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ואתחנןפרשת 

 

אהבת ה', אהבת עצמי, ולהבדיל, אהבת אלוהים אחרים 

החתן "החכם" והחותן העסקי

לֹו ואמר:   באחת מדרשותיו, נשא המגיד מדובנא ְמשָׁ

בעיירה אחת, ישב אברך צעיר בבית המדרש והגה בתורה. לאחר 

תקופה, דיבר חמיו על ליבו כי יתחיל לעסוק במסחר ויכלכל את 

ו בכבוד. לשם כך העניק לו סכום כסף נכבד ושלח אותו משפחת

 ליריד כדי לקנות סחורה.

האברך, שמעולם לא עסק במסחר ולא ידע את רזי המקצוע, קנה 

 בכל הסכום מספר קרונות מלאים בקיסמי שיניים...

כשהגיע לביתו ראהו חמיו,  צעק עליו ברוב ייאושו, "מה עשית?! 

עוד שבעים שנה! עדיף שתחזור הן סחורה כזאת לא תמכור גם ב

 לבית המדרש"! 

לאחר שנה שוב חזר חמיו ודיבר על לבו אולי יעסוק במסחר. שוב 

נתן בידו סכום נכבד ושלחו ליריד גדול באזהרות רבות שהפעם לא 

 יקנה קיסמי שיניים...

הסתובב האברך וחשב בליבו: איזו סחורה כדאי לקנות? הימים 

נה קרב ובא, משום כך החליט וקנה היו ימי חודש אלול וראש הש

 מלאי עצום של שופרות...

"מה עשית?!  –צעק חמיו  -אך שוב חזר המחזה על עצמו, "בטלן"! 

הרי קנית שופרות שיספיקו עד לשופרו של משיח"! באין ברירה 

החזיר את חתנו להיות סמוך על שולחנו, ואת המטען העצום של 

 יסמים.השופרות שם במחסנים ליד המטען של הק

לימים, נמלך החותן בדעתו, מה יעלה בסופם של מטעני הסחורה? 

בצר לו, שלח וקרא אליו סוחר ממולח שהתמחה בתיווך סחורות, 

סיפר לו את מחדלי חתנו, והציע לו למכור את מטען הקיסמים 

בכל סחורה שהיא, ובלבד שמטען קיסמים אלו יצא ממחסניו. 

ר לו, "העיקר שתציל ולּו "תמכור או תחליף אותם כרצונך", אמ

חלק מכספי". בו בזמן פנה החותן למתווך נוסף, והציע למכור לו 

את מטען השופרות שמונח אצלו כאבן שאין לה הופכין או להמירו 

 בסחורה טובה יותר העוברת לסוחר, ובלבד שיתפטר מהם.

לא יצאו ימים רבים, עד שקיבל החותן שתי הודעות משני 

ודיע בשמחה כי הצליח להחליף את המתווכים. הראשון ה

הקיסמים ב...שופרות, והשני הודיעו בשמחה כי הצליח להחליף 

את השופרות ב...קיסמים. כיון שראה החותן כי זו פעם שלישית 

שהוא נכשל במסחר זה, החליט לוותר ולעבור לסדר היום. אך 

הפעם, נטפל אליו חתנו וסנט בו, ״הלא כבודו הוא סוחר ותיק 

ונפל בעיסקה זו, ומדוע כשאני קניתי סחורה זו כעסת עלי  ומנוסה,

 וטענת כי בטלן אנוכי?" 

״שוטה שכמותך"! השיב לו חותנו, "הן בידי היו שני מטענים של 

סחורה שאיננה עוברת לסוחר, ומה היה לי לצפות ליותר? אך לך 

הרי הבאתי כסף מזומן והיית יכול לרכוש כל דבר טוב ומעולה, 

 זבזת זאת על סחורה שאין לה שום ביקוש"!ובבטלנותך ב

 והנמשל נוקב, זעק המגיד. 

טוען הנביא ירמיה לעם ישראל ״ההמיר גוי אלוהים והמה לא 

אלוהים״. הגויים, גם אם יחליפו את אלוהיהם באלוהים אחרים, 

אין בכך שום פסול, שהרי הם מחליפים הבל בהבל, סחורה שאין 

כבודו בלא יועיל״, עם ישראל  לה ערך בדומה לה, אך ״עמי המיר

בני אל חי, אלהי אברהם יצחק ויעקב, הלכו והמירו אותו באלילי 

 כסף וזהב, עץ ואבן, והרי זה כמחליף כסף מזומן בסחורת הבל.

כל גוי יכול להחליף את אלוהיו בַאֵחר, אלוהי עץ ניתן להחליף 

לם באלוהי אבן... חליפין כאלה לא מעלים ולא מורידים דבר... או

עם ישראל "המיר כבודו בלא יועיל" החליפו אלהים חיים באלהי 

 עץ ואבן!

*** 

 ומכאן נצא לנקודה מאוד מהותית בעולמו של יהודי והיא:

 "חובת ההתבוננות"!!!

 46 תש"פ  //  ואתחנן פרשת
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על כל אחד להתבונן במצבו הערכי והרוחני, ולראות לאיזה נושא 

ולאיזה תחום הוא נותן חשיבות? כיצד ועד כמה יש בו נכונות 

השקיע בהבלי העולם החולף, ועד כמה התמסרות ומסירות נפש ל

 מוכן לעשות עבורם.

מסופר כי בשעה שהיה הגאון רבי דוד הלוי, הט"ז )טורי זהב(, יושב 

ולומד תורה, נוהג היה למשש מטבעות זהב באצבעותיו, וכאילו 

למנותן. בכך היתה כוונתו להראות כי "טוב לי תורת פיך מאלפי 

 הילים קיט, עב(.זהב וכסף" )ת

גאונותו וכישרונותיו של הט"ז היו לשם דבר. אילו היה משקיע את 

ובכל זאת, מה … ראשו במסחר, יכול היה חצי עולם להיות שלו

עשה? הבין את ייעודו ותכליתו, לקח את עצמו ושקע כל כולו 

בתורה, עד שהוציא את חידושיו על ארבעת חלקי השולחן ערוך. 

 עצום לכל עולם התורה לדורותיו!בכך הותיר הוא נכס 

מדהים אלו נכסים יכול אדם להשיג, ואף על פי כן אינו בוחר 

 להשקיע את יכולותיו בהבלי העולם הזה, אלא בנצח נצחים!

