
 
 

 
 

 

 

 

מי יתן ויבטלו את . כשלא מברכים סעודה באזכרה לערוך סורא
איך יתכן סעודות האזכרות. עצה טובה לעילוי נשמה שבעתיים. 

כולן שווים לטובה? איך יתכן לפני שנולד יצחק ואחרי  יםשנ 721-ש
כמה  מתי מי שאין לו בנים חשוב כמת? שנולד, כולן שווים לטובה?

אין מצב  גדולי ישראל שלא היו להם ילדים, וחיו באושר כל חייהם.
לומר  יםלא מסוגלאם אנחנו עדיין . שםהנהגת היותר טוב בעולם מ

חוסר אמונה. למה אברהם לא קיים את  - "הכי טוב בעולם" ומצבנש
קובעת אם  שלךהמשנה: "בן שמונה עשרה לחופה". ההסתכלות 

וכי הקב"ה חשוד לעשות  מי מעכב בעדו להושיע? מתוסכל. תהיה
אמונה  רוצה. לא אני , גםוצהאם השם לא ר לבנים שלו משהו רע?!
 , הבוטח האמיתי נמדד רק בניסיון.ובטחון של החזון איש

                                                           

לצערנו אמנם אני רגיל לומר בשיעורים שעדיף שלא לעשות סעודות באזכרות, כי  1
שמשתתפים שם אנשים רבים שאינם  ,רבו האזכרות בחלק גדול מהעריםהרב, 

, ומה בצע בעריכת סעודות ציבור שםם רוב הרבות השומרי תורה ומצוות, ופעמים 
יתים מבושלים, תעלה היעלה על הדעת שעל ידי שיאכלו בשר ודגים, אורז וזאלו, 

כדי  ותהיה לה נחת רוח?! הלוא ברור שכל מטרת הסעודה,של הנפטר נשמתו 
 בל לצערנונפטר. אל הנשמ ויליעיהיה יברכו בכוונה כיאות, להרבות בברכות, וכש

ילוי עמה הו ללא נטילת ידים וללא ברכת המזון, ללא ברכה,בחטף פתח ם אוכלים ה
, שבמקום לעשות לנפטר ֹענג בעולם הבא, הם . וכבר כתב הפלא יועץבזה נשמה

הם עצמם בעלי האזכרה נכשלים לעבור על דברי  ,הזולבד מ .לילהעושים לו נגע, ח
ם, וכן אסור טל ידיונלאדם שלא  פתתת אסור לש (ב ' א,ח סימן קסט סעי)או""ע שוהמרן 

לא יערכו סעודות כלל. אבל , במשפחות כאלו כןל .ברךלא ממי של לתת אוכל
באזכרה שכולם אנשים של צורה ומקפידים ליטול ידים ולברך כדת של תורה, רשאים 
לעשות, ובלבד שישימו לב לברך מילה במילה כיאות, כדי שבאמת יהיה נחת רוח 

 ועילוי נשמה לנפטר.
 

שהיותר נכון היה שלא לערוך סעודות כלל, ואי  ,אנא אמינא ולא מסתפינא דע, כיו
רק מחמת שלא נעים להם כן עושים י כמה וכמה אנשים איישר חילי אבטליניה, כ

הם מזמינים בלית ברירה ואחר כך יאמרו עליהם מה נשתנה זה?  שמאשלא לעשות, 
ולבד ממה שמשתתפים שם רבים שאינם שומרי תורה מנות,  011-, ו011קייטרינג 

ומצוות ולא מברכים, שבזה ודאי מניחים הם את מעותיהם על קרן הצבי, כי אין 
הם אבל  ,ורק להיפך כנ"ל. זאת ועוד, גם אם באמת היו כולם מברכים שום תועלת

ישנם שסיפרו לי ו ,שאין ביכולתם לעמוד בזהרובות מעמיסים על עצמם הוצאות מ
ללוות כסף כדי לקיים הסעודה. ואם על מצות עונג שבת שהיא הם אפילו מוכרחים ש

עשה : "(א"שבת קיח ע), אמרו חז"ל (3-4 מס' נים)עיין עלומדאורייתא לדעת רוב הראשונים 
לא  ן", על אחת כמה וכמה בסעודת אזכרה שאינשבתך חול, ואל תצטרך לבריות

 ולא כלום. ולא בגדר מנהג חובה
 

למשפחה הקרובה  אשרי אותם שיאזרו עוז לבטל או לפחות לצמצם מנהג זהעל כן, 
ולמצוה רבה ויכול,  ולא לכל דכפין ייתי, שהם יראי שמים ומברכים ,בלבד ממש

בראשונה היתה הוצאת : (ב"מועד קטן כז ע)תחשב להם. וכבר מצאנו כיוצא בזה בגמרא 
היו ו, ]שהיו רגילים להלבישו בתכריכים יקרים[ המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו

ונהג קלות ראש  ,רבן גמליאלנשיא ישראל . עד שבא םאותו ובורחי םקרוביו מניחי
, ונהגו העם אחריו לצאת בכלי ]שהם זולים מאוד[ פשתןשל  תכריכיםבעצמו ויצא ב

, העץ, האדמה, שהכל, וארבעה סוגי כן, די שיביאו מיני ברכות: מזונותלעי"ש.  פשתן.

   כסלו' ה – השנה יום 

היה שנים עשר חודש של מרת אמי  ,אתמול בשבת קודש ה' כסלו
את האזכרה בליל שישי ד' כסלו, עם העלייה  ערכנויעל בת רבקה ז"ל, 

יום השנה  שזה ובליל שבת 1לציון, לימוד ודרשות הרבנים בסעודה.
למשך  לימוד בצוותא עם חברותותתכנסו לה הסעודהממש, לאחר 

למיטב המסורת  ת הבקשותשירלאחר מכן ו ,שעתיים תמימות
 עילוי נשמה גדול.נחת רוח וין ספק שהיה לה בזה א .הירושלמית

 

   לטובה שווים שכולן אפשר איך 

שישי:  בליל אומר לכם ממה שדרשתי שם באזכרהיעתא דשמיא בסהיום 
ה בפרשה קראנו " נָׂ ָאה שָׂ ה מֵּ רָׂ ְהיּו ַחיֵּי שָׂ יםַויִּ נִּ ה ְוֶשַבע שָׂ נָׂ ים שָׂ י  ְוֶעְשרִּ ְשנֵּ

ה רָׂ  לומר לך שכל אחד נדרש , שנה,שנה כפללכך פירש שרש"י ". ַחיֵּי שָׂ
 לעצמו, בת מאה כבת עשרים לחטא, מה בת עשרים לא חטאה, שהרי

. ליופי , אף בת מאה בלא חטא, ובת עשרים כבת שבעםאינה בת עונשי
זכתה  ויש להתבונן, איך באמת  ע"כ. .לטובהם יושו ןלוכ -שני חיי שרה 

 כלומר מאה לטובה, שרה אמנו להגיע לדרגה כזו שכל השנים כולן

שכולם יברכו בקול רם, ועל ידי בציבור בשמים, שיברכו עליהם. וישימו לב להכריז 
 יברכו.מתורה ומצוות רחוקים השגם  מסתבר מאודכך 

 

כבוד ונחת רוח היו עושים למנוח, אילו היו מתבוננים איזה דבר יעלה את וכמה 
, ובמה יגרמו לו שיעטרו אותו בשמים בכתרים רוחניים ויגדל שכרו באמת נשמתו

 יותר ויותר, ועל ידי אזכרה זו, יתחזקו ויתקדמו הם והבאים בקיום התורה והמצוות.
 

