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פעם בחתונה ראיתי בחופה את אותו גדול ,וכשהחלו לכבד רבנים לברכות,
התחיל לרוץ החוצה ,שאלו אותו" :ר' צבי להיכן אתה רץ?" אמר" :כיבדו
אותי מהשמים ב'-אשר יצר' ...ל'-אשר יצר' שמברכים תחת החופה אדם
רץ ,אז לי אין הבדל וגם לזה אני רץ – "...כך ראוי ונכון לעשות ,לעשות
'צחוק' מעניינים של כבוד...
הגה"צ ר' יעקב יצחק גלינסקי זצוק"ל על זכויות מיוחדות
"הוא ַמ ֶּצבֶ ת ְקבֻ ַרת ָר ֵחל ַעד ַהּיֹום" (בראשית ל"ה ,כ')
ִ

בפרשת ויצא נאמר" :וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים
וכו' ,ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך ,ותאמר לה המעט
קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני".
כששומעים את הפסוק הזה – יוצאים מהכלים ,לאה אומרת לרחל:
'המעט קחתך' – שרחל תגיד לה :אני לקחתי לך את בעלך?! אני נתתי
לך אותו! אם לא הייתי נותנת לך את הסימנים וכי היה יעקב אצלך?!
איך את מדברת ,ריבון העולמים! ורחל לא אומרת ללאה מילה.
דבר נוסף – איך לאה מעזה לומר את זה לרחל? הרי סוף סוף להכרת
הטוב יש דינים .ובכל זאת לאה אומרת את זה – ורחל לא עונה לה
על זה בכלל ,וזה ברור שאם רחל היתה אומרת ללאה" :קחי את
הדודאים שיהיה בהצלחה והקב"ה יעזור" ...אבל רחל לא אמרה דבר.
מוכרחים להגיד כאן יסוד נפלא – אצל האמהות הקדושות ,הפעולה
של מסירת הסימנים זה היה דבר ברור – כך חייבים להתנהג! כמו
למשל תלמיד בישיבה אצלי יבוא ויאמר' :רב'ה ,אתה צריך לתת לי
'עליה שלישי'' ',למה?' 'כי היום התפללתי' .אני אתן לו שתי סטירות.
על זה אתה מבקש?! אצלו תפילה זו מעלה ...כל יהודי מתפלל.
חז"ל אומרים יש דרגות בלפנים משורת הדין שזה דין – כמו הגמ'
בב"מ לגבי דידך דינא הכי.

רחל ולאה – אצלם זה היה דבר פשוט וברור ,ולאה חשבה אילו זה
היה אצלי ,גם אני הייתי עושה את אותו הדבר .זו לא מעלה מיוחדת
בעיניהם ולא מגיע לרחל יישר כוח מיוחד על זה.
מהלך אחר – מדוע רחל לא אמרה לה שתיתן לה את הדודאים עבור
זה שויתרה לה על הסימנים? לא מפני המעלה ,אלא רחל ידעה
שאם היתה מזכירה את עניין הסימנים – היתה מקבלת על המקום
את הדודאים באותו היום.
אבל בעוד אלף חמש מאות שנה ,זמן שירמיהו הנביא העיר את
המשך בעמוד 31
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הבר מצוה שלי הייתה בישיבת "בית יוסף" ,עם קצת מזונות ושתיה ולא
הייתה סעודה ,הזמנות נשלחו רק לכמה יחידים ,השכן כתב את ההזמנה
במכונת כתיבה .קיבלתי רק כמה ספרים ,החזון איש נתן לי ספר חזון איש
על יבמות והוא אצלי ,הרב מפונוביז' נתן מאירי על חולין
משיחותיו של הגאון רבי אליהו מן עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,על ברכות ותומכי תורה
"וַ יְ בָ ֶרְך אֹתֹו" (בראשית ל"ה ,ט')

כיצד מברכין אנשים מבוגרים ,וכיצד מברכין חתני בר מצוה?
אמרתי דרשה בבר מצווה של נין רבינו ,ובסיומה בירכתי את חתן בר
המצוה :שיהיה תלמיד חכם ,צדיק ובעל מידות טובות ,אמר לי מרן
הגראי"ל (שהיה נוכח) :קודם אומרים צדיק כיון שראשית חכמה
יראת השם .ושאלתיו ,הנה במ"ב סימן מ"ז ס"ק י' הלשון "ותמיד
תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו
לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות" ,הרי שקודם לומדי תורה
ואח"כ צדיקים .תשובת הגראי"ל :לפני מלחמת העולם ,רבים יצאו
לתרבות רעה ,כי לא היה אוכל והעניות הייתה גדולה מאוד ,ולכן לא
יכלו לשבת ללמוד כלל ולא היו בכלל "לומדי תורה" ,ואם לא לומד
כיצד יהא ירא שמים ,כי נכון שראשית חכמה יראת השם ,אבל זה
רק אם תחילת דבר יהיה לו שייכות ללימוד תורה ויהיה מ"לומדי
תורה" וזו הבקשה שהזכיר במשנה ברורה.
שאלתי את רבינו על הלשון "לומדי תורה" מדוע הזכיר לומדי תורה
ולא כתב תלמידי חכמים? ועוד ,אם הוא לומד תורה וגם צדיק וכי
יתכן שלא יהיה בעל מידות טובות ,ומה צריך בקשה מיוחדת למידות
טובות?! לא לכולם יש כישרונות לגדול תלמידי חכמים ,וגם זה ענין
של גלגולים עם דורות הקודמים שלא כל אחד תפקידו להיות ת"ח,
אבל לומדי תורה זה כולם חייבים ולגבי השאלה מדוע צריך בקשה
מיוחדת למידות טובות ,כי ודאי שיתכן שיהיה בו מעלות אחרות ולא
יהיה בעל מידות טובות.
יהודי נכנס וביקש ברכה לבנו שיהיה תלמיד חכם וירא שמים.
שאלתי כיצד צריך להיות הסדר? תלמוד תורה כנגד כולם ,אבל אח"כ
אמר רבנו :שלא כך הדבר כאשר מברכים אחרים ,כי אמרו חז"ל כל
שיראת חטאו קודמת ,חכמתו מתקיימת וכו'( .בדומה לנאמר לעיל
מהגראי"ל ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד).
אבל יש לשאול מדברי המשנה ברורה הנ"ל" :להתפלל על בניהם
שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות" הרי שלומדי תורה
לפני צדיקים? חלוק התפילה מברכה ,תפילה מתפללים על התכלית
והעיקר שזה תורה ,ובברכה מתפללים על הלמעשה של סדר
הדברים ובזה קודם יראת שמים .ועוד ביאר רבנו גם על דרך המוזכר
לעיל שהמשנה ברורה כתב "לומדי תורה" ולא תלמידי חכמים כי כדי
לזכות להיות תלמיד חכם – יראת שמים קודם.
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סיפרתי לרבנו כי אחד מגדולי ישראל ,העניק ברכה לילד בר מצוה
"שיהיה ירא שמים ותלמיד חכם" ושאלתיו ,מדוע אינו מברך גם כן
על מידות טובות שבמשנה ברורה כתב שאב ואם יתפללו על בניהם
שיהיו לומדי תורה ,צדיקים ,בעלי מידות טובות ,והשיב :מידות זה
שייך הרבה פעמים לטבע האדם אם הוא כעסן או בעל תאווה וכו'
וזה עבודה (מיוחדת) של תפילת אב ואם לגבי לשפר את הטבע.
רבנו הגיב :אין יראת שמים בלא מידות טובות ואם כן ,ברכה על יראת
שמים כוללת מידות ,אלא ,שכאב ואם צריכים לפרט יותר בתפילתם,
לכן הם מפרטים יותר ומבקשים על כך מפורש ומפורט.
עוד שאלתי ,מדוע מידות טובות מוזכר בסוף (בלשון המ"ב) הרי
דרך ארץ קדמה לתורה ופירש שם רבנו יונה דרך ארץ היינו מידות
טובות? אם לא לומד תורה ואינו בכלל לומדי תורה לא יודע מה זה
מידות טובות (אינו יודע המידות ותיקונם הראוי).

רשמים ולקחים משמחת בר המצוה של רבנו.
בשמחת בר מצוה של נכד מהמשפחה ,כאשר הביאו ספרים רבים
כמתנה ונערמו על השולחן בכמויות .העזתי לשאול כמה ספרים
קיבל רבנו לבר מצוה שלו? מעט ספרים ,ועשיתי לי קעסטל [=ארגז]
ממה שהביאו לי לבר מצווה ,ופעם אחת הרב מפונוביז' זצ"ל היה
אצלנו בבית והיה לי תנ"ך שקיבלתי לבר מצוה וביקש ללוות ממני
כי אין לו תנ"ך ,וכמדומה שאמר שמעונין בכך לחודש ימים ,וחלפו
כמה החודשים ולא החזיר ,והזדמנתי לביתו וראיתי את התנ"ך,
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שאלתיו האם עדיין צריך לו ,הוא אמר לי :אני כבר כמה חודשים
מנסה להיזכר ממי לוויתי את התנ"ך הזה ולא נזכר ,והנה ב"ה שראית
ואמרת לי והשיבו לי בשמחה.
בהזדמנות באחד מימי חודש טבת ,בעת טעימת שחרית לפתע
אמר לי רבנו :היום יום בר המצוה שלי ומה שלא מזכיר יום ההולדת,
ביאר לי מרן הגראי"ל זצ"ל ,כיון שרבי חיים קניבסקי שח רק בדבר
של מצוה ,והרי יום הולדת אינו שייך למצוות ,אלא יום בר המצוה.
פעם לא היתה כלל סעודה בבר מצוה .הבר מצוה שלי הייתה בישיבת
"בית יוסף" ,עם קצת מזונות ושתיה ולא הייתה סעודה ,הזמנות
נשלחו רק לכמה יחידים ,השכן כתב את ההזמנה במכונת כתיבה.
קיבלתי רק כמה ספרים ,החזון איש נתן לי ספר חזון איש על יבמות
והוא אצלי ,הרב מפונוביז' נתן מאירי על חולין ,הג"ר מתתיהו שטיגל
– חובת הלבבות קטן .רבי יעקב הלפרין – משניות .רבי שמואל
גריינמן היה אז חתן במשפחה וחמיו המוהל הרב שקול ,נתן ג"כ
משניות .אביו של הג"ר אברהם פרבשטיין שהיה חייט ותפר לי את
הבגדים ובשעתו היה ראש הקהילה נתן לי גמרא ברכות פרק קמא
עם ניקוד .הבנים של הג"ר שמואל גריינמן נתנו לי בשותפות ספר.
הג"ר יהושע קרליץ נתן ספר .בבר מצוה השתתף גם הז'בינקע רב.
אמרתי דרשה על 'היסח הדעת בתפילין' וזה הסתעף לטומאה הותרה
או דחויה [עי' יומא ז' ב'] .ומסתמא הודפס בקהילות יעקב ,לא היה
מי שמפריע בדרשה .הרב מפונוביז' אמר דרשה .היו רק הידידים
הקרובים והכיתה מהחיידר .את החיידר גמרתי בגיל  14ואז נכנסתי
לישיבה קטנה .גם בברית לא היתה פעם סעודה כלל ואף למשפחה
רק מזונות ועוד.
לגבי הדרשה של בר מצוה אמר רבנו :כי רוב הנערים היו אומרים
משאגת אריה אודות לילה זמן תפילין וכדו' ,אבא אמר לי מליצה
בשם מגיד אחר שבכל ברית בא אליהו הנביא ובכל בר מצוה בא
השאגת אריה ,אני אמרתי שטיקל תורה של אבא עם שייכות לשאגת
אריה .בחתונה היו מפריעים לחתן אבל לא בבר מצוה .בר המצוה
שלי היה בבית המדרש של ישיבת 'בית יוסף' כי עשוהו על תנאי
ויכלו לערוך סעודות.

"ויגע בכף ירך יעקב"
ויגע בכף ירך יעקב בתמכין דאורייתא  /זוהר פרשת וישלח" :וירא כי
לא יוכל לו ,מה עבד מיד ויגע בכף ירכו דאתחכם לקבליה אמר כיון
דאתברו סמכין דאורייתא מיד אורייתא לא אתתקף"
רבים מתומכי תורה משגרים את שאלותיהם להכוונה והדרכה – כיצד
לזכות בחיי נצח .רבנו מכוונם בעצה טובה .הם מביעים לפעמים צער
וכאב על מצבם.
נגיד מתומכי תורה שיח' התאונן באוזני רבנו כי נדב בניינים רבים
לישיבות ,ואין לבעלי המוסדות הכרת הטוב כלפיו ,לדוגמא הוא
נדב בנין לישיבה ואח"כ בקש להכניס בחור טוב בינוני ,ולא מצוין,
ולא הסכימו ,היכן הכרת הטוב?! כמו כן סיפר כי פלוני למד אתו
בחברותא וכאשר גמר לקבל את הכסף פתאום אין לו זמן ללמוד
עמו.

הם עושים לך טובה ,כי על ידי זה ,כל החשבון ישולם לך בעולם הבא,
ואדרבא הנהגתם אתך באופן שיש לך צער מכך ,זה חלק מהשכר
הגדול של המצוה [ורגיל רבנו להראות דברי הירושלמי בפאה פ"ח
ה"ו כדון אכר אגר טוב ע"ש].
מה לומר בדינר על החזקת תורה?
תאמר להם שהחפץ חיים [ שמירת הלשון ש"ג פ"ו] כתב שהללו
המחזיקים תורה לעתיד לבוא הם יידעו ללמוד ,שהרי כתוב שיישבו
במחיצת תלמידי החכמים – "בצל החכמה בצל הכסף" ואם לא יידעו
ללמוד איזה שכר יש להם בכך ,זה עונש ,על כורחך שיידעו ללמוד.
רבנו אמר זאת בשמחה גדולה רבה כמי ששמח בשבילם  -כמה טוב
יהיה להם שיידעו ללמוד!
נכנס פלוני לחדר ואמר ,כי בעבר הרב קנייבסקי אמר לו אל תתרגל
לומר 'תודה רבה' על תרומה שאתה מקבל ,כי הגביר הוא זה שצריך
להודות לך על הזכות העצומה שאתה זיכית אותו .מה שאתה כן
יכול ,זה לברך אותו וכגון לומר לו" :תזכה למצוות" .אינני זוכר
שאמרתי כך ,אבל נכון שכך היה צריך להיות [שהעשיר לא יבקש
תודה] אע"פ שבוודאי על פי דין אין שום איסור לומר תודה לתומכי
תורה המעניקים מכספם למען עולם התורה והעניים שבישראל.
אבל הנה בברכת כהנים שזו מצות עשה והכהן חייב בה ,מ"מ כתב
במשנה ברורה שהמנהג לומר לכהנים יישר כוח ,השיב רבנו :אבל לא
כתוב תודה ,אלא שנותן לו ברכה' .יישר כח' זו ברכה.
אמרתי .איתא בחז"ל (ירו' ריש שקלים) ישראל נתבעים ונותנים.
והנה אם הם נתבעים על כורחך שיש תובע ,ולכן ,כשנכנסים לבית
גביר ,יש שנהגו לדבר חזק וללחוץ אותו לתת .אכן ,היום במצב
העולמי הכלכלי הקשה ,יש שירדו מנכסיהם והמתרים התובע אינו
יודע מכך ,ואם ילחץ וההוא לא יוכל לתת ,הוא סתם מכניס אותו באי
נעימות וצער .השאלה ,האם לשנות את הגישה ,או שמא התובע
צריך לעשות חשבון ומטרה שלו ,והוא יעשה חשבון שלו?
גם בשנים כתיקונם אין צורך ללחוץ ולתבוע ,אלא לבקש ברכות
ובעדינות .ומה שנזכר הלשון "נתבעין" הפשט נתבעין על ידי בקשה,
ולא דוקא בתביעה כפי שאמרת.
אמרתי לרבנו כי אבי זצ"ל ייעץ פעם לפלוני ואמר לו ,כי אין לו צורך
להתבייש מהנדיב :אתה הרי עושה לו את הטובה הגדולה ביותר
שאפשר ,ומה לך להתבייש .רבנו הפטיר :לפעמים יש שטועים
לחשוב כי רק הם העושים לנו טובה ,אך הנכון הוא שאנו עושים להם
טובה גדולה ,ובוודאי שעליהם לשמוח בכך.
פלוני שואל :מה עדיף לו לבנות בית המדרש או להחזיק אברכים?
החזקת אברכים עדיפה.
יש לו עשרים אברכים שהם שאר בשרו ,האם עדיף להחזיקם ,או
לתת את התרומה לכולל כללי ציבורי? קרוב קודם.
ביקרתי בבית הנגיד העשיר ...בלוס אנג'לס ,והראני מכתב מרבנו
אליו שיתן אלף ש"ח לכל אברך לכוללים של ...והרב כתב שם ברכות
בעבור זה ,ושאלני האם הברכות רק אם יתן הכל? אם הצורך שלהם
בסכום הנ"ל והוא נותן חצי ,אם כן -חצי נתינה חצי ברכה.
[מתוך הספר 'כל משאלותיך']
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רבי גד'ל ביצע את מלאכת הנקיון מדי בוקר ,ואילו ליהודי הנכבד סיפר כי
בבית הכנסת ,מבקשים לקבלו כרב ומורה הוראה ,אם רק ייעתר לבקשה...
והלה 'נעתר' .הוא הגיע לבית הכנסת ,התנהג כרב והתפאר בתפקידו .את
המשכורת שקיבל רבי גד'ל מהקהילה עבור עבודות הנקיון ,העביר אל
האיש ההוא...
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על הישועה שתבוא ועל הדרגות הגבוהות שיהודי יכול להגיע
"על ּכֵ ן ֹלא יֹאכְ לּו בְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאת ּגִ יד ַהּנָ ֶשׁה" (בראשית ל"ב ,ל"ג)
ַ

"וישלח יעקב" – יש בה מצות לא תעשה אחת ,והיא אזהרת גיד
הנשה ,שנאמר (בראשית ל"ב ,ל"ג)" :על כן לא יאכלו בני ישראל
את גיד הנשה" .ופסוק זה לא נאמר על דרך סיפור ,כלומר שהתורה
מספרת לנו שמפני שאירע דבר זה באב ,נמנעים הבנים מלאכול
אותו הגיד ,אלא אזהרת השם יתברך שלא יאכלוהו.
'משרשי מצוה זו ,כדי שתהיה רמז לישראל ,שאף על פי שיסבלו
צרות רבות בגלויות ,מיד העמים ומיד בני עשיו – שיהיו בטוחים
שלא יאבדו ,אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם ,ויבוא להם גואל
ויגאלם מיד צר .ובזכרם תמיד ענין זה ,על יד המצוה שתהיה לזכרון,
יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם.
ורמז זה הוא ,לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו ,שבא
בקבלה שהיה שרו של עשיו ,רצה לעקרו ליעקב מן העולם ,הוא
וזרעו ,ולא יכול לו ,וציערו בנגיעת הירך .וכן זרע עשיו מצער לזרע
יעקב ,ולבסוף תהיה להם ישועה מהם ,כמו שמצינו באב ,שזרחה לו
השמש לרפואתו ונושע מן הצער ,כן יזרח לנו השמש של משיח,
וירפאנו מצערנו ויגאלנו ,אמן במהרה בימינו.
(ספר החינוך)

קיום הלאו של גיד הנשה מזכיר לנו אפוא ,גם בשיאן של הצרות,
וגם כאשר תוקפים אותנו יסורים איומים מבית ומבחוץ ,רח"ל,
שהפורענויות והמועקות הללו לא יצליחו בשום אופן להשכיח את
שמנו מן העולם ,וכל נסיונותיהן של אומות העולם להכרית את עם
ישראל – לא יעלו יפה!
דבר נוסף ,מעודד עד מאד ,אנחנו לומדים מ'גיד הנשה' ,והוא,
שהצרות לא תמשכנה לעולם ועד ,בסופו של דבר' ,יבוא להם גואל,
ויגאלם מיד צר'.
'החינוך' מבטיח שאם נזכור תמיד את שני הדברים הללו ,ונדע
שהעם היהודי לא ייכרת מן העולם ,וגם שבבוא עת הגאולה יהיה
סוף לכל הבעיות והמצוקות ,הפגעים והאסונות – נוכל תמיד להיות
חזקים ,ולהתמיד באמונתנו ובצדקתנו לעולם.
שהרי כך טבעו של אדם ,שכאשר הוא יודע שהסבל שעובר עליו,
4

ואפילו שמדובר בתקופה ארוכה ,לא ימשך לעולם ,הוא נאזר בעוז
ובתעצומות-נפש ,ויש בידו את הכוח להתגבר על כל המצוקות.
'החינוך' ממשיך וכותב ,שזו היתה מטרתו של המלאך שנלחם עם
יעקב אבינו ,הלא הוא שרו של עשיו ,שביקש לעקרו ליעקב מן
העולם ,ולא יכול לו ,ואז ציער אותו בנגיעת הירך.
וזה גם מה שקורה כיום ,כאשר זרע עשיו גורם צער לזרע יעקב!
אבל לבסוף – מבטיח בעל 'החינוך' – תהיה לעמ"י ישועה מהגויים,
כמו שראינו אצל יעקב ,שזרחה לו השמש כדי לרפא אותו ואז נושע
מן הצער' ,כן יזרח לנו השמש של משיח ,וירפאנו מצערנו' ,וכו'.

אל מול עמוד התליה
צאו וראו שזו היתה תקוות-האור של יהודים בכל הדורות .בכל
מסע-היסורים ודרך-התלאות ,החל משני החורבנות ,דרך שנות
האינקוויזיציה ,הפוגרומים האיומים ,מסעי הצלב ,ההרג והזוועה,
תקופת השואה וכל מה שעבר עלינו עד הלום – המשפט שלא מש
מפיו של אף יהודי ,היה' :עוד מעט יבוא משיח ,ויאמר לצרותינו די'.
איזו מנוחת-נפש ורעננות היתה בלב כל אשר ישראל יכונה ,למרות
היותו נתון בלחץ איום של נגישות ורדיפות; כמה טיפין של אושר
ושלווה ,זכות-מוחין וצלילות-דעת שאב כל יהודי בקומו השכם,
ברון יחד כוכבי בוקר ,לעבוד את בוראו ולשפוך לפניו צקון-לחשו.
ובשובו בערב אל מעונו ,והעוני שרר בכל פינה ,הטף שאלו ללחם

פרשת חלשיו | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

ומושיע אין ,במקום לתנות על מר גורלו – לבשו פניו ארשת של
שמחת-אמת ,ובהצדיקו עליו דין שמים פנה לתלמודו ושכח בין רגע
את כל יסוריו ותלאותיו.
כל עמי הארץ ראו שאנחנו נסמכים על תקוות-העתיד ,המציידת
אותנו בכוח-סבל בל-יתואר .בסתר-לבם בערה בהם אש של קנאה.
היאך החזקנו מעמד כצור-איתן למרות כל הצרות אשר רדפונו?
משום שהאמנו שיבוא יום ,והוא אינו רחוק ,והכל יהיה מאחורינו.
ואז נדע בבירור שהכל היה לטובתנו .הבטנו ברחמים מרובים על
אלה ששנו ופירשו ,ולא נותר בקרבם זיק של אמונה.
גם רבי הטבחים עמדו פעורי פה ,כשעמדנו בבת-צחוק נלבבה אל
מול עמוד התליה ,כלועגים לתליינים בבוז" :וכי יראים אנו מכם?!
הרי את נשמותינו לא תוכלו ליטול! אתם תישארו השפלים והנבזים,
ואת ייחודנו כבנים למקום לא תצליחו לגזול מעמנו"!
כך היו נראים בני אברהם יצחק ויעקב במשך כל שנות גלותם .וכל-
כך למה? בגלל האמונה ש'יבוא להם גואל ,ויגאלם מיד צר' ,כדברי
'החינוך' .ואת האמונה הזו ,אמונת-התום ,הטביעו אבותינו גם בנו.

'אין לי כבר שם יהודי'!
זו גם היתה הסיבה שהיהודים בשואה יכלו להגיע לשיאים של
שליטה עצמית ,גם בזמנים שאנשים אחרים איבדו את כל ישותם
וחושיהם ,והסירו את צלם האדם שבהם .החוסן האישי הזה נבע
בעיקר מתוך האמונה המובעת בדברי 'החינוך' ,שיבוא יום והשי"ת
יפדם מכל צרותיהם.
כזה היה ,כידוע רבי גד'ל אייזנר זצ"ל ,שכיהן כמשגיח בישיבת
'חידושי הרי"ם' של חסידי גור ,ועבר את כל אימי השואה .עמל רב
השקיע כדי להחדיר אמונה בלב כל היהודים שהיו יחד איתו בשבעת
מדורי הגיהנום .נטעי האמונה שזרע בימים הקשים ההם ,הנביטו
פרי כעבור זמן.
בשבועות הראשונים שלאחר המלחמה ,פגש ביהודי ,שכנו מהעיר
לודז' .קראו רבי גד'ל בשמו ,אך הזדעזע לשמוע את הלה טוען
לעומתו "אין לי כבר שם יהודי ,מעתה אימצתי לי שם נכרי"...
רבי גד'ל גער בו ,וזעזעו" :אמור נא לי ,ממי למדת להתכחש לעברך
ולמוחקו ,שמא מהגרמנים ימ"ש? מה לך מוחק את שמך היהודי"?
החל היהודי לבכות בכי תמרורים" :מה אתה רוצה? את הכל הם
לקחו ממני ,את משפחתי וידידיי ,ואין אני מבין על מה ולמה "...אך
רבי גד'ל אינו מרפה ,משיב לו בתקיפות" :וכיצד פועל רדיו ,הינך
מבין?! ...ומדוע אפוא אתה מאזין לו מבלי להבין"...
בכך נסתיימה השיחה .דרכיהם נפרדו ושוב לא התראו.
כעבור מספר שנים ,ורבי גד'ל מהלך ברחובות תל-אביב ,והנה עוצר
לידו חרדי ,שנראה כירא-שמים מיוחד במינו .האיש רכב על תלת-
אופן ומציע לו 'טרמפ' ב'סירה'.
המבוגרים עדיין זוכרים ,מן-הסתם ,את האופנוע הזה ,שהיה מצויד
בשלושה גלגלים ,ולצד הכסא שעליו ישב הנהג היה מושב נוסף,
בצורה של סירה ,בה היה ניתן להסיע עוד אדם.

רבי גד'ל סירב" .אינני יודע מה זו ה'סירה' הזו "...אמר.
והיהודי החרדי השיב לו בנימת-צחוק" :ואיך עובד רדיו אתה כן
מבין? "...רק אז הכירו רבי גד'ל ,ונוכח שהדברים שהשמיע באוזניו
לאחר השואה ,עשו את שלהם.

ביקש להוריד את המאוורר
ואם הזכרנו את שמו של אותו צדיק ,רבי גד'ל ,נספר כמה היה נזהר
ומתחשב עד להפליא בכבודו של הזולת .פעמים נמנע מלהתעסק
בעניין מסוים ,מחשש לחלישות-דעתו של מאן-דהו .נהג להשתתף
בשמחת כל מי שהזמינו ,אפילו בשנותיו האחרונות ,כשהדבר עלה
לו ביגיעה רבה ,כדי שבעל השמחה לא יחשוב שהשמחה שלו אינה
חשובה בעיניו.
גם בשכבו בבית החולים ,ביקש מתלמידיו שלא ייכנסו לחדרו שניים
ביחד ,מאחר ובצדו השני של החדר שוכב חולה לא-דתי שאין לו
משפחה ואף אחד אינו מגיע לבקרו ,ובראותו את המבקרים הרבים
שבאים אל רבי גד'ל ,הוא עלול להצטער.
לשיאים בלתי-נודעים במידת שליטתו העצמית ,הגיע רבי גד'ל
בעת השואה האיומה ,כאשר לא איבד את צלמו לרגע ,והשמחה
היתה נראית על פניו תמיד .ולא את עצמו בלבד שימח ,אלא את כל
סביבתו ,ידידיו וקרוביו .לא ייאמנו התחבולות והשיטות בהן נקט,
כדי להרנין לב אנשים.
כך למשל סיפר אחד הפליטים ,שנסע כבחור צעיר עם רבי גד'ל
ברכבת המוות ,שהובילה אותם ואלפי יהודים נוספים ,לבוכנוולד.
כאשר נתברר להם להיכן הגיעו ,התעטפו רבים מהם בקדרות
ודכדוך ,והיאוש נמסך בעצמותיהם.
לפתע ,כך מספר האיש ,פונה אליו רבי גד'ל בקולו הנעים ,ואומר לו
בקול רם" :יודע אני ,בחור ,על מה אתה חושב ברגעים אלה! אתה
חושב על אולם-שמחות וכלי-זמר מיטיבי-נגן"...
חשבתי ,ממשיך האיש ,שדעתו של רבי גד'ל השתבשה .אך הוא
בשלו" :הרי כולנו יודעים שהנה-הנה המלחמה מסתיימת ,ואתה,
בחור צעיר ,מבקש בודאי להקים בית בישראל ,ומחשבותיך עוסקות
בכלי-זמר שייטיבו לשמחכם.
"ובכן ,שמע נא – אל תדאג; לבטח יישארו מן התופת כמה אנשים
היודעים לאפות ,והם יכינו לך 'בולקעס' ועוגות טעימות ...ואני
מבטיחך שהשי"ת יוציא מכאן גם כמה מנגנים שייטיבו לשיר ,והם
ישמחוך בחתונה .ומה היא אפוא הדאגה?!"...
כיצד ניתן להגיע לשליטה עצמית נוראה שכזו ,ולבטחון כל-
כך מוחלט בהשם יתברך ,אלמלא דברי 'החינוך' הנ"ל ,שאף על
פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ,יהיו בטוחים שלא
יאבדו'?!---

לעבוד בעבודות-נקיון עבור הזולת
רק אדם המכיר כך את בוראו ונשען עליו בכל ליבו ,יכול להעסיק
תדיר את מוחו בשאלה כיצד לתמוך ביד יהודי.
המשך בעמוד 23
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ילד הייתי .קמתי בבוקר ,ונהרה על כל פנים .כולם מחייכים ,ואבי מורי
זצ"ל רקד משמחה .מיהרתי לומר" :מודה אני" ,ושאלתי" :מה קרה ,ברכה
אחותי התארסה?!" ידעתי שמדברים בה נכבדות ,האם "שברו צלחת'?!
החיוכים התרחבו .זרזוני שאקום ואמהר לחיידר .לא ,היא לא התארסה,
כשאחזור מהלימודים יספרו לי
מאוצרותיו של הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א
ֹלקים" (בראשית ל"ה ,ט"ו)
"א ֶשׁר ִּדּבֶ ר ִאּתֹו ָשׁם ֱא ִ
ֲ

ילד הייתי .קמתי בבקר ,ונהרה על כל פנים .כולם מחייכים ,ואבי
מורי זכר צדיק לברכה רקד משמחה .מהרתי לומר" :מודה אני",
ושאלתי" :מה קרה ,ברכה אחותי התארסה?!" ידעתי שמדברים בה
נכבדות ,האם "שברו צלחת'?!
החיוכים התרחבו .זרזוני שאקום ואמהר לחיידר ,השעה דחוקה .לא,
היא לא התארסה ,כשאחזור מהלימודים יספרו לי.
מובן שהייתי חסר סבלנות ופזור מחשבה .יום הלמודים נראה
לי ארוך במיוחד .כשחזרתי ,עוד שררה אווירת השמחה .שבתי
ושאלתי ,וסיפרו לי –
אבי ,ה"תפארת יחזקאל" זצ"ל ,בן הגאון הצדיק ממאטערסדארף
ה"בית ישראל" זצ"ל ולמעלה בקודש) ,תלמיד חכם ומרביץ תורה,
לא היה מברך ברכה – כל ברכה שהיא – בלי שיהיה חבוש במגבעתו
ולבוש במעילו המכופתר עד אחרון הכפתורים  ,הסביר" :הלא
מדברים עם הקדוש ברוך הוא"!
ה"חפץ חיים" זצ"ל היה אומר :יש דעות מה פירוש המלה "ברוך".
האם הכוונה ,שהוא יתברך מקור הברכות (שו"ת רשב"א ח"א ,תכג),
בקשה להורדת שפע ("נפש החיים" ב ,כ) ,או לשון שבח והלל ("אור
זרוע" הלכות קריאת שמע סימן ח) .וידוע הספור ,שהגאון הצדיק
רבי ברוך בער מקאמעניץ זצ"ל ,ה"ברכת שמואל" ,התפלל פעם
במחיצת רבו הגאון הצדיק רבי חיים הלוי מבריסק זצ"ל .והרגיש בו
שמאריך הרבה בתיבת "ברוך" ,והבין שמתכוון לכל פרושיה .אמר
לו" :ברוך" פרושו משובח ,ודי בכך[ ,שכך מקובל בישראל ,כפי
שכתב ה"נפש החיים" עצמו .וכך מתרגם באידיש" ,גיבענטשט"
("מעט דבש" ,סד)] .אבל ,אמר ה"חפץ חיים" זצ"ל ,כולם מודים
ש"אתה" פרושו אתה! שמדברים לנוכח ה'!
וידוע ,בשולחן ערוך (יורה דעה פא ,ז) כתב הרמ"א" :לא יניקו תינוק
מן הנכרית אם אפשר בישראלית ,שחלב נכרית מטמטם הלב".
ומקור ההלכה כתב בביאור הגר"א בשם הרשב"א ,מדברי הגמרא
(סוכה יב ע"ב) שמשה רבנו עליו השלום לא ינק מן המצריות .אמר:
פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא ,שעל כן אסור לעבור
כנגדו ולישב בד' אמותיו (ט"ז או"ח קב ,ג) .אלא בכל ברכה ,באמרו:
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"ברוך אתה" ,הרי ששכינה נגדו! ויובן איך למדו חיוב מאה ברכות
ליום מהכתוב" :ועתה ישראל מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה"
(דברים י ,יב) ,אל תקרי "מה" אלא מאה (מנחות מג ע"ב וברש"י).
כי העומד מאה פעמים ביום לפני ה' ומדבר עמו מאה פעמים ,ודאי
ישווהו? נגדו תמיד ,ואז "מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם
יתברך ובושתו ממנו תמיד" (הגה ,בריש השולחן ערוך)!
והיה אבי הצדיק אומר" :אם לפני "מלכי רבנן" (גטין סב ע"א) אין
עומדים בלא כובע ומלבוש עליון מכופתר כהלכה ,לפני מלך מלכי
המלכים על אחת כמה וכמה!"
ואני נזכר :בסוף ימיו סבל אבי יסורים נוראים .כשנתיים היה
מאושפז בבית החולים ,והגיע הביתה לשבתות .מצבו החמיר,
ובשבת האחרונה לחייו השאירוהו בבית החולים .אמי הצדקנית
עליה השלום ושני אחי שהו עמו .הלכתי רגלי ,ומצאתיו במצב קשה,
מחובר לעירויים שונים והדיבור קשה עליו .שאלוהו אם הוא רוצה
משהו ,ולחש" :א טראפ וואסער" ,מעט מים .מיהרו והביאו כוס עם
קשית ,שיוכל למצוץ מעט ,להרוות צמאונו .סרב לפתוח פיו ,הורה
באצבעו שיסיטו את הכוס .מדוע? שאלו ,הלא אבא צמא ,אבא
בקש .ולחש" :קאפטן – שטריימל ,קאפטן  -שטריימל" .אינו שותה
בלי ברכה ,ואינו מברך בלי כובע ומעיל...
אבל אפוף הוא מכשירים!
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עבר שם איש צוות הרפואה .קלט את הנעשה ,ואמר" :ודאי" ,כבר
הכירוהו .ומיד ניגש ,והלבישו הקאפטן ,וחבשו השטריימל ,וברך,
איזו ברכה! ולגם מעט...
הכלל ,שאלתי על מה השמחה והצהלה ,וסיפרו :באישון לילה נתקף
אבא צמאון עז .מה עושה אדם שנתקף צמאון? קם ,נוטל ידיו ,הולך,
שותה ,וחוזר לישון .אבל אבא קם ,נטל ידיו והתלבש ,גרב גרבים
ונעל נעלים .הרי צריך לברך ברכה לפני המלך!
גישש דרכו – הדירה לא היתה בת שלושה וארבעה חדרים כבימינו,
היתה זו דירה צפופה ודחוקה בבתי אונגרין ,הכל בהישג יד .גישש
דרכו למטבח ,ומזג כוס שתיה ,הניחה על השיש הצר ופנה לכניסה,
להוריד את הגלימה מהמתלה מאחורי הדלת .לבש ,וכפתר את כל
הכפתורים שלח ידו להוריד את הכובע ,ואינו במקומו .כנראה הניחו
בכניסתו ,על השולחן ,על המזנון ,על אחד הכסאות .ומה ,כלום
יגשש כסומא אחר הכובע? ידליק את האור ,אולי יתעוררו .יוותר
הפעם ,יניח ידו על כיפתו ויברך  –,מיום הגיעו למצוות לא ברך בלי
כובע .החליט :ידליק את האור לשבריר רגע ,רק כדי להעיף מבט
ולאתר את הכובע.

עשה כן ,וראה שני דברים –
ראה את הכובע ,וראה שבכוס המים צפה נמלה!...
אח ,איזו שמחה! בזכות שמירתו על גדרו ,בזכות אי ויתורו ,הקפדתו
על מנהגו ,הצילוהו מן השמים מחמישה לאוין ,כמאתים מלקות
(מכות טז ע"ב)!
ומצאתי שהדברים מפורשים בכתוב" :והתקדשתם והייתם קדושים
כי קדוש אני ,ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על
הארץ" (ויקרא יא ,מד) .ודרשו בו (יומא לט ע"א) :אדם מקדש עצמו
מלמטה ,מקדשין אותו מלמעלה!
ומרן החיד"א הקדוש זצ"ל (כסא דוד ,דרוש ז לשבת הגדול) האיר
עינינו ,שזהו שבקש משה רבינו עליו השלום במזמורו (תהילים צ,
יז)" :ויהי נועם ה' אלקינו עלינו" ,ובמה נזכה לאורו ולנעמו ,כאשר
"ומעשה ידינו כוננה עלינו" ,כאשר נעשה הכנה במעשינו .ואדם
מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה ,מקדש עצמו מלמטה
מקדשין אותו מלמעלה.
[מתוך 'מקרבן לתורה'  -הגדה של פסח]

איזה מספרים יש ידידות ביניהם ונקראים "מספרים אוהבים"?
ּותיָ ִׁשים ֶע ְׂש ִרים" (בראשית לב ,יג-טו)
אתיִ ם ְ
"וַ ּיִ ַּקח ִמן ַהּבָ א בְ יָ דֹו ִמנְ ָחה לְ ֵע ָׂשו ָא ִחיוִ .עּזִ ים ָמ ַ

קב ונקי
הרב צבי וינברג

יעקב אבינו כשחוזר מחרן הולך לפגוש את עשיו
אחיו ,ועל כן שלח לו מתנות כדי לפייסו .אולם
חסרים אנו ידיעה כמה בעלי חיים הביא עמו יעקב,
וכמה נשארו עמו לאחר ששלח מהם לעשיו אחיו.
בספר 'בעלי ברית אברם' (לרבי אברהם אזולאי זצ"ל
סבו של החיד"א) כאן ,מביא שמצא כתוב מרבי
נחשון גאון ז"ל שיעקב אבינו בחר בדווקא לתת
לעשיו מספר קצוב של  220עזים ותישים ,והשאיר
לעצמו כנגד  284בהמות.
הסיבה שנתן סכום  220והשאיר לעצמו  ,284משום שיש
קשר בין מספרים אלו ונקראים "מספרים אוהבים",
משום שאם נחלק את המספר  220בסוג מספרים ללא
שארית( ,כזה ,)1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110 :ואח"כ
נחבר את כל המספרים האלו יצא  ,284וכן הפוך
כשנחלק את המספר  284בסוג מספרים ללא שארית,
(כזה ,)1,2,4,71,142 :ואח"כ נחבר את כל המספרים
האלו יצא .220
ואמנם יש עוד הרבה סוגי מספרים כאלו שיש קשר
ביניהם ,אולם  284-220אלו המספרים הראשונים

שנמצא את הידידות ביניהם,
וכותב שם שכבר ניסוהו הקדמונים באהבת המלכים
והשרים ,כאשר יתן לאשר ירצה להיות אוהבו המנין
האחד ,ויאחוז לעצמו המנין השני.
ויעקב אבינו ידע את החשבון הזה ,וכיון שרצה
לפייס ולקרב בינו לבין אחיו ,השתמש בסוד זה,
ושלח לאחיו  220עיזים ותישים ,והשאיר לעצמו ,284
ורמוז זאת במה שאמר יעקב "אכפרה פניו במנחה",
שהמילה אכפרה יש לכותבה "אכ-פרה" ,ותמיד
המילה "אך" היא באה למעט ,א"כ יעקב מיעט ולא
לקח כמנין "פרה" ,אלא כמנין "פרד" .284
וכיון שלא רצה לגלות סוד זה ,החביא את המנין הזה
על ידי שהביא עוד דברים ,ואמר ריוח תשימו בין עדה
לעדר ,שישימו כל עדר לבדו ,כדי שיהיה משמעות
למתנה ,שברגע שנותן לאחיו  220ומשאיר אצלו
את ה 284-זה דבר שמקרב את הלבבות[ ..רעיון זה
מובא עוד בס' אמרי שפר לאחד מהראשונים מהר"י
חלאוווה ,וכן בס' מחלוקת רבי סעדיה גאון ובן מאיר
עמ' ]141
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הביט בו המושל בתדהמה" ,ברצוני להבין .בחוץ חם ואתה לבוש בגדי
חורף כבדים .מדוע?" "אני אסביר לך" ,אמר רבי חיים" ,אמי הגיעה אלי
בחלום ואמרה שהיום ירד שלג ויהיה כפור ,כמו בשיא החורף הרוסי ,לא
רציתי להצטנן ולכן התלבשתי כראוי למזג אויר סוער שכזה ,להיות בטוח
שהכל יהיה בסדר"...
הגה"צ רב ראובן קרלנשטיין זצ"ל על הלימוד לדורות מהנהגת יעקב עם עשיו
"וַ ּיִ ְשׁלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְ ָאכִ ים לְ פָ נָ יו ֶאל ֵע ָשׂו ָא ִחיו" (בראשית ל"ב ,ד')

הרמב"ן בפרושו לפרשה כותב" :ראו כי גם לדורות תרמוז זאת
הפרשה" .הפרשה המספרת על הפגישה בין יעקב לעשיו ,העמידה
לדורי דורות את דרך המלחמה בין יעקב לעשיו.
עוד כתב הרמב"ן" :נכתבה הפרשה הזאת להודיע ,כי הציל הקב"ה
את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו ,וישלח מלאך ויצילהו .וללמדנו עוד,
שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו.
"ויש בה עוד רמז לדורות ,כי כל אשר ארע לאבינו עם עשיו אחיו
– יארע לנו תמיד עם בני עשיו ,וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק,
שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שהזמין הוא את עצמו ,לתפילה
ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה ,לברוח ולהנצל ,וכבר ראו רבותינו
הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר".
כל מעשיו של יעקב אבינו ע"ה היו מכוונים ומתוכננים כנגד הדורות
הבאים" ,עד אשר אבוא אל אדוני שעירה" – עד סוף הגלות ,כדי
שנדע "לאחוז בדרכו של צדיק" ולעשות כמעשיו.
יעקב אבינו סלל את הדרך לכל הגלויות ,וגדולי ישראל בכל הדורות
למדו מכאן כיצד לנהוג עם אויבי ישראל הבאים להציק להם ולהצר
צעדיהם.
לפנינו כמה מעשים אודות הנהגות שנלמדו על ידי גדולי הדורות
מפרשה זו.

בתקופת ה"חפץ חיים" זצ"ל גזר פעם מושל המדינה גזרה קשה על
אחת הקהילות היהודיות .מה עושים? נותנים שוחד .אספו כסף מכל
בני הקהילה והביאו ל"חפץ חיים" שילך למושל ,ימסור לו את הכסף
וישדלו לבטל את הגזרה.
הביט ה"חפץ חיים" בסכום שבידו ואמר" :זה כסף קטן ,למושל
צריכים לתת כסף גדול!" ...ומנין למד זאת? מיעקב אבינו שאמר
לשלוחיו" :ורוח תשימו בין עדר ובין עדר" ופרש רש"י" :עדר לפני
חברו מלוא עין ,כדי להשביע עינו של רשע על ריבוי הדורון".
הרשעים הללו צריכים לראות מול העיניים עוד כסף ועוד כסף!...
הם אינם מסתפקים במועט...
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פעם אחת באו פרנסי הקהל אל ה"חפץ חיים" וקבלו לפניו" :נסינו
לתת למושל שוחד ובשום אופן הוא לא מוכן לקבל ,ואם הוא לא
מקבל זה בעיה רצינית כי את הגזרה הוא בוודאי לא יבטל .מה
עושים?"
שאל אותם ה"חפץ חיים"'" :ויפצר בו עשיתם? אצל יעקב כתוב
'ויפצר בו' ולבסוף 'ויקח' .תעשו כן גם אתם – וגם הרשע הזה יקח
לבסוף"...
על הרב מפוניבז' זצ"ל מספרים שהיה פעם באמריקה ונקלע לרכבת
התחתית בשעת לילה מאוחרת .הביט סביבו ולפתע הבחין כי בקרון
נשארו רק שחורים [כושים].
'אוי א בראך' .כולם שחורים! וזאת עליכם לדעת ,כי שם ,באמריקה,
השחורים ...הצד השווה שבהם שכונתם להזיק ...אצלם ,להרוג
יהודי זו לא עבירה גדולה...
בקיצער ,הוא רואה את עצמו ,יהודי בודד ,מוקף בחבורת שחורים
הנראים שפניהם הקשוחות אינם מבשרות טובות ,ושם לב שהם
קורצים עין אחד לשני...
נגש אליהם ,הוציא מהכיס פיסת ניר ,עליה רשומה כתובת ואמר:
"אקסיוז מי [סלחו לי] ,אולי אתם יכולים לומר לי באיזה תחנה עלי
לרדת?"
"או ודאי" ,אמרו הכושים ,עליך לרדת בתחנה הקרובה .אל דאגה
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אנחנו נראה לך את הכתובת" ,ובעודם מדברים נעמדו כולם ליד
הדלת של הרכבת .ברגע שהרכבת נעצרה ,פנה אליהם הרב ואמר:
"בבקשה תרדו קודם "...כיבד אותם לרדת לפניו.
אין זמן ,כולם ירדו בזריזות.
ואז לפתע קרא הרב" :אוי ,שכחתי את המזוודה "...בינתיים הדלת
נסגרה והכושים נשארו כולם בחוץ .הרב התיישב בחזרה במקומו
והמשיך בנסיעה עד למחוז חפצו.
לאחר מכן שאלו את הרב זצ"ל מהיכן לקח את הרעיון הזה ,והוא
ענה" :למדתי זאת מיעקב שאמר לעשיו' :יעבור נא אדוני לפני
עבדו' ,הוא כיבד אותו – בבקשה ,לך לפני"...

