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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הדלקת נרות

מאמר הרב
עוצמת התפילה

רשת השבוע פותחת בפסוק "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר" )דברים 
חכמים  ושפתי  רש"י  אומרים  כך  תפילה,  מלשון   – ואתחנן  כג(,  ג, 
תפילה,  של  לשונות  עשרה  שיש  אומרים  חכמים  השפתי  במקום. 
שועה זעקה וכו', ואתחנן מלשון 'תחינה' זה אחד מהם, ללמדנו שבתפילה יש 
יכול להכנס לתוך שער,  עשרה שערים כנגד אותם עשרה לשונות, וכל אחד 
ולכן כתוב שהקב"ה "שומע תפילת כל פה", לא משנה מהו אותו פה, גם אם 
יהיה זה פיו של אדם שאינו שומר תורה ומצוות, התפילה עדיין יכולה להכנס 

באחד מהשערים.
שכאשר  אנו  יודעים  לכאורה  העיקרים,  בעל  ששואל  גדולה  שאלה  ישנה 
הקב"ה גוזר גזירה, אזי הגזירה אמת ואי אפשר לבטלה, ואם כן כיצד יכול אדם 

אומר  עולם,  בורא  של  הגזירה  את  לבטל  התפילה  בזכות 
בעל העיקרים, כשיהודי מתפלל הוא לא מבטל את הגזירה, 
הגזירה אמת והיא במקומה עומדת, אלא שהוא מבטל את 
עצמו, ובעצם הופך להיות אדם אחר, וכאשר הקב"ה גזר את 
הגזירה, הוא גזר אותה על ראובן דאז, ולא על ראובן הנוכחי 
שהוא אדם אחר לגמרי, ללמדנו שתפילה יכולה להפוך את 

האדם למציאות אחרת, זה כבר לא אותו אדם.
המהר"י בן לב שואל, כל זה ניחא כאשר האדם מתפלל על 
עצמו, אבל מה נאמר כאשר מישהו אחר מתפלל עליו, וכי 
גם פה נאמר שהאדם השתנה, הרי החולה לא התפלל על 
גבוה  כ"כ  דבר  היא  שהתפילה  שמרוב  הרב  אומר  עצמו, 
בשמיים, היא משפיעה גם באופן שמישהו אחר מתפלל על 
האדם, הוא הופך את המציאות של החולה שמתפללים עליו 
עליו  שהתפללו  האדם  גם  התפילה  אותה  ובזכות  לאחרת, 

יכול להפוך למציאות אחרת, וזהו חידוש עצום. 
ָאָדם",  ִלְבֵני  ֻזּלּות  ְּכֻרם  "מאי  שואלת,  ו:(  )ברכות  הגמרא 
הפסוק עצמו דורש עיון, הרי 'כרום' – זהו דבר גדול ומרומם, 
הדברים?  מסתדרים  כיצד  זול,  דבר  מלשון  הוא   – ו'זולות' 
עולם  של  ברומו  העומדים  דברים  שאלו  הגמרא  מתרצת 

ובני אדם מזלזלים בהם, וזו התפילה שהיא כלי עצום, ואפשר להשיג בעזרתה 
לא פחות מתחיית המתים, אבל לצערנו התפילה היא דבר שבשגרה ולעיתים 

מזולזלת אצל בני אדם.
ישנו סיפור נפלא ממנו נבין את עוצמת התפילה. מסופר על משפחה שנסעה 
לטבריה, זוג הורים ושתי בנותיהם, האחת בת 17 והשניה בת 12, הם עצרו ליד 
ציונו של רבי מאיר בעל הנס, ובעוד האב הלך להתפלל תפילת מנחה, האמא 
שהבת  רואה  האמא  כשלפתע  למים  נכנסות  הבנות  לים.  ירדו  בנותיה  ושתי 
של  שהראש  מבחינה  האמא  במצוקה.  נמצאת  והיא  פנימה,  נסחפה  הגדולה 
הבת עולה ויורד מעלה ומטה, ומכיוון שהאמא עצמה לא ידעה לשחות, היא 
ולצרוח, מנסה  לזעוק  והחלה  לכיוון הכביש  יצאה מן המים בבהילות, עלתה 

לעצור מכוניות כדי לקבל עזרה.
עוברות שתיים ושלוש דקות, כשכל רגע הוא נצח, ולפתע 

תורה  שומר  נראה  שאינו  גבר  יצא  ממנה  מהודרת,  מכונית  עצרה 
נסחפה  שלה  שהבת  ענתה  והאם  קרה?  מה  שאל  מיד  הוא  ומצוות, 

בתוך המים וזו ממש סכנת נפשות, השיל האיש את מעילו בעוד אשתו 
צועקת לעברו 'אל תשכח שאתה לאחר התקף לב, אל תעשה שטויות!', 

אבל הוא לא שמע בקולה ורץ לתוך המים, ותוך כמה שניות חזר עם הבת. 
האמא נשמה לרווחה, אבל לאחר כמה שניות צעקה האם, 'זו הילדה הקטנה, 

את  להציל  ניסתה  הקטנה  שהילדה  כנראה  שנסחפה',  הגדולה  הילדה  לא  זו 
אחותה וגם היא לא ידעה לשחות, ונמצא שהגדולה עדיין במעמקי הים. 