ומלבד , רכות כיאותובשהיה לימוד טוב, ודרשות לבד ותהילות לאל יתברך, זיכנו כי מ
יום השנה עצמו, יצאה גם חוברת "תבורך מנשים  –הלימוד בחבורה בליל שבת 

לא בשביל לספר סיפורי היסטוריה  המטרתיעל", קווים לדמותה של מרת אמנו ז"ל, ש
ד זה לא עוגם שהיתה לנו אמא מיוחדת, חשובה, צנועה, בעלת אמונה וכו' וכו', לא. 

ספר זיכרון או ספר סיפורים על איזו אמא, או על איזו סבתא. זה לא עוד ספר 
חלילה. כל  ,מתעדים את מעשיה שלא תשכחש ,זיכרונות על איזו אשה שהיתה פעם

כדי לדלות ממעשיה הטובים והחשובים, האנשים בראוי להם, היא אך ורק המטרה, 
אחד ואחת יוכלו בסייעתא הנשים בראוי להן, והילדים בראוי להם, באופן שכל 

ממה להתחזק, אם באמונה, בטחון, חינוך, שמחה ועוד ועוד.  שםדשמיא למצוא 
, ולא היטב האימהות והבנות היקרות תפנמנה את המסרים לליבן היטבבעיקר, שו

תטענה לחשוב, שפעם היו כאלו נשים מיוחדות וצדיקות, אבל היום בדור חדש עם 
ר להתנהג אחרת, להקל בצניעות וביראת שמים, עידן הטכנולוגיה, חלילה אפש

 עי"ש. ולהשתמש במכשירים שלא רצויים כלל ועיקר לרוח תורתנו הקדושה.
 

ֶכם "ְקחּו :(ג ידהושע )הנביא ובה גם קיימנו את דברי  מָׂ ים עִּ רִּ ה'", שהעיקר  ֶאל ְושּובּו ְדבָׂ
כמה  ומעששבמה ולא די ולהתעלות.  הוא מה שהציבור לוקח עמו להתחזקבאזכרה 

כדאי אומר לכם, שהכל. על כן, עצה טובה  וישכחם לבית בלכתם, ודברים נחמדים
לחלק לציבור איזה דיסק מחזק או חוברת המדברת על ליבם בשפה מאוד באזכרות 

נעימה השווה לכל נפש, כמו חוברת "השבת בהלכה ובאגדה" לגברים, וחוברת קלה ו
א בהן, שרבים התחזקו על ידן בשמירת המצוות "להיות את" או "טהרה" לנשים וכיוצ

 ובזה אין ספק שתהיה נחת רוח לנפטר שבעתיים. ובאמונה בבורא יתברך,
 

מנות, והנה נודע לו שיש  011ומעשה ביהודי מהצפון שערך אזכרה לאביו, והזמין 
שם כל הלכות שבת מחולקים ללימוד יומי, באופן ו ,ג' חלקים"שבת יומי" סט 

 5.8ומחירו בסך הכל  דקות ביום, אדם גומר כל הלכות שבת בשנה, שבשתים שלוש
סטים וחילק  011את המנה הראשונה, ובמקום זה קנה יהודי זה אז ביטל שקלים. 

 , ישמע חכם ויוסף לקח.לציבור שילמדו לעילוי נשמת אביו. אשריו ואשרי חלקו

 מפי מורנו ורבנו שבועישיעור הלכתי 

 שליט"אקי נלום שוד דהרה"ג 

   מחבר סדרת הספרים "בהלכה ובאגדה"מו"צ ו
 

בית  רחבת ב 17:00בשעה  השיעור נמסר בימי ראשון
 דימונה]אחרי קופ"ח א' כללית[  "ברכת יצחקהכנסת "
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 היקרה, שזכתה לקרב את בנות ישראל לאבינו שבשמים, העלון מוקדש לעילוי נשמת מרת אמי

 תחי'. נלב"ע ה' כסלו תש"פ ת.נ.צ.ב.ה.בת רבקה  ע"היעל נקי  והזדככה ביסורים קשים, מרת
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כמו , נשארה ביופיה כל הזמןגם עשרים ושבע שנים, כולן ללא חטא, ו
? הלוא כמה הרפתקאי עברו עליהשאומר רש"י כולן שווים לטובה. 

 חיי שרה"?"שני חיי שרה", הרי כבר אמר "ויהיו ילות כפהגם מה 
 

   שרה חיי שני 

וקופצת  בנוהג שבעולם, למה אדם שערותיו מלבינות :התשובה היא
חיד, דאגות שונות יבדרך כלל מחמת טרדות הציבור וה ?עליו זקנה

לחצים שהם, ממילא מצבי הרוח שלו ומשונות, על דא ועל הא, 
משתנים, אחת למעלה ושבעים למטה, עולים ויורדים בו. אבל שרה 

ה איך לחיות את החיים בצורה נעימה ויפה ללא דאגות אמנו ידע
 חיי"שני וללא צער חלילה או מצבי רוח מדוכאים, ממש כפשוטו 

ו מבחינת "חיה", עם כל הקשיים שעברהיתה כל הזמן היא שרה", 
לקח אבימלך לקח אותה, פרעה פעמיים רעב,  ,במשך החיים עליה

 אומרת, מי (ב"סד ע)נדרים ב תשעים שנה אין לה ילדים, הגמרא אותה,
עם כל הבעיות, היא חיה כל הזמן אבל  .שאין לו בנים חשוב כמת

היא  ,באמונה תמימה בבורא עולם שההנהגה של בורא עולם איתה
לא היה לה שום סיבה להתבלבל או להיות , ולכן טובה עבורההכי הכי 

היתה כל הזמן ברמת שמחה גבוהה מאוד פשוט היא בצער ודכדוך. 
ממילא אין סיבה רואה רק את השם בכל פינה וזווית, היא כי וד, מא

מצבי רוח שונים ומשונים  ,לדאגות, טרדות, לחצים, דכדוכים
חיה יותר טוב מכולם, אז אין  שהיא באופן .המייאשים את האדם

 סיבה ששערותיה ילבינו ותראה כמו אחת שעברו עליה הרפתקאות.
 