הנצי"ב מוולאז'ין זצ"ל הגיע פעם הביתה ,ורבי חיים מבריסק זצ"ל,
נכדו ,שלימים גם שימש כראש ישיבה בוולאז'ין ,הבחין שפניו של
סבו עגומות.
שאל אותו" :זיידע ,מה קרה?"
ספר הנצי"ב" :רוצים לסגור את המקוה .אמנם זו לא הפעם
הראשונה שזוממים לעשות זאת ,אלא שבפעמים הקודמות נתנו
שוחד למושל והכל היה בסדר ,אבל עתה הגיע מושל חדש והוא לא
מוכן לקחת כסף ,א בראך!"
אמר לו רבי חיים" :תן לי את הכסף ,אני כבר אכניס לו אותו".
"לא תוכל" ,אמר הנצי"ב" ,ניסיתי והוא לא לוקח" ,אבל רבי חיים
בשלו :אני אצליח לשחד את המושל ולבטל את הגזרה!"
אחרי שכנועים הסכים הנצי"ב ונתן לרבי חיים את הכסף.
רבי חיים זצ"ל היה חכימא דיהודאי .המעשה התרחש בתקופת
הקיץ .הלך רבי חיים לארון בו מאוכסנים בגדי החורף ,הוציא את
הקוטשמע [כובע הפרוה] הגדול והרחב ,ואת המגפיים ,לבש הכל
וכך הלך לבית המושל.
דפק בדלת .הממונה פותח את הדלת ורואה לפניו בריה משונה ,עם
קוטשמע ומגפים באמצע הקיץ" ...כן ,מה אתה רוצה?"
"אני נכד של הרב ,הוא שלח אותי בשליחות חשובה למושל".
"המתן רגע".

נגש הממונה אל המושל ואמר" :יש כאן אברך הטוען כי הוא נכד של
הרב ,והרב שלח אותו".
"בסדר ,שיכנס".
כשנכנס ,הביט בו המושל בתדהמה" .רגע אחד" ,אמר" ,לפני שאתה
מדבר ברצוני להבין משהו .בחוץ חם ואתה לבוש בגדי חורף כבדים.
מדוע?"
"אני אסביר לך" ,אמר רבי חיים" ,אמי הגיעה אלי בחלום ואמרה
שהיום ירד שלג ויהיה כפור ,כמו בשיא החורף הרוסי .אינני מחפש
לעצמי צרות ,לא רציתי להצטנן ולכן התלבשתי כראוי למזג אויר
סוער שכזה ,להיות בטוח שהכל יהיה בסדר"...
המושל פרץ בצחוק" .אמא שלך הגיע בחלום ...תגיד לי ,אתה באמת
מאמין בחלומות?"
"כן ,אדוני המושל .אל לך לצחוק מהחלומות של אמא שלי .זו לא
פעם ראשונה שהיא אומרת לי דברים והם מתקיימים ,ואם היא
אומרת שיהיה שלג – אני מאמין לה שיהיה שלג!"
 "אה ,יהיה שלג?""כן ,ואני מוכן להתערב על כך" ,אמר רבי חיים.
"על כמה?"
"על כך וכך" ,וכאן נקט רבי חיים בסכום גבוה – הסכום שהוקצב
לדמי השוחד לביטול גזרת המקוה.
"טוב ,בסדר" ,הסכים המושל" ,בא ונראה עד הלילה מה יהיה".
כמובן שעד הערב לא ארע מאומה .לא שלג ,לא גשם ולא כפור.
בלילה הגיע רבי חיים עם הכסף לבית המושל.
"אתה רואה?" סנט בו המושל" ,אמרתי לך שלא יהיה שלג!"
אמר לו רבי חיים" :מה אני יכול לעשות שהחלום של אמי לא
התקיים .הפסדתי בהתערבות ,הא לך הכסף".
אולם לפני שיצא מהחדר ,לחש לכוון המושל" :אבל בענין המקוה –
יהיה בסדר ,הלא כן?"
"כן כן ,המקוה יהיה בסדר" אמר המושל ,וכך הוסרה הגזרה שרחפה
מעל ראשם של יהודי המקום.
(מתוך 'יחי ראובן')

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

הניוז היומי של דרשו.

'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני  -הלכתי ,אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
בהגשה מקצועית עם טעם של עוד ...להצטרפות שלח מייל ל-

dirshu@dirshu.co.il
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שמעתי מכמה יהודים נאמנים ,שראו במו עיניהם את הגאון רבי בן ציון
אבא שאול זצ"ל נכנס למטבח ביום ששי ,לובש את הסינר ,לוקח את
הדגים ומקרצף אותם ,מחתך ומבשל ...הוא לא עשה זאת מפני שרצה
לאכול דג טעים .כל רצונו וכוונתו היו כדי להנות את אשתו ,שתיכנס
לשבת קודש בשמחה וברוגע ,ושתהיה לשניהם יחד שבת שלום...
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ,על התנהגות מרוממת
"וַ ּיָ בֹא יַ ֲעקֹב ָשׁלֵ ם" (בראשית ל"ג ,י"ח)

"שלם בגופו ...שלם בממונו ...שלם בתורתו ,שלא שכח תלמודו בבית לבן"

(רש"י)

יהודי אינו חי לעצמו
דורשת הגמרא (בבא מציעא ל ע"ב)" :אשר יעשון  -זו לפנים משורת
הדין".
החובה לעשות לפנים משורת הדין היא ענין עמוק .זה אינו הידור
בעלמא ,אלא ישנה מצוה לנהוג לפנים משורת הדין .לכן ,אין זה נכון
לומר" :אם הדבר אינו מעיקר הדין  -אני פטור".
ישנם תחומים שונים בהם נדרש האדם להתנהג לפנים משורת הדין.
פעמים רבות עליו לותר לזולת גם אם אינו מחויב על פי דין ,וזה רצון
ה' ,שנוותר מעצמנו ,ונשפוט את זולתנו לכף זכות.
יהודי אינו יכול לחיות לעצמו .תמיד צריך הוא לכוון את צעדיו על פי
הסובבים אותו ,החל מבני ביתו ,מעגל ידידיו ,ואף מעגלים רחוקים
יותר .תמיד עליו להתחשב ולסייע לאחרים.
זוהי המתכונת בה ברא ה' את עולמו ,כפי שכותב בעל ה"מכתב
מאליהו" ,שתכלית הבריאה היא שהאדם יהיה מסובב כל הזמן
בחסדים  -בבית ,עם האשה ,עם הילדים ועם כל הסובבים אותו ,כפי
שאומר דוד המלך בתהלים (כג ,ו)" :אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי
חיי".
לא יתכן קיום לעולם אם כל אחד יעשה רק מה שהדין מחייב ,כי
בגדר עשיית הטוב נכללת עשייה לפנים משורת הדין.

האדם נבדל מהבהמה בתכונת הנתינה
נתבונן במעשה הבריאה ,מהו טיב הקשר שבין הברואים מאותה
משפחה?
החיות והבהמות אינן צריכות להיות קשורות כלל זו לזו .סוס וסוסה,
שור עם פרה  -אין ביניהם כל קשר של חיי משפחה לאורך זמן.
בתחילה האם נותנת לולד את מה שנדרש לו ,אולם ברגע שהוא
מסתדר בכוחות עצמו  -לא נשמר הקשר של הולד עם האם.
בעופות אפשר להבחין בתופעה מפליאה; הנקבה של העוף מטילה
ביצים ודוגרת עליהן עד שהן בוקעות ,והגוזלים יוצאים .זמן קצר
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לאחר מכן ,ברגע שהגוזלים מסוגלים לעוף ,יוצאים הם לחפש
לעצמם מזון.
גם אמם ,התרנגולת ,מחפשת לעצמה דבר מאכל ,וכאשר מוצאת
משהו ,מצטרף אליה לעתים גוזל קטן שלה ,ורוצה גם הוא לאכול,
אולם אמו אינה מניחה לו לעשות זאת ,היא מנקרת לו את הראש,
ושולחת אותו לחפש מזון אחר .שילמד לדאוג לעצמו וכך יגדל...
אך לא כן האדם .התינוק קשור לאמו בשנות חייו הראשונות בקשר
תלותי מאד .ככל שהוא גדל ,הוא מתנתק מאמו בהדרגה ,אך קשר
רגשי יישאר ביניהם לעד!
לאדם יש נפש מיחדת ,והקב"ה ברא אותו כך כדי שיהיה מוקף
בנתינה כל ימיו .מרגע שנולד הוא מקבל ולומד גם לתת ,והמעגל
רק מתרחב עם השנים ,עד שהבן מגיע לשלב שלשמו נברא ,נשיאת
אשה ובניית בית.
אומר ה"מכתב מאליהו" :רצה הקב"ה לזכות את האדם ,שיהיה
האדם מוקף בעשיית חסד יומם ולילה ,נתינה ונתינה כל הזמן .כמה
הזדמנויות יש לבחור ישיבה לגמול חסד? לא רבות.
אבל הקב"ה רצה שאדם יהיה מסובב בחסד בכל שעות היממה ,לשם
כך נתן לו את האשה ,אחר כך יבואו ילדים ,ותהיינה לו אפשרויות
נוספות להיטיב ...כל זה כדי לזכות את האדם שיהיה בעל כח נתינה,
כי חיי משפחה הם מסכת גדולה של נתינה!
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זה התפקיד שהועיד הקב"ה לזכר  -להיות המשפיע ,לתת לאשתו
שפע כל הזמן .ואם הוא זכה  -בעצם הביא את עצמו לתכלית
הבריאה ,וזו הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות לו.
כאן בא לידי ביטוי ציווי התורה לעשות גם לפנים משורת הדין.
הרמב"ם (הלכות אישות פט"ו הי"ט) כותב ,כי על האדם לכבד את
אשתו יותר מגופו .זוהי המצווה המוטלת עליו ,ואל לו לחשב את
דרכיו על פי מעשי אשתו!
שמא יאמר אדם ,והלא הרמב"ם (שם ה"כ) מצוה את האשה
"שתהיה מכבדת את בעלה ביותר ...ויהיה בעיניה כמו שר או מלך".
אם כן ,עד שלא אהיה בעיניה כמלך איני מחויב לדאוג לה ולכבדה
ביותר...
אך טעות בידו! ראשית עליו לקיים את תפקידו ולכבדה ,וה' ייתן
גם בלבה לכבדו כראוי .אל לו להשיב לה כמידתה אלא לעשות את
מצוותו ,ולהעניק לה אפילו יותר מהמגיע לה על פי דין!

האשה עושה הרבה מעבר לחובתה
בעבר הייתי שומע שעורים ממורנו ורבינו רבי בן ציון אבא שאול
זצ"ל .כשלמדנו מסכת כתובות ,והגענו לדברי המשנה (נט ע"ב):
"ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה :טוחנת ,ואופה ,ומכבסת,
מבשלת ,"...פתח הגאון רבי בן ציון ואמר:
"לכאורה ,מה מחויבת האשה לעשות? לקחת תפוח אדמה ,להכניסו
עם מים ומלח לתוך הסיר ,ולהעמיד את הסיר על גבי האש...
אה ,אתה רוצה תבלין? שים בעצמך ,היא לא חייבת לך יותר מזה...
ואם היא מתבלת את התבשיל  -זו כבר מידת לפנים משורת הדין.
ואם היא קוצצת בצל ומוסיפה כורכום או קינמון  -זה כבר ממש לפני
ולפנים משורת הדין ...אין זה החיוב שלה!
אלא מה ,ודאי שאשה כשרה אינה מגישה אוכל תפל ולא מתובל,
אלא טורחת ומתקנת את המאכלים שיהיו ערבים לחכו של בעלה.
אם כך ,מן הראוי שיעשה גם הבעל דברים שאינו חייב לעשותם ,ואל
יאמר" :רק מה שאני חייב על פי דין אני עושה" ...שהלא אם תתבונן

תראה שגם היא עושה לך דברים שאינה חייבת כלל...
היא מתבלת לך את האוכל וטורחת ,ולפעמים משחימה את הבצל
שיהיה טעים ,וייתן טעם משובח למרק .זה לא סתם בצל שלם
ש"זרקה" לתוך הסיר ,היא טורחת למענך יותר מחובתה ,ועל
הטרחה הזו עליך להשיב לה כגמולה הטוב ,ובמה?
בעשיה ובטרחה לפנים משורת הדין".
הסתכלות זו חייבת להיות מול העיניים כל הזמן .לשים לב לכל
הטירחה שטורחת האשה ,ולא לחפש תמיד היכן לא הצליחה לעמד
בדרישות...

הכנת הדגים  -לשמח את אשתו
אנו מוצאים אצל גדולי ישראל שהיו מתנהגים כך.
שמעתי מכמה יהודים נאמנים ,שראו במו עיניהם את הגאון רבי
בן ציון זצ"ל נכנס למטבח ביום שישי ,לובש את הסינר ,לוקח את
הדגים ומקרצף אותם ,מחתך ומבשל.
הוא לא עשה זאת מפני שרצה לאכול דג טעים .כל רצונו וכוונתו
היו כדי להנות את אשתו ,לתת לה הנאה ושמחת חיים ,שתיכנס
לשבת קודש בשמחה וברוגע ,ושתהיה לשניהם יחד שבת שלום.
כדי להגיע לאוירה של שלום צריך להעניק ולהשפיע ,לכן היה מכין
את הדגים לשבת.
אדם שחי בצורה כזו של השפעה ונתינה  -חי בעולם אחר ,בבחינת
"מעין עולם הבא".
הנתינה בבית הרב היתה הדדית! אי אפשר לתאר את הדאגה
שהרבנית היתה דואגת לרב זצ"ל ,היתה יושבת בבית וחושבת:
"הרב כעת בשיעור ,איך הוא מרגיש? האם מרגיש טוב?"
ולמה? מפני שהוא היה כח משפיע ,ובזכות זה קיבל מאשתו .הרבנית
טיפלה בו במסירות בכל לבה ונשמתה ,ולא חסכה ממנו דבר .ולמה?
כי הוא נתן לה הכל.
(מתוך "משכני אחריך" ,יתרו)

בשיא ההתרגשות
מבצע ענק לשבועיים בלבד
כל הפרטים בעמודים 16-19
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אם נעקוב אחר סדר היום של הגנב ,נראה שהוא עושה את "עבודתו"
במסירות נפש ממש ,הוא מטפס על בנין גבוה באישון ליל ,כשכולם נמים
את שנתם ונכנס דרך החלון ,ואז אם הבעה"ב רואה אותו ,הוא צריך לברוח,
וכשהוא בורח ,הוא לא מתייאש כל כך מהר ,אלא ממתין להזדמנות
אחרת...
הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א אב"ד סאנטוב ליקווד ,על מה אפשר ללמוד מהגויים
"עם לָ בָ ן ּגַ ְר ִּתי" (בראשית ל"ב ,ה')
ִ

בפרשתנו מסופר (בראשית ל"ב ,ד'  -ה') ,שיעקב אבינו שלח
שליחים אל עשיו אחיו לומר לו "עם לבן גרתי" ,ופירש רש"י" :גרתי
– בגימטריא תרי"ג ,כלומר ,עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות
שמרתי ,ולא למדתי ממעשיו הרעים" .דהיינו שיעקב אבינו אומר
לעשיו :דע! – על אף ששהיתי עם לבן כ"כ הרבה זמן – לא למדתי
כלום ממעשיו הרעים ,ושום דבר לא השפיע עלי.
והנה ,לכאורה במושכל ראשון הדבר יכול להתפרש כגאוה חלילה
– אין לו משהו אחר לומר לאחיו?! – הדבר הראשון שהוא מבקש
שיאמרו לאחיו הוא :דע! אני צדיק! עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות
שמרתי! אבל לא "סתם צדיק" – אלא "צדיק גדול"! – ולא למדתי
ממעשיו הרעים! – הייתי אצל ה"פעטער" (הדוד) כמה שנים ולא
למדתי "כלום" ממעשיו!...

מבאר ה"חפץ חיים" זי"ע ,שאדרבה ,מדברי יעקב אנו רואים את
גודל ענוותנותו ,שהרי דוד המלך ע"ה נעים זמירות ישראל אומר
בספר תהילים (קי"ט ,צ"ח) "מאויבי תחכמני" – אפשר ללמוד דרך
בעבודת ה' מכל אחד ואחד – גם מגוי!
ולכאורה ,איך אפשר ללמוד מגוי ערל טמא ומשוקץ דרך לעבודת
ה'? אבל התשובה היא – כן! – אפשר ללמוד מהגוי איך הוא ניגש
להבליו – באיזה התלהבות וחמימות הוא ניגש לעשותם – באיזה
מסירות נפש ונאמנות הוא עושה אותם! – הוא קם מוקדם בבוקר,
ונחפז להבליו! – שום דבר אין עומד לו בדרכו להפריעו מלעשותם!
– לא קור ולא חום! – ואף פעם איננו עייף!
כך צריך יהודי לגשת לעבודת ה' – בחיות דקדושה! – מיט א ברען! –
עם חשק והתלהבות! – מתוך שמחה! – ובלי התרשלות! ששום דבר
לא יעמוד לו בדרכו להפריעו מלקיים את מצוותיו .וכמו שדורשי
רשומות היו מרמזים בפסוק (תהלים נ"ה ,ט"ו) "בבית אלוקים נהלך
ברגש" – ברג"ש ר"ת ברד ,רוח ,גשם ,שלג – ששום דבר לא יעמוד
בדרכו למנעו מללכת לבית ה'.
הנביא אומר (עמוס ח' ,י"א) :לא רעב ללחם ,ולא צמא למים ,כי
12

אם לשמוע את דברי ה' .אמרתי פעם בדרך צחות ,דלפעמים בעת
שהאדם עסוק בצרכיו בשקידה עצומה ,הוא שוכח לאכול ואינו
מרגיש כלל שהוא רעב – "לא רעב ללחם ולא צמא למים" – הוא
אינו רעב לאכול ואינו צמא לשתות באמצע היום" ,כי אם לשמוע
את דברי ה'" – כשמגיע העת ללמוד – כשמתחיל השיעור בביהמ"ד,
פתאום הוא מתחיל להרגיש את הרעבון או הצמא...
ב"כנסת יחזקאל" – ראדאמסק כתב לפרש את הכתוב (בראשית
כ"ה ,ל') :כי עייף אנכי – הוא עייף רק בענייני "אנכי ה' אלוקיך" –
כשהוא עוסק בעניינים רוחניים הוא מרגיש עייפות – לא כן כשהוא
עוסק בעניינים גשמיים...
שנינו במשנה (אבות פ"ד ,מ"א)" :איזהו חכם הלומד מכל אדם",
האדם יכול ללמוד מכל אחד דרך לעבודת ה' .והנה" ,מכל אדם" –
הכוונה שמכל אדם – יהיה אשר יהיה – רשע כצדיק ,טיפש כחכם,
וגם להבדיל מ"גנב" אפשר ללמוד ...ולכאורה – מה אפשר ללמוד
מ"גנב"?
אומר הרה"ק רבי ייבי מאוסטראה זי"ע ,שאם נעקוב אחר סדר היום
של הגנב ,נראה שהוא עושה את "עבודתו" במסירות נפש ממש,
ושום דבר אין עומד בדרכו! – כי הגנב מטפס על בנין גבוה באישון
ליל – כשכולם נמים את שנתם – ונכנס דרך החלון לבית האדם לגנוב,
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ואז אם הבעה"ב רואה אותו – הוא צריך לברוח – וכשהוא בורח ,הוא
לא מתייאש כל כך מהר ,אלא ממתין להזדמנות אחרת לבצע את
זממו – ואף אם לא יעלה בידו – הוא לא מתייאש ,והוא מנסה אצל
אדם אחר ,או בלילה אחרת – וכל הזמן הוא חושב עצות בכל כוחו
היכן לגנוב – ואפילו אם תפסו אותו בגניבתו ,ושפטוהו להכניסו
בבית האסורים ,הוא עדיין אינו מתייאש ,הוא מבטיח לשופטים
בהן צדקו ששוב לא יחזור לסורו ,ושישחררוהו במהרה ,וכשהם
מתפתים מדבריו ומתרצים לשחררו ,הוא חוזר שוב למעשיו הרעים
בלי לחשוב מכלום!...
כמו"כ צריך יהודי להתנהג בעבודת השי"ת ,ששום דבר לא יעמוד
לו בדרכו – צריכים ללכת במסירות נפש ,ואפילו אם חלילה היתה לו
נפילה – אין צריכים להיבהל מזה ,אלא צריכים להתחזק ולנסות עוד
פעם ולא להתפעל מכלום עד שיצליח לעבוד את ה' בלי התרשלות,
"כי שבע יפול צדיק וקם" (משלי כ"ד ,ט"ז).
ולפעמים אפשר ללמוד דרך בעבודת השי"ת אפילו מאדם רע!
מאדם רע?! כן כן! – מאדם רע! – אם הזדמן לו לראות איך שאדם
עני נוקש בדלת אחד ומבקש צדקה – הבעה"ב פותח לו את הדלת
– והעני מתנה לפניו את צערו ,שיש לו בית מבורך עם ילדים ,וחלק
מהם הגיעו לפרק "האיש מקדש" והוא צריך להשיא אותם ,ויש לו
הוצאות רפואיות שונות ,אך לרש אין כל! והוא מבקש את עזרתו.
הבעה"ב מקשיב לו היטב ,ואח"כ אומר לו "ה' יעזור לך – אל תדאג!
אל יפול רוחך בקרבך! הקב"ה יש לו מספיק לכולם ,צריכים רק
להתחזק באמונה ובטחון ותראה ישועות גדולות!" – והוא משאיר
אותו בחוץ וסוגר עליו את הדלת...
מאדם כזה צריכים ללמוד מדת האמונה ובטחון! – ברם אין צריכים
לחקות את האדם הזה  – ...אבל על עצמו – כן! – צריכים לנצל
דיבורים הללו לעבודת ה'! ולדוגמא – אף אם הוא ניסה כמה פעמים
להתחזק ולא עלתה בידו ,היו לו כמה נפילות וכדו' ,אעפ"כ יגיד
לעצמו "ה' יעזור לך ,התחזק ,אל תדאג! אל יפול רוחך בקרבך!...
וכשיתחזק באמונה ובטחון ,יהא לבו סמוך ובטוח שהקב"ה יעזור.

והנה ,גם מתינוק יכולים ללמוד דרך בעבודת ה' .איתא בספר "שיח
שרפי קודש" (חלק א' ,אות רמ"ו) :שמעתי בשם הרה"ק הרבי
ר' בונם זי"ע (ופעם שמעתי דבר זה בשם הרה"ק הרבי ר' יצחק
מווארקא זי"ע) – ששלשה דברים צריך האדם ללמוד מתינוק ,ואלו
הם :א) שלעולם הוא בשמחה – לא בעצבות .ב) שתמיד לא ינוח
ולא ישקוט – אלא טרוד בעניניו .ג) שעל כל דבר קטן שהוא רוצה
ומבקש – הוא בוכה .כן צריך האדם להתנהג בעבודת הבורא ית"ש,
בשלשה דברים הללו.

כמו כן יכולים ללמוד דרך לעבודת ה' מהיצר הרע – האם יתכן
ששייך ללמוד "עבודת ה'" מהיצר הרע?! – אלא מספרים שפעם
אמר ה"חפץ חיים" זי"ע שפעם אחת הגיע אליו יצר הרע ,ואמר לו
"הן אדם זקן הינך וכה חלש ,מה לך להשכים קום בשעה מוקדמת
כזו – תפוס נא תנומה נוספת למען יתחזקו כוחותיך!" ועניתי לו
– אמר ה"חפץ חיים" – "ומה איתך ,הן אתה זקן הרבה יותר ממני,
ושנותיך כשנות העולם ,והנה כבר קמת והשכמת ,ועתה הנך כבר
עומד ועושה עבודתך ,ואם כן מה תרצה ממני"...
הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ"ל ראש ישיבת טעלז בארה"ב נסע פעם
למקסיקו לאסוף כסף עבור מוסדותיו .בהיותו שם הלך לחפש אחר
עשיר אחד להתרימו עבור מוסדותיו ,אמנם כשהגיע ראש הישיבה
לביתו ,לא מצאוהו שם ,ועל כן ניסה את מזלו אחה"צ ,וגם אז אמרו
לו שאינו נמצא .וכשהגיע כמה שעות אח"כ בערב ,עדיין לא היה
בביתו – וכששאל אם הוא יכול ללכת למקום עבודתו למצוא אותו
– ענו לו בני הבית שצריכים לדבר אתו רק בבית ולא במקום אחר.
לא היתה לראש הישיבה ברירה ,והמתין עד שעה מאוחרת בלילה,
ולבסוף הגיע העשיר באישון לילה – עת בני אדם שוכבים על
משכבותם – ואז דיבר אתו על הישיבה וצרכיה המרובים .בתוך דבריו
התאונן ראש הישיבה בפניו שהוצרך לחזור ולבא הרבה פעמים עד
שמצאוהו כאן בשעה מאוחרת.
אמר לו העשיר :שמעו נא ראבינער! אני רוצה לומר לכם משהו! –
"מ'דארף ליגן אין געשעפט'!" – צריכים להיות שקועים ראשו ורובו
בעסקים ובעבודה ,ואין זמן לעוד דברים באמצע...
מיד כשחזר ראש הישיבה לישיבה ,כינס את הבחורים בני הישיבה
ואמר להם :איני יודע כמה כסף עשיתי – אבל זה כן – חזרתי עם
אוצר גדול! ואז סיפר להם מעשה זה ,ובסיום דבריו אמר בהתרגשות
"מ'דארף ליגן אין געשעפט'!" – אם רוצים להגיע לגדלות ,לעלות
מעלה מעלה – לא די שעוסקים באותו דבר – צריכים להיות שקועים
בו ראשו ורובו עם כל כוחותיו! – רק כך אפשר לגדול להיות גדול
בתורה .וכן כשמתפללים ,צריכים לראות שיהא זה בכל כוחותיו ,בלי
שום התרשלות כלל וכלל!
וזהו מה שיעקב אבינו שלח לומר לעשיו :עם לבן גרתי – הן אמת
שתרי"ג מצוות שמרתי ולא עברתי עליהם ,אמנם – התאונן יעקב
אבינו – לא למדתי ממעשיו הרעים – לדאבוני לא למדתי מלבן איך
שהוא קם בבוקר מוקדם למעשיו הרעים ,ואיך שהוא עושה את
הבליו בחשק ובשמחה ובהתלהבות ,כל זה – מתאונן יעקב – לא
למדתי ממנו – כדי לעשות כך בעבודת ה' ,אכן קיימתי מצוות ,אבל
לא עם כל החיות כלבן למעשיו הרעים...
(מתוך נועם שיח מכון אפריון לשלמה וישלח תשע"ה)

 077-2222-666או *4992
קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
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אני מתפלל ותיקין במשך ארבעים שנה ,אולי הנכדים שלי חושבים
שאני פרומער ,לכן אני מקפיד על ותיקין .אבל האמת היא ,שממש לא
מחמת כך .הרבנית הייתה מורה בסמינר ,וכל הילדים והיא ,יצאו בבוקר
ללימודים ונוכחתי לראות שאם לא אקום מוקדם ,יקרה שהיא לא תאכל,
או שהילד לא יספיק לאכול ,לכן קמתי ותיקין
שיחה מרתקת עם הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ,על הנסיונות ודרכי ההצלחה בתורה
"וַ ּיָ בֹא יַ ֲעקֹב ָשׁלֵ ם" (בראשית ל"ג ,י"ח)

"שלם בגופו ...שלם בממונו ...שלם בתורתו ,שלא שכח תלמודו בבית לבן"

(רש"י)

טוענים שהדור שלנו חלש לעומת הדורות הקודמים ,והיום כבר הכל
אחרת מבחינת המושגים של ידיעת התורה .האם נכון?
'כן ולא'.
'ואסביר את הכוונה :כיום ,ראשית כל המותרות וריבוי התפנוקים
הם במידת מה בעוכרינו .כי הכלל הוא ,שככל שיש יותר תפנוקים
ומותרות ,יורד הערך של התורה .יש לכך גם הסבר טבעי ופשוט .כי
אם אתה יודע שיש לך לצפות בסך הכל למעט מים קרים מהמקרר,
מה כבר יפריע לך ללמוד .אבל אם אתה מצפה גם לאכול טוב ,וגם
לישון מצוין ,וגם שהמצעים במיטה יהיו במקסימום ,זה מאבד הרבה
ותופס את הראש והלב ,באופן טבעי.
'בנוסף לכך ישנה חולשה מסוימת מכאיבה .ולא שהדור חלש במובן
הפשוט .כי זה לא מפריע .מרן החזו"א היה תמיד חלש פיזית ,וראו
נא להיכן הגיע .ולא לחולשה זו כוונתי .כי אין דבר כזה ואין תירוץ
כזה.
'הדור הצעיר לא מקבל על עצמו אחריות ועול ,והבעיה הזו רק
מחריפה והולכת .כששואל צעיר מטריח את גדול הדור בשאלה
אם לקנות דירה בצד זה או בצד אחר ,על פי רוב באמת זה לא בא
מ'אמונת חכמים' יתירה ,אלא שאפילו בעניינים גשמיים פעוטים
הוא רוצה שאחר יקח את האחריות ואת ההחלטה....
'אם קשה לך ליטול על עצמך משימות ואחריות ,כיצד אתה רוצה
לקבל על עצמך עול תורה ולדעת ללמוד?
'תלמיד חכם מבני משפחתי הקרובה ,היה 'בעל בשר' ,ביום בהיר
אחד עבר עליו 'אירוע לבבי' .הרופא אמר לו' :אתה חייב להוריד
במשקל' .תוך שלושה חודשים הוא הוריד ארבעים ק"ג ,עד שהרופא
נבהל – 'רגע ,זה כבר יותר מדי' ...הוא השיב לרופא' :אין בעיה ,רק
תאמר לי מה מוטל עלי לעשות ואעשה' .מה כוונתי בסיפורי סרק
הללו? כביכול ,משמעות הדבר שכאשר היה ברור לו ,לאותו תלמיד
חכם ,שעליו ליטול משימה ועול ,הוא עשה .וזה המינימום של מי
שמעוניין לצמוח תלמיד חכם .היה אברך מבני המשפחה ששאל
אותי :כיצד ההוא הוריד כל כך מהר במשקל ,למרות רגילותו לאכול
14

צילום :איי הים

וכו' גם אני רוצה להוריד.
הגבתי לו בשאלה :האם אתה אומר 'תיקון ליל שבועות'? הוא לא
הבין מה אני חותר בשאלה ,והשיב' :לא כל שנה אני מצליח לסיים
את הכל .לפעמים רוב ,וקורה שאני אומר רק חצי' ,אמרתי לו' :תיקון
ליל שבועות' אתה לא יכול לקבל על עצמך ,אז להוריד ארבעים ק"ג
תוכל?!'
השאלה הקובעת ,לכל בן תורה ,צעיר ומבוגר וירא שמים ,בכל תחום
רוחני :האם אתה יכול להחליט ולבצע את החלטותיך .עד כמה הנך
אחראי להחליט ולעשות מה שהחלטת...
'כאשר הספדתי את הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל ,ראש
ישיבת 'תורה אור' ,אמרתי לתלמידיו הגדולים שישבו שם :אתם הרי
מכירים אותו כפליים ממני .כמו כן ,כדי להכירו ,צריך להיות כמותו.
אבל אומר לכם יסוד חשוב שלמדתי ממנו.
'הוא ,רבי חיים פנחס זצ"ל ,עמד לפני העמוד ג' תפילות ביום ערב
ובוקר וצהרים ,גם בר"ה ויום כיפור .וכך עד גיל מאה.
'תשמעו ,אינני יודע מדוע עשה כך ,מה הסיבה שלו .אבל מה שברור,
כי כאשר החליט להתנהג כך ,יצא לדרך ולא זז מההחלטה ימין או
שמאל .וכך בהנהגת לבישת ציציותיו בקודש ,אינני יודע למה ומדוע
לבש כל כך הרבה ציציות ,אבל ,כאשר החליט שהענין חשוב לו
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למהלך עבודת ה' שלו ,עשה על פי ההחלטה ובמאת האחוזים עמד
בהחלטתו.
'רבותי ,לא מבקשים מאתנו בקשות שהן 'בשמים' ,אלא שאם
ב'כל נדרי' החלטנו החלטה מסוימת ,שנעמוד בה! כי בדרך כלל לא
החלטתם משהו שלא מתאים לכם .קיבלתם משהו שבעיקרון אתם
מסוגלים להתנהג על פיו .אם כן ,תקיימו ותתקדמו .שיהיה לכם
מינימום של קבלת עול!
'העניין שייך גם לאנשים כמותנו .כי לא ביקשו ממך שתהיה חזון-
איש ,ולא שתהיה הסטייפלער .רק שבמה שאתה ומה שאתה -
תעמוד ותעשה ,ועל ידי כך תתקדם .זה הא-ב של כל גדול בישראל,
אז והיום'.
הגר"מ זילבר שליט"א ממשיך עם דוגמאות מדהימות מגדולי
ישראל ומהאדמו"ר הקדוש רבי אהרון מבעלזא זיע"א ,שבדרגות
שאחז בהם ,כאשר החליט ,גם אם כמעט אמר נואש ולא הצליח,
התאמץ ולא ויתר עד שעמד במשימותיו ,גם במנהגים קלים.
'לכל אחד שהגיע להיות גדול בתורה ,הייתה לו קביעות ומטרה והוא
יישם אותה .
'הרבי שלי ,מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,התנצל פעם
בפתיחת זמן ,בפתיחת השיעור כללי ,באומרו בזה הלשון' :מעולם
לא התחלתי לומר שיעורים על מסכתא לפני שלמדתי קודם לכן
את כל המסכתא .ולא קרה לי מעולם מה שקורה לי כעת ,שהגעתי
רק עד דף ק' ,אך היום הכל אחרת ,כיון שהרבנית חולה מאד והיו לי
מפריעים ,לכן לא הספקתי יותר' .ע"כ .המדובר היה אחרי שהגאון
כבר למד את כל התורה וכבר הוציא 'חזון יחזקאל' וכו' .אך כיוון
שהחליט  -עמד בהחלטה שלו ,בכל גיל ובכל מצב ,והיה גם אמיתי
עם עצמו לומר 'לא הספקתי'.
ישנם עצות נוספות להתקדם ולהתייעל בהצלחה בתורה?
אם אתה מעוניין להצליח בתורה ,שיהיה לך פה קדוש .מה
המשמעות? לא מדברים לשון הרע ורכילות .גם לא פוליטיקה .ו...
לומדים .ושמא תאמר אני לא יכול להיות רבי חיים קנייבסקי ,אשיב
לך :לא ביקשנו שיהיה לך פה קדוש כמותו ,אבל לפחות תתחיל קצת
להתקדש .וככל שתתקדם ותקדש עוד את הפה ,תדע יותר ,ותהיה
לך סייעתא דשמיא ,והרי אנחנו זקוקים לסייעתא דשמיא" :אדם
מקדש עצמו מעט  -מקדשים אותו הרבה ,מקדש עצמו מלמטה-
מקדשים אותו מלמעלה".

אבל קשה להתנתק מהעולם...
'לכן אסביר שוב :לא ביקשתי שתתנתק לחלוטין .אתה לא חייב
לעיין בעיתון כל יום וגם אם אתה מעיין ,מדוע אתה חושב שעליך
לעיין בכל עשרות הדפים שנכתבו רק להמון העם  -שיהיה להם
מה לקרוא ולא ירעו בשדות אחרים ,וכי עיתון צריך לקרוא מכריכה
לכריכה?! אתה הלא בן תורה שחפץ להתעלות ,וזה הרי מינימום
של ההתנתקות שאתה יכול .וככל שתתנתק ,תצליח להתנתק עוד.
בפסוק נאמר "ויתנתקו רגלי הכהנים"  -מדוע הם היו צריכים לנתק

את הרגלים ולא שהארון ינתקם? כי עלינו מוטל לעשות פעולה של
התנתקות ,ואז הארון יגביה אותנו עוד למעלה למשכיל .הארון זו
התורה.
'ודאי שאם זוכה להתנתק מיום עמדו על דעתו ולחלוטין  -כמו רבי
חיים קנייבסקי ,נראים כמו שהוא נראה קדוש וטהור כמו החפץ
חיים .אבל תעשה ככל שאתה יכול וראוי'.
'בימי עלומי ,הסתובב בירושלים גאון נורא ,שיש לו קונטרס...
הגאונות שלו בשילוב הבקיאות הדהימה מאוד .ומימי תמהתי ,מדוע
הוא לא תופס מקום ,ומלבד הקונטרס הגאוני שהוציא ,לא יודעים
ממנו ב'עולם התורה' כלום.
'הזדמן לי ונכנסתי בחנות לכלי קודש ב'מאה שערים' ,והמוכר פנה
ולחש לי "אתה רואה את ההוא שם בצדי החנות ,הוא הגאון הידוע"...
הבטתי על מראהו ,וגם שמעתי את שיחתו עם פלוני ,ומיד הבנתי
הכל .הוא לא מנקיי הדעת .למרות שלא ראיתי בו 'בעל עבירה' ,אבל
התרשמתי כי הוא מגושם ורחוק מלהיות נקיי הדעת.
'וזה לעומת זה .כמה רבה נקיות הדעת של גדולי ישראל ,כמו לדוגמא
רבותינו שליט"א ,כמו רבי חיים קנייבסקי  -שלא יודע צורת מטבע.
עירין קדישין .וכולו תורה ממש בקדושה וטהרה ,אבל כאמור ,לא
ביקשתי שתהיה רבי חיים קנייבסקי ,זה לא שייך .אבל מה שאתה
יכול ,לאט לאט תנקה את הדעת ,אל תקרא את כל העיתונים,
ובוודאי לא קווי 'נייעס' ולא סיפורי מריבות בין 'חצרות' ,אין בכך
שום תועלת ,לא לך ולא לאחרים .וגם אין שום נפק"מ בזה .תתנתק
מכל אלו .בדוק ומנוסה שככל שתתנתק ותהיה יותר נקי דעת ,כך
תהיה בקיא הדעת ,בממדים שלך ,לאט לאט ,ויסייעו לך משמים.
אתם מביאים כדוגמא להתמדה את מרן הגר"ח קנייסקי שליט"א,
שלפי מה שמספרים אינו יודע אפילו כיצד מכינים קפה ...אבל הגאון
הרב זילבר שליט"א הצליח לדעת את הש"ס והתורה ,למרות שיודע
כיצד מכינים קפה ...גם כך אפשר לנצל את הזמן...
'אני מתפלל ותיקין במשך ארבעים שנה ,אולי הנכדים שלי חושבים
שאני פרומער ,לכן אני מקפיד על ותיקין .אבל האמת היא ,שממש
לא מחמת כך .אלא ,הרבנית הייתה מורה בכירה בסמינר ,וכל
הילדים והיא ,יצאו בבוקר ללימודים ונוכחתי לראות שאם לא אקום
מוקדם ,יקרה שהיא לא תאכל ,או שהילד ההוא לא יספיק לאכול
וכדומה ,לכן קמתי ותיקין ,והכנתי לכולם כריכי לחם ואוכל ושלחתי
אותם לחיידר ולבתי ספר .זו הסיבה שהתרגלתי לתפילה בשעה הזו.
וכך כל אברך (גם השקדן ביותר) יכול להספיק הכל .וזה ישתלם לו
אח"כ בכפל כפליים.
'לסיכום :כל בחור וכל אברך ,לא משנה באיזה גיל וזמן ,יכול מרגע
זה להתחיל קודם כל להתנתק קצת יותר ,לקדש את הפה ,קצת
יותר להיות מסודר בלימודו ,קצת יותר לסכם את מה שהוא לומד,
ו'קובץ על יד ירבה' ,יזכור ויידע'.
(קטעים מתוך ראיון נרחב יתד נאמן סוכות תשע"ט)
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עדיין לא עיכלנו את ההצלחה הגדולה ואלפי העותקים שנמכרו מהספר

'ל˜ר‡ ב 'בר‡י'‡ 

ובסייעתא דשמיא כבר הצלחנו להוציא לאור את החלק השני:

'ל˜ר‡ ב 'בר‡י ב'
לרגל ההוצאה לאור ו'שמחת המצוה' ארגון 'דרשו' ו'אחינו' יוצאים במבצע
ענק לתקופה של שבועים בלבד .כל הקודם זוכה!!
במסגרת המבצע הגדול ,אנו מעניקים מתנות מיוחדות לתורמים לפעילות
העניפה של ארגון 'אחינו לקירוב קרובים ורחוקים.

16
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התורמים יזכו בכרטיסי הגרלות להגרלה הגדולה בסכום מצטבר של

₪₪

ובנוסף' ,דרשו' מעניק לכם באופן מיידי וללא הגרלה מתנות עד לשווי של

1790

₪

מו˜„ '„רו' 02-5609000
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מ

±±

1

ל
סלו מס' 1

תרום סך  ₪ 18למשך  15חודשים,
סך כל התרומה ₪ 270

קבל מיידית מתנה בסך ₪539

סט 'משנה ברורה' מפואר מהדורת 'דרשו'
הספר המבוקש 'לקראת שבת' על בראשית )א(
 2כרטיסים להגרלה הגדולה
מ

≤±

1

ל
סלו מס' 2

תרום סך  ₪ 18למשך  15חודשים,
סך כל התרומה ₪ 270

קבל מיידית מתנה בסך ₪539
סט 'משנה ברורה' מפואר מהדורת 'דרשו'
הספר המבוקש 'לקראת שבת' על בראשית )ב(
 2כרטיסים להגרלה הגדולה

מבˆע
ענ˜

לבועיים
בלב„!

