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אל תפסיק לחפור
"העבודה שלך היא לצבוע פס צהוב בשולי הכביש", אמר 

מנהל העבודה לפועל. 
800 מטר.  צבע  גילה המנהל שהפועל  יום העבודה  בסוף 
רק  הספיק  שהוא  מתברר  העבודה  יום  בסוף  למחרת 
מחצית – 400 מטר. ביום השלישי כשהפועל הספיק ביום 
איתך,  קורה  "מה  כעס:  ממש  המנהל  מטר   50 רק  שלם 

תגיד לי?"
הפועל: "כל יום הדלי יותר רחוק"...

***
והפחות  המעניינות  הנקודות  אחת 
חפירת  היא  השבוע  בפרשת  מדוברות 
והתורה  בגרר  מתיישב  יצחק  הבארות. 
למימדים  מגיע  שעושרו  מתארת 
למעלה  בו  שורה  הברכה  אגדתיים, 
"זבל  הבריות:  שאמרו  עד  הטבע  מדרך 
וזהבו  כספו  ולא  יצחק  של  פרדותיו 
כאן  שמדובר  הבינו  הם  אבימלך".  של 
כל  עם  הזה,  והזבל  שמימית  בברכה 
היותו מאוס ושפל, עולה בערכו הסגולי 

על כסף וזהב עוברים לסוחר.
וסותמים  ביצחק  מקנאים  הפלשתים 

את כל הבארות שחפרו עבדי אברהם, אבימלך מגרש את 
מחדש,  הבארות  כל  את  לחפור  שב  ויצחק  מגרר  יצחק 

ושוב הפלשתים סותמים אותן. 
עבדי יצחק חופרים באר חדשה והפלשתים חומדים אותה 
באר  עימו".  התעשקו  כי   – "עשק  נקראת  והיא  לעצמם 
חדשה נוספת נגזלת מעבדי יצחק הקרויה בשם "שטנה". 
השלישית לא גררה עימה מחלוקת ונותרה בחזקת יצחק, 

ויקרא שמה "רחובות – כי הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ".

השאלה  את  לשאול  באה  ההקדמה  נכון,  מנחשים  אתם 
הונצחו  מדוע  בפעם:  כפעם  מציבים  שאנו  היסודית 
לא  כבר  אחד  אף  שהיום  מים  בארות  מספר  לדורות 

משתמש בהן?!... 
לשאול  לא  הורגלו  הקדוש  טוב"  שם  ה"בעל  תלמידי 
מדרך  למעלה  הינם  מעשיו  שכל  ידעו  רבם,  על  שאלות 
את  להם  יסביר   – יחפוץ  ואם  הטבע 
הימים  באחד  כאשר  גם  היה  כך  פשרם. 
והוא נכנס עימם לביתו  התלוו אל רבם 
של כפרי פשוט וטוב לב. נקרא לו לייבל. 
הבעש"ט הודיע ללייבל שרצונו להתארח 
לייבל  לארחם.  ייאות  האם  ושאל  אצלו 
באנשי  שמדובר  החדה  בעינו  שראה 
צורה ששיגם ושיחם בדברי תורה – שמח 
מאוד בהצעה. על אף שהיה דל ורש פנה 
לחם,  קנה  ביתו,  מחפצי  חפצים  למשכן 
ירקות, חלב וחמאה וערך לפני הבעש"ט 
ובני  הוא  משביעה.  ארוחה  ותלמידיו 

ביתו הסתפקו בנותר מן הסעודה.
כבר  כשלייבל  שהות,  ימי  מספר  לאחר 
עזב  שלו,  הערך  חפצי  רוב  את  מכר 
לו  שהודה  לאחר  המקום  את  הבעש"ט 

בפה מלא על החסד שגמל עימם. 
למרום  עיניו  נשא  ולייבל  המקום,  מן  הבעש"ט  יצא  אך 
ונאנח. אנחה אחת ותו לא - על אף שלא ידע כעת מאין 
נמכר  ורכושו  ריקם  ביתו  הן  עולליו,  לפיות  לחם  ימציא 
לטובת הצדיקים - שכן מאמין גדול היה לייבל דנן וידע 