   לטובה שווים – שנולד ואחרי יצחק שנולד לפני 

דרגת בזה עצום רק לחשוב על זה, ניחא שהיא אם נתבונן טוב, ו
כמו שאומרים "זורמת" , ולוקחת הכל בשמחה אמונה כל כך גבוהה

וכי אפשר להשוות את  ,אבל עדיין. עליה עם השגחת השם יתברך
השנים שלפני שנולד יצחק לשנים לאחר שנולד יצחק, הרי היא כל 

והנה היא כל כך ביקשה, , התפללה לבן, היא כל כךתה וציפתה וכך קיו
, אם כן בודאי שיש מקום לומר שלאחר 01גיע בשלב שהוא בגיל הזה 

, זה כבר הרבה יותר טוב, היא כבר חיה בדרגה הרבה יותר 01גיל 
אז איך רש"י אומר "כולן כי עכשיו כבר יש לה בן, טובה, גבוהה ו

וכי אין איזה שינוי  ווים","שלטובה", איך אפשר לקרוא להם  שווים
 היתכן, שלפני ואחרי הכל אותו דבר? ?לטובה יותר שהוא

 

ם"  ֵבִקים ְוַאת ֶּ ה ַהד ְ ם' ב ַ ים, ֱאלֵֹקיכֶּ ם ַחי ִ כֶּ ל ְ ֹום כ ֻּ    "ַהי 

זו הגדלות של אדם שכל כולו אמונה ובטחון אצל שרה אמנו כן. 
בבורא עולם ללא כחל ושרק. שרה אמנו חשה בכל רגע  אמיתי אמיתי

היא הרגישה שהשם יתברך קרבה אל השם יתברך, פשוט ורגע את ה
הכי  היא היתה כל הזמן, ממילא האת הכי טוב עבוראיתה עושה 

 יקשהבהיא אמנם  .בעולם גם כשעדיין לא נולד יצחקשמאושרת 
זה מהמצב רוח  יא הפצירה בתפילה, אבל זה לא גרע כי הואה מהשם,

שלה, היא תמיד היתה בשמחה, עבדה את השם בשמחה, כי אם השם 
עדיין לא נתן לה ילדים, סימן שזה הכי טוב, ואין סיבה ליפול חלילה 

שרה",  חיי"שני הפסוק . זהו שכפל מדוכאיםליאוש או למצבי רוח 
שבגיל מאה עשרים ושבע כלומר זו הסיבה איך היא הגיעה לדרגה כזו, 

אמונה חיים של כל הזמן חיה היא כי לא חטא ונשארת ביופיה, היא ל
לא חטאה, כי השכינה תמיד היתה לנגד גם ממילא  ודבקות בהשם,

י : "(טז ח םתהלי)עיניה, כמו שנאמר  יתִּ ּוִּ יד ה'שִּ מִּ י תָׂ וגם  ,)סנהדרין כב ע"א(" ְלֶנְגדִּ
יםְוַאֶתם : "(דברים ד ד)בחינת לא הזקינה, ממש ב קִּ , יֶכםקֵּ ֱאֹל ה'בַ  ַהְדבֵּ

ים ]ממילא[  ".כְֻּלֶכם ַהיֹום ַחיִּ
 

   ?כמת חשוב בנים לו שאין מי מתי 

 שאין לו בנים חשוב כמת, מישחז"ל ולפי זה צריך לומר שאף שאמרו 
בהסתכלות הסטנדרטית של העולם, אבל שרה כשמסתכלים  דוקאזה 

לדרגות , והגיעה אמונה ובטחון בהשם כל כךאמנו שגדולה היתה ב
ֲרַבת ֱאֹל: "אל על של י קִּ י טֹובקִּ ַוֲאנִּ חשה היתה , היא (תהלים עג כח) "ים לִּ

                                                           

חי מי כמוהם  וכמו שראינו כמה וכמה גדולי ישראל שלא היו להם ילדים, אבל 2

ובדבקות בהשם, ממילא  כי מרוב שהעסיקו את מוחם בתורה ,שמחהבבאושר ו
י הרגישו וחשו על בשרם ממש מה זה: " ּקּודֵּ י לֵּב ה'פִּ ים ְמַשְמחֵּ רִּ  גם ,(ט טיתהלים )" ְישָׂ

יהרגישו ממש מה זה: "טחונם יבכח ב ַטְחתִּ י ְבַחְסְדָך בָׂ גֵּל ,ַוֲאנִּ ֶתָך יָׂ ישּועָׂ י בִּ בִּ יג  )שם" לִּ

שחלילה הם חשובים כל הזמן לעצמם  הזכירוהיו כל הזמן בשמחה, ולא הם , לכן (ו
הגאון המקובל האלהי רבנו מרדכי שרעבי, והגאון החזון איש, כמת. ומי לנו גדול מ

מה את השגחת השם יתברך עליה, לכן ונושמת רגע רגע את הקב"ה, 
 קשה כואבתבצורה ה זהיא לא לקחה את שלא היו לה ילדים, 

 היא הבינה והפנימה לליבה עמוק עמוק, שמכיוןפשוט אלא , ומדכאת
עושה רק טוב, ממילא אני לא מתה, אני  השםהלוא שזה רצון השם, ו

מי ו, מאושרת ושמחהואין כמוני לא חשובה כמת חלילה, אני חיה, 
 (. ודו"קדעת זקנים מבעלי התוספות בראשית כג א)ועיין  2.ידמה לי ומי ישווה לי

 

   ביותר הטובה ההנהגה 

בעצם  זהעם כל אחד ואחד, איך שהקב"ה מתנהג אם נתבונן היטב, ו
ואין מצב בעולם ליותר טוב מזה, , עבורו הרחמים הגדולים ביותר
: "הטוב כי לא כלו רחמיך", כלומר בתפילהוכמו שאנחנו אומרים 

הקב"ה הוא כל כך טוב שהוא לא כולא ולא סוגר את הרחמים שלו 
עלינו כלל ועיקר, אלא הוא נותן ומרעיף את כל הרחמים שלו על כל 

בורא עולם יודע בדיוק מה פירוש: חד ואחד לפי מה שהוא. א
המתאים כרגע לכל אחד ואחד, ולפי דרגתו ועניינו הוא נותן לו את 

לפי התיקון שלו והחשבונות של  שמגיע לו המקסימום של הרחמים
 , באופן שאין יותר רחמים מזה. רק כמובן שאפשרבורא עולם

ח התפילה ו, ובכמיםרח להתפלל ולבקש מהשם יתברך עוד ועוד
האדם מכשיר ומטהר את עצמו ליותר ויותר רחמים וקבלת שפע, 

, כרגע אבל לעת עתה, בדרגה שהוא נמצא .טובה וברכה מהבורא
 טוב ממנה.יותר הטובה ביותר, שאין ההנהגה עימו היא ה נהגהה
 

   "שבעולם טוב הכי? "מרגיש אתה איך 

במילים אחרות, אם שואלים את האדם, איך אתה מרגיש? לפי האמת 
כי "הכי מאושר", "הכי שמח", הוא צריך לענות "הכי טוב שבעולם", 

נו לא מסוגלים ואם אנח, שאין יותר טוב מזה. לאמיתה זו האמת
קטני אמנה. כי אם אדם אנחנו  לצערנוש עדיין לענות כן, זה משום

יודע שהמצב העכשווי, היה בבורא עולם, הוא  חזק חזקמאמין היה 
ו הכי טוב ברגיש שמציאדם  איך ,ואם תשאלהוא הכי טוב שבעולם. 

