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כי שמע ד' אל עניךכי שמע ד' אל עניך

עליו  שנגזרה  המלך  חזקיהו  על  בנביא  עליו מסופר  שנגזרה  המלך  חזקיהו  על  בנביא  מסופר 
בפריה  עסק  ולא  אשה  נשא  שלא  כיון  בפריה מיתה  עסק  ולא  אשה  נשא  שלא  כיון  מיתה 
ממנו  שיצא  הקודש  ברוח  שראה  (משום  ממנו ורביה,  שיצא  הקודש  ברוח  שראה  (משום  ורביה, 
מנשה שעתיד להעמיד צלם בהיכל),  והיה חזקיהו מנשה שעתיד להעמיד צלם בהיכל),  והיה חזקיהו 
חולה נוטה למות, ובא אליו ישעיה הנביא ומסר לו חולה נוטה למות, ובא אליו ישעיה הנביא ומסר לו 
נבואתו שאמר הקב"ה 'צו לביתך כי מת אתה ולא נבואתו שאמר הקב"ה 'צו לביתך כי מת אתה ולא 
כלה  אמוץ,  'בן  לנביא,  המלך  חזקיהו  אמר  כלה תחיה',  אמוץ,  'בן  לנביא,  המלך  חזקיהו  אמר  תחיה', 
אפילו  אבא,  אבי  מבית  מקובלני  כך  וצא,  אפילו נבואתך  אבא,  אבי  מבית  מקובלני  כך  וצא,  נבואתך 
ימנע  אל  אדם  של  צוארו  על  מונחת  חדה  ימנע חרב  אל  אדם  של  צוארו  על  מונחת  חדה  חרב 
עצמו מן הרחמים', ואכן מיד כשיצא הנביא מביתו עצמו מן הרחמים', ואכן מיד כשיצא הנביא מביתו 
כתוב, 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר' וחז"ל מבארים כתוב, 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר' וחז"ל מבארים 
מעליו  שיבטל  הקב"ה  אל  לבו  מקירות  מעליו שהתפלל  שיבטל  הקב"ה  אל  לבו  מקירות  שהתפלל 
ולישא  דרכו  את  לתקן  עליו  וקיבל  הגזירה,  ולישא את  דרכו  את  לתקן  עליו  וקיבל  הגזירה,  את 
אשה, והנה הנביא טרם יצא משטח הארמון, אמר אשה, והנה הנביא טרם יצא משטח הארמון, אמר 
לו הקב"ה לחזור אל המלך בנבואה חדשה וכה אמר לו הקב"ה לחזור אל המלך בנבואה חדשה וכה אמר 
הנני  דמעתך,  את  ראיתי  תפילתך,  את  'שמעתי  הנני לו  דמעתך,  את  ראיתי  תפילתך,  את  'שמעתי  לו 

יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה'.יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה'.

הפרשה מספרת על הגר שברחה מפני שרה אמנו, הפרשה מספרת על הגר שברחה מפני שרה אמנו, 
הרה  'הנך  לה  ואמר  ד'  מלאך  אליה  נגלה  הרה ובדרכה  'הנך  לה  ואמר  ד'  מלאך  אליה  נגלה  ובדרכה 
אל  ד'  שמע  כי  ישמעאל  שמו  וקראת  בן  אל וילדת  ד'  שמע  כי  ישמעאל  שמו  וקראת  בן  וילדת 
צלותיך',  ד'  קביל  'ארי  מתרגם  ואונקלוס  צלותיך', עניך',  ד'  קביל  'ארי  מתרגם  ואונקלוס  עניך', 
לד'  התפללה  גויה,  שהיתה  הגם  שהגר,  לנו  לד' הרי  התפללה  גויה,  שהיתה  הגם  שהגר,  לנו  הרי 

ותפילתה התקבלה והיא נענתה.ותפילתה התקבלה והיא נענתה.

באשר  יהודי  לכל  אלו  בפסוקים  יש  גדול  באשר חיזוק  יהודי  לכל  אלו  בפסוקים  יש  גדול  חיזוק 
אתה  אם  גם  רחוק,  מרגיש  אתה  אם  גם  שם,  אתה הוא  אם  גם  רחוק,  מרגיש  אתה  אם  גם  שם,  הוא 
פחות  חשוב  שאתה  היתכן  ראוי,  שאינך  פחות חושב  חשוב  שאתה  היתכן  ראוי,  שאינך  חושב 
על  היעלה  ישמעאל?!  של  אמו   - הגר  על מהשפחה  היעלה  ישמעאל?!  של  אמו   - הגר  מהשפחה 
הדעת שתפילתה תיענה ותפילתך ח"ו לא תיענה? הדעת שתפילתה תיענה ותפילתך ח"ו לא תיענה? 
ודאי ובודאי שלא! אלא שהכל תלוי בעומק המקום ודאי ובודאי שלא! אלא שהכל תלוי בעומק המקום 
מקירות  מתפלל  יהודי  אם  באה,  התפילה  מקירות שממנו  מתפלל  יהודי  אם  באה,  התפילה  שממנו 
שתפילתו  ספק  ללא  אזי  הלב,  עומק  מעומק  שתפילתו לבו,  ספק  ללא  אזי  הלב,  עומק  מעומק  לבו, 
תתקבל, וגם אם אתה בטוח במאה אחוז שהגזירה תתקבל, וגם אם אתה בטוח במאה אחוז שהגזירה 
נגזרה, אפילו אם הנביא מתגלה אליך ואומר לך 'צו נגזרה, אפילו אם הנביא מתגלה אליך ואומר לך 'צו 
לביתך', כי כך מקובלנו מבית דוד המלך 'אפילו חרב לביתך', כי כך מקובלנו מבית דוד המלך 'אפילו חרב 
חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן 

הרחמים'.הרחמים'.
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הנה על פי פשוטו של מקרא נאמר כאן כי פרעה הטיב לאברהם בעבור הנה על פי פשוטו של מקרא נאמר כאן כי פרעה הטיב לאברהם בעבור 
אך  וגו',  וחמורים  ובקר  צאן  המפורטות  המתנות  לו  שנתן  בזה  אך שרה  וגו',  וחמורים  ובקר  צאן  המפורטות  המתנות  לו  שנתן  בזה  שרה 
כשמדייקים בלשון הכתוב יכולים לומר כי הכתוב מספר לנו שני דברים כשמדייקים בלשון הכתוב יכולים לומר כי הכתוב מספר לנו שני דברים 
לו  והיה  אברהם  שזכה  והשני  לאברהם,  הטיב  שפרעה  האחד  לו נפרדים,  והיה  אברהם  שזכה  והשני  לאברהם,  הטיב  שפרעה  האחד  נפרדים, 
צאן ובקר וגו', כי לא נאמר כלל כי אלו הדברים קיבל מפרעה, אלא מלבד צאן ובקר וגו', כי לא נאמר כלל כי אלו הדברים קיבל מפרעה, אלא מלבד 

מה שהטיב עמו פרעה זכה 'ויהי לו צאן' וגו'.מה שהטיב עמו פרעה זכה 'ויהי לו צאן' וגו'.
לאמיתו של דבר יכולים לומר שב' הפירושים אמיתיים הם, פרעה אכן לאמיתו של דבר יכולים לומר שב' הפירושים אמיתיים הם, פרעה אכן 
לנכון  ראה  לא  אברהם  אך  בקרא,  המפורט  כל  את  לו  שנתן  בזה  לנכון הטיב  ראה  לא  אברהם  אך  בקרא,  המפורט  כל  את  לו  שנתן  בזה  הטיב 
להגדיר מחמת כן את פרעה ל'נותן', אברהם שהיה אב לאמונת ה' האמין להגדיר מחמת כן את פרעה ל'נותן', אברהם שהיה אב לאמונת ה' האמין 
האושר  לכל  ראוי  היה  לא  ואילו  זה,  בכל  לו  שזיכה  זה  הוא  השי"ת  האושר כי  לכל  ראוי  היה  לא  ואילו  זה,  בכל  לו  שזיכה  זה  הוא  השי"ת  כי 
הזה לא היה ביכולתו של פרעה להטיב עמו, גם אם עז היה רצונו בכך, הזה לא היה ביכולתו של פרעה להטיב עמו, גם אם עז היה רצונו בכך, 
בנוסף לכך ידע כי מאחר שרצה הקב"ה לזכותו בהון ובעושר היה זוכה בנוסף לכך ידע כי מאחר שרצה הקב"ה לזכותו בהון ובעושר היה זוכה 
לו  דרכים  הרבה  כי  עמו,  להטיב  פרעה  של  רצונו  היה  לא  אילו  גם  לו בכך  דרכים  הרבה  כי  עמו,  להטיב  פרעה  של  רצונו  היה  לא  אילו  גם  בכך 
כי  היה  הקב"ה  של  שרצונו  אלא  לו,  שראוי  במה  לזכותו  האיך  כי למקום  היה  הקב"ה  של  שרצונו  אלא  לו,  שראוי  במה  לזכותו  האיך  למקום 
פרעה  של  רצונו  שיתעורר  לכך  והביא  דוקא,  פרעה  ע"י  בעושרו  פרעה יזכה  של  רצונו  שיתעורר  לכך  והביא  דוקא,  פרעה  ע"י  בעושרו  יזכה 
להטיב עמו ולהמציא לו בכך את עושרו. אך מאחר שנשתלשלו הדברים להטיב עמו ולהמציא לו בכך את עושרו. אך מאחר שנשתלשלו הדברים 
ענין  כבר  זה  היה  לדידו  לפרעה,  העושר  את  ייחס  לא  בעשרו  זכה  ענין וכבר  זה כבר  לפרעה, לדידו היה  את העושר  לא ייחס  וכבר זכה בעשרו 
בפני עצמו, מתחילה עשה השי"ת שיתעורר רצונו של פרעה להטיב עמו, בפני עצמו, מתחילה עשה השי"ת שיתעורר רצונו של פרעה להטיב עמו, 
ולאחר מכן נעשה מציאות חדשה שזכה לעושר רק מפני כי כך היה רצון ולאחר מכן נעשה מציאות חדשה שזכה לעושר רק מפני כי כך היה רצון 

