
                      

      
 

א"פרשת                              "ַויֵּצֵּ
שאביו  מה  את  לעשות  יעקב  נאלץ  כבדים,  ובחששות  מעורבים  ברגשות 

 לצאת מארץ ישראל לתקופה ממושכת. -יצחק לא עשה 

ִכי" ם,  שָׁ ֶלן  ַויָׁ קֹום  ַבמָׁ ַגע  ַוִיפְּ נָׁה.   רָׁ חָׁ ֶלְך,  ַויֵּ ַבע;  שָׁ ר  אֵּ ִמבְּ ַיֲעֹקב,  א  א -ַויֵּצֵּ בָׁ
 )כ"ח, י, י"א( ..." ַהֶשֶמש

)ירמיהו   —רבותינו פירשֹו )ברכות כו ב(: לשון תִפלה    –  "ויפגע במקום"
ה ְוַאל  ה ּוְתִפלָּ ם ִרנָּ א ַבֲעדָּ ה ְוַאל ִתשָּ ם ַהזֶּ עָּ ל ְבַעד הָּ ה ַאל ִתְתַפלֵּ ז' טז( "ְוַאתָּ

ַגע ְך.", ולמדנו שִתקן תפלת ערבית" )רש"י(  ִתפְּ ַע אֹׁתָּ ִני שֹׁמֵּ ינֶּ  ִבי ִכי אֵּ
לתפילה,   מה  היא  אדם  והשאלה  שבין  היחסים  לשלמות  ביטוי  שהיא 

גדול   חידוש  כי  לומר,  ניתן  וחיסרון?  כאב  המבטאת  ולפגיעה  לקונו, 
 . אין משמעות לתפילה ללא תחושת החיסרוןמלמדנו יעקב אבינו, כי 

)כאילו  והרגשית,  הפיזית  מעוצמתו  במשהו  המפחית  חסר,  אדם  רק 
זה הוא  ממנו(  גדול  דבר  עם  מהתנגשות  כתוצאה  לחוש   שנפגע  שיכול 

אדם   רק  תפילה.  של  שיכול   שאינו טעמה  זה  הוא  בעצמיותו"  "מלא 
 בו לקשר עם הבורא יתברך.    ילפתוח דלתות ל

י אֹלקֵּ וֵּ ִביָך,  אָּ ם  הָּ ַאְברָּ י  ֱאֹלקֵּ ה'  ֲאִני  ֹׁאַמר,  ַוי יו,  לָּ עָּ ב  ִנצָּ ה'  ה  ק;   "ְוִהנֵּ ִיְצחָּ
יהָּ  לֶּ עָּ ב  שֹׁכֵּ ה  ַאתָּ ר  ֲאשֶּ ץ,  רֶּ אָּ ָך.--הָּ ּוְלַזְרעֶּ ה,  נָּ ְתנֶּ אֶּ ַכֲעַפר    ְלָך  ֲעָך  ַזרְּ יָׁה  הָׁ וְּ

ל כָׁ ָך  בְּ כּו  רְּ ִנבְּ וְּ ה;  בָׁ ֶנגְּ וָׁ ֹפנָׁה  צָׁ וְּ ה  מָׁ דְּ קֵּ וָׁ ה  יָׁמָׁ תָׁ  ַרצְּ ּופָׁ ֶרץ,  אָׁ ֹחת -הָׁ פְּ ִמשְּ
ֶעָך ַזרְּ ה, ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ  י"ד(-." )כ"ח, י"ג הָׁ

יש  ,  הספורנו מבאר   אלא  יעקב,  של  זרעו  ריבוי  על  ברכה  רק  כאן  שאין 
כאן גם הדרכה! הקב"ה אומר ליעקב אבינו: ידע תדע אתה וכל הדורות 

ץ"   רֶּ אָּ הָּ ַכֲעַפר  "ַזְרֲעָך  שיהיה  אחר  שרק  אחריך,  שיהיו   –הבאים  דהיינו 
אז הם יפרצו    –בתכלית השפלות, אז "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה"  

ויוכלו   עליהם לאבדם, כי תשועת האל העתידה ויתחזקו  על כל הקמים 
בהרחבה,   הכלי יקרתהיה אחר רב שפלות ישראל. וטעם של דבר, מבאר  