אין ספק, שיהודים רבים קיבלו במתנת שמים ראש טוב עם 

כישורים מבורכים ,עד שלעיתים אפילו הם עצמם לא יודעים עד 

, אבל במה הם השקיעו אותם? בקניית נכסים  כמה הם מבורכים

להרבות את ממונם, ברכישת קניינים שונים ומשונים של העולם 

ואף הם  –הם השקיעו את מוחם בענייני העולם החולף … הזה

ומי זוכר אותם? מי יודע עליהם? ואילו זיכרון רבנו … חלפו ואינם

ה אחר הט"ז הקדוש ודבריו השאירו חותם של נצח נצחים! הרדיפ

תאוות העולם הזה הינן רק דמיון, חזיון עיניים ומעשה תעתועים, 

וכל כל אחד מוטל להתבונן שלא יהיו הדברים בגדר אלהים 

 אחרים ח"ו.

וצריך בזה הרבה מחשבה והתבוננות, שהרי רק ע"י כך יוכל האדם 

לצאת ולהוציא את עצמו ממקום של התמכרות לדברים אלו. רק 

רין חופשי ומאושר שאינו אסור בכבלי כך יזכה להיות בן חו

העולם, הזמן והשעה, אשר נתן להם משנה תוקף וחשיבות רבה 

 בעולמו.

 ונמחיש את הדברים:

 מרתף היין האיטלקי

באחד מהמרתפים הגדולים והעתיקים באיטליה נמצאה חבית יין 

, מדובר על חבית מלפני יותר מאלף שנה )כפי 924עתיקה משנת 

חבית הועמדה למכירה פומבית וחובב יין צרפתי החתום על גבה(, ה

החליט שהוא קונה אותה, ובכל מחיר. ואכן, המחירים נסקו והוא 

מיליון דולר והעיסקה נחתמה. טקס  5הצליח להכריע כאשר הציע 

 גדול נערך ולאחר שהעביר את הכסף קיבל את החבית לידו. 

מהבמה  מספר רגעים לאחר מכן פנה מיודענו למקומו אך בירידתו

נתקל במדרגה, החבית נפלה מידיו והתנפצה בקול רעש גדול... היין 

נשפך לכל עבר... כל הנוכחים הביטו במחזה בתדהמה אבל כמה 

מהם התעשתו במהרה וברוב חפצם לטעום מהיין כרעו על 

ברכיהם, רכנו על הרצפה והחלו ללקק את המשקה היקר... לא 

יון הכרוך בכך, כל היה אכפת להם מהבגדים היקרים ומהביז

מטרתם היתה להשביע את תאוותם. אבל אכזבתם היתה כה 

גדולה כיון שכשהיין נפגש עם הרצפה טעמו פג לחלוטין ותחת זאת 

 טעם חמיצות נוראה עלה בפיהם. 

ניתן לקחת מוסר השכל מעובדה זו למספר מקומות. אך לענייננו 

חודו יתברך נראה שמונח כאן יסוד גדול, והוא שלא להחליף את יי

באלהים אחרים. אנשים יכולים לחיות שנים רבות בתחושת מתח 

מסביב לשעון, דריכות שאינה פוסקת ורדיפה מתמדת אחר מוצר 

גשמי, שעם הזמן אט אט מקבל חשיבות וערך רב בעולמם עד 

 שמהווה תחליף לדברים חשובים הרבה יותר. 

 כן, פשוט להחליף עולם שלם בעד חבית יין.

ְזבּו ועל כך כ י עָׁ י אֹותִּ ה ַעמִּ שָׁ עֹות עָׁ ם רָׁ י ְשַתיִּ בר קונן הנביא: "כִּ

ילּו  ים ֲאֶשר לֹא יָׁכִּ רִּ ְשבָׁ ֶהם בֹארֹות בֹאֹרת נִּ ים ַלְחֹצב לָׁ ם ַחיִּ ְמקֹור ַמיִּ

ם" )ירמיה ב, יג(. להחליף מקור מים חיים באלילי עץ ואבן, זו  יִּ ַהמָׁ

 אכן רעה כפולה.

עצמו השכם והערב שהוא לא נמצא על האדם לבדוק ולבחון את 

 חלילה במקום הזה, וגם לא באופן חלקי.

ומעתה, לאחר הבנת שתי היסודות הכל כך חשובים בעולמנו 

 כיהודים, האמורים:

שלא לסמוך על אף אחד מלבד ה' יתברך )הנותן ומשלם  –האחד 

 במזומנים(

 שלא להחליף ח"ו את אלהותו יתברך באלהים אחרים. –והשני 

אהבת  -א לרובד פנימי יותר ויסודי יותר של הדברים הקרוי נצא נ

 ה'!!!

*** 

 א יהיה ליבך חלוק על המקוםלש

בפרשתנו נזכר הפסוק אותו אנו אומרים מספר פעמים ביום: 

 "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" )ו, ה(.

ם יום ודברי רש"י כאן, מתחילה ועד סוף, יסודיים מאוד לחיי היו

 ממש.

"ֲעֵשה דבריו מאהבה. אינו דומה עושה מאהבה לעושה  –"ואהבת" 

מיראה. העושה אצל רבו מיראה, כשהוא מטריח עליו מניחו והולך 

 לו".
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שלא יהיה  -"בשני יצריך. דבר אחר, בכל לבבך  –"בכל לבבך" 

 ליבך חלוק על המקום".

 "אפילו הוא נוטל את נפשך". –"ובכל נפשך" 

"בכל ממונך. יש לך אדם שממונו חביב עליו  –דך" "ובכל מאו

מגופו לכך נאמר, ובכל מאודך. דבר אחר, ובכל מאודך, בכל מידה 

ומידה שמודד לך, בין במידה טובה בין במידת פורענות וכן בדוד 

 הוא אומר "כוס ישועות אשא וגו' צרה ויגון אמצא וגו'".

 דברים נפלאים ומופלאים למדנו מכאן.

אה לקב"ה נמדדת ונאמדת לא רק כאשר אתה מקבל חובת ההוד

כאשר אתה  -ואולי בעיקר  -איזו טובה מהבורא יתברך, אלא אף 

נמצא במקום ובמציאות בה אינך רואה את הטובה והברכה אלא 

 להיפך, מול עיניך עומדים צרה ויגון.

 ושאלת השאלות היא:

 האמנם?

המקום",  ומה משמעות כוונת דבריו "שלא יהיה ליבך חלוק על

 הייתכן לחלוק על המקום? 

"אפילו נוטל את נפשך"! ויש לברר,  –ועד היכן מגיעים הדברים 

 הכיצד?!

אולם למתבונן, התשובה לכך נמצאת ונעוצה דווקא במקום הזה 

 בו הוא נמצא, והם הם הדברים.

 וננסה להסביר:

ישאל השואל, כיצד באמת ניתן להתמודד עם מציאות קודרת 

צרה ניתכת על ראשו והיגון אופף אותו מכל עבר. מה וחשוכה שבה 

יעשה? כיצד ינהג? איך יפעל בכדי לשפר את הרגשתו בעת צרה 

 ומצוקה?