מ

≥±

1

ל
סלו מס' 3

תרום סך  ₪ 18למשך  16חודשים,
סך כל התרומה ₪ 288

קבל מיידית מתנה בסך ₪578

סט 'משנה ברורה' מפואר מהדורת 'דרשו'
 2חלקי הספר המבוקש 'לקראת שבת' בראשית )א,ב(
 2כרטיסים להגרלה הגדולה
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±¥

1

מסלול מס' 4

תרום (₪ 33 X 3) ₪ 99

בחר לך מתנה מספרי 'דרשו'

קבל את  2חלקי הספר המבוקש 'לקראת שבת' על בראשית )א,ב(
ובחר לך כרך נוסף לבחירתך מכל ספרי 'דרשו':
'משנה ברורה' ,חומש' ,דרש דוד'' ,חפץ חיים',שמירת הלשון,
'מועד לדוד'' ,קנין שמעתתא'
משלוח חינם בערים :אלעד ,ירושלים ,ב"ב ,בית"ר ,מודיעין עילית ,ב .שמש.
שאר הערים בתוספת ₪ 10

מ

±μ

1

ל
סלו מס' 5

תרומה בסך  ₪ 36למשך  24חודשים,
סך התרומה ₪ 864

קבל מיידית מתנה בשווי ₪1790

סט 'משנה ברורה' מפואר מהדורת 'דרשו'
 2חלקי הספר המבוקש 'לקראת שבת' על בראשית )א,ב(
'חמשה חומשי תורה' בכרך אחד 'דרשו'
'דרש דוד' על התורה  3כרכים
גביע כסף
כף לעוגה כסף
סכין כסף
 10כרטיסים להגרלה הגדולה
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ידוע הסיפור אודות הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ,שבקבר רחל דיבר
עם רחל אמנו .הגרנ"צ פינקל זצ"ל היה אומר שצריך להתחיל את הסיפור
מתחילתו :כאשר הגיע מישהו והציע לקחתו ברכבו לקבר רחל ,תגובתו
הראשונה היתה שצריך קודם לשאול את הרבנית
זהירות בכבוד הבריות של הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ״ל
"הוא ַמ ֶּצבֶ ת ְקבֻ ַרת ָר ֵחל ַעד ַהּיֹום" (בראשית ל"ה ,כ')
ִ

ידוע הסיפור המרטיט ,אודות ראש ישיבת מיר ,הגאון רבי חיים
שמואלביץ זצ"ל ,שבנסיעתו לקבר רחל דיבר עם רחל אמנו וביקש
ממנה" :הקב"ה מבקש ממך מנעי קולך מבכי ,אולם אני ,חיים בנך,
מבקש ממך  -אל תפסיקי לבכות!"
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל היה מרבה להביא סיפור זה בשיחותיו,
אולם תמיד היה אומר שצריך להתחיל את הסיפור מתחילתו :רבי
חיים שהה באירוע מסוים ,כאשר הגיע מישהו והציע לקחת את
הרב ברכבו לקבר רחל .רבי חיים רצה מאד ללכת ,אולם תגובתו
הראשונה היתה שצריך בראש ובראשונה לשאול את הרבנית.
ראשית ,חיפש טלפון ציבורי וכן אסימון (מטבע מיוחד איתו
השתמשו כדי להתקשר בטלפון ציבורי) ,על מנת להתקשר אליה,
לבקש את רשותה ולוודא שלא תדאג מכך שהוא מאחר.
היה הגרנ"צ פינקל אומר" :כולם מתפעלים מ'לב הארי' של רבי
חיים ,שביקש את בקשתו מרחל אמנו מעומק לב ,אבל אני מתפעל
יותר ,מכך שלא שכח את מה שבעיני הבריות נראה דבר של מה
בכך ,להתקשר לרבנית ,שלרגע לא תדאג כתוצאה מאיחורו...
ולמה זה יותר גדול בעיניי? כי את 'לב הארי' של רבי חיים אי אפשר
לחקות ,אולם את הדברים הקטנים  -יכול כל אחד ללמוד .להרגיש
את הזהירות שנדרשת בבין אדם לחברו ,ודרך סולם זה אפשר
להגיע למדרגות גבוהות".
שימת לב בזהירות בכבוד הבריות ,ואפילו בדברים דקים  -היו עבורו
יסוד היסודות .דוגמא לכך ניתן ללמוד מן הסיפור הבא :בשנים
האחרונות מנהגו היה בעת הבחינות לישיבת מיר בברכפלד ,שאחד
הר"מים היה בוחן את הבחור בנוכחותו ,והוא בטביעת עינו המיוחדת,
היה קובע מי מתאים ללמוד בישיבה .פעם נכנסה קבוצת בחורים
להיבחן ,ובסופו של דבר הכריע מי מבין הנבחנים ילמד בישיבה.
על אחד מהם אמר ,שלמרות שעדיין אינו מתאים ,שיודיעוהו שילך
ללמוד בישיבה אחרת ובעוד שנה יבוא ללמוד בישיבה .והיה הדבר
תמוה ,כי מעולם לא נהג כך.
כשנשאל על כך ,השיב" :ראיתי משהו מיוחד בבחור זה .בעוד שכל
הבחורים שבאים להיבחן מבינים שהבחינה היא אצלי ,ולכן לוחצים
ידם רק לי ,ואילו לר"מ שבוחן אינם נותנים יד ,בחור זה נתן ידו גם לי
וגם לר"מ הבוחן ,דבר המעיד על גודל מידותיו .אם כן ,אף שבלימוד
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עדיין אינו מספיק ראוי ,כדי ללמוד בישיבה ,נחכה שנה ונבחן אותו
שוב ואם יהיה ראוי יותר נקבל אותו".
בשיחותיו בישיבה היה מרבה לעורר על החובה לנהוג במידות
טובות ובכבוד הזולת ,והדגיש שרק כאשר קיימות מידות טובות,
ניתן לצמוח לתלמיד חכם אמיתי .באחד הקמפים השתתף רבינו,
וכשהגיע עת ברכת המזון ,כיבד בזימון את אחד מבני הישיבה .הוא
הסביר ,ששם לב שבזמן הסעודה ,בכל פעם שהגישו אוכל לשולחן,
חילק אותו בחור את המנות לשאר יושבי השולחן ,ורק לאחר מכן
לקח לעצמו ,לכן הוא מכבד אותו בזימון.
אברך מבני הישיבה נכנס למעונו ,וסיפר לרבינו שכאשר הגיע לביתו
עשה חשבון ושם לב שבדמי החלוקה החודשיים קיבל אלף שקל
שלא הגיעו לו ,לכן הוא בא להחזירם .רבינו אמר לו שישאיר את
הכסף אצלו .וטען" :מן הסתם ,כשבאת הביתה והתברר שקיבלת
אלף שקל מיותרים  -אשתך שמחה ,אולי תוכל עכשיו לקנות דבר
שרצתה ואין לה כסף ועכשיו תוכל לקנות אותו ,עכשיו כשתגיע
הביתה ותאמר שלקחתי את הכסף בחזרה היא תצטער  -לכן השאר
זאת לעצמך!"
פעם השתתף בחתונה ולפתע קם ממקומו ,ניגש לסב החתן וקרא
לו הצידה באומרו" :דומני שבחופה קיבלת ברכה ,אם כן ,אתה מן
הסתם הסבא ,למה אינך יושב בשולחן הכבוד?" התברר ש'שולחן
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המזרח' היה מלא ורבינו היה היחיד ששם לב ,שלא נשאר לסבא
מקום .הוא ביקש ממאן דהו שיביא כסא וסידר לסבא מקום של
כבוד בשולחן.
תמיד שם לב לכבודם של ילדים קטנים ,והיה דואג במיוחד שלא
יצטערו .תלמידים שנכנסו למעונו עם ילדיהם הקטנים זכו למתת
ידה של הרבנית ,ממתק או סוכריה .מטבע הדברים ,תלמידים
שיושבים בצל רבם הנערץ נרגשים הם ,ולא תמיד זוכרים לפתוח
לילד את הממתק .רבינו היה ממתין ולא ממשיך בדיבורו עם האבא,

עד שהממתק ייפתח ויהיה בהישג ידו של הילד ,כדי שלא יצטרך
לחכות.
אחד התלמידים סיפר ,שכאשר בא עם בנו לתספורת החלאק'ה,
היתה איתו בתו הקטנה והיא נשארה הרחק ליד דלת הכניסה .אחרי
שרבינו גזר לו את השיער ובירכו ,ביקש לקרוא לילדה הקטנה ,שאל
אותה לשמה ובירכה .אותו אברך התפלא" :החדר היה מלא אנשים,
וא"כ כיצד הרב שם לב שבקצה החדר השארתי את בתי?!"
(מתוך הספר 'ובכל נפשך')

מהיכן שאבו במיוחד בני אשכנז את הכח למסור נפשם
על קידוש השם בזמן מסעי הצלב?

הרב צבי וינברג

בשעה שעמדו כולם לפני עשיו ,היחיד שהיה חסר
הוא בנימין ,והוא היחיד שלא השתחווה לעשיו.
על ענין זה שבנימין לא השתחווה לעשיו ,ידועים
דברי המדרש (אסתר רבה ז,ח) שהמן טען למרדכי
מדוע אינו משתחה לו הרי יעקב זקנך השתחוה
לעשיו זקני ,והחזיר לו מרדכי מרדכי שכיון שהוא
בן אחר בן עד בנימין ,ובנימין עוד לא נולד כאשר
השתחוו לעשיו ,לכן אני לא משתחווה.
ברש"י שופטים (כ,מה) נדפס (לא מובא בכל
הדפוסים) שאליהו ז"ל גילה לבעל מגלה עמוקות

(מובא בגלי רזיא) שמאה אנשים משבט בנימין אחר
מעשה פילגש בגבעה ,הלכו והתישבו במדינת רומי
ואשכנז.
וראיתי בספר אחד (איני זוכר כעת מקומו) שענין זה
שבני אשכנז במיוחד מסרו נפשם על קידוש השם
בזמן מסעי הצלב בארצות אשכנז.
בא להם על ידי שהיו הם משבט בנימין שאבותיהם
באו לארצות אלו ,וכיון שבנימין לא השתחוה לעשיו,
מעשה אבות סימן לבנים לבניהם אחריהם שלא
להמיר דתם לנצרות ,ולמסור נפשם.

קב ונקי

יֹוסף ַא ֲחרֹנִ ים" (בראשית ,ל"ג ,ב')
"וַ ּיָ ֶשׂם ֶאת ַה ְּשׁפָ חֹות וְ ֶאת יַ לְ ֵד ֶיהן ִראשֹׁנָ ה וְ ֶאת לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָיה ַא ֲחרֹנִ ים וְ ֶאת ָר ֵחל וְ ֶאת ֵ

איזו פרשה קרא רבינו הקדוש
לפני שהיה הולך לקיסר?
"וַ ּיִ ֶקן ֶאת ֶחלְ ַקת ַה ָּש ֶׂדה ֲא ֶשׁר נָ ָטה ָשׁם ָא ֳהלֹו ִמּיַ ד ּבְ נֵ י
ׂיטה" (בראשית ,ל"ג ,י"ט)
ֲחמֹור ֲאבִ י ְשׁכֶ ם ּבְ ֵמ ָאה ְק ִש ָ
המהרי"ל (ליקוטים אות כג) כותב ,שמהר"י סג"ל
היה אומר לפרנסי הקהל מתי שיש להם להתוועד
בפני העצה ,אז טרם ילכו יקראו פרשת "וישלח
יעקב" עד "במאה קשיטה".
וכן הוא בספר נחמני (לרבי נחמן בן רבנו חיים הכהן
– מובא במהרי"ק שורש קמ"ט) שהעיד על רבינו
הקדוש מתי שהלך לפני הקיסר היה קורא הפרשה
הנזכר מקודם.
ויהי פעם אחת שכח ולא קרא וכשבא לחזור זכר

wikipedia

אחריתו והיה מבקש את פני הקיסר להניח את עבדיו
ללוותו לביתו ,וסוף דבר לא הועיל הלויה וקפצו עליו
לסטים ונטלו מה שבידו והיה תולה במה שלא קרא
הפרשה הנזכרת ,ע"כ.
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כמאה שנה לאחר שכתב את הדברים ,ידפוק על דלת נינו ,הגאון רבי זאב
ברלין שליט"א ,יהודי עם שאלת תם וניצוץ בעיניו ,שמא יש לכם את הספר
אהבת ה'? מה יש לכם עם הספר הזה ולמה חשבתם למצוא אותו דווקא כאן?
הסיפור המדהים על הרה"ג רבי אליעזר יוסף לדרברג זצ"ל
ועל  4000פעם של לימודי המסכתות
הרב אברהם פוקס שליט"א
"וַ ּיַ ֵּצב יַ ֲעקֹב ַמ ֵּצבָ ה" (בראשית ל"ח י"ד)

זה כבר נהפך לחלק מהדרך לכותל המערבי ,גדולי
ירושלים שבאותם ימים בשנות התר"פ היו נעצרים בחנות הקטנה
שבשער יפו ,חנות לממכר כלי קריסטל ושאר כלי בית ,לא ,הם לא
נכנסו לקנות בה כלים ,או כדי לפוש מהליכתם .בעניות הנוראה
ששררה בירושלים באותה תקופה בקושי היה משהו לאכול ,בטח
לא לקנות כלים כל אימת שהלכו לכותל ,ומי לא הלך לכותל .וכדי
לנוח ,גדולי ירושלים הסתפקו בצילם של העצים בדרכם לכותל
ובספסלים המועטים שהשלטון העות'מאני הואיל בטובו לקבוע
ברחובותיה המועטים של העיר ששלט בה ,ולא להיות לטורח על
אנשי העיר.
החנות היתה שייכת למשפחת לדרברג ,המֹוכרת היתה מרת
אלטע חנה שהיתה מצאצאי בעל ה'מגן אברהם' ,ובעלה ר' אליעזר
יוסף היה יושב בירכתיה ,ר' אליעזר יוסף היה תלמיד חכם מופלג
שמסר שיעורים בתורה ובמוסר בבית הכנסת לעדת הפרושים ,אך
להתפרנס רצה רק מיגיע כפיו ועל כן היה יושב בחנותו עם ספרי
החשבונות ונושא ונותן מול הסוחרים הישמעאלים שסיפקו לחנות
את כליהם ,וקיים את דברי הרמב"ם 'עשה תורתך קבע ומלאכתך
עראי' כפשוטם .לא פלא אם כן שכל בר אוריין שהיה עובר ליד
חנותו היה נכנס להתבשם מתורתו ולשמוע דבר תורה משובב נפש,
היו כאלה ששכחו מתוך פלפולם את מטרת הליכתן לכותל ונשארו
שם שעה ארוכה עד שכבר היו צריכים לשוב לביתם ,ואת כולם היה
ר' אליעזר יוסף מקבל בשמחה ובאהבה.

להתאמץ מדי כדי לקרוא את השורות של הגמרא
השנים חולפות והגוף החל לתת את אותותיו ,ר' אליעזר יוסף חש כבר
תקופה ארוכה שהוא צריך להתאמץ מדי כדי לקרוא את השורות
של הגמרא ,והוא שם פעמיו לרופא העינים ,שנדהם ממצבם ,נס
שבכלל מצאת את הדרך אלי אמר בזעזוע לאחר שבדק אותם,
אין ברירה איבחן הרופא את מצבו ואמר צריך לעשות ניתוח וכמה
שיותר מהר ,אבל דע לך שאין בטחון להצלחת הניתוח וישנו סיכון
של איבוד הראיה ,אך בין כה וכה אם תמתין כך ,תאבד את הראיה .ר'
אליעזר יוסף בהחלט חושש מהניתוח שלא יצליח ,לא ,הוא לא דואג
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מהפרנסה ,הוא דואג מלימוד התורה שלו ,הוא כל הלילה מתהפך על
משכבו ולא מצליח לתת תנומה לנשמתו המיוסרת .בבוקר השכם
הוא חוזר לרופא ושואל אותו כמה זמן אפשר להמתין עם הניתוח?
הרופא משתומם משאלתו ,יש לך משהו חשוב יותר מהעינים שלך?
כן כן בהחלט עונה לו ר' יוסף אליעזר ,הרבה יותר חשוב ,כמה? נראה
לי שאפשר לחכות עם הניתוח חצי שנה ,ר' אליעזר יוסף שומע את
דברי הרופא ויוצא ממנו בהליכה מהירה לבית המדרש ,הוא מחליט
ללמוד מסכת או שתים בעל פה כדי שיוכל להגות בהם ללא הפסקה
אם חלילה...
הוא מתחיל עם מסכת ביצה ועובר לראש השנה ,הוא רוצה להמשיך
ולגרוס מסכתות נוספות אך השעון אכזרי ושעה רודפת שעה ויום
רודף יום והנה נסתיימה לה החצי שנה ,הוא מכין את עצמו לקראת
הניתוח בעיניו ,הוא מביט בערגה על הספרים שכה רבות הגה בהם
ונפרד מהם במבטו ,לבו לא מנבא לו טובות ,אך הוא מסיר את אותם
מחשבות טורדות ונפנה ללכת לניתוח כשהוא ממלמל כמובן את
דפי הגמרא של המסכתות שלמד בעל פה .לצערו הגדול ולצערם
הרב של בני משפחתו הניתוח כשל ור' אליעזר יוסף איבד את מאור
עיניו ,אך את שמחת החיים והגישמאק בלימוד כלל וכלל לא ,נהפוך
הוא ,הוא שמח עם אוצרו הגדול ,מסכתות ביצה וראש השנה ,והוא
לומד אותם בהתלהבות שוב ושובּ ,כְ ֶׁשנִ ינֹו (בן בת בתו) הגאון רבי
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זאב ברלין שליט"א ילווה אותו בדרכו ,הוא ינסה להשמיט או להוסיף
כמה מילים מדברי הגמרא ,אך ר' אליעזר יוסף מיד יעמידו על
מקומו ,וכך במשך שנותיו האחרונות יחזור עליהן שוב ושוב ,ארבעת
אלפים פעם! ר' אליעזר יוסף לומד את אותן מסכתות בהתלהבות
ובשמחה .לפני פטירתו הוא מבקש לכתוב זאת על המצבה שלו ,לא
לכבודו רצה חלילה ,אלא פירש את דבריו ,אולי יעבור פעם מישהו
ליד קברו ויראה את המצבה ויתעורר גם הוא ללימוד התורה.

ניבא ולא ידע מה ניבא
בספרו אהבת ה' שקיבל הסכמות נלהבות מגדולי ירושלים ,מהם
ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל המהרי"ץ דושינסקי ,ור' ברוך אפשטיין
זצ"ל ,הוא כותב בהקדמה :והנה הכתוב אומר 'והמשכילים יזהירו
כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד' ,פירוש ,כי
המשכיל לעצמו אין תועלתו גדולה לנו ,והוא בזוהר הרקיע שאין לנו
כל כך נפקותא ותועלת באיזה צבע וזוהר הוא עומד ,אבל מצדיקי
הרבים ,הם ככוכבים אשר כל כוכב וכוכב יש בו תועלת וכל כוכב יש

לו השפעה על הארץ.
כמאה שנה לאחר שכתב את הדברים ,ידפוק על דלת נינו שכאמור
היה מסייע בעדו הגאו רבי זאב ברלין שליט"א ,יהודי עם שאלת
תם וניצוץ בעיניו ,שמא יש לכם את הספר אהבת ה'? מה יש לכם
עם הספר הזה ולמה חשבתם למצוא אותו דווקא כאן? הוא נענה
בשאלה ,ואותו יהודי משיב ומספר שעיסוקו בהשבת נערים לכור
מחצבתם ונתינת טעם בלימוד שהיו בו ואיננו .באחד הימים לקחתי
בחור לקברי צדיקים בהר המנוחות בחלקת הרבנים ,תוך כדי שאנו
מסובבים בין הקברים אנו רואים מצבה פלאית על יהודי שלמד
ארבעת אלפים פעם מסכתות ביצה וראש השנה ,דווקא זה השפיע
ביותר על הנער וקרבו בחזרה להשי"ת ,ונודע לי שאותו יהודי גם
כתב ספר אהבת ה' ,וזמן רב שאני מנסה למצוא את הספר אך
ללא הצלחה ,וכעת שעברתי ליד ביתכם ומן החלונות הזדקר ארון
הספרים הגדול והעמוס אמרתי אנסה את מזלי בבית זה ,חייך הגאון
ר' זאב ואמר לו :לפני שאתן לך את הספר ,אספר לך גם על סבי זקני
מחבר הספר.

המשך מעמוד  | 5הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
מעשה שהיה ,בהיותו בצרפת ,ביהודי נכבד ,שרבי גד'ל הכירו כעדין-
נפש ,והלה חסר-פרנסה היה ,ובעדינותו לא היה נעים לו להודיע זאת
לאחרים .לימים נודע לרבי גד'ל שבבית כנסת בפאתי העיר פריז
מחפשים 'איש נקיון' .הלך והציע את האיש ההוא לתפקיד ...בבית
הכנסת הפריזאי קיבלו את מועמדותו בשמחה .ועכשיו תשמעו מה
עשה הצדיק הזה.
רבי גד'ל ,עם כל אישיותו הנכבדה ,ביצע את מלאכת הנקיון ,מידי
אשמורת הבוקר ,ואילו ליהודי הנכבד בא וסיפר כי בבית הכנסת
הנ"ל מבקשים לקבלו כרב ומורה הוראה ,אם רק ייעתר לבקשה...
והלה 'נעתר' .הוא הגיע לבית הכנסת ,התנהג כרב והתפאר
בתפקידו .את המשכורת שקיבל רבי גד'ל מהקהילה עבור עבודות
הנקיון ,העביר אל האיש ההוא ,כשרבי גד'ל עצמו מקפיד להגיע
מידי בוקר בבוקרו ,ו...לנקות את בית הכנסת.
פעם אחת ,סיפר רבי גד'ל בחיוכו הנלבב ,כמעט וארעה תקלה.
הגבאי של ביהכ"נ רצה לשנות את ימי הנקיון ,ופנה אל ה'רב' ההוא,
שהיה רשום אצל הגבאים כעובד הנקיון ,על-מנת לעדכנו בסדרים
החדשים...
בחסדי שמים ,ה'רב' לא הבין צרפתית ,והגבאי לא דיבר אידיש ,ורבי

גד'ל נקרא 'לתווך' שוב בין הצדדים .נורא-ואיום לחשוב לאלו דרגות
מסוגל יהודי להגיע!

בגלל המשכורת של אדם זר
הבאנו את כל הפרטים הנ"ל כדי להמחיש לכולנו ,לכל אחד ואחד
מאתנו ,ממה עוצבה נשמתנו ,ועד היכן היא מסוגלת להגיע! לדאוג
בצורה כזו ליהודי ,שאפילו לא הכרת אותו לפני-כן ,לא ידעת מי
הוא ,ולקום מידי יום באשמורת הבוקר ,ולבצע עבודות נקיון ,שהן-
עצמן ביזוי לא קל ,ועוד בבית כנסת ,וכל זאת למה?-
לא בגלל המשכורת שלך ,אלא בגלל המשכורת של אדם זר! מבהיל!
ומתי מגיע רבי גד'ל לדרגות שכאלו? – בתקופה שחיות-האדם
הנאציות ימ"ש הוכיחו לאן מסוגל אדם להגיע ,אם הוא אינו עובד
על מידותיו!!!
עצם ההאזנה לסיפור מופלא שכזה ,והפנמתו ,אל תוככי ליבנו ,יש
בה הרבה מן התועלת' .עד שתזרח לנו שמשו של משיח ,ותרפאנו
מצערנו' ,כפי שמבטיח ה'חינוך'.
(מתוך הספר הנפלא 'מצוות בשמחה' – בעריכת הרב משה מיכאל צורן)

קבל את גיליון 'לקראת שבת' ישירות למייל
שלח מיילdirshu@dirshu.co.il :
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זמן אכילת מצה הגיע ,וכפי ההסכם ,הוא אכל את המצה ,ואילו אני
שמחתי על הזכות שנפלה בחלקי למסור את נפשי עבור המצוה ,גופי
כאוב עדיין מהמכות שספגתי עבורה ,וכל אלו הפכו כעת – בשעת אכילת
המצה של חברי  -לסיבות לשמחה ולתענוג גדול
ההסכם האמיץ על שכר מצות אכילת מצה
הרב ישראל ליוש
"ּכֹה ָא ַמר ַעבְ ְּדָך יַ ֲעקֹב ִעם לָ בָ ן ּגַ ְר ִּתי( "...לב ד)

מפורסמים דברי רש"י' :גרתי' בגימטריה תרי"ג ,כלומר עם לבן
הרשע גרתי ,ותרי"ג מצות שמרתי ,ולא למדתי ממעשיו הרעים.
בספר 'שערי דרך'  -שיחותיו של מו"ר הגאון רבי מנחם פריימן זצ"ל,
תמה שתי תמיהות על דברי רש"י ,האחת ,הכיצד יעקב מעיד על
עצמו שקיים את כל תרי"ג המצוות ,הרי חלקן כלל לא היו שייכים
בו ,שהרי יש מצוות שרק כהן מצווה בהן ,ואחרות נצטוו ללוי או
לנזיר .כמו"כ יש מצוות התלויות בכניסה לארץ ישראל ,או בבית
המקדש ,וא"כ איך קיים יעקב את כולן.
ועוד יש להבין ,מדוע נקט רש"י הלשון תרי"ג מצוות 'שמרתי',
'שמירה' מתאימה במצוות 'לא תעשה' ,עליהן אנו מוזהרים לשמור
ולא לעבור ,אבל במצוות עשה נכון יותר לכתוב :תרי"ג מצוות
'קיימתי'.
כדי ליישב תמיהות אלו ,הבה נעיין בפסוקים המתארים את כמיהתו
של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל .משה רבינו מבקש מהקב"ה:
'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה
והלבנון' .הקב"ה לא נענה לבקשתו ,ואומר לו' :רב לך אל תוסף דבר
אלי עוד בדבר הזה'  ,אבל בזאת עדיין לא תמה שיחתם בענין ,הקב"ה
מצווה עליו' :עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה
וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה' ,וכאן הבן שואל :מדוע
רצה הקב"ה שמשה רבינו יעלה ויראה את הארץ שהוא כ"כ משתוקק
להיכנס אליה ,אם בלאו הכי הוא לא מתכוון למלא את מבוקשו .הא
למה זה דומה ,לאדם שיבקש מחבירו דבר מה ,ולא רק שהחבר יסרב
לתת לו את החפץ המבוקש ,הוא עוד יראה לו אותו וינופף לו בו מול
עיניו לאמור' :הנה החפץ אשר תחפוץ ...ולא תשיגהו.'...
אלא ,הגמרא במסכת סוטה דף י"ד ע"א אומרת :דרש רבי שמלאי
מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל ,וכי לאכול מפריה
הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך ,אלא כך אמר משה ,הרבה
מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י ,אכנס אני לארץ כדי
שיתקיימו כולן על ידי ,אמר לו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל
שכר ,מעלה אני עליך כאילו עשיתם.
אם כן ,מבואר שתשוקתו של משה רבינו לקיום המצוות ,היא זו
שהניאה אותו להתחנן לפני הקב"ה להיכנס לארץ ,ולכן הראה
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לו הקב"ה את הארץ כדי שתגדל תשוקתו ,עד כדי שהיא תוכל
להיחשב כאילו כבר קיים את המצוות שכ"כ השתוקק לקיימן.
בזאת נבין את דברי רש"י .יעקב ,אכן לא קיים בפועל את המצוות
שלא היו נוגעים בו ,אבל תשוקתו העזה לקיימן ,והביקוש אחריהן,
הן שהועילו לו להיחשב כאילו קיים את כולן.
עפי"ז יתבאר גם הלשון תרי"ג מצוות 'שמרתי' ,שהרי עה"פ 'ואביו
שמר את הדבר' ,פירש"י' :היה ממתין ומצפה מתי יבוא' .א"כ ,יעקב
אכן לא קיים את כל המצוות בפועל ,אבל הוא המתין וציפה ,איך
יוכל לקיימן.

שפופים ומדוכאים לאחר יום עבודה מפרך ,מעונים תחת גלקסי
הנאצים ימ"ש ,ישבו שני יהודים בצריפם ושוחחו אודות היום הקשה
שעברו ,וביכו את מה שמצפה להם מחר .לפתע פנה האחד לחבירו
ואמר לו' :היום ערב פסח ,כדאי שנעשה כל מאמץ לאפות כזית
מצה ,כדי שנוכל לקיים מחר מצות אכילת מצה'' .אבל איך נשיג
קמח' – שאל אותו בן שיחו' ,ואף אם נשיג כבר קמח ,איך נאפה ממנו
מצות ,מבלי שניתפס ע"י הגרמנים ימ"ש' – הוסיף להקשות עליו.
'אמש' – סיפר לו החבר – 'החלו צבאות ארה"ב להרוס מבנים
ומפעלים של הגרמנים .בין המבנים ההרוסים ישנו גם מפעל לייצור
קמח ,ובין ההריסות פזורים שם בוודאי כמה גרגירי חיטה ,מהם נוכל
לייצר קמח ולאפות מצות לקיום מצות החג הקרב ובא ,אנא ממך' –
הפציר בו החבר – 'גש לשם ,הבא את הגרגירים ,ונאפה מהם מצות'.
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'הפצרותיו היו כה כנות ובוקעות מעומק הלב ,שלא עמדתי בהן'
– סיפר החבר – 'ועל אף הסכנה הגדולה שהייתה כרוכה במעשים
אלו ,תוך הסתכנות שאתפס ע"י הנאצים שעדיין הסתובבו במחנה,
גנבתי את גרגירי החיטה ,טחנתי אותם באבנים ,יצקתי על הקמח
מעט מים ,ואת מעט הבצק שנוצר מהבלילה ,שטחתי ע"ג מתכת
שחיממתי באש ,וכך ,לאחר עמל רב ,ופחד מוות ,היו תחת ידי שני
כזיתים של מצה'.
'לא נמצאו המילים שיכולות לתאר את שמחתי הרבה מהמצות
הללו .בצהלה וברינה רצתי לכיוון המחנה ,כשאוצרי היקר – המצות,
טמונות היטיב תחת בגדיי'.
והנה בשערי המחנה הבחין בי חייל גרמני ,הוא תפס בחוזקה בידי,
והמצות היקרות ,פרי עמלי ויגיע מוראי ,נפלו על הארץ ,וכשהבחין
בהם החייל ,דרך עליהם ורמס אותן ברגלו .מלבד כל זאת הוא לא
חסך ממני את שבטו ,ובחמת זעם הפלה בי את מכותיו ,והשאיר
אותי שם ליד פירורי המצות כשאני חבול ומוכה.
לא אמרתי נואש ,ולאחר שהנאצי ימ"ש התרחק מהמקום ,אספתי
את שברי המצה ושבתי אל הצריף .עתה נותר מכל שללי רק כזית
מצה אחת.
חברי הפציר בי מאוד שאוותר לו על כזית המצה ,וטען שזה מגיע
לו ,כי הרי רק בזכותו יש לי את ה'כזית מצה' ,שהרי הוא זה שידע
שערב פסח היום ,והפציר בי לצאת למבצע המסוכן וגילה לי על
הימצאותם של גרגירי החיטה ליד המפעל ההרוס.
מנגד ,טענתי לעומתו :הרי אני סיכנתי את עצמי במסירות נפש,
בגניבת החיטים ,בטחינתם ,ובאפייתם ,ולקיתי עבורן מכות נפלאות
שכמעט שלחו אותי לעולם שכולו טוב ,ולכן אך טבעי הוא כי אני
יזכה ליהנות מיגיע כפיי ,ולקיים את המצוה.
אך גם הפעם תחנוניו של חברי ודמעותיו הרותחות ,גרמו לי להסכים
לתת לו את היהלום הנדיר ביותר בעולם  -כזית המצה ,אך לא
לפני שערכנו 'הסכם' ,שכיון שהוא יודע את סדר ההגדה בעל פה,
כתמורה למצה שקיבל ממני ,הוא יערוך עימי את הסדר ויאמר יחד
איתי את ההגדה מילה במילה .כמו"כ ,נכתב עוד בהסכם ,ששכר
המצוה של אכילת המצה יהיה על שמי.
ליל התקדש חג ,התרגשות גדולה אפפה אותנו ,התכנסנו בהיחבא
בפינת אחד הצריפים ,והחלנו באמירת ההגדה ,הוא אומר את אשר
בזיכרונו ואני אחריו ,מילה במילה .זמן אכילת המצה הגיע ,וכפי
ההסכם ,הוא אכל את המצה ,ואילו אני שמחתי על הזכות שנפלה
בחלקי למסור את נפשי עבור המצוה ,בליבי שחזרתי את הפעולות
המסוכנות שעשיתי למען המצוה ,גופי כאוב עדיין מהמכות
שספגתי עבורה ,וכל אלו הפכו כעת – בשעת אכילת המצה של
חברי  -לסיבות לשמחה ולתענוג גדול .גם הידיעה כי שכר המצוה
נזקף לזכותי ,נסך בי אושר גדול.
למחרת ,יום הפסח ,יצאנו לעבודת משא מפרכת ,ואת תפילות החג
ערכנו בלחש תוך כדי עבודה ,מבלי שעיניהם של הגרמנים יבחינו
בכך .בהגיענו ל'הלל' ,לא יכול היה חברי להתאפק ולנצור בליבו
את התרגשותו ,ובהתלהבות עצומה בירך בקול גדול' :אשר קדשנו

במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל'...
את זאת כבר הגרמנים לא יכלו לפספס ...אחד החיילים ירה לעברו,
ותוך כדי אמירת ההלל נפל חברי הטוב על קדושת ה' ומסר את
נשמתו לבוראו ,ה' יקום דמו...
עברו הימים ,המלחמה הסתיימה ,שרדתי אותה אך בקושי ,נשאתי
אשה ,נולדו לי ילדים ,ואף זכיתי לעלות לארץ ישראל .אך הסיפור
לא נגמר....
לילה אחד בא אלי חברי בחלום ,ומספר לי שאמנם הוא 'קדוש' ,אך
הוא רואה ששכר המצוה של אכילת המצה חסר לו מאוד ,וביקש
ממני שאמחול לו על שכר המצוה שרשום על שמי .לא ידעתי את
נפשי ,מה עלי לעשות? מצד אחד ,מדוע שאוותר על שכר מצוה
שכה טרחתי עליה ,אך מנגד הוא נמצא שם למעלה ורואה בחוש
כיצד השכר הזה יכול להועיל לו ,מה אעשה?
שטחתי את ספקותי בפני הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל ,והוא
אמר לי ששאלה כזו יש לשאול את האדמו"ר ממכנובקא זצ"ל
המתגורר בסמיכות' ,רק הוא יוכל לומר לך מה עליך לעשות ,לך נא
אליו ותחזור לספר לי מה ענה לך'...
נכנסתי אל הקודש פנימה ,הרציתי לפניו את סיפורי ואת ספקותיי,
והרבי ענה לי' :עליך לוותר ולמחול לחבריך על שכר המצוה'.
משהבחין האדמו"ר בסערת רוחי מתשובתו החד משמעית ,הסביר
לי' :אמנם עפ"י ההסכם השכר הוא שלך ,אך ידידך נגדע באיבו ולא
זכה יותר לקיים אף מצוה אחת ,ואילו אתה זכית לשרוד את גיא
הצלמוות ,שיקמת את ביתך והקמת דורות ישרים ,זכית מאז עוד
לאכול הרבה כזיתים ,ולעשות עוד הרבה מצוות ששכרך עליהם
בשמים רב מאוד ,לכן מן היושר הוא שתוותר לו על שכר מצוה
אחת ,האחרונה שזכה לקיים בחייו ,גש כעת לבית הכנסת' – סיים
האדמו"ר את דבריו ' -פתח את ארון הקודש ,תיזכר בפעולות הרבות
והמסוכנות שעשית למען המצוה ,העלה בזיכרונך גם את המכות
הרבות שספגת עבור המצה ,ואמור בפה מלא ובלב שלם הנני מוחל
לפלוני בן פלוני על שכר מצות אכילת מצה שאכל בעת ההיא'.
דברי האדמו"ר הרגיעו את נפשי ,ובהתרגשות גדולה עשיתי ככל
אשר ציווני .בלילה בא אלי שוב ידידי בחלומי והודה לי על מחילתי,
ועל השכר הגדול שקיבל עבור המצוה.
בבוקר ,התעוררתי מרוגש כולי מהחלום ,מיהרתי לבית האדמו"ר
לספר לו על דבר המחילה ועל חלום התודה .אך האדמו"ר אמר לי
שהוא אינו מתרגש כלל מהחלום ,אלא מההבנה מהי ערכה של כל
מצוה ומצוה ,הבט – אמר האדמו"ר – היהודי הזה הרי עבר במחנות
העבודה שבעה מדורי גיהינום ,איבד את משפחתו ,וכמעט גם את
צלם האנוש שלו ,ייסורים אלו בוודאי כיפרו לו על כל חטאיו – אם
היו .הוא עוד זכה למות מות קדושים תוך כדי אמירת הלל במסירות
נפש עילאית ,אין ספק כי מקומו אי שם במרומי גן עדן ,ועם כל זאת
הוא יורד להתחנן על נפשו לשכר של עוד מצוה אחת ,...הלא תבין
רום ערכה של מצוה אחת!'
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com

פרשת חלשיו | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

25

'ההבטחה התקיימה במלואה! המניות ששויין אז היה חמישים אלף דולר -
התייצבו היום על מחיר של חמישה מיליון דולר ,והיד עוד נטויה'...
שותף שכדאי להכניס לעסק...
הרה"ג רבי אשר קובלסקי שליט"א
"וַ ּיֵ ָאבֵ ק ִאיׁש ִעּמֹו" (בראשית ל"ב ,כ"ה)

הסיפור המטלטל הבא ,מניע אותנו בגלגלי הזמן
כ 240-שנה לאחור ,לעיר הנמל ליוורנו שבאיטליה ,שהיתה באותה
תקופה עיר סחר פורה ותיירות משגשגת .גם קהילה יהודית גדולה
ועשירה התקיימה בליוורנו ,שכללה מאות תלמידי חכמים ומרביצי
תורה ,לצד גבירים גדולים מוקירי תורה ולומדיה ,שהחזיקו את עמוד
התורה במקום ,וידם פרושה לסייע לעמלי התורה בכל מקומות
מושבותיהם.
ביום בהיר באמצע שנת תקל"ז ,ירד בחופי העיר נער צעיר לימים,
תמים למראה אך גדוש בתורה ובחכמה ,ושמו רבי יצחק גויטע .הוא
הגיע מלוב במטרה לגלות למקום תורה ולהחכים מחכמי ליוורנו,
אלא שעד מהרה גילה כי יוכל לעסוק בתורה רק אם יעבוד כמשרת
של אחד מגבירי העיר ,שידאג לפרנסתו .הוא התקבל לעבודה
בביתו של גביר עשיר מאוד ,יהודי טוב לב ותומך תורה ,שאף שימש
אכסניה לשד"רים  -אלו 'שלוחי דרבנן' ,שיצאו לגייס כסף בגולה
לטובת עמלי התורה בארץ ישראל.
ביום מן הימים ,כמנהגו מדי פעם ,הגיע אחד מהשליחים הללו
לליוורנו .הגביר שמח לארחו בכבוד מלכים ,ואף הסתובב עמו
בין בתי עשירי העיר ושותפיו לעסקים  -לסייעו במלאכת איסוף
הכספים .ביום האחרון למסע ורגע לפני שיעזוב אותו שליח את בית
העשיר ,קרא העשיר למשרתו ואמר לו בידידות:
'הן ידעת כמה אני מתאמץ לסייע לשלוחי עמלי התורה ,להעניק
להם כסף וזהב ואף להתרים אחרים .ומה איתך  -משרתי הנאמן,
וכי תוותר על הזכות להיות שותף בעמל התורה של לומדי ארץ
ישראל? הן מזדמנת לפניך מצוה יקרת ערך לסייע ללומדי התורה
ולהחזיקם  -ואף שאתה משרת ואינך בעל הון ,וכי לכן תפסיד את
הזכות הכבירה להיות שותף עם התורה?'
אך שמע המשרת את הדברים ,ופניו זרחו באושר .אכן ,גם הוא חפץ
ורוצה להיות שותף עימם ,גם הוא מבקש להיות חלק מהשותפים
הנושאים את הארון  -מחזיקי עמוד התורה .כסף רב אין לו ,בקושי
ארנק צמוק וקטן .הוא מיהר להביאו ,שפך את כל תכולתו על
השולחן ,והחל מונה את הפרוטות במרץ...
בסופו של דבר ,הצטבר הסכום לכדי 'הון עתק' :זהוב אחד ,זהוב
שלם!
השליח חייך במבוכה ,הרגיש שלא בנוח ליטול את פרוטותיו
האחרונות של המשרת המסכן ,שאך בקושי הצליח לקבץ פרוטה
לפרוטה ,שהפכו לזהוב שלם' .בכל מקרה מדובר בתרומה קטנה בת
זהוב בודד' ,הרהר' ,מה לי לקחת למשרת את פרוטותיו האחרונות?'
 חשב ,כשהוא מושך את ידיו לאחור...26

אלא שהמשרת לא אבה לוותר ,שש על ההזדמנות להיות שותף עם
עמלי התורה ,לשמש כ'שבט זבולון' במחיר זהוב אחד .על אף שהיה
מדובר בכל רכושו ובמלוא הונו ,ולמרות שידע כי התרומה הזו כה
קטנה וכמעט חסרת משמעות ,בער בו הרצון להימנות על מחזיקי
התורה .הוא העניק את הזהוב לידי השליח ,אשר הודה לו בחום
ובירכו כי בזכות המצוה יעלה ויצליח ואף יתעשר עושר רב ,והם
נפרדו בידידות ,כשכל אחד ממשיך בשגרת יומו.
באותם ימים ,שוד הים היה לתופעה רווחת .השודדים היו אורבים
לאוניות בלב ים ,גונבים את הסחורה וממשיכים לנמל קרוב ,שם
היו מוכרים את הסחורה בזיל הזול .ויהי היום ,ואל העיר ליוורנו
הגיעה אוניית ענק של שודדי ים ,מלאה באוצרות וגדושה באינספור
חפצים ,רהיטים ,פריטי ביגוד ומוצרי מזון לרוב .עפ"י הנהוג ,הניחו
השודדים את הסחורה בנמל ,ונקבו במחיר לכל פריט ב'תערוכת
הנכסים השדודים' ,כאשר כל החפץ לרוכשו  -הניח ידו על הפריט,
וזכה בו במחיר הנקוב.
באותה עת ,עבר במקום מיודענו המשרת ,רבי יצחק גויטע .הוא
לא הבין את ההמולה שמסביב ,כל שיג ושיח המסחר היה זר לו,
ולכן נעמד להביט לראות את השוק כמרקחה  -השודדים הצועקים
מחירים בגרון ניחר ,לצד אנשים הרצים בין החפצים ובוחנים אותם
במבט מדוקדק .תוך שהוא עומד ומביט  -נשען בידיו מבלי משים
על שני ארגזים חתומים ,שנראו כארגזי תבלינים מוברחים.
לפתע ,השתרר שקט .זהו הרגע הקובע והמכריע ,בו מי שידו מונחת
על הפריט  -זוכה בו .השודדים עברו בין הפריטים שנמכרו ,והחלו
להובילם אל בתי הרוכשים  -תוך שהם מבקשים את הכסף בגינם.
לפתע הגיעו לשני הארגזים עליהם נשען רבי יצחק גויטע ,ושאלוהו
לכתובת ביתו...
המשרת התבלבל ,לא ידע מה לענות והסמיק ממבוכה ...הן בעוד זמן
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קצר יונפו הארגזים אל העגלות הסמוכות ,ויובלו לבית אדוניו ,ואז
יידרש לשלם בעבורם ,כשכלל לא התכוון לקנותם ...אך מה יעשה,
השעה דוחקת ,השודדים קצרי רוח ,והוא החל רץ לפניהם ,ופונה
לאדונו ומבקש בתחנונים כי ילווה לו את הזהובים המבוקשים ,כי
בטעות הניח ידיו על ארגזים עלומים ,ועתה  -עליו לשלם את המחיר...
הגביר הביט בפניו התמימות של המשרת ,ונכמרו רחמיו .על אתר
הלווה לו את הסכום הדרוש ,והמשרת מיהר לשלשל את הכסף לידי
השודדים ,ולשאת את הארגזים לחדרו .לאחר שנרגע מהמירוץ
שנכפה עליו  -פנה לבדוק את תכולתם העלומה של הארגזים ,לבחון
באיזה תבלין מדובר ,אולי יש בו ערך כלשהו...
והנה ,אך הוא פותח את הארגזים ,ועיניו נוצצות .הארגזים הנעולים
היו מלאים וצפופים עד אפס מקום במטבעות זהב יקרות ערך,
ששויין לא יסולא בפז! לא ארגז אחד מלא במטבעות זהב יש בידיו,
אלא שני ארגזים מלאים וגדושים במטבעות זהב ,והוא מביט בהן
כחולם  -הן הפך לעשיר גדול ברגע קט!
כנראה ,גם השודדים לא היו מודעים לערכו של האוצר שבידיהם,
ולפי תומם סברו כי המדובר בארגזי תבלינים  -כפי שחשב גם
המשרת .אלא שכולם טעו ,והיו אלה ארגזים מלאי מטבעות זהב,
שהפכו את המשרת העני והמסכן  -לגביר אדיר ובעל בעמיו!
עוד באותו היום ,פרע המשרת את חובו לאדוניו ,הודה לו בחום
על האירוח הנעים ונפרד ממנו בידידות .אף הגביר העשיר שמח
בשמחת משרתו לשעבר ,וציידו בטיפים ועצות להתחלת מסחרו
בהצלחה ,ובברכה שקרנו תרום ותגדל .ועד מהרה הפך רבי יצחק
לעשיר מופלג ובעל נכסים מרובים ,ומתוך רוגע כלכלי  -עלה
והתעלה בתורה ,והפך לגאון עולם!
לימים ,זכה רבי יצחק לתורה וגדולה שהתאחדו על שולחנו ,והפך
למרביץ תורה וגאון נודע ,עשיר מופלג ששמח על כל הזדמנות
להחזיק בכספו את התורה ,כשהוא זוכר כי עושרו המופלג לא
בא אלא בזכות ברכתו של אותו שליח ,לו העניק את פרוטותיו
האחרונות .וכל ימיו היה רבי יצחק חוזר ומסביר ,כי הוא הדוגמא
הטובה ביותר לכך שברכת התורה היא המעשירה בגשמיות
ומרוממת ברוחניות ,ובזכות מטבע אחת להחזקת תורה  -זכה
להתעשר ולגאונות מופלאה בכל מכמני התורה!
הסיפור המופלא הזה ,מובא בתולדותיו שנדפסו בראש ספרו
הגאוני על הש"ס ,ספר 'שדה יצחק'  -אותו חיבר הגאון רבי יצחק
גויטע זצ"ל .וכל המעיין בסיפור ,יגלה מבט חדש ומאיר :לפעמים,
מזדמנת לנו הזדמנות לתמוך בעמלי התורה ואנו משתוקקים להיות
שותפים בה  -והמעכב בעדנו הוא העובדה שאין לנו יכולות כספיות
גדולות ,ואיננו מסוגלים לתרום סכומים גדולים ומשמעותיים,
כנדרש לסיפוק צרכי עולם התורה...