שכל זמן שאינן בתכלית השפלות אז אינן תולין ביטחונם בה' וחושבים 
תחבולות להינצל מפח יקוש ע"י תחבולות אנושיות, ועל כן ריחק ה' את  

חו בתשועת ה'. אך כשיראו כי אזלת יד האדם ורבה העזובה, כי לא בט
השתדלותם ואין עוזר וסומך, אז עיניהם נשואות אל ה' לקרוא אליו בעת  
הצר להם וה' שומע, ובאותו זמן התשועה באה דרך בריחה מן הקצה אל 

 הקצה, דהיינו מן תכלית השפלות אל תכלית המעלה.

אדם צריך לדעת, אפילו כשהוא במצב  :  אמרש  הבעש״ט הק׳ זי״ע  ואמר
עולמו עליו  שחרב  לו  ונדמה  פנים  הסתרת  עמו,    –  של  הקב׳׳ה  אז  שגם 

ההסתר   בתוך  שגם  האדם  וכשידע  ה'.  מאת  היא  הפנים  הסתרת  ושגם 
נמתקים מעליו כל מיד    –  ויבטל עצמו ורצונו מלפניופנים נמצא הקב׳׳ה,  

 . הכל ההסתר תהדינים ונהפכים לרחמים ומתבטל

' של  ההכנעהענין  הטהורה  משנתו  מעיקרי  אחד  הוא  דב  '  אברהם  רבי 
עין'   בעלמאווריטש   חל    ,זי"ע  ה'בת  דהילולא  כסלו  השבוע,יומא  . י"ב 

ית  הברמ הוא  בספרו,   וזהירות  של  לדבר אודות ההכנעה  ירה מכל שמץ 
הרוח וגסות  מן ו  ,גאווה  ניסים  הנהגת  האדם  על  מביאה  שה'הכנעה' 

על  השמים ורק  עצמו  ,  שיכניע  הזה,   -ידי  בזמן  ניסים  לו  שייעשו  יזכה 
 כאבותינו בימים ההם.

אדמה   רעידת  אירעה  ה'תקצ"ז,  בשנת  ומפורסמים,  ידועים  והדברים 
בצפת ובסביבותיה והפילה חללים רבים. רוב יקירי צפת נקברו אז תחת  
מסופר  היישוב.  מבני  כעשירית  אם  כי  לפליטה  נותרו  ולא  המפולות, 

 ם דב היה אז בבית מדרשו והתפלל תפילת מנחה.  שהרב אברה
והוא   לכל המתפללים להתאסף סביבו  ציווה הרב  כשהתחילו הזעזועים 
פעל.  אשר  את  לפעול  ורגליים  ידיים  בפישוט  הארץ  על  נשכב  עצמו 
הזעזועים גברו וחלק גדול מבית המדרש התמוטט, אבל אותו חלק שבו 
המתפללים   עמדו  תחתיו  הגג  גם  תילו.  על  עומד  נשאר  כולם  הצטופפו 

לכל עד עצם נראה    הדברעין' נשאר על תילו, ולו של ה'בת  שחסו תחת צ
 היום הזה, ובשלט בבית המדרש נכתב: 

האדמו"ר  דוב  אברהם  רבי  של  מדרש  בית  הזה,  המקום  נורא  "מה 
ובזכותו   בתקצ"ז  צפת  על  הגדול  הרעש  את  שחזה  זצ"ל,  מאווריטש 

 הגדולה ניצל חצי ביהמ"ד מחורבן והאדמו"ר ותלמידיו שרדו בחיים" 
ה כי ראה לאחר מעשה  פני הארץ,  על  עין' טעם השתטחותו  ה'בת  סביר 

כי לא נפלו האבנים לארץ כדרכם, אלא    –שאירע הדבר שלא בדרך הטבע  
הס"מ   שיד  והבין  לדרום,  ומצפון  לצפון  מדרום   –בדבר  )השטן(  נזרקו 
', ולכן התבטלותלהחריב את עיה"ק צפת, ובאופן כזה אין עצה מלבד ה'

  לפני בורא עולם. גמורה'ב'התבטלות  השתטח על הארץ 

אף בפטירתו, צדיק זה הציל חיי הרבים. היה זה בשנת תר"א, בראשית  
מחלה ממארת חשוכת מרפא, וכל מי שנגע   -השנה פשטה בצפת מגיפה  

