּת ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּב ִקי ַּב ּתוֹ ָרהִ .מ ָּכאן נוֹ ַצר
ם־ה ָא ֶרץ'ְּ ,בעוֹ ד ִּב ְל ׁשוֹ ן ֲחזַ "ל יֵ ׁש
ַה ִּב ּטוּי 'בּ ּור וְ ַ" ָ
יהם ַּכ ּמו ָּבא ְּב ַמ ֶּס ֶכת ָאבוֹ ת " ֵאין בּ וּ ר יְ ֵרא
ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבינֵ ֶ
ם־ה ָא ֶרץ ָח ִסיד"ְּ .ב ִמ ְד ַר ׁש ַר ָּבה ׁ ֶש ִּב ְדפוּ ס
ֵח ְטאְ ,ול ֹא ַ" ָ
ְּכ ָבר ָח ַדר ַה ִּב ּטוּי ַ'" ּ ֵמי ָה ֲא ָר ִצים'ְּ ,כ ִפי ַה ִּב ּטוּי ַה ּ ָׁשג ּור
ַ'" ּ ְמ ַרץ' אוֹ ַ'" ּ ְמ ַרצִּ ים'ִ ׁ .שנּ וּי ַמ ׁ ְש ָמעוּת דוֹ ֶמה ָלזֶ ה
ֵא ַרע ִעם ַה ּ ֵׁשם 'גּ וֹ י'ֶ ׁ ,ש ַּב ַּת ַּנ" ְך ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ ַ"ם וְ א ָּמה,
ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ֲחזַ "ל ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ ָא ָדם ּ ְפ ָר ִטי ׁ ֶשה ּוא נָ ְכ ִרי
וְ ֵאינוֹ ִמ ֶּז ַרע יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ נוֹ ַסף לוֹ ַ ּגם ַה ּ ׁ ֵשם גּ וֹ יָ ה ִלנְ ֵק ָבה.

ְממ ָּלח

ישא' ׁ ֶש ָּב ִעיר ְסלוֹ נִ יםָ ,הי ּו ְמ ַח ְ ּב ִבים
ַח ְב ֵרי ַה ֶ'ח ְב ָרה ִ ַקדִּ ָׁ
ֶאת ַה' ּ ִט ּ ָפה ַה ּ ָמ ָרה' ,אוּ ָלם דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ַאיְ זְ ל ָח ִריף
ל ֹא ָהיְ ָתה נוֹ ָחה ִמ ָּכ ְךַ ּ .פ ַ"ם ָר ָאה אוֹ ָתם ׁ ָש ִבים ִמ ֵּבית
יהם ָמטוֹ ת ִל ּפֹל ֵמרֹב ׁ ְש ִת ָ ּיה .נֶ ֱאנַ ח
ַה ְּק ָברוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ַרגְ ֵל ֶ
יכםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַא ֶּתם
יהה ְּגדוֹ ָלה יֶ ׁש ִלי ֲ" ֵל ֶ
וְ ָא ַמרְּ " :ת ִמ ָ
חוֹ זְ ִרים ֵמעוֹ ַלם ָה ֱא ֶמת ,או ָּלם ַרגְ ַליִ ם ֵאין ָל ֶכם
ַּכ ּ ׁ ֶש ֶקר" ...וְ הוֹ ִסיף וְ ָא ַמר" :וְ נוֹ ֲהגִ ים ַא ֶּתם ְּכמוֹ ֶ" ְפרוֹ ן
ַה ִח ִּתיֶ ׁ ,ש ְּב ׁ ָש ָ"ה ׁ ֶש ָּקנָ ה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת ְמ ָ" ַרת
ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ,נִ ְכ ַּתב ׁ ְשמוֹ ֶ'" ְפרֹן' ֲח ַסר וָ א"ו ,אוּ ָלם ִמ ָ ּיד
ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן נֶ ֱא ַמר "וַ ָ ּי ָקם שְׂ ֵדה ֶ" ְפרוֹ ן" ָמ ֵלא ָוא"וִּ ,כי
ִּב ׁ ְש ַ"ת ְקבו ַּרת שָׂ ָרהָ ,היָ ה ֶ" ְפרוֹ ן ָ'מ ֵלא' ְּכמוֹ ְת ֶכם"...

"וּ ִמ ְׁש ָמע ְודוּ ָמה וּ ַמ ּ ָשׂ א" ַ -ה ּ ׁשוֹ ֵמ ַ" ֶח ְר ּ ָפתוֹ ְוהוּ א נוֹ ָתר דּ וֹ ֵמם ְו ֵאינוֹ ֵמ ִׁשיבֲ ,ה ֵרי הוּ א נוֹ שֵׂ א שָׂ ָכר ַ"ל־ ְׁש ִת ָ
ימא"  -זוֹ ֶכה
יקתוֹ  .וּ ַמה ּ ְשׂ ָכרוֹ ? " ֲח ַדד ְו ֵת ָ
יש" ְ -ו ַה ָ ּק ָ ּב"ה נוֹ ֵטר ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ ָ " ,ו ֵק ְד ָמה" ְ -וזוֹ ֶכה ִל ְלמֹד ֶאת־ ַה ּתוֹ ָרה ֶׁש ִּנ ְּתנָ ה ִמ ּ ָׁשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ ת) .הרש"ש הקדוש(
ִל ְהיוֹ ת ְמחדָּ ד ְו ָחרוּ ץ ַ ּב ּתוֹ ָרה" ,יְ טוּ ר נָ ִפ ׁ

בס"ד

ִמּדֹות ֲוַהלִ יכֹות ּבִ ְר ִאי ַה ָּפ ָר ָׁשה
ּ ָפ ָר ַׁשת
ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה

נ ֵֹוׂשא ַה ָּשׁב ַּועִּ :תּקּון הַ ִּמּדֹות

ְמ ֻׁש ָ ּבח

ַמ ֲא ַמר ּפְ ִת ָיחה
בֹודת ַה ִּמּדֹות ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ֵא ֶצל ָה ָא ָדם ּבִ ֵימי
לֹומרּ ,כִ י ִע ַּקר ֲע ַ
ָרגִ יל ָהיָה ָה ַרּבִ י ר' ּבּונִ ים ִמ ְּפ ִׁש ְיס ָחא ַ
אֹותן ִמּדֹות ֻמ ְׁש ָחתֹות ֶׁש ִה ְצלִ ַיח לְ ַה ְס ִּתיר ּבִ ֵימי
חּוצה ָ
עּוריו ,וְ ִאם ֹלא ְיַׁש ִק ַיע ּבָ ֶהן ּבִ ְצ ִעירּותֹו ,יְבַ ְצּבְ צּו ַה ָ
נְ ָ
"ה ָא ָדם
עט'ל ָק ָטן'ֶׁ ,ש ָ
ַחּיָיו ,וְ ְיִתּגַ ּלּו ָׁש ְר ֵׁשי ָה ַרע ֶׁשּבְ ִק ְרּבֹוּ .וכְ בָ ר ּכָ ַתב ּכֵ ן ָה ַרּבִ י ר' ֱאלִ ֶימלֶ ְך ִמּלִ יזֶ 'נְ ְסק ּבְ ֶ'צ ְ
ּדֹותיו ּבִ ְׁשנַ ת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה ַּדוְ ָקא,
ת־ע ְצמֹו לְ ַת ֵּקן ִמ ָ
ת־ה ֶּטבַ ע ,לָ כֵ ן יְזָ ֵרז ֶא ַ
ֹלא נִ בְ ָרא ּבָ עֹולָ ם ַרק לְ ַׁשּבֵ ר ֶא ַ
ד־ּת ָּמם".
מֹוסיף וְ הֹולֵ ְך ּבִ ְׁשבִ ַירת ִמּדֹות ָה ָרעֹות ַע ֻ
ן־ה ָּשׁ ַמיִם ַיַעזְ רּוהּו לִ ְהיֹות ִ
ִּומ ָּשׁם וָ ֵאילַ ְך ִמ ַ
ֻדגְ ָמה ְׁשלִ ילִ ית לִ יסֹוד זֶ הְ ,מ ַהּוָה ְּדמּותֹו ֶׁשל לָ בָ ן ָה ֲא ַר ִּמיּ ,כְ ִפי ֶׁש ֶה ֱא ִריְך ַה ַּמ ְׁשּגִ ַיח ַרּבִ י ֶיְחזְ ֵקאל לֶ ּוִינְ ְׁש ֵטיְן
ל־ה ָעיִן ,וְ ַר ִּשׁ"י
חּוצה ֶא ָ
ל־ה ִאיׁש ַה ָ
מֹוצ ִאים ּכֵ ַיצד ָרץ לָ בָ ן ֶא ָ
וְ ָא ַמרּ .בְ ָפ ָר ָׁש ֵתנּוָּ ,פ ָר ַׁשת ַחּיֵי ָׂש ָרהָ ,אנּו ְ
ת־הּנֶ זֶ ם'ָ .א ַמר ָע ִׁשיר הּוא זֶ ה ,וְ נָ ַתן ֵעינָ יו ּבַ ָּממֹון"ּ .ובְ כֵ ן,
ל־מה ָרץ? 'וַ ִיְהי ּכִ ְראֹת ֶא ַ
ְמ ָפ ֵרׁש" :לָ ָּמה ָרץ וְ ַע ָ
ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָרץ לָ בָ ן לִ ְק ַראת ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶעבֶ ד ַאבְ ָר ָהם ֵמ ֲח ַמת ַּת ֲאוַ ת ַה ָּממֹון וְ ַה ֶח ְמ ָּדה ֶׁש ָה ָיְתה ּבֹוּ ,כָ ְך ָרץ
לִ ְק ַראת ֲיַעקֹב ָאבִ ינּו ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע לְ ָח ָרןּ ,כְ ִפי ֶׁש ְּמ ָפ ֵרׁש ַר ִּשׁ"י'" :וַ ָּיָרץ לִ ְק ָראתֹו' ־ ּכְ ָסבּור ָממֹון הּוא ָטעּון.
'וַ ַיְחּבֶ ק־לֹו' – ּכְ ֶׁשֹּלא ָר ָאה ִעּמֹו ּכְ לּוםָ ,א ַמר ֶׁש ָּמא זְ הּובִ ים ֵהבִ יא וְ ִהּנָ ם ּבְ ֵחיקֹו' .וַ יְנַ ֶּשׁק־לֹו' – ָא ַמר ֶׁש ָּמא
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים ָעבְ רּו ֵמ ָאז ָרץ לָ בָ ן לִ ְק ַראת ֱאלִ ֶיעזֶ רַ ,עד ֶׁש ָרץ
ַמ ְרּגָ לִ ּיֹות ֵהבִ יא וְ ֵהם ּבְ ִפיו" .וְ ְ
לִ ְק ַראת ֲיַעקֹב? ּובְ כֵ ן ּבְ ֶח ְׁשּבֹון ָּפׁשּוט נְ גַ ּלֶ הֶׁ ,ש ָעבְ רּו ֵמ ָאז ִּת ְׁש ִעים וְ ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים! ֶׁש ֲה ֵרי ִרבְ ָקה ֲאחֹות לָ בָ ן,
ְיָצ ָאה ֵמ ָח ָרן ּכְ ֶׁש ָה ָיְתה ּבַ ת ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ,וְ ַעד ֶׁשּנֹולַ ד ֲיַעקֹב ָעבְ רּו ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ֶׁש ָה ָיְתה ֲע ָק ָרהּ .וכְ ֶׁש ָּיָצא
ֲיַעקֹב ִמּבְ ֵאר ֶׁשבַ עָ ,היָה ּבֶ ן ִׁש ִּשׁים וְ ָׁשֹלׁשּ ,כְ ִפי ַה ֶח ְׁשּבֹון ַה ְמפ ָֹרט ֶׁשל ַר ִּשׁ"י ,וְ ֶאל לָ בָ ן ִהּגִ ַיע ַא ַחר ֶׁש ָּשׁ ָהה
ית־מ ְד ָרׁשֹו ֶׁשל ֵעבֶ ר ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ָעבְ רּו ֵמ ָאז ִּת ְׁש ִעים וְ ֶׁשבַ ע ָׁשנָ ה ,וַ ֲע ַדיִן ֹלא נָ ס־לֵ חֹה
ַא ְרּבַ ע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ּבְ בֵ ִ
ֶׁשל אֹותֹו זָ ֵקן ַמ ְמ ֵרא ,וְ ֹלא נֶ ֶעלְ ָמה ִמ ֶּמּנּו ַּת ֲאוַ ת ַה ָּממֹון ֶׁשּבֹוֶ ,אּלָ א ַא ְד ַרּבָ הָ ,הלְ כָ ה וְ גָ בְ ָרה וְ ִה ְת ַע ְּצ ָמה
ל־ּפי זֶ ה
ּדֹותיו ַהּלְ קּויֹות וְ ֹלא נִ ָּסה לְ ַת ְּקנָ ן .וְ ַע ִ
ל־מ ָ
לּומיו ַע ִ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ָע ַמל ּבִ ֵימי ֲע ָ
ּבְ ִק ְרּבֹו .וְ זֹאת ַמ ַ
ן־העֹולָ ם",
ת־ה ָא ָדם ִמ ָ
מֹוצ ִיאים ֶא ָ
"ה ִּקנְ ָאה וְ ַה ַּת ֲאוָ ה וְ ַהּכָ בֹודִ ,
ָּד ְרׁשּו ֶאת ִּדבְ ֵרי ַה ַּתּנָ א ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ָאבֹותַ :
לּומיוֲ ,אזַ י ִמ ְׁש ָּת ְרׁשֹות ּבְ תֹוכֹו ַה ִּמּדֹות
ל־ע ְצמֹו לִ ְרּכֹׁש ִמּדֹות טֹובֹות ּבִ ֵימי ֲע ָ
ֶׁש ִאם ָה ָא ָדם ֹלא עֹובֵ ד ַע ַ
ן־העֹולָ ם...
יֹוצאֹות ַיַחד ִעּמֹו ִמ ָ
ָה ָרעֹות ,וְ ֵהן ְמלַ ּוֹות אֹותֹו ַעד זִ ְקנָ ה וְ ֵׂשיבָ ה וְ ְ
"אמּונָ ה ּובִ ָּטחֹון",
נֹוקבִ ים ּבִ יסֹוד ִּתּקּון ַה ִּמּדֹות וַ ֲח ִׁשיבּותֹוּ ,כָ ַתב ַה ֲחזֹון ִאי"ׁש ּבְ ִס ְפרֹו ֱ
חֹוצבִ ים וְ ְ
ְּדבָ ִרים ְ
בֹודת ָה ָא ָדם
בֹודה נִ ְפ ֶר ֶדת ֵמ ֲע ַ
בֹודת ִּתּקּון ַה ִּמּדֹות ֵאינָ ּה ֲע ָ
ּובָ ֶהם הּוא ַמ ֲע ִמיד ֶאת ַהיְסֹוד ָה ֵא ָיתןֶׁ ,ש ֲע ַ
ׁשּורים זֶ ה לָ זֶ ה וְ ֹלא ָיִּפ ֵרדּוִּ .ומי ֶׁש ֵאין לֹו ִמּדֹות
ּבֵ ינֹו לְ בֵ ין קֹונֹוֶ ,אּלָ א ֵהם ֲח ִטיבָ ה ַא ַחת ְּוׁשנֵ י יְסֹודֹות ַה ְּק ִ
אׁשית
בֹודת ַה ֵּשׁםֹ ,לא ּבֵ ין ָא ָדם לַ ָּמקֹום וְ ֹלא ּבֵ ין ָא ָדם לַ ָּמקֹוםּ .בְ ֵר ִ
ְמ ֻת ָּקנֹותֵ ,אין לֹו ּכְ לָ ל ַׁשּיָכּות ִעם ֲע ַ
"ּתּקּון ַה ִּמּדֹות ִמ ְת ֵיַחס לְ ֵאּלֶ ה
ְּדבָ ָריו הּוא קֹובֵ ל ַעל ַה ֲהבָ נָ ה ַה ֻּמ ְט ֵעית ֶׁש ִה ְת ַקּבְ לָ ה ַעל־לֵ ב ֶה ָהמֹוןֶׁ ,ש ִ
ַה ִּמ ְצֹות ֶׁש ֵהן ּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹו ,וְ חֹובַ ת ַה ְּיִר ָאה ּבִ ְׁשבִ יל ִמ ְצֹות ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ָּמקֹום ְיִתּבָ ַרְך"ֵּ .ומ ֲהבָ נָ ה זֹו
ַק ֶּיֶמת ַה ֵּד ָעה "ּכִ י יֵׁש ּבְ נֵ י ָא ָדם ְׁשלֵ ִמים ּבְ ִמ ְצֹות ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ָּמקֹום ,וַ ֲח ֵס ִרים ּבְ ִתּקּון ַה ִּמּדֹות וְ ֵהם ָר ִעים
ּדֹותיו ּכִ בְ ִר ָּיָתן וְ ֹלא
כֹותב "ּכִ י ּבֶ ֱא ֶמת זֶ ה ֶׁש ִּמ ָ
ּדֹוחה ֲהבָ נָ ה זֹו ּבִ ְׁש ֵּתי ָיָדיו ,וְ ֵ
ּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹו" .אּולָ ם הּוא ֶ
ּמּוסר וְ ַה ֵּד ָעה ,וְ הּוא ָמסּור ּבְ יַד ְיִצרֹו וְ ֵאין ְיִצרֹו ָמסּור ּבְ יָדֹוֹ ,לא ָיִּתכֵ ן ֶׁש ְּיִהיֶה ָׁשלֵ ם ּבַ ִּמ ְצֹות
ל־ּפי ַה ָ
ֻה ְת ְקנּו ַע ִ
יְדּועהֵ ,אין זֶ ה ֶאּלָ א ּבִ גְ לַ ל ֶׁשֹּלא
ת־ה ָא ָדם ַהּלָ ז ְמ ַקּיֵם ִמ ְצֹות ּבְ ִמ ָּדה ָ
ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ָּמקֹום"! וְ ַאף ִאם נִ ְר ֶאה ֶא ָ
ָה ָיְתה לֹו ּבְ נַ ְפׁשֹו ִה ְתנַ ּגְ דּות לְ ִקּיּום ַה ִּמ ְצֹותֲ ,אבָ ל ּבְ ֶרגַ ע ֶׁשּיַּגִ ַיע לְ ִמ ְפּגָ ׁש ּכָ זֶ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ִּמּדֹות ַה ְּפגּומֹות
"ּומ ֲע ִׂשים ּבְ כָ ל־יֹום,
ּכֹותבַ :
אֹותןּ .וכְ ֻדגְ ָמה ָּומ ָׁשל הּוא ֵ
ֶׁשּלֹו ְיִמ ְׁשכּו אֹותֹו ּכְ נֶ גֶ ד ַה ִּמ ְצֹותֲ ,אזַ י ֹלא ֲיַע ֶׂשה ָ
ּתֹורה ּכַ ֲא ֶׁשר ְק ָראּוהּו לַ ֲעלֹותּ ,בַ ֲא ֶׁשר ָח ַׁשב ֶׁשֹּלא לְ ִפי ּכְ בֹודֹו ִהיא זֹו ַה ָּמנָ ה
ֶׁש ֶה ָח ֵרד ַהּזֶ ה ֹלא ָעלָ ה לַ ָ
ּתֹורה וְ ֵאינֹו
ּקֹורין לֹו לַ ֲעלֹות לַ ָ
ֶׁש ָחלַ ק לֹו ַהּגַ ּבַ איּ .וכְ ֶרגַ ע ֹלא ָחת ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָא ְמרּו 'וְ עֹזְ בֵ י ה' יִכְ לּו'  -זֶ ה ֶׁש ִ
ׁשֹופטֹו ,וְ כָ ל ֲע ִׂשּיַת ִמ ְצ ָֹותיו ֵהן ְּפ ִרי ַה ֶה ְרּגֵ ל
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ָא ָדם זֶ ה ְמ ֻקלְ ָּקל ּבְ ָׁש ְרׁשֹו ֶׁש ֶּיֵצר ָה ַרע ְ
עֹולֶ ה .זֹאת ֶ
ל־ּפ ָיה"...
ַה ַּמ ְת ִאימֹות לִ כְ בֹודֹו ּולְ ַת ֲאוָ תֹו ּולְ ַמ ֲהלַ ְך ַחּיָיוֲ .אבָ ל נַ ֵּסה נָ א לִ ְפּג ַֹע ּבֹוּ ,כִ י ָאז ֲיַהפְֹך ַה ְּק ָע ָרה ַע ִ
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" ִמ ֶׁשּיֵּד ֵצֹואת ִטיׁש"

ִמ ֵ ּבית
ַׁש ָּבת ִט ׁיש

לָ אֹור
ְ
ּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם
ל
ָ
ַעל־ּכָ ּפ ָר
ׁשֹות ַה ָּשׁבּו ַע

ֻמ ְד ָ ּג ׁש

ַמהּות הַ ִּמ ָּדה
בֹודה ְּת ִמ ִידית ֶׁש ָעלֶ ָיה
בֹודת ִּתּקּון ַה ִּמּדֹותִ ,היא ֲע ָ
ֲע ַ
ל־יְמי ַחּיָיו ,וְ ִהיא ֶאבֶ ן יְסֹוד
ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לַ ֲעמֹל ּבְ כָ ֵ
ֶׁשּבִ לְ ָע ֶד ָיה ֵאין ֲח ִׁשיבּות ּגַ ם לַ ֵחלֶ ק ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם
ל־ה ָא ָדם ּבָ עֹולָ םּ ,כְ ִפי
לַ ָּמקֹום .וְ זֹו ִע ַּקר ַמ ְּט ָרתֹו ֶׁש ָ
ֶׁשּכָ ַתב ַרּבִ י ְס ַע ְדיָה ּגָ אֹוןֶׁ ,שּכָ ל ּבְ ִר ָיאתֹו ִהיא ּבִ ְׁשבִ יל
ּדֹותיו ָה ָרעֹות וְ ַה ִּטבְ ִעּיֹות.
ת־מ ָ
לִ ְׁשּבֹר ּולְ ַת ֵּקן ֶא ִ
ָה ִראׁשֹונִ ים נֶ ְחלְ קּו ִאם ִּתּקּון ַה ִּמּדֹות נֶ ְח ֶׁשבֶ ת
ּתֹורהּ ,כְ ֵחלֶ ק ֵמ ַה ִּמ ְצוָ ה לְ ִה ַּדּמֹות
ן־ה ָ
ּכְ ִמ ְצוָ ה ִמ ַ
לַ ָּקּבָ "ה וְ לָ לֶ כֶ ת ּבִ ְד ָרכָ יו ,אֹו ֶׁש ִהיא יְסֹוד לַ ִּמ ְצֹות,
ּכֹותב ַרּבִ י ַחּיִים וִ ַיטאל ּבְ ַ'ׁש ֲע ֵרי ְק ֻד ָּשׁה',
ּכְ ִפי ֶׁש ֵ
ֶׁש"ּבִ ְהיֹות ִמּדֹות ָה ָרעֹות ְקבּועֹות ּבָ ָא ָדם ,נִ ְמנַ ע
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצֹות ,וְ גַ ם ִאם ַיְק ָּיְמם ְיִהיֶה
ִמּלְ ַקּיֵם ַה ָ
ֶׁשֹּלא לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִם ּובְ ט ַֹרח ּגָ דֹול" .וְ כָ ְך ּבֵ ֵאר ַה'ּכְ לִ י
ּתֹורה ָּפ ְת ָחה לְ ַא ַחר ַקּבָ לַ ת
ת־ה ַּט ַעם ֶׁש ַה ָ
ָיְקר' ֶא ַ
עֹוס ֶקת ּבַ ִּמ ְצֹות
ּתֹורה ּבְ ָפ ָר ַׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטיםֶׁ ,ש ֶ
ַה ָ
ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ַהיְסֹוד לַ ּכֹלֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ּתֹורה"
ּתֹורה" ,וְ ִהיא ַה ַה ְק ָּד ָמה לַ ָ
ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ָק ְד ָמה לַ ָ
ּקֹוצקּ" ,וכְ ִפי ַה ַה ְק ָּד ָמה ֶא ְפ ָׁשר
ּכְ ִפי ֶׁש ָא ַמר ָה ַרּבִ י ִמ ְ
ל־טיבֹו ֶׁשל ַה ֵּס ֶפרּ ,כָ ְך לְ ִפי ַה ִּמּדֹות
לִ לְ מֹד ַע ִ
ּתֹורה ֶׁשּבֹו" .וְ כָ ְך ּגַ ם ּכָ ַתב ּבַ ַעל
ֶׁשּבָ ָא ָדם נִ ּכֶ ֶרת ַה ָ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצֹות ִמ ְת ַחּלְ קֹות
"חֹובַ ת ַהּלְ בָ בֹות"ֶׁ ,ש ַה ָ
לִ ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים ,חֹובֹות ָה ֵאיבָ ִרים ֶׁשּבָ ֶהן ְמ ַק ִּיְמים ֶאת־
ַה ִּמ ְצֹות ּבְ פ ַֹעל ,וְ חֹובֹות ַהּלְ בָ בֹות ֶׁשּבָ ֶהן ְמ ַת ְּקנִ ים
ֶאת ַה ִּמּדֹות וְ ַה ֲהלִ יכֹותּ .ולְ ַד ַעת ָה ַר ְמּבַ "םְ ,מ ַהּוֶה
ִּתּקּון ַה ִּמּדֹות ֶא ְמ ָצ ִעי ָחׁשּוב ֵמ ֵאין ּכָ מֹוהּו לְ ַה ָּשׂגַ ת
ַה ָחכְ ָמה וַ ֲע ִׂשּיַית ְרצֹון ַה ֵּשׁםּ ,בְ ֶא ְמ ָצעּות ַה ֲהלִ יכָ ה
ּדֹותיוּ .בְ ֶמ ֶׁשְך ַהּדֹורֹות ִה ְת ַחּבְ רּו
ּבַ ֶּד ֶרְך ַה ְּמ ֻמ ָּצע ּבְ ִמ ָ
מּוסר ַרּבִ ים ּבִ ֵידי ַה ַּק ְדמֹונִ ים לְ ִתּקּון ַה ִּמּדֹות,
ִס ְפ ֵרי ָ
ל־ה ָא ָדם לַ ֲהגֹות ָּת ִדירּ ,כְ ֵדי לַ ֲעמֹד
ֶׁשּבָ ֶהם חֹובָ ה ַע ָ
ּדֹותיו ּולְ יַ ְּשׁ ָרן.
ת־מ ָ
ל־ה ִּמ ְׁש ָמר לְ ַת ֵּקן ֶא ִ
ַע ַ

יֹותר לָ ָא ָדם לִ הְ יֹות הַ ַּשׁ"ס ּכֻ ּלֹו ָׁשגּור
ַקל ֵ
ַעל־ּפִ יוִ ,מּלְ ָׁש ֵרׁש ִמ ָּדה ָר ָעה ַא ַחת ִמ ִּק ְרּבֹו,
ַעד ֶׁשֹּלא יִ ָּשׁ ֲארּו ֶאצְ לֹו ׁשּום ׁש ֶֹרׁש וְ ָענָ ף
ִמ ֶּמּנָ ה...

(רבי ישראל מסלנט)

נִ ְמ ָׁשל
ּדֹומה
לְ ָמה הַ ָּדבָ ר ֶ
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ַ'ה ֶּטבַ ע וְ ַה ֵּשׂכֶ ל' ,זֶ ה ָהיָה ֶצ ֶמד ַה ִּמּלִ ים ֶׁש ָהיָה לְ ִׂש ַיחת ּבְ נֵ י ָה ֲא ֻצּלָ ה
כּותי ֶׁשּבִ ְפ ַרגָ .ה ִראׁשֹון ֶׁשּזָ ַרק ֶאת ָה ַר ְעיֹון לַ ֲחלַ ל ָה ֲאוִ יר,
ּבָ ַא ְרמֹון ַה ַּמלְ ִ
ּנֹודע ֶׁשל ְּפ ַרג ,וְ ָה ַא ְרמֹון ּכֻ ּלֹו ָהיָה
ָהיָה ְפ ִר ְיד ִריְך ַה ְּשׁלִ ִיׁשיַ ,ה ֶהגְ מֹון ַה ָ
נֹוטה ָהיָה
ה־דעֹות ,וְ ֶ
ּנֹודע ּכְ ָא ָדם ַמ ְׂשּכִ יל וְ הֹוגֶ ֵ
ּכַ ֶּמ ְר ָק ָחהֶ .מלֶ ְך ְּפ ַרגֶׁ ,ש ַ
ּנֹוׂשא
לַ ְחקֹר ַא ַחר ַּת ֲהלּוכֹות ּבְ נֵ י ָה ָא ָדם ְּוטבָ ֵע ֶיהם ,נָ ַתן לִ ּבֹו ֶאל ַה ֵ
לֹוהט ּבְ ַצ ֶּמ ֶרת ַה ְּמלּוכָ ה ,וְ גִ ּלָ ה ּבֹו ִענְ יָן ַרבִ .ע ַּקר
ּכּוח ֵ
ַה ְמ ֻדּבָ ר ֶׁשּגָ ַרם לְ וִ ַ
ִּכּוח ָהיָה ,לְ ִמי ִמּבֵ ין ְׁשנֵ י ַהּכֹחֹות ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ּבָ ָא ָדםַ ,ה ֶּטבַ ע וְ ַה ֵּשׂכֶ ל,
ַהּו ַ
ל־מ ְׁשנֵ הּוְ .פ ִר ְיד ִריְך ַה ֶהגְ מֹון ָט ַען ּבְ ת ֶֹקףּ ,כִ י ּכֹחֹו ֶׁשל ֵׂשכֶ ל
ְיִתרֹון ַע ִ
ל־ה ֶּטבַ ע וְ ַה ִּמּדֹות ַה ֻּמ ְטּבָ ִעים ּבֹו ,וְ כַ ֲא ֶׁשר
יֹותר ִמּכֹחֹו ֶׁש ַ
ָה ָא ָדםּ ,גָ דֹול ֵ
כֹופף
ת־ׂשכְ לֹו ִמּתֹוְך ַמ ֲח ָׁשבָ ה וְ ָרצֹוןְ ,מ ֻסּגָ ל הּוא לְ ֵ
ַמגְ ּבִ יר ָה ָא ָדם ֶא ִ
ל־צד ֶׁש ְּיִר ֶצהֶ .את ַט ֲענָ תֹו ִחּזֵ ק ּבְ ֶא ְמ ָצעּות
ּדֹותיו לְ כָ ַ
ת־מ ָ
ּולְ ַהּטֹות ֶא ִ
ת־ה ֻּשׁלְ ָחן ַה ְמ ֻע ָּטר
ֻּדגְ ָמאֹות ֵמעֹולַ ם ַהּבְ ִר ָיאה ,וְ ֶה ְר ָאה לְ ֵׁשם ָמ ָׁשל ֶא ַ
ֶׁש ָע ַמד ּבְ ֶמ ְרּכַ ז ַה ְּט ַר ְקלִ ין"ְ .ראּו נָ א ֻׁשלְ ָחן זֶ ה"ָ ,א ַמר ַה ֶהגְ מֹון ּבְ קֹול
"ה ֵרי ְמקֹורֹו ִמּגִ זְ ֵעי ֵע ִצים ֶׁשּגָ ְדלּו ּבַ ַּיַער ,לְ ֹלא ּת ַֹאר וְ ָה ָדר.
ִמ ְת ַּפ ֵעםֲ ,
אֹותם
ת־הּגְ זָ ִעיםִׁ ,שּיֵף וְ ֶה ֱחלִ יק ָ
ר־ה ָא ָּמן נִ ֵּסר וְ ִה ְק ִצ ַיע ֶא ַ
אּולָ ם ַהּנַ ּגָ ָ
הֹוציא
יַד־א ָּמן ,וְ ִ
אֹותם ּבְ ָ
ֵה ֵיטבִ ,חּבְ ָרם זֶ ה לָ זֶ ה ּבְ ַד ָיְקנּותּ ,כִ ּיֵר וְ ָצבַ ע ָ
ִמ ַּת ַחת ָיָדיו ֶאת ַה ִיְצ ָירה ַה ִּפלְ ִאית ַהּזֹוֶ .את ּכָ ל־זֹאת ָע ָׂשה ּבְ ֶא ְמ ָצעּות
ל־ה ֶּטבַ ע
עּותם ִה ְצלִ ַיח לִ ְׁשֹלט ַע ַ
ַה ֵּשׂכֶ ל וְ ַהּבִ ינָ ה ַה ֵיְת ָרה ֶׁשּבֹוּ ,ובְ ֶא ְמ ָצ ָ
ת־ּדבָ ָריו
"אין ֵאפֹוא ָס ֵפק"ִ ,סּיֵם ַה ֶהגְ מֹון ֶא ְ
ּולְ ַהכְ נִ יעֹו ַּת ַחת ָיָדיו"ֵ .
ל־ה ָא ָדם נְ תּונִ ים ּבְ ָיָדיו ּכְ ח ֶֹמר ּבְ יַד
רּועת נִ ָּצחֹוןּ" ,כִ י ְטבָ ָעיו ֶׁש ָ
ּבִ ְת ַ
לּוטין".
ל־ה ֶּטבַ ע ּבָ רּור ֵאפֹוא לַ ֲח ִ
ל־ה ֵּשׂכֶ ל ַע ַ
ּיֹוצר ,וְ ַה ְּיִתרֹון ֶׁש ַ
ַה ֵ
ּכָ ל ַהּנֹוכְ ִחים ָמ ְחאּו ּכַ ַּפיִם ּבְ ִה ְתלַ ֲהבּות לְ ֵׁש ַמע ַה ְּדבָ ִרים ַה ְמ ֻחּכָ ִמים
וְ ַה ֶהגְ יֹונִ ּיִים ,וְ ַה ֶּמלֶ ְך ִהּבִ יט ָסבִ יב ּכְ ֵדי לִ ְראֹות ִאם יֵׁש ִמ ֶיׁשהּו ֶׁש ְּמבַ ֵּקׁש
ל־ּפנָ יו נְ סּוכָ ה
ן־ה ַּצד ,וְ ַע ָ
עֹומד ִמ ַ
ּיְהּודי ֵ
"ה ַרב ַה ִ
לְ ַהּבִ ַיע ֶע ְמ ָּדה ֲהפּוכָ הָ .
ֲא ֶר ֶׁשת ֶׁשל ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְסּכִ ים לַ ְּדבָ ִרים"ָ ,א ַמר ּבְ לִ ּבֹוּ ,בְ עֹודֹו ַמּבִ יט
ַעל ָה ַרב ֶה ָחכָ ם ֶׁש ָע ַמד ּבְ ְיַרּכְ ֵתי ַה ְּט ַר ְקלִ ין ,לְ ַא ַחר ֶׁשהּובָ א ֶאל־
ִּכּוח.
ת־ּד ְעּתֹו ּבַ ּו ַ
ַה ָּמקֹום לְ ִפי ְּד ִר ַיׁשת ַה ֶּמלֶ ְךּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַאף הּוא יַּבִ ַיע ֶא ַ
ָה ַרב ָהיָה ָא ְמנָ ם ָצ ִעיר לְ ִיָמים ,וְ זֶ ה ֹלא ִמּכְ בָ ר ִה ְת ַמּנָ ה לְ ַרּבָ ּה ֶׁשל
ּיְהּודית ָה ַע ִּת ָיקה וְ ַה ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ֶׁשּבָ ִעיר ְּפ ַרג ַהּגְ דֹולָ ה ,אּולָ ם
ַה ְּק ִהּלָ ה ַה ִ
"ה ִאם ְיִר ֶצה
ת־ה ַהּלֵ לַ .
נֹוד ָעה ּבַ ְּשׁ ָע ִרים וְ כֻ ּלָ ם ּגָ ְמרּו ָעלָ יו ֶא ַ
ָחכְ ָמתֹו ְ
ּתֹורת
עֹוס ֶקת ַ
ת־ּד ְעּתֹו ּבָ ִענְ יָן? אֹו ֶׁש ָּמא ּכְ בָ ר ֶ
ּיְהּודי לְ ַהּבִ ַיע ֶא ַ
ָה ַרב ַה ִ
ל־ה ַרב.
ת־עינֵ ֶיהם ֶא ָ
ְיִׂש ָר ֵאל ּבַ ָּדבָ ר"? ָׁש ַאל ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ כֻ ּלָ ם נָ ְׂשאּו ֶא ֵ
ּבֹוט ַח ֶׁשל ָה ַרב
"ּבִ ְרׁשּות ַה ֶּמלֶ ְך ַהּנִ כְ ּבָ ד" ,נִ ְׁש ַמע קֹולֹו ַה ָּצלּול וְ ַה ֵ
"אבַ ֵּקׁש לְ ַהּבִ ַיע
ת־ּדבָ ָריוֲ ,
ּיְהּודיֶׁ ,שּנֶ ֱע ַמד ּבְ גָ אֹון וְ ֵה ֵחל לָ ֵׂשאת ֶא ְ
ַה ִ
דֹוׁשהּ ,כִ י ְּדבָ ָריו ֶׁשל ַה ֶהגְ מֹון ֵאינָ ם
ּתֹור ֵתנּו ַה ְּק ָ
ת־ּד ְע ִּתי וְ ֶאת ַּד ַעת ָ
ֶא ַ
נְ כֹונִ ים ּבַ ֲעלִ יל ,וְ ַה ֵה ֶפְך הּוא ַהּנָ כֹוןֹ .לא ֲאכַ ֵחד ֶׁש ַה ָּמ ָׁשל ֶׁש ֵהבִ יא
ל־ה ָא ָדם לְ ַׁשּנֹות ֶאת
ד־מאֹדּ ,ובֶ ֱא ֶמת יֵׁש ּבְ כֹחֹו ֶׁש ָ
ַה ֶהגְ מֹון נָ כֹון הּוא ַע ְ
הֹופְך ֵע ִצים
צּורת ַה ֶּטבַ ע ּולְ ַה ְת ִאימֹו לְ ָצ ְרכֵ י ַע ְצמֹוּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ַהּנַ ּגָ ר ֵ
ַ
לְ ֻׁשלְ ָחן ְמפ ָֹאר ,וְ ַהּבַ ּנַ אי ֵמ ִקים ּבִ נְ יָן ְמפ ָֹאר ֵמ ַאבְ נֵ י ּגְ וִ יל .אּולָ ם לַ ֲא ִמּתֹו
צּורתֹו ַה ִחיצֹונִ ית ֶׁשל ַהח ֶֹמר ִמ ְׁש ַּתּנָ הְּ ,ודמּותֹו וְ ַצלְ מֹו
ל־ּדבָ רַ ,רק ָ
ֶׁש ָ
ְמ ַקּבְ לִ ים ַּתבְ נִ ית ׁשֹונָ ה; ַאְך ֶאת ַהיְסֹודֹות וְ ֶאת ַה ַּמהּות ָה ֲא ִמ ִּתית ֹלא
בֹודה ָׁש ְר ִׁשית וְ ִע ְקבִ ית .יָכֹול ָה ָא ָדם
נִ ָּתן לְ ַה ֲחלִ יף ּולְ ָה ִמירֶ ,אּלָ א ּבַ ֲע ָ
ּדֹותיו לְ ִפי ְרצֹונֹו וְ ִׂשכְ לֹו ,אּולָ ם ִאם ֹלא
ת־טבָ ָעיו ִּומ ָ
ָא ְמנָ ם לְ ַהכְ נִ ַיע ֶא ְ
ּטֹותן לְ טֹובָ הְ ,יַמ ִׁשיכּו ַה ִּמּדֹות ָה ָרעֹות
ל־יָמיו ּכְ ֵדי לְ ַה ָ
ֲיַעמֹל ֲעלֵ ֶיהן ּכָ ָ
לִ ְׁשּכֹן ּבֹו ,וְ ַרק ּכְ לַ ֵּפי חּוץ ָיֵר ֶאה ּכְ ָא ָדם ּבַ ַעל ִמּדֹות ְמ ֻת ָּקנֹות .וְ כַ ֲא ֶׁשר

ל־מבּוכָ ה
יַּגִ ַיע לִ ֵידי נִ ָּסיֹון ,יָבֹוא לְ ֹלא ָס ֵפק לִ ֵידי ּבִ ּזָ יֹון"ְׁ .ש ִת ָיקה ֶׁש ְ
ל־ה ַרב ִע ְר ֲע ָרה ּכִ ְמ ַעט
כּותיַ .ט ֲענָ תֹו ֶׁש ָ
ִה ְׂש ָּת ְר ָרה ּבַ ְּט ַר ְקלִ ין ַה ַּמלְ ִ
נֹותרּו נְ בֹוכִ ים ְּומבֻ לְ ּבָ לִ יםּ" .ובְ כֵ ן",
לּוטין ֶאת ִׁש ַיטת ַה ֶהגְ מֹון ,וְ כֻ ּלָ ם ְ
לַ ֲח ִ
"מּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּשׁ ַמ ְענּו ּכָ אן
ֵה ֵפר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ֶפ ַתע ֶאת ַה ְּד ָמ ָמה ַהּכְ בֵ ָדהִ ,
ִמ ְּשׁנֵ יכֶ ם ִּדבְ ֵרי ָחכְ ָמה ְּותבּונָ הַ ,מכְ ִריז ֲאנִ י ּבָ זֹאת ַעל ֶּפ ֶסק־זְ ַמן ֶׁשל
ל־צד לְ הֹוכִ ַיח ֶאת ִצ ְד ַקת ְּדבָ ָריו ,וְ נִ ְר ֶאה
ח ֶֹדׁש ִיָמיםּ ,ובְ ַמ ֲהלָ כֹו יְנַ ֶּסה ּכָ ַ
ּיְהּודי ִה ְׁש ִק ַיע
ּסּוק ֶיהם ,וְ ָה ַרב ַה ִ
ל־מי"ּ .כֻ ּלָ ם ִה ְת ַּפּזְ רּו לְ ִע ֵ
ִמי יִגְ ּבַ ר ַע ִ
ִּכּוח ֶׁש ָהיָה לֹו לְ זָ ָרא.
ל־ענְ יַן ַהּו ַ
ּתֹורה וְ ָׁשכַ ח ִמּכָ ִ
ת־ע ְצמֹו ּבְ לִ ּמּוד ַה ָ
ֶא ַ
ּבְ תֹם ח ֶֹדׁש ַה ִּיָמיםַ ,יָׁשב ָה ַרב וְ לָ ַמד ּבְ בֵ יתֹוּ ,ולְ ֶפ ַתע ָק ַפץ ַעכְ ּבָ ר ָק ָטן
רֹוצץ ּבֵ ין ַה ְּס ָפ ִרים .נִ ָּסה ָה ַרב לְ גָ ְרׁשֹו ,אּולָ ם ַהּלָ ה
ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחן וְ ִה ְת ֵ
ָׁשב וְ נִ ֵּתר ָעלָ יו ,וְ ָק ַפץ ֶאל ּתֹוְך ֻק ְפ ַסת ַה ַּטּבָ ק ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָה ָיְתה ַעל־
ַה ֻּשׁלְ ָחןּ .בְ לִ י ֵמ ִׂשיםָ ,ט ַרק ָה ַרב ֶאת ִמכְ ֶסה ַה ֻּק ְפ ָסה וְ ִה ְמ ִׁשיְך לִ לְ מֹד.
לְ ֶפ ַתע ִהּגִ ַיע ֵאלָ יו ָׁשלִ ַיח ּבָ הּול ֵמ ַא ְרמֹון ַה ְּמלּוכָ הּ ,ובְ יָדֹו ַהזְ ָמנָ ה לְ ַהּגִ ַיע
ל־ה ִּמ ְׁש ֶּתה ַהּגָ דֹול ֶׁש ֵהכִ ין ַה ֶהגְ מֹון ְפ ִר ְיד ִריְך ּבְ ַא ְרמֹון ַה ְּמלּוכָ הִ .מ ֵהר
ֶא ַ
ת־מ ִעילֹוִ ,הּנִ ַיח ּכְ ֶה ְרּגֵ לֹו ֶאת ֻק ְפ ַסת ַה ַּטּבָ ק ּבְ כִ יסֹו,
ָה ַרב לִ לְ ּבֹׁש ֶא ְ
ל־ה ַא ְרמֹוןָ .האּולָ ם ָהיָה ָערּוְך ּכְ יַד ַה ֶּמלֶ ְךּ ,כֻ ּלָ ם ֵה ֵסּבּו לְ יַד
וְ ָׂשם ָּפנָ יו ֶא ָ
ֻׁשלְ ָחנֹות ֲערּוכִ יםּ ,ולְ ֶפ ַתע ֻה ְׁשלַ ְך ַהסֶ .אל ָהאּולָ ם נִ כְ נַ ס ָחתּול זְ קּוף־
ל־ׁש ַּתיִםּ ,כְ ֶׁש ַעל ּכַ ּפֹות ַרגְ לָ יו ֻמּנָ ח ַטס־ּכֶ ֶסף וְ ָעלָ יו
קֹומה ,הֹולֵ ְך ַע ְ
ָ
ּבַ ְקּבּוק יַיִן וְ כַ ָּמה ּכֹוסֹות זְ כּוכִ יתֶ .ה ָחתּול ָהיָה לָ בּוׁש ּבְ בִ גְ ֵדי ֶמלְ ַצר,
וְ ַעל רֹאׁשֹו ִמ ְצנֶ ֶפת ֲא ֻד ָּמה ֶׁש ָעלֶ ָיה נִ כְ ַּתב ַ'ה ֶּטבַ ע וְ ַה ֵּשׂכֶ ל'.
ּכֻ ּלָ ם ָּפ ְרצּו ּבִ ְצחֹוק וְ ֵה ֵחּלּו לִ ְמחֹא ּכַ ַּפיִם ּבְ ִה ְתלַ ֲהבּות .לִ ְפלִ ָיא ָתם,
בֹודם ,וְ ַה ִה ְת ַּפ ֲעלּות ַהּכְ לָ לִ ית ּגָ בְ ָרה ִׁשבְ ָע ַתיִםּ .ובְ עֹוד
ָקד ֶה ָחתּול לִ כְ ָ
עֹומד ַּומּבִ יט ּבַ ַּמ ֲחזֶ ה ַה ְמ ַענְ יֵןָׁ ,שלַ ף ִמּכִ יסֹו ֶאת ֻק ְפ ַסת ַה ַּטּבָ ק,
ָה ַרב ֵ
חּוצה וְ ֵה ֵחל לָ רּוץ ּבָ אּולָ םַ .אְך
ִּומּיָד לְ ַא ַחר ֶׁש ְּפ ָתחֹו זִ ּנֵ ק ָה ַעכְ ּבָ ר ַה ָ
ת־ה ַּטס
ת־ה ַעכְ ּבָ רִּ ,ומּיָד ִה ְׁשלִ יְך ַא ְר ָצה ֶא ַ
ָר ָאה ֶה ָחתּול ַ'ה ְמלֻ ָּמד' ֶא ָ
ִעם ַהּיַיִן וְ ַהּכֹוסֹות ,וְ ֵה ֵחל לִ ְרּדֹף ּכְ ֵחץ ִמ ֶּק ֶׁשת ַא ַחר ָה ַעכְ ּבָ ר .נִ ְּצחֹונֹו
ּיְהּודי ֻהכְ ַרז ֶּפה ֶא ָחד ,וְ כֻ ּלָ ם ִה ְסּכִ ימּו ִעּמֹוּ ,כִ י ַמה ֶּשׁ ֲּיַע ֶׂשה
ֶׁשל ָה ַרב ַה ִ
ת־ה ָחתּול ּכְ ֵדי
ַה ֶּטבַ ע ֹלא ֲיַע ֶׂשה ַה ֵּשׂכֶ ל ,וְ ַאף ִאם ִה ְצלִ יחּו לְ ַאּלֵ ף ֶא ֶ
לְ ִה ְתנַ ֵהג ּכְ ָא ָדםֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַהּכֹל ָהיָה ַרק ּכְ לַ ֵּפי חּוץ ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַיע ֵעת
ַה ִּמבְ ָחןָ ,חזַ ר לַ ֶּטבַ ע ַה ֻּמ ְטּבָ ע ּבֹו וְ ָׁשב לִ ְהיֹות ָחתּול ֶּפ ֶרא.