שותף שכדאי להכניס לעסק...
היה זה בעיצומו של עוד מסע חובק עולם ,אותו ערך הרה"ג רבי
אלחנן וייסבורד שליט"א ,לצורך החזקת רשת הכוללים 'יששכר
באוהליך' שבראשותו .ביום מן הימים ,לאחר ששוחח עם גביר אחד
וביקשו להיות שותף בהחזקת התורה ,ביקש ממנו הגביר טובה קטנה:
'תעשה לי טובה' ,ביקש הגביר' ,בשובך לארץ ,תסור בבקשה אל
ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ''ל ובקש את ברכתו

להצלחת מניותיה של חברה פלונית ,בה השקעתי זה עתה סכום
עתק  -ארבע מאות אלף דולר - '...ביקש הגביר ,והרב וייסבורד נענה
בשמחה.
בשובו לארץ ,כפי שהבטיח ,שם פעמיו לביתו של ראש הישיבה,
ופרש את בקשת הגביר .ראש הישיבה לא השתהה אף רגע ,והשיב
מיד' :צא ואמור לו ,כי אם הוא חפץ שהמניות תצלחנה  -כדאי לו
להכניס שותף בעסק ,ולהשקיע מחצית הסכום  $200,000 -בעולם
התורה ,כדי שבורא עולם ייכנס כשותף בעסק שלו'...
נבוך ותמה ,אך אמון על העברת דברי ראש הישיבה ככתבם
וכלשונם ,התקשר הרב וייסבורד לארצות הברית ,ובישר לגביר על
תשובת ראש הישיבה .הגביר חפץ מאוד לתמוך בלומדי התורה ,אך
לא העלה על דעתו להשקיע ב'שותף' בעסק סכום כה גדול ...הוא
מיהר להתחמק מההוראה הישירה ,והמשיך בסדר יומו...
חלפו מספר שבועות ,אך לצערו ולדאבון לבו ,ערך המניה צנח
בחמישים אחוז! ארבע מאות אלף הדולרים שהושקעו במניות
הללו ,הפכו למאתיים אלף בלבד ,והגביר פכר ידיו בייאוש ,מאוכזב
ועצבני .הוא שב ושלח את הרב וייסבורד לבקש ברכה למענו מראש
הישיבה ,אך ראש הישיבה השיב באותה מטבע לשון' :לך תגיד לו
להכניס את התורה כשותפה בעסק .שיתרום עכשיו חמישים אחוז
מהנותר  -מאה אלף דולר להחזקת התורה ,ואז יראה ברכה!'
אלא שהגביר עדיין התקשה לעכל את ההוראה .הן כבר הפסיד
מאתיים אלף דולר בעיסקת הביש בה רכש את המניות הללו,
ואיך יוכל לתרום עוד מאה אלף? הוא שב והמתין להתפתחויות
הכלכליות ,שהניבו עבורו בשורה רעה במיוחד :ערך המניה צנח שוב
בחמישים אחוז ,ומהשקעתו האגדית בת  400,000דולר  -לא נותרו
אלא מאה אלף דולר עלובים...
הפעם הוא ממש נלחץ ,ושב ושלח את הרב וייסבורד לבקש עצה
מראש הישיבה .ראש הישיבה לא הופתע מהמידע ,ושב ואמר
בביטחון' :תתקשר אליו ותגיד לו ,שעוד לא מאוחר להציל את
המצב .עדיין הוא יכול לתרום חמישים אחוז מהנותר  -כחמישים
אלף דולר להחזקת התורה ,ולהכניס את התורה כשותף .אם התורה
תהיה שותפה בעסק  -הוא ירוויח פי מאה!'  -בירך ראש הישיבה...
הפעם ,כשמוע הגביר את התשובה ,לא השתהה עוד .על אתר העביר
העברה חמישים אלף דולר ,היישר לחשבונם של עמלי התורה .כעבור
זמן ,בשל התפתחות מפתיעה בכלכלה העולמית ,החלה המניה
לעלות ולזנק ,שוברת את השיאים של עצמה בכל יום מחדש...
כעבור כמה שנים ,התקשר הגביר אל הרב וייסבורד כדי להודיע:
'ההבטחה התקיימה במלואה ,עד הסנט האחרון! המניות ששויין אז
היה חמישים אלף דולר  -התייצבו היום על מחיר של חמישה מיליון
דולר ,והיד עוד נטויה'...
סיפור זה ,שקרה בזמננו וגיבוריו מעידים עליו כיום ,זועק אף הוא:
החזקת התורה אינה תרומה ,גם אין טעם לעסוק בה ממקום של
רחמים .זו שותפות אמיתית ,איכותית ,עוצמתית ,מפתחת ומצמיחה!
לכולנו יש כלכלה לנהל .לאחד יש עסק ,לשני יש בית ,לשלישי יש
רק ארנק ...לפעמים יש גם מינוס מעיק בבנק ,או לחילופין  -עיסקת
ענק שעתידה לוט בערפל .בכל המצבים האלו ,הכנסת התורה
כשותף בעסק ,היא סגולה בטוחה המבטיחה פתיחת שערי שפע ,כי
עץ חיים היא ותומכיה מאושר!
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זווית
הלכתית
ב'דף היומי'
הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

יהודה רוצה לאפות עוגות ביום טוב בשני מגשים,
האחד פרווה והשני חלבי ,אמרו לו :הרי רק סיימת
לאכול סעודת יום טוב בשרית ,ועד שיעברו שש
שעות כבר יגמר יום טוב ,ואסור לאפות שלא לצורך
יום טוב
אפיית פרווה וחלבי ביו''ט וקושייתו של הגר''י אייבשיץ זצ"ל

מסכת מנחות דף ק:
אפיית פרווה וחלבי ביום טוב
יהודה רוצה לאפות מיני מאפה ביום טוב בשתי מגשים האחד פרווה
והשני חלבי ,אמר לו דוד הרי זה עתה סיימת לאכול סעודת יום טוב
עם בשר ועד שיעברו שש שעות כבר יגמר יום טוב ,נמצא שלא
תוכל לאכול מהמאפים החלביים ביום טוב ,ואסור לאפות שלא
לצורך יום טוב ,אמר לו יהודה הרי הלכה פסוקה שמותר למלאות
תנור שלם בפת ולאפותו ביום טוב אף שאינו צריך אלא לחם אחד,
כיון שהתנור מלא הפת נאפית יפה ,אם כן גם כאן הרי אוכל לאכול
מהמגש הפרווה ,אמר לו דוד שכיון שאופה את שני המגשים יחד גם
המאפה הפרווה נעשה חלבי ואסור לאכלו לאחר הבשר ושוב אסור
לאכול את הכל.
תחלה יש לדעת שבתנורי החשמל בזמנינו יש שאלות של שינוי
ברמת החום ע"י תרמוסטט ולכן צריך לבדוק בכל תנור אם אפשר
להשתמש בו ביום טוב ע"י הפעלה בשעון שבת.
הבה ונלמד זאת מסוגייתנו במנחות (דף ק ):מבואר במשנה שאפיית
שתי הלחם אינה דוחה יום טוב ,וכדי להקריבם בחג השבועות היו
מוכרחים לאפותם מערב יום טוב.
קושית הגר"י אייבשיץ זצ"ל
והקשה הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו הכרתי והפליתי
ליו"ד (סי' ק"ח) למה לא יוכלו לאפותם ביום טוב ולאפות עמהם
איזה פת חולין ולצורך הלחם של חולין יהיה מותר להוסיף שתי
הלחם להקרבה כדי שהפת תאפה יפה.
וכתב שמזה יש ראיה לדעת הסוברים שאף שלהלכה קי"ל ריחא
לאו מילתא ואיסור והיתר שנאפו בתנור אחד אין ההיתר נאסר ,אבל
איסור חמור שאינו בטל ברוב כגון חמץ בפסח בזה כן אוסר הריח
שלו את מה שנאפה אתו ,ולכן לא ניתן לאפות לחם של חולין יחד
עם שתי הלחם ,כיון ששתי הלחם לפני שנכנסו לכלי שרת קדושים
בקדושת דמים שיש להם פדיון ואינו בטל ברוב כדין דבר שיש לו
מתירין ,והלחם חולין יאסר מריח השתי הלחם ושוב לא יהיה ראוי
ביום טוב.
והנה קושיא נפלאה זו דנו בה האחרונים ונבאר בקצרה כמה ישובים,
הברוך טעם בהגהותיו כתב ליישב שסיבת ההיתר להוסיף פת לתנור
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הלא היא שהפת נאפית יפה ,נמצא שהפת חולין משביחה ע"י הלחם
של הקדש ואסור להנות מהקדש ,עוד יש שתירצו שמבואר במשנה
בדף צד .ששתי הלחם נאפות אחת אחת הרי שאין לאפותן עם לחם
נוסף כשם שאין אופים שתיהם יחד ,עוד תירצו שאסור להשתמש
בתנור של המקדש ועצי בית המקדש לצורך אפיית חולין.
באיזה אופנים הותר להוסיף באפייה ביו"ט
ובעיקר הדין שמותר להוסיף באפייה ביום טוב ,מבואר בשו"ע סי'
תק"ז כמה תנאים בזה,
א .דוקא בתנורים שלהם שהיו קטנים והיה נאפה הפת יותר טוב
כשהתנור מלא ,אבל בתנורים שלנו השו"ע אוסר ,והמשנ"ב כתב
בשם מהרש"ל שמתיר כיון שזה עוזר לאפיית הפת שלא תשרף
כשהיא לבד ,וסמך עליו בשעת הדחק ,ובמוספים בהוצאת דרשו
כתבו בשם הבאר משה שבתנורים שבזמנינו לא שייך טעם זה וגם
למהרש"ל אסור.
ב .דוקא כשיש לו צורך בפת ליום טוב וממלא את התנור בעבודה,
אבל אסור להערים לאפות לעצמו פת בכדי שיוכל להרבות באפייה
שלא לצורך יום טוב.
ג .כשאופה חלבי ביחד עם פרווה אין לאכול את הפרווה עם בשר,
ודנו הפוסקים אם אסור גם בשש שעות אחר בשר ,ויש עוד חילוקי
דינים באפיית איסור והיתר יחד בסוגי התנורים והתבשילין ואין כאן
מקומו .לכן בנדון השאלה אין לאפות את החלבי ביום טוב אם יודע
שלא יצטרך לו ביום טוב.
תגובות ניתן לשלוח לפקס 08-9791445
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הלכה
במעגל
השנה

מדוע אין להתיר הוצאת מטריה לרשות הרבים בשבת,
מטעם שמותר לצאת בדברים המונעים צער הגוף?
ומה פסק מרן החזו''א לגבי פתיחת מטריה בשבת
בתור גדר הלכתית חשובה לדורות

הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א
נלקט ממשנ"ב מהדורת דרשו

נדונים הלכתיים אלו נכתבו על מנת לעורר לב הלומדים ,ולהלכה יש לעיין במקורות .הובאו בביאורים ומוספים משנה ברורה מהדורת 'דרשו'

לענין פתיחת מטריה בשבת ,כתב הביאור הלכה (שם סעיף ח ד"ה
טפח) שיש הרבה המחמירים ואוסרים שלא לפותחה בשבת ,מטעם
עשיית אוהל ,וכמו שכתבו הפוסקים ,דכל היכא דמתכוין לשם
אוהל דהיינו להגן מפני החמה והגשמים ,אפילו בשביל הגג לבד בלא
מחיצות ,גם כן יש איסור ,ובמטריה הרי מתכון להגן מפני החמה
והגשמים .ואף שמטריה זה אוהל האחוז בידיו ,שאינו נחשב אוהל
כדברי התהילה לדוד והחזו"א [למעלה] ,ביאר הגרש"ז אויערבך
(שש"כ פכ"ד הע' כא) שהיינו דוקא אם נעשה האהל על ידי האחיזה
בידו ,מה שאין כן במטריה שנחשבת כאהל בפני עצמה [שהרי
לאחר שפתחוה היא פרוסה ועומדת] גם ללא שאוחזה בידו ,אין
בשם אהל.
במה שאוחזה בידו חסרון ֵ
איזה גדר לעם ולדורות ראה החזו"א באיסור פתיחת מטריה בשבת?
באיסור פתיחת מטריה בשבת ,כתב הביאור הלכה (שם) שהוא משום
איסור עשיית אוהל ,והוסיף הביאור הלכה ,שאינו דומה דין פתיחת
מטריה לדין פתיחת כסא טרסקל [כסא מתקפל] בשבת ,המבואר
בשו"ע (שם סעיף ה) שמותר לפותחו בשבת ,כיון שבכסא מתקפל,
אינו עושה שום מעשה עשית אוהל בשבת ,שהרי העור פרוס כבר
על הברזלים שמהם עשוי הכסא.
אכן ,החזו"א (או"ח סי' נב ס"ק ו) כתב ,שאין לאסור את פתיחת
המטריה משום איסור עשיית אהל ,שהרי יש לדמותו לכסא
טרסקל ,אלא שמ"מ יש לדון לאסור זאת משום איסור 'מתקן מנא',
כיון שבפתיחתו ראויה המטריה לשימוש בכל מקום ,ואין זה ככל
פריסת אהל שאינה בכלל תיקון מנא ,משום שהאהל אינו ראוי
לשימוש אלא במקומו.
והוסיף החזו"א ,שמאחר שהדבר נעשה לעין כל ,יש לדון לאסרו גם
משום 'עובדין דחול' וגרימת פירצה על ידי זה ,והדבר מסור לחכמים
לגדור גדר במקום הפירצה ,וחמור הדבר יותר מאיסור פרטי של
אדם יחיד ,שהרי זה גדר לכל העם ,ולדורות.
[ולענין פתיחת וסגירת מטריה שעל גבי עגלת תינוק ,דעת הגר"נ
קרליץ (חוט שני ח"ב פל"ו ס"ק י) שמותר לפותחה ולסוגרה,
שמאחר שאינה מאהילה אלא על העגלה עצמה ,אין פתיחתה בכלל
איסור תיקון מנא].
מדוע אין להתיר הוצאת מטריה לרשות הרבים בשבת ,מטעם
שמותר לשאת דברים המגנים מצער הגוף?
לענין יציאה במטריה בשבת לרשות הרבים ,כתב בביאור הלכה
(שם) שמלבד שיש לדון בזה משום חשש עשיית אהל כמבואר,

לפעמים יש בזה עוד איסור הוצאה והכנסה ,והוא כשנושאו במקום
שאין ערוב.
ומה שלא הותרה הוצאת מטריה מטעם שהיא כדברים המצילים מצער
הגוף ,שהותר לצאת בהם לרשות הרבים בשבת ,כמבואר בשו"ע (סימן
שא סעיף יג) ,כתב הפמ"ג (משב"ז סוף סי' שא ,שהוא מקור דבריו
של הביה"ל) ,שאין להשוות את נשיאת המטריה לדברים שמותר
לשאת דברים המצילים מצער הגוף ,שלא נאמר היתר הנשיאה אלא
כשלובשם על גופו ונושאם דרך מלבוש ,אבל לא כשנושאם בידו.
וכעין זה כתב המשנ"ב (שם ס"ק פח) ,שאין יוצאים בקמיע מומחה
בשבת ,אלא כשמוציאו דרך מלבוש שהוא כתכשיט לחולה כאחד
ממלבושיו ,אבל לא כשאוחזו בידו שאז אין בזה דרך מלבוש.
כובע המחובר למעיל גשם ברוכסן ,האם מותר לצאת בו בשבת?
כל חלק הקשור לבגד שדרכו להיות מחובר לבגד ,פסק הרמ"א (סי'
שא סעיף כג) שמותר לצאת עמו בשבת ,אבל אם חיבר דבר שאין
דרכו בכך ,אסור לצאת בו.
ומטעם זה כתב הביאור הלכה (שם ד"ה שדרכו) שמותר לצאת
בכיסין התפורין המחוברים בהבגד ,וכן בקאפטור [כובע המחובר
למעיל] שתלוי בבגד שמכסה ראשו בשעת הגשמים .ואף כשיוצא
עמו שלא בשעת הגשמים ואינו מכסה בו ראשו ,כתב הנשמת אדם
(כלל נו אות ד) בשם האגור (אות תלג) ,שכיון שהוא חלק מהבגד,
מותר לצאת עמו.
ואף אם 'כובע הגשם' אינו מחובר לבגד אלא על ידי לולאות או
רוכסן ,כתבו הנשמת אדם (שם) והקצות השלחן (סי' קטו בדה"ש
ס"ק לו) שאם אין לחוש שיפול מותר לצאת בו ,שכיון שדרך העולם
לעשות את המלבוש באופן זה ,די אפילו בחיבור מועט .וכן כתב
בספר שמירת שבת כהלכתה (פי"ח הערה קלב).
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להתקשר לתורה
ֵ
מסביב לשעון
מאת הרבנים הגאונים שליט"א

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 2

שלוחה 2

שעות
ביממה

הרב אריה זילברשטיין שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ עברית

24

הרב אפרים סגל שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 1

שלוחה 2

הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש
שלוחה 2

הרב יוסף מגנוז שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ צרפתית
שלוחה 2

קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
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המשך מעמוד  | 1הגה"צ ר' יעקב יצחק גלינסקי זצוק"ל
כל האבות בזמן הגלות :אברהם ,יצחק ויעקב ,שרה ,רבקה' ...ריבון
העולמים ,להיכן אתה לוקח את הבנים שלנו??' – אומר להם הקב"ה:
'הם חטאו' .בא אברהם אבינו' :תשמע ריבונו של עולם ,תראה,
אני עשיתי את זה ואת זה וכו' ',אומר לו הקב"ה שזה לא מספיק.
המדרש אומר שעם כל אחד מהאבות הקב"ה הסתדר והראה לו
שמגיעה להם הגלות.
פתאום – קול ברמה נשמע! באה רחל ואמרה" :רבש"ע ,להיכן אתה
לוקח את הבנים שלי?" אמר לה הקב"ה' :הם חטאו' .אמרה רחל:
'ריבון העולמים ,תעשה לפנים משורת הדין כמו שאני עשיתי,
מסרתי את הסימנים לאחותי' .היא ידעה מתי למכור את זה .מה
אני משוגעת?! למכור מצווה כזאת בשביל דודאים?? ...איי ,זה
הפרש של אלף וחמש מאות שנה .זה הכוח שלה – להחזיק "בבנק".
זה הכוח .בטח! אני לא יכול להחזיק בבנק אפילו שבוע ומיד לפה –
מרוויח משהו ותיכף קונה לחמנייה ,אבל עשיר יכול להחזיק בבנק.
בנובהרדוק היו אומרים ככה ,פעם שאלו את רוטשילד" :מאיפה
נעשית עשיר?" אמר להם" :אני קניתי ביוקר ומכרתי בזול" .הסתכלו
עליו – מטורף?! לקנות ביוקר ולמכור בזול?! – מפסידים! אמר" :אני
אסביר לכם :בפולניה בקיץ היו כל הפירות והירקות בזיל הזול – בקיץ
מחירו של שק שלם היה חצי רובל ובחורף לפני הפסח היה התפו"א
ביוקר .כשכולם קנו בחצי שקל בקיץ ,רוטשילד הכריז שהוא מוכן
לקנות בחמישים וחמשה גרוש .אז כמובן שכולם רצו למכור דווקא
לו ,כי הוא קנה ביוקר בשעה שכולם שילמו חצי רובל".
הוא החזיק את הסחורה עד פסח ובפסח כולם מכרו בעשר רובל
שק והוא מכר בתשע .רובל פחות ממה שאנשים אחרים מכרו.
ושוב ,כולם באו לקנות דווקא אצלו .נו ...אז באמת הוא קנה ביוקר
ומכר בזול ונעשה עשיר.
החכמה להחזיק את זה .אצלנו על המקום מוכרים .תשמור! יבואו
ימים שתצטרך את זה .רחל אמנו בעבור הסימנים – היא קיבלה –
"מנעי קולך מבכי ...ושבו בנים לגבולם" .מה שהאבות והאמהות לא
קיבלו .זה הפירוש – רחל ידעה מתי למכור .אנחנו אנשים קטנים.
רוצים הכל במזומן.
בנובהרדוק היו עושים צחוק מזה .היה יהודי רודף כבוד שהיה סקרן
לדעת ,עניין אותו איזה הספד יעשו עליו .באופן כללי בחייו היה
זהיר בהרבה דברים ,בסה"כ יהודי טוב .אחת מהחומרות שלו היתה
להיזהר שלא לאכול כרוב בכלל ,מחשש תולעים .היהודי הזה לא
יכול היה לעמוד מפני רדיפת הכבוד שלו ויום אחד אמר לאשתו:
"אני אעשה את עצמי מת לכמה שעות – תתחיל הלוויה שלי
וההספדים וכו' וכשיגיעו לפני הקבר ,ברגע האחרון אני אתעורר,
אגיד להם שבסך הכל התעלפתי".
בקיצור הדברים – הוא עשה את זה ,תלה מודעות ,אמרו עליו
הספדים היה צדיק וכו' ומתחת לסדין והטלית הוא חייך ,והנה הוא
שומע שהסתיימו ההספדים ו ...אף אחד לא הזכיר את הכרוב!
"הנפטר" לא יכול היה להתאפק ...וצעקה עמומה נשמעה מהמיטה:
"רגע אחד! הכרוב! מה עם הכרוב? "...ככה דיברו בנובהרדוק.
למה כל דבר צריך להגיד ולספר ,מה אכפת לך שיישאר ב"בנק".

כמה אנשים רח"ל סובלים מזה .הסטייפלער כותב שכל הבעיות זה
רק מה שחושב האדם שהוא פחות מחברו ולא מכירים את המעלה
שלו ולכן הוא מתוסכל ,עצוב ולא מרוצה מעצמו ומאחרים .כמו
שאומר המסילת ישרים – אם באמת היה אדם שם לב היטב הוא היה
רואה שזו נקודה ומכשלה יסודית ומקור לסבל רב ובעיות.
אומרים על ר' עקיבא איגר שאמר" :יש לי חידושים שאותם אני
אומר לפני כסא הכבוד!" אני לא יודע אם הוא כותב את זה בספרו
או שהוא אמר את זה אבל בכ"א ,כוונתו לומר :תשאיר גם בשביל
עצמך משהו .הכל למכור?!
זה מה שלמדנו כאן היום מרחל אימנו ע"ה – את הנקודה היסודית,
שאדם צריך לדעת את העניין של הצנע לכת .אנחנו מזלזלים
בעניין זה ויש לעבוד על כך .אתה תעשה פעולה ותחליט" :את זה
אני אשתדל שלא ייוודע לאף אחד .אמנם קשה לך אבל אם אדם
מתרגל ,זה הופך להרגל .ואם אדם עושה ליצנות מהכבוד – מכל דבר
שכזה הוא עושה 'צחוק' – זו הגנה טובה מאוד בפני הכבוד.
למשל אני לא אשכח היה כאן אחד מגדולי נובהרדוק ,אחד שאל
אותו מה פירוש המאמר "אם רואה אדם שיסורים באים עליו
יפשפש במעשיו" .מה פירוש 'רואה אדם שיסורים באים עליו'
יסורים צריך לראות?! מרגישים – כן ,אבל לראות?! אמר לו :משל
לאדם שעומד בחתונה ורואה שלזה מכבדים 'ברכה' ולזה מכבדים
ואותו לא מכבדים ,זה נקרא רואה שיסורים באים עליו.
ובאמת פעם בחתונה ראיתי אותו בחופה ,את אותו גדול ,וכשהחלו
לכבד רבנים לברכות פתאום התחיל לרוץ החוצה ,שאלו אותו" :ר'
צבי להיכן אתה רץ?" אמר" :כיבדו אותי מהשמים ב'-אשר יצר'...
ל'-אשר יצר' שמברכים תחת החופה אדם רץ אז לי אין הבדל וגם לזה
אני רץ – "...כך ראוי ונכון לעשות ,לעשות 'צחוק' מעניינים של כבוד.
אני יודע מאדם אחד מכובד ,זו בושה לומר ,אבל זאת המציאות:
הוא ראה פעם שהוא לא ברשימה ולא יקראו לו בברכות ,אז הוא
אמר אני אצא.
צריך לעבוד על חשבון אמיתי בזה ,נחשוב ,מה היתה מרוויחה רחל
אמנו אם היתה צועקת על לאה .כלום! אולי היתה מקבלת דודאים
אולי לא ,אבל ככה שהיא שתקה – הרי היא הצילה את כל הכלל
ישראל! "ושבו בנים לגבולם".
לכן ,פעמים בא על האדם איזה דבר פתאומי שלא חלם עליו או
יסורים של בזיון או של חוסר כבוד או יסורים סתם – הוא לא יודע
מה הוא מרוויח מזה שהוא שותק .רבינו הקדוש סבל יסורים שלוש
עשרה שנה .והציל את כל העולם כולו .ובאותו זמן שסבל ,לא חסרו
גשמים בארץ ולא היו הפלות – לא לבני-אדם ולא לבהמות .כדאי
לסבול בשקט – אדם יכול לצרף מחשבה שתעזור לו להתמודד עם
הקושי – יחשוב :אפשר עשיתי איזה דבר שאני חייב עליו וכו' העיקר
שהאדם יחיה עם חשבון שאין מקרה – אין.
זה ברור שאין מקרה ,כל דבר שקורה .הרי "אין אדם נוקף אצבעו
מלמטה אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה" הכל זה ע"י הכרזה.
שאדם ישים לב שכל דבר שקורה יש עליו הכרזה משמים.
(מתוך מגיד דבריו ליעקב)
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
חוטי חשמל גלויים ברחוב – האם מותר להתקשר לחברת החשמל?
מי שטיפס על עץ בשבת – האם רשאי לרדת?
מהו התיקון הטוב ביותר לחילול שבת?
הלכות שונות הנוגעים למניעת נזקי הגוף ונזקי ממון בשבת
•במקרה של חשש נזקי הגוף לרבים לא אסרו חכמים טלטול
מוקצה ולא מלאכה 'שאינה צריכה לגופה' ,אך עדיף לטלטל
מוקצה מאשר לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה.
•חוטי חשמל שנפלו ברחוב והם גלויים ,וקיים חשש שיגע
בהם אדם ויסתכן – אין להתקשר לחברת החשמל על מנת
שיבואו לתקנם ,אלא יש לעמוד במקום ולהזהיר את הרבים
מפני הסכנה.
•במקרה של שריפה שפרצה בשבת ,ואין בה חשש לסכנת
נפשות ,כי אם חשש לנזק ,וכן בכל אירוע שיש בו חשש
לנזק משמעותי – אסור לבעלי הרכוש שבמקום האירוע
לומר לגוי לעשות מלאכה להצלת רכושם ,אבל מותר
להזמינו למקום האירוע ,למרות שברור כי יעשה מלאכה
להצלת הרכוש.

הלכות שונות הנוגעות לעצים ולצמחים בשבת
•חכמינו ז"ל אסרו להשתמש בעצים בשבת ,מחשש שמא
תוך כדי שימוש יתלוש המשתמש – בכוונה – עלים ,ענפים,
או פירות ,ויעבור על איסור מלאכת 'קוצר'.
•עשבים ,קנים רכים מאוד ,ועלי ירקות – מותר להשתמש
בהם בשבת ,וכגון לשבת עליהם ,או להניח עליהם חפצים.
אבל ָקנים שדרכם להתקשות ,אסור להשתמש בהם אף
כשהם רכים.
•מי שטיפס על עץ בשבת בשגגה – רשאי לרדת ,למרות
שבשעת ירידתו הוא משתמש בענפי האילן ובגזעו .אולם ,אם
טיפס במזיד ,קנסוהו חכמינו ז"ל שיישאר על גבי העץ בשבת.
במיִם ,אסורה בשבת
•השקאת קרקע שיש בה צמחיםַ ,
משום מלאכת 'זורע' ,כיון שהמים מסייעים לצמיחה.
ולדעת פוסקים רבים ,אסורה גם משום מלאכת 'חורש' ,כיון

מרפים את הקרקע.
שהמים ַ
•כיור שצינור הניקוז שלו פתוח לקרקע שיש בה איסור'
חורש' או 'זורע' – אם הצינור קצר והמים זורמים ישירות
אל הקרקע ,אסור לשפוך מים לכיור; ואם הצינור ארוך – יש
אוסרים ויש מתירים.
•מותר ללכת על גבי עשבים בשבת ,אך יש להימנע ֵמ ִר ָיצה,
ואולי אף מהליכה מהירה ,על גבי עשבים ארוכים ,כיון
שבאופן זה בוודאי ייתלשו עשבים.

איסוף פירות בשבת
•פירות שהתפזרו בשבת בחצר – אסור מדרבנן לאוספם,
משום 'עובדין דחול' ,דהיינו שפעולה זו היא כדרך המלקטים
פירות בשדה.
•פירות שהתפזרו בתוך הבית בשבת – יש אומרים שדינם
כפירות שהתפזרו בחצר ,ויש חולקים ,ויש שהחמיר בפיזור
רב והקל בפיזור מועט.

הלכות שונות
•המחלל את השבת בשגגה – צריך להתענות בימי שני
וחמישי במשך ארבעים יום .ויש מגדולי האחרונים שכתב:
"תיקונים הנזכרים בראשונים אין אנו ראויים להם ,ודקדוק
בשמירת השבת בכל ל"ט מלאכות הוא הטוב שבתיקונים".
•העושה מלאכה בשבת בכוונה ,אך אינו עושה אותה לצורך
המטרה הקבועה של אותה מלאכה ,הרי זו מלאכה 'שאינה
צריכה לגופה' .ודעת רוב הראשונים שהיא אסורה רק
מדרבנן ,וכן הלכה.
•חכמינו ז"ל תיקנו שלא להניח בשבת חפץ של 'מוקצה'
על גבי חפץ המותר בטלטול ,ואיסור זה מכונֶ ה' :ביטול כלי
ֵמ ֶהיּכֵ נֹו'.
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ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו וגו'

באחת לא רצתה לצאת ,והרבי חזר

וירא כי לא יוכל לו )ל"ב ,כ"ה  -כ"ו(

על דיבורו כמה פעמים .והרה"ק

היה אדם שיוכל להינצל ממנו ,הוא היה

מסופר :פעם בפרשת וישלח פתח

מקשאנוב זיע"א שישב אז על יד

חכם בכשפים וקסמים יותר מכולם ,ועם

הרה"ק ה"בית ישראל" מגור זיע"א

כסא אביו הק' ,בירך אותה בכדי

כל זאת לא יכול לו ליעקב .ביקש לבן

ואמר ,ידוע הכלל שהקריאה מעוררת

להרגיעה.

בעת

להאביד ליעקב בכמה מיני כשפים ,זהו

את הזמן .בפרשת וישלח מסופר על

שה"דברי חיים" נכנס לחדרו ,עמד

שנאמר 'ארמי אובד אבי' לבן הוא אביו

יעקב אבינו ע"ה ,שנאבק עם שרו של

על יד הדלת וחזר לעצמו כמה

של בעור ,ובעור הוא אבי בלעם ,שכתוב

עשו עד שניצחו והכניעו לגמרי .אם

פעמים מאמר רשב"י הנ"ל ,הלכה

)יהושע י"ג ,כ"ב( בלעם בן בעור הקוסם,

כן שבת זו היא מזמני רצון ושעת

בידוע וכו' אלא שנכמרו רחמיו וכו'.

כל העולם ידע שלבן גדול החכמים

כושר המסוגלת לכל יהודי "זיך מיט

למחרת

הלך

כאפן" )להצטרף ולהכניע את היצר(

להיבחן ,וכשנכנס לחדר הבחינה,

אחר

הסעודה

כשהבחור

הנ"ל

מצא את הרופא הנ"ל יושב על
וירץ עשו לקראתו וגו' וישקהו )ל"ג-ד'(

כסאו בגאוה ועזות ,מעשן וקורא

ארשב"י הלכה בידוע שעשו שונא

עתון ,ובכעס עמד לקראת הבחור

ליעקב אלא שנכמרו רחמיו באותה

הנ"ל .והבחור נבהל ופרץ בבכי חזק

שעה ונשקו בכל לבו) .ב"ר ע"ח  -ט'(.

עד שלא היה יכול להוציא מלה

מסופר :פעם בסעודת ליל הושענא

אחת

מפיו,

ובקושי

גדול

עלה

לבן הארמי שמעו הלך בעולם כולו ,שלא

והמכשפים והקסמים ,ומי שביקש להאבידו
בכשפיו לא ניצל הימנו ,וכל מה שידע
בלעם היה ממנו ,נאמר בו בבלעם )במדבר
כב ו( 'כי ידעתי את אשר תברך מבורך
ואת אשר תאור יואר' ,העולם כולו היו
יראים מפני לבן ומפני מכשפיו ,משום כך
מיד שלח יעקב ואמר לעשו' ,עם לבן גרתי'
ולבן ידוע בכל העולם כמכשף וקוסם ואין
שום אדם יכול להינצל ממנו ,בכל זאת לא

רבא ,נכנסה אשה אל הרה"ק ה"דברי

להרופא להשתיקו ,עד שסיפר לו

ניצח אותי ,ואם תאמר שגרתי אתו זמן

חיים" מצאנז זיע"א ובקול מר ובוכה,

על מצבו העגום עם אבותיו .ולשמע

קצר' ,ואחר עד עתה' עשרים שנה ,ואם

סיפרה שבנה היחידי המפרנס אבותיו

זה אחז בו הרופא והוליכו החוצה,

תאמר שלא הוצאתי ממנו כלום' ,ויהי לי

לעת זקנתם ,עומד בסכנה להתגייס

ודחפו מן המדרגות של הבית ואמר,

שור

הללו

לחיל הקיסר ,ולמחרת תהי' בחינתו,

מה יש לעשות עם היהודים שאינם

כשמתחברים יחד כלאים ,אינן מתחברים

והרופא הצבאי ידוע לרשע ושונא

יכולים לעשות עבודת המלך .ומיד

אלא לעשות רעות לעולם .מיד נתיירא

ישראל .ובכן היא מבקשת ברכה

רץ הבחור לביהמ"ד של הדברי

עשו ויצא לקראתו להתפייס אתו.

והבטחה מהצדיק שבנה ישתחרר,

חיים לבשר הבשורה טובה .אז

והרבי השיב שעתה אין הזמן מוכשר

הבינו כוונת הדיבורים של הרבי על

לעניני פרט רק לעניני כלל .והיא

מאמר רשב"י אלא שנכמרו רחמיו.

זמני כניסת שבת
ירושלים 4:01 :ת"א4:15 :

וחמור'.

שני

המינים

)זהר ח"א קפו(

זמני יציאת שבת

פרשת וישלח

ירושלים 5:15 :ת"א 5:17 :ר"ת5:50 :

שכחת כי ה' הוא מנהיג את העולם

כשהגיע למקום הנכון ,ביקש ממזכירתו לקבוע לו פגישה עם הפקיד,

אצל הרה"ק רבי שניאור זלמן "בעל התניא" זיע"א היה חסיד בשם

ומסר לה את שמו ומקום מגוריו .כעבור רגעים אחדים שבה אליו

ר' יחזקאל ,חסיד זה היה בעל הבית בעמיו ואמיד בזכות כמה עסקים

והורתה לו להמתין עד שיקרא אל חדרו של הפקיד .שעות ארוכות

קטנים שעשה עם פריץ המחוז באיזור מגוריו .הוא קיבל את זכות

המתין ר' יחזקאל לפגישה .ובשלב מסויים הבחין בו יוצא מלשכתו

החכירה של בית המרזח ,אסמי התבואה ותחנת הקמח המקומית .בין

ופוסע במהירות בפרוזדור .הוא רצה לקום ולגשת אליו ,אך הפקיד פסע

לבין גם שלח ידו בעסקים שונים מן הצד שהכניסו לכיסו עוד כמה

במהירות רבה ,מבלי שים לב אליו .ר' יחזקאל תהה האם עשה עצמו

רובלים .מדי פעם היה ר' יחזקאל נוסע לליאזנא ,אל מקום משכנו של

כמי שאינו רואה אותו ,או שמא נחפז לדרכו או טרוד היה בהרהוריו ,עד

בעל התניא ,שומע מאמרי חסידות ,נכנס ליחידות ,מתחזק ומתעצם

שלא שם לבו אליו .שעה קלה לאחר מכן ,ניגשו אליו לפתע שני חיילים

באמונתו ,וחוזר לביתו .יום אחד ניגש אליו הפריץ ,הניח יד כבדה על

גברתנים ,חמורי סבר ,ושאלוהו לשמו .כשהשיב להם ,הורו לו לבוא

כתפו ,מעשה ידידות ואמר" :הן ידידים וותיקים אנחנו .יודע אתה

עמם .בטרם הספיק לפצות את פיו כבלו הללו את ידיו ונטלוהו עמם אל

שמזה שנים רבות אני נוטה לך חסד ,ומחכיר לך את רכושי" .ר'

מרתפי הבניין .מלבד בירור שמו ,לא החליפו אף לא מילה ,ולא טרחו

יחזקאל החסיד נענע בראשו .הוא הבין כי אין אלו אלא דברי

להסביר לו על מה ומדוע נאסר .כשניסה לזעוק זעקת הצלה ,קיבל

הקדמה לקראת ההמשך ,ולבו החסיר פעימה .המשך דבריו של

מהלומה גסה על פניו ,כך הבין עד מהרה כי קולו כקול קורא במדבר,

הפריץ אכן לא איחרו להגיע" :זקוק אני להלוואה דחופה" ,הוסיף,

ויפה לו השתיקה בעת הזאת.

"ומוכן אני להחזירו לך בריבית של  15אחוז" .הביט ר' יחזקאל
בפריץ ,מנענע בראשו לאות הבנה .הוא חש כי הפריץ לא מותיר

למחרת ,השכם בבוקר ,פתחו שלושה חיילים את דלת תאו ,ובכח הזרוע

בידו ברירה ,ורק ציפה בלב הולם לשמוע את גובה סכום ההלוואה

הוטח לתוך העגלה השחורה .הוא נשא את ראשו מרצפת העגלה

הנדרשת .הפריץ חכך בדעתו ,ואז פלט במהירות" :זקוק אני לחמישים

המזוהמת בבוץ ,וראה לחרדתו חבורת פושעים ורוצחים ,אנשי דלא

אלף רובל טבין ותקילין ,למשך שנה ".לבו של החסיד קפא באימה.

מעלי ,אשר די היה בסבר פניהם המגושם כדי להטיל אימה .דלת

מעולם לא החזיק בידו סכום דמיוני שכזה ,ר' יחזקאל חייך במבוכה:

העגלה הוגפה אחריו ,כאשר מבחוץ עמדו ארבעה שומרים ,בארבעת

"מאיפה אוכל להשיג סכום עתק שכזה?" שאל" ,מעולם לא ראיתי

פינות העגלה ,חמושים בחרבות וסכינים .העגלה יצאה לדרכה ,לדרך

הון עתק שכזה"" .אה" ,חבט הפריץ על כתפו בידידות מעושה" ,הן

לא נודעת ,כאשר שני סוסים פוסעים לאיטם ,מובילים אחריהם את

יש לך חברים יהודים ,והם יוכלו להלוות לך בקלות סכום שכזה .הרי

חבורת הפושעים והחיילים .רק לאחר ימים ארוכים של נסיעה ,נודע לר'

עשירים אתם היהודים ".הפריץ רכן לעבר אוזנו והמתיק סוד" :אגלה

יחזקאל ,כמו לשאר הפושעים ,כי העגלה עושה דרכה לסיביר ,שם

לך את סודי .אני זקוק לכסף זה כדי לשלם לממשלת הצאר ירום

עתידים לשבצם במחנות לעבודת פרך .לאחר חמישה שבועות הגיעו

הודו לקראת העלאה במעמדי .בקרוב צפוי אני להיות אחד הפקידים

סוף סוף לסיביר .כבר נדמה היה לו שיפה עבודת הפרך בסיביר מאשר

הבכירים בפטרבורג הבירה .במעמדי הזה אהיה בעל השפעה ,ואוכל

טלטולי הדרך המרפטים את הגוף ומטלטלים את הנפש עד זיבולא

להטיב עמכם היהודים

בתרייתא .סוף סוף עצרה העגלה ,וכולם הצטוו לרדת בשורה עורפית.
הקצין שניצב בפניהם בבגדיו ההדורים ,הקרין סמכות ויהירות .ניכר היה

כשראה ר' יחזקאל כי ברירה רבה לא נותרה בידו ,מיהר לנסוע

כי הנו בעל דרגה בכירה .הוא החל לקרוא בשמותם בזה אחר זה,

אל רבו ,כדי לשמוע את דבריו ולקבל עצתו .להפתעתו השיב לו

ולאחר שווידא כי כולם נמצאים ,אכן חתם על מסמך קבלת "הבעלות"

הרבי בחיוב ,והורה לו לקחת הלוואות מפה ומשם ,ולהלוות לפריץ

על האסירים .האסירים הובלו על ידי החיילים אל משרדי הממשלה

את הסכום הנדרש .כעת ידע ר' יחזקאל כי הדברים נתונים בידיים

המקומיים ,שם נקבע לכל אחד מקום עבודה ומקום לינה למשך שנות

בטוחות ,ואם זכה לקבל את ברכתו של הרבי ,הרי לבו יכול להיות

המאסר הבאות.

שקט ורגוע .הוא מיהר לכמה נגידים שהכיר ,חלקם עשו עמו עסקים,
והלווה את הסכום הנדרש עבור הפריץ .זה האחרון חתם לו על שטר

גם ר' יחזקאל עמד בשורה והמתין לתורו .יהודי צנום וחלש היה ,ועל כן

הלוואה ,עם התחייבות להחזיר את סכום הכסף עד תום שנה,

הגויים הפושעים דחקו אותו ממקומו ,והקדימו אותו ,בחשבם כי כל

בתוספת  15אחוז ריבית ,כפי המובטח .אחד -עשר חודשים חלפו מאז

המקדים יזכה במקום טוב יותר .שעות ארוכות אפוא עמד מושפל ונדכא

ניתנה ההלוואה .ושלוחים של המלווים החלו להגיע לר' יחזקאל

בהמתנה לתורו .כשזה סוף סוף הגיע ,הורו לו כי הפקידים סיימו את

להזכירו כי בעוד שלושים יום עליו להחזיר את סכום ההלוואה" .אל

עבודתם להיום ,ורק למחרת בבוקר יקבל סידור למקום עבודה ולינה .כל

דאגה" ,שלח להם ר' יחזקאל בחזרה" ,אדאג לשלם לך את כל

אותו לילה נותר ר' יחזקאל מחוץ לבניין ,חשוף לרוח המקפיאה שצלפה

הסכום במועד שנקבע טבין ותקילין עד הפרוטה האחרונה" .ר'

בו כבמחטים ,ממתין בקוצר רוח לאור ראשון של בוקר ,כאשר השחר

יחזקאל שעקב כל העת אחר הנעשה עם הפריץ ,ידע כי זה מכבר

יעלה ויפציע .עם שחר התאספו שוב כל האסירים מאמש ,כדי לקבל

העלוהו בדרגא ,כפי שסיפר ,וכיום הוא אחד הפקידים הבכירים

סופית מספר רשיון אסיר ,ותעודה המעידה על מעמדו של האסיר -

בפטרבורג הבירה ,בממלכתו של הצאר ,ובעל השפעה על מליוני

תמורתה יכולים היו לקבל מנת לחם ומרק דלוח חלף יום עבודה מפרך.

אזרחיה של רוסיה הגדולה" .איש כזה בוודאי לא יתקשה להחזיר את

הקצין הבכיר שהופיע בפניהם אמש ,הופיע גם היום .נעליו מצוחצחות,

ההלוואה העצומה שנטל'" ,הרהר לעצמו ר' יחזקאל בשלוות הנפש.

מדיו מגוהצים בדייקנות ,ועיניו קפדניות עד אימה .שוב נעמדו הכל
בשורה רוחבית ,כאשר הקצין הכריז את שמותיהם .עם תום הקריאה,

ימים אחדים לפני מועד הפרעון ,יצא ר' יחזקאל לפטרבורג הבירה,

חכך בקולו רגע ,כמו בורר את מילותיו ,ואז בפרץ של הפתעה רבתי

שם תכנן לפגוש את מיודעו מלפנים ולקבל את כספו בחזרה.

אמר לכולם כי הנם משוחררים ויכולים לשוב לביתם.

כשראה את הבעת אי -האמון שעל פני כולם ,וכי איש מהם לא
זז ממקומו מחשש למלכודת ,סיפר כי אמש ארע מקרה מיוחד
עם אשת הצאר ,כאשר נסעה לטיול במרכבה המלכותית סמוך
לנהר הניווה שבפטרבורג .לפתע צנפו סוסי המלכות בקול גדול,

איש אשר יתן לכהן לו יהיה
משל לגנרל גדול שפקד על עשרות אלפי חיילים,

ומיד החלו להשתולל ולדהור במהירות לעבר מי הניווה .רק

והיה מבזבז את החלק הגדול ביותר של הכסף,

בשניה האחרונה הצליח הרכב המלכותי לרסן את הסוסים

שהממשלה הקציבה לגדודו ושנמסר לפיקוחו .החיילים

המשתוללים ,כאשר רגליהם הקדמיות כבר נוגעות במי הנהר.
עוד שעות ארוכות חלפו עד ששבה רוחה של הצארית .היא
ידעה כי חייה ניצלו בנס מופלא ,ורק כפסע היה בינה לבין
המוות .היו אלו שעות של חסד ,כאשר לבה התמלא ברגשות
הכרת טובה ,ובו במקום החליטה להשיב טובה לאנושות .היא
הוציאה אפוא צו חנינה בהול לכל האסירים שהיו צריכים
להיענש באותו יום  -אם בעונש מוות ,עבודת פרך או גלות .עוד
הורה הצו המלכותי לשחרר את כולם לבתיהם באופן מיידי .זו
היתה הסיבה לשחרורם הפתאומי של קבוצת האסירים ,שזה אך
הגיעה לסיביר  -אלא שבטרם שוחררו ,נאמר להם כי שחרורם

סבלו רעב ומחסור וככל שהגנרל הרבה לבוזזם ,בה
במידה הרבה להתנהג עמם בחומרה .בכך התכוון
להטיל עליהם פחד ,כדי שתמיד יהיו שרויים במורא
מפניו ולא יהינו להתלונן עליו.
לימים בא המלך עם פמלייתו לחזות בתמרונים ,הרהיבו
החיילים בנפשם שסבלם כבר היה קשה מנשוא,
והתלוננו על הגנרל בפני המלך ,וכשהשתכנע המלך

מותנה בכך שעליהם להיפגש עם הצארית באופן אישי ,ולספר

בנכונות התלונות של החיילים ,קצף מאד ומיד הדיח

לה מה היה חטאם ,על מה נאסרו ומה עונשם שנגזר עליהם.

את הגנרל והשליכו לבית באסורים כמו פושע .כדי

כאשר הגיע תורו של ר' יחזקאל לגשת לפני המלכה ,שאלה
אותו לפשר חטאו .ר' יחזקאל משך בכתפו באי-ידיעה .הוא

שלא להפסיק את התמרון החשוב ,שאל המלך באותו

סיפר לה את כל המאורע עם הפריץ שעלה לגדולה ,את סיפור

מעמד את החיילים ,אם יש ביניהם מי שמסוגל לפקד

ההלוואה על סכום העתק ,ועל כך שהתחמק מלשלם את חובו.

על התמרון במקומו של הגנרל המודח? מה נשתומם

הוא הוסיף כי נדמה לו שהפקיד הבכיר חפץ להתפטר ממנו כדי
שלא ידרוש ממנו את כספי ההלוואה ,וזה כל "חטאו".