, מגיפה זו הפילה חללים רבים ואף  במי שתקפו החולי היה גם כן נחלה
פטירתו  לפני  ימים  כמה  במחלתו.  והתאבק  זה  בחולי  נתקף  עין'  ה'בת 
לא  ואחריו  הדבר,  ממגפת  האחרון  הקרבן  הוא  'כי  העיר  לבני  הבטיח 
תהיה עוד מגיפה בעיר זו', ואכן במותו פסקה המגפה. נקבר במערה בבית 

ז'ין, שעשה ה' שפתח  הקברות העתיק בצפת, ואמר אחד מצדיקי בית רו
'כפיפת  בלא  שם  להכנס  אפשר  ואי  במאד,  נמוך  הקדוש  ציונו  מערת 
משנתו   היא  זו  כי  קדישא,  מערתא  לגו  הנכנס  לכל  להזכיר  קומה', 

 להתכופף ולהכניע את עצמנו בכל עת ועונה.  –השאיר לנו שהטהורה 

ֶאת  ַוַתַהר" אֹוֶדה  ַהַפַעם  ַותֹאֶמר  ן,  בֵּ ֶלד  ַותֵּ מֹו,  -ַעל--ה' -עֹוד  שְּ ה  אָׁ רְּ קָׁ ן  כֵּ
ה; ַוַתֲעֹמד, ִמֶלֶדת.  הּודָׁ  " )כ"ט, ל"ה( יְּ

אדם  היה  לא  עולמו  את  הקב"ה  שברא  מיום  ז(:  )ברכות  חז"ל  ואמרו 
 תו, שנאמר הפעם אודה את ה'.  אשהודה להקב"ה עד שבאה לאה והוד

שליט"א,   ברקוביץ  ארי  המאזינים  ל  מרבהר'  את  להרצאותיו שתף 
השערים   כי  כשנראה  גם  מצב,  בכל  פלאים  עוזרת  אשר  עצומה  בסגולה 

 נעולים: "בואו שעריו בתודה". 
במעלת ההודאה להקב"ה בכל מצב, ובפרט כאשר יהודי   ר' אורי מפליג

 רבים. ב מוסיף הבטחה להודות על החסדים שיעשו עמו ולפרסמם
 ו מפתח קסם המסייע לפתוח שערי ברכה וישועה בכל מצב. זה

 : "מזמור לתודה".  לבהבכל פשוט לומר 
 הוא מביא בשם צדיקים אודות שרה אמנו: 

שכשם שהאדם פונה לקב"ה שיושיעו בעת צרה ואומר    –בת ק' כבת כ'  
לומר  שאת  ביתר  עליו  כך  צרה",  ביום  השם  "יענך  בתהלים:  כ'  מזמור 

 "מזמור לתודה". מזמור ק' בתהילים: 
שפיראואמר   ארבע   מהר"ם  בהלל  מוזכר  ה'"  "אנא  זיע"א:  מלובלין 

 60פעמים לעומת "הודו לה'" שמוזכר שם שש פעמים, היחס המתבקש:  
לעומת   וכך מביא    40אחוזי הודאה  ותפילה.  הזרע שמשון אחוזי בקשה 

אז  הודו לה' בעת שנותן לכם הטוב, או    –)פר' בשלח(: "הודו לה כי טוב  
 כי בזה יתמיד לכם לעולם הטוב והחסד".  –'כי לעולם חסדו' 

ר' ארי מעודד להרבות בהודאה להקב"ה ובאמירת "מזמור לתודה" על  
 הטובה וגם על מה שנראה כעת כהיפך, ח"ו.  

בגיל ארבעים, לחבוק בן    תעכ  אישית מיהודי שזכה  שמעש  מעידהוא    וכך
 : זכר לאחר שבע עשרה שנות המתנה

הי" תקופה  לנילפני  שהציע  ומדופלם  בכיר  רופא  אצל  שוב  להשלים    נוו 
 עם המציאות הכואבת: "לכם לא יהיה ילד משלכם".  