הוא שאל את האחות הקטנה היכן אחותה הגדולה, והיא הצביעה על המיקום 
המדויק, הוא מיד נכנס שוב פנימה, ולאחר כמה דקות חזר עם הילדה השניה, 
אבל מרוב הלחץ הוא לא שם לב שבזמן שהוא משך אותה 
לו  הראש שלה היה בתוך המים. כל האנשים סביבו צעקו 
שיוציא את הראש שלה מן המים, ועד שהוא התקרב לחוף 
זה היה מאוחר. הוא הגיע איתה לחוף, כשהיא כבר  ושמע 

היתה ללא הכרה וללא נשימה.
אנשי הצלה שהגיעו ניסו וניסו וכמעט שהרימו ידיים, ואמרו 
שלא הגיע חמצן במשך דקות ספורות למוח, וכנראה שנגרם 
שם נזק בלתי הפיך, ולא נראה שיש סיכוי שהיא תשרוד, וכך 
הבהילו אותה לבית החולים הסמוך. הצוות הרפואי המומחה 
אין סיכוי שהילדה  ואמרו פה אחד,  שבדק את הבת עמדו 
הזו תחיה, בזמן שכל המשפחה ממשיכים להתפלל בדמעות 

שליש. 
לפתע בתוך חצי שעה מהמקרה, כאשר הרופא שב ובדק את 
הילדה, הוא אמר שהרגיש משהו משונה, דבר שלא אמור 
לקרות, התחיל להגיע זרם למוח והוא לא מבין כיצד. במשך 
ולאחר  לפעול,  התחיל  שהמח  רואה  הוא  הבאות  הדקות 
הילדה   – החולים  לבית  הגיעו  שהם  מהרגע  בלבד  שעה 
יצאה  יומיים של התאוששות הילדה  וכך בתוך  התעוררה! 
בריאה ושלמה מבית החולים, וכל הרופאים אמרו פה אחד, 
שכל מי שיראה את הבחורה זו ידע שהיא נס מהלך מעל לטבע לכל דבר וענין, 
והוסיפו ואמרו שהם עשרות שנים בבית החולים, ומעולם לא ראו מקרה כזה, 
ילדה שכבר הכריזו עליה כמתה, לפתע נושמת והולכת בריאה ושלמה כאחד 

האדם.
המשפחה חזרה בשעה טובה לביתם, מאושרים ושמחים ומשתוקקים לעשות 
שצריכים  וכמובן  וחברים,  המשפחה  את  הזמינו  הם  מיוחדת,  הודיה  סעודת 
להזמין גם את המציל, שהוא היה החלק הארי בכל הסיפור. הם ביררו אחריו 

ומצאו את כתובת מגוריו, והבינו שהוא אדם רחוק מתורה 
ענין  לכל  שייך  הוא  זאת  בכל  אבל  בקיבוץ,  שגר  ומצוות 

ההצלה, ולכן הזמינו אותו אחר כבוד והוא הגיע בשמחה.
במהלך המסיבה הוא ביקש את רשות הדיבור והתחיל לספר, 
שהוא ואשתו נסעו לנופש, כמה שבועות לאחר שהוא חטף 
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לחזור בתשובה במספרה

התרחש   – ממנו  ירא  עסק  בעל  שכל  כשהתרחיש  אחד,  בבוקר  זה  יה 
אל  מגיע  הוא  ברק.  בבני  עזרא  ברחוב  יגודיוב,  גבריאל  ר'  של  במספרתו 
המספרה שלו בכדי לפותחה, ומגלה שאין צורך לטרוח ולפתוח את המנעול, 
מישהו כבר עשה זאת בשעת לילה מאוחרת... אכן כן, בשעת ליל נפרצה המספרה, 
גנב זריז וחמקן פרץ פנימה, ורוקן את תכולתה: הציוד היקר, המכשור המתקדם, 

וגם הקופה הרושמת נפרצה ורוקנה עד תום...
בציוד  השקיע  הרי  ביותר.  משמעותי  סכום  גדול,  בנזק  מדובר  נחרד.  גבריאל  ר' 
והכאב  גדולה, את הצער  נגנב. עוגמת הנפש היתה  - הכל  ועתה  הון,  שבמספרה 
למגירה השלישית שבדלפק,  ניגש  וחיש  נזכר,  רגע  לאחר  לתאר.  - קשה  שחווה 
כשלבו הולם בפראות... שם, במגירה השלישית, הניח אך אמש מעטפה עבת כרס, 
שהיו בה כמה אלפי דולרים של תרומה אותם גייס עבור משפחה עניה. עתה, לבו 
הזריז, שניכר  הגנב  כנראה  נגנב,  כל הציוד שבמספרה  צנח בקרבו כשהבין, שאם 

