
מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל

רח' אבן עזרא 2 ירושלים 9242402 טל: 02-5671812 פקס: 077-7671812

ת

לקט אמרות חז"ל
רעיונות, עובדות 
והנהגות מגדולי 

ישראל,
על מדות טובות 
שמביאות לאהבת 
הזולת הנלמדות
מפרשת השבוע
ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן

כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

שבת קודש ג כסלו תשע"ג: הדלקת נרות: ירושלים 4:04 תל-אביב: 4:18 חיפה: 4:08 מוצאי שבת: ירושלים: 5:17 תל-אביב: 5:19 חיפה: 5:17 ר"ת: 5:55

הבאה  זו  היא  ומושלמת,  מעולה  ברכה 
מתוך שמחה וטוב לבב !

בעבור  ואכלה  מטעמים...  לי  "ועשה  מהפסוק:  נלמד 
תברכך נפשי" (פרק כז-ד)

וכתב רבינו בחיי אין כוונת יצחק בשאלת המטעמים בתענוג הגוף וחוש 
הטעם, אלא כדי שתהיה נפשו שמחה ומתענגת. כי בהתחזק כוחות הגוף 
כמו  הקודש  רוח  עליו  תחול  הנפש  שמחת  ומתוך  הנפש  כוחות  יתעוררו 
שאמרו חז"ל: "אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אל 
שלכן  לפי"ז,  הטעמנו,  רנ"ב)  (עמ'  לרעהו  איש  [ובספר  שמחה"..  מתוך 
ביקש יצחק דוקא ציד של בשר, ולכן הובא לו גם יין. כדי שתהיה הברכה 

מתוך שמחת הנפש שהרי "אין שמחה אלא בבשר ויין"...]

אמרו חז"ל (תנחומא-ויחי) כל המברך את ישראל כאלו מברך את השכינה 
שנאמר "כי מבורכיו יחשו ארץ ומקלליו יכרתו" (תהלים לז). [לעומת זאת, 
כאשר בא לידו לברך את איש ישראל, ומסרב, עונשו גדול מאד כמו שאמרו 
חז"ל (ברכות נה) דמי שנותנין לו כוס של ברכה לברך ואינו מברך מקצרין 
את  המברך  כל  מאיר,  רבי  אמר  מברכך".]  דכתיב "ואברכך  ושנותיו  ימיו 
כי  נאמר  לא  מבורכיו".  "כי  שנאמר  השכינה  את  מברך  כאילו  ישראל 

"מברכיהן" אלא כי "מבורכיו".

מאד  ויברח  שיברכוהו,  תמיד  להשתדל  לאדם  ראוי  יועץ:  הפלא  וכתב 
חז"ל  אמרו  שהרי  לעצמו,  קללה  גורם  ולהיות  אדם  שום  עם  מלהתקוטט 
חפץ  אדם  כל  יהיה  ולכן  בעניך".  קלה  הדיוט  ברכת  תהי  טו) "אל  (מגילה 
מחזר  ויהא  לה,  יתאוה  וצדיקים  חכמים  תלמידי  לברכת  ובפרט  בברכה, 

אחריה שברכתן קרובה להתקיים.

ויש להקפיד לענות "אמן" אחר ברכת הצדיקים, וכפי שכתב החזון איש 
רושם  עושה  הדור  גדול  של  ברכה  "כל  כי  טהרות)  על  לספרו  (בהוספות 

למעלה, ועושה עת רצון, ולכן ראוי למתברך לברך את המברך".

ונשאל הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א: האם כח הברכות שייך לנשמה? 
והשיב עפ"י מה שאמרו חז"ל (יומא נד:): בני ישראל הללו שברכתן ברכה 
וקללתן קללה, ולישראל יש כח זה. עוד אמר רבי חיים כי יש ענין שהנצרך 

לברכה יבוא בעצמו לבקש ברכה ולא שעשה זאת באמצעות שליח.

פרשת תולדות



להתפלל ולבקש רחמים על הזולת הזקוק 
לישועה !

