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 פרשת משפטים

" "לבוראו ן אדם  בי ו  " ולתו "לז ן אדם  בי ," ן אדם "לעצמו  בי

 שה מערכות.ושל -שת השלבים ושל -
 האדם קודם שנולד.  -
 שתי מצוות הקשורות זו בזו )הרב אייזיק שר(. -
 בין אדם "לזולתו". -
 תהליך מסכת חייו של "עבד"! -
 שמיעת האוזן. -
 גדרי עבד עברי. -
 נרצע רק עכשיו?מדוע העבד  -
 על שום מה רציעה ודווקא באוזן? -
 מהו עבד? -
 הויתור על עצמאות. -
 המרצע כרמז לגלות. -
 כשכלי ההקשבה פגומים. -
 עבודת עבד כרוכה בפריקת עול. -
 דיני העבד מלמדים על עבודת ה'. -
 שלב נוסף בכור ההיתוך אותו עובר עבד עברי. -
 ת הרגשית.המערכ -העדר הרחמים, הייתכן?! -
 "פכים קטנים" תשמישי קדושה. -
 השפעה אפילו על דומם )עובדות מאת הגר"י אדלשטיין זצוק"ל(. -
 משפיעה ופוגעת פנימה. -לקיחת ממון האחר  -
 התכשיטים של סבתא! -
 שבירה שיש בה בנייה. -
 להפעיל את הרגש. -
 ם.התבוננות במהות הצער מביאה להקלה בהתמודדות החיים של כל אד -
 פגע בחברו ונתן לו שברי אגרטל. -
 "מעולם לא הפסדתי מלקוחותיי", זעק החנווני. -
 תמיד חתך יותר בד ללקוח! -
 "אל תהיה כפוי טובה", אמר הרופא  -
 בין אדם לבוראו! -
 מדוע לא מנתחים את סודות נצחונם של ישראל. -
 המחלה שנעלמה לפליאת הרופאים. -
 יילקח ממך!!! )סיפור(.לעולם לא  -מה ששייך לך  -
 רצון יראיו יעשה. -ברכת הצדיק  -
 . כיצד לא אבכה..אחרי כל כך הרבה. -
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 צידה לדרך

 א. תהליך חשיבתי בנוגע לעצמנו, חברינו ומעל הכל בוראנו )מסקנות מאמרנו זה(.
 עבודה מעשית:

 ב. כיצד אתמודד עם קושי.
 השמח בחלקו. -ג. כיצד אתמודד עם קנאה 

" ן אדם  "לבוראו"בי ן אדם  בי ו  " ולתו "לז ן אדם  בי ,"  לעצמו

ידיעה חשובה מאוד לכל אדם היא להבין שישנן שלושה מערכות יסודיות המשליכות באופן ישיר על מהות חייו כאן בעולם המעשה 
 ואינן פוסחות על שום תחום ורובד בחייו הפרטיים, הסביבתיים ובחיבורו אל הבורא.

תנהל באופן תקין מצד עצם מציאות חייו של האדם, אם לא אירעו אי אלו תקלות בדרך. וכפי שלושת המערכות הללו אמורות לה
שנבאר בקיצור נמרץ, כיון שהדברים ארוכים, ועל כגון זה נאמר "ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים", ומעל גבי במה זו נעסוק 

זו להביא את האדם למקום טוב יותר. וכהרגלנו, בהם על קצה המזלג ממש, כי ללא ספק יש במהותה של "הידיעה" החשובה ה
נשזור ביסודי הדברים עובדות ומעשיות אשר יש בכוחן להעצים ולחדד את הדברים, להגביר את בטחוננו ואמונתנו בבוראנו, כאשר 

 יסוד העניין נמצא בפנימיות פסקי הדינים שבפרשתנו, פרשת משפטים.
 שלושת השלבים נקראים:

 בין אדם לעצמו!!! -
 בין אדם לזולתו!!! -
 בין אדם לבוראו!!! -

 קשר ישיר, רציף ועמוק, קיים בין שלשת השלבים הנזכרים כפי שנראה.

! ! ! " ן האדם "לעצמו  בי

 תחילה נפתח במה שנקרא בשלב הראשון: "בין אדם לעצמו"!!!
 ונשאל:

 בין אדם לעצמו? -מה הפירוש  -
 האם יש דבר כזה? -
 נושא זה?מדוע חשוב לדעת ולהתעסק ב -
 שלו לעצמו כל כך חשובה או אולי אפילו קריטית בחייו? לחיבורעד כמה מציאות האדם בכל מה שנוגע  -

 האדם קודם שנולד

"למה הולד דומה במעי אמו? נר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, ומלמדין אותו כל התורה כולה... וכיון שבא 
ר במעי אמו, הוא נמצא לאויר העולם, בא מלאך וסוטר ו על פיו ומשכחו כל התורה כולה" )נדה ל, ב(. באותם חודשים בהם העּובָּ

 בסוג של "גן עדן", כאשר כל עולמו בעצם הוא רוחני, רוחני בלבד.
רוי, ואז, קודם שמגיעה עת לידתו, בא המלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה ובכך הוא מתנתק מהעולם הרוחני בו היה ש

עולם המעשה, ובעצם נמצא  -וכאשר הוא יוצא לעולם הגשמי, עדיין אין לו שום שייכות ושום קשר מבוסס ואמיתי עם עולמנו 
 במציאות בה הוא אינו מחובר לא לחלק הרוחני ולא לחלק הגשמי של העולם הזה.

 רבינו בחיי מביא בסוף פרשת אחרי מות )עה"פ ונכרתו הנפשות העשות מקרב עמם(: 
"וכן אמרו עוד במדרש, מניחים לו נר דלוק על ראשו, וצופה בו מסוף העולם ועד סופו, בבוקר נוטלו המלאך ומוליכו לגן עדן, 
ומראה לו הצדיקים שהן יושבים ועטרותיהם בראשיהם, והמלאך אומר לו: תדע מי הללו שאתה רואה, הללו נוצרו כמותך בתוך 

ו של הקב"ה, ולכך זכו ונזדמנו לטובה זו. ואתה, סופך לצאת לעולם, ואם תזכה ותשמור את מעי אימן, ויצאו בעולם ושמרו מצוותי
 התורה, תזכה לישיבתם. ואם לאו, תשב במקום אחר. 

לערב מוליכו לגיהנם, ומראה לו הרשעים שטורדים אותן מלאכי חבלה במקלות של אש, וקורין ווי ווי. והמלאך אומר לו: תדע, 
וצרו כמותך. ויצאו לעולם ולא שמרו מצוותיו של הקב"ה, ולכך נענשו ובאו לחרפה זו. ואתה סופך לצאת הללו שנשרפים, הם נ

 לעולם, הוי צדיק ואל תהי רשע, למען תחיה, וכו'. 
כשהגיע זמנו לצאת לאויר העולם, מיד המלאך מכה אותו, ומכבה נרו, ומוציאו בעל כרחו, ושוכח כל מה שראה, ומוציאו לאויר 

 ועל זה התינוק בוכה תיכף שיוצא לאויר העולם. ע"כ.   העולם.
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רבנו שלמה אלקבץ כותב שבשלושת החודשים הראשונים לחייו, עדיין ניזון התינוק משירת המלאכים, ולכן כאשר שרים לו הוא 
 נרגע.

הזה, שהרי אין להם חפץ ובספר הברית מובא שלכן רוב שעות היום התינוקות ישנים, כיון שבעצם הם אינם רוצים להיכנס לעולם 
ושייכות עם עולם המעשה, בפרט לאחר שנוצר ניתוק בינו לבין עולם הרוח והגן עדן בו היה שרוי קודם שנולד, כאמור. והדברים 

 ארוכים ועמוקים ואין כאן המקום להאריך בהם.

 האדם לאחר שנולד

 לם המעשה.לאחר שנולד ויצא לאויר העולם, נוצר הכרח לחבר אותו לעולם שלנו, עו
בעצם, כשתינוק מגיע לעולם, הוא לא יכול לעשות כלום. ההורים הם אלו שדואגים לו מבחינה אבסולוטית לכל צרכיו הגשמיים 

 והרגשיים, ובכך הם בעצם מחברים אותו לעצמו, כפשוטו, מבחינה פיזית לגוף, ומבחינה פנימית נפשית ורגשית.
ובעיקר  -ישים תחילה את עצמנו ולאחר מכן את מי שאוחז בנו, כך גם כאשר ההורים וכשם שאם משהו מחזיק ואוחז בנו, אנו מרג

נוגעת, אוחזת, מאכילה ומטפלת בילד, מקרבת ומאמצת אותו אל ליבה, מחבקת ומרעיפה עליו אהבה, היא בעצם מחברת  -הֵאם 
 .אל עצמואת הילד תחילה 

בותו של מגע  חשי

של ילד בהגיעו לאויר העולם, הוא קריטי ממש. הרפואה אומרת שלמגע האם בתינוק יש המגע הפיזי, היחס, החום, בתחילת דרכו 
השפעות ביולוגיות. כאשר מתבצע מגע משוחררים כימיקלים מסוימים במוח האחראים להבשלה תקינה של מערכת העצבים 

 המרכזית ולצמיחת התינוק. 
ו ממדרגה ראשונה להתפתחות גופנית והתנהגותית בריאה של מחקרים מצביעים על ערכו הרב של המגע עם התינוק ועל חשיבות

הילד. ידועים מקרים אודות ילדים שהתפתחותם הנפשית והגופנית היתה ירודה, כאשר נחסך מהם מגע של אם או של דמות 
שר הפיזי אחרת דומיננטית. ללא מגע מספק מבחינה כמותית ואיכותית, הילד עלול לפתח בעיות התפתחותיות רבות. חשיבות הק

הקרוב בראשית החיים כמשאב הישרדותי והתפתחותי היא חיונית, המגע מעביר לתינוק תחושה של אהבה, בעקבות כך הוא גדל 
 בסביבה שעוטפת אותו באמון ובביטחון.

י בסיסי ישנם מחקרים ידועים שנערכו באירופה, בהם הביאו קיבוץ של תינוקות למקום אחד וטיפלו בהם ללא מגע פיזי ויחס אנוש
כפי הנצרך לכל ילד שנולד... התברר שהילדים הללו לא שרדו! באחד המקרים ראו שבאותו מקום בו הניחו את הילדים, כולם מתו, 
ורק הילדים שהיו בשורה הראשונה נשארו חיים! הדבר היה לחידה עד שבדקו וגילו שהיו נשים בעלות לב חם שחיפשו סיבות 

מתייחסות אליהם ומניחות את ידיהן על ראשם של הילדים שהיו בשורה הראשונה, פעולה זו בלבד לעבור ליד התינוקות, ואז היו 
 גרמה להם להישאר בחיים!!

כל השאר לא החזיקו מעמד, כיון שלא היה להם שום חיבור עם העולם הזה, ובעצם לא היה להם חיבור לעצמם. אדם ללא חיבור 
ו אפשרות להתקיים, כמובן המדובר הוא בזמן הכל כך קריטי בחייו והוא זמן לידתו, אין לו מקום ואין ל -בסיסי ומהותי לעצמו 

 שאז הוא במצב ביניים, לא רוחני ועדיין לא גשמי.
אגב, מחקרים אחרים גילו כי תינוקות שנולדו טרם זמנם )פגים( הם בעלי סיכון גבוה יותר לפתח בעיות פיזיות ומנטליות, ולכן 

וכזת וארוכה של חיבוקים ואחיזה צמודה לאחר הלידה. קשר יומיומי בין התינוק הפג להורים תורם רצוי שייהנו מתקופה מר
להתפתחותו התקינה. ברחם אימו חש העובר בטחון, לעומת זאת באינקובטור, עליו להתרגל לעולם זר ומפחיד. ההורים, ובמיוחד 

 תח בצורה תקינה, כל שכן הפג. האמא, מוכרים לפג. וִאם כל תינוק זקוק למגע פיזי על מנת להתפ
גרם נוספים ליום בתקופה שלוטפו. ההשפעות ארוכות הטווח  5חוקרים אמריקאים גילו כי הליטוף מסייע לפגים להעלות במשקל 

של הטיפול בליטוף העלו כי הפגים הבשילו חברתית בצורה טובה יותר. לכן מומלץ להורי הפג להחזיק את תינוקם ולהצמידו 
 שיחוש בקרבתם המקסימלית. לגופם כדי

ו לעיל, מן ההכרח לחבר את הילד אל עצמו. וזהו חלק בסיסי ביותר בבנייה שלו, ודבר זה משפיע נושורש העניין הוא כפי שביאר
 ומשליך על כל חייו ממש.

ולתו-חיבור האדם אל עצמו לז  מחבר 

של ילד הוא עד גיל שנה, וזו תקופה בה הוא זקוק  והובא בספרים בשם הגר"ש וולבה זצ"ל, שהזמן הקריטי להתפתחותו התקינה
 מאוד ליחסם של הוריו לצורך גדילתו הבסיסית כיון שעד אז הוא נחשב בעצם כאילו עדיין לא נולד.

על כל פנים נמצינו למדים שהחיבור של האדם אל עצמו הוא לא רק חשוב עד מאוד אלא גורלי ומכריע ממש לעצם חייו וקיומו. 
באמצעות מערכת זו כאמור, ובצורה תקינה, או אז יכול הוא להתחבר לאחרים. )ומכאן בעצם  מחובר לעצמוא ורק אחרי שהו

 מתחיל ענין 'בין אדם לזולתו', וכדלהלן(.
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לעצמך, כך תוכל להיות אוהב  ומחוברועל דרך זה אפשר לבאר את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" דהיינו באותה דרגה שאתה אוהב 
 כיון שהדרך והכלי להתחבר לאחרים מתחיל בעצם מהחיבור של האדם אל עצמו. ומחובר לאחרים,

לכן, לא פעם אפשר לגלות שבעיות חברתיות נגרמות מבעיה קודמת הנובעת מהחיבור של האדם אל עצמו. )כמובן שייתכנו סיבות 
 רבות נוספות ואין אנו קובעים מסמרות בדברים אלו ובדומה להם, רק לעורר לב הקורא(.
 אך זאת ודאי צריך לדעת שההשקפה היהודית אומרת שאין דבר שאין לו פתרון או תיקון.

 ונציין שלאחר החיבור של האדם אל עצמו, ואח"כ ממילא אל זולתו, אזי באופן טבעי נעשית הטבה בחיבור שלו אל הבורא יתברך.

 שלש אהבות שהן אחת

אהבת ה', אהבת  -שלו בשלושת השלבים הנזכרים. שלושת האהבות  , אזי דרך דעתו נעשה החיבורדעתכאשר גדל האדם ומקבל 
 התורה ואהבת ישראל, אחת הן. אי אפשר לחלק ביניהן, כיון שהן תלויות זו בזו ונחשבות כאהבה אחת.