ַהּנִ ְמ ָׁשל

ּבְ ָמ ָׁשל נִ ְפלָ א זֶ הֶׁ ,ש ִה ְת ַר ֵחׁש ִעם ָה ַרּבִ י ר' יְהֹונָ ָתן ֵאיְּבְ ִׁשיץ ּבְ וִ ּכּוחֹו
ל־ּפ ַרגִ ,ה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַה ָ'ּסבָ א' ִמ ֶּקלֶ ם ּכְ ֵדי לְ ַה ְסּבִ יר ֶאת
ִעם ַה ֶהגְ מֹון ֶׁש ְ
ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל ֶע ְפרֹון ַה ִח ִּתיֶׁ ,שּבִ ְת ִחּלָ ה ִה ִּצ ַיע לְ ַאבְ ָר ָהם ּבִ נְ ִדיבּות־לֵ ב
ת־ה ְּמ ָע ָרה לְ ֹלא ַּת ְׁשלּוםּ ,ולְ בַ ּסֹוף ּגָ בָ ה ִמ ֶּמּנּו ְמ ִחיר ְמ ֻפלְ ָּפלֶ .ע ְפרֹון
ֶא ַ
ָהיָה ּכְ אֹותֹו ָחתּול ְמ ֻאּלָ ףֶׁ ,שּכְ לַ ֵּפי חּוץ ִמ ְתנַ ֵהג ּבְ נִ ימּוס ּובַ ֲא ִדיבּות
ְמזֻ ֶּיֶפת ,אּולָ ם ַמהּותֹו ְרקּובָ ה ֵמ ַהּשׁ ֶֹרׁשְּ .ת ִחּלָ ה ֶה ְר ָאה ָּפנִ ים ֶׁשל
ִאיׁש נָ ִדיב וַ ֲא ִציל נֶ ֶפׁש ,אּולָ ם ּבָ ֶרגַ ע ֶׁש ָּשׁ ַמע ֶאת ִצלְ צּול ַה ַּמ ְטּבְ עֹות
ת־א ַחת לְ ַח ְמ ָּדן ְּות ֵאב־ּבֶ ַצע,
ת־הּכֶ ֶסף לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יוִ ,ה ְת ַה ֵּפְך ּבְ בַ ַ
וְ ָר ָאה ֶא ַ
ימּוסים ,וְ ָר ַדף ַא ַחר ַה ָּממֹון ּכְ אֹותֹו
ִה ְׁשלִ יְך ִמ ֶּמּנּו ֶאת־ּכָ ל ּגִ ּנּונֵ י ַהּנִ ִ
בֹודת ִּתּקּון ַה ִּמּדֹות ֶׁשל־
רֹודף ַא ַחר ָה ַעכְ ּבָ ר .זֹו ִהיא ֵאפֹוא ֲע ַ
ָחתּול ָה ֵ
ת־ה ִּמּדֹות וְ ַה ְּטבָ ִעים ַה ְּשׁלִ ילִ ּיִיםֹ ,לא ַרק לְ יַּפֹות
ָה ָא ָדםֹ ,לא לְ ַאּלֵ ף ֶא ַ
ד־הּשׁ ֶֹרׁשּ ,ולְ ַעּבֵ ד
אֹותן ּכְ לַ ֵּפי חּוץֶ ,אּלָ א לַ ֲעמֹל ֲעלֵ ֶיהן ַע ַ
אֹותן ּולְ ַע ֵּצב ָ
ָ
ּיֹוצר ,וְ זֹו חֹובַ ת ָה ָא ָדם ּבְ עֹולָ מֹו.
אֹותן ּכְ ח ֶֹמר ּבְ יַד ַה ֵ
ָ

ֻמ ְר ָ ּגל

הֲ לָ כֹות וַ הֲ לִ יכֹות
ּתֹורה לָ לֶ כֶ ת ּבְ ֶד ֶרְך ַה ִּמּדֹות ַהּטֹובֹות,
ן־ה ָ
• ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ִמ ַ
ל־ּד ָרכָ יו.
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ ְצ ַטּוִינּו לְ ִה ָּדבֵ ק ּבַ ה' ְיִתּבָ ַרְך וְ לָ לֶ כֶ ת ּבְ כָ ְ
ל־מ ָּדה ּבִ ְׁשבִ יל ַהּזָ ָהב ּבָ ֶא ְמ ַצע
וְ ַה ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ ה ִהיא לָ לֶ כֶ ת ּבְ כָ ִ
לְ ִפי ַהּזְ ַמן וְ ַה ִּמ ָּדה ,חּוץ ִמ ִּמ ַּדת ַהּגַ ֲאוָ ה ֶׁשּיֵׁש לְ ִה ְת ַר ֵחק
ל־ה ֶא ְפ ָׁשרִּ .ומי ֶׁשהּוא לָ קּוי ּבְ ִמ ָּדה ְמ ֻס ֶּיֶמתֶ ,יַּטה
ִמ ֶּמּנָ ה ּכְ כָ ָ
ל־ה ָּק ֶצה ַה ֵּשׁנִ י ֶה ָהפּוְך לְ ִטבְ עֹו ,וְ ַא ַחר ֶׁש ַּיְת ֵּקן
ת־ע ְצמֹו ֶא ַ
ֶא ַ
יַחזֹר לְ ֶד ֶרְך ָה ֶא ְמ ַצע( .שולחן ערוך המידות)
ת־ה ִּמ ָּדה ֲ
ֶא ַ
ל־ה ֶא ְמ ַצעָ ,צ ִריְך ָה ָא ָדם
ת־ה ִּמּדֹות ֶא ָ
• ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַיח לְ כַ ּוֵן ֶא ַ
ת־מ ֲע ָׂשיו וְ לִ בְ חֹן ֶאת
ּדֹותיו ָּת ִמיד ,לִ ְׁשקֹל ֶא ַ
ת־מ ָ
לְ בַ ֵּקר ֶא ִ
נֹוטה ּכְ לַ ֵּפי
ְּתכּונֹות נַ ְפׁשֹו ִמ ֵּדי יֹום .וְ כָ ל־זְ ַמן ֶׁש ְּיִר ֶאה ֶׁשּנַ ְפׁשֹו ָ
ת־ה ִרּפּוי ּבַ ָּדבָ ר ַהּנֶ גְ ִּדי( .שם)
ן־ה ְּק ָצוֹותִ ,יָחיׁש ֶא ָ
ָק ֶצה ֶא ָחד ִמ ַ
• "ּכָ ל ֶׁש ַּמ ֲע ָׂשיו ְמ ֻרּבִ ין ֵמ ָחכְ ָמתֹוָ ,חכְ ָמתֹו ִמ ְת ַק ֶּיֶמת" -
ּכִ י ָצ ִריְך ִּתּקּון ַה ִּמּדֹות ְּת ִחּלָ ה וְ ַא ַחר־ּכָ ְך ִּת ְת ַקּיֵם ָחכְ ָמתֹו.
ת־ע ְצמֹו ּבַ ִּמּדֹותּ ,ובָ זֶ ה ִּת ְׁשּכֹן
ֶׁש ְּת ִחּלָ ה ָצ ִריְך לְ ַת ֵּקן ֶא ַ
ּתֹורה ָעלָ יוֶׁ ,ש ֵאינֶ ּנָ ּה ׁשֹוכֶ נֶ ת לְ עֹולָ ם ּבְ גּוף ֶׁש ֵאינֹו ּבַ ַעל
ַה ָ
ִמּדֹות טֹובֹות( .רבנו יונה מגירונדי)
ּדֹותיו זֹו ְמ ֻׁשּנָ ה ִמּזֹו ,וְ כָ ל
• ִה ְתּבֹונֵ ן נָ אּ ,כִ י ָה ָא ָדם ּבְ רֹב ִמ ָ
מֹוׁשכְ ּתֹו לְ כָ אן וְ זֹו
טֹור ֶפת ַּד ַעת ָה ָא ָדם ,זֹו ַ
ִמ ָּדה ִּומ ָּדה ֶ
ל־מ ָּדה ֶׁשּיִבְ ַחר
מֹוׁשכְ ּתֹו לְ כָ אן ,וְ ֶיֵצר ָה ַרע ְמ ִסיתֹו לְ כָ ִ
ַ
ּדֹומה לָ ָא ָדם ֶׁשהֹולֵ ְך ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ּופֹוגְ ִעים
ַה ָּפחּות ֶׁשּבָ ּה ,וְ הּוא ֶ
ּבֹו ֻּדּבִ ים וַ ֲא ָריֹות ּונְ ֵמ ִרים ּוזְ ֵאבִ ים וְ ַה ְרּבֵ ה ַמ ְׁש ִח ִיתיםָ .ה ִאיׁש
ַהּזֶ ה ָצ ִריְך לִ ְפּת ַֹח ֵעינַ יִם ּולְ ִהּלָ ֵחם ִעם־ּכָ ל ֶא ָחד ,וְ ִאם ֲיַעלִ ים
ּדֹותיו
ֵעינָ יו ֶרגַ ע ֶא ָחדְ ,יִט ְרפּוהּו ַה ַּמּזִ ִיקיםּ .כָ ְך ָה ָא ָדםִ ,מ ָ
ּיֹוצא ּבָ ֶהן,
ָה ָרעֹותּ ,כְ גֹון ַה ַּת ֲאוָ ה וְ ַהּגַ ֲאוָ ה וְ ַה ִּשׂנְ ָאה וְ ַהּכַ ַעס וְ כַ ֵ
ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לֹות ּבְ לִ ּבֹו ָּת ִמיד ,וְ ִאם ְיִת ַעּלֵ ם וְ ֹלא ַיְת ְּקנָ ןְ ,יִת ַע ֵּקר
יָמׁש ח ֶֹׁשְך( .אורחות צדיקים)
ִמּלִ ּבֹו אֹור ָה ֱא ֶמת וְ ֵ
ת־ע ְצמֹו ּבְ ִענְ יְנֵ י
• ּבְ כָ ל־יֹום וָ יֹוםַ ,חּיָב ָה ָא ָדם לִ בְ ּדֹק ֶא ַ
ַה ֵּדעֹות וְ ַה ִּמּדֹות( .הגר"א מוילנא)
ל־ע ְצמֹוֶׁ ,שּבַ ּיֹום ֶׁשֹּלא לָ ַמד ִס ְפ ֵרי
סֹופר ַע ַ
• ֵה ִעיד ַה ֲח ַת"ם ֵ
ּקֹולֹומי
ֵ
בֹודת ַה ֵּשׁם .וְ ַרּבִ י ִהּלֵ ל ִמ
מּוסרָ ,היָה ִמ ְת ָק ֵרר ֵמ ֲע ַ
ָ
יהּודי ּכָ ֵׁשר,
מּוסר" ָע ָׂשה אֹותֹו לִ ִ
"ׁשבֶ ט ָ
אֹומרֶׁ ,שּבַ ַעל ֵ
ָהיָה ֵ
ּדֹותיו ּבִ זְ כּות ַהּלִ ּמּוד ּבְ ִס ְפרֹו( .עבודת המידות)
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּת ֵּקן ִמ ָ
רֹוצה לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצוָ ה ּבִ ְׁשלֵ מּותָ ,צ ִריְך ִמ ְּת ִחּלָ ה
• ָא ָדם ָה ֶ
ּדֹותיו ּכְ גֹון ַהּגַ ֲאוָ ה וְ ַה ִּקנְ ָאה
לְ ַק ֵּדׁש ַע ְצמֹו לִ ְהיֹות ָׁשלֵ ם ּבְ ִמ ָ
ל־ה ִּמּדֹותֲ ,אזַ י לְ ִפי ְׁשלֵ מּות
ּדֹומ ֶיהן ּבְ כָ ַ
וְ ַה ִּשׂנְ ָאה וְ ַהּכַ ַעס וְ כַ ֵ
ַה ִּמּדֹות ֶׁשּבֹוּ ,כֵ ן ִיְהי ֵע ֶרְך ַה ִּמ ְצֹות ּבִ ְׁשלֵ מּותּ .ובִ לְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי
ל־סיגּ ,כִ י ִאם ֶׁש ְּיִהיֶה ָׁשלֵ ם
ֶׁש ִּת ְהיֶה ַה ִּמ ְצוָ ה ְׁשלֵ ָמה ִמּכָ ִ

ל־יְדי זֶ ה יִזְ ּכֶ ה
ּדֹותיוּ .כִ י ָה ִע ָּקר הּוא ַה ִּמּדֹותֶׁ ,ש ַע ֵ
ל־מ ָ
ּבְ כָ ִ
תֹורת ה' ּולְ ִמ ְצ ָֹותיו לַ ֲעׂשֹות ּבִ ְׁשלֵ מּות ,וְ ִאּלּולֵ י
ָה ָא ָדם לְ ַ
ּדֹותיו ִעם ַה ְּיִר ָאהֶׁ ,ש ִהיא ּגַ ם־ּכֵ ן ַא ַחת ַה ִּמּדֹות,
ֶׁש ַּיְת ֵּקן ִמ ָ
ּומ ְצֹות נַ ֲע ִׂשים ּבִ ְׁשלֵ מּות( .הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק)
ּתֹורה ִ
ֵאין ָ
ּדֹותיו וְ ֹלא ַמ ֲע ִמיק ּבָ ֶהן,
ל־מ ָ
• ִמי ֶׁש ֵאינֹו ָע ֵמל ּבִ ְצ ִעירּותֹו ַע ִ
אֹותן
ֲאזַ י ּבְ זִ ְקנּותֹו ֵהן ִמ ְתּגַ ּלֹות ֶא ְצלֹו ,וְ ָאז ֵאין ּבְ כֹחֹו לַ ֲהפְֹך ָ
ל־ּפ ָׁש ִעים
לְ טֹובִ .מ ְּפנֵ י ֶׁשּבִ ְצ ִעירּותֹו ִמ ְת ַקּיֵם ּבֹו "וְ ַעל ּכָ ְ
ְּתכַ ֶּסה ַא ֲהבָ ה"ֲ ,אבָ ל ּבְ זִ ְקנּותֹו ִמ ְת ָק ֶר ֶרת ָה ַא ֲהבָ ה ִּומ ְתּגַ ּלִ ים
ּכָ ל ָׁש ְר ֵׁשי ָה ַרע ֶׁשּבְ ִק ְרּבֹו( .הרבי ר' בונים מפשיסחא)
בֹודת ַה ִּמּדֹות ,לְ ַׁשּבֵ ר ּולְ ָׁש ֵרׁש ִמ ֶּק ֶרב ַהּלֵ ב ֶאת
• ֶּד ֶרְך יֵׁש ּבַ ֲע ַ
ַה ִּמּדֹות ַה ְּשׁלִ ילִ ּיֹות ֶׁש ָּצ ְמחּו ֵמ ַהּנֶ ֶפׁש ַהּבַ ֲה ִמית .אּולָ ם ָע ִדיף
לֹותן לִ ְק ֻד ָּשׁה ּבִ בְ ִחינַ ת
יֹותר לַ ֲהפְֹך ֶאת ָה ַרע לְ טֹובּ ,ולְ ַה ֲע ָ
ֵ
ל־יְדי ֶׁש ָה ָא ָדם ַמ ְׂשּבִ ַיע ֶאת־נַ ְפׁשֹו
וַ ּיִגְ ּבַ ּה לִ ּבֹו ּבְ ַד ְרכֵ י ה'ּ .כִ י ַע ֵ
ל־ּתֹורהִ ,מ ְתּבַ ְּטלֹות
רּוחנִ ּיִים ִמּטּוב ַט ְע ָמּה ֶׁש ָ
ּבְ ַת ֲענּוגִ ים ָ
יהן( .ה'אש־דת' מאוז'רוב)
ַה ְּתׁשּוקֹות ַהּנִ ְפ ָסדֹות ֵמ ֲאלֵ ֶ
נֹוסף לְ כָ ל־
ל־ע ְצמֹוֶׁ ,שּבְ ָ
אּורי ִמ ְּס ְט ֶרלִ ְיסק ַע ַ
• ֵה ִעיד ַרּבִ י ִ
ַה ְּד ָרכִ ים לְ ִתּקּון ַה ִּמּדֹותָ ,היָה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ַעל־ּכָ ל ְּפ ָרט ְּופ ָרט
ּבְ כָ ל־ּכֹחֹו וְ כַ ּוָנָ תֹוַ ,עד ֶׁשּנִ ְט ַהר וְ ִה ְת ַק ֵּדׁשִּ ,ומ ֵּמילָ א ָה ְפכּו
ּדֹותיו לִ ְהיֹות ְמ ֻת ָּקנֹות ֵמ ֲאלֵ ֶיהן .נִ ְמ ָצא ֶׁש ַּמ ֲעלַ ת ַה ְּת ִפּלָ ה
ִמ ָ
ל־יָדּה זֹוכִ ים לְ ִתּקּון ַה ִּמּדֹותִּ ,ומ ֵּמילָ א
ִהיא ּגַ ם ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ַע ָ
מּותּה( .תפילת הצדיקים)
קֹומת ָה ָא ָדם ּבִ ְׁשלֵ ָ
ְמ ֻת ֶּקנֶ ת ַ
ּמּוסר הּוא ַה ֵּמבִ יא לִ ֵידי ִּתּקּון ַה ִּמּדֹות וַ ֲה ִפיכָ ָתם
• לִ ּמּוד ַה ָ
ּמּוסר הּוא ַה ֵּמבִ יא ֶׁש ַחס־
ִמ ַּתלְ מּוד לְ ַמ ֲע ֶׂשה .לִ ּמּוד ַה ָ
ּתֹורה וְ ִקּיּום ַה ִּמ ְצֹות,
וְ ָׁשלֹום ֹלא ְיִהיּו ְיִר ַאת ַה ָּשׁ ַמיִם לִ ּמּוד ַה ָ
"מ ְצוַ ת ֲאנָ ִׁשים ְמלֻ ָּמ ָדה"( .רבי צבי זאב פאלי מחברון)
ּבִ בְ ִחינַ ת ִ
ל־ּד ְעּתֹוֶׁ ,ש ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לַ ֲעבֹד ַעל ִּתּקּון
• ִמי ֶׁש ַּמ ֲעלֶ ה ַע ַ
ַה ִּמּדֹות ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ָח ִסיד לִ ְפנִ ים ִמּש ַּׁורת ַה ִּדיןֵ ,אינֹו ֶאּלָ א
ת־טבַ ע ָה ָא ָדםּ .כִ י ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לְ ַת ֵּקן
ׁשֹוטה ֶׁש ֵאינֹו ֵמבִ ין ֶא ֶ
ֶ
רֹוצ ַח ַמ ָּמׁשּ ,וכְ ֵדי
ֶאת־נַ ְפׁשֹו ּבְ ִתּקּון ֶעלְ יֹוןּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ְיִהיֶה ֵ
לָ סּור ִמ ְּשׁאֹול ַּת ְח ִּתּיָה( .רבי ישראל יעקוב לובצ'נסקי הי"ד מברנוביץ')
• ִה ָּפגֵ ׁש ָה ָא ָדם ּבְ ִמלְ ֶח ֶמת ַה ִּמּדֹות ּבַ ְּדבָ ִרים ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם
לַ ֲחבֵ רֹוְ ,מצּויָה ִהיא .אּולָ ם ַה ְּפגִ ָיׁשה ִעם ַה ִה ְתנַ ּגְ דּות
לִ ְת ִפּלָ ה ְּוק ִר ַיאת ְׁש ַמעֵ ,אינָ ּה ְמצּויָה ֵא ֶצל ָה ָא ָדם .וְ לָ כֵ ן
נִ ְד ֶמה לו ׁלָ ָא ָדםּ ,כִ י הּוא ָח ֵרד לַ ֲח ָצ ִאים ,וְ יֵׁש ּבֹו ְמ ִח ָּצה
ַמ ְפ ֶס ֶקת ּבֵ ין ִמ ְצֹות לְ ִמ ְצֹותָׁ ,שלֵ ם הּוא ּבַ ִּמ ְצֹות ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם
לַ ָּמקֹום ,וְ לָ קּוי ּבִ ְדבָ ִרים ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹו .אּולָ ם ָה ֱא ֶמת
ִהיאֶׁ ,שּזֶ ה וְ זֶ ה ֵאין ּבֹו! (החזון אי"ש)
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בס"ד

ש ָרה
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַח ֵ ּיי ָ ׂ

ֵמאוֹ ְצרוֹ ת ֱאמ ּו ִנים

ּ ְפ ִני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ּכָ ל ַמאן ְּד ָע ִביד ַר ֲח ָמנָ א ְל ַטב ָע ִביד"

ְּת ִפ ָּלה ְּבכַ ּוָ נָ ה ִמ ְת ַק ֶּב ֶלת

"וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּבּיָ ִמים וַ ה' ֵּב ַרְך ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַּבּכֹל" (כד א)
אקא:
יצרַ ,ר ָּבּה ֶׁשל ְק ָר ָ
קֹורנִ ֶ
יֹוסף נְ ֶח ְמיָ ה ְ
ָּד ַרׁש ַר ִּבי ֵ
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְרגִ ִילים ְל ִה ְתלֹונֵ ן ְלֹלא ֶה ֶרף ַעל ְּב ָעיֹות ְּוק ָׁשיִ ים
ימי ַחּיֵ ֶיהם ,וְ ַרק ְל ֵעת זִ ְקנָ ָתם ּכְ ֶׁש ֵהם
מֹוד ִדים ִּב ֵ
ֶׁש ִע ָּמם ֵהם ִמ ְת ְ
ירּותם ,נֹוכְ ִחים ֵהם ִל ְראֹות ֶׁשּכָ ל
ְמ ַׁש ְחזְ ִרים ֶאת ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵל ֶיהם ִּב ְצ ִע ָ
טֹובה.
עֹות ֶיהם ָהיּו ְל ָ
ְמא ְֹר ֵ
ְל ֻע ְב ָּדה זֹאת ָר ַמז ַהּכָ תּוב ֶׁש ְּל ָפנֵ ינּו" :וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּבּיָ ִמים" – ַרק
ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע ָה ָא ָדם ְל ֵעת זִ ְקנָ הֲ ,אזַ י ֵמ ִבין הּוא ּכִ י "וַ ה' ֵּב ַרְך ֶאת ַא ְב ָר ָהם
טֹובה ְּוב ָרכָ ה.
ַּבּכֹל" – ְּבכָ ל ְמא ָֹרע ֶׁש ָע ַבר ָע ָליו ָהיְ ָתה ְטמּונָ ה ָ
יֹוסף נְ ֶח ְמיָ ה ֶאת נֻ ַּסח ַה ְּב ָרכָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ְּב ֵס ֶדר
ְּב ֶד ֶרְך זֹו ֵּב ֵאר ַר ִּבי ֵ
ּׂשּואין" :קֹול ִמ ְצ ֲהלֹות ֲח ָתנִ ים
ֶ'ׁש ַבע ְּב ָרכֹות' ַהּנֶ ֱא ָמרֹות ְּב ִׂש ְמ ַחת נִ ִ
אׁשית ַּד ְרּכָ ם
ֵמ ֻח ָּפ ָתם"; ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ָאנּו ֶׁשּכְ ָבר ֵ'מ ֻח ָּפ ָתם' – ֵמ ֵר ִ
אֹופ ֶפת ֶאת ַּד ְרּכָ ם ,וְ ֹלא יִ ְהיּו ֵמ ֵאּלּו
ּטֹובה ָה ֶ
ַּב ַחּיִ ים יַ ּכִ ירּו ְּבנֵ י ַהּזּוג ַּב ָ
ּומכְ אֹוב וְ ַרק ְל ֵעת זִ ְקנָ ה נֹוכְ ִחים ָל ַד ַעת
ירּותם ָח ִׁשים ְּב ַצ ַער ַ
ֶׁש ִּב ְצ ִע ָ
טֹוב ָתם.
ּכִ י ַהּכֹל ָהיָ ה ְל ָ
יֹוסף נְ ֶח ְמיָ ה' עמ' תג
ְ'ּד ָרׁשֹות ַר ֵּבנּו ֵ

"אנִ י ֶט ֶרם ֲאכַ ֶּלה ְל ַד ֵּבר ֶאל ִל ִּבי" (כד מה)
ֲ
סֹורֹוצ ִקין:
ְ
ֵּב ֵאר ַהּגָ אֹון ַר ִּבי זַ ְל ָמן
תּואל ְּול ָל ָבןּ" :כֵ יוָ ן ֶׁש ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ֶ'אל ִל ִּבי' – ְּבכַ ּוָ נַ ת
ָא ַמר ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִל ְב ֵ
יׁש ִתי ִעם ִר ְב ָקה ַעל ֵעין ַה ַּמיִ ם ָהיְ ָתה
ַה ֵּלבְ ,מ ֻׁשכְ נָ ע ֲאנִ י ֶׁש ְּפגִ ָ
תֹוצ ָאה ִמ ְּת ִפ ָּל ִתי ַהּזַ ּכָ ה ,וְ ִר ְב ָקה ָאכֵ ן ְמי ֶֹע ֶדת ְליִ ְצ ָחק ֲאדֹונִ יֶׁ .ש ֲה ֵרי
ּכְ ָ
ּכְ ָלל ָּברּור הּוא ּכִ י ְּת ִפ ָּלה ַהּנֶ ֱא ֶמ ֶרת ְּבכַ ּוָ נָ ה ְּבוַ ַּדאי ִמ ְת ַק ֶּב ֶלת".
ּתֹורה'
ָ'אזְ נַ יִ ם ַל ָ

ְלהֹודֹות ּגַ ם ַעל ַה ַה ְצ ָלחֹות ַ'ה ְּק ַטּנֹות'
"וַ ּיִ ּקֹד ָה ִאיׁש וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ַלה'" (כד כו)
עׁשיל ְּב ִרים רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת
הֹוׁש ַע ֶה ִ
מּוסר נִ ְפ ָלא ָל ַמד ַהּגְ ַה"ח ַר ִּבי יְ ֻ
ָ
הֹוד ָאתֹו ֶׁשל ֱא ִל ֶיעזֶ ר:
ִ'ּת ְפ ֶא ֶרת יִ ְׂש ָר ֵאל' רֹוזִ 'ין ֵמ ָ
חֹותר ָה ָא ָדם ְל ַהּגִ ַיע ְל ַמ ָּט ָרה ְמ ֻסּיֶ ֶמתֶׁ ,שּכְ ֵדי ְל ַה ִּׂשיגָ ּה זָ קּוק
ְל ִע ִּתים ֵ
הּוא ַל ֲעבֹר ְּב ַה ְצ ָל ָחה ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ְמׂשּוכֹות .וְ ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר ְל ַבּסֹוף זֹוכֶ ה
מֹודה הּוא ַעל ּכָ ְך ְּבכָ ל ִלּבֹוֵ .מ ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם
הּוא ַל ַה ְצ ָל ָחהֶ ,
ָל ַמ ְדנּו ּכִ י ַאל לֹו ָל ָא ָדם ִל ְׁשּכ ַֹח ְלהֹודֹות ּגַ ם ַעל ַה ַה ְצ ָלחֹות ַ'ה ְּק ַטּנֹות'
ֹלאּה.
ֶׁשּנָ ַחל ַּב ֶּד ֶרְך ,עֹוד ְּב ֶט ֶרם ִה ְתּגַ ְּׁש ָמה ִמ ְׁש ַא ְלּתֹו ִּב ְמ ָ
ַאף ּכָ אן ָהיָ ה יָ כֹול ָהיָ ה ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶׁשֹּלא ְל ִה ְתיַ ֵחס ַל ַה ְצ ָל ָחה ַ'ה ְּק ַטּנָ ה'
יׁשתֹו ִעם ִר ְב ָקהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֶט ֶרם יָ ַדע ִאם ַּת ְסּכִ ים
ֶׁשּנָ ַחל ְּב ֶע ֶצם ְּפגִ ָ
ָל ֶלכֶ ת ִעּמֹו ְליִ ְצ ָחק ,וְ ַל ְמרֹות זֹאת הּוא נֶ ֱע ַצר ִּב ְמיֻ ָחד ְלהֹודֹות ַעל
ַה ְצ ָל ָחה זֹו.
ַ'מ ְר ֵּבה ַחּיִ ים' ח"א עמ' קכג

יֹוסף' ח"ב
ַהּגָ הֹות הגריש"מ ְּברֹאׁש ֵס ֶפר ַ'ּפ ְר ֵּדס ֵ

ַה ַה ְצ ָל ָחה ְּתלּויָ ה ִּב ְת ִפ ָּלה
"אח ֵֹתנּו ַא ְּת ֲהיִ י ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה וְ יִ ַירׁש זַ ְר ֵעְך ֵאת ַׁש ַער ׂשֹנְ ָאיו" (כד ס)
ֲ
ּטּורים' ּכִ י ִמ ְּל ַבד ְּב ָפסּוק זֶ הֻ ,הזְ ּכְ ָרה
ְּב ֵפרּוׁשֹו ַל ָּפסּוק ֵה ִביא ַ'ּב ַעל ַה ִ
נֹוס ִפיםְּ ,ולכֻ ָּלם זָ כּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכ ַֹח
סּוקים ָ
לֹוׁשה ְּפ ִ
ַה ִּמ ָּלה ְ'ר ָב ָבה' ִּב ְׁש ָ
ַה ְּב ָרכָ ה ֶׁש ִה ְת ָּב ְרכָ ה ִר ְב ָקה:
בּ".וׁשנַ יִ ם יָ נִ יסּו
ְ
"ּומ ָאה ִמּכֶ ם ְר ָב ָבה יִ ְרּדֹפּו" (יְ ֶחזְ ֵקאל כו ח).
ֵאֵ .
"ר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך" (יחזקאל טז ז).
ְר ָב ָבה" ְ(ּד ָב ִרים לב ל) .גְ .

ֵאין ְל ַהזְ ּכִ יר ּכְ בֹוד ָּב ָׂשר וָ ָדם ַּב ְּת ִפ ָּלה
"א ָֹתּה הֹכַ ְח ָּת ְל ַע ְב ְּדָך ְליִ ְצ ָחק" (כד יד)
(ּפסּוק מד) ּכְ ֶׁש ִּד ֵּבר
סּוקים נְ גַ ֶּלה ּכִ י ְל ַה ָּלן ָ
ִיאם נְ ַד ְק ֵּדק ִּב ְלׁשֹון ַה ְּפ ִ
יח ה' ְל ֶבן ֲאדֹנִ י"
"הוא ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר הֹכִ ַ
תּואל ָא ַמרִ :
ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִעם ְּב ֵ
"ל ַע ְב ְּדָך ְליִ ְצ ָחק"ַ .מהּו ֵּפ ֶׁשר ַה ֶה ְב ֵּדל?
וְ ִאּלּו ּכָ אן ִּב ְת ִפ ָּלתֹו נָ ַקטְ :
אּול ָמן:
ֵּב ֵאר ַר ִּבי מ ֶֹׁשה נַ ְפ ָּת ִלי ְ
אּורּיָ ה ַה ִח ִּתי נֶ ְח ַׁשב
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (נו א) ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ּכִ י ַה ִּס ָּבה ֶׁש ִ
מֹורד ַּב ַּמ ְלכּות וְ נִ ּדֹון ְל ִמ ָיתהָ ,היְ ָתה ִמּׁשּום ֶׁש ִה ְת ַּב ֵּטא ִּב ְפנֵ י ָּדוִ ד
ּכְ ֵ
מּואל ב' יא יא)ֵ .מ ַע ָּתה נּוכַ ל
(ׁש ֵ
יֹואב" ְ
ַה ֶּמ ֶלְך ִּב ְלׁשֹון" :וַ אדֹנִ י ָ
אּורי ּכָ בֹוד
ְל ָה ִבין; ִאם ִּב ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ָאסּור ָל ָא ָדם ַל ֲחֹלק ֵּת ֵ
וְ ַס ְמכּות ַל ֲא ֵח ִריםַ ,על ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ִּב ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְלכֵ י ַה ְּמ ָלכִ ים.
ָלכֵ ן ִה ְק ִּפיד ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִּב ְת ִפ ָּלתֹו ִל ְפנֵ י ה' ֶׁשֹּלא ִלנְ קֹט ְלׁשֹון ֲ'אדֹונִ י'
תּואל ִהזְ ּכִ יר ֶ'בן ֲאדֹנִ י'.
ּכְ ַל ֵּפי יִ ְצ ָחק ,וְ ַרק ּכְ ֶׁש ִּד ֵּבר ִל ְפנֵ י ְּב ֵ
ּתֹורה'
יצֹוצי ַה ָ
'נִ ֵ

(ּתּקּון ַה ְּת ִפּלֹות וְ ִענְ יְ נֵ ֶיהם)ָּ :באֹות ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִּב ְׁשמֹו
ּבּוד ְר ַהם' ִ
ּכָ ַתב ָה ַ'א ִ
מֹועד ַה ְּת ִפ ָּלה ֶׁש ִּת ֵּקן'ַ :א ְב ָר ָהם' –
ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ָאבֹות נִ ְר ָמז ֵ
ּב ֶֹקר' ,יִ ְצ ָחק' – ָצ ֳה ַריִ ם ,וְ 'יַ ֲעקֹב' – ֶע ֶרב.
ַעל ִּפי ֶּד ֶרְך זֹו ֵה ִביא ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ָׁשאּול מ ֶֹׁשה זִ ְיל ֶּב ְר ָמן ִמּוִ ֶיע ְרׁשֹוב
ּדּוׁשי ָה ִרי"מ' ּכִ י ֶאת ְּת ִפ ַּלת 'וָ ִת ִיקין' ִּת ֵּקן לֹוטֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ְּב ֵׁשם ַה ִ'ח ֵ
ָהאֹות ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִּב ְׁשמֹו ִהיא ו' – 'וָ ִת ִיקין' ,וְ יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּזְ כּות זֹו ָע ְמ ָדה לֹו
"ה ֶּׁש ֶמׁש יָ ָצא ַעל
(ל ֵעיל יט כג)ַ :
מֹועד זֶ הּ ,כַ ּכָ תּוב ְ
ְל ִהּנָ ֵצל ַּדוְ ָקא ְּב ֵ
ָה ָא ֶרץ וְ לֹוט ָּבא צ ֲֹע ָרה".

ְסגֻ ָּלה ְלזִ ּוּוג ָהגּון
ֶ"הּוא יִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָאכֹו ְל ָפנֶ יָך וְ ָל ַק ְח ָּת ִא ָּׁשה ִל ְבנִ י ִמ ָּׁשם" (כד ז)
אׁשי ַה ֵּתבֹות "הּוא יִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָאכֹו ְל ָפנֶ יָך וְ ָל ַק ְח ָּת" ֵהם
ָר ֵ
ימ ְט ִרּיָ ה צ"א ּכְ ִמנְ יַ ן ָא ֵמןִ .מּכָ אן ֶׁש ַה ַה ְק ָּפ ָדה ַעל ֲענִ ּיַ ת
ְּבגִ ַ
ָא ֵמןְ ,סגֻ ָּלה ִהיא ִלזְ ּכֹות ְּבזִ ּוּוג ָהגּון (ּוכְ מֹו כֵ ן' :זִ יּוג ָהגּון'
ימ ְט ִרּיָ ה ָ'א ֵמן').
ְּבגִ ַ
הֹוסיף ַעל ַה ְּד ָב ִריםְּ :ב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים (קכא א) נֶ ֱא ָמר:
יֵ ׁש ְל ִ
"א ָּׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי" – ֶ'ה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא':
ֶ
סֹופי ֵּתבֹות ָ'א ֵמן'; ִּבזְ כּות ָ'א ֵמן' 'יָ בֹא ֶעזְ ִרי' – ָה ִא ָׁשּה ֶׁש ָע ֶל ָיה
ֵ
נֶ ֱא ָמר ֵ'עזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו'.
'נֹוט ֵרי ָא ֵמן'ֻ ,קנְ ְט ֵרס ֵ'מה' יָ ָצא ַה ָּד ָבר' עמ' ;123
ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ֶק ְס ֶלר ַּב ַעל ְ
ִ'ׂש ְמ ָחה ְב ִל ִּבי' ְּת ִה ִּלים קכא א

סֹופר'ְּ :ב ַמ ֶּסכֶ ת ֻח ִּלין (ס ב) ָל ְמדּו
הֹוסיף ֵּוב ֵאר ָמ ָרן ַה ֲ'ח ַתם ֵ
ִ
ֲחכָ ִמים ֶׁש ַ'ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ְת ַאּוֶ ה ִל ְת ִפ ָּל ָתם ֶׁשל ַצ ִּד ִיקים'
עֹולם ֹלא יָ ְצאּו ַה ְּצ ָמ ִחים ְּב ֶט ֶרם ִה ְת ַּפ ֵּלל ָה ָא ָדם
ִמּכָ ְך ֶׁש ִּב ְב ִר ַיאת ָה ָ
סֹורה ֶׁש ְּל ָפנֵ ינּו"ְ :ר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח
רֹומזֶ ת ַה ָּמ ָ
ַעל ַהּגְ ָׁש ִמיםְ .ל ָד ָבר זֶ ה ֶ
ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך" – ֲע ִת ִידים יִ ְׂש ָר ֵאל ִלזְ ּכֹות ַּב ְּב ָרכֹות ַהּכְ תּובֹות
סּוקים ֶׁש ֻמזְ ּכֶ ֶרת ָּב ֶהם ַה ִּמ ָּלה ְ'ר ָב ָבה'ִּ ,וב ְתנַ אי ֶׁשּיִ ְת ַּפ ְּללּו ַעל ּכָ ְך,
ַּב ְּפ ִ
עֹולם ְּב ֶט ֶרם ִה ְת ַּפ ֵּלל
'ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה' ֶׁש ִה ְת ַעּכֵ ב ִמ ָּל ֵצאת ִּב ְב ִר ַיאת ָה ָ
ָה ָא ָדם ַעל ַהּגְ ָׁש ִמים.

מֹוע ֵדי ַה ְּת ִפּלֹות נִ ְר ְמזּו ִּב ְׁשמֹות ָה ָאבֹות
ֲ
ׂשּוח ַּב ָּׂש ֶדה ִל ְפנֹות ָע ֶרב" (כד סג)
"וַ ּיֵ ֵצא יִ ְצ ָחק ָל ַ
דּועים ֵהם ִּד ְב ֵרי ֲחזָ "ל ְ(ּב ָרכֹות כו ב) ּכִ י ְּת ִפּלֹות ָאבֹות ִּת ְּקנּום;
יְ ִ
ַא ְב ָר ָהם ִּת ֵּקן ְּת ִפ ַּלת ַׁש ֲח ִרית ,יִ ְצ ָחק ִּת ֵּקן ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה ,וְ יַ ֲעקֹב
ְּת ִפ ַּלת ַע ְר ִבית.

ְר ָפ ֵאנּו ה' ְונֵ ָר ֵפא

ָּב ָריְ ָתא ְּד ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל
"וַ ּיִ ְק ְּברּו אֹתֹו יִ ְצ ָחק וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ָּבנָ יו" (כה ט)
אקא ְל ִפ ְרקֹוִּ ,ד ְּברּו ּבֹו נִ כְ ָּבדֹות ְּב ִבּתֹו
עׁשיל ִמ ְּק ָר ָ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע ָה ַר ִּבי ר' ֶה ִ
ּומ ֻפ ְר ָסםּ .כְ ֵדי ִל ְתהֹות ַעל ַקנְ ַקּנֹו נִ ְפּגַ ׁש ִעּמֹו ַהּגְ ִביר
דּוע ְ
ֶׁשל ּגְ ִביר יָ ַ
ָּב ַאכְ ַסנְ יָ ה ְק ַטּנָ ה ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא ָמ ָצא ָׁשם ּכָ ל ֵס ֶפר
ק ֶֹדׁש ִמ ְּל ַבד ִסּדּור ְּת ִפ ָּלה ָּב ֶלהִ ,ה ְצ ִּב ַיע ַהּגְ ִביר ַעל ָ'ּב ָריְ ָתא ְּד ַר ִּבי
"ה ִאם יֵ ׁש ְּב ַא ְמ ַּת ְח ְּתָך
ּתֹוהה ִּב ְפנֵ י ַהּנַ ַער ֶה ָח ִריףַ :
יִ ְׁש ָמ ֵעאל' ּכְ ֶׁשהּוא ֶ
ְּד ַבר ִחּדּוׁש ַעל ָּב ָריְ ָתא זֹו?"
ּומּיָ ד ֵה ֵחל ְל ַה ְרצֹות ֶאת ִּפ ְלּפּולֹו:
עׁשיל ְל ֶרגַ ע ַקלִ ,
ִה ְר ֵהר ַר ִּבי ֶה ִ
"ׁשלֹוׁש ֻק ְׁשיֹות ִלי ַעל ָּב ָריְ ָתא זֹוָ :ה ִראׁשֹונָ ה – ּכֵ ַיצד יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּנִ ְק ָרא
ָ
ּדּוע
ַה ַּתּנָ א ַה ָּקדֹוׁש ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ָר ָׁשע ּכְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל? ַה ְּׁשנִ ּיָ ה – ַמ ַ
אֹומר'ּ ,כִ ְביָ כֹול ָק ַדם לֹו ַּתּנָ א
נִ ְפ ַּת ַחת ִהיא ַּב ִּמ ִּלים ַ'ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
ּופ ָרט'
יׁשית – ָּת ֵמ ַּה ֲאנִ י ַעל ִמּדֹותּ' :כְ ָלל ְ
ֶׁשּנֶ ְח ַלק ָע ָליו ַּב ָּד ָבר ,וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ּתֹורה
ימה ַה ָ
ּו'פ ָרט ּוכְ ָלל'ּ ,כֵ ַיצד נִ ָּתן ִל ְדרֹׁש ֲה ָלכָ ה ִמּכָ ְך ֶׁש ִה ְק ִּד ָ
ְ
ֶאת ַהּכְ ָלל ַל ְּפ ָרט אֹו ְל ֵה ֶפְךֲ ,ה ֵרי ּכְ ָלל הּוא ְּביָ ֵדינּו ּכִ י'ֵ :אין ֻמ ְק ָּדם
(ּפ ָס ִחים ו ב)?
ּתֹורה' ְ
ּומ ֻא ָחר ַּב ָ
ְ
וְ ִהּנֵ הְּ ,ב ַמ ֶּסכֶ ת ָּב ָבא ַּב ְת ָרא (טז ב) הֹוכִ יחּו ֲחכָ ִמים ֵמ ַה ָּפסּוק
ֶׁש ְּל ָפנֵ ינּוֶׁ ,שּבֹו נִ כְ ָּתב יִ ְצ ָחק ִל ְפנֵ י יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶׁש ְּבסֹוף יָ ָמיו ָׁשב
יח ְליִ ְצ ָחק ָא ִחיו ַה ָּק ָטן
ׁשּובהֶׁ ,ש ִאם ֹלא כֵ ן ּכֵ ַיצד ֵהנִ ַ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִּב ְת ָ
לֹומר ֶׁש ַא ַחר ֶׁש ָע ָׂשה
ִמ ֶּמּנּו ָל ֶלכֶ ת ְל ָפנָ יו ִּב ְלוָ יַ ת ֲא ִב ֶיהם .וְ יֵ ׁש ַ
ּתֹורתֹו ֶׁשל יִ ְצ ָחק ,וְ ָלכֵ ן ּכִ ְּבדֹו ָל ֶלכֶ ת ְל ָפנָ יו.
ׁשּובה ִהּכִ יר ִּבגְ ֻד ַּלת ָ
ְּת ָ
אֹורה ַאף ּכָ אן יֵ ׁש ְל ַה ְקׁשֹותּ ,כֵ ַיצד ָל ְמדּו זֹאת ִמ ֵּס ֶדר
ֶא ָּלא ֶׁש ִּלכְ ָ
ּתֹורה'? וְ יֵ ׁש
ּומ ֻא ָחר ַּב ָ
ּכְ ִת ַיבת ַה ֵּׁשמֹות ַּב ָּפסּוקֲ ,הלֹוא ֵ'אין ֻמ ְק ָּדם ְ
ְל ַה ִּסיק ִמּכָ אן ֶׁשּכְ ָלל זֶ ה נֶ ֱא ָמר ַעל ְׁשנֵ י ִענְ יָ נִ ים ׁשֹונִ יםַ ,אְך ְּב ִענְ יָ ן
ׁשּותם.
ּתֹורה ַעל ּכְ ִת ַיבת ַה ְּד ָב ִרים ּכְ ֵס ֶדר ִה ְת ַר ֲח ָ
ֶא ָחד – ִה ְק ִּפ ָידה ַה ָ
ְּב ִד ְב ֵרי ַהּגְ ָמ ָרא ַה ָּללּו יְ ֻת ְרצּו ְׁשלֹוׁש ַה ֻּק ְׁשיֹות ּכְ ַא ַחתֻ :מ ָּתר ִל ְקרֹא
ׁשּובה ,נִ ָּתן ַאף ִל ְדרֹׁש ִמּכָ אן ֶאת
ַּב ֵּׁשם 'יִ ְׁש ָמ ֵעאל'ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָע ָׂשה ְּת ָ
ּופ ָרט'ֶׁ ,שּכֵ ן ְּב ִענְ יָ ן ֶא ָחד ֹלא ָחל ַהּכְ ָלל ֶׁשל ֵ'אין ֻמ ְק ָּדם
ִמ ַּדת 'ּכְ ָלל ְ
אֹומר' – ְל ֵמ ִדים ָאנּו
ּתֹורה' ,וְ ֶאת ּכָ ל זֹאת ַ'ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
ּומ ֻא ָחר ַּב ָ
ְ
ִמ ְּׁשמֹו ֶׁשל ַה ַּתּנָ א ַ'ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל'.

(ּכ ָּונַ ת ַה ְּב ָרכֹות)
ּוב ֵּס ֶפר ֵ'ס ֶדר ַהּיֹום' ַ
פּואהַ ,
יׁשּועה ְו ִל ְר ָ
נֹוד ָעה ִּכ ְס ֻג ָּלה נִ ְפ ָל ָאה ִל ָ
ּומּתֹוְך ַה ְּכ ָתב ְ
ֲא ִמ ַירת ִּב ְר ַּכת ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ְּב ַכ ָּונָ ה ִ
דֹולה
דֹולה ִהיא ְס ֻג ַּלת ַה ְּב ָר ָכהַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְּג ָ
ילהְ .ו ִאם ּכֹה ְּג ָ
יאים ֶׁשֹּלא יֶ ֱחלּו ָח ִל ָ
ילה ַאף ַל ְּב ִר ִ
מֹוע ָ
הּובא ִּכי ְס ֻג ָּלה זֹו ִ
ָ
יֹותר ִמן ַה ְּמ ָב ֵרְך".
(ּב ָרכֹות נג א)ּ"ָ :גדֹול ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן ֵ
ְס ֻג ַּלת ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ְמרּו ֲח ָכ ִמים ְ

ְיה ִּודי י ָָקר!

יׁשהּו יַ ֲענֶ ה ַא ֲח ֶריָך ָא ֵמןָּ ,כְך ִּת ְז ֶּכה ְּות ַז ֶּכה ִע ְּמָך ֲא ֵח ִרים,
בֹואָך ְל ָב ֵרְך ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ַה ְק ֵּפד ָּת ִמיד ֶׁש ִּמ ֶ
ְּב ֲ
פּואה ְו ַה ְצ ָל ָחה ְלא ֶֹרְך יָ ִמים ְו ָׁשנִ יםָ .א ֵמן.
ׁשּועהְ ,ר ָ
ְו ִת ְמׁשְֹך ָע ֶליָך יְ ָ

ְּבנֵ י ֱאמּונִ יםָ .א ֵמן ָענִ ָית ִליׁשּועֹות ָז ִכ ָית.

