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  פתיחה דברי 
 

ְנָתה ֵביָתה  " ים ב ָ  "ַחְכמֹות ָנש ִׁ
יָה )יד א(בספר משלי  כותבשלמה המלך  ָידֶּ ת ּבְ לֶּ ּוֶּ ְנָתה ֵביָתּה, ְואִׁ ים ּבָ : "ַחְכמֹות ָנש ִׁ

ּנּו". ְרסֶּ הֶּ שהאשה בונה את של החכם מכל האדם כוונתו  היא יש להתבונן, מהו תֶּ
כדי  קיו נצרכת לאשה-ירמת אי איזו ?מדברהוא על איזו חכמה  בחכמה, ביתה

שאם היא זכתה  מתכוון,הוא איזו תעודה על או על איזו מנת משכל  ?לבנות בית
אולי  ,מדבר על 'תואר ראשון'הוא  אולי? לא ,, ואם לאביתהאת נה ו, היא בהל

, רק 'הייטק'?! אולי רק אשה שיש לה משרה מיוחדת, עובדת דוקא 'תואר שני'על 
לא יכולה היא  הזאת, 'חכמה'את כל האשה שאין לה אבל היא יכולה לבנות בית, 

 לבנות בית?!...
 

 חכמת לב
מצאנו שהדגישה התורה כמה וכמה פעמים בפרשיות של בניית המשכן את  הנה,ו

ל " הצורך ב"חכמת לב". למשל: ל ּכָ ר אֶּ ַדּבֵ ה ּתְ יו רּוַח  ַחְכֵמי ֵלבְוַאּתָ אתִׁ ּלֵ ר מִׁ ֲאש ֶּ
ל , (שמות כח ג) "ָחְכָמה י ָחְכָמה" ֲחַכם ֵלב"ּוְבֵלב ּכָ ם ָיֹבאּו  ֲחַכם ֵלבְוָכל " ,לא ו( ם)ש ָנַתּתִׁ כֶּ ּבָ
ה , (לה י םש) "ְוַיֲעׂשוּ  ָ ש ּ יָה ָטוּו"  ַחְכַמת ֵלב"ְוָכל אִׁ ָידֶּ א ֹאָתם )שם כה(ּבְ ּלֵ  ָחְכַמת ֵלב, "מִׁ

 " ת ָחָרש  אכֶּ ל ְמלֶּ יש  " .)שם לה(ַלֲעׂשֹות ּכָ ר ָנַתן  ֲחַכם ֵלבְוֹכל אִׁ ָחְכָמה ּוְתבּוָנה  ה'ֲאש ֶּ
ה ֵהּמָ חוזרת שוב ושוב ששל התורה כל כך להבין, מה הדגש ועוד. ויש  (לו א םש)" ּבָ

 ?"לבי חכמעוסקים במלאכת המשכן היו "הש
 

 !כל החכמה הזו?עם ישראל באה למאיפה 
עבודות פרעה הרשע העביד אותם מה היו במצרים?  ,אם נתבונן, הלא עם ישראל

לא  מעולם ., פלחיםעובדי בנין, כולם היו יתום ורעמסספהערים פרך בבניית 
לא בעלי אומנויות שונות. והנה  ואמהנדסים, נגרים, צורפים, מהם שמענו שהיו 

מכלים כל כך, כלים מורכב  מצווה אותם לבנות משכןקב"ה וה ,עברה חצי שנה
ביותר היום, עם כל הכלים מקצועיים ות יו, אפילו בעלי אומנשונים שאין כדוגמתם

ואילו עם ישראל . כזהשלא יצליחו לבנות ביופי והדר , ביותר החדישים ורוהמכש
בקושי ידני. אולי ר חשמלי, ובלי מׂשו ֹ, הבלי מקדחלא יאומן כי יסופר,  ,בנו כלים

למדו איך הם  מכון הכשרה הבאיז ?ידע הזהכל הלהם בא ן כיהמלהבין, וצריך 
עם ציורים  מזהב, מעץ, ,"ארון הברית" ייצרליך א ?"שלחן לחם הפנים" צרייל

ים?!  ּיּורִׁ יָת : "(שמות כה יח)התורה מצווה הרי  ,"כרובים" ותבנלמדו להם היכן ְוכִׁ ְוָעׂשִׁ
ים ָזָהב  ֻרבִׁ ם ּכְ ַניִׁ הש ְ ָ ְקש  ה ֹאָתם מִׁ ֲעׂשֶּ ם ה את הכרובישלא תעש ,רש"י פירש", וּתַ

מים יצורפים שמלחהרת לאחר עשייתם כמעשה וותחברם בראשי הכפ ,בפני עצמם
והכה בפטיש ובקורנס  ,רתולת עשיית הכפיאלא הטל זהב הרבה בתחחלק לחלק, 
. נמצא וצייר הכרובים בבליטת קצותיו ,למעלה םבולטי םראשיהבאמצע, ו

 )שבת צט ע"א(שהגמרא מו וכ ,ביותר חכמה אדירה כיםצרי ולמלאכת המשכן היש
ָחְכָמה )שמות לה כו(אומרת על הפסוק  ן ֹאָתָנה ּבְ ּבָ א לִׁ ר ָנׂשָ ים ֲאש ֶּ ש ִׁ ָטוו  ֶאת : "ְוָכל ַהּנָ

ים" ז ִׁ העליונות של המשכן טוו היריעות את , וכי טוו את העיזים עצמן?! אלא ָהעִׁ
אומנות , חכמה כזו אדירה, כולנו תמהים ושואלים. ובעודם חיים על גבן של העיזים

 !עם ישראל?קבלו מאיפה כזו נפלאה, ידע כזה נרחב, 
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 גדול כח הרצון

ההצלחה של האדם,  דבר יסודי וחשוב מאוד, דעתלעלינו כדי להבין את הדברים, 
מכל רוצה הוא הרצון. כאשר האדם רוצה משהו, אבל "באמת  בכחהרבה תלויה 

נתבונן, מאיפה מגיע ו. וממלא את רצונו הלב", הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא
מכל הידים, כל המוח, מכל אומר: "אני רוצה מ אינואף אחד  .מהלבהרצון לאדם? 

 , אבל באמתאדם רוצה אםו"אני רוצה מכל הלב",  אומרים: םכול ,הרגלים"
: (דברים ד כט)ובעצם זה פסוק מפורש בתורה  .לונותן , הקב"ה מכל הלב באמת

ת " ם אֶּ ָ ש ּ ם מִׁ ּתֶּ ש ְ ּקַ ָכל ְלָבְבךָ  ,ו ָמָצאתָ יָך הֶּ ֱאלֹ ה'ּובִׁ נ ו  ב ְ ֶ ְדְרש  י תִׁ ךָ  כ ִׁ אם ". ּוְבָכל ַנְפש ֶּ
 תדרוש מכל הלב, אין ספק שאתה תמצא.

 

 רצון! = לב"ם "חכ
ל  :מדגישה התורהש וזה י ָחְכָמה", מי שירצה באמת מכל  ֲחַכם ֵלב"ּוְבֵלב ּכָ ָנַתּתִׁ

את השולחן, את תן לו את החכמה לבנות את המשכן, אהלב, אומר הקב"ה אני 
גם בלי  חכמה לבנות את המזבח ולסתת את האבניםאת התן לו אאני הכרובים, 

ם : "(דברים כז ה), כציווי התורה ברזל יף ֲעֵליהֶּ ְרזֶּללֹא ָתנִׁ תן לו את החכמה אאני  ".ּבַ
 .יותרבמקצועיות הגדולה ב שכןלבנות את המ

 
יָה ָטווּ ": (ה)שמות לה כוכך כותב האלשיך הקדוש  ָידֶּ ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ ש ּ כל  ", אמרְוָכל אִׁ

 בטוויה: לא היה להם ניסיון כלומר כי לא נוסו, ,חכמת לב" ולא "חכמת ידים""אשה 
כה וכל אחד ז בידיה טוו. ולהיות קבלת שפע כל אחד לפי הכנתו,ועם כל זה . ידייםב

על כן אשר נשא לבן אותנה בחכמה, שהלב היה לקבל שפע לפי הבית קיבול שהכין, 
כלומר, אדם שהיה לו כזה  נושא אותן קלות כנשר לעשות רצון אביהם שבשמים,

טוו רצון עז להיות זריז וקל כנשר לעשות רצון אבינו שבשמים, עם הרצון הזה 
 את העזים שהיא חכמה יתירה, כי העזים נטוות על עצמן בחיי חיותם והיא חכמה רבה.

הכינו בעצמם, כך קיבלו שפע  שהוא ישקיבול שכל אהלפי בית הוי אומר, שעי"ש. 
 .שכןלעשות למ של חכמה

 
דוקא בכישרון ובידע שהאדם רכש לעצמו, החכמה לא תלוי עיקר ש למדנומכאן 

באמת עז רצון בליבו מי שיש וד. חד ואחאלא ברצון העז שיש בליבו של כל א
כרצונו  , ממילא הקב"ה משפיע עליו חכמה יתירהיתברך רצון השםאת לעשות 

 .ואוות נפשו
 

 מאיפה מגיע כח הרצון?
התשובה ו? אותקונים  מאיפה ?רצון הזההכח  מגיעמהיכן , התבונןרק שעלינו ל

ָבר ְמֹאד: "היא יָך ַהּדָ י ָקרֹוב ֵאלֶּ ְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתוֹ  ,ּכִׁ יָך ּובִׁ פִׁ הכל תלוי ביראת השמים  ",ּבְ
דחף פנימי ורצון בנפשו לו  היהיככה , לושמים שהגודל יראת כפי ושל האדם, 

ל הדגישה וחזרה כמה פעמים: "ולכן התורה  .רצון השםאת לעשות  ר אֶּ ַדּבֵ ה ּתְ ְוַאּתָ
ל  יו רּוַח ָחְכָמה ַחְכֵמי ֵלבּכָ אתִׁ ּלֵ ר מִׁ יש  ", "ֲאש ֶּ ר ָנַתן  ֲחַכם ֵלבְוֹכל אִׁ ָחְכָמה  ה'ֲאש ֶּ

ה ֵהּמָ ", ללמדנו, שכל מי שהוא חכם לב, דהיינו שיש לו רצון עז פנימי ּוְתבּוָנה ּבָ
את גם ונותן לו רוח חכמה ותבונה לעשות  ואמיתי מכל הלב, הקב"ה ממלא אותו

 ביותר.והמורכבות המלאכות הקשות כל 
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 חכמה זו יראת שמים

ְנָתה ֵביָתּה" :שאמרשלמה  מעתה מובנים דבריו ים ּבָ אשה  , דהיינו"ַחְכמֹות ָנש ִׁ
היא שהקב"ה ישמח ויתפאר בו, של תורה, בית בית , אמיתי רוצה לבנות ביתש

איוב כח )כפי שאומר הפסוק  ?שעליה מדובר החכמה היא ומהצריכה להיות חכמה. 

ְרַאת ֵהן : "(כח יא ָחְכָמה ה'יִׁ הלב, כל באה לה מ ,היראת שמים -וככל שהחכמה ", הִׁ
כה יותר תז, כך היא שםשיש לה את החשק והרצון הפנימי העז לעשות את רצון ה

 .ויותר
 

 בלי יראת שמים, לא שווה כלום
ּנּו"  ואומר:ממשיך  פסוקאך גם ה ְרסֶּ הֶּ יָה תֶּ ָידֶּ ת ּבְ לֶּ ּוֶּ איוולת זו ההיפך מאשה  -"ְואִׁ
 ,קיו גבוה-ייאעם יכולה להיות עם רמת משכל גבוהה מאוד, כלומר, אשה חכמה, 

אין לה חלילה , אבל אם ויותרשקלים  01,111מכניסה בכל חודש  ,עובדת הייטק
עם 'טיפשה', לך לא שווה כלום! אם אתה רוצה להקים בית זה יראת שמים, 

ם עולהחכם מכל השתתחתן... אבל אם אתה רוצה להקים בית עם אשה חכמה, 
רמת מה היא  זה ,מעיד עליה שהיא חכמה, הדבר הראשון שצריך לעניין אותך

 היראת שמים שלה.
 

 תעודה משלמה המלך
היא לא למדה בסמינר, היא  .הריני כפרת משכבה יזו היתה דמותה של מרת אמ

למדה בבית ספר יסודי עד כיתה ח', ולא יותר מזה. לא היו לה תעודות, לא תואר 
 ."יראת שמים"תעודה של שלמה המלך: ה לה תראשון, ולא תואר שני, אבל הי

 .יראת שמים, וזכתה להקים בית של תורה, דור ישרים מבורך מה זהידעה היא 
ְנָתה ֵביָתּה" :שלמה עליה אמר ים ּבָ  ."ַחְכמֹות ָנש ִׁ

 

 צהלתה על פניה דאגתה בלבה ו
שלמרות ל מרת אמי הריני כפרת משכבה, בשבחה ש מאוד לצייןשחשוב דבר נוסף, 

השתדלה להתנהג  , השם יציל את כל עמו ישראל,שפקדה אותההארורה המחלה 
ואבאר את דברי, . רצינית מאור פנים, כאילו היא לא חֹוָלהבכלפי חוץ בשמחה ו

אין לו  לא רצינית כל כך, כבר איזו בעיהיש לו אם  פילושא לפעמים יש אדם
: (משלי יב כה)על הפסוק  (א"עה עומא י)הגמרא  בריקיים את דמיד רץ ל הוא ,מצב רוח

ה" ּנָ חֶּ יש  ַיש ְ ב אִׁ ָאָגה ְבלֶּ מיד הוא , הוא פוגשכל מי ש עםו. ישיחנה לאחרים", שּדְ
רוח. וכבר המצב מוריד להם את גם שפעמים ובכך , ומספר לו וצערמביע את 

"הזהר מלבשר : קעא(אות )צפורן שמיר "א בספרו עבודת הקודש החיד הזהיר על זה רבנו
בשורה רעה. ואם ידעת שמועה רעה, לא ישמע על פיך, כי אתה גורם נזק גדול, 

 ע"כ. שהשומע יתעצב וימעט בעבודת ה', והעוון תלוי בך".
 

 כאילו היא לא חולה
היא קיימה את פשט הפסוק היתה בדיוק להיפך,  י עליה השלוםאממרת אבל 
ה" הנ"ל: ּנָ חֶּ יש  ַיש ְ ב אִׁ ָאָגה ְבלֶּ ה ,ּדְ ּנָ חֶּ ּמְ : מצודת דודפירש הכמו שו ",ְוָדָבר טֹוב ְיׂשַ

כלומר יגמד אותה, ולא  .ימעט וישפיל אותה מכמות שהיא ,כשבא דאגה בלב איש
לשמוח את ו וחוכהתאזר באם יוכל ל יעשה,ודבר טוב  יעשה ממנה הרים וגבעות.
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ה תשנים היעשר  כמעטכך מרת אמי ע"ה,  .לטובה בא מה שבאשולחשוב  ,הדאגה

ּה בטלפון,  יהייתכש, אבל ב"מ המחלה הארורה הזאתאת לה  ּתָ א ב ואמדבר אִׁ
 נומארחת אותהיתה כשמדברת כאילו היא לא חולה. גם  היתהה, ותקר אלב

כאילו היא לא חולה. אמנם היתה מתנהגת  ,אפילו בתקופה האחרונה בשבתות
 עצבות וכדומה.או מצב רוח מדוכדך, חלילה  תהראהנחה יותר, אבל לא 

 

 שכר עצום?איזה מי יודע 
לו מי היה כל הזמן בצער,  והיתההמצב רוח שלה היה מדוכדך, ס חחלילה ואם 

ללמוד תורה, מי היה יכול לזכות את הרבים כאשר יודע שהמצב של ישוב הדעת י
אמא שלו לא טוב?! אבל בזכות שהתגברה ולקחה את הכל באהבה, ובאמונה 

כלפי נתנה הרגשה טובה , ו", תודה ה'על כל דבר "תודה ה' אמרהתמימה, ו
בפעילות הלאה להמשיך בסייעתא דשמיא לנו ויכשהכל בסדר, אותה  הסובבים

 פילטובתה, וכבשמים ומי יודע כמה כח זה השפיע למעלה  .הענפה בזיכוי הרבים
הרבה אביחצירא שליט"א מנהריה: "תרבה הרבה חי שאמר לי האדמו"ר רבי דוד 

פנים, ה רתהאו על ההרגשה הטובה שנתנה לכולם, רקבזיכוי הרבים לרפואתה". ו
אפשר עליה אין ספק כי . רב ועצום ה שכראיז, יש לה עולם הבאאיזה מי יודע 

ה ְגדֹוָלה" :(מלכים ב ד ח) את הפסוק מרלו ָ ש ּ ם אִׁ היתה אשה גדולה,  היאבאמת  , כי"ְוש ָ
במצב כזה להאיר פנים ולתת הרגשה טובה בכלל לא קל , גדולותשזכתה למעלות 