בעלי המוסר אומרים שישנן שתי מצוות הקשורות זו בזו, מצות "ואהבת לרעך כמוך" ומצות אהבת ה', כיון שכאשר אדם מחובר 
)"ואהבת"( לזולתו )"לרעך"( כפי שהוא מחובר לעצמו )"כמוך"(, אזי ממילא מחובר הוא לבורא עד כדי אהבת ה' )כמו שמסיים 

 הפסוק "אני ה'"(.
כשישנה אהבת ה', אבל אין אהבת התורה ואהבת ישראל, הרי זו הוכחה שחסר גם באהבת ה'. לאידך גיסא, כשישנה אהבת 

 השכליות שהשכל מחייבם, הרי סוף סוף מגיעים על ידה לאהבת התורה ואהבת ה'. ישראל, למרות היותה מהמצוות
אהבת ה' לבדה, ללא אהבת התורה וישראל, אין לה קיום. ובדומה לזה, כאשר רואים יהודי שיש לו רק אהבת ישראל, עלינו 

תתבטא לא רק בסיוע לנזקקים, להתאמץ להביאו לידי אהבת התורה ואהבת ה'. וכן צריכים להשתדל שפעולתו באהבת ישראל 
 כמו נתינת לחם לרעבים ומים לצמאים, אלא שמצד אהבת ישראל נזכה לקרב יהודים לאהבת התורה ואהבת ה'.

וכאשר יהיו שלושת האהבות יחדיו, יהיה זה בבחינת 'חוט המשולש שלא במהרה יינתק', ועל ידי זה תבוא גם הגאולה, שכן, כשם 
מאהבת ישראל, כך על ידי אהבת ישראל תבוא הגאולה  ךגלות האחרונה היא בגלל שנאת חינם, ההיפשהסיבה ל'גלינו מארצנו' ב

 במהרה בימינו.

ולתו לז ן האדם   בי

כפי שהזכרנו, ישנו קשר ישיר ורציף בין החיבור שבין אדם לעצמו לכל מה שבין אדם לזולתו. ככל שהאדם יהיה מחובר לעצמו 
רה תקינה, כך יהיה לו יותר קל להרגיש ולחוש את זולתו, ועל ידי כך בודאי ידע כיצד להתנהג ויחווה את תחושת הקיימות שלו בצו

  ולהתנהל מול הסובב אותו בצורה ראויה ונכונה, מתחשבת ומכבדת וכיוצא בזה.

ן ז ו של עבד-שמיעת האו י  מסכת חי

 ונמחיש תחילה את הדברים במסר עצום וחשוב המובא בפתיחה לפרשתנו, 'משפטים': 
בגפו יצא,  -"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חינם, אם בגפו יבוא 

האשה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא  -ויצאה אשתו עמו, אם אדוניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות  -אם בעל אשה הוא 
את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלהים והגישו אל הדלת בגפו. ואם אמור יאמר העבד: אהבתי 

 ו(.-או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם". )שמות כא, א
 ויש לברר ולהתבונן:

האדם להגיע למצב בו  א. מה הטעם שבחר הכתוב לפתוח את דיני התורה דווקא בפרשת עבד עברי? פרשה קשה ועגומה, בה נזקק
מכרוהו בית דין בשל גניבתו, כיון שאין לו ממון, מטלטלין, וודאי שלא קרקע, שבאמצעותם יוכל להשיב את אשר גזל. הרי פרשתנו 
מלאה וגדושה במצוות, חמישים ושלושה במספר, ומהם אפשר ללמוד ארחות חיים והנהגות נכונות, והיה לכאורה מתאים יותר 

 המצוות החיוביות הקשורות לכולם ולא בסיפור של מכירת אדם לעבד?!לפתוח באחת מן 
 ב. כמו כן יש לתמוה, מה התועלת והכדאיות שיש במכירתו של הגנב לעבד?

ג. יתירה מזאת, נקדים ונאמר, שאין עבד עברי דומה לעבד רגיל, דינו של עבד עברי דומה יותר לשכיר, כפי שנאמר בתורה "שני 
תיו כבן חורין, אם רבו יזיק לו יעמוד לדין וישלם, )לא כעבד כנעני שיוצא בשן ועין(, וכן יש לו "יד" לקנות שכיר עבדך", זכויו

לעצמו, ולא נאמר עליו ההלכה הקיימת בעבד כנעני "מה שקנה עבד קנה רבו". בגלל היותו עבד, יש לנהוג בו ברגישות רבה, בכבוד 
 ובטוב, ולהשוות אותו לרבו בכל תנאי החיים.

עמך במאכל ועמך במשתה, שלא תהא אתה אוכל פת נקיה  -אמרו בגמרא )קידושין כ, א(: "תניא: )דברים טו, טז( 'כי טוב לו עמך'  
והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכים והוא ישן על גבי התבן, מכאן אמרו: כל 

 עצמו".הקונה עבד עברי, כקונה אדון ל
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אם כך הדין, לא פלא הדבר, שמתוך יחס זה של האדון לעבד, מתהפך הרגש הטבעי שלו משנאת האדון הרודה בו לרגש של אהבה, 
והוא מסוגל לומר "אהבתי את אדוני". בבית האדון מובטחים לעבד כל צרכיו הגופניים כמזון, מלבוש ומיטה חמה, והוא יכול 

 טלות עליו. ומפני מה חייבה תורה את העבד ברציעה על טענה זו, שכל כך מתבקשת, לכאורה?להתפנות לקיים את כל המצוות המו

? ו נרצע עכשי  מדוע העבד 

 ד. רש"י מביא על אתר את דברי המדרש:
"ומה ראה אוזן להירצע מכל שאר אברים שבגוף? אמר רבי יוחנן בן זכאי: אוזן זאת ששמעה על הר סיני 'לא תגנוב', והלך וגנב, 

 ע". תירצ
תמיהה רבתי יש כאן, וכפי שמקשים רבים מן המפרשים: אם התורה רואה בחומרה רבה כל כך את ההשתעבדות או את הגניבה 
שהובילה אליה, הדין נותן שיהא העבד נרצע כבר בתחילת תקופת עבדותו. מדוע אנו ממתינים שש שנים עד לרציעה? הרי סיבת 

ובכך עבר על הציווי "כי לי בני ישראל עבדים", ואם כן היה לנו לרוצעו מיד כאשר הרציעה היא משום שהלך וקנה אדון לעצמו 
 נמכר, ולא להמתין שש שנים!?

 עוד עלינו להבין, מדוע עונשו מתבצע דווקא ברציעת אוזנו ולא ברציעת אבר אחר, או הכאתו באופן אחר?! 
עבירה יאמר עליו "אוזן ששמעה בהר סיני שלא יעשה זה ולמרות דרשת חז"ל שהובאה לעיל, עדיין תמוה, שהרי כל מי שעושה 

ועשה יהיה נרצע". לדוגמא, ניתן באותה מידה להעמיד כל אדם מישראל אל המזוזה ולרצוע את אזנו על כל עבירה שהיא: "אוזן זו 
 ששמעה בהר סיני לא תיקום", "כבד את אביך"... ומדוע התייחד עבד לרציעה זו?

 ומה עלינו להתבונן בפרשה מרתקת זו.ובביאור העניין נראה שש

 מהו "עבד"?

האדם שנמכר לבסוף לעבד חווה תהליך עגום של הידרדרות כלכלית הנקרא "מוכר עצמו" או הדדיות מוסרית "מכרוהו בית דין", 
 חיים: -ויתור על הנכס היקר ביותר לאדם, הדבר המבדיל בינו לבעל –ששיאו 

 עצמאות!!!
דינים הייחודיים ההופכים עבד עברי למקרה תלותי נדיר. קנה עבד, מלמדים חז"ל, קנה אדון לעצמו. אחר כך מפרטת התורה את ה

הוא הופך לבן חסות, נהנה מתנאים שונים. כשאנו יורדים לפרטי דיני העבד אנו מוצאים שתנאיו משופרים ביותר, ספק אם להרבה 
 י. מן העובדים בימינו יש זכויות כאלו שמקנה התורה לעבד העבר

אנו מוצאים בפרשת בהר )ויקרא כה, לו( שהתורה מזהירה: "לא תעבוד בו עבודת עבד". כלומר, אין לנהוג בעבד עברי כדרך 
שעובדים בעבד כנעני. אין להטיל עליו מלאכה כלשהי שיש בה גנאי וביזיון, כך פירש רש"י שם: שלא יוליך כליו אחריו לבית 

ת אלו אין בהן קושי פיזי, אך יש בהן השפלה מסוימת והתורה אסרה להטילן על העבד. המרחץ, ולא ינעול לו מנעליו. מלאכו
רשימת הזכויות של העבד הינה ארוכה, עד שתנאי מגוריו ומזונותיו של העבד חייבים להיות זהים לאלו של האדון. כמו שדרשו 

 לשלם גם את מזונות אשתו ובניו. עמך במאכל, עמך במשתה. זאת בנוסף לחובתו –חז"ל על הפסוק: כי טוב לו עמך 

יתור על   העצמאותהו

לאור זאת כמעט איננו מבינים מדוע קוראת התורה לאותו אדם בתואר "עבד"? ולבסוף, בתום שש שנות עבדות, מקבל את הזכות 
 ללא תנאים על התנהגות טובה. –לצאת לחופשי 

 אך כאן קורה לעיתים דבר מפתיע: 
 העבד מסרב להשתחרר!

רבים, מצבו בבית אדונו טוב לאין ערוך מזה שהיה לו קודם, והוא פשוט מעדיף את היציבות הכלכלית שמציעה העבדות, במקרים 
 על פני אי הוודאות של החופש, ולפיכך הוא מכריז: "לא אצא לחופשי!"

ם בעל לב טוב שכזה. אכן, גם אנו מרגישים לפעמים הזדהות מלאה עם העבד האומלל, שמזלו היטיב איתו כאשר מצא אדון רחו
למרבה פליאתנו, מסתבר כי התורה אינה רואה כך את הדברים. לנוכח הצהרה כזו מפיו של העבד, היא מעמידה אותו אל עמוד 

 הקלון: "ורצע אדוניו את אזנו במרצע". 
 והשאלה כל כך מתבקשת: מדוע?

 המרצע כרמז לגלות

 התוספות )קדושין כב, ב( מביאים מדרש המבאר זאת: 
אמר הקב"ה: אני גזרתי על ישראל שעבוד של ארבע מאות שנה, ואחר כך דילגתי את הקץ בשבילם וקיצרתי את השעבוד, והלך "

 זה ושעבד את עצמו, יירצע בכלי שהוא עולה בגימטריא ארבע מאות, והוא 'מרצע'".



 

 

 6 

תגנוב' וגנבה, אוזן זו ששמעה בהר סיני 'כי  כפי שהזכרנו לעיל, חז"ל מסבירים טעמה של רציעה זו: "אוזן זו ששמעה בהר סיני 'לא
 תירצע". –לי בני ישראל עבדים' והלך וקנה אדון לעצמו 

. . ם.  כשכלי ההקשבה פגומי

אך עדיין ניתן לתיקון. אם ייחשף למסר המתאים,  –כשאדם מן השורה חוטא, חלילה, או לוקה בעיוות מוסרי, הוא במצב גרוע 
 הלותו ולשפר את דרכיו.הוא עשוי להבין את השגיאה שבהתנ

 תנאי אחד הכרחי לשם כך: 
 הקשבה!!

 האזנה והקשבה מחלחלת ויוצרת התבוננות, 'שינוי', שהרי הדברים המשפיעים והיעילים ביותר לא יעזרו למי שלא שמע אותם.
ו יכול לכלכל את כאשר מדובר בעבד, צצה בעיה חמורה. גם אם יביע נכונות להקשיב, הדברים יפלו על קרקע צחיחה. הוא אינ

דרכיו ואת התנהגותו, כיון שכל הדרכים מובילות לאדונו: האדון הוא השולט על סדר היום שלו, על הרגליו ואפילו על חייו 
 הפרטיים.

בתחילת המכירה, אנו עוד מקווים שמדובר בעניין זמני שיסתיים בעוד שש שנים, כאשר העבד יפנים את המשגה שעשה ויפנה לדרך 
אספקת כל צרכיו לצד החופש  –ועבודת ה'. אולם בתום שש שנים מתברר כי העבד מבכר את הנוחות הגלומה בעבדות של תיקון 

מהכרעה ומאחריות על גורלו. אדם זה מאבד בעצם את הסיכוי למצות את יכולותיו ולתקן את עצמו לגמרי. הוא עשוי להיות עבד 
 תכליתי וראוי כפי שיכלו להיות. הגון, אך לעולם לא יוכל עוד לחיות את חייו באופן

 זהו אדם הראוי לרציעה!!!
 וכמו שכתב השפת אמת:

"כי סבור היה שיכול לקבל העבדות, שלא יינתק על ידי זה מעבדות של הקב"ה, ואחר שידע טעם עבדות בשר ודם, שעל ידו פורק  
 עול מלכות שמים, אין לו לומר 'אהבתי' וכו'...".

 ריקת עול מלכות שמים? מדוע עבודת עבד כרוכה בפ
 בגלל אובדן היכולת להקשיב!!! 

עבד מתעלם מראש מדברים המופנים אליו, משום שהוא מבין ובצדק שהוא איננו עוד אדון לגורלו ואחראי לאורח חייו. על 
 הוויתור הנורא הזה הוא נרצע.

ני העבד מלמדים על עבודת ה'   די

א בדיני מכירת עבד. כיון שזהו עניין עמוק ויסודי שיש בו מסר לכל אדם, וממנו מעתה ודאי נבין מדוע בחרה התורה לפתוח דווק
  –שורש לכל קיום המצוות והוא 

 שמיעת האוזן!!!
לא שמיעה סתמית של קולות וצפצופי לשון והברות, אלא שמיעה מהותית המכילה הבנה והפנמה, המטיבה להשכיל ולידע את 

מהכרתו ורצונו בלבד לבורא יתברך שמו! לא נכנע לדחפיו ויצריו, לא מוחזק תחת דעות  מהות החיים, להיות בן חורין המשועבד
כוזבות וזרות ומכור לתאווותיו האישיות, כאותו עבד שבסכלותו ביכר לאבד את אישיותו ולבטל דעתו ורצונו העצמיים לגמרי 

 כלפי אדונו, אדון בשר ודם.
ו בבית האדון הרי הוא כמטרת החיים, ולא רק כתהליך זמני לקראת היציאה כשמבין העבד שתהליך הריפוי הנפשי והפנימי של

 המוחלטת, בה יוכל לחיות את המשך חייו בצורה הראויה יותר, הפסיד בכך את המטרה אשר לשמה השתעבד.
ר מהם וייתן והוא מסר לכל יהודי שלא יחשוב שהעולם הזה הוא התכלית, לבל ייתפס לשעבודים הרבים הקיימים בו, אדרבה יתנע

 לאזנו את האפשרות לשמוע דברי אמת, דברי אלוקים חיים, ובזה ישעבד ליבו לאבינו שבשמים לעובדו בלבב שלם.
אחר הדברים האלה ודאי אף נבין מדוע ייחסה התורה כל כך חשיבות לסוגיית מכירת עבד, שהרי היא פרשה גדולה וחשובה לכל 

בה יראה בכל קיום החוקים והמשפטים מבט אחר לחלוטין, שהרי אלו אינם רק ככלים מהות חיי האדם, ואשר על ידי ההתבוננות 
ליצור התנהלות של חיי חברה תקינים, אלא מונח בהם יסודות מהותיים על חיי האדם בשעבדו גופו נפשו וליבו לעבודת הבורא. 

 ולא עבדים לעבדים, כמבואר. -'עבדיי הם' 
לעבד מורה דרך שיקומי, אשר על ידו, מחמתו, מחמת התנהגותו אליו, ילמד כיצד בעצם  נמצינו למדים עד כמה יש צורך שיהיה

עליו להתנהג ולחוש את צרכי הזולת, כפי שבעצם מתנהגים אליו בטובת עין להאכילו ולהשקותו, לדאוג למחסורו ולהתייחס אליו 
 בכבוד.

