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דיאגנוזה לשינוי
תוך  מהפציינט  הד"ר  מבקש  האוזן",  את  לראות  לי  "תן 
לתוך  ומכוון  גפן,  צמר  של  כדורון  מאוזנו  שולף  שהוא 

האוזן פנס לבדיקה.
"חבל על המאמץ, ד"ר", מודיע הפציינט. "אתה לא תראה 

כלום דרך האוזן השנייה, גם בה יש צמר גפן"...  
***

החוליה השנייה בהתהוות העם היהודי, 
לגדר  מחוץ  בנס  בפרשתנו  נרקמת 
לאברהם  ותשע  תשעים  בגיל  הטבע, 
הזוג  מתבשרים  לשרה,  ותשע  ושמונים 
עושה  שה'  כך  על  היהודי  בעם  הראשון 
נס לשרה. ובלשון הפסוק "וה' פקד את 
כאשר  לשרה  ה'  ויעש  אמר  כאשר  שרה 

דיבר".
ולכאורה יש כאן כפל לשון "פקד כאשר 
והמפרשים  דיבר".  כאשר  ויעש  אמר, 
הקדוש.  רש"י  ובראשם  זאת,  מבארים 

ברצוננו להעניק זווית נוספת לחיים.
עשיר קמצן הגיע אל הרה"ק רבי שלום 
חשוון)  כ'  פטירתו  (יום  מקאמינקא 
נעדר.  בביתו  הבית  ששלום  לו  וסיפר 

להם  אין  ילדים  הזמן,  כל  ורבים  מתקוטטים  וזוגתו  הוא 
וחייהם אינם חיים. אם כבר נגזר על מישהו מהם להיפטר 

מן העולם, הרי שהוא מבכר שהרבי 'יברכה' שתמות...
הרבי מקאמינקא נענה שאסור לקלל שום יהודי ובטח לא 
שימות. אך יש לו עצה אחרת עבורו: אמרו חז"ל שבעוון 
בנים,  אין  הרי  לך  מתים.  אדם  של  ובניו  אשתו  נדרים 
וממנה רצונך להיפטר לאלתר. הנה עצתי: בעיירה פלונית 
אין מקווה, תידור לממן להם בניית מקווה מריש ועד כלה 

עצה  וזוהי   - פרוטה  לשלם  מתכוון  לא  כמובן  כשאתה   -
מצוינת לבקשתך.

והוא  חודשים  עברו  שלם.  בלב  נדר  המרוצה  העשיר 
חיה  ביתו  נוות  יעילה.  לא  העצה  מקאמינקא:  לרבי  שב 
את  נקרא  הבה  נענה:  הרבי  אירע.  לא  מאומה  וקיימת, 
דברי חז"ל 'בעוון נדרים אשתו של אדם מתה'. בדגש על 
'אשתו'. ואילו אצלך אין זו אשתך, אינך 

מכיר אותה כמעט.
כדי  לעשות  יוכל  מה  שאל:  העשיר 
שהעצה תפעל? והרבי ישב והדריך אותו: 
היאך בעל צריך לכבד את רעייתו, כיצד 
עליו להוקירה, להחמיא ולפרגן, לשמוע 
שתשרור  אחרי  לב.  מקרב  ולהשתתף 
ביניהם אהבה ואחווה, יחולו עליה דברי 

חז"ל במלואם.
מן  דרכו  את  שינה  העשיר  היה.  וכך 
מן  הופתעה  רעייתו  הקצה,  אל  הקצה 
עומד  מה  כלל  שידעה  בלא  השינוי 
לב  כן  לפנים,  הפנים  וכמים  מאחוריו, 
האדם לאדם. אף היא החלה משנה את 
שב  והשלום  ולהוקירו  ולכבדו  דרכיה 

לבית הגדול והריק.
ולדעוך  לחלות  האשה  החלה  חז"ל,  כדברי  שכעת,  אלא 
המשאלה  על  מאודו  בכל  שהתחרט  הבעל  עיני  לנגד 
האיוולת שהעלה. כעת רצה רק דבר אחד: שתבריא וכמה 
פכר  והרבי  בשלישית  לקאמינקא  נסע  הוא  מהר.  שיותר 
ידיו בחוסר אונים: אין מה לעשות, רק לקיים את הנדר 
ולשלם את המקווה לאותה עיירה במלוא הסכום, אגורה 

לא פחות...