 כמעט והתייאשו.  ואנחנו
יהודי שזכה להיפקד בזש"ק לאחר שמונה אני ורעייתי  ו  נפגש  באותה עת

ציפייה. בתמיהה שאל ה"סוד" שלו:נשנות  סגולה    ו אותו מה  "הרי אין 
ועדיין   התפללנו,  שלא  תפילה  פקדנו,  שלא  צדיקים  קברי  עשינו,  שלא 
שערי   את  לפתוח  אתם,  הצלחתם  איך  עבורנו!  נעולים  שמים  שערי 

 מהו המפתח שפותח את השערים.  נוהלה גילה ל  השמים הנעולים?"
בואו   … לתודה  "מזמור  ק':  במזמור  אותו  ופתח  תהילים  לקח  הוא 

בתודה". הכרה    שעריו  מתוך  מצב  כל  על  לקב"ה  להודות  התודה!  כוח 
 פנימית שזהו טוב עבורי. 

 זה מפתח הקסם לפתיחת שערים, גם כשהם חלילה נעולים.  
כי הוא ורעייתו קיבלו ממישהו עצה שכל אחד    נומאושר סיפר לאב  אותו  

וזכו ונפקדו   –"מזמור לתודה"  מכל הלב  מהם יאמר כל יום י"ג פעמים  
 לתקופת השנה.  

 להשתמש במפתח העצום הזה.  אנוגם  , יורעיית , אניאפוא החלטנו
מידי    ולהואמרנו בכוונה גדו לשנות כיון ולהודות לבורא יתברך,  נהחליט

ו נגד ננפקד -יום י"ג פעמים "מזמור לתודה" ולאחר עשרה חודשי הודאה 
 ".ושלם לאורך ימים טוביםכל התחזיות בבן זכר בריא 

ו  מסיפוררואים   גדול כוחה של הודאה  שבח להשי"ת לבטל זה עד כמה 
 שנות חיים.ולהוסיף שכבר נגזרה  הגזר

הישרוכתב   בכל  הקב  לומר  חז"ל  תיקנו  יח(:  "מזמור    )פרק  יום 
מכיר   הנס  בעל  אין  כי  ויום...  יום  בכל  להודות  אדם  שצריך  לתודה"... 

לו   נעשה  ואין לך אדם שלא  )נדה לא.(...  נס, בפרט בדורות האלו  בניסו 
אשר הצרות מתגברות בכל יום ויום... וכל מי אשר משפיע עליו הקב"ה 
סדורה   ופרנסתו  ובבטח,  בהשקט  בביתו  לישב  שזכה  ברכה,  של  שפע 

 שצריך ליתן שבח והודיה להקב"ה על זאת". 

  ' כסלו ט
 ה'תשפ"ג
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להשי"ת ומשבח  כל הטובות,   ומובא בספה"ק, שבזה שבעצמו מודה  על 
זוכה שהשי"ת ימשיך וישפיע עליו טובות וישועות. וישנם הרבה פסוקים 

ִזי "עָּ כגון:  כך.  על  יָּּה!"    -שרומזים  ת:  אזי    -ְוִזְמרָּ לה',  ונודה   –כשנזמר 
ִלי   י   -"ַוְיִהי  ִלְבנֵּ יו  "ְוִנְפְלאֹותָּ אזי:  ַחְסּדֹו"  ַלה'  כש"יֹודּו  או:  ה!".  ִלישּועָּ

ם." וכן "ִש  דָּ ֲרכּו ְשמֹו" אָּ תֹו.".  -ירּו ַלה' בָּ  זוכים ל "ַבְשרּו ִמיֹום ְליֹום ְישּועָּ

" נקראים  ישראל  כדאיתא    –!"  יהודיםכל  להקב"ה",  מודים  שהם  "על 
ז"ל בסדר ההודאה חאולם הורו    –במדרש זוטא )שיר השירים פרשה א(.  