ך של עבד עברי ר ההיתו נוסף בכו  שלב 

 יותר אותו מלמדת התורה בפרשה מופלאה זו. אולם יש כאן מסר עמוק ופנימי
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על אף שהאדון, כאמור, מחויב בכבודו ובדאגה מתמדת לצרכיו של העבד, אולם עדיין ייתכן וחסר כאן תהליך של שינוי מהותי 
 בנפש העבד, באמצעותו יוכל להיטיב דרכיו ולא לחזור לסורו, ונרחיב מעט את היריעה. 

 בוד... אם בגפו יבוא בגפו יצא...". "כי תקנה עבד עברי שש שנים יע
מבאר רש"י: "כי תקנה. מיד בית דין שמכרוהו בגניבתו, כמו שנאמר )שמות כב( "אם אין לו, ונמכר בגניבתו", או אינו אלא במוכר 

 עצמו מפני דוחקו וכו'". 
עקבות מאורעות שעברו עליו, התהפך דהיינו, העבד העברי יכול להיות אדם מן השורה שעד לפני זמן קצר היה בעל בעמיו, ועתה ב

עליו מזלו ואין לו אפשרות בסיסית לכלכל את משפחתו. האפשרות הראשונה היא שהוא מוכר את עצמו לעבד, אך האפשרות 
המקובלת יותר היא כאשר אותו אדם שולח ידו ברכוש לא לו וגונב, ומכיון שאין באפשרותו להחזיר את הגניבה או את שווייה, 

 מוכרים אותו לעבד.בית הדין 
 בהמשך נאמר: 

 "אם אדוניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות, האשה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו". 
 מבאר רש"י: "מכאן שהרשות ביד רבו למסור לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים".

, אולי הוא גם בעל ייחוס מפואר, נכון שאמנם היתה לו לכאורה דבר נורא! הלא מדובר כאן ביהודי שיכול להיות אפילו תלמיד חכם
מעידה, ומאוד ייתכן שהיה זה כשלון חד פעמי, והוא גנב, אבל עצם מכירתו לעבד מהווה מספיק ביזיון גדול בשבילו, והנה האדון 

ם כמו אמם, עבדים כנענים, יכול להכריח אותו לקחת איזו גויה, שפחה כנענית? וכתוצאה מזה ייוולדו לו ילדים שגם הם יהיו גויי
 מרגע לידתם? איפה ההתחשבות באותו עבד מסכן? מדוע לדרדר אותו עד לדיוטא התחתונה ביותר?

???-העדר "הרחמים"  היתכן

התמיהה הזאת הולכת ומתעצמת בהמשך הדברים. אותו עבד עברי מושפל, נאלץ להתחתן עם השפחה הכנענית ועכשיו כבר יש לו 
עולם האדם נקשר לאשה שהוא חי עמה ובוודאי לילדים שנולדו לו והוא מגדל אותם במשך כמה שנים, יש לו ממנה ילדים. מטבע ה

רגשות כלפיהם והוא אוהב אותם. והנה מסתיימות להם שבע שנים, החוב שלו כבר נפרע והדין הוא: "ובשביעית יצא לחפשי חינם. 
הוא יצא בגפו". עכשיו הוא צריך לעבור עוד משבר, לנטוש את אשתו אם בגפו יבוא בגפו יצא... האשה וילדיה תהיה לאדוניה ו

ילדים הוילדיו ולשכוח מהם. ולכאורה, מדוע לא מתחשבים ברגשותיו ורצונותיו של האדם, איך אפשר לנתק אותו בצורה כזאת מ
 שהם חלק ממנו?

אהבתי את אדוני את  :ם אמור יאמר העבד"א , הכיצד?לבסוף כותבת התורה שיש אפשרות לעבד להישאר עם אשתו וילדיו ,אמנם
אשתי ואת בני לא אצא חופשי... ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם". הפתרון להימנע ממשבר הפרידה הוא על ידי השפלה 

 ?משמעות העניין גדולה לא פחות, בזה שהוא מוסר את עצמו להיות עבד נרצע "ועבדו לעולם". מה

 הגנבל ריסוק המערכת הרגשית ש

כל המהלך הזה מדויק ומכוון מתחילתו ועד סופו. בהתחלה  .קשים כהשלא לחינם מעבירים את העבד זעזועים  אך עלינו להבין
עד ונותנים לו אשה גויה, שפחה כנענית. ו ים ממנו את מעמדו כבן חורין ומוכרים אותו לעבד. לאחר מכן שוברים את כבודנוטל

 !בגפולחירות, לבד! גשית והוא צריך לצאת ילו את המערכת הר מרסקיםים לו ממנה, שוב פעם ולילדים שנולד אליה שהוא נקשר
את המשבר הסופי כאשר רוצעים אותו לעבד עולם.  עליו לחוותרוצה לעזוב אותם,  אינואם האשה והילדים נשארים אצל האדון... 

 הוא נהיה גנב?בו עבד עברי הגיע למצב עלינו לחזור אחורנית ולבדוק איך אותו  ,בשביל להבין את כל התהליך
כאשר מתעמקים בדברים מגלים שהמושג שנקרא גניבה הוא בעצם חוסר רגישות לזולת. כאשר אדם גונב ממישהו אחר הוא לא 

. האם אכפת לגנב כמה צער יש לאנשים שקמים בבוקר ומגלים פסולרואה אותו ולא מעניין אותו מה מתחולל מעבר לאותו מעשה 
הצער על אובדן חפצים שבני הבית היו קשורים מ לוולקח את היקר להם מכל? האם אכפת  םביקר בבית ומישהונפרץ שביתם 

פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו" )בבא קמא קיט.(, ומסביר רבי צדוק  השוואליהם ביותר? חז"ל אומרים: "כל הגוזל את חברו 
. זאת היא הסיבה וגם חלקים משורשי הנפש של נמצאיםאדם השל  הכהן מלובלין שהסיבה לכך היא שבכל החפצים הגשמיים

 שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם.

 תשמישי קדושה!-פכים קטנים

 זצוק"ל: דסלר ו הגרא"אאדלשטיין זצוק"ל בשם רב הגאון רבי יעקבואוסיף מה ששמעתי בזה ממו"ר מרן 
ֵתר יעק ב לבדו ויאבק איש עמו" )בראשית לב, כה(, אמר רבי אלעזר: שנשתייר על פכים מובא בחז"ל )חולין צא, א( על הפסוק "ַוִיוָּ

 ידיהן בגזל. םלפי שאין פושטי? קטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, וכל כך למה
 ומקשים העולם, מדוע היה לו לחזור על דבר שלכאורה אינו שווה שיחזרו אחריו לקחתו?

רבי אליהו דסלר זצוק"ל, שכאשר הצדיק משתמש בחפצים מסוימים, אותם חפצים מקבלים קדושה, ושמעתי ממו"ר הגאון 
אם היה שוכח יעקב אבינו  ,ונחשוב לעצמנו .מחמת היותם כלים המשמשים אותו לעבודת ה', ונהפכים להיות חפצא של קדושה
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ו, אם כן אותו הדבר לגבי אותם פכים קטנים, איזה שהוא תשמיש קדושה או ספר תורה וכדומה, בודאי היה חוזר אחריו לקחת
קדושה מחמת וספג כי ידע יעקב אבינו ע"ה את גודל חשיבותו של הכלי כאשר קיבל  !שהיו אצלו בבחינת תשמישי קדושה ממש

  .היותו כלי לעבודת ה'
כל וומתעלה על ידי כך, עד כדי שהדומם מתקדש  ,יש בעשיית מצוה ובכל עבודה רוחניתשהשפעה גדולה העד כמה  ונראה מכאן

 דבר גשמי שהצדיק משתמש בו, הופך להיות חפץ של קדושה, ככלי שרת ממש לעבודת ה'.
 בכח האדם להשפיע ולהאציל מכוחותיו גם על כליו, כיון שגם החפץ הדומם מתעלה למעלה עליונה בהשתמש בעליו בו לקדושה. 

אי שימשוהו רק לעבודת ה', על אף היותם גשמיים, ובכך העלה את זו היתה התייחסותו של יעקב אבינו ע"ה לחפציו, אשר וד
 דרגתם לחפצי רוח כתשמישי קדושה!!!

. . . עוד קצת" ני להתבשם  ברצו כאן ריח של קדושה,  "עש 

ד את שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, ולאחר מכן ביקש לנוח מעט מפאת ופקהגיע להחזון איש בירושלים, מרן בעת שביקר 
  .לנוח באחד החדרים של ישיבת "פורת יוסף" הסמוכהמלוויו ם כך הציעו לו חולשתו, לש

 מתמהמה בחדר בניגוד להרגלו, התפלא. שהרב משראה אחד המלווים והשתהה שם.  בפנים החדר החזון אישכשהגיעו, התיישב 
 "מפני מה הרב מתעכב?", הביע את תמיהתו בפניו, ונפעם לשמע התשובה: 

 שה, ברצוני להתבשם עוד קצת"... "יש כאן ריח של קדו
נודע הדבר, לאחר בירור קצר התחוורו הדברים. בחדר זה היה יושב רבנו המקובל הרש"ש זיע"א והוגה בתורה... הקדושה  ,ואכן

 נדבקה בקירות, והראוי לכך הרגיש בזה...
, ובודאי שעל ידי לימוד תורתו זה דבר מבהיל! לשמוע איך שאדם גדול יכול להרגיש באיזה מקום שיש בו ריח של קדושה

 ותפילותיו של הרש"ש נהפך המקום לחפצא דקדושה, כאשר הקירות של אותו חדר ספגו את אותה השפעה הרוחנית.

 הרגיש התרוממות רוח במקום עמידתו בתפילה

פילה נכנס להתפלל מסופר על הגה"צ רבי שמואל ויינטרויב זצ"ל שפעם שהה בעיר קיידאן שבליטא, ובהגיע זמן התבדומה לזה 
בעומדו במקומו הרגיש תחושה של התעלות והתרוממות רוח מיוחדת באופן שלא הרגיש מעולם, היתה זו  ,בבית הכנסת, ושם

רבנו כשחקר ודרש בדבר התברר לו ששנים רבות קודם לכן התפלל שם בדיוק באותו מקום  .התעוררות רוחנית גדולה במיוחד
 ות וכשבא לעיר "קיידאן" התפלל באותו מקום.הגאון מוילנא, שכידוע היה בגל

 והשפעת קדושתו נשארה גם לאחר שנים רבות. 
 מכאן רואים שאפילו כסא או מקום יכול להתקדש ולהתרומם, על אף היותו חפץ דומם.

תברר כי זה וכן להיפך, היה עובדא באדם בעל מדרגה שהתפלל באיזה מקום ולא הצליח לכוון בתפילתו כמו שהוא מכוון תמיד, וה
 היה מקום שנעשו בו איסורים ועבירות, והשפעת הטומאה נשארה שם והפריעה את כוונתו. 

  ע"כ מדברי מו"ר זצוק"ל.

ן האחר "לקיחת" פוגעת פנימה-ממו ו  משפיעה 

שמבחינתו המטרה מקדשת את כל האמצעים, אלא בשורש המעשה  ,גנבההוא לא רק עצם מעשה האנוכיות של  'גניבה'המושג 
חוסר התחשבות מוחלט בעולם הרגשות של הזולת. אולי גנבת לאדם את פדיון המשכורת החודשי וכעת אינו יכול לפרנס  יש מועצ

כסף של נדוניה ובעקבות כך יתבטל השידוך? כמה צער ובכי אתה גורם, כמה השלכות  תאת משפחתו ולהביא לחם לביתו? אולי גנב
בגללו  אולימעניין ש לאתוצאה מכך הוא מאבד את שמחת החיים שלו. את הגנב בכלל יש לכך כאשר לוקחים מהאדם את ממונו, וכ

 רח"ל. חייהם של בני אדם עלולים להיהרסו , בתים עשויים להיחרבמשפחות יכולות להתפרק
 הוא אינו יכול להתגבר עליה. כמעט שת בתוכו ומקננעוגמת הנפש שיש לאדם על שכספו נגזל ממנו, 

ובכל יום היה ריש לקיש בא ושואל אותו  ,רומות פ"ח ה"ד( מספרים חז"ל על רבי יוחנן שישב בבית המדרשבתלמוד ירושלמי )ת
הפעם כדרכו, אך  את הקושיות כ"ד תירוצים. יום אחד שאל ריש לקיש לו ורבי יוחנן היה עונההסוגיא הנלמדת כ"ד קושיות על 

 קשהשכמה סוחרים רימו אותו ושדדו את כספו, ולכן  לו יוחנן הסביר רבי יוחנן שתק ולא ענה. ריש לקיש התעניין מה קרה, ורבי
ברים תלויים בלב והלב תלוי בכיס". פגיעה בכיסו של האדם לא יכולה יאמר רבי יוחנן: "כל הא ,נות. לתמיהתו של ריש לקישעלו ל

 שלא להשפיע לרעה על מצב רוחו.

 התכשיטים של סבתא

ן סאלם ארבי יעקב בן סעוד סלימבבית מו"ז  תמשפחתי לשמחה בתקופה שבה התכוננו זכורני בילדותיכאן המקום לספר מה ש
היו אלו ע"ה את שקית התכשיטים שלה ממקום בו היו הם שמורים,  יהביא לסבת , ובאחד הימים הסמוכים לאירוע הואזצ"ל
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באותו לילה )רגשי( היה גדול.  לימנטחו"ל, ובנוסף לשווים הכספי הרב גם ערכם הסנטימ ו עמהםתכשיטים יקרים מאוד שהביא
ינסה צורף אחד שראה זאת הלך אצל סבא ז"ל כש, וי ע"הסב צער רב לסבתיהדבר ה .וגנבו את כל השקית םלביתגנבים פרצו 

 ם בכדי לפייסה.תכשיטיחזר לה כמה מהלש
 הוא גוזל.את נפשו  ,הדבר יוצר אצלו עוגמת נפש רבה, אכן ,ו שייכות וקשר אליובעלייש לש חפץנגנב כש

בניה  שבירה שיש 

באה התורה ומלמדת אותנו כיצד אפשר לחנך את אותו גנב ולהחזירו לתלם. לא מספיק להשפילו ולפרוע את חובו,  ,וכך ילהוא
בו לרסיסים, י, מגלה לנו שהדרך היחידה לשנות את דרכו היא לשבור את להפושעאלא התורה שצופה לתוככי לבו האטום של 

כאב לו על עצמו, עולם ירגיש קושי רגשי וי הוא. פתאום שלבטח יעוררו אותו לבחון את דרכו מחדש עים חזקיםוזאת על ידי זעזו
 להרגיש גם את הכאב של הזולת ולהתחשב בו.סוף סוף יהיה מסוגל  אולי ו ובעקבות זאת הואאצלתחיל להיפתח יהרגשות 

שפחה גויה. לאדם כזה הדבר מהווה שבר ל ינשא, ונותנים לו להבעל ייחוסוזאת הסיבה שלוקחים אדם שלעתים הגיע ממעמד גבוה 
השאלות האלו יציקו  אוליאבל  ,מביאים עליו את כל הכאב הגדול הזה עמדוגדול וביזיון עצום, הוא יתלונן למה לא מתחשבים בו, 

מה  ?לכזאת דיוטא תחתונה ?התבונן במצבו ויתחיל לעשות חשבון נפש, כיצד הגעתי לשפל גדול כזמצא הזדמנות לההוא י לו ואז
 גרמתי לעצמי? ואז יתחיל להתעורר ולחשוב גם על מה שגרם לאחרים.