נציין שהדברים ארוכים ועמוקים והרי הם מיסודי היהדות 

והאמונה ממש. ברם, ננסה לגעת במקצת שולי העניין ולהאיר בהם 

 דרך ומבט נכון על החיים.

רה היא שהציווי האלוקי באהבת ה' יתברך הנחת היסוד הברו

קיים אצל כולם ללא יוצא מן הכלל, למי שטוב לו וגם למי שלא 

טוב לו, למי שיש ממון ולמי שאין, מי שממונו חביב עליו יותר 

 מגופו ואף למי שנמצא בצרה ומצוקה.

אמונה כמובן שהדברים מצריכים כוחות אדירים אך בעיקר 

 בהירה.

 תח ביסוד מצות אהבת ה'.אך תחילה וראש נפ

 לבחור לאהוב

ישנם דברים שיש לנו שליטה מוחלטת עליהם, כמו האם ללכת 

למקום זה או אחר. אולם האם ניתן גם לשלוט ברגשות שלנו, 

 ולהחליט האם לאהוב או לא? התורה מגלה לנו שהתשובה חיובית.

כאמור, בפרשת השבוע אנו קוראים את הפרשה הידועה, אותה אנו 

ים כמה פעמים כל יום: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך משננ

ובכל נפשך ובכל מאודך". פרשנים רבים התחבטו בשאלה, איך 

אפשר לצוות על אהבה? ולהמחשת הדברים, כשילדינו יושבים 

מסביב לשולחן ואמא מגישה אוכל טעים ובריא, שום דבר לא יכול 

זה!'... לכולם לעמוד בפני המשפט המנצח 'אמא, אני לא אוהב את 

ברור )לכאורה( שאי אפשר להכריח אדם לאהוב משהו שאיננו 

 אהוב עליו. האומנם?

הבה נשמע את הסיפור הבא, ונבין שהדברים אינם חד משמעיים, 

אולי אי אפשר לצוות לאהוב, אך את הבורא בהחלט אפשר. את 

 הסיפור סיפר האדמו"ר רבי שמואל מסלונים זי"ע: 

ואב המים את בתו לבחור מקומי. בחור בעיר סלונים חיתן ש

פשוט, שאת כל ימיו בילה בעבודות חקלאות ומעבר לכך לא ידע 

כלום, אף לא קרוא וכתוב. אחרי החתונה החליט חמיו ללמד אותו 

אל"ף בי"ת. כדי שלפחות ידע להתפלל מתוך סידור. לאט לאט הוא 

 לימד אותו אותיות, ואף התחיל כבר לקרוא משפטים שלמים.

חותן המסור התחיל ללמד אותו פסוק "שמע ישראל" ופירש לו ה

את משמעות המשפט הנצחי, שהבורא הינו היה הווה ויהיה, והוא 

שליט בעולמות העליונים והתחתונים, הוא סיבת כל מה שקורה 

בעולם וכו'. אח"כ המשיך ללמדו את פרשת "ואהבת את ה' 

הקב"ה מצווה אלוקיך", כשחמיו מסביר לו את משמעות המילים, 

אותנו לאהוב אותו מכל הלב וכו'. כאן עצר החתן ודרש הסבר על 

המשפט התמוה, איך ייתכן שהבורא הגדול ששולט בכל העולמות, 

 -האחראי הישיר לכל מה שקיים וקורה בכל העולמות, יבקש ממני 

לאהוב אותו? וכי הוא זקוק לכך שאני  -האדם הקטן והפשוט 

 אוַהב אותו?

להסביר שאמנם כן, כך מצווה עלינו הבורא. אך  החותן מנסה

החתן בשלו: "אינני מסוגל להבין שהבורא הענק והאדיר זקוק 

לאהבתי, לא ייתכן דבר כזה". בעצה אחת החליטו השניים להגיע 

לרבי מסלונים לשאול אותו את השאלה כבדת המשקל. אמרו 

ועשו. כשמוע האדמו"ר את דבריהם פסק בבירור שהצדק עם 

 תן, אמנם כן, הבורא מצוה עלינו לאהוב אותו.החו

כשמוע זאת החתן, ענה ואמר ברגש רב: "אם כן, שבאמת הבורא 

רוצה שנאהב אותו, הרי חייב להיות שזה מפני שהוא מאוד מאוד 

אוהב אותנו, לכן הוא רוצה שגם אנו נאהב אותו ונחזיר לו אהבה". 

התרגשות:  כאן הוא כבר ממש לא יכול היה להתאפק וזעק מרוב
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"אם הבורא הגדול כל כך אוהב אותי, אז אני באמת גם אוהב 

 אותו, איזו הרגשה נפלאה ומרוממת"!...

)אכן, את התשובה נתן לעצמו, באמת אין הקב"ה זקוק לאהבתנו, 

אך אנו ככל שנכיר באהבתו אותנו לאחר אין ספור מתנות שאנו 

שיתברר ע"י  מקבלים ממנו, כך נאהב אותו, וככל שנאהב אותו הרי

 כך אצלנו עוד יותר אהבתו אלינו, וזוהי תכלית רצונו להיטיב לנו(.

כשמוע האדמו"ר את דבריו המרגשים של החתן, ענה ואמר: "אכן 

 זוהי הדרגה האמיתית באהבת ה'".

אלו גם עיקרי דבריו של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, 

 בספרו קדושת לוי: 

'. ישנם כאלו שאוהבים את הקב"ה ישנם שתי דרגות באהבת ה

כאשר הם מתבוננים כמה הוא מעניק להם מידו המלאה והרחבה, 

נותן להם חיים טובים. גוף בריא, בית לגור בו, אשה וילדים, 

פרנסה וכדו'. בכל דבר אפשר להרחיב לפרטי פרטים עד כמה הוא 

נותן ונותן. גם מי שאין לו את כל מה שהיה רוצה, יבדוק ויגלה 

ם מה שקיבל עד עתה הינו הרבה מאוד. הרי כל טיפת חמצן שג

שאנו יכולים לנשום בכוחות עצמנו הינו נס ופלא עצום שעלינו 

להודות עליו מכל הלב, כדברי המדרש על הפסוק "כל הנשמה 

על כל נשימה ונשימה תהלל יה. שלא לדבר על כך  –תהלל יה" 

ת ההזדמנות שהוא בחר רק בנו להיות עם סגולתו, ונתן לנו א

לחיות חיי נצח, לקיים מצוות בעולם הזה ולקבל שכר רב לעולם 

הבא בגן עדן. כאשר נבין עד כמה הבורא נותן ונותן הרי ברור 

 שתתעורר בליבנו אהבה עזה אליו.