שאין מגירה שידיו לא ביקרו בה, הניח את ידיו גם על המעטפה הזו. 
'אוי', נאנח מיד, 'הרי הכסף הזה בכלל לא שלי, ומדובר בסכום גדול במיוחד, שהיה 
בדרכו למשפחה אומללה...' ברגע הבא הוא התבלבל לגמרי. הוא פתח את המגירה, 
אותות החיטוט ניכרו בה היטב, ניכר היה כי הגנב עשה בה כבתוך שלו. ובכל זאת 
נגע בה! פלא פלאות! כל הציוד, כל  - המעטפה עמדה שם בשלמותה, הגנב לא 
הכסף, הכל נגנב. ואילו המעטפה הזו, כספי צדקה, לא ניזוקה כלל, הרי היא עומדת 
בסנוורים,  הגנב  עיני  את  היכה  הנראה  ככל  העניים,  אבי  עולם,  בורא  בשלמותה! 
והוא לא הבחין במעטפה היקרה הזו! השיר והשבח לאבא שבשמים, הודו לה' כי 

טוב!
אל המספרה,  מיד  נכנסו  הגניבה,  על  והשבים ששמעו  העוברים 
בימים  שהגיעו  הלקוחות  גם  תוצאותיה.  על  לדעת  סקרנים 
הבאים, כולם התעניינו על הגניבה שהתרחשה, ביקשו לדעת איך 
ר' גבריאל מתאושש ממנה. ור' גבריאל? - התגובה היחידה שלו 
היא 'ראיתי בעיניי נס ופלא, השיר והשבח לבורא עולם. היתה כאן 
מעטפה יקרה שהיו בה כספי צדקה, והגנב - מבלי משים כנראה 
- דילג עליה. רחמי שמים, חסדי השם כי לא תמו!' - שב ואמר 

לכולם...
רבים הופתעו מתגובתו זו, בטוחים שהתבלבל. בכל זאת הרי הוא 
ניזוק היטב, כספו שלו נגנב והציוד היקר נגזל, הוא החל לשקם את 
המספרה שלו מיסודה! ור' גבריאל עצמו לא שת לבו לחלק הזה 
בכלל, אחת היא לו: תודה לאבא שבשמים, ראיתי בעיניי את ניסיו 
שהכל  ניכר  הצדקה,  כספי  של  המעטפה  שרדה  איך  ונפלאותיו, 
בחסדיו הרבים, הודו להשם כי טוב!' - שב וסיפר לכל מי שהיה 
מוכן לשמוע, כולל כל עוברי האורח, החברים, וכמובן – הלקוחות 

שהתעניינו...
שלא  יהודי  אליו  ניגש  הכנסת  בבית  בעומדו  הימים,  באחד  ואז, 
לך  חייב  'אני  גדול.  כסף  סכום  ובה  מעטפה  לו  והושיט  הכיר, 

את הכסף הזה', סח הלה, ור' גבריאל עמד המום. 'אתה? הרי אינני מכירך משום 
מקום?!' אמר. 'אוהו, אנחנו מכירים ועוד איך...' - התחייך הלה במבוכה, 'פעמיים 
כבר ביקרתי במספרה שלך, פעם אחת בהיותך בה, ופעם אחת באישון ליל, בלעדיך. 
אני הגנב שפרץ אליך!'. 'רגע, רגע, זה לא יכול להיות!' - גמגם ר' גבריאל, 'אתה גנב? 
הרי אתה נראה יהודי ירא שמים! ובכלל, אם אתה הגנב - מדוע אתה רוצה להחזיר 

לי?! מה קרה פתאום!?'. 
אולם  לגנב,  להפוך  קל  לי  היה  לא  בדיוק.  לך  'אספר  הגנב,  ושמע', השיב  'הסכת 
בשל קשיים רבים יצרי התגבר עליי, ומזה תקופה הפכתי לגנב חובב, ופרצתי - בין 
היתר - למספרה שלך... וכמנהגם של גנבים - לשוב למקום הפשע לאחר ביצועו, 
הגניבה  לאחר  ימים  שלושה   - קל  היה  זה  שלך  במקרה  למספרה.  שבתי  אני  גם 
פשוט הופעתי כלקוח, וביקשתי להסתפר. בעודני מסתפר, סיפרת לי כפי שסיפרת 
לכולם על הגניבה, והתפעלתי לראות כיצד אתה עוסק כל כך בהודאה לה', עד כמה 
אתה רואה רק את החלק הטוב שבסיפור, עד כמה הצלחת למנף את רגע הכאב 
המום.  נסער,  שלך  מהמספרה  יצאתי  ברורים!  שמים  חסדי  של  לרגע   - וההפסד 
עד אז יצא לי כמה פעמים לשמוע אנשים לאחר גניבה, תמיד שמעתי רטינות על 
קלחו  מפיך  ואילו  בסיפור.  להאשימו  שאפשר  מי  כל  על  המשטרה,  על  הגנבים, 