 להפעיל את הרגש

ומנתקים אותו  אותםלוקחים לו  חדבהעלם א, מזעזעים אותו פעם נוספת. ווילדי תולאששהשלים עם המציאות ונקשר לאחר 
לאחר שתכה בו ההכרה שכעת ים על אב שמנתקים ממנו את ילדיו? מהם, כאן הוא ממש נשבר לרסיסים, איך אפשר? היכן הרחמ

גנב מהם ופגע ציער וש אלואותם בייזכר גם  על ידי זההוא ישב עם עצמו ויזיל דמעה, הרגש יתחיל לפעול אצלו והוא לבד בגפו 
 ש את כאבם ויבין את תוצאות מעשיו. יברגשותיהם, הוא ירג

 .וקבלה לעתיד עזיבת החטא ללת חרטה,הכולהגיע לתשובה אמיתית  יוכלרק כך 
ואוחז במידת מתחבר  עדייןולהתבונן, אלא מעט רוצה לחשוב  אינווהוא  , סתום וחתום,נשאר אטום וביבכל זאת ל אם םולא
 אדם כזה אין תקנה והוא נשאר עבד עולם.ל", !לא אצא חופשי ,אנוכיות וטוען: "אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניה
ן ומהות ה"רציעה" של אוזנו, והארכנו בזה בספר עמק הפרשה ח"ב במאמר יוכפי שפתחנו בביאור עני ,ם את אוזנואחר שרוצעיל)

 "שמיעת האוזן" עיין שם בהרחבה(.

דדות ננות במהות הצער מביאה להקלה בהתמו  התבו

 מכאן עלינו ללמוד גם לכלל חיי האדם. 
תכן מאוד יבאים ויהם לדעת שלא לחינם  עליוואב לו וקשה לו. והתמודדויות, כ , קשייםםייסוריהרבה פעמים יש לאדם 

למשל,  לך.בא הצער ש ת. אם כואב לך, תחשוב ותתבונן למי עשית צער כדוגמאותולעורר  כדילו ומאותתים ים רומזשמהשמיים 
דיין לא עשה על כך עליו לחשוב ולהתבונן שמא גם הוא גרם צער דומה להוריו וע ,הרבה פעמים יש לאדם צער בגידול הילדים

 תשובה.
רכוש שנלקח ממנו, עליו לחשוב שמא הוא לקח משהו מהקב"ה ולא שילם איבוד ממון או הפסד כמו כן, אם האדם מצטער על 

 . וכנסת ישראל כאילו גוזל את הקב"ה , הרי זהכידוע, מי שאוכל ללא ברכהשכן  ,עליו
. כעת להעביר לו מסרלהתבונן שמא הקב"ה רוצה  ,לעשות חשבון נפשו האדם לעצור ממרוצת חייו בכל מהלך של התמודדות, על

אפשרות אחת היא לעשות תשובה ולהתחזק ואז הוא "יצא לחופשי חינם",  בין שתי אופציות הניצבות לפניו, בחירה חופשית לויש 
 ת שלו ח"ו. הוא יבנה את עצמו ויהיו לו חיים טובים. האפשרות האחרת היא ליפול כקרבן ועבד עולם לאנוכיו

 הבחירה היא רק בידי האדם עצמו.
שגלגל הבורא מסובב הסיבות, היא היא בעצמה מקור הכח והכוחות  ,יהיה אשר יהיה ,למדנו שההתבוננות בתכלית סיבת הצער

 כולם להתמודד עם הסבל והצער.
*** 

. . לו במתנה את שברי הגרטל.  נתן 

אה. שמע על כך המרא דאתרא, וקרא את ראובן אליו. "עשית מעשה שלא בצורה נוראותו שמעון והעליב במעשה בראובן שפגע 
כנס אל חנות ישתעצתי לך יעשה", הוכיחו, "כעת לא די בכך שתחזור בתשובה ותבקש את מחילת חברך, עליך גם לדאוג שיתפייס. י

 המתנות הסמוכה, ותקנה לשמעון מתנה יקרה. בכך אולי יתפייס ותהיה לך כפרה".
 ", שאל. ?גרטל שם במדף העליוןאלציית, וסר אל החנות. "כמה עולה ההחליט ראובן 



 

 

 10 

 שקלים!".  700השיב בעל החנות: "זהו אגרטל יוקרתי מקריסטל, מחירו הוא 
 בו, וביקש לארוז עבורו את האגרטל. י, חשב ראובן בל?"נו, מה אעשה שהרב 'גזר' עלי לקנות מתנה יקרה"

 ..גרטל, לפתע נשמט האגרטל מידו, וצנח אל הרצפה. כעת נותרו רק שברים.את הא להורידבעל החנות כשבא והנה, 
 ", שאל.?מוחו של ראובן התחיל לעבוד. "תאמר לי בבקשה, בכמה תמכור לי את השברים

 "שברים?! לשם מה הם נחוצים לך?".
  –"אין זה עניינך, תשיב נא על שאלתי!" 

 שקלים".  50-"אתן לך אותם ב
 טיפת מתנה מכובדת, ותשלח אותם לכתובת הבאה )כתובתו של שמעון( על ידי השליח שלכם".עאותם ב "בסדר. רק תעטוף לי

 כאילו נתקלת במשהוכנס ופתאום תעשה את עצמך יפתח, תילפני שיצא השליח, פנה אליו ראובן: "תשמע טוב, ברגע שהדלת ת
 !..."וץ השברים יישמע היטבותיפול על הקרקע יחד עם הקופסא... תדאג שהחבטה תהיה חזקה, כך שניפ

  ., גם 'יצאתי ידי חובתי' במתנה זולה, וגם שמעון יקבל שברים... ירחם ה'רווח כפולבו, הרווחתי יבל ראובןכעת, חשב 
כנית אכן התבצעה. השליח נכנס אל הבית, "מזל טוב. מתנת פיוס מאוהבך ראובן", ולפתע מעד ונפל. רעד ניתוץ האגרטל ווהת

 .לדרכוביקש את סליחת בעל הבית, ופנה א קם, התנער, הונשמע היטב. 
כשכל שבר ברים רבים של אגרטל, ש ---שמעון ניגש לפתוח את המתנה, 'מעניין מאוד מה הוא קנה לי'. ומה הוא מגלה לנגד עיניו? 

מה. ועתה נודע קלונו התברר שבעל החנות )שלא קלט את כוונת ראובן( עטף כל חתיכה וחתיכה בפני עצושבר עטוף בפני עצמו!!! 
 של ראובן!

 תעוררה בעקבות המעשה? הומה השאלה ש
חזר אל בעל החנות, ותבע את כספו בחזרה. "זהו מקח טעות אמיתי. לא התכוונתי כלל לקנות את השברים על כך, ראובן כששמע 

 העטופים". 
טעה ועטף כל שבר בפני עצמו. ומלבד זאת,  הצטדק וטען, כי מחמת שלא הסביר הקונה את עצמו באופן ברור,מצידו בעל החנות 

 .ב(, במסכת בבא מציעא דף קאמו הוסיף לטעון, הרי על כגון זאת יש לומר: "כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו ישוב בראשו" )כ
 כאשר השאלה הוצגה לפני הגר"י זילברשטיין שליט"א נענה ואמר: 

שקלים, אלא אין להם ערך כלל, ואם בכל זאת הסכים ראובן הקונה  נראה שיש כאן מקח טעות, כי שברים אינם שווים חמישים
שאליו התכוון )שהיו עטופים כולם יחדיו(, כי כל מוכר צריך להבין שיש כאן לקונה כוונה  המסויםלשלם עליהם, זה רק באופן 

א לקונה מה שהיה צריך, יש נסתרת, והיה צריך המוכר להתייעץ עם הקונה איך לעטוף את השברים, ומאחר ולא התייעץ ולא הבי
 וחייב המוכר להשיב לקונה את כספו. ,כאן מקח טעות

למי ההכרעה בנידון זה אם יש כאן מקח טעות אם לאו, נשאל  עוד לפניאך ללא ספק ש ,הלכתית היאהשאלה ביסודה  ,כאמור
ועוד מוסיף הוא חטא על פשע  ,ברביםפגיעה כפולה לחברו כיצד הגיע למצב זה בו פוגע הוא בלי משים בחברו פגע גרם עוול וש

כביכול בשביל לפייסו בעורמה... דבר המצריך הרבה התבוננות להיכן אפשר ח"ו להגיע ע"י חוסר רגישות  שברים,לשלוח לו 
 ואטימות הלב כלפי הזולת.

י נ ו ו זעק החנ ," י .-"מעולם לא הפסדתי את לקוחותי . . ולתו ן האדם לז  בי

 ,יטויקרא דה במשקל ובמשורה. מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם" )יבמ ל במשפטונאמר בפסוק "לא תעשו עו
 (.לו-לה

 הבה נתבונן במעשה הבא:
כבר מספר חודשים שהגשם בושש מלהגיע, הבריות בשוק כבר התהלכו קדורנית כשהם מתקשים להוציא את המילה 'בצורת' מעל 

ואין, מחירו של הלחם נסק לגבהים והשדות מכוסות היו במרבד צהוב  -ים דל שפתיהם החרבות. עוללים שאלו מאמותיהם מ
 קמל.

ולא נענו, חזרו שנית  -טרם הגיע הסבל לקצה גבול היכולת, וכבר עמדו חכמי העיר וגזרו תענית על הגשמים. צמו שני חמישי ושני 
 על זה הסדר, אולם שערי שמים נותרו סגורים.

מעט את סבלם של ב כיצד יוכל להקל ולּו -קש מלפניו שיורה אותו את המעשה אשר יעשה יי ה' ובבצר לו עמד רב העיר בתחינה לפנ
 תושבי העיר הנמקים ברעב.

 תובתפילויבקש בלילה הופתע הרב כאשר גילו לו בחלום: "דע לך כי הגשמים לא ירדו, עד שיבוא חנווני פלוני ויעבור לפני התיבה 
שנודע היה כאדם פשוט והמוני,  ,בו החל לפקפק בדבר החלום, שהלא כיצד ייתכן שחנווני זהיעליהם". הרב התעורר מיד, אולם ל

 יצליח לפעול בתפילתו מה שלא הצליחו רבים וגדולים ממנו?!
זמן רב לא חלף מעת שחזר הרב לנום את שנתו, והנה נגלה אליו החלום בפעם השנייה, ושוב הורוהו לבקש מן החנווני שיעבור לפני 

 ובכך תחדל הבצורת.התיבה 
הפעם כבר לא היה מקום לפקפוק. החנווני נקרא מיד לבית הרב, והקהל נקרא להתאסף שוב לעצרת תפילה וזעקה. מי יעבור הפעם 

היה מי ששאל, אולם הרב לא השיב. חשש הוא פן אם יידעו את מי עומד הוא להעלות, לא יניחוהו לעשות זאת, שכן  -לפני התיבה? 
 חנווני כמי שאינו יודע צורת אות, וכיצד יוכל אפוא לעבור לפני התיבה.ר היה הכָּ מּו
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ה בחנווני והורה לו לגשת לתיבה. ראשי הקהל לא יכלו ו  לּוכאשר נאספו כל העם והיה בית הכנסת מלא מפה אל פה, נכנס הרב מ  
אוי ממנו?! הלא קהילתנו התברכה למצוא אדם ר רבינו: וכי לא יכול היה והם ניגשו מיד אל הרב ואמר ,לכלוא את פליאתם

 באנשים גדולים ובעלי שם!
גם החנווני לא אבה לגשת וטען: הלא איני יודע צורת אות, ואף פרשה ראשונה של קריאת שמע איני יודע להגות כראוי, וכיצד 

 אוכל לעבור לפני התיבה?
 אין לנו דרך אחרת להיוושע!" גש אל התיבה ותתפלל כפי יכולתך, כי"אולם הרב היה נחרץ בדעתו והורה לו: 

 שמע זאת החנווני, ובטרם הספיק אי מי לפצות את פיו, נשא רגליו וברח מבית הכנסת.
 השיב הרב בנחת. -תמהו ראשי הקהל. "נמתין מעט ונראה כיצד ייפול דבר"  -"ומה נעשה עכשיו?" 

 תו, הביטו בו הכל תמהים והוא פתח ואמר: לאחר מספר דקות שב החנווני כשבידיו המאזניים ששימשו אותו נאמנה במלאכ
ו' שבו, האות בונו של עולם, הנה שתי כפות מאזניים אלו הם כנגד שתי אותיות ה' שבשם הוי"ה, המוט שבאמצע הוא כנגד י"ר

 והטבעת שבראשו כנגד אות י'.
 דהאם פעם שקלתי בהם לאח ?עתה, העד נא בי, אבי שבשמים, קבל עם ועדה: וכי אי פעם עשיתי עוול בכפות מאזניים אלו

ה ל  חַ תרד נא אש מן השמים ותשרפני על עומדי, אולם אם לא עשיתי בהם עוול, הריני מ   -מלקוחותיי פחות מן המגיע לו?! אם כן 
 !"אנא, הורד גשמי ברכה ונדבה לקהל עם מבקשיך, בזכות שקיימתי כראוי את מצוותך הזאת -פניך בתפילה 

ריו הנרגשים, וכבר נוכחו הכל לראות כיצד מתקשרים השמים בעבים וגשמי עוז החלו לרדת, עד שאי טרם סיים החנווני את דב
 אפשר היה לצאת מבית הכנסת אל הרחוב.

 או אז פתח הרב בדברי כיבושין ואמר: 
תפללו כאן בואו וראו מה גדול עונשם של מעוותי המידות והמשקלות, ומה גדול שכרם של הזהירים בהם, שהרי כמה גדולים ה"

 (שם)'ילקוט מעם לועז' ויקרא  ."הוריד את הגשם הולא נענו, והנה בא חנווני זה, ובתפילתו הפשוט

ותר בד ללקוח י  תמיד חתך 

ובאופן קבע היה חותך עשרה סנטימטרים ויותר עבור , היה מוכר בדים בפרסשושמעתי מיהודי אחד ששח אודות מנהגו של אביו 
 ואפילו לא בספק.  אותו, דהו שיאמר שהיהודי גזלבכדי שלא יהיה מאן  ,הלקוח
דבר שגרם לקידוש ה'  ,ממון ענייניבשל פלוני על ישרותו  ,כאחד ,הגוייםלהבדיל היהודים וכולם, ברו ימשך עשרות שנים דב ,ואכן

 רב ועצום.

י טובה",אמר הרופא לבעל כפו  "אל תהיה 

יולדות כשהיא לחוצה ומבוהלת. הרופאים ניסו החות עצמה לבית הגיעה בכוש, להריונה מסופר על אשה בסוף החודש התשיעי
 להרגיעה, אך לשווא. "זהו פיקוח נפש שיכול לסכן אותך ואת העובר". הודיע לה הרופא הבכיר.