הבורא.   הבורא.   
לאמונה  אב  אברהם  בהיות  כי  בפרשתן,  להלן  אנו  רואים  כן  על  לאמונה יתר  אב  אברהם  בהיות  כי  בפרשתן,  להלן  אנו  רואים  כן  על  יתר 
לא הסתפק בכך שהוא עצמו האמין שכל העושר לה זכה הינו בגזירת לא הסתפק בכך שהוא עצמו האמין שכל העושר לה זכה הינו בגזירת 
שמים, אלא רצה גם שזה הנותן לו מתנה יבין וישיג כי לא הוא הנותן, שמים, אלא רצה גם שזה הנותן לו מתנה יבין וישיג כי לא הוא הנותן, 
אלא הכל הוא מאת השי"ת, וכפי שרואים אנו להלן בפרשתן (יד, כא - אלא הכל הוא מאת השי"ת, וכפי שרואים אנו להלן בפרשתן (יד, כא - 
כג) אחר שלחם אברהם את מלחמת המלכים והשיב את הנפשות ואת כג) אחר שלחם אברהם את מלחמת המלכים והשיב את הנפשות ואת 
הרכוש של סדום, ביקש מלך סדום להעניק את הרכוש לאברהם, ואמר הרכוש של סדום, ביקש מלך סדום להעניק את הרכוש לאברהם, ואמר 
לו 'תן לי הנפש והרכוש קח לך' מדובר היה ברכוש שלאמיתו של דבר לו 'תן לי הנפש והרכוש קח לך' מדובר היה ברכוש שלאמיתו של דבר 
לא היה לו למלך סדום שום זכות בו, זה הרכוש כבר יצא מרשותו ונכנס לא היה לו למלך סדום שום זכות בו, זה הרכוש כבר יצא מרשותו ונכנס 
לרשות המלכים שכבשוהו עוד בטרם בואו של אברהם, ואברהם זכה בו לרשות המלכים שכבשוהו עוד בטרם בואו של אברהם, ואברהם זכה בו 
מידי המלכים, ומצד הדין היה זה רכוש אשר זיכה אותו השי"ת לאברהם מידי המלכים, ומצד הדין היה זה רכוש אשר זיכה אותו השי"ת לאברהם 
ע"י ניסים, כי עצם נצחונו של אברהם היה בכח בלתי טבעי, כמו שרואים ע"י ניסים, כי עצם נצחונו של אברהם היה בכח בלתי טבעי, כמו שרואים 
ממעשה דנחום איש גמזו (תענית כא.) שבמלחמת אברהם נעשה העפר ממעשה דנחום איש גמזו (תענית כא.) שבמלחמת אברהם נעשה העפר 
לחיצים ובליסטראות, ולא היה לו למלך סדום שום זכות לדבר אודותיו, לחיצים ובליסטראות, ולא היה לו למלך סדום שום זכות לדבר אודותיו, 
ואילו היה אברהם נוטלו גם ללא רשותו של מלך סדום לא היה בידי מלך ואילו היה אברהם נוטלו גם ללא רשותו של מלך סדום לא היה בידי מלך 
סדום שום מענה אשר יצדיק את עמדתו שזהו רכושו, אך על אף שגם סדום שום מענה אשר יצדיק את עמדתו שזהו רכושו, אך על אף שגם 
מלך סדום הסכים שיזכה אברהם בו מיאן בו אברהם, באמרו 'הרימותי מלך סדום הסכים שיזכה אברהם בו מיאן בו אברהם, באמרו 'הרימותי 

את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  נעל  שרוך  ועד  מחוט  אם  וגו'  ה'  אל  את ידי  העשרתי  אני  תאמר  ולא  נעל  שרוך  ועד  מחוט  אם  וגו'  ה'  אל  ידי 
אברהם'  אברהם'  

אודות  לדבר  סדום  מלך  שהעיז  מאחר  כי  לומר,  נוכל  אפשר  אודות בדרך  לדבר  סדום  מלך  שהעיז  מאחר  כי  לומר,  נוכל  אפשר  בדרך 
אברהם  את  זיכו  השמים  מן  כי  מאמין  הוא  אין  כי  הוא  הוכיח  אברהם הרכוש,  את  זיכו  השמים  מן  כי  מאמין  הוא  אין  כי  הוא  הוכיח  הרכוש, 
רשעות  על  מושתת  היה  ממלכתו  שכל  רשע  מלך  אותו  ברכושו,  רשעות אבינו  על  מושתת  היה  ממלכתו  שכל  רשע  מלך  אותו  ברכושו,  אבינו 
ההכרה  כי  הסיבות,  כל  המסבב  מנהיג  יש  כי  להכיר  רצה  לא  ההכרה והשחתה  כי  הסיבות,  כל  המסבב  מנהיג  יש  כי  להכיר  רצה  לא  והשחתה 
בזה הדבר היה פגם בישותו, כי היא הוכחה כי לא הוא זה המטיב, ולא בזה הדבר היה פגם בישותו, כי היא הוכחה כי לא הוא זה המטיב, ולא 
שניכר  אף  על  ולכן  כמלך,  מעמדו  מצד  ופוקד  ומחוקק  שגוזר  זה  שניכר הוא  אף  על  ולכן  כמלך,  מעמדו  מצד  ופוקד  ומחוקק  שגוזר  זה  הוא 
שכל  מאחר  ההשגחה,  ע"י  ברכושו  אברהם  זכה  כי  כל  לעין  הדבר  שכל היה  מאחר  ההשגחה,  ע"י  ברכושו  אברהם  זכה  כי  כל  לעין  הדבר  היה 
נצחונו של אברהם לא היה כלל ענין טבעי, בכל זאת הכביד מלך סדום נצחונו של אברהם לא היה כלל ענין טבעי, בכל זאת הכביד מלך סדום 
את לבו וכפר בדבר, ולכן העיז לדבר עוד מהרכוש כאילו עדיין עומד הוא את לבו וכפר בדבר, ולכן העיז לדבר עוד מהרכוש כאילו עדיין עומד הוא 
ברשותו, והוא זה שנותן הרכוש, הוא זה המחליט ואומר 'הרכוש קח לך' ברשותו, והוא זה שנותן הרכוש, הוא זה המחליט ואומר 'הרכוש קח לך' 
דבר זה לא היה ביכולתו של אברהם לסבול, אברהם אכן היכיר שהיה זה דבר זה לא היה ביכולתו של אברהם לסבול, אברהם אכן היכיר שהיה זה 
רכושו הפרטי שזכה בו במתנת שמים, אך מדבריו של מלך סדום כבר רכושו הפרטי שזכה בו במתנת שמים, אך מדבריו של מלך סדום כבר 
הבין כי ברשעותו הגדולה כופר הוא  בהנהגת שמים, ודעתו כי הוא זה הבין כי ברשעותו הגדולה כופר הוא  בהנהגת שמים, ודעתו כי הוא זה 
שלא  אומרת,  זאת  זה,  מרכוש  להנות  צדיק  אותו  רצה  לא  ולכן  שלא שנותן,  אומרת,  זאת  זה,  מרכוש  להנות  צדיק  אותו  רצה  לא  ולכן  שנותן, 
הפרטי,  מרכושו  להנות  סירוב  אלא  מתנה,  מלקבל  סירוב  רק  כאן  הפרטי, היה  מרכושו  להנות  סירוב  אלא  מתנה,  מלקבל  סירוב  רק  כאן  היה 
אברהם אבינו ראה לנכון להפקיר את מה שבאמת שייך לו, והניחו לפני אברהם אבינו ראה לנכון להפקיר את מה שבאמת שייך לו, והניחו לפני 
מלך סדום, הוא לא ניסה אפילו להסביר לאותו מלך כסיל שאין זה בכלל מלך סדום, הוא לא ניסה אפילו להסביר לאותו מלך כסיל שאין זה בכלל 
וברבות  זאת,  מלהבין  הם  ערלות  ולבו  אזניו  כי  שהבין  מאחר  וברבות רכושו,  זאת,  מלהבין  הם  ערלות  ולבו  אזניו  כי  שהבין  מאחר  רכושו, 
הימים ודאי יתגאה כי הוא זה שהעשיר את אברהם, וכיון שלא רצה אותו הימים ודאי יתגאה כי הוא זה שהעשיר את אברהם, וכיון שלא רצה אותו 
מתוך  בעולם  כפירה  להרבות  פה  פתחון  שתגרום  לדבר  יד  לתת  מתוך צדיק  בעולם  כפירה  להרבות  פה  פתחון  שתגרום  לדבר  יד  לתת  צדיק 
טענה כי האדם הוא זה שיש בידו הכח והיכולת לבצע דברים, וכאילו ח"ו טענה כי האדם הוא זה שיש בידו הכח והיכולת לבצע דברים, וכאילו ח"ו 
אין אלקים בארץ אשר עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ולכן מוכן היה אין אלקים בארץ אשר עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ולכן מוכן היה 

להפקיר את מה שבידו. להפקיר את מה שבידו. 
הבורא  מכח  נעשה  הכל  כי  אברהם,  אבינו  של  לרגליו  נר  היה  הכלל  הבורא זה  מכח  נעשה  הכל  כי  אברהם,  אבינו  של  לרגליו  נר  היה  הכלל  זה 
ועל פי רצונו, ולולא רצון הבורא לא היה ביכולת האדם לעשות מאומה, ועל פי רצונו, ולולא רצון הבורא לא היה ביכולת האדם לעשות מאומה, 
עמוק  ולהרגילה  ולהשרישה  זו  אמונה  להמשיך  עלינו  מוטל  עמוק והחובה  ולהרגילה  ולהשרישה  זו  אמונה  להמשיך  עלינו  מוטל  והחובה 
עמוק בלבינו, כי הטבע גורם לפעמים להטעות את לב האדם כאילו הוא עמוק בלבינו, כי הטבע גורם לפעמים להטעות את לב האדם כאילו הוא 
והוא  זולתו,  עם  חסד  וגמל  שעזר  זה  הוא  פעולותיו,  בכח  שעושה  והוא זה  זולתו,  עם  חסד  וגמל  שעזר  זה  הוא  פעולותיו,  בכח  שעושה  זה 
זה שעבד והרוויח את לחמו, ולולא פעולותיו לא היתה פרנסתו מצויה זה שעבד והרוויח את לחמו, ולולא פעולותיו לא היתה פרנסתו מצויה 
לפניו, ועליו לדעת כי מחשבות מעין אלו הינם כפירה גמורה, אלא עליו לפניו, ועליו לדעת כי מחשבות מעין אלו הינם כפירה גמורה, אלא עליו 
להאמין כי הרבה דרכים לו למקום האיך להמציא מזור עבורו ועבור שאר להאמין כי הרבה דרכים לו למקום האיך להמציא מזור עבורו ועבור שאר 
הסובבים אותו, ואילו היה רצונו היה אכן ממציא לו את צרכיו ע"י אלו הסובבים אותו, ואילו היה רצונו היה אכן ממציא לו את צרכיו ע"י אלו 
הדרכים, אך מפני הסיבות הגלויות לפניו רוצה הוא שהצינור לפרנסתו הדרכים, אך מפני הסיבות הגלויות לפניו רוצה הוא שהצינור לפרנסתו 
יהיה דוקא בכח אלו הפעולות שהוא ממציא לפניו, אך הכל נעשה בכח יהיה דוקא בכח אלו הפעולות שהוא ממציא לפניו, אך הכל נעשה בכח 
הממציא הראשון, הוא זה שהעלה על רעיונו של האדם האיך להמציא הממציא הראשון, הוא זה שהעלה על רעיונו של האדם האיך להמציא 

לו פרנסה והאיך לעזור לזולתו, והכל מסור בידו הגדולה. לו פרנסה והאיך לעזור לזולתו, והכל מסור בידו הגדולה. 

