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  ""וישלחוישלח""פרשת פרשת 
  ].יד, לג[" ואני אתנהלה לאטי"

יניהם על השניים סיכמו ב. וביקשו שיקחנו לעיר פלונית כי צריך להגיע בדחיפות לפגישה, מעשה שהיה בתייר שעצר מונית
.  הפגישה שקלים עבור זמן ההמתנה של נהג המונית במקום80ותשלום נוסף של ,  שקלים300נסיעה של הלוך ושוב תמורת 

. גם הוא הגיע לכאן בדיוק כעת. הבחין בנהג שמתקדם בנסיעה לעברו, וכשיצא, סיים את פגישתו, התייר הגיע ליעד בזמן
: עונה הנהג', ...?וכמה הרווחת'. הנהג השיב בחיוב. ?'ת נסיעות בזמן ההמתנההאם עשי, תאמר לי את האמת, 'שאלו התייר

 שקלים מדמי הנסיעה 20אלא אדרבה אקזז לך , מעתה איני משלם לך על ההמתנה, 'אומר לו הנוסע', אם כן' .' שקלים100'
שגם אם נקבל את טענת , יצויין (.'...וכל מה שהרווחת שייך לי, שהרי בזמן ההמתנה היית הפועל שלי,  בלבד280כך שתקבל 

שכן על כל פנים , אם כן צריכים שניהם להתחלק ברווחים', יד פועל כיד בעל הבית'ו, שהוא שכר את הנהג באותו הזמן, התייר
  ).'הדלק וכו, כי הביא את הרכב, גם לנהג יש חלק ברווחים

לכאורה זה בגדר זה ... ך מה עשיתי בזמן ההמתנהומה איכפת ל, הרי הגעתי בדיוק בזמן שאמרת לי': הנהג התפלא והשיבו
  '!נהנה וזה לא חסר

  ).שאלתנו עוסקת באופן שאין מנהג ברור באותו מקום בנוגע למקרה שכזה(? עם מי הדין
  :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב

 למען ידעתיו כי 'דכתיב חסדים גומלי. חסדים וגומלי, ביישנים, רחמנים: היהודית האומה את מאפיינים סימנים שלושה
, רחמן חסד בעל ליהודי איכפת שלא בודאי, כן ואם.). ט"ע יבמות(' ומשפט צדקה לעשות' ה דרך ושמרו... בניו את יצוה אשר

 היא ההמתנה זמן תשלום כוונת כל אלא, זה בזמן כפועל אותו לשכור כוונה כלל ואין, ההמתנה בזמן רווחים עושה שחבירו
 לנהג שייכים ההמתנה זמן רווחי כל, ולכן, הנוסע עבור בדיוק שעה באותה זמין ויהיה, שנקבע בזמן יעמוד הגשהנ בכדי רק

  .ביניהם שסוכם כפי ההמתנה דמי את הנוסע שישלם הראוי מן וכן. המונית
 יבותובהתחי עמד לא למעשה כי, שקלים 80-ה תשלום את יקבל לא, ההמתנה זמן את מעט איחר המונית שנהג ובמקרה

 לא כאמור כי, ההמתנה בזמן שעשה ברווחים הנהג עם לחלוק זכאי אינו הנוסע זה באופן גם מקום מכל אך. בזמן כאן להיות
  .)ופריו מתוק (זה בזמן שיגרוף ברווחים ולזכות כפועל אותו לשכור כוונה כלל כאן היתה

  ).י"רש( בחכמה –במרמה ]. יג, לד[" במרמה... ויענו בני יעקב"
וזאת משום שבדירת השכן ... 'המחיר גמיש מאוד': ובמודעה שפרסם הדגיש,  בראובן שחפץ היה למכור את דירתומעשה

ואף לאחר שדאגו (, וכמעט מדי ערב היה רץ בביתו כשעתיים וגורם לרעש רב, ל"היה אדם הסובל בבעיות נפשיות רח, למעלה
רבים התעניינו אודות הדירה עם המחיר  ).המשיך להטרידוהרעש , הדבר לא הועיל הרבה, לאיטום מיוחד החוסם רעשים

  . והשיחה הסתיימה לאלתר... יש למעלה שכן שמרעיש כשעתיים מידי ערב: אך מיד בתחילת השיחה ראובן הבהיר, הגמיש
ת ולדון אך נוכל לשב, זו אכן בעיה קשה': הוא ענה, וכאשר ראובן הודיעו אודות הבעיה בדירה, הגיע קונה בשם שמעון, והנה

