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לכבוש את הפסגה
נמואל.  את  אליצור  שאל  יקפוץ?"  שהוא  "מתערבים 
גבוה  בניין  בראש  העומד  בחור  נראה  שמולם  המסך  על 
ומתעתד לקפוץ למטה. נמואל אמר שאין סיכוי שהוא יעז 

לקפוץ. הם התערבו על 100 שקלים. ו... הבחור קפץ. 
סירב  אליצור  להפתעתו  אך  הכסף,  את  הושיט  נמואל 
לקחת. "זה לא הוגן, אני כבר ראיתי את זה אתמול וידעתי 

שבסוף הוא יקפוץ". 
אני  גם  מה.  אז  "נו,  התרגש.  לא  נמואל 
ראיתי את זה אתמול. לא חשבתי שהיום 

הוא יחזור על הטעות עוד פעם"...
 ***

"והאלוקים ניסה את אברהם", פותחת 
מבין  הקשה  הניסיון  בתיאור  התורה 
אברהם  שנתנסה  הניסיונות  עשרת 
מבאר  ורש"י  בכולם.  ועמד  אבינו 
מיוחדת:  בבקשה  אליו  פנה  שהקב"ה 
לשון  אלא  נא  אין   - בנך  את  נא  "קח 
בקשה. אמר לו: בבקשה ממך, עמוד לי 
בזה הניסיון. שלא יאמרו הראשונות לא 

היה בהן ממש"...
בניסיון  אברהם  יעמוד  לא  אם  וכי  תמהים:  המפרשים 
שווים  אינם  לו,  שקדמו  הניסיונות  תשעת  כל  האחרון, 
בהן  היה  לא  ש"הראשונות  לומר  ניתן  כעת  וכי  מאומה? 

ממש"?
מול מקום המקדש, ברובע היהודי בירושלים, נקנה מגרש 
רחב ידיים להקמת בית כנסת. הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין 
הריץ ממון רב לירושלים, בבקשה לחסידי רוז'ין שיעשו כל 
אשר בכוחם לרכוש את המגרש עבור הקמת בית כנסת. 
מידע גונב לאוזני הרבי מרוז'ין שהממשלה הרוסית חפצה 

להקים במקום בית תיפלה והוא חפץ להקדימם. 
לאחר שנרכש השטח והחלו במלאכת הבנייה, הלך ונבנה 
אורחים  הכנסת  הכיל  אשר  ונישא,  גדול  בית  במקום 
ומקווה, בית מדרש ותלמוד תורה, ובקומה העליונה נבנה 

בית הכנסת "תפארת ישראל". 
האוסטרי,  הקיסר  ביקר  תר"ל  בשנת 
שנודע  הקיסר  בירושלים.  יוזף,  פרנץ 
שלא  דאג  היהודים,  אל  המיוחד  ביחסו 
לעתים  להפלותם  ואף  אותם  לקפח 
לטובה כדי לאזן את שהֵרֵעּו להם, וכמובן 
לא פסח על מבני הציבור היהודיים בעיר 
הקודש. כאשר הגיע סמוך לבית הכנסת 

"תפארת ישראל" עצר והתבונן. 
מושלם  מכונו,  על  ניצב  ההדור  המבנה 
ביופי רב, אלא שהשטח של גגו היה ריק. 
הכיפה שאמורה הייתה לפאר אותו, לא 
"מי האדריכל של המבנה?"  ניצבה שם. 
מחסידי  בק,  ניסן  ר'  הקיסר.  התעניין 
אל  נקרא  הכנסת,  בית  ומבוני  רוז'ין 

הקיסר. "זהו האדריכל", הצביעו עליו. 
"הלמד אדוני את מקצוע האדריכלות?" 
שאל הקיסר בהתעניינות. ר' ניסן בק השיב בהדרת כבוד: 
למד  שלא  לכך  (רמז  בחדרי"...  אותו  למדתי  אדוני,  "כן 
לימודי אדריכלות רשמיים, אבל בכישרונו הצליח לקלוט 
חיוך  נמתח  הקיסר  שפתי  על  המורכבת.)  המלאכה  את 

רחב משנינותו של היהודי. 
"ומדוע חסרה כיפה למבנה?!" תהה הקיסר בהתעניינות. 
הכנסת  "בית  מתוחכמת:  תשובה  אתר  על  שלף  ניסן  ר' 

הסיר את כובעו לכבוד הקיסר"...