חיל לעשות  כח  לך  ותן  הנ הוא  לכי  חי לעשות  כח  לך  ותן  הנ הוא  כי 

א
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בא"י  מברך,  הרעמים  ועל  הברקים  על  בא"י   מברך,  הרעמים  ועל  הברקים  על  א.  א.   
ירצה  ואם  בראשית,  מעשה  עושה  ירצה אמ"ה  ואם  בראשית,  מעשה  עושה  אמ"ה 
יאמר, בא"י אמ"ה שכחו וגבורתו מלא עולם, יאמר, בא"י אמ"ה שכחו וגבורתו מלא עולם, 
אבל לא יברך שתי ברכות כאחת אלא או זו אבל לא יברך שתי ברכות כאחת אלא או זו 

או זואו זו (שו"ע סי' רכ"ז ס"א מ"ב סק"ו). (שו"ע סי' רכ"ז ס"א מ"ב סק"ו).
עושה  הברקים  על  לברך  נוהגים  והעולם  עושה   הברקים  על  לברך  נוהגים  והעולם  ב.ב. 
וגבורתו  שכחו  הרעמים  ועל  בראשית,  וגבורתו מעשה  שכחו  הרעמים  ועל  בראשית,  מעשה 
וכו', וכן מסתבר, שע"י הרעם נראה גבורתו של וכו', וכן מסתבר, שע"י הרעם נראה גבורתו של 
באמת  אמנם  מבברק,  יותר  הוא  ברוך  באמת הקדוש  אמנם  מבברק,  יותר  הוא  ברוך  הקדוש 

שייך כל אחת מהברכות על שניהםשייך כל אחת מהברכות על שניהם (מ"ב סק"ה). (מ"ב סק"ה).
זה  באים  הם  פעמים  שברוב  לפי  זה וי"א,  באים  הם  פעמים  שברוב  לפי  וי"א,  ג. ג. 
אחר זה מיד, ואינם חפצים לברך ברכה אחת אחר זה מיד, ואינם חפצים לברך ברכה אחת 
לשבח  יותר  טוב  כי  זה,  אחר  זה  פעמים  לשבח ב'  יותר  טוב  כי  זה,  אחר  זה  פעמים  ב' 
למקום ברוב תשבחות מלשבחו בשבח אחד, למקום ברוב תשבחות מלשבחו בשבח אחד, 
ובחרו לרעם ברכת שכחו וגבורתו מלא עולם, ובחרו לרעם ברכת שכחו וגבורתו מלא עולם, 
לפי שהרעם מראה כח וגבורה יותר מן הברק לפי שהרעם מראה כח וגבורה יותר מן הברק 

(שו"ע הרב סדר ברכת הנהנין פי"ג סט"ו).(שו"ע הרב סדר ברכת הנהנין פי"ג סט"ו).

ד.ד. אותן ברקים שהן באים בלא רעם כלל רק  אותן ברקים שהן באים בלא רעם כלל רק 
ברקים  זה  שאין  הח"א  מצדד  חום,  ברקים מחמת  זה  שאין  הח"א  מצדד  חום,  מחמת 

הנזכר בגמרא ואין מברכין עליהם הנזכר בגמרא ואין מברכין עליהם (מ"ב סק"ג).(מ"ב סק"ג).
ה. ה. אף אם ראה רק את אור הברק, ולא את הברק אף אם ראה רק את אור הברק, ולא את הברק 
העולם,  מנהג  וכן  הברק,  ברכת  מברך  העולם, עצמו,  מנהג  וכן  הברק,  ברכת  מברך  עצמו, 
מפני שגם ע"י האור הזה האדם מתרגש ורואה מפני שגם ע"י האור הזה האדם מתרגש ורואה 

מעשה בראשיתמעשה בראשית (הלי"ש פכ"ג הערה ל"ט). (הלי"ש פכ"ג הערה ל"ט).
ברכה  מברך  כאחד  ורעם  ברק  שמע  אם  ברכה   מברך  כאחד  ורעם  ברק  שמע  אם  ו.ו. 
על  בראשית  מעשה  עושה  דהיינו  על אחת,  בראשית  מעשה  עושה  דהיינו  אחת, 
עולם  מלא  וגבורתו  שכחו  בירך  ואם  עולם שניהם,  מלא  בירך שכחו וגבורתו  ואם  שניהם, 
לברך  נוהגים  לברך והעולם  נוהגים  והעולם  סק"ה),  סק"ה), (מ"ב  (מ"ב  יוצא  יוצא ג"כ  ג"כ 
שניהם, על הברק עושה מעשה בראשית ועל שניהם, על הברק עושה מעשה בראשית ועל 
הוא  השנייה  ברכה  ולענ"ד  וכו',  שכחו  הרעם שכחו וכו', ולענ"ד ברכה השנייה הוא הרעם 

לברך  יכול  ומ"מ  לברך ,  יכול  ומ"מ  ס"ב),  ס"ב)(ערוה"ש  (ערוה"ש  לבטלה  לבטלה ברכה  ברכה 
ללא שם ומלכותללא שם ומלכות (כה"ח סק"ו). (כה"ח סק"ו).

מברך  זה  אחר  זה  תכופים  היו  לא  מברך אם  זה  אחר  זה  תכופים  היו  לא  אם  ז. ז. 
האדם]  לעין  תחילה  מתראה  [שהוא  האדם]  לעין  תחילה  מתראה  [שהוא  הברק  על  הברקתחילה  על  תחילה 
הרעם  על  ואח"כ  בראשית,  מעשה  הרעם עושה  על  ואח"כ  בראשית,  מעשה  עושה 

שכחו וגבורתו מלא עולםשכחו וגבורתו מלא עולם (מ"ב סק"ה). (מ"ב סק"ה).
קול  ושמע  הברק  את  ראה  לא  אם  וה"ה  קול   ושמע  הברק  את  ראה  לא  אם  וה"ה  ח.ח. 
עולם,  מלא  וגבורתו  שכחו  עליו  ובירך  עולם, הרעם  מלא  וגבורתו  שכחו  עליו  ובירך  הרעם 
ראה  ואח"כ  בראשית  מעשה  עושה  שבירך  ראה או  ואח"כ  בראשית  מעשה  עושה  שבירך  או 
בראשית  מעשה  עושה  ג"כ  עליו  מברך  בראשיתברק,  מעשה  עושה  ג"כ  עליו  מברך  ברק, 

(מ"ב סק"ה).(מ"ב סק"ה).

הרעם  לפטור  ונתכוין  הברק  על  בירך  אם  הרעם   לפטור  ונתכוין  הברק  על  בירך  אם  ט.ט. 
הבא אחריו, יצא בדיעבד, ור"ל דאחרי שטבע הבא אחריו, יצא בדיעבד, ור"ל דאחרי שטבע 
חל  א"כ  רעם,  יוצא  הברק  שאחר  חל הבריאה  א"כ  רעם,  יוצא  הברק  שאחר  הבריאה 

ברכתו על הרעם שיצא אח"כ ברכתו על הרעם שיצא אח"כ (מ"ב סק"ה).(מ"ב סק"ה).
מעשה  עושה  הברק  על  בירך  דאם  י"א  מעשה   עושה  הברק  על  בירך  דאם  י"א  י.י. 
נשמע  להברק  דיבור  כדי  ובתוך  נשמע בראשית,  להברק  דיבור  כדי  ובתוך  בראשית, 
הרעם, אינו צריך לברך עליו, כי נפטר בברכה הרעם, אינו צריך לברך עליו, כי נפטר בברכה 

שעל הברקשעל הברק (קישו"ע סי' ס' ס"ב חיי"א כלל ס"ג ס"ז). (קישו"ע סי' ס' ס"ב חיי"א כלל ס"ג ס"ז).
אחר  עד  עליו  מלברך  והמתין  ברק  ראה  אחר   עד  עליו  מלברך  והמתין  ברק  ראה  יא.יא. 
ברכה  שניהם  על  לברך  יכול  הרעם]  ברכה שמיעת  שניהם  על  לברך  יכול  הרעם]  שמיעת 
כדי  אחר  רק  הרעם  נשמע  אם  אף  כדי אחת,  אחר  רק  הרעם  נשמע  אם  אף  אחת, 
דיבור, שכל זמן שממתין לרעם חשיב כעסוק דיבור, שכל זמן שממתין לרעם חשיב כעסוק 

באותו ענין באותו ענין (הלי"ש פכ"ג סכ"ד).(הלי"ש פכ"ג סכ"ד).
יב.יב. שיעור הברכה שעל רעמים וברקים, הוא  שיעור הברכה שעל רעמים וברקים, הוא 
דוקא בכדי דיבור, ואם עבר יותר מכדי דיבור דוקא בכדי דיבור, ואם עבר יותר מכדי דיבור 
לא  שוב  הרעם,  שמע  או  הברק  שראה  לא מעת  שוב  הרעם,  שמע  או  הברק  שראה  מעת 

יברך על רעם וברק זה יברך על רעם וברק זה (מ"ב סקי"ב).(מ"ב סקי"ב).
שאילת  כדי  הוא,  דיבור  כדי  תוך  שיעור  שאילת   כדי  הוא,  דיבור  כדי  תוך  שיעור  יג.יג. 
סי'  (מ"ב  סי'   (מ"ב  רבי'  עליך  'שלום  שהוא  לרב  רבי'תלמיד  עליך  'שלום  שהוא  לרב  תלמיד 

ר"ו סקי"ב).ר"ו סקי"ב).

ושמע  התפילה  באמצע  שעומד  מי  ושמע   התפילה  באמצע  שעומד  מי  יד.יד. 
אחר  עד  ימתין  ואם  ברק  ראה  או  רעם  אחר קול  עד  ימתין  ואם  ברק  ראה  או  רעם  קול 
תפילתו יפסיד הברכה, אם הוא בין הפרקים תפילתו יפסיד הברכה, אם הוא בין הפרקים 
וכ"ש בפסוקי דזמרה יפסיק ויברך, ובאמצע וכ"ש בפסוקי דזמרה יפסיק ויברך, ובאמצע 

הפרק לא יפסיקהפרק לא יפסיק (מ"ב סי' ס"ו סקי"ט). (מ"ב סי' ס"ו סקי"ט).
טו. טו. היה יושב בבית הכסא ושמע קול רעם או היה יושב בבית הכסא ושמע קול רעם או 
דבור,  כדי  ולברך  לצאת  יכול  אם  ברק,  דבור, ראה  כדי  ולברך  לצאת  יכול  אם  ברק,  ראה 

יצא, ואם לאו, לא יצא יצא, ואם לאו, לא יצא (ס"ג).(ס"ג).
יפסיד  שלא  כדי  משם  לצאת  וימהר  יפסיד   שלא  כדי  משם  לצאת  וימהר  טז.טז. 
דיבור  מכדי  יותר  יתארך  אם  אבל  דיבור הברכה,  מכדי  יותר  יתארך  אם  אבל  הברכה, 
דבלא"ה כבר עבר הזמן, א"צ שוב למהר דבלא"ה כבר עבר הזמן, א"צ שוב למהר (מ"ב (מ"ב 

סקי"ב).סקי"ב).