דברי שבח והודאה לבורא עולם, ראית רק את הנס שבתוך הסיפור, את המעטפה 
שניצלה. דבריך חרשו בנפשי חריש עמוק, הרגשתי שאינני מסוגל להתעלם ממה 

שאני שומע...'
האיש נשם עמוקות, והמשיך: 'זהו, באותו רגע החלטתי שזהו, לא עוד גניבות. אם 
יכולתי לשמוע אדם שחנותו נפרצה והוא עוסק בהודאה, אם שמעתי כיצד בורא 
- הבנתי שיש כאן איתות  עיניי לבל אראה את המעטפה ההיא  עולם סימא את 
מלמעלה. חזרתי הביתה, ושקעתי בהרהורים על המקום אליו הידרדרו חיי, כיצד 
הגעתי  ועתה  שלימה,  בתשובה  שבתי  עוד!  שלא  והחלטתי  נאלח,  לגנב  הפכתי 

להשיב לך את הכסף שגנבתי, ולבקש את סליחתך!'.
ר' גבריאל התרגש. תגובתו לגניבה הרי היתה אמיתית מתוך הלב, ולפתע הוא מגלה 
מחצבתו  לצור  נפשו  את  ולהשיב  בעצמו,  הגנב  נפש  את  לזעזע  הצליחה  היא  כי 
ולהחזירו בתשובה שלמה. הוא כה התרגש, עד שביקש מהגנב לשעבר להשאיר 
את הכסף אצלו, ולערוך בו סעודת הודאה על ששב בתשובה, תוך שהוא חש זכות 
לדרך  יהודי  להשיב  הצליח  מליבו  שבקעו  האמיתיים  לדברים  שהודות  עילאית, 

הנכונה!
נפשי',  'ברכי  בספר  המופיע  זה,  מופלא  סיפור 
מחדד לנגד עינינו את אחת מ'תופעות הלואי' של ההודאה, לאן 
בכוחה להוביל. הבה נאמץ את גישתו של ר' גבריאל, כאשר גם 
לנוכח דברים פחות נעימים, נחפש את הטוב, נעצים אותו ונודה 
עליו. בכל רגע של קושי או ניסיון, יש גם דברים של טוב. הבה 
נודה עליהם מכל הלב, הבה נטה את נשמתנו להודות ולשבח 
לבורא עולם על הטוב שהוא גומל עימנו - גם טוב שטמון תחת 
גלויים,  חסדים  שערי  לנו  ייפתחו  ואז  קשים,  שנראים  דברים 

ונזכה כולנו לחוות טוב גלוי, מזוקק וטהור, כל ימי חיינו!
החיים שלנו, לעתים קרובות, הופכים לאפופי דאגה. האחד דואג מפני שיחתו של 
המלמד, אחר חושש מתוצאות בדיקות המעבדה, והשלישי מתוח לקראת פגישה 
עם המעסיק, אבל כולנו מחפשים דרך לחיות חיים רגועים וטובים, נטולי דאגות... 
הנה דרך לכך, סגולה רבת עוצמה, אותה גילה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, 
ובשמו היא מופיעה בגיליון 'באר הפרשה': העצה היא, לרשום את הדברים הטובים 
להתבונן  'מודים',  לברכת  שמגיעים  בעת  העמידה,  תפילת  ומדי  קטן,  בפנקס 

ולהיזכר בפנקס עד כמה יש לנו להודות ולשבח, את בורא עולם!
'והוא בדוק ומנוסה!' - אמר הגרש"ז אויערבך. מי שעושה כן – חייו נרגעים ודאגותיו 
בטלות, והמתח בחייו מתחלף בשלווה נעימה, וכך מצווה אותנו הקב"ה בפרשתינו, 
בפסוק השגור בפי כל, "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך, ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָׁך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" 
ְלָבְבָך - שלא יהיה לבך חלוק על  'ְּבָכל  ו, ה(, ומפרש רש"י בשם רבותינו,  )דברים 
המקום.. ּוְבָכל ַנְפְשָׁך – אפילו הוא נוטל את נפשך.. ּוְבָכל ְמֹאֶדָך – בכל ממונך. דבר 

אחר: ּוְבָכל ְמאֶֹדָך – בכל מידה ומידה שמודד לך, הוי מודה לו במאוד מאוד.

סיפור לשבת
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שלך...'

