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על זה לא חשבתי
המהומה שהתעוררה באתר הבנייה הייתה נוראית, אוזנו 
החלו  כולם  עבודה.  כדי  תוך  נקטעה  הפועלים  אחד  של 
ככל  מוקדם  בניתוח  לחברה  כדי  האוזן,  אחר  בחיפושים 

הניתן. 
"הנה היא", צועק אחד הפועלים וניגש להראותה לקטוע 
האוזן. אך הפועל נד בראשו לשלילה: "זו לא האוזן שלי. 

על שלי היה מונח עיפרון"...
***

מארצך  לך  לך  אברם  אל  ה'  "ויאמר 
הזה  הניסיון  אביך",  ומבית  וממולדתך 
שנתנסה  הניסיונות  עשרת  בין  נמנה 
התורה  שמפרשי  אלא  אבינו.  אברהם 
לשאלה  לבנו  תשומת  את  מסבים 
ואברכך,  גדול,  לגוי  "ואעשך  עצומה: 
הקב"ה   - ברכה"  והיה  שמך,  ואגדלה 
מבטיח לאברהם אבינו שבזכות הליכה 
יהיו  הברכות  לעושר,  לבנים,  יזכה  זו 

מסורות בידו, ומה לא?
במעבר  שתלוי  טוב  כל  מבטיח  הקב"ה 
למעלה  ברכות  למקום,  ממקום  דירה 
מדרך הטבע. מישהו היה מסתפק בכלל? 

מהי אפוא גדולתו של אברהם אבינו שעמד בניסיון זה?  
מסדיגורא  יעקב  אברהם  לרבי  הגיעה  יהודייה  זקנה 
בתחינה: "רבי קדוש, לבני הייתה ַמְבֵׁשַלת ֵׁשָכר, לאחרונה 
ברעב  גוועים  ביתו  ובני  הוא  יפה,  השיכר  בידו  עולה  לא 
מהקב"ה  תבקש  רבי,  אנא  להם.  לעזור  ביכולתי  ואין 

שיזרח מזלו של בני. 
החלה  הקשישה  בגורל",  ויזכה  לוטו  כרטיס  "שימלא 
וימנוהו  המלך  מארמון  לו  "שיקראו  עצות,  שלל  למנות 

קבלן לתפירת מדי הצבא של החיילים, אולי אפילו יפתח 
גדול.  לעשיר  ויהיה  מאכל  דברי  לייצור  מפעל  בעצמו 
אפילו, בתור התחלה, שמישהו יעסיק אותו כשכיר וייתן 

לו משכורת הגונה מדי חודש"...
הרבי שאל: "נשארו לבנך חביות שבהן ייצר בעבר שיכר?" 

"כן, כן", הנהנה הזקנה נמרצות. 
"תאמרי לו שימלא חבית במים רגילים 
בנו  את  שמחתן  הכפר  לפריץ  וייגש 
לו  לספק  ויבקש  חודשים  שלושה  בעוד 

משקה". 
הפריץ הגיע במפתיע לביתו של היהודי 
של  לבו  טעימות,  סדרת  לערוך  בכדי 
חוורו.  ופניו  רבה  בעוצמה  דפק  היהודי 
יוסר  וראשו  התרמית  תתגלה  עתה  הן 
מעליו כהרף עין. איך מלאו לבו לשמוע 

בקול אמו התמימה?
הפריץ  של  גניחתו  נשמעה  "אחחח"... 
מתוך הכוס הענקית. "שיכר טעים שכזה 
הזמין  במקום  בו  מעודי".  טעמתי  לא 
מהנוזל  חביות  מאות  שלוש  הפריץ 
את  רתם  המבוהל  היהודי  המשובח. 
"רבי  מסדיגורא:  הרבי  בפני  ניצב  וחיש  לסוסים  העגלה 
קדוש, מה אעשה כעת? מהיכן אמציא לפריץ 300 חביות 

שיכר???"... פכר ידיו בייאוש.
שליד  בנהר  המים  תמו  "כלום  והפטיר:  חייך  הרבי 
כל  את  למלא  שאץ-רץ  ליהודי  הספיק  הרמז  עירכם?!" 
הפריץ.  משרתי  לידי  ולהעבירן  במים  שברשותו  החביות 
לא  כמותם  אגדיים  כסף  בסכומי  בתמורה  לו  גמלו  אלו 

ראה עדיין. 