 .ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים שביםיויהיו רגועים ומש, כולםל
 

 ..הכל בסדר, הכל טוב.
 שהמצב קריטיהרופאים אמרו לפני שהלכה לבית עולמה, ימים שנתיים אני זוכר כ

החולים,  לבית, וקראו לי לבוא לבקרה. באתי מדימונה רחםהשם י, כבר היא גומרתו
ראה אותה בצער, מדוכדכת, חשבתי שאני אבוא, ואבלילה,  01:11שעה בהגעתי 

כשבאתי היא אבל לא, מנבאים שחורות.  -הרופאים סוף סוף המצב לא פשוט, 
באיזו  ,בלה אותייקבאיזה חיוך אבל , עם עיניים בקושי פתוחות ה שוכבתהית

יצאתי משם  ,לאחר מכן ..אמרה: הכל בסדר, הכל טוב.ועשתה לי כפיים שמחה, 
 .בה וצהלתה על פניהידאגתה בל :לקיים בעצמהממש זכתה מעודד ומחוזק, כי 

 

 העצבות היא בידי האדם
 )פרשת ויקהל( "אדרת אליהו" וראוי להביא את דברי רבנו יוסף חיים בספרוכאן 

שמבאר, שכל המאורעות שקורים לאדם, הם רק ניסיון משמים לראות אם יקבל 
: והנה דע לך ידידי, כי מידת העיצבון, זו לשונואת הקורות אותו בשמחה או לא, ו

מלבד שהיא צער הנפש, הנה היא גם צער הגוף מאוד ומזקת לגוף הרבה. וכמה 
חולאים רעים ימשכו ממנה, בר מינן. ומכה זו של מידת העיצבון, היא "מעשה ידי 
אדם", דהיינו שכל מכה שלא תבוא על האדם, ודאי היא גזירה מן השמים, שאין 

בעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, ואם כן הכל גזור אדם נוקף אצ
מן השמים. אבל העיצבון, האדם הוא שמביאו על עצמו, ומן השמים לא גזרו עליו 
נּוי לפני הקב"ה. ואפילו על  שתהיה לו מכה זו, יען כי העיצבון הוא דבר מגונה וׂשָ

יגזרו על האדם יסורים עוונותיו אין ראוי לו להיות נעצב הרבה. ואם מן השמים 
וזהו הניסיון חס ושלום, הנה הקב"ה רוצה שהאדם יקבל את היסורים בשמחה, 

שעושים לאדם תמיד, לראות אם מקבל את כל היסורים הבאים עליו בשמחה או לא. 
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ואם כן אי אפשר שבשמים יגזרו עליו עיצבון. ועוד, כי עיקר העיצבון שיהיה לאדם, 

יתברך כראוי  שםאמונה, שאם היה לו אמונה והבטחה בהעל פי הרוב יבוא מחסרון 
וכמצטרך, ודאי לא יבוא לידי עיצבון, ואם כן איך שייך שתהיה מידת העיצבון גזירה 
מן השמים?! ואם כן מוכרח לומר שזו המכה הקשה, היא "מעשה ידי אדם", כלומר הוא 

ויעורר לבו בשמחה יתברך,  שםעצמו הפועל ומביא עליו מכה זו. ולכן ישים מבטחו בה
 ע"כ. וגילה.

 

 חבל להפסיד תורה של רבים
, הגעתי לבוא מהר לבקרה בבית החולים בבוקרהאחרון לחייה, קראו לי שני יום 

 ייםלפני כשבועהיא היתה חלשה עד מאוד אבל עדיין בהכרה. סיפרתי לה שלשם, 
"ותתענג בדשן" , וכותבים את השיעור בעלון לרפואתה פתחנו שיעור חדש בהלכה

לאחר כשעה, מר אבי את הרבים. היא שמחה והעלתה חיוך על פניה. בו ומזכים 
? רמזה בידה לדימונה שאל אותה, יש לו שיעור בערב, הוא ישאר כאן או ילך

בבוקר לך לשיעור, חבל להפסיד תורה של רבים. חזרתי מיד לדימונה. ולמחרת אש
יתי מגיה את העלון "ותתענג בדשן" שהיבאמצע שחרית,  תפילתלאחר יום שלישי 

עלתה ניצחו אראלים את המצוקים, והודיעו לי שהרבים  ינובעוונות, 3 גיליון
 נשמתה בסערה השמיימה.

 

 חייב אדם לברך על הרעה בטוב נפש
 1כנו לכתוב את החוברת "האבלות בהלכה ובאגדה",ישזיתברך, תהילות לאל 

ולא להיות כעיור  לעשות כמו שכתוב בהלכהו נבא זה לידינו, השתדלשכובעוונות 
את לקרוע ין האמת" וילברך "דלכתחילה צריך האבל הרי . והמגשש באפילה

מע ומיד כשש זא ,באותה שעה שםהיה , ואם לא נשמההמיד בשעת יציאת  החולצה
מיד כשהודיעו לי בטלפון, פרצתי  ולכן .ולקרועלברך צריך את השמועה הרעה, 
חייב : (א"נד ע)ברכות ות מועטות, נזכרתי בדברי חז"ל בגמרא בבכי מר, ולאחר דק

... יךקואהבת את ה' אל"אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר: 
: (ב"ס ע)ובארה הגמרא  הוי מודה לו. ,בכל מדה ומדה שהוא מודד לך ",בכל מאדך

חייב " :"ג(י ה"הלכות ברכות פ)רמב"ם פסק הן . וכבשמחה ברך "דיין האמת"ינו שיידה
שנאמר ואהבת  ,כדרך שמברך על הטובה בשמחה ,אדם לברך על הרעה בטוב נפש

שאפילו בעת שייצר לו יודה  ,וינו בהוובכלל אהבה היתירה שנצט ...יךקאל ה'את 
חייב לברך הרמב"ם, ש ביאר (המ"ט "ברכות פ)גם בפירוש המשניות  ."וישבח בשמחה

שיקבלם בשמחה ויכבוש רגשותיו  לומר, וצהעל הרעה כשם שמברך על הטובה, ר
לאור  . עי"ש.ויישב דעתו כשמברך, עד שייראה כמו בזמן שהוא מברך הטוב והמטיב

ולהתבונן  ,ליישב דעתילכבוש רגשותיי ו תאמצתיבעצמי, וה יהתעשתדברים אלו, 
באותם במה שהשם יתברך ישתבח שמו ויתעלה כסא הדרו עשה לנו, וכשהרגשתי 

ברוך "בקול רם: וברכתי בשם ומלכות , עמדתי בנפש רגועה וטובהשאני רגעים 
 .ן האמת", וקרעתי את החולצהיאתה ה', אלוקינו מלך העולם, די

                                                 
ואני זוכר שקודם כתיבת החוברת "האבלות בהלכה ובאגדה", נועצתי עם מרת אמי ע"ה,  1

האם כדאי לכתוב על נושא זה או לא, ובליבי קצת חששתי לשאול אותה, כי כבר אז היא 
הפשטות: היתה חולה מאוד. אבל באמונה התמימה שלה, היא ענתה לי בלי להתבלבל ובשיא 

"וכי יש אדם שנשאר פה לעולמי עד? בסוף כולם עולים למעלה". וכמו שאמר דוד מלך 
ת: "(תהלים פט מט)ישראל  וֶּ ה ּמָ ְראֶּ ה ְולֹא יִׁ ְחיֶּ ר יִׁ בֶּ י גֶּ ָלה ,מִׁ אֹול סֶּ ד ש ְ ּיַ ֹו מִׁ  ".ְיַמּלֵט ַנְפש 



 בורך מנשים יעלת |   01

 
 "תהיה לה ישועה גדולה"

בנפש רגועה ן האמת" ילברך "דילכבוש רגשותיי ווהתעשת לוהאמת שאת הכח הזה 
שהייתי כאביחצירא שליט"א חי , שאבתי ממה שאמר לי האדמו"ר רבי דוד וטובה

 היה להת: "הרב עבור מרת אמי, אמר ליברכה אצלו כמה ימים לפני כן, ובקשתי 
וכדומה.  "רפואה שלימהשיהיה לה "לא כפי שתמיד היה מברך וישועה גדולה", 

שיהיה לה ישועה ורפואה ו שכוונת הברכה של הרבאת  פירשתישאני  ,כמובן
בנתי שכוונת הרב היתה אחרת, שתהיה לה אבל כשראיתי מה שקרה, ה .שלימה

מהיסורים וזכתה נושעה , ששרצה בורא עולם גדולההה תוזו ישוע ישועה גדולה,
, לקבל הרבה זכויותהרבה עם לעלות לגנזי מרומים לחסות תחת כנפי השכינה 

 2.טוב הצפון לצדיקים שכר
 

 קבלת היסורים בשמחה
לא יאומן כי יסופר, , ובאמת .האהבבאת היסורים הזכרנו שמרת אמי ע"ה קבלה 

, ברגעים ומצבים קשים עד מאוד, של שמיעת בהרחבה בחוברת להלן ובאוכפי שי
ושל טיפולים שהשם ירחם ויציל את קשות מרופאים ואחיות על מצבה,  בשורות

 שהיתה מוחאת, ועד כדי כך ובשמחה באהבה את הכל הבליקמו ישראל, עכל 
כפיים בשעה ששומעת את הבשורות הקשות מהאחות, והאחות משתאה, היתכן 

 טיבה להגדיר האחותיוכפי שה ?!שםמודה להעושה כפיים ושהיא באמת  כדבר הזה
העידה ו .משהו עליז ושמחם היא הפכה לכל הטיפולישאת מבית החולים,  הראשית

הֹודּו " :עונההיתה  מרת אמי, לה ה אומרתתהיש על בשורות קשות ביותראפילו ש
י טֹוב ה'לַ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ,ּכִׁ וכשהיתה חוזרת מבית החולים לבית, היתה מודה  ".ּכִׁ

יחד  היתה אומרת איתןלה', וכשמספרת לבנותיה את הבשורות המרות שאמרו לה, 
 "מזמור לתודה".

 

 "היום היה לי יום של ישועות"
בגוף, וכבר למרת אמי ע"ה בדיוק מה יש  הידע אחותשה ,בתקופה האחרונה גם

כי נוצרה ] בשלומה מידי פעם היתה מתקשרת אליה לשאול ,הבינה שזה הסוף
כפי שיסופר להלן שהאחות תחי' חזרה בתשובה והתחזקה ידידות עמוקה ביניהן, 

בשמירת שבת, וצניעות ועוד. והיום היא עצמה מוסרת  מאוד בזכות מרת אמי ע"ה
היתה עונה לה ומרת אמי  ,[חוברת "השבת בהלכה ובאגדה"נשים בשיעורים ל

היה לי יום של היום " בשמחה, והיתה מסוגלת לומר לה על דברים קשים ביותר:
ולהוריד את הראש  ,. איזו אמונה חזקה, לקבל את הדברים הקשים האלוישועות"

 ., ולקרוא לזה "ישועות"לפני בורא עולם
 

 וטובתםהרעה לעובדי השם היא שמחתם 
חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה : (ג"סימן רכב ס "חאו)שלחן ערוך במרן  כתבהנה ו

כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם  ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה,
נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד  ,וטובתם, כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם

הוא ספר הלכות  "חן ערוךלש"ה נתבונן, הריאם ע"כ.  את השם, שהיא שמחה לו.

                                                 
היו פניה כך לו. ו: מת שהיו פניו צהובות, סימן יפה אמרו )פרשת ויחי מט כט(במדרש הגדול ו 2

 ועד פטירתה. צהובות מאוד כשלשה ימים לפני פטירתה
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מרן השלחן ערוך ומוסר, זה לא חוברות "בהלכה ובאגדה". ואם  האגדספר ולא 

 ם אדםרעיון מוסרי נחמד שארק ולא  "הלכה"משמע שזו  בספרו, דבר כזהכותב 
או , "נכון"או  ,טוב"בלשון כתב  לאהוא גם  .קבל, לא יולא ואםקבל, י ,רוצה

חייב אדם לברך " -"חובה"  לשוןבאלא  ותו לא; המלצה טובהשמשמעותו  ,"ראוי"
מבאר  הואו ."על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה

כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיון שמקבל מאהבה "גם את הטעם: 
 ."נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו ,מה שגזר עליו השם

כל מה שהשם עושה את השם באמת, הוא מקבל את מי שעובד  :פירוש הדברים
יותר לו יש כך יותר לקבלו, לו קשה השם עושה עמו דבר שככל שועמו באהבה, 

בשמחה  יהיההוא , מן הראוי ששםבקבלתו. וככל שיש יותר עבודת ה שםעבודת ה
לחן ערוך, שר נפסק באבל מאחר והדבקל ליישם קו חשיבה כזה,  לא ואמנם יותר!

 על כל יהודי לחזק את מחשבתו בכיוון זה.
 

 אין טעויות
 למצבטיפול שבכלל לא התאים למרת אמי ע"ה הרופאים ועשו טעו פעם והנה 
, העניינלא ה שז כאילו הרגישה היא ,כשנודע לה הדבר .ה יותר גרועעשונ ,שלה

לא טועה, בוודאי ובורא עולם . בורא עולםרצה כך אלא , טעו זה פשוט לא הם
 גרםא פורא עשה לי, הפור, הןונויתל יהטרונבוא באני ארוצה שלא שהוא ובוודאי 
עצמה עבודה פנימית, ושוב ושוב חיזקה עם כך היא עבדה  הוא...והוא ולי, הוא 

 ולהסתכל תמיד בעין של אמונה. את עצמה לעמוד בניסיונות,
 

 משקפי האמונה
 הרכיב את משקפי האמונה,לו הגשמיותמשקפיים ה הוציא אתהשתדלה לתמיד 

משגיח עלינו על כל צעד יתברך שהוא ורק הוא  ,היטבהטהור  הלליב והפנימה
ושעל, והוא עשה, עושה ויעשה לכל העניינים, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח 

רבנו את דברי  רגילה היתה בפיה לומרוכמו ש .נפש החיים שער ג פרק יב(עיין )בעולם 
שאף אחד לא יכול  :(, אחד משבעת עמודי הבטחון הוא)שער הבטחוןבחיי בחובות הלבבות 

להזיק לי ולא להיטיב לי, אם לא ברצון הבורא יתברך. וכשאדם לוקח את הדברים 
 .בהבנה כזו, ממילא יקל עליו יותר להתמודד ולקבל את הדברים באהבה

 

ים" ָמעִׁ ש ְ ַנַחת נִׁ ים ב ְ ְבֵרי ֲחָכמִׁ  (קהלת ט יז) "ד ִׁ

 משכבה, במשך כל השניםהריני כפרת דרכה של מרת אמי  :וחשובה נקודה נוספת
בנחת ובאורך רוח, בבחינת  יםדיבורלהשרות אוירה של שמחה בסביבתה, היה 

הייתי אם גם בהיותי ילד ואפילו בחור,  ."לא ברעש ה'", אלא "קול דממה דקה"
במתק ו, זה היה דבר מוזר בעיניה, בבוקר רוצה לישון עוד מעט ב"בין הזמנים"

, הייתי כבר קם, או בבדיחותא מעט אומרת בכמה מילים קצרות שהיתהשפתיה, 
, נו בביתשצעקה עלימעודי אינני זוכר  .להמשיך לישוןמתאים  ההיזה כבר לא 

בעדינות אבל ככל הילדים,  'קונדס' הייתי עושה מעשיפעמים שהגם שבילדותי 
 שהיתה בה, הכל על מקומו בא בשלום.

 

 בטוב טעם ודעת
במקרים המיישבים דעתו של אדם. רים ובידרים של טעם, וביריה תמיד היו דוביד

ובכל מיני סיטואציות שהן, היתה יודעת במשך השנים שונים ומשונים שעברנו 
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מה באמת רצון  .הכל בעין של אמונה סתכל עלהלתת עצות טובות ומרגיעות, ול

בפשטות מלב טהור  צאווכשהדברים י ?ולזה איך הקב"ה רוצה שנתייחס לזה ?השם
 ההיתהיא ללב, כי  יםנכנסהיום גם בבורא עולם, ממילא תמימה וזך של אמונה 

 בבחינת "נאה דורש ונאה מקיים".גם 
 

 מטרת החיבור
חיבור זה, לא בשביל לספר סיפורי היסטוריה שהיתה  תמטראחי ורעי היקרים, 

זה לא עוד ספר  .לא ולאוכו' וכו',  , חשובה, צנועה, בעלת אמונהלנו אמא מיוחדת
זה לא עוד ספר . סבתאאמא, או על איזו סיפורים על איזו זיכרון או ספר 
כל  . חלילה.שכחתשלא ומתעדים את מעשיה שהיתה פעם, אשה זיכרונות על איזו 

האנשים בראוי להם, , והחשובים לדלות ממעשיה הטוביםבחיבור זה, כדי המטרה 
בסייעתא  וכלויואחת חד ל אכבאופן שוהילדים בראוי להם, הנשים בראוי להן, 

 בעיקרו .ועוד ועוד ממה להתחזק, אם באמונה, בטחון, חינוך, שמחהמצוא ל דשמיא
 חשובתטענה ל לאוהיטב, ן ביללאת המסרים תפנמנה היקרות בנות והות המיהא

עידן עם דור חדש ב, אבל היום מיוחדות וצדיקות נשיםכאלו  ופעם היש, חלילה
להתנהג אחרת, ולהקל בצניעות וביראת שמים, אפשר חלילה אז , הטכנולוגיה

 ולהשתמש במכשירים שהם, שלא רצויים כלל ועיקר לרוח תורתנו הקדושה.
 