החולה אינו 
מכיר בחוליו

שהרבי יברכה 
שתמות...



בלית ברירה שילם העשיר את המקווה ממסד ועד טפחות, 
ובברכת הרבי שבה האשה לארץ החיים. 

נשוב לשאלה בה פתחנו ונעמוד על כפל הלשון בהבטחת 
התורה "וה' פקד את שרה כאשר אמר". מבאר זאת בספר 
להנאה  בבן  צורך  כל  הרגישה  לא  שרה  אליהו":  "אזור 

אם  ה'?  עבודת  בשביל  ואילו  גשמית, 
לה  יעניק  שהוא  הרי  בכך,  רוצה  הקב"ה 
בן. אם רצונו שלא יהיה לה ולד, אזי הטוב 

בעיניו יעשה.
לחוש  קודם  חייב  שהיה  עשיר  כאותו 
אל  יצא  שרעיונו  כדי  אמיתי  שלום-בית 
בהמשכת  הראשון  השלב  כך  הפועל, 
בקרבה  לעורר  היה  שרה,  עבור  הישועה 

הרגשת צורך וחיסרון (פקידה בלשון הקודש היא חיסרון 
את  פקד  "וה'  לכן  בטן,  בפרי  איש")  ממנו  נפקד  "ולא 
לה  להמשיך  ניתן  כעת  בחיסרון,  הרגישה  ומשזו  שרה", 

ישועה "ויעש ה' לשרה כאשר דיבר".

 ***
כלל ידוע הוא: מי שאינו מכיר במחלה, סבור שאינו זקוק 
מן  יותר  גרועה  מחלה  הינה  זו  הכרה  וחוסר  לרפואה, 
עורר  לא  האדם  "אם  יונה:  רבינו  ובלשון  עצמה.  המחלה 

נפשו, מה יועילוהו המוסרים".
מסוימת,  משוכה  לצלוח  רוצים  כשאנו 
נמצאים  אנו  בו  המקום  מן  לצאת 
שלבים:  שני  נדרשים  הלאה,  ולהתקדם 
אנו  בו  המקום  של  בחיסרון  להכיר  א. 
שאליו  למקום  להעפיל  ב.  מצויים. 

רוצים להגיע. 
'האוזן  אם  למרחק  להביט  ניתן  לא 
להסיר  יש  ראשית  גפן'.  בצמר  פקוקה 
אז  או  מגרעותיו,  על  במצב  להביט  האוטם,  הכיסוי  את 
כשנחוש את החיסרון ונרצה להתרחק ממנו, נצליח לבצע 
את ההתקדמות בקלות יתרה תוך רצון לברוח מן המצב 

הבעייתי.

וישלח את לוט מתוך ההפכה"  "ויזכור אלוקים את אברהם 
(יט, כט)

רשע  היה  לכשעצמו  שלוט  התורה  אותנו  מלמדת  זה  בפסוק 
והיה ראוי להיספות עם אנשי סדום, אלא שזכותו של אברהם 

עמדה לו להינצל. ומהי זכות זו?

מבאר בספה"ק "בני יששכר": שאילו היה לוט נספה בסדום, 
היה מכך צער לאברהם שהיה שאר בשרו, כיון שצער זה אינו 
לוט  את  להציל  הסכימה  הדין  מידת  אף  לכן  לאברהם,  מגיע 
["ויזכור אלוקים", מידת הדין, "את אברהם וישלח את לוט"].

לפי האמור מבאר ה"בני יששכר" כפתור ופרח את דברי רש"י: 
את  לבשר  "אחד  מלאכים.  שלושה  נשלחו  אבינו  אברהם  אל 
שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם שאין 
מלאך אחד עושה שתי שליחות... ורפאל שריפא את אברהם 

הלך משם להציל את לוט" (רש"י).