אתו לה'  )ברכות נד.(: "נותן הודאה על שעבר, וצועק על העתיד". כי בהוד
נפתחו עבורו צינורות השפע, ואם לא יסמיך תיכף הבקשה לעתיד ויפרש 
חלילה   שייסתם  הרי  צינור,  אותו  דרך  הטובה  ולהמשיך  למלאות  במה 

 הצינור. 
ממעשה חוני המעגל )תענית כג.( שהתפלל על הגשמים, עד שירדו   החוהוכ

יהם  גשמים מרובים ולא היו צריכים להם עוד, ובקשו ממנו שיתפלל על
והקריב  לו  והביאו  הודאה,  פר  לו  שיביאו  להם  ואמר  עוד.  ירדו  שלא 
שכבר   בזה  רמז  הודאה',  'פר  שהקריב  אחר  כי  והיינו  הגשמים.  ופסקו 
וממילא   עוד,  לה  צריכים  ואינם  ונשלמה טובתם  לגמרי,  הצער  מן  יצאו 

 נפסקו הגשמים. 

ישראל  לפיכך היה מזהיר הרבי הק' מלובלין זי"ע, בכל פעם שמודה איש  
ברוך  . וכששואלים אדם לשלומו, יאמר: "יש להסמיך לה מיד בקשה  -

 ", שלא ייסתם הצינור שנפתח. יעזור השם –השם 

ה   "ַהַפַעם אֹודֶּ זוהי אפוא ההוראה בפסוק שלפנינו, מכוון שהודתה לאה 
ת העתיד.  -אֶּ על  בקשה  תיכף  הסמיכה  ולא  הראתה    –ה'",  ממילא  הרי 

לכן  זו,  לטובה  עוד  צריכה  ואינה  בבנים,  טובתה  נשלמה  שכבר  בעצמה 
ת.".  דֶּ  "ַוַתֲעמֹׁד, ִמלֶּ

ֹכר ֱאֹל" ַמע  -ים, ֶאתִק ַוִיזְּ ַוִישְּ ל;  חֵּ ֶליהָׁ ֱאֹלרָׁ ַתח ֶאתִק אֵּ ַוִיפְּ ּה-ים,  מָׁ )ל, "  .ַרחְּ
 כ"ב(

ומוסיף   לאחותה.  סימניה  שמסרה  לה  זכר  רש"י:  שזו   המהר"לומפרש 
לכך   מבעלה,  בחרפה  אחותה  תצא  שלא  עשתה  היא  מדה,  כנגד  מידה 

 תצא בחרפה מבעלה. לא תלד וראויה ש

העולו קודם  םמקשים  רב  זמן  להיפקד  עליה  היה  הסיבה  זו  אם  לכן, , 
אלא   היה  כך  לא  אבל  נישואיה,  קודם  מסרה  כבר  הסימנים  את  שהרי 

  ?דאים, ולמה המתין לה הקב"ה עד אזנפקדה רק לאחר המעשה של הדו
לאה אומרת    –ותירץ ה'שפת אמת', כי כאן במעשה הדודאים נודע הדבר  

תלרחל "  ְך אֶּ " ורחל שותקת ולא עונה כלום, ובשתיקה ִאיִשי-ַהְמַעט ַקְחתֵּ
הגיעה רחל לקיום של הוויתור בפסגה העליונה ובשלמות, ודווקא ע"י זו  

 קיום הוויתור בשלמות זכתה להיפקד בזרע של קיימא.

אויערבך זלמן  שלמה  הישובים   סיפר,  זצ"ל  רבי  באחד  שאירע  מעשה 
ברוב   תה אמורה להיערך ברית מילהיבנגב, הסמוכים לעזה: בישוב זה הי

, והאב המאושר הזמין מנות דגים בכמות גדולה שתספיק לכל עם והדר
דא עקא, שבאותו יום היתה הפגזה כבדה במקום זה, משתתפי הסעודה.  

 ואף אחד מהאנשים שהיו אמורים להשתתף, לא הגיע לברית. 
שהוזמנו,   הדגים  מנות  כל  עם  לעשות  שאין מה  הברית  בעל  שראה  כיון 
פנה לבעל הקייטרינג ואמר לו: 'הרי שלך לפניך… אין לי מה לעשות עם  

ין שלי, אתה  יר: "זו לא הענהמנות הללו'. בעל הקייטרינג התקומם ואמ
 הזמנת את המנות ועליך לשלם עליהן עד הפרוטה האחרונה!". 

הברית  בעל  את  להזמין  כבר  התכונן  הקייטרינג  ובעל  התלהט,  הוויכוח 
ובעל הברית היה צריך לשלם את -לדין ונראה פשוט שהוא צדק,  תורה. 

