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ﬣמערכ
• ויעתר יצחק לד' •

סיפר מורנו הרב שליט"א :אשה אחת חלתה
ל"ע במחלה נוראה ,בני משפחתה הרבו
בפילות ,אך לדאבון ליבם היא נפטרה ,כעבור
זמן חלה גם האב ,והבנים כבר לא ידעו מה
לעשות ,קרא האב לבניו וסיפר להם :בעיצומה
של השואה הנוראה היתה אשה אחת שילדה
תינוק עם עצמות עקומות ,והיא ידעה שיש
גויה אחת שיודעת לסדר את זה ,היא סיכנה
את עצמה ויצאה מהגטו ,כשהגיעה אל אותה
גויה אמרה לה הגויה :הרי אתם יודעים
שכולכם הולכים למות ,בואי ואחביא אותך
אצלי במרתף ,אמרה לה היהודיה אבל יש לי
עוד שמונה ילדים ,בכל זאת הסכימה הגויה,
ובאישון ליל באו עשר נפשות יהודיות ונכנסו
למרתף של הגויה ,שם התחבאו במשך שנה
שלימה עד סוף המלחמה.
כשנסתיימה המלחמה הפליגה כל המשפחה
לאמריקה ,ומשם הם הזמינו את מצילתם
למסיבה מיוחדת שערכו לכבודה ,בתוך
האירוע שאלו אותה :מה ראית בכך שסיכנת
את עצמך להציל עשר נפשות מישראל?
השיבה להם' :אני אוהבת לקרוא תנ"ך וראיתי
ששם כתוב שאברהם אביכם התפלל אל ד'
שיציל את סדום אם יש בה עשרה צדיקים,
הבנתי מכך שאם יש עשרה צדיקים זה
יכול לשמור ולהציל ממוות ,ולכן החלטתי
להציל עשרה יהודים צדיקים כדי להינצל
מהמלחמה' ,אמר האב לבניו :בשעת מעשה
היה אפשר לחשוב שתפילתו של אברהם
אבינו לא פעלה כלום ,אבל הנה ראינו שאלפי
שנים אח"כ ניצלו משפחה שלמה בזכות
תפילותיו.
פרשתנו פותחת בדבר תפילתו של יצחק
אבינו' ,ויעתר יצחק לד' לנוכח אשתו ,כי
עקרה היא' ,אנו רואים מכאן שלמרות
שיצחק אבינו ראה וידע שאשתו עקרה ,הוא
לא נמנע מלהתפלל עליה! מעשה אבות סימן
לבנים ,ועלינו ללמוד מכך ,שגם אם התפללנו
ולא קיבלנו ,וגם אם נראה שהבקשה שלנו
היא מעל הטבע ,אל לנו להתייאש ולהימנע
מלהתפלל ,כי הקב"ה שומע כל תפילה ,ואין
דבר כזה שתפילה אינה עושה רושם ,ואם
התפללנו ולא ראינו ישועה ,נאמין שבבוא
העת כל תפילה פועלת! )ע"פ טיב התורה-תולדות(

אמר עֵ ׂ ָשו ֶאל יַ עֲ קֹב ַהלְ עִ ֵיטנִ י נָ א ִמן
וַ ֹ ּי ֶ
ָה ָאדֹ ם ָה ָאדֹ ם ַה ֶ ּזה ִּכי עָ יֵ ף ָאנֹ כִ י עַ ל ֵּכן קָ ָרא
שמוֹ ֱאדוֹ ם) :כה ,ל( פירש"י :הלעיטני  -אפתח פי ושפוך
ְׁ