בשר  בו  שמקצבין  בבית  היה  אם  בשר וה"ה  בו  שמקצבין  בבית  היה  אם  וה"ה  יז. יז. 
הולך  שהיה  או  מאוד,  מעופש  ריח  הולך דשם  שהיה  או  מאוד,  מעופש  ריח  דשם 
במבואות המטונפות ויכול לזרז עצמו לצאת במבואות המטונפות ויכול לזרז עצמו לצאת 

משם תיכףמשם תיכף (מ"ב סק"ט). (מ"ב סק"ט).
נגע  ולא  צרכיו  עשה  שלא  היכא  והיינו  נגע   ולא  צרכיו  עשה  שלא  היכא  והיינו  יח.יח. 
בידיו במקום הטינופת, בידיו במקום הטינופת, [ואף על גב דלעיל בסימן ד' [ואף על גב דלעיל בסימן ד' 
מבואר דהיוצא מביה"כ צריך ליטול ידיו אפילו לא עשה צרכיו, מבואר דהיוצא מביה"כ צריך ליטול ידיו אפילו לא עשה צרכיו, 
מ"מ הכא כדי שלא יפסיד הברכה אין צריך ליטול ידיו מקודם מ"מ הכא כדי שלא יפסיד הברכה אין צריך ליטול ידיו מקודם 

ידיו  ליטול  שיכול  ידיו או  ליטול  שיכול  או  מטונפות],  ידיו  שהיו  לא  מטונפות], אם  ידיו  שהיו  לא  אם 

במים או בשאר מידי דמנקי סמוך לשמיעתו, במים או בשאר מידי דמנקי סמוך לשמיעתו, 
דבור  מכדי  יותר  הזמן  יתארך  ודאי  דבור דאל"ה  מכדי  יותר  הזמן  יתארך  ודאי  דאל"ה 

(מ"ב סקי"א).(מ"ב סקי"א).

יט.יט. על פי הזוהר הקדוש גם לרוח רעה אסור  על פי הזוהר הקדוש גם לרוח רעה אסור 
כיון  נמי  הכא  כן  אם  ידיו,  שיטול  עד  כיון לברך  נמי  הכא  כן  אם  ידיו,  שיטול  עד  לברך 
נגע  שלא  פי  על  אף  הכסא  לבית  נגע שנכנס  שלא  פי  על  אף  הכסא  לבית  שנכנס 
עד  לברך  אסור  צרכיו,  עשה  ולא  עד בטינופת,  לברך  אסור  צרכיו,  עשה  ולא  בטינופת, 
לא  דיבור  כדי  עבר  אם  כן  ואם  ידיו,  לא שיטול  דיבור  כדי  עבר  אם  כן  ואם  ידיו,  שיטול 

יוכל לברך עוד יוכל לברך עוד (כה"ח סקי"ז).(כה"ח סקי"ז).

כ.כ. י"א דאפילו אם נתעורר לעשות צרכיו, מ"מ  י"א דאפילו אם נתעורר לעשות צרכיו, מ"מ 
משום  בו  שיהא  כ"כ  מתאוה  שאין  זמן  משום כל  בו  שיהא  כ"כ  מתאוה  שאין  זמן  כל 
שעשה  קודם  משם  לצאת  יכול  תשקצו,  שעשה בל  קודם  משם  לצאת  יכול  תשקצו,  בל 
היכי  ובפרט  בזה,  מחמירין  ויש  ולברך,  היכי צרכיו  ובפרט  בזה,  מחמירין  ויש  ולברך,  צרכיו 
לברך  ויוכל  רעם  קול  עוד  שישמע  לברך דמשער  ויוכל  רעם  קול  עוד  שישמע  דמשער 

אח"כ בודאי נכון להחמיר אח"כ בודאי נכון להחמיר (מ"ב סק"י).(מ"ב סק"י).
כא.כא. היכא דעשה צרכיו ונטל ידיו ושמע קול  היכא דעשה צרכיו ונטל ידיו ושמע קול 
הרעם  על  מתחילה  יברך  ברק,  ראה  או  הרעם רעם  על  מתחילה  יברך  ברק,  ראה  או  רעם 

והברק ואח"כ יאמר אשר יצרוהברק ואח"כ יאמר אשר יצר (מ"ב סקי"ב).  (מ"ב סקי"ב). 
אם  יודע  שאינו  דהיינו  ידים  דסתם  אם ודע,  יודע  שאינו  דהיינו  ידים  דסתם  ודע,  כב. כב. 

הם מלוכלכות, כשרות לברכההם מלוכלכות, כשרות לברכה (ס' ד' סכ"ג). (ס' ד' סכ"ג).
כג. כג. כל זמן שלא נתפזרו העבים נפטר בברכה כל זמן שלא נתפזרו העבים נפטר בברכה 
אחת, נתפזרו בין ברק לברק ובין רעם לרעם, אחת, נתפזרו בין ברק לברק ובין רעם לרעם, 

צריך לחזור ולברך צריך לחזור ולברך (ס"ב).(ס"ב).
כד. כד. ודוקא היכא דהשמים נטהרו וזכו לגמרי ודוקא היכא דהשמים נטהרו וזכו לגמרי 
השמים  נתקדרו  ואח"כ  לברק,  ברק  השמים בין  נתקדרו  ואח"כ  לברק,  ברק  בין 
בעבים, ושמע עוד קול רעם וברק צריך לברך בעבים, ושמע עוד קול רעם וברק צריך לברך 
מחדש עליהם דהוי מלתא חדתא, אבל היכא מחדש עליהם דהוי מלתא חדתא, אבל היכא 
ואחד  הנה  אחד  הרוח  ע"י  העבים  ואחד שנתפזרו  הנה  אחד  הרוח  ע"י  העבים  שנתפזרו 
הכל  נפטר  אז  הרקיע,  מעונן  ועדיין  הכל הנה,  נפטר  אז  הרקיע,  מעונן  ועדיין  הנה, 
ולברך  לחזור  צריך  ואין  הראשונה,  ברכה  ולברך ע"י  לחזור  צריך  ואין  הראשונה,  ברכה  ע"י 

מחדשמחדש (מ"ב סק"ח). (מ"ב סק"ח).
בכל  אחר  ביום  אבל  יום,  באותו  בכל ודוקא  אחר  ביום  אבל  יום,  באותו  ודוקא  כה. כה. 

אופן צריך לחזור ולברךאופן צריך לחזור ולברך (מ"ב סק"ח). (מ"ב סק"ח).
רעם  ברכת  לענין  הנזכר  אחד  יום  רעם שיעור  ברכת  לענין  הנזכר  אחד  יום  שיעור  כו. כו. 
ביום,  אחת  פעם  אלא  מברך  שאינו  ביום, וברק,  אחת  פעם  אלא  מברך  שאינו  וברק, 
היינו היום והלילה שלאחריו, ומ"מ כל שקם היינו היום והלילה שלאחריו, ומ"מ כל שקם 
השחר,  עמוד  עדיין  עלה  לא  אפילו  השחר, משנתו,  עמוד  עדיין  עלה  לא  אפילו  משנתו, 
יברך, דקימה אחר שינת לילה נחשבת בעיני יברך, דקימה אחר שינת לילה נחשבת בעיני 

האדם ליום חדש האדם ליום חדש (הלי"ש שם סכ"ה ובהערה שם).(הלי"ש שם סכ"ה ובהערה שם).

וויין מ‡מע וויין!!וויין מ‡מע וויין!!
ָרֵחל  ַתְמרּוִרים,  ִכי  ּבְ ְנִהי  ָמע  ִנׁשְ ָרָמה  ּבְ קֹול  ה',  ָאַמר  ָרֵחל ּכֹה  ַתְמרּוִרים,  ִכי  ּבְ ְנִהי  ָמע  ִנׁשְ ָרָמה  ּבְ קֹול  ה',  ָאַמר  ּכֹה 
ּכֹה  ֵאיֶנּנּו.  י  ּכִ ֶניָה  ּבָ ַעל  ֵחם  ְלִהּנָ ֵמֲאָנה  ֶניָה,  ּבָ ַעל  ה  ּכֹה ְמַבּכָ ֵאיֶנּנּו.  י  ּכִ ֶניָה  ּבָ ַעל  ֵחם  ְלִהּנָ ֵמֲאָנה  ֶניָה,  ּבָ ַעל  ה  ְמַבּכָ
ָכר  ׂשָ ֵיׁש  י  ּכִ ְמָעה,  ִמּדִ ְוֵעיַנִיְך  ִכי  ִמּבֶ קֹוֵלְך  ִמְנִעי  ה',  ָכר ָאַמר  ׂשָ ֵיׁש  י  ּכִ ְמָעה,  ִמּדִ ְוֵעיַנִיְך  ִכי  ִמּבֶ קֹוֵלְך  ִמְנִעי  ה',  ָאַמר 
ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך  בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש ּתִ ֵתְך ְנֻאם ה', ְוׁשָ ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ִלְפֻעּלָ בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש ּתִ ֵתְך ְנֻאם ה', ְוׁשָ ִלְפֻעּלָ

בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם. (ירמיה לא, יד - טז).(ירמיה לא, יד - טז). בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם. ְנֻאם ה', ְוׁשָ ְנֻאם ה', ְוׁשָ
הקב"ה  נתן  וקינתה  בכייתה  נהי  שלקול  אמנו,  רחל  הקב"ה זכתה  נתן  וקינתה  בכייתה  נהי  שלקול  אמנו,  רחל  זכתה 
עד  ישראל  בני  מעל  חמתו  את  שישיב  ותקוה  עד הבטחה  ישראל  בני  מעל  חמתו  את  שישיב  ותקוה  הבטחה 
מה  דרשני,  אומר  והדבר  לגבולם.  בנים  ישובו  מה שלבסוף  דרשני,  אומר  והדבר  לגבולם.  בנים  ישובו  שלבסוף 
הקב"ה  שניחמה  עד  המיוחדת  וסגולתה  מעלתה  הקב"ה הייתה  שניחמה  עד  המיוחדת  וסגולתה  מעלתה  הייתה 
מדמעה,  ועיניך  מבכי  קולך  מנעי  לה  ואמר  מדמעה, מבכייתה  ועיניך  מבכי  קולך  מנעי  לה  ואמר  מבכייתה 
בנים  ושבו  לפעולתה  שכר  יש  כי  הקב"ה  הבטיח  בנים ולמענה  ושבו  לפעולתה  שכר  יש  כי  הקב"ה  הבטיח  ולמענה 
שומה   - חשון  י"א   – פטירתה  יום  בהתקרב  עתה  שומה לגבולם.   - חשון  י"א   – פטירתה  יום  בהתקרב  עתה  לגבולם. 
עלינו להתבונן בדרכיה וליקח ממנה מוסר ועבודת השי"ת עלינו להתבונן בדרכיה וליקח ממנה מוסר ועבודת השי"ת 