ללא העשירי 
התשעה אינם?!

כשבית הכנסת 
הוריד את הכיפה



הקיסר חייך בשנית והתעניין: "כמה עלי לתרום כדי שבית 
ניתנה  הבניין  ולבוני  כובעו?"  את  שוב  יחבוש  הכנסת 
זה  תרומת ענק של אלף פרנק מאוצרות הקיסר. בסכום 

השלימו את הכיפה החסרה. 
בהן  היה  לא  ש"הראשונות  יאמרו  מדוע  לשאלה:  נשוב 

בניסיון  אברהם  יעמוד  לא  אם  ממש" 
העקדה. 

ונקדים: על הפסוק בתהלים (ס, ו) "נתת 
סלה",  קושט  מפני  להתנוסס  נס  ליראיך 
מתרגם יונתן בן עוזיאל: "מפני קושט סלה 

- ִמן ִּבְגַלל קּוְשֵׁטיה ְדַּאְבָרָהם ְלָעְלִמין". 
הוא  ולכן  ישראל  את  לזכות  הקב"ה  רצה 
שלב  שבנויים  בניסיונות  אותם  מעמיד 

האדם  את  להרים  'נס',  מלשון  הוא  ניסיון  שלב,  אחרי 
גבוה יותר. יראי ה' מקבלים ניסיונות שעולים ומעפילים 

מעלה מעלה - "נס להתנוסס". 
בגלל  "מן  אלו?  בניסיונות  לעמוד  הכוח  להם  יש  ומהיכן 
אברהם  של  זכותו  בשל  לעלמין",  דאברהם  קושטיה 

וסלל  עולם  לדורות  שלמה  רוחנית  קומה  שבנה  אביהם 
גבוה  לטפס  בניסיונות,  שלמות  לרכוש  הדרך  את  לזרעו 

מעל גבוה ולא להסתפק במה שהשיגו.
***

ואילו  עשירית,  קומה  לבנות  ניתן  לא  קומות  תשע  ללא 
אינן  עשירית,  קומה  ללא  קומות  תשע 
שלמּות של בניין רוחני. הן כבית-כנסת 
היסוד  אבינו,  מאברהם  כיפה.  ללא 
לכלל ישראל, נדרשה שלמות של קומה 
רוחנית על מנת שבניו יוכלו להעפיל אף 

הם בדרגות העבודה. 
הזה,  בעולם  לנו  הניתנים  הניסיונות 
הינם כדי לרומם אותנו מפסגה לפסגה. 
יום  לשל  זהה  ניסיון  בפניו  שהוצב  האדם  רואה  כאשר 
ישוב  לא  שהוא  מחייב  זה  אין  חוזר',  ב'שידור  האתמול, 

על הטעות ויקפוץ שוב... 
כעת הוא משלים רובד אחר באותו ניסיון.

"וירא אליו ה'" (יח, א)

"וירא אליו - לבקר את החולה" (רש"י).

יעקב  רבי  והרה"ק  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  שנסעו  בעת 
הערים  אחת  בני  יצאו  מצוה,  לצורך  משפיטיווקא  שמשון 
נפש  מרת  אשה  הייתה  הבאים  בין  פניהם.  את  לקבל 
תזוז  שלא  והצהירה  הכרכרה  לפני  הקרקע  על  שהשתטחה 
בנה  את  לבקר  לביתה  הצדיקים  שני  יבואו  שלא  עד  משם 

החולה ששכב על ערש דווי בחולי מסוכן. 