יש לו בעיות, קשיים, חסרונות וכו' וכו'? במציאות , הרי בעולם
התשובה היא, כי כל מה שנראה לנו כחיסרון, זה רק כלפי חוץ, 

ל האמונה , אבל אם נסתכל בעיניים שהקטנות לעיניים שלנו
התמימה, זה באמת לא חיסרון, כי מאחר ובורא עולם ישתבח שמו 

טוב כי ההוא עושה את הרי זה, ועושה את הוא ויתעלה כסא הדרו, 
 ךאם הוא החליט עכשיו שלא לתת לאז , שיכול להיות בעולם עבורך

רוצה, ממילא מוכרח שהוא מבין שלעת עתה,  תהאת אותו דבר שא
דבר. יכול להיות האת אותו  ךא יהיה לשל ךהטוב ביותר בשביל

לא שחלילה הוא ו, ךלאחר זמן יחליט בורא עולם שזה כן טוב עבורש
ם: "(במדבר כג יט)התחרט, הרי  ְתֶנחָׂ ם ְויִּ יַכזֵּב ּוֶבן ָאדָׂ ל וִּ יש אֵּ ", אלא ֹלא אִּ
 הןסיבות שמיני התעלית יותר, ומכל  ,שהתפללת יותריכול להיות 

, ך, אבל עכשיו זה נהיה טוב עבורךשקודם לכן זה לא היה טוב עבור
עמוק  פניםנבין ונאבל  .ויפנק אותך ךבורא עולם עכשיו יתן ל ולכן

ולכן אומר  .נובשביל , זה הכי טובנו, שכל עוד שהוא לא נתן לעמוק
נּו: "(תהלים לג כא)הפסוק  בֵּ ְשַמח לִּ י בֹו יִּ ְחנּו ,כִּ טָׂ ְדשֹו בָׂ ם קָׂ י ְבשֵּ ", כי אם כִּ

ולכן גם  אנחנו בוטחים באמת בהשם, אין סיבה לא להיות בשמחה.
יאמר: " (קה ג )שם ב ְמַבְקשֵּ ְשַמח לֵּ ה'", ולכאורה למה הוא ישמח, הרי  יִּ

לא קיבל? אלא כיון שהוא בוטח בהשם,  הוא ביקש ועדייןרק הוא 
וא לא מתבלבל, כי זה רצון השם עדיין לא הגיעה, הכשהישועה אז גם 

 וממילא זה הכי טוב.
 

   "לחופה עשרה שמונה בן" 

י : "כ(ה כבראשית )שנאמר כמו הנה יצחק אבינו התחתן בגיל ארבעים,  ַוְיהִּ
ה ְבקָׂ ה ְבַקְחתֹו ֶאת רִּ נָׂ ים שָׂ עִּ ק ֶבן ַאְרבָׂ ְצחָׂ , הרי הגמרא קשה ". ולכאורהיִּ

 קיים את כל התורה כולהאברהם אבינו ש ,אומרת (ב"כח ע)יומא ב
ֶקב : "(בראשית כו ה)עירובי תבשילין, שנאמר  דרבנן כמו מצוות אפילוו עֵּ

ּקֹוַתי  ְצֹוַתי חֻּ י מִּ ְשַמְרתִּ ְשֹמר מִּ י ַויִּ ם ְבֹקלִּ הָׂ ַמע ַאְברָׂ יֲאֶשר שָׂ  - "ְותֹוֹרתָׂ

ואדרבה זכו להעמיד תלמידים  שלא היו להם בנים, ,והאדמו"ר מלובוויטש ועוד
, כמו בעצם הבנים הרוחניים שלהם התלמידים הםש – הרבהידים ותלמידי תלמ

של  בנים םשהתלמידים קרויי ,אלו תלמידיך ",ושננתם לבניךי: "שדרשו חז"ל בספרֵּ 
מעלה עליו , בן חברו תורהאת כל המלמד : (ב"יט ע)סנהדרין אמרו בגמרא . וכן האדם

. ועיין לגאון החיד"א , הוא ילד אותו, ממש כאילו זה הבן שלוהכתוב כאילו ילדו
 (פני דודבספרו  בשם החיד"א 3הערה  31)ועיין עלון  .(א"ברכות י ע)" יםיפתח עינבספר "

 שליט"א, בתוך שאר חולי ישראלר' משה בן סלטנת העלון מוקדש לרפואת 



גם לקיים  היה אמורומן הסתם הוא  תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
ומסתבר : "בן שמונה עשרה לחופה", (פרק ה משנה כא)את המשנה באבות 

 גם פנהשבאמת הוא עשה את ההשתדלות והתעניין פה ושם, אולי 
עם כל מה בל א, אינני יודע, למצוא שידוך טוב ליצחק לשדכנים

כמעט כבר היה שעשה והתפלל והשתדל, שורה תחתונה יצחק אבינו 
 .לו "רווק זקן"היום היו קוראים בן ארבעים ועדיין לא התחתן, 

 

ה לו    ַבר ִיְחיֶּ ִנין ג ְ ְ ל ָלא, ַאְלִפין ש  ְרָתְך  ֵיעו  בו  א ג ְ ַני ָ ְשב ְ חו    ב ְ

את לא המציא לו  עדייןבורא עולם ישתבח שמו אבל מה לעשות ש
זו ידע שהזיווג שלו הוא עיכב לו את זיווגו, כי  בכוונה תחילהו ,ווגיוז

ואם תשאל, אז למה  .נולדהעדיין לא  היאהרי ו, דוקא רבקה אמנו
קודם? לא יודע, אינני יודע חשבונות של עשרים שנה היא לא נולדה 

הקב"ה, אבל בורא עולם ידע שהיא צריכה להיוולד כשיצחק יהיה רק 
, למה? ככה, זו החלטה של בורא עולם, אנחנו לא מתיימרים 33בגיל 

)ברכות  , 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך'?לחשב חשבונות של בורא עולם

בוֹ  יָּׂהכבר אמר רבי ישראל נג'ארה בפיוט "ו .י ע"א( לַ ן רִּ ְחיֶ  לּו" ם":עָׂ ה יִּ

יר ְגבַ  ין ְשנִּ ְךל יֵּעּוא לָׂ  ,ןַאְלפִּ יְך 3".איָׂ נַ בְ שְ ּוחבְ  ְגבּוְרתָׂ ואיך שלא שיהיה  אֵּ
שימתין הגדולה היה לטובתו זיווג של יצחק, לנמצא שהעיכוב יהיה, 