בחינת מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי.בחינת מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי.
מבין כל ‰‡בו˙ ‰˜' ˘מע ‰˜ב"‰ ל˜ול בכי‰ ˘ל רחלמבין כל ‰‡בו˙ ‰˜' ˘מע ‰˜ב"‰ ל˜ול בכי‰ ˘ל רחל

בו  כד)  פיסקא  איכה (הקדמה  מדרש  את  לכשנפתח  בו אכן,  כד)  פיסקא  איכה (הקדמה  מדרש  את  לכשנפתח  אכן, 
מתואר השתלשלות העניינים אחר החורבן הנורא של בית מתואר השתלשלות העניינים אחר החורבן הנורא של בית 
מקדשנו ותפארתנו, המדרש מרחיב שם ומספר כיצד באו מקדשנו ותפארתנו, המדרש מרחיב שם ומספר כיצד באו 
ועלו כל האבות הקדושים לפני הקב"ה והזכירו את זכותם ועלו כל האבות הקדושים לפני הקב"ה והזכירו את זכותם 
שחטאו  למרות  כי  וטענו  שחטאו לפניו,  למרות  כי  וטענו  לפניו, 
אבל  בעוונם,  וכשלו  אבל ישראל  בעוונם,  וכשלו  ישראל 

בשביל  נפשם  שמסרו   – הקדושים  האבות   – למענם 
ברית  לזכור  הקב"ה  צריך  היה  יתברך  שמו  כבוד 

ראשונים ולרחם על זרעם.
ראשון פתח אברהם אבינו ואמר: "רבש"ע, למאה שנה 
שלושים  בן  בחור  והיה  דעתו  על  וכשעמד  בן,  לי  נתת 
עליו  ונעשיתי  לפני,  עולה  העלהו  לי  אמרת  שנים  עליו ושבע  ונעשיתי  לפני,  עולה  העלהו  לי  אמרת  שנים  ושבע 
אותו,  כפתתי  בעצמי  אני  אלא  עליו,  ריחמתי  ולא  אותו, כאכזרי  כפתתי  בעצמי  אני  אלא  עליו,  ריחמתי  ולא  כאכזרי 
ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על ָּבַני?!" החזיק אחריו יצחק ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על ָּבַני?!" החזיק אחריו יצחק 
אבינו ופתח ואמר: "רבש"ע, כשאמר לי אבא (בראשית כב, אבינו ופתח ואמר: "רבש"ע, כשאמר לי אבא (בראשית כב, 
ח) 'אלקים יראה לו השה לעולה בני', לא עכבתי על דבריך ח) 'אלקים יראה לו השה לעולה בני', לא עכבתי על דבריך 
ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את צווארי תחת ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את צווארי תחת 
הגיעו  כך  ָּבַני?!"  על  תרחם  ולא  זאת  לי  תזכור  ולא  הגיעו הסכין,  כך  ָּבַני?!"  על  תרחם  ולא  זאת  לי  תזכור  ולא  הסכין, 
יעקב אבינו ומשה רבינו ואף הם העלו הזכירו זכותם לפני יעקב אבינו ומשה רבינו ואף הם העלו הזכירו זכותם לפני 
ולא  שתק  הקב"ה  אך  החורבן,  גזירת  על  והתאוננו  ולא הקב"ה  שתק  הקב"ה  אך  החורבן,  גזירת  על  והתאוננו  הקב"ה 

השיב להם מאומה עד שהיה דומה שננעלו שערי רחמים.השיב להם מאומה עד שהיה דומה שננעלו שערי רחמים.
ואמרה:  הקב"ה  לפני  אמנו  רחל  קפצה  שעה  ואמרה: באותה  הקב"ה  לפני  אמנו  רחל  קפצה  שעה  באותה 
יתירה  אהבה  אהבני  עבדך  שיעקב  לפניך  גלוי  יתירה "רבש"ע,  אהבה  אהבני  עבדך  שיעקב  לפניך  גלוי  "רבש"ע, 
שבע  אותן  וכשהשלימו  שנים,  שבע  לאבא  בשבילי  שבע ועבד  אותן  וכשהשלימו  שנים,  שבע  לאבא  בשבילי  ועבד 
שנים והגיע זמן נשואי לבעלי, הערים אבי להחליפני ולתת שנים והגיע זמן נשואי לבעלי, הערים אבי להחליפני ולתת 
לבעלי את אחותי, ובהיות שנודע לי דבר המרמה הודעתי לבעלי את אחותי, ובהיות שנודע לי דבר המרמה הודעתי 
כדי  אחותי  ובין  ביני  שיכיר  סימן  לו  ומסרתי  לבעלי  כדי זאת  אחותי  ובין  ביני  שיכיר  סימן  לו  ומסרתי  לבעלי  זאת 
בעצמי  נחמתי  כן  לאחר  אמנם  להחליפני,  אבי  יוכל  בעצמי שלא  נחמתי  כן  לאחר  אמנם  להחליפני,  אבי  יוכל  שלא 
ואכן  לחרפה.  תצא  שלא  אחותי  על  רחמים  ואכן והתמלאתי  לחרפה.  תצא  שלא  אחותי  על  רחמים  והתמלאתי 
לבעלי,  אחותי  את  ונתן  בינינו  אבי  החליף  כאשר  לבעלי, לערב  אחותי  את  ונתן  בינינו  אבי  החליף  כאשר  לערב 
לבעלי  שמסרתי  הסימנים  כל  את  לאחותי  וגיליתי  לבעלי הלכתי  שמסרתי  הסימנים  כל  את  לאחותי  וגיליתי  הלכתי 
כדי שיהא סבור שהיא רחל, וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי כדי שיהא סבור שהיא רחל, וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי 

בה ולא הוצאתיה לחרפה".בה ולא הוצאתיה לחרפה".

המשיכה רחל אמנו וטענה: "ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר המשיכה רחל אמנו וטענה: "ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר 
ואתה  ולחרפה,  לבושה  הוצאתיה  ולא  שלי  לצרה  קנאתי  ואתה לא  ולחרפה,  לבושה  הוצאתיה  ולא  שלי  לצרה  קנאתי  לא 
מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה 
ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם?! מיד ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם?! מיד 
נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: בשבילך רחל אני נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: בשבילך רחל אני 
'כה 'כה  יד):  לא,  (ירמיה  יד):   לא,  (ירמיה  דכתיב  הוא  הדא  למקומן.  ישראל  את  דכתיבמחזיר  הוא  הדא  למקומן.  ישראל  את  מחזיר 
על  מבכה  רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול  ה',  על אמר  מבכה  רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול  ה',  אמר 
בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו', וכתיב 'כה אמר ה' מנעי בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו', וכתיב 'כה אמר ה' מנעי 
וכתיב  וגו',  לפעולתך'  שכר  יש  כי  מדמעה  ועיניך  מבכי  וכתיב קולך  וגו',  לפעולתך'  שכר  יש  כי  מדמעה  ועיניך  מבכי  קולך 

'ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".'ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".

סו„ כוח‰ ˘ל רחל ‰יי˙‰ מי„˙ ‰וו˙רנו˙סו„ כוח‰ ˘ל רחל ‰יי˙‰ מי„˙ ‰וו˙רנו˙
שנקודת  נחזה  הקב"ה,  לפני  רחל  של  בטענתה  שנקודת בהתבונן  נחזה  הקב"ה,  לפני  רחל  של  בטענתה  בהתבונן 
לאחותה  שוויתרה  המופלג  הוויתור  הייתה  לאחותה טענתה  שוויתרה  המופלג  הוויתור  הייתה  טענתה 
שיעקב  שידעה  בעוד  זאת  כל  העצומה,  שיעקב והתגברותה  שידעה  בעוד  זאת  כל  העצומה,  והתגברותה 
אבינו עתיד להעמיד את י"ב שבטי י-ה, אך היא בצדקתה אבינו עתיד להעמיד את י"ב שבטי י-ה, אך היא בצדקתה 
בכדי  רק  העצמי  וכבודה  רצונותיה  על  כלל  הביטה  בכדי לא  רק  העצמי  וכבודה  רצונותיה  על  כלל  הביטה  לא 
שלא  למה  זכתה  הכי  משום  ואכן  אחותה.  תתבייש  שלא שלא  למה  זכתה  הכי  משום  ואכן  אחותה.  תתבייש  שלא 
את  הקב"ה  הוציא  בכייתה  ולקול  למענה  ורק  כולם,  את זכו  הקב"ה  הוציא  בכייתה  ולקול  למענה  ורק  כולם,  זכו 

ההבטחה והנחמה של "ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם".ההבטחה והנחמה של "ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם".
של  והליכותיה  בעקבותיה  נצעד  שכאשר  הדברים  של ונהירין  והליכותיה  בעקבותיה  נצעד  שכאשר  הדברים  ונהירין 
כוחה  היה  שזה  הוויתור  במידת  ונתחזק  ונעבוד  אמנו  כוחה רחל  היה  שזה  הוויתור  במידת  ונתחזק  ונעבוד  אמנו  רחל 
וגדולתה, הרי שאין לך סגולה גדולה מזו להחיש את ביאת וגדולתה, הרי שאין לך סגולה גדולה מזו להחיש את ביאת 
מפי  לה  שניתנה  האלוקית  ההבטחה  וקיום  צדקנו  מפי משיח  לה  שניתנה  האלוקית  ההבטחה  וקיום  צדקנו  משיח 
אֹוֵיב,  ֵמֶאֶרץ  ְוָׁשבּו  ה'  ְנֻאם   ִלְפֻעָּלֵת ָׂשָכר  ֵיׁש  "ִּכי  אֹוֵיב, הגבורה:  ֵמֶאֶרץ  ְוָׁשבּו  ה'  ְנֻאם   ִלְפֻעָּלֵת ָׂשָכר  ֵיׁש  "ִּכי  הגבורה: 

ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵת ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם".ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵת ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם".
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

מי„˙ ‰וו˙רנו˙ ˘ל רחל ‡ימנו ע"‰
ע"ה  אמנו  ע"ה רחל  אמנו  שרחל  כה)  כט,  (בראשית  הקדושה  בתורה  מצינו 
אבינו,  ליעקב  להינשא  לה  והניחה  לאה,  לאחותה  ויתרה 
כדי  והכל  יעקב,  לה  שגילה  הסימנים  סוד  את  לה  ומסרה 
שלא לביישה. כדכתיב (שם) "ויהי בבוקר והנה היא לאה", 
שמסר  לפי  לאה,  היתה  לא  בלילה  "אבל  רש"י:  רש"י  ופירש 
לאה  לו  שמכניסין  רחל  וכשראתה  לרחל,  סימנים  יעקב 
אותן  לה  ומסרה  עמדה  אחותי,  תכלם  עכשיו  אמרה 

