
 

 
 

  

    

    

    

הכל לטובה. וככל שהאמונה הזו בתוקפה, ככל שהידיעה הזו ברורה, 
כך זוכים לחיות חיים מוארים באורו   -ככל שההבנה הזו בוערת בנשמה 

זוכים גם לראות את   -‘  של הבורא. חיים טובים ורגועים, ובעזרת ה 
 חסד הבורא ורחמיו בכל עת ועונה!

יהודי נכבד ובעל משפחה, מחזיק ברשותו רכב   -הרב א.ה.   
מספר שנים. האמת היא כי הוא בעצם כלל אינו זקוק לרכב, אלא 
שהרכב משמש אותו למטרות חסד. כמה פעמים בשבוע הוא מתנדב 
להסיע חולים ומבקרים לבתי חולים וחזרה, להתנדב לשמח חולים או 
לחלק סלי מזון. בעצם, זוהי כמעט המשימה הבלעדית של הרכב, כך 

רק מידי פעם, בעיתות חופשה, משמש ‘.  רכב החסד ’ שניתן לכנותו  
 הרכב את בני המשפחה, בצאתם לתור את הארץ ולהתענג על נופיה.

באחת הפעמים, לקראת חופשה צפויה, החלו בני המשפחה  
לתכנן את מסלולי הנסיעה, לבנות סדר יום, מה יהיה מסלול ההליכה 
והיכן ייהנו באטרקציה מדהימה. הם נערכו לקראת שעות האיכות עם 
אבא, ובדמיונם חזו את חלוף רכבם מול נופים משכרים, בדרכם 

 לחוויות משפחתיות נעימות...
ביום המיועד לטיול השכימו כולם קום, ולאחר תפילה בשעה  

מוקדמת העמיסו את הרכב בכל טוב, לקראת הנסיעה הארוכה. הרב א. 
נכנס לרכב, מחליק את המפתח פנימה בשלווה, הרכב מתעורר לחיים, 

 אולם מיד מתחיל לחרחר בכבדות...
הרב א. אינו מוסכניק, אבל ליבו אמר לו שמדובר בתקלה  

רצינית. מסתבר שהגיר במנוע שבק חיים לכל חי, מה שאומר שכמעט אי 
אפשר לנוע איתו... בצער רב מתחילים בני המשפחה לרוקן את הרכב 
מכל מה שהועמס עליו אך לפני דקות מספר, והרב א. מתחיל לברר כיצד 
ניתן לתקן את התקלה החמורה, היכן כדאי לבצע תיקון שכזה, מה 

 עלות התיקון, ועוד...
 00,111התשובה לשאלה האחרונה מותירה אותו המום ונרעש:   

י אלפים. זה המחיר להחלפת הגיר, הרב א. נחרד. תיקון כה יקר? “ח₪, 
מנין לו הכסף לממן תיקון כזה? האם כדאי לעשות זאת בכל מוסך 
מזדמן, או אולי במוסך החברה בדווקא? וכמה זמן יארך תיקון כזה, 

 שנשמע כה מורכב עד שכל תוכניות החופשה תשתבשנה להן?!
הרב א. מחזק את ילדיו כי הכל מן השמים, ולבטח גם זו  

לטובה. הוא מתחיל לברר ולהתייעץ, והומלץ לו לשלוח את הרכב 
למוסך מורשה של החברה היבואנית. שם נאמר לו כי התיקון יקח כמה 
ימים, וליבם של בני המשפחה נופל בקירבם. לראשונה ייאלצו לוותר על 

 טיול משפחתי נעים ומיוחל כל כך...
יומיים חולפים, והנה טלפון מהמוסך, המבשר כי הרכב מוכן  

וניתן לבוא לקחתו. הרב א. ממהר לנסוע למוסך, ומצטייר מבעוד מועד 
שלו, בתקווה כמוסה שהמסגרת תחזיק   -בשני כרטיסי אשראי, אחד  

כגיבוי   -מעמד מול ההוצאה העצומה הזו, ועוד אחד שביקש מחבר  
 והלוואה...