 ה: "אני מפחדת ללדת". אמרהאשה פרצה בבכי נסער ו
 ? שאלו הרופאים. "הלידה הראשונה שלך ומדוע? האם ז"

 "לא", השיבה, "זו הלידה השביעית". 
 "אם כן, ממה יש לך לפחד"? 

בן שיוביל את המשפחה,  -האשה נחנקה מבכי והשיבה: "בלידה הראשונה, בעלי כל כך ציפה לבן זכר. זה היה כל חלומו ותקוותו 
ל זאת בשמחה, ואמר לי: "בפעם ונולדה לנו בת. בעלי קיב ,יוכל הוא לחנכו ולגדלו ויהא לו עזר ולסעד. אך רצה הקב"ה אחרתש

 בעלי לא צחק והיה רציני. התברר לי שהבאה אני רוצה רק בן, לא בת". ניסיתי לצחוק, כאילו הדבר תלוי בי?! אך 
ערך האירוע, אך הרופאים יבלידה השנייה בעלי היה בטוח שכעת הוא יזכה לבן זכר, הוא כבר תכנן את הברית ואת האולם בו י

 ידה: "מזל טוב, יש לך בת"! הפעם, בעלי כעס עלי, כאילו עשיתי לו עוול. בישרו לו בתום הל
בלידה השלישית הוא אמר לי: "הפעם אני לא רוצה לשמוע על בנות, רק בן". אך הוא התבשר בשלישית: "מזל טוב, נולדה לך בת 

 שלישית מתוקה". 
לשש בנות חמודות ומתוקות. אך הפעם לבעלי כבר נמאס, והשישית. כיום אנו זוג הורים  תכך היה גם בלידה הרביעית, החמישי

אין לך כניסה לבית!  -בן זכר. אם זה לא יקרה  עםי תחזרהוא ממש התרגז וצעק עלי: "עכשיו אני כבר לא צוחק, לכי לבד ללכת ו
 למשמע הדברים. יםהרופאים נדהמכש , סיימהאני כולי בפחד ובהלה"

 כמסודר". את הענייןדאג שבעלך יקבל זאת באהבה, ראי א .הענייניםאני אסדר את " ,הרופא"את יכולה להיות רגועה", אמר 
לבעל ובישר לו כי נולד לו בן זכר אך הוא חייב  מנהל המחלקהבת במזל טוב, התקשר היתה זו גם הפעם כמובן ש ,דהיללאחר ה

 . 'מה קרה'? שאל. בבהלה למשרדוהבעל  מיהר לבית היולדות כי יש לו דבר דחוף לספר לו.להגיע מיד 
 . "ואילם חירש נולד עם כמה מומים קשים, הוא לא נושם בכוחות עצמו, ובנוסף הוא ואנולד בן, אך צר לי לבשר לך כי ה ,'מזל טוב
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נזעק הבעל ונחנק מדמעות, "אני יודע שזה עונש משמיים בגלל איך שהתנהגתי לאשתי, מה היא אשמה? איך יכולתי לנהוג כלפיה 
ריבונו של עולם, כמה הייתי מאושר אם היית מחזיר את הגלגל אחורה, והיית מזכה אותי בבת שביעית בריאה ושלימה,  ,כך?... אוי

 הייתי האדם המאושר בעולם"...
שמע את תפילתך, יש לך בת שביעית מתוקה ובריאה, כדאי שתדע לשמוח במה שיש  'ה ,אמר: "בעל יקרפנה אליו מנהל המחלקה ו

 אשתך"... לך ואל תצער את

ישועה  ההודאה מוסיפה 

 בעל 'חובת הלבבות': אומר 
ה'  -אדם שלא שוכח את ה' גם לאחר שקיבל את בקשתו  !ף ה' לתת לוייודה האדם לבוראו על אשר העניק לו, כך יוסש"וכפי 

 מוסיף לתת לו עוד ועוד". 
 אומרים בתפילה: אנחנו 

ודות לך ה' אלוקינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב "ואילו פינו מלא שירה כים... אין אנו מספיקין לה
 ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו". 

זכות שהוא נתן לך חיים, יש לך יכול לבוא בטענה לבורא עולם? הרי  הוא סיונות בחיים, אך האםיכל אדם סוחב שק של קשיים ונ
 מדבר וטועם,, הפה ותללא הרף, למרות שהוא לא התחייב לך על כך. העיניים רוא ויותר שנה 80ת הלב שלך לעבוד ונותן למשאב

 אז מה יש לך להתלונן?! שמח בחלקך ועבוד את ה' אף במצבך.  -ים ים ורגליידי ,םיאוזני 2מיליוני סוגי טעם, 
 : 'שעריו בתודה'בספר  וכפי שמובא

נפתחים לפניו כל השערים והדלתות, ואומרים לו: "אתה אוהב להודות! אנחנו ניתן לך על מה  אדם הולך עם תודה והודאה,
להודות! שלא תיפסק אצלך השירה". וכשאדם בוחר להתבונן ולראות את הניסים והנפלאות של ה', אז נותנים לו לראות עוד יותר 

מר שירה, שכרו שעושים לו נס אחר, שנאמר: "זובח תודה ואו לו נס ויותר ניסים ונפלאות. כמובא ב"פלא יועץ" שכל מי שנעשה
בדרך של ההודיה, בוודאי שיפעל ישועות וימתיק את  לה לו עוד ישועות. מי שילא  ר  ַא  -"אראנו בישע אלוקים"  -המשך היכבדנני" ו

הכרת  ה, ולעבוד עלכל הדינים, וזה עיקר העבודה שתביא לגאולה הפרטית והכללית. לעקור את מידת הבכיינות וכפיות טוב
 הודאה והלל ושבח לה'. בהטוב  וראיית

ראו ן האדם לבו  בי

בנפשו ובנבכי ליבו  יוצר חיבור זהוכאמור,  ,השלכה ישירה לקשר של האדם עם הבורא הוא החיבור של האדם אל עצמו ואל זולתו
 הבורא.היוצרים ממילא מצב ומציאות אשר על ידה מתיילד ממילא קשר טבעי על  ,קשר ושייכות

ישראל במלחמות נם של עם  ניצחו דות   סו

 , סיפר תלמיד חכם, גר צדק, בשם הרב אשר וויד. הדיעובדה חשובה ומוסר השכל בצ
בתקופת לימודיו היה עד  .למשפחה לא יהודית. הוא היה בחור מבריק, חכם ומשכיל שבארה"ב וירג'יניהעיר ואיש זה נולד ב

 ,ותו מאוד וגרם לו לשאול שאלות על אמת ושקר, נצחיות מול עולם חולף, ובסופו של דברלזוועות של ליל הבדולח, דבר שזעזע א
 לאחר דרך ארוכה, החליט להשתייך לעם הנצח והתגייר כדת וכדין.

לשמש בבתי כנסת במדינות שונות, וכרב  להיסמך בירושלים, ומשם זכה 'אור שמח'לאחר גיורו עלה לישראל והחל ללמוד בישיבת 
קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת המשפחות בקהילה שלו היתה משפחה הרחוקה מקיום חיי תורה ומצוות. קשריה  הקיםאף ו

שהיה רחוק יותר מהדת מאשר הוריו, התקבל  ,עם היהדות התבטאו בביקור בבית הכנסת בראש השנה ויום הכיפורים. בנם
כשהוא חובש כיפה  ההבן יצא ללימודים וחזר לאחר שנה הביתללימודים באקדמיה הצבאית הלאומית של ארה"ב, ווסט פוינט. 

ולובש ציצית. הרב וויד היה מופתע מאד ושאל אותו: מה קרה? אחרי הכל, ווסט פוינט זה לא המקום שבו היית מצפה שמישהו 
 יתקרב לדת...

ומנסים להבין אותה. הוא שם לב  סיפר לו הבחור: הוא למד קורס אסטרטגיות צבאיות, בו הם לומדים ודנים כמעט על כל מלחמה
שהמרצים מעולם לא הזכירו את המלחמות שהתנהלו בישראל. באחת ההרצאות של אחד הגנרלים הבכירים ביותר בארה"ב דאז, 

לא הזכיר אפילו ברמז את  ואהוא שם לב שה ,שבה סקר המרצה את כל המלחמות שהתרחשו מאז מלחמת העולם השניה
הוא התקשה לשתוק. הרים את ידו ושאל מדוע לא מזכירים ולא פעם אחת את המלחמות המלחמות שהתרחשו בישראל. 

המרצה התעלם מהשאלה והורה לו לסור אולם כמה ניצחונות גדולים במלחמות לאורך השנים.  להםשהתרחשו בישראל? הרי היו 
 אליו לאחר השיעור.

בעולם בחנו וניתחו את המלחמות בהן מדינת ישראל ניצחה, שענה לו: "האסטרטגים הגדולים  המרצהאחרי השיעור הוא ניגש אל 
של ניצחונות הולא משנה איך מסתכלים על זה, הם היו צריכים להפסיד בכל מלחמה מחדש. הסיבה היחידה שאפשר להסביר את 

 היא שמדובר בניסים, ואנחנו כאן בווסט פוינט, מלמדים אסטרטגיות צבאיות ולא ניסים!!" היהודים



 

 

 13 

יודה בדבר כזה. ואמרתי לעצמי שאם גנרל כה גדול יכול לזהות את ידו של  ,העובדה שגנרל גוי, עטור תהילה צבאית"נדהמתי מ
 הקב"ה, אז אני רוצה להיות חלק מזה. מיד התחלתי ללמוד ולחזור בתשובה".

י למלחמות שלנו ולניצחונות הכל נעשה "אודות ישראל". משום כך אין הסבר רציונאל מה,שינויי שלטון וכדו ,מלחמות וניצחונות
ל כ, כי ווסוד הישרדותנאת כוחנו  -ל אנוש לא יבין זאת, "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין זאת" כ  אין למה ללמוד כי שֵ  .עליהם

 העולם הוא בשביל "ישראל".

'סטה שנעלמה  הצי

דבר  ,ולעיתים באורח ניסי ופלאי ממש ,ה' ישנן עובדות אין סוף המחזקות את האדם כאשר הוא נוכח ורואה עין בעין את ישועת
 המחזק כל לב באמונה בבורא.

 של מו"ר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל. היארצייטחל יום  ,ז"ך בשבטביום  ,השבוע
אך ידוע  ,ניסים אשר התרחשו מברכותיו ישלא לספר מעש ,רבנו זצ"ל היה מבקש קודם הכינוסים לטובת המוסדות אשר בראשותו

ראה ושמע אצל רבותיו זיע"א ולמעלה בקודש אצל גדולי מאשר  שהתרחשוים מופתעצמו היה מספר עובדות מופלאות והוא ש
 הדורות, באומרו שהדבר מביא לחיזוק האמונה הצרופה בבורא יתברך.

 זה: ןבענייונקדים 
 מצרים". ר סיני ואומר: "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץהה' מתגלה ישירות לעם ישראל ב

שהרי  ,"אשר בראתי שמים וארץ", שהוא פלא גדול יותר מיציאת מצריםאו בראתי העולם" אשר מדוע לא אמר: "אנכי ה' אלוקיך 
 גדולה יותר?...והיא לכאורה  ,כן בריאת שמים וארץ היא יש מאין שאין נס יציאת מצרים הוא שינוי מיש ליש, מה
על כל פרט, ובידו לשנות הכל על פי  תמצרים הראה ה' כי הוא גם מושל בו בהשגחה פרטיעונה רבנו הרא"ש ואומר: 'לפי שביציאת 

רצונו'. בריאת העולם היא עובדה היסטורית שאף אחד לא ראה ולא חווה. לעומת זאת, יציאת מצרים היתה התגלות של הקב"ה, 
 חושית מהאמונה הפילוסופית.. לכן עדיפה הראיה הכל העולם בקיעת ים סוף בה הוא התערב בטבע ונראה לפני

 על פי מעשיו של האדם.  -ה' מנהל את העולם ויכול לשנות הכל 
 : אחד הדרשניםסיפר 

"היה זה ביום צום שבעה עשר בתמוז תשע"ו. בשעה טובה ומוצלחת נולדה לאויר העולם תינוקת חמודה ומתוקה. גדולה היתה 
 את הסיפור על כל פרטיו. סיפרה הראשונה לרב שמעון שליט"א, אשר השמחה, שכן היתה היא הבת הבכורה להוריה, ואף הנכד

שחרור מבית החולים 'שניידר', עברה התינוקת בדיקה שגרתית, אלא שאז הגיע הרגע הנורא מכל. הלאחר שלושה ימים, רגע לפני 
השאיר את התינוקת ד, ומיד הורה לוהרופא מבחין כי בצווארה של התינוק הרכה ישנה ציסטה קטנה וחשודה הבולטת מא

 למעקב.
לשוב לביתם בשמחה ובצהלה, אלא שלא כך היו פני  וו בליבם כי הדבר יעבור עד ליום המחר, אז יוכלוההורים המודאגים קי

 הדברים.
יום ועוד יום חולף, והציסטה הקטנה לא רק שאינה נעלמת אלא היא הולכת וגדילה באופן מאיים ואף מפחיד למדי. הפעם כבר 

הרופאים כי הדבר נראה מסוכן, וכי ישנה סכנת חיים לתינוקת אשר תהא חייבת לעבור ניתוח, בתפילה שהיא תצא ממנו הסבירו 
התינוק הטריה והחדשה שקיבלו במתנה, נמצאת בסכנה  -בריאה ושלימה. ההורים בכו ללא הרף ולא ידעו את נפשם מרוב צער 

 גדולה.
ש אב. כמדי שנה בשנה עלתה כל המשפחה בצוותא לצפון הרחוק לימי הנופש בינתיים הגיעה חופשת 'בין הזמנים' של חוד

המלחמה על חייה של אחייניתם הקטנטנה. גם הסב הטרי והמודאג  -רים אוזן פקוחה למתרחש במרכז הארץ יהקבועים, מות
 הצטרף לחופשה, כשלבו נתון כל העת בעדכונים מהמתרחש בביה"ח 'שניידר'... 

מנו וגמרו בני המשפחה לסור לציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, ולשאת שם באחד מימי החופשה נ
 תפילת רבים בצוותא למען בת משפחתם, התינוקת הצעירה, המוטלת בין חיים ו.. ואיש אינו יודע מה יעלה בגורלה.

שעה שלימה, למען ירחם ה' על הילדה הקטנה. לפני  הם התכנסו בציון הרשב"י, והחלו לומר פרקי תהילים בדמעות רותחות במשך
התיבה עבר הסב, הרב שמעון, שהרטיט את הקהל באמירת תהלים נרגשת כשדמעות רותחות זולגות מעיניו. עם סיום התפילה 

ות, וכפי של עולם, הלא אתה רופא כל בשר ומפליא לעש וריבונעצם ר' שמעון את עיניו בדבקות, ונשא תפילה נרגשת מעומק הלב: "
של  וריבונכך אתה יכול גם להעלימו בפתע פתאום", בכה הסב בדמעות תחנונים, ואז הוסיף: " -שהגידול הנורא הגיע בפתע פתאום 

בכוונה, בהתלהבות, בהודאה עמוקה לך על  'לומר את ברכת 'אשר יצראזהר מקבל אני על עצמי בלי נדר, כי מהיום ואילך  ם!עול
להעלים גידול מסוכן מצווארה של תינוקת אומללה", זעקו המילים  -רופא כל בשר ומפליא לעשות  הנס שתחולל, ואין כמוך

 מליבו, כשהוא רועד בבכי נרגש...
שם של כשהיו מזכירים בפניו שהרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע,  עללא בכדי בחר הסב דווקא בסגולה זו, שכן נודע ומפורסם 

ה לומר לזכותו את ברכת 'אשר יצר' בכוונה, באומרו כי זו סגולה בדוקה ומנוסה לרפואה חולה, היה ממליץ כסגולה לרפוא
 ולבריאות. על כן בחר הסב היקר בסגולה זו כהצלה אחרונה לנכדתו הראשונה והיקרה. 