ומחמת המטרד הוא מוכן להוריד , ראובן אמר כי מחיר הדירה הוא שני מיליון שקלים. 'בהוזלת המחיר ולהגיע לעמק השווה
  .סוכם על הורדה של שלוש מאות אלף שקלים, ולאחר משא ומתן ממושך, אך שמעון לא הסכים, מאתיים אלף

האמת היא שמעולם לא חשבתי ': א ומספר"שליטלברשטיין הגאון יצחק זיר "מגיע שמעון אל מו, לאחר חתימת החוזה
ׁש... לקנות את הדירה לעצמי ֵ ר ֵ , כששמעתי אודות הדירה והמטרד שבה; והם מחפשים דירה, הנשוי לחרשת, יש לי אח ח

 שמא, כעת ליבי נוקפי... כדי שאוכל להוריד יותר את המחיר מחמת הרעש הנורא, הצעתי לו שאגש ואקנה אותה בשליחותו
ולמעשה קניתי עבור אחד שעבורו אין כאן שום , משום שהעמדתי פנים כאילו אני קונה לעצמי, לגמרי' גלאט'מעשיי אינם 

  ... ?'האמנם יש דופי מסויים במעשיי... מטרד
 ,בשוק השווי לפי נמדד ששווי משום, כהוגן נהג והוא, שמעון של במעשיו ופקפוק דופי כל שאין פשוט: א"שליט ר"מו השיב

 נכנס מי כלל משנה זה ואין, הדירה של האמיתי מחירה אכן הוא, והקונה המוכר סיכמו עליו והמחיר, הקונה של שווי לפי ולא
). יותר גבוה במחיר ימכרנה לא הוא הדירה את למכור ירצה החרש ואם(, המערכ שמוריד פגם כאן יש למעשה כי, בדירה לדור

    מחמתם כלל מושפע לא הדירה מחיר ממילא, האוכלוסייה לשאר ביחס ודמא קטן מיעוט הוא החרשים וציבור ומאחר
  .)ופריו מתוק(

  .כוחה של רחל אמנו]. כ, לה ["ויצב יעקב מצבה על קברתה היא מצבת קברת רחל עד היום"
הייתה אחת המלחמות שבה החיילים ראו בכל , "עופרת יצוקה"במבצע , ט"בחורף תשס, המלחמה כנגד מחבלי החמאס בעזה

המחישה לנו היטב את מה , שהחלה בנר שביעי של חנוכה, המלחמה .ה"רגע את הניסים והנפלאות שעשה עימם ועימנו הקב
  ..."ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה": "ועל הניסים"שאנו אומרים בחנוכה בברכת 

החיילים סיפרו שכאשר הם הגיעו . רחל אמנו... קשור ל, תרלא פחות ולא יו, אחד הסיפורים המדהימים ביותר היה על
! אל תיכנסו לבית זה: "לבתים מסויימים במבואות עזה יצאה אישה לבושה שחורים כשרעלה על פניה ואמרה להם בעברית

  ...אותה אישה הזהירה אותם בעוד בתים, וכן הלאה... !"הוא ממולכד
  "?מי את: "חיילים שאל אותהאחד ה. החיילים הבינו שאין זו אישה רגילה

  ... ולפתע היא נעלמה מעיניהם!" ואני כאן כדי להציל את עם ישראל בזכות התפילות שלכם, אני רחל אמנו"
כי לא יתכן שאלפי טילים נורים וברוב ',  זו ראו כל החיילים בחזית ואף באזרחים בעורף את יד הכי במלחמה, אין ספק

עזבו " רגע לפני"מתברר שיושביו , על בנין מגורים, ואם הם כבר נופלים בשטח בנוי,  פתוחמוחלט של המקרים הם נפלו בשטח
  ?מי ראה כל אלה ועדיין לא שב בתשובה ...את הבית או את החדר

נא לשמור על קדושת העלון                                           
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת
  

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"היחיה בן הלן  שלמה א,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 
 



  :באחד השבועונים המופיעים בערב שבת מסופר על סגולה של תפילה בקבר רחל
הדבר האחרון שהייתי . 'בדיחת השנה'קה הייתי נותנת לו את הפרס  בעודי רוו33אם מישהו היה אומר לי שאחגוג יום הולדת 

לכאורה היו לי כל הנתונים שאפשרו לי לקטוף כל בחור . אבל זה בדיוק מה שקרה,  שלא אמצא בן זוג זה– מאמינה על עצמי
  .ובנוסף גם משכילה ומלומדת, כשרונית ובעלת קסם אישי, הייתי בחורה נאה. שרציתי