ּתֹורה''ֻ ,קנְ ְט ֵרס ַא ֲחרֹון' ֶׁש ְּבסֹוף ַה ֵּס ֶפר
ֲ'חנֻ ּכַ ת ַה ָ

ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִנים

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ַמ ֲע ָל ָת ּה ו ְּס ֻג ָּל ָת ּה ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ֲא ׁ ֶשר ָי ַצר
קּודן
ְּפ ָע ִמים ִמ ְס ָּפר ְּבכָ ל יֹום זֹוכִ ים ָאנּו ְלהֹודֹות ַלה' ְּב ִב ְרּכַ ת ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ַעל ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ַה ָּטמּון ְּב ֻע ְב ַּדת ִּת ְפ ָ
ּגּופנּו – ֶה ָעׂשּוי ּכֻ ּלֹו 'נְ ָק ִבים נְ ָק ִביםֶׁ ...ש ִאם יִ ָּפ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אֹו יִ ָּס ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי
ַה ַּת ִּקין ֶׁשל ַמ ַע ְרכֹות ֵ
עֹומ ִדים ַחּיִ ים וְ ַקּיָ ִמים
רּוחנּו ְּב ִק ְר ֵּבנּוֲ ,ה ֵרינּו ְ
ּׁשֹומר ֶאת ֵ
ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ,'...וְ ַרק ִמּכ ַֹח ַח ְס ֵדי ה' ַה ֵ
ְל ָפנָ יו.
יבּותּה
טֹובת ַמ ֲא ָמר ֶׁשּיַ ֲעסֹק ּכֻ ּלֹו ַּב ֲח ִׁש ָ
אּורי ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,ל ַ
ָּב ַח ְרנּו ֵאפֹוא ַל ֲעצֹר ֵמ ֶר ֶצף ַה ַּמ ֲא ָמ ִרים ַה ֻּמ ְק ָּד ִׁשים ְל ֵב ֵ
כּותם
יׁשּועה .יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּיַ ַע ְמדּו ַה ְּד ָב ִרים ִלזְ ָ
פּואה וְ ִל ָ
ּנֹוד ַעת ִל ְר ָ
ּומ ֲע ָל ָתּה ֶׁשל ְּב ָרכָ ה זֹו ִּוב ְסגֻ ָּל ָתּה ַה ַ
ַ
חֹולי ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל.
פּוא ָתם ֶׁשל ּכָ ל ֵ
וְ ִל ְר ָ

יֹותר ִמ ְת ַר ֵחׁש ְּב ִק ְר ֵּבנּו
ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ְּב ֵ
ל-ט ְב ִעּיִ ים' ַה ִּמ ְת ַר ֲח ִׁשים ְס ִב ֵיבנּו
לּותנּו ִמ ְּמא ָֹרעֹות ַ'ע ִ
ַּב ִּמ ָּלה 'נֵ ס' ְרגִ ִילים ָאנּו ְּב ֶד ֶרְך ּכְ ָלל ְל ַה ִּב ַיע ֶאת ִה ְת ַּפ ֲע ֵ
גּופנּו ְּבכָ ל ֶרגַ ע
חֹולל ְּב ֵ
ִמ ַּפ ַעם ְל ַפ ַעםֶ .א ָּלא ֶׁש ִאם נַ ֲעצֹר ִמ ֵּמרֹוץ ַה ַחּיִ ים וְ נִ ְתּבֹונֵ ן ַּב ַּת ֲה ִליְך ַה ֻּמ ְפ ָלא ַה ִּמ ְת ֵ
יֹותר ִמ ְת ַר ֵחׁש ְּב ִק ְר ֵּבנּוֹ ,לא ְל ִע ִּתים נְ ִדירֹותּ ,כִ י ִאם ְּבכָ ל ֵעת ְּובכָ ל ָׁש ָעה.
וָ ֶרגַ ע ,נָ ִבין ֶאל נָ כֹון ּכִ י ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ְּב ֵ
יֹותר ְּב ֵס ֶדר
ְּבתֹוְך ּתֹוכֵ נּו ִמ ְתנַ ֶה ֶלת ָלּה ַמ ֲע ֶרכֶ ת ֻמ ְרּכֶ ֶבת ֲא ֶׁשר ִאּלּו ָהיְ ָתה ִמ ְת ַר ֶח ֶׁשת ָח ִל ָילה ְס ִטּיָ ה ַק ָּלה ְּב ֵ
בּוע ,יָ כֹול ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ְל ָה ִמיט ָע ֵלינּו ָאסֹון ָחמּורַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן.
ילּותּה ַה ָּק ַ
ְּפ ִע ָ
ּומּכָ אן
ּובֹולעֹוִ ,
ְ
לֹועסֹו
מּורים ִּב ְפ ָרט ְּביַ ַחס ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ָה ִעּכּול; ָה ָא ָדם ַמכְ נִ יס ְל ִפיו אֹכֶ ל ְמגֻ ּוָ ןֲ ,
ַה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּדֹואגֶ ת ְל ַה ְפ ִריד ֶאת ְרכִ ֵיבי ַה ָּמזֹון ֵאּלּו ֵמ ֵאּלּוִ ,ל ְדחֹות ֶאת ַה ְּפס ֶֹלתְ ,ל ַסּנֵ ן
לּוטין ֶ
'אֹוטֹומ ִטית' ַל ֲח ִ
ָ
ַמ ֲע ֶרכֶ ת
חּוצים ְל ֶח ְל ִק ִיקים ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהם ּכְ ֵדי ְל ָהזִ ין ֶאת ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ָּדםָ ,ה ֲע ָצמֹות
ֶאת ַהּנֹוזְ ִליםַ ,ל ֲהפְֹך ֶאת ָה ְרכִ ִיבים ַהּנְ ִ
קּוקים ָאנּו ּכְ ֵדי ֶׁש ֲאבֹות
דֹוח ָקּה ֶאל ִמחּוץ ַלּגּוףְ .לכַ ָּמה ֶח ֶסד זְ ִ
ּול ַע ֵּבד ֶאת ַה ְּפס ֶֹלת ְּול ֲ
וְ ַהּגִ ִידיםְּ ,וב ִסּיּום ְל ַסּנֵ ן ְ
חּוצה לֹוְּ ,ול ֵה ֶפְך – ֶׁש ַאף ֶח ְל ִקיק ֶׁשל ְּפס ֶֹלת ֹלא יְ זַ ֵהם ֶאת ַמ ַע ְרכֹות
ַה ָּמזֹון יִ ָּס ְפגּו ַּבּגּוף וְ ֹלא יִ ָּדחּו ֶאל ִמ ָ
ָה ֵא ָיב ִרים.
יח ַעל ּכָ ל ָא ָדם ְּבכָ ל ֶרגַ ע וָ ֶרגַ ע ּכְ ֵדי ֶׁש ָח ִל ָילה
ּומ ְׁשּגִ ַ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּברֹב ַר ֲח ָמיו ַ'מ ְפ ִליא ַל ֲעׂשֹות' ְּב ָחכְ ָמתֹו ַ
ֹלא ֶּת ֱא ַרע ַּת ָּק ָלה ְּב ַמ ַע ְרכֹות ּגּופֹו.
"ׂשימּו ִל ְּבכֶ ם ָל ֻע ְב ָּדה
ׁשֹומ ֵעי ִל ְקחֹו; ִ
יח ַר ִּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְׁש ֵטיין ְל ַצּיֵ ן ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלּות ִּב ְפנֵ י ְ
ָרגִ יל ָהיָ ה ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
ּפֹועל ְּב ַמ ְתּכָ נְ ּתֹו ֶמ ֶׁשְך ֲע ָׂשרֹות ַרּבֹות
יֹותרִ ,מ ְת ַק ְל ֶק ֶלת ֵמ ֵעת ְל ֵעת וְ ִאּלּו ַהּגּוף ֵ
ׁשּוטה ְּב ֵ
ֶׁשּכָ ל ְמכֹונָ הַ ,אף ַה ְּפ ָ
ימ ָמה ְלֹלא ֶה ֶרף ְּבֹלא ֶׁשּיִ ְת ַר ֵחׁש ּבֹו ִק ְלקּולַ ...על ָמה ִאם ֹלא ַעל ּכָ ְך ָא ַמר
ַּב ָּׁשנִ יםֶ ,ע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשעֹות ִּב ָ
('ּת ִפ ַּלת ַחּנָ ה' עמ'
לֹוּ-ה' – ֲהלֹוא נֵ ס זֶ ה ֵאינֹו ָּפחֹות ִמּנֵ ס יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם!" ְ
'ּומ ְּב ָׂש ִרי ֶא ֱחזֶ ה ֱא ַ
ִאּיֹוב (יט כו)ִ :
סו).
ּתֹוספֹותַ :ה ִאם ָצ ִריְך ָה ָא ָדם ְל ָב ֵרְך ֲ'א ֶׁשר
ארוִ ויׁש ִמ ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ְּבׁשּו"ת ִ'מן ַה ָּׁש ַמיִ ם' (סי' לד) ָׁש ַאל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ִמ ַּמ ְ
"הלֹוא יָ ַד ְע ָּת
יָ ַצר' ְּבכָ ל ֵעת ֶׁשּנִ ְצ ָרְך ִלנְ ָק ָביו ,אֹו ֶׁש ַּדי ֶׁשּיְ ָב ְרכֶ נָ ּה ַּפ ַעם ַא ַחת ַּבּב ֶֹקר? וְ ֵה ִׁשיבּו לֹו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םֲ :
חֹולה
'חֹולה' הּוא ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,וְ ֵאין ְלָך ֶ
ּגֹומל'ְ ,ר ֵאה ְּב ָרכֹות נד ב) ,וְ ֶ
ּכִ י ַא ְר ָּב ָעה ְצ ִריכִ ים ְלהֹודֹות ְ(ּב ִב ְרּכַ ת ַ'ה ֵ
ּגָ דֹול ִמּזֶ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (יְ ַׁש ְעיָ הּו נא יד)'ִ :מ ַהר צ ֶֹעה ְל ִה ָּפ ֵת ַח וְ ֹלא יָ מּות'".
ׁשּובה זֹוּ ,כִ י ֶאת ִּב ְרּכַ ת ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר'
הֹוסיף וְ ָא ַמר ַהּגָ אֹון ַר ִּבי יִ ְצ ָחק זִ ְיל ֶּב ְר ְׁש ֵטיין :יָ כֹול ּכָ ל ָא ָדם ִל ְלמֹד ִמ ְּת ָ
ִ
(מּתֹוְך ְּד ָב ָריו ַּב ַה ְק ָּד ָמה ַל ֵּס ֶפר ִ'ּב ְרּכַ ת
ּגֹומל' ִ
ָצ ִריְך ְל ָב ֵרְך ְּב ֶע ְרּגַ ת ַהּנֶ ֶפׁש וְ ַהּנְ ָׁש ָמהֹ ,לא ָּפחֹות ִמ ִּב ְרּכַ ת ַ'ה ֵ
ֵא ָיתן').
אׁשית ח"א עמ' פח)ּ" :כָ ל ִמי ֶׁש ִּמ ְתּבֹונֵ ן ְּבסֹוד יְ ִצ ַירת ָה ָא ָדם וְ ֵא ָיב ָריו,
ֹלעז' ְ(ּב ֵר ִ
הּובא ְּב'יַ ְלקּוט ֵמ ַעם ֵ
וְ כָ ְך ָ
יִ ְהיֶ ה נֹוכָ ח ֶׁש ָה ָא ָדם ָצ ִריְך ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ַּב ֵּלב וָ נֶ ֶפׁשֲ ,א ִפּלּו ְּב ִלי ַק ָּב ַלת ָׂשכָ רֶ ,א ָּלא ַרק ִּבגְ ַלל
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָע ָׂשה ֶח ֶסד
אֹותנּו ְּבכָ ל ַה ְּׁש ֵלמּותֵ .
דֹולים ֶׁש ָע ָׂשה ִע ָּמנּו – ֶׁש ָע ָׂשה ָ
ַה ֲח ָס ִדים ַהּגְ ִ
ּגָ דֹול ּכָ ל ּכָ ְך ֶׁש ָּב ָרא ָא ָדם ִעם ּכָ ל ִּתּקּונֵ י ֵא ָיב ִריםָ ,לכֵ ן ָאנּו ַחּיָ ִבים ְל ָב ֵרְך ֶאת ה' ְּול ַׁש ֵּב ַח אֹותֹו ַעל ַהּטֹוב ַהּזֶ ה
ֶׁש ָע ָׂשה ִע ָּמנּו".

ְלהֹודֹות ַעל ַח ְס ֵדי ה'
ּכְ ֵדי ֶׁשּנּוכַ ל ְל ִה ְתּבֹונֵ ן ַּב ְּד ָב ִרים ְּולהֹודֹות ּכָ ָראּוי ַעל ַח ְס ֵדי ה' ִּת ְּקנּו ָלנּו ֲחכָ ִמים ְ(ּב ָרכֹות ס ב) ְל ָב ֵרְך ֶאת ִּב ְרּכַ ת
ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ְּבכָ ל ֵעת ֶׁשּנִ ְפנָ ה ָה ָא ָדם ִלנְ ָק ָביוָׁ .ש ָעה זֹו ֶׁש ָּבּה ִמ ְתּגַ ֵּלם מּול ֵעינֵ ינּו ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ַהּכָ רּוְך ִּב ְפ ִעילּותֹו
יֹותר ְלהֹודֹות ַעל ּכָ ְך.
ַה ַּת ִּקינָ ה ֶׁשל ַהּגּוףִ ,היא ַהּזְ ַמן ָה ָראּוי ְּב ֵ
ּתּוח ָק ֶׁשה ְּב ֵמ ָעיו; ֲהלֹוא ָּפׁשּוט
יח ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי יְ ֻר ַחם ַה ֵּלוִ י ִמ ִּמיר ִה ְמ ִׁשיל זֹאת ָל ָא ָדם ֶׁש ֻה ְצ ַרְך ַל ֲעבֹר נִ ַ
ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
ּדֹואגִ ים ִל ְׁשלֹומֹו ּכְ ֵדי ְל ַב ֵּׂשר ָל ֶהם ַעל ַה ְצ ָל ַחת
ֹלח ִמ ְב ָרק ְל ַמּכִ ָיריו ַה ֲ
ָּוברּור ֶׁש ִּמּיָ ד ִעם ִסּיּומֹו יִ זְ ָּד ֵרז ִל ְׁש ַ
ּומ ִא ָּתנּו ֹלא נִ ְד ָרׁש ֶא ָּלא
ֹלח ּכַ ָּמה ִמ ְב ָר ִקים ֶׁשּכָ ֵאּלּו ְּבכָ ל יֹום וָ יֹוםֵ ,
אֹותּה ִמ ָּדה ָצ ִריְך ָהיָ ה ָה ָא ָדם ִל ְׁש ַ
ּתּוחְּ .ב ָ
ַהּנִ ַ
('ּת ִפ ַּלת ַחּנָ ה' ָׁשם).
ּבֹודדֹות ְּבכ ֶֹבד רֹאׁש ְּובכַ ּוָ נָ ה ּכָ ָראּוי ְ
ְלהֹודֹות ְל ֶמ ֶׁשְך ְׁשנִ ּיֹות ְ

ְּב ָרכָ ה ַעל ֶע ֶצם ַמהּות ַה ַחּיִ ים

בֹודָך
ִל ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
"ּבנֵ י ֱאמּונִ ים"ִ :אם נִ ְתּבֹונֵ ן ְּבנֻ ַּסח ְּב ָרכָ ה זֹו נִ ְמ ָצא
מֹור ְש ֵׁטיין ,נְ ִׂשיא ְ
עֹורר ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ּדֹב ַמ ְר ְ
ַעל נְ ֻק ָּדה ְמיֻ ֶח ֶדת ֵ
בֹודָך ֶׁש ִאם
דּוע ִל ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
אֹותּה ְּבכָ ל ְּב ָרכָ ה אֹו ְּת ִפ ָּלה ַא ֶח ֶרתּ" :גָ לּוי וְ יָ ַ
ָּבּה ָלׁשֹון ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְרגִ ִילים ִלנְ קֹט ָ
יִ ָּפ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ...אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ְל ָפנֶ יָך" .וְ ָע ֵלינּו ְל ִה ְתּבֹונֵ ןּ :כְ ָבר ַּב ַּדּקֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל
ּצּומן ֶׁשל ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ָאנּו ְמ ִע ִידים ַעל ַה ֶּק ֶׁשר ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשּיֵ ׁש ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
ַהּיֹוםְּ ,ב ִע ָ
בֹוּהִ ,מּכִ ֵּסא
בֹוּה ֵמ ַעל ּגָ ַ
עֹולם ַהּׁשֹוכֵ ן ּגָ ַ
ּבֹורא ָה ָ
יח ֵ
ֶק ֶׁשר ַה ִּמ ְת ַּב ֵּטא ֶּד ֶרְך ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֵא ָיב ֵרינּו ֶׁש ָע ָליו ַמ ְׁשּגִ ַ
ַהּכָ בֹוד ְּבכָ ל ֶרגַ ע נָ תּון ְ(ר ֵאה ַהּגָ ַהת ָה ַר ָמּ"א או"ח ו א).
עֹוׂשה ִע ָּמנּו ה' ְּבכָ ל יֹוםִ ,הּנָ ן ַהּיְ סֹוד ַל ֶּק ֶׁשר
מֹודים ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁש ֶ
נִ ְמ ָצא ֵאפֹוא ֶׁש ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ֶׁש ָּב ֶהן ָאנּו ִ
ּצּורה
בֹודָך'ּ .כֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְך ֲע ֵל ֶיהן ְל ֵה ָא ֵמר ַּב ָ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְךָ ,ק ַׁשר ַה ַּמּגִ ַיע ַעד 'כִ ֵּסא כְ ֶ
ָה ֵא ָיתן ֶׁש ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבין ַה ֵ
יֹותרִ ,מּתֹוְך יְ ִד ָיעה ֲע ֻמ ָּקה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם ּכְ ָלל ,וְ לּו ְל ֶרגַ ע ֶא ָחד ִמ ְּב ִלי ְל ִהזְ ַּד ֵּקק ְל ַח ְס ֵדי
ַה ֻּמ ְׁש ֶל ֶמת ְּב ֵ
ה' .וְ ֶאת ַהּיְ ִד ָיעה ַהּזֹו נִ ָּתן ְל ַחּזֵ ק ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ְק ָּפ ָדה ַעל ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהןֶׁ ,שּזֹו ִהיא ַה ְצ ָה ַרת ֱאמּונָ ה ֶׁש ֵאין
ּכְ ֻדגְ ָמ ָתּה.

הּוׁשבּו ֵמ ַא ְׁש ָּפתֹות
ַה ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ְ
קּות ֵיאל ִה ִּביט ְס ִביבֹו ִּב ְמבּוכָ ה ַר ָּבהָ .היְ ָתה זֹו ַה ַּפ ַעם
יֹורק .ר' יְ ִ
עּופה ָ'קנֶ ִדי' נְ יּו ְ
ַקיִ ץ תדש"םְׂ .ש ֵדה ַה ְּת ָ
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָּבּה יָ ָצא ְלחּו"ל ְלצ ֶֹרְך ְׁש ִליחּות ֶׁשל ִמ ְצוָ ה .וְ ַע ָּתהִ ,מ ְּב ִלי ָל ַד ַעת ִמ ָּלה ַא ַחת ְּב ַאנְ גְ ִליתָ ,ע ַמד
אֹוספֹו ִמ ְּׂש ֵדה
ּומי ֶׁש ָהיָ ה ָאמּור ְל ְ
תֹוההַ .ה ַּדּקֹות נָ ְקפּו ִ
ּסֹואן נָ בֹוְך וְ ֶ
עּופה ַה ֵ
הּוא ְּב ַטּבּורֹו ֶׁשל ְׂש ֵדה ַה ְּת ָ
אּולם ִמ ְּב ִלי
ּבֹוׁשׁש ִמ ְּל ַהּגִ ַיע .הּוא ָח ַׁשב ִלנְ ס ַֹע ְּבמֹונִ ית ְל ֵע ֶבר ְמקֹום ָה ַאכְ ַסנְ יָ ה ֶׁש ֻּתכְ נַ ן לֹוָ ,
עּופה ֵ
ַה ְּת ָ
הֹופ ַיע ְל ֶפ ַתע ֵמ ֵאי ָׁשם ּגֹוי ְמגֻ ָּׁשם ֶׁשּנִ ְר ֶאה
ָל ַד ַעת ַאנְ גְ ִלית ִה ְת ַק ָּׁשה ְל ִה ְס ַּת ֵּדרְּ .בעֹודֹו ִמ ְתּבֹונֵ ן ְס ִביבֹוִ ,
קּות ֵיאל ִה ְת ַק ֵּדם ְל ֶע ְברֹו ִּב ְמ ִהירּות וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְמ ִטיר ָע ָליו ְׁש ֵאלֹות
ָהיָ ה ּכְ נַ ַהג מֹונִ יתּ ,וכְ ֶׁש ִה ְב ִחין ְּבר' יְ ִ
אּולם ַהּגֹוי
לֹותיוָ ,
קּות ֵיאל נִ ָּסה ְל ַה ְס ִּביר לֹו ִּב ְתנּועֹות יָ ַדיִ ם ּכִ י ֵאינֹו ֵמ ִבין ִמ ָּלה ִמ ְּׁש ֵא ָ
ְּב ַאנְ גְ ִלית ּכְ ֵב ָדה .ר' יְ ִ
הֹופ ַיע...
ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ֶׁשּלֹוַ ,עד ֶׁש ְּל ֶפ ַתע ִא ֵּבד ֶאת ַס ְב ָלנּותֹו וְ נֶ ֱע ַלם ּכְ ִפי ֶׁש ִ
קּות ֵיאל ָל ֵצאת ֵמ ַה ֶּט ְר ִמינָ לּ'ַ .בחּוץ ִמן ַה ְּס ָתם יֵ ַקל ָע ַלי ִל ְמצֹא מֹונִ ית'ִ ,ה ְר ֵהר
ְּב ֵלית ְּב ֵר ָרה ֶה ְח ִליט ַר ִּבי יְ ִ
ימה; ִּתיק ַהּיָ ד ֶׁשּלֹו נֶ ֱע ַלם
דֹותיו נִ ְפ ְל ָטה ִמ ִּפיו ִצוְ ַחת ֵא ָ
ּכֹופף ְל ֵע ֶבר ִמזְ וְ ָ
ְל ַע ְצמֹוֶ ,א ָּלא ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְת ֵ
אּולם ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְתיָ ֵאׁשּ .כָ ֵעת הּוא ֵה ִבין
ּכְ ִאּלּו ָּב ְל ָעה אֹותֹו ָה ֲא ָד ָמה .הּוא נִ ָּסה ִל ְסקֹר ֶאת ְס ִב ָיבתֹו ָ
ֶאת ְמ ֻב ָּקׁשֹו ֶׁשל אֹותֹו 'נַ ַהג מֹונִ ית' מּוזָ רּ ...כָ ְךְּ ,ב ֶרגַ ע ֶא ָחד ֶׁשל ֶה ֵּס ַח ַה ַּד ַעת נָ ַפל הּוא ָק ְר ָּבן ִּב ְפנֵ י ּגַ ּנָ ב
סֹור ֶרת ִה ְתּגַ ְלּגְ ָלה ִמּזָ וִ ית ֵעינֹוְּ .ב ִתיק זֶ ה ִה ְט ִמין ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ַהּיְ ָקרֹות ֶׁשּלֹו,
מּומיִּ .ד ְמ ָעה ֶ
ְמ ֻת ְחּכָ ם וְ ַע ְר ִ
סֹופר ַצ ִּדיק וִ ֵירא ֵח ְטאּ .כַ ָּמה יְ גִ יעֹות
ְּת ִפ ִּלין ֶׁשל ַר ִׁש"י וְ ַר ֵּבנּו ָּתםֶׁ ,שּנִ כְ ְּתבּו ַעל יְ ֵדי ֶא ָחד ִמּזִ ְקנֵ י ַהּדֹורֵ ,
מּור ָתן?!
יח ְל ַה ִּׂשיגָ ן ,וְ ַע ָּתהִ ...מי יִ ֵּתן לֹו ְּת ָ
יָ גַ ע וְ כַ ָּמה ְט ָרחֹות ָט ַרח ַעד ֶׁש ִה ְצ ִל ַ
ּבֹודד וְ נֶ ֱעזָ בֹ .לא ָהיָ ה לֹו ּכָ ל ֻמ ָּׂשג ּכֵ ַיצד ָע ָליו ְל ִה ְתנַ ֵהל ְּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה.
ְּבתֹוְך יַ ם ַהּגֹויִ ים ֶׁש ְּס ִביבֹו ָחׁש הּוא ֵ
ּמֹוׁש ַיע:
הֹופ ַיע ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ִ
ּול ֶפ ַתע ּכְ מֹו ִמ ָּׁש ַמיִ ם ִ
יׁשיתְ ,
ִּפיו ֵה ֵחל ְל ַמ ְל ֵמל ְּת ִפ ָּלה ֲח ִר ִ
ּומכֻ ָּבדִ ,ה ְב ִחין ָּב ַא ְב ֵרְך ַהּכָ אּוב וְ ַה ְמ ֻּב ְל ָּבל .הּוא נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן
הּודי ֲח ֵר ִדיַּ ,ב ַעל ֵס ֶבר ָּפנִ ים ָא ִמיד ְ
יְ ִ
יֹורק ָלרֹב.
ּומ ֶּׁש ָּׁש ַמע ֶאת ֲא ֶׁשר ָא ַרע ִעּמֹוִ ,ה ְס ִּביר לֹו ּכִ י ּגַ ּנָ ִבים ִמּסּוג זֶ ה ְמצּויִ ים ִּבנְ יּו ְ
ְל ִס ַּבת ַּד ֲאגָ תֹוִ ,
אּולם ֹלא ִה ְס ַּת ֵּפק ְבּיִ עּוץ ִּב ְל ַבדְּ .בר ַֹחב ֵלב הּוא
ימיםָ ,
ּגֹור ִמים ַה ַּמ ְת ִא ִ
הּוא יִ ֵעץ לֹו ְל ַהּגִ יׁש ְּתלּונָ ה ִּב ְפנֵ י ַה ְ
ּומ ָּׁשם ָּפנָ ה
יח ֶאת ִמזְ וַ ְדּתֹו ְּב ָתא ַה ִּמ ְט ָעןִ ,
הֹוביל ֶאת ָה ַא ְב ֵרְך ִל ְמכֹונִ יתֹו ֶש ָׁחנְ ָתה ְּב ָסמּוְךִ ,סּיֵ ַע ְּביָ דֹו ְל ָהנִ ַ
ִ
ֹאׁשם.
ימיםְּ .בכָ ל ָמקֹום ֶׁש ֵא ָליו ָּפנָ ה נָ דּו לֹו ַה ְּפ ִק ִידים ְּבר ָ
ּומ ִּתיׁש ֵּבין ִמ ְׂש ָר ִדים ַמ ְׁש ִמ ִ
ִעּמֹו ְל ִסיבּוב ָארְֹך ַ
קּות ֵיאל ָחׁש ִאי נְ ִעימּות
יֹותר'ַ .ר ִּבי יְ ִ
ֵ'אין ְלָך ִסּכּויִ ים ַר ִּבים'ֵ ,הם ָא ְמרּו לֹו'ְ ,מ ֻד ָּבר ְּבגַ ּנָ ִבים ְמ ֻת ְחּכָ ִמים ְּב ֵ
בֹודה יְ ָקרֹותֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ָּלה ִה ְת ַע ֵּקׁש ְּבת ֶֹקף
ִמ ְּפנֵ י ֵמ ִיטיבֹו ַהּזָ ר .הּוא יָ ַדע ּכִ י ָה ִאיׁש ַמ ְפ ִסיד ְּבגִ ינֹו ְׁשעֹות ֲע ָ
ְל ַסּיֵ ַע לֹו ,וְ ָט ַען ֶׁש ֵהם ְמ ֻחּיָ ִבים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ּכְ כָ ל ַהּנִ ָּתן.
קּות ֵיאל,
ִמ ֶׁש ִה ְס ַּתּיֵ ם ַה ִּסיבּוב ֶה ְח ִליט ָה ִאיׁש ִלגְ מֹר ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה; הּוא ִה ְת ַענְ יֵ ן ִל ְמגַ ַּמת ָּפנָ יו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ִ
רּוק ִליןָּ ,פנָ ה ְלֹלא ִהּסּוס ְל ַה ִּסיעֹו ִל ְמחֹוז
ּומ ֶּׁשּנַ ֲענָ ה ּכִ י ָע ִתיד הּוא ְל ִה ְת ַאכְ ֵסן ִּב ְׁשכּונַ ת ְפ ֶל ְטּבֹוׁש ֶׁש ִּב ְּב ְ
ִ
ֶח ְפצֹו.
הֹודה לֹו ֵּוב ְרכֹו ְּבחֹם.
קּות ֵיאל ֵמ ִרכְ ּבֹו ֶׁשל ֵמ ִיטיבֹוֹ ,לא ִל ְפנֵ י ֶׁש ָ
ִּב ְׁש ַעת ַליְ ָלה ְמ ֻא ֶח ֶרת יָ ָצא ַר ִּבי יְ ִ
ּנֹודע ַּב ְּׁש ָע ִריםָ ,ה ַרב ְׁש ָרגָ א
ּתֹורה ַה ָ
ּתֹומְך ַה ָ
ש ִה ְת ַענְ יֵ ן ִל ְׁשמֹו ֻה ְפ ַּתע ִל ְׁשמ ַֹע ּכִ י ָהיָ ה זֶ ה ֹלא ַא ֵחר ִמ ֵ
ּכְ ִֶ ׁ
נַ ייהֹוז זָ ָצ"ל.
הֹוד ָאה .הּוא ָּפנָ ה ִמּיָ ד ְל ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ָּסמּוְך ּכְ ֵדי ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
קּות ֵיאל ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַה ָ
ְּבכָ ְך ֹלא ִסּיֵ ם ַר ִּבי יְ ִ
הֹודה ִּב ְד ָמעֹות ַעל ֶה ָע ָבר וְ ִה ְת ַחּנֵ ן ַעל ֶה ָע ִתיד ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ִעּמֹו
ַע ְר ִביתִּ .ב ְת ִפ ַּלת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה הּוא ָ
ּבֹורא נֵ ס וִ יזַ ּכֵ הּו ִל ְמצֹא ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ַהּיְ ָקרֹות.
ַה ֵ
קּות ֵיאל ְּב ִע ָּקר ְּב ִמיׁשֹור ַה ְּת ִפ ָּלה .יְ ִדידֹו ַה ְּמ ָא ֵר ַח ִסּיֵ ַע ְּביָ דֹו
רֹובים ִה ְת ַרּכְ זּו ַמ ֲא ַמ ָּציו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ִ
ַּבּיָ ִמים ַה ְּק ִ
ּלּופי ,וְ הּוא ִמ ִּצּדֹו ֹלא ָח ַדל ְל ֶרגַ ע ִמ ְּל ִה ְת ַּפ ֵּלל ּכִ י יִ ְת ַר ֵחׁש ַהּנֵ ס ,וְ הּוא יִ זְ ּכֶ ה
ְל ַה ִּׂשיג ְּב ַה ְׁש ָא ָלה זּוג ְּת ִפ ִּלין ִח ִ
יח ֶאת ְּת ִפ ָּליו ַהּיְ ָקרֹות.
ְל ַהּנִ ַ
יׁשה ִעם ֶא ָחד
קּות ֵיאל ִלנְ ס ַֹע ִל ְׁשכּונַ ת ְקוִ ינְ סָׁ ,שם נִ ְק ְּב ָעה לֹו ְּפגִ ָ
פּורים ְל ַא ַחר ִמּכֵ ן ֻה ְצ ַרְך ַר ִּבי יְ ִ
יָ ִמים ְס ִ
יׁשה נִ ְק ְּב ָעה ִל ְׁש ַעת ּב ֶֹקר ֻמ ְק ֶּד ֶמתּ ,וכְ ֵדי ֹלא ְל ַה ְפ ִסיד ְּת ִפ ָּלה ְּב ִמנְ יָ ן יָ ָצא ַר ִּבי
ֵמ ַר ָּבנֵ י ַה ָּמקֹוםַ .ה ְּפגִ ָ
קּות ֵיאל ֵמ ַאכְ ַסנְ יָ תֹו ַה ְׁשּכֵ ם ַּבּב ֶֹקר ִמּתֹוְך ּכַ ּוָ נָ ה ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִּב ְקוִ ינְ סְּ .ב ַהּגִ יעֹו ַל ָּמקֹום ָּפנָ ה ְל ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת
יְ ִ
יֹואיל ְל ַה ְׁש ִאיל לֹו ֶאת
קֹומי ִל ְת ִפ ַּלת ַׁש ֲח ִריתְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ּגַ ׁש ְל ֶא ָחד ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִּוב ְּקׁשֹו ּכִ י ִ
ַה ְּמ ִ
קּות ֵיאל ְל ַק ֵּפל ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין
ַה ְּת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּבנּו ָּתם ְלכַ ָּמה ַּדּקֹותָ .ה ִאיׁש נַ ֲענָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחהִ .מ ֶּׁש ִּסּיֵ ם ַר ִּבי יְ ִ
קֹורֹותיו ,וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם נִ ְפ ְרדּו ְל ָׁשלֹום.
ָ
ּול
ִה ְת ַענְ יֵ ן ַּב ַעל ַה ְּת ִפ ִּלין ִל ְׁשמֹו ְ
קּות ֵיאל ִּב ְת ִפ ָּלתֹו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת .הּוא ֹלא ָח ַדל
ּנֹותרּו ַעד ְלׁשּובֹוִ ,ה ְת ַחּזֵ ק ַר ִּבי יְ ִ
פּורים ֶׁש ְ
ַּבּיָ ִמים ַה ְּס ִ
קּות ֵיאל ּכְ ֶׁש ְּמ ָא ְרחֹו
יֹומיִ ם ְל ַא ַחר ִמּכֵ ן ֻה ְפ ַּתע ַר ִּבי יְ ִ
אּולי יְ ַר ֵחםַ .
אּולי יָ חּוס ַ
ִמ ְּל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִּב ְד ָמעֹות ָׁש ִליׁשַ ,
נֹויׁש ַט ֶטר ,וְ ר'
יחת ֶט ֶלפֹון ַה ַּמ ְמ ִּתינָ ה ַּב ֲעבּורֹוָ .ה ִאיׁש ֶׁש ֵּמ ֵע ֶבר ַל ַּקו ִהזְ ַּד ָהה ְּב ֵׁשם ַחּיִ ים ְ
הֹודיעֹו ַעל ִׂש ַ
ִ
הֹופ ַיע ַעל נַ ְר ִּתיק ַה ְּת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּבנּו ָּתם ֶׁש ָּׁש ַאל ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשל ְקוִ ינְ ס.
קּות ֵיאל נִ זְ ּכָ ר ִמּיָ ד ַּב ֵּׁשם ֶׁש ִ
יְ ִ
ירּוׁש ַליִ ם?"ִ ,ה ְת ַענְ יֵ ן
"ה ִאם ָקנִ ָית ָל ַא ֲחרֹונָ ה ָארֹון ְּבנַ ּגָ ִרּיָ ה ְּפלֹונִ ית ַהּׁשֹוכֶ נֶ ת ִּב ְׁשכּונַ ת ֵ'ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל' ִּב ָ
ַ
"ע ֵלה ַמ ֵהר ַעל מֹונִ ית וְ ַסע
לּוטין ֵמ ַה ְּׁש ֵא ָלה ִמ ֵהר ְל ָה ִׁשיב ְּב ִחּיּובֲ .
קּות ֵיאל ֶׁש ֻה ְפ ַּתע ַל ֲח ִ
ַר ִּבי ַחּיִ ים ,וְ ר' יְ ִ
יחה.
ִל ְקוִ ינְ סַ ,ה ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ְּלָך נִ ְמ ְצאּו"ִּ ,ב ֵּׂשר לֹו ַר ִּבי ַחּיִ ים וְ נִ ֵּתק ֶאת ַה ִּׂש ָ
רּוחִ .מּיָ ד ִעם ּבֹואֹו
קּות ֵיאל ִלנְ ס ַֹע ִל ְקוִ ינְ סָׁ ,שם ִה ְמ ִּתין לֹו ַר ִּבי ַחּיִ ים ְּבק ֶֹצר ַ
נִ ְרּגָ ׁש וְ ָהמּום ִמ ֵהר ַר ִּבי יְ ִ
ּופ ַתח ִּבנְ ִס ָיעהְ .ל ַא ַחר ּכַ ָּמה ַּדּקֹות נֶ ֱע ַצר ָה ֶרכֶ ב ְליַ ד ַּביִ ת נָ ֶאה ְל ַמ ְר ֶאה.
ִהזְ ִמינֹו ַר ִּבי ַחּיִ ים ִל ְמכֹונִ יתֹו ָ
הּודי ַמ ְס ִּביר ָּפנִ יםֶׁ ,ש ִהזְ ִמינָ ם ָל ֶׁש ֶבת ְליַ ד ַה ֻּׁש ְל ָחן וְ ֵה ֵחל ְל ַס ֵּפר:
ַה ֶּד ֶלת נִ ְפ ְּת ָחה ִּב ֵידי יְ ִ
ארק ַהּגָ דֹול ַה ָּסמּוְך
"ּביֹום ִראׁשֹון ָה ַא ֲחרֹוןֶ ,ה ְח ַל ְט ִּתי ְלנַ ֵּצל ֶאת ַה ֻח ְפ ָׁשה ּכְ ֵדי ְל ַבּלֹות ִעם יְ ָל ַדי ַּב ָּפ ְ
ְ
ּומ ֶּׁש ִּסּיַ ְמנּו ָּפנִ ינּו ְל ַה ְׁש ִליְך ֶאת ַה ְּפס ֶֹלת ְל ַפח ָה ַא ְׁש ָּפה ַהּגָ דֹול
ארק ַעד ֶר ֶדת ַה ֲח ֵׁשכָ הִ ,
ִל ְקוִ ינְ סָׁ .ש ִהינּו ַּב ָּפ ְ
ּופנִ ִיתי ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ֶּׁש ַטחֶ ,א ָּלא ֶׁש ְּל ֶפ ַתע ָצדּו ֵעינַ י ְּד ַבר
ארקִ .ה ְׁש ַלכְ ִּתי ֶאת ַה ְּפס ֶֹלת ָ
ֶׁשּנִ ָּצב ְּב ַפ ֲא ֵתי ַה ָּפ ְ
ָמה מּוזָ ר ֶׁש ִּב ְצ ֵּבץ ֵמ ַה ַּפח ַהּגָ דּוׁשִ .ה ְת ָק ַר ְב ִּתי ׁשּוב וְ נִ ְד ַה ְמ ִּתי ְלגַ ּלֹות ֻק ְפ ָסה ֲא ֻד ָּמה ֶׁשל ְּת ִפ ִּליןּ .כַ ֲא ֶׁשר
צּועה ֶׁש ִּב ְצ ֵּבץ
ָׁש ַל ְח ִּתי ֶאת יָ ִדי ִלּטֹל ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה נִ ְד ַה ְמ ִּתי ִׁש ְב ָע ַתיִ םֵ :עינַ י ָק ְלטּו ָק ֶצה ָׁשחֹר ֶׁשל ְר ָ
זּוע ֻק ְפ ָסה
ִמ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי ַה ַּפחִ .ה ְתּגַ ַּב ְר ִּתי ַעל ִאי ַהּנְ ִעימּות וְ ִה ְת ַח ְל ִּתי ַל ֲחפֹר ְּב ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַה ַּפחּ .כָ ְך ּגִ ִּל ִיתי ְּבזַ ֲע ַ
ּול ַא ַחר זְ ַמן ָמה ּכְ ָבר ָהיּו ְּביָ ַדי ְׁשנֵ י זּוגֹות ְּת ִפ ִּלין ֻמ ְׁש ָלמֹות ,וְ ַאף נַ ְר ִּתיק
נֹוס ֶפת ,וְ עֹוד ֻק ְפ ָסהְ ,
ֲא ֻד ָּמה ֶ
ימן זִ הּויַּ .ב ַּביִ ת ָּפנִ ִיתי ְלנַ ּקֹות ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ְּול ַס ְּד ָרן ַּבּכָ בֹוד ָה ָראּוי ָל ֶהן ,וְ ָאז ִה ְב ַחנְ ִּתי
ְק ִט ָיפ ִתי נֶ ֱע ָדר ּכָ ל ִס ָ
ֵּבין ּכִ ְפ ֵלי ַהּנַ ְר ִּתיק ַּב ַּק ָּב ָלה ַה ְּמ ֻד ֶּב ֶרתֲ .ע ַדיִ ן ֹלא ָהיָ ה ְּביָ ִדי ְק ֵצה חּוט ֶׁשּיְ ַסּיֵ ַע ְּביָ ִדי ִל ְמצֹא ֶאת ַּב ֲע ֵל ֶיהן.
ּול ִה ְת ַענְ יֵ ן ְּב ֶק ֶרב ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים.
ֶה ְח ַל ְט ִּתי ִלּטֹל ִע ִּמי ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ְל ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ָּסמּוְך ְ
ְּב ֶט ֶרם ִה ְס ַּפ ְק ִּתי ְל ַסּיֵ ם ֶאת ַה ְר ָצ ָא ִתי ִל ְפנֵ י ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִליםּ ,וכְ ָבר ָק ַפץ ַר ִּבי ַחּיִ ים ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ,וְ ִס ֵּפר ּכִ י
הֹוסיף וְ ִס ֵּפר ּכִ י
עּופה .הּוא ִ
הּודי ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּת ִפ ָּליו נִ גְ נְ בּו ִמ ֶּמּנּו ִּב ְׂש ֵדה ַה ְּת ָ
ִל ְפנֵ י ּכַ ָּמה יָ ִמים ָּפגַ ׁש יְ ִ
ּומ ָּׁשם ְק ָצ ָרה ָהיְ ָתה ַה ֶּד ֶרְך ְל ַה ִּׂשיגְ ָך".
ִמּׁשּום ָמה ֶה ְח ִליט ִל ְׁשאֹל ֶאת ַה ְּמ ַא ֵּבד ִל ְׁשמֹו וְ ִל ְמקֹום ַאכְ ַסנְ יָ תֹוִ ,
קּות ֵיאל ֹלא יָ כֹול ָהיָ ה ַל ֲעצֹר ֶאת ִּבכְ יֹו
קּות ֵיאל ֶאת ַה ְּת ִפ ִּליןַ .ר ִּבי יְ ִ
ּתֹוְך ּכְ ֵדי ִּדּבּור ִהּגִ יׁש ָה ִאיׁש ְלר' יְ ִ
בּוע
ַהּנִ ְרּגָ ׁש ,הּוא ִח ֵּבק ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ִּב ְׁש ֵּתי יָ ָדיו וְ ִׁש ְחזֵ ר ְּבמֹחֹו ֶאת ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָע ְברּו ֲע ֵל ֶיהן ַּב ָּׁש ַ
ּדּוע ֶה ְח ִליט ַהּגַ ּנָ ב ְל ַה ְׁש ִליְך ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ַּדוְ ָקא ְּבאֹותֹו ַּפח נִ ָּדח ְּב ַפ ֲא ֵתי
ָה ַא ֲחרֹון .הּוא ֹלא נִ ָּסה ְל ָה ִבין ַמ ַ
בּוע
עֹוב ֵדי ָה ִע ִירּיָ ה ֶאת ַה ַּפח ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁש ַ
רֹוקנּו ְ
ּדּוע ֹלא ְ
ארק ֶׁשל ְקוִ ינְ ס ,הּוא ּגַ ם ֹלא נִ ָּסה ְל ָה ִבין ַמ ַ
ַה ָּפ ְ
ֶׁש ָּק ַדם ִל ְמ ִצ ָיא ָתן.
ִלכְ ֶׁש ַע ְצמֹו הּוא יָ כֹול ָהיָ ה ַרק ְל ַה ְר ֵהרָ :מה ָהיָ ה ִמ ְת ַר ֵחׁש ִאּלּו ֹלא ָהיָ ה ַמ ְק ִּדים ָל ֵצאת ּכְ ֵדי ְל ַה ְס ִּפיק
יח ְּת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּבנּו ָּתם ַל ְמרֹות ִאי
ְּת ִפ ַּלת ַׁש ֲח ִרית ִּב ְקוִ ינְ סָ ,מה ָהיָ ה ִמ ְת ַר ֵחׁש ִאּלּו ֹלא ָהיָ ה ַמ ְק ִּפיד ְל ַהּנִ ַ
אּולם הּוא
ַהּנְ ִעימֹות ַהּכְ רּוכָ ה ְּב ַב ָּק ָׁש ָתן ִמּזָ ִריםַ .ה ְּת ִפ ִּלין ָהיּו נִ ְמ ָצאֹות ְּב ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִ ם וְ נִ ָּצלֹות ִמ ִּבּזָ יֹוןָ ,
ָהיָ ה ָׁשב ָל ָא ֶרץ ְּב ֵה ָע ְד ָרן.
ּכַ ָּמה ּגָ דֹול הּוא ּכ ָֹחּה ֶׁשל ְּת ִפ ָּלה.
יצֹוצי ֵאׁש' עמ' תשצח
'נִ ֵ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

(אּגֶ ֶרת ָה ַר ְמ ָּב"ן)
ִ
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עֹוד ָא ַמר ַהּגְ ָר ָׁש"ד ִּפינְ קּוסִ :אם נִ ְתּבֹונֵ ן ְּבנֻ ַּסח ַה ְּב ָרכָ ה נַ ְב ִחין ּכִ י ִהיא ֵאינָ ּה ִמ ְס ַּתּיֶ ֶמת ְּב ַב ָּק ָׁשה ַעל ֶה ָע ִתיד
בֹודָך ֶׁש ִאם יִ ָּפ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אֹו
דּוע ִל ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
ּדֹומהֶ ,א ָּלא ַּב ַה ְצ ָה ָרהּ" :גָ לּוי וְ יָ ַ
ּכְ ִב ְרכֹות ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה וְ כַ ֶ
יִ ָּס ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ְל ָפנֶ יָך!"
אֹופּנַ יִ ם ּכְ ֵדי ִלנְ ס ַֹע ָּב ֶהם אֹו ִמ ְׂש ָחק ּכְ ֵדי ְל ִה ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ּבֹו,
ּדֹומה ַה ָּד ָבר ְליֶ ֶלד ַה ְּמ ַב ֵּקׁש ֵמ ָא ִביו ֶׁשּיִ ְקנֶ ה לֹו ַ
ֶ
זֹועק
רּופה ַמ ִּצ ַילת ַחּיִ ים ,וְ ָהיָ ה ֵ
אּולם ִאּלּו ָהיָ ה זָ קּוק ַהּיֶ ֶלד ִל ְת ָ
תֹואנֹות ׁשֹונֹותָ .
ֶׁש ָא ִביו יָ כֹול ִל ְדחֹותֹו ְּב ֲ
רּופה – ָאמּות!" ,וְ כִ י יָ כֹול ָהיָ ה ָא ִביו ְל ִה ְת ַע ֵּלם ִמ ַּב ָּק ָׁשתֹו?!
"א ָּבאִ ,אם ֹלא ַּת ֲעזֹר ִלי ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ְּת ָ
ְל ָא ִביוַ :
אֹותי
עֹולםֲ ,חנֹן ִ
לֹומר'ִ :רּבֹונֹו ֶׁשל ָ
כֹולים ַ
ּכָ ְך ּגַ ם ְּב ִענְ יָ נֵ נּוְּ :בכָ ל ְּב ָרכָ ה ַא ֶח ֶרתּ ,כְ ֻדגְ ַמת 'חֹונֵ ן ַה ַּד ַעת'ֵ ,אינֶ ּנּו יְ ִ
קּוקים
הֹודינּו ְּב ֵפרּוט ַעל נֵ ס ִקּיּום ַה ַחּיִ יםׁ ,שּוב ֵאינֶ ּנּו זְ ִ
ְּב ַד ַעת ֶׁש ִאם ֹלא כֵ ן ָאמּות!'ַ ,אְך ִּב ְב ָרכָ ה זֹו; ַא ַחר ֶׁש ֵ
עֹורר
דּועֶׁ ...ש ִאם יִ ָּפ ֵת ַחִ ...אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ְל ָפנֶ יָך'ּ ,כְ ֵדי ְל ֵ
ֹאמרּ' :גָ לּוי וְ יָ ַ
יֹותרַּ ,די ִאם נ ַ
ְל ַב ֵּקׁש ֵ
('ּב ְרּכַ ת ֵא ָיתן' עמ' .)47
ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיְך ְל ַה ֲענִ יק ָלנּו ֶאת ַמ ְּתנַ ת ַה ַחּיִ ים ִ

שה ֱאמ ּו ִנים
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה


בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען (כג ,ב)
כתב רש"י :בקרית ארבע  -על שם ארבע ענקים שהיו שם אחימן ששי ותלמי
ואביהם .ד"א על שם ד' זוגות שנקברו שם איש ואשתו (ב"ר) אדם וחוה .אברהם
ושרה .יצחק ורבקה .יעקב ולאה".
יש להבין ,תינח לפי הפירוש השני שנקרא 'קרית ארבע' על שם ארבעת 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 יכלה לומר שבא לחברון בלי
לציין שזה נקרא קרית ארבע ,ואף לא מובן למה הביא רש"י את הפירוש הראשון.
ואפשר לבאר עפ"י מה שכתב בספר "שפתי כהן" (מגורי האר"י ז"ל) ,שם 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?
ומתרץ :שמעתי ,שכשבא השטן ואמר לשרה היכן יצחק ,אמרה לו ,הלך 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 ,ורואים למרחוק ,הביטו וראו אם
רואים אתם זקן אחד הולך עם ג' נערים ,הביטו ואמרו לה שרואים הם זקן אחד
שעוקד בחור על גבי המזבח והסכין בידו .כיון ששמעה כך ,מיד מתה.
בזה מובן ,שלהלן הרי כותב רש"י "ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י
בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה
(ציוני תורה)
ומתה" ,לכן הקדים שארבעת הענקים התגוררו שם.
ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען (כג ,ב)
כתב רש"י "ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה
שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה".
שואל הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" ,יש לעיין איך מתה שרה 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 המצוה לא
יאונה לו כל רע .אבל אם כבר נגזר עליו מכבר שביום פלוני 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 להיפטר שיהא בדרך מצוה ויזכה למות
מתוך התעסקות בדבר מצוה.
ואף גם כאן ,זמנה של שרה נקצב לחיות מאה עשרים ושבע שנים .והיא זכתה
(טעמא דקרא)
שמתה מחמת הבשורה על דבר המצוה.
השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה (כג ,יא)
המפרשים תמהים על השינוי הפתאומי שחל בדברי עפרון ,שמתחילה אמר
לאברהם" :השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה"  -כרוצה לרמוז כאילו לא
עלה על דעתו כלל לבקש כסף עבור המערה ,ואדרבא ,בנדיבות לב מציע הוא את
כל השדה בנוסף למערה ,ומיד אח"כ חוזר עפרון ואומר "ארץ ארבע מאות שקל
כסף ביני ובינך מה היא" כרומז שמצפה שישולם לו מחיר גבוה זה .ואכן אח"כ
כתוב "וישקול אברהם לעפרון וגו"' ,ועפרון מקבל ברצון את הכסף ,ולא זו בלבד
אלא שקיבל כסף עובר לסוחר ,שהוא (ע"פ הגמ' בב"מ) בערך גדול בהרבה מכסף
רגיל.
לביאור הענין ,מביא הסבא מקלם זצ"ל את הסיפור הידוע אודות הויכוח שהיה
לרבי יונתן אייבשיץ עם חכמי אוה"ע ,הם סברו שאפשר ללמד בעלי חיים נימוס
ודרך ארץ ולהפוך את טבעם שינהגו כבני אדם ,ורבי יונתן טען לעומתם שדבר זה
אינו אפשרי ,וכי א"א להפוך את טבעי בעלי החיים.
רצו אותם חכמים להוכיח את צדקתם ,וקיבלו על עצמם ללמד חתול נימוס ודרך
ארץ תוך פרק זמן מסוים .כאשר הגיע היום המיועד להציג את הצלחתם באילוף
החתול ,התקבץ קהל רב לראות במו עיניו את ה"חתול המלומד" ,ואכן בשעה
היעודה נכנס החתול והחל לשמש בתפקיד של 'מלצר' סידר כמה שולחנות והציע
עליהם מפות ,אח"כ הלך להביא מגש עם יין וכוסות .כאשר חזר עם היין והכוסות
השתוממו כל הנאספים מהמחזה הנדיר ,וכמעט אמרו שאכן צדקו אותם חכמים.
באותו רגע הוציא רבי יונתן קופסא קטנה מכיסו ,ופתחה ,ועכבר קטן זינק מתוכה.
כיון שראה החתול את העכבר השליך מידיו את המגש ,היין נשפך והכוסות נשברו
ורץ אחר העכבר להשיגו .מיד הודו כולם לרבי יונתן אייבשיץ ונוכחו לדעת שגם
אם אמנם אפשר ללמד בע"ח דברים מסוימים ,אולם את טבעם לא ניתן לשנות.