המלך ופמלייתו ,כשטוראי פשוט קיבל על עצמו את

סבר של חומרה עלה על פניה של המלכה" .היש לך הוכחה

הפיקוד ,ומעשה מומחה העביר את התמרון בהצלחה.

לאמיתות דבריך?" שאלה בתקיפות .ר' יחזקאל שלף את שטר

פנה המלך אל הגנרל האסור :ראה ,בזבזתי עליך

החוב עליו חתם הפריץ ,והוסיף פרטים מדוייקים היכן ומתי היה
מעמד החתימה .כעס רב מילא את לבה של המלכה .בו במקום
שלחה לקרוא אחר הפקיד ,ובינתיים הורתה לר' יחזקאל לצאת
מן החדר ,ולהמתין עד שייקרא פנימה .בחיל ובמורא התייצב
הפקיד לפני המלכה ,ללא שהיות וגינונים ,הראתה לו הצארית
את השטר ,ושאלה אם הוא מזהה את החתימה .הדם אזל מפניו
והוא החוויר באחת .רק בניע ראש הצליח לאשר כי אכן זוהי
חתימתו" .רמאי ונקלה" ,סיננה מבין שפתיה בחמת זעם כבושה.
בו במקום הורתה לו להביא את כל הכסף ,כולל סך הריבית
שהתחייב מראש .בלית -ברירה מיהר לביתו בליווי משמר מזויין
של חיילים ,ומיד כשהביא את הכסף ,הודיעה לו על הדחה

עשרות אלפי רובלים ,בעוד שטוראי פשוט זה עלה לי
בסך הכל כמה רובלים לשנה ,הפקדתיך על משרה כה
רמה ,הממשלה העלתה אותך לגדולה ,הפקידה בידך
שררה על אלפי חיילים ,ואתה לקחת את המזון והציוד
שהיה מיועד לטובה החיילים ובזבזת בזדון על תאוותיך
והנאותיך .מובן מאליו שענשו היה חמור מאד.
והנמשל :כך קורה גם עם העשירים האנוכיים,

ממשרתו בתוספת אות קלון .ר' יחזקאל התבקש להיכנס ,ולעיניו

שמשתדלים לבזבז הון על כל מיני תאוות ועינוגים,

הנדהמות של הפקיד הבכיר שלשלה הצארית את סך הכסף

ומזניחים את חובתם לתמוך בתורה ובלומדיה .צריך

העצום לידיו ,כפי שהגיע לו.
ר' יחזקאל לא נסע לביתו ,אלא הקדים ונסע לליאזנא.
המאורעות הקשים שתקפו אותו לאחרונה  -טרדו את מנוחתו

לזכור "איש אשר יתן לכהן לו יהיה" רק מה שתתן
לכהן ,ללומד התורה ,הוא לבדך ישאר בידך.

כליל ,והוא חפץ להשיח את מר לבו לפני הרבי .כשנכנס אל
הקודש פנימה ,לא יכול היה לפצות את פיו .רק הספיק לומר
"למה הגיע לי ככה?" ומיד פרץ בבכי חסר מעצורים שטלטל את
כל גופו .נשא אליו הצדיק עיניים רכות ומנחמות ואמר" :כאשר
באו אליכם בעלי החוב והזכירו אתכם על דבר החוב ,עניתם כי
לא ידאגו ,ובסוף השנה תשלמו לכולם את כספם .אך שכחת כי
ה' הוא מנהיג את העולם ,והוא זן ומפרנס לכולם ,והיה עליך
לומר כי בעזרתו יתברך תחזיר את חובך"" .משמים גלגלו את
סדר העניינים ,כדי שתדע כי אף פעם לא ייתכן שייעשה דבר
בלי עזרתו יתברך ויתעלה .ועל כן חובה תמיד לומר 'אם ירצה
ה' יתברך' ,ואזי הוא ישלח את עזרתו וישועתו".

)בשם הגה"ק החפץ חיים זיע"א(

העוף כשר

הכרת הטוב
מספרים על הגה"ק רבי חיים

מעשה שבאה אשה לפני הגה"ק

מוואלוזין זיע"א שלא חתם אף

בעל ה"חזון איש" זיע"א ,ובידה

פעם

על

כלשהו

חרם

נגד

חסידים ,והגה"ק מבריסק זיע"א
אמר פעם ,כי הסיבה לכך היתה
כי ר' חיים זכה פעם לטובה

שאלה על עוף ,עבר הגאון על
צדדי

השאלה

ומאחר

שהיה

ביכולתו להקל בהלכה זו במקום
הפסד

מרובה,

ביקש

מאחד

מתלמידיו שהיה נוכח לברר האם

גדולה מאוד מאחד האדמורי"ם

אשה זו עניה היא? פנה התלמיד

החסידיים ,והוא סבר כי כמו

אל האשה ושאל אותה כמה עלה

היה

לך עוף זה? פרצה האשה בקריאה

והאדמה

נואשת :מה העוף טרף חלילה? הבין

מחמת שהם עשו לו פעם טובה

ה"חזון איש" את מצוקת מצבה

כן אסור גם לו לכתוב משהו נגד

הכלכלי ופסק לה" :העוף כשר".

שמשה

רבינו

לא

להכות

את

היאור

החסידים

אחרי

יכול

שפעם

קיבל

טובה מרבי חסידי.

לא רציתי לצער את אבא
מסופר על הגאון רבי רפאל

איך אפשר לנוח כשיש צער

ברוך טולידאנו זיע"א ,שבהיותו

ליהודי

ילד בן תשע שנים ,חלה במחלה

שבת קודש ט"ז כסלו
הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב ב"ר יעקב דוד
)תרע"ח(
הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר ב"ר ישראל
ממודזיץ )אמרי שאול  -תש"ח(
יום ראשון י"ז כסלו
הגה"ק רבי יוסף יוזל הורביץ הסבא מנובהרדוק
)תר"פ(
יום שני י"ח כסלו
רבינו אברהם בן משה )בן הרמב"ם  -ד"א
תתקכ"ז(
הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז ב"ר יחיאל מיכל
)תקע"ב(
יום שלישי י"ט כסלו
הרה"ק רבי דוב בער ב"ר אברהם )המגיד
ממעזריטש )תקל"ג(
יום רביעי כ' כסלו
הרה"ק רבי משולם פייביש ב"ר דוב בעריש
מקרעמניץ )משנת חכמים  -תקל"ה(
הרה"ק רבי בנימין זאב וואלף הלוי ב"ר שמואל
מבאלטא )תקפ"ו(
הרה"ק רבי דוב בעריש מאושפיצין ב"ר משה
)תלמיד החוזה  -תקצ"ח(
הרה"ק רבי ברוך מויזניץ ב"ר מנחם מענדל
)אמרי ברוך  -תרנ"ג(
יום חמישי כ"א כסלו
שמעון בן יעקב משבטי קה )ב"א  -שי"ד(
הרה"ק רבי נפתלי ב"ר יחזקאל שרגא
משינאווא )איילה שלוחה  -תרכ"ד(
כ"ב כסלו
רבי אליעזר אשכנזי ב"ר אליהו )מעשי ה'-
שמ"ו(
)הרה"ק רבי פינחס מאוסטראה בן הייבי ר'
יעקב יוסף )תקס"ו(

מסופר :אשה התדפקה אל דלת

קשה .הוא שכב במיטתו ,מתפתל

הרה"ק רבי שלומק'ה מזוויעהל

בכאבים עזים ,בוכה וגונח מרוב

זיע"א בירושלים עיה"ק ,בשעת

יסורים .לפתע נכנס אביו לחדר,

והצדיק

לבקר אותו ,בו ברגע פסק הנער

שכב אז על ערש דוי סובל

מבכיו .הידק את שפתיו

וחייך

יסורים קשים ,לא רצה נאמן ביתו

אל אביו! באותה שעה שהה שם

לפתוח את הדלת לאשה במצב

ידידו

יוסף

זה בשעת לילה כה מאוחרת,

משאש זצ"ל ,שנדהם למראה

אולם הרבי פקד עליו לפתוח את

השינוי הכביר שחל בו .לאחר

להכנס

שהאב יצא מהחדר ,שבו הגניחות

ולשטוח את ליבה ,החסיד ניסה

והאנחות .שאל אותו רבי יוסף:

לדבר על לבו של רבו שהוא זקוק

כיצד

אחר

למנוחה ובפרט שהוא חולה ובעל

שסבלך רב כל כך? ענה הנער בן

שלומק'ה

התשע" :לא רציתי לצער את

ואמר" "כיצד אוכל לנוח בשעה

אבא ,האם לא די בכך שאני

שעומדת אשה בחוץ ולבה מר

סובל? לא רציתי שגם לאבא

ג( כל המיקל במים אחרונים ,מקילין לו

עליה".

יכאב!".

מזונותיו מן השמים] ,היינו שלא נותנים לו

לילה

הדלת

יסורים,

מאוחרת

ולהניח

נענה

מאד,

לאשה

רבי

ורעו,

יכולת

הגאון

רבי

להחריש,

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מים אחרונים )ד'(
א( אע"פ שאין שיעור למים אחרונים ,צריך
ליתן מים כדי שיוכל לנקות אצבעותיו
כולם ,על מקום שעבר עליו האוכל) .ספר
סדר היום ,סדר ברכת המזון עמוד ס"ז(.
ב( לא יטול מים אחרונים עם הרבה מים,
כדי שלא יתן הרבה יניקה לחיצונים) .שלחן
הטהור ,סדר השלחן דף ר"ל ע"א(.

פרנסה בשפע[) .שו"ת מן השמים סימן נ"ז(.

לע"נ
הר"ר חיים יוסף צבי ברוך זילבר זצ"ל
ב"ר יחיאל מאיר
נלב"ע כ"ה אלול תשע"ח תנצב"ה

לע"נ
הרבנית מרת אסתר רחל ע"ה
בת הרה"ק רבי חיים מרדכי זיע"א
נלב"ע י"ח כסלו תשל"ה תנצב"ה
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פָּ ָּר ַׁשת וַׁיִּ ְׁש ַׁלח -

הצלחה בגו"ר
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב
יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

שלמה ודנה דוד וב"ב אריה ושרה לוי וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
אילן בן ג'וליאט
נתנאל בן ג'ינה
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
טליה עדן אסתר בת שולמית יפית בת ג'ינה
שמעון בן שולמית
שירי ימנה בת שולמית
אורן בן נעמי
אנאל חביבה בת שולמית
שושנה שירה בת סילביה מיטל בת שושנה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
משה מנחם בן רחל
נועה בת מזל טוב
ואושרית בת שושנה
דניאל בן שרה
דגנית בת שושנה
נעמה בת יפה

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
שלו בן מזל פחימה
סימי בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אפרים בן שרה
שירה שילת בת אורלי
לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה

רחל בת זוהרה

שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רפאל משה בן רחל
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
רפאל אבידן בן תקווה
יצחק בן חנון
אליהו בן רחל
זהבה בת שושנה רייזל
נעימה בת שרה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

פרשתנו מספרת באריכות רבה על המתנות
ששלח יעקב לְעֵּ שָׂ ו ומפרטת התורה עזים מאתים
וכו' ובסך הכול חמש מאות ושמונים בעלי חיים!
וכן מצווה אותם יעקב ללכת בשורה עורפית ולא
רחבה ,וכן לשים רווח בין עדר ובין עדר כדי
שייראה הרבה ובזה אולי ישביע את רעבונו של
עֵ שָׂ ו .אולם ביחס לבני ביתו יעקב מחלק את
משפחתו לשני מחנות ,וכמו שכתוב" :וי ֹּאמֶ ר אִ ם
י ָׂבֹוא עֵּ שָׂ ו אֶ ל המחֲ נֶה הָׂ ַאחת ו ְהִ כָׂהּו ו ְהָׂ י ָׂה המחֲ נֶה
הנִׁשְ ָאר לִפְ לֵּיטָׂ ה" (בראשית לב ,ט).
מעשה זה הגיוני מצד תכסיסי המלחמה ,אבל
בהמשך מספרת התורה איך היה המפגש עם
עֵּ שָׂ ו" :ויָׂשֶ ם אֶ ת השְ פָׂ חֹות ו ְאֶ ת ילְדֵּ יהֶ ן ִראׁשֹּנָׂה ו ְאֶ ת
לֵָּאה ו ִילָׂדֶ יהָׂ ַאחֲ רֹּנִים ו ְאֶ ת ָׂרחֵּ ל ו ְאֶ ת יֹוסֵּ ף ַאחֲ רֹּנִים
וכו' ו ְהּוא עָׂ בר לִפְ נֵּיהֶ ם" (בראשית לב-לג,ג).
במעשה זה הגדיל את המראה לְעֵּ ינֵּי עֵּ שָׂ ו הרבה
מעבר לכמות של בני המשפחה ,עד שעֵּ שָׂ ו תמה
ושאל" :מִ י אֵּ לֶה לְָׂך?" ויעקב השיב" :היְלָׂדִ ים אֲ ׁשֶ ר
חָׂ נן אֱ ֹלקִ ים אֶ ת עבְדֶ ָך" (בראשית לג ,ה) .ובכן מובן
מה פשר ההנהגה בדורון ששלח אליו כדי ׁשֶ י ֵָּׂראֶ ה
הרבה ,אך מדוע כך גם בבני משפחתו?
וההסבר לכך מובא במדרש רבה על פי משל:
פעם אחת כעס האריה על בעלי החיים ביער והיו
כולם בפחד מפני כעסו הנורא .אמר להם השועל:
"בוא נרכיב משלחת מכל נציגי בעלי החיים ואני
אעמוד בראש המשלחת ואספר למלך שלוש
מאות משלים שיש באמתחתי ובכך נרגיע אותו".
למחרת יצאה המשלחת לדרך ,ולאחר שעה נעצר
השועל בזעקה גדולה" :אוי ואבוי!" .שאלו אותו:
"מה קרה?" .ואמר להם ששכח מאה משלים.
אמרו חבריו" :לא נורא ,נסתדר עם מאתיים
משלים" .לאחר כשעה נוספת שוב נעצר בזעקה
ושאלו אותו" :מה קרה?" .ואמר ששכח עוד מאה,
ואמרו שוב" :לא נורא נסתדר עם המאה הנותרים
ונקווה שיספיק בזה לפייס את האריה" .כשהגיעו
קרוב לבית האריה נעצר השועל וצעק ששכח את

לרפואה שלימה

לנוריאל בן אסתר
לרפואה שלימה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי

פניני עין חמד

פרשת וישלח

תפלֵּ ל
כֵּיצד לְ הִ ְ
המאה האחרונים .נחרדו כולם ושאלו" :מה ניתן
כעת לעשות?" .אמר להם השועל" :אין מוצא,
אלא שאחד אחד ניכנס למלך ונבקש על נפשנו
ועל נפש משפחתנו .אולי יתרצה המלך בתחנונינו
לפניו".
והנמשל הוא כלפי יעקב ומשפחתו ,שיעקב היה
גיבור חיל בכול המובנים וניתן היה לסמוך עליו
ללא חשש שהרי מבחינה רוחנית יעקב התמודד
מול שרו של עֵּ שָׂ ו וניצחו ,ומבחינה גשמית גם כן
היה גיבור גדול שהרי הוא זה שהרים את האבן
מעל הבאר ואמרו חז"ל שזה היה כמסיר פקק
מעל גבי החבית.
וכן הוא העביר במעבר יבוק את כל אשר לו ,כולל
הבהמות והמטלטלים שהיו עימו ,ולפי דברי
רבותינו הניח רגל בצד אחד ורגל שניה בצד שני
והעבירם מצד אל צד של הנחל .ואם כן בזה
יכלה משפחתו לסמוך עליו שינצח את עֵּ שָׂ ו.
ויעקב הבין את הלך המחשבות שכך חושבים בני
משפחתו ולכך העבירם בנפרד כדי שכול אחד
ישפוך את נפשו לפני הקב"ה ולא יסמכו עליו.
וזה מורה דרך לדורות הבאים שהולכים לבקש
ברכה מגדולי ישראל או להשתטח בקברי
הצדיקים ,שתחילה יש לעורר את האדם שיתפלל
בעצמו ויעלה את בקשתו בתחינה לפני הקב"ה,
כי "לֵּב יֹודֵּ ע מָׂ רת נפְ ׁשֹו" (משלי יד ,י) ,ורק לאחר
שהתפלל וביקש בעצמו יכול להתפלל ולהוסיף
לבקש עוד סיוע מהצדיקים שתיענה בקשתו[ ,וחס
וחלילה להתפלל אל הצדיק בעצמו אלא בזכותו] כיוון
שתפילתו היא התפילה הראויה ותפילת וברכת
הצדיקים היא רק תוספת.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:02

17:14

17:46

16:18

17:10

17:41

לרפואה שלימה ציון בן צ'חלה
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

16:18

17:10

17:41

להצלחת אלי ברוט ומשפחתו

16:22

17:13

17:45

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

ט"ז כסליו ה'תשע"ט

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָׂ כָׂה -
ׁשֹואל
ׁשיב בַ ֲ

טה ֵ -
ִ
חלק א'
חּמּום ע"ג פְ לָׂ ָׂ

האם קיים דין דבר חריף גם במשקה?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
מותר לחמם עוגת "סופלה" [עוגת טורט ממולאת בשוקולד] בשבת ,הגם שבמציאות העוגה לא אפויה כל צורכה ,היות שהיא
נאכלת כמות שהיא לרוב בני אדם ולא בשעת הדחק .מקורות :בספר שבות יצחק (ח"ט פכ"ו אות ב) מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל
שגדר מבושל כל צרכו הוא לפי רוב בני אדם ,אם רגילים לאכול את המאכל כמות שהוא לכתחילה ולא בשעת הדחק .וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר
חי"ח (סימן לב) .ולענין השוקולד ,שנהפך לנוזל לאחר החימום אין איסור ,כמבואר בשו"ע (סימן שיח סט"ז) ,שמותר לחמם מאפה בשומן קרוש,
אע"ג שנהפך לנוזל לאחר החימום.

מותר לחמם סופגניה על גב י פלטה בשבת ,היות ואין בישול אחר בישול ביבש .ואף שיש ריבה בסופגניה ,יש להחשיבה
כיבשה ,היות שהיא מיעוט ובטילה ברוב שהוא יבש .אולם באותן מאפיות ,שמדללים את הריבה בתוספת מים מהברז ,שלא
נתבשלו לפני הזרקתם לסופגניה ,יש להחמיר .מקורות :ראה שו"ת אגרות משה (ח"ד סימן עד דיני בישול אות ה) .וכן דעת הגרש"ז
אוירבך בספר שלמי מועד (עמוד רמה) ובספר חזון עובדיה -חנוכה (עמוד יט בהערה) .ע"ש .וכ"כ בספר תורת המלאכות ח"ב (עמוד נט) בשם
הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ .והביא דעת הגרי"י פישר זצ"ל ,שדעתו להחמיר בזה ,כיון שהריבה מרוכזת במקום אחד לבדו .הובא בספר הלכה
ברורה (סימן שיח בשער הציון אות קיד).

ויש אומרים ,שכיום מערבבים מים מהברז בריבה [בעיקר בריבת חלב] לפני הזרקת הריבה לסופגניה כדי לדללה שתצא דרך
המזרק ,ואם כן יש לאסור מדין חימום המים מחשש לאיסור בישול.
מותר לחמם בשבת על גבי הפלטה גבינה צהובה [כגון פיצה] אף שכתוצאה מהחימום הגבינה ניתכת .מקורות :כן נלמד מדברי
השו"ע (סימן שיח סט"ז) לענין פשטידה ,אף שהשומן נמס ונימוח ,כיון שבשעה שנותנו הוא יבש .וע"ע שו"ת אשר חנן ח"ו (סימן ה) ובפרט
שהגבינה הצהובה עברה פיסטור והוא כמבושל ,שלא שייך בו עוד בישול .ועיין שו"ת יביע אומר ח"ז (או"ח סימן מ) ,חזון עובדיה  -שבת (כרך ד
עמוד שעא).

היות שמוצרי סויה מבושלים כל צורכם [כגון נקניקיות ושניצל תירס וכדומה] ,מותר לחממם בשבת ,אף שיגיעו לידי חום יד
סולדת .הערה :ומה שצריך לחמם אותו קודם האכילה אין זה כדי לגמור בישולו ,אלא להפשרה בלבד ומותר .וכן הדין בשניצל טבעול .והלכה זו
בין בנקנקיות עוף ובין צמחיות.

אולם צי'פס ,שלא מבושל כל צורכו וצריך בישול ,אסור לחממו בשבת.

קנְָאה ַ
ִ
סנִית
ה ְר ָׂ
עד כמה הקינאה הרסנית ,זאת ניתן ללמוד מהקדמת הגאון רבי אברהם יצחק גליק שהיה מגדולי פוסקי הדור בספרו באר
יצחק על מס' גיטין ,סיפור שבדידו הווה עובדא .הוא מספר כי בהיותו ילד קטן ,אביו היה יהודי תמים וירא שמים מופלג ,ושלחו
ללמוד אצל מלמד מסויים ,אשר לימד כמה וכמה ילדים.
בין התלמידים נימנו שלושה ילדים של רב מופלג ,ואותו רב ,רצה שבניו יגדלו בתורה ממש ,ולכן לאחד קרא על שם השל"ה
הקדוש ,ולאחד קרא על שם ה'קצות החושן' וכך עם השלישי .אולם הוא נוכח לראות ,כי בניו חלשים ועל אף שהמלמד השקיע
זמן רב עמהם  -לא עשו חיל בלימודם.
בנוסף ראה ,כי הילד אברהם יצחק עולה ומתעלה בלימודיו ,ומרוב קנאה הלך למלמד ושיכנע אותו ,שיאמר לאבי הילד ,כי בנו
חלש ולא מסוגל ללמוד גמרא ,וכדי שחלילה לא יצא לתרבות רעה ,ביקש מהמלמד ,שילמד עימו רק חומש ומשניות וקצת
הלכה .ואכן המלמד פנה לאביו ואמר ,כפי שהרב לימד אותו.
האב פרץ בבכי מר ואמר" :חשבתי ,שבני יצא מורה הוראה ,אך מה אעשה ,אם כך נגזרה הגזירה אקבל אותה" .ומאותו היום
למד עמו המלמד רק חומש ומשניות ,וכשהגיע זמן לימוד הגמרא היה שולח אותו בחוץ להסתובב באין מפריע .לימים חלה
המלמד ,והגיע מלמד מחליף במקומו ,וראה איך הילד אברהם יצחק יוצא בחוץ בזמן לימוד הגמרא ,ושאל את הילדים" :למה
הילד מסתובב בחוץ?" ,והם אמרו לו" :ילד זה הוא מסכן וחלש כישרונות ,ורק מחזיקים אותו קצת במשניות וחומש".
ניסה המלמד ללמוד עם הילד קצת גמרא ,וראה ,שהוא גאון ממש ,והלך לאבי הילד וסיפר לו" :ראה בנך גאון ולמה דוחים
אותו בידיים?" ,סיפר לו האב ,מה אמר המלמד ,הלך המלמד השני למלמד הראשון ,ולאחר חקירה ודרישה נודעו לו הדברים,
ומאז שלחו את הילד ללמוד במקום אחר והצליח מאוד בלימודיו ,עד שיצא גאון מופלג .הרי שכוח הקינאה רח״ל עלול להרוס
כל חלקה טובה ,גם אצל אנשים גדולים( .בית ומנוחה-הגה"צ ר' משה אהרון שטרן זצ"ל משגיח ישיבת קמניץ)
לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

מינויים

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144
(הנייד באישור ועדה רוחנית)

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה ,רפואה שלמה ,הצלחה ,זיווג הגון ,חזרה בתשובה וכו'
נא לפנות לליאור בטל' 052-7652084

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

כתובת המערכת :עבור ליאור עצמון ,רח' הבושם 26א ת.ד .83375 .מבשרת ציון .מיקוד 9076926

PnineEH@gmail.com

כמַ לְ ָאכִים  -האדמו"ר הָׂ ַרב בָׂרּוְך מִ מזִ'יבּוז' זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
האדמו"ר הרב ברוך ממז'יבוז' זצ"ל נולד בשנת ה'תקי"ז ( )1757בטולצ'ין .בצעירותו גדל
אצל סבו הבעש"ט הקדוש .בהיותו כבן שבע הסתלק הבעש"ט הקדוש .לאחר מכן למד
אצל ר' דב בער ממזריטש ואצל ר' שפירא פנחס מקוריץ .כשהיה בן י"א שנה ,היה בקי
בכל חדרי התורה ש"ס בבלי וירושלמי וכו' ,וכשהיה בן י"ב היה בקי בכל חדרי סתרי תורה.
לאחר נישואיו ישב באוסטראה אצל חותנו אולם לאחר תקופה קצרה ירד חותנו מנכסיו,
ורבינו חי בדוחק .רבינו הסתיר עצמו ,אולם רבו ר' מנחם מנדל מוויטבסק ציווה עליו
להנהיג את העדה ,ואכן בשנת ה'תקל"ז ( )1777לאחר עליית רבו לארץ החל לשמש
כאדמו"ר בטולצ'ין .בשנת ה'תקמ"ח ( )1788עבר למז'יבוז'.
גדולי הדור היו נוסעים אליו בביטול גמור .זכה לגילוי אליהו הנביא בהיותו כבן ארבע
שנים בלבד והבעש"ט היה מתגלה אליו אף לאחר פטירתו וכן מקובל כי רשב"י
הקדוש התגלה אליו .לעיתים היה מבזה או מקלל אדם לצורך המתקת דינים מעליו .נודע
בתפילותיו ובאמירת שיר השירים שהיה מרעיש עולמות .ידע מחשבות אדם .בעל רוח-
הקודש .כל רז לא אניס ליה .בשמים אמרו דברי תורה משמו .העידו עליו צדיקי דורו
שידע את כל הזוה"ק בע"פ וגם ידע לפרשו באופן האמת ,וכן אמרו עליו ,שיש לו שורש
נשמת שלמה המלך .נפטר ב-י"ח כסליו ה'תקע"ב ( .)1811רבינו ור' יוסף
מפיאמפלי קיבלו עליהם להיפטר כדי לבטל קטרוג גדול שהיה על עם ישראל .חי כ 54-שנים .ציונו באוהל הבעל שם טוב.
את מקומו במז'יבוז' מילא חתנו ר' יצחק מיאמפולי ואת מקומו בטולצ'ין חתנו ר' דוב בער.
אביו :ר' יחיאל מיכל אשכנזי .אימו :מרת אדל .סבא (מצד האם) :ר' ישראל (הבעל שם-טוב) .נשותיו :בת ר' טוביה קטצקש
מאוסטראה (זיווג ראשון -ממנו נולדו לו  4בנות) ,בת ר' אהרן מטיטיוב (זיווג שני) .מרבותיו :ר' ישראל (הבעל שם-טוב) ,ר' דב בער
(המגיד ממזריטש) ,ר' פינחס שפירא מקוריץ ,ר' מנחם מנדל מוויטבסק .מתלמידיו :ר' דוד שלמה מטולצ'ין ,ר' משה צבי
גוטרמן מסאווראן .בנותיו :מרת ריזל (נישאה לר' דב בער מטולטשין) ,מרת אדל (נישאה לר' יעקב פנחס מלעטשוב) ,מרת חנה חיה
(נישאה לר' ר' יצחק מיאמפולי) ועוד בת .מספריו• :בוצינא דנהורא -מדבריו ותורותיו.

ר

בינו היה איש קדוש ונפלא מאוד .כאשר נולד לאימו הרבנית אדל בת הבעש"ט הק' ,אמר עליו זקינו הבעש"ט הק'" :הילד הזה הוא פלא.
הילד הזה הוא חידוש" .וכן אמרו עליו גם המגיד הק' ממזריטש זי"ע ועוד צדיקים .והיה חביב מאוד בעיני זקֵּ נו הבעש"ט ,ובעודו ילד כבן
שבע שנים הסתלק הבעש"ט הק' ,אבל היה מתגלה אליו גם מעולם האמת ,והראה לו חביבות יתירה.

פעם אחת באו האדמו"ר ר' שלמה הלוי סג"ל מקארלין עם האדמו"ר ר' משה צבי מסאווראן ועוד כמה צדיקים להסתופף בצל רבינו ,ור'
שלמה מקארלין ,שהיה הגדול שבהם ,פתח את הדלת ושוב סגרה ,כן עשה כמה פעמים .כאשר שאל אותו הרה"ק מסאווראן מה פשר
הדבר ,אמר ,כי הבעש"ט הק' מבקר עכשיו את נכדו (רבינו) מעולם העליון ,ויושב סמוך לו ,ומסלסל בפאותיו בחביבות יתירה ,לכן הוא
ממתין ,עד שהבעש"ט יגמור ביקורו אצלו ,ואז הם יוכלו להיכנס אליו( .מפי כ"ק האדמו"ר מטאהש)

ר

בינו גדל בביתו של רבי פינחס שפירא מקוריץ בזמן מגוריו באוסטרהא .פעם אחת שכב רבי ברוך לנוח על המיטה ,ורבי פינחס כינס את
אנשי ביתו ואמר להם" :הביטו וראו דבר חידוש" .הניח רבי פינחס את ידו על המזוזה וכיסה אותה ,ומיד באותו רגע החל רבי ברוך
להתנועע כמקיץ משנתו .הסיר רבי פינחס את ידו ,ורבי ברוך חזר למנוחתו .כך עשה כמה פעמים ,והנאספים ראו בפליאה כיצד בכל פעם
שהמזוזה מתכסת ,מקיץ רבי ברוך משנתו .אמר רבי פינחס" :ראו ,עד היכן מגיעה קדושתו של רבי ברוך ,שגם בשנתו אינו מסיח דעתו
אף רגע מדבקות השם".

כ

אשר רבינו החל להנהיג כאדמו"ר ור' יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה (בעל ה'תולדות יעקב יוסף') שמע על דבר הנהגתו של נכד רבו הבעש"ט
הק' חפץ היה לתהות על קנקנו ונסע אל רבינו .שמח מאוד רבינו על בואו ,כי פעם אחת כשהיה תינוק והחזיקו זקינו הבעש"ט הק' בידו
ושוחח בדברי תורה עם תלמידיו הק' .לפתע נכנסה אימו ונטלה אותו מידי זקֵּ נו .ולכן לא שמע את החלק השני של התורה ,והיות שר' יעקב
יוסף היה בין השומעים מבקש הוא ממנו שיאמר לפניו את החלק השני ,ואמר לו ר' יעקב יוסף ,שאם יאמר את החלק הראשון ימשיך הוא
בחלק השני וחזר רבינו בפניו ,מה ששמע בהיותו תינוק ור' יעקב יוסף השלים לו את הדברים( .מילין קדישין)

פ

עם בשב"ק פרשת בחוקותי שהה רבינו בעיר אחת ,והתאספו שמה הרבה חסידים וביניהם גם ר' משה צבי מסאווראן .בשולחן הטהור
בליל שב"ק אמר רבינו דברי תורה נשגבים ,ופירש מ"ב פירושים על תיבת בחקותי ,והחסידים והרה"ק מסאווראן בתוכם חזרו יחדיו על כל
המ"ב פירושים ,כדי שלא ישתכחו מהם .בסעודת יום שב"ק אמר רבינו עוד מ" ב פירושים אחרים על תיבת בחוקותי ,וחזרו החסידים ושיננו
כל פ"ד הפירושים יחד ,כדי לזכור אותם היטב.
במוצאי שבת ,כאשר רצו לרשום הדברים ,נשכח מהם הכול ,ואף אחד מן החסידים לא זכר אפילו מילה אחת מכל דברי התורה
שנאמרו ,וליבו של הרה"ק מסאווראן נשבר מזה ,כי חשב ,שבוודאי עוונותיו גרמו לו את כל זאת ,ונכנס אל רבינו ובכה לפניו ,אמר לו רבינו,
שאין לו להצטער על זה ,כי מן השמים היה כן ,כי לא ניתנו פירושים אלו לכותבם על גליון וספר ,רק לשעתו נתגלו לו לאומרם בעוה"ז,
ואחר כך הוצרכו להשתכח .פעם אחת פירש מאמר אחד שבספר הזוה"ק ,והתגלה אליו רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו" :עתה כיוונת
בפירושך אותה הכוונה ,והפירוש אשר כיוונתי באותו מאמר"( .האדמו"ר מטאהש)

י

דועה העובדה מהרה" ק משפיטיווקא שנסע פעם לארצות המערב ,בהגיעו לעיר אחת נכנס לחכם הספרדי שהיה המרא דאתרא שם ,שאלו:
"מאין אתם?" -השיבו":מפולין" ,שאלו החכם" :מה שלום הרה"ק ר' ברוך ממז'יבוז'?" ,התפלא הרה"ק משפיטיווקא והביע תמיהתו בפניו" :איך
הנכם מכירים את הרה"ק ר' ברוך הלא גר הוא במרחק אלפי פרסאות מכאן?" ,השיבו החכם" :אל ייפלא בעיניך הדבר ,שאכן לא זכיתי
לראותו מעולם ,אולם בשמים שומע אני תמיד ,שאומרים דברי תורה בשמו"( .כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מצאנז)

תפִ לָׂ ה
כ ֹּ ָׂ
חּה ׁשל ְ
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'ארגון הידברות' ויש בו
כדי ללמדנו עד כמה עצומה היא כוחה של תפילה ,הנאמרת
בלב שלם ונדכא .ומעשה שהיה  -כך היה:
"הסיפור התרחש לפני מספר שנים .שירה ,נולדה למשפחה
שאינה שומרת תורה ומצוות .כשהגיעה לגיל  ,18החלה
לחפש משמעות ולחשוב על תכלית החיים .לאחר חיפושים
נרחבים ,גילתה את עולם היהדות ,המלא בתכנים וערכים
והלכה לשיעורי תורה ,שסיפקו לה תשובות רבות.
היא הבינה ,שיש בורא לעולם הרואה ומשגיח ,שולט ומנהל
את העולם ,המבקש מכל אדם לקיים את תורתו ומצוותיו ,ועל
ידי כך הוא יגיע לייעודו .במעמד מרגש ,שירה קיבלה על
עצמה עול תורה ומצוות בשלימות.
כשראו זאת משפחתה ,הם החליטו להערים עליה קשיים.
כשהכניסה ,לראשונה' ,פלטה' לשבת כדי לאכול אוכל חם,
היא הצטערה לראות כמה דקות אחרי כניסת השבת ,כי אחד
מבני הבית ניתק אותה בכוונה ,בכדי לגרום לה לוותר על
העניין .היא לא ויתרה ואכלה אוכל קר במשך כל השבת ,על
מנת לעשות רצון ה'.
לא פשוטים וקלים היו חייה .היא נאלצה לעמוד מול ביזיונות
גדולים של בני ביתה ,אך היא לא ויתרה .לעיתים ,הייתה
פורצת בבכי בחדרה ,אך הדבר ,שנתן לה תקווה ,הוא
הידיעה ,כי בעז"ה תזכה לבנות בית של תורה.
היא יצאה בעזרת הרבנית שלה לשידוכים ,על מנת למצוא
בחור בן תורה וירא ה' .מהר מאוד הגיעה הידיעה הזאת אל
אוזניהם של הוריה ,שהחלו להשתולל ולעשות מהומה.
ערב אחד ,פנה אליה אביה והחל לצעוק עליה" :שמעתי ,כי
את מחפשת להקים בית עם בחור הלומד תורה כל היום ,אז
תדעי לך ,שאם זה יקרה – הוא לא ידרוך בבית שלי לעולם!.
אין לכם כניסה לבית שלי .אז תרדי מהעניין ותחפשי לך בחור
מהעדה שלנו ,העדה הבוכרית ,כי לא חסר כאלו בכלל" ,סיים
בזעם נורא.
היא שמעה זאת וברחה לחדרה בוכה ושבורה – כנגד כל
הקשיים כבר עמדה ,אך מול איום שכזה ,שאם תתחתן עם
בחור ישיבה בן תורה ,אין לה כניסה לבית הוריה – כיצד ניתן
לעמוד בזה?! ...היא בכתה מעומק ליבה ,פנתה והתפללה
לבורא עולם שירחם עליה ויעזור לה ,שהרי את כל זה היא
עושה -כדי לקיים את רצונו .והקב"ה יושב בשמיים ורואה כל
צער וסבל שיהודי עובר ,מאזין ושומע.
לאחר מספר ימים ,אבא שלה לקח את הטלפון והתכוון

להתקשר לאשתו לצורך שיחה שגרתית .אלא' ,שבטעות' במקום
לחייג את המספר של אשתו ,טעה בסיפרה האחרונה.
מיד כשענה לו הקול בצד השני ,היה בטוח ,כי זו אשתו והחל
לדבר בבוכרית ,כפי שנוהגים הוא ורעייתו בהיותם בני העדה
הבוכרית .אלא שכבר לאחר כמה מילים ,נדהם לגלות מעבר לקו
קול של אשה אחרת ,שלמרבה הפלא ,ענתה אף היא בשפה
הבוכרית.
האב מיהר להתנצל ,אך רגע לפני שניתק את השיחה ,שאל
בסקרנות לאיזו משפחה הגיע ,שכן אצל הבוכרים כולם מכירים
אחד את השני .השיחה התפתחה ובין היתר ,סיפר על כך ,שיש
לו בת חוזרת בתשובה ,ומאוד קשה להם איתה ,ובפרט כעת
שרוצה להתחתן עם בחור ישיבה.
מיד כששמעה זאת ,החלה לספר לו האישה מעבר לקו ,כי אף
הם משפחה מסורתית ,שיש להם בן שחזר בתשובה ,אשר קשה
להם מאוד עם הדרך שלו וכבר כמה שנים ,שהוא לומד בישיבה,
ואף הוא מחפש כעת שידוך עם בחורה צדיקה.
"אם כך ,בואי ונפגיש ביניהם ,כך שלפחות נשמור על הקשר בין
המשפחות מהעדה" ,הציע .מיד בסיום השיחה ,הוא קרא לבתו
והודיע לה ,כי מחר בערב יש לה פגישה.
שירה נדהמה והייתה בטוחה ,כי מנסה הוא להציע לה בחור
שאינו בדרך התורה ,אך מיד הוא הבהיר לה ,כי הוא מצא
'בטעות' משפחה בוכרית דומה עם בן ,שאף הוא חוזר בתשובה
ולומד בישיבה.
היא נפגשה עם הבחור ושמחה כל כך – כזה בחור היא רצתה -
בעל מידות ,הלומד תורה כל היום .לאחר כמה פגישות הודיעו
להורים על רצונם להתארס .הבחור נכנס לבית הוריה של שירה,
לבוש בחליפה שחורה ומגבעת ,והתקבל באהבה רבה ,עקב
'השיחה בטעות' שבוצעה.
כיום ,הם נשואים באושר כבר מספר שנים ,מתגוררים בחולון
והורים לארבעה ילדים" .ראיתי בחוש" ,חותמת שירה" ,כיצד ה'
יתברך מנהל את העולם ,ושולח לי את הישועה והשידוך שלי,
דווקא דרך מי שהתנגד בכל תוקף לכך ,והוא אבא שלי ,על ידי
שיחה בטעות שעשה".
"או במילים אחרות באמצעות שיחה מדויקת ,שעשה בורא
עולם ,זכיתי להקים בית של תורה באושר עם חתן בן תורה
וילדים צדיקים ,בלי התנגדות וסירוב של ההורים!".
ה' יתברך רואה את הקושי של כל יהודי ואת הניסיונות שהוא
עובר על מנת לעשות את רצונו ,והוא זה שיושיעו כנגד כל
הסיכויים ,אף שכל העולם עומד כנגדו.