 ,לד ותגדל לפחות שלש שניםוות רבקה אמנועד שונה מבסבלנות ובא
יזכה באשת חיל כזו מיוחדת, כמו אמא שלו שרה אמנו, שכל  הואואז 

הניסים הקבועים שהיו לה: ברכה בעיסה, ענן קשור על האוהל, נר 
בראשית )עיין  .היו גם אצל רבקה אמנושבת דולק מערב שבת לערב שבת, 

 (רבה חיי שרה פרשה ס סימן טז
 

   שנה ארבעים לאחר שנענית תפילה יש 

, וכי לזיווג של ההמתנההרבות שנים הבכל אותן  עכשיו בואו נתבונן,
הוא דבר זה העיכוב היעלה על הדעת, שאברהם או יצחק חשבו ש

רע?! היעלה על הדעת שהם חשדו בהקב"ה, למה דבר שלילי, הוא 
וכמו , הם כל כך מתפללים ומייחלים ריהוהוא עושה להם ככה, 

לה שהיא נענית ייש תפ :שת וארא פרק ז פסוק ז()פרמדרש הגדול שאומר ב
ים "מיצחק, שנאמר מנלן? ארבעים שנה, אחר ל עִּ ק ֶבן ַאְרבָׂ ְצחָׂ י יִּ ַוְיהִּ

ה ְבקָׂ ה ְבַקְחתֹו ֶאת רִּ נָׂ  , זאת אומרת שכל אותן שנים הם התפללו"שָׂ
את  שועאלא הם  בחיבוק ידים, והם לא ישבגם ו ,(8 הערהעיין ) והתפללו

בכל לא נושעו, בכל זאת הם ו 4ההשתדלות שאדם מצווה לעשות,
היתה להם איזו יש לנו הוה אמינא שחלילה  וכי, לא בא הזיווג זאת

לאחר מיד שנאמר  פסוקבובאמת הס מלהזכיר. ? תרעומת על הקב"ה
ֶלה: "(בראשית כב כ) פרשת העקדה אֵּ ים הָׂ רִּ י ַהְדבָׂ י ַאֲחרֵּ ם  ַויַֻּגד ,ַוְיהִּ הָׂ ְלַאְברָׂ

י מה הדגש של התורה ", ()פרשת וירא פרשה נזמדרש אומר ה ,וכו'" לֵּאֹמר ַאֲחרֵּ
ֶלה אֵּ ים הָׂ רִּ רהורי דברים, ה אברהםל לוהיו  לאחר העקידה"? אלא ַהְדבָׂ

 לכן ?בנים יהיה מת בלנמצא ש ,בהר המוריהיצחק  נשחטאילו  :אמר
אמר לו  .צדיקות ןמבנות ענר אשכול וממרא שהעכשיו אשיאנו 

ם " :שנאמר ,ג בנךוויכבר נולד ז ,אין אתה צריך ב"ה,הק הָׂ ַויַֻּגד ְלַאְברָׂ
אֹמר יָך, לֵּ חֹור ָאחִּ ים ְלנָׂ נִּ וא בָׂ ה ַגם הִּ ְלכָׂ ה מִּ ְלדָׂ נֵּה יָׂ ... ֶאת עּוץ ְבֹכרוֹ , הִּ

ה ְבקָׂ ל יַָׂלד ֶאת רִּ הללו לא נכתבו  וחסיןכל הי", ופירש רש"י, ּוְבתּואֵּ
. נמצא שכל שר לאברהם שנולדה רבקהלב אלא בשביל פסוק זה

כות הגדולה של זלזכות ב של יצחק אבינו, היה לטובה והעיכוב בזיווג
טהורה זכה ובינתיים, הם חיו באמונה ובכל אותן השנים ש רבקה.

שאם בורא עולם עדיין מעכב את זה, כנראה שזה הטוב ביותר ואין 
הם הודו מצב יותר טוב מזה בעולם, ולכן הם לא התבלבלו, אלא 

)ועיין לגאון החיד"א בספרו וברכו על זה, והמשיכו לעבוד את השם בשמחה. 

 (ויולד אברהםד"ה  חומת אנך דברי הימים א פרק א
 

   טוב הכי הוא" חיסרון"וה העיכוב 

מי יעמוד בסוד השם, כאשר אדם מתעכב לו הזיווג מכאן נלמד, כי ו
והוא חש בתסכול ובתרעומת, למה זה מתעכב, והוא לא יודע 

ראוי באמת הוא כי יכול להיות ששאדרבה העיכוב הוא לטובתו, 
פעמים להיפך, הצד ומוכן לזיווג, אבל הצד השני עדיין לא מוכן. ו

                                                           

והתלונן על זה שאין לו  מישהו, שפעם בא אליו זצ"ל ךמספרים על הגאון הרב ש 3
מה הוא שונה מכולם שנולדים להם ילדים, ואילו לו הקב"ה לא נתן? הרב וילדים, 

בוֹ  יָּׂהספר פזמונים של שבת, ופתח לו בפיוט "לו והלך לספריה והוציא  קם מכסאו ן רִּ
לַ  ין"" והצביע לו על השורה: םעָׂ ין ַאְלפִּ ְחֶיה ְגַבר ְשנִּ ְך ְבח ,לּו יִּ א יֵּעּול ְגבּוְרתָׂ , "ְשְבַניָׂאּולָׂ

 ,אמר לו הרב, הרי אפילו נחיה אלפי שנים לא נוכל להיכנס בחשבונות של הקב"ה
 אתה יש לך שאלות על בורא עולם, למה ולמה ולמה?ו, למה ולמה להבין

 

מתלונן שעצמו זה , ואילו והתחזק השני מוכן כראוי, עלה והתעלה
כדי שיהיה ראוי  ,יתעלהבסבלנות שבשמים לו ממתינים ומתבכיין, 

 ,עצמו לכל ענין ועניןבלקבל את זיווגו. ומכאן יכול כל אחד להקיש 
חלילה לנו להתלונן ולהתבכיין, מתעכבים משאלותיו ורצונותיו, אם 
, נוטוב עבורכי המה שבורא עולם יודע אם אנחנו מאמינים שכי 

 .הכי טוב, אז למה להתלונןהעיכוב וה"חיסרון" הוא זה גופא נמצא ש
 

   טוב הכי שזה אומרת זאת, ילדים אין כרגע אם 

כל כך שמה את מבטחה בהשם, היא חיה שרה אמנו,  ובהסתכלות כז
שכל חייה מאה עשרים ושבע שנים, שעד כדי כך אפשר לומר עליה 

י עם כל הרלכאורה זה פלא, ש וכמו ששאלנו, ."כולן שווים לטובה"
, הכל "לטובה כולן שווים"הכבוד לאמונה החזקה שלה, איך אפשר ש