 בה…ין בצורה הרבה יותר טויההזמנה. אבל בסופו של דבר הסתדר הענ
בעל הקייטרינג זכה באשה משכלת וחכמה, וכשראתה את להט הוויכוח 

פנתה לבעלה ואמרה לו: "מדוע לך לריב? תביא לי את כל הדגים, ואני   –
הא של  דבריה  בהן"…  לעשות  אפשר  מה  כבר  לך  החכמה יאראה  שה 

 הרגיעו את הבעל, והוא אכן מסר לאשתו את כל מנות הדגים.
ת כל הדגים, עשתה מהן קציצות טעימות  טחנה א   –ומה עשתה האשה?  

הקציצו ההמשך?  היה  ומה  מוזל.  במחיר  אותן  היו ומכרה  הללו  ת 
מאד  יטע התפרסם   –מות  מהן  שנדף  המעודן  והריח  המיוחד  טעמן 

להגיע הזמנות  יבציבור. אל הא זמן קצר  ל  שה החלו  ובתוך  מנות דגים, 
 היא הוצפה בהזמנות ללא סוף. 

שה החכמה הזו, שהצילה יע לסוף הסיפור: האבואו ונקצר את הדרך ונגי
את בעלה ממריבה קשה, קיבלה שפע של הזמנות והחלה לייצר שפע של 
מנות דגים. הגיעו הדברים לידי כך שהיא הקימה 'מפעל שלם' והתעשרה  

 והכל בגלל כוח הוויתור, שדיברה על לב בעלה שלא לריב. –בעושר רב 

והשמחה הטמונה   סיפור מופלאעוד  ו עוצמת הברכה  לבטא את  המטיב 
  :בוויתור

בנימין בירנצווייג "מהגאון   זה שמעתי" מספר הרב  ישראל  "סיפור  רבי 
 מראשי ישיבת 'קול תורה' ומזקני ההוראה שבדור:, גנס שליט"א

הטרדות  מ  וסבלהבזמן קום המדינה שכנה שכונת סנהדריה ממש בגבול,  
 . וטרור מצד השכנים הערביים

כשהתרבו ההטרדות החליטו תושבי השכונה לעשות תורנות של שמירה 
 בלילות, וכל לילה התנדב תושב אחר לשמור בלילה. 

לי לפני  ימים  כמה  לשמור כשהגיע  רוצה  לא  שכן  שאף  התברר  הסדר  ל 
משפחתם.  בני  עם  לשהות  רצו  כולם  הסדר,  ליל  של  הקדוש  בלילה 
הסדר.  בליל  יתנדב  מי  יוחלט  שבו  גורל  לעשות  החליטו  זאת   בעקבות 

היה שומר מצוות  הוא    .יהודי שהיה קבלן במקצועו  גם  גוררבשכונה הת
הקפיד   אך הגורל  לא  נעשה  והנה  חרדי.  חיים  אורח  עלה    על  . בווהוא 

ליל   יעשה  לא  הוא  כך  שאם  ואמר  'גורלו',  מר  על  הזה  היהודי  התרעם 
 הסדר בשנה זו!

אחראי שהיה  ז"ל )חמיו של הגר"י גנס שליט"א(  הרב יוסף שיינברגר  גם  
   .היה תושב השכונה, מטעם המדינה על בניית בתי כנסת ומקוואות

 תר! שמע את דבריו של אותו יהודי והחליט שהוא מווהוא 
 וכי בגלל הגורל יהודי לא יעשה ליל הסדר?! 

הוא ניגש אליו ואמר לו שהוא החליט כי הוא יתנדב בליל הסדר ויעשה 
 סדר כשיחזור מאוחר בלילה עם אשתו וילדיו. 

 אותו יהודי שמח והודה לו. 
כשכבשו הימים,  ששת  מלחמת  התחילה    לאחר  המערבי,  הכותל  את 

  ית חבת הכותל, האם להפכו לבגדולה בממשלה מה לעשות בר  מחלוקת
כנסת עם כל ההגבלות של עזרת גברים ועזרת נשים, או לעשותו לרחבת  

 מוזיאון גדולה לתיירים, וכמובן גם מעורבת גברים ונשים יחדיו.
התכנסה הממשלה להחליט בעניין זה, ושר השיכון והרווחה התנגד בכל 

להפו  מודל בית הכנסתתוקף לרעיון של   ך את הרחבה והוביל קו תקיף 
 לאתר תיירות פתוח, והצליח לרתום לרעיונו את רוב חברי הממשלה. 