הרב אשר קובלסקי שליט"א



כיצד אפשר להתנחם?
שבע  דנחמתא,  משבעא  הראשונה  בשבת  אנו  נמצאים 
נחמה.  הפטרות  לקרוא  רבותינו  אותנו  ציוו  בהם  שבתות 
ותחילתה  האבלות,  שאחר  לנחמה  חז"ל  נתנו  רב  מקום 
שמביא  וכפי  חצות,  אחר  באב  בתשעה  היא  הנחמה  של 

ה'משנה ברורה', שכדי להראות נחמה באבלנו, דווקא בזמן 
תוקף,  במשנה  אבלות  בו  לנהוג  אמורים  היינו  שלכאורה 

דווקא אז התירו לקום מן הארץ ולישב על כסא.
בזמן  הנחמה  לכאורה  האבלות?  בלב  הנחמה  של  עניינה  מה 
האבלות אינה מובנת! מה מקומה אחר העצבות הנוראה על 
עוד  והשכינה  בחורבנו  עדיין  המקדש  בית  כאשר  החורבן, 
על  נכון  מבט  לתת  באה  זו  נחמה  כי  שנראה  אלא  בגלות? 
אבלות חורבן הבית. דרכו של עולם להתאבל על מחסור או 
ייאוש  לידי  המתאבל  את  תביא  שהעצבות  פעמים  אובדן. 
להמיט  יכולות  שתוצאותיה  התמוטטות,  כדי  עד  לב  ושברון 

אסון אל המתאבל, שלעיתים קשה מן הראשון... 
חז"ל תיקנו לנו תקנות על אבלות החורבן, אבל אינם חפצים 
בייאוש ובאיבוד התקווה, האבלות נועדה לשימת לב על סיבת 
כל  לעשות  הרצון  את  את  בנו  לעורר  צריך  וחסרונו  החורבן, 
בית  חורבן  על  צערנו  אם  בבניינו.  שוב  לראותו  כדי  שנוכל 

המקדש, יסתיים באבלות ותו לא, אזי נחטא למטרה. נמצא 
תקווה,  בנו  נוסכת  ביותר,  הקשה  בזמן  דווקא  שהנחמה 
אשר בזכותה יכול כל אדם לכלכל צעדיו כדי לקרב את 

ביאת משיח צדקנו.
ללמוד מהמעשה המפורסם  ניתן  הזו  את ההתמודדות 
עולין  היו  אחת  פעם  כד:(,  )מכות  עקיבא  רבי  על 
בגדיהם.  קרעו  הצופים  להר  שהגיעו  כיון  לירושלים, 
קדשי  מבית  שיצא  שועל  ראו  הבית,  להר  שהגיעו  כיון 
לו:  אמרו  מצחק.  עקיבא  ורבי  בוכין  הן  התחילו  הקדשים, 
מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו 
לו, מקום שכתוב בו: "והזר הקרב יומת", ועכשיו שועלים הלכו 
ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק... באוריה כתיב: "לכן  בו 
זקנים  ישבו  "עוד  כתיב:  ובזכריה  תחרש",  שדה  ציון  בגללכם 

וזקנות ברחובות ירושלים". 
הוסיף ואמר רבי עקיבא: עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה 
עכשיו  זכריה,  של  נבואתו  תתקיים  שלא  מתיירא  הייתי   -
זכריה  של  שנבואתו  בידוע   - אוריה  של  נבואתו  שנתקיימה 
עקיבא,  ניחמתנו!  עקיבא,  לו:  אמרו  הזה  בלשון  מתקיימת. 
לאחר  הנחמה  שמטרת  עקיבא,  רבי  לימדנו  בדבריו  ניחמתנו! 
מאיתנו,  אחד  כל  ללוות  שצריכים  הכיסופים  היא  האבלות 

שיובילו למעשים שיקרבו את הגאולה.

משל ונמשל

השקפה לבית היהודי

שאלה לשולחן שבת

יבקש ממקור הרחמים
והנה  בשמיים,  ויתקבלו  פירות  יעשו  שתפילותיו  רוצה  לא  מאיתנו  מי 
משה רבינו מלמדנו מהו סדר התפילה הרצוי "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהיא 
ֵלאֹמר" )דברים ג, כג(, וכדי להבין נעמוד על שאלה שהביא בספר הקדוש 
תהילים  )שוח"ט  במדרש  שכתוב  מה  על  ג(  א,  ניסן  )מאמרי  יששכר  בני 
צא( "מפני מה ישראל מתפללין ואינן נענים, מפני שאינן יודעים להתפלל 
בשם", ושאל על כך ה'בני יששכר' מדוע אמרו שאין אנו יודעים להתפלל 
ובודאי  וכו',  אלוקינו'  ה'  אתה  'ברוך  ברכה  בכל  אומרים  אנו  והרי  בשם, 

שאנו מתפללים אל הקב"ה בשמו ויודעים אותו. 
מבאר הרב בדרך משל, למי שהלך בדרך באישון לילה ובכיסו סכום כסף 
אותו  גררו  מעלי,  דלא  אינשי  חבורת  עליו  התנפלו  לפתע  מאוד,  גדול 
בכיסיו,  מחטטים  והחלו  יברח  שלא  בחבלים  אותו  כפתו  הדרכים,  לצידי 
לפתע שמע קולם של שוטרי העיר המהלכים מרחוק, פתח האיש בכוחות 
ש-ו-ט-ר-י-ם  הצילו,  'ש-ו-ט-ר-י-ם  וצעק,  בו  שיש  ידע  שלא  עצומים 
מתוך  מגרונו  בקעו  הללו  שזעקותיו  לומר  צריך  ואין  פשיטא  הצילו'... 
ההכרה כי צרתו אמיתית, ורק הם היכולים להציל את חייו ואת ממונו בעת 