בכל , בסיומו נרשמתי ללימודי מקצוע נחשק, אחרי הצבא יצאתי לטראק ארוך בנפאל, תה מלאה בפינוקיםהילדות שלי היי
ב ותומך ותמיד חלמתי ופנטזתי על משפחה עם בעל אוה, מאז ילדותי אהבתי ילדים ומשפחה. האושר היה רחוק ממני, זאת

נפגשתי עם המון  .אך לשווא, החלום שליאת האיש שאיתו אוכל להגשים את  – חיפשתי את האחד, וילדים מאושרים
ואלה שכן רצו להיות בקשר לא רצו , מי שאני רציתי אותו הוא לא רצה אותי ומי שרצה אותי אני לא רציתי אותו, בחורים

  .שום דבר לא התקדם לקשר רציני כמו שרציתי, בקיצור. ומי מדבר על ילדים, להתחייב למסגרת של נישואין
כל החיים שלי החלו סובבים סביב , וככל שהזמן עובר הרצון להקים משפחה הולך וגובר. שנה ועוד שנה, וכך חולף הזמן

אחיי ואחיותיי לא המתינו ,  ילדים4אני הבכורה בין , התסכול היה גדול .רק הלך והתחזק, הוא לא הרפה לרגע, הרצון הזה
, כשאחותי הקטנה חגגה ברית מילה לבכור שלה, ואז. בטוח עד לנישואיןוהתקדמו לאט ו, וגם הם החלו לרקום קשרים, לי

  !!!כלום – ואני, אחותי הקטנה חוגגת את לידת בנה בכורה .פשוט התרסקתי לרסיסים
כל אחד " !?מה יהיה איתה, מסכנה זאתי: "מדברות ללא מילים, הגעתי לברית וכל העיניים של הדודים והדודות היו עליי

  .מתאפקת בכוח שלא יפרצו הדמעות לפני כולם, ליבי עליי... ואני, בת לידו מרוב רחמיםהזמין אותי לש
אולי הגיע הזמן שתפסיקי : כל הזמן שמעתי את המילים. ההורים גם הם לא תרמו הרבה לשיפור הרגשתי בלשון המעטה

לא מגיע לנו קצת , נתנו לך מספיקלא , מה? שיהיה לך שיער לבן? למה את מחכה? כמה, כמה את בוררת, לברור כל כך הרבה
  ...לו ידעו כמה שבוער לי למצוא זיווג. כאילו שאני לא רוצה? נחת

ניסיתי את הכול והרטבתי את כולם עם הדמעות  .כל סגולה שמציעים לי אני מנסה. ברוב ייאושי אני מתחילה לנסות סגולות
  :'מעניינות'ניסיתי את הסגולות היותר , כשזה לא עבד .אפס, שלי

רבתי שם , רצתי לכל החתונות הקרובות וגם אלה שפחות, שכנה של חברה אמרה שסגולה גדולה לאכול חלה של כלה בחתונה
  .כלום... ו, אכלתי אותה בחרדת קודש, עם כל הדודות המבוגרות על פיסת חלה

פה ושמים מתחת יש משהו בדוק ומנוסה לקחת חתיכה מן הכוס ששוברים מתחת לחו, אמרהו מישהי העיפתאום הג
במקביל גם התדפקתי על  .אבל החתן מיאן להגיע... אך בנס לא נפצעתי, מצע של זכוכיות היה מתחת למיטה שלי... למיטה

אבל נראה שיש איזו מחיצה שם , כולם בירכו והתפללו. צדיקים ומקובלים הכל, דלתותיהם של עשרות אם לא מאות רבנים
  .נגזר עליי להישאר רווקה לנצח, הייתי בטוחה שזהו, הייתי על סף ייאוש. שפשוט עוצרת מהחתן להגיע, למעלה

זו משיעורי , כן, רחל – חברה שלי מתקשרת אליי ומספרת לי שזה יום ההילולא של אמא שלנו, א בחשוון"הגיע יום י, ואז
ם שמהם יצא עם זאת שעמדה להתחתן עם בחיר ליבה ביודעה שהיא הולכת להוליד ממנו את שנים עשר השבטי, ך"תנ

אומרת ' לכי אליה' .לאחותה – יעקב אבינו – הסכימה למסור את בעלה הצדיק לעתיד, ובגבורת הנפש שאין דומה לה, ישראל
  '.והיא בטוח תפעל ישועה בשבילך, אני בטוחה שהיא הכי תבין אותך'. אותה חברה

הלכתי לשם רק מתוך הרגל של הליכה לכל , רמשהו בי כבר החל להישב. ממש לא, לא שתליתי בזה תקוות כלשהן. נסעתי
בכיתי , דחוסה בין אלפי נשים, עמדתי שם? מה יש להפסיד? אז בעצם למה לא, וכעת יש הילולא, קבר מזדמן של צדיק כלשהו