הוא מגיע למוסך, בודק את הרכב, הכל תקין לעילא ולעילא.  
פונה לדלפק התשלום. הכרטסת שלו מודפסת יפה יפה כמקובל במוסך 

 ! 1מורשה, והיתרה לתשלום עומדת על: 
 כך כתוב, שחור על גבי לבן! -₪!  1לתשלום:  
הוא  מביט בדף שלפניו נבוך ותוהה. הרי זה לא יתכן! במוסך  

לבטח אמור   -במוסך רשמי  ₪.    00,111לא רשמי, תיקון שכזה עולה  
לעלות יותר. ובכלל, בכל מקרה, הרי הרכב שהה כאן יומיים, הגיע שבור 

 וחזר פעיל. איך יתכן שזה בחינם?!
ברור לו שזו טעות, והוא פונה אל הפקידה. זו משיבה לו  

בלקוניות, כי עקב תקלה בכל דגמי רכב זה, החליטה החברה היצרנית 
לממן את החלפת הגיר לכל הרכבים שבדגם זה בשנות ייצור מסויימות, 

הרכב שלך עמד ’ קילומטר.    001,111-ובלבד שהרכב לא עבר את ה 
 בקריטריונים, כך שהיית זכאי להחלפת הגיר על חשבון החברה. זה  

 )ל,ב(“ התחת אלוקים אני?”

אחת החוויות הקשות שכולנו עוברים מעת לעת, הוא הרגע בו  
ולפתע מסתבר   -משהו בתוכניות שלנו משתבש. אנו עובדים עם מישהו  

נוכל שעוקץ את הקופה. אנו   -שהלה לא מתאים למשרה, או גרוע מכך  
עושים פעולה ומצפים לתוצאה מוגדרת, והתוצאה אינה מגיעה כמצופה. 

 אנו פועלים בכיוון מסויים, אולם ההצלחה מדלגת מעלינו...
בפרשת השבוע, יעקב אבינו מתמודד עם תופעות דומות, אולם  

נגלה שהיחס שלו משתנה בין תקלה אחת בתוכניותיו   -אם נתבונן  
שנים   7לתקלה אחרת. במסגרת התקלה הראשונה, יעקב אבינו עובד  

מתוך מטרה לשאת לבסוף את רחל. ולפתע, לבן עושה תרגיל רמאות 
שנות עבודה בעבור   7נבזי, נותן לו את לאה תחתיה, ודורש מיעקב עוד  

 שנות העבודה הראשונות... 7התמורה שהובטחה לו מראש עבור  -רחל 
יעקב אינו כועס, אינו מגביה את קולו, אפילו אינו מתעצבן. הוא  

למה ’ שואל את לבן שאלה אחת, קצרה ופשוטה, בת שתי מילים:  
לבן, כדרכם של רמאים, אינו מתבלבל. משיב בציטוט חוק   -‘  רימיתני? 

עלום לפיו אין נושאים צעירה לפני הבוגרת ממנה, וממשיך ברמאויותיו 
כרגיל, כשיעקב אינו כועס כלל, אלא מקבל את הדין באהבה, וטורח עוד 

 שנים כדי לשאת את רחל. 7
חולפות כמה שנים, לאה יולדת ילדים לרוב, ורחל עקרה. גם זה  

ניתנה   -כך מגלה המדרש    -סוג של תקלה, שיבוש בתוכניות. הרי מראש  
היא נותרת עקרה ואין   -השבטים, והנה    01לרחל הזכות ללדת את כל  

לה ילדים כלל. המצב לא פשוט, ההמתנה אינה מרגיעה, אחותה הגדולה 
 יולדת ילדים ומגדלת אותם בשמחה, והיא עודה מצפה...