אבל ישנה דרגה גבוהה יותר: כאשר אדם אוהב את הבורא גם אם 

הוא אוהב הוא לא היה נותן לנו שום דבר, אלא בגין עצם הדבר ש

 אותנו, זה גורם לאדם להרגיש חזרה אהבה חזקה אליו.

בל נטעה לחשוב שאהבת ה' הינה דרגה גבוהה מאוד המתאימה רק 

לאנשים רוחניים ומורמים מעם. ממש לא! אהבת ה' היא מידה 

שכל יהודי יכול להגיע אליה, כמובא בספר שפת אמת: בנקודה 

ת ה', עליו רק לחשוף הפנימית של כל יהודי טמון ניצוץ של אהב

אותו, לטפח את הנקודה, על ידי מחשבה והתבוננות בכל הטוב 

והשפע שהוא מעניק, באהבה שהבורא אוהב אותנו, ואז באופן 

טבעי תפרוץ להבה של אש קודם שתבעיר בליבו אהבה גדולה 

 ועצומה לבורא כל הנשמות ריבון כל המעשים.

*** 

ניתן להבין את דברי ומעתה, לאחר שנתברר מהי "אהבת ה'", 

"שלא יהא ליבך חלוק על המקום", דהיינו, אם  -רש"י באומרו 

וכאשר קיבלת מהבורא מתנה או צרה, אזי ככל שתדע ותפנים 

שהכל הגיע לך מאיתו יתברך, ואין אתה יודע באמת מה טוב 

עבורך ומה לא, מה החשבונות של הבורא בנתינת הצרה והמצוקה, 

לנשמתך, או אז באמת תחיה במציאות בתועלת שהיא מביאה לך ו

של "בכל לבבך", בכל הלב ממש ולא רק בחלקו ולא יהיה ליבך 

חולק על המקום, לבחור רק דברים מסוימים בהם אתה מקבל את 

מהווה  -אבל הכל  -אלהותו וממילא את אהבתו, אלא תבין שהכל 

 טובה וברכה עבורך.

 בכל עת! –לאהוב 

תיאר חוויה מיוחדת שלה זכה במחיצת הגאון רבי בן ציון גוטפרב, 

 המשפיע הצדיק רבי משה וובר זצ"ל. וכה סיפר: 

"כאשר רבי משה שכב בבית הרפואה לאחר התקף לב, נכנסתי 

אליו בליל שבת לבקרו. הוא שכב בקצה המחלקה הקרדיולוגית, 

 והמתין לניתוח להכנסת קוצב לב.

ל מיטתו, כשנכנסתי, חשבתי שמא אני הוזה בהקיץ: הרב שכב ע

לבוש בבגדי המרכז הרפואי. אפרוריות דיכאונית שורה סביבותיו, 

 -מכשירים מזמזמים מכל כיוון, תחושה קדורנית שוררת סביב 

 -אבל על המיטה שוכב הרב, מחובר למכשיר הנשמה ולאינפוזיה 

ופניו מאירות כצאת השמש בגבורתה. הוא עירני לחלוטין: עיניו 

מתאמצות לקרוא באותיות הקטנות, נתונות בספר גדול וישן, 

הכתובות בכתב רש"י. סביבו חולים נאנחים ורופאים מסתובבים 

אבל הרב מנותק לגמרי מהסובב: הוא שוכב  -ובני משפחה קודרים 

עם הספר שלו ומתעמק בהגיונותיו, כאילו לא עבר אך לפני יומיים 

ת באור אירוע לב חמור, כאילו חייו אינם נתונים בסכנה. פניו נוהרו

 של שבת, וכל כולו קורן אושר שלא מעלמא הדין.

הרב הרים את עיניו, ובירך אותי בלבביות עצומה, שרישומיה 

מלווים אותי עד עצם היום הזה. 'רבי משה', שאלתי, 'ווי פילט 

 )איך אתה מרגיש(? -איהר זיך?' 

הוא הרים לעברי את עיני הטובות, ומבעד למכשיר ההנשמה מלמל 

'רב בן תקרבתי, והתאמצתי להטות אוזן. הרב אמר לי: דבר מה. ה

 שלא יהא ליבך חלוק על המקום!' -ציון, ואהבת את ה' אלוקיך  

"הגע בעצמך. אדם שוכב על ערש דווי, חייו תלויים מנגד, כמעט 

אבל הוא, כל מעייניו  -במצב של 'אפילו הוא נוטל את נפשך' 

הריהו משנן לפניו: בעמקי התורה, וכשבא אליו מאן דהו לבקרו, 

גם בעת צרה וצוקה, גם בעת שהחיים בסכנה וכל חלקי הגוף 

בדבר אחד הוא ממוקד: שלא  -דואבים והלב כמעט שאינו פועם 

 יהא ליבך חלוק על המקום!"

*** 

ועל פי האמור ניתן כמובן להבין ביתר שאת את עומק כוונת דוד 

", המלך ע"ה בתהילים, "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא

 ומאידך, "צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא".
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דוד המלך ללמדנו בא, בכל מצב שאתה נמצא, זכור כי ה' יתברך 

הביאך לכך, וממנו לא תצא הרעות, גם כשהקב"ה עושה לך ישועה, 

בשם ה' וגם בשעת צרה ויגון, על הכל, אבל על הכל ממש, "

 בגין הידיעה שהכל ממנו, ולטובה. אקרא"!

"אנה ה' מלטה נפשי", שזו  -ן לבאר את המשך הפסוק ולפי זה נית

בקשה שמבקש דוד המלך מה' יתברך: אנא! מלט את נפשי 

הנמצאת בניסיון מתמיד מול כל אותן צרות שפקדו אותי, וזכני 

לראות בהן את הטובה והברכה ולחיות )כל אחד לפי מדרגתו( 

 במחשבה תמידית של "בשם ה' אקרא".

"אפילו נוטל את נפשך", וכפי -עה לכאשר פסגת הדברים מגי

שמובא בגמרא )ברכות סא, ב(: בשעה שהוציאו את רבי עקיבא 

להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות 

של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: 

רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה 

נפשך", אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי "בכל 

 ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?

 לחיות על קידוש ה'!

אומנם, למות על קידוש ה' זו מדרגה גבוהה מאוד, אך צריך לדעת 

שהמצוה הזו מתקיימת גם וביתר שאת כאשר חיים על קידוש ה', 

כה הראשונה ולאו דווקא במיתה. כפי שמבאר הרמב"ם בהל

ית ישראל מצווים על מהלכות קידוש ה', וזה לשון קדשו: "כל ב

קידוש השם הגדול הזה שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל" 

ומוזהרים שלא לחללו, שנאמר: "ולא תחללו את שם קדשי". 