 ואני תפילה
רחמים, שיחוס ויחמול וירחם  מלאמלך  לאכצאתי מן הקודש, אפרוש את כפי 

רבקה קוצ'יק מרת אמנו המדוכאת ביסורים יעל ז"ל בת נפש רוח ונשמה של על 
ולקץ הימין יעמידה, ומנחל עדניו  ,מלך מלכי המלכים יסתירה בצל כנפיו תחי',

 ,וה אליה השלוםוויל .ה, וישים כבוד מנוחתהישקה, ויצרור בצרור החיים נשמת
לֹום ָינּוחּו ַעל ,ועל משכבה יהיה שלום, כדכתיב בֹוָתם, ֹהֵלְך ְנֹכחוֹ  ָיבֹוא ש ָ ּכְ ש ְ ויהי  .מִׁ

ַצח: "(ט ,כה ח) ישעיהאת הנביא נבולבמהרה בשמחה נזכה רצון ש ת ָלנֶּ וֶּ ע ַהּמָ ּלַ  ,ּבִׁ
ים נִׁ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ים ּדִׁ ץ ,ּוָמָחה ֲאֹדָני ֱאלֹהִׁ ל ָהָארֶּ יר ֵמַעל ּכָ ת ַעּמֹו ָיסִׁ ְרּפַ י  ,ְוחֶּ ֲאֹדָני ּכִׁ

ר ּבֵ ה ֱאלֵֹהינּו זֶּה .ּדִׁ ּנֵ ּיֹום ַההּוא הִׁ יֵענוּ  ,ְוָאַמר ּבַ ינּו לֹו ְויֹוש ִׁ ּוִׁ ה  ,קִׁ ינּו לוֹ  ה'זֶּ ּוִׁ יָלה  ,קִׁ ָנגִׁ
ּוָעתוֹ  יש  ְמָחה ּבִׁ ׂשְ  ."ְונִׁ

 

וכשם שבחיי חיותה היו תפילותיה עושות רושם בשמים, ורבים נושעו בישועות 
, כן תעמוד בתפילה לפני מלך מלכי המלכים על מר אבינו היקר ונפלאות גדולות

מעליא, שליט"א, שהקב"ה יחזק אותנו בבריאות איתנה ונהורא  ציון נקי הרב
לאורך ימים ושנים טובים בטוב ובנעימים, וימלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה, 

ועל כל על המשפחה כולה, תעמוד בתפילה לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. ו
זינה עינינו בשוב תחפני משיח צדקנו, ואת שנזכה לראות בקרוב בקרוב  ישראל

 .אמןו ה' לציון ברחמים, אמן
 

 בנה הקטןהכותב וחותם 

 ה, נשמתה עדןלפטירת אחד עשר חודש - חשוןרלחודש מ ה'

י" שנת: ךְ  ּכִׁ ָ מ  ָך ְולֹא ַיַעְזֶבך ָ  ,ה' ֱאלֶֹהיָך הו א ַהֹהֵלְך עִׁ  לפ"ק "אפתש (ו לא דברים) "לֹא ַיְרפ ְ

 דוד שלום נקי
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 בסייעתא דשמיאו אמרנמתוך הדברים ש
 ליל ד' כסלו ה'תשפ"א אזכרהב

 

 ההסתכלות בעין האמונה
 

 לטובהם יושו ןלוכ
ָרה ֵמָאה בפרשה קראנו " י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ָנהַוּיִׁ ָ ים  ש  רִׁ ׂשְ ָנהְועֶּ ָ ַבע  ש  יםְוש ֶּ נִׁ ָ ָרה ש  י ׂשָ ֵני ַחּיֵ ". ש ְ

לומר לך שכל  ,]שהמילה "שנה" חוזרת על עצמה[ , שנהשנה כפללכך שפירש רש"י 
בת מאה כבת עשרים לחטא, מה בת עשרים לא חטאה, שהרי  :נדרש לעצמו 'שנה'

שני חיי . , אף בת מאה בלא חטא, ובת עשרים כבת שבע ליופיםאינה בת עונשי
יש להתבונן, איך באמת זכתה שרה אמנו הנה . ע"כ. ולטובהם יושו ןלוכ -שרה 

שכל השנים כולן לטובה, כלומר מאה עשרים ושבע שנים, כולן  ,להגיע לדרגה כזו
. "כולן שווים לטובה"ללא חטא, וגם נשארה ביופיה כל הזמן, כמו שאומר רש"י 

גם מה ? במשך כל חייה עברו עליה]מאורעות לא נעימים[ הלוא כמה הרפתקאי 
 ?"ויהיו חיי שרה"בתחילת הפסוק הכפילות "שני חיי שרה", הרי כבר אמר 

 

 שני חיי שרה
 ערותיו מלבינות וקופצת עליו זקנה?בנוהג שבעולם, למה אדם שכי  ,התשובה היא

בדרך כלל מחמת טרדות הציבור והיחיד, דאגות שונות ומשונות, על דא ועל הא, 
אחת  ,עולים ויורדיםהרוח שלו משתנים,  , ממילא מצביונים ומשוניםלחצים ש

למעלה ושבעים למטה. אבל שרה אמנו ידעה איך לחיות את החיים בצורה נעימה 
שרה",  חייאו מצבי רוח מדוכאים, ממש "שני  ,ויפה ללא דאגות וללא צער חלילה

היא כל הזמן היתה "חיה", עם כל הקשיים שעברו עליה במשך החיים, פעמיים 
 אותה, תשעים שנה אין לה ילדים, הגמרא חטףאותה, אבימלך  חטףרעב, פרעה 

ם : "(בראשית ל א), שנאמר שאין לו בנים חשוב כמת אומרת, מי (ב"סד ע)נדרים ב ְואִׁ
י ן ֵמָתה ָאֹנכִׁ אבל עם כל הבעיות, היא חיה כל הזמן באמונה תמימה בבורא  ".ַאיִׁ

ה תעבורה, ולכן לא היעולם שההנהגה של בורא עולם איתה, היא הכי הכי טובה 
לה שום סיבה להתבלבל או להיות בצער ודכדוך. היא פשוט היתה כל הזמן ברמת 

בכל פינה וזווית, יתברך ה רק את השם תשמחה גבוהה מאוד מאוד, כי היא רא
מצבי רוח שונים ומשונים  ,ממילא אין סיבה לדאגות, טרדות, לחצים, דכדוכים

, אז אין סיבה טוב מאד, חיים מצויניםה המייאשים את האדם. באופן שהיא חי
 ראה כמו אחת שעברו עליה הרפתקאות.יששערותיה ילבינו ות

 

 שווים לטובה -לפני שנולד יצחק ואחרי שנולד 
בדרגת אמונה כל היתה ואם נתבונן טוב, זה עצום רק לחשוב על זה, ניחא שהיא 

הכל בשמחה, כמו שאומרים "זורמת" עם השגחת השם יתברך  הכך גבוהה ולקח
, לשנים לאחר עליה. אבל עדיין, וכי אפשר להשוות את השנים שלפני שנולד יצחק

הרי היא כל כך קיוותה וציפתה לבן, היא כל כך התפללה, היא כל  שנולד יצחק?!
שיש  דאיובו ,אם כן !תשעים שנהבגיל  ,כך ביקשה, והנה זה הגיע בשלב שהוא
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זה כבר הרבה יותר טוב, היא כבר חיה בדרגה תשעים, מקום לומר שלאחר גיל 

הרבה יותר גבוהה וטובה, כי עכשיו כבר יש לה בן, אז איך רש"י אומר "כולן 
וכי אין איזה שינוי שהוא לטובה  "שווים",לטובה", איך אפשר לקרוא להם  שווים

 !יותר? היתכן, הכל אותו דבר?
 

ם ַהד ְ " ֶ ים ב ַ ְוַאת  ֶכם ַהי ֹום ,יֶכםקֵ ֱאלֹ  ה'ֵבקִׁ ְ ל  ֻּ ים כ   "ַחי ִׁ
. זו הגדלות של אדם שכל כולו אמונה , ככה היא חיהכן ,אצל שרה אמנואבל 

ובטחון אמיתי בבורא עולם ללא כחל ושרק. שרה אמנו חשה בכל רגע ורגע את 
הקרבה אל השם יתברך, פשוט היא הרגישה שהשם עושה איתה את הכי טוב 

גם כשעדיין לא נולד  ,ממילא היא היתה כל הזמן הכי מאושרת שבעולםעבורה, 
הוא זה הפצירה בתפילה, אבל זה לא גרע כיצחק. היא אמנם ביקשה מהשם, היא 

מהמצב רוח שלה, היא תמיד היתה בשמחה, עבדה את השם בשמחה, כי אם השם 
ליאוש או  עדיין לא נתן לה ילדים, סימן שזה הכי טוב, ואין סיבה ליפול חלילה

אם אתה רוצה שרה", כלומר  חיילמצבי רוח מדוכאים. זה שכפל הפסוק "שני 
ושבע היא ללא חטא  איך היא הגיעה לדרגה כזו שבגיל מאה עשריםלדעת, 

כי היא חיה כל הזמן חיים של  שרה"! חיי"שני  :זו הסיבה -ונשארת ביופיה 
ממילא גם לא חטאה, כי השכינה תמיד היתה לנגד עיניה,  אמונה ודבקות בהשם,

י : "(טז ח םתהלי)כמו שנאמר  יתִׁ ּוִׁ יד ה'ש ִׁ י ָתמִׁ ְגּדִׁ וגם לא הזקינה,  ,)סנהדרין כב ע"א(" ְלנֶּ
ם : "(דברים ד ד)ממש בבחינת  יםְוַאּתֶּ ֵבקִׁ םקֵ ֱאלֹ  ה'בַּ  ַהד ְ ים , ]ממילא[יכֶּ ם ַהּיֹום ַחי ִׁ כֶּ ּלְ  ".ּכֻ

 

 בנים חשוב כמת? מתי מי שאין לו
זה  שאין לו בנים חשוב כמת, ולפי זה צריך לומר שאף שאמרו חז"ל שמי

כשמסתכלים בהסתכלות הסטנדרטית של העולם, אבל שרה אמנו שגדולה היתה 
ֲרַבת ֱאלֹ באמונה ובטחון בהשם כל כך, והגיעה לדרגות אל על של: " י קִׁ י קִׁ ַוֲאנִׁ ים לִׁ

ונושמת רגע רגע את הקב"ה, את השגחת השם  , היא היתה חשה(תהלים עג כח)" טֹוב
צורה קשה לכן מה שלא היו לה ילדים, היא לא לקחה את זה ב .יתברך עליה

היא הבינה והפנימה לליבה עמוק עמוק, שמכיון שזה רצון כואבת ומדכאת, אלא 
השם, והלוא השם עושה רק טוב, ממילא אני לא מתה, אני לא חשובה כמת 

דעת )ועיין  3כמוני מאושרת ושמחה, ומי ידמה לי ומי ישווה לי. חלילה, אני חיה, ואין

 . ודו"ק(זקנים מבעלי התוספות בראשית כג א

                                                 
וכמו שראינו כמה וכמה גדולי ישראל שלא היו להם ילדים, אבל מי כמוהם חי באושר  3

ובשמחה, כי מרוב שהעסיקו את מוחם בתורה ובדבקות בהשם, ממילא הרגישו וחשו על 
ּקּוֵדי בשרם ממש מה זה: " ֵחי ֵלב ה'ּפִׁ ּמְ ים ְמׂשַ רִׁ גם בכח ביטחונם הרגישו  ,(ט טיתהלים )" ְיש ָ

יממש מה זה: " ָך ָבַטְחּתִׁ ַחְסּדְ י ּבְ ךָ  ,ַוֲאנִׁ ּוָעתֶּ יש  י ּבִׁ ּבִׁ , לכן הם היו כל הזמן (יג ו )שם" ָיֵגל לִׁ
בשמחה, ולא הזכירו לעצמם כל הזמן שחלילה הם חשובים כמת. ומי לנו גדול מהגאון 

שלא  ,והגאון המקובל האלהי רבנו מרדכי שרעבי, והאדמו"ר מלובוויטש ועודהחזון איש, 
שהתלמידים הם  –היו להם בנים, ואדרבה זכו להעמיד תלמידים ותלמידי תלמידים הרבה 

 ,אלו תלמידיך ",ושננתם לבניךי: "בעצם הבנים הרוחניים שלהם, כמו שדרשו חז"ל בספרֵ 
בן את כל המלמד : (ב"יט ע)סנהדרין אמרו בגמרא של האדם. וכן  בנים םקרויי שהתלמידים
, ממש כאילו זה הבן שלו, הוא ילד אותו. ועיין מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, חברו תורה

בשם  3הערה  31)ועיין עלון "ותתענג בדשן" גיליון . (א"ברכות י ע)" יםיפתח עינלגאון החיד"א בספר "

 (פני דודהחיד"א בספרו 
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 ההנהגה הטובה ביותר

איך שהקב"ה מתנהג עם כל אחד ואחד, זה בעצם הרחמים הגדולים דעת: ל לינוע
 ביותר עבורו, ואין מצב בעולם ליותר טוב מזה, וכמו שאנחנו אומרים בתפילה:

"הטוב כי לא כלו רחמיך", כלומר הקב"ה הוא כל כך טוב שהוא לא כולא ולא 
סוגר את הרחמים שלו עלינו כלל ועיקר, אלא הוא נותן ומרעיף את כל הרחמים 

: בורא עולם יודע בדיוק במילים אחרותשלו על כל אחד ואחד לפי מה שהוא. 
נותן לו את המקסימום מה המתאים כרגע לכל אחד ואחד, ולפי דרגתו ועניינו הוא 

של הרחמים שמגיע לו לפי התיקון שלו והחשבונות של בורא עולם, באופן שאין 
יותר רחמים מזה. רק כמובן שאפשר להתפלל ולבקש מהשם יתברך עוד ועוד 
רחמים, ובכוח התפילה האדם מכשיר ומטהר את עצמו ליותר ויותר רחמים וקבלת 

ה, בדרגה שהוא נמצא כרגע, ההנהגה שפע, טובה וברכה מהבורא. אבל לעת עת
 .כלל עימו היא ההנהגה הטובה ביותר, שאין יותר טוב ממנה

 

 !איך אתה מרגיש? "הכי טוב שבעולם"
, אם שואלים את האדם, איך אתה מרגיש? לפי האמת הוא לאור הדברים האלו

צריך לענות "הכי טוב שבעולם", "הכי מאושר", "הכי שמח", כי זו האמת לאמיתה, 
הסיבה היא בגלל אנחנו לא מסוגלים לענות כן, עדיין שאין יותר טוב מזה. ואם 

הוא  לצערנו אנחנו קטני אמנה. כי אם אדם היה מאמין חזק חזק בבורא עולם,ש
רגיש אפשר לההיה יודע שהמצב העכשווי, הוא הכי טוב שבעולם. ואם תשאל, איך 

ו הכי טוב בעולם, הרי במציאות יש לו בעיות, קשיים, חסרונות וכו' של מצבהש
רק כלפי חוץ, לעיניים  הואוכו'? התשובה היא, כי כל מה שנראה לנו כחיסרון, 
ונה התמימה, זה באמת לא שלנו הקטנות, אבל אם נסתכל בעיניים של האמ

, הכלחיסרון, כי מאחר ובורא עולם ישתבח שמו ויתעלה כסא הדרו, הוא עושה 
והרי הוא עושה את הכי טוב שיכול להיות בעולם עבורך, אז אם הוא החליט 
עכשיו שלא לתת לך את אותו דבר שאתה רוצה, ממילא מוכרח שהוא מבין שלעת 

לך את אותו הדבר. יכול להיות שלאחר זמן עתה, הטוב ביותר בשבילך שלא יהיה 
במדבר כג )יחליט בורא עולם שזה כן טוב עבורך, ולא שחלילה הוא התחרט, הרי 

ָחם: "(יט ְתנֶּ ן ָאָדם ְויִׁ יַכזֵּב ּובֶּ יש  ֵאל וִׁ התפללת יותר, התעלית יותר, אולי ", אלא לֹא אִׁ
כל סיבות שהן שקודם לכן זה לא היה טוב עבורך, עכשיו זה נהיה טוב מ וא

עבורך, לכן בורא עולם עכשיו יתן לך ויפנק אותך. אבל נבין ונפנים עמוק עמוק, 
תהלים לג ) דוד המלךשכל עוד שהוא לא נתן לנו, זה הכי טוב בשבילנו. ולכן אומר 

נוּ : "(כא ּבֵ ַמח לִׁ ׂשְ י בֹו יִׁ ם קָ  ,ּכִׁ י ְבש ֵ ֹו ָבָטְחנוּ ּכִׁ כי בשם קדשו  למה ישמח לבנו?", ְדש 
: )שם יג ו(וכן אמר  לא להיות בשמחה.שבוטחים בהשם, אין סיבה כשכי  בטחנו!