שאין להתרעם על מידותיו של הקב"ה.
הגוי  השכן  פטר,  בחלון.  דפיקה  נשמעה  מכן  לאחר  מיד 

הבעש"ט גורם 
ליהודי אנחה

קידוחי נפט 
וכריית זהב



קרס לתוך הבית כשרגלו מדממת ושני שקים על כתפיו: 
זקנותי.  לעת  לי  טמנתי  רב  כסף  אחא.  לייבל,  "שמעני 
יפה.  אלי  מתייחסים  אינם  וחתני  ובתי  נפטרה  אשתי 
זוב דם. אבקש  היום שתיתי לשוכרה והם היכו אותי עד 
חשבוני  על  יהיו  הבית  הוצאות  כל  אצלך,  שתארחני 

והרכוש כולו ייפול לידיך לאחר מותי"...
מעשה  נפשו  את  פטר  נפח  יומיים  לאחר 

פגר, וללייבל הייתה הרווחה.
נם הבעש"ט לתלמידיו הקדושים: ראיתי 
זה,  ליהודי  טמון  רב  שעושר  מרום  בשמי 
אנחה  להיאנח  הוא  לעשות  שעליו  כל 
הטוב  בכל  ולזכות  ליבו  מעומק  אחת 
שלא  והעובדה  תמימותו  אבל  הצפון. 

נאלצתי  הרכוש.  את  ממנו  מנעה  ממרום,  רחמים  ביקש 
לרוקן את ביתו מכל בכדי שייאלץ להיאנח ויזכה לעושר 

המוכן לו. 

***
העשיל  יהושע  אברהם  רבי  להרה"ק  ישראל",  ב"אוהב 
מאפטא, מובא משל נפלא מכורי זהב ומחפשי נפט. אנשים 
אלו עוסקים זמן רב בכריית עפר ובקדיחות לעומק בכדי 
להגיע למטרה הנכספת עבורם – זהב (רגיל או שחור...). 
אם לאחר פרק זמן הם יתייאשו ויעצרו, 
אחד  מטר  להם  שנותר  שלמרות  ייתכן 
בלבד בכדי להגיע למבוקשם, הם יאבדו 

את כל הזמן שהשקיעו בחפירות. 
מן  ֵיָענּו  אימתי  יודע  אינו  המתפלל  כך 
נעצר  שהוא  בעת  לתפילתו.  השמים 
הוא  ייאוש,  בשל  הדבר  על  מלבקש 
וייתכן  ויותר.  יותר  הדלי"  מן  "מתרחק 
ולקבל  שמים  שערי  לבקוע  קטנה  אנחה  רק  לו  שנותרה 
עוד  בתפילה  "לחפור"  מלמדנו  אבינו  יצחק  חפצו.  את 
ועוד גם כאשר בארות נסתמות בזו אחר זו, עד כי "הרחיב 

ה' לנו ופרינו בארץ". 

"וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום" (כו, כט)

מציינים  והם  יצחק.  עם  ברית  לכרות  רוצים  ועבדיו  אבימלך 
אבימלך  שעבדי  לאחר  לכאורה,  טוב".  "רק  עימו  עשו  שהם 
והפלשתים סתמו ליצחק פעמים מספר בארות, רבו והתעשקו 

עימו, אין נבזות גדולה מזו לטעון "עשינו עמך רק טוב".

ה"סיים"  של  אחר  בציר  לסנוט  החליט  הפולני  ב"סיים"  ציר 
הינם  שהיהודים  כך  על  מלובלין,  שפירא  מאיר  רבי  הגאון   –

מקופחים תדיר ממוסדות השלטון.

על  שמעת  בוודאי  לו:  והשיב  בחיוך  נענה  שפירא  מאיר  רבי 
מגילת אסתר. שם מתואר שכאשר עבדיו של אחשורוש נשאלו 
על ידו מה נעשה יקר וגדולה למרדכי היהודי שהציל את המלך, 
לומר  מצידם  חוצפה  זו  לכאורה,  דבר".  עמו  נעשה  "לא  לו  ענו 
למלך שהוא לא הכיר טובה לאזרח הגון שהציל את חייו. הכיצד 
הדבר  עצם  לאחשורוש:  טענו  שהם  אלא  זאת?  לו  לומר  העזו 
נעשה  ולא  לו,  שהזקנו  בלא  המלוכה  מארמון  יהודי  ששילחנו 

עמו שום "דבר", זה עצמו הגמול שקיבל שהרי יצא בשלום.