סימנים" (מגילה יג.).
ויתור  ממש,  חייה  כל  על  אמנו  רחל  ויתרה  המעשה  בזה 
בזה  בו  טמונים  לנו,  המוכרים  ויתורים  כשאר  היה  לא  זה 
ממש  של  נפש  ומסירות  ביותר,  נפלאים  יסודות  הוויתור 
כמו שנבאר. [הגם שאין לנו השגה ברום מעלתם ודרגתם 
של האימהות הקדושות, אף על פי כן תורה היא וללמוד 
במידת  חיים  דרכי  רחל  ממעשה  להוציא  צריכים,  אנו 

הוותרנות].
אמורה  היתה  והיא  מלאה,  צעירה  היתה  שרחל  כידוע  א) 
להינשא ליעקב שהיה צעיר מעשיו, כמו שאמרו הגדולה 
לגדול והקטנה לקטן, ובוויתורה ללאה תמצא מעתה היא 

עומדת להינשא לעשיו הרשע חלילה.
ב) בדרך כלל אדם העושה טובה לחברו ומוותר לו, עושה 
לבני  ואילו  הנאה,  טובת  מזה  לקבל  כדי  בפרסום  זאת 
של  בוויתורה  אך  לוותר.  יותר  קשה  הקרובים  המשפחה 
לאחותה  ויתרה  היא  ההיפך,  את  מוצאים  אנו  אמנו  רחל 
הקרובה אליה ביותר, ללא שום טובת הנאה, והכל בהצנע 

לכת בלא פרסום כלל.
ג) כידוע שמבני לאה היו 'לוי' 'לוי' שזכה לכתר כהונה, ו'יהודה''יהודה' 
שזכה לכתר מלכות, ו'יששכר''יששכר' שזכה לכתר תורה, נמצאו 
ויתרה  אלו  כל  ועל  לאה.  של  בידיה  הכתרים  שלושת  כל 
ואף  לאה.  לאחותה  גמורה  במתנה  אותם  ונתנה  רחל, 
גדולים  הם  שגם  ובנימין,  ובנימיןיוסף  יוסף  בנים  שני  היו  לרחל  שגם 
לא  כתרים  שלשה  מאותן  מקום  מכל  במיוחד,  וחשובים 

זכו בניה, שהרי האימהות היו נביאות. 
למדנו אפוא מדרכי רחל אמנו ע"ה, עד היכן מגעת מידת למדנו אפוא מדרכי רחל אמנו ע"ה, עד היכן מגעת מידת 
הוותרנות, שצריך איש ישראל לעבור על מידותיו, ולוותר הוותרנות, שצריך איש ישראל לעבור על מידותיו, ולוותר 

תמיד בכל לב ונפש.תמיד בכל לב ונפש.
[טיב הזכרונות, קבר רחל אימנו ע"ה]

• ~ • ~ •
להמחשת מידת הוותרנות של גדולי ישראל, נביא בפניכם להמחשת מידת הוותרנות של גדולי ישראל, נביא בפניכם 
תיקון  טיב  שנלמד  כדי  ישראל,  מגדולי  מעשיות  תיקון כמה  טיב  שנלמד  כדי  ישראל,  מגדולי  מעשיות  כמה 
עצמם,  את  מוותרים  ישראל  גדולי  היו  כמה  עד  עצמם, המידות,  את  מוותרים  ישראל  גדולי  היו  כמה  עד  המידות, 

ומוסרים נפשם לטובתם של ישראל.ומוסרים נפשם לטובתם של ישראל.
• ~ • ~ •

מעשה נורא שהיה בשידוכו של מרן הגה"צ מרא דארעא מרן הגה"צ מרא דארעא 
דירושלים  גאב"ד  זצ"ל,  ווייס  יעקב  יצחק  הרב  דירושלים דישראל  גאב"ד  זצ"ל,  ווייס  יעקב  יצחק  הרב  דישראל 

קרתא דשופריא, בעל "מנחת יצחק".קרתא דשופריא, בעל "מנחת יצחק".

אמצעי  וכל  ופלאפונים  הטלפונים  עידן  לפני  בזמנו, 
בהצעת  נכבדות  מדברים  היו  כאשר  שבימינו,  התקשורת 
שידוכין בארצות אירופה, לא היו כל כך הרבה אפשרויות 
השדכן  הצעה.  כל  ולראות  לבדוק  לאשורו,  הדבר  לברר 
היה מגיע מעיר רחוקה, מציע את השידוך הנראה בעיניו, 
על  מעט  לסמוך  נאלצו  ברירה  מחוסר  מסוימת  ובמידה 
את  מגלה  השדכן  היה  תמיד  לא  אך   – השדכן.  נאמנות 
ראשי  "שדכ"ןשדכ"ן,  העולם:  בפי  הנפוץ  כמאמר  האמת...  כל 

תיבות: ש'ש'קר ד'ד'ובר כ'כ'סף נ'נ'וטל"...
לפניו,  הלך  הטוב  ושמו  לפרקו,  זצ"ל  ווייס  הרב  כשהגיע 
עבורו,  שידוך  להציע  גרוסוורדייןגרוסוורדיין,  העיר  מן  שדכן  הגיע 
שבעיר.  הרבנים  מגדולי  הנכבד  הדיין  של  בתו  זו  היתה 
לפי מה שהציע השדכן נראה היה שזהו שידוך טוב והגון, 
כשאבי  מדין,  על  יושבי  רבנים  של  חשובה  למשפחה  בת 
המדוברת הוא אחד מרבניה החשובים של ווערדיין. לאחר 
את  לגמור  החליטו  ביכולתם,  שהיה  כפי  מעט  שביררו 
השני,  לצד  הסכמתם  על  אכן  והודיעו  טוב,  בכי  השידוך 
וסיכמו על יום מיועד שיבוא החתן עם משפחתו אל מקום 
מגורי הכלה כנהוג בימים ההם, ושם יגמרו השידוך בשעה 

טובה ומוצלחת ולמזל טוב. 
יצא אפוא הבחור יצחק יעקב ווייסיצחק יעקב ווייס עם הוריו ומשפחתו אל 
הגיעו  הדרכים  בטרחת  ימים  כמה  כעבור  הרחוקה,  הדרך 
מקום  עבורם  שסידרו  לאחר  לגרוסוורדיין,  טובה  בשעה 
פגישות  בסדרת  החלו  הדרך,  מעמל  ונחו  נכבד  אכסניה 
בטרם ייגשו לגמור את השידוך בכי טוב. אבי הכלה שהיה 
גדול בתורה נפגש עם הבחור ומאד מצא חן בעיניו, בהיותו 

עילוי וגאון ובעל מידות נפלא. 
לאחר מכן הגיע תור פגישת אם הבחור עם המדוברת, אך 
ווייס  הרב  של  אמו  חזרה  כאשר  אכזבה,  להם  נכונה  כאן 
היא  וזועמת,  נסערת  מאד  היתה  הבחורה  עם  מפגישתה 
גילתה לתדהמתה שיש לבחורה זו מעט גיבנת בגב! והיא 
הולכת קצת שחוחה! היא כעסה מאד על השדכן שהעלים 
ידיעה חשובה זו מהם, ולא הזכיר מענין זה אף מילה וחצי 
מילה. על אתר הודיעה לבני ביתה בהחלטה ברורה שאינה 
ויוצאים  החבילות  את  שאורזים  פנים,  לשתי  משתמעת 

מיד לדרך חזרה, כי התפרדה החבילה, ואין ממה לדבר.
מהר  כך  כל  הסכים  לא  עצמו  יעקב  יצחק  הבחור  אולם, 
נערה  לבייש  יכול  שאינו  טען  הוא  השידוך,  את  לבטל 
בישראל ולהוציא קלונה ברבים. שהרי כבר נתפרסם בכל 
העיר שהנה זה השידוך הולך להסתיים במזל טוב, וכולם 
העירה.  הנכבדה  ווייס  משפחת  הגיעו  ומדוע  למה  ידעו 
כולם  הרי  לביתם  כך  יחזרו  שאם  בלהט,  טען  הבחור 
מכך  וייצא  השידוך,  את  שעזבו  הסיבה  את  בדיוק  יידעו 
ביזיונות גדולים לנערה, ומי יודע אם תוכל למצוא שידוך 
הבחור  של  דעתו  נחה  ולא  וכו'.  צערה  יגדל  וכמה  אחר, 

'לקט סיפורי השגחה''לקט סיפורי השגחה'לרגל הילולא דרחל אימנו ע"ה לרגל הילולא דרחל אימנו ע"ה (יום ג' יא חשון)(יום ג' יא חשון) זכותה תגן עלינו, אמן. זכותה תגן עלינו, אמן.
אשמח לשתף את הקוראים במספר סיפורי השגחה שחויתי אשמח לשתף את הקוראים במספר סיפורי השגחה שחויתי 

בעצמי.בעצמי.
חיפשתי את הפסוק "קסם על שפתי מלך" ידעתי שהפסוק חיפשתי את הפסוק "קסם על שפתי מלך" ידעתי שהפסוק 
פתחתי  במשלי.  היכן  ידעתי  לא  אך  במשלי  להופיע  פתחתי אמור  במשלי.  היכן  ידעתי  לא  אך  במשלי  להופיע  אמור 
למוצאו,  הצלחתי  לא  אך  לדפדף  והתחלתי  משלי  למוצאו, ספר  הצלחתי  לא  אך  לדפדף  והתחלתי  משלי  ספר 
בנימין',  ר'  'אמר  אבידה  למציאת  שאומרים  בסגולה  בנימין', נזכרתי  ר'  'אמר  אבידה  למציאת  שאומרים  בסגולה  נזכרתי 
למצוא  מסוגלת  הסגולה  מה  וכי  בדבר,  וחומר  קל  למצוא ועשיתי  מסוגלת  הסגולה  מה  וכי  בדבר,  וחומר  קל  ועשיתי 
למצוא  זו  סגולה  שבכוח  וכמה  כמה  אחת  על  גשמי  למצוא דבר  זו  סגולה  שבכוח  וכמה  כמה  אחת  על  גשמי  דבר 
בריכוז  הסגולה  באמירת  פתחתי  תיכף  רוחנית...  בריכוז אבידה  הסגולה  באמירת  פתחתי  תיכף  רוחנית...  אבידה 
שנפתח  היכן  הספר  את  פתחתי  ובסיומה  גדולה  שנפתח ובכוונה  היכן  הספר  את  פתחתי  ובסיומה  גדולה  ובכוונה 
באקראי, ולנגד עיני זהרו המלים "קסם על ימי מלך, במשפט באקראי, ולנגד עיני זהרו המלים "קסם על ימי מלך, במשפט 

לא ימעל פיו" (משלי טז,י).לא ימעל פיו" (משלי טז,י).
הסיפור השני קרה בערב ראש השנה כאשר בזמן אלול הכנתי הסיפור השני קרה בערב ראש השנה כאשר בזמן אלול הכנתי 
ביצעתי  הזדמנות  שבכל  קטן  טלית  בישיבה  הסדרים  ביצעתי בין  הזדמנות  שבכל  קטן  טלית  בישיבה  הסדרים  בין 
הושלמה  השנה  ראש  שלקראת  עד  בציצית  נוספת  הושלמה קשירה  השנה  ראש  שלקראת  עד  בציצית  נוספת  קשירה 
את  אמי  ראתה  הביתה  הגעתי  כאשר  לשמחתי.  את המלאכה  אמי  ראתה  הביתה  הגעתי  כאשר  לשמחתי.  המלאכה 
אם  שאלתי  אפה,  את  עיקמה  והיא  המצוייצת  קטן  אם הטלית  שאלתי  אפה,  את  עיקמה  והיא  המצוייצת  קטן  הטלית 
של  השמשים  כי  השיבה  והיא  בעיניה  חן  מוצא  לא  של משהו  השמשים  כי  השיבה  והיא  בעיניה  חן  מוצא  לא  משהו 
הציצית נותרו ארוכים מידי וזה לא יפה ללכת כך עם ציצית הציצית נותרו ארוכים מידי וזה לא יפה ללכת כך עם ציצית 
עניין  שיש  כיוון  לעשות  מה  ידעתי  לא  עתה  מכוונת,  עניין לא  שיש  כיוון  לעשות  מה  ידעתי  לא  עתה  מכוונת,  לא 
שלא לחתוך את חוטי הציצית בכלי מתכת, ומאידך יש עניין שלא לחתוך את חוטי הציצית בכלי מתכת, ומאידך יש עניין 
לתפילה  הלכתי  שחרית  בבוקר  אם,   כיבוד  של  יותר  לתפילה חשוב  הלכתי  שחרית  בבוקר  אם,   כיבוד  של  יותר  חשוב 
ליד הבית כאשר יהודי מבוגר ניגש אלי מבלי ששוחחתי עמו ליד הבית כאשר יהודי מבוגר ניגש אלי מבלי ששוחחתי עמו 
אי פעם בעבר ושאל: "אולי יש לך חוטי ציצית שאתה צריך אי פעם בעבר ושאל: "אולי יש לך חוטי ציצית שאתה צריך 

לחתוך? כי אם כן יש לי מספריים מחרסינה בבית!!!"לחתוך? כי אם כן יש לי מספריים מחרסינה בבית!!!"
הייתי המום מאין יודע תעלומות?! הייתי המום מאין יודע תעלומות?! 

לי  והגיש  הכנסת  לבית  המספריים  את  אתו  הביא  לי למחרת  והגיש  הכנסת  לבית  המספריים  את  אתו  הביא  למחרת 
אותם עם חיוך, לראש השנה נכנסתי לבוש בציצית מהודרת אותם עם חיוך, לראש השנה נכנסתי לבוש בציצית מהודרת 
המעוטרת במצוות כיבוד אם מבלי לוותר על החומרה שלא המעוטרת במצוות כיבוד אם מבלי לוותר על החומרה שלא 

לחתוך בכלי מתכת...לחתוך בכלי מתכת...

הסיפור הבא התרחש כמה ימים לפני יום כיפור כאשר פצע הסיפור הבא התרחש כמה ימים לפני יום כיפור כאשר פצע 
קטן החל להתפשט על כף רגלי וכל יום התרחב יותר ויותר, קטן החל להתפשט על כף רגלי וכל יום התרחב יותר ויותר, 
שלא  כדי  הפצע  את  לבדוק  לרופא  ללכת  אצטרך  כי  שלא הבנתי  כדי  הפצע  את  לבדוק  לרופא  ללכת  אצטרך  כי  הבנתי 
בתור  לבזבז  שאאלץ  הזמן  על  מעט  לי  כאב  חלילה,  בתור יזדהם  לבזבז  שאאלץ  הזמן  על  מעט  לי  כאב  חלילה,  יזדהם 
לבזבז  שלא  מאוד  משתדל  שאני  בפרט  ובטיפולים  לבזבז לרופא  שלא  מאוד  משתדל  שאני  בפרט  ובטיפולים  לרופא 
בישיבת  הזמן  את  מנצל  אני  הזמנים  בבין  וכן  מהלימוד  את הזמן בישיבת רגע  מנצל  אני  רגע מהלימוד וכן בבין הזמנים 

בין הזמנים... בין הזמנים... 
אז  לא  ואם  רגלי  כף  את  לרפא  בעיניו  טוב  אם  מה'  אז בקשתי  לא  ואם  רגלי  כף  את  לרפא  בעיניו  טוב  אם  מה'  בקשתי 
כיפור  יום  במוצאי  כרצונו.  ברופאים  לדרוש  בשמחה  כיפור אלך  יום  במוצאי  כרצונו.  ברופאים  לדרוש  בשמחה  אלך 
הגרב  את  הורדתי  והנה  לרופא  תור  לקבוע  לטלפון  הגרב ניגשתי  את  הורדתי  והנה  לרופא  תור  לקבוע  לטלפון  ניגשתי 
לבדוק את המצב ולא מצאתי את הפצע, הבנתי שהתבלבלתי לבדוק את המצב ולא מצאתי את הפצע, הבנתי שהתבלבלתי 
היה  לא  שם  גם  אך  השנייה  הגרב  את  וחלצתי  הרגליים  היה בין  לא  שם  גם  אך  השנייה  הגרב  את  וחלצתי  הרגליים  בין 
שלימה  רפואה  ושלח  תפילתי  קיבל  שה'  הבנתי  לדבר,  שלימה זכר  רפואה  ושלח  תפילתי  קיבל  שה'  הבנתי  לדבר,  זכר 

מן שמיא...מן שמיא...

בעל המעשה: ח. ר.בעל המעשה: ח. ר.
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

עי˜ר ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ בזמן ‰ז‰ ‰ו‡ ב˜בר רחלעי˜ר ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ בזמן ‰ז‰ ‰ו‡ ב˜בר רחל
אשר על כן, ביום זה כאשר באים המוני ישראל אצל קברה אשר על כן, ביום זה כאשר באים המוני ישראל אצל קברה 
לעורר  המוכשר  הזמן  הוא  לחם,  בית  היא  אפרת  לעורר בדרך  המוכשר  הזמן  הוא  לחם,  בית  היא  אפרת  בדרך 
רחמים על גאולתנו ופדות נפשנו ובניין בית מקדשנו, בהיות רחמים על גאולתנו ופדות נפשנו ובניין בית מקדשנו, בהיות 
שלמענה הבטיח הקב"ה את בשורת הגאולה, כמפורסם לכל שלמענה הבטיח הקב"ה את בשורת הגאולה, כמפורסם לכל 
הגיע  שכאשר  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  והצדיק  הגיע מהגאון  שכאשר  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  והצדיק  מהגאון 
לקבר רחל אמנו פנה אליה בדברים היוצאים מעמקי לבבו לקבר רחל אמנו פנה אליה בדברים היוצאים מעמקי לבבו 
הסוערה, ומדבר שם כבן המתחטא אצל אמו, כשבדמעות הסוערה, ומדבר שם כבן המתחטא אצל אמו, כשבדמעות 
שליש ובתחנונים אמר: "אמא! אכן הקב"ה אומר לך: 'מנעי שליש ובתחנונים אמר: "אמא! אכן הקב"ה אומר לך: 'מנעי 

קולך מבכי ועיניך מדמעה', אבל אני חיים בנך אומר לך:  וויין קולך מבכי ועיניך מדמעה', אבל אני חיים בנך אומר לך:  וויין 
מאמע וויין!!"  בכי אמא בכי!!  ובעד עמך רחמים שאלי, עד מאמע וויין!!"  בכי אמא בכי!!  ובעד עמך רחמים שאלי, עד 

שישובו בנים מארץ אויב וישובו בנים לגבולם.שישובו בנים מארץ אויב וישובו בנים לגבולם.
מה מאד נפלאו דברי מרן הגה"ק הגר"א מוילנא זי"ע, שאף מה מאד נפלאו דברי מרן הגה"ק הגר"א מוילנא זי"ע, שאף 
אמנו  רחל  של  קברה  מקום  סגולת  את  אנו  רואים  אמנו מהם  רחל  של  קברה  מקום  סגולת  את  אנו  רואים  מהם 
לתיקוני  בביאורו  הגר"א  שכתב  כפי  התפילות,  לתיקוני לקבלת  בביאורו  הגר"א  שכתב  כפי  התפילות,  לקבלת 
זוהר (תיקון ו'), שמזמן שחרב בית המקדש וגלתה השכינה זוהר (תיקון ו'), שמזמן שחרב בית המקדש וגלתה השכינה 
במקום  הוא  כיום  השכינה  השראת  שעיקר  הרי  במקום משם,  הוא  כיום  השכינה  השראת  שעיקר  הרי  משם, 

קבורת רחל אמנו ע"ה!קבורת רחל אמנו ע"ה!



