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"ומה עוד?"
"בשנה שעברה העסק שלנו היה על סף תהום", נואם בעצב 

ציני מנהל המפעל בנאום הסיכום של השנה לעובדיו.
"השנה, צעדנו צעד אחד קדימה"...

***
הכילה  ליצחק,  כלה  אחר  בחיפושו  אליעזר  של  תפילתו 

לו  שיוכיח  השמים  מן  לסימן  בקשה 
מחפש  שהוא  הצדקת  האשה  זו  האם 
אשר  הנערה  "והיה  אבינו:  יצחק  עבור 
אומר אליה הטי נא כדך ואשתה, ואמרה 
גמליך אשקה, אותה הוכחת  וגם  שתה, 
חסד  עשית  כי  אדע  ובה  ליצחק  לעבדך 

עם אדוני".
בעל  מהוגן,  אדם  אלינו  ומגיע  נניח 
כמה  מאיתנו  ויבקש  נורמטיבית,  חזות 
שהוא  לנו  ברור  אוכל.  לקנות  שקלים 
בכיסנו  אסור,  שימוש  בכסף  יעשה  לא 
יש כמה שקלים שאנחנו בהחלט יכולים 
להעניק לו וזה לא יחסר לנו כל כך. האם 

ניתן לו או לא?
במאור  הכסף  את  שנעניק  להניח  סביר 
לחוצים  לא  אנחנו  אם  בעיקר  פנים, 

בזמן...
תסתכם  בקשתו  כל  אילו  יקרה  מה  לחשוב  ננסה  עכשיו 
כרוך  והדבר  כמעט,  כספית  הוצאה  זו  אין  מים.  בכוס 
במאמץ מועט. סביר להניח שרוב מוחלט של המתבקשים 
להעניק כוס מים היו מוכנים ברצון לעזור לאדם המבקש 

כזו בקשה.
טירר  חיים  רבי  להרה"ק  שבת",  של  "סידורו  בספר 

אליעזר  דעת:  נתינת  המצריכה  הערה  ישנה  מטשרנוביץ, 
מבקש סימן לכלה בעלת חסד - שהיא תסכים להשקות 
אותו מים. וכי חסרים אנשים ברחוב המוכנים לתת מים 

לעובר אורח צמא?! 
זו המעלה שתגדיר שמדובר ב"הוכחה מן השמים", ו"בה 

אדע כי עשית חסד עם אדוני"? 
ביקש  שהוא  מכך  להתעלם  אין  נכון, 
שהיא תסכים להשקות גם את הגמלים. 
הוכחה  בכך  רואה  אליעזר  מדוע  אבל 

לאשה המיועדת מן השמים?
בעת  ישראל  מגדולי  לאחד  נכנס  עני 
העני  בביתו.  לתלמידים  תורה  שלימד 
סאת  השולחן  על  ושפך  בבושה  ניגש 
צרות מזעזעת. הוא נזקק לעזרת הבריות 
כדי שלא תאבד משפחה שלמה מישראל 

וכל המרבה לעזור הרי זה משובח.
הרב שמע, השתתף והזדהה עם מצוקתו. 
לעני  והעניק  מכיסו  הגון  מטבע  הוציא 
מרעיף  שהוא  תוך  יפות  פנים  בסבר 
נרגשות  הודה  העני  ראשו.  על  ברכות 
השיג  הרב  של  קולו  הדלת.  לעבר  ופנה 
מכיסו  הוציא  הרב  לחזור.  מתבקש  כשהוא  בפתח  אותו 

מטבע נוסף והגיש לו בחיוך.
התלמידים:  לתמיהת  הרב  הסביר  העני  של  צאתו  לאחר 
ייסוריו  את  בשמעי  בקרבי  לבי  נכמר  הראשונה  בפעם 
כאשר  אולם  יפה,  סכום  לו  הענקתי  אמת.  דברי  וניכרין 
וחסד,  אמיתית  צדקה  כאן  שאין  הבנתי  לדלת  פנה  הוא 
שכדי  חשתי  לו,  שעזרתי  הגם  מצפון'.  'השתקת  אלא 
לקיים מצות חסד אמיתית בלא פניות ורחמנות אישית, 

שתי מטבעות 
בשל מה?