הצוות המעמד הנשגב בציון הרשב"י התרחש ביום חמישי, כשביום ראשון שלאחריו התקיימה פגישה מכריעה בין ההורים לבין 
 הרפואי ובכירי המנתחים בארץ, כולל הרב פירר בעצמו שהגיע לבית החולים לאור נדירות המקרה. 
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לאחר התייעצות קשה, החליט ד"ר יורם שטרן, מנהל מחלקת 'אף אוזן גרון' בבית החולים 'שניידר', כי הניתוח המורכב יבוצע 
... הרופא המומחה שבא להתחיל בניתוח, קרב אל התינקות בעוד כמה שעות. אלא שאז, באורח פלא, הגיע עיכוב לא צפוי

הזערורית שישנה בעריסתה, שב ומישש את הגידול המסוכן והמוזר שעלה בצווארה, ונראה מבולבל ונבוך. הוא הרכיב את משקפיו 
הגידול התקטן לפתע... : 'אינני יודע אם נוכל לערוך את הניתוח היום, משהו מוזר קורה כאן, הודיעובדק שוב את הנתונים, ואז 

נשא עיניים מצפות, 'אולי בעוד כמה ימים יסתבר שבכלל אין צורך  -יתכן שנצטרך לדחות את הניתוח למועד אחר. ומי יודע' י
 בניתוח הזה'... 

 ואכן, גם ביום המחרת אירע הבלתי יאומן: הגידול נסוג, הולך ומתקטן, כמעט ונעלם. 
התרגשות ובשמחה שלא ניתן לתאר, שמע הרב שמעון את בנו קורא אליו ושואג משמחה, כעבור שלושה ימים, ביום רביעי, ב

כששפופרת הטלפון בקושי עומדת בסאת התרגשותו: "זהו! השתחררנו! הרופאים אומרים שזה נעלם מעצמו! לא הותיר כל זכר! 
 המחלה נעלמה כלא הייתה, בלי ניתוח, ובלי כל בעיה!"

 מעומק הלב וכוונת בברכת 'אשר יצר'! עד היכן מגיע כוחה של תפילה

ך לך י !-מה ששי ! ילקח ממך! י  לעולם לא 

 יהודי, ואין דבר נסתר מנגד עיניו.  ללמדנו, עד כמה משגיח ה' על כל צעד ושעל של
ד ומסופר כי באחד הימים, ראה הרבי הקדוש, רבי יצחק מווארקא זי"ע, כי משמשו העני מתהלך במנעלים קרועים. חרה הדבר מא

 .הד בקהילום חשוב הנזקק מאדרבי, ומיד פנה אל כמה נדיבים בבקשה שיתרמו בעין יפה סכום הגון, אותו יעביר לאל
 הסכום בארונו על מנת להעבירו בקרוב לשמשו המסור והאהוב. את נאסף הסכום הנדרש תוך זמן קצר, כשהרבי מניח  ,ב"ה

לא ידע ש הלה,בחין בסכום כסף נאה השוכב לו בנחת בתוך הארון. הסידר השמש את חפציו של הרבי, שוהנה, באותו ערב, בעת 
הוא הרגיש כי אם יקח את סכום הכסף הזה לעצמו, יוכל למלא במעט את  -כבר את נפשו רוב ייסורי העוני, לא יכל לעמוד בניסיון 

 החדר. בלב כואב ונשבר, לקח את הממון לעצמו ועזב את הוא לא עמד בניסיון, ו חסרונותיו וצרכיו.
 לה להפתעתו כי כל הכסף שאסף, נעלם והתאדה כלא היה.ייום למחרת, כאשר פתח רבי יצחק את הארון, ג

 מיד פתח הרבי בחקירות של כל באי ביתו, עד אשר התברר כי הגנב הוא לא פחות מ... השמש בעצמו.
היה מיועד לך, ואילו רק היית ממתין עוד כמה  דע לך כי כל הכסף שהיה מונח בארון, !מיד קרא לו הרבי ואמר לו: "שוטה שבעולם

 . "שעות, היית מקבל את הכסף הזה בהיתר, אלא שכעת שבחרת לקחת אותם באיסור, הפסדת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא
אין אף בריה בעולם לא תוכל להזיק לו או לגעת בו, שכן אמרו חז"ל: " -ך לך יסיים הרבי, "כי מה שנגזר משמיים ששי "!זכור"

  .אדם נוגע במוכן לחברו" שאפילו בנגיעה בעלמא בלא השתמשות, אינו יכול לגעת אם שלא הורשה לו כן משמיים"
 כתב הגאון הצדיק בעל 'ארץ צבי': ו

"ציוונו ה' בדיברה הראשונה: "אנוכי ה' אלוקיך", ופירושו, להאמין בהשגחתו הפרטית על כל פרט ופרט, אשר אי אפשר לשום 
 ליטול לעצמה מאומה, זולת מה שנגזר עליה בראש השנה, הן בענייני פרנסה והן בכל הנאותיה". בריה בעולם

"לכן, ידע האדם כי כאשר מפתהו היצר להוסיף בהשתדלות יתירה על חשבון תורתו ותפילתו, או שמפתהו יצרו לעבור עבירה על 
 הייהנוכמה ירוויח אלא שבידו הבחירה כיצד  הייהננה כמה יזכור כי כבר נקצב לו מראש הש -מנת ליהנות הנאה רגעית של איסור 

ה מיתר, שהרי הבטיחו ה' מראש השנה מהב -והרי שאם יתאפק מליהנות באיסור, תבוא לו הנאה זו ממש בקצב ובמידה זו  -ומתי 
 ירוויח". כמה ו הייהנ

שבידו היתה הבחירה האם לעשות זאת אף על פרעה הרשע נגזר להוציא את עם ישראל ולקדש את שם ה' בכל העולם, אלא "
בצורה קשה של התנגדות ועשר המכות או בצורה של כבוד לה' ולישראל על ידי שישלחם בכבוד רב שיתפרסם בכל העולם, אלא 

 שהוא בחר בדרך הקשה.
 שיש מנהל לעולם אשר עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. מפני"אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלא נימה", 

ן -צדיק"ברכת "ה יעשהרצו ו   יראי

. וצדיק גוזר "רצון יראיו יעשה"ללא ספק גם דרך צדיקי הדורות אשר זכו ונתקיים בהם  מתחזקהקשר שבין האדם לבוראו 
 הבאה: הבעובדלראות  חשניווככפי  ,והקב"ה מקיים

לגדול  שם פעמיולעיר הקודש  רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי, ממרוקו לירושלים, וכשהגיעהגה"ק בגיל שלושים וארבע עלה 
 בן תשעים וארבע. אז רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, שהיה הגאון ה"סבא קדישא", הדור, 

קם הסבא קדישא  ,בהיותו איש אמת, רבנים גדולים בקושי זכו לקבל ממנו מילת שבח, אולם ברגע שהבבא סאלי נכנס פנימה
ך עצמו. הם ישבו ודיברו באותה פגישה, ולבסוף כשהבבא סאלי עמד לכבודו מלוא קומתו! הבבא סאלי נבהל והחל למעט בער

 ביקש ממנו הרב אלפנדרי: "תברך אותי!" ,לצאת
כזאת יוהרה! האם ייתכן שאני הצעיר שבאתי להתברך מפי כבודו, בהבבא סאלי ניסה למחות: "לא ייתכן, רבנו, שאני אתנהג 

 אברך אותו?! חס וחלילה".
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ברכה של אדם ירא שמיים מקובלת למעלה. תדע  ,הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'", כלומר"תוב בתהילים השיב לו הרב אלפנדרי: "כ
 לך שבכל המקומות אין אדם שיש לו יראת שמיים כמוך, ואם כן, איך לא אבקש ממך ברכה?

בירך אותו, והרב הוסיף לו ניסה הבבא סאלי בכל כוחו למעט בערך עצמו, אך ללא הועיל. הרב אלפנדרי לא ויתר לו עד שהוא שוב 
 ברכה על ברכותיו.

הסיפור הזה הפך לשיחת היום בירושלים. בכל העיר דיברו על כך שהרב אלפנדרי קם לכבוד הבבא סאלי, וכולם ביקשו לראות את 
ם שהיו הצדיק הצעיר שעלה ממרוקו כדי לקבל ממנו ברכות. דבר זה גרם לבבא סאלי לתחושת אי נוחות. היו אז בירושלים רבני

 .להתברך מפיוצדיקים גדולים ומבוגרים ממנו בהרבה, ובכל זאת רבים באו אליו כדי 
שנים רבות לאחר מכן, כאשר הבבא סאלי קבע את מקום מושבו בנתיבות ונודע בכל קצות הארץ כפועל ישועות, הופיע לפניו יום 

חמת יום הכיפורים, ולאחר סדרת ניתוחים נשאר מרותק וסיפר כי נפצע במל הצדיקאחד בחור על כיסא גלגלים. הבחור ישב לפני 
לכיסא גלגלים כאשר רגל אחת כלל לא מתפקדת. מצבה של הרגל החל להתדרדר והיה חשש שיצטרכו לקטוע אותה. אותו בחור, 

שמע על שהיה רחוק מתורה ומצוות, החליט כמעשה של ייאוש לנסוע לנתיבות אל הצדיק, ולראות אולי יש אמת בכל הסיפורים ש
 הניסים שיכול הצדיק לעשות.

 שמע הבבא סאלי את סיפורו של הבחור, פנה אליו ושאל: "תפילין אתה מניח בכל יום?".
 "לא", ענה הבחור.

 "על השבת אתה שומר?"
 "לא", באה התשובה.

ו יתברך, ואם אין אנו "אם כן", התפלא הבבא סאלי, "תן תודה על כך שרגל אחת שלך כן בריאה! הרי את הכוח אנו מקבלים מאית
שאינך הולך בדרך התורה והמצוות, כל הטוב  ,עושים את רצונו, בידו לקחת מאיתנו את אשר נתן לנו ולשתק אותנו כליל. ואתה

 שיש לך הוא מתנת חינם".
מבטו ישיר הרב את יפרץ בבכי מר שגרם להתרגשות אצל כל הנוכחים. לאחר שהשתררה דומיה בחדר, ה ,כאשר שמע זאת הבחור

 ל עיניו של הבחור ושאל: "אם אברכך ברפואה שלמה ותוכל לקום על רגליך, האם תהיה מוכן לקבל עליך עול מצוות?".א
 "כן", ענה הבחור.

 תן לי את ידך, ואני מברך אותך ברפואה שלמה לעבודתו יתברך".""אם כן", אמר הרב, 
לקום על רגליו. להפתעתו הצליח לעמוד מלוא קומתו, ואף לצעוד  לאחר שנישק הבחור את ידיו של הרב, אמרו לו הנוכחים לנסות

 כמה צעדים בלי עזרת איש.
ליד דלת דירתו של הרב.  וניסה להלך במהירות גדולה יותר, ועד מהרה מצא את עצמ ,בעודו המום מהשינוי המיידי שחל במצבו

 באזור טלפון ציבורי?" כאן"איפה יש בקפיצה יצא מחוץ לבית, והחל לרוץ כשהוא פונה לעוברים ושבים בשאלה: 
דולה דיבר ג, מרחק כמאתיים מטרים מבית הרב. לשם הגיע הבחור בריצה, ובהתרגשות "הנגב"הטלפון הקרוב ביותר היה בישיבת 

התקשו  ,עם בני משפחתו וסיפר להם בפרוטרוט את אשר קרהו בבית הבבא סאלי. בחורי הישיבה ששמעו בהשתאות את סיפורו
למשמע אוזניהם, אך לאחר שחזר על הסיפור נתפסו לאווירת התעלות נפלאה, שילבו יד ביד ויצאו בריקוד של שמחה יחד להאמין 

עם הבחור להודות לקדוש ברוך הוא על הישועה הגדולה. מאוחר יותר הגיעו רבים לבית הרב והשתתפו בסעודת הודיה מיוחדת 
 לכבוד הנס.

אלי ושינה באופן יסודי את ארחות חייו, אך לא רק הוא חזר בתשובה, אלא רבים הבחור המאושר שמר את הבטחתו לבבא ס
 מים.כשנכחו במקום או שמעו את הסיפור לא שכחוהו זמן רב והתחזקו ביראת שמיים ובאמונת ח

ל כך וכ ,בה סובל הוא מקושי גופני אמיתי ,לפעמים יכול האדם להיות במציאות קשה .אך זאת ועוד למדנו ממעשה מופלא זה
 .אביו שבשמיים המצפה לו בכל רגעבעבור יתעורר ע"י כך לשוב אל לסובב לו הבורא 

ן והמצוה-מידת הבטחו יסוד התורה  ו ל  גדו  עיקר 

בכדי לבחון את תגובותיו, וזאת קטן וקל,  פילוקשה אלא א ןניסיו כרחבהולא  ,ןבניסיולפעמים קורה שהקב"ה מעמיד את האדם 
 ...יםופורקן לאינסטינקטשולט בעצמו או שמא נותן חופש ודרור ליצריו האם הוא  ,מחשבותיו ומעשיו

  :דבר מעניין מאודאומר יז( , רבינו בחיי )שמות יג
אלא מעט מעט, כי הים היה נס  ,לא נקרע הים להם ביחד לעשות להם בסופו שביל ארוך מתחילתו ועד סופו ,"בקריעת ים סוף

ה ַויָֹּנס" )תהלים קיד, ג(". ומידי עוברם היו רואים הים לע ,מפניהם אָּ  יניהם, וכן אמר דוד עליו השלום "ַהיָּם רָּ
, הם לאחוריו נכנסים והים זז בני ישראלו אחריהם, והמצרים רודפים ,המים מולם שוצפים וגועשיםהיו כל הזמן במשך  כלומר,

 . הליכתםתוך כדי  להיבקעעוד קצת, וכל רגע הים ממשיך  נסוגממשיכים הלאה והים 
  הטעם?מה ו

הבטחון ושיהיו עיניהם תלויים לאביהם שבשמים, ולהבחין את ליבם  במדרגת"למה הוצרך לעשות כן? כדי להרגיל את טבעם 
  .לראות אם יהרהרו אחר מידותיו של הקב"ה"
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הוא שורש גמור, כדי שיגדלו נפשם השכלית במדרגת הבטחון ש ןניסיוהכל היה  ,יני ישראל ומקריהם במדברי"ודע כי כל ענ
כדי שיהיו ראויים לקבל את התורה, ומסיבה זו קרע להם את הים מידי עוברם בתוכו ולא בבת אחת, וגם אחרי צאתם  ,האמונה

הּו" )שמות טו, כה("יסיון גמור כעניימים סוף למדבר שור באו למרה והיו המים מרים ונמתקו, כל זה היה נ ם ִנסָּ שָּ   .ן שכתוב "ו 
ּנּו" )שמות יסיון גמור, כעניהיה הכל נ ,יום ביומו ולא לימים רבים"גם ירידת המן דבר  ַמַען ֲאַנס  יֹומֹו ל  ַבר יֹום ב  טּו ד  ק  לָּ ין שכתוב "ו 

  ".ן ביטול תורה צרות באות לעולםוגם אחרי היותם ברפידים ורפו ידיהם מן התורה, בעונש זה בא עמלק ונלחם בהם כי בעו. טז, ד(
 ."הוהמצוסיון גמור לקבוע בנפשם מידת הביטחון, כי מדת הביטחון עיקר גדול ויסוד התורה ייו ננים הללו היכל העני"

ין הבטחון כלל לא קשור לעת צרה ימיועד רק לעת צרה, אבל האמת ששורש ענ הואאו שמסוימת אנחנו חושבים שביטחון זה מעלה 
 הקב"ה.  ילם כלל והכל בידשאין טבע בעו ,קא, אלא הוא קשור למהלך היום יומי שיהודי חיודו

בפועל, לא זאת  לחיות הואין, וביטחון יאוריה של העניהת היא כביכול מילים נרדפות, רק אמונה אלובעצם "ביטחון" ו"אמונה" 
גורם לו הדבר , באמת מתוך ידיעה ברורה בפועלאת המציאות  חיבטוח בזה ורק שהוא יודע ומאמין שהכל מהקב"ה אלא הוא 

לפרטי  מנהל את העולם ה' יתברךאדם קובעים ולא המקרים קובעים אלא היבו ובטוח בה' לא יירא, כי לא בני להיות סמוך ל
 פרטים.