פרשת חיי שרה תשע"ז
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כך גם עם עפרון .כל זמן שלא ראה כסף לנגד עיניו ,התנהג כאיש נבון ונדיב (לא
פחות מבע"ח מאולף) אבל לאחר דבריו הראשונים (פסוק יא) שבהם הציע
לאברהם את השדה ואת המערה חינם אין כסף חוזר אברהם (פסוק יג) ואומר לו
"נתתי כסף השדה קח ממני" כלומר אברהם מחזיק את הכסף בידו ואומר לו "קח
הממון" ,כיון ששומע עפרון את הצלצול של הכסף  -ורואה את המטבעות
הנוצצות בידי אברהם  -מיד הוא נהפך לאיש אחר .הוא משליך מעליו את כל גינוני
ההתנהגות היפה שנקט בהם ורדף אחר הכסף כמו שהחתול רודף אחרי עכבר...
(דרכי מוסר)
נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה( ...כג ,יג) ארבע מאות שקל
כסף ביני ובינך מה הוא (כג ,ט"ו),
רש"י כתב "נתתי  -מוכן הוא אצלי והלואי נתתי לך כבר" .לכאורה לא מובן מה
רצה רש"י בזה.
אפשר לומר בדרך צחות ,שעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של "עפרון"
הוא ר' .והאות האמצעית של "אברהם" הוא גם כן ר' ,ס"ה ארבע מאות .אם כן
ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין אותיות שמי – מאתיים" ,ובינך"
שנמצא בין אותיות שמך  -מאתיים ,מה הוא...
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)
וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן ארבע מאות שקל כסף עובר
לסוחר (כג ,טז)
מעשה ברבי אפרים זלמן מרגלית מברודי שהלך אצל אחד מגדולי המלכות
להשתדל בדבר המתקת דין גזירה רעה שנגזרה על היהודים שלא כדין ,עם ששר
זה ידוע ומפורסם היה כ"לקחן" שידו פשוטה לקבל מתנת יד ,קשה היה לו לרבי
אפרים זלמן שהיה נקי כפים ובר לבב ,להציע לשר שוחד ממון ,בא אליו בעקיפין
והקיף בדברים סחור סחור ,ואותו שר שחומד ממון היה ,גם הוא התבייש לתבוע
ממנו בפה .פתח השר ואמר :רבי אותה בקשה שאתה מבקשני עליה אמלאנה
ברצון רב ,אלא שגם אני בקשה גדולה לי אליך .סוחר גדול פלוני בעירנו ,חוב גדול
של ממון יש לו עלי ,יואיל נא מר לסור אליו .מיד הבין רבי אפרים זלמן את הרמז
הדק והכל על מקומו בא בשלום.
לאחר מעשה יצא רבי אפרים זלמן ודרש:
מה דכתיב ארבע מאות שקל עובר לסוחר'? עפרון זה ,נשיא בני חת ,שמתחילה
אמר לו לאברהם "ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא" התבייש לקחת את
השקלים במישרין מידו של אברהם ,לפיכך עמד והפנהו אל סוחר פלוני ופלוני
(על התורה)
ואברהם אף הוא הבין את הרמז והעביר לסוחר...
אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו (כד ,ב)
מנהגו של עולם ,כשאדם עומד להלוות ממון לחבירו הריהו חוקר ודורש אחרי
יושרו של הלווה ורק אחרי שאין לו עליו כל ספק אז מלווהו את ממונו ,לעומת זה
בענייני יהדות כאשר בא האדם לקנות בשר כשר או תפילין או כל תשמיש של
קדושה אינו מקפיד לדרוש ולחקור במיוחד ,והוא נוטה לתת אימון בכל אחד .ולא
כך נהג אברהם אבינו ,אלא להיפך .בענייני ממון נתן אימון מלא בעבדו אליעזר
"המושל בכל אשר לו" ,ואילו כשהגיעו הדברים לענין יהדות לקחת אשה מתאימה
ליצחק אז לא סמך על אימונו והבטחתו של אליעזר אלא דרש ממנו שבועה
חמורה "שים נא ידך תחת ירכי והשבע לי"
מסופר על רבי ישראל מסלנט זצ"ל ,שפעם הגיע לאיזה עיירה נידחת 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 את הבהמה .אמר לו רבי
ישראל שאינו יודע לשחוט .לאחמ"כ פנה הגרי"ס 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,
(אמרי חן ,ועוד)
וכי מכירני אתה?!...
ויישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר ויאמר עבד
אברהם אנכי וגו' (כד ,לג)
והנה דבר תימה הוא וכי עד עכשיו לא ידעו שהוא עבד אברהם ,עד שהוצרך
לומר להם על שולחנו שהוא עבד אברהם?
ובצחות הפשוטה יש לפרש ,על פי מה דאיתא 'יפה שיחתן של עבדי אבות יותר
מגופן של תורה וכו'' .והנה כשהושם לפניו לאכול ,אמר אליעזר לא אוכל כי אם
דברתי דברי וצרכי על מה שבאתי .והשיבו לבן מה לך לדבר דברי חול על השלחן,

א

תאמר 'דברי תורה'! כי כל שלחן שאין אומרים עליו דברי תורה וכו' כמאמר חכמינו
ז"ל .ועל זה השיבו אליעזר שפיר 'עבד אברהם אנכי' ,ויפה שיחתן של עבדי אבות
(חנוכת התורה)
יותר מגופן של תורה...
וישביעני אדוני וגו' ולקחת אשה לבני (כד ,לז)
הנה אברהם אמר לו ולקחת אשה לבני ליצחק ,והעבד אמר להם רק לבני ולא
סיים 'ליצחק' כאשר נאמר לו .רק הענין דהדגיש לו אברהם 'לבני ליצחק' הכוונה,
שיבחר אשה שתהיה הגונה 'לבני' דהיינו שתהיה כלתו של אברהם ,ועוד יש לו
להקפיד שתהיה הגונה להיות אשה ליצחק לפי מעלתו.
והנה נסביר דרך משל ,מנהג קצת מהגבירים שמי שיש לו בת ומשדך אותה עם
בן של רב וגאון מפזר לחתן עבור יחוסו עשרת אלפים רו"כ ,ובא אליו שדכן אחד
וא"ל הן אתה רוצה ליתן עבור זה שיש לחתן אב גאון עשרת אלפים רו"כ ,אציע
לך אם כן עסקה הוגנת יותר ,אני אתן לך בחור מהולל אשר הוא בעצמו יהיה גאון
גדול ,וקח אותו לחתן .אבל הגביר לא הסכים בשום אופן ,ואמר לו אין בדעתי
לעשות בתי שתהיה 'רבנית' ...עבור אב גאון יפזר הרבה ,אבל את הגאון בעצמו
לא יתרצה ליקח לחתן ,כי אינו רוצה שבתו תהיה מ'יושבות אוהל' רק שתהיה
אשת גביר סוחר ,ותהנה מעוה"ז במרכבה וכדומה.
וכן היה אז ,כשבא אליעזר וראה את בני הבית והכיר את לבן ומדרגתו ,נתיירא
כי אם יהלל את יצחק שהוא צדיק גדול ,אפשר שיתקלקל עי"ז כל השידוך ,ע"כ
הסתיר ולא דיבר כלל מיצחק ,רק דיבר ממעלות אברהם ,ובזה ודאי יסכימו כי גם
להם מרוצה שיהיה לחתן אב צדיק ,לכן אמר רק "לבני" ,שכל העניין זה הייחוס
(בית הלוי)
של יצחק.
מעשה בעניין זה ,סיפר הרב שלמה לוינשטיין :הרבנית קנייבסקי ע"ה 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 טוב .והוסיפה הרבנית ואמרה
כי אין צורך לחמם את המים על הפתיליה 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 על
הרצפה ,ושטפון של מים בכל רחבי המטבח.
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 ש ל הדוד ,פתח את הברז והלך ללמוד עד שיתמלא ...כמובן שכשהתיישב
ללמוד שכח מכל העולם ,ובנתיים הקומקום המלא 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 שתתאים לו,
(הר"ש לוינשטיין)
שתסכים לקחת את עול הבית בשלמותו.
אלי לא תלך האשה אחרי (כד ,לט)
"אלי כתיב ,בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה וכו' להשיא בתו"
רש"י .שואלים המפרשים ,מפני מה לא נדרש הדבר מה"אולי" הראשון" ,אולי לא
תאבה האשה ללכת אחרי" (כד ח) מפני
מה תיבת אולי שם אינה כתובה חסר ,הרי שם כשדיבר עם אברהם יאות יותר
לרמז זה מאשר כשדיבר עם בתואל ולבן?
ענה על כך הרה"ק רבי יצחק מוורקי :בתחילה בשעה שאמר אליעזר דברים אלה
לאברהם ,לא העז להעלות על דעתו שיצחק ישתדך עם בתו ,אבל לאחר מכן,
כשישב עם בתואל ועם לבן עלתה מחשבה זו ואמר בלבו ,לעומת שני אלה
חשיבותי וודאי גדולה יותר ,ואף נאה ויאה יותר שאני ולא בתואל אהיה מחותנו
של אברהם.
והגר"ח מבריסק תירץ ,שהנה ,משתיאר אליעזר לפני בתואל ולבן את שבחי ביתו
של אברהם ויצחק ,למה הוסיף לספר ששאל את אברהם "לא תאבה וגו" .על כרחך
שבת היתה לו לאליעזר ,ובכוונה סיפר להם זאת כדי שיתחרטו ויאמרו אם אליעזר
שאל את אברהם שאלה כזו מן הסתם יש פגם בשידוך ...לכן דרשו חז"ל כן דוקא
מפסוק זה שהרי מכאן מוכח שכך היתה מחשבת אליעזר.
(רשפי תורה)
אליעזר עבד אברהם ,מאוד רצה שאברהם אבינו יקח את בתו ,ותזכה בתו להיות
אשתו של יצחק אבינו .הוא ידע שהוא דולה ומשקה מתורת רבו ,הוא ידע
שהמעלה הרוחנית של ו ,היא לא מעלה פשוטה וחז"ל אומרים ,שאליעזר שלט
ביצרו ,כפי שאברהם אבינו שלט ביצרו.
עם כל זה ,למרות המעלה העצומה של אליעזר ,אומר לו אברהם אבינו – 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.
הוא יודע את זה בבירור ,שבשעה שאליעזר מגיע לבית לבן ,אומר לו לבן (כד,
לא) ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים אומר רש"י  -פניתי הבית .מעבודה זרה.
וחז"ל עוד מתייחסים לזה בזלזול – "תראה איך לבן מתייחס לאלוהים שלו"...
ברגע שיש אורחים ,אז הוא יכל לעשות כמה לירות עליהם  ...אז הוא זורק את
האלוהים שלו החוצה מהבית ...קח צא לחופשה ,תחזור עוד שבועיים...
שואלים כולם ...הראשון ששואל את זה ,הוא הר"ן בדרשותיו ,בדרוש החמישי...
אחריו עומד על זה גם הכלי יקר ,וזה גם מופיע בספר שם משמואל ,של האדמו"ר
מסוחוטשוב ,כולם עומדים על אותה שאלה ,על אותו רעיון.

ב

אברהם אבינו שולח את אליעזר לביתם של בתואל ולבן ,מתוך ידיעה שהם
עובדי עבודה זרה ...שואל הר"ן – הוא לא מוכן לקחת מבנות הכנעני ,כי המידות
שלהם מושחתות ...אז הוא מוכן לקחת עובדות עבודה זרה ?! האם עבודת עבודה
זרה ,זה פחות מסוכן ממידות מושחתות ?!
זה לא טוב וגם זה לא טוב  ...אז לפחות יש לו בית אחד  ,שהוא יודע שהבית הזה,
הוא בית טוב – ביתו של אליעזר.
הו א לא רוצה את הבת שלו ,בשום פנים ואופן ,כי הוא ארור – "אתה כנעני ,
וכנענים הם ארורים".
עדיף לקחת בת ,מבית של עבודה זרה ,ולא לקחת בת ,שהמידות שלה
מושחתות ???
זו שאלתם של רבותינו ,והשאלה שהם עונים היא – כן.
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 אפשר
לשנות .יכו ל להיות אבא עובד עבודה זרה ,ובן שמפיץ את דבר ה' ,הראיה –
אברהם אבינו.
עפ"י זה ,אנחנו יכולים להבין ,מה אומר אברהם אבינו –ה' אלקי השמים ...כאן
הוא לא אומר ואלקי הארץ ...שואל רש"י – למה הוא לא אומר ואלקי הארץ? אומר
אברהם אבינו – כשאני יצאתי מהבית של אבא שלי ,אף אחד לא ידע מהקב"ה,
אני הוא זה ,שהפצתי את שמו ..אתה שואל אותי  ,למה אני שולח אותך לבית של
בתואל ולבן ?
התשובה היא פשוטה – כי דעות אפשר לשנות .מידות לא ניתנות לשינוי .ברגע
(ברוך שאמר)
שהמידות הם מושחתות  ,זה עובר הלאה.

 מאוצרות המגידים 
ויאמר בי נשבעתי נאם ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך
את יחידך (כב ,טז)
יש המקשים,
הפרשה שלנו מלאה בחסד ,תחילתה בגמילות חסדים וקבורת מתים – עד
נשואי יצחק אבינו.
מספר רבי שלום שבדרון :לפני כעשרים שנה חלה אחד מילדי הקטנים .כיון
שחששתי שהילדים האחרים ידבקו חלילה ,החלטתי לשכנם בבית אימי ,ליום
יומיים.
קמתי בבוקר התפללתי ואח"כ יצאתי מביתי עם הילדים .צעדתי ברחוב היוצא
משכונת שערי חסד לכיוון שכונת בית ישראל הרחוקה ,שם התגוררה אימי.
בדרך פגשתי ברבי אייזיק שר זצ"ל .עמדתי בדרך ארץ והרכנתי ראש לשלום.
והוא השיב לי בפה מלא" :גוט מארגן ר' שלום – בוקר טוב ר' 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 לו.
למעשה ,הוא התכוון לשאול אותי על תוכן הפעולה שלי – מה הדחף הפנימי שלי
לקחת את הילדים לבית אימי .עמדתי נבוך ואמרתי "אז אני חושש שהם לא
ידבקו ,לכן אני לוקח אותם".
"ולמה ובגלל מה" – הוסיף ושאל בסגנון אחר.
התרעמתי קצת כביכול ,וחזרתי על התשובה שכבר השבתי בתחילה" :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 את עצמו:
"נאר וואס?! רק מה?! - :אתה הולך לעשות גמילות חסדים עם ילד יהודי
שבמקרה הוא גם הילד שלך...
הדברים יצאו מפיו.
נפרדנו לשלום .וכשפסעתי כמה צעדים רוחי החלה לסעור בקרבי "אה ,אה ,אלו
מילים יקרות שמעתי!" התרגשתי.
האם הבנתם ,איזו מתנה הוא העניק לי במשפט קצר זה?" - ,הולכים 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 יהודיה (אידישע פרוי)
שבמקרה זה אשתי" ...נטלתי מידיה את הדליים...
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.
חכם יכול להפוך עפר לזהב! .אלו חכמי התורה והמוסר ,כי האמת – שכל 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
טו בה היא "מכרה זהב"! .לגדל ילדים שיהיה להם כח ובריאות ,להאכילם,
להשקותם ,לסעדם לתורה ויראה וכו' -הרי זה חסד .ותורה גם יחד.
בכביש של ארץ ישראל

הדיין ר' שמחה זליג עלה עוד שתי מדריגות והאיש שפסע כבר כמה פסיעות
לתוך בית המדרש ,שב על עקבותיו .עלה אחריו ,שאל מה ששאל והדיין השיב:
יא ,מיין קינד ,יא( ,כן בני ,כן).
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".
חלפו שני רגעים ונקישות קלות נשמעו על הדלת ,חששתי שמא ההוא 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".
היהודי התמהוני נעמד בצדי החדר אחוז עצבים וטרוד בספקותיו ,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.
האיש המתין בצד כוסס את ציפרניו בדאגה ,עד לאחר ברכת המזון ,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' ,ו...היהודי התקרב
בפעם האחרונה שאל וקיבל תשובה חיובית:
 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?!"
רבי שמחה זליג לא התרעם על שאלתי ,והשיב גם לי בהארת פנים .הוא 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.
חתנו חייך ואמר לי" :בחור'ל ,זה לא מהיום ואף לא מאתמול ,מה שראית אתמול
בלילה ,אינו חדש  -כבר תקופה של כמה שבועות שמידי לילה הדבר חוזר על
עצמו  -בדרך המובילה מבית הכנסת לביתו הסמוך של ר' שמחה זליג ,והוא ממאן
שיגעו בו ,וברגשותיו ,לרעה".
(להגיד)
הבנתם? שמעתם? אי בים ,אי בי ,גיוואלד!

אספר לכם עוד ספור שארע כשהלכתי עם רבי אליהו לאפיאן ברחוב.
צעדנו בעיניים שחות ולפתע הבחין ביהודי המתקן כבישים .פנה אלי רבי אלי':
ראו נא אדם מישראל שנתון כולו בתוך מצוות - ,מצוות ישוב ארץ 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.
המצוות פזורות בכל פינה ,רק טיפת מחשבה  -ויש את הכל ,והעיקר ,כפי
שאמרנו אין חובה לרוץ ברחובות ולחפש מצוות אפשר לחפון מהם גם 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 מוסר" ...אני .אני אלמד
אותם ,אני אוכיח אותם ...אני ,אני ,אני" ,אבל ה"חזון איש" אמר לי פעם" :הרי צריך
לדעת איך ללמד" ...ואם יודעים איך ,אפשר להמנע מכל מיני עברות.
בש"ס יש שתי מסכתות של דרך ארץ  -מסכת דרך ארץ רבה ,ודרך 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 אדם
ו...שפל לאנשי ביתו"( .הגביה ר' שלום את קולו) הביטו וראו עוד דברי 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?
"הוא קם על צד שמאל" ,עונים הסובבים .היום הוא כקדירה שאין בה מלח...
"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם!" ובעיקר בבית ב-ב-י-ת" .כותלי ביתו
של אדם מעידים עליו "...תהיה ערב ונעים.
מי מאיתנו משוכנע ,כי עשית חסד פירושה  -להשקות גמלים ,לסחוב סלים כבדי
משקל וכדומה ,הוא טועה .כי הוא שכח  -ש'מילה טובה' ,מבט טוב והערכה  -גם
היא חסד .ואולי החסד  -בהא הידיעה:
התורה אומרת "ולבן שיניים מחלב" " -טוב המלבין שיניים לחברו יותר 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 חיים ביד הלשון...
אגוט ווארט  -מילה טובה.
ושניהם גם יחד  -השקאת גמלים או מילה טובה  -אינם דווקא בחוץ ,ברחובה
של עיר אלא בבית פנימה.
רך כקנה
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 העולם
הראשונה) ,התפרסם כגאון בכל חלקי התורה כאשר ליבו בתורה היה כלב הארי.
מהעובדה דלהלן נלמד גם על ידיעתו בכל חלקי  -המידות טובות ,כפי ששמעתי
את הסיפור מידידי ר' וועלוול אידלמן שהוא זה שהיה נוכח בשעת מעשה.
כדאי לכם לשמוע את העובדה ,ג ם אם כבר שמעתם אותה פעם אחת ...כי ישנן
עובדות ,שאפשר לשומעם ולספרם גם עשרות פעמים ,וזו אחת 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.
הבית הדל בו היה גר באותה תקופה ,היה בעליית "בית הכנסת" ,בו עסק 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 אני ממקומי
ויצאתי ללוותו ,אך אז ראיתי שהחל להתלוות אליו יהודי תמהוני תושב העיר.
בתחילה לא התקרבתי כלל אך משראיתי שהתמהוני לא מרפה ממנו ,ניסיתי
לעמוד קרוב יותר ,אולי אסייע לו לר' שמחה זליג.
שמעתי שהוא שואל אותו שאלה  -בעניני שידוך.
רבי שמחה זליג ששמע את השאלה השיב:
"יא מיין קינד" (כן ,בני).
השניים נפרדו ,מיהרתי לעבר ר' שמחה זליג ,אך התמהוני הנ"ל שב שנית 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).
האיש נפרד .אך עצביו המתוחים החזירו אותו בשלישית ,הוא ביקש 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".



מד' יצא הדבר (כד ,נ)
גלגולו של שידוך
התחום הבולט ביותר שבו אנו זוכים לראות באופן מוחשי ש"מה' יצא הדבר"
הוא תחום ה שידוכים .מאורעות שונים ומופלאים המתמשכים ,לעיתים ,על פני
שנים ארוכות ,מזמנים את האיש והאישה למצב שבו יסכימו להקים ביחד 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:
בתקופת הגלות של הגאון הוא התארח בבית אחד למשך יומיים .כאשר עמד
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"...
מהו הדבר אותו ביקש המארח?
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 שאירח בביתו
רבנים רבים ,ותמיד היה מפציר בהם שיערכו סיור בביתו ויאמרו 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?"" ,התורה
אומרת" – השיב לו הרב – "'וישמן ישורון ויבעט' ,אבל אצלך רואים 'וישמן
ישורון' ,בלי שאתה בועט ...ואם כך – הבית שלך כולו כנגד התורה"...
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 היסס
לתבוע בפה מלא מהגאון מוילנא ,שישלם לו תמורת הארוח – בביקורת כלשהי,
על דבר מה שהבחין בו במשך שהותו בביתו ולדעתו עליו לשנותו.
"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 טעמו .שמתי
לב ,שבכל בוקר ,מיד לאחר נטילת ידיים ,הנך מגיש לרעייתך כוס תה למיטה ,מה
הסיבה לכך?".

ג

מששמע האי ש את השאלה ,פתח את פיו וסיפר :אנוכי בנו של רב העיירה בה
נולדתי .בילדותי הבחינו כולם כי ניחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת הלימוד,
וכפי המקובל אז ,גבירים רבים התחרו ביניהם מי יזכה בי לחתן .כך יצא ,שעוד
בהיותי בן  12נחוגו 'תנאים' עם אחד מגדולי הגבירים בעיירה ,אשר הציע נדוניה
מכובדת ביותר.
זמן קצר לאחר שנערך השידוך ,הגיע המחותן לאבי ואמר לו שאינו מעוניין
שחתנו ילמד ב'חידר' רגיל עם שאר הילדים ,והוא מבקש לשלם בעבור מורה 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 בשר מידי
יום ושאר מיני מאכלים מזינים ובריאים.
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.
מועד החתונה הלך והתקרב בצעדי ענק ,מתוך התעלמות מוחלטת מן המצב
הכלכלי הדחוק ,ולבסוף ,בחוסר ברירה ,נגש הגביר אל אבי והודה לו כי אין לו מנין
לשלם את כל התחייבויותיו הקודמות.
אבי ,בניגוד לדעתי ,פסק שאם אין לו כסף – לא תהיה גם חתונה ...ושטר התנאים
נקרע...
במצבי החדש לא הייתי רק ילד כשרוני שעתיד להיות תלמיד חכם ,אלא 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.
החתונה היתה שמחה ומאושרת ,ואני בקשתי לשבת ולשקוד על תלמודי באין
מפריע .שלשה חדשים ארכה שמחתי ,כשלפתע התרגשה ובאה עלי צרה נוראה –
חליתי בצרעת ...חותני הבהיל למיטתי את טובי הרופאי ,אולם ידם קצרה מלהושיע.
שכבתי כך ,חולה ומיוסר במשך מספר שבועות ,וביום בהיר נכנס בעד הדלת חותני
ומבט פניו לא בישר טובות .עוד לפני שפתח את פיו כבר הבנתי במה 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 בתי?" – אמר האיש – "תן לה גט!"
לא היתה לי כל ברירה ,נתתי גט ,ונותרתי כך ,ללא כסף ,ללא דירה ,ללא 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.
והנה הגיעה למקום קבוצה של מקבצי נדבות ,ובראותם את השיעור 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.
בתחילה סרבתי ,כי מה לי ולכסף ,ומה אעשה בו ,אך הם לחצו ובקשו 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.
לאחר שסיימתי למסור שיעור בעיירה פלונית ,ניגש אלי רב העיר והציע לי 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 והחלטנו
להקים ביחד את ביתנו.
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.
המפליא מכל הוא ,ששלשה חדשים לאחר מכן ,באורח נס החלמנו שנינו מן
הצרעת!...

הלא תבין – פנה המארח אל הגאון מוילנא – זכיתי לראות באופן ברור את פירוש
המי לים 'מה' יצא הדבר'! הקב"ה רצה שהשידוך ביננו יקום ויהיה ,ולשם כך גלגל את
כל האירועים באופן מופלא כל כך!
הצרעת ,שאני קיבלתי ,הגיעה לי ביושר ,לאחר שביזיתי בת ישראל כשירה ,אולם
מדוע חלתה גם הכלה בצרעת? – משום שאלמלא כן לעולם לא היתה מעלה על דעתה
להינשא לי!...
שנים של סבל חלפו עליה בגללי ,וכי לא ראוי ,אם כן ,שאגיש לה בכל יום כוס תה
(ומתוק האור)
למיטתה?!...


כוחו של היצר הרע
ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה
(כג ,ט) .פירש רש"י למה נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק ,לפי שע"י בשורת העקידה
שנזדמן בנה לשחיטה פרחה נשמתה ממנה ומתה.
מקור דבריו במדרש תנחומא ...באותה שעה הלך השטן אצל שרה ונזדמן לה כדמות
יצחק כיון שראתה אותו אמרה לו בני מה עשה לך אביך ,אמר לה נטלני אבי והעלני
הרים ,והורידני בקעות ,והעלני לראש הר אחד ,ובנה מזבח וסדר המערכה ,והעריך את
העצים ועקד אותי על גבי המזבח ,ולקח את הסכין לשחטני ,ואלולי שאמר לו הקב"ה
"אל תשלח ידך אל הנער" כבר הייתי נשחט ,לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה
נשמתה ,הדא הוא דכתיב "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" מהיכן בא ,מהר
המוריה.
וכן הוא בפרקי דרבי אליעזר (פרק ל"ב) ...וכשבא אברהם מהר המוריה חרה אפו של
סמא"ל שראה שלא עלתה בידו תאות לבו לבטל קרבנו של אברהם ,מה עשה :הלך
ואמר לשרה אי שרה ,לא שמעת מה שנעשה בעולם ,אמרה לו לאו ,אמר לה לקח אישך
הזקן לנער יצחק והקריבו לעולה והנער בוכה ומילל שלא יכול להנצל ,מיד התחילה
בוכה ומיללת ...ופרחה נשמתה ומתה ,בא אברהם אבינו ומצאה שמתה.
מכאן רואים עד היכן כוחו של השטן  -הוא יצר הרע להכשיל בני אדם ,שהרי ניתן לו
הרשות עד כדי הפחדת שרה אמנו והמתתה ,וכל זה כדי שאברהם אבינו יחזור מן
העקידה יראה את שרה מתה מול פניו ,ואולי יהיה תוהה על מעשיו שעשה ויצטער על
מעשה העקידה ,ויפסיד את שכרו.
אמנם ,אברהם אבינו לא התייחס לכל זה ,והתנהג כאילו היתה מיתתה באופן טבעי
 "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה".וכן הוא אצל כל אדם בכל המאורעות העוברות עליו בימי חייו ,אל לו לאדם להתייחס
לכל הצרות הפוקדות אותו ,וח"ו ליפול מחמתם או לגרוע מעבודתו ותפלתו .ויהא ברור
לו שפעולות אלו הם מיצרו הרע הרוצה להכשילו ולהפילו ,ואם מוריד אפילו מעט
מעבודתו משלים רצון יצרו הרע וממלא את חפצו...
מלחמת החפץ חיים עם יצרו
הגאון מפוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ,נהג לספר לתלמידיו את אשר שח לו
[בהיותו לומד בראדין] רבי צבי לוינסון זצ"ל ,חתנו של החפץ חיים ,עובדא מופלאה על
אמונת הברזל של חותנו הגדול:
בתקופה שהחפץ חיים רכש לו חנות מכולת קטנה ,מכספים שנפלו לו בירושה ,היתה
רעייתו מוכרת בחנות ואילו הוא ישב ולמד בבית המדרש המקומי כל היום כולו ,ושב
מאוחר בלילה ,ופרנסתם היתה בדוחק ,אך אשתו לא התלוננה על כך מעולם.
פעם ,בבואו הביתה ,מצא החפץ חיים את רעייתו כשהיא מתייפחת בבכי .התברר
שהאופה כבר הפסיק למכור להם לחם בהקפה ,עד שישולם החוב הגדול שהצטבר,
בני ביתו נאצלו איפא להסתפק באכילת תפוחי אדמה טבולים בציר דגים ,ללא פרוסת
לחם .העובדה הסבה כמובן התרגשות רבה לרעייתו הצנועה ,שראתה במו עיניה את
ילדיה סובלים חרפת רעב ,ובוכה היא בעיקר על כך שאין לה מה לתת לח"ח לאכול פת
שחרית.
ברם ,החפץ חיים ,הטעים רבי צבי .חזה את כל המתרחש מנקודת ראות שונה לגמרי.
הוא ראה בעובדא התגרות והתנכלות היצר כלפיו ,הזומם לבטלו מתורה .מיד קם
ממושבו התייצב מלוא קומתו וקרא בקול רם :שטן! שטן! אתה רוצה להפריע לי
מהלימוד ,אותי לא תפתה! מאומה לא יועיל לך! אני אלך ואמשיך בדרכי!!!
סיפר מרן הרב שך זצ"ל ,לרבינו החפץ חיים זצ"ל היתה נכדה ,שהתארסה ועמדה
לבנות בית של תורה ,רבה היתה התכונה לקראת החתונה .ולפתע חלתה הכלה
ונפטרה ,מובן ,שהשבר היה גדול ,והאבל היה רב.
אותה עת סיים החפץ חיים לחבר את אחד מכרכי ה"משנה ברורה" ,בעת שהיה הוא
לבדו בחדרו שמעוהו אומר :שטן ,שטן ,אני יודע מהו רצונך .אני יודע ששאיפתך
ומטרתך הם לבלבלני ולהעכיר את רוחי ,כדי שלא אוכל להמשיך בחיבור שאר חלקי
המשנה ברורה ,והריני מצהיר ומודיע ומכריז באזניך שהדבר לא יעלה בידך ,דע לך
שאתחזק ואתגבר ואסיים את חיבורי!
סיים מרן זצ"ל :כך צריך כל אדם להתגבר על כל צרה שלא תבוא ,ולא להניח לה
(אוצרות התורה)
לשבור את רוחו ולדכאו!

 בדרך הדרוש 
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים וגו' (כג ,א)
במדרש ,ר''ע הי' יושב ודורש והי' הציבור מתנמנם ביקש לעוררם
אמר מפני מה זכתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות מפני שהיתה
בתה של שרה שחיתה קכ"ז שנים.
וקשה למה דוקא ר''ע הי' דורש ,ולתרץ נקדים גמר' דפסחים (דף
כ''ג) שמעון העמסוני הי' דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת
ה' אלקיך תירא פירש ,עד שבא ר"ע ודרש 'את ד' אלקיך תירא'
לרבות ת"ח .ואיתא במפרשים למה זכתה אסתר למלוך על קכ"ז
מדינות וא"ת משום שבאתה משרה שחיתה קכ''ז שנים ,למה לא
מלכה על קע"ה מדינות כנגד שנותיו של אברהם ,ותרצו משום
דאברהם הי' חוטא ואיתא במפ' מה היה חטאו של אברהם ,שעשה
אנגריא בת''ח ,ולקח מהם מס ,אבל בשרה פי' רש"י בת ק' כבת כ'
לחטא היינו שלא חטאה כלל .והשתא אתי שפיר ,ר"ע הי' דורש את

ד' אלקיך תירא לרבות ת''ח ,ואברהם עבר בזה שעשה אנגריא בת''ח,
א"כ לא יוכל לומר שתמלוך שרה על מדינות כנגד שנותיו של
אברהם לז''א ר"ע מה זכתה אסתר למלוך על קכ''ז מדינות ,כנגד
שנותיה של שרה ,דבלא ר''ע לא יוכל לומר הטעם הזה דקשה מדוע
כנגד שנותה של שרה ולא של אברהם אבל ר"ע דדורש את ד' לרבות
ת"ח לשיטתו אתי שפיר ודו"ק.
ובזה יתורץ נמי מדרש ילקוט דאיתא בפרשה זו" ,ויהיו חיי שרה
וכו' הה''ד יודע ד' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהי'" ,ותמוה ,אבל
לפי דרכינו אתי שפיר דהא אמרינן לעיל מפני שלא הי' שנותיו של
אברהם שלמים לכך לא מלכה אסתר כנגדם.
ואתי שפיר ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים
וכנגדה מלכה אסתר קכ"ז שנים קשה להמדרש למה לא מלכה

ד

אסתר קע''ה שנים כנגד שנותיו של אברהם לז"א יודע ד' ימי תמימים
(מדרש יונתן)
אבל שנותיו של אברהם לא היו תמימים כנ"ל.
ויאמר עבד אברהם אנכי וגו ותלד שרה אשת אדוני בן לאדוני וגו'
ויתן לו את כל אשר לו( .כב ,ג)
יש להבין המשך הפסוקים ,וגם מה שמקדים לומר "עבד אברהם
אנכי" .וי"ל עפ"י המשנה בפאה פ"ג מ"ד ,הכותב כל נכסיו לבניו אין
המתנה מתנה .שייר קרקע כ"ש לעצמו המתנה קיימת .ואי' בגמ'
דעבדים הוקשו לקרקעות.
והנה אליעזר הי' חושש דאם יאמר "ויתן לו את כל אשר לו" יאמרו
דאין המתנה מתנה לכך הקדים ואמר "עבד אברהם אנכי" דהוא
עדיין עבד אברהם ,ושייר אותו ,ושפיר הוי מתנה.
(טללי אורות)

בס"ד

ש ָרה
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַח ֵ ּיי ָ ׂ

ֵמאוֹ ְצרוֹ ת ֱאמ ּו ִנים

ּ ְפ ִני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ּכָ ל ַמאן ְּד ָע ִביד ַר ֲח ָמנָ א ְל ַטב ָע ִביד"

ְּת ִפ ָּלה ְּבכַ ּוָ נָ ה ִמ ְת ַק ֶּב ֶלת

"וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּבּיָ ִמים וַ ה' ֵּב ַרְך ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַּבּכֹל" (כד א)
אקא:
יצרַ ,ר ָּבּה ֶׁשל ְק ָר ָ
קֹורנִ ֶ
יֹוסף נְ ֶח ְמיָ ה ְ
ָּד ַרׁש ַר ִּבי ֵ
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְרגִ ִילים ְל ִה ְתלֹונֵ ן ְלֹלא ֶה ֶרף ַעל ְּב ָעיֹות ְּוק ָׁשיִ ים
ימי ַחּיֵ ֶיהם ,וְ ַרק ְל ֵעת זִ ְקנָ ָתם ּכְ ֶׁש ֵהם
מֹוד ִדים ִּב ֵ
ֶׁש ִע ָּמם ֵהם ִמ ְת ְ
ירּותם ,נֹוכְ ִחים ֵהם ִל ְראֹות ֶׁשּכָ ל
ְמ ַׁש ְחזְ ִרים ֶאת ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵל ֶיהם ִּב ְצ ִע ָ
טֹובה.
עֹות ֶיהם ָהיּו ְל ָ
ְמא ְֹר ֵ
ְל ֻע ְב ָּדה זֹאת ָר ַמז ַהּכָ תּוב ֶׁש ְּל ָפנֵ ינּו" :וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּבּיָ ִמים" – ַרק
ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע ָה ָא ָדם ְל ֵעת זִ ְקנָ הֲ ,אזַ י ֵמ ִבין הּוא ּכִ י "וַ ה' ֵּב ַרְך ֶאת ַא ְב ָר ָהם
טֹובה ְּוב ָרכָ ה.
ַּבּכֹל" – ְּבכָ ל ְמא ָֹרע ֶׁש ָע ַבר ָע ָליו ָהיְ ָתה ְטמּונָ ה ָ
יֹוסף נְ ֶח ְמיָ ה ֶאת נֻ ַּסח ַה ְּב ָרכָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ְּב ֵס ֶדר
ְּב ֶד ֶרְך זֹו ֵּב ֵאר ַר ִּבי ֵ
ּׂשּואין" :קֹול ִמ ְצ ֲהלֹות ֲח ָתנִ ים
ֶ'ׁש ַבע ְּב ָרכֹות' ַהּנֶ ֱא ָמרֹות ְּב ִׂש ְמ ַחת נִ ִ
אׁשית ַּד ְרּכָ ם
ֵמ ֻח ָּפ ָתם"; ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ָאנּו ֶׁשּכְ ָבר ֵ'מ ֻח ָּפ ָתם' – ֵמ ֵר ִ
אֹופ ֶפת ֶאת ַּד ְרּכָ ם ,וְ ֹלא יִ ְהיּו ֵמ ֵאּלּו
ּטֹובה ָה ֶ
ַּב ַחּיִ ים יַ ּכִ ירּו ְּבנֵ י ַהּזּוג ַּב ָ
ּומכְ אֹוב וְ ַרק ְל ֵעת זִ ְקנָ ה נֹוכְ ִחים ָל ַד ַעת
ירּותם ָח ִׁשים ְּב ַצ ַער ַ
ֶׁש ִּב ְצ ִע ָ
טֹוב ָתם.
ּכִ י ַהּכֹל ָהיָ ה ְל ָ
יֹוסף נְ ֶח ְמיָ ה' עמ' תג
ְ'ּד ָרׁשֹות ַר ֵּבנּו ֵ

"אנִ י ֶט ֶרם ֲאכַ ֶּלה ְל ַד ֵּבר ֶאל ִל ִּבי" (כד מה)
ֲ
סֹורֹוצ ִקין:
ְ
ֵּב ֵאר ַהּגָ אֹון ַר ִּבי זַ ְל ָמן
תּואל ְּול ָל ָבןּ" :כֵ יוָ ן ֶׁש ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ֶ'אל ִל ִּבי' – ְּבכַ ּוָ נַ ת
ָא ַמר ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִל ְב ֵ
יׁש ִתי ִעם ִר ְב ָקה ַעל ֵעין ַה ַּמיִ ם ָהיְ ָתה
ַה ֵּלבְ ,מ ֻׁשכְ נָ ע ֲאנִ י ֶׁש ְּפגִ ָ
תֹוצ ָאה ִמ ְּת ִפ ָּל ִתי ַהּזַ ּכָ ה ,וְ ִר ְב ָקה ָאכֵ ן ְמי ֶֹע ֶדת ְליִ ְצ ָחק ֲאדֹונִ יֶׁ .ש ֲה ֵרי
ּכְ ָ
ּכְ ָלל ָּברּור הּוא ּכִ י ְּת ִפ ָּלה ַהּנֶ ֱא ֶמ ֶרת ְּבכַ ּוָ נָ ה ְּבוַ ַּדאי ִמ ְת ַק ֶּב ֶלת".
ּתֹורה'
ָ'אזְ נַ יִ ם ַל ָ

ְלהֹודֹות ּגַ ם ַעל ַה ַה ְצ ָלחֹות ַ'ה ְּק ַטּנֹות'
"וַ ּיִ ּקֹד ָה ִאיׁש וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ַלה'" (כד כו)
עׁשיל ְּב ִרים רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת
הֹוׁש ַע ֶה ִ
מּוסר נִ ְפ ָלא ָל ַמד ַהּגְ ַה"ח ַר ִּבי יְ ֻ
ָ
הֹוד ָאתֹו ֶׁשל ֱא ִל ֶיעזֶ ר:
ִ'ּת ְפ ֶא ֶרת יִ ְׂש ָר ֵאל' רֹוזִ 'ין ֵמ ָ
חֹותר ָה ָא ָדם ְל ַהּגִ ַיע ְל ַמ ָּט ָרה ְמ ֻסּיֶ ֶמתֶׁ ,שּכְ ֵדי ְל ַה ִּׂשיגָ ּה זָ קּוק
ְל ִע ִּתים ֵ
הּוא ַל ֲעבֹר ְּב ַה ְצ ָל ָחה ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ְמׂשּוכֹות .וְ ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר ְל ַבּסֹוף זֹוכֶ ה
מֹודה הּוא ַעל ּכָ ְך ְּבכָ ל ִלּבֹוֵ .מ ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם
הּוא ַל ַה ְצ ָל ָחהֶ ,
ָל ַמ ְדנּו ּכִ י ַאל לֹו ָל ָא ָדם ִל ְׁשּכ ַֹח ְלהֹודֹות ּגַ ם ַעל ַה ַה ְצ ָלחֹות ַ'ה ְּק ַטּנֹות'
ֹלאּה.
ֶׁשּנָ ַחל ַּב ֶּד ֶרְך ,עֹוד ְּב ֶט ֶרם ִה ְתּגַ ְּׁש ָמה ִמ ְׁש ַא ְלּתֹו ִּב ְמ ָ
ַאף ּכָ אן ָהיָ ה יָ כֹול ָהיָ ה ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶׁשֹּלא ְל ִה ְתיַ ֵחס ַל ַה ְצ ָל ָחה ַ'ה ְּק ַטּנָ ה'
יׁשתֹו ִעם ִר ְב ָקהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֶט ֶרם יָ ַדע ִאם ַּת ְסּכִ ים
ֶׁשּנָ ַחל ְּב ֶע ֶצם ְּפגִ ָ
ָל ֶלכֶ ת ִעּמֹו ְליִ ְצ ָחק ,וְ ַל ְמרֹות זֹאת הּוא נֶ ֱע ַצר ִּב ְמיֻ ָחד ְלהֹודֹות ַעל
ַה ְצ ָל ָחה זֹו.
ַ'מ ְר ֵּבה ַחּיִ ים' ח"א עמ' קכג

יֹוסף' ח"ב
ַהּגָ הֹות הגריש"מ ְּברֹאׁש ֵס ֶפר ַ'ּפ ְר ֵּדס ֵ

ַה ַה ְצ ָל ָחה ְּתלּויָ ה ִּב ְת ִפ ָּלה
"אח ֵֹתנּו ַא ְּת ֲהיִ י ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה וְ יִ ַירׁש זַ ְר ֵעְך ֵאת ַׁש ַער ׂשֹנְ ָאיו" (כד ס)
ֲ
ּטּורים' ּכִ י ִמ ְּל ַבד ְּב ָפסּוק זֶ הֻ ,הזְ ּכְ ָרה
ְּב ֵפרּוׁשֹו ַל ָּפסּוק ֵה ִביא ַ'ּב ַעל ַה ִ
נֹוס ִפיםְּ ,ולכֻ ָּלם זָ כּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכ ַֹח
סּוקים ָ
לֹוׁשה ְּפ ִ
ַה ִּמ ָּלה ְ'ר ָב ָבה' ִּב ְׁש ָ
ַה ְּב ָרכָ ה ֶׁש ִה ְת ָּב ְרכָ ה ִר ְב ָקה:
בּ".וׁשנַ יִ ם יָ נִ יסּו
ְ
"ּומ ָאה ִמּכֶ ם ְר ָב ָבה יִ ְרּדֹפּו" (יְ ֶחזְ ֵקאל כו ח).
ֵאֵ .
"ר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך" (יחזקאל טז ז).
ְר ָב ָבה" ְ(ּד ָב ִרים לב ל) .גְ .

ֵאין ְל ַהזְ ּכִ יר ּכְ בֹוד ָּב ָׂשר וָ ָדם ַּב ְּת ִפ ָּלה
"א ָֹתּה הֹכַ ְח ָּת ְל ַע ְב ְּדָך ְליִ ְצ ָחק" (כד יד)
(ּפסּוק מד) ּכְ ֶׁש ִּד ֵּבר
סּוקים נְ גַ ֶּלה ּכִ י ְל ַה ָּלן ָ
ִיאם נְ ַד ְק ֵּדק ִּב ְלׁשֹון ַה ְּפ ִ
יח ה' ְל ֶבן ֲאדֹנִ י"
"הוא ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר הֹכִ ַ
תּואל ָא ַמרִ :
ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִעם ְּב ֵ
"ל ַע ְב ְּדָך ְליִ ְצ ָחק"ַ .מהּו ֵּפ ֶׁשר ַה ֶה ְב ֵּדל?
וְ ִאּלּו ּכָ אן ִּב ְת ִפ ָּלתֹו נָ ַקטְ :
אּול ָמן:
ֵּב ֵאר ַר ִּבי מ ֶֹׁשה נַ ְפ ָּת ִלי ְ
אּורּיָ ה ַה ִח ִּתי נֶ ְח ַׁשב
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (נו א) ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ּכִ י ַה ִּס ָּבה ֶׁש ִ
מֹורד ַּב ַּמ ְלכּות וְ נִ ּדֹון ְל ִמ ָיתהָ ,היְ ָתה ִמּׁשּום ֶׁש ִה ְת ַּב ֵּטא ִּב ְפנֵ י ָּדוִ ד
ּכְ ֵ
מּואל ב' יא יא)ֵ .מ ַע ָּתה נּוכַ ל
(ׁש ֵ
יֹואב" ְ
ַה ֶּמ ֶלְך ִּב ְלׁשֹון" :וַ אדֹנִ י ָ
אּורי ּכָ בֹוד
ְל ָה ִבין; ִאם ִּב ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ָאסּור ָל ָא ָדם ַל ֲחֹלק ֵּת ֵ
וְ ַס ְמכּות ַל ֲא ֵח ִריםַ ,על ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ִּב ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְלכֵ י ַה ְּמ ָלכִ ים.
ָלכֵ ן ִה ְק ִּפיד ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִּב ְת ִפ ָּלתֹו ִל ְפנֵ י ה' ֶׁשֹּלא ִלנְ קֹט ְלׁשֹון ֲ'אדֹונִ י'
תּואל ִהזְ ּכִ יר ֶ'בן ֲאדֹנִ י'.
ּכְ ַל ֵּפי יִ ְצ ָחק ,וְ ַרק ּכְ ֶׁש ִּד ֵּבר ִל ְפנֵ י ְּב ֵ
ּתֹורה'
יצֹוצי ַה ָ
'נִ ֵ

(ּתּקּון ַה ְּת ִפּלֹות וְ ִענְ יְ נֵ ֶיהם)ָּ :באֹות ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִּב ְׁשמֹו
ּבּוד ְר ַהם' ִ
ּכָ ַתב ָה ַ'א ִ
מֹועד ַה ְּת ִפ ָּלה ֶׁש ִּת ֵּקן'ַ :א ְב ָר ָהם' –
ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ָאבֹות נִ ְר ָמז ֵ
ּב ֶֹקר' ,יִ ְצ ָחק' – ָצ ֳה ַריִ ם ,וְ 'יַ ֲעקֹב' – ֶע ֶרב.
ַעל ִּפי ֶּד ֶרְך זֹו ֵה ִביא ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ָׁשאּול מ ֶֹׁשה זִ ְיל ֶּב ְר ָמן ִמּוִ ֶיע ְרׁשֹוב
ּדּוׁשי ָה ִרי"מ' ּכִ י ֶאת ְּת ִפ ַּלת 'וָ ִת ִיקין' ִּת ֵּקן לֹוטֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ְּב ֵׁשם ַה ִ'ח ֵ
ָהאֹות ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִּב ְׁשמֹו ִהיא ו' – 'וָ ִת ִיקין' ,וְ יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּזְ כּות זֹו ָע ְמ ָדה לֹו
"ה ֶּׁש ֶמׁש יָ ָצא ַעל
(ל ֵעיל יט כג)ַ :
מֹועד זֶ הּ ,כַ ּכָ תּוב ְ
ְל ִהּנָ ֵצל ַּדוְ ָקא ְּב ֵ
ָה ָא ֶרץ וְ לֹוט ָּבא צ ֲֹע ָרה".