נלמד מהפסוק: "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה 
היא" (פרק כה-כא)

דבריו  וביאר  אשתו.  בשביל  פירוש  אשתו" -  הרשב"ם: "לנכח  וכתב 
הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל (בספרו משך חכמה), כי יצחק 
היה בטוח שיהיה לו זרע, שהרי הבטיח השי"ת לאברהם "וקראת את 
כי  היה  חששו  וכל  אחריו"  לזרעו  איתו...  בריתי  והקימותי  יצחק  שמו 
במדרש (פר'  שהובא  כפי  התפלל  לכן  אחרת.  מאשה  בן  לו  שיתנו  יתכן 
סג) שהיה אומר: רבונו של עולם, כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת 
הזו. וכך פירש גם הספורנו: אף על פי שהובטח על הזרע שיירש, התפלל 

להשי"ת שיתן לו אותו הזרע מזאת ההגונה הנצבת נכחו.

מדוע הקב"ה מתאווה לתפלת הצדיקים?
שהקב"ה  מפני  עקרים?  אבותינו  היו  מה  מפני  סב.):  (יבמות  חז"ל  אמרו 
מתאווה לתפלתן של צדיקים. וצריך להבין: מה מיוחד בתפלתן יותר מתפלת 
שאר אינשי דעלמא? ודחוק לומר שתפלת צדיקים עדיפה, משום שהם יודעים 
שתפלת  מצינו  כבר  שהרי  ונשגבות,  נעלות  בכוונות  בתפלתן  טוב  יותר  לכוון 
ה'  "קרוב  ככתוב:  הקב"ה,  אצל  ביותר  מקובלת  הלב  ונשברי  המדוכאים 

לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע", וזאת גם ללא כוונות נעלות ונשגבות, דהעיקר 
צדיקים,  לא  הם  אם  גם  לב  נשברי  שישנן  נמצא  בעי"!  ליבא  "רחמנא  הוא: 

וישנן צדיקים שאינם שבורי לב. ואעפי"כ הקב"ה מתאוה לתפלתן. וצ"ע.

וגם  לצדיקים  גם  המשותף  וברור  יסודי  כלל  שישנו  לבאר  נראה  אלא 
לנדכאים ושבורי הלב, שגורם לכך שהקב"ה יתאוה ויקבל את תפלתם וכלל 
זה יכול להתאים לכל יהודי, והוא: שיגש לתפלה מתוך הרגשה והכרה ברורה 
שאין לו על מי לסמוך בעולם כלל ואין לו במי להסתייע אלא בהקב"ה בלבד! 
ורק בו תולה מבטחו, ומקוה ומצפה רק לישועתו בלבד! לתפלה כזו מתאוה 

הקב"ה והיא שמתקבלת.

אלו  את  רק   - לחסדו"  המיחלים  את   - יראיו  את  ה'  שנאמר: "רוצה  הוא 
שמייחלים רק לחסדו ולא מצפים לגורם נוסף שיעזור. וזה שאנו מדגישים 
לך".  קיווינו  או "מעולם  לך"  יחלנו  כאשר   - עלינו  ה'  חסדך  בתפלה: "יהי 
השי"ת  את  רק  תמיד  שרואים  לפי  לצדיקים  רק  כלל  בדרך  ישנה  זו  מעלה 
לנגד עיניהם ואפס זולתו, וכן לנשברי הלב שהם במצב שאין להם כבר תקוה 

משום גורם, אלא מקווים לישועת ה' בלבד ועליהם נאמר "תפלה לעני" וגו'.

התפלה היא 'רפואה' טבעית ולא סגולית
אומרים חז"ל בגמרא (ברכות יב:): "כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו 
לי  חלילה  אנכי  "גם  א-יב,כג)  (שמואל  שנאמר  חוטא  נקרא  מבקש  ואינו 

מחטוא לה' מחדול להתפלל בעדכם".

מהפסוק  זאת  ללמדנו  חז"ל  הוצרכו  מדוע  זצ"ל:  אלישיב  הגרי"ש  ותמה 
בנביא, והרי פסוק מפורש בתורה "לא תעמוד על דם רעך" וממנו ניתן ללמוד 
שכל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש הריהו חוטא. ואף אם 
נימא שהפסוק מדבר על חולה שיש בו סכנה, עכ"פ גם בחולה שאין בו סכנה 
נחייבו להתפלל משום מצות גמילות חסד. (וגם נכלל במצות "השב תשיבם").