הדרך  את  שתפנה  ולבקשה  להניאה  הקהל  מן  אנשים  ניסו 
הצדיקים  ילכו  אם  רק  בשלה.  האשה  אולם  הצדיקים,  עבור 
הגיעו  ברירה  בלית  בדרכם.  להמשיך  יוכלו   - בנה  את  לבקר 
שני הצדיקים לבית, ישבו מול החולה והרה"ק מקוריץ סיפר 
איזה סיפור שאין לו שום שייכות עם מטרת הביקור ולא עם 

החולה.  

והרה"ק  ללכת  הצדיקים  שני  קמו  סיפורו,  את  סיים  כאשר 
מקוריץ אמר לחולה: "אנחנו קיימנו בך מצות ביקור חולים, 
קם  הנוכחים  לתדהמת  לוויה".  מצות  בנו  לקיים  עליך  כעת 
העם  כל  ועיני  הבית  פתח  עד  אותם  וליווה  רגליו  על  החולה 

רואות. ולא שב עוד למיטת חוליו.

"גרש האמה הזאת ואת בנה" (כא, י)

שרה טוענת שחינוכו של יצחק עתיד להיפגע באם ישמעאל 
ישפיע עליו לרעה ולכן יש לגרש את ישמעאל. אולם אברהם 
לא מסכים עמה. "וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות 

בנו". 

על  עבר  שישמעאל  במפורש  מביא  שרש"י  כיון  ולכאורה, 
אברהם  חשש  לא  באמת  טעם  מה  החמורות,  עבירות  ג' 
יכול  אינו  שיצחק  בכך  דרכה  ולצדקת  שרה  של  לדבריה 

לגדול עם ישמעאל יחד.

מבאר ה"חתם סופר" באופן נפלא: "וירע הדבר מאוד בעיני 
ביצחק.  כאן?  מדובר  בן  ובאיזה  בנו",  אודות  על  אברהם 
שכן ידע אברהם שיצחק שמור מן החטא ואין לו מה לדאוג 
לא  בעיניו  שהרע  ומה  ישמעאל.  של  הרעה  מחברתו  כלל 
כביכול  ששרה  העובדה  אם  כי  ישמעאל,  של  גירושו  היה 

מפקפקת בחוסנו הרוחני של יצחק.

והן  בנביאות,  ממנו  גדולה  ששרה  לו  גילה  שהקב"ה  אלא 
אצלו,  במגוריו  מלבן  כלל  הושפע  לא  נכדו,  שיעקב,  אמת 
משום שהיה נקי וזך בירור אחר בירור. אולם יצחק שעדיין 
לעתידו  הדקה  מן  דקה  סכנה  בכך  הייתה  עשו,  ממנו  יצא 

ולכן צדקה שרה מאברהם שיש לשלחו.

למען אשר 
יצווה את בניו



הנה"  באלוקים  לי  השבעה  "ועתה 
(כא, כג)

שיישבע  מאברהם  מבקש  אבימלך 
ולנכדי".  ולניני  "לי  חסד  תשמור  לו: 
מפרש רש"י שביקש על ג' דורות ולא 
יותר משום ש"עד כאן רחמי האב על 

הבן". 
כעת  אבימלך  רוצה  מה  להבין  ויש 
ג'  טובה  מבקש  כשהוא  מאברהם, 

דורות קדימה?
בספר "אמרי שפר" לגה"ק רבי שלמה 
קלוגר, מבאר באופן נפלא בהקדמת 
"לווה  הקדושים:  מהספרים  פירוש 
ונותן"  חונן  וצדיק  ישלם  ולא  רשע 
משיב  אינו  הרשע  כא).  לז,  (תהלים 
ואילו  לו,  שהלוו  ההלוואה  את 
הוא  שבוודאי  ממה  חוץ  הצדיק, 
משיב הלוואה, זאת ועוד שאף כאשר 
מישהו הקדים לעשות לו טובה, הוא 
אינו מסתפק רק בהשבת טובה תחת 

טובה. 
הצדיק נותן עוד נתינה נוספת. נתינה 
עבורו,  שעשו  הטובה  עצם  על  אחת 
נוספת על כך שהשני הקדים  ונתינה 
"וצדיק  וזהו  שיבקש.  מבלי  לו  לתת 
חונן", פעם אחת, ולבד מזה "ונותן", 

