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חדש על המדף: כסף מלא
ברכב?"  הנזק  את  לי  לתקן  לך  יעלה  כמה  מושג  לך  "יש 
זעק בעל רכב יוקרתי על בעל רכב פשוט שפגע בו בשוגג.

הנהג הפוגע לא התאפק מלגחך: "אתה דואג לרכב בזמן 
שהיד שלך חטפה מכה רצינית ונפצעה קשה?"

הנהג הנפגע העיף מבט על ידו ונחרד: "איפה נעלם שעון 
הרולקס שלי?"...

***
קם  אבינו  אברהם  איננה.  אמנו  שרה 
של  בקבורתה  לטפל  כדי  מתו  פני  מעל 
עם  שידברו  חת  לבני  פונה  הוא  שרה. 
למכירה,  שלו  הקרקע  חלקת  על  עפרון 
ועפרון מציע לתת אותה בחינם. אברהם 
מסרב לקחת בחינם: "בכסף מלא יתננה 

לי בתוככם לאחוזת קבר". 
שמעתי על 'קמח מלא', 'עץ מלא' ואפילו 
מלא'?  'כסף  זה  מה  אבל  מלא'.  'עולם 
יצחק  הרה"ק  מדייק  הזה  הדיוק  את 

יעקב מביאלה, בעל ה"דברי בינה". 
למול  להחשות,  התקשה  הגביר  דוד 

היום,  בצהרי  הנהר,  שפת  על  האביון  זלמן  יושב  עיניו 
לידו דלי עם מעט מים ובידו חכה והוא מנסה לדוג דג או 

שניים לארוחת הצהריים למשפחתו. 
לסביבה,  ידידותית  בטפיחה  מאחור  דוד  ניגש  "זלמן", 
"אני לא מבין אותך. אתה יושב עם החכה מדי יום בשביל 
דג או שניים, אחר כך אתה קצת נח וקצת קורא תהלים 

ושומע שיעור בין מנחה למעריב".
ואיך  הגביר  רוצה  מה  להבין  כמנסה  בראשו  הנהן  זלמן 

לעצמי",  חושב  "אני  שלו.  היומי  הדיג  לניסיון  קשור  זה 
המשיך דוד, "מדוע שלא ִּתלווה מעות, תעסיק לך שניים-
התוצרת  את  תמכור  בדיג,  לך  שיעזרו  נערים  שלושה 

לתושבים ותתפרנס ברווח".
אעשה  "ומה  ושאל:  ידיו  את  ניגב  החכה,  את  הניח  זלמן 

אחרי שאתפרנס ברווח?" 
לא  שמא  אוזניו,  את  שפשף  הגביר 
בסבלנות:  הסביר  אך  כיאות,  בהן  שמע 
קטנה,  סירה  לך  תשכור  "תתרחב. 
דגים  במצודתך  תעלה  רשתות,  תפרוש 
שאינם מצויים בסמוך לחוף וכך תגדיל 

את הכנסתך". 
מה  "אבל  זלמן,  הסכים  ויפה",  "טוב 

אחר כך?" 
והחליט  עסק  לו  יש  מי  עם  הבין  הגביר 
להסביר לו לזלמן מעתה ועד עולם כיצד 

מתנהל מסחר ומה הם השלבים: 
לקנות  כסף  די  בידך  יהיה  הבא  "בשלב 
את הסירה, לא תצטרך להוציא הוצאות 
יותר, תוכל  שכירות. כאשר תרוויח עוד 
כבר לשכור דוכן של קבע בשוק למכירת הדגים. תרוויח 

סכום הגון מדי חודש ואפילו תחסוך".
לגביר  סימן  אך  מבין,  שהוא  לאות  בראשו  הנהן  זלמן 

להמשיך את התיאור. 
ועבודה  חריצות  של  שנים  מספר  לאחר  תגיע  "אתה 
את  ְיַעְּבדּו  בו  מפעל,  לקנות  תוכל  בו  שכזה  למצב  נכונה 
הדגים הרבים שידוגו עבורך צי של שוליות דייגים. אפילו 
בבית  ועניבה  מקטורן  עם  תשב  בדג,  לגעת  תצטרך  לא 

בין 'כסף מלא' 
ל'מלא כסף'

הדייג שסירב 
להיות עשיר



החרושת לעיבוד הדגים ושיווקם, ותוכל ליהנות ממפעל 
חייך".