הבה לי ’ במר ליבה פונה היא ליעקב ומבקשת לזכות בבנים:   
היא מציפה את כאבה, מדברת על מה ‘.  בנים ואם אין מתה אנוכי 

שהשתבש בתוכניות חייה, על המצוקה המעיבה עליה. כאן תגובתו של 
 -‘  ויחר אף יעקב ברחל... ’ יעקב משתנית לחלוטין, עד שהפסוק מתאר  

הוא כועס על הדברים, משיב במילים קשות, נראה כי עצם העלאת נושא 
 גורם לו לכעוס... -התקלה הזו 

וכאן הבן שואל: רגע, איך זה יתכן?! הרי ברמאותו של לבן,  
כאשר מתברר שיש לו עסק עם נוכל מרושע, יעקב לא כועס אלא רק 
מברר את הדברים, ברמה טכנית כמעט. ועתה, כשהוא עומד מול כאבה 
של רעייתו היקרה, רחל אימנו, והיא מביעה בפניו תרעומת על המתנתה 
הארוכה לישועה, יעקב כועס. למה? במה צערה של רחל חמור מרמאותו 
של לבן? למה הקושי שבאי ישועת רחל ותגובתה לכך מכעיס אותו, בעוד 

 עוברת כמעט בשתיקה?! -נוכלותו של לבן 
התשובה היא, שיעקב אבינו, בחיר האבות, יודע היטב  

שבעולמנו אין תקלות. יש מנהיג לעולם המנהל את הכל בדברו, וכל מה 
הכל, אבל ממש הכל, לטובה. לפיכך, יודע הוא שרמאותו   -שקורה כאן  

של לבן היא טובה עבורו, גם אם אינו מבין מדוע, ולכן הוא לא כועס או 
 מצטער, רק מברר את הסיבה באופן טכני ויבש.

והיא הנותנת, כאשר לעומת זאת רחל מביעה את כאבה על  
כביכול ‘,  הבה לי בנים ’ ההמתנה הממושכת לילדים, והיא אומרת  

ויחר אף יעקב ברחל... התחת ’ הדברים תלויים ביעקב. כאן כתוב  
הסיבה לכעסו היא כי הוא חש שלא מספיק ברור לרחל   -‘  אלוקים אני 

שהדבר לטובתה, כי הרי בורא עולם מנהל את העניין, ובהכרח שבעיכוב 
 הזה יש חסד עבורה.

כי זו משנת חייו של יעקב: כל מה שהבורא עושה, הכל לטובה.  
לא תמיד יודעים, לא תמיד מבינים, לעיתים התמונה לא בהירה, 

שהכל   -לפעמים היא מעורפלת או מבולבלת. ועדיין, הדבר הברור הוא  
לטובה, כי העולם הזה מנוהל בידי אבא טוב ומיטיב, שעושה לנו רק 

 טוב, גם כשאיננו מבינים למה!
משנתו זו של יעקב, היא למעשה הלכה פסוקה בשולחן ערוך  

כל מאי דעביד רחמנא לטב ’ ל, שאדם צריך להתרגל לומר  “ח סימן ר“או
 -דהיינו לשנן לעצמו ולהפנים בעמקי ליבו שכל מה שעובר עליו ‘, עביד

 

 לעילוי נשמת 
בי בן שושנה, טלעת בת טאוס,  צדוק בן סעיד הינדי,  ציון נגר בן סעדה, אסתר תוהמי בת סעיד,  נפתלי ברזילי בן ‘בי בן סעדיה, לזכות אריה חג‘בי בת אברהם, מיכאל חג‘שושנה שירה חג

 שולמית, כלנית בת אסתר ורפאל, בת עודד, דיקלה בת אסתר וישראל, חביבה בת צביה, פנחס ששון בן רבקה, אסיה )אילנה( בת הלה, סעידה בת יהודה, חנה מנצור בת יוסף, רחל שגן
 איר בן שמואל, אייל בן ניסים וחנה., ירותי בת לאה, אילנית בת שושנה, נוגה בת מרים, אביבה אשתר בת שלום, עופר בן רוזה, חיים בן דוד בן ארי, בן ציון בן יפת וימימה יששכר

. 



 

אחרי ההלוויה של אברהם אבינו, יצחק וכל בני המשפחה  
חוזרים הביתה. מן הסתם כולם היו נסערים, עסוקים במצוות ניחום 

צריך ‘,  שבעה ’ אבלים. בדעת מי עולה שיצחק אבינו, שכעת יושב  
 רק יעקב לא שוכח שצריך להכין תבשיל לאבא!   -לאכול? 