ר'בות מ'חשבות 
ב'לב א'יש

להעניק לה' 
עצות לעשירות



זאת ועוד, שכל אורחי החתונה התלהבו מהשיכר המשובח 
והזמינו אף הם כמויות ענק מהיהודי, שכעת החל לייצר 

שיכר אמיתי בדרכי ייצור מקובלות...
אמו של היהודי באה להודות לרבי, ואמרה: "חשבתי כבר 
על כל האפשרויות איך השי"ת יעניק עושר לבני. על מים 

בטעם שיכר לא חשבתי"... 
רמז  מביא  יששכר",  "בני  הקדוש  בספר 
תיבות  ראשי   - אבר"ם  של  בשמו  נפלא 
"ר'בות מ'חשבות ב'לב א'יש". אלא שאנו 

צריכים לפענח מה משמעותו עבורנו.
היה  אבינו  אברהם  בו  שעמד  הניסיון 
סדרת  שומע  הוא  מאוד:  עד  קשה  ניסיון 
הוא  אבל  הקב"ה,  מפי  ברורה  הבטחות 

לא יוצא לדרך בגלל ההבטחות המפתות והקורצות. אלא 
בגלל שה' יתברך ציוה אותו. זהו דבר קשה מנשוא ללכת 
בכוונה טהורה לקיים רצון ה' בלי שתתערב איזו מחשבה 
על הדיבידנד הצפוי בסוף הדרך. ודבר זה מלמדת אותנו 
התורה: "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'", לא בגלל הנאה 

או שכר מכל סוג שהוא.
***

וכיצד הניסיון הזה נוגע גם אלינו? 
פעמים רבות חושב האדם שהוא יפעל כך, או שמא יעשה 
לתוצאה  להגיע  במטרה  זה  כל  כך, 
שהתורה  אלא  מבחינתו.  הרצויה 
יהודי  לכל  פונה  והקב"ה  נצחית,  היא 
בקריאה רוחנית: "לך לך מארצך", תצא 
רצונך  את  תבטל  הארציים,  מרצונותיך 
במסלול  ללכת  או  פלוני  ליעד  להגיע 
אראך".  אשר  הארץ  "אל  אלמוני, 
ביותר  הטוב  למקום  אותך  אקח  אני 
בשבילך, גם אם נראה לך שאתה מפסיד 

מכך או ניזוק. 
הדרך  את  בדווקא,  העיפרון"  עם  ה"אוזן  את  תחפש  אל 
שנן  להתקדם.  הדבר  צריך  שכך  לעצמך  התווית  שאותה 
בדרך  לנהוג  כיצד  איש",  בלב  מחשבות  "רבות  לעצמך: 

הטבע, אבל בסופו של דבר "ועצת ה' היא תקום". 

"הרימותי ידי לא-ל עליון" (יד, כב)

בפסוק  אחד  במקרא,  יש  "הרימותי"  ששני  איתא  במסורה 
כי  כשמעו  "ויהי  פוטיפר:  ואשת  יוסף  אצל  והשני  שלפנינו 

הרימותי קולי" (בראשית לט, טו).

יצא  אבינו  אברהם  רמז:  בדרך  המליצות",  ב"ילקוט  מבאר 
להילחם נגד ארבעה מלכים שניצחו את חמשת מלכי סדום. 

גבורתו לא הייתה מוטלת בספק, וכולם הודו בה. 

כאשר הגיע אברהם להשיב למלך סדום את הרכוש, ביקש מלך 
האנשים,  את  מגייר  שאברהם  בידעו  הנפש",  לי  "תן  סדום: 
יפחיד  לבל  ממנו  מבקש  שהוא  לאברהם  סדום  מלך  אמר 
להתגייר.  העצום  בכוחו  בכפייה  אותם  ויכריח  האנשים  את 
קח  "והרכוש  רבה,  נדיבות  סדום  מלך  מגלה  לכך,  בתמורה 

לך".