הרבה לתוכה ,כמו ששנינו ,אין אובסין את הגמל אבל
מלעיטין אותו:
איתא מהרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע ,שעל האדם לתור אחר
מעלת חביריו כדי שמתוך כך יסיק בדעתו שהם יותר במעלה ממנו,
ועל ידי זה יתנהג תמיד בהכנעה ,ואם רואה אדם שההכנעה קשתה
עליו ,כי גם אחר שכבר מצא איזה מעלות בחבירו וכבר גמר בדעתו
שחבירו עדיף ממנו מתעורר שוב הכרתו במעלותיו העצמיים לעומת
חבירו ,וכתוצאה מכך מאבד את הכנעתו לפניו ,עצתו הוא להשיב
לעצמו שהאמת הוא שחבירו יותר במעלה ממנו ,שהרי כבר הסיק
זאת מדעתו בעבר ,ומה שנראה לו לעת עתה שהוא עדיף מחבירו
אין זה כי אם עצת היצר החפץ לבטלו מהכנעתו.
זהו עצה נגד היצר החפץ בגאוותו של האדם ,על כן מתאמץ לעוור
את עיניו מלהכיר במעלת חבירו ,ואין לו לאדם פתרון כי אם להסיק
את האמת על פי מסקנתו שבעבר ,ולהתחזק על ידי זה בהכנעה.
זהו דרכו של היצר כשמדובר בחבר שחברתו תביא תועלת להאדם
בעבודת השי"ת .אך כשמדובר בחבר שהינו סיבה להרע ולהחטיא,
אז מהפך הוא את הקערה על פיה ,ותחת אשר יגלה את גנותו ואת
הסיבות להתרחק ממנו ,ממשיך עליו ועל הליכותיו גוון של חן ,כדי
להמשיך בני אדם אחריו ,כדי שינהרו גם הם אחר הליכותיו ר"ל.
בכגון דא מוטל על האדם להתנהג בהיפך ,וכשיזדמן לפניו אדם
שנמשכים אחריו גם כשהליכותיו מעוררים תמיהה ,לא ימשך גם
הוא אחריו כל עוד שלא יתהה היטב על קנקנו ,ואם רואה בו פגם
ימנע מלהיות לו לחבר ,גם כשהיצר מנסה לבלבל דעתו ולהוכיחו
שיש גם טעם לשבח במעשיו .אך אם רואה שהיצר מכביד עולו עליו
וכמעט שמטשטש בבלבוליו את הגבולות שבין טוב לרע ,מוטל עליו
לחקוק לנגד עיניו את הפגמים שמצא בקנקנו של הלה ,ויסיק בדעתו
שאלו הן הדברים שבסיבתם אין החיבור עמו עולה יפה .וגם אם
עדיין לא ירפה יצרו ממנו יכוון דרכו על פי מסקנותיו .ויבין כי אין
משיכה זו כי אם נסיון להכשילו ,וכשיעבור שעת הנסיון יווכח שכך
הוא.
זה הדבר רואים אנו במקרא שלפנינו ,הכתוב מעיד 'על כן קרא שמו
אדום' ,ועלינו להבין א .מה ענין קריאת שם למעשה זו דוקא? ב.
גם עלינו להבין לשם מה הוצרכו לזה השם ,הרי שמו 'עשיו' כבר
נודע לכל? ג .בנוסף מדוייק בקרא שלא נקרא בשמו 'אדום' בפי כל
הבריות' ,על כן קרא שמו אדום' אחד היה שקראו בזה השם ,וזהו
יעקב ,ולמה היה זקוק לכך?
וכדי להבין את הדברים עלינו להתבונן האיך עברו על יעקב כל ימי
שהותו בכפיפה אחת עם עשיו אחיו ,אז היה ניכר לכל ההבדל שבין
שני אלו ,יעקב היה זה שאין לו חלק בכל עסקי העולם הזה ,רק ספון
היה בין כותלי בית המדרש ,ושם ישב על התורה ועל העבודה .ואילו
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עשיו היה מבלה את ימיו בתענוגי עולם הזה ,הוא זה שהלך בשדות
כדי להתענג מהתגרותו בבעלי חיים ,גם זכה לצוד ציד ולהתענג על
הבשר ,וכדי לחפות על מעשיו הלביש את הדברים ב'לשם שמים' כי
עליו להתפרנס ,ואם אין קמח אין תורה ,אך האמת היה ידוע לכל,
שאין בדבריו כי אם פתח לטהר את השרץ.
אך ראה זה פלא ,כי על אף הפער העצום שבין השניים ,היה עשיו
זה האהוב על יצחק .וזה הדבר גרם צער גדול ליעקב ,שהרי הוא זה
הכופה את עצמו לקבל עליו עול מלכות שמים ,ועל אף יגיעו אין
אביו מעריכו ,להיפך ,רואה הוא איך שאביו מקרב את אחיו ההולך
בשרירות לבו.
מציאות זה גרם ליעקב נסיון גדול ,כי התחיל להרהר שמא אין
הקב"ה חפץ בעבודתו ,שהרי הצדיק יצחק שהיה בעל רוח הקודש
אינו מאיר לו פנים על כך ,ואם כן שמא צדקו דבריו של עשיו שלשם
שמים הוא מתכוין ,ואולי מן הראוי שיבטל עצמו בפני עשיו ויעקוב
אחריו כדי לעשות כמעשהו...
כל זה היה מעשה יצר ,כדרכו בכל עת לנסות את האדם ולהוכיחו
שאין חן לישרים ,כי אם דוקא להמעוותים דרכם.
כיון שכן ביקש יעקב לנסות את גורלו ,ולסטות מעט מהרגלו ,וכפי
שרואים אנו בספר הקדוש 'אור החיים' על מאמר הכתוב )כה ,כט(
'ויזד יעקב נזיד' שסיבת הדבר שגרם ליעקב לשנות דרכו ולהתעסק
בבישול מאכלים ,דבר שלא נהג בו עד אותו יום ,היה זה מסיבת
הספיקות שנתעוררו אצלו בראותו את הארת פניו של יצחק לעשיו,
ועל כן ביקש גם הוא לעשות מטעמים לאביו ,שמא באמת זהו הדרך
שיבור לו האדם.
כיון שראה הקב"ה שכשל כח סבלו של יעקב ביקש לגלות לו טפח
ממהותו של עשיו ,כי אז כשיכיר בגנותו יתיישב דעתו ,כי כשיווכח
שאין תוכו של עשיו כברו תהיה ביכולתו להחזיק מעמד משך
כל ימות הנסיון ,ועל כן עוד באותה שעה שבישל יעקב את נזיד
העדשים הופיע עשיו בכבודו ובעצמו ,ובהבל פיו גילה את מהותו,
שאינו כי אם אדם שפל ובזוי שאין ביכולתו לעמוד על תאוותו,
ומאבד את כל כבודו וגם את מעלת הבכורה עבור 'נזיד עדשים',
קשה לו להמתין אפילו רגע עד שיספיקו לתת לפניו קערה ,ועל כן
מציע ליעקב לשפוך מהקדרה לתוך פיו ,דבר שאפילו הקל שבקלים
אינו מעיז לבקש.
אחר שראה יעקב כל זאת הבין שיד ההשגחה עשתה זאת ,שלא
תהיה ביכולתו של עשיו להסתיר מהותו ,כדי שתהיה לו זאת לסיוע
משך רוב שנות הנסיון] ,שהתמשך מאז עוד מ"ח שנים ,עד שקיבל
יעקב את הברכות בהיותו בן ס"ג ,כי רק אז נודע ליצחק כי יעקב
הוא הצדיק האמיתי[ כיון שכן ידע יעקב ש'הארה זו' צריכה להיות
חקוקה בזכרונו ,שמא ברבות הימים יגביר החושך קרנו ותהיה הנסיון
קשה מנשוא ,ולא תהיה ביכולתו להחזיק מעמד כי אם מכח זכירה
זו ,וכדי שאכן יזכור את הדברים הרגיל את עצמו לקרוא את עשיו
בשם 'אדום' על שם האדום האדום הזה המזכיר את מהותו של
עשיו .ושפיר יתיישבו הג' תמיהות שהזכרנו לעיל.
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נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

המשך כוונות קריאת שמע

א .אמרו בגמרא )ברכות דף ט"ו סוף ע"ב( ,כל
הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה
מצננים לו גיהנם ,והטעם מפני שטבע
האדם הוא חם ורוצה לקרות במהרה ,והוא
מהפך טבעו ומקררו שקורא במיתון ובנחת
ומדקדק באותיותיה שלא יחסר שום אות
ממנה ,על כן מודדין לו מדה כנגד מדה
ומצננין לו גיהנם ,ועל כן צריך האדם ליתן
דעתו תמיד כי על ידי שמדקדק באותיות
קריאת שמע מצננין לו גיהנם ,כדי שלא
יתגבר עליו החום הטבעי לקרות מהרה.
וגם בזמירות ובתפילה ובכל עת שלומד
יתן בדעתו שהאותיות היוצאות מפיו
היא בוקעת האויר ועולה למעלה ,ואם
אינו מדקדק בהם להוציאם כתקנם הרי
אלו ייצאו חסרים ופגומים ח"ו .והחי יתן
אל לבו תמיד וה' יזכנו )סי' ס"א כה"ח אות נ"ו(,
ובזוהר הק' אמרו ,שאלו שאינם זהירים
בזה ,הם מזרעו של עשו שאמר הלעטני
נא ,ולפיכך יתן ריוח בין הדבקים ,ומתוך כך
הנה שכרו איתו )עוד יוסף חי וארא ס"ז(.
ב .השו"ע הזכיר כמה מילים שצריך לדקדק
באמירתם בקריאת שמע ,וה"ה בכל
קריאת שמע יראה שלא להבליע האותיות
ולא להחליפם באותיות אחרות ,כגון פסוק
ואהבת וגו' לא יראה כמי שקורא ואהפת,
וכן לבבך שלא יראה כאומר לבפך ,נפשך-
נבשך ,מאודך-מודיך וכהאי גוונא )סי' ס"א
מ"ב סקל"ב(.