הזו מיד שודדים אלו... 
שבשמים,  לאבינו  והתחנונים  התפילות  להיות  צריכים  ממש  זה  באופן 
כי אין לנו מלך גואל ומושיע אלא אתה, ורק הוא היכול לעזרנו, וזהו מה 
שאמרו חז"ל מפני מה ישראל מתפללין ואינן נענים מפני שאינן יודעים 
יודעים  'יודעים' את שמו הגדול, אך אין אנו  להתפלל בשם, שאף שאנו 
ומכירים 'בשם', שרק הוא ה'כתובת' אליו נפנה, ואין התפילות באות מתוך 
ההישענות עליו בלבד, וממילא אינם פועלות מה שיכולות באמת לפעול.

שישנם  האומר  הפרשה,  על  הידועים  הקדוש  החיים  אור  דברי  הם  כך 
פרשתינו  את  הפותח  בפסוק  הנרמזים  התפילה,  לקבלת  תנאים  ארבעה 
ַהִהיא ֵלאֹמר", )א( ואתחנן – מלשון תחנונים, )ב( ה'  "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת 
הרצוי  התפילה  לזמן  רומז   – ההיא  בעת  )ג(  הרחמים,  ממקור  שיבקש   –
)ד( לאמר – שתהיה תפילתו מפורשת וברורה. וכל זאת ללמדנו, שכאשר 
ובלשון  ברור  באופן  צריך לבקש  הוא  צרה,  או  רצון  האדם מתפלל בעת 
תחנונים 'ממקור הרחמים'. אדם היודע שהקב"ה הוא א-ל מלא רחמים, 
ופונה אליו בצרתו ביודעו שרק הקב"ה יכול לעוזרו, זהו האדם אשר יודע 

את שמו הגדול, והוא זה שיודע להתפלל בשם ה'.

הכלב שמצלם
"ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו" )ְּדָבִרים ה, יב(

בשאלה  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  אל  פנה  חקירות  איש  שאלה: 
כצלם  עבורי  המשמש  מיוחד,  בכלב  משתמש  אני  תפקידי,  מילוי  לצורך  הבאה: 
מקצועי ויעיל... אל השרשרת שמסביב לצוארו, הצמדתי מצלמה נסתרת זעירה, 
והכלב המאולף נכנס ליעדים אותם עלי לחקור, מתמקד בנקודות הטעונות צילום, 

ומביא לי את התמונות הנצרכות לחקירה.

ליעדי  גם  מגיעים  ואנו  הכלב,  בליווי  קודש  בשבת  'לטייל'  לצאת  נוהג  אני  והנה, 
החקירות שלי, וברצוני לשאול, האם מותר לי להשאיר את המצלמה מערב שבת 
על צוואר הכלב, באופן שהיא תמשיך לצלם גם אם הוא יוצא עימה בשבת לרשות 

הרבים, )וכך תהיה לו תועלת בתמונות כי הן יסייעו לו לאחר השבת בחקירה(?

תשובה: נאמר בתורה )שמות כג, יב( "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ִּתְׁשֹּבת, ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחֹמֶרָך", ומכאן למדנו, שמצווה אדם על שביתת בהמתו 
החיים  בעלי  )וכל  הבהמה  תעשה  שלא  דהינו  ה"ג(,  פ"ה,  שבת  )ירושלמי  כמוהו 
להוציא משא מרשות  או  לדוש  לחרוש,  כגון  עבור האדם,  בכלל( מלאכה בשבת 

לרשות.

אמנם, דבר העשוי לשמירת הבהמה, שבלעדיו לא תישמר כלל, אינו נחשב כמשא, 
דינו  לו מפני החום או מפני הקור או מפני צורך אחר,  זקוקה  וכן דבר שהבהמה 
כבגד לאדם ומותר לה לצאת בו. אבל דבר שאינו עשוי לשמירה, או שאינו מועיל 
לשמירה, או שהוא שמירה יתרה מעבר לרגיל ואין הבהמה זקוקה לה, וכן כל דבר 
מיותר שאינו לצורך הבהמה, ואפילו דבר שהוא לנוי, כשאין הבהמה רגילה בו - 
הרי זה נחשב כמשא, ואסור לה לצאת בו. )כמבואר בשו"ע או"ח, סי' שה סע' א, 

ובמשנה ברורה סק"א(.

שמטלטל  משום  לרשות,  מרשות  לצאת  החוקר  לכלב  להניח  אסור  זאת,  לאור 
מצלמה שלא לצורך שמירה על הכלב, אלא לצורך בעליו! ואפילו אם הכלב יוצא 
מעצמו לרשות הרבים והמצלמה על צווארו מלפני השבת, ואין לבעליו שום ענין 
המשנה  שכותב  כפי  לצאת,  מהכלב  למנוע  חייב  זאת  בכל  המצלמה,  את  שישא 
ברורה )שם ס"ק ע"ז(: "אם נשאר איזה דבר על הבהמה מערב שבת, והיא רוצה 
מעצמה לצאת לחוץ, בעליה צריך למנעה שלא תצא, מפני מצוות שביתת בהמה".

