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)פרשת משפיעות שפע רב על כל השבוע, כדברי הזוה"ק ות תהשב
 א".תלי שביעאה ביומא ותתא דלעילא ברכאן כליתרו דף פח.( "

, אחת פרשת עקב, יש בה השפעות רבותובפרט השבת הקרובה 
ההשפעות העצומות היורדות בשבת הקרובה היא ההשפעה של "לא 

 יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך". 

צער של הייחול והציפייה לילד, א הואחד היסורים הקשים ביותר ה
'צער העקרות הוא כאב שלא חולף לעולם'. לכל  יש ביטוי שאומר כך:

עקרות היא עינוי שלא מתרגלים אליו.  כאב מתרגלים במשך הזמן, אך
בחיים הוא  שכן עקרות היא להפסיד את החיים עצמם. העסק העיקרי

גידול ילדים, הם ההווה שלנו, הם העתיד שלנו והם המשמעות של 
החיים רק בכאילו. רחל זכה בילדים, חי את  החיים. ואילו אדם שלא

לי בנים ואם  : "הבהבמילים קשותליעקב אבינו אמנו אומרת זאת 
 -מי שאין לו בנים מסיקה כי בנדרים )סד.( והגמרא  .אין מתה אנוכי"

  .חשוב כמת

ובה כלל ישראל קוראים בתורה "לא יהיה בך עקר והנה השבת הקר
א של ילדים רוע עצום ונפשיעים פ" אשר בזה משךועקרה ובבהמת

יזכו  ימאיק שכל זקוקים להיפקד בזרע שלצון, ריהי ו .לכלל ישראל
  רך. בתבבנים זכרים לעבודתו י להיפקד

חומש כ"ק מהרי"ד מבעלז זי"ע, שבשם מובא בספרים הקדושים 
מז, רוהביא לכך  להמשיך פריה ורביה. בכללותו מסוגלדברים 

שבפרשת תולדות מצינו שיצחק חפר חמש בארות )במדרש יש 
חמש בארות או ארבעה כפשטות הכתוב( ובמדרש  מחלוקת האם חפר

מבאר, שכל באר הוא נגד חומש אחר, והבאר החמישי הוא כנגד ספר 
"ויקרא שמה  )תולדות כ"ו, כ"ב(דברים, ואצל הבאר החמישי כתוב 

רחובות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ", רמז שחומש 
 .דברים מסוגל להיוושע בזרע של קיימא. עכ"ד

אומר ה"חתם סופר", אין אומה שאין בה עקרים ועקרות, אבל כדי 
אצלם את הנזק, הקב"ה גורם לכך שעקר יתחתן עם עקרה  למעט

כי הרי יקלקלו למישהו אחר. אבל בעם ישראל זה הפוך,  וממילא לא
ם, ידפו של דבר עקרים והעקרות יזכו לילובסוהקב"ה נענה לתפילות 

ם רגילה, וכן עקרה תתחתן עם שעקר יתחתן עהקב"ה ן מגלגל לכ
שלא ינכו להם מזכויותיהם, וזהו שנאמר "לא  אדם רגיל, למעט בנס

 .יהיה בך עקר ועקרה" יחד

מה היו אבותינו עקורים?  ניפמ" )סד.( "ל ביבמותוזהו מה שאמרו חז
 ."מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים

וצריך אתה לדעת כי כח  (:ג"י ,א"י קבע)רבנו בחיי וכמו שכתב 
הנצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. התפילה גדול אפילו לשנות הטבע ול

, "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו"לשנות הטבע, מיצחק, שנאמר 
מה, ד( מפני מה נתעקרו האמהות, מפני שהקב"ה  ר"ודרשו חז"ל )בר

מתאוה לתפילתן של צדיקים, ביארו לנו בכאן כי לא בא העקרות 
 .וכו' תנה בהן הטבעלאמהות אלא מפני התפילה, וכשהתפללו בזה נש

 עכ"ל.

ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע פרשת לך לך אות )להרה"ובספר אמרי פנחס 
האבות מחמת שהיו עקרים והתפללו ועשו  ,, כתב וז"ל: אמרכ'(

להיות לו בנים.  מוכרחשכל מי שיתפלל על בנים  ,פעולות לדורות
 עכ"ל. 