הר חמיו  גם  הוזמן  זו  ממשלה  שלאסיפת  שליט"א,  גנס  הגר"י  ב  ומספר 
מקומות הקדושים, והוא ניסה בתור ה  נייןבשיינברגר, בתור הממונה על  
כנסת    ה לעשות שתי רחבות, הפנימית כביתפשרה להציע לחברי הממשל

כולה  הרחבה  הפיכת  את  ח"ו  למנוע  ובכך  כללית,  לתיירות  והעליונה 
למקום בילוי ותיירות. ראש הממשלה לוי אשכול נהנה מהצעת הפשרה  

 והתחיל ויכוח, אבל שר הרווחה מנע בכל כוחו את קבלת ההצעה.
חשב שחייבים בכל מחיר למנוע את בזיון הפיכת הכותל    הרב שיינברגר

עובדות לקבוע  והחליט  בילוי,  שיעשו  ש  בהבנתו,,  בשטח  למקום  אחרי 
 שתי רחבות כבר לא יהיו מתנגדים. 

הכותל,   לרחבת  הגיע  המדינה  שםופגש  הוא  של  מבצע   שעבד   קבלן 
  בהכשרת הרחבה וריצופה. הוא ניגש אל הקבלן ואמר לו שינמיך את חצי
עולם.  לדורות  זכויות  לו  ויהיה  זאת  ושיעשה  לכותל,  שקרובה  הרחבה 

 פחד הקבלן בתחילה, אבל אחרי שכנועים נוספים החליט ללכת על זה. 
את   להפסיק  לקבלן  תקיף  מסר  שלח  והוא  הרווחה  לשר  נודע  הדבר 

הקבלן שיקבע   , דיבר על לב דוחק  הזמןשהעבודות. הרב שיינברגר, שידע  
 יפטרו אותו כי זו זכות שתעמוד לו לדורות. עובדות ולא יפחד ש

חשב הקבלן ואמר להרב שיינברגר: "אני מסכים לקחת סיכון ולהמשיך 
" והוסיף:  העבודות!",  על דע,  עם  שנים  עשרות  לפני  לי  ויתרת  אתה 

עכשיו  לך  מוותר  אני  הסדר!  בליל  סנהדריה  בשכונת  לילה  משמרת 
 וממשיך בעבודות!".

גר לאותו יהודי זכה עם ישראל שרחבת  בזכות הוויתור של הרב שיינבר
 הכותל נשארה מקום קדוש לתפילה! 

שליט"א גנס  הגר"י  זמן  ואמר  והוסיף  בכל  חמיו  עם  נוכח  היה  שהוא   ,
ודברים אותו   פי  בכותל  עם הקבלן  דין  וכשהקבלן החליט להמרות את   ,

היה   ביניהן  כשההבדל  רחבות,  שתי  ולעשות  ביקש   60הממונים  ס"מ, 
ס"מ שיהיה   20ינמיך עוד את הרחבה התחתונה ב־הגר"י גנס מהקבלן ש

 ס"מ שזה עשרה טפחים, ואז יהיה ממש כרשות נפרדת!" 80

שטינמן מרן   לשאול   הגראי"ל  הבא  לכל  ושוב  שוב  אומר  היה  זצוק"ל 
 בעצתו: לוותר ולוותר ושירוויח מכך.  

 וזו מידה כנגד מידה, שהנוהג לפנים משורת הדין נוהגים עמו כך.
מישועה  השמחה,  מרגעי  אותנו  שמעכב  מה  כל  לפעמים,  ללמדנו: 
מופתית, מהאושר הנכסף, היא מריבה מטופשת אחת, מחלוקת מיותרת  

כ לחיי אחת. כמה  לשוב  הבעירה,  לכבות את  הלהבות,  להנמיך את  דאי 
ואחוה,   שלום  שנרבה  ככל  ושלווה.  למאושרים   חיינו   יהפכו  כךשלום 

יותר, כך נזכה בשפע של ישועותוטובי ושמחות, ברכה ואושר עד בלי   ם 
  די!

 