ג .ועיין בספר יסוד ושורש העבודה שמראה
לעין כל ,את גודל קלקולי התיבות וחסרון
האותיות במי שאינו נזהר בקריאתה )ביה"ל
ד"ה ידגיש(.

ד .ועל כן יזהר לקרות במתון כל תיבה
ותיבה בפני עצמה בכל קריאת שמע,
ולהוציא את התיבה מפיו כהלכתה ,ועל
ידי זה יושלמו לו כל רמ"ח איבריו ,כפי
שביארנו בפרקים הקודמים )מ"ב סקל"ב(.
ה .צריך להפסיק בין אשר אנוכי מצווך
היום ,ובין על לבבך ,וכן בין אשר אנוכי
מצוה אתכם היום ,ובין לאהבה ,כדי שלא
יהא נראה כאומר היום על לבבך והים
לאהבה ,ולא למחר )סט"ו(.
ו .ידגיש יו"ד של המילה והיו ,כדי שלא
ישתמע והאו )סי"ח( ,לפי שהקמ"ץ תחת
הה"א מביא האל"ף )פרישה סק"כ( ,ואין
פירושו כלום )כה"ח אות נ"ב(.
ז .צריך להפסיק בין נשבע לה' ,כדי
להטעים יפה העי"ן שלא תהא נראית
כה"א ,והוי פירושו לשון שבייה כאילו אמר
נשבה ה' ח"ו )סט"ז(.
ח .יש לדקדק באות עי"ן בקריאת שמע,
דלפי מבטא שלנו שוין העי"ן והאל"ף,
ובקריאת שמע יש לדקדק להפרישם זה
מזה )ערוה"ש ס"ח(.
ט .צריך להתיז את הזיי"ן של תזכרו ,כדי
שלא ישתמע תשקרו ,וכן שלא ישתמע
תשכרו ,שבזה יעשה עצמו כעבדים
המשמשים על מנת לקבל פרס ,וכן צריך
להתיז את הזיי"ן של וזכרתם )סי"ז( ,וכן
שלא תדמה קריאתה לסמ"ך ,כי כל ז'
הסמוכה לכ"ף שלאחריה דומה קריאתה

ב

לסמ"ך אם לא מתיזין אותה )שו"ע הרב סט"ז(.
י .צריך ליתן ריוח בין וחרה לאף ,כדי שלא
ישתמע וחרף )סי"ט( ,וכן יזהר לחתוך מילת
'אף' היטב שלא יהא כקורא אף דני )כה"ח
אות נ"ג(.

יא .צריך ליתן ריוח בין תיבה שתחילתה
כסוף התיבה שלפניה ,כגון בכל לבבך ,על
לבבכם ,בכל לבבכם ,עשב בשדך ,ואבדתם
מהרה ,הכנף פתיל ,אתכם מארץ )ס"כ(.
יב .ואין הכוונה שיפסיק ביניהם ,אלא
שיקרא בענין שישתמע שהם שני למדי"ן
וכיוצא בזה ,אבל מכל מקום צריך לקרות
את שני המילים סמוכים זה לזה כאילו יש
מקף ביניהם ,כי אם לא היה מקף ביניהם,
וצריך לקרותם נפרדים לגמרי ,היה צריך
לקרות תיבת 'בכל' לבבך ,בחול"ם ,אבל
עתה שהם סמוכות ,מילת 'בכל' היא
בקמ"ץ )מ"ב סקל"ג(.
יג .בכל מקום שתיבה מסתיימת במ"ם
והתיבה שלאחריה מתחלת באל"ף צריך
להפסיק ביניהם ,כגון ,ולמדתם אותם,
וקשרתם אותם ,ושמתם את ,וראיתם
אותו ,וזכרתם את ,ועשיתם את ,שלא יהא
נראה הקורא ולמדתם אותם כקורא מותם,
והקורא ושמתם את כקורא מת ,וכן כל
כיוצא בזה )סכ"א(.
יד .בא"ר הביא בשם השל"ה ,דהוא הדין
בכל אלף שאחר מ"ם צריך להפסיק,
אפילו כשאין שייך טעם דמותם ,כגון,
ועבדתם אלהים אחרים ,עיניכם אשר,
זונים אחריהם ,אלקיכם אשר ,לאלקיכם
אני ,אלקיכם אמת ,והטעם הוא כדי שלא
תיבלע קריאת האל"ף )מ"ב סקל"ד(.
טו .גם כל תיבה שתחילתה אלף ,ואפשר
שלא ירגישנה במבטא ,צריך הפסק ,כגון
אשר אנכי ,מטר ארצכם ,ועצר את ,אשר
ד' ,דברי אלה ,ויאמר ד' אל ,דבר אל ,מצות
ד' ,אשר אתם ,וכל כה"ג )מ"ב סקל"ד(.
טז .גם כל תיבה שתחילתה יו"ד ,צריך
להדגיש את היו"ד במבטא ,כדי שלא יראה
כאילו נמשכת אחר התיבה שלפניה ,כגון
פן יפתה ,ידגיש היו"ד ,שלא יראה כאילו
קורא פניפתה או פן איפתה ,וכן בתיבת
ירבו ,וכל כה"ג )מ"ב סקל"ד(.
יז .אף בפסוקי דזמרה ובתפילה צריך
לדקדק בכך )סכ"ב( ,כגון ספרו בגוים את
כבודו ,שבחי ירושלים את ,ויראו העם
את ,ותקם את ,וממליכים את )לבוש סכ"ב(,
וזהו שסדרו מזמור לתודה בריש הזמירות
שהוא שיר הנאמר על התודה ,וגם כתוב בו
עבדו את ה' בשמחה וכו' ,לרמוז כי צריך
לומר הזמירות והתפילה מילה במילה
ובשמחה רבה ,כי על ידי השמחה יהיה לו
לב טוב ולא יגמגם בדבריו )כה"ח אות נ"ט(.
יח .והוא הדין הקורא בתורה בנביאים
ובכתובים יש ליזהר בזה ,והטעם שהזהירו
זאת חכמים על קריאת שמע ,כיון שהיא
מסורה לכל ,ויש בה יחוד שמים )סכ"ב ומ"ב
סקל"ה( ,ועוד שחייבים כל אדם לקרותה
בכל יום פעמיים ,לפיכך היו צריכין להזהיר
עליהם מפני עמי הארץ שאינם בקיאין
בקריאה )לבוש סכ"ב(.