וזה מראה את כוחה של תפילה, חנה אמא של שמואל היא הסמל של 
)ברכות לא.(  אמרו חכמיםו"אל הנער הזה התפללתי",  -תפילה 

הלכות גדולות בהלכות תפילה נתחדשו על ידה בתפילתה, ואלו הן: ש
המתפלל צריך לכוון את ליבו, ועליו לחתוך את המילים בשפתיו, ולא 

 ו. יגביה את קול

על פי מה ויש לומר, מדוע חנה היא המסמלת את כוחה של תפילה, 
שמואל )פ"ד ס"ד(: רבי שמואל בר נחמן בשם רבי שמובא במדרש 

 יונתן אמר: בת מאה ושלשים נפקדה חנה כשם שנפקדה יוכבד.

ומובא בפסיקתא רבתי )פמ"ג ס"ה(: וחנה צירפה הקב"ה אף היא לפי 
כחה, וכמה צירף אותה? אמרו רבותינו: תשע עשרה שנה. והיאך? 

וילדה לו  אלא עשר שנים ששהתה עמו ולא ילדה, ונטל את פנינה
עשרה בנים, שכן אתה מוצא שאלקנה אומר לחנה: "הלא אנכי טוב 

אילו בניה של פנינה, ואתה נותן שמונה שנים  -לך מעשרה בנים" 
לעיבורים ושנה אחת לעיבורו של שמואל הרי תשע עשרה שנה, 

 ואחר כך פקדה כי פקד ה' את חנה. ע"כ. 

, ועל אף גילה המבוגר שעל נמצא כי חנה התחתנה בגיל מאה ועשר
מתפללת ומתחננת שתזכה פי הטבע אין ביכולתה להביא ילדים, היא 

ת, ללפולא שנה ולא שנתיים במשך כמעט עשרים שנה היא מתלבן, 
 ובסופו של דבר זוכה לבן.

ותצחק שרה. (: ב"י ,ח"י)וירא ספורנו הביא סמך לכך מדברי הויש ל
שחשבה שהיה דבר המלאך ברכת נביא בלבד כענין אלישע לא נבואה 
ושליחות האל ית'. וחשבה שלא יושג זה בזקנים בברכת שום נביא כי 
אמנם להשיב הבחרו' אחר הזקנה הרי הוא כתחיית המתים שלא 

 עכ"ל. .בתפלה משגת חן מאתוצות האל פרטית או תהיה זולתי במ

 ונראה לומר דבר חידוש מדוע התחתנה חנה בגיל כל כך מאוחר?

ח'( על הפסוק "ופניה המובא במדרש שמואל )פרשה ב' סימן על פי 
לא היו לה עוד מלמד שהיו פניה של חנה דומין לקוף ולסריס 

 ונתרפאו".

התחתנה בגיל מאוחר כיון שאף כלומר, שהיתה מכוערת מאוד ולכן 
ה, אולם אלקנה מגודל יראת מכוערת כמותלהינשא לאחד לא רצה 

תענית סוף שמים שלו לקח אותה לשם שמים וכדברי הגמרא ב
 .ן היו אומרות וכו'""מכוערות שבה

ובזה נבין מה שאומר המדרש שמואל שאומר על הפסוק "ונתת 
לאמתך זרע אנשים" רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אנשים שלא 
יהיו פניהם דומין לא לקוף ולא לסריס. ע"כ. כי חששה חנה שמא 

 בניה יהיו דומים לה.

משום  להשפעת עקרות,גלת מסו הויש לומר הסיבה שהשבת הקרוב
 שהפרשה פותחת "והיה עקב תשמעון" אין והיה אלא לשון שמחה, 

הרה״ק רבי רפאל : כפי שמסופר .ת השמחה להביא ילדיםוסגול
ק רבי שמואל מקאמינקא "ע נתארח פעם בביתו של הרה"מבערשיד זי

באה לבקש ממנו ברכה שהייתה עקרה,  –ע, בתו של רבי שמואל "זי
סגולה לזכות לזרע של קיימא,  שמחה זו :לזש״ק, אמר לה רבי רפאל
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למד וא כשסיפרה הבת לאביה ר׳ שמואל את דברי הצדיק אמר לה ה
ותצחק " זאת מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. מן התורה, דכתיב

הנביאים דכתיב ׳רני עקרה לא ילדה׳, כי על העקרה ה", משרה בקרב
 –הכתובים  אשר לא ילדה לשמוח ברננה ואז תוושע מצרתה. ומן

 ה".מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמח"

שאם  ,אומר לחשוכי בניםהבבא מאיר זת"ב היה  לומר, רמז ישוד ע
א ינהגו בשפלות וענוה, ורמז את זה במה ירצו לזכות לזרע של קיימ

 ."שבשפלנו זכר לנו...", אם תהיה ענוה אז בן זכר לנו :שכתוב

ה וזהו שנאמר "והיה עקב תשמעון" שמתנהגים כמו "עקב" בענו
 ה". רקושפלות זוכים ל"ולא יהיה לך עקר וע

יהודי שבא להתברך על על פי המעשה המפורסם ויש לתת טעם בזה, 
שליט"א ששנים רבות ממתין הוא לילד, קנייבסקי אצל רבי חיים 

מבליג ושותק,  והוא בוחפש מישהו שפוגעים להציע לו רבי חיים 
ש עם שני שכנים שרבו גפותבקש ממנו ברכה. וכך הוה, שהוא נ

והתחנן בפניו שלא יענה לשכן שפגע בו, בניהם ופנה אל אחד מהם 
 מכן ההוא בירכו והוא נושע.  רולאח

משפט של מעלה הוא כעין משפט של מטה, כאשר  וההסבר בדבר,
ע לאדם, הוא עורך לו משפט האם הוא ראוי פהקב"ה רוצה לתת ש

משטינים מצד שני, ועומדים סניגורים מצד אחד ו ,או לא לשפע זה
הקב"ה לתת סיבה וטעם בפני בית  וחייבואז כפי זכויותיו מכריעים. 

 הדין, מדוע ראוי אדם זה לקבל את השפע. 

 באלים כמוכה מי" הנהגה מיוחדת אצל בורא עולם שאולם פעמים שי
כלומר, בורא עולם עושה עצמו  .)גיטין נו:( "באלמים כמוכה מי -' ה

אינו ראוי מקבל אף שהאדם וריד שפע ללא הסבר וטעם, ולם ומיכא
 לכך.

וכאשר יהודי נפגע וצועקים עליו ומשמיצים אותו, ובכל זאת הוא 
מעורר שגם  , הרי שבזה הואועושה עצמו כאילם שותק ומבליג

בשמים ינהגו כן והקב"ה עושה עצמו כאילם ומוריד שפע ללא טעם 
 בה. יסו

יג לבנמצא, כי המשפיל עצמו ומתנהג בענוה, ייקל עליו לשתוק ולה
של "מי ר הנהגה מיוחדת זו כאשר משמיצים אותו, ובזה יוכל לעור

 כמוכה באלמים".

בספר עוד יוסף חי על הצדיק הנסתר חכם יוסף דיין זצ"ל מובא בשם 
הצדיק הנסתר רבי אברהם אהרונוביץ' זי"ע שלימוד בקביעות בפירוש 

והיו מן הצדיקים  אור החיים הק' על התורה מסוגל לפקידת עקרות.
שאמרו, שיש איזה קטע בפירוש אור החיים בפרשת אמור שמסוגל 
לזרע של קיימא ויש מן הצדיקים שאמרו שלימוד דבריו של אור 

 החיים הקדוש בעינין יציאת מצרים בליל הסדר הוא סגולה לבנים.

כתב בספר רגל ישרה )מערכת כ' אות ל"ד( טעם בזה,  רמונראה לו
להנצל מאדם רע להמכוין  כה"ת הוא שם השמיני מע"ב שמות ומסוגל

אותו ויש לכוין אותו ב"ובא לציון גואל" בסו"ת הפסוק: כי לא עזב"ת 
דורשי"ך הוי"ה והמכוין אותו שם ניצול באותו יום מאדם רע. כוונת 
האריז"ל. ובזה השם הרג משה את המצרי שהוא אדם רע דקליפה 
 ונרמז בתורה למה תכ"ה רעך שמות ב' והשיב הלהרגני אתה אומר

 שחשב שאומר זה השם להרגו כאשר הרג בו את המצרי. וכו'.

ושם זה מסוגל לפקידת עקרות להריון ונרמז בפסוק הנ"ך ומסיים: 
אשה פרי  הר"ה ויולד"ת ס"ת השם הנ"ל קבלתי ומסוגל שלא תפיל

 . ע"כ. בטנה

" משיח בן דודש" (תהילים פרק ק"נ)וכתב החיד"א בספרו חומת אנך 
טריא שם קדוש כה"ת. ומכיון שהאור החיים הקדוש היה בו בגימ

נשמת משיח בן דוד לכן לימדו תורתו מסוגל להיפקד בזרע של 
  יימא. ק

הסיפור התרחש במשפחתו של הגאון רבי פנחס שרייבר זצ"ל. מדי 
יום היתה הרבנית יוצאת לעבודתה כגננת, מביתה ברחוב חזון איש, 

הגיעה מטפלת  –, ולצורך הטיפול בילדיה שלה 7.30בסביבות 
, ובמחצית השעה הזו שבין לבין היה הגר"פ 8:00בסביבות השעה 

 ז'.לכולל פוניבשרייבר משגיח על הילדים, עד צאתו 

לא היו לה ילדים! הדבר הטריד את מנוחתה וגזל ממנה את מטפלת ה
 שמחת־חייה. 

ביום מן הימים הצליחה המטפלת של משפחת שרייבר להתקבל לתור 
ור נקבע רק לעוד כמה חודשים, אצל אחד מגדולי הרופאים. הביק

וברור היה לה מראש שבאותו יום היא לא תוכל להגיע ולטפל 
בילדים. בהגיע התאריך הנכסף, אירע לה 'ֶקֶצר' לא פשוט. המטפלת 
היתה כל כך נרגשת, עד ששכחה להודיע ביום האתמול לרבנית 

 .שרייבר שמחר אין באפשרותה להגיע, בגלל הביקור אצל הרופא

בבוקר, וגם אם היתה המטפלת רוצה להודיע  7.50תה כבר השעה הי
עכשיו, לא היה ביכולתה לעשות זאת, כיון שהרבנית כבר יצאה 
לעבודתה בגן, ורק הגר"פ היה בביתו. המטפלת נכנסה לדילמה 
עצומה. אם היא לא תגיע לבית משפחת שרייבר, ייאלץ הגאון 

 מאידך, היא ז'.פוניב להישאר בבית ולהתבטל מלימודו הקבוע בכולל

יכולה לבטל את התור! ברם, התור הזה אצל הרופא היה כל כך יקר 
הרבה זמן; איך אפשר לבטלו? הרי היא  וחשוב לה, ונקבע לפני כל כך

תלתה בו כל כך הרבה תקוות! ועכשיו אם תודיע על ביטולו, תיאלץ 
להמתין לפחות שנה תמימה עד לקביעת תור חדש! מה עושים? 

 !התלבטות כה קשה וסבוכה

החליטה שהיא לא תגרום בשום אופן ביטול תורה להגאון אותה מטפלת 
בעל הבית. היא תבטל את התור לרופא, ותגיע בזמן לבית משפחת 

עה שרייבר, יהיה מה שיהיה! המטפלת אמרה לאחר מכן, שלמרות שיד
שגם אם הגר"פ ישאר בבית, הוא לא יתבטל מלימודו, אלא יישב וילמד, 
אבל ברור שאיכות הלימוד עלולה לרדת במקצת, וגם את זה רצתה 

 .המטפלת למנוע בכל מחיר. וכך עשתה

מי שראה אותה באותו בוקר מגיעה כהרגלה לבית המשפחה, לא ידע על 
ידע גם ידע! וגם לו מה ויתרה אשה זו בהחלטתה הנועזת! אבל הקב"ה 

 !היה מה לומר

אלא … המטפלת קבעה תור נוסף אצל הרופא ההוא, לשנה הבאה
שהתור לא מומש, כיון שעד אז ילדה האשה בן זכר בשעה טובה, וזאת 

 .לאחר שנים רבות של עקרות

לאחר הלידה, התעוררו שוב קשיים בהמשך הדרך, ובמשך שנים היא לא 
קבעה תור אצל הרופא הבכיר ההוא, הצליחה ללדת פעם נוספת. היא 

וניסתה גם אצל רופאים אחרים, אבל אף אחד לא הצליח להושיעה. היא 
נשארה עם בן אחד ויחיד שנולד לה רק לאחר הוויתור הקשה שעשתה 
בבוקר הגורלי ההוא! הבן שנולד לה גדל וצמח בדרך התורה, ודור 

כולם הולכים ההמשך שלו מורכב כבר מילדים ונכדים רבים בלעה"ר, ש
בדרך התורה והיראה. וזה כל חלקה בעולמה של האשה הצדקנית ההיא, 
שאגב מתגוררת ברמת אלחנן, ולפני כמה שנים אירע לה נס נוסף, 

 .כשניצלה ממחבל אכזרי שהתנפל עליה בתחנה המרכזית בירושלים

"סיפרתי פעמים רבות את א: "סיפור נוסף שסיפר הרב לוינשטיין שליט
הסיפור על אותו זוג שלא היו להם ילדים במשך עשרים שנה. הם 
התגוררו בחו"ל, והחליטו לעלות לארץ ישראל, שכפי שמובא ברש"י, 

לבנים. עם זאת, לאחר שלוש שנים נוספות של  סגולה הישיבה בה היא
 ".ינוי במצבםלא חל שום ש –ישיבה בארץ 

"ידיד מחו"ל, שפגש בהם והתעניין בשלומם, ושמע מפיהם כי הם עדין 
ים ומקווים לישועה, אמר להם: 'די לכם להצטער! אם מצפים, מתפלל

יש … כבר לא יהיו לכם ילדים –במשך עשרים ושלוש שנים לא נפקדתם 
בתורה  מצוות יש עוד… הרבה זוגות בלי ילדים שממשיכים לחיות

 שאפשר לקיים'"...

רה בו: 'מדוע "כשחזר הידיד לחו"ל וסיפר לאשתו על כל השיחה, היא גע
היית צריך להתערב בעניינים של אחרים?', השיב בעלה: 'אם היית רואה 
את פניהם המסכנות, גם את היית אומרת להם את אותם הדברים', 
שאלה האישה: 'ומנין לך שלא יהיו להם ילדים?', 'התחלת גם את? לא 

 –יהיו להם! נקודה. אם במשך עשרים ושלוש שנים לא נולדו להם ילדים 
 כבר לא יהיו להם לעולם!' אמר הבעל בתוקף.

אני  –'ואם כן?', שאלה הרעיה. 'את יודעת מה? אם יהיו להם ילדים 
סוגר את העסק שלי בחו"ל, עולה לארץ ישראל, והופך להיות אברך כולל, 

 טוב לך?' 'מעולה לי', השיבה האישה.

מיא, "אחרי שנתיים נוספות של המתנה ותפילה, נולדו להם, בסיעתא דש
רק אדם אחד נכנס … תאומים: בן ובת. 'ותהום כל העיר'. איזו שמחה

 מתאר הרב לוינשטיין.…", ללחץ

"הוא עלה על המטוס הראשון לארץ ישראל. מנמל התעופה נסע במונית 
ספיישל לרבי חיים קנייבסקי, ובפיו שאלה: "כבוד הרב! כך וכך הוה 

 מעשה, וכך וכך אמרתי, מה עלי לעשות?"

 אלה? תקיים את מוצא פיך!', השיב לו גדול הדור.'מה הש

 'כבוד הרב! האם אפשר לעשות התרת נדרים?, שאל היהודי בתקווה.

'לא! הנדר שנדרת הוא בגדר 'נדרי מצוה' שאין להתירם!', פסק הרב 
 קנייבסקי.

'האם אפשר לעשות שליח, שילמד במקומי בכולל, ואני אתמוך בו בכל 
 ', ניסה היהודי את מזלו.צרכיו, מכף רגל ועד ראש?

'זה דווקא רעיון טוב לעשות שליח, אבל נעשה אותו בכיוון ההפוך: אתה 
תלמד בכולל, ואותו תשלח לנהל את עסקיך', הציע הגר"ח בתגובה, ואז 
הוסיף ואמר: 'מי יודע אם לא כל מה שנולדו להם ילדים, זה בזכות 

 שנדרת ללמוד בכולל!'...

הרי זה פלאי פלאים! היהודי הזה עוד לא התחיל ללמוד. הוא, בסך הכל, 
קיבל על עצמו להתחיל. וכבר, בזכות התורה, נפקדה העקרה. זהו כוח 

 התורה שפוקד עקרות. 

ויש להסמיך לזה מה שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע בספרו 
דבכל שמונה עשרה ברכות דתפילה לא נמצא (: ו"אות ט)מחשבות חרוץ 

תפילה על בני, ואף על פי שיש לומר משום דרוב נשים מתעברות 
ויולדות ורוב בני אדם יש להם בנים, מכל מקום הרי מבקשין רפואה אף 

רכי בני אדם ואיך לא שרוב בני אדם בריאים, ובודאי קבעו בתפילה כל צ
אבל הוא כו'. קבעו גם כן בקשת הבני לחשוכי בנים או מעוטי בנים, ו

ובני הוא חיי הדבר שאמרתי כי התפילה הוא רק לצרכי שעה וחיי שעה, 
 ה.עולם בקיום המין דבר זה אי אפשר להשיג בתפילה לבד רק בכח התור

 עכ"ל.
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