כיצד? כשיעמוד )אם יעמוד( עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור 

על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, או יהרגנו, יעבור ואל ייהרג, 

שר יעשה אותם האדם וחי בהם". וחי בהם, שנאמר במצוות: "א

 ולא שימות בהם. ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו".

באנו לעולם על מנת שנקדש את שמו יתברך בחיינו, ולא במותנו. 

איננו צריכים למות כדי לקדש שם שמים, ההיפך הוא הנכון. עיקר 

של מגמת היהדות היא שהאדם יחיה חיים של קדושה, יבנה בית 

קדושה, יעבוד בקדושה, יאכל בקדושה, יישן בקדושה. קידוש ה' 

 עושים בעיקר במהלך החיים.

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל בספרו 'שיחות מוסר' )פרשת 

בשלח, מאמר לג(, מביא את המדרש, שמגלה לנו מה קרה ברגעים 

 שקדמו לקריעת ים סוף. 

ראל עמדו על שפת המדרש )במדבר רבה יג, ז( מספר שכאשר בני יש

הים, התפתח ויכוח בין מנהיגי השבטים מי צריך להיכנס למים 

ראשון, ואף אחד מהם לא הסכים לעשות את הצעד הזה, עד שבא 

ונכנס ראשון למים. תוהה הגר"ח,  -נחשון בן עמינדב משבט יהודה 

איך ייתכן שאף אחד לא רצה להיכנס אל הים? הרי מצינו לאורך 

דים שהיו מוכנים להקריב את חייהם ואת חיי כל ההיסטוריה יהו

ילדיהם כדי לקדש שם שמיים, אז איך יתכן שדווקא דור יוצאי 

מצרים, 'דור דעה' שידע והכיר את האלוקים ואת כוחו, לא היה 

 מסוגל לעשות את זה?! 

והוא משיב, שאילו ה' היה מצווה עליהם להיכנס אל הים ולמסור 

בשמחה, אולם הניסיון שלהם  את נפשם, הם היו עושים את זה

הם נדרשו להיכנס למים על מנת להינצל, לקפוץ למים  -היה שונה 

כדי לחיות. הניסיון בים סוף לא היה למות על קידוש ה', אלא 

הרבה יותר קל לאדם להקריב את חייו  לחיות על קידוש ה'.

ולהיפטר מכל המצוות, מאשר להישאר בחיים ולעמוד בכל 

 נות שהם מציבים.האתגרים והניסיו

דוגמא טובה לכך היא חינוך הילדים. כולנו מוכנים למסור את 

הבה נשאל את  –נפשנו )פשוטו כמשמעו( עבור ילדינו, למרות זאת 

לחיות עצמנו בכנות, האם אנו מקדישים מספיק זמן וכוחות כדי 

? האם אנחנו שמים לב לניסיונותיהם לזכות בתשומת הלב למענם

רדותינו )המוצדקות( אנחנו מזניחים את שלנו? או שמרוב ט

 העיקר?

דוגמא נוספת לכך היא יחסנו לכלל ישראל. רובנו, אם לא כולנו, 

היינו מסכימים למסור את נפשנו עבור עם ישראל במצב של איום 

לחיות עבור כלל רוחני או גשמי חלילה. אולם האם אנו מוכנים 

לאחינו  ? האם אנו משקיעים מעט מזמננו כדי לעזורישראל

שזקוקים לכך? לרבבות יהודים אין כל מושג מהי משמעות 

יהדותם, הם כמהים וצמאים בסתר ליבם לטיפת רוחניות, האם 

 אנו מוצאים זמן בסדר יומנו העמוס כדי לסייע להם?

ומהו השכר לחיים של קידוש ה'? בים סוף אף אחד לא רצה 

ה מוכן להיכנס למים עד שעשה זאת נחשון בן עמינדב. הוא הי

לחיות למען ה'. והמדרש אומר שבזכות מעשה זה זכה שבט יהודה 

בכתר המלוכה )תוספתא ברכות ד, טז(. הגר"ח שמואלביץ מתאר 

את חשיבותו הגדולה של אותו רגע: "באותה שעה חש עצמו שבטו 

של יהודה אחראי עבור כל ישראל שיעשו את המוטל עליהם, 

ישראל, ונתמלאו כח לעבור ומתוך הרגשה זו נתגדלו ונתעלו מכל 

את הים כאילו היה יבשה ממש, ועל ידי זה זכה יהודה למלכות" 

)שיחות מוסר, פרשת וישב, מאמר כ(. גם אנחנו יכולים לזכות 

בגדולה אם נלמד ממעשהו של נחשון ונחיה על קידוש שמו של 

 בורא העולם.

*** 

 

 ישנה דרך נוספת לחוש את אהבת ה'.

נכנס אל הרה"ק רבי אורי השרף מעשה בחסיד אחד אשר 

מסטרעליסק זיע"א ומשאלתו בפיו, יתן לי הרבי עצה והדרכה 

 כיצד להגיע אל אהבת ה'?
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 והשיב לו הרבי:

דע לך חביבי, אהבת ישראל היא המביאה אל אהבת ה', על כן 

איעצך ותהיה אהבתו יתברך נטועה בליבך, ראה להחזיק בכיסך 

ם בני אדם, ועל ידי כך תגיע בכל עת קופסת גפרורים ליהנות בה

 לאהבת ה'.

 וכמובן שקופסת גפרורים היא רק דוגמא אחת מני רבות.

 נקודה חשובה למתבונן!

*** 

 ולפי האמור יש להוסיף נדבך חשוב.

תחילה וראש לכל עבודה שעושה אדם עם עצמו בעבודת הבורא, 

, אהבת ה'ובודאי כאשר מדובר בתחום כל כך מהותי וחשוב כמו 

 ליתן דעתו ומחשבתו על כך.צריך 

שהכל מהבורא יתברך,  -וככל שירגיל עצמו, לחשוב ושוב לחשוב 

 ולתרגל נפשו בידיעה זו, כך בשעת מבחן יקל לו.

 ונרחיב בזה מעט.

 "המחשבות" שמתלוות "למעשה"

"מן הפח אל הפחת", זו היתה תחושתם של יהודים שנמלטו 

 הרחוקה. מאדמת אירופה הבוערת והגיעו ליבשת אמריקה

באותם ימים היתה אמריקה כמעט מנוכרת מכל סממן יהודי. 