ךָ " ּוָעתֶּ יש  י ּבִׁ ּבִׁ י ָיֵגל לִׁ ָך ָבַטְחּתִׁ ַחְסּדְ י ּבְ ", שכיון שאני בוטח בו יתברך, אז ממילא ַוֲאנִׁ
י: "(קה ג )שםמובן מה שאמר מעתה וברור שיגל לבי בישועה שתבוא.  ַמח ֵלב ְמַבְקש ֵ ׂשְ  יִׁ

לכאורה למה הוא ישמח, הרי הוא רק ביקש ועדיין הוא לא קיבל? אלא והרי ה'", 
לא שמח וכיון שהוא בוטח בהשם, אז גם כשהישועה עדיין לא הגיעה, הוא 

 ממילא זה הכי טוב. ,זה רצון השםכיון שמתבלבל, כי 
 

 "בן שמונה עשרה לחופה"
ים : "כ(ה כבראשית )הנה יצחק אבינו התחתן בגיל ארבעים, שנאמר  עִׁ ן ַאְרּבָ ְצָחק ּבֶּ י יִׁ ַוְיהִׁ
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ְבָקה ת רִׁ ַקְחּתֹו אֶּ ָנה ּבְ אומרת,  (ב"כח ע)יומא , הרי הגמרא ביש להבין". ולכאורה ש ָ

עירובי  מצוות דרבנן כמו אפילוו קיים את כל התורה כולהאברהם אבינו ש
י : "(שית כו הברא)תבשילין, שנאמר  ַמְרּתִׁ ש ְ ֹמר מִׁ ש ְ י ַוּיִׁ ֹקלִׁ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ש ָ ב ֲאש ֶּ ֵעקֶּ

ְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי  ומן הסתם הוא היה אמור  תורה שבכתב ותורה שבעל פה. - "ְותֹוֹרָתימִׁ
: "בן שמונה עשרה לחופה", ומסתבר )פרק ה משנה כא(גם לקיים את המשנה באבות 

והתעניין פה ושם, אולי גם פנה לשדכנים שבאמת הוא עשה את ההשתדלות 
למצוא שידוך טוב ליצחק, אבל עם כל מה שעשה והתפלל והשתדל, שורה תחתונה 
יצחק אבינו כבר היה כמעט בן ארבעים ועדיין לא התחתן, היום היו קוראים לו 

 "רווק זקן".
 

ין" ין ַאְלפִׁ נִׁ ַבר ש ְ ְחֶיה ג ְ ח ,לו  יִׁ בו ְרָתְך ב ְ או  ָלא ֵיעו ל ג ְ ַני ָ  "ְשב ְ
מה לעשות שבורא עולם ישתבח שמו עדיין לא המציא לו את זיווגו, ובכוונה  אלא

תחילה עיכב לו את זיווגו, כי הוא ידע שהזיווג שלו זו רבקה אמנו דוקא, והרי 
היא עדיין לא נולדה. ואם תשאל, אז למה היא לא נולדה עשרים שנה קודם? לא 

"ה, אבל בורא עולם ידע שהיא צריכה להיוולד יודע, אינני יודע חשבונות של הקב
, למה? ככה, זו החלטה של בורא עולם, אנחנו לא 33כשיצחק יהיה רק בגיל 

)ברכות מתיימרים לחשב חשבונות של בורא עולם, 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך'? 

הּ . וכבר אמר רבי ישראל נג'ארה בפיוט "י ע"א( ּבוֹ  ּיָ ְחיֶּה ם": "ָעלַ ן רִׁ ין לּו יִׁ נִׁ ַבר ש ְ ּגְ
ין ח ,ַאְלפִׁ בּוְרָתְך ּבְ אוּ ָלא ֵיעּול ּגְ ַנּיָ שיהיה ואיך שלא יהיה, נמצא שהעיכוב  ֵאיךְ  4".ְשּבְ

לזיווג של יצחק, היה לטובתו הגדולה שימתין בסבלנות ובאמונה עד שרבקה אמנו 
ותגדל לפחות שלש שנים, ואז הוא יזכה באשת חיל כזו מיוחדת, כמו אמא  ,לדיוות

שרה אמנו, שכל הניסים הקבועים שהיו לה: ברכה בעיסה, ענן קשור על  שלו
בראשית )עיין האוהל, נר שבת דולק מערב שבת לערב שבת, היו גם אצל רבקה אמנו. 

 (רבה חיי שרה פרשה ס סימן טז
 

 ארבעים שנהאחר לה שנענית לייש תפ
יעלה על הדעת, היווג, עיכוב הזעכשיו בואו נתבונן, בכל אותן השנים הרבות של 

יצחק חשבו שהעיכוב הזה הוא דבר שלילי, הוא דבר רע?! היעלה על ושאברהם 
הדעת שהם חשדו בהקב"ה, למה הוא עושה להם ככה, והרי הם כל כך מתפללים 

לה שהיא נענית ייש תפ :שת וארא פרק ז פסוק ז()פרמדרש הגדול ומייחלים, וכמו שאומר ב
ַקְחּתֹו " :שנאמרמיצחק, מנלן? ארבעים שנה, אחר ל ָנה ּבְ ים ש ָ עִׁ ן ַאְרּבָ ְצָחק ּבֶּ י יִׁ ַוְיהִׁ

ְבָקה ת רִׁ , וגם הם (5)עיין הערה ", זאת אומרת שכל אותן שנים הם התפללו והתפללו אֶּ
לא ישבו בחיבוק ידים, אלא הם עשו את ההשתדלות שאדם מצווה לעשות, ובכל 
זאת הם לא נושעו, בכל זאת לא בא הזיווג, וכי חלילה יש לנו הוה אמינא שהיתה 
להם איזו תרעומת על הקב"ה? הס מלהזכיר. ובאמת בפסוק שנאמר מיד לאחר 

                                                 
מספרים על הגאון הרב שך זצ"ל, שפעם בא אליו מישהו והתלונן על זה שאין לו ילדים,  4

 ,שונה מכולם שנולדים להם ילדים, ואילו לו הקב"ה לא נתן? הרב קם מכסאוומה הוא 
הּ הוציא לו ספר פזמונים של שבת, ופתח לו בפיוט " ,הלך לספריה ּבוֹ  ּיָ והצביע לו  ,ם"ָעלַ ן רִׁ
יןלּו יִׁ " על השורה: ין ַאְלפִׁ נִׁ ַבר ש ְ ה ּגְ ח ,ְחיֶּ בּוְרָתְך ּבְ אוּ ָלא ֵיעּול ּגְ ַנּיָ אמר לו הרב, הרי  ".ְשּבְ

אפילו נחיה אלפי שנים לא נוכל להיכנס בחשבונות של הקב"ה להבין למה ולמה, ואתה 
 יש לך שאלות על בורא עולם, למה ולמה ולמה?
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י ַאֲחֵרי : "(בראשית כב כ)פרשת העקדה  הַוְיהִׁ ים ָהֵאּלֶּ ָברִׁ ד ְלַאְבָרָהם ֵלאֹמר ,ַהּדְ  וכו'", ַוּיֻּגַ
ה, מה הדגש של התורה "()פרשת וירא פרשה נזאומר המדרש  ים ָהֵאּלֶּ ָברִׁ "? אלא ַאֲחֵרי ַהּדְ

בהר יצחק  נשחטאילו  :רהורי דברים, אמרה אברהםל לוהיו לאחר העקידה 
בנות ענר אשכול וממרא מעכשיו אשיאנו  לכן ?בנים יהיה מת בלנמצא ש ,המוריה

ד שנאמר: " ,ג בנךוויכבר נולד ז ,אין אתה צריך ב"ה,אמר לו הק .צדיקות ןשה ַוּיֻּגַ
יךָ , ְלַאְבָרָהם ֵלאֹמר ים ְלָנחֹור ָאחִׁ נִׁ וא ּבָ ה ַגם הִׁ ְלּכָ ה ָיְלָדה מִׁ ּנֵ ת ... הִׁ ּוְבתּוֵאל ָיַלד אֶּ

ְבָקה לבשר  הללו לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה וחסיןכל הי", ופירש רש"י, רִׁ
לאברהם שנולדה רבקה. נמצא שכל העיכוב בזיווגו של יצחק אבינו, היה לטובה 

כות הגדולה של רבקה. ובכל אותן השנים שבינתיים, הם חיו באמונה זלזכות בכדי 
שזה הטוב ביותר ואין  הריזכה וטהורה שאם בורא עולם עדיין מעכב את זה, 

זה בעולם, ולכן הם לא התבלבלו, אלא הם הודו וברכו על זה, והמשיכו יותר טוב מ
 (ויולד אברהםד"ה  חומת אנך דברי הימים א פרק א)ועיין לגאון החיד"א בספרו לעבוד את השם בשמחה. 

 

 העיכוב וה"חיסרון" הוא הכי טוב
כאשר אדם מתעכב לו הזיווג והוא חש בתסכול ובתרעומת, למה שומכאן נלמד, 

 לטובתו,באמת אבל מי יעמוד בסוד השם, הוא לא יודע שהעיכוב הוא זה מתעכב, 
יכול להיות שהוא באמת ראוי ומוכן לזיווג, אבל הצד השני עדיין לא מוכן. כי 

ה עצמו ופעמים להיפך, הצד השני מוכן כראוי, עלה והתעלה והתחזק, ואילו ז
שמתלונן ומתבכיין, ממתינים לו בשמים בסבלנות שיתעלה, כדי שיהיה ראוי לקבל 

לו את זיווגו. ומכאן יכול כל אחד להקיש בעצמו לכל ענין וענין אם מתעכבים 
משאלותיו ורצונותיו, חלילה לו להתלונן ולהתבכיין, כי אם אנחנו מאמינים שבורא 

, יםהכי טוב םהעצמם שהעיכוב וה"חיסרון" עולם יודע מה הכי טוב עבורנו, נמצא 
 אז למה להתלונן.

 

 אם כרגע אין ילדים, זה הכי טוב
בהסתכלות כזו חיה שרה אמנו, היא כל כך שמה את מבטחה בהשם, שעד כדי 
כך אפשר לומר עליה שכל חייה מאה עשרים ושבע שנים, "כולן שווים לטובה". 

הכבוד לאמונה החזקה שלה, איך וכמו ששאלנו, שלכאורה זה פלא, הרי עם כל 
לטובה", הכל אותו דבר, וכי שלושים ושבע השנים שהיו  כולן שוויםאפשר ש"

לאחר שנולד יצחק הם לא היו יותר טובות מהשנים הקודמות שהיתה ערירית?! 
התשובה היא: "לא ולא". כי היא חיה בתובנה כזו שבכל רגע ורגע נתון היא חיה 
את הבורא יתברך, היא נושמת את ההשגחה הפרטית שלו עליה, היא מרגישה 

איך הקב"ה צועד איתה בכל צעד ושעל, נמצא שכל הזמן היא ך כל הדרך לאור
הרגישה את ההרגשה שהכי טוב לה בעולם, הכי כיף לה בעולם, אין יותר מאושרת 
ממנה. אבל רגע, הרי לכולם יש ילדים ולה אין ילדים, ולכאורה היא חשובה כמת? 

ה הכי טוב בשבילי, לא ולא, אמרה שרה: אם כרגע אין לי ילדים, זאת אומרת שז
רגישה כמו מתה. וכי המאושר הגדול, ירגיש את עצמו כמו מת?! מממילא אני לא 

תארו לעצמכם, יש אחד שהולך יחד כל הזמן עם מרן זצ"ל או עם בבא סאלי, 
לא זזה ידו מתוך ידו, וכי הוא לא מרגיש בעננים?! ואם הוא ילך עם הבן איש 

עם אור החיים הקדוש?! בכלל... ואם עם הרמב"ם?!  איך הוא ירגיש?! ואם הו ֹחי, או ֹ 
מה יש לדבר... ואם עם משה רבנו?! רק שלא יתעלף... אדם כזה, וכי יזכור את 
הצרות והבעיות שלו? הלוא הכל יתגמד בעיניו, והיה כלא היה, למה? כי הוא כל 
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הזמן מחובר לקדושה, למרן, לבבא סאלי, לבן איש חי, לאור החיים, לרמב"ם, 

משה רבנו וכו'. וכאן, שרה אמנו מחוברת עם הקב"ה, מרגישה ונושמת אותו, ל
מדברת אתו, גדולה בנביאות יותר מאברהם, לא כל שכן?! אז איזו הרגשה היתה 

אין ספק שהיא לא רק הרגישה כל החיים בעננים, אלא היא הרגישה מרחפת לה, 
ה חשוב כמת או אז היא חלילה תהיה חשובה כמת?! נמצא שההרגש מעל העננים

 לא, תלוי בהסתכלות שהאדם מסגל ומרגיל את עצמו.
 

 ההסתכלות שלך קובעת את התסכול
לאור זה יוצא, כי מי שמתייחס לכל בעיה בחיים שהיא באמת בעיה, אז באמת 
יש לו הרבה בעיות והוא מסכן, כי מי שרוצה למצוא בעיות, לא חסר על מה 
להתלונן ולבכות. וכל הזמן הוא חלילה יהיה מתוסכל ומבולבל, למה? כי ההסתכלות 

תכל על הכל בעין שלו היא הקובעת אם להיות מתוסכל או מיושב. אם אדם יס
טובה של אמונה שהכל בהשגחתו הפרטית של הבורא יתברך, ממילא הוא יבין 
שהכל טוב, ואין לו על מה לבכות, ואדרבה כל הבעיות שלו הם תרגולים מהקב"ה 

כל מטרתם כי זה כדי להתחזק יותר ויותר באמונה, ועל ידם להתקרב פנימה יותר. 
ך על ידם יחזק יותר ויותר את "השרירים לנסות את האדם, איך יקבל אותם, ואי
י ְזרֹוֹעָתם, ְוֵאַלי )הושע ז טו(הרוחניים" שלו באמונה. כמו שנאמר  ְקּתִׁ זַּ י, חִׁ ְרּתִׁ ּסַ י יִׁ : "ַוֲאנִׁ

בּו ָרע"!  ְ הבעיות הן כמו משקולות כבדים, שמי שנושא אותן מחזק את כלומר, ְיַחש ּ
יע על ידן לתועלת רוחנית עצומה, השרירים שלו. ובהסתכלות והבטה נכונות, הוא יג

ְתנֹוֵסס: "(תהלים ס ו)ואדרבה מהן רק יפרח ויתעלה, כמו שנאמר  ס ְלהִׁ יָך ּנֵ יֵראֶּ ה ּלִׁ ", ָנַתּתָ
וכשהם  , שיודע הקב"ה שהם יכולים לעמוד בהם,ךשהניסיונות באים אל יראי

עומדים בהם, הם מתנוססים ומתקרבים להשם יתברך מעלה מעלה. אבל המסתכל 
ל הניסיונות בהסתכלות שלילית, וחלילה יש לו כעס ותרעומת על השם יתברך, ע

בּו ָרע"! ְ  5למה ככה ולמה ככה ולמה לא ככה? על זה נאמר: "ְוֵאַלי ְיַחש ּ

                                                 
סה ים נוקיויהי אחר הדברים האלה והאל" :()פרשת וירא פרשה נה סימן ארבה וזו לשון מדרש  5

סיון אחר י, נ"מפני קושט סלה ,נתתה ליראיך נס להתנוסס" )תהלים ס(, כתיב "את אברהם
בעולם כנס הזה של  םבעולם, בשביל לגדל םבשביל לנסות ,וגידולין אחר גידולין ,סיוןינ

שאם יאמר לך אדם  .בשביל שתתקשט מדת הדין בעולם ,מפני קושט ?וכל כך למה .ספינה
הוא  ,מעני, ולמי שהוא רוצה ,מעשיר, למי שהוא רוצה ,להעשיר]השם[ למי שהוא רוצה 

 ,להשיבו ולומר לו היכול את .עשאו עשיר ,עשאו מלך, כשרצה ,אברהם כשרצה .עושה מלך
ואברהם בן " ,אומר לו הואת ?והוא אומר מה עשה ?!לעשות כמו שעשה אברהם היכול את

 ..."קח נא את בנך את יחידך" ,, ואחר כל הצער הזהאת יצחק בנו" ולד לוימאת שנה בה
 ולא עיכב, הרי נתת ליראיך נס להתנוסס.