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א – ( 05206329144הנייד באישור ועדה רוחנית)
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
ע"ה שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה

לע"נ

תנצב"ה

הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יוסף בן סעדה ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל
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çìùéå úùøô
á÷òéå ,åðá éðôì äçåúô íåðäéâ äàøù úòá 'ìëî ìëåàå'
éäåæ ,'ìë éì ùé' øîà úò ìëáå àøåáä éãñçá øéëä
äëøáá åðúåà êøáé ïë' åðúù÷á éäåæå ,äîéìùä äëøá
úçâùäá øéëäìå ,úò ìëá ÷æçúäì äëæðù Y 'äîéìù
. אùàééúäì éìáî àøåáä
úà øáò øùàë ùîùä åì çøæéå' ,(áì áì) ïúùøôá
ùøãîå ,é"ùøáå ,'åëøé ìò òìåö àåäå ìàåðô
ïúåàå ...åúòìö úà úåàôøì ,åëøöì ,åì çøæéå äãâà
,òáù øàáî àöéùë åìéáùá òå÷ùì äøäéîù úåòù
'øôåñ èáù'ä ïúð àìôð æîø .åìéáùá çåøæì äøäéî
åð÷æ éøáã é"ôò ,éðùä øåáéã óåñ àöéå úùøôá ,ãìòôðøò é"øâäì)
ïúð éáø ÷"äøä åáø íùá ,àöéå 'øô î"åú ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä

äàøðù åìà ìëì ÷åæéçå äéçú éììè óéèäì (ò"éæ øìãà
éøîàãë ...äúðåòá àìù äîç íäéìò äò÷ù éë íäì
íáöî ìë ...íåéä ìáà ,íéáåè íéðîæ åéä ¯ éùðéà
,íäééçá øåà ìë íéàåø íðéàå ,äìéôàå êùåç íãîòîå
ìò äîçä äò÷ù ïàë íâ éë ¯ úåáà éùòîî åãîìé
úåòù 'á ãéñôäù äàøð äéäå ,íåéä òöîàá åðéáà á÷òé
äò÷ùù ùîù äúåà úîàä éôì ìáà ,íåéä øåàî
åì äìåòå úò÷åá äúééä õøàä ìò øéàäî äìãçå
äì êéøö äéä åîöòá àåäùë ¯ 'åëøé óë ò÷úå'ùë
åúàåôø äîéã÷äå åëøé ìò òìåö äéäùë ,äðù á"ë óåñì
åúòéìö íãå÷ úåáø íéðù øáëù éøäå ...úåòù 'áá
åúòøë äàøðù äîù àöîð ,åúëîì äàåôø äðëåä øáë
íä íééù÷ä ìë úîàáå ,åúøæòìå åúáåèì íöòá äéä
. בåøåáò 'äçéøæ' íä

חמה ששקעה לו זרחה לו – השקיעה לצור הזריחה

úëøáá øîåì åð÷éú äðä .'ìë éì ùé' ,(àé âì) ïúùøôá
÷çöé íäøáà åðéúåáà åëøáúðù åîë' ïåæîä
úåù÷äì éúòîùå .'äîéìù äëøáá ...ìë ìëî ìëá á÷òéå
äîã ,øòö ïîæá åéäù åîë íéàøð åìà úåëøá äøåàëìã
,(à ãë) 'ìëá íäøáà úà êøéá 'äå' íäøáàá øîàðù
äúîùë ,åúùà úøåá÷ éøçà ãîòù äòù äúåàá äéä
,äôåçä úçú äãéçé äðá úà ñéðëäì äúëæ àìù ãåòá
íçðéå' ÷åñôä ìò ì"æçá àúéàãë ,äëåáå áùåé ÷çöé íâ
åîà ìò äëáå áùé ä÷áø úà àùðù ãòù 'åîà éøçà
íäøáàù àìà ãåò àìå ,(åðøåôñ ,é"ùø 'ééò ,æñ ãë úéùàøá)
êøá 'äå áéúë æà à÷ééãå ,'ìàòîùé' òùø ïá íò øàùð
'ìëî ìëåàå' ÷çöé éáâ øîàðù äîå .'ìëá' íäøáà úà
äàøå äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçù äòùá äéä ,(âì æë)
øîà æàå ,(á æñ ø"øá) åéðôì çåúô íåðäéâ ìù åçúô
äéä ,'ìë éì ùé' á÷òéá øîàðù äîå ,'ìëî ìëåàå'
úåàî òáøà íò åúàø÷ì àá åùò úà àöîù äòùá
òåãî ,á"ö äøåàëìå ,'ìë éì ùé' øîà æàå ,åâøåäì ùéà
åøîàðù úåëøá íúåàë êøáúäì íéôöîå íéìçééî åððä
.úçðå äçîùá ,äåìù ìù áöîá àì ,éùå÷ éðîæá
éùå÷ éðîæá óàù 'äîéìù äëøá' éäåæã ,íéùøôî ùéå
ïéîàäì ÷æçúî àìà ,åáø÷á ìôåð åðéà íéøåñéå
,äøåîâä åúáåèì ìëä úà äùåòå äùò àåä éë 'äá
úøéèô øçà óàù ,åðéáà íäøáà ìù åéùòîá åðéöî êëå
éðô ìòî íäøáà í÷éå' (â âë) áéúëãë ,÷æçúä äøù
åéøáã øîà ÷çöé íâ ,ìåôéì åîöòì ïúð àìå ,'åúî

 אלו ה,( ת''ר שלשה הטעימ הקב''ה בעול הזה מעי העול הבא. דאיתא בגמרא )ב"ב יז, ואפשר להוסי ע"ז.א
, והוא על דר שביארנו, יעקב דכתיב ביה כל, יצחק דכתיב ביה מכל, אברה דכתיב ביה בכל,אברה יצחק ויעקב
דאע"פ שבאותו הזמ בו נזכרו לשונות אלו בכתוב לא היה לה רק טוב והיה ש סבל וכאב מ"מ בכל מצב הכירו
. ואכ זהו טע ג עד בעוה"ז, בה איזה טובה וקיבלו את ההנהגה מהבורא יתבר
, אז א איד זאגט אז ס'איז ע גוט, רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע אמר פע, וז"ל,'וכ איתא בספר 'מאמר יחזקאל
 אומר השי"ת, אי וועל דיר ערשט ווייזי וואס הייסט גוט )א יהודי אומר שטוב לו,' זאגט דער אייבערשטער 'היטיב עמ
.(אני ארא מה נקרא טוב
 בספר בית קל )ח"ב עמוד טו( מובא שצוואתו של רבי נחו זאב זצ"ל )בנו של הסבא מקל( היתה שו,אגב אורחא
. את יכולי רק להגיד שהוא אהב לחשוב בעניני אמונה,שבחי אל יגידו אחרי
 היה אומר הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל בש החסיד,' הנה כתיב בפרשת )לב יג( 'ואתה אמרת היטב איטיב עמ.ב
 צרות ויסורי, אשר עברו עליו בחייו ייסורי רבי ובפרט בתקופת המלחמה,הנודע רבי לייבל קוטנער זצ"ל
 חדשי, שלא מצינו בי האבות הקדושי מי שעבר צרות רבות ורעות כמו יעקב, ומרגלא בפומיה,שוני ומשוני

á
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íå÷î íåù éìáî ä"á÷äá ïåçèáä ÷åæéç ìò åðãîììå
äùòú àì úååöî ìù äãåñé ìë åäæå ,ùåàééì
ìàøùé éðá åìëàé àì ïë ìò' (âì áì) ïúùøôá áéúëã
,ì"æå ,(â äåöî) 'êåðéç'ä øôñá áúëù åîëå ,'äùðä ãéâ
éô ìò óàù ìàøùéì æîø äéäéù éãë åæ äåöîä éùøùî
åùò éðá ãéîå íéîòä ãéî úåéìâá úåáø úåøö åìáñéù
íòøæ ãåîòé íìåòì àìà åãáàé àìù íéçåèá åéäéù
ãéîú íøëæáå ,øö ãéî íìàâéå ìàåâ íäì àáéå íîùå
íúðåîàá åãîòé ïåøëæì äéäúù äååöîä ãé ìò äæ ïéðò
.'åëå íìåòì íú÷ãöå

.'àåää íåéá åãáì 'ä áâùðå' (àé á 'éòùé) ÷åñôä úà
àáã ò"éæ àðøàîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä øàáîå
,åùò ìù åøù ìò á÷òé øáâ êéàä äîúú àìù øîåì
úáéøîë åîò '÷áàéå' äéä àì éàãååáå àåä 'êàìî' éøä
á÷òé òéðëä äîáå ,íôåâá äæ úà äæ ïéëîù íéùðà
åãáì 'ä áâùðå' ÷åñôä úà åëéîñä äæì .êàìîä úà
àì åúðåîà ó÷åúá åðéáà á÷òéù ,øîåì ,'àåää íåéá
'ä' úà àìà ,'åùò ìù åøù' úà åéðéò ãâðì äàø
 'åãáìגåøù úà òéðëäìå ìéôäì äëæ úàæ åúðåîàáå .
.åùò ìù

ע אלוקי ואנשי – ע"י האמונה ינצל משרו של עשו íù á÷òé àø÷éå' (àì ÷åñô) ïéðòä êùîäá øîàðù åäæå
åîò ùéà ÷áàéå åãáì á÷òé øúååéå' ,(äë áì) ïúùøôá
íéðô ìà íéðô íé÷åìà éúéàø éë ìàéðô íå÷îä
íéðô ìà íéðô íé÷åìà éúéàøù éãé ìòù ,'éùôð ìöðúå åëéîñä (à æò ø"øá) ùøãîáå ,'øçùä úåìò ãò
לבקרי נתרבו צרותיו ,מתחילה בצרת לב ,צרת עשו וצרת דינה ויוס  ,ודייקא אצלו כתיב 'ואתה אמרת היטב
איטיב עמ ' ,ללמדנו שאי אנו יודעי מהי הטובה האמיתית לאד ,וכמו שאכ היה ,שע"י כל אלו הצרות זכה
יעקב להקי י"ב שבטי י-ה ומיטתו שלמה.
כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ש עול ,שער שמירת השבת פ"ג בהגה"ה( וז"ל' ,וכיו שדעת האד מעוטה כל כ ,אי
לנו לחקור אחר הנהגתו של מל מלכי המלכי הקב"ה ,וצרי האד להתהל עמו בתמימות ולהאמי שכל מה
שהוא עושה ,הוא הכל לטובה ,כי מפי עליו לא תצא הרעות ,ואז בוודאי יזכה לראות בסו באלו הדברי גופא
שהיא הכל רב טוב וחסד ,כמו שמובא בגמרא )ברכות ס (:במעשה דרבי עקיבא ,עכ"ל.
וכ הביא בספר מכתב מאליהו )ח"א עמ'  (84ואמר מו"ר רבי צבי הירש ברוידא ז"ל ע"ז משל נפלא ,א יצוו לאד
שיעמוד ברחובה של עיר ויפשיט את העוברי ושבי ממנעליה ויחזור להלביש אות ,בוודאי ירגיש הלה השפלה
נוראה ובזיו גדול .ומ"מ פוק חזי את 'מוכרי המנעלי' ,א תהיה חנותו מלאה קוני ,וירבה למדוד את הנעלי
על רגליה מאות פעמי בשעה ,תגל נפשו וישמח בכל מיני שמחה ,שמא תתמה ההשפלה והבזיו להיכ הלכו...
אלא מפני שהוא מרויח בזה את פרנסתו הרי הוא מאושר ושמח בכל פשיטת ולבישת מנעל .כיו"ב כשיבי האד
שהקושי הבא עליו לרווחתו הוא בא בוודאי יגיל וישמח בו.
וכבר רמז לה רבינו 'הרוקח' )בסידורו( ,בכתוב )תהלי קיח ה( 'מ המיצר קראתי קה ענני במרחב קה' ,פירוש ,מ
ענני ,ענני – ענה לי הבורא ית'' ,לא כ בני ,הינ
המיצר קראתי – אל ה'  -ראה נא ה' בעניי וצרתי ,כי צר לי מהר ַ ֵ ִ
במרחב' – אי כא צר ומצוק ,רק בעיני בשר נראה הדבר כ'צרה' ,אבל באמת הכל 'מרחב' וישועה.
חשבו נפלא שמעתי מאחד מגדולי ראשי הישיבות בנ.י .כי הנה א נראה אד נוסע בכלי רכב יקר עד מאד
א במקו חשש קלקול לרכבו – נסיק כמסקנא כי הצור להגיע לאותו מקו חשוב ושווה לו הרבה יותר מסכו
שוויו של הרכב ,כמו"כ א נראה אד הנקרא כ'שפוי' עושה מעשה שטות ונכנס לביהמ"ד מבלי אנפילאות ומנעלי
לרגליו וכל רואיו יתמהו 'מה אירע' לו וכי נשתבשה דעתו ח"ו – לא ולא ,אלא מ הנראה כי איש פלוני הבטיח
לו בעד 'שטות' כזאת כמאתיי אלפי דולר וכל כיו"ב ,ומכא שבכל דבר הנראה כמשונה תאמר בע"כ כי הטובה
הנצמחת ממנה גדולה פי כמה וכמה מהפסד עשיית ה'שטות' ...אמור מעתה ,כשרואה האד שהקב"ה מתנהג עמו
בהסתר פני וכדו' בע"כ תאמר כי הטובה שתצמח לו מקושי זה שווה פי כמה וכמה מקושי זה...
ומרומזי הדברי ב'חובות הלבבות' )הקדמה לשער הבחינה( שיש לנו להודות על הייסורי כי בוודאי טמוני בה
טובות הרבה וה לצור טובה גדולה יותר מגודל הקושי שעובר עליו בזו העת.
ג .בעת מגורי הגרי"ז מבריסק זצוק"ל ב'ווילנא' ,היה השלטו מחרי מזמ לזמ 'דירות' עבור קציני הצבא ופקידי
הממשל ,ובתמורה היו נותני לבני הבית דירה מחו לעיר .על כל דירה שהיתה ברשימת הצבא היו בני הצבא
תולי מודעה על דלת הבית שייתכ ויצטרכו את דירת ,להיות מוכני אחר הודעת בשנית  -לעזוב את הבית
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çë úà äàø åùò ìù åøù øáâúä øùàë íâù Y
 éùôð ìöðúå ïë ìò åáù úå÷åìàäד.
ä"ãá) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàáî íéøáãä ïéòî
á÷òé àì øîàéå' (èë ÷åñô) ïééðòá øåîàä (øîàéå
íé÷åìà íò úéøù éë ìàøùé íà éë êîù ãåò øîàé
åà äìéôúä úòáù éî ùé éë .'ìëåúå íéùðà íòå
áöéðä 'ä úà øëåæ åðä ,äååöîáå äøåúá ÷ñåò àåäùë

â

úéáä úãåáòá úåéøáä ïéá úåäùì àöéùî ìáà .åéìò
éðåìô éë åì äîãð øáëå ,ìëä åðîî çëùð ,äãùá åà
úåçåëá 'çéååøä'ù åäòøá àð÷úîå ,éðåìô ïéðòá åì ÷éæä
 ...êëå êë åîöòהéë' ãéòäå åùò ìù åøù àá äæì ,
åúåäùá óàù øîåìë ,'íéùðà íòå íé÷åìà íò úéøù
àøåáäî åúòã çéñä àìå ,íé÷åìà íò äéä íéùðà ïéá
 áöî ìëáå úò ìëá åîù êøáúéו.

תו ארבעי ושמונה שעות .ביו מ הימי בהגיע אחד מבניו מבית המדרש וירא על השולח 'מודעה' כזאת ,ועוד
אמר לו הגרי"ז כי הודיעו לה שתמורת דירת יקבלו בית מדור הרחק – מחו לעיר .החל הב לחשוש ,מה יהיה,
הא נאל לעזוב את 'ווילנא המעטירה' ,אותו היו 'יו שלישי וישלח' היה ,ופתח הגרי"ז חומש בראשית ואמר
– לאחר שנאבק יעקב ע המלא שרו של עשו ,אמר לו המלא 'כי שרית ע אלוקי וע אנשי ותוכל' )לב
כט( ,ופירש"י' ,ע אנשי' – עשו ולב ,ולכאורה קשה ,הרי עדיי לא נפגש יעקב ע עשו ,ועדיי לא הוכרעה
מלחמת כלל וכלל ,והאי אמר לו המלא – כי שרית ותוכל ,אלא ,צרי לומר ,שכל מה שיארע כא בהאי עלמא,
אינו נקבע כי א ממעל ,וא ניצח יעקב את 'שרו של עשו' נחשב כמו שכבר הוכרעה המלחמה ,וכבר אפשר לומר
'ותוכל' לו לעשו .כמו כ לעניינינו ,אי להתייחס כלל למה שאומרי פקידי הצבא כא בעול ,כי א למה שאומרי
בשמי ,וא מ השמי אמרו שנשאר בביתנו  -לא יועיל לה כלל לשנות את הכרזת מעלה ,והעידו בני המשפחה,
כי במש אות הימי הרבו בני הצבא לבוא ולבדוק את ה'דירה' ,ויהי א פתחו את דלתות הבית והחלו להיכנס,
מיד נסו מש כל עוד נפש בכפ ,על א שהדירה היתה ממש גדולה ומרווחת .והיה הדבר לפלא ,כי בני הישיבה
שנותרו בווילנא סיפרו ,כי מיד למחרת היו שעזב הרב את העיר ,הגיע אחד מקציני הצבא לדור בה.
ד .כתב הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע )קוב אגרות ח"ג ס( חובה על האד למעט את ער מצוקותיו אשר יציקו את לבבו,
ר"ל ,לחזק את דעתו ולבטל את הגלי אשר יעלו על ראשו ,ובהסירו רגשותיו ,לא ירגיש ,ויקבל שכר על הפרישה.
עוד כתב )ש איגרת ה( 'מה טוב להרגיל המחשבה על האמת המפורס ,כי כל מאורעות האד ע"י כח אחד המקי
הכל ומכיל הכל ,ואי שו מציאות מוחשית ומושכלת זולתו יתבר ,ונשיאת עי אליו יתבר מחזרת הישועה על
הדבר הנישא אליו יתבר ,וא לעבודתו יתבר וללימוד התורה'.
ה .פע אמר הגה"ח רבי חיי ווערנער שליט"א להרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע אחרי איזה פייערדיגע שמועס )שיחה
'בוערת' ונלהבת( היו הרגשתי שהדיבורי היו מכווני ומדוייקי עבורי ,אמר לו הנת"ש ,א אני אמרתי כיו"ב
להרה"ק ה'בית אברה' זי"ע אחר שיחת קודש ששמעתי ממנו ,אמר לי הרבי בדר מעשה ומשל ,פע נכנס יהודי
אל ה'חייט' לקנות לעצמו מעיל מכובד ומפואר ,בהיותו ש לבש על עצמו איזה מעיל ,נענה בהתפעלות ואמר ,הרי
זה בדיוק תפור עלי ,ומתאי למידתי ,אמר לו החייט אז ס'איז גוט פאר דיר ,נע זי עס )א זה מתאי עבור קח ל
את זה( ,כאומר ,נו ,א הדיבורי היו מכווני אלי ,קח אות והכנס אות בלב עמוק ,העיקר 'למעשה'.
מעשה בשני ידידי ,ששוחחו ביניה אודות השר שבמדינת ,פתח האחד לדבר בגנות השר ,על רוע לבו ומעלליו
שמתנכל לבני העיר ,ויענהו רעהו ויאמר ,הרי 'לב מלכי ושרי ביד ה'' ,נענה ואמר ,אכ כדברי ,א אני מדבר
לולא זה ...אמר לו השני הנ דומה להאי גברא שהזמי אצל רעהו שיבשל עבורו את כל מאכלי השבת ,ממחרת
השבת ,נפגשו השניי ,ושאלו רעהו ,נו ,האי היה ה'טשולנט' שלי ,ענהו הראשו ,צר לי לומר ל ,אבל לא 'עונג'
ולא 'כבוד שבת' היה בו ,מכיוו שהעמסתו בשפע גדול של מלח ושאר דברי חריפי ,וממילא לא היה ראוי
לאכילה כלל ,החל 'המבשל' להצטדק ,וכה אמר ,דל מהכא את המלח ושאר חריפי הטע ,הא היה הטשולנט
טוב ...אחי ורעי אהובי וידידי ,האומר שמאמי הוא בה' ,א הנהגתו בפועל – מלאה חששות ופחדי ,השתדלויות
יתירות ,או מחשבות והרהורי שפלוני עשה כ ואלמוני כ ,הריהו ממש כאותו מאכל המלא במלח ושאר דברי
חריפי ,שאי לו כל טע ,וכמו שאי אפשר להפריד בי המאכל לתבלי שבו ,כ – מחשבותיו ומעשיו של האד
ה חלק מאמונתו הפנימית ,ואי אפשר לצפצ 'בטחו – בטחו' בפיו ,ובפועל לחיות באופ שהוא סותר את הבטחו.
ו .סיפר הרה"ק רבי מאיר מפרימישלא זי"ע ,פע נסעתי בעגלה בימות החור יחד ע מורי ורבי הרה"ק רבי מרדכי
מקרעמני ,במהל הנסיעה נסענו במקו מדרו משופע ,והיה נדמה שהעגלה עומדת להתהפ בעוד רגע ,ורציתי

ã
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 ïåçèááå äîéìù äðåîàá ÷æçúî íãàä øùàëåז éë
íéðéãä úà åéìòî ÷éúîî àåä éøä äáåèì ìëä
'ïéò úá'ä ÷"äøä áúëù åîëå ,íéîçøä úãéîì íéëôäðå
ìëáù äîéìù äðåîàá ïéîàéå ,ì"æå (åéäéå ä"ã äøù ééç) ò"éæ
åúåàøá åìéôàå ,íéáåøîä åéîçøå 'ä éãñç ÷ø àåä éìéî
àì åúàî éë ïéîàé å"ç äøöå íéðéã íåù åéìò íéàáù
áéèéäì åéìò 'ä éãñçå áåè ÷ø àåäå ,úåòøä àöú
àåäù 'ä éãñçá çèåáå ïéîàî àåäù åîëå .åúéøçàì
åéìò àáù ïéã úðéçáå äøöäå ,íéîçøå ãñçå áåè ÷ø
 íéîçø ÷ø àéäùחïéãä úãîî äìòîìî åéìò êôäúé ïë ,
.ì"ëò .íéîçøä úãîì
קטונתי מכל החסדי  -המכיר שהכל מחסדי הבורא לא
תפסק טובתו לעול

àìà ïë àøé äéä àìù åðéöî åðéáà íäøáà éáâ äðäå
',øáãä øåàéááå .(å åè) 'ä÷ãö åì äáùçéå 'äá ïéîàäå
øåàéáä íã÷äá (åè äë éìùî ìò åøåàéáá) à"øâä áúë
åðåøæò äðä ãò' ¯ 'úîùð' úìéôúá íéøîåà åðàù çñåðá
'ä åðùèú ìàå åðé÷åìà 'ä êéãñç åðåáæò àìå êéîçø
äðä ãòù äæ ìëù øéëî íãàù äòùáã ,'çöðì åðé÷åìà
ïë åîë ,'ä éîçø Y êéîçøî ÷øå êà äéä ìëä åðåøæò
çèáåî àåä éæà ,'ä êéãñç ÷ø àåä åðåáæò àìù äî
éåìú øáãä äéä íà éë ,çöðì åðé÷åìà 'ä åðùèú ìàù
ìáà .åéúåéåëæ åîúéù øùôà éøä íãà ìù åéúåéåëæá
ïéà áåù 'ä éãñçå éîçø êåúî åéìò àá ìëäù ïååéëî
,êéîçø åìë àì éë áåèä ¯ éøäù ,å÷ñôéù ùùç
 'êéãñç åîú àì éë íçøîäåט.

äáùçéå' éë àèçä íåøâé àîù íäøáà ùùç àì ïëìå
(.ã úåëøá) ì"æçáå ,'ãàî á÷òé àøééå' ,(ç áì) ïúùøôá
ãò åì äéäù äáåèä ìë úà áéùçä ¯ 'ä÷ãö åì
åéãñç éøäå ,åéùòî úåëæá àì Y 'äî ãñçå ä÷ãöë äúò øùà ìëá êéúøîùå' 'ä åçéèáä øáëù óàù
,àèçä íåøâé àîù ¯ àøéé äéä î"î ,(åè çë ìéòì) 'êìú
.äáö÷ íäì ïéà êøáúé
לקפו בזריזות מ העגלה החוצה ,אבל הרה"ק מקרעמני אחז בי בידו הקדושה ואמר לי שב במנוחה לא יאונה
ל כל רע .וכ היה ,העגלה עברה את מקו המדרו בשלו .אבל ,כעבור זמ בעוד העגלה נוסעת במקו מישור
בדר חלקה  -לפתע פתאו נתהפכה העגלה וכולנו נפלנו על השלג ,נענה הרה"ק מקרעמני ואמר לי ,נו ,דו זעהסט
)אתה רואה( ,אבל לא הבנתי למה כוונתו.
רבות התבוננתי בדבריו ,מה רצה לומר לי – מה הנני רואה ,לאחר זמ רב הבנתי שנתכוו לרמוז לי הוראה
בעבודת הש ,פעמי שהיהודי מהל בדאגה ,שמא ייפול ח"ו ברשתו של היצר הרע הפורס מכמורת לרגליו ,ואז
הקב"ה אכ עוזר לו שלא ייפול ברשתו של היצר .אבל כשהיהודי מדמה בעצמו שהוא הול בדר הישרה ,ואינו
מעלה על ליבו כלל שהיצר עומד להפילו ברשתו ,דווקא אז הוא עלול פתאו ליפול לבאר שחת ר"ל.
ג יש בזה לרמז לעני האמונה .כי המאמי בה' וזוכר ממנו בכל עת ושעה לא יכשל ולא יפול ,אמנ א ח"ו
ישכח ,וירגיש שאינו צרי סעד לתמכו ממעל על כל צעד ושעל ,זה מסוכ ליפול א בדר מישור וחלקה.
ז .אחר פטירת הגאו רבי משה קליערס זצ"ל נתמנה הגאו רבי אשר ווערנער זצ"ל למלא מקומו ברבנות העיר
ובכלל זה נתמנה לראש הכולל בכולל 'אור תורה' שעל ציו התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס ,ר"א הקפיד מאד
לשל לאברכי את קצבת בכל ראש חודש 'בעיתו ובזמנו' ,פ"א בליל ראש חודש עמד ר"א וראה שאי בידו
מעות לשל למחרת ,א שכבר הגיע ובא ליל ר"ח ...ולבו היה שבור בקרבו עד מאד ,בלילה ההוא ,חל ר"א שהרב
ז"ל – רבי משה ,נגלה אליו בחלו ,ומבקש ממנו להכי לו 'קאוועלע' )משקה קפה בלשו אידיש ,ולשו קאוועלע יכול לשמש
כלשו 'קוה' אל ה'( ,מיהר ר"א להכי קאוועלע לרבי משה ,אבל ר"מ איננו מרוצה ,ושאלו 'דאס איז א קאוועלע' )וכי
זהו קפה( ,מיד הכי ר"א כוס שניה ,ג עליה אמר לו ר"מ ,וכי זה קאוועלע ...ויק ר"א והנה חלו ,עד שהבי ,שהוא
דורש מאתו לקוות כראוי אל ה' ,ומדוע הוא כ"כ שבור מחמת שאי לו מעות לשל למחר ,והרי הקב"ה כל יכול...
ח .כ היה אומר הרה"ק רבי רפאל מבערשיד זי"ע ,מי שאי לו ביטחו ,יתחזק לבטוח בבוראו שיושיעו וימלא את
מחסורו א שאינו בעל ביטחו .כעי זה אמר הרה"ק מסאטמאר זי"ע ,למי שקבל בפניו שאינו 'בעל בטחו' ,על
זה גופא יש ל לבטוח בה'  -שיעזר לבטוח בו.
ט .מעני לעני ,כתב ה'רבינו בחיי' בפרשת עה"פ )לב יא( 'כי במקלי עברתי את הירד הזה ,ועתה הייתי לשני מחנות',
וז"ל  -מכא ,שחייב אד שיזכור בזמ השלווה את ימי הרעה ,כדי שיתבונ ביתרונו שיש לו עתה ,ויודה להקב"ה
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יבקש את נרד – טובה וברכה הבאה ע"י הרדיפות
¯ íãéîòä ïëì ,íúåáéáç áåøî äøéîù êë ìë ïéà
ìãåâ ïë úåáéáçä ìãåâ éôì éë Y 'áéáç' ïåøçà ïåøçà' ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå' ,(á âì) ïúùøôá
.íãàì úëøöðä äøéîùä
úàå ,íéðåøçà äéãìéå äàì úàå ,äðåùàø
,'áéáç ïåøçà ïåøçà' ,é"ùøáå ,'íéðåøçà óñåé úàå ìçø
êøá) ò"éæ øàîèàñî 'äùî êøá'ä ÷"äøä êôåð óéñåä
.åùò ìù åéðéòî í÷éçøä êë íúåáéáç øãñ éôìù åðééä
äðùâúå' (å¯ä âì) øîàð ïëìã ,(â úåà ïúùøôá äùî
êéàä (ïúùøôá ìà÷æçé éøáã) ò"éæ àååàðéùî ÷"äøä äù÷ä
äéãìéå äàì íâ ùâúå ,äðååçúùúå ïäéãìéå äðä úåçôùä
éìòá'á àúéàå ,'ååçúùéå ìçøå óñåé ùâéð øçàå ååçúùéå éðôî ùôð ïéçåã ïéà' àìä ,ïë úåùòì á÷òéì øúåä
÷ø úåçôùä ìöàù äàøð àø÷ä ÷åéãîã ,'úåôñåúä éøäù ,'ìà÷æçé éøáã'ä õøúî ,àìà ,(å ç úåìäà) 'ùôð
â úìä÷) 'óãøðä úà ù÷áé íé÷åìà' éë àåä òåãé ììë
ïåùì) äðååçúùúå ïäá áéúëã íäéðá àìå ååçúùä ïä
י
ïä ååçúùä (ìçøå äàì) úåøéáâä éðá éáâ åìéàå ,(äáé÷ð íé÷åìà ïë íâ Y òùøä úà óãåøä ÷éãö åìéôàå , (åè
יא
íâù åðééäå (íéáø ïåùì) ååçúùéå øîàð ïäáù ,ïäéðáå úåçôùäù ïååéëîå , (â úìä÷ ùøãî) óãøðä úà ù÷áé
úåçôùä éðá éë ,åðøîàù åîë íòèäå .ååçúùä íäéðá åùòù á÷òé òãé ,úåøéáâä éðáî íéôãøð åéä íäéðáå
,íäîò 'äå 'ïéôãøð' íúåéäá åùòî ë"ë åàøééúð àì ,øîùî ìëî ïøîåù ä"á÷ä éë ,íäì òøäì ìëåé àì
øúåéù äéãìéå äàì úà ïäéøçàìå ,äðåùàø ïãéîòä ïëì
.åùò éðôì íîöò åòéðëä àìå ååçúùä àì ïëì
éë ,ìçø åîë àì ìáà úåçôùä éðáî äîä íéðëåñî
íéãçôúî íðéàù á÷òé éðáî ùé éë åùò úåàøë ,ïëàå úåáåäà åéä àì íâ ìáà ,úåçôùä éðáë ïéôãøð åéä àì
íä éî ¯ 'êì äìà éî' åìàù ,ø÷éòå ììë åðîî
íäéìòù øúåéá ïéáéáçä äðáå ìçø úàå ,äðáå ìçøë

על זאת ,וכ אמר שלמה המל ע"ה
וזכור מ'יו רעה'.
ידוע שהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה אומר שיעקב אמר 'עברתי את הירד הזה' ,לשו נוכח ,כאד המראה
באצבע ,ומכא למדנו שתמיד זכר את הנס ,והיה כאילו הירד נמצא לפניו והוא מראה עליו 'את הירד הזה' עברתי
בניסי הבורא.
י .המהרש"ל מבאר את לשו התפילה 'ונפשי כעפר לכל תהיה' ,וז"ל' .ואני שמעתי מה עפר הכל דורסי עליה
ואחר כ היא דורסת על כל הדורסי )שלבסו הכל עולי לשמי רו ,וגופ ייקבר באדמה( ,א אני כ לכל מצערי' ,עכ"ל.
וכ הוא דרכו של עול ,שכל מי שדורסי עליו ,ומשפילי את כבודו ,הקב"ה מרימו ומגביהו ,כ'עפר' שהכל דורסי
עליו ,א בהגיע היו הרי הוא דורס על הנבראי כול )חכמת שלמה ברכות יז .ועיי"ש בתוד"ה ונפשי(.
כעי"ז רמז הרה"ק ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע בפרשת )לב ה-ו( – 'ע לב גרתי ויהי לי שור וחמור צא ועבד
ושפחה' ,דכ שלח יעקב לאמר לאחיו עשו ,הבט נא אחי וראה  -לב הארמי 'רד' אותי ,והיצר צעדי בכל עת ובכל
שעה ,ובזכות זה נתברכתי ממעל בכל מיני שפע ברכה ועשירות עד שויהי לי שור וכו' ,עתה ,דע ל ,א מחמת
שנאת רוצה אתה שלא יגדלו ויתרבו נכסי וממוני עוד ועוד ,חדל מלרדפני ,כי ברדיפותי תרבה עשירותי עד מאד.
יא .בימיו של הגה"ק 'בית הלוי' זי"ע )בעיר בריסק( היה שוחט שנהג לשחוט ולמכור בשר בהמה ועו שנשחט ללא
רשותו והשגחתו של רב העיר  -הבית הלוי ,לגודל החוצפה התאספו ראשי הקהילה בבית הרב לדו כדת מה
לעשות בפור גדר הלז .באסיפה ישבו כל רבני ונכבדי הקהילה וחיכו לבואו של הרב ,א אדהכי והכי נכנס אותו
שוחט והתיישב עמה ,מעתה כבר לא יכלו הנאספי לדו בעניינו של השוחט .כעבור זמ מה הופיע הבית הלוי
במקו האסיפה ,תיכ נגשו אליו כמה עסקני ובקשו הימנו שיצווה על השוחט עז הפני שיעזוב את הבית ,הבית
הלוי שמע דבריה א לא הגיב במאומה ושב לחדרו .אחר זמ מה יצא שוב הבית הלוי מחדרו ,ושוב באו אליו
ובקשו מלפניו שיסלק את השוחט ,ואז יוכלו לדו במעשיו ולמנוע בשר שאינו הגו מפיות ישראל קדושי .נענה
הבית הלוי ואמר ,הלא תכלית האסיפה הייתה לבער את מעשיו של אותו השוחט מקרבנו .א א נבייש אותו
ונלבי את פניו על ידי שנסלקו מכא ,מיד יהפו זה השוחט לנרד  ,ואלוקי יבקש את נרד – אפילו א הוא
רשע ,ואז כבר לא יהיה בידינו כל כוח וסייעתא מ שמיא לפעול כנגדו.
)קהלת ז יד(

'ביו טובה היה בטוב וביו רעה ראה' ,פירוש' ,ביו טובה' ראה

å
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åì øîà ,éðîî íéàøééúî íðéàå íááì õéîà øùà åìà
¯ 'êãáò úà íé÷åìà ïðç øùà íéãìéä' åðéáà á÷òé
úà ù÷áé íé÷åìà ìù úãçåéî äøéîù íäéìò ùéù
.óãøðä
,(å"èøúú úåà íéãéñç øôñ) ò"éæ ãéñçä äãåäé åðéáø áúë
,úåøåãì äàøåä åá ïéàù äøåúá áåúëù øáã ïéà
Y 'äéøçàìå äéðôì' êøáî äøåúì äìåòä éøäù ,äéàøå
'ïåâë ,äåöî íåù äá ïéàù äùøôá åìéôà ,'äøåúä ïúåð
,(äùðä ãéâ ìù ãçà åàì ãáìî äåöî äá ïéà) ,çìùéå úùøô
'äùøôîå ...(æî áì íéøáã) 'íëî àåä ÷éø øáã àì éë
 åéçà éðôì òðëð íãà àäéù ïðéôìé åæיב.

åðéáø'ä øàáîå '...ïàö øåîçå øåù éì éäéå' åùò åéçàì
ïëî øçàìå ïàöä úà íéã÷äì åì äéä úîàáù 'ééçá
éðôî ,íå÷î ìëá êøãä àåä ïëù ,'øåîçå øåù' øîåì
,úåîäáä ìëî øçáðäå ãáëðä ïéîä àåä ïàöäù
÷çöéå íäøáàá íéøîàðä íé÷åñôä êåúî ïë çéëåîå
àìù äîå .úåîäáä ìëì íãå÷ ïàöä ïéî ãéîúù
,åãâðë ñéøúäì äöø àìù éôì ,äæä áåúëá åîéã÷ä
úçé÷ì ìò äéä á÷òé ìò åùò ìù åñòë ìë éøäù
ä÷áø äøîàù åîëå ïàö é"ò äéä äæ ìëå ,úåëøáä
úà øçéà ïë ìò ,(è æë) 'ïàöä ìà àð êì' á÷òéì
.ïàöä úøëæä

çìù 'ïåøåã'ä úà åì çìùùë òåãî äåîú äúòî
íéúàî íéæò' (åè áì) áéúëãë ïàö äìéçú
התקי עצמו לתפילה – כוחה של תפילה
íãå÷ ïàë éë ééçá åðéáøä øàáîå .'íéøùò íéùéúå
 äìéôú øçàì ïàë äìéôú äðä éë ,äìéôú ìù äçåëá ïúùøôá åðãîì úåàøåðיגíéæòä íéã÷ä (éåðéùá) ì"æå .
øàùì ïéîãå÷ íéùéúäå íéæòäù ,øãò ìëá ïâäðîë øîàì çìù á÷òéù (å áì) ïúùøôá áéúë

יב .פע הגיע הרה"ק מטשארטקוב אצל הרה"ק רבי אהר מטשערנוביל זיע"א ובעברו מתחת למנורה שהשתלשלה
מ התקרה כפ את ראשו כדי שלא ייטנ ה'שטריימל' מהמנורה שהיתה מלוכלכת מאבק ומשעווה ושמ,
לאחמ"כ הסירו מראשו ובדק א שלט בו הטינו )כי היה לו שטריימל ע כיפה גבוהה כמנהג צדיקי בית רוזי( ,נענה אליו רבי
אהר ,הרואה אתה בני ,א נכנעי לא מתלכלכי )אמרות טהורות(.
בעניי זה ידועי המה דבריו של הרמ"א )דרכי משה יו"ד סי' ל"ה( כי הרוצה לבדוק בהמה בחיותה א כשרה היא
א טריפה .יוליכה וית את ידו בגובה גבה ,והיה א הבהמה תתכופ ותרכי את ראשה בכדי לעבור מתחת ידו
אות היא שכשרה היא ,א א היא נשארת בהרמת הראש ידע שטריפה היא ,וסימנ לב נשבר ונדכה אלוקי לא
תבזה .א אנו נאמר בדיד ,המרכי את ראשו בענווה קדוש וכשר יאמר לו ,א המרי את ראשו בגסות הרוח
לאמר אני ואפסי עוד ,הרי"ז סימ היכר שטריפה הוא רח"ל .על פי זה ביארו מה דכתיב אצל יעקב אבינו )לב יד(
'ויקח מ הבא בידו מנחה לעשו' .כי יעקב אבינו הניח את ידיו ונת לכל בהמותיו לעבור תחתיה ,וכל הבא ונשאר
בידו מחמת שלא הרכי את הראש ,הבי יעקב אבינו שטריפה היא ואותה שלח לעשיו אחיו.
יג .סיפר רבי יוס דב רוזנשטיי ז"ל מבני ברק ,לפני כשישי שנה השתוללה באר הקודש מגפת שיתוק ילדי
'פוליו' ל"ע ,ג בתו של רבי יוס חלתה במחלה זו ,בלילה אחד כשהמצב נעשה נואש ומסוכ ,ר ר"י שהיה
ממקורבי החזו"א באמצע הלילה אל החזו"א מתו החלטה שא ימצאו יש יעירנו – לנוכח מצב בתו העומדת
בסכנת חיי ממש ,בהכנסו לביתו של החזו"א מצאו עומד ופניו אל הכותל ,ובעיני עצומות כמו בתפילת 'שמונה
עשרה' הוא מבר אשר יצר .כמוב שהחזו"א לא הרגיש כלו ,אבל משגמר את הברכה 'רופא כל בשר ומפליא
לעשות' זעק רבי יוס אמ.
החזו איש הפנה פניו לראות 'מי הוא זה ואיזה הוא' שנכנס לביתו באמצע הלילה ומצא את רבי יוס  ,נענה
אליו ואמר ,יוס'ל מה אתה עושה אצלי עכשיו ,השיב ר"י ,רבינו ,כ וכ מצבה של בתי .אמר לו החזו"א ,יוס'ל,
אל תדבר נארעשקייטע )שטויות( ,ל הביתה כי מצב בת טוב מאד .אבל רבי יוס בשלו ,רבי ,המצב קשה .אמר
לו החזו"א בשנית ,יוס'ל אל תדבר נארעשקייטע ,הרי אני אמרתי רופא כל בשר ומפליא לעשות ואתה ענית אמ,
בוודאי הוטב מצבה לגמרי ,רבי יוס חזר לביתו וגילה שירד ה'חו' )פיבער( )הובא ג במעשה איש ,ח"ג עמוד רכה(.
מעשה היה בעיה"ק ירושלי לפני כשבעי שנה שנולד ב להגאו רבי נחמיה בקר זצ"ל ,מיד אחר לידת הב
הייתה היולדת בסכנת נפשות ,עד שאמרו הרופאי ובראש הרופא המפורס ד"ר שיקלוש שמטע 'פיקוח נפש'
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äöø àìù ,äìòîì éúáúëù äî éôì äðäå ...úåîäáä
äîì ,'øåîçå øåù éì éäéå' ÷åñôá ïàöá åì çåúôì
ïàöä ïéî éøäå ,íéùéúå íéæòá äçðîá äúò çúô
äöø àì åúìôú ììôúäù íãå÷ éë ïéðòäå ...íä
äéäé ïô ùùç éë ,'ïàö' ïåùìá íéëàìîä åì åçúôéù
åì øéëæäì äáåç úøëæîå äàðù øøåòì äáéñ äæá
åðîî ãçô àì ììôúäù éøçà äúò ìáà ,úåðåùàø
åãéçôäì äöø ,äáøãà ,(ïàöä øéëæäì ãçô àìù éã àìå) ììë
àì éá íçìäì êúòã íà ,åì øîåì ,íéæòá åì çúôå
øîàå ,íéæò ééãâ éðù é"ò úåëøáä éúìá÷ éøäù ,ìëåú
êéçà úàå' øîà êìå ,(èë æë) 'êéçàì øéáâ äåä' éì
.(î íù) 'ãåáòú

æ

ולנצח נצחי – עיקר קניני האד בעניני רוחניות

,'úåëåñ äùò åäð÷îìå úéá åì ïáéå' (æé âì) ïúùøôá
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä íùá àáåî
)äðååëä 'åì' ,ùøôì (øôåñ íúçå áúë øôñî íéèå÷éì ñ"úç
åðééä 'úéá' äðá äæì ,åìù úåéðçåøä éëøöå åúåäîì
÷÷ø äùò åìù úåéîùâì åðééä 'åäð÷î'ì ìáà ,òá
'.äáùçîä úò÷ùäå úåòéá÷ éìá éàøò øáã 'úåëåñ
òé÷ùîä íëç úåéäì åðãîìì íéðáì ïîéñ úåáà äùòîå
êéøö íãà ìù åúâàã ø÷éò éë ,'ìôè'á àìå 'ø÷éò'á
é÷åôàìå ,äòù é÷ñò ìò àìå íìåò é÷ñò ìò úåéäì
ãåáéà ìò àìå íäéîã ãåáéà ìò íéâàåãä íúåàî
 á"åéëå íäéîéיד.

חייבי לנתח בגופה להציל את חייה – אבל עליה לדעת שהר הנולד לה יישאר 'ב יחיד' ,כי לא תוכל האשה
ללדת עוד בני .מיד שיל רבי נחמיה לרופאי את דמי הניתוח והחלו להתכונ לקראת הניתוח ,א ברגע האחרו
החליט ר"נ לרדת לבני ברק לשאול את דעת קדשו של החזו"א הא לעשות הניתוח או לאו )באות הימי לא היו
הדרכי מצויות כהיו ,והדר מירושלי לב"ב ארכה כמה שעות בטלטולי דרכי קשות( ,בבואו לש עמד החזו"א ב'נטילת ידיי' לפני
תפילת המנחה ,אמר לו ר"נ ,באתי הנה בשאלת 'פיקוח נפש' ,אמר לו החזו"א ,שאל נא את שאלת ,גולל ר"נ
באזני החזו"א את מצב בני ביתו ,ויע לו החזו"א 'וכי מה שאלה יש כא – הרי פיקוח נפש יש בדבר' ,עליכ
לקיי את ציווי הרופאי ולנתחה .לאחמ"כ שאלו החזו"א הא כבר התפלל מנחה וענה בלאו ,א"ל החזו"א התפלל
עמנו ...אחר תפילת המנחה – כשרצה ר"נ למהר לחזור לעיה"ק ירושלי ,קרא לו החזו"א וביקש מעמו – חזור על
שאלת ,חזר ר"נ על שאלתו ,אמר לו החזו"א סע לבית לשלו ,ואל תעשו את הניתוח ,נתפלא ר' נחמיה ,והרי
הרב אמר לי שמה שאלה יש כא ,פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה .ענה לו החזו"א ,כא לפני מנחה כא לאחר
מנחה) ...הוסי ר"נ לשאול ,ומה ע התשלו שכבר שילמתי לרופאי – אמר לו החזו"א א הרופאי יחזירו ל את המעות מעצמ קח מעמ,
וא לאו אל תתבע (...בחזרו ל'בית החולי' ותשובת החזו"א בפיו רגזו עליו הרופאי מאד ,בצעקת כי רבה ,הרי
בעסקי נפשות עסקינ כא והיא אפשר להסכי שלא לנתחה ,כי לדעת הרופאי היה זה בגדר 'מאבד עצמו
לדעת' ...א הוא ענה לעומת – הרב אמר שלא לנתח ...לאחר כמה ימי נתגלה גודל הנס ורוחב דעת תורתו של
החזו"א ,כי מצאו בגופה 'זיהו' שאי אפשר להעלות על דל שפתיי גודל הסכנה שיש בזיהו אחרי ניתוח .ואכ
האשה האריכה ימי ושני רבות וארוכות ,וא ילדה לאחר מכ עוד תשעה בני ובנות בבריאות השלימה )וא את
המעות החזירו הרופאי בשלימות(.
הוסיפו בני המנוח ואמרו ,כל ימיו של אבינו היה חוזר בפנינו – הביטו וראו א אצל אד גדול כהחזו"א איזה
נפקא מינה היה לפני תפילת מנחה ולאחריה ,כי בתפילה אחת אפשר לאד להפ כל מצבו ומעמדו לבלי הכר,
לטובה ולברכה.
יד .איתא במשנה )אבות ד טז( 'העול הזה דומה לפרוזדור בפני העול הבא ,התק עצמ בפרוזדור כדי שתכנס
לטרקלי' ,בספר 'משחת שמ' )בראשית עמוד רז( מביא ששמע מאד נכבד לפרש בדר משל לאד שקנה חלקת
אדמה לבנות ש בית ,ראשית דבר יזמי 'אדריכל' לשרטט תבנית הבית והחצר ,בפרוזדור והחדרי ,ומה יקרה א
הלה יחזיק את עצמו כ'חכ' ויתחיל מיד לבנות מבלי כל מחשבה תחילה ,ויעשה לעצמו פרוזדור גדול בכניסת
הבית ומעתה לא ישאר לו מקו לבנות חדרי הרבי אשר איווה לבנות בביתו החדש והמפואר .זה הכלל ,אי
אפשר לבנות בית כרצונו ,רק א יכי תחילה 'פלא' )תכנית( כדת מה לעשות בכל פיסת אדמה ,והעיקר ,עליו להזהר
שלא להשתמש ע כל המקו לפרוזדור לפני החדרי .וזוהי כוונת דברי המשנה הא אומנ שאי אפשר לאד
להתקיי בזה העול מבלי ה'פרוזדור'  -עניני עוה"ז ,מכל מקו עליו להזהר לבנותו רק לפי ההכרח ,וישתמש בעניני
עוה"ז כפי הנצר בלבד ,וכ תשאר לו מדור ראוי לשמו בעול הבא ,בכבוד הראוי לו.