אותו דבר, וכי שלושים ושבע השנים שהיו לה לאחר שנולד יצחק, 
?! מהשנים הקודמות שהיתה ערירית וכי הם לא היו יותר טובות

שבכל רגע ורגע חיה בתובנה כזו כי היא  .התשובה היא: "לא ולא"
ן היא חיה את הבורא יתברך, היא נושמת את ההשגחה הפרטית נתו
איתה בכל צעד צועד היא מרגישה איך הקב"ה כביכול עליה,  ושל

ן היא הרגישה את ההרגשה שהכי טוב לה מנמצא שכל הזושעל, 
אבל רגע, הרי  .בעולם, הכי כיף לה בעולם, אין יותר מאושרת ממנה

ורה היא חשובה כמת? לא ולא, לכולם יש ילדים ולה אין ילדים, ולכא
הכי טוב זה , זאת אומרת שלי ילדים כרגע איןאמרה שרה: אם 

מתה. וכי המאושר הגדול, ירגיש  כמורגישה לא מ אניי, ממילא בשביל
תארו לעצמכם, יש אחד שהולך יחד כל הזמן עם  ?!את עצמו כמו מת

מרגיש  מרן זצ"ל או עם בבא סאלי, לא זזה ידו מתוך ידו, וכי הוא לא

רגיש?! ואם יאיך הוא  הו ֹלך עם הבן איש חי, או ֹיבעננים?! ואם הוא 
מה יש לדבר... ואם עם הרמב"ם?! בכלל... עם אור החיים הקדוש?! 

וכי יזכור את זה, כרק שלא יתעלף... אדם ואם עם משה רבנו?! 
למה?  יתגמד בעיניו, והיה כלא היה. הצרות והבעיות שלו? הלוא הכל

למרן, לבבא סאלי, לבן איש חי, כי הוא כל הזמן מחובר לקדושה, 
עם  מחוברתשרה אמנו  ,לרמב"ם, למשה רבנו וכו'. וכאןלאור החיים, 

מרגישה ונושמת אותו, מדברת איתו, גדולה בנביאות יותר הקב"ה, 
 לא שהיאן ספק לא כל שכן?! אז איזו הרגשה היתה לה, אימאברהם, 

מעל מרחפת  גםהרגישה היא בעננים, אלא  כל החייםה רגישהרק 
חשוב ההרגשה חשובה כמת?! נמצא ש היא חלילה תהיהאז  העננים.

 עצמו.מסגל ומרגיל את אדם ת שהסתכלוה, תלוי באו לא כמת
 

   התסכול את קובעת שלך ההסתכלות 

מי שמתייחס לכל בעיה בחיים שהיא באמת בעיה, לאור זה יוצא, כי 
כי מי שרוצה למצוא בעיות, הוא מסכן, ו יש לו הרבה בעיותאז באמת 
 מתוסכלחלילה יהיה הוא כל הזמן ו. על מה להתלונן ולבכותלא חסר 
היא הקובעת אם להיות מתוסכל  וכי ההסתכלות שללמה? , ומבולבל

שהכל  ובה של אמונהיסתכל על הכל בעין ט אדם. אם מיושבאו 
, ממילא הוא יבין שהכל טוב, בהשגחתו הפרטית של הבורא יתברך

הם תרגולים מהקב"ה שלו הבעיות כל ואין לו על מה לבכות, ואדרבה 
כי  .ועל ידם להתקרב פנימה יותר ,להתחזק יותר ויותר באמונהכדי 

ך על ידם יחזק יך יקבל אותם, ואיכל מטרתם לנסות את האדם, א
)הושע יותר ויותר את "השרירים הרוחניים" שלו באמונה. כמו שנאמר 

סַ ז טו( י יִּ ם : "ַוֲאנִּ י ְזרֹוֹעתָׂ ַזְקתִּ י, חִּ ע" -ְרתִּ ַלי ְיַחְשבּו רָׂ ! הבעיות הן ?ְואֵּ
ו. ם שלשריריהנושא אותן מחזק את מי שכמו משקולות כבדים, ש

דן לתועלת רוחנית עצומה, , הוא יגיע על יותנכונוהבטה ובהסתכלות 
ֶאיָך : "(תהלים ס ו)ואדרבה מהן רק יפרח ויתעלה, כמו שנאמר  ירֵּ ה לִּ ַתתָׂ נָׂ

ס ְתנֹוסֵּ הם , שיודע הקב"ה שםיראיה", שהניסיונות באים אל נֵּס ְלהִּ
מתנוססים ומתקרבים הם  ,הםב יםמדועם שהכו יכולים לעמוד בהם,

השם יתברך מעלה מעלה. אבל המסתכל על הניסיונות בהסתכלות ל
יתברך, למה ככה  שםחלילה יש לו כעס ותרעומת על הושלילית, 

ע"על זה נאמרולמה ככה ולמה לא ככה?  ַלי ְיַחְשבּו רָׂ  5!?: "ְואֵּ

ַרְכָך : "(דברים טו יח)כמו שנאמר  4 יכול  ,יספרֵּ ודרשו ב ",יָך ְבֹכל ֲאֶשר ַתֲעֶשהקֶ ֱאֹל ה'ּובֵּ
, ויגיד הקב"ה ישפיע עלי בלי שאני יעשה בטלויהיה יושב  בחיבוק ידיים?יהיה יושב 

", אתה תעשה ְבֹכל ֲאֶשר ַתֲעֶשה"תלמוד לומר  ?עלינו נופלים" "שקלים שקלים כלום
 .צריך לעשותאדם אבל השתדלות  במעשה ידיך, והקב"ה יתן לך ברכה

 

ם וקיויהי אחר הדברים האלה והאל" :()פרשת וירא פרשה נה סימן ארבה וזו לשון מדרש  5
, "מפני קושט סלה ,נתתה ליראיך נס להתנוסס" )תהלים ס(, כתיב "סה את אברהםינ

 ז"לשרה בת רורה העלון מוקדש לעילוי נשמת 



   ?האדם את להושיע בעדו מעכב מי 

ברמות  אם נתבונן באמת, הרי הקב"ה ישתבח שמו אוהב כל אחד
 .כל משאלותיואת , ומרחם על כל אחד, ומוכן למלא בוהות אל עלג

ולא רק זה, הלוא כשיהודי בצער גם הקב"ה בצער, כמו שאמר רבי 
שכינה מה אומרת:  ,מצטער : בשעה שאדם(א"מו עסנהדרין )במשנה  מאיר

כבד עלי ראשי אני לא קל, ני, יכלומר קל א קלני מראשי, קלני מזרועי!
ה: "(א טוצתהלים )וזרועי מהצער שלו. וכמו שנאמר  רָׂ י ְבצָׂ מֹו ָאֹנכִּ  ", וכןעִּ

ר: "(ישעיה סג ט) נאמר ם לֹו צָׂ תָׂ רָׂ ל צָׂ ל בצערו ש ערמצט". ואם הקב"ה ְבכָׂ
 ?מי מעכב בעדו זא ,משאלותיוכל רוצה למלא מרחם עליו, ו, ואדםה