וכך אמרו אבימלך ועבדיו ליצחק: אחרי כל המריבות והטענות 
שהרי  טוב"  "רק  עמך  עשינו  הבארות,  על  לפלשתים  שהיו 
"נשלחך בשלום", זה עצמו סיבה טובה עבורך להודות לנו שלא 

הזקנוך, ולהסכים לכרות איתנו ברית...

"אל לבן... ֵאם יעקב ועשו" (כח, ה)

"אם יעקב ועשו – איני יודע מה מלמדנו" (רש"י)

והקשו המפרשים מה בא רש"י ללמדנו בזה שאינו יודע? היה 
לו לסתום דבריו ולא לפרש. 

וויינברגר,  זלמן  שמואל  רבי  הגה"ק  בכתבי  תירוץ  ראיתי 
ליעקב  קורא  יצחק  צחות:  בדרך  לפרש  מארגרעטן,  אב"ד 
ומודיע לו שעליו ללכת לבית לבן, אחי אמו, עד שתעבור חמת 

עשו ממנו. 

אלא שיצחק אומר לו שאינו יודע מהם מעשיו של לבן, ממה 
אומרים  שחז"ל  וכיון  לחשוש.  עליו  וממה  להישמר  יעקב  על 
שיצחק  היה  הראוי  מן  לכן  האם",  לאחי  דומים  בנים  ש"רוב 
יתבונן במעשיהם של בניו וידע לפי זה את טיבו ומהותו של 

לבן.

לה,  בנים  שני  רק  ועשו",  יעקב  "אם  היא  שרבקה  כיון  אך 
האחד צדיק והשני רשע, אם כן אין שום דרך לדעת מן הבנים 

את מעשיו של לבן.

וזהו שאמר יצחק ליעקב: שילך אל לבן אחי רבקה "אם יעקב 
ועשו", והוא מלמד אותו ש"איני יודע מה" מהותו של לבן, כי 

אין כאן יותר משני בנים האחד צדיק והאחד רשע...

חינם 
חפרו לי



"אברהם הוליד את יצחק" (כה, יט)
בן  'יצחק  הכתוב  שכתב  ידי  "על 
'אברהם  לומר  הוזקק  אברהם' 
ליצני  שהיו  לפי  יצחק'.  את  הוליד 
נתעברה  מאבימלך  אומרים  הדור 
עם  שהתה  שנים  כמה  שהרי  שרה, 
אברהם ולא נתעברה הימנו. מה עשה 
יצחק  של  פניו  קלסתר  צר  הקב"ה? 
'אברהם  והעידו הכל  דומה לאברהם 

הוליד את יצחק'" (רש"י).
עצומה  תמיהה  מעלה  סופר"  ה"כתב 

בשם אביו, ה"חתם סופר": 
אין  הלא  היא?  ליצנות  רק  האם  א. 
רשעות גדולה מזו להעליל על צדקת 
כאמנו שרה שחלילה וחס שהתה עם 
"ליצני  מכונים  הם  מדוע  אבימלך. 

הדור" ולא "רשעי הדור"?
אכפת  מה  לתמוה:  נוסיף  אנו  ב. 
"ליצני  של  מפטפוטיהם  לתורה 
שמאבימלך  אמרו  הם  אז  הדור". 
שנים,  מספר  עברו  שרה.  נתעברה 
כמנהגו  ועולם  מקיומם  שכחו  כולם 
בנס  צורך  יש  כך  עבור  הכי  נוהג. 
של  פניו  קלסתר  ליצור  מיוחד 
הכל  שיעידו  לאברהם  דומה  יצחק 

ש'אברהם הוליד את יצחק'?!
***

איגר  עקיבא  רבי  הגאון  הדור,  גדול 
בנו  את  טובה  בשעה  אירס  זצ"ל, 
התלמידי  מחשובי  אחד  של  בתו  עם 
כאשר  שבדור.  והנגידים  חכמים 
לשולחן  המחותנים  שני  התיישבו 
ולאחל  תרגימא  מיני  לטעום  בכדי 
זה לזה מזל טוב על השידוך, התעורר 