ﬣ˙חז˜וﬨ

■ כל חפציך לא ישוו בה ■

למה זה לי בכורה

השבוע אנו קוראים בתורה הקדושה על עשיו הרשע שנולד כבכור פטר רחם לאביו ולאמו ,אולם לבסוף
מכר את בכורתו ליעקב אחיו הצעיר בעבור קערת נזיד של עדשים ,מחיר מגוחך לכל הדעות ,מעשהו זה
של עשיו תמוה ביותר ,ממש בלתי מתקבל על הדעת ,הכיצד זה מלאו ליבו למכור דבר כה קדוש וכה
נשגב שאי אפשר כלל להעריכו במושגים גשמיים ולמכור אותו במחיר כה עלוב.
ההסבר היחיד שיוכל להסביר את פשר הנהגתו התמוהה של עשו הוא רק מהסיבה הפשוטה ביותר,
עשו פשוט לא העריך את הבכורה ,זה לא היה חשוב בעיניו ,להיפך ,הבכורה הייתה למעמסה בעיניו ,הוא
חיכה להזדמנות הראשונה להיפטר ממנה ,וכשההזדמנות הזאת נקרתה לפניו לא היסס למכרה ולהיפטר
הימנה במחיר זעום ,לבסוף ,כאשר התחיל להבין את גודל טעותו ,התאונן על יעקב אבינו שנטל ממנו את
הבכורה ,אבל הפעם זה כבר היה מאוחר מידי.

להחשיב כל רגע של תורה

אלא שאל לנו לצחוק כל כך מהר על משבתו וטעותו של עשו ,כי לפעמים עלולים גם אנחנו להתנהג
בצורה שמאד מזכירה את הנהגתו הפזיזה והנמהרת של עשו ,וגם אנו מסוגלים לא פעם ולא פעמיים
למכור דברים קדושים ועצומים בעבור כל מיני שטותים והבלים ,בקרבו של כל אחד ואחד שוכנים
בחינה של יעקב ובחינה של עשו ,יעקב מושך לצד הקדושה ואילו עשו מוכן למכור ולהפקיר את כל
הקדוש והיקר לנו במחיר הפסד.
במיוחד ניכר הדבר בשעה שיושב האדם ולומד בהתמדה ועם כל הגישמאק ,ובאמצע תלמודו הוא
מפסיק ממשנתו בכדי לפטפט קצת עם חברו על דא ועל הא ,האמת ,שמאוד נחמד להשתעשע בשיחות
סרק והבל ,אבל מה זה כנגד לימוד התורה הקדושה ,הלא כל דקה של תלמוד תורה הוא עולם שלם ,ריבי
ריבואות של מלאכים נבראים מכל שעה של תורה ,כיצד מסוגל לבוא אדם ולמכור את הכל בעבור כמה
דקות של שיחה בטלה ,אמת הדבר שלא מזדון ליבו הוא עושה זאת ,אבל מעשיו מעידים כי פשוט חסר
לו ההבנה הבסיסית וההכרה בגודל החשיבות של דקה אחת של תורה.
הגאון הצדיק רבי זונדל קרויזר זצ"ל היה מתפלא מאד מדוע איננו רואים כל כך את הלהיטות של רוב
האנשים אחר דברי תורה ,הלא דוד המלך אומר בתהלים )יט ,יא(" ,הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים
מדבש ונופת צופים" ,ואם כן היינו צריכים לראות כיצד האנשים משתוקקים לדברי תורה לפחות כמו
שהם רצים אחר הכסף והזהב ,אבל למעשה איננו רואים את זה ומדוע .הוא מותיב לה והוא מפרק לה,
שפשוט רוב האנשים אינם חיים כל כך עם האמונה הזאת שהתורה היא אכן יקרה מפז ומפנינים ,כי
אילו היו באמת מרגישים כך כבר היו עושים כל טצדקי שבעולם בכדי לחטוף עוד ועוד רגעים של תורה.
באותו העניין היה נוהג רבי זונדל זצ"ל לחזור על דברי רבו הגאון האדיר רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ראש
ישיבת 'עץ חיים' המעטירה ,פעם אחת הפתיע הראש ישיבה את תלמידיו עם שאלה מעניינת ,הלא כל
אחד מאתנו משתוקק בכל מאודו להיות מתמיד בתורה ,מהו אם כן ההגדרה הנכונה של מתמיד ,איך
ניתן להצביע על אי מי ולומר שהוא הגיע למדרגת מתמיד ,כך שאל רבי איסר זלמן.
כל אחד ניסה לתת הגדרה ,תלמיד אחד אמר שכל מי שלומד עשר שעות ביום הוא זה שנקרא מתמיד,
השני אמר שרק מי שלומד שתים עשרה שעות ביממה זכאי לתואר הזה ,כך הוסיף כל אחד עוד שעות,
שש עשרה ,שמונה עשרה ,אולם רבי איסר זלמן דחה את התשובות של כולם ,הבחורים נבוכו מעט ,אם
לימוד של שמונה עשרה שעות אינו בגדר התמדה אז מה כן.
או אז פתח רבי איסר זלמן בחכמה את פיו ונתן להם להבין שההגדרה של מתמיד אינו נמדד בכמות
של זמן ,אלא המתמיד נבחן בדברים שעליהם הוא מוכן להפסיק ממשנתו ,יש אנשים שעל כל דבר קל
וכל רווח שולי ,או אפילו בשביל קצת חדשות או שאר פטפוטי הבל ,כבר יסגרו את הגמרא ויתעסקו
בשלהם ,ומן הצד השני יש אנשים שאפילו בכח לא תוכל לנתקו מן הלימוד ,לא כסף ולא כבוד ובוודאי
שלא הבלים אחרים יגרמו לו לעזוב את הגמרא ,זהו המתמיד האמתי.

לידע ולהכיר בחשיבות המצוות

האמת היא ,שההגדרה הזאת נכונה לא רק בנוגע להתמדת ויגיעת התורה ,אלא אותו הדבר הוא גם
בשאר כל העניינים של רוחניות ,אם רצונך לדעת עד כמה דבוק האדם במצוות ובמעשים טובים ,עליך
לבדוק קודם כל האם ישנם דברים שלמענם הוא מוכן למכור את המצווה או המעשה טוב הלזה ולוותר
עליה.
כואב לראות אנשים שבורחים מבית הכנסת עוד לפני סיום התפילה ,הם חושבים להרוויח עוד כמה
דקות של ביזנס וכדומה ,אבל בינתיים הם וויתרו על כמה קדישים ואמן יהא שמיה רבה ,היש לך זלזול
גדול מזה ,הלא זהו ממש מידתו של עשו שהעדיף למכור את קדושת הבכורה בעבור קדירה עלובה של
נזיד עדשים ,ומדוע הוא עשה את זה ,כי הבכורה לא הייתה שווה בעיניו יותר מזה ,אילו היה עשו מעריך
באמת את הבכורה לא היה מתנהג כך.
שורש הפגם של אלו המזלזלים במצוות נובע מן העובדה שאינם מעריכים דיים את הערך של המצוות,
אילו היו מעריכים את מצוות ה' כפי ערכם הראוי לא היו מגיעים לידי זלזול ,הלא כל מה שאמרו חז"ל
)קידושין לט" (:שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" ,הוא רק מפני שאין בכל העולם כולו די שכר לשלם על
מצוה אחת ,וכלשון ה'שם משמואל' )פנחס תרע"ה(" :טעם דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,משום שהיה
גרעון לשכר המצוה ,שהרי אפילו יינתנו לו כל חללי דעלמא אינם שוים לניצוץ אחד מעולם הבא" ,ע"כ.
לפיכך נתחזק מאד באמונה הפשוטה ונשריש בקרבנו את ההכרה שכל דבריו אמת וקיימים לעד ,ואין
אתה יודע ערכה של מצוה ,אפילו המצוה הקלה ביותר ,וכאשר נגיע לידיעה הפשוטה הזאת ,או אז לא
נבוא חלילה לידי זלזול ורפיון במצוות ולא נחליף עולם נצחי בעולם חולף.