וגם  לא יהיה בצערגם הוא משאלותיו, ו כל שימלא אתאז בכבוד 
אם אדרבה היא הנותנת, ש ,?! אלא כמו שאמרנוהאדם לא יהיה בצער

שלעת עתה זה הוי אומר , מושיע אותוהקב"ה לא עדיין עם כל זה, 
 ין לא תבוא הישועה.ישעד עבורו הטוב ביותר

 

   ?!רע משהו שלו לבנים לעשות חשוד ה"הקב וכי 

ם ראית פעם שאבא זאת ועוד, הלוא בורא עולם הוא אבא שלנו, הא
יצער את הבן שלו? יכאיב לו? יעשה לו משהו רע? הרי לא יתכן 

, ואם אבא בשר ודם לא יעשה כן, וכי קודשא בריך הבעולם דבר כז
רע?! הרי מי שחלילה יעז לומר שהשם לבנים שלו הוא חשוד לעשות 

כי  .בו, וללעג וקלס יחשב ויהתלובו  עשה לו רע, כולם יגערויתברך 
טיב ידרך הטוב להיטיב לאחרים, והקב"ה ישתבח שמו "הוא המהלוא 

לנו, הוא מיטיב לנו, הוא יטיב לנו", "ובטובו הגדול תמיד...", תמיד 
 ,בגדול, ולא חוסך מאיתנו כלום. ואם בכל זאתוהוא נותן את טובו 

 ו.בורעהגדול בטוב הזה  עתהלא קיבל את מבוקשו, סימן שהאדם 
 

ם"  י ג ַ ֵגיא ֵאֵלְך  כ ִ ת ב ְ י, ָרע ִאיָרא לֹא, ַצְלָמוֶּ ה כ ִ ִדי ַאת ָ    "ִעמ ָ

ֶות: "(תהלים כג ד)זהו שאמר דוד מלך ישראל ו ְך ְבגֵּיא ַצְלמָׂ לֵּ י אֵּ ֹלא  ,ַגם כִּ
ע א רָׂ ירָׂ י ,אִּ דִּ מָׂ ה עִּ י ַאתָׂ ְשַעְנֶתָך .כִּ ְבְטָך ּומִּ י שִּ נִּ ה ְיַנֲחמֻּ מָׂ ". השבט זה הֵּ

הטוב שנשענים ונחים המקל שמכים בו, ואילו המשענת זה המקל 
מר דוד, גם אם חלילה אלך בגיא צלמות, בחושך, ועליו, ועל זה א

י זה רע כלל, ולמה? את בגיהנם, לא אירא רע, כלומר אינני מרגיש  כִּ
י דִּ מָׂ ה עִּ אתה רבונו של עולם נמצא איתי בכל מקום, משגיח  כי ,ַאתָׂ

בט שהוא ולכן גם הש .עלי, חופף עלי כל היום, אז אין לי מה לפחד
המקל המכה, שבעצם הן הבעיות, החסרונות, התלונות, עיכוב 
הזיווגים, הילודה וכו' וכו', אינני חושש ממנו כלל, כי כשאני רואה 
מי אוחז במקל, הלוא הוא רבונו של עולם, ממילא המקל נהפך לי 
למשענת, כי אני יודע שבורא עולם אוהב אותי ומכין אותי לישועה 

י"לא מתבלבל,  אני הגדולה, ולכן נִּ ה ְיַנֲחמֻּ מָׂ ְשַעְנֶתָך הֵּ ְבְטָך ּומִּ גם י ", כשִּ
על ידו אני מרגיש שהבורא אוהב אותי שהשבט הוא חלק מהנחמה, 

 6 ומטהר אותי ומכשיר אותי לישועה.

                                                           

בעולם  םבעולם, בשביל לגדל םבשביל לנסות ,סיון וגידולין אחר גידוליןיסיון אחר נינ
 .בשביל שתתקשט מדת הדין בעולם ,מפני קושט ?וכל כך למה .כנס הזה של ספינה

מעני,  ,מעשיר, למי שהוא רוצה ,להעשיר]השם[ שאם יאמר לך אדם למי שהוא רוצה 
 .עשאו עשיר ,עשאו מלך, כשרצה ,אברהם כשרצה .עושה מלך הוא ,ולמי שהוא רוצה

והוא אומר מה  ?!לעשות כמו שעשה אברהם היכול את ,להשיבו ולומר לו היכול את
, ואחר כל את יצחק בנו" ולד לויואברהם בן מאת שנה בה" ,אומר לו הואת ?עשה

 ס להתנוסס.ולא עיכב, הרי נתת ליראיך נ ..."קח נא את בנך את יחידך" ,הצער הזה
 

ף ַלֶכֶסף : "(משלי כז כא) זה הוא שאמר הכתוב :(פרשת וארא ז ז)מדרש הגדול ואמרו ב ַמְצרֵּ
ב הָׂ לוֹ  ,ְוכּור ַלזָׂ י ַמֲהלָׂ יש ְלפִּ רב לא ניתנו מצוות אלא לצרוף בהן את הבריות. ", אמר ְואִּ

שהוא מה הצורף הזה מכניס את הזהב לכור ומסננו פעם ראשונה שניה ושלישית עד 
לה ייסר את הצדיקים כל אחד ואחד כפי כוחו. יש תפימ ב"הכך הק ,ריוומעמידו על ב

ולד לו את יואברהם בן מאת שנה בה"שנה, מאברהם, דכתיב  השהיא נענית למא
ואם שרה הבת דכתיב "לה שהיא נענית לתשעים שנה, משרה, ייש תפבנו",  יצחק

ויהי "עים שנה, מיצחק, שנאמר לה שהיא נענית לארבייש תפ"... תשעים שנה תלד
אבל חנה לא שמענו לכמה נענית "... יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה

בת מאה ושלשים שנה  :יונתן בישמואל בשם רבי אמר ר ?לתה וניתן לה שמואליתפ
עיין שם פלאי פלאות, ישתבח שמו ויתעלה כסא  כשם שנפקדה יוכבד. ,נפקדה חנה

כך לפי  משא. ים אותוטעינמכך  ,לפי כח הגמלש ",פום גמלא שיחנאוהיינו "ל הדרו.
 גודל האדם, מטעינים אות בניסיון.