מכל הסברי אמו, שלבחור טוב כמוהו ודאי לא 
שאין  כך,  על  התעקש  הוא  קופצים...  יחסרו 
למראה  השייכת  בלבד,  חיצונית  בעיה  אלא  זו 
מן  ואם  הפנימי,  הקרן  הוא  והעיקר  החיצוני, 
יצא  מה'  הרי  זה  לשידוך  אותם  שלחו  השמים 

הדבר!
סופו של דבר, לאחר רוב הפצרות הסכימה האם 
מהמראה  להתפעל  שאין  הצדיק,  בנה  לדברי 
"אל  כ):  ד,  (אבות  ז"ל  חכמינו  כמ"ש  החיצוני, 
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו", ומצאה חן 
בעיניהם, כי היתה אשה משכלת מלאה ביראת 
הבחור  להחלטת  והסכימו  וכו',  טהורה  השם 
הוא  הגיבנת,  של  הגדולה  המגרעת  אף  שעל 
 – לביישה.  שלא  כדי  השידוך  את  לגמור  רוצה 
ואכן נגמר השידוך במזל טוב, הזוג נישא בשעה 

טובה ומוצלחת, ונולד להם בן יחיד. 
לאחר כמה שנים מנישואיהם פרצה מלחמת העולם השניה, 
כי  יאומן  שלא  נסים  בנסי  הנוראה  המלחמה  מן  ניצלו  והם 

יסופר. 
הגאון זצ"ל ערך מזה קונטרס מיוחד הנקרא "פרסומי ניסא"  "פרסומי ניסא" 
מכל מה שעבר עליו בשנות הזעם, ונדפס בשלהי ספרו שו"ת שו"ת 
הצלתו,  זכות  תולה  הרב  והיה   – עי"ש.  א'  חלק  יצחק  עי"שמנחת  א'  חלק  יצחק  מנחת 
השידוך  את  לגמור  וויתר  שהקריב  הקרבה  אותה  בזכות  גם 
הזה, כדי שלא לבייש בת ישראל כשרה, כרחל אימנו בשעתה 
זו  ולא  אחותה.  תתבייש  שלא  כדי  הסימנים  מגלה  שהיתה 
בלבד, אלא שאחר כל הגלגולים שעברו על ראשו ונישא בימי 
אם  כי  קיימא,  של  זרע  שום  ממנו  נשאר  לא  פעמים,  ג'  חייו 
מאותה אשה, שנולד להם בן יחיד, הלא הוא הרה"ג מוהר"ר הרה"ג מוהר"ר 
בעריש ווייס שליט"אבעריש ווייס שליט"א, מרבניה החשובים של העיר מנצ'סטרמנצ'סטר 
שבאנגליה, והכל היה תולה בזכות אותה מצוה גדולה, שלא 

רצה לבייש את בת ישראל בשום פנים ואופן. 
ללמדך עד כמה יש להיזהר בטיב כבודם של ישראל, ומה גדול ללמדך עד כמה יש להיזהר בטיב כבודם של ישראל, ומה גדול 
ונורא הוא השכר של המוותר ומתגבר שלא לבייש ולהעליב ונורא הוא השכר של המוותר ומתגבר שלא לבייש ולהעליב 
נכון  שהוא  מפתהו  יצרו  שאולי  במקום  אף  ברבים,  נכון חבירו  שהוא  מפתהו  יצרו  שאולי  במקום  אף  ברבים,  חבירו 
שכר  שבעבור  המדרש  דברי  ידועים  וכאשר   – לביישו.  שכר וראוי  שבעבור  המדרש  דברי  ידועים  וכאשר   – לביישו.  וראוי 
העתידה,  הגאולה  כל  תהיה  ע"ה  אימנו  רחל  של  המצוה  העתידה, זו  הגאולה  כל  תהיה  ע"ה  אימנו  רחל  של  המצוה  זו 
שבשעת  כד)  רבתי,  דאיכה  (פתיחא  במדרש  שבשעת כדמפורש  כד)  רבתי,  דאיכה  (פתיחא  במדרש  כדמפורש 
על  לבקש  רועים  ושבעה  והאמהות  האבות  כל  ניסו  על החורבן  לבקש  רועים  ושבעה  והאמהות  האבות  כל  ניסו  החורבן 
זו,  בזכות  הצליחה  אימנו  רחל  ורק  בידם,  עלתה  ולא  זו, ישראל  בזכות  הצליחה  אימנו  רחל  ורק  בידם,  עלתה  ולא  ישראל 

עיין שם.עיין שם.
[קונטרס 'טיב המעשיות' ח"א דף כב]

• ~ • ~ •
הגאון הרב ר' יוסף שלמה הכהן כהנמן זצ"ל, גאב"ד פוניבז',הגאון הרב ר' יוסף שלמה הכהן כהנמן זצ"ל, גאב"ד פוניבז', 
כשנסבה  אחת,  בהזדמנות  אמר  תורה,  של  עולה  מקים 
גבעת  על  פונביז'  פונביז' ישיבת  ישיבת  של  בנייתה  ראשית  אודות  השיחה 
החפירות  בתחילת  שכידוע  ברק.  ברקבבני  בבני  המעטירה  הישיבה 
שלחשו  והיו  במקום,  'מפולות'  כמה  היו  היסודות  והעמדת 

שמא קבורים שם כמה קדמונים...
על  לי  ידוע  אכן  סוד...  צופן  בחיוך  לעומתם  הגאון  התבטא 

רב גדול אחד שנקבר שם תחת יסודותיה של בנין הישיבה!
כשנשאל, אם ידוע לו גם כן מי הוא אותו רב? ענה שבוודאי 
רב  הפונביז'ער  זהו  הלא  היטב!  ומכירו  הוא,  מי  לו  ידוע 

בעצמו!...
בנין  בעול  עצמו  את  שהכניס  מעת  כי  כוונתו,  את  והסביר 
והחזקת הישיבה הקדושה, עם כל מוסדותיה הנלווים, נעשה 
ובכך  לרוב,  ושתדלנות  כספים  באיסוף  מאוד  ועסוק  טרוד 
שם  קבורה  גדלותו  ונשארה  הדור',  'גאון  להיות  ממנו  נמנע 

עמוק תחת היסודות.
עיסוקיו  ואלמלא  דבר,  לשם  היתה  המופלגת  גאונותו  כידוע 
הרבים בביסוסה ושגשוגה של ישיבת פוניבז' ומוסדותיה, היה 
נמנה בשורה הראשונה של גדולי ומאורי הדור. – אלא שמסר 
את עצמו כל כולו נפשו ומאודו, וויתר על כל עתידו המזהיר 
בשביל הקמת עולם התורה לאחר החורבן הנורא. והיה מכתת 
את רגליו תמיד בכל רחבי תבל, באמריקה ובאנגליה, בארצות 
אירופה, ואף במדינות אפריקה הרחוקות כידוע. – ואף על פי 
כן, בתוך כל זאת, היה תמיד עסוק בתורה הקדושה, והיה גאון 

עצום בתורה!
• ~ • ~ •

זצ"ל,  קרייזויט  חיים  רבי  זצ"ל, בהגאון  קרייזויט  חיים  רבי  בהגאון  בו  מצינו  המידה  זו  כעין 
טובת  עבור  עצמו  את  מוסר  שהיה  יצ"ו,  אנטוורפן  גאב"ד 
לסייע  כשנצרך  אליו  ששייך  מה  כל  על  ומוותר  הכלל, 
לב,  נשברי  ושאר  ויתומים  אלמנות  בשביל  ובעיקר  לישראל, 

שהיה עושה כל אשר ביכולתו למענם.
היתה  הסוכות,  חג  את  לחוג  הקודש  הקודשלארץ  לארץ  הרב  הגיע  פעם 
לו דירה בירושליםבירושלים עיר הקודש, שבה היה מתגורר בכל פעם 
שהגיע ארצה. והנה בערב חג הסוכות בשעת צהריים, כאשר 
המרובות  בהכנות  מאוד  ולחוצים  טרודים  המשפחה  בני  כל 
לקראת החג הגדול, שכן זה עתה רק נחתו בארץ, וצריכים היו 

לטרוח הרבה בהכנת סעודות החג, ובהכנת 
נשמע  וכו',  המינים  ארבעת  והכנת  הסוכה, 

צלצול הטלפון בבית הרב.
הרב הזדרז לגשת אל הטלפון, שמא יש כאן 
היה  רגיל  כאשר  דחופה,  הלכתית  שאלה 
החג.  שלפני  בימים  כאלו  רבים  לטלפונים 
אך כשקיבל את השיחה, הזדהה בפניו אדם 
בלתי מוכר, ואמר שהוא מתגורר בתל אביב, בתל אביב, 
שכבוד  לאוזניו  השמועה  שהגיעה  ובהיות 
השתדל  הסוכות,  לחג  ארצה  הגיע  הרב 
משום  הטלפון,  מספר  את  במהרה  להשיג 
מאות  כמה  של  נאה,  תרומה  בידו  שיש 
צדקותיו  עבור  לתרום  שברצונו  אלפים, 

הרבים של כבוד הרב.
מתוך שיחתו עמו הבין הרב, שהמדובר הוא 
יודע  ואינו  מבין  שאינו  גמור...  הארץ  בעם 
כמה לחוץ הוא זמן זה של שעות ספורות בטרם היכנס החג... 
וידחנו  השעה,  את  יחמיץ  שאם  הרב,  גם  חשש  מאידך  אך 
לזמן אחר, עלול האיש לחזור בו... לפיכך נענה ואמר שהנה 
הוא מוכן ומזומן לצאת מיד לדרך, והרי הוא מגיע אליו עכשיועכשיו 

אל העיר תל אביב!
הרב יצא מחדרו, והחל תיכף להתכונן לנסיעה הבין עירונית. 
בני הבית נדהמו לראות את הרב מתקשר אל הנהג ומתכונן 
ההכנות,  כל  את  כך  לעזוב  ניתן  כיצד  ושאלוהו,  לנסיעתו, 

ולנסוע לתל אביב בערב סוכות בצהריים?
בידי  והשאיר  ביותר,  דחופה  נסיעה  היא  שזו  אמר  הרב  אך 
הסוכה  להכנת  שנצרך  מה  בכל  מפורטות  הוראות  ביתו  בני 

וארבעת המינים, ועמד מוכן לצאת אל הדרך.
ניסו  לדרכו,  לצאת  עמו  וגמור  שמנוי  הבית,  בני  כשראו 
לשכנעו לוותר על נסיעה זו, וטענו שהרי ייתכן שהרב 'יתקע' 
את  לעשות  וייאלץ  צפוי,  בלתי  תנועה'  'פקק  באיזה  בדרכו 
שכזה  במקרה  הרי  לארץ,  חוץ  בן  [ובהיותו  אביב!  בתל  החג 

יצטרך לחגוג גם את 'יום טוב שני של גלויות' שם בנכר].
ההשגחה  עלי  תגזור  באם  ואמר,  השתכנע,  לא  הרב  אך 
העליונה להישאר בתל אביב, אעשה שם את החג בשמחה! 
אי  וליתומים  לאלמנות  מאוד  עד  הנצרך  הכסף  את  אבל 

אפשר להפסיד!
והנאתו  נוחיותו  כל  על  הצדיק  הרב  וויתר  שעה  והנאתו באותה  נוחיותו  כל  על  הצדיק  הרב  וויתר  שעה  באותה 
האישית, הוא לא חשב לרגע איך וכיצד יתמקם ויסתדר שם האישית, הוא לא חשב לרגע איך וכיצד יתמקם ויסתדר שם 
בעיר חילונית כתל אביב, לנגד עיניו היתה רק המצוה הגדולה בעיר חילונית כתל אביב, לנגד עיניו היתה רק המצוה הגדולה 

של צרכיהם של ישראל!של צרכיהם של ישראל!
למותר לציין, שלאחר מסירות נפש שכזו, צלחה דרכו במהרה 
מהירה  היתה  וחזור  הלוך  הנסיעה  המשוער,  מן  למעלה 
וחלקה, וחזר לביתו בירושלים עם אמתחת התרומה הגדולה 
עד  מספר  שעות  בפניו  נותרו  ועוד  גדול,  היום  בעוד  שבידו 

לכניסת החג!
[מתוך שיחה בנסיעה לקבר רחל]
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