ﬣמע˘יוﬨ

"וייעתר לו ה' – ותהר רבקה אשתו"
תיבות "כי עקרה היא" יש בהם נתינת טעם על "ויעתר יצחק לה'".
לה'".
שמפרש לנו הכתוב ,למה נצרך יצחק להרבות ולהפציר כל כך
בתפילות ותחנונים .כמו שפירש רש"י" :ויעתר .הרבה והפציר
בתפלה ,כל לשון 'עתר' לשון הפצרה ורבוי הוא" – .מחמת 'כי עקרה
היא' ,ובדרך הטבע אינה יכולה להוליד בנים,
לפיכך נצרכו בשבילה הרבה תפילות ,להעתיר
ולהתחנן כדי לשנות את הטבע ,ולהושיעה
בישועה גדולה מחוץ לדרך הטבע.
יונתן" :והפך יצחק
כמו שכתב כאן בתרגום יונתן:
בצלותיה דעתיה דקוב"ה ,ממה דגזר על
אנתתיה .ארום עקרא הות גביה עשרין ותרתין
שנין ,ואתהפיך בגיניה דעתיה דקוב"ה ממה
דגזר עליה" ע"כ.
ולמדנו מכאן דבר נורא ,שאף כי ידע יצחק
בבירור שהיא עקרה ,ואין שום אפשרות
טבעית שתלד בנים ,אף על פי כן הרבה והפציר תפילות על גבי
תפילות לישועתה שלא כדרך הטבע.
ללמדך שלעולם אין להתייאש מן הישועה ,ויש להרבות יותר
בתפילות אפילו במצב שכבר שאלו ברופאים וקבעו בנחרצות שהוא
או אשתו עקרים ,ואין שום סיכוי שיהיו להם ילדים ,אף על פי כן אין
לעזוב אומנות אבותינו בתפילה.
ואדרבה ,היינו גופא טעמא שהיו אבותינו עקרים ,כמו שגילו לנו
רבותינו ז"ל )יבמות סד" :(.א"ר יצחק ,מפני מה היו אבותינו עקורים,
מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים" – .הרי ,שכל הסיבה
מעיקרה היתה כדי שיתפללו הם.
ולימוד גדול הוא לאדם ,כאשר הוא נזקק לישועת ה' ,שעליו להרבות
ולהפציר הרבה ברוב תפילות ותחנונים ,ולא להסתפק בסתם תפילה
לצאת ידי חובה.
ובזה יובן המשך דברי רש"י בפירוש "וַ יֵ ָע ֶתר לו  -נתפצר ונתפייס
ונתפתה לו" .האריך בלשונות של פיוס שבעומק לשון 'וייעתר' ,כי
כשם שבתפילתו של יצחק היו כמה לשונות של הפצרה ,כך פיוס
הבורא אליו היה בכמה לשונות ,ובאותו אופן שמתפלל האדם כך
נענה לו הבורא – .ואחר שהוא מצידו 'העתיר' ברוב לשונות של
הפצרה ובקשה ,נעתר לו ה' גם כן כמו כן.

בקודש.
ר' איטשע נהנה מאוד לראות את ההתמדה הגדולה ,ולשמוע את קול
התורה המהדהד ברעש בכל רחבי בית המדרש .וכשראה מקום להעיר
למאן דהוא על שהתבטל או התעצל בתלמודו ,היה מוצא מיד את
המליצה הנכונה ,כדי להחזירו לתלמודו מבלי
שייפגע בו כלל.
והנה בהגיעו לפאתי בית המדרש ,מצא בפינה
צדדית אברך מבוגר ממכריו ,שישב עם ספר
תהלים ,וקרא מתוכו שעה ארוכה .כראות ר'
תהלים,
איטשע שמזה זמן רב שהאברך אינו עוזב
את התהלים מידו ,חרה לו מעט על כך שאינו
פותח גמרא כשאר יושבי בית המדרש ,היתה
ה ,כא
זו שעה המיוחדת ללימוד ,ור' איטשע רצה
לראות גם את אברך זה יושב והוגה בתורה.
ניגש אליו ר' איטשע בחיוך גדול ,ואמר :שוין
ג'יענדיקט מסתמא דעם דף היומי!] ...לבטח כבר גמרת כנראה את
הדף היומי![.
האיש שהבין מיד מה רוצה ממנו ר' איטשע ,עיוות את פניו ,ואמר
בצער כבוש :איהר וויסט דאך! ]הרי יודעים אתם![.
ר' איטשע בחכמתו הבין היטב את תשובתו של האיש ,אברך זה
היה חשוך בנים מזה שנים ,הוא וזוגתו כבר ניסו אצל פרופסורים
ידועי שם ,הם עברו טיפולים שונים בווינה הבירה ,וביקרו גם בערים
נוספות ,אך לצערם וכאבם הגדול לא זכו להיפקד בפרי בטן – .ועל
כך רמז האברך לר' איטשע ,שלכן יושב הוא כאן על הספר תהלים
ומתפלל בעדו ובעד זוגתו ,שכבר יזכו להיוושע מצערם וכאבם הגדול.
לנוכח תשובתו הכואבת של האיש ,התכרכמו פניו של ר' איטשע ,הוא
חש ברגשי אשמה ,מדוע היה צריך להכאיב לו לאברך זה ,ולנגוע לו
בנקודה הכואבת באמצע שהוא עסוק בתפילה על צרתו לפני ה'? ולכן
החליט שעליו לתקן את מה שהכאיב לאיש ,לפצותו ולשמחו מעט.
הוא פנה אליו ,ופקד :קום מיט מיר! ]בוא נא עמדי[.
האברך קם תיכף והתלווה אל ר' איטשע ,שהחל לפסוע במהירות בין
ספסלי דבי מדרשא ,כשהאיש נשרך אחריו לכאן ולשם...
לפתע נעצר ר' איטשע באחת ,בראותו ילד קטן רץ ומשתובב לפניו...
הוא עצר את הילד ממרוצתו ,הוציא מאמתחתו חתיכת 'קוצקער
צוקער' שהיתה תדיר מוכנה אצלו לעת הצורך ...הגיש לילד הנחמד,
ופנה אליו בשאלה תמימה ,תוך שהוא מסמן לאברך שעימו להקשיב
היטב לדו שיח שיתנהל כאן ועכשיו!...
האברך נדרך ,והילד הקטן ששמח על הממתק חייך והקשיב .תאמר
נא ,שאל בקול :וואס האט די רעבע גילעהרנט מיט דיר? ]מה למד
אתך המלמד?[.
היה זה ילד קטן שבקושי התחיל בלימוד החומש ,והוא ענה בקול
ובשמחה ,השבוע למדנו בחומש בפרשת תולדות!
ואולי זוכר אתה גם מה כתוב שם בפרשת תולדות ,הקשה ר' איטשע.
בטח! ענה הילד ,ותיכף התחיל לדקלם בעל פה את הפסוקים
הראשונים של הפרשה" :אלה תולדות יצחק בן אברהם ,אברהם
הוליד את יצחק"!
כך קרא הילד בנעימה מיוחדת ובקול גדול ,כשר' איטשע מאזין בקשב
רב ,ונהנה מאוד מקולו המתוק של הינוקא.
והנה כשרצה הילד להמשיך בקריאת הפסוקים ,עצרו פתאום ר'
איטשע ,ואמר :שוין שוין! גענוג גיזאגט! ]די די! מספיק אמרת![.
הוא תחב לידו של הילד קוביה נוספת" ,גוט גזאגט!" אמר לו בחיבה,
ושילחו להמשיך בשעשועיו .או אז פנה אל האברך שעמד נדהם מן
הצד ,ואמר בנהירו עילאה :נו! האסט גיעהרט? ]שמעת?[ כעת יכול
אתה כבר לקחת את הגמרא!..
האברך התרגש עד מאוד ,כשירד לסוף דעתו של ר' איטשע ,שפעל
עתה ממש ישועה עבורו ,כפי שהקריא הינוקא להדיא בפסוקים
מפורשים באוזניו" :אלה תולדות ...אברהם הוליד ...וגו'".
]מקור המצאת הישועה בדרך מעין זו ,מצינו בכמה מקומות בש"ס
)חגיגה טו .גיטין נו .סח .חולין צה :(:דאמר ליה לינוקא "פסוק לי
פסוקיך" ,עיין שם[.
שאל החסיד את ר' איטשע ,מדוע זה עצר את הילד באמצע שטף