לבחון  זאת, הבחירה כיצד לראותנמצאת  וביד ו,יהיה זה אחי לואפי ת האדם,ויצבוט א מישהוא ואם יבונמשיל זאת במשל. 
כאשר הנקודה המרכזית תמיד תהיה אם רואה אתה ו. סיון ומבחן עבורינ מקום שלמאו  ומריבה מקום של חיכוךמהאם  ,ולהתנהל

 ותועלתו. ןהענייאת עצמך או את טובת 

 לעולם אל תהיה דואג

 :שה צירים מרכזייםודאגות בני האדם נסובים סביב של
 .(, אקטן כח "בני חיי ומזוני" כמובא בחז"ל )מועד

 .בכל עת םשלומלתונה נדאגתו  ,ויוצאי חלציו של האדם ובניאלו  –בני 
 .ויישוב הדעת ות גוף ונפשבריאכוללים חיי האדם ה - חיי

 .והיאך לכלכל את בני ביתו תומחיייני יבמה שדואג על ענ יו,ומזונותפרנסתו  – מזוניו
וב להעדר יישלו הגורמת  לא להגיע למצב של דאגהבד בבד עליו להיזהר שים אלו, אך תחומחובת האדם להשתדל בנכון אמנם ש
 .אהדעת וכיוצ

 וניגע בנקודה אחת מיני רבות.
מדי לילה, לאורך ארבעים שנות הנדודים במדבר, ירד המן על הקרקע. . ארבעים שנה ירד המן לישראל, בזכותו של משה רבנו

 ישראל., וממנו ניזונו שכבת טל מיוחדת היתה נפרשת על הקרקע לפני ירידת המן, ואחרי ירידתו נפרשה מעליו שכבת טל נוספת
היה בה חינוך  -דבר יום ביומו, בשפע כה רב, וכל אחד צריך לקחת רק כפי צורכו מבלי להותיר למחר  -הצורה שבה היה יורד המן 
 יומיומי מאלף לעם ישראל!

 
תלמידיו של רבי שמעון בן יוחאי שאלוהו: מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה, כדרך שהתבואה גדלה פעם אחת 

 ור שנה שלימה? עב
 אמר להם: אמשול לכם משל, למה הדבר דומה? 

אז לא היה הבן  ,עבור כל השנה כולה. ואולם פרנסה למלך בשר ודם שיש לו בן יחיד ואהוב. פעם אחת בשנה היה מקציב לו המלך
ה צריך לקבל את רק פעם אחת בשנה, בעת שהיונהנה מהכסף במשך כל השנה והשתמש בו לכל צרכיו  ואמקביל פני אביו, ה

 . ."נזכר" הבן באביו והגיע אליו לביקור., מזונותיו
 מה עשה המלך? 

 בסיום הביקור שלף את פנקס השיקים, רשם שיק ונתן לבנו. 
 בשיק, חשכו עיניו... הסכום היה קטן מאוד.הבן בחוץ, כאשר התבונן 

 "אבא! נראה לי שחסרים כאן כמה אפסים"... -לאביו ואמר לו  שב
 שוב ובוא אליי ותקבל שיק נוסף". -ו המלך: "בני! לא חסר כאן כלום! השיק שנתתי לך הוא בעבור פרנסת יום אחד! מחר אמר ל

 שאל הבן: "מדוע לא תתן לי את פרנסתי למשך שנה שלמה, כפי שנהגת בעבר?"
ר... על כן נתתי את פרנסתך ליום ענה לו המלך: "עד כה ראיתיך רק פעם בשנה. אני משתוקק לראות את פניך לעיתים קרובות יות

 אחד בלבד, כדי שבכל יום אזכה לראות את זיו פניך"...
הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל! מה עשה? הוריד להם מן ליום אחד בלבד! כל מחנה ישראל מתמלא מן, כך הסביר רשב"י: 

ה... בצורה כזאת חייב כל איש מישראל לשאת את אך למחרת לא נשאר ממנו זכר... אי אפשר למצוא אפילו 'כזית' אחד בכל המחנ
לא אוכל לחיות", וכך  -עיניו לשמיים מדי יום, להתפלל ולהתחנן: "ריבונו של עולם! רחם עליי! אם היום לא תוריד לי מן משמיים 

 מדי יום ביומו במשך ארבעים שנה.
 זהו היסוד של עם ישראל: 

  בצורה כזאת אין דאגות בנוסח של 'מה נאכל', שהרי על ה' יהבנו והוא יכלכלנו.יום יום, שעה שעה! כשחיים  הקב"ה,לחיות עם 
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ן לבוטח ן המאמי בי  ההבדל 

 :( עומד על ההבדל שבין המאמין לבוטחביטחון)ערך  – 'כד הקמחבספרו 'רבנו בחיי 
ד יסובבנו'. והוא הממציא דת החסד המפרנסת את העולם מקיפתו מכל צד, שנאמר 'והבוטח בה' חסיכל מי שבוטח בה' יתברך, מ"

הוא מאמין. שאין אדם בוטח אלא במי שמאמין בו  - כי כל הבוטח לו סיבות שיתפרנס בהם, כי אין הסיבות נבצרות ממנו יתברך.
 ".יתכן שלא יהיה בוטח, כי לפעמים ירא שמא יגרום החטאי - שהיכולת בידו למלא שאלתו. והמאמין

 ש לו פת בסלו ואומר 'מה אוכל מחר', אינו אלא מקטני אמונה. סוטה מח, ב(: כל מי שי) אמרו חז"לו
 ביאר המהר"ל מפראג זצוק"ל: ו

מפרנס בריותיו בכל יום ויום, ולכן זה מקטני אמונה, לפי שאינו מאמין  ' יתברךהרי נאמר "ברוך ה' יום יום" )תהילים סח, כ(, שה
ה' יתברך שהוא זן ומפרנס לכל, בכל עת ב'מה אוכל מחר', שהמאמין שה' יתברך מפרנס עולמו. אם היה מאמין בה', לא היה שואל 

 ובכל שעה, בוודאי ישליך יהבו וביטחונו בה' שיספק לו כל צרכיו, וממילא לא ידאג כלל את דאגת המחר.

רות-לקיטת המן ד לדו  לימו

 כלשונם:, ומן הראוי להעתיקם פרק טו( )שמות 'באר מים חייםדברים נפלאים ומחזקים הובאו בספר '
שמזמין לפני האדם סיבה  ,אף השתדלות, שזה הוא החיוב על האדם לעשות ביגיע כפיו, גם זה הוא סיבות מאת הבורא ברוך הוא"

זו ועסק זה וכדומה, כי הקב"ה הוא סיבת כל הסיבות והוא מסבב כל הסיבות שיבואו אל האדם. ועל כן אמרו חז"ל: כל מי שיש לו 
אינו אלא מקטני אמנה, כי זאת היא בלתי ספק אשר למחר ודאי יסבבנו ה' הטוב אופן שיהיה לו  ,מחרפת בסלו ואומר מה אוכל ל

וכל אדם מובטח מאת הבורא ברוך הוא על לחם לפי הטף ובגדים לכסות עצמו על צד סיפוק לחם לאכול לפי אשר נגזר עליו, 
 שר", ואומר )שם קמו, ז( "נותן לחם לרעבים". , כמאמר הכתוב )תהלים קלו, כה( "נותן לחם לכל בההצטרכות ההכרחי

. ויותר ממה שגזר עליו לא יועיל לו אף אם יעשה כל היוםעל פת במלח לשבוע,  מובטחיםוהנה אמר מפורש "לכל בשר", כי הכל 
ע לו ה' מה מי שיש לו היום פת ואומר מה אוכל למחר, ויגע ועובד על למחר, הרי זה מקטני אמנה, כי למחר ודאי ישפי ,ועל כן

 שיצטרך למחר. 
ובכדי להורות לעם ה' בחינה זו, שלא יהיה אדם אומר מה אוכל למחר, ויאמין באמונה שלמה כי ה' הוא העושה לו תמיד כל צרכו 

אחר, עשה ה' הטוב נס במן, שלא העדיף המרבה מן אכילת יום אחד, בכדי שלא יהיה אדם טורח להזמין  םויזמין מזונו למחר וליו
 , ויאמין באמונה כי ה' אשר השפיע לו היום, ישפיע לו גם למחר בהשתדלות מה.'ברוך ה' יום יום'זה על למחר, רק יאמר מיום 

וגם במן היה להם השתדלות כמו הלקיטה וההולכה לביתו, אשר על כן הנה תחילה "וילקטו המרבה והממעיט", שאחד היה מרבה 
ן למחרתו, ואחד המעיט בלקיטה כי סמך על ברכת ה' שיברכנו ה' במעט כמרובה. בלקיטה, כי חשש אולי לא יהיה לו מחר והזמי

 וכן נעשה שלזה בירך ה' במעשה ידיו, והמרבה לא פעל כלום כי לא העדיף. 
הליכות עולם, לומר להם דבר בעתו, שאיש אל יותר ממנו עד בוקר,  ,ומשה רבינו, כאשר הביט אל דבר זה, ראה מעשה ונזכר הלכה

ווי בפירוש, בכדי להשריש בעם ה' האמונה והבטחון על צד היותר שלם, וללמוד לדורות הבאים שלא יהיה אדם עובד יהיה הצכי כן 
בכל ימיו מיראתו על חסרון מזונותיו להבא, רק כאשר יהיה לאדם על פרנסת יום זה, לא יעסוק עוד ביום זה בהשתדלות הפרנסה, 

יתנהג כל ימיו. ובנתינת לחם הראשון לישראל הקדים לצוות להם אופן התנהגותם, שלא  ויניח הנשאר ביומו לעבודת בוראו, וכה
 ."יעבוד האדם יומם ולילה על מזונותיו למלאות אוכל פיהו, כי הרי במן הממעיט לא החסיר ולא העדיף המרבה

ים"-פרנסת האדם  "לחם מן השמי

לשון הווה, בכל זמן. מכאן לימוד גם לדורות  -השמים" את זאת מלמדת אותנו התורה בפסוק: "הנני ממטיר לכם לחם מן 
 הבאים: 

כשם שהלחם הזה נראה בעליל שיורד מן השמיים, כך בכל האמצעים הגשמיים שנועדו למחייתנו יש לראות תמיד "לחם מן 
וש הטבע. מי, מעל דרך הטבע, שכל כולו תלוי ברצונו יתברך, אף שלעינינו הוא נראה כמכוסה במלבידבר שמי -השמים" 

 כי על כל מוצא פי ה' יחיה"... .בהסתכלות כזו יזכור האדם ויחוש כי "לא על הלחם לבדו יחיה האדם

. . נס. ום מתרחש  י  בכל 

דאגה: מנין יקח להוצאות סידור ביתו במלא הה'חזון איש' זצוק"ל אחרי אירוסיו, ושפך את ליבו  מרן מעשה בבן תורה שבא לפני
 אחרי הנישואין?

  ן איש:החזוהסביר לו 
"אדם בעלותו על ערש יצועו בכל לילה, צריך שיהא קבוע בליבו כאילו אין לו פרוטה אחת אפילו לפת שחרית. ובקומו בבוקר, והנה, 

 ה' בעזרו ועושה לו כל צורכו".
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ומא מתרחיש את פקפוקיו ודאגתו בקשר להצלחת עניין מסוים, בהתבטאו בלשון חז"ל: "לאו בכל יו שוב מעשה באדם שהביע לפני
 ב(., ניסא" )פסחים נ

 וקרא:  ן אישלשמע דבריו התרגש החזו
 בכל יומא מתרחיש ניסא!!!" !"לאו

! ! כיצד לא אבכה! . . כל כך הרבה.  אחרי 

מסופר שפעם הגיע אל הרב אלימלך פירר נדיב גדול מחו"ל ולאחר פגישתם החליטו שניהם לנסוע לכותל המערבי להתפלל. הם 
הנשען על אבני הכותל  55. הם מתקרבים ורואים אדם כבן הרחבההם שומעים קולות בכי מ ות לילה, והנההגיעו לכותל אחרי חצ

 הזדעזע. את בכיו, ובוכה ללא הרף. כל מי ששמע 
אני אגש אליו,  -הרב פירר פנה אל הנדיב ואמר: "לא לחינם זימן אותנו ה' לכאן, אלא כדי שנסייע ליהודי זה במצוקתו. נעשה עסק 

תיכנס אתה לתמונה ותציע את עזרתך  -אני אסייע לו. אך אם יאמר שיש לו בעיה כלכלית  -אשמע שהוא זקוק לייעוץ רפואי ואם 
לא, "לייעוץ רפואי.  הוא הרב פירר ניגש אל האיש, הקיש קלות על כתפו, הציג את עצמו ושאל האם זקוקהלה הסכים ו. "הכספית

 . "כל ברוך ה' בסדרה, איני צריך סיוע", ננער היהודי, "לא
גם הפעם  לתמיכה כספית? הוא, אמר הרב פירר לנדיב, שניגש אל היהודי ושאלו האם זקוק "עכשיו הגיע תורך להיכנס לתמונה"

  .ואין אני זקוק למאומה"ש, "האיענה  ","הקב"ה נתן לי כל מה שאני צריךהתשובה היתה דומה. 
 "? ולבכי כה גדנך בוכה י, "אז מדוע התמההרב פירר 

ילדים שחנן אותי הקב"ה,  12תוך ר לך במשפט אחד", הפתיע שוב אותו יהודי, "אתמול בלילה, חיתנתי את בני האחרון מ"אומַ 
י בנובאתי להודות לבורא עולם, על החסדים הגדולים שעשה איתי במשך כל כך הרבה שנים, עד שזכיתי להכניס לחופה את 

שכשם שהתמיד לבוא במשך השנים אל הכותל ולהתחנן לפני ה' יתברך שיזכהו להשיא  . הוא תיאר את ההרגשה שבליבו,"האחרון
תכן שלא יבוא במיוחד יכך עתה, לאחר שכל תפילותיו התקבלו לפני אדון הכל, ואמש זכה להשיא את אחרון ילדיו, לא י -את ילדיו 

"וכי בבואי להודות ולהלל על חסדים כה גדולים,  - אל הכותל, להודות על כך! וכי רק שצריכים לישועה באים, ואחר כך שוכחים?!
 אפשר שלא לפרוץ בבכי"?!...