פעם נוספת.
 ***

לפני פטירתו מצווה אדוננו דוד עבד 
ז)  ב,  (מלכים-א  בנו  שלמה  את  ה', 
על מספר אנשים שיש להיטיב להם. 
הגלעדי.  ברזילי  בני  נמצאים  ביניהם 
אבשלום  מפני  דוד  ברח  כאשר  יען 
הגלעדי  ברזילי  אותו  הכניס  בנו, 
לביתו ונהג בו כמלך לכל דבר, למרות 
והוא  ינצח  שאבשלום  בכך  שהסתכן 

ייענש כמורד במלכות. 
"ולבני  שלמה:  את  דוד  מצווה  לכן 
והיו  חסד  תעשה  הגלעדי  ברזילי 
באוכלי שולחנך". ולכאורה, מה בצע 
להם לאכול על שולחן המלך? מוטב 
היה לו יעניק להם אחוזה ונחלה, או 
רב  ממון  או  ושפחות,  עבדים  שמא 

למשא ומתן.

היסוד  פי  על  שפר"  ה"אמרי  מבאר 
בציוויו  נכתבו  דברים  ששני  הנ"ל 
ברזילי  "ולבני  הוא  האחד  דוד:  של 
להם  תעניק  חסד",  תעשה  הגלעדי 
ולבד  המלך,  כיד  המלך  מאוצר  שכר 
מזו תקרב אותם במיני קירוב נוספים 
משום  שולחנך".  באוכלי  "והיו 
שהצדיק אינו משיב רק טובה לבדה, 
אלא מוסיף עליה טובה נוספת. "חונן 

ונותן".
מנהגו  את  כאן  לציין  טעם  בנותן 
זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  של  בקודש 
מבעלזא, כפי שאמר בנו הרה"ק רבי 

תמיד  צריך  "יהודי  הי"ד:  משה'לע 
חברו,  שבירך  מה  על  ברכה  להוסיף 
שבת'  'גוט  ואמר  חברו  בירכו  ואם 
גוט  שבת  'גוט  ולומר  להוסיף  צריך 
יאהר').  גוט  שבת  'גוט  (או:  שבת'" 
זה  הרי  קלוגר,  מהר"ש  דברי  ולפי 

כדברי הפסוק בתהלים.
  ***

אני  מאברהם:  אבימלך  שביקש  זהו 
בארצי,  ולגור  להתיישב  לך  הסכמתי 
ג'  לי  חייב  שאתה  הרי  שכן  ומכיון 
שכמלך  אישית  טובה  א.  טובות: 
ב.  המושב.  בתחום  לגור  לך  הרשיתי 
אותך  שקיבלו  העם  בני  לכלל  טובה 
שבתור  נוספת  טובה  ג.  לתחומם. 
לך  שהקדים  למי  משיב  אתה  צדיק 

טובה, מלבד מה שהשבת לו טובה.
ומהי הוכחתו של אבימלך? 

"אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה", 
הרי  דשמיא,  סייעתא  לך  יש  ואם 
שאתה צדיק. אם אתה צדיק - הריני 
מנצל את ההזדמנות לבקש ג' טובות 
דורות  שלושה  ולנכדי,  ולניני  לי   -

"כחסד (היחיד) אשר עשיתי עמך".
של  רשעתו  שלמדנו  פי  על  ואף 
ולתבוע  לבוא  מצחו,  ועזות  אבימלך 
הרי  לו,  שמגיע  ממה  יותר  טובות 
בני  ללמדנו  מרובה,  טובה  שמידה 
אינו  שהצדיק  ויעקב,  יצחק  אברהם 
אם  כי  עמו,  עשו  כאשר  רק  משיב 
לו  שנתנו  כפי  ונותן".  חונן  "וצדיק 

ואף מעבר לזה.

"יהודי צריך תמיד 
להוסיף ברכה על מה 

שבירך חברו, ואם 
בירכו חברו ואמר 'גוט 

שבת' צריך להוסיף 
ולומר 'גוט שבת גוט 

שבת'"

וצדיק חונן ונותן
במחשבה שניה

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