כוס מים 
סימן משמים?



עלי להעניק לו שוב את אותו סכום כשהפעם אני מקיים 
מצוה טהורה...

אליעזר  של  בקשתו  את  מחדד  שבת"  של  "סידורו  בעל 
בחיפוש כלה ליצחק: הוא לא חיפש אשה עם "לב טוב". 

הוא חיפש אשה "בעלת חסד". 
אורח  עובר  של  בקשה  ששומע  אדם 
לשתות מעט מים, והוא מוסיף על בקשתו 
אשקה.  גמליך  וגם  שתה,  המבקש:  של 
ברצונו לעזור לו מעבר למה שביקש – זהו 

חסד אמיתי.
בכך מתבארים דברי הגמרא במסכת שבת 
(קד.) [בתרגום]: מפני מה רגלה של האות 
מפני  ד'?  האות  כלפי  ומושטת  פשוטה  ג' 

שדרכו של "גומל דלים" [גימ"ל דל"ת] לרדוף אחרי הדל.
אנחנו יודעים שהעשירים יושבים בביתם והעניים מגיעים 
אליהם. מדוע הגמרא מגדירה שגומל הדלים "רודף אחרי 
הדל"? משום שזוהי הגדרתו של "בעל חסד": לא לחכות 
את  לחפש  ללכת  אלא  לעזור,  כדי  ויבקש  יבוא  שהשני 

הדלים ולעזור להם. ואם כבר אירע שביקשו – לתת להם 
מעבר לרצונם. להוסיף על הבקשה.    

***
רש"י מבאר את דברי אליעזר "אותה 'הוכחת'... ובה אדע 
כי עשית חסד עם אדוני" – "ראויה היא לו וכדאי ליכנס 

בביתו של אברהם".
אברהם אבינו ישב בפתח האוהל משום 
שלא הגיעו אורחים, הוא חיפש מה ניתן 
לעשות עבור השני. אם רבקה מתבקשת 
לתת רק כוס מים והיא מוסיפה להציע 
שאיבה לגמלים כדי לתת מעצמה יותר, 
שהיא  מזו  גדולה  הוכחה  שאין  הרי 
כדאית וראויה להיכנס לבית כמו ביתו 

של אברהם. 
"גומל  של  דרכו  לזכור:  צריך  חסד  לעשות  שאוהב  יהודי 
אחד  "צעד  עם  להיות  תמיד  הדל.  אחרי  לרדוף  דלים" 
קדימה" ולפקוח עיניים ולב היכן ניתן וצריך עזרה. למלא 

את הבקשה, ולברר ברגישות: "ומה עוד?"...

"מעל פני מתו" (כג, ג)

אברהם אבינו רצה לקבור את שרה במערת המכפלה. הרבי 
רבי יונתן אייבשיץ מקשה: ידוע ומפורסם הדבר שבמערת 

המכפלה נקבר רק מי שנפטר במיתת נשיקה.

אם  לו,  מניין  שרה,  של  בפטירתה  נכח  לא  הרי  אברהם 
במערת  לקברה  ומותר  נשיקה  במיתת  נפטרה  ששרה  כן, 

המכפלה?

זרה  עבודה  במסכת  הגמרא  דברי  פי  על  זאת  מבאר  והוא 
וניצב  המוות  מלאך  מגיע  אדם  של  פטירתו  בשעת  (כ:): 
פיו,  את  פוער  הוא  אותו  רואה  שהחולה  וכיון  מראשותיו 
המוות  מלאך  של  חרבו  בקצה  התלויה  מרה  של  וטיפה 
נופלת לתוך פיו, היא הגורמת שהמת יסריח ושפניו יוריקו.