והיהודים שהיגרו אליה אומנם זכו למלט את גופם מהסכנה 

הקיומית המאיימת באירופה, אך נפלו לידי סכנה רוחנית, עד 

שאפילו שבת אי אפשר היה לשמור בה כראוי. אלה שהצליחו 

טור אותם התקשו מאד למצוא מקום שיפ –להשתלב בעבודה 

מעבודה בשבת, ולכן פעמים רבות היו מוצאים עצמם מפוטרים 

בסוף השבוע בגלל סירובם לחלל שבת, ובשבוע הקרוב היה עליהם 

 לחפש מקום עבודה חדש וחוזר חלילה...

בין המהגרים היו שני יהודים שהיגרו עם משפחותיהם לאמריקה 

, וחשו על בשרם את הקשיים. שניהם התקשו במציאת עבודה

וכאשר פוטרו בגלל סירובם לעבוד בשבת נאלצו למצוא מקור 

פרנסה אחר ולפעמים במשך תקופה לא השיגו עבודה ובני 

 המשפחה רעבו ללחם, פשוטו כמשמעו.

לכאורה, הנתונים היו שווים, אך לאחר שעברו שנים, התחדד 

ההבדל ביניהם: במשפחה הראשונה גדלו הילדים והיו יראי שמים 

דים על קלה כבחמורה, ואילו במשפחה השניה בתכלית, מקפי

הילדים שגדלו הושפעו מהתרבות הקלוקלת ולמרבה הצער פרקו 

 עול תורה ומצוות.

 כיצד קרה הדבר? 

התברר שבמשפחה הראשונה, כאשר האב פוטר מעבודתו לעיתים 

קרובות, הוא היה חוזר הבית שמח וטוב לב על שהצליח לעמוד 

חה באומרו: "אשרינו שזכינו להיות בניסיון, חיזק את בני המשפ

יהודים השומרים על עקרונותינו!". ואילו במשפחה השניה, כאשר 

האב פוטר, הוא עשה זאת בלית ברירה ובחירוק שיניים, בבית רטן 

על כך שהוא צריך לסבול כל כך הרבה בעד יהדותו, והתוצאות היו 

 בהתאם...

כל מעשה, הדבר מוכיח את חשיבותן של המחשבות המתלוות ל

ֵהֶלְך הרוחות הפנימי עלול  –שהרי לפעמים גם באותו מעשה בדיוק 

 לחרוץ את הגורל לכאן או לכאן.

התורה אומרת: "קחו מאיתכם תרומה לה' כל נדיב לבו יביאה את 

 תרומת ה'..." )שמות לה, ה(

 מסביר רש"י: "על שם שלבו נודבו, קרוי 'נדיב לב'".

שפת אמת" זצוק"ל על פסוק זה, אומר כ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"

ם", ומסביר שיחד עם תרומת ה'  שהמילה "את" נדרשת כמו "עִּ

יביא כל אחד גם את נדבת ליבו, את רצונו הטוב ואת תשוקתו 

 המופלאה לסייע לבנין המשכן.

כלומר, התורה הקדושה שמה לב לא רק לנתינה ולגורלה, אלא 

הורים אומרת למחשבות המתלוות אליה. הנה גם בנושא כיבוד 

הגמרא: "...יש מאכיל את אביו פטומות ויורש גהינום ויש מטחינו 

 בריחיים ויורש גן עדן".

כלומר, לא רק השווי האובייקטיבי של הנתינה אלא היחס, 

המחשבה שמאחורי הדברים היא הקובעת, ולכן זה שהאכיל את 

ייענש, ואילו דווקא זה  –אביו אוכל משובח, אך נהג בו בביזיון 

שהעביד את אביו בריחיים אבל עשה זאת לטובתו )כדי לפטור 

 יורש גן עדן. –אותו מעבודת המלך( 

 -כך גם בעניין צדקה: אמר רבי יצחק: כל הנותן פרוטה לעני 

מתברך באחת עשרה  -מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים 

 ברכות" )בבא בתרא טז, א(.

 –תפק לרעב נפשך" ולא עוד אלא אומר המדרש )ויקרא רבה לד( "

נחמהו בדברים, אמור לו 'תצא  –אמר ר' לוי: אם אין לך ליתן לו 

נפשי עליך, שאין לי מה ליתן לך'". כלומר, גם אם לאדם אין מה 

הרי נתינה במילים טובות היוצאת מתוך כוונה טובה שווה  –לתת 

 הרבה מאד.

 מספרת אשת אברך: 

ת שקבלנו לרגל "בתום ימי השבע ברכות, כשפתחנו את המתנו

נישואינו, גילינו שרוב המתנות היו, כצפוי, כלי בית ושאר אביזרים 

שונים. אבל מתנה אחת מיד משכה את תשומת ליבנו כבר 

מה"קנקן" אשר העלה את רף הסקרנות לראות מה יש בתוכו... 
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האריזה נראתה מאולתרת ובלתי סימטרית כשפיסות סלוטייפ 

 מנסות לשמר את צורתה.

זהירות וגילינו בתוכה פנס קטן, כוס פלסטיק, ומחזיק פתחנו ב

מפתחות... בתחילה פרצנו בצחוק למראה המתנה שגרמה לנו 

בעקיפין ל"שמחת חתן וכלה"... אך כשקראנו בפתק המצורף את 

 –האיחול שהיה כתוב בכתב ילדותי ובשגיאות כתיבה מתוקות 

 התרגשנו מאד!

 וכפי שסיפרה מורה אחת:

יעת בחינוך מיוחד, והמתנה התקבלה מאחת בזמנו הייתי סי

מתלמידותיי היקרות, שביקשה להביע את רחשי ליבה האמיתיים 

ובצורה ספונטנית החליטה לקנות לי "מתנות שימושיות" מהחנות 

של "הכל בשקל". היא הדגישה שהמתנה נקנתה מדמי הכיס שלה, 

ביוזמתה האישית, תוך שהיא מקפידה לבחור פריטים שיהיו לי 

 עזר בבית החדש.ל

התרגשתי עד דמעות, המתנה הרי אינה נמדדת לפי שוויה בשוק 

 אלא לפי כוונת הלב של הנותנת שביקשה להביע הכרת הטוב.

כיום, לאחר שעברו שנים, אינני זוכרת כל מה שקיבלתי לחתונה 

וממי, חוץ מאותה מתנה בלתי נשכחת, שאומנם הייתה פשוטה, 

 ..."אך ערכה הרגשי לא יסולא בפז

אגב, העוסקים בנבכי נפש האדם, מרבים להתמקד בהשפעה 

העקיפה שמעבר למילים / לנתינה כגון: שפת הגוף, צליל המילים 

וכדומה, שעלולים להסגיר משמעות שונה, והיא זו הקובעת בדרך 

 כלל!

מסביר מרן בעל החתם סופר זצוק"ל כי ישנם שני סוגי מתנדבים: 

לתת ולתרום ויש אחרים יש בעלי לב טוב שמעורר אותם 

הם  –שהתרומה אינה לרצונם אבל היות שהורגלו במתן צדקה 

 נותנים אף בניגוד לרצונם.