דיון הלכתי: 
על השולחן מונחים היו מיני מזונות, 
פירות  מיני  הגפן,  שברכתו  יין 
ביצים  ואף  והאדמה,  העץ  שברכתם 

קשות שברכתן שהכל. 
רבי עקיבא איגר רכן לכיוון המחותן 
ושאל: נו, מחותן, אמרו נא לי – על מה 
יש לברך קודם מתוך התקרובת שעל 
השולחן. המחותן נענה בפשטות: יש 

לברך תחילה 'שהכל' על הביצים... 
רבי עקיבא איגר תמה: ברכת שהכל 
היא הברכה האחרונה בסדר הברכות, 
האחרות  הברכות  שכל  בוודאי 

המחותן  מצא  טעם  מה  לה.  קודמות 
בברכת שהכל? 

פסוק  שחוק:  בבת  השיב  והמחותן 
מפורש הוא בתורה (בראשית יב, ח) 
(ַאיי, ביידיש)  ִמֶּקֶדם". הביצה  "ְוָהַעי 

קודמת לכל המאכלים האחרים...
זו  שאין  העיר  איגר  עקיבא  רבי 
הכוונה בפסוק. והמחותן נענה: ודאי 
אלא  ברצינות  התכוונתי  לא  ודאי, 

בבדיחותא. 
ממקומו  קם  איגר  עקיבא  רבי  אך 
עם  "ליצנות?!  בפסקנות:  והכריז 
והשידוך  משתדך".  אינני  לצים 

נתבטל!...
נוספת, התבטא המחותן  (לפי גרסה 

החתן  על  איגר  עקיבא  רבי  לשאלת 
(הגרעק"א)  שהמחותן  "הלוואי 
ימצא חן בעיני כמו החתן". ולתמיהת 
בו  מצא  פסול  מה  איגר  עקיבא  רבי 
התכוון  שלא  הלה  השיב  המחותן, 
נתבטל  כך  ועל  לדבריו.  ברצינות 

השידוך משום שזו ליצנות).  
***

בשם  סופר"  ה"כתב  לדברי  נשוב 
אביו ה"חתם סופר": ליצני הדור לא 
חשבו לרגע שחלילה שרה שהתה עם 
עשו  שהם  אלא  באיסור.  אבימלך 
על  נענש  אבימלך  מפולפל:  מהלך 
לקיחת שרה ב"עצירת כל רחם לבית 
ביתו  בני  שיוכלו  בכדי  אבימלך". 
אבימלך  הוזקק  ללדת  אבימלך  של 

לפייס את אברהם שיתפלל בעדו.
"כל  (צב.):  חז"ל  שאמרו  וכיון 
צריך  והוא  על חברו  המבקש רחמים 
הרי  תחילה",  נענה  הוא  דבר  לאותו 
שרה  נפקדה  גופא  זו  שמתפילה 
"מאבימלך",  כן,  אם  יצחק.  בלידת 
לישועה  אבימלך  שהוזקק  ידי  על 
"נתעברה   - בעדו  אברהם  והעתיר 

שרה"...
אלא שבדיחותא זו קנתה לה שביתה 
הדבר  את  שקיבלו  ההמונים  בלב 
השנינות  את  להבין  בלא  כפשוטו 
מיוחד  בנס  צורך  והיה  בו,  הטמונה 
להסיר לזות שפתיים מעל שרה אמנו.
ליצנות  כוחה של  על  את היסוד הזה 
בדרך  השנינות  את  לאבד  שאמורה 
ולהיוותר  לאוזן  מפה  עושה  שהיא 
רצתה  שבה,  השלילי  המסר  עם  רק 
את  הוליד  "אברהם  ללמדנו  התורה 
יצחק", צא וראה כמה קשה הליצנות 

והתרחק ממנה כמטחווי קשת. 

המחותן השיב בבת 
שחוק: פסוק מפורש 

הוא בתורה: 
"ְוָהַעי ִמֶּקֶדם". הביצה 
(ַאיי, ביידיש) קודמת 

לכל המאכלים 
האחרים...

ובמושב לצים
במחשבה שניה

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