אקח  ואם  ידי...  "הרימותי  טעותו:  על  אותו  העמיד  אברהם 
לי שום  הנוגע לממון, אמר אברהם, אין  לך", בכל  מכל אשר 
בכח  אנשים  מגייר  שאני  בטעות  סבור  שאתה  ומה  בו.  חפץ 
הזרוע, הרי שאינך מכיר במושג אמונה כלל. "הרימותי קולי", 
מלמד אני אותם באמצעות קולי בלבד אמונה באלוקים חיים 

והם מעצמם מגיעים וחפצים להידבק בשכינה...

 

"והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" (טו, ו)

ברוך":  ה"מקור  ויז'ניץ,  מסערט  הגר  ברוך  רבי  הרה"ק  סיפר 
זי"ע, בעת ששלח את  אצל חותני, כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא 
אחד הנכדים לגשת לדלת באמירת "שפך חמתך" בליל הסדר, 
שאל חתנו של כ"ק מרן מהרי"ד, הרה"ק רבי יוחנן טווערסקי 
ניתן  האם  היא  כשכוונתו  לראות?"  ניתן  באמת  "האם  הי"ד: 

לראות את אליהו הנביא.

כ"ק מרן מהרי"ד השיב לו שאכן כן, ניתן לראות. אך מי שאינו 
מזה  יותר  גדול  שהוא  הרי  מגיע,  שהוא  ומאמין  אותו  רואה 
להאמין  גדולה  זו  אין  רואים,  כאשר  [שכן  ומאמין.  שרואה 
זאת  ובכל  רואים  לא  כאשר  במוחש.  נראה  שהדבר  משום 

מאמינים, הרי שזו מעלה גדולה יותר.]

בפרשתנו:  הפסוק  את  ברוך"  ה"מקור  ביאר  זה  מעשה  לפי 
הקב"ה הוציא את אברהם והגביהו למעלה מחללו של עולם, 
כולם.  העולמות  ואת  כולה  הבריאה  את  ראה  אבינו  אברהם 
באמונה  נותר  אברהם  זאת  כל  ואחר  בפניו.  גלוי  היה  הכל 

תמימה: "והאמין בה'", כאילו לא ראה מאומה. 

הקב"ה,  לו",  "ויחשבה  במילים  התורה  משבחת  זו  דרגה 
"צדקה", לצדקות גדולה מאוד.

לא תעשון 'כן' 
לה' אלוקיכם



ויד  בכל  ידו  אדם  פרא  יהיה  "והוא 
כל בו" (טז, יב)

הגר בורחת מפני שרי גברתה שמענה 
מלאך  לה  ומתגלה  זוכה  היא  אותה, 
אל  לשוב  ממנה  שמבקש  משמים 
גברתה והוא מבשר לה בשורה טובה: 
בן  ויולדת  זרעך...  את  ארבה  "הרבה 
והוא  ישמעאל...  שמו  את  וקראת 

יהיה פרא אדם".
רבינו  רגישות? שואל  זה חוסר  האין 
לתורה,  בפירושו  אברבנאל  יצחק 
מגיע המלאך לעודד אותה, לבשר לה 
בשורות טובות, ואז מסיים ב'קינוח': 
"והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל 

בו", ממש נחת מהילדים...
 ***

שלומק'ה  לרבי  לו  הייתה  בת 
כסאות  שישב  בעת  עוד  מזוועהיל, 
בזוועהיל  אבותיו  מקום  על  למשפט 
עלה  שאם  לה,  הייתה  מחלה  העיר. 
חום גופה יותר מדי, נכנסה היא בגדר 
של סכנת נפשות. משכך, שמרו עליה 
בני הבית מכל משמר שלא יעלה חום 

גופה.
שלומק'ה  לרבי  הגיעו  הימים  באחד 
והודיעוהו שבתו חולנית, חּומּה עלה 
והיא בסכנה. חבש רבי שלומק'ה את 
העיר.  בתי  בין  לסבב  ויצא  מגבעתו 
את  לגבות  היה  העיר  כרב  מתפקידו 
בתלמוד  החודשיים  הלימוד  דמי 
פעמיו  שם  כעת  העירוני.  התורה 
לרחוב מסוים והחל דופק דלת אחר 
דלת בכל פתח בו היה מזוזה ומבקש 