נשתמר  שיופיה  וראה  שרה  בפני  הסתכל  אברהם  והנה 
במלואו ולא הוריקו פניה. הבין מכך שהיא נפטרה במיתת 
ביאור  וזהו  המכפלה.  במערת  להיקבר  וראויה  נשיקה 
וידבר אל בני חת  'פני' מתו  "ויקם אברהם מעל  הסמיכות 
לאמר". בשל כך שראה את פניה של שרה פנה לדבר עם בני 

חת על קבורתה במערת המכפלה. 

"גם מקום ללון" (כד, כה)

יהודי לעיירה גוסטינין. כאשר ראה  באישון לילה נקלע הלך 
מזוזה  ובראותו  לפתח,  ניגש  הבתים  אחד  בחלון  דולק  אור 
הרה"ק  הבית,  ובעל  הדלת  על  דפק  יהודי.  בית  שזהו  שמח 
רבי יחיאל מאיר מגוסטינין שישב ועסק בתורה, פתח לו את 

הדלת. 

"האם אוכל לישון כאן הלילה?" שאל הזר. רבי יחיאל מאיר 
והשקהו.  והאכילו  שולחן  לפניו  ערך  לביתו,  בשמחה  הכניסו 
ושב  ערבה  לשינה  מיטה  הרבי  לו  הציע  האורח  ששבע  לאחר 

לתלמודו.

הופתע  הכנסת,  לבית  ואורחו  המארח  נכנסו  כאשר  בבוקר 
המפורסם  הרבי  העיירה,  רב  הינו  שמארחו  לראות  היהודי 
את  שהטריח  בכך  גדולה  נעימות  אי  חש  הוא  מגוסטינין. 

הצדיק עצמו לשרתו.

"אנא, רבי", התחנן האיש, "מחל לי על שהשתמשתי בתלמיד 
ובחיוך  בנועם  לו  השיב  מאיר  יחיאל  רבי  ידיעתי".  בלי  חכם 
פעם  "שבכל  אחד:  בתנאי  ולסלוח.  למחול  מוכן  שהוא 
שתזדמן לגוסטינין תתארח אצלי. ותזכני במצוה יקרה זו"...    

יתן 
ויחזור ויתן



"התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך" 
(כד, נח) 

אם  ואף  מעצמי,   - אלך  "ותאמר 
אינכם רוצים" (רש"י).

רמז  (תהלים  שמעוני  בילקוט  איתא 
והוציא  הקב"ה  גלגל  "לא  תשצה): 
שרה  בשכר  אלא  ממצרים  ישראל 
שאמרו  בשכר  ולאה...  רחל  רבקה 
הזה?  האיש  עם  התלכי  לרבקה 

ותאמר אלך".
בין  השייכות  מה  ביאור  צריך  והדבר 
"אלך",  רבקה  של  הנחרצת  אמירתה 
בני  את  הוציא  שהקב"ה  כך  לבין 

ישראל ממצרים.
מבילגורייא  מרדכי  רבי  הגה"ק  כ"ק 
כ"ה  פטירתו,  יום  (שהשבת  זי"ע 
המדרש  דברי  את  מביא  מרחשון), 
הבכורות  פחדו  בכורות  מכת  שלפני 
בני ישראל  מכך שלא משחררים את 
וביקשו מאבותיהם שישלחו את בני 
הסכימו,  לא  המצרים  אבל  ישראל. 
הבכורים  בין  קשה  קרב  והתחולל 
לאבותיהם ונהרגו מהם רבבות. וזהו 
בבכוריהם".  מצרים  "למכה  שנאמר 
כי  נאמר,  לא  מצרים'  בכורי  'למכה 

אם 'למכה מצרים בבכוריהם'.
הגה"ק  מפרש  האמור  פי  על 
רבקה  שאמרה  בשכר  מבילגורייא: 
הוריה  מבית  לצאת  מוכנה  שהיא 
אפילו בעל כרחם ושלא ברצונם, זכו 
כרחם  בעל  ממצרים  לצאת  ישראל 
של המצרים. ועומק הדבר הוא בכדי 
שהסכימו  למצרים  טובה  יכירו  שלא 
בעל  אותם  שחררו  שהרי  לשחררם. 