ç
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ויב לו – עיקר קניני אד מה שעושה לרעהו
,íãà ìù åðéð÷ ìë äæ éë (äñåáàå äîöò úà àìà íéøçà
íå÷îä íù àø÷ àìå ,åúìåæ øåáò ïúåðå äùåòù äî úéá åì ïáéå äúåëåñ òñð á÷òéå' ,(æé âì) ïúùøôá
 åîöòì äðáù äî íù ìò 'úéá' íå÷îä íù àø÷ ïë ìò úåëåñ äùò åäð÷îìåטז )'ä"ã ú"äò 'éåìä èáù
÷.(ãåòå ,éúðè
øåãî ù"ò íù àåø÷ì íìåò ìù åëøã éëå ,á"öå ,'úåëåñ
ø÷éòù ,åøåàéá àìà ...íãàä øåãî ù"ò àìå úåîäáä
 íéøçà øåáò äùòù úåìåòôä íä úåáéùçäטו )éðá åìëàé àì ïë ìò' (âì áì) ÷åñôá 'éðå÷æç'ä áúë åìéôà
äàåø äðéàù äîäáë åéìà íéâäðúîä 'íéùðà' ïåâëå Y'úåîäá' íäù
éðá ååèöð åæ äååöî' ,äùðä ãéâ úà ìàøùé

טו .הנה נאמר בפרשת )לב ד( 'וישלח יעקב מלאכי אל עשו אחיו' ,וברש"י 'מלאכי ממש' ,וצ"ב ,מה ראה יעקב
להשתמש במלאכי ולהפסיק מעבודת הקודש אשר עליה ,וכי לא היה יכול לשלוח את עבדיו ,וביאר הרה"ק
הרבי ר' בונ זי"ע שבא ללמדנו על גודל החיוב להיטיב ע אחינו בני ישראל ולבוא לעזרת עד שכדאי אפילו לבטל
מלא מעבודתו הגדולה והקדושה כדי לעשות חסד ע יהודי.
וכ העיד הרה"ק ה'אהבת שלו' זי"ע על עצמו )מובא באהבת שלו פר' קדושי בהגה"ה( ש'בעת שעוסק בתורה
ובהתבוננות עד שמגיע לפי דעתו ברומו של עול ,ואז באותו העת א יש איש אחד אפילו גאר פשוט )-מאוד פשוט(
ויש לו איזה עגמת נפש וצרי לדבר עמי איזה חצי שעה להפיג צערו ,אז אני מניח את התורה שלי ואת כל הגדלות
אבי טאה א טובה פאר א איד' )-העיקר לעשות טובה ליהודי(.
הקשה כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שהרי בכל מקו ה'ימי' חשובה היא ,א כ מדוע ברא הקב"ה 'לבו'
של אד )שהוא עיקר חיותו( בצד שמאל )של הגו( .אלא בע"כ תאמר ,שלבו של אד לא נברא עבור עצמו ,אלא עבור
חברו  -שירגיש את רעהו ואת מחסוריו ,ומכיוו שהעומד זה לנגד זה שמאלו של זה כנגד ימינו של זה ע"כ ברא
את הלב בשמאלו כדי שימצא לבו לימי חברו ...כי זה תכלית ביאתו לעול...
בימי קד היה הגה"ק ה'בית הלוי' נוהג בצאתו מעירו לפשוט מעליו את בגדי הרבנות ,והיה לובש בגדי פשוטי
ע קסקט לראשו בכדי שלא ירגישו בו עוברי דרכי ,פע באמצע נסיעתו נפתחו ארובות השמי וגשמי עזי
ניתכו ארצה עד שכבר לא יכלו להמשי בנסיעה .משראה כי בבית פלוני עדיי דולק האור מיהר לדפוק על שעריו,
מתחילה לא פתח בעה"ב את הדלת ,וא משפתח לא הסכי כל כ במהרה להכניסו בצל קורתו ,ורק לאחר תחנוני
כי הקור בחוצות מסוכ לעוברי ושבי הסכי היהודי והכניסו לביתו ,והשכיבו בפינת הבית בבזיו נורא ,והנה ,לא
עבר זמ ארו ,הגיעו 'אורחי' לאותו הבית ה"ה 'מורו ורבו' המובהק של בעל הבית  -הרה"ק רבי אהר מקוידינוב
זי"ע וכמה מחסידיו ,מיד העלה בעה"ב את האור בכל הבית והגיש לפני האורחי כסעודת שלמה בשעתו ,כשעבר
הרה"ק מקוידינוב בדרכו ליטול ידיו לקראת הסעודה נחרד לראות את ה'בית הלוי' שוכב על האר בבזיו נורא,
ומיד נזדעק על בזיו כבוד התורה ...ומיהר להקימו מ האר וכיבדו ביותרת הכבוד.
כשמוע כ בעל הבית ש'אורחו' הראשו אינו אלא אותו 'גאו' שכל בני ישראל חרדי למוצא פיו ,ניגש אליו
בדחילו ורחימו וביקש 'מחילה סליחה וכפרה' על מעשיו שלא ייעשו ...ענה לו הבית הלוי בהקדמת הכתוב בפרשת
)לד ז( שאמרו בני יעקב על דבר מעשהו של שכ ב חמור' ,כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכ לא
יעשה' ולכאורה צרי ביאור כפילות הלשו ,כי בתחילה פתחו 'נבלה עשה' והוסיפו 'וכ לא יעשה' .אלא ביאורו
שבני יעקב אמרו כי נבלה עשה כלפי אחות – בת יעקב ,והוסיפו שעל זה גופא היינו יכולי למחול על כבוד בית
אבא ולהניח לו ,א הלא וכ לא יעשה הוא עשה דבר שאי לעשות ע שו בר ישראל יהיה מי שיהיה ,ועל כ
אי לה סליחה ומחילה ואחת דת למות.
ובזה סיי הבית הלוי ואמר ,על מה שפגעת בכבודי בתור הגאו הגדול הנני מוחל וסולח ל מחילה גמורה ,אבל
השפלה נוראה כזאת אסורה להיעשות ע שו אד מישראל ,אפילו הפחות שבפחותי ,על כ אינני יכול למחול
ולסלוח ל עד שתעד את מידותי המגונות ותלמד הכנסת אורחי מה היא .על כ ,בוא נא עמי לביתי אשר
בסלוצק למש שבועיי ימי ...וכ הוה ,במש שבועיי שימשו הבית הלוי בעצמו ,מבלי תת לשו אד לשמשו,
אלא הוא בכבודו ובעצמו עמד ודאג לכל צרכיו ושמשו במסירות ,עד שהיטיב לראות 'מידות' ו'טוב לב' מה ה.
טז .סיפר הג"ר שלו שבדרו זצ"ל ,שכאשר נודע לידידיו בירושלי שמדי פע הוא נוסע לבני ברק אל החזו"א
בקשו ממנו פעמי די תכופות לנסוע במיוחד כדי לברר ולשאול את החזו"א שאלות שונות ,משנשנה הדבר
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á÷òéì òøéàù äî ,ïåøëéæì íäì äéäé ïòîì ìàøùé
¥ © øäðä úà åøáòá ,åãáì øúåðùë åðéáà
éøçà øæçì
øùà ìë ìàå åúéá ìà á÷òé øîàéå' ,(á äì) ïúùøôá øæç ïë ìòå ,åäååéì àì åéðáù ïååéëîã ,íéðè÷ä íéëôä
íëëåúá øùà øëéðä éäìà úà åøéñä ,åîò
ãçà ìë ãîìé äæîå ,åëéøé ìò òìåö àåäùë íäéìà
ïëìã 'ø÷é éìë'ä ùøôîå ,'íëéúåìîù åôéìçäå åøäèéäå ùéà ïéá íéáåè íéãñç ìåîâì ,áéèéîå áåè úåéäì
ìò æîøì ,'íëãéá øùà' àìå 'íëëåúá øùà' øîà .úåéîùâáå úåéðçåøá åéúåéåëøèöäá ãçà ìëì ,åäòøì
ìà êá äéäé àì' (:ä÷ úáù) ì"æ íøîàîë 'òøä øöé'ä
éåä ,íãà ìù åôåâáù øæ ìà åäæéà ¯ (é àô íéìéäú) øæ çåøèì íãà áééç (â"é â"ù ú"òù) 'äðåé åðéáø' áúë
úà åøéñä äìéçú íøéäæä ïë ìò .'òøä øöé äæ øîåà ìò åùôð ìîòá ãå÷ùìå åîòì áåè úùéøãá
 åøéáç úð÷úיז àèç éøåäøäî åøäèéä ¯ 'íëëåúá' øùà øëðä éäåìà úåøåîçä ïî úàæå ,øéùò íà ìã íà
 ïååòåיחåéäé úò ìëáù ¯ íëéúåìîù åôéìçäå êë øçàå ,
.íãàä ïî íéùøãðä íéø÷éòä ïîå

היטהרו והחליפו שמלותיכ – חובת האד לברוח מהיצר
וכת דיליה

מספר פעמי שאל את החזו"א א מחויב הוא להענות לבקשת ולבוא במיוחד מירושלי לבני ברק ,שהרי הדבר
כרו בביטול תורה ,השיבו החזו"א 'חסד איז די פינטאלע פו די נשמה' )חסד היא הנקודה הפנימית של הנשמה ,הובא במעשה
איש ח"ג עמו' קפח(.
סיפר הגה"ח רבי חיי ברי זצ"ל שפע התנצל הג"ר משה יהושע לנדא ז"ל לפני החזו"א על עיסוקו בעניני
חסד )שגוזל מזמנו( ,א"ל החזו"א ,תורה אינה חכמה ,התורה היא נשמה .וכשאד עושה חסד ע זולתו נשמתו מתעלה
והוא מבי ומשיג בתורה ביתר שאת וביתר הבנה .ע"כ )ואינו ביטול תורה אלא הכנה להתעלות בתורה(.
יז .ידוע ביאורו של הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ח"ח עה"ת עמו' קח( בנוסח ברכת 'בורא נפשות' .וביאורו בורא נפשות
רבות וחסרונ הקב"ה ברא ויצר בעולמו נפשות רבות ,ולכל אלו הנפשות יש חסרונ – איזה מחסור ,זה בחסרו
מעות ורכוש; וזה בחסרו קרובי וידידי ,צורכי רפואה ,יש החסר מעט דעה או כל שאר חסרונות .ואכ מאי
טעמא התקי כ הבורא את עולמו  -על כל מה שבראת ,להחיות בה נפש כל חי  -בכדי להחיות את אנשי העול,
כי יסוד העול כולו לתת ולהעניק איש לרעהו כל אשר יחסר לו.
ומעשה הוי באחד שישב אצל ה'חזו איש' זי"ע ובי הדברי שאלו שלא בחכמה יתירה ,מהיכ הרב חי ...נענה
ה'חזו איש' ואמר לו ,כל קיומי וחיותי יש לי מלהיטיב לזולתי ,כי זה חיי ואור ימי...
פע שמע הגר"ש רוזובסקי זצ"ל אי שיהודי מסביר לרעהו בשבח ומעלת אמירת 'גוט ווארט' )דיבורי חיזוק ועידוד(
שהרי 'זה נהנה )מי שנאמר עליו( וזה לא חסר )מי שאמרו(' ,נענע הגר"ש ואמר ,אה ,זה נהנה וזה נהנה ...שכידוע ל'מביני'
איזה 'טע טוב' יש לה לאמירת גוט ווארט ברוחב לב טוב לרעהו.
יח .וכבר אמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע ,המנהג ללמוד ביא"צ )יו השנה( פרקי משניות המתחילות באותיות כשמו
של בעל היא"צ ,והנה פרק המתחיל באות צ' אינו בנמצא רק בסדר טהרות כי אי צדיק רק העוסק בסדר
טהרות – ומטהר ומקדש עצמו בכל עת ושעה.
כלל ראשו בקדושה ,שישמור האד על עצמו ,ויכריז ,אכ ,קדוש אני ,אינני מדבר ומתדבק ע כל צרוע וכל
זב ...לא אתערב בי אנשי או מקומות שאינ שמורי וגדורי בתכלית בגדרי הקדושה .ידועי הדברי שמתחילה
היה הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע מסובב בי הערי והעיירות למכור את ספריו – משנ"ב ושאר ספריו הקדושי,
ובאותה שעה עדיי לא הכירוהו כל כ במקומות המרוחקי מעיירתו ראדי ולא הייתה לו אכסניא ראויה לשמו,
פע אחת קראו אחד מה'בעלי בתי' להיות אורחו בסעודות השבת ,שאלו ה'חפ חיי' מי ומי המסובי בשולחנכ,
הביט בו האיש בתמהו ,כאומר ,ת תודה למיטיב ואל תחקרהו אודות המסובי בשולחנו ,ענה לו הח"ח ,שמי
ישראל מאיר מראדי ,אני חברתי את המשנ"ב ועוד ספרי ,על כ שאלתי אות אודות שאר המסובי כי לא אוכל
לשבת רק ע אנשי מהוגני...
סמ לזה מצא בפרשת שאמר יעקב לעשו 'ע לב גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי – ולא למדתי ממעשיו' ,והרי
יעקב עניו היה ,אלא כה אמר יעקב ,שמע נא אחי ,א עתה בבואי לעשות שלו עמ לא אשחית נפשי ואעקור
קדושתי בעבור ,כי ג כשישבתי בבית לב עמדתי בעוז קדושתי ולא למדתי ממעשיו הרעי ...כי לא יהודי פשוט
אנכי ולעול לא אתדמה אלי ואל מעשי  .הרי ל פרק בהלכות 'ויגבה לבו'.
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åìà íéøãâ êë ,íìåòä ìë úà íéøéãàä åéîéî åôèùé ìà àåáì íãéá äéäé æàå ,(ç è úìä÷) íéðáì êéãâá
.êìîä øòù
áøòúäìîå ,íééåâä é"ò òôùåî úåéäìî íúåà íéáëòî
,íéì äîåçå øãâ àåäù 'ìåç'á æîøð äæå ,íééåâä éðéðòá
íéøãâ ãéîòäì çë åéðáì äéäéù åðéáà á÷òé ù÷éáå ìåçë êòøæ úà éúîùå' (âé áì) ïúùøôá áéúë äðä
øáã ÷îòäáå äìëã àøâàá 'ééò) å÷ã÷ã øáëå ,'íéä
 íééåâäì øáåçîå òôùåî úåéäì àì íéâééñåיט.
éáëåë àìå íéä ìåç ìù äëøáä øéëæä òåãî ,(á"éöðäì
÷åñôá (íéøôñ ãåòå) ò"éæ 'éåìä úéá'ä ÷"äâä äì æîø ïëå Y äá åëìé êøãä úà á÷òé éðáì æîøì ì"éå .íéîù
)íðéà íééåâäù íéîòôù ,'åùò ãéî éçà ãéî' (áé áì
úåéäì ,åëøã éëéùîîå åùò ìù äòøä åëøãî øîùäì
,íúåà íéáø÷î íä ,äáøãà ,ìàøùé íò úà íé÷éçøî íéãéîòîù íéâééñå íéøãâ é"ò àåäå ,éòáãë íäî ÷çåøî
,íéù÷åé çôá íìéôäì íäéìò äòø òéôùäì æ"éò íéñðîå ìáì Y íéì ìåáâ àåä øùà 'ìåç' åúåàë Y ìàøùé éðá
דבר נפלא מביא בעל ה'חמדה גנוזה' שבעצמו שמע מהרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע ,שהנה יעקב אומר לחותנו לב
)לעיל לא לח-מ( 'זה עשרי שנה אנכי עמ ...הייתי ביו אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני' ,והדברי קצת
תמוהי ,וכי לא היה ביתו מקורה בקורת גג מדוע אכלו החורב ביו ,וכי לא היו בביתו של לב כרי וכסתות
להפיג את הצינה ,ומדוע אכלו הקרח בלילה .ומבאר ה'דברי חיי' כי יעקב אבינו הכיר בטומאתו של לב ,ולכ
נשמר ונזהר מלהיכנס לביתו ,ובמש כל אות כ' שנה לא דרכו רגליו בבית פנימה אפילו פע אחת )רק בחצר הבית
היה מסתובב וש אכלו הקרח והחורב( ,ללמד ,עד היכ מגעת הזהירות והרחקה מ הטומאה והכיעור.
אחד מיסודות היראה ,שיתרחק האד בכל מאודו מחבר רע ,כי ביד חבר רע להשפיע על האד השחתה רבה
ועצומה .וכ מצינו בפרשת שיעקב אבינו שהה בחברתו של שרו של עשו זמ מועט ,וכבר ותקע כ ירכו והוא צולע...
פע בא יהודי לפני הגרי"ז מבריסק זי"ע )בפרשת וישלח( ואמר לו בביאור דברי רש"י עה"פ 'ע לב גרתי ואחר
עד עתה ...ויהי לי שור וחמור' ופירש"י 'ולא למדתי ממעשיו הרעי' .והיינו ,שיעקב אמר לעשו ,א תתמה האי
'ע לב גרתי' בכפיפה אחת ואפילו הכי 'לא למדתי ממעשיה הרעי' .אי זה אלא כי ויהי לי שור וחמור  -דימיתי
אות בעיני כשור וחמור ותו לא מידי ,ומה לי ולה ...על ידי כ לא למדתי מאומה ממעשיה הרעי.
הדברי מצאו ח בעני הגרי"ז ,וכה אמר ,אי זהו 'פשוט של דברי' ,אבל הדיבורי גופא נכוני וקיימי .כי
רבי חללי הפילו 'חברי רעי' ,ולזה העצה שיביט עליה כ'שור וחמור' שאי אד בעול הנמצא בסביבת שוורי
וחמורי ולומד מה 'הנהגות' וארחות חיי....
כ היה אומר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע על האמור בפרשת )לג ז( 'ואחר ניגש יוס ורחל וישתחוו' וברש"י
מפרש כי אצל כל האמהות נגשו קוד האימהות ומאחוריה בניה שבטי קה ,משא"כ אצל רחל שיוס בנה ניגש
לפניה כי אמר 'שמא יתלה בה עיניו אותו רשע אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה' ,ולכאורה מה הועיל בזה
שעיכב אותו רגע אחד ותו לא ,והלא מיד לאחר מכ תעמוד רחל בפני עשיו ,אלא שיעקב ידע שאחרי שעשו
הרשע יביט בדמות קלסתר פניו של יוס צדיקא האוחז במידת צדיק יסוד עול  -שוב כבר יהיה לכל הנהגתו פני
אחרות לפיכ הקדי לאמו .עד כדי כ גדלה השפעת של צדיקי וחברי טובי.
יט .ודע ,כי דרכו של היצר ,לתפוס את האד בעניני שאינ ממש בגדר האסור רק קרובי אליו ,או שספק יש
בה ,ומש יגיע להאסור ממש ,ובמהר" שיק פירש בעני זה את הפסוק הנאמר גבי 'שרו של עשו' )לב כו(
'וירא כי לא יכול לו ויגע בכ ירכו' ,כשראה שאינו יכול להפילו ממש ,התחיל רק לגעת בו ,ומש קיווה להתחיל
להשפיע עליו לרעה ,כי מאז והלאה תפתח בפניו הדר להפילו לגמרי.
והנה ,ברש"י הביא שני פירושי על תיבת 'ויאבק' )לב כה( וז"ל ,ויאבק איש ,מנח פירש ויתעפר איש ,מלשו
אבק ...ולי נראה שהוא לשו ויתקשר ...שכ דר שני שמתעצמי להפיל איש את רעהו ,שחובקו ואובקו בזרועותיו,
ופירשו רז"ל שהוא שרו של עשו )ב"ר עז ,ג ,(.עכ"ל .וביאר בה בחשב סופר )להגרש"ב סופר בנו של הדעת סופר( דאכ
מתחילה בא לו ע חיבוק כאוהב ועי"ז הצליחו לאבקו וללחו בו .ובזה מבאר דברי חז"ל )חולי צא' (.חד אמר
כתלמיד חכ נדמה לו ,וחד אמר כעכו" נדמה לו' ,דשניה אמת ,בתחילה התחבר אליו באיצטלא של ת"ח ובענייני
ההיתר והרשות ,ומש כבר בא אליו כעכו" והכשילו .ובשבט סופר )להג"ר ישעיה ערנפעלד זצ"ל ב בתו של החת"ס אב"ד
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ויאבק – עצ האבקו להתגבר מעלה נחת רוח לפני ה'

ùéà ìë äðä ,'åîò ùéà ÷áàéå' ,(äë áì) ïúùøôá
éøù÷'á äòùå úò ìëá ãîåò ìàøùéî
ìë éì òåãî øîàé ìàå ...åøöéì íãàä ïéá 'äîçìîä
éëåðà ìôåð éøäù ,ïøëù àìå ïä àì ¯ åììä úåðåéñðä
çåø úçð ø÷éò ,äáøãà éë ,ïë øîàé àì .úò ìëá
éáöîá åúåéä íöòî àåä ,åúàî ù"áúé àøåáì ùéù
 úå÷ôàúä ìëáå ,äòù ìëáå úò ìëá ïåéñðכא úå÷áàúäå
øáëå .'äì çåçéð çéø äùà äæá äìòî àåä øöéä íò
÷áàéå' ÷åñôá (.àö ïéìåç) àøîâä éøáã ìò íé÷éãö åøîà
òùåäé éáø øîà ,(åðéáà á÷òé íò åùò ìù åøù) 'åîò ùéà
,'ãåáëä àñë ãò íúåìâøî ÷áà åìòäù ãîìî' éåì ïá
íò å÷áàä íöòá ãåáëä àñë ãò äàá çåø úçðù
 øöéäכב.

שורא ,ד"ה באנו( פירש עפי"ז עוד פסוק בפרשת
וייראה אצלו כאוהב ,ועי"ז יפילו ויכשילו.
וכ רמזו בעלי הרמז ,בפסוק בפרשת )לב כה( 'ויאבק איש עמו עד עלות השחר' ,ששרו של עשו הצליח להזיקו
בכ יריכו בעלות השחר ,והיה צולע מעלות השחר עד שזרחה לו השמש ,ובזריחת השמש נתרפא .ומרמז על
ה'מאבק' המתנהל בי ישראל ליצר הרע ,שהוא בעיקר בי עלות השחר לזריחת השמש ,כלומר בדברי שאינ
ברורי ,לא יו ולא לילה ,לא בדברי הפשוטי לאיסור ולא בדברי הפשוטי להיתר ,רק בעניני שאינ ברורי
ובערבוביא ,ש מצליח היצר הרע להכשיל בנ"י.
כ .ובפרט עליו להיזהר מהיצר העושה עצמו כאחיו וידידו המתכוו רק לשלומו ולטובתו ,ובקרבו חורש לו רע ,וכ
ביאר הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע במה שאמר יעקב )לב יב( 'הצילני נא מיד אחי מיד עשו' – הצילני מיד היצר
העושה עצמו כאחי .כי פעמי שבא אליו היצר בדמות 'יצר הטוב' ,ומתכוו לטובתי – שאקיי מצוות ה' ,ומציג
בפני 'עבירה' כאילו היא מצווה.
כא .מעשה נורא סיפר אחד המוהלי פה בארה"ק ,שלפני כשלושי שנה נקרא לערו ברית ברוסי' הרחוקה,
בינות לציפורני הרשעי ,בהגיעו לבית הר הנולד לא ראה לפניו שו תינוק ועולל 'ב שמונת ימי' ,אמר
לה המוהל 'מילה היא ולתינוק אני צרי' ,היכ התינוק ,ויראוהו אביו ואמו ,הנה עומד בחצר ילד ב שבע שני
שעדיי לא נימול כי עד עתה פחדנו מהרשעי ,א עתה הגיע העת למולו .המוהל שנבהל לראות ש'החת דמי
למולות' אינו כי א ילד ב שבע ,פנה והסביר לילד שהמילה כרוכה בייסורי של ממש ,א הילד לא נבהל
כלל ,ואמר לו ,הנה הורי כבר הכינו לי שולח מיוחד המסובב בחבלי ,קיי בי 'עקידה' )קשירה( וכ לא אזוז ולא
אנוע אפילו ברוב כאבי .וכ נערכה הברית מילה .תיכ לאחר המילה נגשה הא אל בנה ונשקה אותו באהבה
רבה ולאחר מכ נפלה מתעלפת .משהתעוררה מעלפונה ניגש אליה המוהל ושאל אותה על מה הסער הגדול
הזה .ענתה הא בגבורה ,כי מיו שנולד קבלה על עצמה שלא תנשק לבנה עד לאחר שיכנס להיות מכלל
היהודי להיות נימול .על כ כעת כשנשקה לבנה בראשונה גברו עליה רגשות הלב ולא יכלה לעמוד בעצמה עד
שנפלה מתעלפת.
לדיד ייאמר ,לא בהתאפקות מנשיקה לב בערבות רוסי' קאיירינ ,אלא כל אחד ואחד בדיליה ,יאזור עוז ויתאפק
מהדברי שנפשו מתאוות לה זה בכה וזה בכה ...ויעצור בעצמו למע כבוד שמו יתבר.
כב .וידע שלפי גודל הקושי עולה חשיבות עבודתו פי כמה וכמה ,כה כתב הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע )ספר
המאמרי ,קונטרסי א עמ'  ,(106הבעל ש טוב פירש את הפסוק )תהלי סג ג( 'כ בקודש חזיתי' כ ,כ – הלואי,
בקודש  -בזמ הבית ,חזיתי  .פירוש הלואי והייתי רואה בזמ הבית אותה דרגה של גילוי אור אלוקי שממשיכי
)לב יב(

'פ יבא והכני א על בני' שחשש שמא יבוא אליו כמו א
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 'ìëåúå ...úéøù éë' øîà êàìîäù ,÷ééãì åøîà øáëåכגòøä øöéä ãâðë äîçìîä àéä úåãäéä ãåñéå íåé÷ íöò ,
éëå äåîú äøåàëìå ,'ïáìå åùò Y íéùðà' é"ùøáå
.äòù ìëáå úò ìëá íåé ìëá ,øåîàë
,'åëéøé ìò òìåö' åîòî àöéùë ,äéì ïðéø÷ 'ìëåúå' äæì
äúãìá äúåù÷äá éäéå' (æé äì) ïúùøôá æîåøî ïëå ,àìà .'íéðåî úøùò' äîåøî àåäùë àöé ïáì úéáî íâ
êì íâ äæ éë éàøéú ìà úãìéîä äì øîàúå
 øöéä íò åúîçìîá êéùîîä ,ïëà éëכדøçàì óà ,
÷àæ áééì ìàåîù ø"âäì àúîëçã àæîø øôñá ,'ïá éë ,'ìëåúå' àø÷éé äæì ¯ åëéøé ìò òìåö àåäå ìôðù
ùøôî (í"éøä éùåãéçä ÷"äøä ìù åãéîìú) àìàéá ã"áà ì"öæ àìå ,äîçìîä úà íà éë åéúåéøáî ùøåã àøåáä ïéà
äáøä åéìò íéøáåò øùà 'ä ãáåò ìò éà÷ã æîø êøãá
 úåðåçöðä úàכה.
ìôåð î"îå ,÷æçúäì äñðîå ,úåðåéñðå éùå÷ Y äúåù÷äá
äæì ,äøèîä âéùä àìù åì äàøðå ...ìôåð áåùå ,í÷å ïë ìò øåîàä úà (ãåòå ,ì"÷åöæ øæåò íééç 'ø) åøàéá äæáå
äæ íâ åðééä ,ïá êì äæ íâ éë ,àøéú ìà åì íéøîåà äöø éë ,äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì
øáë òâééúîäå ,äøèîä àéä àéä äîöò äòéâéä Y á÷òé ïéáù äîçìîä úà ìàøùé éðá åøëæéù ä"á÷ä
éë ,'ä éðéòá ïç âéùî äæáå ,åéìò ìèåîä úà äùò ìë éë ,ø"äöé àåä ïèùä àåä ¯ åùò ìù åøùì åðéáà
בזמ הגלות ,שכ עבודת ה' בזמ הבית הייתה עבודת ה'מוח והלב' שיש בעבודה זו תענוג רב ושמחה
וחידוש בעבודה כזו( ,משא"כ בזמ הגלות העבודה היא מתו קבלת עול ומסירות נפש וכאשר יהודי מוסר נפשו על
לימוד התורה וקיו המצוות )ובפרט בזמ הגזירה שמענישי על זה ר"ל( הרי הוא ממשי אורות גדולי ועצומי הרבה יותר
מאשר האורות שנמשכו בזמ הבית.
כג .הנה כתיב )לב כט(' ,ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ כי א ישראל ,כי שרית ע אלוקי וע אנשי ותוכל',
ולכאורה קשה ,מדוע קראהו בש 'ישראל' ע"ש 'כי שרית' ,היה לו לקראו איזה ש ע"ש ותוכל – שניצח את
שרו של עשו והכניעו )ויקראוהו 'מיכל' וכדומה( ,ומבאר הרה"ק רבי לייבל אייגער זי"ע )בספרו 'אמרי אמת'( ,מכא ,דאי
הקב"ה דורש ובודק א ניצח האד את יצרו ,אלא א ורק 'כי שרית'  -א עמד בקשרי המלחמה נגד יצרו וטבעו,
ואילו הניצחו 'מתנת חינ' הוא משמיא ולא מכח האד ,ורק המלחמה נקראת על ש האד ,ועל שמה נקרא
'ישראל'.
התבונ במשחק ה'דריידע"ל' )סביבו( ,אשר האד מסובבו מעט ,והוא הול וסובב עוד ועוד עד שמגיע לתכליתו,
כ ייאמר לדיד ,כל חד בדיליה ,עליו מוטל רק להתחיל ,לפתוח במלחמה ,ואז 'ה' ילח לכ' ,לעמוד לימינו להיות
לו עזר מצריו ,שיוכל להמשי בעבודת הקודש.
כד .שמעתי מחכ אחד ,הנה המטוס נוסע באויר העול מעלה מעלה ,ובבואו לתו כיסי אוויר )בפרט בימות החור(
יתנענע מעלה מטה ,והיה ,א ימשי בטיסתו יצלח את כל דרכו בשלו ושלווה ,אבל א ח"ו יעמוד על עמדו
מיד יפול מטה מטה ,וכל יושביו ישיבו את נשמת ליוצר...
כה .א אנו נצרכי לנקוט בתכסיסי מלחמה נגד יצר הרע  -ליל בדר של 'מאויבי תחכמני' ,ראה מה שכתב
ה'קדושת לוי' )בפרשת( על הכתוב )לב יח-יט( 'כי יפגש עשו אחי ושאל לאמר למי אתה ואנה תל ולמי אלה
לפני ,ואמרת לעבד ליעקב מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו והנה ג הוא אחרינו' ,בא הכתוב להורות לנו את
אופ המלחמה כנגד היצר ,כגו ,כאשר יתעורר האד משנתו לקראת 'נ החמה' בימות החור ,מיד יבוא אליו היצר
בתואנות שונות ומשונות שלא יקו לעבודת הבורא ,כי 'קרירות' חזקה שולטת בחוצות ,ועדיי השעה מוקדמת,
התחמ נא עוד מעט תחת הכר והכסת במיטת ,אז תהא תשובתו ,יצרי יקירי ,אכ הנ מסור אלי עד מאד ,א
אבקש שתבי כי נצר אנכי כעת למשקה ח ,וא לגשמיות כוונתי ,וודאי על זאת יסכי היצר ,אכ בעמדו על
רגליו 'בשעה טובה ומוצלחת' מיד יל לבית המדרש לעסוק בתורה ועבודה ...וכ בכל נסיו – בתחבולות תעשה
ל מלחמה )משלי כד ו( ,ולפי זה יתפרש הכתוב ,כי יפגש עשו אחי כשיבוא אלי היצר ,ושאל למי אתה ,ואנה
תל  ,ולמי אלה לפני מדוע אתה כה מזדרז וטורח לעשות את המצווה ,ואמרת בלב הריני עושה זאת לעבד
ליעקב א ורק למע שמו באהבה ,א ליצר תאמר מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו ,מקיי אני את המצווה כדי
לקבל עליה שכר טוב בעול הזה.
)ואי רבותא
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ìåãâ úéùòð äæá øúåé òåøâä éãéì úàá àìå ,øúåé òåøâ äàöåúä úà âéùä íà ïéðò éìáî ,'ä õôç äìàá
. כוóåñáì
.êàìîî áåùçå
,øîàì êìàùå éçà åùò êùâôé éë' ,(èé¯çé áì) ïúùøôá
,êéðôì äìà éîìå ,êìú äðàå ,äúà éîì
,åùòì éðåãàì äçåìù àéä äçðî ,á÷òéì êãáòì úøîàå
çìùéå) 'úîà úôù'ä ùøôîå ,'åðéøçà àåä íâ äðäå
íâù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ íùá (ä"ìøú
úåáà) ìàììäî ïá àéá÷ò ìù åéúåìàù úà ìàåù øöéä
ãéúò äúà éî éðôìå ,êìåä äúà ïàìå ,úàá ïéàî ,(à â
éãéì åàéáäìå åùàééì éãëá ìëäå ,ïåáùçå ïéã ïúéì
äðàå äúà éîì ¯ ÷åñôá íéæîåøî úåìàùä 'âå ,úåáöò
íéé÷ì õîàúú òåãî ,øîåìë .êéðôì äìà éîìå êìú
úéìëúì òéâäì âéùú àì àìéîî éøä ,'ä úååöî
êì êìë ,ïéãä íåéì êîò àéáú øáë äîå ,úåîéìùä
.äååöîäå äøåúä êøãî

úåðåéñðá åúãéîò øåáò ÷ø äìãâ åúìòî éë òãéå
'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúëù åîë ,áåèá åúøéçáå
,(èë áì) ÷åñôä ìò (øîàéå ä"ã 'ã ãåîò úåîù úùøô) ò"éæ
òåãî ,á"öå ,'ìëåúå íéùðà íòå íé÷åìà íò úéøù éë'
íò úéøù éë' øîåà äéä íà éøäå ,ìëåúå øîåì óéñåä
øáâúäì åãéá äìòù åðòãé ïë íâ 'íéùðà íòå íé÷åìà
.åùò ìù åøù Y êàìîä ìò
íéáåùçå íéìåãâ íãàäå êàìîä éë ,ñ"úçä øàáîå
,øçà ãöî íäî ãçà ìë ,åäòø ìòî ãçà
¯ 'øåäè' åðéä éë ,íãàäî 'êàìî' ìåãâ ãçà ãöî éë
úìòî äìåãâ åúîåòì ,éîùâ øáã ìëî éøîâì ììåùî
àá åîöò øäèîå ùã÷î àåäù èòîä åúåà éë ,íãàä
íééúôùîä ïéá àåä ãîåò úò ìëá éë ,'äøéçá' êåúî åì
øùà úà úåùòì ,òøä ãöì úåèðì úìåëéä åãéá ùéå Y
øçáå åáì úééèð ìòå åîöò ìò øáâúäå ,äùòéé àì
,äîëå äîë éô êàìîä ìòî åúìòî ääáâ äæá ,áåèá
íòå íé÷åìà íò úéøù éë ,á÷òéì êàìîä åì øîà úàæ
äúééä Y 'ìëåúå'ù ,äæá ,ìåãâå øù úéùòð Y íéùðà
ïë ìò ,òø øáã ìëî úøîùðå ,àåèçì úìåëéä êãéá
.ìàøùé êîù àø÷é

êãáòì øöéì áéùú ,úøîàå Y äøåú äøîà äæ ìò
úåììëî ÷ìç éððä ïééãò éúåìôù êåúî óà Y á÷òéì
úèòåî äë éúãåáòù øîàú íàå ,'ä éãáò Y ìàøùé éðá
êåúî àá àåä íà èòîä åìéôà ,äçåìù àéä 'äçðî' Y
åøîàù åîë ,êøáúé åéðôì ãàî áåùç ùôð úåøéñî
åéìò éðà äìòî ,éðò äçðî àéáäì åëøã éî ):ã÷ úåçðî)
ïååéëî Y åùòì éðåãàìù ãåòå ,åùôð úà áéø÷ä åìéàë
áåùç èòîä óà ïëì øöéä ãâð äîçìî é"ò àá àåäù øáë áåùçì ,íãàä ááì êøé ìà íìåòì ,ãîìð ïàëîå
,äéìéãî 'úîà úôù'ä äæ ìò óéñåîå . כזäáøä åîë åéðôì ,àìå àì ,äîåàî äååù éððéà ,êëå êë éúì÷ì÷
òééñî ú"éùä éë ,ú"éùä ìò éà÷ ,åðéøçà àåä íâ äðäå úåéäì äøéçáä êãéá ïééãòù øáãä íöòî äáøãà éë

 תהלי קה ג( כי אי הקב"ה בודק את האד אלא לפי התשוקה," וכ כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ח"ח על נ.כו
.'' כי העיקר להיות מ'מבקשי ה,'' ולא 'עושי רצו ה,'' כמו שכתוב )תהלי קה ג( 'ישמח לב מבקשי ה,והרצו
 ומה ל, מה ל לקיי מצווה קטנה כזו, שבהזדמ מצווה לידי האד מיד יבוא לומר לו, אחד מטכסיסי היצר.כז
 מדוע תתייגע כל כ למנוע, א כדברי, וכבר אמר הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל שיש לענות לו.לטרוח עליה
. אי זאת אלא מאחר שג אתה יודע ומכיר בערכה של כל מצווה קטנה,אותי מקיו מצווה כזאת
 פע אחת בימי חול המועד,'בעיר שאריגראד כיה ברבנות הרה"ק רבי חנא מחותנו של הגה"ק ה'פני יהושע
 שלח הרב שני קצבי שיסעו לעיירה, והוצרכו לבשר לימי האחרוני של החג,דסוכות חלה השוחט של אותה העיר
, והוסי לשלוח עמ אבר תלמיד חכ שיפקח על עסקי השחיטה, ש דר שוחט אשר ר' חנא סמ עליו,מסוימת
 מלבד מצוות 'נטילת ידיי' שהורגל, אחד מהקצבי לא היה מוחזק בכשרות כלל, והנה.והבאת הבהמות מהכא להת
 והייתה, על א הדר ביו 'הושענא רבא' הרגיש קצב זה רעב גדול.בה מילדותו ועליה הקפיד ושמר מכל משמר
. ולא רצה בשו פני ואופ לאכול בלא נטילת ידי,' אלא שמי לא היו לו ל'נטילת ידי,בידו פת לח
 גילה לו שמצד הלכות נטילת ידי אפשר לו לכרו מפה על,כראות ה'אבר' )שנסע עמ( שחיי הקצב מסוכני
 הבחינו ההולכי בקבוצת רועי, בתו כ, א הוא בשלו – לא אוכל עד א אטול ידי,ידו ולאכול כ בלא נטילה
 שכ, אבל האבר המשגיח הזהירו לבל יהי להתקרב אליה, מיהר הקצב לבקש מה מי,צא ההולכי מרחוק
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íàå ,'éìò øîåâ ì÷ì' (â æð íéìäú) øîàðù åîë íãàì
øåîâì ìëåéù ú"éùä åì øæåò ,èòî óà ìéçúî íãàä
.éåàøë ìëä

àìà ,íééðéòì úéàøð äçéîöä ïéàå ,èòî èòî çîåöù
ìåãâ àåäù åúçéîöá øéëäì øùôà øáë ïîæ øçàìù
éà ,'ä úãåáòá á"åéë ...íéîé äîë éðôì äéäù äîî
íðîà ,äãåáòá úåìòúäå 'úåàöåú' ãéî úåàøì øùôà
úåøéô úåàøì ïîæä êùîá äëæé ,åúãåáòá ãéîúéùë
 úåøéô éøéôåכח.

ìò åèéàì åúåìòäì äáåùç äãåáò èòî ìëù òãéå
àð äàø Y åùàééîä åøöéì äáåùúëå ,êìîä êøã
äî øåëæé ,äîåàî êãéá äúìò àìå úòâééúð äîë
נדמה לה – כל כוחו של יצר אינו אלא דמיו
øùåé'á ò"éæ 'æéøàá'æî ùåáééô éáø ÷"äøä ìéùîäù
øãò ïéá åîéùú çååøå éðôì åøáò' ,(æé áì) ïúùøôá úàøéá ãéîú øáãì ø÷éòäå .ì"æå ,(ãî úåà) 'úîà éøáã
ìáà äæî úìòåú ïéàù äîãéù éô ìò óà ú"éùä
éðôì øãò ¯ åîéùú çååøå' é"ùøáå 'øãò ïéáå
òùø åúåà ìù åðéò òéáùäì éãë ,ïéò àåìî åøáç 'çîö'ä ìùîë ú"éùä úàøéá ùôðä ìãâú ïîæä êùîäá
היו ידועי הרועי ביערות לרוצחי שפלי ,אמר לו הקצב ,הריני הול לש ,כי ממילא מסוכ אנכי למות ,וא
לא אל אליה אמות מרעב ,ומה עדי לי מיתת רעב ממיתה על ידי הרועי ...ואכ ,כאשר א קרב הקצב אל
הרועי וראו שיש בידו מעות הרגוהו על אתר ...כשעלתה נשמתו לעול העליו נעשה רעש גדול בבית די של
מעלה ,הללו אומרי קצב זה 'קדוש' הוא ,שהרי נהרג במסירות נפש על אחת ממצוות ה' ,ולכ מקומו 'בג עד'
ללא כל די ,והללו אומרי ,לא כי ,אלא 'מאבד עצמו לדעת' הוא ,אחר שהזהירוהו שלא יתקרב לעבר הרוצחי,
ושלחו את 'הנידו' לבי"ד גדול יותר ,שג לא ידע מה לעשות בדינו ,וה שלחוהו לעוד בי"ד עד שבא הנידו לפני
'מל מלכי המלכי' בכבודו ובעצמו ,אמר הקדוש ברו הוא ,הרי ר' חנא הוא 'מרא דאתרא' שמש באה הנשמה,
א כ ,הוא יכריע בנידו ...והנה הקצב שנשאר בחיי והמשגיח לא הספיקו לחזור לעיר עד שקידש עליה יו
טוב של שמיני עצרת ,ולא ידעו בני העיר אודות האסו אשר אירע ,ביו 'שמיני עצרת' כשעתיי לפני התפילה
ישב ר' חנא בחדרו והגה בסוגיא קשה במס' יבמות ,לפתע שומע הוא שמא דהו מתדפק על דלתו ,פתח הדלת
והנה ה'קצב' עומד לפניו ,ר' חנא שלא ידע מני בא לו 'אורח' זה ,חשב שבא מביתו להטרידו בשאלות אודות
הבשר אשר הביא ,גער בו ר' חנא ,מה ל כי באת אלי להטרידיני עתה קוד התפילה ,הנני עסוק כא כבר כמה
הנה 'משמי
שעות בתוס' סבו ואינני מוצא ידי ורגלי בו ,אנא ,כל ל מכא ,התחנ בפניו הקצב ,רבי ,נשלחתי ֵ ָ
ממעל' שתפסקו את דיני ,ר' חנא הביט עליו בתמהו ,ואמר לו ,אנא ,ל נא התלוצ ע חביר ,מדוע באת
להטרידיני בשטויות ,ועוד הוספת 'תבלי' שבאת אלי מ השמי ,הא היית כבר פע בשמי ,הא נהירי ל
'שבילי דרקיעא' ,פר הקצב בבכי מרורות ,והתחנ לר' חנא ,כבר אינני אותו 'ל' אשר הכרת עד היו ,מקומי
בשמי ,וסיפר לו את כל פרשת הדר ע הרועי ,ושבבי"ד של מעלה שלחו את דינו לבורא יתב"ש ,והוא אשר
שלחו אל המרא דאתרא ,כשמוע ר' חנא את דבריו אלו החל להסס בדבר ,אולי יש צדק בדבריו ,עד שנענה אליו,
שמע לאשר אומר ל ,כפי שאמרתי הנני עומד באמצע תוס' סבו ביבמות ,א כני דברי שבאת הנה מעול
עלה ,והבא לי פירוש הגו בדברי התוס' ,ואז ייאמנו דברי ,ואפסוק את דינ ,חזר הקצב 'למעלה' לברר
האמתֵ ַ ,
עבור ר' חנא את הפירוש בתוס' ,אמנ מאחר והקצב 'ע האר' גדול היה ,ולא ידע בי ימינו לשמאלו  -באו אליו
'בעלי התוס' בכבוד ובעצמ ,ולימדוהו מתחילת דברי הגמרא עד אחר דברי התוס' ,חזר הקצב אל ר' חנא ,והבינו
את כל דברי התוס' בטוב טע ודעת ,הבי ר' חנא שכני הדברי ...ופסק את דינו שמקומו ב'ג עד' ככל ה'קדושי'
שמתו על קידוש ה'.
סיפור זה סיפר הגה"צ הרב יצחק שלמה אונגאר זצ"ל גאב"ד 'חוג חת" סופר' ,ואמר ,שבעיניו ראה את הגמרא
שהיתה שייכת לר' חנא ,ובכל הש"ס לא היתה שו הערה ,רק במס' יבמות באיזה תוס' נכתב בצידו – שמעתי
מההרוג ,ממעשה זה יש לנו ללמוד דעת ,עד היכ אפשר להשיג על ידי מסירות נפש אפילו רק על מצווה אחת
מהתורה ,וקל וחומר למצוות אשר רבו בה הנסיונות מידי יו ביומו ,כל חד וחד בדיליה.
כח .כ איתא בתלמוד ירושלמי )שבועות ה א( שדר האיל הוא שבשישי הימי הראשוני לאחר נטיעתו אינו
מוציא כי א ששה עלי  -עלה קט בכל עשרה ימי ,ולאחר מכ הרי הוא מתחיל למהר להוציא בששה
ימי שישי עלי ,וכ לאטו הרי הוא עולה ומתעצ ,הנה פורח עלתה ניצה.
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éåáéø éëå ääéîúä äòåãéå .'ïåøåãä éåáéø ìò åäååúìå
øàéáå .àîìòá ïåéîã àìà åðéà éøäå ïàë ùé ïåøåã
åúåäî ìë ïëà éë ,ò"éæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø ïåàâä
.àîìòá 'ïåéîã'á òøä øöéä àåä åùò òùø åúåà ìù
àåù úåðåéîãá úåéøáä úà úåèäì åúòéâéå åúãåáò ìëå
íìåòä úåàðäá 'âåðòúå øùåà' äæéà ùé åìéàë íéçåãîå
 ììë úåùîî éìáî ïåéîã ÷ø ìëäå ,àèç úééùòáåכט.
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ולא למדתי – רק ע"י עסק התורה ינצח את יצרו

â"éøúå' ,é"ùøáå ,'éúøâ ïáì íò' ,(ä áì) ïúùøôá
,'íéòøä åéùòîî éúãîì àìå éúøîù úååöî
(ïáì íò ä"ã) ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä øàáîå
ïîæá' éøäù ,åùòì øåîàì äúééä åðéáà á÷òé úðååëù
éãçô ìëå ,'åùò éãé íéãéä ïéà á÷òé ìå÷ ìå÷äù
÷ôéñ äéä àìù ¯ éúãîì àì éë àìà åðéà êîî