. הרגשתי כאילו אמא מחבקת אותי ומקשיבה לבכי שלי, פתאום הרגשתי מן חום אימהי כזה שעוטף אותי. מתוך ייאוש מר
את שידעת , כמה כואב זה שבן הזוג חומק לך מבין האצבעות, את שידעת מה הוא צער המתנה לזיווג הגון, אמא ":להאמרתי 

  .אנא העתירי עלי אצל בורא עולמים למען אוושע בתשועת עולמים, מהו צער של כמיהה לילדים משלך
, רתיעה מי יודע מה היא מכילה בתוכהפתחתי את השקית עם לא מעט ,  דחפה לי שקיתהאישה חרדית חבושה מטפחת הדוק

הייתי תשושה ומיובשת מדמעות כך שזה היה ממש במקום , הופתעתי היה מדובר בארוחה קלה וזמינה מלווה אף בשתייה
חוברת עם , לאחר ששבעתי רוויתי ומעט התאוששתי נפניתי להביט מה עוד טומנת השקית בחובה הבחנתי בחוברת דקה

  . רחל אימנותפילות לאמירה על ציון 
אני שולפת את . אצל אמא – כאילו השארתי את השק הכבד שאני סוחבת על גבי, כשחזרתי משם הרגשתי הקלה גדולה

להכיר , אני חוזרת אליה והיא מזכירה לי שהיא סיכמה איתי לפני שבוע. כולם מחברה שלי, שלא נענו שיחות 9ורואה , הנייד
והוא יכול להיפגש רק , כרגע מתברר שהבחור צריך להמריא מחר.  קצרה בארץל והגיע לחופשה"לי ידיד שלה שלומד בחו

התחננה " אבל הוא טס מחר"...  'אין לי ראש לזה, בכיתי עכשיו כמה שעות, אני מותשת, אין לי כוח, 'אמרתי לה' עזבי'. הערב
אני אומרת " על הרגליים האחוריות נעמדה חברתי" אין מצב" "בין כה אני כבר לא בונה על כלום. "אמרתי" שיטוס. "חברתי

  .הסכמתי, לא היה לי כוח לריב איתה". הוא מתאים לך בול, לך
  .]מוסדות קבר רחל [)אמרתי לכם שאני מאוד מאוד אוהבת ילדים... (אני כבר בלידה שישית – מפה לשם

* * *  
הגיעו שמועות סותרות , דף יוםיום ר. המתח היה בשיאו. היה זה בזמן מלחמת יום הכיפורים .המחזה היה קורע לב

, ובעיצומם של ימי הפחד שכר ראש ישיבת מיר. 'זועק ומתפלל אל ה, הציבור בירושלים היה בהאפלה מוחלטת, ומבולבלות
במשך כל . והימים ימי פחד אבל הוא בשלו; מקורביו ניסו להניאו. מונית לנסוע לקבר רחל, ל"ר חיים שמואלביץ זצ"הג

  ..."מנעי קולך מבכי... קול ברמה נשמע"תעוררות וברגש את הפסוקים הנסיעה שר לעצמו בה
  !!!"אימאאאאא" :רבי חיים נכנס פנימה אל המצבה ואז התפרץ בזעקה נוראה ושוברת לב. הגיעו לקבר

  .הזעקה המזעזעת הפכה בן רגע לבכי סוער ביותר. המלווים קפאו על מקומם
אל תפסיקי : מבקש ממך, חיים הבן שלך, אבל אני', מנעי קולך מבכי'מך ה מבקש מ"הקב" – שתנק רבי חייםה – !"אימא"

  ..."אל תרפי; תעוררי רחמים על בנייך הנמצאים פה למטה! לבכות
  ...באותו הערב הגיעה הידיעה על ההדיפה המושלמת של כוחות האויב

, מיים שיגאל אותנו בקרוב ממשאנו נמשיך להתפלל ולבקש מרחל אמנו שתמשיך לבכות על עם ישראל ולבקש מאבינו שבש
ה "עד שהגיעה לכך שהקב, מלאה צרות, רק תפילותיה וזעקותיה של אישה קטנה ".אני גואל את עם ישראל, רחל, בזכותך"כי 

ה אומר "עד שהקב, רק תפילותיה של אישה זו מתקבלות לפני כסא הכבוד; בשני ילדיה יוסף ובנימין, מברך אותה בפרי בטן
  .)ברכת דוד ("'גו' לתך נאום הומבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעמנעי קולך "לה 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע

  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"על, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון


