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סיפור מחזק שאירע בימים אלו על כח התפילה וההשגחה
פרטית – מיוחד לערב פסח!
אמר הכותב :השבוע ניגש אלי יהודי ת"ח ,ידיד קרוב ,וסיפר לי
בהתרגשות את הנס שאירע בביתו בימים האחרונים .הוא הוסיף לומר
לי בהתרגשות" :סיפור זה יכול לחזק רבים במשך כל ימות השנה ,אך
בפרט בערב פסח! על כן ,נא תפרסם זאת ,בכדי שאנשים יבינו מה היא
כוחה של תפילה ואמונה בהשגחתו הפרטית של הקב"ה ,המשגיח על כל
בריותיו לז ּונם ולכלכלם".
וכך מספר בעל המעשה" :התחתנתי לפני כ 20-שנה .וכמו כל זוג צעיר,
ההורים קנו לנו מוצרי חשמל בסיסיים :תנור אפיה ,מקרר ,מכונת כביסה
וכו' .ברוך ה' המשפחה גדלה ,והתנור האפיה  +הכירים ומבערי האש
שמעליו ,בהם השתמשנו כל כך הרבה שנים ,כבר עשו את שלהם...
התנור כבר עובד רק למחצה לשליש ולרביע ,ולהבות האש כבר חלקם
לא נדלקים היטב ,כך ,שקשה מאד לבשל עליו ולאפות בו כסדר מידי יום
ויום וערבי שבתות וחגים".
ממשיך איש שיחי ואומר" :זוגתי אשת חיל היודעת את מצבנו הכלכלי
הלא פשוט ,שקניית תנור וגז חדשים ,הוא לא דבר שאנו יכולים לעמוד
בו כלל וכלל ,מעולם לא אמרה נואש ,ובמסירות ניסתה כל העת,
להמשיך לאפות ולבשל למרות הקושי והאיטיות הרבה ,דבר שגוזל
שעות רבות ,בפרט בערבי שבתות וחגים בהם צריכים לבשל ולאפות
בכמויות עבור משפחה ברוכת ילדים בלעה"ר".
"אך בשבועות האחרונים ,המצב נהיה כבר בלתי סביל ,ובהתקרב חג
הפסח ,אמרה זוגתי ,שאי אפשר להמשיך לתפקד כך ,חייבים תנור וגז
חדשים ,בכדי שנוכל לבשל כראוי לחג הקרב .אך מה עושים? איך נעמוד
בהוצאה זו? הרי על ההוצאות הקטנות של אוכל והקיום הרגיל ,אנו
נאבקים ,אז איך אפשר לחלום על הוצאה של קניית תנור חדש?"
כיהודים מאמינים בני מאמינים ,התחלנו אני וזוגתי לעשות מה שאנו
עושים בכל העת – ומה שעושה כל יהודי בעת שצריך כל דבר:
התחלנו להתפלל ולבקש מבורא העולם הזן ומפרנס ומחיה אותנו כל
העת ,שישלח לנו תנור וגז חדשים.
"ידענו שיש כתובת אחת! לכל מה שאנו צריכים ,ועל כן גם אני וגם
זוגתי ,בקשנו כל העת מבורא העולם שישלח לנו את מבוקשנו ,כי
הרי העושר והכבוד מלפניו ,והוא מושל בכל ,ובידו כח וגבורה לגדל
ולחזק ולכלכל לכל!"
"בימים האחרונים ,עת כבר התקרב ממש החג ,לא אמרנו נואש,
והמשכנו להאמין ולבטוח בבורא העולם ,שיכול ברגע אחד לתת את
הנדרש ,כי הוא מלך רב להושיע ,ויש בידו אין ספור דרכים לפטור לנו
את מצוקתנו ,ועל כן המשכנו בדיבורים של תפילה ,אמונה וביטחון
בבורא העולם"...
וכאן מגיעה הישועה באופן בלתי צפוי:
"זוגתי שמרבה לשוחח עם אחותה כרגיל ,אף סיפרה לה ,כמה וכמה
פעמים בעת האחרונה על עלילות הגז והתנור המקרטעים ,הבלתי
נסבלים .וכמו שיחתם של נשים צדקניות ,הם תמיד הפטירו זה לזה" :אנו
סומכים על הקב"ה שיכול ברגע אחת להושיענו"!
"השבוע ,שוחחה זוגתי עם אחותה ,ובין הדברים היא עוד פעם שפכה
לה את ליבה על החג המתקרב ,ועל הישועה שהם זקוקים לו עם התנור
והגז"...
"אחותה שסיימה לדבר עמה ונתיקה את קו הטלפון ,אמרה לבעלה,

הלא הוא גיסי" :איך אפשר למצוא להם פתרון למצוקתם בקניית התנור
והגז?"
וכאן ממשיך איש שיחי ואומר" :לא שגיסי הוא בעל יכולת ,הוא גם אברך
שמתמודד בפרנסת ביתו יום ויום ,אך יהודים ערבים זה לזה ,ומנסים בכל זאת
לחשוב אחד על השני ולראות איך אפשר לעזור".
"גיסי חשב לרגע ואז אמר :אולי נסתכל באנשי הקשר שבמכשיר הטלפון
שברשותי ,אולי נמצא שם מישהו שיכולים לרתום אותו בכדי לעזור להם...
הוא מדפדף ומדפדף בשמות שבמכשיר הטלפון ,ולפתע הוא רואה :יענקל –
תורם .הוא חשב לעצמו" :מי זה האדם שרשום לי כאן ,בעצם אני רשמתי ,אך
אינני זוכר מי זה"? ואז נזכר ,שבעבר ,הוא היה שותף לגיוס כספים עבור בית
מדרש בבניה ,וכנראה מאותה תקופה ,רשום לו את אותו שם ,אך הוא לא
הצליח לזכור מי זה והאם בכלל הוא מכיר אותו ,או שדיבר עמו אי פעם.
הוא אמר לעצמו" :אינני יודע מיהו ,אך אם כתוב לי לצד שמו את המילה
"תורם" ,כנראה מישהו נתן לי אז את המספר ולא עשיתי עמו כלום ,מה יכול
לקרות ,בא נתקשר ליענקל הזה ,ונספר לו דברים כהויתן ,אולי הוא יהיה שליח
טוב עבורם".
הוא התפלל לבורא עולם שיתן לו את המילים הנכונות ,וחייג" :הלו ,זה יענקל,
שמי ישראל מנדלוביץ )שמות בדויים( ,אתה לא מכיר אותי ,אבל כך וכך
הסיפור ,ישנה משפחה שהתנור בביתה כבר לא מתפקד והם מתקשים מאד
בחיי היום יום וכו' וכו'....
יענקל שומע ומפטיר" :אני עזרתי כבר הרבה בתמיכה של קמחא דפיסחא
עבור כמה כוללים של אברכים ,אני כבר מספיק נתתי ,אין לי עוד יכולת ,אני
יכול לתת לך משהו קטן ,אבל לא מעבר לזה"...
השיחה כמעט נותקה ,ואז יענקל שואל" :רגע ,מה אמרת ,שקוראים לך ישראל
מנדלוביץ .אתה קשור למשה מנדלוביץ"?
כן ,משה מנדלוביץ הוא המחותן של השווער שלי!
אה ,משה מנדלוביץ מחותן שלכם! זה משהו אחר .איי ,אני למדתי עם משה
מנדלוביץ בישיבה בארה"ב .זה יהודי מיוחד! וכו' וכו'...
כטוב ליבו של יענקל ,בזוכרו את ידידו משה מנדלוביץ ,הוא שוב שאל" :אז
מה בקשת? – תנור וגז עבור משפחה ברוכת ילדים ,נו ,אולי תלך לחנות
מוצרי חשמל ,תבדוק מחירים ,כמה עולה ,ותחזור אלי ,אולי נוכל לעזור
משהו"...
ממשיך איש שיחי ואומר" :גיסי הלך לחנות מוצרי חשמל ובדק והשווה מחירים
בין שני חנויות ,וחזר ליענקל ,ואמר לו :יש בידי מחירים ,לכמה סוגי דרגות
וסוגים של תנורים .זה מתחיל באלפיים שקל ומגיע לששת אלפים שקלים
לתנור רחב ,בעל קיבולת ואפיה משובחים".
יענקל משתהה לרגע ,ואומר" :אלו סכומים שלא חשבתי עליהם כלל וכלל
לתת .חשבתי לתת חלק מהסכום ,אבל אם זה באמת כפי שספרת ,אולי
צריכים לעשות מצוה בשלימות ולשמח את אותה משפחה – אני הולך על
זה!
תביא לי את בעל החנות לטלפון .אני רוצה לשלם על התנור הטוב ביותר
שציינת .אני רוצה לקיים את המצוה כראוי .ואני מבקש ממך ,אל תספר לי
מי היא המשפחה הזאת .אני רוצה לקיים מתן בסתר .אני אתן את פרטי
כרטיס האשראי לבעל החנות ,ואשלם לו את כל הסכום ,ואתה תתן לו את
הכתובת לאן לשלוח את התנור...
"גיסי היה המום ולא האמין למשמע הדברים ,בקושי הוא הצליח להודות כראוי
לאותו יענקל ,ובעל החנות כבר שאל אותו את פרטי הכתובת למשלוח
התנור".

"אך מה התברר בסוף :שאותו משה מנדלוביץ שיענקל כל כך שמח
לשמוע שהוא מחותן שלהם ,והודות לכך ,נפתחה לבו לשמוע שוב את
פרטי המקרה ולעזור .הוא בכלל משה מנדלוביץ אחר .אדם אחר עם
אותו שם .אך כשהקב"ה מחליט להביא ישועה ,הוא מצרף פרטים
לפרטים :האשה מדברת עם אחותה ,אחותה מדברת עם בעלה ,בעלה
מנסה לדפדף באנשי קשר ,מתקשר ליענקל – תורם שאינו מכיר ,יענקל
שמח לשמוע שאיש שיחו הוא מחותן של משה מנדלוביץ ידידו ,ואז
מגיעה הישועה"....
מסיים איש שיחי בעל המעשה ואומר" :איזה אבא גדול יש לנו בשמים,
השומע תפילת כל פה ,והנותן לכל אחד את כל צרכיו – עיני כל אליך
ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו".
"כמה גדולה כוחה של תפילה ,של אמונה ובטחון ,לתת לאדם את כל
צרכיו .רק לדבר עם הכתובת האחת והיחידה ,ולבטוח בו באמת –
השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך!"
מסיים איש שיחי בעל המעשה במילים אחרונות:
"ראוי לספר סיפור זה ולחזק את עם ישראל ,בפרט כעת בערב חג
הפסח ,שהרבה זקוקים לישועות בכדי לכלכל את משפחתם כראוי בחג
הפסח .שידעו עם מי צריכים לדבר ואל מי צריכים לפנות :אל האבא
הגדול ששומע הכל ובאפשרותו לתת לכל את הכל בכל מכל"!...
•
אני הכותב ששומע את הדברים ומתרגש ,אומר לעצמי ,צודק אותו
אדם בעל המעשה שראוי לספר את הסיפור בערב פסח ,לא רק כפי
שציין ,בכדי לחזק אנשים שנמצאים כעת במצב דומה להשיג את צרכי
החג ,אלא גם בכדי לדעת ,שגם את הדבר שאליו אנו מחכים בערב פסח
יותר מתמיד ,אפשר להשיג אותו רק עם תפילה אמיתית מעומק הלב!
חז"ל הק' )ר"ה י ע"ב( גילו לנו ש"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל".
כלומר ,מידי שנה בשנה ,כשמגיעים הימים הק' הללו שבהם גאל הקב"ה
לראשונה את עמו מגלות קשה וכואבת ע"י ניסים ונפלאות ,ישנה
אפשרות שגם אנו נגאל לחרות עולם לאחר אלפיים שנות גלות .אך
לדאבוננו ,כבר כל כך הרבה שנים ,עובר ניסן ועוד ניסן ועדיין לא
נושענו!
אולי נקח מוסר השכל מהסיפור הנ"ל על כוחה הגדול של תפילה?!
מה חשבתם ,שהקב"ה רק יכול לתת תנורים למי שצריך ומבקש! הוא
יכול גם לתת לנו את בית המקדש! אם נבקש ונבקש בתפילה אמיתית!
•
ראו מה שמספרים חסידים שהיו בליל הסדר אצל רבם הרה"ק רבי יוסף
יצחק מליובאוויטש זי"ע ,שבתוך הדברים אמר ,דהנה העולם טועים
וסוברים ,שאין בין דור היוצאים ממצרים לדורינו אנו אלא משה רבינו
בלבד ,שבימיהם זכו לגאולה מפני שהיה משה רעיא מהימנא עמהם
והוציאם ממצרים ,ואילו בזמנינו לא זכינו למנהיג כמשה רבינו ולכן
עדיין לא נושענו ולא נגאלנו מן הגלות המרה הזאת ,אך האמת אינה
כן ,אלא מה שחסר לנו הוא החלק של "ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו",
ולא זכו שנשלח משה רבינו להושיעם כי אם בזכות הצעקה אליו
יתב"ש ,והכי נמי בימינו אלה ,אם נקיים כראוי "ונצעק" אזי מיד בא
יבוא ברנה ,ויבוא משיח צדקנו לגאלנו.
כן אמר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מצאנז קלויזבורג זי"ע ,שלכן לא
נזכר שמו של משה רבינו בכל נוסח ההגדה של פסח ,ללמדנו שכדי
לזכות לגאולה שלימה אין בני ישראל זקוקים למנהיג גדול וקדוש כמשה
רבינו ע"ה ,רק אין לך דבר כצעקה ותפילה המקרבת את הגאולה ,וזה
גם מה שגרם לגאולת ישראל ממצרים וכמו שנאמר )שמות ב ,כג(
"ותעל שועתם אל האלקים".

 3טעמים מדוע נקראת השבת שלפני פסח "שבת הגדול" מתוך
 10טעמים שהובאו ב"הגדה של פסח" המפוארת "פנינים"
 .1הלבוש )סימן תל סעיף א( כתב ,שלכן שבת זו נקראת "שבת הגדול",
כי היא הקדמה לגאולה ,שנאמר בה )מלאכי ג ,כו( "הנה אנכי שולח לכם
את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא ,והשיב לב אבות על
בנים ולב בנים על אבותם".
ונראה דכוונת דבריו הוא ,על פי מה דמובא ב"זוהר הקדוש" )הבאנו
זאת באריכות בהגדה החדשה ,בטעם שאין אומרים תחנון בכל חודש
ניסן( ,שבאותה שנה שיבנה בית המקדש ,הקב"ה ימחה ויבער סופית
את עמלק בי"ד בניסן ,וזה מרומז במה שכתבה התורה "כי י"ד על כס
י-ה מלחמה לה' בעמלק" ,שהכוונה שבתאריך י"ד ניסן אז יהיה
המלחמה הסופית בעמלק .וכתבו הקדמונים כי מעת ששורפים את
החמץ בתחילת שעה רביעית ועד חצות ,יש שלוש שעות ,ובזמן זה
עתידה להיות מלחמת גוג ומגוג ,ועל כך מתפללים "הושע נא שלוש

שעות" להנצל מרווחה מחבלי משיח .ולאחר מכן בלילה – בליל הסדר ירד בית
המקדש מן השמים ותבוא הגאולה ,וכפי שדרשו חז"ל בניסן נגאלו ובניסן
עתידים להיגאל".
ולכן שבת זו היא "שבת הגדול" ההכנה ליום הגדול והנורא שיהיה ברחמים
מרובים בימים הבאים עלינו לטובה.
 .2הטעם שנקראת השבת שלפני פסח "שבת הגדול"  -הסביר הרה"ק בעל
ה"שארית מנחם" זי"ע ,משום דמובא בזוהר הקדוש )ח"ב פח (.דשבת קודש כל
שיתא יומין מיניה מתברכין) .כל הששת ימים של השבוע שלאחר מכן
מתברכים מהשבת( .והנה אמרו חז"ל )ראש השנה טז (.בפסח נידונין על
התבואה ,היינו פרנסה .ובשבת שלפני פסח מתברכים ממנה כל השיתא יומין
ובכללם חג הפסח ,ועל ידי כן נידונים לפרנסה והשפעות טובות בפסח לכל
ימות השנה.
לכן ,נקרא השבת שלפני פסח "שבת הגדול" ,כי בכל שבת מתברכין מיניה
ששת ימות השבוע בלבד ,ובשבת זו מתברכים חג הפסח ועמו כל השנה
בהשפעות טובות...
 .3הרה"ק בעל ה"שפת אמת" מגור זי"ע אמר דהטעם ששבת זו נקראת בשם
"שבת הגדול" ,כי עד ליציאת מצרים היתה השבת מציינת עובדה אחת ,את
בריאת העולם על ידי הבורא יתברך ,ככתוב )שמות כ .יא( "כי ששת ימים
עשה ה' את השמים ואת הארץ" .אבל מיציאת מצרים והלאה נוסף לה לשבת
דבר נוסף" ,זכר ליציאת מצרים" ,ככתוב )דברים ה ,טו( "כי עבד היית בארץ
מצרים ויוציאך ה' וכו' על כן צוך ה' לעשות את יום השבת".
מצות השבת קיבלה ,איפוא ,מעת יציאת מצרים יתר גדולה בהיותה עדות
כפולה ,לבריאת העולם ולשחרור ישראל מבית עבדים .על כן ראויה השבת
להיקרא בשם "שבת הגדול"...

שבת זו הושוותה ליום הכיפורים!
הרה"ק בעל ה"חידושי הרי"ם" זי"ע השווה את קדושתה של שבת זו לקדושת
יום הכיפורים ,ודרש מעין גזירה שווה ,דיום הכיפורים הוא בעשור לחודש ,וכן
פסח מצרים מקחו בעשור לחודש ,כדכתיב )שמות יב ,ג( "בעשור לחודש הזה
ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית" ,וכמו שעצם היום של יום
הכיפורים מכפר ,כן נמי שבת הגדול מזככת ומקדשת את נשמת ישראל מכל
פגם ועון כי אותם ימים נזכרים ונעשים...
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