 

סיפר לי אברך יקר שחנן אותו השם יתברך בקול נעים, הוא חזן מידי שנה בימים  6
שקלים,  00,111הנוראים בבית הכנסת מסוימת, וברוך השם משלמים לו בעין יפה: 

כמובן שזה עוזר לו בפרנסה מאוד מאוד, כל השנה הוא בונה על זה. והנה השנה 
הם בסוף לא מקיימים  ,הנגיף שמחמת המצב של ,הודיעו לו יומיים לפני ראש השנה

 את המנין כמידי שנה. בתחילה כאב לו, הרי היו צריכים להודיע לו לפחות שבועיים

   רוצה שהשם מה את בדיוק רוצה אני 

 הואבודאי ו ,וצר ליהודי שכ וודאי צר לבעולם סיכומו של ענין, בורא 
זה ישועה, בודאי שהגיעה הלא  , ואם עדייןורוצה להושיע אות

ו אותולשמח הושיע להשם לאין ספק ששמחה גדולה כי . הלטוב
נמצא ובכל זאת זה מתעכב, לטובה. ואם  ומשאלות ליבכל  ולמלא

שיש כאן הוי אומר , ולוותר על השמחה שלעדיין וכן הקב"ה מש
 חנויודע מה שאנ הוא, כי האך ורק לטובשהוא שיקול של בורא עולם 

לא יתכן ואבא שאוהב ועושה רק טוב,  הואין כמו, והרי יםלא יודע
הבנו היטב  אםו .חלילה נומשהו רע או יצער אות נויעשה ל שהוא
, ממילא מה שקורה נוהמושלם ביותר עבורהטוב ועושה את  שהוא

זה הטוב כי באמת לא צרה ולא בעיה,  וז, וצר לאדם שעכשיו 
האמונה החזקה יותר ולכן  .ביותר והרחמים הגדולים והמושלם
מה שאתה את אני רוצה בדיוק ר: "השם, היה מסוגל לומשאדם י

כל מה שאתה עושה אתי  כי, הבעיה הזאתרוצה, אני רוצה בדיוק את 
אני רוצה ". ולחילופין אם חסר לו משהו, יאמר: "השם, הכי טובזה 
שיהיה לי דבר זה, גם אני לא רוצה  ואם אתה לא .אתה רוצהם א רק

 זה לא טוב עבורי".אז אתה לא רוצה,  אם רוצה, כי
 

   הניסיון בשעת האמיתי המבחן 

כידוע  .כללבאחי ורעי היקרים, דברנו פה היום דברים לא פשוטים 
שבענייני אמונה ובטחון הדיבורים הם יפים מאוד, אבל בשעת 

אם באמת הוא סיון איך האדם מקבל את רצון השם, שם המדד יהנ
)אמונה ובטחון תב החזון איש וכמו שכ באוויר. בוטח או רק מדבר דיבורים

(באות  בפ"
 ,נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הבטחון: 7

נקל לשגר בפיו  .אך מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת
רק כמתענג על  ,ובשפתיו את הבטחון שהוא להלכה ולא למעשה

ומרוב הימים הוא מטעה את עצמו  ,זהירים ומשמחיםדמיונות מ
 ,דת הבטחוןיכי אמנם עלה על בני גילו במ ,ומטעה את אחרים

דה זו להטבת חלומות נעימים על העתיד יתת הדבר משמש במיולאמ
האם בוטח הוא  ם,יובו שוין אם פיו ולחֵּ ואמנם בזאת יבָׂ  .הכמוס

בו לא קוננה יובל ,מד לשונו לצפצף בטחון בטחוןיל קרבאמת או 
ואשר בשעה זו תפקידו של  ,כאשר נפגש במקרה הדורש בטחון
האם בשעה הקשה הלזו פנה  ,הבטחון לנהלהו להחלימו ולרפאותו

ופנה אל  ,או דוקא בשעה זו לא פנה אליו ,אל הבטחון ויבטח בו
 . עי"ש.או אמצעים מגונים ותחבולות שוא ,רהבים ושטי כזב

 
מתיימרים  כי אדבר", איננו - ודברים אלו אנו מדברים בבחינת "האמנתי

 דיבוריאבל בריבוי גבוהות,  מדרגות כל כךלהחשיב את עצמנו ב
 השם יזכנו. .זקת יותר האמונה בלב האדםמתעוררת ומתחהאמונה, 

 

י ביקשו ממנו אחרים והוא אמר שהוא הרמראש כדי שיתארגן במקום אחר,  שלוש
תפוס. אבל מיד התעשת, תפס את עצמו ואמר זה רצון השם, הכל טוב, ממקום אחר 

חיפש מקום להתפלל, אבל בכל מקום שהוא מנסה, הכל תפוס,  ישלח שלומיו. עכשיו
הכל ממוספר, מסודרים בקפסולות. התקשר לחבר שלו שהוא בעצמו חזן, שאל אותו 
אם יש אצלו מקום פנוי. הוא נתן לו את המספר של הגבאי, הגבאי אמר לו שיש לו 

גבאי אומר לו ערב החג לפני מנחה, הבמקום אחד בדיוק, הוא יכול לבוא. הוא הגיע 
של עשרים אנשים, ואין לנו  ,תשמע, החלטנו לעשות עוד מנין קטן למטה באולם

, מקסימום יעשו לו 'מי שברך' כלום בליכסף , בלי חזן, נשמח אם תוכל לחזן שם
לפחות . האברך אמר בליבו, 'מה זאת עשה אלוקים לנו', אני חשבתי השנה אחרי החג

לנוח לשמוע חזן אחר, עכשיו מציעים לי לחזן, אין בעיה אבל הוא גם לא מציע 
תשלום. אבל שוב התחזק באמונה, אמר: הכל לטובה, הקב"ה מכוון את העולם, אני 

היה חזן. עושה. אמר לגבאי, אין בעיה אני א אני לי מוריד את הראש, מה שאומרים
שאל אותם, אם הם מעוניינים  הוא ירד לאולם, התחיל מנחה וכו', לפני ערבית

לשמוע דברי תורה, אמרו: בשמחה. אמר להם דברי חיזוק ומשלים מהחוברת "ראש 
השנה בהלכה ובאגדה", נהנו מאוד. למחרת שאל אותם שוב אם הם מעוניינים שהוא 

נהנו בקיצור, הם מאוד  .לערבית, שמחו מאוד התשליךימסור שיעור בהלכה בין 
, בא ענו יפה וכו', הכל עבר לחיים טובים ולשלום ,הםממנו, וגם הוא מאוד נהנה מ

. והנה יומיים לאחר מכן מתקשר אליו אחד הגבאי עשה לו 'מי שברך' וחזק וברוך
המתפללים, וביקש להיפגש עמו, הוא בא אליו לבית, אמר לו, מאחר והוא לא זכה 

ל חודש ללמוד תורה, הוא רוצה להיות שותף בתורה שלו, ולכן הוא רוצה לתת לו בכ
שקלים. הוא הוציא מכיסו מעטפה רק  05,111שקלים למשך שנה, בסך הכל:  0,811

 ...בעזרת השם אחר כך נדבר על שנה הבאה ,של מזומנים, כחולים, חדשים. ואמר לו
 
מומלץ לכל אחד ללמוד בו, בלשון יפה ומושכת, ממש כל מילה  ,ספר נפלא ואדיר 7

 אלא 'יהלום', והרבה יותר. מדודה ושקולה, כל מילה שווה לא 'זהב'
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