"וַ ֶ ּיעְ ַּתר יִ צְ חָ ק לַ ה' לְ נֹ כַ ח
אִ ׁ ְש ּתוִֹּ ,כי עֲ קָ ָרה הִ וא.
וַ ֵ ּיעָ ֶתר ל ֹו ה' ,וַ ַּתהַ ר
ִרבְ קָ ה אִ ׁ ְש ּתוֹ"

]"טיב התורה" פרשא דידן[

< • >-אחד מבניו המפורסמים של הרה"ק אדמו"ר הזקן מגור זצוק"ל,
זצ"ל .הוא גר
בעל האמרי אמת ,היה הגה"ח רבי יצחק מאיר אלתר זצ"ל.
בווארשא הבירה ,והיה אחד מגדולי המשפיעים והמנהיגים של חסידי
גור בדור שלפני השואה ,ונקרא בפי כל "רבי איטשע"!
את 'ר' איטשע דעם רעבינ'ס' כולם אהבו והעריצו מאוד ,הוא היה
מלא שמחה וחיות קודש ,היתה לו שנינות מיוחדת ,ותמיד מוכן
בלשונו דבר צחות חריף ,או איזו בדיחה טובה ,וכולם נהנו בקרבתו.
אולם ,אף כי ר' איטשע מצידו עשה את הכל כדי להסתיר את גדלותו
האמיתית ,כשמבחוץ היה מרבה להתלוצץ ולשמח אלקים ואנשים.
הרי המקורבים אליו והמבינים יודעי דבר ידעו היטב שמדובר בגברא
רבא ,תלמיד חכם וגאון מופלג ,ואיש צדיק רם המעלה.
פעמים רבות כשהיו חסידים בווארשא זקוקים לישועה דחופה,
ולא היה ביכולתם לתפוס את ה'קלייקע' שעברה בין ווראשא לגור,
כדי להזכיר עצמם אצל הרבי הק' בעצמו ,או בזמנים שהרבי נסע
למרחקים ,היו נכנסים אצל בנו הק' ר' איטשע לבקשת ישועה.
והוא בצדקותו כבר היה פועל את הישועה הנצרכת ,ויחד עם זאת
מסתיר זאת בפקחות עצומה ,שלא ייראה כמי שהוא זה שהמשיך
את הישועה.
סיפורים רבים משובבי לב נקשרו בשמו של ר' איטשע ,אחד מהם
עוסק בפרשתנו אנו ,ומטיבו של זה המעשה נוכל ללמוד גם לעניינינו
שלעולם אין להתייאש מן הרחמים!
באחת השבתות הסתובב לו ר' איטשע כדרכו בשטיבל הגדול
שבווארשא ,והתהלך לאורכו ולרוחבו .אותה שעה היה בית המדרש
מלא מפה לפה ,כל השולחנות והספסלים היו מלאים בצפיפות
בחסידים צורבים ,שישבו בלהט דקדושה ולמדו בחברותות כדרכם

ﬣ‚˘‰ח‰

סיפורי השגחה פרטית

שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

'לראות בטוב ה''