"ואחרי  מעשה-תם:  ושאל  בהנאה  ידיו  את  חיכך  זלמן 
שאהיה כל כך עשיר מה אעשה?" 

הפנוי,  בזמנך  ליהנות  "תוכל  נפש:  בפיזור  השיב  הגביר 
חכה  עם  להנאתך  לדוג  לצאת  לדוגמה 

בצהרי היום". 
זלמן הריע בתרועת מנצחים ושאל: "למה 
יכול  אני  כעת  כבר  אם  הבלגן,  כל  לי 

ליהנות ולדוג בשלווה?!"...
כי  ידע  ולא  עין  רע  איש  ְלהֹון  "נבהל 
הפסוק  את  המדרש  דורש  יבואנו",  ֶחֶסר 

יבואנו",  "חסר  ולבסוף  בחינם  שדה  שהציע  עפרון,  על 
שנחסרה אות ו' משמו ונכתב עפֹרן. 

במבט מעמיק יותר, החיסרון היה גם מוחשי: עפרון היה 
להוט כל ימיו אחר כסף ועוד כסף ועוד כסף. תמיד הרגיש 

שאין לו מספיק, תמיד הרגיש שחסר לו.

לעומתו, אברהם אבינו, נתברך בכך שגם כאשר לא היה לו 
מאומה, הרגיש שלא חסר לו כלום. וזהו שאומר אברהם 
כזה  כסף  מלא',  ב'כסף  המערה  על  משלם  אני  חת,  לבני 
שלא רודפים אחריו להשיג ממנו עוד ועוד, רק כדי להגיע 
בסופו של דבר למה שיכולנו להשיג גם קודם לכן ובלי כל 

הבהלה לזהב.
 ***

לנו  יעזור  בינה"  ה"דברי  של  זה  יסוד 
בחיים.  העדיפויות  לסדרי  לב  לשים 
מה העיקר ומה הטפל. זה מצוי בענייני 
בענייני  מכך  פחות  לא  אבל  כספים, 

הרוחניות, הבריאות, המשפחה ועוד. 
בלי  השונים  לצרכיו  לדאוג  שיודע  מי 
לרדוף בבהלה בהשגת מותרות, ויודע מה קודם למה, יש 
לו חיים מלאים, יש לו עולם מלא. מי שמחפש את השעון 
במקום לדאוג ליד הפצועה, גם הישגיו וכספו הם ההיפך 
ברצותו  הנפש  שלוות  את  שיאבד  ייתכן  מלא'.  מ'כסף 

להשיג מעט שקט ורוגע...  

"וישתחו אברהם לפני עם הארץ" (כג, יב)

רבי  הרה"ק  היה  רבים,  בת  בשער  ונודע  מומחה  מוהל 
תדיר  אברהם".  "אשל  בעל  מבוטשאטש,  דוד  אברהם 
היה נוסע למקומות שונים שהזמינוהו להכניס את בנם 

בבריתו של אאע"ה. 

גילה  כמוהל,  לשמש  הוזמן  כאשר  הפעמים  באחת 
מדאורייתא  הארץ  עם  יהודי  הפעם  כובד  שבסנדקאות 
ומדרבנן, אלא מחמת שהיה עשיר מופלג וקרוב למלכות, 
לא  הבן  שאבי  לשער  (ונקל  הסנדקאות  את  לו  העניקו 

היה תלמיד חכם יותר מהסנדק...).