ותירץ הגרי"ש אלישיב עפ"י המחלוקת המובאת במשנה (יומא פ"ח משנה 
בסכנה  וחייו  שוטה  כלב  שנשכו  במי  חרש  בן  מתיא  ורבי  חכמים  בין  ז) 
לחכמים אסור להאכילו מיותרת הכבד של הכלב, כי אין זה רפואה בדוקה. 
המצוות  על  עוברין  שאין  סוברים  שחכמים  המשניות  בפי'  הרמב"ם  וביאר 
אלא ברפואה בלבד, ר"ל בדברים המרפאין בטבע והוא דבר אמיתי מתוך 
מרפאים  שהם  בדברים  להתרפאות  אבל  לאמת,  הקרוב  והנסיון  הדעת 

בסגולתן אסור. כי כוחם חלש, אינו מצד הדעת ונסיונו רחוק".

השתדלות  חובת  שיש  לומר  מקום  היה  הפסוק  שאילולי  י"ל]  לפי"ז 
רק בדברים המרפאין בדרך הטבע. אבל תפלה היא השתדלות רק בדרך 
הפסוק  משמיענו  לפיכך  החולה,  על  להתפלל  חובה  אין  וממילא  סגולית 

בשמואל שמי שאינו מתפלל נקרא חוטא.

נראה להוסיף ולהביא ראיה לדברי הגרי"ש אלישיב שתפלה אכן  מועילה 
בטבע ולא רק בדרך סגולית, ממה שמבואר במהרש"א (על גמרא קידושין 
שבכל  (אף  מזכויותיו  לו  מנכין  אין  התפלה  ע"י  נס  לו  שנעשה  שמי  כט:) 
המקרים מקובל שמי שנעשה לו נס מנכין לו מזכויותיו), לפי שהטביע הקב"ה 
בכח התפלה שתועיל בדרך טבעית. נמצא לפי תרוצו של הגרי"ש שזה גופא 

מלמדינו הפסוק הנוסף, ויש למהרש"א מקור לדבריו מהפסוק.



להיות אמיתי במעשיו ובדיבוריו עם הזולת !
כמתעתע"  בעניו  והייתי  אבי  ימושני  "אולי  מהפסוק:  נלמד 

(כז-יב)
ואמרו חז"ל: כל המחליף בדיבורו [רש"י: משנה בדיבורו שלא יהיה ניכר] כאילו 
ג)  (חבקוק  התם  וכתיב  כמתעתע"  בעיניו  "והייתי  הכא  כתיב  זרה.  עבודה  עובד 
"הבל המה מעשה תעתועים" (סנהדרין צב.). לאור דברי חז"ל אלו, הכיצד שינה 
יעקב בדיבורו? התשובה היא כפי שכתב רש"י (מכות כד): לא רצה [יעקב] לשקר 
בני"  קללתך  "עלי  כדכתיב  הדיבור,  פי  ועל  הכריחתו  שאמו  אלא  מתחילה... 

ומתרגמינן "אלי אתאמר בנבואה".

בדיבורו  לשנות  לאדם  מותר  כי  זצ"ל  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  הורה 
מדקדוק האמת כאשר יש בכך תועלת לזולת ועשיית חסד עמו. למשל: אין איסור 
אליו  יצטרף  שפלוני  בכדי  אחר,  לכיוון  שנוסע  ולומר  לשנות  מכונית  לבעל  שקר 
בנסיעתו, כי עושה כן לתועלת וכדי לעשות חסד, ובלאו הכי לא ירצה פלוני להטריחו 

לנסוע חוץ למקומו.

לאחר  רכב  בעלי  נהגים  ידי  על  נשאל  אחת  שלא  זלמן  שלמה  רבי  תלמידי  וכתבו 
שמחות חתונה וכדומה "האם הרב נוסע הביתה"? והציעו בעלי הרכבים את עצמם 
בבקשה לזכות להסיע את רש"ז לביתו. אולם שאלה "תמימה" היה שואל אותם כל 
פעם: "האם אתה בין כה נוסע לשערי חסד?" והלה השיב ב"הן" ומיד באה ההסכמה 

לנסוע עם בעל הרכב.