ְסגֻ ָּלה ְלזִ ּוּוג ָהגּון
ֶ"הּוא יִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָאכֹו ְל ָפנֶ יָך וְ ָל ַק ְח ָּת ִא ָּׁשה ִל ְבנִ י ִמ ָּׁשם" (כד ז)
אׁשי ַה ֵּתבֹות "הּוא יִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָאכֹו ְל ָפנֶ יָך וְ ָל ַק ְח ָּת" ֵהם
ָר ֵ
ימ ְט ִרּיָ ה צ"א ּכְ ִמנְ יַ ן ָא ֵמןִ .מּכָ אן ֶׁש ַה ַה ְק ָּפ ָדה ַעל ֲענִ ּיַ ת
ְּבגִ ַ
ָא ֵמןְ ,סגֻ ָּלה ִהיא ִלזְ ּכֹות ְּבזִ ּוּוג ָהגּון (ּוכְ מֹו כֵ ן' :זִ יּוג ָהגּון'
ימ ְט ִרּיָ ה ָ'א ֵמן').
ְּבגִ ַ
הֹוסיף ַעל ַה ְּד ָב ִריםְּ :ב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים (קכא א) נֶ ֱא ָמר:
יֵ ׁש ְל ִ
"א ָּׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי" – ֶ'ה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא':
ֶ
סֹופי ֵּתבֹות ָ'א ֵמן'; ִּבזְ כּות ָ'א ֵמן' 'יָ בֹא ֶעזְ ִרי' – ָה ִא ָׁשּה ֶׁש ָע ֶל ָיה
ֵ
נֶ ֱא ָמר ֵ'עזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו'.
'נֹוט ֵרי ָא ֵמן'ֻ ,קנְ ְט ֵרס ֵ'מה' יָ ָצא ַה ָּד ָבר' עמ' ;123
ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ֶק ְס ֶלר ַּב ַעל ְ
ִ'ׂש ְמ ָחה ְב ִל ִּבי' ְּת ִה ִּלים קכא א

סֹופר'ְּ :ב ַמ ֶּסכֶ ת ֻח ִּלין (ס ב) ָל ְמדּו
הֹוסיף ֵּוב ֵאר ָמ ָרן ַה ֲ'ח ַתם ֵ
ִ
ֲחכָ ִמים ֶׁש ַ'ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ְת ַאּוֶ ה ִל ְת ִפ ָּל ָתם ֶׁשל ַצ ִּד ִיקים'
עֹולם ֹלא יָ ְצאּו ַה ְּצ ָמ ִחים ְּב ֶט ֶרם ִה ְת ַּפ ֵּלל ָה ָא ָדם
ִמּכָ ְך ֶׁש ִּב ְב ִר ַיאת ָה ָ
סֹורה ֶׁש ְּל ָפנֵ ינּו"ְ :ר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח
רֹומזֶ ת ַה ָּמ ָ
ַעל ַהּגְ ָׁש ִמיםְ .ל ָד ָבר זֶ ה ֶ
ַה ָּׂש ֶדה נְ ַת ִּתיְך" – ֲע ִת ִידים יִ ְׂש ָר ֵאל ִלזְ ּכֹות ַּב ְּב ָרכֹות ַהּכְ תּובֹות
סּוקים ֶׁש ֻמזְ ּכֶ ֶרת ָּב ֶהם ַה ִּמ ָּלה ְ'ר ָב ָבה'ִּ ,וב ְתנַ אי ֶׁשּיִ ְת ַּפ ְּללּו ַעל ּכָ ְך,
ַּב ְּפ ִ
עֹולם ְּב ֶט ֶרם ִה ְת ַּפ ֵּלל
'ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה' ֶׁש ִה ְת ַעּכֵ ב ִמ ָּל ֵצאת ִּב ְב ִר ַיאת ָה ָ
ָה ָא ָדם ַעל ַהּגְ ָׁש ִמים.

מֹוע ֵדי ַה ְּת ִפּלֹות נִ ְר ְמזּו ִּב ְׁשמֹות ָה ָאבֹות
ֲ
ׂשּוח ַּב ָּׂש ֶדה ִל ְפנֹות ָע ֶרב" (כד סג)
"וַ ּיֵ ֵצא יִ ְצ ָחק ָל ַ
דּועים ֵהם ִּד ְב ֵרי ֲחזָ "ל ְ(ּב ָרכֹות כו ב) ּכִ י ְּת ִפּלֹות ָאבֹות ִּת ְּקנּום;
יְ ִ
ַא ְב ָר ָהם ִּת ֵּקן ְּת ִפ ַּלת ַׁש ֲח ִרית ,יִ ְצ ָחק ִּת ֵּקן ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה ,וְ יַ ֲעקֹב
ְּת ִפ ַּלת ַע ְר ִבית.

ְר ָפ ֵאנּו ה' ְונֵ ָר ֵפא

ָּב ָריְ ָתא ְּד ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל
"וַ ּיִ ְק ְּברּו אֹתֹו יִ ְצ ָחק וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ָּבנָ יו" (כה ט)
אקא ְל ִפ ְרקֹוִּ ,ד ְּברּו ּבֹו נִ כְ ָּבדֹות ְּב ִבּתֹו
עׁשיל ִמ ְּק ָר ָ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע ָה ַר ִּבי ר' ֶה ִ
ּומ ֻפ ְר ָסםּ .כְ ֵדי ִל ְתהֹות ַעל ַקנְ ַקּנֹו נִ ְפּגַ ׁש ִעּמֹו ַהּגְ ִביר
דּוע ְ
ֶׁשל ּגְ ִביר יָ ַ
ָּב ַאכְ ַסנְ יָ ה ְק ַטּנָ ה ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא ָמ ָצא ָׁשם ּכָ ל ֵס ֶפר
ק ֶֹדׁש ִמ ְּל ַבד ִסּדּור ְּת ִפ ָּלה ָּב ֶלהִ ,ה ְצ ִּב ַיע ַהּגְ ִביר ַעל ָ'ּב ָריְ ָתא ְּד ַר ִּבי
"ה ִאם יֵ ׁש ְּב ַא ְמ ַּת ְח ְּתָך
ּתֹוהה ִּב ְפנֵ י ַהּנַ ַער ֶה ָח ִריףַ :
יִ ְׁש ָמ ֵעאל' ּכְ ֶׁשהּוא ֶ
ְּד ַבר ִחּדּוׁש ַעל ָּב ָריְ ָתא זֹו?"
ּומּיָ ד ֵה ֵחל ְל ַה ְרצֹות ֶאת ִּפ ְלּפּולֹו:
עׁשיל ְל ֶרגַ ע ַקלִ ,
ִה ְר ֵהר ַר ִּבי ֶה ִ
"ׁשלֹוׁש ֻק ְׁשיֹות ִלי ַעל ָּב ָריְ ָתא זֹוָ :ה ִראׁשֹונָ ה – ּכֵ ַיצד יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּנִ ְק ָרא
ָ
ּדּוע
ַה ַּתּנָ א ַה ָּקדֹוׁש ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ָר ָׁשע ּכְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל? ַה ְּׁשנִ ּיָ ה – ַמ ַ
אֹומר'ּ ,כִ ְביָ כֹול ָק ַדם לֹו ַּתּנָ א
נִ ְפ ַּת ַחת ִהיא ַּב ִּמ ִּלים ַ'ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
ּופ ָרט'
יׁשית – ָּת ֵמ ַּה ֲאנִ י ַעל ִמּדֹותּ' :כְ ָלל ְ
ֶׁשּנֶ ְח ַלק ָע ָליו ַּב ָּד ָבר ,וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ּתֹורה
ימה ַה ָ
ּו'פ ָרט ּוכְ ָלל'ּ ,כֵ ַיצד נִ ָּתן ִל ְדרֹׁש ֲה ָלכָ ה ִמּכָ ְך ֶׁש ִה ְק ִּד ָ
ְ
ֶאת ַהּכְ ָלל ַל ְּפ ָרט אֹו ְל ֵה ֶפְךֲ ,ה ֵרי ּכְ ָלל הּוא ְּביָ ֵדינּו ּכִ י'ֵ :אין ֻמ ְק ָּדם
(ּפ ָס ִחים ו ב)?
ּתֹורה' ְ
ּומ ֻא ָחר ַּב ָ
ְ
וְ ִהּנֵ הְּ ,ב ַמ ֶּסכֶ ת ָּב ָבא ַּב ְת ָרא (טז ב) הֹוכִ יחּו ֲחכָ ִמים ֵמ ַה ָּפסּוק
ֶׁש ְּל ָפנֵ ינּוֶׁ ,שּבֹו נִ כְ ָּתב יִ ְצ ָחק ִל ְפנֵ י יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶׁש ְּבסֹוף יָ ָמיו ָׁשב
יח ְליִ ְצ ָחק ָא ִחיו ַה ָּק ָטן
ׁשּובהֶׁ ,ש ִאם ֹלא כֵ ן ּכֵ ַיצד ֵהנִ ַ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִּב ְת ָ
לֹומר ֶׁש ַא ַחר ֶׁש ָע ָׂשה
ִמ ֶּמּנּו ָל ֶלכֶ ת ְל ָפנָ יו ִּב ְלוָ יַ ת ֲא ִב ֶיהם .וְ יֵ ׁש ַ
ּתֹורתֹו ֶׁשל יִ ְצ ָחק ,וְ ָלכֵ ן ּכִ ְּבדֹו ָל ֶלכֶ ת ְל ָפנָ יו.
ׁשּובה ִהּכִ יר ִּבגְ ֻד ַּלת ָ
ְּת ָ
אֹורה ַאף ּכָ אן יֵ ׁש ְל ַה ְקׁשֹותּ ,כֵ ַיצד ָל ְמדּו זֹאת ִמ ֵּס ֶדר
ֶא ָּלא ֶׁש ִּלכְ ָ
ּתֹורה'? וְ יֵ ׁש
ּומ ֻא ָחר ַּב ָ
ּכְ ִת ַיבת ַה ֵּׁשמֹות ַּב ָּפסּוקֲ ,הלֹוא ֵ'אין ֻמ ְק ָּדם ְ
ְל ַה ִּסיק ִמּכָ אן ֶׁשּכְ ָלל זֶ ה נֶ ֱא ָמר ַעל ְׁשנֵ י ִענְ יָ נִ ים ׁשֹונִ יםַ ,אְך ְּב ִענְ יָ ן
ׁשּותם.
ּתֹורה ַעל ּכְ ִת ַיבת ַה ְּד ָב ִרים ּכְ ֵס ֶדר ִה ְת ַר ֲח ָ
ֶא ָחד – ִה ְק ִּפ ָידה ַה ָ
ְּב ִד ְב ֵרי ַהּגְ ָמ ָרא ַה ָּללּו יְ ֻת ְרצּו ְׁשלֹוׁש ַה ֻּק ְׁשיֹות ּכְ ַא ַחתֻ :מ ָּתר ִל ְקרֹא
ׁשּובה ,נִ ָּתן ַאף ִל ְדרֹׁש ִמּכָ אן ֶאת
ַּב ֵּׁשם 'יִ ְׁש ָמ ֵעאל'ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָע ָׂשה ְּת ָ
ּופ ָרט'ֶׁ ,שּכֵ ן ְּב ִענְ יָ ן ֶא ָחד ֹלא ָחל ַהּכְ ָלל ֶׁשל ֵ'אין ֻמ ְק ָּדם
ִמ ַּדת 'ּכְ ָלל ְ
אֹומר' – ְל ֵמ ִדים ָאנּו
ּתֹורה' ,וְ ֶאת ּכָ ל זֹאת ַ'ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
ּומ ֻא ָחר ַּב ָ
ְ
ִמ ְּׁשמֹו ֶׁשל ַה ַּתּנָ א ַ'ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל'.

(ּכ ָּונַ ת ַה ְּב ָרכֹות)
ּוב ֵּס ֶפר ֵ'ס ֶדר ַהּיֹום' ַ
פּואהַ ,
יׁשּועה ְו ִל ְר ָ
נֹוד ָעה ִּכ ְס ֻג ָּלה נִ ְפ ָל ָאה ִל ָ
ּומּתֹוְך ַה ְּכ ָתב ְ
ֲא ִמ ַירת ִּב ְר ַּכת ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ְּב ַכ ָּונָ ה ִ
דֹולה
דֹולה ִהיא ְס ֻג ַּלת ַה ְּב ָר ָכהַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְּג ָ
ילהְ .ו ִאם ּכֹה ְּג ָ
יאים ֶׁשֹּלא יֶ ֱחלּו ָח ִל ָ
ילה ַאף ַל ְּב ִר ִ
מֹוע ָ
הּובא ִּכי ְס ֻג ָּלה זֹו ִ
ָ
יֹותר ִמן ַה ְּמ ָב ֵרְך".
(ּב ָרכֹות נג א)ּ"ָ :גדֹול ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן ֵ
ְס ֻג ַּלת ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ְמרּו ֲח ָכ ִמים ְ

ְיה ִּודי י ָָקר!

יׁשהּו יַ ֲענֶ ה ַא ֲח ֶריָך ָא ֵמןָּ ,כְך ִּת ְז ֶּכה ְּות ַז ֶּכה ִע ְּמָך ֲא ֵח ִרים,
בֹואָך ְל ָב ֵרְך ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ַה ְק ֵּפד ָּת ִמיד ֶׁש ִּמ ֶ
ְּב ֲ
פּואה ְו ַה ְצ ָל ָחה ְלא ֶֹרְך יָ ִמים ְו ָׁשנִ יםָ .א ֵמן.
ׁשּועהְ ,ר ָ
ְו ִת ְמׁשְֹך ָע ֶליָך יְ ָ

ְּבנֵ י ֱאמּונִ יםָ .א ֵמן ָענִ ָית ִליׁשּועֹות ָז ִכ ָית.

ּתֹורה''ֻ ,קנְ ְט ֵרס ַא ֲחרֹון' ֶׁש ְּבסֹוף ַה ֵּס ֶפר
ֲ'חנֻ ּכַ ת ַה ָ

ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִנים

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ַמ ֲע ָל ָת ּה ו ְּס ֻג ָּל ָת ּה ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ֲא ׁ ֶשר ָי ַצר
קּודן
ְּפ ָע ִמים ִמ ְס ָּפר ְּבכָ ל יֹום זֹוכִ ים ָאנּו ְלהֹודֹות ַלה' ְּב ִב ְרּכַ ת ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ַעל ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ַה ָּטמּון ְּב ֻע ְב ַּדת ִּת ְפ ָ
ּגּופנּו – ֶה ָעׂשּוי ּכֻ ּלֹו 'נְ ָק ִבים נְ ָק ִביםֶׁ ...ש ִאם יִ ָּפ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אֹו יִ ָּס ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי
ַה ַּת ִּקין ֶׁשל ַמ ַע ְרכֹות ֵ
עֹומ ִדים ַחּיִ ים וְ ַקּיָ ִמים
רּוחנּו ְּב ִק ְר ֵּבנּוֲ ,ה ֵרינּו ְ
ּׁשֹומר ֶאת ֵ
ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ,'...וְ ַרק ִמּכ ַֹח ַח ְס ֵדי ה' ַה ֵ
ְל ָפנָ יו.
יבּותּה
טֹובת ַמ ֲא ָמר ֶׁשּיַ ֲעסֹק ּכֻ ּלֹו ַּב ֲח ִׁש ָ
אּורי ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,ל ַ
ָּב ַח ְרנּו ֵאפֹוא ַל ֲעצֹר ֵמ ֶר ֶצף ַה ַּמ ֲא ָמ ִרים ַה ֻּמ ְק ָּד ִׁשים ְל ֵב ֵ
כּותם
יׁשּועה .יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּיַ ַע ְמדּו ַה ְּד ָב ִרים ִלזְ ָ
פּואה וְ ִל ָ
ּנֹוד ַעת ִל ְר ָ
ּומ ֲע ָל ָתּה ֶׁשל ְּב ָרכָ ה זֹו ִּוב ְסגֻ ָּל ָתּה ַה ַ
ַ
חֹולי ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל.
פּוא ָתם ֶׁשל ּכָ ל ֵ
וְ ִל ְר ָ

יֹותר ִמ ְת ַר ֵחׁש ְּב ִק ְר ֵּבנּו
ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ְּב ֵ
ל-ט ְב ִעּיִ ים' ַה ִּמ ְת ַר ֲח ִׁשים ְס ִב ֵיבנּו
לּותנּו ִמ ְּמא ָֹרעֹות ַ'ע ִ
ַּב ִּמ ָּלה 'נֵ ס' ְרגִ ִילים ָאנּו ְּב ֶד ֶרְך ּכְ ָלל ְל ַה ִּב ַיע ֶאת ִה ְת ַּפ ֲע ֵ
גּופנּו ְּבכָ ל ֶרגַ ע
חֹולל ְּב ֵ
ִמ ַּפ ַעם ְל ַפ ַעםֶ .א ָּלא ֶׁש ִאם נַ ֲעצֹר ִמ ֵּמרֹוץ ַה ַחּיִ ים וְ נִ ְתּבֹונֵ ן ַּב ַּת ֲה ִליְך ַה ֻּמ ְפ ָלא ַה ִּמ ְת ֵ
יֹותר ִמ ְת ַר ֵחׁש ְּב ִק ְר ֵּבנּוֹ ,לא ְל ִע ִּתים נְ ִדירֹותּ ,כִ י ִאם ְּבכָ ל ֵעת ְּובכָ ל ָׁש ָעה.
וָ ֶרגַ ע ,נָ ִבין ֶאל נָ כֹון ּכִ י ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ְּב ֵ
יֹותר ְּב ֵס ֶדר
ְּבתֹוְך ּתֹוכֵ נּו ִמ ְתנַ ֶה ֶלת ָלּה ַמ ֲע ֶרכֶ ת ֻמ ְרּכֶ ֶבת ֲא ֶׁשר ִאּלּו ָהיְ ָתה ִמ ְת ַר ֶח ֶׁשת ָח ִל ָילה ְס ִטּיָ ה ַק ָּלה ְּב ֵ
בּוע ,יָ כֹול ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ְל ָה ִמיט ָע ֵלינּו ָאסֹון ָחמּורַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן.
ילּותּה ַה ָּק ַ
ְּפ ִע ָ
ּומּכָ אן
ּובֹולעֹוִ ,
ְ
לֹועסֹו
מּורים ִּב ְפ ָרט ְּביַ ַחס ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ָה ִעּכּול; ָה ָא ָדם ַמכְ נִ יס ְל ִפיו אֹכֶ ל ְמגֻ ּוָ ןֲ ,
ַה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּדֹואגֶ ת ְל ַה ְפ ִריד ֶאת ְרכִ ֵיבי ַה ָּמזֹון ֵאּלּו ֵמ ֵאּלּוִ ,ל ְדחֹות ֶאת ַה ְּפס ֶֹלתְ ,ל ַסּנֵ ן
לּוטין ֶ
'אֹוטֹומ ִטית' ַל ֲח ִ
ָ
ַמ ֲע ֶרכֶ ת
חּוצים ְל ֶח ְל ִק ִיקים ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהם ּכְ ֵדי ְל ָהזִ ין ֶאת ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ָּדםָ ,ה ֲע ָצמֹות
ֶאת ַהּנֹוזְ ִליםַ ,ל ֲהפְֹך ֶאת ָה ְרכִ ִיבים ַהּנְ ִ
קּוקים ָאנּו ּכְ ֵדי ֶׁש ֲאבֹות
דֹוח ָקּה ֶאל ִמחּוץ ַלּגּוףְ .לכַ ָּמה ֶח ֶסד זְ ִ
ּול ַע ֵּבד ֶאת ַה ְּפס ֶֹלת ְּול ֲ
וְ ַהּגִ ִידיםְּ ,וב ִסּיּום ְל ַסּנֵ ן ְ
חּוצה לֹוְּ ,ול ֵה ֶפְך – ֶׁש ַאף ֶח ְל ִקיק ֶׁשל ְּפס ֶֹלת ֹלא יְ זַ ֵהם ֶאת ַמ ַע ְרכֹות
ַה ָּמזֹון יִ ָּס ְפגּו ַּבּגּוף וְ ֹלא יִ ָּדחּו ֶאל ִמ ָ
ָה ֵא ָיב ִרים.
יח ַעל ּכָ ל ָא ָדם ְּבכָ ל ֶרגַ ע וָ ֶרגַ ע ּכְ ֵדי ֶׁש ָח ִל ָילה
ּומ ְׁשּגִ ַ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּברֹב ַר ֲח ָמיו ַ'מ ְפ ִליא ַל ֲעׂשֹות' ְּב ָחכְ ָמתֹו ַ
ֹלא ֶּת ֱא ַרע ַּת ָּק ָלה ְּב ַמ ַע ְרכֹות ּגּופֹו.
"ׂשימּו ִל ְּבכֶ ם ָל ֻע ְב ָּדה
ׁשֹומ ֵעי ִל ְקחֹו; ִ
יח ַר ִּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְׁש ֵטיין ְל ַצּיֵ ן ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלּות ִּב ְפנֵ י ְ
ָרגִ יל ָהיָ ה ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
ּפֹועל ְּב ַמ ְתּכָ נְ ּתֹו ֶמ ֶׁשְך ֲע ָׂשרֹות ַרּבֹות
יֹותרִ ,מ ְת ַק ְל ֶק ֶלת ֵמ ֵעת ְל ֵעת וְ ִאּלּו ַהּגּוף ֵ
ׁשּוטה ְּב ֵ
ֶׁשּכָ ל ְמכֹונָ הַ ,אף ַה ְּפ ָ
ימ ָמה ְלֹלא ֶה ֶרף ְּבֹלא ֶׁשּיִ ְת ַר ֵחׁש ּבֹו ִק ְלקּולַ ...על ָמה ִאם ֹלא ַעל ּכָ ְך ָא ַמר
ַּב ָּׁשנִ יםֶ ,ע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשעֹות ִּב ָ
('ּת ִפ ַּלת ַחּנָ ה' עמ'
לֹוּ-ה' – ֲהלֹוא נֵ ס זֶ ה ֵאינֹו ָּפחֹות ִמּנֵ ס יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם!" ְ
'ּומ ְּב ָׂש ִרי ֶא ֱחזֶ ה ֱא ַ
ִאּיֹוב (יט כו)ִ :
סו).
ּתֹוספֹותַ :ה ִאם ָצ ִריְך ָה ָא ָדם ְל ָב ֵרְך ֲ'א ֶׁשר
ארוִ ויׁש ִמ ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ְּבׁשּו"ת ִ'מן ַה ָּׁש ַמיִ ם' (סי' לד) ָׁש ַאל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ִמ ַּמ ְ
"הלֹוא יָ ַד ְע ָּת
יָ ַצר' ְּבכָ ל ֵעת ֶׁשּנִ ְצ ָרְך ִלנְ ָק ָביו ,אֹו ֶׁש ַּדי ֶׁשּיְ ָב ְרכֶ נָ ּה ַּפ ַעם ַא ַחת ַּבּב ֶֹקר? וְ ֵה ִׁשיבּו לֹו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םֲ :
חֹולה
'חֹולה' הּוא ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,וְ ֵאין ְלָך ֶ
ּגֹומל'ְ ,ר ֵאה ְּב ָרכֹות נד ב) ,וְ ֶ
ּכִ י ַא ְר ָּב ָעה ְצ ִריכִ ים ְלהֹודֹות ְ(ּב ִב ְרּכַ ת ַ'ה ֵ
ּגָ דֹול ִמּזֶ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (יְ ַׁש ְעיָ הּו נא יד)'ִ :מ ַהר צ ֶֹעה ְל ִה ָּפ ֵת ַח וְ ֹלא יָ מּות'".
ׁשּובה זֹוּ ,כִ י ֶאת ִּב ְרּכַ ת ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר'
הֹוסיף וְ ָא ַמר ַהּגָ אֹון ַר ִּבי יִ ְצ ָחק זִ ְיל ֶּב ְר ְׁש ֵטיין :יָ כֹול ּכָ ל ָא ָדם ִל ְלמֹד ִמ ְּת ָ
ִ
(מּתֹוְך ְּד ָב ָריו ַּב ַה ְק ָּד ָמה ַל ֵּס ֶפר ִ'ּב ְרּכַ ת
ּגֹומל' ִ
ָצ ִריְך ְל ָב ֵרְך ְּב ֶע ְרּגַ ת ַהּנֶ ֶפׁש וְ ַהּנְ ָׁש ָמהֹ ,לא ָּפחֹות ִמ ִּב ְרּכַ ת ַ'ה ֵ
ֵא ָיתן').
אׁשית ח"א עמ' פח)ּ" :כָ ל ִמי ֶׁש ִּמ ְתּבֹונֵ ן ְּבסֹוד יְ ִצ ַירת ָה ָא ָדם וְ ֵא ָיב ָריו,
ֹלעז' ְ(ּב ֵר ִ
הּובא ְּב'יַ ְלקּוט ֵמ ַעם ֵ
וְ כָ ְך ָ
יִ ְהיֶ ה נֹוכָ ח ֶׁש ָה ָא ָדם ָצ ִריְך ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ַּב ֵּלב וָ נֶ ֶפׁשֲ ,א ִפּלּו ְּב ִלי ַק ָּב ַלת ָׂשכָ רֶ ,א ָּלא ַרק ִּבגְ ַלל
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָע ָׂשה ֶח ֶסד
אֹותנּו ְּבכָ ל ַה ְּׁש ֵלמּותֵ .
דֹולים ֶׁש ָע ָׂשה ִע ָּמנּו – ֶׁש ָע ָׂשה ָ
ַה ֲח ָס ִדים ַהּגְ ִ
ּגָ דֹול ּכָ ל ּכָ ְך ֶׁש ָּב ָרא ָא ָדם ִעם ּכָ ל ִּתּקּונֵ י ֵא ָיב ִריםָ ,לכֵ ן ָאנּו ַחּיָ ִבים ְל ָב ֵרְך ֶאת ה' ְּול ַׁש ֵּב ַח אֹותֹו ַעל ַהּטֹוב ַהּזֶ ה
ֶׁש ָע ָׂשה ִע ָּמנּו".

ְלהֹודֹות ַעל ַח ְס ֵדי ה'
ּכְ ֵדי ֶׁשּנּוכַ ל ְל ִה ְתּבֹונֵ ן ַּב ְּד ָב ִרים ְּולהֹודֹות ּכָ ָראּוי ַעל ַח ְס ֵדי ה' ִּת ְּקנּו ָלנּו ֲחכָ ִמים ְ(ּב ָרכֹות ס ב) ְל ָב ֵרְך ֶאת ִּב ְרּכַ ת
ֲ'א ֶׁשר יָ ַצר' ְּבכָ ל ֵעת ֶׁשּנִ ְפנָ ה ָה ָא ָדם ִלנְ ָק ָביוָׁ .ש ָעה זֹו ֶׁש ָּבּה ִמ ְתּגַ ֵּלם מּול ֵעינֵ ינּו ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול ַהּכָ רּוְך ִּב ְפ ִעילּותֹו
יֹותר ְלהֹודֹות ַעל ּכָ ְך.
ַה ַּת ִּקינָ ה ֶׁשל ַהּגּוףִ ,היא ַהּזְ ַמן ָה ָראּוי ְּב ֵ
ּתּוח ָק ֶׁשה ְּב ֵמ ָעיו; ֲהלֹוא ָּפׁשּוט
יח ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי יְ ֻר ַחם ַה ֵּלוִ י ִמ ִּמיר ִה ְמ ִׁשיל זֹאת ָל ָא ָדם ֶׁש ֻה ְצ ַרְך ַל ֲעבֹר נִ ַ
ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
ּדֹואגִ ים ִל ְׁשלֹומֹו ּכְ ֵדי ְל ַב ֵּׂשר ָל ֶהם ַעל ַה ְצ ָל ַחת
ֹלח ִמ ְב ָרק ְל ַמּכִ ָיריו ַה ֲ
ָּוברּור ֶׁש ִּמּיָ ד ִעם ִסּיּומֹו יִ זְ ָּד ֵרז ִל ְׁש ַ
ּומ ִא ָּתנּו ֹלא נִ ְד ָרׁש ֶא ָּלא
ֹלח ּכַ ָּמה ִמ ְב ָר ִקים ֶׁשּכָ ֵאּלּו ְּבכָ ל יֹום וָ יֹוםֵ ,
אֹותּה ִמ ָּדה ָצ ִריְך ָהיָ ה ָה ָא ָדם ִל ְׁש ַ
ּתּוחְּ .ב ָ
ַהּנִ ַ
('ּת ִפ ַּלת ַחּנָ ה' ָׁשם).
ּבֹודדֹות ְּבכ ֶֹבד רֹאׁש ְּובכַ ּוָ נָ ה ּכָ ָראּוי ְ
ְלהֹודֹות ְל ֶמ ֶׁשְך ְׁשנִ ּיֹות ְ

ְּב ָרכָ ה ַעל ֶע ֶצם ַמהּות ַה ַחּיִ ים

בֹודָך
ִל ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
"ּבנֵ י ֱאמּונִ ים"ִ :אם נִ ְתּבֹונֵ ן ְּבנֻ ַּסח ְּב ָרכָ ה זֹו נִ ְמ ָצא
מֹור ְש ֵׁטיין ,נְ ִׂשיא ְ
עֹורר ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ּדֹב ַמ ְר ְ
ַעל נְ ֻק ָּדה ְמיֻ ֶח ֶדת ֵ
בֹודָך ֶׁש ִאם
דּוע ִל ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
אֹותּה ְּבכָ ל ְּב ָרכָ ה אֹו ְּת ִפ ָּלה ַא ֶח ֶרתּ" :גָ לּוי וְ יָ ַ
ָּבּה ָלׁשֹון ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְרגִ ִילים ִלנְ קֹט ָ
יִ ָּפ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ...אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ְל ָפנֶ יָך" .וְ ָע ֵלינּו ְל ִה ְתּבֹונֵ ןּ :כְ ָבר ַּב ַּדּקֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל
ּצּומן ֶׁשל ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ָאנּו ְמ ִע ִידים ַעל ַה ֶּק ֶׁשר ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשּיֵ ׁש ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
ַהּיֹוםְּ ,ב ִע ָ
בֹוּהִ ,מּכִ ֵּסא
בֹוּה ֵמ ַעל ּגָ ַ
עֹולם ַהּׁשֹוכֵ ן ּגָ ַ
ּבֹורא ָה ָ
יח ֵ
ֶק ֶׁשר ַה ִּמ ְת ַּב ֵּטא ֶּד ֶרְך ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֵא ָיב ֵרינּו ֶׁש ָע ָליו ַמ ְׁשּגִ ַ
ַהּכָ בֹוד ְּבכָ ל ֶרגַ ע נָ תּון ְ(ר ֵאה ַהּגָ ַהת ָה ַר ָמּ"א או"ח ו א).
עֹוׂשה ִע ָּמנּו ה' ְּבכָ ל יֹוםִ ,הּנָ ן ַהּיְ סֹוד ַל ֶּק ֶׁשר
מֹודים ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁש ֶ
נִ ְמ ָצא ֵאפֹוא ֶׁש ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ֶׁש ָּב ֶהן ָאנּו ִ
ּצּורה
בֹודָך'ּ .כֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְך ֲע ֵל ֶיהן ְל ֵה ָא ֵמר ַּב ָ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְךָ ,ק ַׁשר ַה ַּמּגִ ַיע ַעד 'כִ ֵּסא כְ ֶ
ָה ֵא ָיתן ֶׁש ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבין ַה ֵ
יֹותרִ ,מּתֹוְך יְ ִד ָיעה ֲע ֻמ ָּקה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם ּכְ ָלל ,וְ לּו ְל ֶרגַ ע ֶא ָחד ִמ ְּב ִלי ְל ִהזְ ַּד ֵּקק ְל ַח ְס ֵדי
ַה ֻּמ ְׁש ֶל ֶמת ְּב ֵ
ה' .וְ ֶאת ַהּיְ ִד ָיעה ַהּזֹו נִ ָּתן ְל ַחּזֵ ק ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ְק ָּפ ָדה ַעל ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהןֶׁ ,שּזֹו ִהיא ַה ְצ ָה ַרת ֱאמּונָ ה ֶׁש ֵאין
ּכְ ֻדגְ ָמ ָתּה.

הּוׁשבּו ֵמ ַא ְׁש ָּפתֹות
ַה ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ְ
קּות ֵיאל ִה ִּביט ְס ִביבֹו ִּב ְמבּוכָ ה ַר ָּבהָ .היְ ָתה זֹו ַה ַּפ ַעם
יֹורק .ר' יְ ִ
עּופה ָ'קנֶ ִדי' נְ יּו ְ
ַקיִ ץ תדש"םְׂ .ש ֵדה ַה ְּת ָ
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָּבּה יָ ָצא ְלחּו"ל ְלצ ֶֹרְך ְׁש ִליחּות ֶׁשל ִמ ְצוָ ה .וְ ַע ָּתהִ ,מ ְּב ִלי ָל ַד ַעת ִמ ָּלה ַא ַחת ְּב ַאנְ גְ ִליתָ ,ע ַמד
אֹוספֹו ִמ ְּׂש ֵדה
ּומי ֶׁש ָהיָ ה ָאמּור ְל ְ
תֹוההַ .ה ַּדּקֹות נָ ְקפּו ִ
ּסֹואן נָ בֹוְך וְ ֶ
עּופה ַה ֵ
הּוא ְּב ַטּבּורֹו ֶׁשל ְׂש ֵדה ַה ְּת ָ
אּולם ִמ ְּב ִלי
ּבֹוׁשׁש ִמ ְּל ַהּגִ ַיע .הּוא ָח ַׁשב ִלנְ ס ַֹע ְּבמֹונִ ית ְל ֵע ֶבר ְמקֹום ָה ַאכְ ַסנְ יָ ה ֶׁש ֻּתכְ נַ ן לֹוָ ,
עּופה ֵ
ַה ְּת ָ
הֹופ ַיע ְל ֶפ ַתע ֵמ ֵאי ָׁשם ּגֹוי ְמגֻ ָּׁשם ֶׁשּנִ ְר ֶאה
ָל ַד ַעת ַאנְ גְ ִלית ִה ְת ַק ָּׁשה ְל ִה ְס ַּת ֵּדרְּ .בעֹודֹו ִמ ְתּבֹונֵ ן ְס ִביבֹוִ ,
קּות ֵיאל ִה ְת ַק ֵּדם ְל ֶע ְברֹו ִּב ְמ ִהירּות וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְמ ִטיר ָע ָליו ְׁש ֵאלֹות
ָהיָ ה ּכְ נַ ַהג מֹונִ יתּ ,וכְ ֶׁש ִה ְב ִחין ְּבר' יְ ִ
אּולם ַהּגֹוי
לֹותיוָ ,
קּות ֵיאל נִ ָּסה ְל ַה ְס ִּביר לֹו ִּב ְתנּועֹות יָ ַדיִ ם ּכִ י ֵאינֹו ֵמ ִבין ִמ ָּלה ִמ ְּׁש ֵא ָ
ְּב ַאנְ גְ ִלית ּכְ ֵב ָדה .ר' יְ ִ
הֹופ ַיע...
ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ֶׁשּלֹוַ ,עד ֶׁש ְּל ֶפ ַתע ִא ֵּבד ֶאת ַס ְב ָלנּותֹו וְ נֶ ֱע ַלם ּכְ ִפי ֶׁש ִ
קּות ֵיאל ָל ֵצאת ֵמ ַה ֶּט ְר ִמינָ לּ'ַ .בחּוץ ִמן ַה ְּס ָתם יֵ ַקל ָע ַלי ִל ְמצֹא מֹונִ ית'ִ ,ה ְר ֵהר
ְּב ֵלית ְּב ֵר ָרה ֶה ְח ִליט ַר ִּבי יְ ִ
ימה; ִּתיק ַהּיָ ד ֶׁשּלֹו נֶ ֱע ַלם
דֹותיו נִ ְפ ְל ָטה ִמ ִּפיו ִצוְ ַחת ֵא ָ
ּכֹופף ְל ֵע ֶבר ִמזְ וְ ָ
ְל ַע ְצמֹוֶ ,א ָּלא ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְת ֵ
אּולם ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְתיָ ֵאׁשּ .כָ ֵעת הּוא ֵה ִבין
ּכְ ִאּלּו ָּב ְל ָעה אֹותֹו ָה ֲא ָד ָמה .הּוא נִ ָּסה ִל ְסקֹר ֶאת ְס ִב ָיבתֹו ָ
ֶאת ְמ ֻב ָּקׁשֹו ֶׁשל אֹותֹו 'נַ ַהג מֹונִ ית' מּוזָ רּ ...כָ ְךְּ ,ב ֶרגַ ע ֶא ָחד ֶׁשל ֶה ֵּס ַח ַה ַּד ַעת נָ ַפל הּוא ָק ְר ָּבן ִּב ְפנֵ י ּגַ ּנָ ב
סֹור ֶרת ִה ְתּגַ ְלּגְ ָלה ִמּזָ וִ ית ֵעינֹוְּ .ב ִתיק זֶ ה ִה ְט ִמין ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ַהּיְ ָקרֹות ֶׁשּלֹו,
מּומיִּ .ד ְמ ָעה ֶ
ְמ ֻת ְחּכָ ם וְ ַע ְר ִ
סֹופר ַצ ִּדיק וִ ֵירא ֵח ְטאּ .כַ ָּמה יְ גִ יעֹות
ְּת ִפ ִּלין ֶׁשל ַר ִׁש"י וְ ַר ֵּבנּו ָּתםֶׁ ,שּנִ כְ ְּתבּו ַעל יְ ֵדי ֶא ָחד ִמּזִ ְקנֵ י ַהּדֹורֵ ,
מּור ָתן?!
יח ְל ַה ִּׂשיגָ ן ,וְ ַע ָּתהִ ...מי יִ ֵּתן לֹו ְּת ָ
יָ גַ ע וְ כַ ָּמה ְט ָרחֹות ָט ַרח ַעד ֶׁש ִה ְצ ִל ַ
ּבֹודד וְ נֶ ֱעזָ בֹ .לא ָהיָ ה לֹו ּכָ ל ֻמ ָּׂשג ּכֵ ַיצד ָע ָליו ְל ִה ְתנַ ֵהל ְּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה.
ְּבתֹוְך יַ ם ַהּגֹויִ ים ֶׁש ְּס ִביבֹו ָחׁש הּוא ֵ
ּמֹוׁש ַיע:
הֹופ ַיע ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ִ
ּול ֶפ ַתע ּכְ מֹו ִמ ָּׁש ַמיִ ם ִ
יׁשיתְ ,
ִּפיו ֵה ֵחל ְל ַמ ְל ֵמל ְּת ִפ ָּלה ֲח ִר ִ
ּומכֻ ָּבדִ ,ה ְב ִחין ָּב ַא ְב ֵרְך ַהּכָ אּוב וְ ַה ְמ ֻּב ְל ָּבל .הּוא נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן
הּודי ֲח ֵר ִדיַּ ,ב ַעל ֵס ֶבר ָּפנִ ים ָא ִמיד ְ
יְ ִ
יֹורק ָלרֹב.
ּומ ֶּׁש ָּׁש ַמע ֶאת ֲא ֶׁשר ָא ַרע ִעּמֹוִ ,ה ְס ִּביר לֹו ּכִ י ּגַ ּנָ ִבים ִמּסּוג זֶ ה ְמצּויִ ים ִּבנְ יּו ְ
ְל ִס ַּבת ַּד ֲאגָ תֹוִ ,
אּולם ֹלא ִה ְס ַּת ֵּפק ְבּיִ עּוץ ִּב ְל ַבדְּ .בר ַֹחב ֵלב הּוא
ימיםָ ,
ּגֹור ִמים ַה ַּמ ְת ִא ִ
הּוא יִ ֵעץ לֹו ְל ַהּגִ יׁש ְּתלּונָ ה ִּב ְפנֵ י ַה ְ
ּומ ָּׁשם ָּפנָ ה
יח ֶאת ִמזְ וַ ְדּתֹו ְּב ָתא ַה ִּמ ְט ָעןִ ,
הֹוביל ֶאת ָה ַא ְב ֵרְך ִל ְמכֹונִ יתֹו ֶש ָׁחנְ ָתה ְּב ָסמּוְךִ ,סּיֵ ַע ְּביָ דֹו ְל ָהנִ ַ
ִ
ֹאׁשם.
ימיםְּ .בכָ ל ָמקֹום ֶׁש ֵא ָליו ָּפנָ ה נָ דּו לֹו ַה ְּפ ִק ִידים ְּבר ָ
ּומ ִּתיׁש ֵּבין ִמ ְׂש ָר ִדים ַמ ְׁש ִמ ִ
ִעּמֹו ְל ִסיבּוב ָארְֹך ַ
קּות ֵיאל ָחׁש ִאי נְ ִעימּות
יֹותר'ַ .ר ִּבי יְ ִ
ֵ'אין ְלָך ִסּכּויִ ים ַר ִּבים'ֵ ,הם ָא ְמרּו לֹו'ְ ,מ ֻד ָּבר ְּבגַ ּנָ ִבים ְמ ֻת ְחּכָ ִמים ְּב ֵ
בֹודה יְ ָקרֹותֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ָּלה ִה ְת ַע ֵּקׁש ְּבת ֶֹקף
ִמ ְּפנֵ י ֵמ ִיטיבֹו ַהּזָ ר .הּוא יָ ַדע ּכִ י ָה ִאיׁש ַמ ְפ ִסיד ְּבגִ ינֹו ְׁשעֹות ֲע ָ
ְל ַסּיֵ ַע לֹו ,וְ ָט ַען ֶׁש ֵהם ְמ ֻחּיָ ִבים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ּכְ כָ ל ַהּנִ ָּתן.
קּות ֵיאל,
ִמ ֶׁש ִה ְס ַּתּיֵ ם ַה ִּסיבּוב ֶה ְח ִליט ָה ִאיׁש ִלגְ מֹר ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה; הּוא ִה ְת ַענְ יֵ ן ִל ְמגַ ַּמת ָּפנָ יו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ִ
רּוק ִליןָּ ,פנָ ה ְלֹלא ִהּסּוס ְל ַה ִּסיעֹו ִל ְמחֹוז
ּומ ֶּׁשּנַ ֲענָ ה ּכִ י ָע ִתיד הּוא ְל ִה ְת ַאכְ ֵסן ִּב ְׁשכּונַ ת ְפ ֶל ְטּבֹוׁש ֶׁש ִּב ְּב ְ
ִ
ֶח ְפצֹו.
הֹודה לֹו ֵּוב ְרכֹו ְּבחֹם.
קּות ֵיאל ֵמ ִרכְ ּבֹו ֶׁשל ֵמ ִיטיבֹוֹ ,לא ִל ְפנֵ י ֶׁש ָ
ִּב ְׁש ַעת ַליְ ָלה ְמ ֻא ֶח ֶרת יָ ָצא ַר ִּבי יְ ִ
ּנֹודע ַּב ְּׁש ָע ִריםָ ,ה ַרב ְׁש ָרגָ א
ּתֹורה ַה ָ
ּתֹומְך ַה ָ
ש ִה ְת ַענְ יֵ ן ִל ְׁשמֹו ֻה ְפ ַּתע ִל ְׁשמ ַֹע ּכִ י ָהיָ ה זֶ ה ֹלא ַא ֵחר ִמ ֵ
ּכְ ִֶ ׁ
נַ ייהֹוז זָ ָצ"ל.
הֹוד ָאה .הּוא ָּפנָ ה ִמּיָ ד ְל ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ָּסמּוְך ּכְ ֵדי ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
קּות ֵיאל ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַה ָ
ְּבכָ ְך ֹלא ִסּיֵ ם ַר ִּבי יְ ִ
הֹודה ִּב ְד ָמעֹות ַעל ֶה ָע ָבר וְ ִה ְת ַחּנֵ ן ַעל ֶה ָע ִתיד ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ִעּמֹו
ַע ְר ִביתִּ .ב ְת ִפ ַּלת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה הּוא ָ
ּבֹורא נֵ ס וִ יזַ ּכֵ הּו ִל ְמצֹא ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ַהּיְ ָקרֹות.
ַה ֵ
קּות ֵיאל ְּב ִע ָּקר ְּב ִמיׁשֹור ַה ְּת ִפ ָּלה .יְ ִדידֹו ַה ְּמ ָא ֵר ַח ִסּיֵ ַע ְּביָ דֹו
רֹובים ִה ְת ַרּכְ זּו ַמ ֲא ַמ ָּציו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ִ
ַּבּיָ ִמים ַה ְּק ִ
ּלּופי ,וְ הּוא ִמ ִּצּדֹו ֹלא ָח ַדל ְל ֶרגַ ע ִמ ְּל ִה ְת ַּפ ֵּלל ּכִ י יִ ְת ַר ֵחׁש ַהּנֵ ס ,וְ הּוא יִ זְ ּכֶ ה
ְל ַה ִּׂשיג ְּב ַה ְׁש ָא ָלה זּוג ְּת ִפ ִּלין ִח ִ
יח ֶאת ְּת ִפ ָּליו ַהּיְ ָקרֹות.
ְל ַהּנִ ַ
יׁשה ִעם ֶא ָחד
קּות ֵיאל ִלנְ ס ַֹע ִל ְׁשכּונַ ת ְקוִ ינְ סָׁ ,שם נִ ְק ְּב ָעה לֹו ְּפגִ ָ
פּורים ְל ַא ַחר ִמּכֵ ן ֻה ְצ ַרְך ַר ִּבי יְ ִ
יָ ִמים ְס ִ
יׁשה נִ ְק ְּב ָעה ִל ְׁש ַעת ּב ֶֹקר ֻמ ְק ֶּד ֶמתּ ,וכְ ֵדי ֹלא ְל ַה ְפ ִסיד ְּת ִפ ָּלה ְּב ִמנְ יָ ן יָ ָצא ַר ִּבי
ֵמ ַר ָּבנֵ י ַה ָּמקֹוםַ .ה ְּפגִ ָ
קּות ֵיאל ֵמ ַאכְ ַסנְ יָ תֹו ַה ְׁשּכֵ ם ַּבּב ֶֹקר ִמּתֹוְך ּכַ ּוָ נָ ה ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִּב ְקוִ ינְ סְּ .ב ַהּגִ יעֹו ַל ָּמקֹום ָּפנָ ה ְל ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת
יְ ִ
יֹואיל ְל ַה ְׁש ִאיל לֹו ֶאת
קֹומי ִל ְת ִפ ַּלת ַׁש ֲח ִריתְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ּגַ ׁש ְל ֶא ָחד ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִּוב ְּקׁשֹו ּכִ י ִ
ַה ְּמ ִ
קּות ֵיאל ְל ַק ֵּפל ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין
ַה ְּת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּבנּו ָּתם ְלכַ ָּמה ַּדּקֹותָ .ה ִאיׁש נַ ֲענָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחהִ .מ ֶּׁש ִּסּיֵ ם ַר ִּבי יְ ִ
קֹורֹותיו ,וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם נִ ְפ ְרדּו ְל ָׁשלֹום.
ָ
ּול
ִה ְת ַענְ יֵ ן ַּב ַעל ַה ְּת ִפ ִּלין ִל ְׁשמֹו ְ
קּות ֵיאל ִּב ְת ִפ ָּלתֹו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת .הּוא ֹלא ָח ַדל
ּנֹותרּו ַעד ְלׁשּובֹוִ ,ה ְת ַחּזֵ ק ַר ִּבי יְ ִ
פּורים ֶׁש ְ
ַּבּיָ ִמים ַה ְּס ִ
קּות ֵיאל ּכְ ֶׁש ְּמ ָא ְרחֹו
יֹומיִ ם ְל ַא ַחר ִמּכֵ ן ֻה ְפ ַּתע ַר ִּבי יְ ִ
אּולי יְ ַר ֵחםַ .
אּולי יָ חּוס ַ
ִמ ְּל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִּב ְד ָמעֹות ָׁש ִליׁשַ ,
נֹויׁש ַט ֶטר ,וְ ר'
יחת ֶט ֶלפֹון ַה ַּמ ְמ ִּתינָ ה ַּב ֲעבּורֹוָ .ה ִאיׁש ֶׁש ֵּמ ֵע ֶבר ַל ַּקו ִהזְ ַּד ָהה ְּב ֵׁשם ַחּיִ ים ְ
הֹודיעֹו ַעל ִׂש ַ
ִ
הֹופ ַיע ַעל נַ ְר ִּתיק ַה ְּת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּבנּו ָּתם ֶׁש ָּׁש ַאל ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשל ְקוִ ינְ ס.
קּות ֵיאל נִ זְ ּכָ ר ִמּיָ ד ַּב ֵּׁשם ֶׁש ִ
יְ ִ
ירּוׁש ַליִ ם?"ִ ,ה ְת ַענְ יֵ ן
"ה ִאם ָקנִ ָית ָל ַא ֲחרֹונָ ה ָארֹון ְּבנַ ּגָ ִרּיָ ה ְּפלֹונִ ית ַהּׁשֹוכֶ נֶ ת ִּב ְׁשכּונַ ת ֵ'ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל' ִּב ָ
ַ
"ע ֵלה ַמ ֵהר ַעל מֹונִ ית וְ ַסע
לּוטין ֵמ ַה ְּׁש ֵא ָלה ִמ ֵהר ְל ָה ִׁשיב ְּב ִחּיּובֲ .
קּות ֵיאל ֶׁש ֻה ְפ ַּתע ַל ֲח ִ
ַר ִּבי ַחּיִ ים ,וְ ר' יְ ִ
יחה.
ִל ְקוִ ינְ סַ ,ה ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ְּלָך נִ ְמ ְצאּו"ִּ ,ב ֵּׂשר לֹו ַר ִּבי ַחּיִ ים וְ נִ ֵּתק ֶאת ַה ִּׂש ָ
רּוחִ .מּיָ ד ִעם ּבֹואֹו
קּות ֵיאל ִלנְ ס ַֹע ִל ְקוִ ינְ סָׁ ,שם ִה ְמ ִּתין לֹו ַר ִּבי ַחּיִ ים ְּבק ֶֹצר ַ
נִ ְרּגָ ׁש וְ ָהמּום ִמ ֵהר ַר ִּבי יְ ִ
ּופ ַתח ִּבנְ ִס ָיעהְ .ל ַא ַחר ּכַ ָּמה ַּדּקֹות נֶ ֱע ַצר ָה ֶרכֶ ב ְליַ ד ַּביִ ת נָ ֶאה ְל ַמ ְר ֶאה.
ִהזְ ִמינֹו ַר ִּבי ַחּיִ ים ִל ְמכֹונִ יתֹו ָ
הּודי ַמ ְס ִּביר ָּפנִ יםֶׁ ,ש ִהזְ ִמינָ ם ָל ֶׁש ֶבת ְליַ ד ַה ֻּׁש ְל ָחן וְ ֵה ֵחל ְל ַס ֵּפר:
ַה ֶּד ֶלת נִ ְפ ְּת ָחה ִּב ֵידי יְ ִ
ארק ַהּגָ דֹול ַה ָּסמּוְך
"ּביֹום ִראׁשֹון ָה ַא ֲחרֹוןֶ ,ה ְח ַל ְט ִּתי ְלנַ ֵּצל ֶאת ַה ֻח ְפ ָׁשה ּכְ ֵדי ְל ַבּלֹות ִעם יְ ָל ַדי ַּב ָּפ ְ
ְ
ּומ ֶּׁש ִּסּיַ ְמנּו ָּפנִ ינּו ְל ַה ְׁש ִליְך ֶאת ַה ְּפס ֶֹלת ְל ַפח ָה ַא ְׁש ָּפה ַהּגָ דֹול
ארק ַעד ֶר ֶדת ַה ֲח ֵׁשכָ הִ ,
ִל ְקוִ ינְ סָׁ .ש ִהינּו ַּב ָּפ ְ
ּופנִ ִיתי ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ֶּׁש ַטחֶ ,א ָּלא ֶׁש ְּל ֶפ ַתע ָצדּו ֵעינַ י ְּד ַבר
ארקִ .ה ְׁש ַלכְ ִּתי ֶאת ַה ְּפס ֶֹלת ָ
ֶׁשּנִ ָּצב ְּב ַפ ֲא ֵתי ַה ָּפ ְ
ָמה מּוזָ ר ֶׁש ִּב ְצ ֵּבץ ֵמ ַה ַּפח ַהּגָ דּוׁשִ .ה ְת ָק ַר ְב ִּתי ׁשּוב וְ נִ ְד ַה ְמ ִּתי ְלגַ ּלֹות ֻק ְפ ָסה ֲא ֻד ָּמה ֶׁשל ְּת ִפ ִּליןּ .כַ ֲא ֶׁשר
צּועה ֶׁש ִּב ְצ ֵּבץ
ָׁש ַל ְח ִּתי ֶאת יָ ִדי ִלּטֹל ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה נִ ְד ַה ְמ ִּתי ִׁש ְב ָע ַתיִ םֵ :עינַ י ָק ְלטּו ָק ֶצה ָׁשחֹר ֶׁשל ְר ָ
זּוע ֻק ְפ ָסה
ִמ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי ַה ַּפחִ .ה ְתּגַ ַּב ְר ִּתי ַעל ִאי ַהּנְ ִעימּות וְ ִה ְת ַח ְל ִּתי ַל ֲחפֹר ְּב ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַה ַּפחּ .כָ ְך ּגִ ִּל ִיתי ְּבזַ ֲע ַ
ּול ַא ַחר זְ ַמן ָמה ּכְ ָבר ָהיּו ְּביָ ַדי ְׁשנֵ י זּוגֹות ְּת ִפ ִּלין ֻמ ְׁש ָלמֹות ,וְ ַאף נַ ְר ִּתיק
נֹוס ֶפת ,וְ עֹוד ֻק ְפ ָסהְ ,
ֲא ֻד ָּמה ֶ
ימן זִ הּויַּ .ב ַּביִ ת ָּפנִ ִיתי ְלנַ ּקֹות ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ְּול ַס ְּד ָרן ַּבּכָ בֹוד ָה ָראּוי ָל ֶהן ,וְ ָאז ִה ְב ַחנְ ִּתי
ְק ִט ָיפ ִתי נֶ ֱע ָדר ּכָ ל ִס ָ
ֵּבין ּכִ ְפ ֵלי ַהּנַ ְר ִּתיק ַּב ַּק ָּב ָלה ַה ְּמ ֻד ֶּב ֶרתֲ .ע ַדיִ ן ֹלא ָהיָ ה ְּביָ ִדי ְק ֵצה חּוט ֶׁשּיְ ַסּיֵ ַע ְּביָ ִדי ִל ְמצֹא ֶאת ַּב ֲע ֵל ֶיהן.
ּול ִה ְת ַענְ יֵ ן ְּב ֶק ֶרב ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים.
ֶה ְח ַל ְט ִּתי ִלּטֹל ִע ִּמי ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ְל ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ָּסמּוְך ְ
ְּב ֶט ֶרם ִה ְס ַּפ ְק ִּתי ְל ַסּיֵ ם ֶאת ַה ְר ָצ ָא ִתי ִל ְפנֵ י ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִליםּ ,וכְ ָבר ָק ַפץ ַר ִּבי ַחּיִ ים ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ,וְ ִס ֵּפר ּכִ י
הֹוסיף וְ ִס ֵּפר ּכִ י
עּופה .הּוא ִ
הּודי ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּת ִפ ָּליו נִ גְ נְ בּו ִמ ֶּמּנּו ִּב ְׂש ֵדה ַה ְּת ָ
ִל ְפנֵ י ּכַ ָּמה יָ ִמים ָּפגַ ׁש יְ ִ
ּומ ָּׁשם ְק ָצ ָרה ָהיְ ָתה ַה ֶּד ֶרְך ְל ַה ִּׂשיגְ ָך".
ִמּׁשּום ָמה ֶה ְח ִליט ִל ְׁשאֹל ֶאת ַה ְּמ ַא ֵּבד ִל ְׁשמֹו וְ ִל ְמקֹום ַאכְ ַסנְ יָ תֹוִ ,
קּות ֵיאל ֹלא יָ כֹול ָהיָ ה ַל ֲעצֹר ֶאת ִּבכְ יֹו
קּות ֵיאל ֶאת ַה ְּת ִפ ִּליןַ .ר ִּבי יְ ִ
ּתֹוְך ּכְ ֵדי ִּדּבּור ִהּגִ יׁש ָה ִאיׁש ְלר' יְ ִ
בּוע
ַהּנִ ְרּגָ ׁש ,הּוא ִח ֵּבק ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ִּב ְׁש ֵּתי יָ ָדיו וְ ִׁש ְחזֵ ר ְּבמֹחֹו ֶאת ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָע ְברּו ֲע ֵל ֶיהן ַּב ָּׁש ַ
ּדּוע ֶה ְח ִליט ַהּגַ ּנָ ב ְל ַה ְׁש ִליְך ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין ַּדוְ ָקא ְּבאֹותֹו ַּפח נִ ָּדח ְּב ַפ ֲא ֵתי
ָה ַא ֲחרֹון .הּוא ֹלא נִ ָּסה ְל ָה ִבין ַמ ַ
בּוע
עֹוב ֵדי ָה ִע ִירּיָ ה ֶאת ַה ַּפח ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁש ַ
רֹוקנּו ְ
ּדּוע ֹלא ְ
ארק ֶׁשל ְקוִ ינְ ס ,הּוא ּגַ ם ֹלא נִ ָּסה ְל ָה ִבין ַמ ַ
ַה ָּפ ְ
ֶׁש ָּק ַדם ִל ְמ ִצ ָיא ָתן.
ִלכְ ֶׁש ַע ְצמֹו הּוא יָ כֹול ָהיָ ה ַרק ְל ַה ְר ֵהרָ :מה ָהיָ ה ִמ ְת ַר ֵחׁש ִאּלּו ֹלא ָהיָ ה ַמ ְק ִּדים ָל ֵצאת ּכְ ֵדי ְל ַה ְס ִּפיק
יח ְּת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּבנּו ָּתם ַל ְמרֹות ִאי
ְּת ִפ ַּלת ַׁש ֲח ִרית ִּב ְקוִ ינְ סָ ,מה ָהיָ ה ִמ ְת ַר ֵחׁש ִאּלּו ֹלא ָהיָ ה ַמ ְק ִּפיד ְל ַהּנִ ַ
אּולם הּוא
ַהּנְ ִעימֹות ַהּכְ רּוכָ ה ְּב ַב ָּק ָׁש ָתן ִמּזָ ִריםַ .ה ְּת ִפ ִּלין ָהיּו נִ ְמ ָצאֹות ְּב ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִ ם וְ נִ ָּצלֹות ִמ ִּבּזָ יֹוןָ ,
ָהיָ ה ָׁשב ָל ָא ֶרץ ְּב ֵה ָע ְד ָרן.
ּכַ ָּמה ּגָ דֹול הּוא ּכ ָֹחּה ֶׁשל ְּת ִפ ָּלה.
יצֹוצי ֵאׁש' עמ' תשצח
'נִ ֵ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