ולכאורה רש"י סותר את דבריו, שכן אם אין מלאך אחד עושה 
את  והציל  אברהם  את  ריפא  רפאל  מדוע  שליחויות,  שתי 
לוט? אלא שהצלת לוט גופא נועדה כדי למנוע צער מאברהם, 
השליחויות  שתי  את  יעשה  מלאך  שאותו  הוא  בדין  משכן, 

שתכליתן אחת.

 

"וישכם אברהם בבוקר" (כב, ג)

שניים מגדולי ישראל בארצות הברית הוזמנו לברית מילה. 
והשני  כסנדק  לשמש  הוזמן  מסאטמר  יואל  רבי  הרה"ק 

(ישנן מספר גרסאות במי המדובר) ככל הנראה לברכות. 

הנוכחים כולם ובראשם אותו אדם גדול הגיעו בזמן הנקוב 
והמתינו לברית, אלא שה"דברי יואל" בושש מלהגיע.

לאחר זמן המתנה ארוך מאוד, הופיע ה"דברי יואל" והרב 
השני ניגש אליו כדי לתת לו שלום. 

הרב  הזמן  על  לו  וכאב  זמנו  על  חס  'גדול'  שאותו  מכיוון 
בלשון  משתמש  שהוא  ותוך  מסאטמר  לרבי  פנה  שחלף, 
הפסוק כרמז דק, תהה: "וכי לית ליה למר וישכם אברהם 

בבוקר?" כאומר: מדוע זה איחרתם להופיע לברית.

ה"דברי יואל" שנודע בשנינותו השיב על אתר: 

לדבר  להשכים  שצריך  מהתורה  אנו  שלמדים  "בוודאי 
יש  למצוות  אולם  בבוקר.  אברהם  שהשכים  כפי  מצווה 
לו  ארכה  זמן  כמה  נאמר  לא  ובתורה  כיאות  להתכונן 

לאברהם הפעולה של 'ויחבוש את חמורו'"...

מבטן שאול 
שוועתי



כחום  האוהל  פתח  יושב  "והוא 
היום" (יח, א)

"אותו  מתארים:  פו:)  (ב"מ  חז"ל 
היום יום שלישי של מילה של אברהם 
לשאול  הוא  ברוך  הקדוש  ובא  היה, 
["לבקר את החולה", רש"י  באברהם 
הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  בחומש]. 
חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו 

צדיק באורחים". 
[המשך דברי הגמרא בתרגום:] שלח 
ויראה  בחוץ  שיצא  לאליעזר  אברהם 
יצא  ויזמינם.  ושבים  עוברים  יש  אם 
מאמין  איני  אברהם  אמר  מצא,  ולא 
ויצא  אורחים...  מצאת  שלא  לך 

בעצמו.
לא  אבינו  אברהם  כיצד  להבין  ויש 
סמך על "עבדו זקן ביתו המושל בכל 
אשר לו", שהיה ראש הישיבה בביתו 
ומשקה  שדולה  אליעזר"  ["דמשק 
חיפש  שלא  לאחרים],  רבו  מתורת 
שאברהם  עד  הנדרש,  כפי  אורחים 
לשבת  יוצא  היום"  "כחום  בעצמו 

בפתח האוהל? 
 ***

נסעו  במהירות  שדהר  קטן  ברכב 
אברכים לפנות בוקר אל בית מדרשו 
היה  עז  מגור,  שמחה"  ה"לב  של 
בזמן,  המדרש  לבית  להגיע  חפצם 
הרכב  במימדי  התחשבו  לא  לפיכך 
הקטן שאמור היה להכיל עד חמישה 
נדחקו  אברכים  ועשרה  אנשים, 

בתוכו. 
בפנסו  להם  סימן  שוטר  הדרך  בצד 
חשכו  הרכב,  כשנפתח  בצד.  לעצור 
עיניו: עשרה אברכים מצומקים ברכב 
חסימת  תוך  נוסעים  השני,  על  אחד 
וסיכון  הנהג  של  הראייה  שדה 

הנוסעים האחרים בכביש. הוא פסק 
לאלתר: שלילה ומשפט.