 
ף ְוכּור : "(משלי כז כא) זה הוא שאמר הכתוב :(פרשת וארא ז ז)מדרש הגדול ואמרו ב סֶּ ַמְצֵרף ַלּכֶּ

ָהב י ַמֲהָללוֹ  ,ַלזָּ יש  ְלפִׁ אלא לצרוף בהן את הבריות. מה הצורף רב לא ניתנו מצוות ", אמר ְואִׁ
הזה מכניס את הזהב לכור ומסננו פעם ראשונה שניה ושלישית עד שהוא מעמידו על 

לה שהיא נענית ייסר את הצדיקים כל אחד ואחד כפי כוחו. יש תפימ ב"הכך הק ,ריווב
 להייש תפבנו",  ולד לו את יצחקיואברהם בן מאת שנה בה"שנה, מאברהם, דכתיב  הלמא

לה ייש תפ"... ואם שרה הבת תשעים שנה תלדדכתיב "שהיא נענית לתשעים שנה, משרה, 
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את "שהיא נענית לארבעים שנה, מיצחק, שנאמר 

שמואל בי אמר ר ?לתה וניתן לה שמואליאבל חנה לא שמענו לכמה נענית תפ"... רבקה
עיין שם פלאי  כשם שנפקדה יוכבד. ,קדה חנהבת מאה ושלשים שנה נפ :יונתן ביבשם ר
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 מי מעכב בעדו להושיע את האדם?

אם נתבונן באמת, הרי הקב"ה ישתבח שמו אוהב כל אחד ברמות גבוהות אל על, 
ן למלא את כל משאלותיו. ולא רק זה, הלוא כשיהודי ומרחם על כל אחד, ומוכ

 : בשעה שאדם(א"סנהדרין מו ע)במשנה  בצער גם הקב"ה בצער, כמו שאמר רבי מאיר
כלומר קל איני, אני לא  שכינה מה אומרת: קלני מראשי, קלני מזרועי! ,מצטער

י : "(א טוצתהלים )קל, כבד עלי ראשי וזרועי מהצער שלו. וכמו שנאמר  ּמֹו ָאֹנכִׁ עִׁ
ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר: "(ישעיה סג ט)", וכן נאמר ְבָצָרה אם אלא שכאן השאלה עומדת, ". ּבְ

כל את הקב"ה מצטער בצערו של האדם, ומרחם עליו, ורוצה למלא כל כך 
משאלותיו, אז מי מעכב בעדו? אז בכבוד שימלא את כל משאלותיו, וגם הוא לא 

בצער?! אלא כמו שאמרנו, אדרבה היא הנותנת,  יהיה בצער וגם האדם לא יהיה
, עדיין הקב"ה לא מושיע אותו, הוי אומר שלעת עתה הרצון הטובשאם עם כל 

 זה הטוב ביותר עבורו שעדיין לא תבוא הישועה.
 

 וכי הקב"ה חשוד לעשות לבנים שלו משהו רע?!
זאת ועוד, הלוא בורא עולם הוא אבא שלנו, האם ראית פעם שאבא יצער את 
הבן שלו? יכאיב לו? יעשה לו משהו רע? הרי לא יתכן בעולם דבר כזה, ואם אבא 

חשוד לעשות לבנים שלו רע?! הרי  הקדוש ברוך הואבשר ודם לא יעשה כן, וכי 
בו ויהתלו בו, וללעג  מי שחלילה יעז לומר שהשם יתברך עשה לו רע, כולם יגערו

טיב יוקלס יחשב. כי מדרך הטוב להיטיב לאחרים, והקב"ה ישתבח שמו "הוא ה
", תמיד לא חסר לנו טיב לנו", "ובטובו הגדול תמידילנו, הוא מיטיב לנו, הוא י

הוא נותן את טובו ובגדול, ולא חוסך מאיתנו כלום. ואם בכל זאת, האדם לא 
 ה הטוב הגדול עבורו.קיבל את מבוקשו, סימן שעתה ז

 

ֵגיא ַצְלָמֶות" י ֵאֵלְך ב ְ ם כ ִׁ יָרא ָרע ,ג ַ י ,לֹא אִׁ דִׁ ָ מ  ה עִׁ ָ י ַאת   "כ ִׁ
ת: "(תהלים כג ד)וזה שאמר דוד מלך ישראל  ֵגיא ַצְלָמוֶּ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִׁ יָרא ָרע ,ּגַ  ,לֹא אִׁ

י דִׁ ּמָ ה עִׁ י ַאּתָ ךָ  .ּכִׁ ֶ ַעְנת  ש ְ ְבְטָך ו מִׁ י ש ִׁ ה ְיַנֲחֻמנִׁ ". השבט זה המקל שמכים בו, ואילו ֵהּמָ
המשענת זה המקל הטוב שנשענים ונחים עליו, ועל זה אומר דוד, גם אם חלילה 
אלך בגיא צלמות, בחושך, בגיהנם, לא אירא רע, כלומר אינני מרגיש את זה רע 

י"כלל, ולמה?  דִׁ ּמָ ה עִׁ י ַאּתָ , כי אתה רבונו של עולם נמצא איתי בכל מקום, "ּכִׁ
, חופף עלי כל היום, אז אין לי מה לפחד. ולכן גם השבט שהוא המקל משגיח עלי

הבעיות, החסרונות, התלונות, עיכוב הזיווגים, הילודה הצרות, המכה, שבעצם הן 
וכו' וכו', אינני חושש ממנו כלל, כי כשאני רואה מי אוחז במקל, הלוא הוא רבונו 

שבורא עולם אוהב אותי  של עולם, ממילא המקל נהפך לי למשענת, כי אני יודע
יאני לא מתבלבל, " ומכין אותי לישועה הגדולה, ולכן ה ְיַנֲחֻמנִׁ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶּ ש ְ ְבְטָך ּומִׁ ", ש ִׁ

כי גם השבט הוא חלק מהנחמה, שעל ידו אני מרגיש שהבורא אוהב אותי ומטהר 
 6אותי ומכשיר אותי לישועה.

                                                 
כך  ,לפי כח הגמלש ",פום גמלא שיחנאוהיינו "ל פלאות, ישתבח שמו ויתעלה כסא הדרו.

 בניסיון. וכך לפי גודל האדם, מטעינים אות משא. ים אותוטעינמ
סיפר לי אברך יקר שחנן אותו השם יתברך בקול נעים, הוא חזן מידי שנה בימים  6

שקלים, כמובן  00,111בבית הכנסת מסוימת, וברוך השם משלמים לו בעין יפה: הנוראים 
שזה עוזר לו בפרנסה מאוד מאוד, כל השנה הוא בונה על זה. והנה השנה הודיעו לו יומיים 
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 אני רוצה בדיוק מה שהשם רוצה

סיכומו של ענין, בורא עולם בודאי צר לו כשיהודי צר לו, ובודאי הוא רוצה 
להושיע אותו, ואם עדיין לא הגיעה הישועה, בודאי שזה לטובה. כי אין ספק 

 כל משאלות ליבו לטובהאת ששמחה גדולה להשם להושיע ולשמח אותו ולמלא 
דיין לוותר על . ואם בכל זאת זה מתעכב והקב"ה מוכן עולברכה בששון ושמחה

השמחה שלו, הוי אומר שיש כאן שיקול של בורא עולם שהוא אך ורק לטובה, 
ואם הבנו היטב שהוא עושה את הטוב . כי הוא יודע מה שאנחנו לא יודעים

והמושלם ביותר עבורנו, ממילא מה שקורה עכשיו שאדם צר לו, זו באמת לא צרה 
. ולכן האמונה החזקה עבורו ם הגדוליםולא בעיה, כי זה הטוב והמושלם ביותר והרחמי

יותר שאדם יהיה מסוגל לומר: "השם, אני רוצה בדיוק את מה שאתה רוצה, אני רוצה 
". ואני מרוצה מזה זה הכי טוב ,בדיוק את הבעיה הזאת, כי כל מה שאתה עושה אתי
 רק אם אתה רוצה. ואםשתתן לי ולחילופין אם חסר לו משהו, יאמר: "השם, אני רוצה 

 זה לא טוב עבורי".בוודאי אתה לא רוצה, גם אני לא רוצה, כי אם אתה לא רוצה, אז 
 

 המבחן האמיתי בשעת הניסיון
כידוע שבענייני אמונה ובטחון הדיבורים הם יפים מאוד, אבל  מילה אחת לסיום,

איך האדם מקבל את רצון השם, שם המדד אם באמת הוא בוטח  ,בשעת הניסיון
אמונה בספרו "החזון איש הגאון כמו שכותב ואו רק מדבר דיבורים באוויר. 

                                                 
לפני ראש השנה שמחמת המצב של הנגיף הם בסוף לא מקיימים את המנין כמידי שנה. 

דיע לו לפחות שבועיים שלוש מראש כדי שיתארגן בתחילה כאב לו, הרי היו צריכים להו
במקום אחר, הרי ביקשו ממנו אחרים והוא אמר שהוא תפוס. אבל מיד התעשת, תפס את 
עצמו ואמר זה רצון השם, הכל טוב, ממקום אחר ישלח שלומיו. עכשיו חיפש מקום להתפלל, 

ות. התקשר לחבר אבל בכל מקום שהוא מנסה, הכל תפוס, הכל ממוספר, מסודרים בקפסול
שלו שהוא בעצמו חזן, שאל אותו אם יש אצלו מקום פנוי. הוא נתן לו את המספר של 
הגבאי, הגבאי אמר לו שיש לו מקום אחד בדיוק, הוא יכול לבוא. הוא הגיע בערב החג 

של עשרים  ,לפני מנחה, הגבאי אומר לו תשמע, החלטנו לעשות עוד מנין קטן למטה באולם
בלי כסף בלי כלום, מקסימום יעשו לו  נו חזן, נשמח אם תוכל לחזן שם.ן לאנשים, ואי

'מי שברך' אחרי החג. האברך אמר בליבו, 'מה זאת עשה אלוקים לנו', אני חשבתי השנה 
לפחות לנוח לשמוע חזן אחר, עכשיו מציעים לי לחזן, אין בעיה אבל הוא גם לא מציע 

טובה, הקב"ה מכוון את העולם, אני מוריד תשלום. אבל שוב התחזק באמונה, אמר: הכל ל
היה חזן. הוא ירד אאת הראש, מה שאומרים לי אני עושה. אמר לגבאי, אין בעיה אני 

לאולם, התחיל מנחה וכו', לפני ערבית שאל אותם, אם הם מעוניינים לשמוע דברי תורה, 
אגדה", אמרו: בשמחה. אמר להם דברי חיזוק ומשלים מהחוברת "ראש השנה בהלכה וב

נהנו מאוד. למחרת שאל אותם שוב אם הם מעוניינים שהוא ימסור שיעור בהלכה בין 
 ,ממנו, וגם הוא מאוד נהנה מהםנהנו התשליך לערבית, שמחו מאוד. בקיצור, הם מאוד 

ענו יפה וכו', הכל עבר לחיים טובים ולשלום, בא הגבאי עשה לו 'מי שברך' וחזק וברוך. 
קש להיפגש עמו, הוא בא אליו מבמתקשר אליו אחד המתפללים, ו והנה יומיים לאחר מכן

לבית, אמר לו, מאחר והוא לא זכה ללמוד תורה, הוא רוצה להיות שותף בתורה שלו, ולכן 
שקלים. הוא  00,111שקלים למשך שנה, בסך הכל:  0,511הוא רוצה לתת לו בכל חודש 

ואמר לו, בעזרת השם אחר כך  הוציא מכיסו מעטפה רק של מזומנים, כחולים, חדשים.
 נדבר על שנה הבאה.
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אך  ,נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הבטחון: )פ"ב אות ב( 7"ובטחון

טחון נקל לשגר בפיו ובשפתיו את הב .מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת
ומרוב  ,רק כמתענג על דמיונות מזהירים ומשמחים ,שהוא להלכה ולא למעשה

דת יכי אמנם עלה על בני גילו במ ,הימים הוא מטעה את עצמו ומטעה את אחרים
דה זו להטבת חלומות נעימים על העתיד יתת הדבר משמש במיולאמ ,הבטחון
ך רהאם בוטח הוא באמת או  ם,יובו שויואמנם בזאת יבחן אם פיו ול .הכמוס

בו לא קוננה כאשר נפגש במקרה הדורש יובל ,מד לשונו לצפצף בטחון בטחוןיל
האם  ,ואשר בשעה זו תפקידו של הבטחון לנהלהו להחלימו ולרפאותו ,בטחון

בשעה הקשה הלזו פנה אל הבטחון ויבטח בו או דוקא בשעה זו לא פנה אליו 
 . עי"ש.ם מגונים ותחבולות שואופנה אל רהבים ושטי כזב או אמצעי

 

 מרת אמנו ע"ה
מרת אמנו ע"ה זכתה ברוך השם לחיות את חייה באמונה בבורא עולם, וגם על 
מקרים קשים ביותר, ידעה להודות להשם יתברך, כי הבינה והפנימה לעצמה שכיון 

לכל המעשים, ממילא זה טוב,  עשהיושבורא עולם ישתבח שמו הוא עשה, עושה 
לנו עשות מחלילה כי "ונודה לך ה' אלוקינו",  לכן"כי אתה טוב ומיטיב לכל", ו

ר  ה'טֹוב ְלֹהדֹות לַ על כן תמיד השתדלה להיות במצב של: "משהו רע, בניו  ּוְלַזּמֵ
ְליֹון ְמָך עֶּ ְזמֹור ְלתֹוָדה"תהלים פרק ק' ב ".ְלש ִׁ אותו לומר היה שגור בפיה תמיד  "מִׁ

 אפילו קשות מאוד: ,בכל מיני מציאויות שהן
 

ְזמֹור ְלתֹוָדה יעו  לַ  ,מִׁ ל ָהָאֶרץ ה'ָהרִׁ ְבדו  ֶאת  .כ ָ ְמָחה ה'עִׁ ש ִׁ ְרָנָנה ,ב ְ ֹאו  ְלָפָניו ב ִׁ י  .ב  עו  כ ִׁ ד ְ
ים ה' נו  ְולֹו ֲאַנְחנו   ,הו א ֱאלֹהִׁ יתוֹ  ,הו א ָעש ָ ֹו ְוֹצאן ַמְרעִׁ תֹוָדה .ַעמ  ָעָריו ב ְ ֹאו  ש ְ ֲחֵצֹרָתיו  ,ב 

ה ָ ל  ְתהִׁ מוֹ  ,ב ִׁ ֲרכו  ש ְ י טֹוב  .הֹודו  לֹו ב ָ וֹ  ה'כ ִׁ ֹר ָוֹדר ֱאמו ָנתוֹ  ,ְלעֹוָלם ַחְסד   .ְוַעד ד 
 

 אמא היקרה! דמותך הטהורה והאצילה לא תשכח מאיתנו לעולם.
 

חסדו,  "מתים יחיה אל ברוב -אנו מאמינים באמונה שלימה בתחיית המתים 
ברוך עדי עד שם תהילתו", ובעזרת השם יתברך נזכה בקרוב לראות עין בעין 

ְֹכֵני ָעָפר: "(כו יט)שעיה בקיום נבואת הנביא י נוּ ש  יצוּ ְוַרּנְ ץ  ,ָהקִׁ ָך ָוָארֶּ י ַטל אֹוֹרת ַטּלֶּ ּכִׁ
יל ּפִׁ ים ּתַ ", ונזכה לחזות בפניה המאירות והטהורות, המרגיעות והמחזקות, ְרָפאִׁ

 רות יראת שמים ואמונה בבורא יתברך.המחדי
 

יהי רצון שתהא נשמתה הטהורה צרורה בצרור החיים, ותחזינה עינינו בשוב ה' 
לציון ברחמים, יראו עינינו וישמח ליבנו, בקרוב ממש בגאולה השלימה, בביאת 

 משיח צדקנו, ובבנין בית מקדשנו ותפארתנו, אמן ואמן.
  