(אּגֶ ֶרת ָה ַר ְמ ָּב"ן)
ִ
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עֹוד ָא ַמר ַהּגְ ָר ָׁש"ד ִּפינְ קּוסִ :אם נִ ְתּבֹונֵ ן ְּבנֻ ַּסח ַה ְּב ָרכָ ה נַ ְב ִחין ּכִ י ִהיא ֵאינָ ּה ִמ ְס ַּתּיֶ ֶמת ְּב ַב ָּק ָׁשה ַעל ֶה ָע ִתיד
בֹודָך ֶׁש ִאם יִ ָּפ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אֹו
דּוע ִל ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
ּדֹומהֶ ,א ָּלא ַּב ַה ְצ ָה ָרהּ" :גָ לּוי וְ יָ ַ
ּכְ ִב ְרכֹות ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה וְ כַ ֶ
יִ ָּס ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ְל ָפנֶ יָך!"
אֹופּנַ יִ ם ּכְ ֵדי ִלנְ ס ַֹע ָּב ֶהם אֹו ִמ ְׂש ָחק ּכְ ֵדי ְל ִה ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ּבֹו,
ּדֹומה ַה ָּד ָבר ְליֶ ֶלד ַה ְּמ ַב ֵּקׁש ֵמ ָא ִביו ֶׁשּיִ ְקנֶ ה לֹו ַ
ֶ
זֹועק
רּופה ַמ ִּצ ַילת ַחּיִ ים ,וְ ָהיָ ה ֵ
אּולם ִאּלּו ָהיָ ה זָ קּוק ַהּיֶ ֶלד ִל ְת ָ
תֹואנֹות ׁשֹונֹותָ .
ֶׁש ָא ִביו יָ כֹול ִל ְדחֹותֹו ְּב ֲ
רּופה – ָאמּות!" ,וְ כִ י יָ כֹול ָהיָ ה ָא ִביו ְל ִה ְת ַע ֵּלם ִמ ַּב ָּק ָׁשתֹו?!
"א ָּבאִ ,אם ֹלא ַּת ֲעזֹר ִלי ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ְּת ָ
ְל ָא ִביוַ :
אֹותי
עֹולםֲ ,חנֹן ִ
לֹומר'ִ :רּבֹונֹו ֶׁשל ָ
כֹולים ַ
ּכָ ְך ּגַ ם ְּב ִענְ יָ נֵ נּוְּ :בכָ ל ְּב ָרכָ ה ַא ֶח ֶרתּ ,כְ ֻדגְ ַמת 'חֹונֵ ן ַה ַּד ַעת'ֵ ,אינֶ ּנּו יְ ִ
קּוקים
הֹודינּו ְּב ֵפרּוט ַעל נֵ ס ִקּיּום ַה ַחּיִ יםׁ ,שּוב ֵאינֶ ּנּו זְ ִ
ְּב ַד ַעת ֶׁש ִאם ֹלא כֵ ן ָאמּות!'ַ ,אְך ִּב ְב ָרכָ ה זֹו; ַא ַחר ֶׁש ֵ
עֹורר
דּועֶׁ ...ש ִאם יִ ָּפ ֵת ַחִ ...אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַקּיֵ ם וְ ַל ֲעמֹוד ְל ָפנֶ יָך'ּ ,כְ ֵדי ְל ֵ
ֹאמרּ' :גָ לּוי וְ יָ ַ
יֹותרַּ ,די ִאם נ ַ
ְל ַב ֵּקׁש ֵ
('ּב ְרּכַ ת ֵא ָיתן' עמ' .)47
ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיְך ְל ַה ֲענִ יק ָלנּו ֶאת ַמ ְּתנַ ת ַה ַחּיִ ים ִ

שה ֱאמ ּו ִנים
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

הֶ עָ לוֹן מֻ ְק ָדּשׁ לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
בס"ד

גִּ לָּיוֹן 613

לעילוי נשמת חמותי ,פדילה דליה בת עזו ע"ה

שׂ ָרה | תשע"ז
שׁת ַח ֵיּי ָ
ָפּ ָר ַ
דוּשּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפלָּה | נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְק ַ

העלון מוקדש להצלחת
ישי בן גילה
יצחק אריאל בן טובה
חגי חיים וב"ב
יניב בן גילה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
חיים בן בכוריו
משפ' שטרית
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים
יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

שלמה ודנה דוד וב"ב
נטלי בת יונית
כולל ברסלב אילת
קסירר אפרים וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה
ענת נעה בת מזל טוב
אילן בן ג'וליאט
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

רפואה שלמה
הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
אורן בן אסתר
מזל בת חנה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רינת רחל בת עפרה
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
כל עם ישראל
יצחק בו חנום
כ"ה חשוון תשע"ז
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פרשת חיי שרה
הפטרה" :והמלך דוד" -מלכים א א'

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

16:01

17:13

17:45

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

ׁשת ַ
ּפ ָר ַ
הּז ַ
רה  -נִּצּול ַ
ְמן
ׂש ָ
חּיֵי ָ
ָ

"וְַאב ְָרהָ ם ז ֵָקן ּבָ א ּבַ ּיָמִ ים וַה' ּבֵ ַרְך אֶ ת ַאב ְָרהָ ם
לשון הפסוקים ,אשר תלה את זקנתו של
אברהם אבינו בימים ,כלשון הכתוב "ּבָא
ַּבּיָמִ ים )בראשית כד ,א(" .לכאורה טעון ביאור.
מדוע לא נייחס את הזקנה לשנים? מדוע
לא נכתב בפסוק שאברהם היה זקן בא
בשנים?
ונראה לומר ,כי המלים "בא בימים" לא
נועדו לתאר את משך חייו של אברהם ,אלא
את אופן ניצולם!
ישנם אנשים רבים ,אשר חייהם אמנם
מתפרסים על פני תקופה ממושכת ,אולם
חייהם בלתי מנוצלים ,שכן לא הקדישו את
הזמן הנחוץ לעבודת ה' וללימוד התורה.
אנשים אלה אינם יכולים לבוא ,כשימיהם
בידיהם ולהצביע על אוצרות הרוח ,שנרכשו
באותם ימים ,וממילא נמצא שימיהם -
חלפו עברו ולא הותירו כל רושם בעולם!
אברהם אבינו לעומת זאת" ,בא בימים".
הוא בא לשמי מרומים ,כשכל ימיו בידו:
הימים הותירו בידו דבר מה ממשי  -בדמות
ההתעלות והמעשים הטובים ,שנעשו
בהם!
ואמנם ,בזוה"ק מצינו לשון מפורש יותר,
כאשר שנינו שם "בא וימיו אתו" ,ימיו של
אברהם אבינו הותירו רושם בעולם ,ולאחר
פטירתו הם באו עמו ,צרורים בידו!
כדי להמחיש את הדברים ניתן דוגמא:
ישנם שני סוגים של לוחות שנה ,ישנו סוג
אחד ,בו הדפים נתלשים .בכל יום שחולף,

ת" א

16:18

17:09

17:40

חיפה

16:17

17:09

17:40

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

16:21

17:13

17:45

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי

613
שרה | כ"ה חשוון תשע"ז | גיליון 613
פניני עין חמד | פרשת חיי שרה

ּבַ ּכ ֹל" )בראשית כד ,א(

תולש בעל הבית דף של אותו היום .מלוח
שכזה לא נשאר בסוף השנה מאומה ,אלא
הכריכה בלבד...
לעומת זאת ,ישנו סוג אחר ,שבו אין תולשים
את הדפים ,שמציינים את הימים שחלפו,
אלא מקפלים אותם ...בלוח זה ,ניתן יהיה
למצוא בסוף השנה את הדפים כולם עד
האחרון שבהם.
כיוצא בדבר ,קיימים שני סוגים של אנשים:
ישנם אלו ,אשר הימים שחלפו עליהם -לא
הותירו בהם כל רושם .הם כביכול נתלשו
ונזרקו ככלי אין חפץ בו .כאשר הללו באים
בסוף ימיהם ליתן דין וחשבון על מעשיהם -
הם מגלים כי אין בידם מאומה.
לעומתם ישנם אלו ,אשר כל יום מימי חייהם
פעלו ,עמלו והותירו רושם בעולם .ימיהם
אמנם חלפו  -אך רישומם נותר חרוט
באותיות של זהב.
אנשים אלו ,כאשר יסיימו את תפקידם עלי
אדמות ,יהיו בדיוק כאותו יומן ,אשר כל דפיו
עמו ,באשר אף הם :כל יום מימי חייהם
מילא את תפקידו ,ונותר צרור בידו בצרור
החיים!
עליהם מה נאה ומה יאה לומר ,כי "באים
המה בימים" ,פשוטו כמשמעו ,כל ימיהם
בידיהם -יום לא נעדר!! שנזכה כולנו
בעז"ה להימנות עם אלו!
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

שרה בת נרקיס ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל 1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

חהֵ -
ּתי ַ
מלֹונֹות ּובָ ֵ
חלֶ ק ט'
א ָר ָ
ה ֲ
ְ

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
אדם המבקש להתארח בבית-מלון או בית הארחה בשבת ,על מה עליו להקפיד?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
אדם השוהה בבית מלון בחוץ לארץ מותר באכילת פירות וירקות ללא חשש תרומות ומעשרות וללא חשש ערלה .הערה :ספק
ערלה בחו"ל מותר וכמ"ש השו"ע )יו"ד סימן רצד ס"ח( .אלא אם כן ידוע לו בוודאות שהפירות ערלה ,אסור.

כאשר הגוי משתמש במדיח כלים בשבת בבתי מלון או בתי חולים וכו' ,כיוון שהוא במטבח ,וזה מקום שלא נכנס הציבור ,יש
להתיר .הערה :הואיל ואדעתא דנפשיה קעביד .וכן דעת הראש"ל הגר"ע יוסף הובא בספר ילקוט יוסף )סימן רמד סי"א( .אולם כשהעוזרת עושה
כן בתוך בית פרטי של היהודי ,יש למנוע ממנה להפעיל את המדיח החשמלי בשבת ,כן העלה אאמו"ר שליט"א בספרו ודבר דבר )פ"ו ה"כ(.

במידה שרוצים להשתמש במנגל שבצימר ,הואיל ואי אפשר לדעת ,מה צלו בעבר .צריך להכשיר את הרשת על ידי ליבון חמור-
שיהיו ניצוצות ניתזים ,והדבר לא יכול להתבצע כראוי על ידי הדלקת המנגל עצמו .לכן לכתחילה יש להחליף או לקנות רשת
אחרת .הערה :יש לבצע ליבון חמור ולא להסתמך רק על הבערת הפחמים ,וכמו שהעלה הרב יוסף בר שלום בשו"ת ויצבור יוסף ח"ה )סימן
מט( .כשקונים יש לתת את הדעת באופן שהרשת מיובאת או נקנתה מגוי ]רוב הרשתות מקור יצורן בסין[ יש להטבילו במקוה או ים .וכן לענין
מלקחיים שחייב בטבילה.

באופן שאין רשת אחרת יש להקל לאחר הבערת המנגל למשך זמן עד שתתלבן ,ולאחר מכן יניח  3שכבות של נייר כסף מעל
הרשת .הערה :ולעניין השימוש בפחמים עצמם ,ראיתי בשו"ת אערוך שולחן )סימן יב( שהעלה להתיר מתרי טעמי .א .האש שולטת במקום
הפחמים וכל שומן שנוטף שם מיד נשרף .ב .מה שנוגע בפחמים ודאי טעמו פגום .ע"ש.

כשמתכננים ביקור במסעדה ,כדאי לבדוק לפני שמגיעים ,מהי רמת הכשרות שם .כדאי ליצור קשר עם המשגיח ולוודא ,האם
רמת ההשגחה שם מתאימה לרמה הנהוגה אצלכם בבית

ּׁש ַ
מן ַ
זִּוּוג ִ
מי ִם
ה ָ
להלן סיפור מופלא המעובד מהספר 'עלינו לשבח' ,דברים הנאמרים על ידי הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א והובאו ע"י
הרב מיכאל צורן הי"ו ,ויש בהם כדי ללמדנו ,כי זיווגו של האדם נקבע מן השמים .ומעשה שהיה  -כך היה :בנה של משפחה
ירושלמית ,בן תורה מופלג ,עמד בתחנת אוטובוס ,והבחין לפתע בתיק שחור גדול ,המונח בצורה מחשידה על הספסל .כיוון
שחשש ,שמא זה מטען חבלה ,החליט להסתלק מן המקום .אולם לאחר מכן נזכר ,שכאשר הגיע לתחנה ,עדיין לא היה שם
התיק ,ומהרגע שהגיע לשם ,עברו בתחנה רק יהודים חרדים.
אם כן ,הגיע למסקנה המתבקשת ,תיק זה נשכח ,מן הסתם ,על ידי אחד מהממתינים בתחנה .בן הישיבה נגש לתיק ופתחו,
ונדהם לראות ,שמונחות בו עשרות חבילות של דולרים ,שערכן עלה לכדי עשרות אלפים .הוא המתין בתחנה שעה ארכה,
כדי שאם המאבד יחזור לכאן ,ישיב לו את הא ֵבדה על אתר .משלא הגיע איש ,חזר לביתו .כשסיפר זאת לאביו ולמשפחתו,
ציווה אביו על כל הילדים לתלות מודעות גדולות של "השבת אבדה" בבתי הכנסת באזור ובכל השכונות הסמוכותי כדי שמי
שאיבד  -יוכל למצוא את כספו על נקלה.
לאחר שעות ספורות ,הגיע יהודי חרדי מבני ברק ,שמסר סימנים מובהקים על התיק .ומה רבה הייתה שמחתו ,כאשר בעל
הבית הוציא מהארון את האבדה ומסרה לו .בעל הבית טרח להדגיש ,שלא הוא הביא את התיק מהרחוב אלא הבן שלו,
והצביע על בנו ,שעמד אף הוא בחדר.
כבדרך אגב ,סיפר מאבד התיק לבני המשפחה ,שבכסף הרב שהיה בתיק התכונן ללכת לאחד הקבלנים בירושלים ,במטרה
לרכוש דירה לבתו הנמצאת בשידוכין .הוא הודה נרגשות לכולם ויצא את הבית ,כשפיו אינו פוסק למלל פסוקי הודיה והכרת
הטוב לה' על השבת האבדה היקרה.
עובר שבוע ,והעשיר מידפק שנית על דלת בית המשפחה בירושלים .הוא לוקח את בעל הבית לאחת מפינות הבית ואומר לו
כדלהלן" :כאשר חזרתי הביתה ,וספרתי לרעייתי את שעבר עליי באותו היום ואת דבר אבדת הכסף ,התעניינה אשתי רבות על
משפחתכם .עד מהרה נודע לנו ,שהבן שלכם שמצא את האבדה ,הוא בן ישיבה מופלג שבמופלגיםי והוא עונה לכל
הנתונים של תלמיד חכם שחיפשנו לבתנו במשך תקופה ארוכה".
"כיוון שנודע לנו שגם הבן שלכם הגיע לפרק 'האיש מקדש' ,אני מעז לבוא אליך כשדכן ולהציע לכם את בתנו .הבה נפגישם
יחדו ונראה אם יתאימו ,ואז אפשר יהיה לעשות שידוך .וכמובן ,הדירה שרכשתי השבוע בכסף ,שנמצא על ידי בנך תהיה
שייכת לו" .תוך ימים אחדים נשברה שם צלחת ,במזל טוב.
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052052-6329144
ּבְטֵ ל' 6329144

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ ַ
בּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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ּכמַ לְ ָאכִים  -הַ ּמְ ֻק ָּבל הָ ַרב אֹור ׁשְ ָר ָגא זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
המקובל הרב אור שרגא זצ"ל -נולד בעיר יזד שבאיראן .הוענק לו את התואר מֻ ָלא
)ר"ת מי לה' אליי( .תואר המציין חכם ,שומר תורה ומצוות וירא ה' .על אף שכונה בפי
היזדים "מולא אור הראשון" היה בענוותנותו עונה' -אני רק שרגא )אור קטן'( .שימש
כמוהל ,שוחט ,בודק ודיין .עזר כפי יכולתו לבני עדתו .יצא לשוק לערוך קניות בערב
שבת ובערב יו"ט בלבד ונהג למסור את ארנקו למוכר ע"מ שייקח את הסכום הדרוש.
הבעש"ט הקדוש העריכו מאוד ועל אף שלא נפגש עימו היה מתבטא' :יש לי ידיד
במרחקים ,הרב אור שרגא' .היה לומד עם שני החברותות שלו בשעה שבכל פעם
נפגשו בעיר אחרת וזאת ע"י שהיו מגיעים לאותה העיר בקפיצת הדרך .הדיר שינה
מעיניו וכל לילה אף אחד לא הורשה להיכנס לבית מדרשו היות ולמד תורה מפי אליהו
הנביא .שמו התפרסם בקרב הקהילות היהודיות בעיר יזד וברחבי אירן.
רבים פנו אליו ונושעו .התפרסם גם בקרב הגויים כצדיק וקדוש העושה נסים
ונפלאות .ענוותן מופלא .נודע כפוקד עקרות .בשנת ה'תשס"א ציונו שופץ ע"י מוסלמי
המתגורר באיראן לאחר שזכה שאשתו תפקד לאחר שנים רבות של עקרות .נפטר
ב-כ''ח חשוון ה'תקנ"ד ) .(1794ציונו באיראן .על ציונו נהגו יהודים וגויים להתפלל .בעת
האזכרה נוהגים אנשי קהילת יזד לשיר את השיר שחיבר בנו .גם היום רבים העולים
לציונו זוכים לראות ישועות.
סבא :ר' דניאל )מצד אביו( .אביו :ר' שמואל .חברותות :ר' דרוויש )מהעיר שירז
שבאיראן( ,ר' משה )מהעיר קשאן שבאיראן( .בנו :ר' שמואל .מתלמידיו :ר' אליהו שמאי.
מנהג תושבי יזד היה ללון על גג הבית בלילות הקיץ החמים וכך עשה גם אחד מילדי מושל יזד.
לילה אחד ,בחצות הלילה בנו של המושל הבחין באלומת אור הבוקעת ועולה מאחד הבתים
בשכונה היהודית .האלומה הזוהרת יצרה מעין שביל רחב של אור זוהר העולה לשמים ויוצר שביל
בוהק המחבר בין הבית לשמים .לרגע חשבי כי הוא מדמיין זאת אך משהתאושש מתדהמתו ,נוכח
לדעת שאין זה פרי דמיונו ,וחושיו אינם מטעים אותו כלל.
אכן שובל ארוך של אור יוצא מהבית בשכונת היהודים ומגיע עד לשמים .הילד ירד מהגג ,והעיר את בני משפחתו כדי לחזות בפלא המסתורי.
האנשים נדהמו לראות את המראה המופלא ולא הבינו מה פשרו .על אף השעה המאוחרת לא התגברו על סקרנותם ,והחליטו ללכת בעקבות
המראה הנפלא שראו .אפילו המושל בכבודו ובעצמו הצטרף אליהם.
בבואם לשכונת היהודים הלכו בעקבות האור הגדול והגיעו לפתח ביתו של כבוד הרב מולא אור שרגא .הם הקישו בדלת ונכנסו וראו את רבינו
יושב בשעות הקטנות של הלילה ומעין בספר .הרב הזמינם להיכנס פנימה ולהתיישב .הם התפעלו מאוד נוכח ספרי הקודש הרבים שגדשו את
חדרו של הרב .לשאלת המושל מה כתוב בספרים ענה הרב באדיבות רבה שנושא כל הספרים הוא היהדות .תשובה זו לא סיפקה את סקרנותו
של המושל והוא התעקש לדעת מדוע זכה הרב בשובל האור הבוקע מביתו כלפי המרום.
כששאל המושל שוב מה כתוב בספרים ,השיב רבינו בנימוס רב ובסבר פנים יפות כי קיצור כל הספרים מתומצת במשפט "ואהבת לרעך כמוך".
התנהגותו של הרב מצאה חן בעיני המושל ,ומשנוכח לדעת כי איש חשוב יושב לפניו ,הבין שאכן הוא ראוי לאור המופלא השוכן בביתו ,ואין זה
אור רגיל אלא אורה של השכינה .כאות להערכתו את הרב ,הביע המושל את רצונו להעניק שי לרב ,אולם הרב מולא אור סרב בטענה ש"שונא
מתנות יחיה" .המושל ואנשיו נפרדו מהרב לשלום וחזרו לביתם .למחרת היום שלח המושל להביא את החכם אליו בעגלת־מלכות ,ויושיבהו
בסמוך לכסא המלך ,לעיני השרים העומדים לפניו ,ודיבר אליו כאל אחד מרמי המעלה ואף פסק לתת לו קצבה חודשית מאוצר הממלכה לכל ימי
חייו ,ולאות כבוד העניק לו גלימת מלכות )כלעת( ,כאחד מבאי בית המלך החשובים.
רבינו לא מלאו לבו להתעטף בגלימת המלכות המפוארת ,פן יחשדוהו ברום לבב ולכן קיצץ את שרווליה .באחד הימים כשהלך בעיר ראה אותו
אחד משרי המושל .הוא הבחין כי הצדיק לובש את המעיל המפואר שקיבל במתנה ללא שרוולים .הלה גער בצדיק והרים את ידו לסטור לו על
לחיו על שהעז לזלזל במושל .אולם ברגע שהרים את ידו נשארה היד תלויה באוויר ,והוא לא הצליח להורידה.
השר התחיל לילל ולצעוק והלך לביתו ,כשידו מורמת מעלה .הוא פנה לרופאים ולמומחיםי שיעזרו לרפא אותו אך ללא הצלחה ,מעולם לא שמעו
על מקרה דומה .משנודע למושל כי כוונת השר הייתה להכות את הרב ,הבין כי הלה נענש מן השמים על שניסה לפגוע בצדיק .המושל הביא את
שרו לרבינו וביקש ממנו שיתפלל לרפואתו .וכן ,הצדיק התפלל ויד השר שבה לאיתנה הראשון .המושל העניק לו גלימה נוספת ללובשה
בשבתות ובימים טובים ,ומאז כונה גם "מולא פוסטינו ]גלימה[" .השמועה על הנס עברה בעיר מפה לאוזן .יהודים וגויים חולים ,נשים שלא
נפקדו ,ושאר נזקקים התחילו להגיע לבית הרב ולבקש ממנו ,שיתפלל עליהם וראו ישועות!.
יהודי יזד מייחסים לרבינו את הצלת העיר מידי אויבי השאה .ומעשה שהיה ,כך היה .אחד המחוזות מרד בשאה .המורדים צרו על יזד במשך
שנתיים ימים והעיר עמדה ליפול בידיהם .במבוכתו הגדולה פנה השאה לרבינו והפציר בו מאד להתפלל לנצחונו ולהסיר מעליו את הסכנה .אסף
החכם את זקני העיר לישיבה והיו שקועים כל הלילה בלימוד תורה .ויהי בחצי הלילה ויפן רבינו לזקני העדה ויאמר" :הטרם תדעו ,כי בנפול העיר
בידי המורדים ישמידונו עד אחד? חלילה ,לנו לשבת בחיבוק ידיים ולחכות לכליה .מי בכם מוכן להקריב עצמו להצלת עם ה'?" .ניגש אליו זקן
מופלג ואמר" :ימיי ספורים ,רבי ומורי ,מוכן ומזומן אני להקריב את ימיי המעטים על מזבח עם ה'" .הודה לו החכם בשם העדה ואמר לו" :לך
וטבלת שבע פעמים במים חיים וכתבת בטהרה על קלף שם המלאך הממונה על נצחונות בקרב ,אשר אומר לך .ואולם עליך לדעת ,כי שלוש
שעות אחרי כתיבת שם המלאך תפרח נשמתך ותעלה לכסא הכבוד .קיבל הזקן עליו את השליחות ,כתב את שם המלאך והגישו לחכם .קשר
החכם את הקלף בכנפה הימנית של יונה צחורה והניפה מעל למגדל העיר לצד המורדים .ויהי אך עברה היונה מעל ראשיהם ,פרצו לשונות אש
ואכלו רבים מביניהם ,ובשל הפחד והבהלה נסו על נפשם ,ותהי הרווחה לעיר יזד.
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ּכֵיצַ ד י ֵׁש לְ בַ ֵ
ּקׁש
להלן סיפור מאלף ,שעובד מסדרת הספרים "אמונה שלמה"
שהובא מהספר "שמחים לשמרו" של ר' משה מאנדל שליט"א
ויש בו כדי ללמדנו כי עלינו לברור את המלים היטב ,כשאנו
מבקשים דבר מאת הבורא ,שכן בקשתנו עשויה להתקיים לא
כפי שהתכוונו.
"בשנת ה'תשנ"ט עמדתי לנסוע לא"י כדי להשתתף בחתונת
קרוב משפחה שהתקיימה ב-ט"ו מנחם אב .בגלל סיבות שונות
הרגשתי חובה להשתתף בחתונה זו למרות קושי הנסיעה,
ועשיתי את כל ההכנות לצאת לדרך .במהלך ההכנות עלה
בדעתי לנסוע דרך בודפשט ולעלות על קברי אבות שם .כיוון
שבאותם ימים בדיוק יחול היארצייט של זקני הגדול הרב הגה"צ
ר' יעקב צבי מאנדל זצ"ל המפורסם בשמו "ר' קאפל הערש".
לפי התכנון חישבתי ,שאני יכול להיות בדיוק ביום היארצייט ,ו'
אב ,בבודפשט על כן ,החלטתי לנסוע לארץ הקודש דרך
בודפשט כך אזכה להתפלל על ציונו של זקני ,כמו גם לפקוד את
קבריהם של קרובי משפחה נוספים שלי מן הדורות הקודמים
הטמונים בהונגריה וברומניה.
יצאתי מארה"ב בתאריך ה מנחם אב ,והגעתי לבודפשט
למחרת .יום שני ו' לחודש ,הוא היארצייט לכן שכרתי רכב
ונסעתי לקברו של זקני זצ"ל .המצבה על הקבר חודשה מספר
שנים לפני כן ע"י קרובי משפחה .חצי שנה לפני נסיעתי הגיע
לביתי אחד מקרוביי ,שביקר בבודפשט והביא תמונות מן הציון.
שמתי לב שקופסת הפח שהונחה שם להדלקת הנרות על הקבר
נעלמה ,כלומר ,מישהו חמד אותה .החלטתי ,באותה שעה,
שכאשר אי"ה אסע פעם להונגריה אקנה קופסה חדשה .כמו כן,
אקנה דבק מיוחד כדי להדביק קופסה זו למצבה ,כך שיהיה
קשה להוריד אותה .וכך עשיתי ,לפני נסיעתי קניתי פח המיוחד
לנרות ודבק.
ואכן ,כשהגעתי ב-ו' מנחם אב לקברו של זקני ,הדבקתי את
הפח היטב למצבה ,הדלקתי מספר נרות והכנסתי אותם אל תוך
הקופסה ,מתוך הרגשת סיפוק ,שתיקנתי את המעוות .כך
עמדתי ליד הציון הקדוש ואמרתי תהלים.
סיימתי את אמירת התהלים בצירוף התפילות המקובלות,
התכוונתי לעזוב את המקום והחלטתי לבדוק האם קופסת
הנרות דבוקה היטב למצבה .באותו רגע שכחתי ,שבפנים
דולקים נרות .בלא לחשוב אחזתי בידי השמאלית את הקופסה,
וניסיתי לראות ,אם אפשר לטלטלה ולקרוע אותה מן המצבה.
הפח היה לוהט מחום וידי נכוותה קשות ,הכאב היה עצום .ידי
התנפחה מיד והופיעו עליה סימנים של כוויות .אי אפשר לתאר
את גודל הייסורים .מיד קראתי בקול רם" :זקני הקדוש ,רבי
יעקב צבי ב"ר שמעון ,הלא אתה יודע ,שאת קופסת הנרות
הזאת הבאתי והדבקתי לכבודך .הבאתי אותה למען יוכלו אלו
הבאים לפקוד את קברך להדליק נרות לעילוי נשמתך.
ועתה ,אני בדרכים ,בארץ זרה ,ועליי לנסוע הלאה לרומניה
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה

לע"נ

תנצב"ה
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למספר ימים לבקר בכמה מקומות .לאחר מכן אני צריך לנסוע
לארץ ישראל ,אני מבקש ממך זקני הקדוש ,שתפעל בתפלותיך,
בשמים שתהיה לי רפואה ,כדי שלפחות אוכל לעבור את המסע
בלי ייסורים".
כך אמרתי בקול רם בלשון אידיש .הלכתי לקחת מים ולשופכם על
ידי כדי לצנן את היד ,שנכוותה והתנפחה .בלבי חשבתי" :יהיה
מה שיהיה ,אני ממשיך לנסוע לרומניה" .בכל כוחי ניסיתי להסיח
את דעתי מן היד הכואבת .עטפתי אותה במטפחת ,ויצאתי לדרך.
והנה הפלא ופלא :מיד כשהתחלתי לנסוע נעלמו הייסורים.
לאחר נסיעה של כשעה ,נזכרתי בידי שנכוותה ,והחלטתי לראות
מה מצבה של היד .הסרתי את המטפחת מידי השמאלית ולא
ראיתי שום סימן של כוויה כל שהיא! הייתי כל כך נרגש מן
המעשה ,עד שנראה היה לי שטעיתי ,בוודאי היתה זו ידי הימנית
שנכוותה .התבוננתי גם בידי הימנית ,והנה גם היא ללא שום
סימן .הסתכלתי שוב בידי השמאלית ולא הבחנתי בשום הבדל בין
שתי כפות ידי ,כאילו לא היו דברים מעולם ,עדיין לא הבנתי ,כי
תפילתי התקבלה וזכיתי לרפואה ,חשבתי לעצמי,שטרדת הדרך
ומוחי העייף הן הסיבות שאינני מבחין בסימני הכוויה על ידי.
כאשר הגעתי בערב למלון בעיר קלויזנבורג ,רומניה ,נחתי מעט
והתבוננתי עוד פעם היטב ביד שמאל ,שוב הסתכלתי על יד ימין
והנה שתי הידיים שוות לטובה ,היד בריאה לגמרי .תפילתו של
הסבא התקבלה .לאחר מספר ימים ,אחרי מסע על קברי צדיקים
וקברי משפחתי ,נסעתי לארץ ישראל ,נשארתי שם עד אחרי שבת
שבע ברכות .ביום ראשון אחר כך ,כלומר :שבועיים אחרי שיצאתי
לדרכי ,דרך הונגריה ,לאחר ביקורי על קברו של זקני הגדול,
נסעתי הביתה לארצות הברית.
כאשר הגעתי לביתי ,ביום ב' בבוקר כ' אב ורציתי ליטול את ידיי,
ראיתי ,והנה היד השמאלית נפוחה ועליה בועות של הכוויה,
בדיוק כפי שהיתה שבועיים קודם לכן ,ליד הציון של זקני
הגדול בעיר בודפשט .נבהלתי ,כי לא יכולתי להיזכר ,אם שוב
נגעתי באיזה פח חם שעורר את הכוויה מחדש .והפלא הגדול
היה שהנפיחות על הכוויה הייתה בדיוק באותו מקום ,שהייתה
לפני שבועיים בבודפשט .לאחר מחשבה ,הגעתי למסקנה ,שלא
נגעתי בשום דבר חם .לפתע נתקפתי בהתרגשות עצומה ,הבנתי
מה קרה :בשעה שהתפללתי על ציונו של זקני הגדול הרי ביקשתי
רפואה משום שאני בדרכים הרחק מביתי ,ותפילתי אכן התקבלה.
כל זמן שהייתי בדרכים ,נעלמה הכוויה כלא הייתה .אולם כאשר
כבר שבתי לביתי -חזרה אליי הכוויה ,אם כי ברוך השם בלי
כאבים ,כי הסכלתי ולא ביקשתי רפואה שלמה באופן כללי ,אלא
רפואה משום שאני בדרך ,ותפילת מֶ חֱ צה זו עשתה ופעלה
במקרה זה את כל המחצה.
באותה שעה למדתי מהקורות אותי דבר חשוב ביותר :שחייבים
להתפלל לבורא עולם על רפואה שלמה ,שלמה ממש .שצריך
לדעת כיצד ומה לבקש.
להשגת סדרת ספריו של ר' צבי נקר ,יש להתקשר 050-4124438
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
גאולה בת טובה ע"ה
רחל רפאת בת השמת ע"ה
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן מזל ז"ל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
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טוב וחיוני לאדם שיעמול לתיקון ושיפור מדותיו !
נלמד מהפסוק" :ואשביעך ...אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני
אשר אנכי יושב בקרבו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך" )פרק יח-יט(
ויש לתמוה :הרי גם משפחתו של אברהם היו עובדי אלילים ,ובמה טובים המה מן הכנענים?
מתרץ הגאון רבי אברהם מסוכוטשוב זצ"ל )בעל אבני נזר( :שונים הם הכנענים ,אשר מלבד היותם
עובדי אלילים ,היו גם מושחתים במדות ובמוסר ]="תועבת ארץ כנען"[ .ושחיתות במדות עוברת
בתורשה לבנים .לפיכך שלל אברהם אבינו מכל וכל לקחת אשה ליצחק מבנות הכנעני המושחת
במדות ,לא כן אלו שמארץ מולדתו של אברהם ,אף שמושחתים בעבירות והיו עובדי ע"ז אך
שחיתות כזו אינה עוברת בתורשה לבנים.
אליעזר בחן את רבקה דוקא במדת החסד וההטבה לזולת .ואף שראה את הניסים שנתרחשו אצלה
)שהמים עלו לקראתה( לא הסתפק בזאת ,כי כאשר בונים בית גדול עם יצחק אבינו ,המבחן האמיתי
הוא במדות הטובות שבאים לידי ביטוי בעין טובה ולב טוב כלפי הזולת )וכפי שממליצים באמרת
חז"ל" :כלה שעיניה יפות )שיש לה עין יפה להטיב( אין כל גופה צריך בדיקה"(.
ולכן מבחן החסד היה בג' דרגות :א( החסד הרגיל ,שהחסד נעשה כפי הבקשה ,לא פחות ולא
יותר) .וזהו שאמר לה הגמיאיני נא מעט מים מכדך( ב( לבחון אם גם תוסיף מעצמה להתנדב
גם על מה שלא ביקש) .וכפי שאמרה "וגם לגמלך אשקה"( ג( לבדוק אם תעשה את החסד
באותה התלהבות ושמחה גם בלי מלות התודה וטובת ההנאה) .וכפי שנאמר "והאיש משתאה
לה מחריש" ...היינו ששתק בכל העת לבחון אם החסד שעושה הוא מתוך השתוקקות לחסד או
שמצפה למילות תודה וטובת הנאה(.
המדות הטובות הם גם הכשרה הכרחית לקבלת התורה וכפי שמובא בשם הגאון מטשיבין -
רבי דב בעריש ויידנפעלד זצ"ל שלכל דבר בעולם יש בית קיבול ,ומהו בית הקיבול לתורה שתהא
התורה משתמרת במעיו? אלא בית הקיבול לתורה הם המדות הטובות ,שרק הם הכלי הקיבול
האמיתי שבו תשכון התורה ,וככל שמעדן האדם יותר את מדותיו כך זוכה יותר שתורתו תהיה
משתמרת בקרבו.
וכדברי הגר"א זצ"ל )באבן שלמה פ"א( שכתב" :כל עבודת ה' תלוי בתיקון המדות ,שהוא כמו
לבוש למצוות וכללי התורה ,וכל החטאים מושרשים במדות ...ובארחות צדיקים מובא" :וכשאין
בידך מדות טובות ,אין בידך תורה ומצוות ,כי כל התורה תלוי בתיקון המדות".:
לשם כך צריך לחנך את הבנים כבר מקטנותם ,כדברי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א
)בספרו אורחות יושר(" :הורים שמכניסין בלב בניהם שהם בעלי כשרון ומצויינים ,והם מהכי
טובים ומוצלחים ,אע"ג שזה נכון וכוונתם לטובה כדי לזרזם ללמוד ,אעפי"כ יצא שכרם
בהפסדם ,כי מכניסים בלבם גאוה ומדות רעות וגורמים שמתנכלים לחבריהם ופוגמין בהם וסופן
שיהיו שנואים מכולם ...ונערים הללו כשנכנסים אח"כ לישיבה ושם יש הרבה טובים מהם ,ואין
מסתכלים עליהם כמו שהיו רגילין ,נכנסין ל"משבר"...
בספר הזכרון להגר"א דסלר זצ"ל מובא שפעם התייחס הרב דסלר לענין זה שבחורי ישיבה צעירים
ממהרים להנשא ,ואמר על כך כי בדורינו מכיון שאין נשמות חדשות )כידוע מכתבי האריז"ל( הרי
שאצל כולם הזיווג נחשב כזיווג שני ,ועל זה אמרו חז"ל )סוטה ב (:שהזיווג לפי מעשיו של אדם ,והיינו,
לפי מדריגתו הרוחנית בתורה ובמדות כך יתאימו לו משמים את זיווגו ,על כן אין מה למהר ,כי ככל
שהאדם עולה ומשתפר במדריגתו ,כך זוכה יותר) ...וכמובן ,כל בחור לפי מצבו ,בהכוונת רבותיו(.
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לשמור על כבוד הזולת
באשר הוא !
נלמד מהפסוק" :ותמהר ותער
כדה אל השוקת ותרץ עוד אל
הבאר לשאוב") "...פרק כד-כ(
וכתב השל"ה הק' :ראה והתבונן בחכמת
המוסר שהיה לרבקה לנהוג כבוד הבריות ,כי
מתחילה שתה אליעזר ונשארו מים בכדה,
ולא ידעה רבקה מה לעשות :אם תתן המים
הנותרים לגמלים ,יראה כאילו משוה הבהמה
לאדם ,להשקותם מכלי אחד .ואם תשפוך
המים הנותרים לחוץ ,הוא גם כן העדר
כבוד להיות יתרת מים נידונין כשופכין .לכן
התחכמה לרוץ ,ומכח הריצה עשתה כאילו
נפל הכד מאליו ונשפך ,ואז מלאה אותו מים.
ובזה נשאר אליעזר בכבודו) .תוכחת מוסר(.
שואל רבינו יונה ז"ל )בפירושו לאבות
פ"ד-א( :מה התועלת לאיש אם יכבדוהו .הרי
אם נכבד הוא ,לא הוסיף מאומה במעלתו
ובכבודו בגלל הכבוד שעשו לו .ואם אדם
מבוזה הוא ,לא יוכלו לעשותו נכבד כי בכך
לא מוסיפים לו כל מעלה שראוי להתכבד
בה .וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה )משלי
כו-ח( "כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל
כבוד" .כי צורר האבן במרגמה עושה שטות,
ולא לאבן כבוד ,כי לא נתעלית בזה .וכן
הנותן לכסיל כבוד ,שטות הוא.
אלא בהכרח יש לומר שכל כבוד אשר
יעשה אדם לבריות ,לעצמו הוא מכבד! כי
עי"ז גורם לבריות שבהכרח יכבדוהו ,ומתורת
חיוב שהוא הכבוד האמיתי .ועל זה אמר התנא
)באבות( "איזהו מכובד? המכבד את הבריות
שנאמר "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו".
ראיית פסוק זה  -אומר רבינו יונה  -הוא
מקל וחומר :אם הקב"ה ,שכל בריותיו לא
נבראו אלא לכבודו ,שנאמר )ישעיה מג-ז(
"ולכבודי בראתיו" ,והן חייבין בכבודו ,ולא
היה בדין להחזיק טובה להם ,כי לא נבראו
לדבר אחר ,וזו היא מלאכתם ואין להם רשות
לעשות אחרת ,ואעפי"כ אמר "כי מכבדי
אכבד ובוזי יקלו" ,כל שכן חבריו ,שאין חייב
לכבדם .אם יעשה להם ,כי יכבדוהו ועל
כפים ישאוהו .וגם זאת המדה אין בה טורח,
והיא נאה ומקובלת.
הגר"ש שבדרון זצ"ל )בספר לב שלום( לומד
ממשנה זו )פ"ד מ"א( שיכול להיות אדם עם
מעלות רבות וחשובות ,כגון שהוא חכם עד
שחז"ל מכנים אותו במשנה "איזהו חכם" .או
שהוא "גיבור" שלדעת חז"ל הוא זה שכובש
את יצרו ,ויכול להיות גם "עשיר" השמח
בחלקו .ועם כל המדות הללו ,אדם זה עדיין
אינו מכובד ואף יכול להיות מבוזה! וכל
כך למה? משום שאינו מכבד את הבריות!
כ"איזה מכובד? המכבד את הבריות"!
אי הזהירות בכבוד הבריות  -אומר רבי
שלום  -נובעת מכך שמחשיב הוא את עצמו.
ומכאן ,שאם אדם יכיר את ערך עצמו וישים
על ליבו את הידיעה שאין הוא אלא "בורג
קטן" מהעגלה הכללית של הכלל ,יהיה הוא
ממילא זהיר יותר בכבוד חברו .ונמצא שבכך
יתכבד הוא בעצמו בתור חלק מהכלל
המכובד...