ופרט של התקדמות דות על כל פרט   להו

מלכי  תי הנהגותוראי, במשך השנים זצ"למו"ר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין שמעתי מו ממה שזכיתי שבמקצתואסיים במקצת 
", רבנו זצ"ל)ולהלן יובאו הדברים בשם " לזולתו ולבוראו ,ן אדם לעצמוייש בין הקשר שיבקודש, אשר ללא ספק ממחישים את ענ

  (.אשר לשמו ולזכרו תאות נפש
 :רבנו זצ"ל אמר לי

לפיה ההודאה לבורא יתברך מגיעה רק כאשר המהלך לו ציפו וייחלו הושלם כולו  ,ישנה מחשבה מוטעית הרווחת אצל בני האדם
 ונעשה לפי שביעות רצונם. 

 יתברך!!! ליתן שבח והודיה ולהכיר בחסדו הגדול!  ה'ת בידם! על כל שלב ושלב בתהליך הישועה יש להודות לאך טעו
ה האדם לראות ולהכיר בטובת ה' עליו, ואפילו אם היא חלקית ומהווה שלב קטן  צּוו  על כל צעד בהתקדמות לקראת הישועה מ 

 א יתברך.מתהליך ארוך וממושך, כבר ראוי להודות עליו לפני הבור
שצריך להודות על  –או לא מודעים לכך  –מסוים, לא זוכרים  פרטלפעמים אנחנו מודים לקב״ה על מה שנתן לנו, אבל רק על 

נותן לנו כל יום מחדש, על הבריאות, על הפרנסה, על הילדים, ובקיצור, הוא ש כל מה. וזו הטעות.. כי בכל רגע יש להודות על .הכל.
 דים אנחנו לך!!על הכל ה' אלהינו מו

 והוסיף:
ה ושבח הכתובים בספר תהילים, כדוגמת מזמור קי"א, "אודה ה' יצריך שיתן האדם דעתו להודות לקב"ה דרך אמירת פסוקי הוד

  .ה לבורא יתברךיבכל לבב בסוד ישרים ועדה" ועוד מזמורים העוסקים בעניין ההוד
 של שיפור המצב, יש להודות.  –ואפילו קטן  –על כל התקדמות לקראת הישועה. בכל שלב 

 ואכן, באחת הפעמים שביקר חולה, אמר לו רבנו:
על כל בשורה טובה, אפילו קטנה, שיש בה משמעות של הטבה במצב בריאותך, כבר עליך להודות ולשבח לקב"ה, ולא רק בסוף 

 התהליך, כאשר תבריא לחלוטין בעזרת ה'.
 נו בעצמו.קיים זאת רבכנאה דורש אף היה נאה מקיים, וו

כי טוב דו לה'   הו

 פעמים. שלושלומר "הודו לה' כי טוב"  שעליוכתב  ,באחד ממכתביו של רבנו זצ"ל באחרית ימיו
 מדוע?ו
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 סיבות:  שתימ
 תומך בו.ולידו העומד ללא סיוע של אדם  ,הליכוןבאמצעות ההוא הולך כשיו כיון שע - תהאח
 נוזלים.אנטיביוטיקה ו מחדירים לו דרכה היו ,את המחט תוך בשרוו מציאשהו - הוהשני

 מבהיל על הרעיון!
את קיים בעצמו  מאוד, בכל זאת מצבו הכללי היה מורכבגם שחרור, ו דיין עלעל אף שעדיין היה מאושפז בבית הרפואה ולא דובר ע

 להודות לבורא אפילו על התקדמות פעוטה.הדברים שבהם חיזק אחרים, 

! ! ת! יסגרו הכיתו י  שלא 

 ,אליעזר סורוצקין בהר ,מעתי ממנכ"ל החינוך העצמאישש דבר מענייןציין א ,רבנו זצ"ל עסקינןו הקדוש והטהור של זכרכיון שב
שאל כש !₪אלף  35 של סךובו רשם נו זצ"ל בר הנושא את שמו שלכאשר נכנס לתפקידו הראו לו במזכירות המשרד צ'ק סיפר שש

החינוך העצמאי  אותםכיון שיש בחלק ממוסדותיו כיתות קטנות  ,ך העצמאיחינופקודת הזאת ל רשםאמרו לו שהרב  ולמה,על מה 
 .וזו השתתפותו במהלך הרב זצ"ל עושה כל שביכולתו שהכיתות ימשיכו לתפקדלכן ו ,לא יכול לסבסד על פי הקריטריונים

 עם הזמן הכיתות התמלאו.  ,ובאמת
 ...ןייענפרט ואחר, את טובת הכלל... בכל של רבנו בכל ענין, לראות את הארוכת הטווח זו היתה ראייתו 

!-תמיכה חודשית באברך !  מפעים!

 ,ש"ח מידי חודש 2,500 של משך שנים רבות באברך אחד על דרך קבע בסךבהיה תומך זצ"ל שרבנו  ,עוד שמעתי מאחד ממקורביו
  ...בתורה שלו וזכות בשביל שיהיה לו חלקוזאת 
 ממילא לפעמים יוצא ,לחזק את העםכנסים שיעורים ומגיע ל צורך מסירתמקומות לי בכל מינהסביר שכיון שהוא מסתובב רבנו 

עם ו הפרטי( כספ)מ כן עשה הסכם זה? למה יהיה עם זכות התורה שלוהוא דואג משך היום וללמוד, ובזמן לשבת  הרבה אין לוש
 האברך הנ"ל. 

ולת ולהרגיש את הז  לראות 

כיצד זכיתם לכח זה שכל ברכותיכם ותפילותיכם מתקבלות  ,על השבט הלוי זצ"לבהגאון נשאל רבנו ע"י  תההזדמנויובאחד 
 ם ופועלות את פעולתן לטובה?יבשמי

שמא זה מידה כנגד  :נענה ואמר טיעוניולא נתקבלו ראה שפועלות? אבל מש ןן שהימני תמה,ו את הדבריםתחילה ניסה רבנו לבטל 
ים אומרים נשמע בסבלנות את כל יבשמגם אחד ואחד בסבלנות גדולה, ועל כן  מידה. קהל גדול בא אלי והנני שומע ומקשיב לכל

 תפילותיו ונמלא את בקשותיו.
 ן אדם לזולתו"!!!י"ב - למדנו שיעור מהוואנו 

ך חשיבתי  תהלי

 צידה לדרך
 .למדנו במאמרנו זה כמה נקודות מעשיות לחיים

 הזה. אבן יסוד להכרה בכל הנוגע לזולתנו ולבוראנו.עולם בלו זכינו בחסדיו המרובים שהחובה להכיר בחיבור  א.
 נוצר בנפש האדם בתהליך טבעי. -יסוד האמונה  .ב
להכיר דרכם את עצמי,  ,דע שיש להם תכלית המהווה חלק מתהליך חיי המושגחיםזכור ואא ,כאשר אני חווה דברים לא נעימים .ג

 את בוראי. -זולתי, ומעל הכל 
 סיו וחסדיו הרבים.יההתבוננות בהשגחת הבורא עלינו, בנעד היכן מגיעה חשיבות  .ד

 עבודה מעשית
 כמה נקודות מעשיות:ל ידרשונ
 כיצד אתמודד עם קושי? .א
 השמח בחלקו. -כיצד אתמודד עם קנאה?  .ב

? דד עם קושי  כיצד אתמו

  .תשובת הרב לשאלתואת ו את רבו )כלשונה וככתבה(,בחור  ה ששאלנציג שאלתחילה  א.
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היצר הרע פשוט משגע אותי! קוראים לי איציק ואני בחור מאוד מאמין שמנסה  ,הרבכבוד ישר ולעניין,  גש לנושאא שאלה:
בכל פעם מופיע קושי וניסיון  !זה לא נגמר -להתחזק, אבל כל הזמן יש לי התמודדויות, כמה שאני מתאמץ ונדמה לי שאני מצליח 

 עם היצר הרע?! מתמדת לחמהנגזר עלי לחיות תמיד במהאם חדש. מה לעשות?! 
  תשובה:
 היקר. איציקלך שלום 

 ,זכה להיכנס ל'יחידות' )מפגש פרטי( עם אחד האדמו"רים שחיו בדור הקודם. כשנותרו שניהם לבדם 15אספר לך סיפור. נער בן 
ק להתפלל, ללמוד תורה אבל הרבה פעמים אין לי חש ,לרבי בכנות: "קשה לי לשמור מצוות. אני יודע שכך צריך לעשותהנער אמר 

 או לקיים את מה שצריך".
"נו, ברור" אמר לו הרבי, "רק מלאכים עושים תמיד את רצון ה' בחשק ובהתלהבות, לבני אדם יש יצרים, התמודדויות ומניעות 

 שנתאמץ ונעשה למרות הקושי".  -שצריך להתגבר עליהם. אבל זה בדיוק מה שהקב"ה רוצה 
 לברואצריך את זה?! למה הוא לא ברא רק מלאכים שתמיד יעשו בדיוק את רצונו? למה לו  הואר, "מה "אני לא מבין", הקשה הנע

 הקשיים שלהם?"את בני אדם ו
 הרבי חייך אל הנער ושאל: "מה התחביב שלך?" 

  ."ציור", היתה התשובה
 "וכמה לדעתך עולה הציור היקר ביותר של הצייר הגדול ביותר בעולם"?

 דולר", השיב הנער. מיליון 3"בערך 
שהצייר יעמוד על שפת הים, ולנגד עיניו יהיו ילדים משחקים על החוף לאור השקיעה והוא יצייר אותם, ", המשיך הרבי, "נניח"

ה. אם הצלם ירצה למכור את התמונה  א   ? "כמה היא תהיה שווה -ולצידו יעמוד אדם אחר וישלוף מצלמה ויצלם את אותו ַמר 
 נה נער.סנט" ע 35"בערך 

 "ומה יותר מדויק", שאל הרבי, "הציור או הצילום?".
 "ברור שהצילום", ענה הנער, "הוא משקף לגמרי את המציאות".

סנט ועל  35"אז עכשיו אני לגמרי לא מבין", אמר הרבי, "אתה אומר שהצילום הרבה יותר מדויק מהציור, ובכל זאת הצילום עולה 
 זה יכול להיות?!"מיליון דולר. איך  3הציור ייקחו 

שרון, יבן אדם חי, שמכניס לתוכו את כל הכ יוצראמר הנער, "את הצילום עושה מכונה, מכשיר חשמלי, את הציור  באמת","נו, 
 מיליון דולר...". 3הוא נותן את הנשמה שלו. זה שווה  .הרגש וההשקעה
ריבונו של עולם 'מדויקים' ויבצעו מיד כל משימה, אבל  "בדיוק כך גם אצלנו. נכון שהמלאכים יהיו הרבה יותר :הרבי חייך ואמר
ההתגברות. והקשיים, ההתמודדות עם . הוא רוצה 'ציור' שיבצע אדם חי, שיכניס לתוכו את כל הרגש, האהבה, לא רוצה 'צילום'

 הקב"ה לא זקוק לכך שיתבצעו 'משימות', הוא רוצה אותנו, את הלב והנשמה שלנו".
  .איציק זאת התשובה גם לשאלתך,

עם היצר והתגברות על קשיים. זה בדיוק מה שה'  מתמדת בכוונה! סיפרת על מלחמה -הקב"ה שם אותנו בעולם מלא התמודדויות 
 ."רוצה מאיתנו, ואשריך שאתה זוכה להיות לוחם בצבא של ריבונו של עולם. אותך בדיוק הוא רוצה, ולא עוד מלאך או רובוט

הקושי הגדול מול היצר הוא עשות בחכמה, ויש הרבה עצות ושיטות לזה. אחת מהן היא זו: כמובן שאת המלחמה הזו צריך ל
את המקומות בהם  לצפות מראשבאמת קשה לגבור עליו. החכמה היא  ,כשאנחנו נמצאים ב'שטח' האויב בהתמודדות חזיתית.

מן לנו היצר הרע ורוצה למשוך אותנו עמוק לא להתקרב בכלל אל הבור ואל הרשת שטו .לעקוף אותםאנחנו עלולים ליפול, ופשוט 
 לשם...

דד עם קנאה  השמח בחלקו-כיצד אתמו

 רבים שואלים כיצד אפשר באמת להתמודד עם "קנאה".  ב.
 :על הניסיון יכול להקל הרבהש ,חשוב ביותר ,יסוד אחדב נעסוק כאןאך  ,הנושא רחב מאוד

 ח בחלקו". השמ ?אבות )פרק ד'( אומרת: "איזהו עשירמסכת המשנה ב
 "בחלקו"?  הפירוש השמח במה שיש לו"? מה ?ויש להבין: מדוע לא כתוב "איזהו עשיר

רק לו. כל אדם הוא אפוא חלק חשוב בתמונה הכללית, כמו בפאזל גדול. אך ו ,לכל אדם יש תפקיד ושליחות, שהם מיוחדים לו
ק הזה כולל את כל מה שהאדם צריך לצורך התפקיד משום כך, לכל אדם יש "חלק" ייחודי, בהתאם לתפקיד שלו בעולם. החל

 והשליחות המיוחדים שלו.
מצלמה. הצלם לא  -הנגר מצטייד במסור ובבולי עץ לצורך מלאכתו, והטבח בסכין ובסיר. לסייד יש דלי של צבע ומברשת, ולצלם 

 וק לכלים המתאימים לתפקיד שלו.ינסה לצלם בעזרת המסור, והטבח לא יבשל מאכלי גורמה בדלי של צבע. כל בעל מלאכה זק
כלים שקיבלו. הם הם את הכלים הנחוצים לשליחות שלו. אין לו, אם כן, שום סיבה לקנא באחרים על יכל אדם מקבל משמי

 מתאימים להם, ולא לו. אילו היה מקבל את מה שיש לזולתו, החיים שלו היו הרבה יותר קשים.
 מלך אחד אמר לחכם:
 )דבר כלשהו(, הייתי מספק לך )אותו( כל ימי חייך". "אילו היית שואל ממני
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 אמר לו: "ולמה אשאל ממך, ואני עשיר ממך"?!
 אמר לו המלך: "ואתה היאך עשיר ממני?"

 אמר לו: "מפני שאני מסתפק במעט אשר לי, יותר ממה שאתה מסתפק ברב אשר לך" )רבי שלמה אבן גבירול(.
 יו.אין שום סיבה וטעם לקנא באחר על הצלחות

 אנחנו לא צריכים לעשות מה שהחבר/העמית/השכן עושה.
אנחנו כן נעשה כל שביכולתנו כדי לנצל באופן המיטבי את הכוחות והכלים שניתנו לנו. וגם אם בתחילה אנחנו לא רואים תוצאות, 

 נתאזר בסבלנות.
 כן! אנחנו יכולים! , אנחנו עוד נצליח.רת ה'בעז

 