                                                 
ספר נפלא ואדיר, לשון יפה ומושכת, כל מילה מדודה ושקולה, כל מילה שווה לא 'זהב'  7

 אלא 'יהלום' והרבה יותר, מומלץ לכל אחד ללמוד בו.
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 יאו בסייעתא דשמאמרנמתוך הדברים ש
 בליל שבת קודש ה' כסלו ה'תשפ"א

 שנים עשר חודש לפטירתה
 

 יתברך הנהגת הבוראמפני הורדת הראש 
 

 עוצמות התפילה בלי גבולות
 

ה " ָ י ה'ַאת  נ ִׁ ֶ מ  ְכָלא ַרֲחֶמיָך מִׁ  "לֹא תִׁ
. היטב בלבנו היטבאת הדברים שאמרנו, ונחזק אותם עוד יחד חדד כדאי שנ

לא רק על הדברים שנוחים  ,לבורא עולםמעלת אמירת התודה בלמעלה דברנו 
 ומכחפי רצונותיו, כולא מתאימים לו לו לאדם, אלא גם על הדברים שלא נוחים 

לא רק אך  .ומשלים עם זה האמונה והבטחון בבורא עולם, הוא מוריד את הראש
שאם זו  ,לעצמו כי אין לו ברירה, אלא אט אט הוא מפניםעם זה משלים שהוא 

טיב יעולם עימו, אז בודאי שזה הכי טוב, כי בורא עולם 'הוא ההנהגתו של בורא 
לא חסר לנו', ואם ככה  תמידיטיב לנו', 'ובטובו הגדול יטיב לנו, הוא ילנו, הוא מ

טיב יהוא החליט אז זה הכי טוב, ואין יותר טוב מזה בעולם, 'כי אתה טוב ומ
ב, ולא יתכן שהוא לכל', והרי אין כמוהו אבא שאוהב את בניו ועושה להם רק טו

)תהלים מ יעשה לנו משהו רע או יצער אותנו חלילה, וכמו שאמר דוד מלך ישראל 

י", הוי אומר שהקב"ה לא כולא ולא מונע את יב( ּנִׁ ּמֶּ יָך מִׁ ְכָלא ַרֲחמֶּ ה ה' לֹא תִׁ : "ַאּתָ
הרחמים מאיתנו כלל וכלל, וכיון שהוא אבא שלנו ועושה את הכי טוב והכי 

, לפי האמת 8לאמיתה ילא מה שעכשיו צר לו לאדם, לפי האמתמושלם עבורנו, ממ
, אלא זה הטוב והמושלם ביותר והרחמים בעיהלא צרה ולא באמת זו השורשית, 

 שלא רק נאמר 'תודה' להשם על ,ולכן האמונה היותר חזקההגדולים עבורו. 
זה  ,את הנהגת השם עימנו, כי כל מה שהשם עושה שנרצההנהגתו עימנו, אלא 

                                                 
כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו , על הגמרא שם (א"י ע) שבת במסכת תוספותעיין  8

ופירשו  עשה בראשית.ב"ה בממעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להק ,אחתשעה 
כלומר שפעמים באים תובע ונתבע אצל  לאפוקי דין מרומה. -אמת לאמיתו התוספות, 

הדיינים, ולפי החוק היבש נראה שיש ראיות או עדויות שהן לטובת אחד הצדדים, אבל 
ים עובדים פה על הדיינים, גם בזה הדיינים מריחים שיש פה איזה שקר, מריחים שהעד

חתוך את הדין, חלילה וחס לא יחתוך אכאן עדות, אני לי מוזהר הדיין שלא יאמר הנה יש 
כך גם כאן, הצרה כלפי חוץ היא נראית צרה, נראה שיש  אמת לאמתו.עד שיהיה ברור לו 

רא כאן בעיה או חיסרון שהוא, אבל כשאדם מחדד בעצמו את האמונה והביטחון בבו
עולם, והוא משתדל להודות לבורא עולם על המצב שהוא נמצא כרגע, עד שהוא זוכה כבר 
להאמין שהמצב הזה הוא טוב, כי בורא עולם עושה רק טוב, וכל שכן אם הוא זוכה לומר 
להשם יתברך שהוא רוצה את המצב כמות שהוא, כי זה כרגע הכי טוב עבורו, ופתאום 

ה שעוטפת אותו, הוא מרגיש את הסייעתא דשמיא הוא מרגיש את השגחתו של הקב"
שמלווה אותו, עד שמה שהיה נראה לו קודם לכן בעייתי, פתאום הוא רואה שבאמת אין 

 שום צרה ואין שום בעיה.
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אם ואשרי חלקו אז אשריו משהו, ו מרגיש שחסר לאם אדם כמו כן, הכי טוב. ו

רוצה. אבל  השםרוצה דבר זה רק אם  שהוא, יתברך שםלה יהיה מסוגל לומר
זה לא אז ברור שלא רוצה,  השםלא רוצה, כי אם  הואלא רוצה, גם  השםאם 

 ו.טוב עבור
 

ָֹאם"" ש  ַיֲעֹקב ַעד ב   ְוֶהֱחרִׁ
ת  )פרשת וישלח פרשה פ אות ה(מדרש והנה אומר ה א אֶּ ּמֵ י טִׁ ַמע ּכִׁ על הפסוק: "ְוַיֲעֹקב ש ָ

ש  ַיֲעֹקב ַעד ּבָֹאם", הדא הוא דכתיב  ֱחרִׁ ּתֹו... ְוהֶּ יָנה בִׁ בּונֹות )משלי יא יב(ּדִׁ יש  ּתְ : "ְואִׁ
". ו יש  ז ְלֵרֵעהּו ֲחַסר מה כוונת המדרש להתבונן צריךַיֲחרִׁ , הרי בפסוק שם כתוב: "ּבָ

", כלומר, אדם שמבזה את חברו הוא חסר לב, ומאידך ֵלב,  יש  בּונֹות ַיֲחרִׁ יש  ּתְ ְואִׁ
ולא וישתוק חכם שמבין ענין, אז יחריש  ,אם זה שמבזים אותו הוא איש תבונות

מה שהיה אצל יעקב אבינו, שלא יבוא ולא יהיה לאף ליענה. אבל מה זה שייך 
מור ומספר לו סיפור, שבנו בבית שלו, פתאום מגיע חאבינו יושב יעקב אחד, 

רבונו של עולם, שכם טימא את דינה בתו, והוא רוצה גם לשאת אותה לאשה. 
חריש, הרי זה לה הזבגדּולה ה מהטימא את בתו, גוי ערל שומע שאבינו יעקב 

ועוד ?! , לא מפריע לו כלוםדבר מקומם שאין כדוגמתו, וכי זה לא מזיז לו כלום
יעלה על ה, הרצחת וגם ירשת?! לאשה לשאת אותהאיזו חוצפה, הוא גם מבקש 

להחריש מה יש ובכלל זה הרשע הטמא הערל, הוא יהיה חתן לבת יעקב?! שהדעת 
כזה במשפחה של ודופי קרה ביזיון ש ,נגיד שעל עצם הבושהו ובואהרי על זה, 

הוא עניו, הוא לא מחשיב את עצמו למאומה, הוא מבליג,  על זהשבטי יה,  - יעקב
, איך ובתבאבל איך אפשר להחריש על עצם העבירה והפגם שנעשה לום, הוא כ

תראה שזה  ,חמור באותו רגע? ולפחות תצעק עליו לשאת הראש הוא לא ערף 
ש  'כואב לך! לא,  כמו חרש,  יעקב, עכשיו 'חרש' מלשוןבלי ו'  וב' כתַיֲעֹקב ְוֶהֱחרִׁ

איך אז  ?היה אכפת לולשתוק על זה, וכי חלילה לא לא שומע כלום. היתכן הוא 
 אפשר להישאר אדיש כל כך כאילו לא מזיז לו כלום?!

 

 עד כדי כך?! 
אּו ועוד יותר, כשבאים אחר כך האחים שבטי יה, אומרת התורה: " ּוְבֵני ַיֲעֹקב ּבָ

ְמָעם ש ָ ה ּכְ דֶּ ָ ן ַהׂשּ ב  ,מִׁ ּכַ ש ְ ָרֵאל לִׁ ׂשְ ה ְביִׁ י ְנָבָלה ָעׂשָ ם ְמֹאד ּכִׁ ַחר ָלהֶּ ים ַוּיִׁ בּו ָהֲאָנש ִׁ ְתַעּצְ ַוּיִׁ
ה ת ַיֲעֹקב ְוֵכן לֹא ֵיָעׂשֶּ ת ּבַ ", ולכן הם עונים לשכם וחמור במרמה, חרפה היא לנו אֶּ

י להתחתן אתכם, אבל אם תעשו ברית מילה, אין בעיה נתחתן יחד וכו'. ואז, " ַוְיהִׁ
יש  ַבּיוֹ  יָנה אִׁ י ֲאֵחי דִׁ ְמעֹון ְוֵלוִׁ ֵני ְבֵני ַיֲעֹקב ש ִׁ ְקחּו ש ְ ים ַוּיִׁ ְהיֹוָתם ּכֲֹאבִׁ י ּבִׁ יש ִׁ לִׁ ְ ם ַהש ּ

ל ָזָכר ַהְרגּו ּכָ ַטח ַוּיַ יר ּבֶּ ֹבאּו ַעל ָהעִׁ ב  .ַחְרּבֹו ַוּיָ י ָחרֶּ נֹו ָהְרגוּ ְלפִׁ ם ּבְ כֶּ ת ש ְ ת ֲחמֹור ְואֶּ ְואֶּ
ית ש ְ  ּבֵ יָנה מִׁ ת ּדִׁ ְקחּו אֶּ ֵצאוּ ַוּיִׁ ם ַוּיֵ ערלים ...". ובמקום שיעקב ישמח בנקמה שעשו לכֶּ

י על בתו, אנחנו רואים להיפך: " האלו ם ֹאתִׁ י ֲעַכְרּתֶּ ל ֵלוִׁ ְמעֹון ְואֶּ ל ש ִׁ ר ַיֲעֹקב אֶּ ַוּיֹאמֶּ
ץ ב ָהָארֶּ ֹיש ֵ י ּבְ נִׁ יש ֵ ת ֲאחֹוֵתנוּ והם עונים לו: " ...".ְלַהְבאִׁ ה אֶּ זה עדיין ". וַהְכזֹוָנה ַיֲעׂשֶּ

נגמר, לפני פטירתו, במקום לברך אותם כמו כל האחים, הוא גומר איתם לא 
ֵלי חשבון: " ים ּכְ י ַאחִׁ ְמעֹון ְוֵלוִׁ ם ָחָמסש ִׁ ְקָהָלם ַאל  .ְמֵכֹרֵתיהֶּ י ּבִׁ ֹבא ַנְפש ִׁ ֹסָדם ַאל ּתָ ּבְ

י ֹבדִׁ ַחד ּכְ ֹור ,ּתֵ רּו ש  ּקְ ְרֹצָנם עִׁ יש  ּובִׁ ם ָהְרגּו אִׁ י ְבַאּפָ ם ּכִׁ  .ּכִׁ וכו'. עד כדי  י ָעזָארּור ַאּפָ
 ?!תגיד להם תודה שנקמו את נקמת בתךלמה לא כך, על מה ולמה? 
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 הביטחון של יעקב אבינו עובר כל גבול

הוא  , איךשל יעקב אבינו עליו השלוםהמיוחדת גדלותו  כאן אנחנו רואים את
 מסוגל לקבל את גזירת השם יתברך, גם בדבר כזה קשה שלא עולה על הדעת

, הבוראמרק הוא מבין שהכל כיון שהוא כל כך חי את האמונה, , אבל כלל וכלל
מוריד את הראש,  הואבראש של שכם בן חמור לעשות כן, אז  שםבורא הואם 

יותר אין בורא עשה וסיבב שככה יהיה, אז הומשלים עם הנהגת הבורא, כי אם 
עיניים יותר מזה, יעקב בכלל לא רואה מול ההרבה ובעצם זה . בעולם טוב מזה

, עולם את שכם, הוא רואה רק את בורא עולם, שכם סך הכל רובוט של בורא
ואם ככה הם פני הדברים, אז אין שום סיבה להרוג את כל עיר שכם. לכן לא 
מוצאת חן בעיניו ההנהגה של שמעון ולוי כלל, היה לכם להתייעץ קודם, והייתי 

שמאמין ובוטח בהשם  ך צריכה להיות ההנהגה הנכונה של מיאיהמבהיר לכם 
אם אז , שכל טוב וירא יט כד(מדרש )"אין דבר רע יורד מן השמים" באמת, כי מאחר ו

בביאור הגישה של  4הערה  33"ותתענג בדשן" גיליון )עיין עלון . ודאי שזה טובוהקב"ה גלגל ככה, ב

 9שמעון ולוי(
 

 "הטוב כי לא כלו רחמיך, המרחם כי לא תמו חסדיך"
נראה מה חז"ל גילו לנו, מה הטוב שהיה בדבר זה ששכם לקח את עכשיו בואו 

נו רב ,)פרשת וישלח אות ז(? תשמעו טוב מה אומר רבנו החיד"א בספרו חומת אנך דינה
כשהגיעה לעולם  ,גילה שאמתלאי בת כרנבו אמא של אברהם אבינוהאר"י ז"ל 

ברא 'מצד אחד היא זכתה לבן כזה גדול אברהם אבינו,  , דנו אותה בשמים.האמת
, אבל מאידך היא התעברה בו כשהיתה בנידתה, (א"סנהדרין קד ע) ואמא 'מזכה אבא

 רה ומצוות, לא טהרה ולא כלום, מכל מקוםאפילו הגויים שאין להם תוהרי 
לפחות בימי הראיה נזהרים. ולכן היתה צריכה אמתלאי לעבור תיקון לתקן את 

בת יעקב שהיא דינה וון הנידה. מה עשה בורא עולם ישתבח שמו? הביא את ע
 'דינהנידה, 'הכשנולדה דינה היתה רובצת עליה טומאה ו. אמתלאישל היה גלגול ת

והיה צריך להוציא ממנה טומאה זו, לכן סיבב בורא עולם את כל  ',נידה' אותיות
יקח אותה וישאב ממנה הוא  ן שלה,קויתההיה בן חמור שהוא יענין של שכם ה

ָתּה ָעָליו" :(ויקרא טו כד) כמו שנאמר ה,כל הזוהמאת  ּדָ י נִׁ ", והיא נהפכה לזכה ּוְתהִׁ
ּתוֹ לכן מה שכתוב נקיה. טהורה ו יָנה בִׁ ת ּדִׁ א אֶּ ּמֵ י טִׁ ַמע ּכִׁ השמועה רק  ","ְוַיֲעֹקב ש ָ
את נטמא ששאב עצמו  שכם האדרבבל לאמיתו של דבר א ה,תומא איטהיתה ש

ֵצא :והטומאה ממנה, והיא נטהרה. ורמז לזה זוהמההכל  יָנה "ַוּתֵ ת דִׁ ר ֵלָאה ּבַ  ֲאש ֶּ
ְראֹות ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה ְבנֹות לִׁ ץ", 'לראות' גימטריא ּבִׁ  נידה' אמתלאי גלגול 'זו ָהָארֶּ

הנה לנו בעליל, איך הקב"ה ישתבח שמו מנהיג את העולם ברוב עי"ש.  10[.033]

                                                 
הוא לא יכול ניסיון ש .כמובן, שהקב"ה לא מנסה את האדם אלא כפי כוחותיו ויכולותיו 9

נשגב  זה, זה משהו אחר, זה דרגות אחרות אבינואבל יעקב  קבל.לא יוא ה ו,לעמוד ב
בוחן לבות וכליות, יודע שאותו שהוא הקב"ה  . ורקמבינתנו, אין לנו שיג ושיח והבנה בזה

אפשר לנסות גם בדבר כזה קשה נורא ואיום, כי הוא מסוגל לקבל באהבה ולשתוק 
ש  ַיֲעֹקב"" :ולהאמין שזה טוב, וכמו שבאמת הוא עמד בניסיון ֱחרִׁ  .ְוהֶּ

 
ֲעֹבר (חומת אנך פרשת לך לך אות ד)ובזה גם פירש החיד"א  10 ץ ַאְבָרם מה שכתוב: "ַוּיַ ָארֶּ  ַעד ּבָ

ם", ו ְמקֹום כֶּ אפשר ו .שכםב לחמוכשילהצילם התפלל על בני יעקב שאברהם ש"י ש רפירש ְ
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שגם דבר עד כדי כך, רחמיו וחסדיו שאדם לא יכול לשער ולתאר. מי חלם טובו ב

דבר "אין כי למה? ככה,  נפשה, ולתיקוןשל דינה  כזה קשה ונבזה הוא לטובתה
כולו טוב, ומרעיף אהבה עד בלי די, ומשפיע על שוהקב"ה  ,רע יורד מן השמים"

 ביותר. , גלגל את הדברים בצורה הטובהבני האדם רק טוב וטוב וטוב
 

י"?!  אני עסוק להמליך את בנו, והוא אומר "ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם לִׁ
כשרצו השבטים לרדת בפעם השניה למצרים  ,בפרשת מקץעכשיו נבין מה שכתוב 

יש   : "ָהֵעדאביו מר יהודה ליעקבוכדי להביא אוכל בשנות הרעב, א נּו ָהאִׁ ד ּבָ ֵהעִׁ
ם...", ו ,ֵלאֹמר כֶּ ּתְ ם אִׁ יכֶּ י ֲאחִׁ ְלּתִׁ ְראּו ָפַני ּבִׁ יד  יעקבלֹא תִׁ י ְלַהּגִׁ ם לִׁ עונה: "ָלָמה ֲהֵרֹעתֶּ

ם ָאח"? אומר  יש  ַהעֹוד ָלכֶּ "מעולם לא אמר דבר פלא פלאות:  )פרשה צא(מדרש הָלאִׁ
יך את בנו במצרים, יעקב אבינו דבר של בטלה אלא כאן. אמר הקב"ה אני עסוק להמל

י"?! אתם שומעים! יעקב אבינו כואב לו על זה שהזכירו  והוא אומר "ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם לִׁ
ם " בחצי מילה שיש לו עוד בן, והוא מביע את כאבולשליט של מצרים  ָלָמה ֲהֵרֹעתֶּ

י טענה שהוא לא היה  יש עליו, בהקב"ה , אבל לפי דרגת האמונה והבטחון שלו"לִׁ
זה חוסר אמונה, כי  וקרא לזה 'רע', בשבילהוא  למהנתפס  הואצריך לדבר ככה. 