מצוה לבכות על אדם כשר שמת ,ולהספידו כראוי!
נלמד מהפסוק" :ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה"" )פרק כג-ב(
וכתב רבי אלעזר אזכרי זצ"ל )בספר חרדים פ"ד( :מצוה לספוד על אדם כשר שמת שנאמר "ויבא
אברהם לספוד לשרה ולבכותה" .וזה בכלל גמילות חסדים .ואמרו המתעצל בהספדו על אדם כשר ראוי
לקוברו בחייו .והביאו ראיה מן המקרא ,והרעב שהיה בימי דוד שלוש שנים ,שהיה לסיבת עוון שלא
הספידו לשאול כהלכה .וכן מצוה לבכות על אדם כשר ,כמו שנאמר" :ואחיכם כל בית ישראל יבכו את
השריפה אשר שרף ה'" .וכתוב "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה".
ידועה השאלה :מדוע נאמר בפסוק "הספד" לפני "בכי" הרי מטבעו של עולם בכי הוא קודם
להספד וכפי שקיימא לן בגמרא )מו"ק כז (:ג' ימים לבכי וז' למספד?!
ויתכן לתרץ עפ"י דברי המדרש )ב"ר נח-ה( "ויבוא אברהם" מהיכן בא? מקבורת תרח .וא"כ הדין
נותן שיבכה על מיתת אביו .ועתה שנמצא שמתה שרה ,חשש שמא בבכיתו על שרה תהיה מעורבת
השפעת מיתת אביו ,ויהיה בזה גניבת דעת לעולם ,שיסברו שבכייתו הגדולה היא רק מפני מיתת
שרה )וכמעשה הידוע על הגר"י לוינשטיין זצ"ל שלא רצה להספיד את הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל
מחשש שמא בכייתו תהיה על נכדו שנפטר בעת ההיא ,ויהיה בזה גניבת דעת הבריות(.
לפיכך ,דבר ראשון הספיד וסיפר על מעלותיה של שרה ללא בכיה ,ורק מתוך ההספד על שרה
בא לידי בכיה אמיתית ומוחלטת עליה.
תרוץ נוסף תירץ הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל )בספרו אזנים לתורה( ואלו דבריו :הנה הבכי
מתפרץ אצל קרובי המת עפ"י רוב בשלושה ימים הראשונים כדבר טבעי ,מרוב התרגשות ,אפילו
בלא חשבון מגודל האבידה .וההספד הוא עיון וחשבון מגודל ההפסד הבא ממיתת אדם שהביא
תועלת למשפחה ולציבור.
מעתה יש לומר ,שכאשר מתה שרה ,שהיתה גדולה מאברהם אבינו בנביאות ,ושהיתה מאכילה
ומשקה את כל העוברים ושבים ,ושהיתה מלמדת תועים בינה ומקרבת אותם לעבודת ה' ,ושמאסה
בכתר של מלכים בשביל אמונתה ,היה חשבון ההפסד שגרמה מיתתה לעולם כולו ,גדול כל כך עד
שהקדים אברהם אבינו לחשוב חשבונו של עולם לחשבונו הפרטי .והיינו שהקדים הספד לבכי.
כי על כן ,גם ה"בכי"  -הדמעות על צרתו הפרטית ,נחנקו בגרונו ונתבטלו בדמעות הבאות מרוב
הצער על אבידת הכלל.

מצוה לנחם את האבל ולהפיג צערו בדברי נחמה ועידוד !
נלמד מהפסוק" :ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים 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 (.כיוצא בזה אמרו חז"ל:
אמר רב שמואל בר נחמן :אף ]הקב"ה[ מראה פנים ]=מנחם[ לאבל ,הדא הוא דכתיב )בראשית
לה-ט( וירא אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו" מה ברכה ברכו? רבי יונתן אמר ברכת
אבלים )בראשית רבה ח-טו(
רעיון נאה אמר הגאון רבי חיים מוולאז'ין זצ"ל על מה שאמרו חז"ל )תענית ל" (:כל
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" .ולכאורה תמוה :מדוע נאמר בלשון הוה "זוכה
ורואה בשמחתה" ולא בלשון עתיד "יזכה ויראה בשמחתה"?!
אלא מבאר רבי חיים ,משום שעל החי שסוברים שהוא מת הרי אין מקבלים תנחומים
]כפי שאמרו חז"ל במדרש על הפסוק "וימאן להתנחם" ,שמכיון שיוסף היה חי ,לא קיבל
יעקב תנחומים[ ואילו על המת ישנה גזירה שישתכח מן הלב.
נמצא לפי"ז ,שהמתאבל על ירושלים מעיד שאצלו ירושלים חיה וקיימת ואינה כמת
המשתכח מהלב ,ועל כן מתאבל הוא ואינו מתנחם עליה.
הוא שאמרו" :המתאבל ...זוכה ורואה בשמחתה"  -לשון הוה ,שכן שמחה מסויימת זו
שירושלים לא מתה ,רואה כבר עתה! אלא שמצפה לבנייתה .ודפח"ח.
הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל כותב )בשו"ת אגרות משה ח"ח או"ח סימן כ( כי המצוה
של "ניחום אבלים" איננה רק בזה שמברכים את האבל בברכת "המקום ינחם אתכם"...
היינו שהקב"ה יתן לו חיזוק להתנחם .שכן בזה בלבד אין אדם מתנחם ונעשה שקט ברוחו,
שזהו עיקר התנחומים שחייבה התורה .אלא דרך הניחום הוא כמו שמצינו בחברי איוב
שבאו אליו לנחמו ,שהרבו לדבר אליו.
ונפק"מ לדינא בזה ,שאם האדם מנחם בריבוי דברים ,הרי שצריך לקיים את הוראת חז"ל
)מו"ק כח" (:אין המנחמים רשאין לומר דבר עד שיפתח האבל" .אבל אם רק מברך כדרך
שנוהגים לומר "המקום ינחם אתכם" ...אזי אין צריך שהאבל יפתח בדברים קודם לכן,
דכיון שאין ברכה זו עיקר חיוב התנחומים )שהם כדי להשקיט רוחו( אין צריך להתחלה של
האבל ,ואין אמירה זו אלא גמר דברים של המנחם.
לפיכך המנהג הוא ,שאחרי שישבו והתעכבו מעט בבית האבל ודברו דברי תנחומים ממש
וקיימו המצוה ,אזי מסיימים בברכה זו של "המקום ינחם אתכם".

המשפחה היהודית היא הספינה שבאמצעותה אנו שטים
בגלות אלפי שנים ,היא הספינה שמובילה אותנו ליעד הגאולה
 מאברהם אבינו ועד משיח צדקנו.מוסדות החינוך  -מגן ילדים ועד ישיבה גדולה  /סמינר -
משפיעים משמעותית ,אך מה שקובע בעיקר הוא הבית! האווירה
בבית ,וכל מה שמתרחש בה.
*

*

*

חיזוק המשפחה ,אמור אם-כן לעמוד בראש מעייננו .וכמו בכל
דבר רציני :אין פתרונות פלא .הדבר דורש מחשבה ,זמן והשקעה
ארוכת טווח .בכל ספק ראוי להתייעץ עם מומחים ,ובעיקר
מומחים מנוסים.
יחסי הורים-ילדים הנם אחת החוליות המרכזיות של המשפחה
היהודית ,נושא שמשפיע ביותר על איכות הבית .יחסים שבנויים
על ערכי אהבה וכבוד תורמים מאוד להצלחת כל בני הבית
במגוון תחומים .כמה נפלא כאשר כולם חיים עם הרגשה טובה,
שביעות רצון וביטחון עצמי .יסודות שיאפשרו להם להצליח
בעתיד ,לעמוד בניסיונות ,לצלוח אתגרים בחיים! לעומת זאת,
אווירה שמשדרת "כבד על הלב" מפתחת קשיים ,הפרעות ריכוז
וחוסר מוטיבציה.
שאלת השאלות היא כמובן :איך נבטיח שיחסי הורים-ילדים
בבית נצבים על הקו הנכון?
אחת הדרכים המוצלחות להגיע לתשובה ,היא פשוט לשוחח,
לדון ולהתייעץ עם הורים אחרים .לחלוק את הניסיון המשותף
שכל אחד רוכש בתחום .לכל משפחה יש את הרקע והמיוחדות
שלה כמובן ,אך המשותף עדיין מרבה על המפריד וניתן להחכים
רבות משיחה ידידותית פשוטה!
נזכור תמיד שעצה  -גם אם קטנה אך מועילה  -שווה זהב!
הדבר אמור לא רק לגבי עצות שבאות לתת מענה להתמודדות
מסוימת ,כי אם לשלל מנהגים או הרגלים חיוביים שרווחים
בחלק מהבתים .לדוגמא; הוזמנתי פעם להתארח במשפחה בליל
שבת קודש .הבחנתי שבמהלך 'ברכת הבנים' האבא לא ניגש
אל הילדים ,אלא הם ניגשים אליו .מתייצבים בתורם לקבל את
הברכה ,בגדול החל ובקטון כילה .אפילו הילדים הנשואים ניגשו
להתברך .לפני קבלת הברכה מנשק הילד את כף ידו הימנית של
אבא .מקור לכך נמצא בספרי הקבלה והחסידות ,וראוי לנהוג
כן.
על כל פנים ,את צורת 'ברכת הבנים' הלזו לא הכרתי עד
אז  -אבל מהרגע שהבחנתי בו סברתי שיש לאמץ אותו אל
ביתי .זה אמנם דבר "קטן" אך לעניות דעתי הוא תורם רבות
ליחסי הורים-ילדים ראויים ומכובדים בהתאם לרצון ודעת

התורה הקדושה.
זו רק דוגמא אחת מני אלף .כל אחד יכול לעקוב אחר סביבתו
ולגלות את המאפיינים שמתאימים לשילוב בתוך המקדש-מעט
הפרטי שלו .אם נחפש כל הזמן כיצד להיטיב את היחסים
והאווירה בבית חזקה שנזכה בכך!
*

*

*

בסייעתא דשמיא התגייס 'מכון אהבת אמת' גם בתחום זה,
בהפקת חוברת קטנת הכמות אך רבת האיכות תחת השם 'אדני
הבית' .לאחר הפרסום אודותיה באחד העלונים הקודמים אזלה
המהדורה ,וכעת הדפסנו אותה שוב  -אם כי בכמות מצומצמת.
החוברת מכילה כללים קצרים לחיזוק היחסים בין כתלי
הבית ,ובעיקר כיצד ואיך לחנך את הילדים :המתנה היקרה
ביותר שאנו יכולים להעניק לילד שלנו זה לחנך אותו "על
פי דרכו" .ובתחום זה טועים הורים רבים בסברם כי עדיף
להתייחס אל הילד כ"חבר" ,כשווה בין שווים  -כנאה וכיאה
לרוח הדמוקרטיה והשוויון...
השקפה זו שמוצאה מאווירת ה"דמוקרטיה" והפינוק של
ימינו ,לא תורמת לילד בכלל ,אלא ממש מזיקה לו בטווח
הקצר ואף בטווח הארוך .היא רק מלחיצה אותו ומעמידה
אותו במצב לא טבעי שלבסוף מתפרץ אצלו בצורת התנהגותו.
בנקודה זו מתחבטים הורים רבים שמצד אחד מעוניינים לחנך
את הילד ללא פשרות ,אך מצד שני חוששים לאבד את הקשר
הקרוב אליו .בחוברת אנו מפרטים על צורת החינוך האותנטית
והראויה.
ראוי להדגיש שהרמב"ם כותב שכאשר יש "מחלה" במידות
של האדם ,תיקונו לחזקו בצד השני הקיצוני ולאחר זמן מה
הוא יתאזן לשביל הזהב-האמצעי .בגלל שבדורינו יש "מחלת"
פילוג ואלימות בעניני בין אדם לחברו ואף בתוך המשפחה
ביחסי הכבוד הראוי בין הילדים להוריהם ואף בין ההורים
לילדים ,חשוב מאוד מאוד להשתמש בכל האמצעים כדי לאזן
את הקלקולים .אנחנו ב"מכון אהבת אמת" במסירות נפש
עובדים על כך שנים רבות ,ואף הוצאנו חוברת הנ"ל להורים
בלבד ,וחוברות לילדים ללימוד בכיתות בכל התחום של "דרך
ארץ"  -בין אדם לחברו.
חבל על כל תלמוד תורה שעדיין לא הזמינו את החוברות האלו
ועליכם ההורים שאחראים על חינוך ילדיכם ,אתם חייבים לדאוג
שהחוברות יהיו חלק ממערכת הלימודים בתלמוד התורה ולא
כתוספת ו"העשרה" בלבד.
להתייעצות בנושא רגיש זה או לתגובות של הורים ומחנכים
ניתן להתקשר ל"מכון אהבת אמת" טל02-5671812 :

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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ליקוטים נפלאים
פרשת חיי שרה
"ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה"
(כג ,ב)

"אשר לא תיקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר
אנכי יושב בקרבו" (כד ,ג)

בדרך כלל בוכים על הנפטר ואחר כך מספידים .וכאן כתוב
להיפך לספוד לשרה ואחר כך לבכותה .והסיבה היא מכיון
ששרה אמנו הייתה תמיד בתוך האוהל מחמת צניעותה לכן
כשנפטרה לא הכירו את המעלות המיוחדות שבה ,וכמו שמצינו
כשהמלאכים באו אצל אברהם שאלוהו :״איה שרה אשתך״?
(בראשית י״ח ,י״ט) כדי להודיע לאברהם שהיא צנועה (שפתי
חכמים) משום כך הוצרך אברהם קודם להספידה כדי שידעו מי
הייתה שרה אמנו ואז כששמעו את ההספד בכו כולם יחד עם
אברהם .לכן כתוב קודם לספוד לשרה ואחר כך ולבכותה.
(לבוש יוסף)

מדוע היה אברהם צריך להשביע את עבדו שלא ייקח מבנות
כנען ,והלא כבר אמר עליהם נח "ארור כנען" ובוודאי לא יעלה
בדעתו לעשות זאת?
יש לומר ,מכיוון שהעבד עלול לחשוב בלבו שיצא כנען מקללת
הארור ,לאחר שברך הקב"ה את אברהם "והיה ברכה" ,כלומר,
שכל משפחה שיהיה אברהם בתוכה תהיה מבורכת .וכן אמר
עליו "ונברכו בך כל משפחות האדמה".
לכן אומר אברהם "אשר אנכי יושב בקרבו" ,כלומר ,למרות שאני
יושב בתוכו ,והם מתברכים בגללי ,בכל זאת ,אין זה מוציאם
מקללתם.
(אור החיים)

"גר ותושב אנכי עמכם" (כג ,ד)
הצדיק הוא כמו גר בעולם הזה .עיקר ותכלית חייו הוא לעולם
הבא" .התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין" .אבל
הרשע חושב את עצמו לתושב בעולם הזה ואינו מעלה על דעתו
שיצטרך פעם להיפרד מן החיים עלי אדמות.
הוא שאמר אברהם לבני חת "גר ותושב אנכי עמכם" ,שנינו ,אני
ואתה ,גר ותושב אנחנו ,שתי השקפות עולם נפרדים זה מזה
באמונות ובדעות .ולכן תנו לי אחוזת קבר ,בפני עצמי ,נבדל
ונפרד מכם.
(המגיד מדובנא)

"שמענו אדני" (כג ,ו)
אמר ר' יוסף יוזל הורביץ :בני חת כינו כמה פעמים את אברהם
"אדוני" ואברהם לא השיב להם אף פעם בתואר זה .אברהם ויתר
להם מכספו ,אף השתחווה להם ,אבל אדוני לא אמר ,כי אין אדון
לאברהם זולת הקב"ה.

"נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי
שמה ...ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה
הוא" (כג ,יג-טו)
רש"י כתב "נתתי  -מוכן הוא אצלי והלוואי נתתי לך כבר".
לכאורה לא מובן מה רצה רש"י בזה .אפשר לומר בדרך צחות,
שעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של "עפרון" היא ר'.
והאות האמצעית של "אברהם" היא גם כן ר' ,וביחד זה ארבע
מאות .אם כן ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין
אותיות שמי  -מאתיים" ,ובינך" שנמצא בין אותיות שמך -
מאתיים ,מה הוא ...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)

"וירץ לבן אל האיש" (כד ,כט)
שואל רש"י" :למה רץ ,ועל מה רץ? ויהי כראות את הנזם ,אמר
עשיר הוא ועינו נתן בממון" .אמרו חז"ל" :פסיעה גסה נוטלת
ממאור עיניו של אדם" ,וזהו אשר שואל רש"י ,למה רץ ועל מה
רץ? הלא עיניו עלולות להיות כהות מחמת הריצה! והתשובה
היא :עיניו נתן בממון ,כל כך היה להוט אחר הממון ,עד שהיה
מוכן לתת עיניו עבור הממון ,ואפילו את אליליו זרק מן הבית
עבור הממון ,כמו שכתוב ואנכי פיניתי הבית ,מעבודת אלילים,
כך היא דרכם של "הלבנים למיניהם" שהם מוכנים לוותר על
גופם ועל אליליהם עבור הממון.
(אמרי חן)

"וירץ העבד לקראתה" (כד ,יז)
אליעזר לא סמך על הניסים שראה בדרכו לקבוע בוודאות שזו
מתאימה להיות אשה ליצחק ,אלא ביקש סימנים להיווכח שהיא
אמנם בעלת חסד ויש בה יראת שמים ומרן הגרי"ז זצ"ל הגאב"ד
דבריסק הוכיח מהמעשה של אליעזר שבזיווג אין להסתמך על
סימנים מן השמים ,ואפילו על ניסים המורים ,כביכול ,שזהו
הזיווג ,אלא צריך עוד לבחון ולברר העניין אם היא יראת שמים
וצדקנית במעשים ,וכמו אליעזר שלא סמך ,אלא בחן את רבקה
לראות צדקותה.
(טעם ודעת)

"וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט
מים מכדך" (כד ,יז)
יש להבין ,מדוע עתה המעיט אליעזר מן הסימנים שהתנה
בתחילה?
הנה ,בתחילה אמר "ואומר אליה הטי נא כדך ואשתה" ,ואילו
עתה הסתפק ב"הגמיאיני" ,שהיא לשון פחותה משתייה ,ועוד
הוסיף ואמר "מעט מים" .זאת ועוד ,עתה לא עמד על כך שתטה
את כדה להשקותו ,כפי שהתנה בתחילה .מדוע?

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת חיי שרה
יש לומר ,שראה אליעזר שהמים עולים לקראתה ,וזהו סימן
מובהק שאין היא מבנות הכנעני ,אלא מזרע קדוש כאברהם.
עתה עלה בלבו של אליעזר החשש שמא לא תעמוד בתנאים
שהתנה בתחילה ,ויפסיד אותה .לכן המעיט בתנאיו ככל
האפשר ,כדי שיוכל להשיגה בנקל.
(אור החיים)

"ויאמר עבד אברהם אנכי" (כד ,לד)
פעם אחת נזדמן לעיירה אחת החפץ חיים .נכנס אל בית הכנסת
וישב אל שולחן בפינה והחל ללמוד .איש לא הכירו ואף הוא לא
סיפר לאיש מי הוא .בליל שבת לאחר תפילת ערבית ניגש אליו
אחד מבעלי הבתים שבעיר ,וביקש להזמין אותו אל ביתו
לסעודת שבת .קם רבי ישראל ואמר בפשטות :אני החפץ
חיים ...רבי  -נבהל האיש  -מדוע לא גילית עד עכשיו לאף אחד
מי אתה?! ענה החפץ חיים :עד עכשיו לא הייתה כל סיבה לגלות
זאת ,ואילו עכשיו נחוץ הדבר .מדוע הדבר נחוץ? תמה האיש.
השיב החפץ חיים :כאשר לבן הזמין את אליעזר לאכול ,השיב
אליעזר :עבד אברהם אנכי ,ובכך התכוון לומר ,דע לך שאני נזהר
מאוד בכשרות מזוני ...כך גם אני – סיים החפץ חיים  -כל הזמן
אני נזהר ומונע את עצמי מפרסום ,אולם כאשר מזמינים אותי
לסעודה מוכרח אני לגלות את זהותי ,כדי שלא אכשל חלילה
במאכלים שיש בהם פקפוק בדבר כשרותם...

"ויאמר עבד אברהם אנכי" (כד ,לד)
על פי רוב שדכן חוטא בקצת דברי שקר והגזמה ,ומתוך שאיפתו
לקרב את שני הצדדים זה לזה הוא ממציא סיפורים שלא היו ולא
נבראו .לכן אליעזר השדכן הכריז :דעו ,עבד אברהם אנכי ,ואיש
מאנשי אברהם אינו דובר שקר.

"ותאמר שתה אדוני ותמהר ותורד כדה על ידה
ותשקהו" (כד ,מו)
כנגד מה שאמר אליעזר "הגמיאיני נא מעט מים"  -אמרה היא
"שתה" ,כלומר ,כחפצך.
"ותמהר ותורד כדה על ידה"  -רבקה לא רצתה שיטרח אליעזר
לשאת בידו הכד לשתות ,לכן מיהרה להורידו" .ותשקהו"  -לא
רק שלא טרח לשאת את הכד ,אלא היא קרבה את הכד לפיו,
כדי שלא יצטרך להטות את הכלי.
ומדוע לא אמרה מיד "גם לגמליך אשאב" אלא עיכבה את דבריה
עד לאחר שהוא עצמו סיים לשתות?
יש לומר ,כי גם דבר זה נעשה על ידה מתוך חשבון ומחשבה של
צדקות .אם הייתה אומרת כך מיד בתחילה ,היה אליעזר ממהר
לשתות ,כי הוא יודע שהיא צריכה עוד לטרוח להשקות הגמלים.
אבל כאשר לא הזכירה את השקיית הגמלים ,חשב אליעזר
שזוהי כל טרחתה של רבקה ,לכן שתה בנחת לאטו ולא נחפז
לסיים.
(אור החיים)

"ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או
עשור אחר תלך" (כד ,נה)
פירש רש"י" :ובתואל היכן היה? הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך
והרגו" .ובמדרש רבה מובא שבתואל נתן סם המוות במאכל
אליעזר ,בא מלאך והפך הקערות .ולמה רצה בתואל להרוג את
אליעזר? אלא ,הדין הוא :אדם ששלח שליח לקדש לו אשה ומת
השליח בדרך אסור השולח בכל הנשים שבעולם ,שמא קידש לו
אשה והן קרובותיה .ולכן רצה בתואל להרוג את אליעזר ,שליחו
של יצחק ,כדי לאסור על יצחק כל הנשים שבעולם ,ולא יהיה לו
יורש וממילא הוא ובניו ירשו אותו .ואליעזר חשש לכך ולכן לא
רצה לאכול עד שיגמור את השידוך.
(חמדה גנוזה)

"ותיקח הצעיף ותתכס" (כד ,סה)
אל הרה"ק ר' מרדכי מבילגורייא זי"ע (יום פטירתו כ"ה
מרחשון) ,נכנס פעם איש אחד שאשתו לא התנהגה בדרכי
הצניעות ,והשיח לבו לפניו שאין פרנסתו מצויה לו ,אמר לו
הגה"ק אם תבטיח לי שמהיום תקפיד בביתך על דרכי הצניעות
וקיום תורה ומצוות כראוי ,מבטיח אני לך שמכאן והלאה תהיה
הברכה שרויה בביתך ופרנסתך תעלה לך בניקל ,וסיים דבריו:
והרי זה מקרא מפורש ,דכתיב 'ותיקח הצעיף ותתכס' .צעי"ף
הוא ראשי תיבות ע'מך י'שראל צ'ריכים פ'רנסה' ,צעיף' הרומז
לפרנסה ,תבוא על ידי 'ותתכס' שתלך בצניעות.
(סיפורי צדיקים)

"ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם
מתנות" (כה ,ו)
רש"י" :שם טומאה מסר להם" .הסביר רבי מאיר שפירא
מלובלין :אברהם אבינו חשש שבני הפילגשים יעשו כל מעשה
רע במסווה שהם בני אברהם ,ויכשילו את העולם ויגרמו
לאנדרלמוסיה רוחנית .מסר להם אפוא שם טומאה ,היינו ,טבע
עליהם את חותם הטומאה ,ומעתה יהיה ברור לכל העולם מי ומי
הם .אברהם יצר בכך הפרדה ובהירות בין טומאה לטהרה.

"שמה קבר אברהם ושרה אשתו" (כה ,י)
הרבי מקוצק היה מתרעם על ההולכים אל קברות הצדיקים
בבית העלמין של לובלין והיה אומר שכבר אינם שם עוד .אחרי
פטירת הרבי ר' בונם מפשיסחא ,ביום ההילולא הראשון ,נסע
הרבי מקוצק לפשיסחא .בהגיעו לשם פגש את רבי יצחק מוורקי
ואמר לו :לא באתי ליום ההילולא של רבנו ,אינני איש של קברות,
אלא ידעתי שאתה תהיה כאן ובאתי לפגשך.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת חיי שרה
"תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי
מלפני" (כג ,ד)
לאחר פטירתו של החוזה מלובלין ,בתשעה באב תקע"ה ,נטל
תלמידו רבי נפתלי מרופשיץ כלי חפירה והלך לתור אחר מקום
קבורה ראוי לרבו .רבני העיר ופרנסיה ,שהתנגדו לדרך החסידות
של החוזה ודעתם לא הייתה נוחה מגלויי הנבואה שלו ,הזהירו
ראשי החברה קדישא שלא להקצות לו מקום מכובד בבית
הקברות ,אך רבי נפתלי שפיקח היה ,הצליח לשכנע את
הקברנים ללכת עמו לחפש מקום בבית העלמין דמתא ,וסיכם
עמם שכאשר יסמן להם יתחילו מיד לחפור באדמה ויזדרזו
במלאכתם .באישון לילה ,בעוד החושך מכסה ארץ ,יצא רבי
נפתלי עם גבאי החברא קדישא כדי לחפש מקום למנוחת
החוזה .בהגיעם ,החל הגבאי לפנות אנה ואנה ,כשכל העת אומר
לו רבי נפתלי" :מצדי אין הבדל היכן יניחוהו ,כי כל מקום ראוי
לו" ,עד שלפתע אמר" :אפשר להניח אותו כאן" ,ומיד רמז רבי
נפתלי לקברנים והללו החלו לחפור במרץ .בדק הגבאי את
המצבות שעמדו בסמוך לו ,ולתדהמתו גלה ,כי עומדים הם
בחלקה המיוחסת ביותר בבית העלמין העתיק ,בסמוך למצבת
קבורתו של גאון דורו רבי שלום שכנא מלבלין .החל הגבאי
למחות ובקש למנע את המשך חפירת הקבר ,אלה שרבי נפתלי
החל להתווכח עמו ,ועד כה וכה סיימו הקברנים את מלאכתם.
הציע רבי נפתלי לגבאי לשאול את פי רבה של העיר ,רבי עזריאל
הלוי הורביץ שכנה "ראש ברזל" ,והוא פסק ,שמכיון שהקבר כבר
נחפר אסור לשנות ,על אף חוסר שביעות רצונו ממה שאירע.
תלמידי החוזה ראו בכך אות ומופת ,שכן תדיר היה החוזה מצווה
לעלות ולהשתטח על קברו של רבי שלום שכנא ואמר ,שכל
הצדיקים שהיו טמונים בלובלין כבר התגלגלו לארץ ישראל ,ורק
הוא נותר לבדו להגן על העיר.

"וישתחו לעם הארץ לבני חת" (כג ,ז)
בדורות הקודמים ,בישיבות שבחוץ לארץ ,עדין לא היו פנימיות
וגם לא חדרי אוכל ,ובחורי הישיבה היו אוכלים וגם ישנים אצל
בעלי הבתים שבעיירה .בעירו של החתם סופר היה בעל בית
אחד שהוטל עליו להחזיק בחור ,והוא ביקש להתחמק
מהתפקיד .חבל היה לו על מנת האוכל ועל המיטה שהוצרך
להשקיע בתלמיד הישיבה .פנה אל החתם סופר ואמר לו" :כבוד
הרב ,אני מוכרח לומר שהבחור שנמצא אצלי הוא בחור בלי
ח' "...מה הכוונה בחור בלי ח'? חסר לו ח' במילה "בחור" ,הוא
בור ,לא בחור ,בור ועם הארץ ,ואינני חפץ להחזיק אותו בביתי.
חייך החתם סופר ואמר :בחור בלי ח' הוא רק בור ,אבל 'מחזיק'
תורה בלי ח'  -הוא מזיק תורה ,וזה יותר גרוע" .לעומת זאת -
המשיך החתם סופר ואמר  -מי שהוא כן "מחזיק" תורה ,עם ח',
אפילו הוא עם הארץ ,יש לכבדו בכל הכבוד הראוי .שהרי כך
נאמר "וישתחו לעם הארץ לבני חת" ,אפילו לעם הארץ אם יש
בו "חת" ,דהינו הוא מחזיק תורה ,יש להשתחוות לפניו ולכבדו.
(ומתוק האור)

"לכל באי שער עירו" (כג ,י)
"שכולם בטלו ממלאכתן לגמול חסד לשרה" (רש"י).
בעת פטירתו של רבי חיים הכהן מפס ,בראש חודש מר חשון
תקצ"ו ,הכריזו רבני העיר על ביטול מלאכה עד לאחר קבורתו
של רבם הנערץ כפי שנוהגים בפטירת צדיקים לכבודם .אחד
מבני העיר ,שבבעלותו הייתה חנות למוצרי מזון ,סגר אף הוא
את חנותו ,אלא שאחד הקונים שכנעו לפתוח את החנות כדי
למכור לו שק של קמח .ביציאתו ,הסתבכה גלימתו בכד שמן
שעמד בחנותו ,ועד ששם לבו ,זב השמן היקר לאיבוד וכמה שקי
קמח שנרטבו יצאו מכלל שימוש .ביקש האיש להרוויח כמה
פרוטות ממכירת הקמח ויצא בהפסד גדול ,כעונש על הזלזול
בכבוד הצדיק המנוח.

"וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם
לעפרון ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר"
(כג ,טז)
מעשה ברבי אפרים זלמן מרגלית מברודי שהלך אצל אחד
מגדולי המלכות להשתדל בדבר המתקת דין גזירה רעה שנגזרה
על היהודים שלא כדין ,עם ששר זה ידוע ומפורסם היה כ"לקחן"
שידו פשוטה לקבל מתנת יד ,קשה היה לו לרבי אפרים זלמן
שהיה נקי כפים ובר לבב ,להציע לשר שוחד ממון ,בא אליו
בעקיפין והקיף בדברים סחור סחור ,ואותו שר שחומד ממון
היה ,גם הוא התבייש לתבוע ממנו בפה .פתח השר ואמר :רבי
אותה בקשה שאתה מבקשני עליה אמלאנה ברצון רב ,אלא
שגם אני בקשה גדולה לי אליך .סוחר גדול פלוני בעירנו ,חוב
גדול של ממון יש לו עלי ,יואיל נא מר לסור אליו .מיד הבין רבי
אפרים זלמן את הרמז הדק והכל על מקומו בא בשלום .לאחר
מעשה יצא רבי אפרים זלמן ודרש :מה דכתיב 'ארבע מאות
שקל עובר לסוחר'? עפרון זה ,נשיא בני חת ,שמתחילה אמר לו
לאברהם "ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא" התבייש
לקחת את השקלים במישרין מידו של אברהם ,לפיכך עמד
והפנהו אל סוחר פלוני ופלוני ואברהם אף הוא הבין את הרמז
והעביר לסוחר...
(על התורה)

"ולקחת אשה לבני" (כד ,ד)
הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע סיפר פעם לאחותו הצדקנית אשת חבר
להגה"ק הסטייפעלר זצוק"ל ,היום היה אצלי יהודי שבא לברר
אודות בחור (לענין שידוכים) והנה כששאלני על 'יראת שמים',
עניתיו ס'קען זיין בעסער (יש לו במה לשנות דרכיו ולהתעלות
יותר ממצבו העכשווי) כמו כן כששאלני על 'התמדתו ואהבת
התורה שבקרבו ,עניתיו 'ס'קען זיין בעסער' .כך עניתי על כל
שאלותיו וספיקותיו ,ורציתי בזה לרמז לו  -אין הבחור ראוי לך.
בצאתו מביתי ,אמר לי ,מבין אני מתוך דברי הרבי שמדובר
בבחור מוכתר בכל מידה נכונה  -ירא שמים מרבים ,מתמיד
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סיפורים נפלאים
פרשת חיי שרה
עצום בלימודיו ,בעל מידות טובות מאין כמוהו וכו' ,כי הרי
שמעתי שאתם אומרים שעדיין יש לו מקום להתעלות ,משמע
שזה ה'חי סרון' היחיד שיש לו ,ומכיוון שידעתי גם ידעתי כי אין
'מושלמים' בהאי עלמא ,הרי זה ה'חתן' המתאים לי ,ועוד באותו
היום נגמר השידוך בכי טוב .ובכן ,אמר ה'חזון איש' ,הבט נא
וראה ,האיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ,הרי יהודי זה
'בר דעת' הוא ,ואף אני אמרתי לו דברים (כמעט) מפורשים 'יש
לבחור הרבה מה לשנות ולהיטיב את מעשיו' ,והאיך נהיה כדבר
הזה ,שהבין מדברי שהבחור 'כליל המעלות' הוא ,אלא ,בהגיע
העת והזמן לזווג את בת פלוני לפלוני ,נהפך כל העקוב למישור,
ו'תקפוץ' הארץ ואף השמים אם יצטרכו לזה ,ה'חכם' יהפוך
לסכל והשומע לחרש ,והשידוך ייגמר' ...כי מה' אשה לאיש
(מו"ק יח ):כיו"ב אמר הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע שבבוא העת
לגמור השידוך מוליך הקב"ה את ההורים כבלינדע פערד (סוסים
עיוורים) שלא יראו כל חיסרון במדובר ובכך יתנו את הסכמתם
ויצא השידוך לפועל.
פעם קבל איזה 'מחותן' בפני ה'פני מנחם' כי זה לאחרונה לקח
'חתן' לבנו והכל 'מכרו' לו כי החתן הנו ממש 'רבי עקיבא אייגער',
ועתה משנגמר השידוך נתברר לו שלא מיניה ולא מקצתיה – לא
רעק"א שבדור הקודם ,ולא בדור הזה ,לא תלמיד חכם ולא בן
תלמיד חכם ,כי אם כמעט עם הארץ גמור ...נענה הפני מנחם
ואמר ,הנה בבוא העת והזמן לגמור השידוך עם 'בת פלוני לפלוני'
שהוכרז ארבעים יום קודם יצירת הוולד .נוטל הקב"ה את ה'שכל
' מהורי המדובר ,שלא יזיקו ולא יפריעו את הדבר מלבוא לידי
גמר ,ומכיוון שכן בקל היו יכולים לפתותך ש'חתן דנן' הנו רעק"א
בכבודו ובעצמו ...אמנם כעת משנגמר השידוך החזירו לך את
השכל במתנת חינם מן השמים ,וכי על זה דווה לבך ,האם היה
עדיף לך להישאר מבלי שכלך? ...ימלא פיך תהילתו על שחזר
השכל אליך בשלמותו.

"ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר
עשה" (כד ,סו)
מפרש רש"י ,סיפר לו ניסים שנעשו לו שקפצה לו הדרך
ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו.
השאלה :מילא שהתפלל לפגוש את המשודכת של יצחק ,זה
דבר "אשר עשה" ,אבל זה שקפצה לו הדרך מה זה קשור לדבר
"אשר עשה"?
התשובה :הגמ' במו"ק (דף יח) מספרת שרבא שמע איש פלוני
מתפלל :רבש"ע תן בליבה של פלונית שתסכים להינשא לי.
אמר לו רבא ,אל תבקש כך .כי אם היא ראויה לך אז היא לא
תישמט ממך ואם היא לא ראויה לך אז מה לך ולצרה זו .לא שמע
אות ו פלוני לעצתו והמשיך להתפלל ,נענה ,ונשא אותה לאשה.
לאחר זמן שמע רבא את אותו אדם מתפלל מקירות ליבו:
רבש"ע ,או שתיקח אותי מהעולם או אותה.
מסביר החתם סופר בשם רבו בעל ההפלאה ,שזה מה שנאמר
בברכות ח' שכאשר נשא אדם אשה היו שואלים אותו "מצא או

מוצא"  -האם "מצא אשה מצא טוב" או "ומוצא אני את האשה
מר ממוות".
ופירוש הדברים :באמת תמיד "מצא אשה מצא טוב"! ולמה? כי
מה' אשה לאיש.
אבל אם "מוצא אני"  -האיש פועל בתפילתו להשיג אשה פלונית
מסוימת ,ובאמת היא אינה בת זוגו ואינה מתאימה לו ,אזי תהיה
היא לו מרה ממוות.
לכן ,מזה שרבקה נזדמנה לאליעזר על ידי התפילה ,זו אינה ראיה
שהיא המיועדת ליצחק ,כי אולי זה בגדר "מוצא אני"  -ע"י
תפילה ,ואז חלילה זה יהיה "מר ממוות".
אבל מזה שקפצה לו הדרך ,משמע שדרכו רצויה ואז ברור שזה
בבחינת "מצא אשה מצא טוב".

"ויבאה יצחק האהלה ...ותהי לו לאשה
ויאהבה" (כד ,סז)
מעשה בבחור כבן  ,28שזכה להתארס בשעה טובה עם בת
ישראל כשרה .והנה ,מספר שבועות לפני מועד החתונה ,החל
הבחור להרגיש רגשי חרטה מהשידוך ,עד שחשב בליבו לבטל
את החתונה ...פנה אפוא לרבו ,הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה
זצ"ל ,והתלונן 'כל השידוך נכפה עלי מחמת לחץ ...אני כלל לא
שלם עמו ,כי איני מרגיש שום זיקה רגשית לכלה' ...אמר לו הרב
וולבה ,שיש כאן עניין חמור מאוד של ביזיון נורא לבת ישראל
באם השידוך יתפרק לפתע ,ובפרט כשכבר נקבע מועד החתונה;
אך מאידך ,איך אוכל לכפות עליך להינשא עם אחת שאינך רוצה
בה כלל ,אולי בכל זאת יש כאן סיבה קצת מוצדקת ...הרב וולבה
הפטיר ,שעניין חמור כזה יש להגיש לפני פוסק הדור  -מרן
הגרי"ש אלישיב זצ"ל .התקשר הרב וולבה אל אחיינו ,הרה"ג ר'
בן ציון קוק שליט"א ,ממקורבי מרן הגרי"ש ,וביקש להיכנס
בדחיפות עם הבחור אל רבן של ישראל ,ולשמוע את חוות
דעתו .ואכן ,נכנסו אל הקודש פנימה ,והציעו את הבעיה .וכיצד
הגיב הרב אלישיב?  -הוא פנה אל הבחור ושאלו' :אם היית יודע
שאין כלה אחרת בעולם חוץ ממנה ,היא זאת היחידה שאתה
יכול למצוא  -האם גם אז לא היית מתחתן איתה ,או שמא היא
כל כך דוחה אותך ,שאפילו אם היית יודע שאין אחרת ,גם אז לא
היית נושא אותה לאשה? '...השיב החתן' :אם הייתי יודע שאין
לי אחרת ,הייתי מסכים' .אמר לו הרב אלישיב' :דע לך שאתה
אכן במצב הזה .מבחינתך אין אחרת בעולם מלבד ארוסתך!...
ומדוע אין לך אחרת חוץ ממנה?'  -המשיך מרן זצ"ל והסביר
לחתן ' -כי בת ישראל אסור לבייש; אם חלילה תבטל את
השידוך ותבייש אותה ,אתה יודע במה זה כרוך? ...וממילא אין
לך אחרת ועליך להתחתן איתה!'...
(ופריו מתוק)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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להיות בדרגת בטחון
"ויאמר בת מי את" (חיי שרה כד ,כג) .פרש"י ,לאחר שנתן לה ,שאלה .לפי
שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח הקדוש ברוך הוא דרכו .זה חידוש,
עפרון עלה לגדולה ,רק לכבודו של אברהם
"ועפרון ישב" (חיי שרה כג ,י) .פרש"י כתיב חסר ,אותו היום מינוהו שוטר שעדיין לא ידע שתסכים ללכת וכו' ואיך סמך ונתן לה? וזה כבר דרגת בטחון,
עליהם מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו ,עלה לגדולה .כוונת רש"י שבטח בהקב"ה שיעשה חסד עם אברהם ,ולא שאלה בת מי את.
שבכדי שאברהם יתעסק לקנות השדה מאדם נכבד ,סובבו מן השמים ועדיין קצת קשה ,כיון שלאחר מכן שאל אותה בת מי את ,למה לא שאל
לפני כן? ויל"ע.
שעפרון יעלה לגדולה.
כל אדם מוקף תמיד בניסים
היינו שלפעמים אדם עולה לגדולה לכבוד איזה צדיק שצריך ממנו דבר [דבר
"ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה" (חיי שרה כד ,סו).
חשיבות כמו אחוזת קבר] ולא בזכות עצמו[ .ולא כל מי שמכר דבר לאברהם עלה
פרש"י גילה לו ניסים שנעשו לו שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו רבקה
לגדולה ,רק כאן היתה קנייה מיוחדת].
בתפילתו.
מה בכח אדם אחד לעשות לאלוקינו
קצת קשה ,הרי קפיצת הדרך זהו נס שנעשה משמים ,ולמה זה נקרא:
"ה' אלקי השמים" (חיי שרה כד ,ז) .פרש"י ,ולא אמר ואלהי הארץ ,ולמעלה
אמר (פסוק ג) :ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ .אמר לו ,עכשיו הוא הדברים אשר עשה? ועוד ,מנא ליה שרבקה נזדמנה בתפילתו ולא מכח
אלהי השמים ואלהי הארץ ,שהרגלתיו בפי הבריות .אבל כשלקחני מבית אבי ,ברכת אברהם (לעיל פסוק ז) .ואולי הכוונה ,דמיד אחר תפילתו ,אז נזדמנה לו.
היה אלהי השמים ולא אלהי הארץ .שלא היו באי עולם מכירים בו ,ושמו לא ובאמת כל אדם שיתבונן ,יראה דתמיד הוא מוקף בניסים.
מעלה וחסרון בזקנה
היה רגיל בארץ .בדעת-זקנים כתוב ,ומטעם זה ליכא מלכות בברכה ראשונה
ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל (חיי שרה כד ,א)( .שמח"ת
של שמונה עשרה ,דלא שייך לומר אלקי אברהם עכ"ל .ונראה דטעות סופר
וצ"ל :מלך העולם .והביאור ,דבודאי המציאות האמיתית תמיד היתה .אלא לפני השקיעה תשע"ה) דיבר רבינו על כך שזיקנה ואריכות ימים מצד אחד
שכל זמן שלא הכירו בעולם את המציאות ועבדו ע"ז ,לא היה נחשב אלא זה טוב שמוסיף עוד מצוות וזכויות ,מצד שני יצטרך לתת דין וחשבון על
אלקי השמים ,כי רק המלאכים והשרפים הכירוהו .ולאחר שפירסם אברהם כל דקה ודקה מה דיבר מה חשב מה עשה על כל דבר ודבר ,המבחן יהי'
קשה מאד.
את האלוקות בעולם ,אז נקרא אלוקי הארץ.
לעשות תשובה
מבואר ,דאף שלא אומרים ה' 'מלך' ,אבל הזכרת אלוקי אברהם מספיק .כיון
שהביא אברהם בפי הבריות ,שה' מלך העולם .וכשאומרים :אלוקי אברהם ,אמר רבינו בקול חנוק למקורבו :אתה יודע שה' נותן לבן אדם אריכות ימים,
יש סיבה לכך כדי שיחזור בתשובה ,נו ,וכמו שאומרים בתפילה עד יום מותו
היינו זה גופא כח לעשות מלכות לה'.
ידוע בשם רבנו ישראל מסלנט ,שכאשר א' מתחזק בלימוד התורה במדינות תחכה לו שישוב.
מחלת הזקנה
בהם לומדים תורה ,זה מונע מיהודי בצרפת להתבולל או להמיר דת .זה כח
סיפר רבנו שסיפר לו רבי מנדל שיינין זצ"ל ,שהיה פעם שהביאו רופא גדול
השפעת האדם בלימוד התורה להשפיע בכל מקום רחוק אחר.
וכך יש להבין במה שאברהם פירסם את ה' בעולם ,הוא לא הלך בכל העולם שיבדוק את הסבא מסלבודקא ,ואח"כ רצו שיבדוק את הסבא אלפנדרי זצ"ל
או רובו ,אלא בכח המסירות-נפש שלו בעצמו בעד ה' ,זה השפיע על העולם .שהיה זקן וחלוש ,ושלחו אותו [מאחר שהוא בבחרותו גידל 'זקן' ,והסבא אלפנדרי
ואף שגם "בפועל" הרגיל את ה' בפי הבריות ,שהלך ודיבר שיש מנהיג היה כועס אם היו מגיעים בחורים בלי זקן ,ולכן שלחו אותו שהיה עם זקן] ושאל
לעולם ,אבל לא זה בלבד ,אלא במסירות נפשו בגדולתו ובצדקותו ,השפיע את הסבא אלפנדרי אם רוצה שיביאו לו את הרופא הגדול?
ואמר לו הסבא אלפנדרי אם הייתי חולה ניחא ,אבל אני חלש מזקנה ,והרופא
על העולם להכיר מלכות שמים .וזה בכח אדם אחד לעשות.
לא יכול לרפאות מחלת זקנה.
תפילה ,כדי לצאת מגדר הטבע ,קשה זיווגן
"הקרה נא" (חיי שרה כד ,יב) .מה שביקש בלשון 'מקרה' ,כי ביקש בקשה
היוצאת מגדר הטבע (ובאמת קשה זיווג כקריעת ים סוף ,כדאיתא בסוטה ב,א)

לא להרחיק תלמידים

ראיית הנס לא שווה לעומת ראיית המידות
"וירץ העבד לקראתה" (שם) .פרש"י לפי שראה שעלו המים לקראתה.
וכתב הרמב"ן רק בפעם הראשונה עלו המים .וראיית הנס לא הספיק כי
רצה לבדוק מידותיה .כעין מה שמובא מהגרי"ז להלן [פסוק ס"ז] שיצחק לא
הסתפק בשמיעת הניסים שאירעו בדרך ,עד שראה שמעשיה טובים כשל
אמו.
ויתכן ,שעלו המים לקראתה כדי שיבחין במעלתה .לכן עלו רק עכשיו.
ובמה שמיהרה רואים שהיא צדקת ,כמש"כ המסילת ישרים (פ"ז) כל מעשי
הצדיקים במהירות ,רבקה ותמהר ותער כדה ...