לסיכום: אסור להשאיר את המצלמה על צווארו של הכלב מערב שבת.
)אחת שאלתי 1, מאוצרו של הגר"י זילברשטיין(

עכשיו שנתקיימה 
נבואתו של אוריה - 
בידוע שנבואתו של 
זכריה מתקיימת. 
בלשון הזה אמרו לו: 
עקיבא, ניחמתנו! 
עקיבא, ניחמתנו!



התקף לב קשה מאוד, ולכן היה צריך מעט מנוחה. תוך כדי הנסיעה הוא 
שם לב מרחוק שישנה אשה מיואשת לחלוטין, ולפי הסימנים נראה לו 
שהיא פשוט קורסת. אשתו אמרה לו מנגד, לא כדאי שנתעכב, עכשיו 
זה הזמן שלנו לדאוג לעצמנו. אבל הוא אמר לאשתו, איני יכול להשאיר 

כך אשה שנראית על סף התמוטטות, והוא אכן החליט לעצור. 
הוא המשיך בדבריו ואמר, דעו לכם, שבעברי הייתי שחיין אולימפי מהשורה הראשונה, 
במקצוע  בעיסוקי  והפסקתי  רבות  שנים  שעברו  אלא  שלמים,  נהרות  וחוצה  שוחה 
השחיה, וכמובן שמאז הכושר ירד, אבל לאחר שחטפתי את ההתקף, כחלק מההחלמה 
רציתי לחזור לעצמי, והחלטתי לחזור לכושר דרך השחיה, אשתי קצת חששה אבל 
החלטתי שכך יהיה, והתחלתי לשחות בהנאה וחזרתי לכושר. דעו לכם רבותי, שאם 
לא הייתי מתחיל לחזור לכושר, לא הייתי מצליח לשחות טוב, וכך לאחר כמה שבועות 
שאני שוחה, חזרתי קרוב למה שהייתי בעבר, כשאני מסוגל להכנס ובתוך כמה שניות 
לצלול למרחקים, וכך נכנסתי למעמקי המים ותוך פחות מדקה מצאתי את הילדה, 

הגעתי אליה והבאתי אותה.
אלא שמחוסר תשומת לב משכתי אותה כשראש שלה עודנו בתוך המים, וכולם צעקו 
לעברי אבל לא שמעתי אותם ברגעים הראשונים, ורק לאחר שהתקרבתי לעבר החוף, 
שמעתי אותם צועקים והוצאתי את הראש מהמים, אבל הבנתי שזה מאוחר, כי זמן 
רב היא לא נשמה, וראיתי שמנסים לעשות החייאה וזה לא עזר. חזרתי לאשתי אבל 
להיכן שהגענו לא היתה לי מנוחה, הרגשתי שפשוט הרגתי את הילדה הזאת, אשתי 
מנגד ניסתה לעודד אותי ואמרה שבעצם הייתי בסיכון ועשיתי ככל שביכולתי, אבל 
לא היתה לי מנוחת הנפש, הרגשתי שגרמתי לעוון ולהריגת אדם מסכן, ולא יכולתי 

להשלים עם הדבר.
אמרתי לאשתי שאני רוצה ללכת לכמה דקות לבדי בחוץ, ומה עשיתי? חזרתי לאותו 
ממש  והייתי  שומם  היה  המקום  הכינרת,  ליד  קטנה  גבעה  בסמוך  ומצאתי  מקום, 
ומעולם  בקיבוץ  גדלתי  אני  עולם,  של  ריבונו  לו,  ואמרתי  לקב"ה  פניתי  ושם  לבדי, 
ומדבר  פונה אליך  זו הפעם הראשונה שאני  איתך,  דיברתי  ולא  לא התפללתי אליך 
איתך, אני מבקש ממך, תחייה את הילדה הזו, שלא יחשב לי חס ושלום שהרגתי את 
הילדה, אני מבקש שתחשיב לי את התפילה הזאת כאילו התפללתי לא רק פעם אחת, 
אלא כאילו התפללתי כל ימי חיי ותציל את חייה, וכך התחננתי שוב ושוב וביקשתי, 
התקשרתי  כשחזרתי  לאשתי.  וחזרתי  יותר  רגוע  כשאני  המקום  את  עזבתי  ולבסוף 
לבית החולים ושמעתי שהילדה התעוררה, והרגשתי שהקב"ה קיבל את תפילתי, ברוך 

שומע תפילת כל פה.
ראו מהי העוצמה של תפילה, אדם שהתפלל לא על עצמו אלא על מישהו אחר, ועוד 
באיזה אדם מדובר, באדם שכלל לא יודע כיצד מתפללים, אדם שגדל בקיבוץ רחוק 
מכל ריח של תורה ומצוות, אבל הוא דיבר עם הקב"ה והתפלל והתחנן, והקב"ה שומע, 
כי יש שערים רבים בשמיים שדרכם אפשר להכניס את התפילה, וזה הכח המיוחד 