זה הסוג הראשון של  –לכן נאמר: "כל איש אשר נשאו לבו" 

זה הסוג השני  –נדיבות לב ואילו ההמשך "וכל אשר נדבה רוחו" 

 שהרוח והנשמה שבאדם מנדבת אך הדבר לא ברצונו הוא.

הקב"ה, הבוחן לבבות ויודע תעלומות, מחבב את התרומות ו

 שניתנו מכל הלב, שהרי "רחמנא ליבא בעי".

יש לדאוג  –מלבד הדאגה שלא יהיה בו מום  –כך גם בעניין קרבן 

 גם שלא תהיה מחשבת פיגול ח"ו שעלולה לפגום אותו.

הבה נשים לב לכוחן של מחשבות נלוות, שיש להן אפקט משתמר, 

 ן לחרוץ אפילו את גורלו של הדור הבא.וביכולת

*** 

כמובן שדרגות רבות בדברים והרי הם בחינת "סולם מוצב ארצה 

וראשו מגיע השמימה", ונסיים באחת מהמדרגות הגבוהות לה זכו 

מעטים משך הדורות בכח האמונה והתורה, וכפי שהעיד מרן 

 הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, ואלו דבריו:

 וחדות מכח התורה והאמונהמדרגות מי

"ויש עוד מדרגה שכתב בחובות הלבבות )שער חשבון הנפש פ"ג(, 

שאדם יכול לראות בלי עיניים, ולדעת את מה שנעשה שלא לנגד 

עיניו, כפי שסיפרו על אחי הגאון רבי יעקב זצ"ל שהיו אצלו 

מעשים כאלה שידע את מה שנעשה בחדרי חדרים, לומר לאדם את 

ון אצלו בענייני רוחניות, "בלי עיניים", וזוהי מה שצריך תיק

 מדרגה מיוחדת.

ועל רבי עקיבא איגר ידוע שהיו לו גילויים בהקיץ בנוגע להדפסת 

חידושי תורתו )בהקדמה לתשובות רעק"א מועתק מכתב שכתב 

לבנו הגאון רבי שלמה איגר, ובתוך דבריו כתב שביטל דעתו מפני 

היא "כי לא היה בדעתו  דעתם, וכתב הגר"ש איגר שהכוונה

להדפיס עד שהיטינו רצונו ברוב הפצרות, ואולם הרבה היה לי 

לדבר מזה ולהעתיק מכתב קדשו... אבל מה אעשה אם הוא ציוה 

לי אבי מ"ו נ"י הס כי לא להזכיר", עכ"ד. ובליקוט תשובות 

וחידושים מרעק"א שנדפס בשנת תשכ"ח בסימן ס"ו נדפס קטע 

"ל: מהדבר פלא שהראו לי ביום שב"ק ממכתבו לבנו רש"א וז

שעבר בשבתי יחידי בהקיץ, איני מתחרט על הדפסה ולא אגלה 

 בחיי בלי נדר[.

ושמעתי שגם החזון איש אמר פעם לאחד כי הגאון מווילנא בא 

אליו ודיבר איתו בלימוד, וגם דיבר עמו על עוד דבר שאינו רוצה 

רה, האמונה לספר. אלו הן מדרגות של אנשי קודש, מכוח התו

 והתפילה.

 סייעתא דשמיא מידה כנגד מידה

זהו מה שאפשר לזכות על ידי תורה ועל ידי תפילה, וגם על ידי 

מידות טובות זוכים מידה כנגד מידה, כפי שכבר דיברנו בעבר שמי 

שמתנהג במידות טובות ומשפיע מידות טובות, זוכה מידה כנגד 

שמשפיע יראת שמים מידה שמידותיו הטובות מתחזקות, וכן מי 

 זוכה ליראת שמים, ומי שמשפיע אהבת תורה זוכה לאהבת תורה.

וכך סיפר לי הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל, ראש הישיבה בנתיבות, 

שהוא היה אדם חולה וחלש והיה נוסע לחוץ לארץ לאסוף כספים 

לישיבתו, והיו נדבנים שנתנו לו צדקה מתוך רחמנות, לא מאהבת 

ת חסד, שראו איך שהוא טורח ובא במסירות תורה אלא מאהב

למרות חולשתו וריחמו עליו, והסוף היה שהם קיבלו אהבת תורה, 

מפני שכספם בא לתורה, ועל ידי זה זכו מידה כנגד מידה לאהבת 

 תורה.
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וכן מי שעוסק במידות טובות זוכה לסייעתא דשמיא מידה כנגד 

, כפי שכבר מידה לחיזוק המידות הטובות, וזה גם בדרך הטבע

הזכרנו מדברי הרמב"ם )אבות ג, טו( על המשנה הכל לפי רוב 

המעשה, שאם אדם נותן אלף זוז לצדקה בפעם אחת זה משפיע 

עליו אהבת חסד, אבל אם נותן אלף זוז באלף פעמים, בכל פעם זוז 

אחד, זה משפיע עליו הרבה יותר, כי ריבוי המעשים משפיע יותר 

שה יותר מעשים מתוך אהבת חסד, זה לשנות את הטבע, וככל שעו

 משפיע לקבל אהבת חסד גדולה יותר". ע"כ.

*** 

ונסיים במעשה נורא מתקופת השואה הנוראה, ממנו נוכל ללמוד 

איך דבר קשה ונורא עוד יכול להתברר כחלק מברכה גדולה, 

 ואפילו הצלה לאדם.

 הייתכן? -שערות בכף היד 

גדולה ומסועפת בפולין,  יהודי בשם יצחק סלוצקי, נצר למשפחה

סיפר שהמשפחה שלהם הייתה בין הראשונות שהושמדו 

באוושויץ. רק הוא, שהיה אז בן שש עשרה, ואחותו הצעירה ממנו 

במספר שנים, הצליחו להימלט מאימת הנאצים ולהסתתר בכפר 

אחד. תושבי הכפר היו גויים, ועל אף שידעו על זהותם היהודית 

קשר שתיקה. ולא גילו זאת לאף אחד  של האח והאחות, שמרו על

 מחברי המפקדה הנאצית שהייתה במקום.

"אני", כך סיפר יצחק לעת זקנתו, "לקחתי כאתגר על עצמי לשמור 

על אחותי ולהוות לה מחסה ומסתור מכל פגע רע". במשך תקופה 

ארוכה מאוד, הסתתרו השנים במרתף צר וטחוב מתחת לאדמה. 

 –המרתף וסיפקתי לה את כל צרכיה "אסרתי על אחותי לצאת מן 

 מזון, ביגוד ושאר דברים", סיפר.