הלז  הארץ  עם  הסנדק  של  לבו  כטוב  המילה,  בסעודת 
שכעת  אברהם"  ה"אשל  לעבר  ליהג  ששתה,  הרב  ביין 
וה"אשל  והנכבד,  החשוב  הוא  שהסנדק  כמה  ראו  כולם 
הוא  התינוק,  את  מל  כאשר  שכן  בפניו,  נכנע  אברהם" 

התכופף לעבר הסנדק.

נענה ה"אשל אברהם": ומה אעשה? אנוס על פי הדיבור 
אברהם  "וישתחו  בתורה  הוא  מפורש  פסוק  הייתי, שכן 

לפני עם הארץ"...

 

"ֻאַלי לא תאבה האשה ללכת אחרי" (כד, לט)

למצוא  מחזר  והיה  לאליעזר  לו  הייתה  בת  כתיב.  "ֵאַלי 
עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו. אמר לו 
אברהם: בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך" 

(רש"י). 

לפי זה יש להבין מדוע כאשר עמד אליעזר לפני אברהם לא 
נרמז הרמז הנ"ל, אלא נכתב (כד, ה) "אולי" מלא.

ה"סולם",  בעל  של  הבכור  (בנו  "שמעתי"  בספר  מתרץ 
בפנקסו  וכתבן  וקצרות  רבות  אמרות  מאביו  שמע  אשלג, 
כאשר כל אמרה מתחילה במילה "שמעתי", לאחר פטירתו 
יותר  המגדירו  השם  את  לו  והעניקו  הספר  את  הדפיסו 
את  וקיבל  אבינו  אברהם  לפני  אליעזר  עמד  כאשר  מכל): 
בדעתו  להעלות  ההין  לא  ליצחק,  כלה  למצוא  השליחות 
מן  שכן  אברהם.  של  בביתו  ליכנס  מתאימה  תהיה  שבתו 

הסתם צריך שתהיה מיוחסת מאוד.

אולם כאשר עמד לפני בתואל ולבן וראה עם איזה מחותנים 
יש לו עסק, אמר שאם לא תאבה האשה ללכת אחריו, הרי 
"דמשק  בתור  יותר,  וראוי  מתאים  מחותן  בהחלט  שהוא 
מאשר  לאחרים",  רבו  מתורת  ומשקה  דולה   - אליעזר 

בתואל ולבן הרשעים...

יש לו מנה 
רוצה מאתיים



"ואבוא היום אל העין" (כד, מב)
"אמר רבי אחא: יפה שיחתן של עבדי 
של  מתורתן  המקום,  לפני  אבות 
בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה 
ניתנו  לא  תורה  גופי  והרבה  בתורה 

אלא ברמיזה" (רש"י).
יציע  שאברהם  אליעזר  של  רצונו 
שיצחק יינשא לבתו של אליעזר, גלוי 
וידוע לכל. אף על פי כן, מוצאים אנו 
"ואבוא  מספר  אליעזר  פלא:  דבר 
והיום  יצאתי  היום   - העין  אל  היום 
הארץ"  לו  שקפצה  מכאן  באתי 
את  הופך  הוא  מזה,  לבד  (רש"י). 
סדר הדברים ולמרות שהוא שם את 
ששאלה  לפני  רבקה  על  התכשיטים 
בת מי היא, למשפחתה סיפר שקודם 

שאל ואחר כך שם התכשיטים. 
על  דבור  דבר  דבריו  את  מסדר  הוא 
סיבה  שום  תהיה  שלא  כדי  אופניו, 
את  ממנו  למנוע  רבקה  למשפחת 
זאת  בו.  ושיחפצו  השידוך  עשיית 
בצורה  להתנהל  יכול  שהוא  בשעה 
סירוב  לשמוע  לחלוטין,  רגילה 
מצידם, ולחזור לאברהם ולנסות שוב 

את מזלו בלקיחת יצחק לו לחתן.
אנכי",  אברהם  "עבד  אליעזר,  אך 
כדי שרצונו  מיני תחבולות  כל  עושה 

של אברהם יצא מן הכח אל הפועל.
 ***

את הסיפור הבא סיפרו שני בניו של 
ששמעו  מווילנא,  אליהו  רבי  הגאון 
רבו  עם  שנכח  תלמיד  מפי  זאת 