 אספר לכם מעשה שסיפר רבי יצחק שבדרון בשם אביו:
ל הגיע לירושלים אחרי המלחמה, שבור ורצוץ. “ הרב מבריסק זצ 

השמועה פשטה הרב מבריסק בעיר כאש בשדה קוצים: הרב מבריסק 
נמצא בירושלים! החלה נהירה המונית לביתו. יהודים מכל קצוות 

 העיר הגיעו לשם, לבקש מהרב עצות, ברכות וישועות.  
ל. הוא מסתובב אנה ואנה “ בין הבאים היה רבי איסר זלמן מלצר זצ 

 ולא נכנס לחדרו של הרב.
 “מדוע ראש הישיבה לא נכנס?”ניגש אליו מישהו ושאל: 

רבי איסר זלמן השיב לו בעדינות שהוא ממתין שהחדר יתפנה 
 ממבקרים והרב יישאר לבד.

מיד הודיעו לכולם שראש הישיבה, רבי איסר זלמן, רוצה להיכנס אל 
 הרב ושכולם יצאו.

אחד מתלמידי הרב שהיה שם התפלא מאוד: לשם מה נצרך רבי איסר 
זלמן להיכנס לבד, ביחידות? אלו סודות יש לו? אם רצונו לדבר עימו 

 מדוע לא ישמעו זאת גם אחרים? -בלימוד 
כשכולם יצאו מהחדר, הוא   -סקרנותו בערה בו, ולא פחות ולא יותר  

 התגנב לחדר והתחבא מתחת לארון.
רבי איסר זלמן נכנס לחדר ובידו שקית. מושיט אותה לבריסקער רב 

עם זיתים. הכל מעושר ‘  שלום עליכם, הבאתי לכם סנדוויץ ” ואומר:  
 “.כדת וכדין, אני בעצמי עישרתי

החייתני. עד עכשיו לא ” התרגש הבריסקער רב,  “,  הו רבי איסר זלמן ” 
הכנסתי מאומה לפי כי אינני בקי בהילכות תרומות ומעשרות. אני כבר 

 “.ניגש ליטול ידיים!
רבי איסר זלמן חשש שכך יהיה: הבריסקער רב יבוא לארץ ישראל, 
כאן צריך להפריש תרומות ומעשרות והוא עדיין לא התנסה בכך 

ל, שם פטורים ממצוות הפרשת תרומות ומעשרות. והרי כל מצווה “בחו
אצל הבריסקער רב אינה דבר פשוט כלל וכלל. עליו לשבת שבעה נקיים 
עד שיעשר! הבין אפוא רבי איסר זלמן שמן הסתם עדיין לא טעם 

 מאומה, לכן הביא לו אוכל מעושר כדת וכדין.
רק   -בדעת מי עלה שהבריסקער רב צריך לאכול והוא כמעט מעולף?  

 ל.                      )יחי ראובן(“בדעתו של אדם גדול כרבי איסר זלמן זצ

 הלכות חנוכה
בתקופת בית המקדש השני גזרו מלכי יוון גזירות על ישראל, ועמדו   -

עליהם להשכיחם ממצוות התורה, ולבטל אותם מדתם. ולא הניחום 
המקדש ופרצו בו פרצות, -לעסוק בתורה ובמצוות. נכנסו להיכל בית 

ה, והצילם “ והיה צר מאוד לישראל מפניהם, עד שריחם עליהם הקב 
מידם, וגברו עליהם בני החשמונאים הכוהנים הגדולים, והרגום, 
והושיעו את ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכוהנים. וכשגברו 
החשמונאים על היוונים, נכנסו לבית המקדש, ורצו להדליק את המנורה 
הטהורה, ולא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור שהיה בו כדי להדליק 
את המנורה יום אחד בלבד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, 
עד שכתשו זיתים ועשו מהם שמן טהור. ואותו היום שבו נמצא פך 

ה לחודש כסלו היה, ולכן תקנו חכמים שהיו באותו הדור “ השמן, יום כ 
ה בכסלו, ימי הלל ושמחה, “ לעשות שמונה ימים הללו, מיום כ 

ומדליקים בהם נרות בכל לילה משמונת הלילות, כדי לפרסם הנס. 
 “.חנוכה”וימים אלו נקראים 

אפילו עני המתפרנס מהצדקה שואל או מוכר כסותו לקנות שמן   -
 להדליק לפחות נר אחד בכל לילה.