תקופה ארוכה שאני סובל ממחלה זיהומית קשה
ולצורך הטיפולים טסתי לחו"ל עבור סדרת בדיקות.
בעודי ממתין לתשובות המליצו לי מומחים לעבור
לבית חולים יותר גדול ויותר מתמחה בתחום שלי אך
גם לשם כך יש להמתין תקופה עד שיתפנה מקום
עבורי.
בשבת קיבלתי חוברת שמאגדת בתוכה מספר עלונים
ובתוכם גם את 'טיב הקהילה' קראתי בשקיקה
ובהנאה את העלון כהרגלי כל שבוע בארץ וכאשר
קראתי את מדור 'טיב ההשגחה' התרגשתי מאוד
והתחלתי להתבונן ולחשוב איזה סיפור השגחה אני
שולח למדור למען אזכה גם לחזק את עם ישראל
בסיפור השגחה משלי .לפתע שמתי לב שהמצב
בו אני נמצא הינה השגחה פרטית מיוחדת ואשמח
לשתף את הקוראים בהשגחה העליונה :כפי שאמרתי
הנני ממתין לבית החולים הגדול יותר שיקבל אותי
וכהכנה עלי לערוך סדרת בדיקות מקיפות .רק
הבדיקות הנדרשות פרוסות על פני חודש וחצי כמעט
כל יום בדיקה או שניים במקומות שונים ובמחלקות
שונות חלקם עשרים דקות נסיעה וחלקם בכלל לא
מאושרות ומי יודע מתי יאושרו .במילים אחרות,
עלי להיטלטל ממקום למקום בעודי חלוש עד מאוד
ובקושי מתפקד וזה מצב קשה ומייאש .התחלתי את
סדרת הבדיקות הראשון ומרוב חולשה התעלפתי
באמצע הבדיקה ,בעקבות העילפון העבירו אותי
למחלקה נוירולוגית לעריכת בדיקות לסיבת העילפון,
המומחה במחלקה רשם דו"ח חמור והורה לערוך לי
את כל הבדיקות במקום אחד ולזרז במיידי ללא כל
שיהויי את הבדיקות ,כמו כן הורה לסדר לי מקום
בבהילות בבית הרפואה הגדול שכן מדובר במצב
חירום...
אמנם אני חלש והתעלפתי אבל הקב"ה תיזמן את
ההתעלפות בדיוק בזמן הנכון לא רגע לפני ולא רגע
אחרי שכן רק הוא יתברך יודע עד כמה אני תשוש
ואין לי את כוחות הגוף והנפש להתרוצץ בסדרת
הבדיקות...
כל אדם בכל מצב אם רק ירצה יכול למצוא את
ההשגחה הפרטית ולשמוח במקום להתאונן ולבכות,
גם אני יכול להתלונן על מצבי אבל אני בוחר לראות
את הטוב שבכל דבר ותאמינו לי שרואים הרבה
ניסים וכל ההליך עובר עם חיוך במקום בדמעות שרק
מורידים ברוחם גם את הסובבים אותך...
בעל המעשה:ח.ש.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
בפקס15326517922 :
או לo.y.wines@gmail.com :
קריאתו היפה?
ענה לו ר' איטשע בחיוך רחב ,הלא בהמשך הפסוקים
שם נאמר" :ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו'" ,אינני רוצה
שתצטרך לחכות עד הגיעך לארבעים שנה ...ברצוני
שתיוושע מיד עוד השנה!
לתקופת הימים ,עוד באותה שנה ,זכה אכן האברך
לחבוק בן זכר ,וכשהגיע ר' איטשע לשמחת ה'שלום
זכר' שנערכה ברוב פאר והדר ,אמר לאבי הבן בשמחה
גדולה :צריכים אנו ללמוד מישועתך הגדולה ,שלעולם
אין להתייאש! כמאמר הצדיקים :פאר א' חסיד איז
קיינמאל נישט צו שפעט!] ...בשביל החסיד אף פעם לא
מאוחר מדי[.
כלומר ,גם כשכולם כבר מייאשים שאין שום דרך מוצא
| המשך בעמוד ד' |<
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לישועה ,החסיד לעולם אינו מתייאש! הוא ממשיך להפציר
בתפילות רבות ותחנונים לבורא ברוך הוא ,בתקווה וביטחון
איתן שברצונו יתברך יוכל תמיד להמשיך לו ישועה ,ולעולם
אינו מפסיק את תפילותיו!
ולמדנו מוסר השכל ,כמה זהירות צריך בין אדם לחבירו,
שמחמת החשש שמא מחמתו הצטער האיש ,חש עצמו מחויב
למלאות בקשתו ולהמציא לו הישועה.
]שיחת 'ליל שישי' ,פרשת תולדות ,קובץ [100438

< • >-בהזדמנות אחרת כשהזכיר לפניו אחד מפרחי החסידים את
אשתו המקשה לילד ,צחק ר' איטשע בשחוק גדול ,וגער בו
'יזכור'! ]תאמר את תפילת 'יזכור'[.
באיש :זאג 'יזכור'!
החסיד לא שאל הרבה שאלות ,ומתוך אמונה תמימה ופשוטה,
לקח את הסידור לידו ,והחל קורא מתוכו את תפילת 'יזכור'
בדחילו ורחימו .הוא הזכיר ברטט את נשמת אבות ואימהות,
ונדב לצדקה בעד הזכרת נשמתם ,כדרך שנוהגים בהזכרת
נשמות ביום טוב .והנה תיכף לאחר מכן באה הישועה ,והוולד
יצא לאויר העולם בכי טוב!
כשהגיע עם הבשורה הטובה לר' איטשע ,שמח עמו מאוד,
ואמר לו שזהו 'טכסיס' פשוט ...שכן בהזכרת נשמות ביום טוב
מכריזים בקול גדול :קינדער ארויס! ]ילדים החוצה![ ,ומכאן
הבין שיש באמירת 'יזכור' סגולה מיוחדת להוציא את הילדים
החוצה...
]והסתיר את עומק כוונתו ,בהזכרת זכות אבות ואימהות,
שיעתירו עבורו במרומים ,להחיש להם ישועה ורחמים[.
< • >-מרן הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלז זצוק"ל )יו"ד בשבוע שעבר(
היה דבוק מאוד בהרבי הקדוש ר' אלימלך מליזענסק זי"ע] ,הגם
כי נולד עשרות שנים לאחר פטירתו[ ,תדיר היה עוסק בלהב אש
אלימלך" ,הנקרא 'ספרם של
"נועם אלימלך",
בתורתו הקדושה שבספרו "נועם
צדיקים' ,ופעמים רבות היה נוסע לציון קדשו להתפלל לישועת
הכלל והפרט.
פעם התגלה אליו הרבי ר' אלימלך בחלום הלילה ,ומראהו היה
הוד והדר ,כשכולו מלא שמחה גדולה ,הוא פנה אל המהרי"ד
ושאלו ברוב אהבה וחיבה :וואס מוטצ'עט דיר! ]מה קשה לך?[.
המהרי"ד הבין על אתר ,לשמחתו של הנועם אלימלך מה זו
עושה ,כי באותה עת עסוק היה בהתלהבות עצומה בספר 'נועם
אלימלך' ,וכנראה שנהנה למעלה מאוד מעבודת קדשו – .וכמו כן
הבין גם היטב למה מתכוון בשאלתו ,מאחר שבאותו יום התחבט
המהרי"ד רבות בפסוק אחד שהוקשה לו עד מאוד!
היה זה בפסוק בתחילת פרשת בשלח ,שאמר השי"ת למשה
על הים ,אחר שצעקו בני ישראל והתפללו אל ה' )שמות יד ,טו(
"מה תצעק אלי" .והתמיהה מופלאת טובא ,למה עצר השי"ת
בעד משה מצעקתו ,וכי מה עליו לעשות כעת אם לא להתפלל
ולצעוק אל ה' בשעה שישראל נתונים בצרה ומצוקה גדולה ,והרי
בוודאי צריך להתפלל ולצעוק ,ומה פשר זה הפסוק 'מה תצעק
אלי' ,וכבר נעמדו המפרשים כולם בזה.
המהרי"ד הציע תיכף את פליאתו הגדולה שהתחבט בה ,ושאל
במפגיע את קושייתו מהרבי הק' הנועם אלימלך.
ענה לו הצדיק בחכמה ,ופתח בטיב מעשה נאה.
היה היתה בת מלך ,שבהיותה יחידה לאביה ולאימה אהבו