כך עברו עליהם מספר חודשים, כאשר כל הזמן האחות נשארת 

בתוך המרתף והאח יוצא מדי פעם להביא מצרכים עבורה. יום 

אחד. בשובו מ"קניות", הרגיש בתכונה חשודה ליד "הבונקר" 

צא את אחותו. בהיותו האישי שלהם, ואכן, כשהגיע למרתף, לא מ

בגיל זקנה, יובל שנים אחרי, הודה יצחק שאם היה חושב אז, 

באותו הרגע, מה הולך הוא לעשות, לא היה עושה זאת בשום פנים 

ואופן. "לא חשבתי אז על כלום, במוחי קיננה רק מחשבה אחת 

 ויחידה: כיצד להציל את אחותי".

האם ידוע להם בריצה פרץ מהמרתף ושאל את העוברים והשבים, 

היכן נמצאת אחותו. אלה הצביעו לו על בניין המפקדה הנאצית, 

שנמצא במרכז הכפר. יצחק רץ אל הבניין, ולא פחות ולא יותר, 

פרץ לתוכו, תוך שהוא עוקף את השומרים שהיו מוצבים בחוץ. 

הוא נכנס אל תוך הבניין ופתח בזעקות אימים: "השיבו לי את 

 אחותי עכשיו"!!!

ם הנאצים שלא היו רגילים למחזות שכאלו, שלפו את הקציני

אקדחיהם והתכוננו לירות בו. ברגע האחרון נמנע האסון. המפקד 

הראשי שמע אף הוא את הצעקות המוזרות, הוציא את ראשו 

מחדרו וקרא ליהודי להיכנס אליו. יצחק סלוצקי לא שתק גם 

ו בלשכת המפקד. המשיך לצעוק שיחזירו לו את אחותו, עכשי

"אינני יודע מהיכן היה לי האומץ לכך", … ומיד! ללא כל שהיות

 יאמר ברבות השנים.

המפקד היה משועשע מהמחזה, והבין שלפניו עומד טיפוס מיוחד 

במינו ולכן החליט לשטות ביהודי. הוא הפתיע אותו באומרו, 

שהוא מוכן להשיב לו את אחותו בתנאי אחד: "את אחותך אני 

יצמחו לך שערות בכף ידך"! אמר המפקד מוכן לשחרר רק אם 

 הנאצי במבט שטני.

יצחק לא התרגש: "ואם ַארֶאה לך שיש לי שערות בכף היד, אתה 

 מבטיח להחזיר לי את אחותי"? שאל בתגובה.

המפקד חזר שנית, כולו משועשע: "הריִּ כבר אמרתי לך את 

 התשובה".

 …ףחשב להתעל –יצחק פשט את ידו לפני הנאצי הארור, וזה 

 כף היד היתה מלאה בשערות!

פניו של המפקד חוורו וסמקו, וזאת בשל העובדה שכאשר רוצים 

לתאר בתרבות הגרמנית משהו הדומה לשטן, מציירים אותו עם 

 שערות בכף היד.

ירּו לו את אחותו וסלקוהו מכאן במהירות האפשרית". צרח  "ֲהֲחזִּ

 הנאצי באימה.

 לארץ ישראל. יצחק ואחותו שרדו את המלחמה והגיעו

כעבור יובל שנים, סיפר יצחק לחבריו על ה"מופת" הזה. וכמובן, 

גם הם לא ויתרו וביקשו לראות את כף ידו... הם התפלאו מאוד 

 להיווכח בתופעה הבלתי מצויה, שכף היד היתה מלאה בשערות.

 יצחק הסביר להם את פשר העניין: 

אהבתי מאוד "לאבא שלי היתה מאפיה גדולה בפולין. כילד קטן 

להסתובב בין התנורים והמערבלים. בהיותי בן שבע, הכנסתי פעם, 

כדרכו של ילד קטן, את ידי אל תוך אחד המערבלים, וחתיכות 

גדולות של עור כף היד נקרעו. אז, בתי החולים עבדו בצורה 

פרימיטיבית למדי. הרופאים חתכו פיסת עור ממקום אחר בגופי, 

פיסת העור המושתלת היו שערות, וכך והשתילו אותה בכף היד, ב

 הגיעו השערות לכף היד, ועם צמיחת העור, אף הן צמחו".

"זכורני", סיים הקשיש, "שבד בבד עם רגשי ההודיה לקב"ה על 

החסד שעשה עמדי, בכך שכף היד נותרה שלמה, הצטערה אמי עד 

מאוד על המראה הלא סימפטי הזה של השערות שנבטו מכף ידי. 
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יצאתי איתה לרחוב ביקשה ממני שאכניס את היד בכל פעם ש

גם אני עצמי התביישתי בכך. וחברי צחקו … לכיס, כדי שלא יראו

ולגלגו עלי. רק הקב"ה, הצופה מסוף העולם ועד סופו, יכול היה 

לדעת על העתיד להתרחש בתקופת השואה. רק הוא ידע שיחטפו 

 די".את אחותי ואזדקק למופת הגלוי הזה של שערות בכף י

כל אדם נתקל במהלך חייו במקרים שבהם בתחילה אינו מבין על 

מה ולמה עשה לו האלוקים כך. ורק לאחר שנים הוא זוכה ורואה 

שהכל היה לטובה. רק הקב"ה, הצופה מסוף העולם ועד סופו, יכול 

לדעת מה עתיד להתרחש, ורק הוא ידע שיחטפו את אחותי, 

, ולכן גלגל את העניינים ואזדקק למופת הגלוי הזה של השערות

 כך.

טחּו בה' עדי עד"  מידת הבטחון חייבת להיות אבסולוטית,  -"בִּ

לדעת שריבונו של עולם כולו טוב, רוצה להיטיב, ויכול הכל. וכפי 

שכתב הרמח"ל ב'דעת תבונות' )סימן יח(: "כי האל יתברך שמו 

הוא תכלית הטוב ודאי, ואמנם מחוק הטוב הוא להיטיב". כל 

אורעות הקשים שאדם מבקש לצאת מהם, מתחנן ומתפלל, המ

המאורעות הפרטים והמאורעות הכלליים, אם האדם יהיה מלא 

ביטחון, הוא יגרום להמשכת שפע טובה וברכה. לפעמים התוצאות 

נראות באופן מיידי, ולפעמים רק לאחר זמן רב, וזה עניינה של 

הלאה. לא  מידת הבטחון, לא ליפול באמצע הדרך, אלא להמשיך

להיות קצרי רוח, לא לשאול שאלות ולא להתפלא על דרכו של 

 בורא העולם.

 "שלא יהיה ליבך חלוק על המקום"!
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