מעיקר הדין די בנר אחד בכל בית מישראל, בין שבני הבית מרובים,   -
ובין שבני הבית מועטים. ונהגו כל ישראל להדר במצווה להוסיף נר אחד 
בכל לילה, ומנהג הספרדים ועדות המזרח שאחד מבני הבית מדליק 
ופוטר את כל בני הבית בהדלקתו. ומנהג האשכנזים שכל אחד מבני 

 הבית מדליק בפני עצמו.
אם בעל הבית אינו יכול להדליק הנרות בביתו, כגון שצריך לצאת   -

למקום רחוק, ראוי ונכון שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק  
את הנרות במקומו ויוצא ידי חובה ואפילו יודע שיגיע מאוחר לביתו, 

 כמו האיש.           “, להדליק נר חנוכה”והאשה מברכת 
 תורת המועדים(‘)לוקט מ                                                                        

 ‘בחינם, סע לשלום!
הרב א. שומע, וחש כי ליבו מנתר בקרבו. הוא כלל לא ידע  

שהיתה תקלה בדגמים אלה, לבטח לא הכיר את הסיפור הזה על החלפת 
התיקון   -הגיר חינם אין כסף, והנה הוא מתבשר בבשורה כה טובה  

חינמי, ההחלפה על חשבון החברה. ברגע הראשון נזכר כי העלה בדעתו 
לתקן את הרכב במוסך שאינו מוסך החברה, שם לבטח היה משלם טבין 
ותקילין, לפתע הוא מבין כמה גדולה הסייעתא דשמיא ששאל והתייעץ, 

 שם הוא תוקן בחינם! -והחליט להעביר את הרכב למוסך החברה 
 אך זה עוד כלום... 
הוא נכנס אל הרכב, מניע, ולנגד עיניו ניצב מד הקילומטרים,  

והוא ברור, מרצד, אור כתום על גבי מסך המחוונים. הרכב גמע עד 
 קילומטר!!! 046,941עתה: 

הפעם, לא רק ליבו של הרב א. קופץ משמחה, גם הוא בעצמו  
קופץ. פתאום הוא מבין שהרכב ניצל במקסימום את הגיר הקודם, ורגע 

שלח  לו הבורא מתנה   -לפני שיאבד את זכותו להחלפת הגיר בחינם  
יקרה, ושבר לו את הגיר. עתה הוא מצוייד בגיר חדש, ואתו קיבל חינם 
אין כסף, במתנה מאבא שבשמים, בשבירת הגיר בדיוק, אבל בדיוק, 

 ברגע הנכון!
הוא מתחיל לתאר לעצמו מה היה קרה לו היה יוצא צפונה, לו  

ילדיו היו נהנים מעוד יום אחד של טיול. באותו רגע היה מאבד את 
הזכות לגיר חדש, היה נפרד מהון עתק כדי לתקן את התקלה ברכב. 
עתה הבין כי את התקלה שלח לו מלך חנון ורחום, שחס על כספו, זימן 

 הרכב תקין לגמרי, ובחינם! -לו את הקלה ברגע הנכון, והנה כי כן 
ונפלאותיו, והם, ‘  הוא שב הביתה, ומספר לילדיו על חסד ה  

היה בתקלה, כמה טוב היה ‘  המומים ונרגשים, מבינים כמה חסדי ה 
היה ‘  שהוצרכו לפרק את הרכב מכל מה שהועמס עליו, כמה רחמי ה 