כרחם ושלא בטובתם. 
***

מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בנו, 
רמז  בדרך  לבאר  מוסיף  שליט"א, 

הפסקנית  אמירתה  בין  הקשר  את 
תוכן  וזה  מצרים.  ליציאת  רבקה  של 

דבריו:
ואנשי הבית טענו בפני אליעזר:  לבן 
מלא  מבית  כעת  יוצאת  רבקה 
טומאה, בית של רשעים. היא הולכת 
להיכנס לבית הקדוש ביותר בעולם – 
בית אברהם ויצחק. אי אפשר לעבור 
לכן  לכך.  להתכונן  בלא  חד  במעבר 

"תשב הנערה איתנו ימים או עשור", 
כדי שהדבר ייעשה בהדרגה.

והיא  אבל רבקה לא הסכימה איתם 
חידשה לכלל ישראל שכאשר מדובר 
לעשות  צורך  אין  רוחניים  בעניינים 
האדם  אלא  בהדרגה,  הדבר  את 
צריך לקבל על עצמו באמת ובתמים 
לעמוד  לו  שיעזור  בהקב"ה  ולבטוח 

בקבלתו.  
ללא  מיד.  "אלך".  להם:  אמרה  ולכן 

הדרגה. 
מצרים  בשעבוד  ישראל  היו  כאשר 
וכאשר  טומאה,  שערי  למ"ט  נכנסו 
רצה הקב"ה להוציאם ממצרים לשם 
המקטרגים  טענו  התורה,  קבלת 

שהמעבר מדי חד... אי אפשר לצאת 
לקבלת  היישר  מצרים  מזוהמת 
נותרים  ישראל  היו  אם  אך  התורה. 
וחס  חלילה  אחד,  רגע  עוד  במצרים 

היו אובדים שם בשער הנו"ן.
רבקה  שבזכות  המדרש  שאומר  וזהו 
רבקה  שהרי  ממצרים.  ישראל  יצאו 
שאין  צאצאיה  ישראל  לכלל  חידשה 
צורך לחשוש ולפחד מהעלייה בהר ה' 
ומכניסה בעבודתו ולא משנה באיזה 
לבטוח  צריך  הוא  האדם.  נמצא  מצב 
בקב"ה שיעזור לו לעשות זאת בצורה 

הטובה ביותר.
***

על  כננס  בזה  נראה לבאר  בדרך רמז 
במסכת  הגמרא  דברי  את  ענק,  גבי 
יצר  של  אומנתו  "כך  (קה:):  שבת 
ולמחר  כך  עשה  לו  אומר  היום  הרע, 
אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד 

עבודה זרה והולך ועובד".
ומשכנע  הרע  היצר  מגיע  לעתים 
אחת  בבת  יפרוש  לבל  האדם  את 
שאינם  או  האסורים  הדברים  מן 
תקופת  לו  מציע  הוא  עבורו.  טובים 
הסתגלות ומעבר מדורג ועדין. תלמד 
ותתפלל, תקיים מצוות, ורק תפחית 
מעט בכמות של הדבר האסור. "היום 
נפחית  ולמחרת  כך",  עשה  לו  אומר 
עוד קצת מן הכמות "ולמחר אומר לו 

עשה כך".
והסכנה שבדבר היא שהאדם מתרגל 
והוא  ממנו,  חלק  שנעשה  עד  לחטא 
של  עבודתו  היא  שכך  בטוח  כבר 
עבוד  לו  שאומר  "עד  וזהו  מקום. 
עבודה זרה", תעבוד את הקב"ה בלי 
הורגלת,  בהם  האיסורים  מן  לפרוש 
"והולך  בצדקתו  משוכנע  והאדם 

ועובד".

בעניינים רוחניים אין 
צורך לעשות את הדבר 
בהדרגה, אלא האדם 
צריך לקבל על עצמו 

באמת ובתמים ולבטוח 
בהקב"ה שיעזור לו 

לעמוד בקבלתו

ולא יכלו להתמהמה
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