יתברך,  בוראבהשגחתו של הבעולם הוא רק נעשה היודע שכל מאמין ואם אתה 
מי שם בפה של הבנים  ?מי שם פה לאדםהלוא  ,גם כאן תבונןהיה לך לה זא

, וכי לא בורא עולם? אז למה אתה שיש להם אח לשליט של מצרים שלך שיגידו
 דבר טוב.מזה היה לך לחשוב שיתגלגל  '?!רע'קורה לזה 

 

 כמה מנגנאות עשה הקב"ה כדי שירד יעקב בכבוד
, וזה חלק מהתהליך ולהמליך את בנכרגע בורא עולם עסוק ובאמת זה היה טוב, כי 

רדו למצרים בכבוד גדול, כמו שאמרו יהקדושים  ועם בני יעקבגם הנפלא ש
: ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, )פט ע"ב(בגמרא שבת 

ֵכם )הושע יא ד(אלא שזכותו גרמה לו וירד בכבוד גדול, שנאמר  ְמש ְ ַחְבֵלי ָאָדם אֶּ : "ּבְ
ם יֵמי ֹעל ַעל ְלֵחיהֶּ ְמרִׁ ם ּכִׁ ְהיֶּה ָלהֶּ ֲעֹבתֹות ַאֲהָבה, ָואֶּ יל", פירושוְ  ,ּבַ  :ַאט ֵאָליו אֹוכִׁ

ת אומר בורא עולם, ההנהגה שלי היא רק בדרך חמלה ואהבה, ולכן אני מושך א
ֲעֹבתֹות ַאֲהָבה'ללכת אחַרי ישראל ם ע שהם חבלים עבים, נעימים ונוחים, וכמו  'ּבַ

הבהמה כדי להקל ממנה  ם שללחייההחורשים הרחמנים שמרימים את העול מעל 
אני בורא ה כשהיא חורשת, כך גם יוגם מטים את האוכל לפכובד המשא, את 

לכן אם אני  .עד הפה צורכםכל מיקל על עמי ישראל ומספק להם את  העולם
עשה יעקב ובניו ירדו למצרים, אז אני ארואה לנכון שחלק מתיקון העולם שצריך ש

, שירדו בשמחה ובשירים בתוף ובכינור ,אבל באהבה וחמלה, בכבוד גדול ,את זה
ראוי  :)פרק קה(מדרש שוחר טוב וזו לשון  ולא חלילה בצער ובשלשלאות של ברזל.

סיבובים  ,מנגנונים]של ברזל, וכמה מנגנאות היה יעקב לירד למצרים בשלשלאות 

עשה הקב"ה כדי שירד יעקב בכבוד. גלגל הקב"ה שיעשו אחי יוסף את [ וגלגולים
ץ",  כל אותם הדברים, כדי שירד יוסף למצרים, ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָארֶּ ואחרי כן "ַוּיִׁ

ם",  ְצָריִׁ ָרֵאל מִׁ ׂשְ ֹבא יִׁ היה . נמצא שטוב גדול להורידו בכבודכדי וכל כך למה? "ַוּיָ
גדולה שאמר: "ָלָמה עליו לכן התמיהה ושהשבטים אמרו שיש להם עוד אח, 

                                                 
תיבות רמז לזה, ו אמתלאי על ידי שכם ודינה. אמולקון יבשכם יהיה תשהתפלל שלומר גם 

 [.020] לתק"ן א"ם טריאגימ", מקום שכםעד "
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ם ָאח"? יש  ַהעֹוד ָלכֶּ יד ָלאִׁ י ְלַהּגִׁ ם לִׁ ש שבהשגחת השם מרא יתאיך לא צפ ֲהֵרֹעתֶּ

 יתברך יצא מזה רק טוב.
 

ה" ַטנ ָ ָך ַהק ְ ְ ת  ָרֵחל ב ִׁ ים ב ְ נִׁ ָ ַבע ש  ֶ  "ֶאֱעָבְדָך ש 
יעקב, זה מפליא לעשות, יעקב מסכם הקב"ה עם תבונן עוד בהנהגה של נמשיך לה

ָך"  ּתְ ה", הוא מדגיש לו "ּבִׁ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִׁ ים ּבְ נִׁ ַבע ש ָ ֱעָבְדָך ש ֶּ שלא יביא עם לבן: "אֶּ
ללאה יקרא רחל ולרחל יקרא גם שלא יחליף את שמותיהם  .לו רחל מן השוק

ה" שעשה לה שינוי השם ויתן לו את לאהלאה,  ַטּנָ )בראשית , לכן הוא מדגיש לו "ַהּקְ

, ועם כל זה לבן 'הארמי' אותיות 'רמאי' מרמה אותו, כמו שאומר רבה פרשה ע סימן יז(
ֱאֹסף ָלָבן אֶּ  ה", אמר להםהמדרש: "ַוּיֶּ ּתֶּ ש ְ ַעׂש מִׁ קֹום ַוּיַ י ַהּמָ ל ַאְנש ֵ לפני שבא  :ת ּכָ

יעקב בקושי היה לנו מים, ולכן היתה אבן גדולה על פי הבאר שצריכים כל 
אבל מיום כדי שכל אחד יקח מים במידה במשקל ובמשורה, הרועים לגלול אותה, 

רמה אותו א אנילכן ים. הוא עבד שבע שנים ברחל, שבא יעקב יש שפע של מ
, התן לו את לאה, ואז הוא לא יוותר על רחל, ויעבוד עוד שבע שנים בשבילאו

בליל החופה סיכם  .וככה עשהכולם הסכימו עמו,  !שישאר במקומנווככה נרוויח 
, ורק בבוקר נודע ליעקב לחופה לאה ושלח אתהאפלה,  ותעשעם חברת חשמל ל

ר וְ  כמו שהיא לאה, קֶּ י ַבּבֹ יא ֵלָאה".שנאמר: "ַוְיהִׁ ה הִׁ ּנֵ  הִׁ
 

 דברי פיוסים שיעקב פייס את חמיו
אם היה קורה דבר כזה היום, ונגיד שהיו מצליחים  ,עכשיו נשאל אתכם, תגידו לי

היה מגלה שעבדו עליו, מה החתן הזה  ואחתן, ורק בבוקר ההלעבוד כל כך על 
היה עושה? מי יודע אם לא היה הורג את חמיו, על השקר הנבזה והנמאס ששיקר 

וגם אם 'לא ראינו דם', היה מרכל עליו בכל פינה וזוית  עליו וככה רימה אותו.
ואילו אצל ובכל אפשרות שהיא על הרשעות שעשה, צריך להוקיע אותו וכו' וכו'. 

הרי אפילו כשברח יעקב  -וב שהוא כעס על לבן או רב אתו על זה, יעקב לא כת
ַען כמו שנאמרומפורש בתורה שהוא רב אתו,  ללבן ָלָבן, ַוּיַ ב ּבְ רֶּ ַחר ְלַיֲעֹקב ַוּיָ : "ַוּיִׁ

ל כֵּ  ת ּכָ ּתָ אֶּ ש ְ ַ ש ּ י מִׁ י ָדַלְקּתָ ַאֲחָרי. ּכִׁ י ּכִׁ אתִׁ י ַמה ַחּטָ עִׁ ש ְ ר ְלָלָבן, ַמה ּפִׁ ַלי, ַיֲעֹקב ַוּיֹאמֶּ
ָך וכו'", אומר  ֵלי ֵביתֶּ ּכֹל ּכְ ָצאָת מִׁ שמא אתה סבור שמא : )פרשה עד סימן י(מדרש הַמה ּמָ

ּתָ  אלא דברי פיוסים שיעקב פייס את חמיו, ,לא ?מכות או פצעים היו שם ש ְ ַ ש ּ י מִׁ ּכִׁ
ָך, אמר רבי סימון ֵלי ֵביתֶּ ּכֹל ּכְ ָצאָת מִׁ ַלי, ַמה ּמָ ל ּכֵ ת ּכָ בנוהג שבעולם חתן שהוא  ,אֶּ

אבל  ,אפשר לו שלא ליהנות אפילו כלי אחד, אפילו סכין אחד , אידר אצל חמיו
רבונו של  כאן מששת את כל כלי, אפילו מחט אפילו סדקית לא מצא. עי"ש.

ֲחֵלף  עולם, אחרי כל מה שעשה לו לבן עשרים שנה, שיגע אותו, רימה אותו, "ַוּתַ
ת י אֶּ ְרּתִׁ ּכֻ תֲעׂשֶּ  ַמׂשְ ים" וכו' וכו', מה המריבה שלו אתו? הוא  רֶּ דברי מפייס אותו ֹמנִׁ

אחרי העוול הגדול הזה, שנתן לו כאן ו - לא מכות ולא פצעים, ולא דם. ,פיוסים
, הוא אפילו לא התווכח יעקב רב אתואת לאה במקום רחל, לא כתוב אפילו ש

תבלבל קצת ה לבן רקאילו , כעדיןודו שיח פשוט סך הכל התנהל ביניהם , אתו
רק שואל ומתעניין: "ַמה זֹּאת  יעקבבלי כוונה, ולכן במשהו לא רציני, או טעה 

י"? ולבן  יָתנִׁ ּמִׁ ה רִׁ ְך ְוָלּמָ ּמָ י עִׁ י, ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדּתִׁ יָת ּלִׁ עונה לו הפוליטיקאי הנוכל ָעׂשִׁ
ְפֵני יָרה לִׁ עִׁ ְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהּצְ ה ֵכן ּבִׁ ֻבַע ֹזאת  בלי להתבלבל: "לֹא ֵיָעׂשֶּ א ש ְ יָרה. ַמּלֵ כִׁ ַהּבְ

ים ֲאֵחרֹות".  נִׁ ַבע ש ָ י עֹוד ש ֶּ דִׁ ּמָ ֲעֹבד עִׁ ר ּתַ ֲעֹבָדה ֲאש ֶּ ת ֹזאת ּבַ ם אֶּ ָנה ְלָך ּגַ ּתְ במילים ְונִׁ
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אחרות, אומר לבן, פשוט קרתה כאן טעות טכנית בהסכם, כי הרי לא יתכן לתת 

עכשיו תעבוד ור לאה, זה היה עבוברור שהצעירה לפני הבכירה. ולכן מה שעבדת 
ַעׂש ַיֲעֹקב  אין שום בעיה: ?התגובה של יעקבמה ובשביל רחל.  שבע שניםעוד  "ַוּיַ

ֻבַע ֹזאת א ש ְ ן ַוְיַמּלֵ  ".ּכֵ
 

 יעקב מוריד את הראש וזורם עם הנהגת הקב"ה
היה כועס עליו מאוד, אדוני זה מקח טעות, בעולם חתן אחר כל הלוא נתבונן, 

את לאה, ומתעקש לקחת את רחל דוקא  קח בחזרה ,מעוניין קידושי טעות, אינני
לא מתנהג  כזה. ואילו יעקבונוכל שובורח משם, מה יש לו לחפש אצל רמאי 

השנים שבע מקבל את הכל ב'איזי', כאילו הכל בסדר, אין שום בעיה, מוכן ש ככה,
עבוד שהיא בכלל לא היתה בתכנון, ועכשיו הוא יאף על פי שעבד יהיו עבור לאה, 

לקבל את הדברים בצורה כזו, עד  אפשרעוד שבע שנים אחרות עבור רחל. איך 
כדי כך?! אלא זו האמונה התמימה של יעקב אבינו, ביטחון מלא בבורא עולם 

תבונן, מי שם ההוא פשוט . ללא כחל ושרק, ללא בלבולים וחישובים שונים שהם
כמה בן הרי רחל בלאה, בראש של לבן לעבוד עליו עד כדי כך, ולהחליף לו את 

אה ולא רבכלל בעצם יעקב אז , עד כדי כך?! נוכל ושקרן ,אדם יכול להיות רמאי
רובוט של היה סך הכל  לבןאה את בורא עולם, ומול העיניים, הוא ראת לבן 

את  סיבבהסיבות, כל העילות וסיבת כל עילת בורא עולם ואם , עולם בורא
 זה הכי טוב, ואין יותר טוב מזהממילא ו , הוא יודע מה הוא עשה,ככה הדברים
וריד את אבינו שידע לה זה יעקב ., גם אם כרגע אני לא רואה שזה טובבעולם

 בתמימות. ישתבח שמו שם יתברךם עם הנהגת הוזרלהראש ו
 

 ה שבטיםעשרהרוויח עוד שהוריד את הראש מפני 
מתנהג כמו החתן הנ"ל, נתאר לעצמנו שיעקב היה  .ה לטובהנעשובאמת שהכל 
מתווכח אתו ומתעקש לקחת את רחל דוקא ובורח משם, חוזר לגור  ,כועס על לבן

היה ככה שכל אחד אחר במקומו,  בבאר שבע על יד אבא ואמא שלו ]מה שטבעי
נשארת עקרה ולא היו גם הרי רחל היתה עקרה, ואולי היתה ראשית, עושה[. 

, הרי היא היתה םה היה שומע את תפילת. וגם אם הקב"בכלל יםילדנולדים להם 
 מכיון. אבל םשבטי עוד עשרהאיך היינו זוכים לוים, טבשראויה להביא רק שני 

, שםהוריד את הראש ולא התלונן על הנהגת ההיה בעל אמונה שלימה, ושיעקב 
גלגל הקב"ה עוד  ר כך, ואחעוד ששה שבטיםרק ממנה הרוויח השאיר את לאה, ו

 ארבעה שבטים מזלפה ובלהה.
 

 נפש של מסירת הסימניםהבזכות מסירות 
והנדוניא  המתנותו הגמלים הולך ללבן עם כלהיה נתאר לעצמנו שיעקב  ,ויותר מזה

לבן וכשמגיע ללבן, היה הוא  .שודד אותו בדרךהיה , ואליפז לא שלקח מבית אביו
היה אומר  יעקבוכשחומד את הממון, ה היכל הכסף והזהב,  אותו עםרואה היה 

היה בעיה. ויעקב שום  בלי ותה, אני רוצה את רחל, בודאי שהיה נותן לו אלו
ְזּכֹר כי עקרה,  היאנושא את רחל, אבל  הרי כל מה שזכתה לבנים כתוב בתורה: "ַוּיִׁ

ת ַרְחָמּה",  ח אֶּ ְפּתַ ים ַוּיִׁ יָה ֱאלֹקִׁ ַמע ֵאלֶּ ש ְ ת ָרֵחל ַוּיִׁ ים אֶּ ופירש רש"י, זכר לה ֱאלֹקִׁ
נפש של הנמצא שכל מה שנפקדה בזכות מסירות  .שמסרה את הסימנים לאחותה
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נהג איתה הקב"ה מידה כנגד מידה, ולכן מסירת הסימנים לאחותה שלא תתבייש, 

השם דאג לה  כך, יעקבאחותה שלא תצא בחרפה ובושה מדאגה לכמו שהיא 
ולכן נפקדה. אבל אם אבא בגלל שלא ילדה,  יעקבלא תצא בחרפה ובושה מש

ר מסולמי ל השלה לבן הרשע והרמאי, לא היה מחליף אותה עם לאה, לא היה ל
 לשנתן במוח השם שעושה רק טוב כלל. אבל בסימנים, ואולי לא היתה יולדת 

ניסיון, והיא עמדה בו וויתרה הות זה בא לה עקב, וברמה את יעקבאבא שלה שי
 .לאחותה בגדול, וזכתה לשני שבטים

 

 הוא במבחני אמונהשל יעקב  חייואורך כל ל
. הנהגה מפליאה של בורא עולם אתואנו רואים  ,של יעקב חייואורך לכל בעצם 

עסק בתורה "יעקב איש תם יושב אהלים", מי כמוהו, בחיר הוא הרי כל חייו 
בדרך הטבע,  .וילעש ?למי הוא קוראושבאבות, והנה יצחק אביו רוצה לתת ברכות, 

אבא, על מה ולמה אתה  ,מה היה צריך יעקב באותו רגע לעשות? להתקומם ולומר
כופר וכו' וכו', שודד, רוצה לברך את עשו, הרי הוא רשע מרושע, רוצח, נואף, 

אבל יעקב  ..למה אתה לא רוצה לברך אותי, הרי כל חיי תורה, קדושה, אמונה.
 שעראת במשך הזמן היטב היטב לעצמו  ושינןשנה,  03בן כבר שהיה באותו זמן 
אם זה מה שהשם רוצה, אני  ,כלל, הוא פשוט אמרבתבלבל ההבטחון, הוא לא 

השם רוצה מוריד את הראש, אין לי בעיה עם זה, אני זורם עם הנהגת השם, ואם 
אני מה זה מפריע לי, אכפת לי,  ומהסימן שזה טוב, עשיו יקבל את הברכות, ש

 הנהגת השםאין יותר טוב מכי  ,את הראש לפני רצון השם ורידרוצה לההעיקר 
רצה שהברכות יגיעו ליעקב, אז מה הוא ישתבח שמו הקב"ה כיון שאבל בעולם!!! 