של התפילה.
  – "ָוֶאְתַחַּנן"  רבינו מלמדנו,  וזה מה שמשה  עלינו להפנים שכח התפילה הוא עצום, 
כשמתחננים ומדברים עם הקב"ה, זה יכול לבקוע את כל השערים, והתפילה מתקבלת 
ומשנה את האדם ואת הגזירות. יהי רצון שבעז"ה התפילות שלנו יקרבו את הגאולה, 

ונזכה לבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן.
בברכת שבת שלום, הרב אברהם עטיה

המשך מאמר הרבגדולי ישראל

 המשך
מעמוד 1 <<

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

ברית מילה  //  סיומי מסכת //  אזכרות //  שבת חתן //  כנסים והרצאות

ההכנסות קודש להחזקת הכולל • לתחזוקת המקוה • לנזקקים

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

רבי אהרן רוקח מבעלזא זצ"ל
לבית  נסתלק   65 לפני  תשי"ז,  אב  בכ"א 
מבעלזא  רוקח  אהרן  רבי  הגאון  עולמו 
הרביעי  האדמו"ר  מבעלזא,  המהר"א  זצ"ל, 
ישראל  קדוש  שהיה  בעלזא,  לחסידות 
טוב  דורש  ישראל,  של  אוהבם  ותפארתו, 
ניתן  רבים  ספרים  אחיו.  לכל  ורצוי  לעמו 
הנשגבה,  וקדושתו  צדקותו  אודות  לכתוב 
ישראל המיוחדת  גיסא על אהבת  ומאידך 

והאמיתית שפיעמה בקרבו. 

למה השתעל הרב?
גאון אדיר במידות טובות היה הרב. לפנינו עובדה מעניינת אותה סיפר הגה"צ 
מנאראל זצ"ל. היה זה בשבת הראשונה שאחר שהגיע לארץ הקודש לימים 
הנוראים של שנת תש"ט, היתה זו הנסיעה הראשונה אחר המלחמה של חסידי 
השולחן,  עריכת  בעת  סליחות'  'שבת  בליל  הרבי.  במחיצת  לשהות  בעלזא 
הבחינו ששיעול תקף את הרבי, אולם המשיך הרב את עריכת השולחן כסדרו. 
אחר הטיש שאל הרבי את המשמש, האם כל הציבור הלך לביתו, ורק אז ביקש 
ממנו שיזמינו רופא. הרופא הגיע והחדר היה חשוך. הרבי הורה לו להדליק את 
האור. הרופא בדק את גרונו והוציא עצם ארוכה של דג. שאלו הרופא כמה זמן 
העצם היתה תקועה בגרון. הרבי עשה חשבון שכשעה וחצי. הזדעק הרופא 
'וכיצד הרבי הבליג על יסוריו??', השיב הרבי: "הגיעו לכאן אורחים חשובים 

מרחוק, וכי יכולתי לגרום להם עגמת נפש?!".
ויגעים  עמלים  אתם  מוקשה,  רמב"ם  לכם  יש  כאשר  לומר,  הרבי  היה  רגיל 
לישבו – גם כאשר רואים תמיהה על מעשיו של יהודי, מצוה לחפש אפילו 

בעמל רב לימוד זכות כדי לתרצו.

למה ומתי הלך הרב לישון על מיטתו?
סיפר ראב"ד העדה החרדית, הרב משה שטרנבוך שליט"א: הרבה פעמים היה 
הרבי מבעלזא זי"ע ער כל הלילה, ועל כל פנים מעולם לא היה הולך לישון 
במיטה, אלא לומד ונרדם על מקומו, אך בימי הסליחות בהגיע הזמן הסמוך 
שיוכל  כדי  ספורים,  לרגעים  אפילו  מיטתו  על  לישון  הלך  ממש,  לסליחות 
לקיים מה שכתב השו"ע )תקפא ס"א( שמצווה 'לקום' לסליחות, שזה עצמו 
לעבודת  כארי  ולהתגבר  בזריזות  לקום משנתו   – בימי הסליחות  גדול  תיקון 

הבורא, ולכן ביקש שיעוררוהו בקול הקורא "סליחות סליחות".

שלא יתבייש הספר
סיפר משמשו ר' מרדכי: "עוד לפני המלחמה עבר הרב ניתוח בעיניו הטהורות. 
בעין אחת לא ראה בכלל, ובשניה אסרו לו ללמוד, ואפילו קוויטל קטן אסור 
היה לו לקרוא. ממילא, כל לימוד התורה שלו היה בע"פ. אחר שבירך ברכות 
התורה, ביקש מאיתנו שנכניס לו את המסכת שרצה ללמוד, והיה לוקח בידיו 
את הגמרא, ועבר בניגון על כל המסכת בעל פה. כשגמר, אמר שכדי לא לבייש 

את הספר נקרא ממנו כמה שורות.