 בביטול הטיול, כמה הם חייבים להודות ולהלל...
הנה כי כן, ’ מסכם את סיפורו:  ‘  דרשו ’ הרב א. שסיפורו הובא בגיליון  

הוא חסד.   -הוא נס. מה שנראה לנו כשיבוש    -מה שנראה לנו כתקלה  
 ‘הוא לטובה ולברכה, ובגדול! -מה שנראה לנו כמשהו שלא הולך 

את הסיפור הבא קיבלנו בעדות אישית מפי בעל המעשה, שאחד  
מילדיו נזקק לעבור ניתוח מורכב עקב בעיה רפואית. האב ביקש לערוך 
את הניתוח במהירות האפשרית, אולם בודדים הם הרופאים המומחים 
בניתוח כזה, והתור להתקבל אצלם ארוך ומתמשך. האב לא נח ולא 
שקט, פעל ככל יכולתו, הפעיל קשרים, לחץ על עסקנים, אולם לגודל 

 דבר לא הועיל. -אכזבתו 
עוד מצטער על כישלונו בהקדמת הניתוח, והנה הגיעה לארץ  

ב. יודעי דבר “ זריקה ייחודית, שזה עתה קיבלה אישור רפואי בארה 
עשויה לפתור את הבעיה   -טענו, שישנו סיכוי גבוה שקבלת הזריקה  

הרפואית ולייתר את הצורך בניתוח. ואכן, הילד קיבל מספר פעמים את 
הבעיה חלפה כלא היתה, והוא הבריא   -הזריקה האמורה, וראו זה פלא  

 לחלוטין ללא צורך בניתוח!
לא יאומן כי יסופר, ’ האב, בספרו את המעשה, מוסיף ואומר:   

עד כמה באותה עת הצטערתי והתאכזבתי שאינני מצליח להקדים את 
באותה עת ממש בורא עולם סידר לבני רפואה קלה   -מועד הניתוח  

יש לכך סיבה   -יותר. הנה כי כן, כל עכבה לטובה, וכשמשהו לא הולך  
 ‘טובה ומועילה מאוד!

יהודי יקר! אם גם אתה מתמודד עם תקלות, אם גם אתה חווה 
שיבושים בתוכניות, זכור ואל תשכח כי בורא עולם, מלך חנון ורחום, 

מנהל את העולם, מנווט את מה שקורה כאן,   -אב אוהב ומיטיב  
לטובתך, רק לטובתך. לפעמים רואים זאת בעיניים, לפעמים פחות, 

זה המצב, ללא כחל ושרק. הבה נתחזק באמונה בבורא   -אולם תמיד  
יתברך, בידיעה שכל מה שהוא עושה זה לטובתנו, ואז נזכה לראות 

 בחסדו הגדול וברחמיו המרובים!   
 השבוע(‘ )פניני פר                                                                                      

 )כח, יד( “והיה זרעך כעפר הארץ”

 המדרש שואל: מדוע נידמים ישראל דווקא לעפר הארץ? 
כולם דורכים עליו, והוא שותק... אולם לבסוף   -אלא, שהעפר   

הוא מכסה את כולם... כך ישראל בגלות, בהיותם בין אומות העולם, 
הכל דורכים עליהם, אולם לבסוף, כאשר תבוא הגאולה, יעלו ישראל 

 מעל כל העולם כולו...                                                        )ומתוק האור(
 )כט, יט(“ טוב ִתִתי אותה לך ִמִתִתי אותה לאיש אחר ְשָבה עמדי”

פעם עלה הגאון רבי יעקב ישראל פוזן לאוטובוס   -ובדרך צחות   
שנסע לזיכרון יעקב. לפתע הוא ראה את הגאון רבי חיים גריינימן יושב 
באוטובוס והמקום שלידו פנוי. שאל הרב פוזן את רבי חיים האם אפשר 

טוב ִתִתי אותה לך, ִמִתִתי אותה ” לשבת לידו. נענה לו רבי חיים ואמר:  
              “.לאיש אחר, ְשָבה עמדי

 יעקב ישראל( -)נר לשולחן שבת                                                              