במקום: 
יצא  בהן  הספורות  הפעמים  באחת 
נודע  שכבר  לאחר  מביתו  הגר"א 

של  בביתו  התארח  בעולם,  טבעו 
זכות  לעצמו  שראה  אחד  יהודי 
שעת  הגיעה  גדול.  אדם  לשמש  רבה 
קערה  הביא  הבית  ובעל  הארוחה 
הגאון שיאכל,  לפני  ושם  של תבשיל 
הגאון סימן שתיכף יאכל ובעל הבית 

פנה לעיסוקיו. 
והכניסה  התבשיל  מן  כף  נטל  הגאון 

חש  עת  שבאותה  היות  אולם  לפיו, 
במעיו, תוך רגע אחד הוצרך להקיאו 
לאחר  לבלוע.  מסוגל  היה  ולא  מפיו 
וראה  הבית  בעל  הגיע  רגעים  מספר 
את הקערה מלאה, ביקש בעל הבית 
שוב מהגאון שיאכל, והגאון נענע לו 

בראשו וחיכה שיצא.
לפיו,  הכניסה  כף,  הגאון  נטל  שוב 
לא  במעיו  המיחושים  מחמת  אולם 
להקיא  הוצרך  ושוב  לבלעה  כח  עצר 
את מאכלו. כך שב על עצמו המעשה 
"ג' או ד' פעמים". בעל הבית מפציר, 
הגאון מנסה להכניס כף לפיו, מקיא 

וחוזר חלילה.

תלמידו של הגר"א שנכח במקום פנה 
מתאמץ  הוא  "מדוע  ושאלו:  לרבו 

לאכול כשאינו מסוגל?" 
מרטיטה:  הייתה  הגאון  של  תשובתו 
בעל הבית עשה.  לך  מה שיאמר  "כל 
קיימא לן שבכל מקום שנאמר 'עשה', 
מחויבים  סופרים,  מדברי  אפילו 
הוא  נפש"...  מסירות  כדי  עד  לקיים 
הבית  שבעל  פעם  בכל  חובה  ראה 
לפיו.  התבשיל  מן  להכניס  ביקש, 
בעל  של  בקשתו  על  הקפיד  כך  ואם 
הקפדה  וכמה  כמה  אחת  על  הבית, 

יתרה על בקשת מלכו של עולם. 
***

בספר "ילקוט אליעזר", מפרש בדרך 
שיחתן  "יפה  חז"ל:  דברי  את  רמז 
עבדי  של  משיחתן  אבות",  עבדי  של 
אליעזר  של  ניסיונותיו  היינו  אבות, 
לעשות את השידוך של יצחק ורבקה 
למרות  דאפשר,  ומילי  טצדקי  בכל 
גדולה  אישית  נגיעה  לו  שהייתה 
בחתן  יזכה  ואולי  כרגיל  להתנהג 
כיצחק, נלמד לכך "יותר מתורתן של 

בנים". 
מצווים  הבנים,  אנו,  כאשר  דהיינו: 
הן  כלשהי,  מצוה  לקיים  בתורה 
אמת שישנם כללים ש"אנוס רחמנא 
מן  פטור  ה"מצטער  או  פטריה", 
הסוכה". אבל אם כך השתדל אליעזר 
אחת  על  אדונו,  אברהם  רצון  לקיים 
להשתדל  צריכים  שאנו  וכמה  כמה 
ולא  המצוות  לקיים  האופנים  בכל 
גם  מהן.  להיפטר  סיבות  למצוא 

במקום שהסיבה מוצדקת מאוד.   

הגאון נטל כף מן 
התבשיל והכניסה לפיו, 

אולם היות שבאותה 
עת חש במעיו, תוך רגע 

אחד הוצרך להקיאו 
מפיו ולא היה 
מסוגל לבלוע

ולעשות רצונו בלבב שלם
במחשבה שניה

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