הרכב  נהג  ניגש  הסליחות  לאחר 
וביקש ברכה להצלחה  ל"לב שמחה" 
במשפט. אך הרבי גער בו: היאך מלאך 
ולסכן  התנועה  חוקי  על  לעבור  לבך 
ידי  שאתן  הינך  חושב  וכי  אדם?  חיי 
הנהג  שתחנוני  אלא  שכזה?  לפשע 
לכסלה,  עוד  ישוב  שלא  והבטחתו 

שאותה  עצה  לו  להעניק  לרבי  גרמו 
יטען בבית המשפט.

את  טען  הקטגור  המשפט,  הגיע 
טענותיו וחיכה שהסנגור ישיב. אלא 
שלהפתעת השופט ביקש הנאשם את 
"אדוני  בהיגיון:  וטען  הדיבור  רשות 
השופט, השוטר מספר שנכנסו ברכב 
חמישה.  במקום  אברכים  עשרה 
מעט  שיחשוב  מי  שכל  חושב  אני 
אפשרי.  אינו  שהדבר  ייווכח  בהיגיון 
ואם השוטר שיקר במספר האנשים, 
כנראה שהגזים באופן כללי ולא ניתן 

לקבל את עדותו".
רעיון  הנאשם  הציע  טענתו  להוכחת 
נבקש  הרכב,  אל  נרד  הבה  מעניין: 
מעשרה אנשים בעלי קומה ממוצעת 

הדבר  האם  ונראה  לתוכו  שיידחקו 
מהורהר  נראה  השופט  אפשרי. 
אחר  בזה  ההגיוני.  לרעיון  והסכים 
תוך  אל  אנשים  לדחוק  ניסו  זה 
נותר  השמיני  האדם  כשכבר  הרכב, 
ראשו ורובו בחוץ והדלת לא נסגרה. 
מחוסר  התיק.  היה  נסגר,  שכן  מה 

ראיות...  
היה  לא  השוטר  אבל  נסגר,  התיק 
לירושלים  ועלה  קם  הוא  מרוצה. 
לאדמו"ר מגור ושאל: "בעיניי ראיתי 
שהצדק  יודע  הרבי  שאירע.  את 
עמי. מהו הסוד שהצליח לשכנע את 

השופט?"
את  לו  וגילה  חייך  שמחה"  ה"לב 
ברכב  מקום  אין  "באמת  הסוד: 
אלא  בדוחק.  איש  משבעה  ליותר 
מיוחדת,  'סגולה'  הייתה  שלאברכים 
לסליחות.  להגיע  מאוד  רצו  הם 
הם  זהה,  רצון  היה  שלכולם  מכיון 
אבל  לרכב.  להיכנס  כולם  הצליחו 
האנשים שניסו לדחוק לרכב בחניית 
זה  זרים  אנשים  הינם  המשפט,  בית 
ואינטרס  רצון  כל  להם  שאין  לזה 
להם  היה  כאשר  יצליחו.  שהדחיפות 
מעט צפוף, כבר הקימו קול זעקה"... 

***
יסוד זה, הוא שגילו לנו חז"ל בגמרא 
"לא  לאליעזר:  אמר  שאברהם 
מהימנא לך". משום שאברהם אבינו 

טען שכשרוצים - מוצאים. 
והא ראיה? כאשר יצא אברהם אבינו 
וישב בפתח, הרצון שלו היה כה חזק 
למצוא אורחים, עד שכביכול בשמים 
אורחים  לו  לשלוח  היו  מוכרחים 
משמי מרום, מלאכים בדמות אנשים.

  

השוטר לא היה מרוצה. 
הוא קם ועלה 

לירושלים לאדמו"ר 
מגור ושאל: "בעיניי 
ראיתי את שאירע. 

הרבי יודע שהצדק עמי"

יהיו לרצון
במחשבה שניה

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