את דמי הלימוד.
באחד הבתים פתחה אשה מרת נפש 
קיתון  עליו  שפכה  זוועהיל,  מתושבי 

בצעקות  אותו  וביזתה  רותחים  של 
רבי  וכינויים.  גינויים  בשלל  איומות 
שלומק'ה עמד בשקט, מכונס בעצמו, 
ספג את כל הבזיונות ולא הגיב מטוב 
הגברת  שהתייאשה  לאחר  רע.  ועד 
לביתו  הרבי  סב  פנימה,  ונכנסה 
מכלל  יצאה  שבתו  לסובביו  ובישר 

סכנה...
ארצה,  נפל  לא  כמובן  מדבריו 

חיפש  שהוא  הסביר  ולמקורביו 
הזו  שהזכות  כדי  וחירופים  בזיונות 

תעמוד לבתו. 
חולה,  הבת  ושוב  תקופת-מה  עברה 
הרבי  למעלה.  החום  מטפס  שוב 
לסובב  ויוצא  מגבעתו  את  נוטל 
אותו  ביזה  לא  אחד  אף  אך  בעיר, 
חזר  מסוים  בשלב  אותו.  חירף  ולא 
רבי שלומק'ה לבית והודיע לסובביו 
זה,  מחולי  תחלים  לא  כבר  שהבת 
הסביר,  כך  הפעם,  היה...  כן  וכדבריו 

לא מצא בזיונות...

 ***
מביא  פרשתנו,  על  אמת"  ב"שפת 
"וימצאה  בלשון  נוקט  שהפסוק 
מציאה  המים",  עין  על  ה'  מלאך 
חיפוש.  עבורו  שנעשה  בדבר  שייכת 
ידי שרי, הרי  על  נרדפה  מכיון שהגר 
[ואפילו  נרדף  את  יבקש  שהאלוקים 
במדרש  כדאיתא  רשע  הוא  הנרדף 
"ביקש"  והמלאך  ה)],  כז,  (ויק"ר 

ו"מצא" אותה. 
נשוב לקושיית האברבנאל: הא כיצד 
המלאך מבשר להגר שישמעאל יהיה 

פרא אדם? 
והוא מבאר שאת זאת ביקש המלאך 
"פרא  להיות  הולך  בנך  להגר:  לומר 
לחסות  לשוב  עלייך  לפיכך,  אדם", 
עמוד  אבינו,  אברהם  של  בצילו 
ואולי,  האי  כולי  והחסד,  הקדושה 
שתועיל השפעתו לרסן את ישמעאל 

ולחנכו ככל הניתן. 
זה, שבו  זמן אחר טוב מזמן  לא היה 
כדי  ישמעאל.  לידת  על  הוא מבשרה 
שתדע שמרגע הלידה צריך ישמעאל 
כדי  הניתן,  ככל  מאברהם  לשאוב 

שרשעתו תרוסן כמה שיותר.
חשבתי לבאר לפי דבריהם הקדושים, 
"שובי  להגר:  המלאך  שאמר  את 
ידיה".  תחת  והתעני  גברתך  אל 
אך  מובן.  לגברתה,  לשוב  בשלמא, 
מה טעם מוסיף המלאך שהגר צריכה 

להתענות תחת ידיה? 
שמא אפשר שביקש לומר לה, טובה 
גדולה עושה לך גברתך שתהיי נרדפת 
זכות  לכם  תעמוד  כך  שכן  ידה,  על 
הזו, להפחית ברשעתו של  הייסורים 

ישמעאל ובטבעיו המגונים.    

אשה מרת נפש מתושבי 
זוועהיל, שפכה עליו 
קיתון של רותחים 

וביזתה אותו בצעקות 
איומות בשלל גינויים 

וכינויים. רבי שלומק'ה 
עמד בשקט, ספג את 
כל הבזיונות ולא הגיב 

מטוב ועד רע

יבקש את נרדף
במחשבה שניה

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