אותה עד מאוד ,וכל אשר להם העניקו לנסיכה האצילה .הם גידלו
אותה בטוב ובנעימים ,לא חסכו ממנה דבר ,ואף מצאו עבורה את
בן זוגה נסיך בן מלכים כליל המעלות ,והכל התנהל למישרים.
לימים הגיעה שעתה של בת המלך ללדת בן ,והיא התקשתה
מאוד ,הוריה המלך והמלכה הצטערו הרבה בצער ביתם היחידה,
שהיתה נתונה בסכנה גדולה!
הארמון כולו נעשה כמרקחה ,כולם הצטערו בצערה של הנסיכה
המלכותית ודאגו לשלומה ,רופאים גדולים ומומחים הוזעקו
מיידית אל היולדת הצעירה ,כדי להיות לעזר ולאחיסמך למיילדות
המסורות שעמדו באין אונים ,ואלו וגם אלו לא העלו ולא כלום!
השעה מתאחרת ונמשכת ,והלידה אינה מתקדמת כלל!
והנה הגיע אל החצר היועץ המלכותי ,היה זה אחד מחכמי
היהודים ,שהיה איש אמונו של המלך ,שאהב מאוד את ישרותו
ואת חכמתו ,והיה מתייעץ עמו בכל דבר.
תיכף משנכנס ראה את הצער והמבוכה הגדולה השוררת בחצר,
והמלך שהיה אובד עצות שאלו במפגיע מה ניתן לעשות כאן כדי
להציל את היולדת הצעירה ואת בנה.
ביקש היועץ להכניסו אל חדרה של בת המלך ,עד מהרה הוציאו
את כל הפרופסורים והמיילדות כולם החוצה ,והחכם היהודי נכנס
והחל בעריכת תפילות נוראות לשלומה של היולדת.
והנה כעבור שעה קלה יצא מן החדר בשמחה גדולה ,והכריז בקול
רם :מזל טוב! מזל טוב! הנסיכה ילדה בן! בשעה טובה ומוצלחת!
– עד מהרה התפשטה השמועה בכל מסדרונות הארמון ,ומשם
כחץ מקשת אל כל רחבי העיר והמדינה ,הכל שמחו בבשורה
הטובה ,שהנה הגיעה סוף סוף הישועה!
הרופאים הנדהמים והמיילדות אצו רצו בדחיפות אל חדרה של
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היולדת ,כדי לבדוק את שלומה ואת שלום התינוק הקטן הרך
הנולד.
והנה חשכו עיניהם! לא דובים ולא יער ...לא לידה ולא בן!
שום דבר! המצב עומד בדיוק כפי שהיה בטרם נכנס היועץ אל
החדר ....הם פכרו ידיים בייאוש והחלו לבכות ,מדוע מהתל בנו
האיש?!
אולם ,לא עברה שעה מועטה ,ולפתע בעודם בוכים ותוהים,
פתאום החלה להתקדם במהירות ,וכעבור שעה קלה אכן ילדה
בת המלך בן זכר חי וקיים ,כשלכולם שלום ובריאות ,לשמחתם
הגדולה של המלך והמלכה וכל אנשי המדינה.
שאל המלך את היועץ ,מה קרה כאן! ומדוע הוציא את השמועה
הטובה בטרם עת ,כשעדיין לא נראתה שום ישועה כלל?
פתח היועץ והסביר בחכמה ,כשנכנסתי וראיתי את המצב
לאשורו ,שכל סממני הרפואה אינם מועילים .הבנתי שכנראה
שונאי המלכות חברו יחדיו והפעילו כנגדה את כוחות הכישוף
שלהם ,וכך הצליחו עם כישופיהם הרבים לעצור ולמנוע את
הלידה.
לפיכך הזדרזתי להוציא את השמועה כמי שכבר ילדה הנסיכה,
והישועה כבר מאחורינו ,ובהיות שהחלה השמועה להתפרסם
ולפרוס כנפיים ,הגיעה עד מהרה גם לאוזניהם של המכשפים
הללו ,שברגע ששמעו שכבר היתה הישועה הפסיקו את
כישופיהם ,וממילא נפרץ המשטין ונפתחה הדרך להביא מהרה
את הישועה!
< • >-גם באותה עת שעמדו ישראל על הים ,סיים הרבי ר' אלימלך
בהסבר הנמשל הנאה ,היו השטן וחיילותיו עומדים ומקטרגים
בקול רעש גדול ,הללו עובדי עבודה זרה ווהללו עובדי עבודה זרה!
מה ראו אלו להיגאל יותר מאלו? )ילקוט בשלח רמז רלד( .מנגד
היו ישראל עומדים וצווחים לישועת ה'.
מה עשה הקב"ה? אמר לו למשה 'מה תצעק אלי' ,הפסק את
התפילות ואת הצעקות ,וממילא יפסיק השטן את קטרוגיו...
שכן הוא עולה ומשטין דווקא בעת שישראל זועקים ונצרכים אל
הישועה דחופה ,אך כשהכל שקט ואין דורשים את הישועה ,הרי
הוא ממילא מפסוק מלהשטין ,וכך ניתן בשקט ובהצנע לפרוץ את
הדרך לישועה.
< • >-כשיספרו את טיב זה המעשה בפני אחד מגדולי הדור הקודם,
אמר שבכך התיישבה לו פליאה אחת .באשר נודע שאמר הרבי ר'
אלימלך זי"ע ,שאף אם ח"ו לא יבוא מלך המשיח בחייו לגאול את
ישראל ,הרי בחיי תלמידיי הוא בוודאי יבוא! והדבר פלא ,שבדורנו
הרי כבר נפטרו כל תלמידיו לעולם שכולו טוב ,ועדיין בן דוד לא
בא?
ברם ,מזה המעשה שלפנינו ראינו ,שאף בדורות הבאים עדיין
יש עוד ועוד תלמידים לאותו קדוש ונורא ,שכל העם ענו אחריו
מקודש מקודש ,ואף שנים רבות אחר פטירתו לעולם שכולו טוב,
ממשיך הוא להרביץ תורה בתלמידים ובצדיקי הדורות הדבקים
בכל לב ובכל נפש בו ובתורתו הקדושה ,וכולם נקראים תלמידים
ותלמידי תלמידיו ,העוסקים בתורתו בחרדת קודש ,זכותו הגדולה
וזכות כל הצדיקים ,תגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן.
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