הוא מגלגל שרבקה תשמע את הדו שיח שבין יצחק לעשיו, ואז היא מעבירה  ?עושה
 למה? כי ככה בורא סוד, ויעקב זוכה לקבל את הברכות.ב ליעקבאת הדברים 

 עולם רצה שהוא יקבל ולא עשיו.
 

  ?!רבונו של עולם, למה מגיע ככה ליעקב
עכשיו הכל בסדר, הוא קיבל את הברכות, מה יותר טוב מזה? אבל לא, לכאורה ו

הוא בורח,  ,אין לו ברירה .שונא אותו, רוצה להרוג אותו הברכות עשיובגלל דוקא 
ן, הוא יוצא עם גמלים הוא הולך בשליחות אבא שלו לקחת לו אשה מבנות לב

שולח את אליפז לא נרגע, הוא שיו אבל ע .לכלהונדוניא מתנות , טעונים כסף וזהב
)נדרים סד  שירדוף אחריו להרוג אותו, עד שיעקב אומר לו, כיון שעני חשוב כמת

קח ואליפז הרשע ל ., שיקח לו את כל רכושו ויחשב לו כאילו הוא הרג אותוע"ב(
רבונו של עולם, רגע, . אבל )עיין רש"י בראשית כט יא( שעליואפילו את הבגדים  ,לו הכל

הוא קיבל את הברכות בצדק, הוא עשה מה שאמא למה מגיע ככה ליעקב, הלוא 
שלו "רבקה אמנו" אמרה לו על פי רוח הקודש?! וגם יצחק הסכים אחר כך על 

למה הוא צריך ככה ולא לעשיו. אז  ,הברכות שבאמת היו ראויות ליעקב דוקא
 לסבול?!

 

 אין זה תפקידנו לתת רעיונות להקב"ה איך להושיע
מתפלל: הוא לנהר, ואז  ונכנס הולךהוא בלית ברירה הלאה, אין לו בגדים ליעקב, 

יר" ֲעלֹות ש ִׁ א ַלּמַ ָ ׂשּ ל ֵעיַני אֶּ ים אֶּ ָהרִׁ ן הֶּ י" ָיֹבא ֵמַאיִׁ ְזרִׁ , מה זה זר בווחהוא ? מיד עֶּ
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ן י ָיֹבא ֵמַאיִׁ ְזרִׁ י" מיד הוא מתקן:? לילה, וכי אני מאבד את בטחוני מהבורא חעֶּ ְזרִׁ  עֶּ
ם ה ה' ֵמעִׁ ם ֹעׂשֵ ַמיִׁ ץ ש ָ . שואל הגאון רבי יוסף דב בר )בראשית רבה פרשה סח סימן ב(" ָוָארֶּ

סולוביצ'יק בספרו בית הלוי, מה היתה ההוא אמינא של יעקב שהוא שואל 
עזר ה? הרי פשיטא שעזרי מעם ה', וכי מאיפה יבוא לו 'מאין יבוא עזריבתחילה '

 הבטבע האדם שצריך למשל עזראומר הרב, אם לא מהבורא יתברך?! אלא 
הקב"ה יעזור לו, אבל הוא עדיין וך ובטוח שסמליבו הוא מאמין וגם שהבפרנסה, 

אולי יזמין לו אם הוא אשכנזי חושב באיזה אופן ישלח לו הקב"ה את הפרנסה, 
אולי  11יס,ואם הוא ספרדי שאסור לו לעשות פמיליון,  01וירוויח טוב ס יִׁ איזה פַּ 

 הציעו כביכול ליתו, הוא מנסה במחשביקדמו אותו בעבודה ויעלו לו את המשכורת
בודאי  ,בתחילהחשב יעקב אבינו גם דרכים להקב"ה איך להושיע אותו. כך 

באיזו דרך, אני נמצא עכשיו בנהר הוא חשב אבל  בלי ספק, שהקב"ה יעזור לי
כלומר, מאיפה תבוא הישועה? אבל מיד חזר בו: "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ", 

זה מהתפקיד שלי כלל  אני אין לי מה לחפש באיזו דרך יושיע אותי הקב"ה, אין
בורא עולם לא חסר לו דרכים להושיע את האדם, בדרכים שלא חלם ולא  .וכלל

 חשב עליהם.
 

 על ידי התפילה באות ישועות רחוקות מהשכל
כוחה של תפילה, אפילו בדברים שנראים רחוקים לגמרי  היאובאמת רואים מה 

קב"ה כבר לא חסר וה ,ולא יודעים מאיפה תבוא הישועה, האדם מצווה להתפלל
לו דרכים להושיע. יש סיפור מפורסם למעלה משלושים שנה, אבל מצוה לחזור 

כוחה של תפילה, מה זה שאסור  ילאדם, מה מראה ,עליו כי הוא מפליא לעשות
, ומעשה לגמרי לגמרי הרחוק תנראיהישועה להתייאש חלילה אפילו בדברים ש

אבל כמה שקיוו יחד, חיו כחמש עשרה שנה ואדון כהן נשא אשה  שהיה כך היה:
, החליטו שעם כל הקושי הם יפרדוהם וציפו לא זכו לזרע של קיימא, בלית ברירה 

. כשבועיים לאחר נתינת הגט, התברר שהאשה בהריון, ונעשה וכל אחד יפנה לדרכו
קשה לתאר  .שא אותה שובלהם צער גדול, שהרי כהן אסור בגרושה ואיך הוא י

התגרשו ש דוקא עכשיו לאחר ,נפש, אחרי כל כך הרבה שניםהגמת ועאת הצער ו
הולך להתברך  ,פתאום מגלים שהיא בהריון. אבל יהודי ירא שמים שכואב לו

אמר לו הרב, שהוא לא  ,הוא הלך לגאון הרב אלישיב זצ"ל .לקבל דעת תורהו
יַע 'רואה דרך של היתר לחזור לאשה, אבל  ְמָעטֵאין ַלה' ַמְעצֹור ְלהֹוש ִׁ ַרב אֹו בִׁ  'ּבְ

יתברך, ותשועת השם  השם שפוך שיח לפנית, לך לכותל המערבי ו)שמואל א יד ו(
. לאחר זמן של מקירות לבושיחו ובכה והתחנן את כהרף עין. הלך האיש ושפך 

מה  ,שואל אותו ואה .בכי ואנחות, הוא מרגיש שאיזה אברך דופק לו על הגב
הוא שח לפניו את צערו. האברך שואל  ?כל כך בוכה אתה, למה ךהבעיה של

אותו, יש לך אבא? השיב כן, האבא בבית אבות באמריקה. אמר לו, תשמע לעצתי, 

                                                 
יורה דעה סימן נח על שו"ת רב פעלים  )חלק ז חושן משפט סימן ו, וחלק י אומר יביע ת"כמבואר בשו 11

שיש , יסהפ הגרלה של מפעל כרטיסי בקניית להשתתף אסור שלבני ספרד ,חלק ב אות כג(
 של קל וחומר בכרטיסי בזה איסור גזל, משום שאסמכתא לא קניא. וקל וחומר בן בנו

שהקונה מהם , בפרהסיא שבת ומחללים בשבת כמו 'טוטו' וכיוצא בהם, שמשחקים ספורט
גם לבני אשכנז  כרטיסים אלו,ו .עבירה עוברי בידי מסייע נוספה לו עוד עבירה שהוא

 אסור לקנות.
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אמר לו, אבל הוא לא מתפקד ולא כדאי לך לטוס אליו ולהשיח לו את צערך. 

חשב האיש, אמר אם הרב אלישיב שלח . לדרכו מדבר, האברך לא ענה והלך
מיהר לקנות כרטיס טיסה  ., יש דברים בגוילאבא של ילכותל, וזה שולח אות יאות

הצוות הרפואי  שוכב, הוא רואה את אביו ,אבותהוטס לחו"ל. הוא הגיע לבית 
הוא לא הוציא שחבל לו לדבר עם אבא שלו, כבר חודשים ארוכים שאמרו לו 

פתח את פיו בבכיות הגה מהפה, ושלא יחשוב שעכשיו הוא יענה לו. אבל הבן 
לאביו את כל מה שקרה אתו בחודש האחרון. והנה פלא פלאות, פתאום וסיפר 

בן: דע לך, כי אינך הבן שלי ממש אלא אתה בן עם הר דיבהאבא פתח את פיו ו
ואין לך שום חשש  ,אם כן אתה לא כהןואחר השואה, למאומץ שגידלנו אותך 
לתאר את גודל השמחה העצומה שהיתה שם, אי אפשר להתחתן עם גרושתך. 

 פלאי פלאות.
 

 להתפלל, אנחנו לא אחראים לתוצאותרק  יםמצוו אנחנו
עכשיו נתבונן בעצמנו, האיש הזה שהלך להתפלל, וכי הוא חלם שהקב"ה יושיע 

תורה האותו בצורה כזו שהוא יחזור לגרושתו, בוודאי שלא, מאה אחוז שלא, הרי 
י ָקֹדש  הּוא ֵלאלָֹקיו", בודאי )ויקרא כא ז( תאומר חּו, ּכִׁ ּקָ ּה לֹא יִׁ יש ָ ה ֵמאִׁ רּוש ָ ה ּגְ ָ ש ּ : "ְואִׁ

שהוא לא העלה על הדעת שהקב"ה ישנה את התורה בשבילו?! אם כן מה אתה 
להתפלל  יםמצוו אנחנו .יצא לך מזה? אלא זהו כוחה של תפילהכבר תפלל, מה מ

לא אמורים לתת גם רעיונות לבורא ותו לא, אנחנו לא אחראים לתוצאות, אנחנו 
ורק  לבקש ממנוועולם, איך לעשות ומה לעשות? אבל אנחנו כן מצווים להתפלל 

ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו" ממנו ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ ים ֵאָליו ּכַ ים ְקֹרבִׁ ר לֹו ֱאלֹקִׁ דֹול ֲאש ֶּ י גֹוי ּגָ י מִׁ , "ּכִׁ
יתיישבו הדברים כדי ש ,עשות, והוא כבר יראה לנכון מה לעשות, ואיך ל)דברים ד ז(

 יהיה רגוע ושמח, והכל על מקומו יבוא בשלום.והוא  ,האדםעל לבו של 
 

 ורוד שלה שהקב"ה יתן לה את יעקב והיא לא חלמה בחלום ה
שהיו כולם מדברים, שתי  )קכג ע"א(נתבונן עוד, ידועים דברי הגמרא בבבא בתרא 

רבקה, הגדולה לגדול והקטנה אחותו בנות תאומות ללבן, ושני בנים תאומים ל
לאחר בירור קצר של לאה מי זה עשיו, היא הבינה שהחתן המדובר עבורה,  .לקטן

פול שהיא תי, אז למה "נשים ונזיקין"הוא רשע גדול ואינו אלא "בקי" בסדר 
היא פשוט אחזה בפלך התפילה,  ,התייאשלה מלחלילה  אבלהרשע הזה.  של וגורלב

יפול ביד עשיו. ולכן אומרת הגמרא תלהשם שהיא לא  נהוהתחנ בכתהו הוהתפלל
אלא שבח  חלילה לתורה לגנות צדקת שכזו,שמה שנאמר "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות",  (שם)

. שלא תיפול ביד עשיו, נשרו ריסי עיניהמקירות ליבה הוא לה, שמרוב שבכתה 
העיקר כשלאה התפללה, מה היא ביקשה מהשם? אשאל אתכם שאלה, ועכשיו 

איזה חתן טוב  יא תקבלמקסימום היא חשבה שה .עשיו יהיא לא תיפול בידש
ורוד שלה שהקב"ה יתן לה ובחור ירא שמים נחמד, אבל היא לא חלמה בחלום ה

הרי יעקב , לחשוב על זה את יעקב בכבודו ובעצמו, לא היה לה אפילו הוה אמינא
 עובד עכשיו שבע שנים בשביל רחל.

 

 כוחה של תפילה, עד כדי כך!!! כמה  ,לא יאומן כי יסופר
במקום שיקחו את רחל וילבישו אותה שמלת כלה, פתאום  ,ערב החופההנה מגיע ו
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היא לא מאמינה, אומרים לה שמלת כלה,  אותהומלבישים  ,אבא שלה קורא לה
את הכלה של יעקב, את עכשיו הולכת להיות לא פחות ולא שוב את שומעת: "

, את עכשיו נהיית אחת האימהות הדור, בחיר שבאבותיותר הכלה של יעקב גדול 
 !!!של תפילה ה. מפליא לעשות, עד כדי כך, כמה כוחברשימה עם שרה ורבקה"

כי כמו שאמרנו, זה לא התפקיד שלנו  .אפילו על דבר רחוק מהשכל, מההיגיון
לנהל את העולם, לנהל להקב"ה את היומן איך לעשות? מה לעשות? ומתי לעשות? 

מצווים רק להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, והטוב בעיניו יעשה, הוא כבר אנחנו 
)שכל טוב פרשת ויצא כט  ים חז"ליפתיע אותנו בהפתעות שלא חלמנו עליהם. וזה שאומר

ולא  "גדולה היא התפילה שמבטלת את הגזירה, ולא עוד אלא שקדמה לאחותה".: יז(
יעקב, אלא היא זכתה גם להביא ששה שבטים לעולם, רוב עם בזכתה היא רק ש

הם הצאצאים של לאה. ומי יצא מלאה? משה רבנו, אהרן הכהן, לדורותיו, ישראל 
שבט זכתה בעם ישראל הם צאצאים של לאה.  מנהיגידוד המלך, מלך המשיח, 

מאתים ראשי סנהדראות, וכל השאלות בהלכה היו באים אליהם, שהעמיד  יששכר
 וכדברי הגמרא ביומא, פרשה עב סימן ה(מדרש )ם משיבים להם כהלכה למשה מסיני וה
ובזכות של לאה. אלו , כל מיששכר או שמורי הוראות לישראל הם מלוי ע"א( )כו

 ה' כי "ָקרֹובכן, עד כדי כך!!!  !!!???. לא יאומן כי יסופר, עד כדי כךילהתפ? מה
ר ְלֹכל ֹקְרָאיו ְלָכל ְקָרֻאהוּ  ֲאש ֶּ ת"  יִׁ ֱאמֶּ  .)תהלים קמה יח(בֶּ

 

 להוריד את הראש לפני רצון השם ולהתפלל
בסיכום הדברים: עלינו להודות להשם יתברך על המציאות העכשווית שהיא באמת 
הטובה ביותר והכי טובה עבורנו. ולרצות את המציאות הזאת, כי כיון שבורא 
עולם עשה אותה, הוי אומר שהם הרחמים הגדולים ביותר עבורנו, ואין למעלה 

, ונבקש "תפילה"מהם. ואחר כך נאחז בפלא הגדול והענק הזה שקוראים לו 
אבל נדגיש בבקשותינו  .מהשם בלי שום הגבלות, כי הוא הכל יכול והוא לא מוגבל

שרק אם השם רוצה, אז גם אני רוצה, אבל אם השם לא רוצה, כנראה שזה לא 
ואט אט נתעלה ונלמד יותר ויותר להוריד את הראש טוב, אז גם אני לא רוצה. 

כשרואה שהאדם שיישאר חייב לאף אחד. והקב"ה, כבר לא  באמת לפני רצון השם.
מתבטל להנהגתו שלו יתברך עימו, הוא משפיע עליו עוד טובה ועוד טובה, כי על 

, האדם יוצר לעצמו בית קיבול לקבלת שפע טובה וברכה מפני הבוראידי הביטול 
, הגיע לדרגות אלועד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. יזכנו השם ל

 )תהליםר הרע המחליש בכל זה, ובכך יתקיים בנו דברי דוד המלך ולהתגבר על היצ

יכא( לג ַמח בוֹ  : "ּכִׁ ׂשְ נּו, יִׁ ּבֵ י לִׁ ם ּכִׁ וֹ  ְבש ֵ ָבָטְחנּו", שכיון שאנחנו בוטחים ונשענים  ָקְדש 
 ואמן. רק עליו, ממילא אין ספק שהשמחה תמלא את ליבנו, אמן

 