מעשים כאלו שחזרו על עצמם תמידין כסדרן, היו תמוהים במקצת בעיני הנוכחים: 
מה סובר רבי שלמה זלמן, האם הוא באמת חושב שכל כך הרבה רכבים "נוסעים 

בין כה" לשערי חסד? [והיאך זה שגורם להם בעקיפין לשנות מן האמת?]

ואולם התמיהה נתיישבה מדבריו של רבי שלמה זלמן עצמו, כאשר נשאל על אופני 
אמירת השקר המותרים, האריך בדוגמאות שונות של שינוי מהאמת כשזה לתועלת, 

והביא לכך דוגמא אישית:

"פעמים קורה ששואל אותי אדם אם יכול להסיע אותי הביתה, ואני שואל אותו 
אמת,  אומר  שאינו  אני  יודע  בחיוב.  משיב  והלה  חסד,  שערי  דרך  עובר  כה  בין  אם 
ולא היה בדעתו כלל להגיע לשם. אבל הוא עושה זאת לטובתי לעזרני ולהסיע אותי 
הביתה, אלא שחושש שלא אסע איתו אם יאמר שנוסע במיוחד, ואכן מותר לשנות 

בשל כך, כיון שהוא לתועלת ועשיית חסד. (עפ"י שלמי מועד)

שלא לגרום צער וטרחה יתירה לזולת !
נלמד מהפסוק: "ויזד יעקב נזיד" (פרק כה-כט)

ואמרו חז"ל (במדרש הגדול): בא וראה כמה עבדים ושפחות היו לו לאביו, 
וכשהוא בא מבית המדרש, מוצאן שהן ישינין, אינו רוצה להרגיש ולהצהיב 
א-א,ו)  (שמואל  צרתה"  "וכעסתה  בפסוק  התרגום  כפירוש  [=להכעיס, 
לעצמו".  ומבשל  עומד  הוא  אלא  שישמשו  מהן  אחד  את  לה"]  ומצהבה   -
ומעתה נדון בעצמינו: אם כך היה יחסו של יעקב אבינו למשרתיו, על אחת 

כמה וכמה כלפי כל אדם.

על  המכביד  חסידים-תתרעד):  (בספר  ז"ל  החסיד  יהודה  רבי  כתב 
שאר  או  בניו  ללמד  או  מלאכתו,  לעשות  אחד  השכיר  אם  כגון  השכירים, 
דברים, לא יטריחנו יותר מדי או ממה שהתנה עמו להטריחו. ואין להתנות 
יותר  לילך  יכול  שאינו  יודע  אתה  אם  לעשות.  שיכול  מה  על  יותר  אדם  עם 
מכך וכך מיל, אל תאמר לו: על מנת שתלך, יותר ממה שאתה יודע שיכול 
לילך. אף על פי שזה מתרצה, אסור לו להטריחו יותר מאשר יכול לסבול, וכן 

בכל השכירות.

ומצינו אצל גדולי ישראל, שמרוב זהירותם מלהטריח את זולתם, נמנעו אף 
מלגרום שיקומו לכבודם... ועשו זאת לא רק בגלל ענותנותם, כפי שאומרים 
חז"ל (במד"ר טו): אמר ר' אבא הכהן בר פפא, כשהייתי רואה סיעה של בני 
אדם, הייתי הולך בדרך אחרת שלא להטריח עליהן שלא יהיו רואין ועומדים 
מלפני. וכשאמרתי הדברים לפני ר' יוסי ב"ר זבידא אמר לי צריך אתה לעבור 

לפניהם ויהיו רואין אותך ועומדים לפניך, ואתה מביאם לידי יראת שמים.

זצ"ל  פינקל  הגרנ"צ  מסלבודקא -  הסבא  עצמו  על  שקיבל  הקבלות  אחת 
היא להזהר במאד שלא לפנות לבני הישיבה בדרישות ובבקשות "מיותרות", 
מחשש שמא יעבור על לאו ד"לא תרדה בו בפרך", שהרי הם לא יוכלו לסרב 

לו...