הנה מצאנו (סוטה מז ,א) שגיחזי נענש ע"ז שהרחיק תלמידים :וזה
תוכחה גלויה לזמנינו שמרחיקים תלמידים ,ותלמידה שמוצאים
איזה פגם לא בה עצמה אלא בסבתא ,ובאמת שבת כזאת אי
אפשר לדעת מה יצא ממנה ,אבל דוקא לפעמים היא עוד יותר
חזקה מבת של אדם חשוב וכדו'.
ובדרך צחות מרגלא בפומיה דרבנו שליט"א שהיום לא היו
מקבלים את רבקה אמנו שיש לה אב כבתואל ,ואח כלבן .הנה
לבן הי' סבא שלנו ,וכן תרח ,ובודאי אין זה דבר נעים ,והנה היום
מסתכלים על כבוד ולא רוצים לקחת מפני שיש סבא כזה או כזה,
ומה אכפת לך הרי את יעקב כולם היו לוקחים.

חסד
הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני

אברהם (חיי שרה כד ,יב)

העוזר לאחרים יעזרו לו
שיחה מרבנו למתנדבי עזר מציון סיון תשע"א .יש חלק שאי אפשר לאדם
לעשות ,ויש חלק שהאדם כן יכול לעשות ,החלק שאדם לא יכול לעשות
אין מה לדבר ,בן אדם לא יכול להחלים ,ואפילו הרופאים גם כן לא מלאכים,
הם לא יכולים לעשות הכל ,יכולים לעזור קצת ,אבל החלק שמוטל עלינו,
עושה עזר מציון.
ובודאי מי שעוזר יש סיכויים גדולים שהקב"ה יעזור לו שלא יצטרך לבוא
למצב כזה ,זה לא מאה אחוז ,אבל חלק גדול אפשר להגיד  -בן אדם שעוזר
לאומללים האלה במצבם הקשה ,הוא גם כן יעזרו לו מהשמים ,הקב"ה עוזר
למי שעושה חסד ,עושים "לו" חסד ,הגמרא אומרת (נדרים פ"ג ע"ב) על כל
הדברים האלה מי שעושה לאחרים יעשו לו.

ובאמת רוב העולם הם לא דוברי אמת ,בכל המדינות רוב האנשים לא
אומרים אמת ,ובכל זאת הקב"ה העדיף לברוא את העולם בשביל אותם
קצת האנשים שעושים חסד ,למרות שרוב האנשים הם דוברי שקר ,גזלנים
וכל מיני אנשים רעים .הרי רוב האנשים בעולם הם לא צדיקים ..בכל זאת
העדיף לברוא בשביל חסד ,נמצא שאותו החסד שמיעוט אנשים עושים,
שוקל כנגד הרבה אנשים לא טובים שיש בעולם.
אם כן אשריכם שאתם אנשים כאלה מהסוג הזה שכן עושים חסד ,ובשבילכם
העולם קיים! באמת היה דור של המבול שאנשים עשו לא טוב ,ואז השחית
הקב"ה את כל האנשים ,והשאיר רק משהו כדי לבנות אח"כ את העולם
מחדש ,אבל רוב האנשים נמחו מהעולם.
הקב"ה יעזור שבזכות זה שאתם מקיימים את העולם ,ובשבילכם העולם
קיים ,תזכו אתם וכל משפחתכם בכל טוב ,לראות נחת מבנים ומבני בנים,
כולכם תזכו לטוב ,הקב"ה יעזור לכם.

ממילא זה חוב גדול על כל אחד לעשות מה שבכחו לעזור לאנשים אשר
אומללים מאד ,במצבים קשים מאד .הקב"ה יעזור שכל אחד לא יצטרך לזה,
בס"ד .הנה ביום א' ניסן נטל עשרה עטרות ,וכל שיש מעלה יש בו אפשרות
אבל צריך לעשות לעזור לאחרים ,ומי
להתעלות ,וכל המעלות גורמים לשריית
שעוזר הקב"ה יעזור לו.
שכינה בעולם.
יששכר וזבולון בעושי חסד
בכן יש להתעורר להרבות מצוות,
בא אברך לפני רבנו שליט"א ושאל
לא לעורר מחלוקת
ובפרט חסד בין חסד גשמי ובין חסד
אותו שיש לו לאחרונה הרבה טרדות
רוחני מעלה את דרגת השכינה בעולם,
אברך א' פנה לרבנו ,שיש לו קרוב משפחה מצד אשתו
של עשיית חסד לעזור לאברכים ,ואינו
ויש אפשרות להתקיים בו אבוא אליך
ערירי ולאחר חתונתו התגורר בסמוך אליו וסייע לו הרבה
מספיק ללמוד ,ושואלת אשתו אם גם
וברכתיך.
מאוד ,והתחבב מאוד על דודו הנ"ל .ובאחד הימים קרא
כשעוסק בחסד יש לה חלק בזה כמו
ויתן השי"ת שרבים יתפקדו לטוב בבנים
לו ואמר לו שרוצה לתת לו סכום גדול מאוד בצוואה,
בעוסק בתורה? השיבו רבנו דבשאר
ולהזדווג בזיווגים הגונים ,ויה"ר שיתרבו
והאברך מסתפק האם לקבלו ושאל את רבנו על כך .ואמר
מצוות חוץ מתורה לא נאמר הכלל
מאד הטוב והחסד לבני עם סגולתו.
לו רבנו אם אתה שואל את דעתי לא כדאי לך לקחת את
דיששכר וזבולון ,ואין לאשה חלק בזה
אהרן יהודה לייב שטיינמן
זה בשום אופן ,כי המריבה שתהיה לך אח"כ עם השווער
[ושכרה כמסייעת לעושי מצוה].
תורה וחסד בחבלי משיח

במכתב לבוני עולם כתב רבנו

שאל אותו אברך א"כ במה ירצה את
אשתו שלא תצטער במה שעוסק
בחסד? אמר לו רבינו :דכיון שאצלו
עשיית החסד הוא במה שמסייע
לתלמידי חכמים ,ועל ידי עזרתו הם
לומדים יותר יש לו חלק בתורתם,
וממילא זוכה בזה גם אשתו ,כיון שזה
הכל סיוע לתורה.

שלך זה יהיה נורא נוראות ,שיכעסו עליך שלקחת את
כספי הדוד ,ולכן כדאי לך לא לקחת והמוותר לא יפסיד.
ולאחר תקופה שוב הפציר בו הדוד שרוצה לכתוב עבורו
בצואה סכום גדול והלה סירב לקחת את הכסף שבכך
ישכון השלום והשלוה בביתו ,ומובטח דברי רבנו.
ובסופו של דבר קרא לו הדוד יום אחד לביתו ונתן לו
במזומן את רוב כספו (מלבד הדירה וסכום קטן שהשאיר
לעצמו לחיות) ואחרי מספר חדשים הדוד נפטר ,וכל בני
משפחה לא ידעו כלל על נתינתו ולכן לא כעסו כלל.

וכשנשאל רבינו מה מוטל על הציבור
לעשות ,אמר  -הנשק הכי טוב שיש
בידינו הוא "תורה וחסד" כמו שאחז"ל
(סנהדרין צח ,ב) הרוצה להינצל מחבלי
משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
והוסיף כי בן ישיבה שלומד שטיקעל
תוס' עם השני זה ג"כ חסד!

למה לא היית בעל חסד

אומרים שרבי ישראל סלנטר התבטא
ופ"א הגיעה לביתו של רבנו שליט"א
שליט"א)
א"ש
ר'
הרה"ג
(מפי
פעם "לא יתבעו אותי בשמים על שלא
אשה אחת והתלוננה על בעלה [שהיה
למדתי כהמלבי"ם ,כי אין לי ראש כמו
עסקן ציבורי גדול וחשוב] שהוא נעדר
הרבה מהבית ,יש לו הטרדות מאנשים ,ואין לו מנוחה ולכן אין שימת עין המלבי"ם ...אבל יתבעו למה לא עשית חסד כמו רבי נחומק'ה הורודנר ,כי
על בני הבית וכו' ואמרה לרבנו אני לא יכולה יותר אני לא מוכנה לעסקנות זה אתה כן יכול"...
ילמדו לעשות חסד
שמתעסק בזה יומם ולילה.
השיב לה רבנו שליט"א [שהכיר היטב את העסקן וידע את תפקידו החשוב] דעי ובישיבה א' שאלו את רבנו האם לקבל לישיבה בחור מוגבל גופנית שזה
לך אדם בא לעוה"ז לשליחות ,ואם אינו מקיים את שליחותו למה לו חיים ,עלול להפריע בכמה ענינים .אמר להם תקבלו אותו 'והבחורים ילמדו איך
ואת לא יכולה להגיד ולייעץ להקב"ה באיזו שליחות את בוחרת ,ואם כן עושים חסד'.
תשני את זה ,תיזהרי שלא לשחק באש ח"ו..

דברים שאמר רבנו באסיפה למען "עזר מציון" (סיון תשע"ג)
מורי ורבותי ,באנו כאן לדבר על הענין של חסד .כל אחד יודע שחסד זה
אחד מהדברים שאי אפשר בלי זה ,בלי חסד לא שייך שהעולם יתקיים ,כל
העולם קיים בשביל חסד.
כתוב במדרש (בראשית רבה פר' ח') שבזמן שברא הקב"ה את העולם ,רצה
לראות מה המלאכים אומרים על בריאת האדם ,והיה כאלה שאמרו כיון
שיש חסד ,יש אנשים שעושים חסד כדאי לברוא את האדם ,ויש כאלה
שאומרים שלא ,היות ויש שקר ,רוב האנשים לא אומרים את האמת .נמצא
שקר אומר אל יברא ,וחסד אומר יברא.

המים של התורה
בגמ' ר"ה (י"ח ,א) גבי עוון בית עלי שאינו מתכפר בזבח ומנחה ,אבל
מתכפר בתורה ובגמילות חסדים ועיי"ש שרבא שעסק בתורה חי ארבעים
שנה ,ואילו אביי שעסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים חי שישים שנה.
ושאל רבנו שליט"א הרי בזמן שאביי עסק בגמילות חסדים ,רבא למד ועסק
בתורה שהיא כנגד כולם והיא חשובה יותר מגמילות חסדים ומה איפוא
הטענה על רבא .וביאר מה יותר מזין בשר או מים? ודאי שבשר ,אך ללא
מים לא ניתן לבשל כלל את הבשר .תורה ודאי חשובה יותר מגמילות חסדים,
אבל כדי לקיים מצוות לימוד תורה כראוי ,צריכים גמילות חסדים גמילות
חסדים היא המים שבהם מבשלים את הבשר.

מן הראוי לציין שאין למדים הלכות מפי מעשה ,וע"כ אין לסמוך על הדברים למעשה בשום אופן ,והכל נכתב בדרך מו"מ בלבד.
 -בשבוע הבא נכתוב אי"ה השלמות של הלכות והליכות לסימנים א-ז הל' השכמת הבוקר -

קבלה לשידוך
שאלו לרבינו במה לקבל להתחזק עבור משפחה שיש להם בנות ובחורים
מבוגרים וזקוקים לישועה לשידוכים ,לאחר מחשבה אמר רבינו שיקבלו
לומר "ברכת אשר יצר בכוונה מילה במילה".
רבינו הסביר לאחר מכן מה מיוחד בקבלה זו :שכיון שאומרים ברכה זו
פעמים רבות במשך היום ,ואדם כבר רגיל בזה ויכול לבא למצב שאומרו
ללא מספיק תשומת לב ,משא"כ באם יתבונן ויקדיש לזה זמן קצר ויאמרו
בכוונה ,זה דבר גדול שיכול לעשותו כמה פעמים ביום.

בעמידה ובעיטוף
דרכו של רבנו לברך ברכת השבח בעמידה ,וגם בזקנתו לאוי"ט משתדל
לברכו בעמידה ["א"ה וראה בפרמ"ג סימן תל"ב משב"ז סק"ז ובהליכות שלמה
תפלה עמוד רמ"ט] כמו"כ נוהג לברך ברכה זו כשלובש כובע לפני כן לכבוד
הברכה ,אף כשזה גורם לו טירחא ומאמץ.

בדרך הילוכו
כשמברך אשר יצר ,ואנשים ממתינים לו ,מברך רבנו שליט"א את הברכה
בדרך הילוכו [וכן נהגו מרנן החזו"א והקה"י].

נס בעקבות חיזוק אשר יצר
מספר הרב ד"ר מ.ב סגן המנהל הרפואי של בי"ח מעיני הישועה' :הגיע
אלינו לבית החולים חולה זקן ,הוא התקבל במצב קשה והוסיף להתדרדר
מבחינה נשימתית וכלייתית ,והוריתי להנשים אותו למרות שהכליות שלו לא
תפקדו ,ואל הסיבוכים שלו התלווה גם מצב קשה של זיהום חריף ולחץ דם
נמוך מאוד ,והודעתי לבנו של החולה שאנחנו הרופאים זזים הצידה.
למחרת ארגן קבוצה של אנשים שלא כ"כ קרובים לתורה ,והוא התיישב
וסיפר להם שאביו תלוי מבחינה רפואית בין שמים לארץ ,ובעצם הרופאים
כבר הרימו ידיים ואז הוא הגביה את קולו והתחנן :אבל אתם כן יכולים
לעזור שמכיוון שאבי סובל מבעיה כלייתית ,הוא מבקש מכל הנוכחים
לקבל על עצמם לברך ברכת אשר יצר' בכוונה דווקא.
קבוצה זו שעד לאותה פגישה לא ידעה כלל מה זו ברכת אשר יצר'
לקחה את העניין ברצינות ,הייתה שם התרגשות עד כדי בכי ,כעבור יום
בשבת קודש הסתמן מפנה במצב החולה .ומצבו הלך והשתפר והוא ניצל
ממה שנראה היה כגרוע מכל .בחול המועד בסמוך להתרחשות ניגשתי לקבל
ברכת המועד מהגאון הגדול ראש הישיבה ראי"ל שטינמן שליט"א הוא
התרגש מאוד לשמוע את הסיפור ,ובהמשך שמעתי ממקורביו שהוא סיפר
זאת לגדולי ישראל שליט"א שבאו לבקרו באותו חג ,והגאון הגדול רבי ניסים
קרליץ שליט"א שמע ממני את הסיפור התרגש ממש עד דמעות ושאל למה
אתה לא מפרסם את המעשה?

אשר יצר וברכת ציצית
יש להסתפק לענין מי שיצא מבית המרחץ ולבש שם טלית קטן חדש,
ונתחייב בברכת ציצית ,וגם נתחייב שם בברכת אשר יצר ,איזה ברכה יקדים,
דלכאורה מצות ציצית תדירא שקיומה היא כל היום כשלבוש בציצית ,משא"כ

ברכת אשר יצר שאינה אלא כמה פעמים ביום .מיהו יש לדון דמעלת תדיר
תליא בברכה ולא בקיום המצוה ,ובציצית הרי מברך רק פעם אחת ביום,
משא"כ אשר יצר דמברך כמה פעמים ביום ,וא"כ אולי ברכתה תדירא טפי
והיא קודמת .ובפשוטו דבר זה תליא בפלוגתא ,דהנה בדין קדימת המקודש
מצינו פלוגתא אי אזלי' בתר המצוה ולא בתר הברכה ,ולכך בליל יו"ט שני
דסוכות אומר קודם סוכה ואח"כ זמן ,לפי שבלילה השני הזמן דיו"ט הוא
רק מדרבנן דיו"ט שני מדרבנן הוא והסוכה היא מה"ת כל שבעה ,א"כ נקרא
הסוכה שהיא מה"ת מקודש לגבי הזמן שהיא מדרבנן ,או דאזלי' בתר הברכה
וכיון שחיוב הברכה דסוכה אינו אלא מדרבנן שווים הם.
דעת הנודע ביהודה מהדו"ק או"ח סי' ל"ט והאור שמח ה"ו מסוכה
הי"ב שאזלינן בתר המצוה שהיא מה"ת ולא בתר המצוה שהיא מד"ס ,וע"ש
באו"ש שכתב לקיים דבריו אף לדעת השאג"א שדרבנן לגבי דאוריתא ל"ח
מקודש ,נמצא לדבריו שה"ה ציצית מיקרי מקודש לגבי ברכת אשר יצר
וא"כ אין צריך להקדים ברכת אשר יצר ,ודעת הישועות יעקב סי' תרס"א
סק"א דאזלינן בתר הברכה שהיא מדרבנן ולא בתר המצוה ,א"כ לדבריו צריך
להקדים ברכת אשר יצר תחילה לפי שהיא תדירה.
אולם הגראי"ל שטינמן שליט"א אמר ,דמסתברא דלכולי עלמא יברך
תחילה על ציצית ,דאף אי אזלינן בתר הברכה ולא בתר המצוה ותרוייהו
דרבנן נינהו ,מכל מקום ברכת הציצית מיקרי תדירה לגבי ברכת אשר יצר,
אע"פ שאינו מברך על הציצית אלא פעם אחת ביום ,שהרי באמת בשעה
שהוא לבוש בציצית מקיים מצוה בכל רגע ,וצריך לברך על כל רגע שלבוש
בו ,אלא דהברכה שמברך תחילה פוטרת ועולה על כל מה שלבוש בו אח"כ,
והוי כמי שמברך בכל רגע ורגע ,דהא חיוב ברכה איכא על כל רגע שלבוש
בציצית .וראיה לזה שהרי אם בשעת ברכה יכוין שהברכה תחול רק עד שעה
מסוימת ,חייב לברך שנית באותה שעה על הציצית שלבוש ,אלא שאסור
לעשות כן משום גורם ברכה שאינה צריכה ,הרי שחיוב הברכה איכא על כל
רגע שלבוש בציצית אלא דע"י הברכה שבירך תחלה הוי כמו שמברך על
הלבישה שבכל רגע ,ואין זה חיוב ברכה רק פעם אחת בתחלת הלבישה ,וא"כ
יש לומר דמהאי טעמא חשיבא ברכת הציצית תדירה טפי מברכת אשר יצר,
דאף שבפועל אינו מברך על כל רגע ,מ"מ כיון דהברכה עולה על כל רגע
שלבוש ,יש בזה ג"כ מעלת תדיר מברכת אשר יצר שמברך רק כמה פעמים
ביום ,וא"כ יש להקדים ברכת ציצית קודם אשר יצר מטעם דתדיר קודם.
ולא דמי לברכת הגפן וקידוש דהגפן מיקרי תדיר ,דהתם אף דברכת היום
קאי על הקידוש של כל יום השבת ,וזמנה כל היום ,מ"מ ליכא חיוב ברכה
אלא פעם אחת ביום ,ולא הוי כמברך על כל רגע ורגע של יום השבת ,שהרי
אם יכוון מתחלה הברכה תחול רק עד חצי היום לא יתחייב אח"כ לחזור
ולקדש ,משום דליכא חיוב ברכה אלא פעם אחת ביום ,אבל גבי ציצית ,כיון
דאיכא חיוב ברכה בכל רגע שלבוש בציצית אלא דהברכה הראשונה פוטרת
כל רגע שלבוש בו ,מיקרי שפיר תדיר משום כך ,וברכת הציצית קודמת.
עכת"ד( .שיעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל בעניני ברכות)

גליון  120חיי שרה תשע"ו | כתבנו אודות הגאון מטשעבין זצ"ל (שיום היארצייט שלו י' חשון תשכ"ו) ושלח לנו (רא"ד שליט"א) שסיפר לו הגר"ש ברעוודה זצ"ל
שנסע עם רבנו שליט"א ועוד א' לדבר עם הגאון מטשעבין להקים כוללים לציבור החסידי שלא היה נפוץ כ"כ אז בימים ההם ,ונכנסו שלושתם ודיברו עמו ארוכות
בענין זה וחיפשו עצות וכו' לקדם את הרעיון הנ"ל ,וכל זמן השיחה דיבר הגאון מטשעבין רק עם מרן רבנו שליט"א ,ואח"כ אמר לשנים הנוספים שיצאו מהחדר
ונשאר להמתיק סוד עם מרן רבנו שליט"א ,ואח"כ כשיצא לא הסכים מרן רבנו שליט"א בשום אופן לספר ולגלות מאומה על מה דיבר עמו גאב"ד טשעבין זצ"ל.
בגליון  178פר' לך לך תשע"ז | כתבנו אודות נטילת ידים בהכניס יד לבית הכסא ,והראנו למש"כ רבנו באילת השחר זבחים כ ,ב וז"ל 'דאמרי' הכא יצאו ידיו
הרי הן בקדושתן' .יל"ע אם יש לדמוח זה לענין המכניס ידיו לבד לביח הכסא שלא יהא צריך נטילה .דלפי מה דמשמע הכא א"צ נטילה דאזלי' בחר גופו .וה"נ
מבואר לענין קריאח שמע בברכוח דף כ"ה ע"א דבהכנים ידיו לבהכ"ס מוחר לקרוח ק"ש ואפי' ר"ת דאסר שם היינו משום כל עצמותי תאמרנה וזה רק כשהם
בבהכ"ס אבל נטילה משמע דא"צ כשהוציא ידיו.
בגליון הנ"ל | הובא מכת"י שבגנזי החזון איש שכ' את שם רבנו אהרן לייב ,והאירונו שהחזון איש כ' אהרון ליב (ביו"ד אחד).
בגליון הנ"ל | במה שהובא אודות החזון איש בענין גזירות ,הראנו (רר"ט שליט"א) לדברי רבנו באילת השחר שבת ג' ע"א ד"ה ידו שמאריך להוכיח שם סוגיא כדברי החזו"א.
בגליון  179וירא תשע"ז | אודות מש"כ שם שאמר רבנו על מרן הגראמ"מ שך .שנאמר בו "לב מלכים ושרים ביד ה'" קיבלנו מכתב מהרב א.מ שליט"א שאף
שלשון זה שגור בפי רבים מאוד מגדולי האחרונים ,מ"מ בפסוק במשלי פרק לא פסוק א' כתוב 'פלגי מים לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפץ יטנו( .ועי"ש בביאור
הגר"א וז"ל 'ועוד לב מלך הוא הת"ח') אמנם בסליחות ביום ד' בעשרת ימי תשובה (סי' ע' נוסח פולין) מובא הלשון 'פלגי מים בידך לב מלכים ושרים'.

ישיבת אור לישרים
הישיבה נפתחה בבית שמש בשנת תשנ"ה ע"י הגאון ר' יעקב פרידמן שליט"א.

מכתב רבנו שליט"א למען הישיבה
בס"ד .שבט תשס"א לאחינו אוהבי תורה ותומכיה נעימות בימינם
נצח.

ונא להושיט יד עזרה בעין יפה ורוח נדיבה ,ובזכות זה יתברכו
התומכים במה שהובטח לתומכי תורה ותומכיה מאושר.
בהכנסת ס"ת לישיבה

בדברי אלו הנני להמליץ עבור ישיבת אור לישרים אשר בבית שמש
אשר בראשה עומד הגאון הרב אלחנן מילר שליט"א ורמ"י הישיבה
מסורים מאד על כל יחיד ויחיד.

ובאלול תשס"ב התקים הכנסת ס"ת וחנוכת בית המדרש החדש
בישיבה ,ורבנו שליט"א הגיע לשם ודיבר' ,המצב של עם ישראל
קשה .יש הרבה צרות .ויש גם דברים משמחים .אנשים רבים
חוזרים לאביהם שבשמים ,לא רק אנשים שהתרחקו בעצמם ,אלא
גם אנשים שאביהם ואף יותר מדור ומשני דורות התרחקו ,חוזרים
לאביהם שבשמים ,גם העיר בית שמש זוכה שהישיבה הקדושה זוכה
להתרחב.

והנה עתה במלאת שש שנים להקמת הישיבה הק' אחר רוב מאמץ
ועמל השיגו בחסדי ה' מגרש עבור הישיבה שעליו תבנה הישיבה
בסיעתא דשמיא.

בהמשך הרחיב רבנו על כוחה של תורה ,על כך שהשארת השכינה
תלויה בכוחה של תורה ,ובירך את הישיבה והעומדים בראשה ,שיזכו
לגדל תלמידי חכמים ,וגדולי תורה בבית מדרשה.

ראשיתה של הישבה מצער – בתנאים גשמיים קשים מנשוא ,ללא
מגרש משלה ,בביתנים זמניים וגרועים .צו הריסה שהוצא ע"י
השלטונות אף איים על עתידה .ובחסדי השי"ת כי הגדיל חסדו עימנו
עשתה חיל ,ושוקדים בה כיום על תלמודם קרוב למאה בני תורה.

ישיבת איתרי
באלול תשנ"ד הגיע רבנו למסור שיחה בישיבת איתרי וסיפר רבנו
שליט"א :שבשיחה שמסר בישיבה ,הביא את דברי הרמב"ם הל'
תשובה (פ"ז ה"ג) אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן
מעשה כגון זנות וגזל וגניבה ,אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו
כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ,ולשוב מן הכעס ומן
האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת
המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה ,ואלו העונות
קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה
הוא לפרוש מהם ,וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו' .דהיינו שבעל
מידות רעות צריך תשובה.

צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין
אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי ,מי גם בכם
ויסגר דלתים וגו' ,והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים
בה' אלקיכם ,צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני
אענה ,ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר
רצה האלקים את מעשיך ,ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר
וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות.
ואמר להם רבנו בשיחה 'שרואים שדברי הרמב"ם צועק ואינו
נענה ,עושה מצוות וטורפין אותן בפניו ,מדובר גם על בעל מידות
רעות ,גם על כעסן כילי וכד' ונמצא שאם עושה מצוה ומניח
תפילין – טורפין לו בפניו.

והמשיך מהמשך הפרק את המשמעות וההשלכות לאדם כל עוד
לא שב .וז"ל בה"ו ובה"ז 'גדולה תשובה שמקרבת את האדם
לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך ,ונאמר ולא שבתם ואחרי השיחה  -סיפר רבנו :קם הגאון הגדול רבי שלמה פישר
עדי נאם ה' ,ונאמר אם תשוב
שליט"א ובהתרגשות עצומה
ישראל נאם ה' אלי תשוב,
עד כדי בכי אמר :דאולי כוונת
כלומר אם תחזור בתשובה בי
הרמב"ם רק ברשע גמור ולא
תדבק ,התשובה מקרבת את
בכל א' ,ואמר לו רבנו מה אני
של
אוגדן
קובץ
בס"ד
לאור
יצא
הרחוקים ,אמש היה זה שנאוי
יכול לומר 'זה דברי הרמב"ם'.
לפני המקום משוקץ ומרוחק
גליונות כאיל תערוג תשע"ו
ותועבה ,והיום הוא אהוב
והרבה שנים אח"כ רבנו רגיל
ניתן לרכשו ,בבני ברק :רח' צפניה  2כניסה ב' מצד ימין קומה ראשונה
ונחמד קרוב וידיד ...כמה
לספר מעשה זו ,ומתפעל
 0533105040ובחנות 'גל פז' .בירושלים :רח' בית שערים  2כניסה ב'
מעולה מעלת התשובה ,אמש
מאוד מההתעוררות העצומה
דירה  02-6516834 16ובישיבת מיר.
היה זה מובדל מה' אלקי
עד בכי שהיה להגאון הגדול
במודיעין עילית :בכולל עטרת שלמה ,ובכולל יששכר באהליך
ישראל שנאמר עונותיכם היו
רבי שלמה פישר שליט"א
מבדילים ביניכם לבין אלקיכם,
מזה.

הודעה משמחת

מי שמעוניין להנציח תאריכים מסוימים במהלך השנה רצוי
שיפנה כעת ,כדי שנדע שאנו יכולים לעמוד במשימה .ניתן
לתרום בפניה למוקד המגבית בטל'  ,072-2164440בפניה
לדוא"ל המערכת ,או בכרטיס אשראי בעמדות נדרים פלוס
בבתי הכנסת ברחבי הארץ.

הוקדש ע"י הרב י.ש.ק .שליט"א לכבוד רבינו שליט"א
הוקדש ע"י הרב יצחק קאופמן שליט"א
לרגל הולדת בתו בשעטו"מ יזכה לגדלה לחופה ולמעשים טובים
הוקדש ע"י מנאמני בית רבנו  -הרב יוסף ויינמן שליט"א
לרגל הולדת בתו בשעטו"מ יזכה לגדלה לחופה ולמעשים טובים

גיליון מס'  204׀ פרשת חיי שרה
תשע"ז שנה ד'

גליון זה יוצא לזכות

יהודה ב"ר יצחק

פשט על הפרשה 

"וה' ברך את אברהם בכל" )כד ,א(

בב"ב קמ"א א' כתבו התוס' בת היתה לו לאברהם ובכל שמה וא"ת למה
לא השיאה ליצחק וי"ל דמהגר היתה ולכן לא רצה להשיאה ליצחק  .וקשה
א"כ למה אמר לאליעזר ואפנה על ימין או על שמאל פירש"י מבנות לוט
או מבנות ישמעאל וקשה איך רצה להשיאו מבנות ישמעאל בן הגר .וי"ל
דבת הגר היתה מצרית שני' ואסורה לו אבל בת ישמעאל היתה מצרית
שלישית ומותרת  .ואע"ג דכתיב ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים הא
איתא בספר הישר שגירשה ונשא אחרת מארץ כנען ועי' בפדר"א פ"ל )ומה
שנשא אברהם את הגר ע"פ הדבור עשה ועי' בדעת זקנים מבעה"ת ובפר' ריב"א בפ' ויקח אשה ושמה
קטורה שתי' דא"א גר היה וגר מותר במצרית ועי' בפענח רזא תירוצים אחרים(.

"והי' העלמה היוצאת לשאוב" )כד ,מג(
מיל"ע דבכל הפרשה קרי לה נערה וכאן קרי לה עלמה .וי"ל ע" פ הגמ'
בסוטה י"ב ב' גבי מרים ותלך העלמה מלמד שהלכה בזריזות כעלמה עי'
רש"י וגם כאן רצה לבחון שאם ראה שהיא מזדרזת הרבה ואעפ" כ אומרת
שתה וגם לגמליך אשקה אע"פ שממהרת מאד זה ראי' שהיא גמ"ח ביותר ,
אבל כשהתפלל לא הוצרך לומר זה דהכתיב והי' הנערה אשר אומר אליה
ואם יראה שאינה זריזה לא יאמר אלי' אבל כשסיפר להם סיפר להם
שכונתו הי' רק על זריזה ומיד ראה שרבקה זריזה וקיימה זו כדי להראות
להם גודל הנס שנתקיים מיד כל מה שרצה .
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 

"הפיגוע בהר נוף"

בימים אלו מלאו שנתיים ימים להרצח הנורא שזעזע את כל העולם היהודי,
בהיכנס רוצחים שפלים מזרע ישמעאל והרגו ולא חמלו ,טבחו בלי רחמים
והרגו יהודים קדושים באמצע תפילת שחרית בעודם עטורים בטלית ותפילין,
בבית הכנסת 'בני תורה' בשכונת הר נוף .כששמע רבינו את הבשורה בזמנו,
נאנח ואמר כי הנה גם זה מסימני הסתר פנים שבדור והוא מסימני דור
שמשיח בא ,ה' יצילנו .אבינו מלכנו נקום לעיננו נקמת דם עבדיך השפוך.
אמן.
וכדי לעשות נחת רוח לנשמות הקדושים שנמצאים במקום מיוחד של אלו
שזוכים לכך ,נביא מכתב נדיר שקיבלנו ובו מתייחס רבינו לפיגוע הנורא
שאירע ,ובמעלת הנהרגים על קידוש השם וקדושת בית כנסת זה ,את
המכתב קיבלנו מאחד מתושבי בית הכנסת הר נוף ,שהיה בשעת מעשה של
הטבח והקב"ה חס עליו והוא זכה בעצמו להינצל ,ולאחר מכן שאל את רבינו
כמה שאלות בנושא זה ונביא כאן תוכן הדברים.
הנדון הראשון היה האם אלו הנהרגים בהפתעה ,בלי שום איום על חייהם,
ואין להם שום אפשרות להתנגד או לומר שאינם יהודים וכו' וכמו שהיה
במקרה של בית הכנסת הנ"ל נחשב שמתו מות קדושים על קידוש השם ,או
שרק אם מת כי לא רצה להתנצר או להתנהג כגוי וכה"ג שיכל להינצל נחשב
למת על קידוש השם? תשובת רבינו היתה :בודאי שנחשבים לקדושים שמתו
על קידוש השם .הטעם  -כי הרגו אותם אך ורק כי הם יהודים מזרע ישראל.
הנושא הנוסף היה האם בית הכנסת שבו נהרגו הקדושים על ידי בני עוולה,
יש בו קדושה יתירה ,או מעלה מיוחדת להתפלל שם ,כי סוף סוף נעשה כאן
איזה מעשה של קידוש השם ,או שדין בית הכנסת זה אינו שונה משאר
מקומות .רבינו הפליא בתשובתו ,וענה  -כי בודאי שבית הכנסת שבו נתקדש
שם השם בכל העולם כולו ,שראו כיצד יהודים נהרגים על שמו יתברך,
נחשב מעולה יותר ,שבו 'נתגדל ונתקדש שמיה רבה' ובודאי יש בו מעלה
מסוימת מצד זה יותר מבית הכנסת אחר) .ועי' רמב"ן בראשית כ"ד ס"ב(.

דבר העורך 

‡˘¯ (ÁÓ ,„Î) ˙Ó‡ Í¯„· È Á ‰

ÌÈÓÚÙ ˙Â¯˘Ú ˜ÁÓ È˜Ò·È ˜ Á"¯‚‰
'È˜Ò·È ˜' ‰ÏÈÓ‰Ó ˙Á‡ „"ÂÈ
בואו נראה עד כמה חשובה היא מידת האמת!
סיפר לנו ת"ח חשוב אחד שכאשר הדפיס את ספרו ,ובו
הובאו הרבה דברים בשמו של הגר"ח קניבסקי ,הביא את
הדברים אל רבינו שליט"א ,כדי שיעבור עליהם ויתן את
הסכמתו .ואכן ,הגר"ח ניאות להקצות מזמנו הכל-כך יקר
ועבר על הציטוטים שנאמרו בשמו.
כשקיבל לידיו את הדפים בחזרה ,הופתע מיודענו לראות
שהגר"ח קניבסקי לא תיקן כמעט שום דבר מכל הדברים
שהובאו בשמו .הדברים נכתבו אפוא בצורה מדויקת
ונכונה.
ובכל אופן ,בכל שמועה ושמועה שהובאה בשמו ,תיקן
הגר"ח טעות אחת .מחבר הספר כתב את השם 'קנייבסקי'
בשני יו"דין ,והגר"ח תיקן טעות אחת .מחבר הספר כתב
את השם 'קנייבסקי' בשני יו"דין ,והגר"ח תיקן זאת
ל'קניבסקי' ,ביו"ד אחת.
המחבר ,שהיה מופתע עד מאוד ,שאל את הגר"ח מה ראה
לנכון לתקן את המילה ,הרי לא מדובר בטעות בהלכה ,או
בהשקפה ,וכל כיו"ב ,ואם כן מאי נפקא-מינה אם יהיה
כתוב קנייבסקי או קניבסקי? והשיב לו רבינוÈ˜Ò·ÈÈ ˜' :
·˘ ¯˘Ù‡ È‡ ,˙Ó‡ Â È‡ ¯·„‰˘ÎÂ .˙Ó‡ ‡Ï ÂÊ - ÔÈ„"ÂÈ È
.È‰˘ÏÎ ˙ÂÚË Ô‡ÎÓ ‡ˆ˙ ‡Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ,ÍÎ Â¯È‡˘‰Ï
המשיך האברך ושאל :אבל מדוע להתאמץ ולתקן בכל
פעם ופעם :הרי רבינו היה יכול לומר לי בעל פה פעם
אחת לתקן את כל הפעמים שבהם מוזכרת המילה
קנייבסקי ,ולהופכה לקניבסקי ,ובלי ספק שהייתי ממלא
את ההוראה הזו?
הת"ח הוסיף בדרך אגב שכיום ,בדור המחשבים ,די
בלחיצת כפתור ,כדי לתקן בהוראת-מחשב אחת את כל
המקרים הנ"ל בהם נכתב קנייבסקי בשני יו"דין! ואם כן
השאלה מתעצמת ,לשם מה התאמץ רבינו שליט"א לתקן
כל מילה?
והשיבו הגר"ח˙‡ ‰‡Â¯Â ¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ¯·ÂÚ È ‡ ¯˘‡Î' :
,˜ÁÓ‡˘ ÈÏ·Ó ,‰‡Ï‰ ¯Â·ÚÏ ÏÂÎÈ È È‡ ,È˜Ò·ÈÈ ˜ ‰ÏÈÓ‰
¯Â·ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡ ,È˙ÈÓ‡ Â È‡˘ ¯·„ ÏÚÂ ,˙Ó‡ ‡Ï ÂÊ ÈÎ
...'ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ
ובהקשר זה נצטט את הגמרא במסכת ביצה )דף כד א(.
האומרת בקשר לענין מסוים' ,אמר רב יוסף אמר רב
יהודה אמר שמואל ,הלכה כרבי שמעון בן גמליאל'.
ושואל אביי ,מתוך זה שהינך אומר 'הלכה כרשב"ג' ,יוצא
שיש החולקים עליו שואל רבי יוסף' :ומאי נפקא לך מינה'
)מה זה משנה אם חולקים עליו או לא(? השיב לו אביי' :גמרא
גמור ,זמורתא תהא'?! ומסביר רש"י' :משל שוטים הוא
וכו' ,אומר לתלמיד שוטה  -למוד ,הן אמת הן שיבוש,
ויהא לך לזמר ושיר'.
רש"י מלמדנו כאן שאין דבר כזה בלימוד תורה 'ללמוד
סתם כך' ,אלא הכל צריך להיות מכוון לאמיתה של תורה,
ודבר שאינו אמיתי ,לא יכול להכנס ולהכלל בתוך
הלימוד .לכן גם אות יו"ד אחת מיותרת ,וגם אם אין זה
משנה מאומה מהמובן והמשמעות ,אין לכתוב כך) .ברכי נפשי(
בברכת שבת ש לום
י צחק גו לד שטוף ) ב " ב (

מעיניני הפרשה

·,‰˜·¯Ï ÂÈ‡Â˘È Â Â È·‡ ˜ÁˆÈ Ï˘ Â‚ÂÂÈÊ ˙‡ÈˆÓ ÔÈ Ú· ' ˜‰ ‰¯Â˙‰ ‰·ÈÁ¯Ó Â È˙˘¯Ù
. ÌÈÎÂ„È˘ - ÂÏ‡ ÌÈ È Ú· ÌÈ˘ÚÓÂ ˙Â‚‰ ‰ ‰ÓÎ Ô‡Î ‡È· Â
מגיעים לרבינו שליט"א ,לעיתים
בחורים סמוך לנישואיהם ואומרים
שהם פוחדים להתחתן ,אומר להם
רבינו שליט"א ,לפחד? רק מעבירות,
ממצוות לא מפחדים .וכי פוחדים
ממצות אתרוג או מאכילת מצה.
וזכורני שפעם בא חתן יום לפני
חתונתו ואמר שמפחד מאד ,נענה לו
רבינו¯·Î Î"‡ ?˙„ÓÏ ˙ÂÎÏ‰‰ ˙‡ ,
‡...„ÁÙÏ ‰Ó ÔÈ
בחור הגיע לחוץ לשאול את רבינו
שנפגש עם בחורה וכבר כמעט
רוצים לסגור ,אלא שהם מבקשים
את כתב ידו לבדיקה .אמר לו רבינו,
Ì‡ ,ÍÏ ˙ÙÎÈ‡ ‰Ó Ï·‡ ,˙ÂÈÂË˘ ‰Ê
‚,‡Ï Ì‡Â ,ÍÂ„È˘‰ ‰È‰È ‰Ê ¯Ê
.‡ˆÈ ‡Ï ‰Ê ‡ÏÈÓÓ
יהודי הגיע כאוב לרבינו וסיפר
שאירס בתו והתחייב סכום גדול
מאד ,וכעת רואה שהבחור אמנם
ירא שמיים ,אבל בינוני ולא כפי
שחשב שהוא 'מר בר רב אשי'..
שאלו רבינוÊ‡ ?ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ Ó ‡Â‰ ,
...¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰ÂÂ˘ ¯·Î ‡Â‰
בחורה שלחה לשאול ,שנפגשה עם
בחור והכל נראה בסדר ,אבל הוא
מאד תמים ..רבינו שליט"א קטע את
השאלה‰ÏÚÓ ‰Ê ?ÔÂ¯ÒÁ ‰Ê ÌÈÓ˙ ,
..!‰ÓÂˆÚ
כלה שלחה לשאול שבועים לפני
חתונתה ,מה עליה בעיקר להתכונן
לפני החתונה? ˘˙‡ÌÈÏÈ‰˙ ¯Ó
˘.„"Ò· ‰¯Â˘Î ÍÏÈ ÏÎ‰
˘ÌÈÓ˘Ó ¯Ê‚ ÍÂ„È
דרכו של רבינו לומר ,כי ראה בחייו
פעמים רבות לאין ספור ,כי שידוך
שלא נגזר  -ימציאו סיפורים שלא
היו ולא נבראו כדי שלא יצא ,ואילו
כשנגזר  -גם מה שבאמת צריכים
לדעת ,הקב"ה מעלים ,והכל משמים.
וכמעשה שהיה באחד שהגיע אל
החזו"א ובכה לפניו שהשכן מלמטה
משמיץ אותו כל היום ,ומי יודע איך
ימצא שידוך לילדיו ,נענה לו
החזו"א" ,כשיגיע השידוך הנכון
ישאלו את השכן מלמעלה ולא את
השכן מלמטה" ...וכך היה.

˙˘˙ÈÏÈÏ˘ ‰·Â
יהודי שנכנס לרבינו לתנות צערו על
פלוני שהשיב לו תשובה שלילית ויש
לו טינה טענה עליו ,אמר לו רבינו
"מה שייך שיהיה תרעומת על מישהו
שהשיב שאינו רוצה? משל למה הדבר
דומה ,אחד שהלך ברחוב וחיפש את
ראובן ,אך פגש את שמעון ובתחילה
חשב שזה ראובן ורק בסוף ראה שזה
שמעון ,וכי שייך שיהיה לו תרעומת
עליו? ודאי שלא! כך גם בשידוכים,
מה שההוא סירב זה מכיון שאין זה
השידוך האמיתי שנגזר" .אמנם מורה
רבינו להיזהר מאד לא להעליב את
הצד שני כשלא מעונינים בשידוך,
ואפשר תמיד למצוא מאה תירוצים...
˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÁ˙‰
אחד הקשיים הגדולים בשידוכים
הוא ענין ההתחיבות הכספית .רבינו
מרבה לומר שא"צ להתחייב מה
שאין לו "וכי מה יעשה ,שיגנוב?",
אלא אדם צריך לומר שישתדל לתת
מה שהוא חושב וכן גם יאמר לצד
השני שגם הוא רק ישתדל .והאמת
שזה בעיה של כל האברכים בזמנינו,
ופוק חזי מאי עמא דבר ,שכל העולם
משדכים ילדיהם .החזו"א כבר בזמנו
אמר" ,הנס הכי גדול שיש היום
בא"י ,שבני תורה מחתנים ילדים".
רבינו מספר לעיתים כיצד הוא עצמו
ראה ניסים מופלאים בנישואי ילדיו
ואכמ"ל.
‚˙Â Â¯ÒÁ ÈÂÏÈ
באופן כללי דעתו של רבינו כי יש
דברים שצריך לגלות לצד השני
מתחילה כדי שלא יהיה מקח טעות,
אמנם יש אופנים שמספיק לומר
ממש לפני שסוגרים את השידוך הכל
לפי ראות עיני החכם.
¯ÈÚˆ ÏÈ‚· ÔÈ‡Â˘È ‰ ˙ÏÚÓ
רבינו מעודד מאד את הנישואין כפי
הנאמר במשנה ונפסק להלכה
ברמב"ם "בן י"ח לחופה" .ומביא
דעת החזו"א שרצונו היה שינשאו
כבר בגיל שבע עשרה .ומה שיש
שמשיבים לעומתו כי חוששים
שיפריע להם ללמוד ,דוחה שזה היה
נכון בחו"ל שלא היה כוללים
מסודרים ,אבל היום אדרבה

אחרי החתונה לומדים יותר טוב.
ומביא המעשה בבנו של הח"ח
שרצה להשיאו צעיר ולא הסכימה
אמו ,וסופו שנשאר רווק.
ÔÈ˘Â„È˜ ¯Â„ÈÒ
במשך השנים רבים ביקשו מרבינו
שיאות להתכבד ב'סידור קידושין'
בחופתם אולם תמיד סירב באומרו
בענווה כיעליו נאמר בגמ' )קידושין
ו' א'( כל שאיני ודע בטיב גיטין
וקידושין אל יהי לו עסק עמהם...
פעם אחת בלבד נאות לכך ,בזיוו"ש
שלת"ח שהפציר מאד ואמר שמוכן
לקחת אחריות ע"ע אם תהיה בעיה
הלכתית ,ואז אכן הסכים רבינו.
ÌÈÎÂ„È˘· ¯„Ò
אב תוהה לבחור ישיבה בשידוכים
נכנס אל רבינו וסיפר שהציעו לו
שתי הצעות שידוך שונות ,ושתיהם
ענו בחיוב וכעת לא יודע למי לגשת
ואמר רבינו ÂÚÈˆ‰˘ ‰Úˆ‰Ï ˙˘‚Ï
˜Â Ú ‰È ˘‰ ‰Úˆ‰‰˘ ˙Â¯ÓÏ ,Ì„Â
·.‰ Â˘‡¯‰ ‰Úˆ‰‰ È ÙÏ ·ÂÈÁ
·ÂË ÍÂ„È˘ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï È˙ÓÓ
נשאל רבינו מאיזה גיל של הילדים
צריכים ההורים להתחיל להתפלל
עליה ,שיזכו לשידוכים טובים ,ושילך
בקלות .והשיב .Â„ÏÂ ˘Ó
ÍÂ„È˘Ï ‰ÏÂ‚Ò
לאחד שביקש סגולה למצוא זיווגו
במהרה ,אמר רבינו ˙ÎÒÓ „ÂÓÏÏ
˜.ÔÈ˘Â„È
ÍÂ„È˘· ˜ÙÒ
אברך יקר הסתפק בענין שידוך
שהוצע לבנו המצוין ,ושטח הספק
לפני רבינו ,וכך שאל ,יש לי בן
בשידוכים ,בחור מצוין ב"ה ,ויש
הצעות שונות מידי פעם ,וכעת על
הפרק הצעה מסוימת שאין להם
כסף כ"כ ,וחוששני שבשביל הצלחת
לימודו ותורתו של בני ,אין כדאי
לגשת להצעה כזו ,מכיון שיפול על
כתפיו עול כספי לאחר החתונה,
ושמא עלי להמתין להצעה אחרת
שיכולים לתת יותר .והכריע רבינו
ואמר ‡ÏÎÂÈ ‡Â‰ ,‰·ÂË ‰¯ÂÁ·‰ Ì
ÏÎ· ‰ Â˙Á‰ È¯Á‡ ·ËÈ‰ „ÂÓÏÏ
.·ˆÓ
)(¯˘ÂÈ È„È„È
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