פע אמר ראש ישיבה לתלמידיו ,א ילד יבדוק מידי יו ביומו הא גופו גדל או לאו ,אי כל ספק שמיד ימהר
לדרוש ברופאי ,כי לא יראה כל שינוי מיו אל יו ,ויהא נראה לו כי איננו גדל במאומה ,אבל באמת טועה הוא,
כי א יבדוק רק אחר תקופה ארוכה יראה שנתעלה בגבהו – הרי ל שבכל יו גדל הוא עוד ועוד אלא שאינו
ניכר דבר יו ביומו .כ נמי לעני עבודת ה'  -א א אינו רואה תוצאות טובות על אתר .הרי זה פשיטא שבכל
יו הינו עולה מעלה מעלה ,אלא שאי זה ניכר ,רק לאחר זמ...
כט .איתא בגמ' )סוכה נב (.שהיצר הרע 'צדיקי נדמה לה כהר ,ורשעי נדמה לה כחוט השערה' ,הקשה הרה"ק
ה'פני מנח' זי"ע מהי האמת – היצר הוא הר גבוה או חוט השערה .הוא מותיב לה והוא מפרק לה ,מלשו
הגמרא גופא ' -נדמה' נדמה' ,והיינו שכל מהותו של יצר אינו אלא דמיו בעלמא ,ועל ידי דמיו אפשר להיראות
בשבעי פני ,לזה כהר ולזה כחוט השערה.
את הדבר המשילו לילד קט המהל ברחובה של עיר בלילה ,ולצידי הרחוב יש מנורות אור המטילי צל למרחק,
הילד נפחד ונרעד מ הצל – אשר נראי בו תנועות משונות ומטילות אימה ,מה יעשה האב להשקיט סערת רוחו,
יקריבנו אל מקור האור ונסו הצללי ויחד עמ כל הפחד והבהלה ,כי באור המאיר רואי שכל הצל אינו דבר
ממשי כלל ,אלא דמיו ומשל .כ נמי ,המתפחד מצללי היצר – המצייר לעיניו כי א יעשה כ וכ מרה תהיה
אחריתו – מה תקנתו ,יתקרב אל מקור האור ,והיינו להאיר נשמתו במעט התגברות והתעצמות ויראה כי הכל דמיו
ועורבא פרח.
וכ היה אומר הרה"ק מקאצק זי"ע ,כי אכ אמת הוא שהיצר 'אריה' הוא ,אלא שהוא אריה מ'נייר' – יגש
ויתחיל לקרעו ויראה כי בידו וביד כל אחד לקרעו.
ובגמרא )סוכה נב (.אמרו 'יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא )קורי העכביש( ולבסו דומה כעבותות העגלה'.
ואפשר להסמי לזה את דברי הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע )באגרת התשובה( וז"ל כי הדבר דומה לאד המשי נגד אור
השמש בחלו מחיצות קלות וקלושות לרוב – שוודאי ה יאפילו לו כמו מחיצה עבה מאד ,וכיוצא בו אפשר לומר
לעני הדמיו של היצר ל'קורי עכביש' ,שבאמת ה דקי עד מאד מאד ,ובקל אפשר לקורע ולפתוח את החלו
אשר טוו עליו את קוריה עוד ועוד עד שהחשיכו את החדר .א הטיפש ישב ויבכה על כי חש אור בעדו ,מה
שאי כ החכ יודע שאי לו כי א לעמוד ממקומו ,לתלוש כלאחר יד את כל קורי העכביש שאינ כי א מס
דק מ הדק וכ יוכל ליהנות מקרני החמה .כ הוא במלחמת היצר  -אינו כי א דמיו בלבד ,וא יעמוד אד
ויקרע את קורי הדמיו ,יימלא הבית כולו אורה ושמחה .כ הוא מלחמת היצר  -אינו כי א דמיו בלבד ,וא
יעמוד אד ויקרע את קורי הדמיו ,יראה שהוא מלא אורה ושמחה.
הסבא מנובהרדוק זצוק"ל היה ממשיל ,לעני ואביו שהיה מהל בשוק בעצ יו השבת קודש ,והנה רואה לפניו
סכו אדיר של ממו הזרוק בצדי הדרכי ,החל ההל לחשוב מחשבות של הוראת היתר לקחת את הכס א
שהממו מוקצה הוא בשבת .תחילה חשב להתיר מטע פיקוח נפש ,דהרי אי בביתו פרוטה לפורטה ושמא על
ידי העניות הגדולה יגיע לידי פיקוח נפש ,והרי 'פיקוח נפש דוחה שבת' .לאחר מכ חישב ע קונהו שמותר לו
לקחת את המעות כלאחר יד או בשינוי ,או אולי יקח את הממו על ידי שישתמש בזה לניגוב ידיו  -ויהיה זה
בכלל 'לצור גופו' ...עד שבא מא דהו ולחש באזנו ,רבי יהודי ,מעות הללו מזויפות ה ,אינ אלא שברי חרסי
שאי בה ממש .וראה זה פלא – בי רגע נצטננה כל התלהבותו ונרגעה סערת רוחו להפליא ,וכבר לא היה לו
כל חפ באלו המעות ,וסר ממנו כל ה'נסיו' ,ויחד עמ כל ה'היתרי' שהמציא לעצמו.
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ìåò åéìò ìá÷îä' ì"æç åøîà øáëå ,äøåúá úåøåîàä ìù íéòøä åéùòî éðôî ,äøåú éøáãá ÷åñòì éãéá
úåáà) 'õøà êøã ìåòå úåëìî ìåò åðîî ïéøéáòî äøåú ,úåéåàîø øàùá á"åéëå ,íéðåî úøùò éúåà äîéøù Yïáì
÷åñòì ,äøåú ìù äìäàá áùéì ÷æçúð äáä ,ïðà óà
 (ä âלא.
úàæ àäúå ,úåáäìúäå äçîùá úåéçá äøåú éøáãá
áø÷ä äëåðçä øåàá ,íééçä øåàá øåàì äëæðù ø"äé ìë ãâð ùéîìçä øåöë ãåîòì ¯ åðúåëæì äøåúä
 àáåלבíéìåâî íéãñçå íéîçøì ãçé åðìåë äëæðå ,
ìë àìì íéååìùå íéè÷ù äéäðå ,íùâáå çåøá íéàðåùä
 íìåòáù øáã íåùî ãçôלúåëøáä ìëì äëæð íâ ,
.àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøáá
ל .הנה רבי מתרפי בלימוד מתו מחשבה הרי ממילא אי לי כישרונות מזהירי ,וא א אתייגע יומ ולילה
מי ידע מזה ,ומדוע אתייגע כשסו הכבוד אינו לבוא .לזה יתבונ בקורותיו של יעקב איש ת יושב אוהלי,
שנטמ י"ד שני בבית עבר ועסק ש בתורה ,וי"ד שני אלו לא נזכרו בתורה ,רק בדרשת חז"ל מחשבו דברי
הימי ,ומ"מ לא תמצא בר בי רב דחד יומא ואפילו תינוק של בית רבו שאינו יודע מאלו הי"ד שני .ללמד,
שאי לאד להתעסק במחשבות שווא אלו ,אלא לאחוז בתורה ככל יכולתו ,וסו הכבוד לבוא.
והעיקר שלא יאבד האד את הכוחות והכשרונות שניתנו לו מ שמיא ,הנה כתיב בפרשת )לב כה( ויותר יעקב
לבדו ,ובגמ' )חולי צא (.אמר רבי אלעזר שנשתייר על פכי קטני ,מכא לצדיקי שחביב עליה ממונ יותר מגופ
וכו' .וביאר האר"י הק' )ליקוטי תורה( בדר הפשט ,כי כל דבר הנשפע על האד מלמעלה הרי זה סימ והוכחה שנצר
הוא לו לאותה השפעה ,שא לא כ לא היו נותני לו מ השמי בלא סיבה ותועלת' ,לכ חזר על פכי קטני,
כי א לא היה חוזר היה נראה כאילו אינו רוצה אותו ,וכל דבר הנשפע מלמעלה צרי להדר עליו ,לכ חזר להורות
שהיא חביבה עליו' .מכא למד החידושי הרי" )אמרי הרי"( יסוד גדול לעבודת ה' ,ש'מכל שכ שנצר להיות נזהר
במעלות הדבוקי באד שלא יקלקל ויאבד אות' – שכל אחד ואחד חונ במתנות שמי בכישרונות ובמעלות
מסוימי ,ומחיוב הוא לנצל את התכונות הטובות בה נתבר ,שהרי לא לחינ ניתנו לו אלא רק לעשות בה נחת
רוח ליוצרו.
לא .הנה אמרו חז"ל )אבות פ"ג מי"ז( 'א אי קמח אי תורה' ,ומבאר ה'אור החיי' הקדוש )ריש בחקותי( א 'אי קמח'
שחסר לאד שפע הפרנסה הרי"ז סימ ש'אי תורה' – שאינו עוסק בתורה .מעשה בבחור )שהחל לרדת מדר
הישר( שביקש לפתוח 'ביזנעס' )עסק( והוצר לסכו מעות גדול ,ויפ אל אביו ,אנא ממ ,הלווה לי כ וכ מעות...
אמר האב ,א תניח תפילי בכמה ימי הקרובי אלווה ל את כל הסכו ...ואכ הב קיי בקשת האב והניח
ג' ימי בזה אחר זה ...אמר לו האב בעזהשי"ת בתו שבוע ימי אמציא ליד את כל הסכו ,כעבור שבוע ימי
פנה הב לאב שיקיי הבטחתו ,אמר לו האב א תניח תפילי עוד חודש ימי אלווה ל המעות ,ויהי כעבור חודש
ימי שוב ביקשו הב את המעות ושוב דחהו האב ב'פזמונו' – א תניח תפילי במש עוד ג' חדשי אלווה ל
המעות ,כ נשנה הדבר כמה וכמה פעמי עד שפקעה סבלנותו של הב ושאל את האב וכי אתה עושה 'חוזק'
)צחוק( ממני ...אמר לו האב ,מיד אחר ג' ימי הראשוני כבר הכנסתי את כל הסכו לכיס התפילי של ...ול מה
אעשה איפה בני שפחז יצר עלי ,ואינ פותח את כיס התפילי להניח ,כיצד תמצא את המעות ...והנמשל מוב,
כי 'המקבל עליו עול תורה מעבירי ממנו עול מלכות ועול דר אר' )אבות ג ה( וכלומר ,שאינו צרי לטרוח ב'דר
אר' להשיג פרנסתו ,וא אינו מוצא את הפרנסה הרי"ז סימ שכלל לא פתח את כיס התפילי – את הגמרא
וכיו"ב ...ע"כ לא מצא את כל המוכ ומזומ לו ש מבעוד מועד...
לב .בעמדנו עתה בימי ההכנה לחג החנוכה ,נציגה נא את מאמרו של הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע שהפסוק 'וישלח
יעקב מלאכי אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדו' עולה בגימטריא 'אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר
חנוכה' ,חושבנא דדי כחושבנא דדי.
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כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה (לב ,ה)
כתב רש"י" :גרתי  -לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר ,אינך כדאי לשנוא אותי על
ברכות אביך שברכני הוה גביר לאחיך ,שהרי לא נתקיימה בי".
אמר יעקב לעשיו ,אבינו יצחק ברכני "הוי גביר לאחיך" ,והרי לא נתקיימה בי,
דהיינו האותיות ב' י' מתוך המילה "גביר" – לא נתקיימו ,ונשארו רק שני
האותיות ג' ר'  ,שאני נחשב כגר .וזה מה שכתב רש"י לא נעשיתי שר וחשוב
אלא "גר" ,וכו' שהרי לא נתקיימה "בי".
(גבעת פנחס)
עם לבן גרתי (לב ,ה)
כתב רש"י" ,גרתי בגימטריא תרי"ג ,כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות
שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים".
איתא במדרש (הובא ב'חמשה מאמרות' וב'דמשק אליעזר' ועוד) שיעקב
שמר רק את השבת .ויש להבין האיך עולה בקנה עם חז"ל ששמר תרי"ג
מצוות?
עוד יש להבין ,במה שכתב רש"י שיעקב אמר "ותרי"ג מצוות שמרתי" ,ונקדים,
עפ"י מה שמסופר ,שאחד בא אל הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב ,וסיפר
ששידך את בתו ,והתחיל לשבח בפי הרבי את החתן ,ואמר שהחתן הוא
מתמיד גדול ,אולם הרבי לא גילה שום סימני התפעלות ,המשיך ואמר שהחתן
מתפלל בהשתפכות הנפש ובדבקות ,ושיש לו מידות טובות ,והרבי לא מגלה
שום סימן התפעלות .הוסיף אותו אחד ואמר שהחתן גם יודע לשיר יפה ,כאן
נענה האדמו"ר ואמר :הא ,זה מעלה מיוחדת! והסביר :זה שהחתן יושב ולומד
ומתפלל ושיש לו מידות זה לא שבח ,זה מדינא ,זה מהדברים שמוטלים על
כל יהודי לעשות ,אמנם ,לשיר יפה זה כבר מעלה שלא מחוייבים בה וזה מעלה
שאין להרבה אנשים...
ובאמת ,שיסוד זה כבר איתא בגמ' (חולין לז ,ב) שיחזקאל הנביא אמר "ואומר
אהה ה' אלקים הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד
עתה ולא בא בפי בשר פגול" אומרת הגמ' שא"א להבין את הדברים כפשוטם,
כי לא יתכן שמתפאר הנביא בזה שקיים התורה כפשוטו .לפי"ז נשאלת
השאלה ,מה השתבח יעקב אבינו ששמר את התרי"ג מצוות? זה הרי חובה על
כל יהודי!
ידועים דברי הרמב"ם (הלכות דעות פרק ו ה"א) "דרך ברייתו של אדם להיות
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו לפיכך
צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד
ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם
הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע ואומר אשרי
האיש וגו' וכו'".
יוצא אם כן ,שלהיות בחברת רשעים ולא ללמוד ממעשיהם ,זהו בעצם נגד
הטבע ,א"כ ,מוב ן היטיב שזה מה שאמר יעקב" ,עם לבן גרתי" ומצד הטבע
הייתי לומד ממעשיו ,ואעפ"כ "תרי"ג מצוות שמרתי" ,וזהו אכן שבח גדול
למאוד( .ראה כעין רעיון זה בספר "מחשבת מוסר")
בזה מובן גם כן המדרש הנ"ל ,שהרי יעקב אבינו היה כל השבוע בשדה ,ולא
ראה את לבן ,אבל בשבת חזר לביתו ,יוצא שבמשך ימי השבוע לא היה את
הניסיון ,רק בשבת ,וזה מה שאמר המדרש ,שבוודאי שיעקב שמר את התורה
גם במשך ימי השבוע ,אבל בשאר הימים לא היה בזה רבותא יתירה כמו
בשבת ,ועיקר גדלותו היה בשבת בחברת אותו רשע ולא למד ממעשיו.
ונסמיך לכאן סיפור (מובא גם ב'להגיד') מעניין זה של ללמוד מהשני ,מזוית
מעניינת :ר' דוניש מטלז ז"ל היה מהגבירים הגדולים והיחידים שכספם לא
אבד בעת המהפכה ברוסיה .הוא נשאר גביר והגדיל את רווחיו .שמו נודע
כערליכער גדול ובעל חסד מפורסם .רבים וטובים היו נוקשים על דלת ביתו
לצדקה והיו נענים ביד רחבה מאוד  .הוא זכה להיות מגדולי תומכי התורה
בדור.
סיפר ר' שלום שבדרון :כשהאלטער מנובהרדוק היה מגיע אליו לבקשת
צדקה ,ר' דוניש היה פוסע לעבר הכספת ,פותחה בצהלה ,ואומר" :קח ר' יוזל
– ככל שתחפוץ".
ור' יוזל היה לוקח!...

פרשת וישלח תשע"ט



הוו עובדא שפעם הגיע אל ביתו תלמיד חכם מפורסם ובקש בתחנונים למען
מטרה נעלה לאיזה דבר מצווה .הוא ביקש סכום מסוים (סכום גדול) אך ר'
דוניש נתן לו הרבה פחות מהסכום שביקש.
אותו תלמיד חכם היה מאוכזב ,וללא מחשבה נוספת שאל שאלה אישית:
כשר' יוזל מנובהרדוק מגיע לכאן ,כך אומרים ,אתה פותח לו את אוצרותיך
ואומר לו קח כרצונך .האם אני או המטרה שלשמה אני אוסף – פחות חשובים
בעיניך?
ענה לו ר' דוניש ,כשצלצלתם בפעמון וראיתי אתכם ,הבחנתי שאתם לבושים
בבגדים נאים ,למה? יש לך סיבה פשוטה ,התכוננתם הרבה בבית וגיהצתם את
הבגדים כי הולכים לפגישה עם דוניש .וכשנכנסת ,נתת לי ללכת ראשון ,לא
התיישבתי עד שאני התיישבתי ולא התחלת לדבר עד שסימנתי לך ,ולמה
אתה מכבד אותי? כי יש לי כסף? אם כך ,אמרתי לעצמי ,אני לומד ממך
שהכסף זה דבר חשוב ואשמור אותו אצלי .אבל כשר' יוזל מגיע הרי הוא נכנס
לתוך החדר ומתחיל מיד להטיף לי מוסר עם ניגון :דונישקע דונישקע מה יהיה
איתך ,לא הכל זה כסף .כשאני שומע את זה אני לומד ממנו שכסף לא שווה
כלום ,ואני נותן לו כמה שרק רוצה שלפחות יעשה עם זה חסדים...
(ציוני תורה)
עם לבן גרתי ואחר עד עתה (לב ,ה)
וברש"י ,עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי .המפרשים מביאים שלכן אמר
יעקב לעשיו ששמר על תרי"ג מצוות ,היות שיצחק אמר לעשיו "והיה כאשר
תריד וכו'" שכאשר לא ישמור יעקב על המצוות יזכה עשיו בברכות ,וכעת הרי
בא עשיו על דבר הברכות .אמר יעקב לעשיו תדע לך ששמרתי על תרי"ג
המצוות ,ואין ביכלתך לקחתם ממני .וניכר מכאן נקודה נפלאה בדרגת הענווה
של יעקב אבינו ,שאף כשהיה צריך להעיד על עצמו ששמר על המצוות לא
אמר זאת בפה מלא :שמרתי על כל המצוות" אלא דרך רמז וגימטרי' "עם לבן
גרתי" ,שכן "יהללוך זר ולא פיך" ,ויעקב לא יכול להוציא שבחים על עצמו בפה
מלא.
(רעיונות)
הנה בביתו של לבן הי' יעקב אע"ה מוטרד מאוד ,והי' לו ביטול תורה הרבה
ע"י עסקיו עם לבן שלא הניחו להרגיע כלל והוצרך לחשוב תחבולות איך
להנצל מרמאותיו .ואילמלא לא בא עליו לבן בעקיפין והי' לבו מופנה להיות
עמל בתורה לא הי' מכניע עצמו לעשו כל כך ,דבזמן שקולו של יעקב בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשו (מדרש ילקוט פ' קטו) ובלא"ה אין
שליטה לידי עשו ,והיינו ששלח לו :אל תתמה במה שאני מכניע עצמי אליך
הגם ששמרתי תרי"ג מצות מ"מ לא הי' ביכלתי ללמוד מחמת מעשיו הרשעים
של לבן והיינו דאמר "ולא למדתי" ע"י "מעשיו הרעים" של לבן ,אבל כשיעזרני
השי"ת ויהי' לי הרחבת הדעת ללמוד וללון בעומק הלכה אז בלאו הכי אין
הידים ידי עשו.
(ערוגות הבושם)
כאשר שהה מרן הגרי"ז זצ"ל מבריסק בעירת המרפא "קריניצא" היה שם
באותו זמן גם הרב של לעמבערג ,חתנו של רבי לייב ברוידא זצ"ל .פעם אחת
כשטייל מרן הגרי"ז זצ"ל ברחובות העיר לצורך בריאותו ,נתלוה אליו הרב
הנ"ל ,וחזר בפניו על דבר תורה שאמר לבני קהילתו בשבת.
הנה כתוב בריש פרשת וישלח שאמר יעקב אבינו ע"ה "עם לבן גרתי" ומביא
רש"י "ותרי"ג מצות שמרתי ,ולא למדתי ממעשיו הרעים" .ולכאורה קשה
האיך היה ביכולתו של יעקב אבינו לשמור על כל התרי"ג מצוות ,והרי לבן
הארמי ביקש לעקור את הכל ,ובודאי היה בכל עת מפריע ליעקב כאשר בא
להתפלל וללמוד ,והיה עומד עליו לבלבלו ולהטרידו ...אולם התירוץ הוא,
שעל זה התכוון יעקב באומרו "ויהי לי שור וחמור" דכוונתו לומר שלבן היה
בעיניו כשור וחמור ,שלא התחשב בו ולא התפעל ממנו כלל ,ולכן לא למד
ממעשיו הרעים.
כאשר הלך הלה ,אמר מרן הגרי"ז זצ"ל כי אף אמנם שאין זה הביאור הפשוט
בפסוק [שהרי כתוב ועבד וגו' ,משמע דאיירי דהוו ליה בהמות כפשוטן] מכל
מקום עצם הדבר נכון הוא שאם נותנים חשיבות במידה כל שהיא לרשעים
אף בדבר פלוני או בתכונה פלונית שלהם על כרחו ילמד ממעשיהם...

א

משא"כ כשמבטלם האדם בליבו לחלוטין ,והם חשובים בעיניו כבהמות ממש,
כ"שור וחמור" ,אזי לא ילמד האדם מהם מאומה שכן חשובים הם אצלו כשור
וחמור.
והביא מרן הגרי"ז זצ"ל לדברי הרמב"ם בהלכות דעות פ"ו ה"א "דרך ברייתו
של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו וכו" ומדגיש
הרמב"ם "רעיו וחבריו" כי כאשר הם אצלו "כשור וחמור" אינו נמשך אחריהם.
(עובדות והנהגות לבית בריסק)
ויירא יעקב מאד ויצר לו (לב ,ח)
יש להבין ממה פחד יעקב ,ומהי הכפילות "וירא" ויצר"? וברש"י – וירא שמא
יהרג וייצר שמא יהרוג את אחרים.
ה"מלבי"ם" פירש וכן הוא ב"אהבת יונתן" ,שכשהרגיש יעקב שיש לו מורא
בליבו ,מיד "ויצר לו" על כך שהוא מתירא ,ודאג על שאינו שלם במידת
הבטחון.
הרבה מהמפרשים תרצו ש"אחרים" היינו רבי מאיר ,שיצא מבני בניו של עשיו.
וחשש יעקב שמא יהרוג הוא את "אחרים" שאם יהרוג את עשיו לא יוולד רבי
מאיר.
ב"אמרי שפר" מבאר לפי הנ"ל ,שהרי יעקב קנה את הבכורה מעשיו ,והיה זה
קנין על "דבר שלא בא לעולם" ,שהרי עדיין לא היה עבודה בבית המקדש,
ורבי מאיר הוא ס"ל שקנין שבדבר שלא בא לעולם קונה (יבמות צג) ,ויעקב
אבינו טען ש"קים לי" כרבי מאיר ,אבל כעת שאם יהרוג את עשיו ,ממילא לא
יצא ממנו רבי מאיר ,וממילא תיבטל המכירה.
ואילו בכלי יקר מפרש שיעקב ידע שעשיו אמר "יקרבו ימי אבי למות ואהרגה
את יעקב אחי" ,וכיוון שראה יעקב שעשיו בא להרגו ,חשש שאולי כבר
נסתלק יצחק ,וזה הכוונה "וירא יעקב" מעצם זה שעשיו רוצה להרגו" ,וייצר
לו" שמא מת אביו יצחק.
ויירא יעקב מאד ויצר לו (לב ,ח)
כתב רש"י "ויירא שמא יהרג ,ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים" .אפשר לבאר
על פי מעשה שמביא רבינו ה'בן איש חי' ,שפעם היה במלך צרפת ,שהיה לו
יועץ חכם חוזה בכוכבים ובקי באצטגנינות ,והיה מגיד לו תמיד נסתרות
ועתידות ,והמלך היה מאמין בו מאד לרוב חכמתו ,ויעשירהו ויכבדהו ,והנה
יום אחד נהפך לב המלך עליו ,על ידי הולכי רכיל שדיברו לשון הרע על היועץ
מרוב קנאתם בו ,שכאילו קשר היועץ קשר עם אויבי המלך להדיחו ממלכותו,
ותיכף גזר אומר להביא לפניו את היועץ ועלה בדעתו להיכנס עמו בדברים
טרם יהרגנו כדין מורד במלכות.
והנה כאשר הובא החוזה בכוכבים לפני המלך ,פנה המלך בשאלה ,האם יש
בידך לחזות מה צפוי לך בעתות כאלה? ויאמר החוזה יש ויש ,אמר לו המלך,
אם כן הגידה נא לי יום מותך ,ויבהל החוזה מאד שהרגיש כי רעה נגד פניו,
ויתבונן לחשוב במשטר הכוכבים בלוחות שלפניו ,ויעש כן בחכמה למראה
עיני המלך כאילו הוא רואה במשטר הכוכבים והמזלות ,ואחר איזה רגעים
השתנו פניו והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו ויאמר למלך :אדוני המלך,
הכוכבים גילו לי כי סכנה גדולה מרחפת על ראשי ,אולם צר לי מאוד כי על ידי
הכוכבים נודע לי שיום מותי יהיה לפני יום מותו של המלך ג' ימים ,ולא על
עצמי אני דואג אלא על אדוני המלך ,כי קרב קצו וקץ ממלכתו האדירה...
וישתומם המלך למשמע אזניו ,כי דברי החוזה הטילו עליו אימה ופחד ,ויירא
לנגוע בו ,ואז הוציא לאור משפטו ויצא זכאי לפני המלך ,ואדרבה ,שם המלך
משמר ללוות את היועץ בכל אשר ילך ,כי האמין שדברי חזונו יבואו באחרית
הימים ,ועל זה נאמר קהלת ז' י"ג "החכמה תחיה בעליה" .והנמשל ,הנה
ידועים דברי חכמינו (סוטה י"ג) שרבקה נתנבאה שיעקב ועשו ימותו ביום
אחד כמו שנאמר "למה אשכל גם שניכם יום אחד" .לכן פחד יעקב שמא יהרוג
את אחרים שאם יהרוג את עשיו ,הרי גם הוא ימות.
(לבוש יוסף בשם הגר"ע יוסף זצוק"ל)
ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה.
(לב ,ט)
על מה הסתמך יעקב שהם ישארו לפליטה?
בספר חנוכת התורה תירץ כך :דהנה איתא במדרש שמחנה אחת היתה רחוקה
ממחנה השניה מהלך יום .וידוע שיעקב הלך בהמחנה הראשונה .והנה רבקה
אמרה למה אשכל גם שניכם יום אחד שיעקב ועשו ימותו ביום אחד .אם כן
לפי זה אם יהרוג עשו המחנה ראשונה ויעקב בתוכם אם כן ימות עשו גם הוא
קודם שיבא להמחנה השניה .דהא עד מחנה השניה היה דרך מהלך יום והא
הוא עלול שימות ביום אחד כנזכר לעיל .אם כן יהיה המחנה השניה על כרחו
לפליטה.
(חנוכת התורה)
עוד יש במפרשים  ,שהיות ותפילה עושה מחצה ,ידע שמחנה אחד וודאי
ישאר.
ויאמר שלחני כי עלה השחר (לב ,כז)
וברש"י ,שהגיע זמנו לומר שירה .בספה"ק עבודת ישראל הביא לבאר ,שידוע
שהשטן בעצמותו אינו רוצה שישמעו לקולו ושיחטאו ,אלא שתפקידו הוא
לפתות את האדם ,כדי שיתגבר האדם ויקבל שכרו על זה ,ואם מפתה אדם
לעבור עבירה ,תקוותו שהאדם לא ישמע איליו ,ואם האדם נכשל ,הרי זה
מצערו.
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והנה כאן יעקב אבינו שהיה בעל כח גדול ,ובכל זאת לא השתמש בזה לשום
תאוות ,וכעת שנלחם עמו בפנים בפנים ,והתגבר על היצר ,הרי שהמלאך שמח
שמחה גדולה למאוד ,שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצחו ,וממילא הגיע זמנו
לומר שירה על שיעקב אבינו נצחו.
(עבודת ישראל)
והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו( .לג ,ג)
הנה נודע הסתירה בדברי חז"ל אם עשה יעקב אבינו ע"ה כראוי בזה
שהשתחוה לעשיו הרשע ,ונחלקו בזה המדרש והזה"ק ,דבזה"ק שבחוהו
ובמדרש 'טענו עליו טענות' כדרך הרה"ק מבעלזא שהיה קונס עצמו כל לילה
על מה שחטא בכמה וכמה עונות במחשבה...
וכנודע מה שסיפר דודי רבי יצחק לנדא ששמע את מהר"א שקונס את עצמו
על העבירה שהלביש את
הטלית קטן הפוך ,ואמר לו ר' יצחק הלא אני הלבשתי לרבי את הציצית והם
היו ישרים ולא הפוכים? אמר לו מהר"א 'נדמה לי שהיה לך רצון להלביש את
הט"ק הפוך' .כי יהודי לא יכול לצאת מחשבון הנפש ש'הכל בסדר' ,מוכרח
למצוא משהו שיחול עליו מצות התשובה.
וכתב האבן עזרא 'ויירא יעקב מאד וייצר לו' ,שואלים איך פחד יעקב והלא ה'
הבטיחו ,אלא שיעקב פחד שמא שגג במחשבתו ,וממילא בעבור זה לא יהיה
ה' עמו .והרמב"ן כתב שנתיירא יעקב שחטא בזה שהאריך בדברים עם לבן
בסוף פ' ויצא .וכן יש בהמשך הפרשה כמה וכמה 'עונות ופשעים' ,כמ"ש רש"י
דברי המדרש שכיון שהכניס את דינה בתיבה שלא יראה עשיו הרשע' ,לכך
נענש יעקב' שמנעה מאחיו ,שמא תחזירהו למוטב ,ולכן נפלה ביד שכם.
והקשה הסבא מקלם איך בקשו מיעקב שישיאנה לעשיו הרשע ,והלא כל
המשיא בתו לעם הארץ כאילו משליכה לפני הארי? ותירץ בדרך תורת ליטא,
הן אמת שהיה צריך להחביא את בתו דינה בתיבה ,אך כשסגר את המכסה
של התיבה ,היה שם סגירה מדי חזקה ,ושם תפסוהו על משהו שלא היה רק
כדי להצילה מעשיו ,אלא שעשיו לא יזכה בה ,היה שם משהו דמשהו
במהירות סגירת התיבה...
(הגרמ"י רייזמן)
יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי (לג ,יד)
ראיתי דיבור נאה בייטב לב בשם הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע על דברי הגמ'
בתענית כד :על רחב"ד שהלך ברחוב וירדו גשמים ,ואמר כל העולם בנחת
וחנינא בצער ,ופסקו הגשמים ,אמר רב יוסף 'מה אהני לגבי רחב"ד צלותא
דכה"ג שהתפלל ביוה"כ שלא יכנסו תפילת עוברי דרכים בשעה שישראל
צריכים לגשם' .וצ"ע שהרי רחב"ד היה חי בזמן שביהמ"ק היה קיים ,ואיך לא
נתקבלה תפילת הכה"ג ביוה"כ בגלל דברי רחב"ד ,ועוד צ"ע האם רחב"ד
אכפת לו שכל העולם בנחת ,והרי הוא אוהב ישראל .וי"מ דכיון שהוא שורש
צנור הפרנסה לבני ד ורו ,ממילא אם לא ירדו גשמים עכשיו ,ירדו לאחר מכן,
כי הוא כבר ימשיך להם פרנסה .אך מסתמא היה עניו ושפל רוח הרי לא יתכן
שהוא יעצור את הגשמים משום נוחיות שלו?
ופי' הרה"ק מבארדיטשוב שיש שני מיני אנשים ,עוברי דרכים והולכי דרכים,
יהודי שאינו צדיק דאחיד בשמיא וארעא ,הוא עובר דרכים ,כי הוא צריך
להגיע עד ניו יורק והוא צריך לעבור בדרכו הרבה מקומות .ממילא הוא
באמצע הדרך ,וכן בדרך קצרה ,מכאן עד רחוב מלכי ישראל יש דרכים באמצע
שאני צריך 'לעבור' אותם כדי להגיע למטרה שלי .זהו 'עובר דרכים'
אך המדרגה היותר עליונה שכל אמה וטפח שהוא נמצא שם ,הוא צריך להיות
שם ,לחשוב שם אנכי ה' אלקיך ,לחשוב מחשבה של קידוש השם ,לברך
שהכל ,ובורא נפשות ,ולהתפעל מפרח ושושנה וכו' ולהתבונן מגדולת ה',
יהודי כזה אינו עובר דרכים אלא 'הולך דרכים' .וכל יהודי צריך לזכות למדרגת
'הולך בדרך' ,שגם התחנות באמצע יש בהם מטרה ותכלית .כדרך אור
הבעש"ט והמגיד זי"ע.
סיפור השגחה פרטית נורא
סיפר האדמו"ר מפיטסבורג מאשדוד זצוק"ל ,הוא נסע עם ח' אנשים מבני
קהילתו לחתונה בניו יורק ,הטיסה עורכת שעתיים מפטסבורג לניו יורק ,כיון
שהתחילה הטיסה הודיעה הטייס שהמטוס בסכנה ואי אפשר להמשיך,
הציבור נכנס ללחץ גדול ,ולאחר כמה דקות הודיעה שיש במקום נדח שדה
תעופה קטן באמצע מדבר והוא נוחת שם להנצל מסכנה .האדמו"ר הסתובב
שם הלוך ושוב ,ודיבר עם חסידיו ,ועכבו אותם כמה שעות עד שיבא מטוס
חדש לקחת אותם לניו יורק .כיון שראו כך ,הגיע זמן מנחה ,וחשבו האיך
יתפללו הרי הוא רבי עם ח' חסידים הרי ט' ,והאיך יהיה להם מנין ,יש קבלה
מהבעש"ט שכל ט' יש להם עשירי ,ומסתמא כל כלל יש לו יוצא מן הכלל ,כי
היו כל המטוס גויים .וביקש הרבי להכנס לאחד הבנינים דשם שיוכלו להתפלל
בישוב הדעת ,כי אותו שדה התעופה היה מיוחד לחקלאים ,שהוא מקום ענק
של חקלאות ושם אורזים משאות הגידולים ושולחים אותם לניו יורק ,וניגש
אחד החסידים לבעלי הטרקטורון שנושא את הארגזים ,ושאל אותו איפה יש
מקום להתפלל .הנהג של הטרקטור נהיה חיוור והתעלף ,וביקש כוס מים
לשתות .לאחר שנתאושש סיפר להם שהוא יהודי יליד וויליאמסבורג
ממשפחה חסידית[ ,המעשה היה בשנת תש"כ] וירד מדחי אל דחי ובניו
שייכים לאומות העולם רח"ל וכו' וכו' ,ויהי בלילה ובא אביו בחלום בטענה
מדוע אינך שומר על היארצייט שלי ,הרי אתה הבן יחיד שלי ,היום הארצייט

המלאך שראה דוד היה שנים רבות קודם ,הנה לגודל המורא ,לא מש המחזה
מדוד כל ימיו ,ואף בעת זקנותו עדיין פוחד הוא ודמו צונן!
עשו אינו מתירא מן המלאכים
כעת נשוב לתחילת דברינו ונתאר זאת לפי מושגי זמנינו ...הנה יושב לו עשו
במשרדו ...שקוע במחשבות מלחמה הניצבת לפניו עם יעקב אחיו ...וכדרך העולם
העמיד לו שומרי ראש מגיבורי החיל ,לימינו ולשמאלו ...ואף סגור ומסוגר בכמה
דלתות ...ושאר חייליו עומדים נצבים ודרוכים סובבים בחצר לשמור הפתח...
ולפתע רואה הוא לנגד עיניו  -מלאכים ממש![ ...שהרי אין עיכוב חומרי לפניהם
ובודאי שלא הוזקקו להכנס דרך הפתח לאחר "סידור פגישה" עם עשו ]...והלא
תיכף בראותו אותם לפני ו ,היתה צריכה בהלת מות לאחוז בנפשו ,וליפול מכסאו
ארצה מתעלף מפחד!...
אך לא כך אירע ,עשו לא הוכה בהלם ,ואף לא נתקף בפחד ...ואדרבה! נשאר עומד
באדישותו ושלותו ,ואף השיב כנגדם בתשובת מלחמה! כמבואר בפסוק " -וישובו
המלאכים אל יעקב וגו' וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו".
הרי ,שאותו עשו הנדמה בעינינו לאדם שאינו משיג דברים מרוממים ,ואינו אלא
רשע פשוט ונבזה ,אשר שפת המקל שפתו ,הראה כוחו שאינו נרתע גם
ממלאכים! ...ולא עוד ,אלא שדוקא דברים גבוהים שהבנתם תלויה בדקות
ובעדינות הנפש ,הם הם שהרתיעו את עשו! וברמיזה קלה כבר הבינם ,כמבואר
(במד"ר ע"ה) ,ואף יעקב היה מזכיר לעשו שמו של הקב"ה כדי לייראו ולבהלו,
דכתיב "כי על כן ראיתי פניו כראות פני אלוקים" וגו'.
הנה למדנו ,כי אף מי שמשתעשע עם מלאכים ,ולא רק שמשתעשע עם מלאכים
אלא גם מתירא משמו של הקב"ה כמו שלמדנו מדברי המדרש שיעקב היה מזכיר
את שמו של הקב"ה כדי לבהלו ,עם כל זה יכול להיות  -עשו הרשע!!!
הארכנו בכל הענין יען כי חושבים העולם שעשו הרשע אינו שייך לנו ...כלומר
שאנו אין לנו צורך ללמוד מעשו ולהיזהר על עצמנו ,כי אין ענו עומדים בדיוטא
התחתונה כעשו הרשע ...אלא אדרבה עשו היה בעל השגה ,ועם כל זה עשה
מעשה רשעות! כך יש אנשים שרוצים לעשות מעשה צדקות ולבסוף עושים
מעשה רשעות ,מחרפים ומגדפים ...והכל לשם שמים ...אם אם יודעים אנו שעם
כל ה"לשם שמים" ...ואף אם ראיית מלאכים ופחד משם ה' ,וכו' ,אפשר להיות
עשו הרשע ,אזי יודעים אנו שיש להיזהר!...
רשע לשם שמים
כוונתינו בזה ,על מעשים נבזים מלאי רשעות ,שמצופים מבחוץ עם יראת שמים
יוקדת שמביאה לעשייתם!
והנה דוגמא לדבר  -מעשה שהיה.
בבהכנ"ס אחד אירע ב"שבת זכור" שהבעל קורא הקבוע נעדר לאונסו ,חפשו
המתפללים ותרו אחר בעל קורא זמני שימלא מקומו של זה הקבוע ,לבקשת
המתפללים נעתר נער צעיר ,שלא מכבר מלאו לו י"ג שנים ,שידע הקריאה ,ועלה
אל הבמה וקרא את הפרשה ,הכל הלך למישרים ,עד שהגיע למפטיר  -פרשת
זכור! כאן הופרה הדומיה ונעצרה המשך הקריאה ,לקולו הרועם של אחד מן
המתפללים שחשש לצאת ידי חובת הדאורייתא ,על סמך חזקה דרבה גרידא,
וגער בנער לעיני כל ,אתה לא "גדול"! רד מהבימה.
כאן כמה סערה בין המתפללים ,חלקם הצטרף ל"חששות" וחלקם טענו שאין
חשש ,ובתוך כך מביט "הצדיק הגדול הלזה" ...אל פני הנער לראות ולבדוק אם
"גדול" הוא ...היש לו חתימת זקן אם לאו ,ואילו חלק מן הציבור טען ,כי החושש
בדבר ייצא לחדר סמוך וישמע שם ה"זכור" מפי מבוגר שנתמלא זקנו ,אבל לא על
חשבון נער צעיר שעשה עמנו טובה בעת שנעדר הבעל קורא הקבוע.
זה בכה וזה בכה ...ובנתיים הנער שהטיב עם הציבור ,נהפך כתצוגה לעין כל ,לדיון
הלכתי מעמיק ...וצבע פניו משתנה חליפות ,וכדאמרו בגמ' על המתבייש ברבים
אזיל סומקא ואתי חיוורא ,ופני הנער חפו.
סוף הדבר היה שה"צדיק" המחמיר דנן ,בעזותו גבר על כל הטענות שלא לבייש
יהודי ,ולא נותר בידי הנער ברירה אלא לרדת מן הבימה ,ו"הירא שמים" דנן נעמד
במקומו ומחה את זכר עמלק בקריאת הפרשה ,בעוד שזה עתה בייש יהודי
ב"הידור נפלא" ,רח"ל ,כאילו היה הנער מזרע עמלק שמצוה לרומסו !...כך נראה
אותו בעל קורא החדש :עשו ליינט זכור! (עשו קורא זכור)...
שפתיים דולקות  -ולב רע
כך נראה "רשע לשם שמים" ...בפיו מתהדר על הידור מצוה ואילו מעשיו ,הם
מאלו שאין להם חלק לעוה"ב! ואכן כינויו הנ"ל הולם אותו ,כאשר הוא מזכיר את
עשו ,שאמר בו הכתוב" ,כסף סיגים מצופה על חרש שפתיים דולקות ולב רע"!
ששפתיו דולקות לקיים מצות מחיית עמלק ,אבל "לב רע" ,שלבו לב רע לעשותו
על חשבון נער צעיר.
מעשה מחריד נוסף שמענו מעד ראיה שנוכח בעת מעשה ,מעשה זה אף הוא
כקודמו שמוטב שהיה משל ולא נמשל ...אך עולה על הראשון בכך שכבר הובא
כל המעשה בדבריו של ר' ישראל בא' ממאמריו ,ובעוד שר' ישראל הביאו כמשל
בעלמא שמענו אנו לדאבונינו שהיה זה בפועל ר"ל!
פלוני שהיה נמוך קומה מאוד ,נזדמן לירושלים ושחח עם כמה אברכים על ענין
מה ,בעודו משוח ח עמם נזדמן למקום יהודי "ירא שמים" "ומהדר במצוות"...
ומשראה את נמוך הקומה ,נזכר בהלכה המחייבת לברך ברכת משנה הבריות,
והמחמיר הלזה שהיה גם בר אוריין כנראה ,העלה ברעיונו "הידור נפלא" ניגש אל
נמוך הקומה ,נטלו בידיו והגביהו  -כדין 'חפצא דמצוה' שמצוה ליטול ביד!...
בנוסף ל"מעלותיו" היה אף "מחבב" ומדקדק בברכות השבח ,ומפני כך החל
להתנענע בסילודין לכוון לבו אל הברכה לקילוס עילאה ,ובעוד שהנמוך קומה
המסכן ,מנוענע ביד "הצדיק" כאילו לולב הוא ביד מהדר במצוות ,פתח את פיו
"בשפתיים דולקות" ,ובירך ברוך אתה ד' ...משנה הבריות!...

ואתה צריך להתפלל במנין ולומר קדיש .אמר לו הבן בחלום ,הרי כבר נפלתי
מדחי אל דחי ,מה לי ולתפילה ,ואיפה יש לי מנין לומר קדיש כאן במקום
עבודתי .בסוף הבטיח לאביו שאם יהיה מנין יתפלל ויאמר קדיש .וכך סיבב
הקב"ה ובאו ט' אנשים והוא התפלל בציבור ואמר קדיש לעילוי נשמת אביו.
וכך נתקרב היהודי ונהפך לחסיד פיטסבורג נלהב...
הרי שהרבי מפיטסבורג לא היה 'עובר דרך' אלא 'הולך דרך' ,הוא היה צריך
להיות במקום ההוא ,לקרב נשמה לאביו שבשמים ,וכך צריך כל יהודי
להשתוקק להיות 'הולך דרך' ,הגם שלא תמיד רואים סיפורים כאלה לעין כל,
אבל באותו שדה התעופה היה ניצוץ קדוש באותו שדה התעופה ,שאתה
היית צריך להעלותו דווקא במקום ההוא ובזמן ההוא ,וגם זה יכול לגרום
שהמטוס ייאחר או יבא בזמן ,כשיהודי יודע שמה' מצעדי גבר כוננו ,ולא רק
דרכו יחפץ ,אלא כל פסיעה ופסיעה יש לה חשבון עליון.
וכ' הרה"ק מבארדיטשוב שכשהתפלל הכה"ג שלא יפסקו גשמים ,התפלל רק
'אל יכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים' יהודי שהוא ממהר לדרכו והגשם מפריע
לו ,אל תעלה תפילתו ,שהרי אינו מחשיב את אמצע הדרך ,ממילא נדחה הוא
מפני הגשמי ברכה ,אך צדיק ונלוה אליו שהוא 'הולך דרך' ,הרי הוא עובד את
ה' בכל מקום ובכל פסיעה ,ממילא הוא טוען לפני הגשמים ,אני עושה רצון
קוני ,ממילא נדחה הגשם מפניו .זהו התפעלות של רב יוסף מה אהני תפילת
כה"ג לפי רחב"ד ,שכלפי צדיק כזה לא התפלל הכה"ג כלל.
ו כתב הייט"ל ע"פ מש"כ בתהלים לב' .על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת
מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו' שלא יבואו לו שטף מי גשמים
בדרכו ,איך ימנע הוא תפילת הכה"ג? 'אשכילך ואורך ,בדרך זו תלך' ,שתהיה
הולך דרכים ולא עובר דרכים ,אזי לא יבואו לך שטף מים רבים בדרך.
וז ה שאמר עשיו ליעקב ,יעקב אבינו עובר דרך אלא הולך דרך ,כמו שנאמר
ויעקב הלך לדרכו ,כשעשיו מבקש ללכת עמו ,אומר לו יעקב ,סליחה' ,יעבור
נא אדוני' ,אתה עובר דרך ולא הולך דרך' ,ואני אתנהלה לאטי' לרגל הנצה"ק
שאני צריך להעלות בדרכי ,וזה שאמר יוסף לאחיו ,אל תפסיעו פסיעה גסה,
אל תרגזו בדרך ,תהיו הולכי דרכים ולא עוברי דרכים .א מחיה.
(הגרמ"י רייזמן)

 מאוצרות המגידים 
וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום (לב ,ד).
וישלח יעקב מלאכים ,מלאכים ממש ,ב"ר (רש"י) .וביפ"ת (כאן) מביא מהילקוט,
שהיה מבקש לשלוח שלוחים אל עשו ולא היה אדם רוצה לילך שהיו מתיראים,
עמד ושלח מלאכים.
הנה לפנינו דבר פלא ,עשו נפגש עם מלאכים ממש  -ואינו מתיירא מהם כלל! ואם
הי ה עשו כפי המצטייר בעינינו ,כגס ושפל ,הרי שהיה צריך להתיירא ולפחוד
מפגישת המלאך ,ונמחיש מעט האיך נראית פגישת אדם עם מלאכים.
פגישה עם מלאכים
מעשה בהחפץ חיים זצ"ל אשר סיפרו בעצמו לפני תלמידיו ,ור' שלום מאיששוק
 שהיה בין השומעים ,סיפר זאת לר' ברוך בער זצ"ל ,ואנו שמענו את כל המעשהמפלוני שנחבא בחדרו של ר' ברוך בער בעת שר' שלום מאיששוק סיפר זאת.
וכה סיפר החפץ חיים:
בהיותי בן חמש עשרה שנה ,פתח הח"ח ,נסעתי ללמוד בישיבתו של ר' נחומקה
הורודנער זצ"ל ,והבחינו התלמידים שמידי לילה לאחר חצות ,היה נעלם ר' נחום
לזמן מה ,וכאשר בדקו אחריו ,מצאו שהולך הוא לביהכנ"ס שבעיר שהיה באותה
שעה ריק מאדם.
נפשי חשקה לדעת מעשיו של הרבי לאחר חצות הלילה ,ממשיך הח"ח לספר,
הלכתי לאותו ביהכנ"ס לתפילת ערבית ,וכשכל הקהל שבו לביתם נחבאתי בעזרת
נשים מתחת הספסל ,עד שנעל השמש את בהכנ"ס והלך לו.
בשעת חצות ליל ,שמעתי את קול חריקת המנעול ,והבנתי כי הרבי נכנס כעת
לביהכנ"ס ,רעד חלף בגופי ,התבוננתי בדריכות מבעד למחיצה לראות ולהתבונן
במעשיו של הרבי זצ"ל ,והנה ר' נחומקה עלה על הבימה ,והכניס ידו אל אחת
התיבות של ה"שמות" שעמדו שם ,ומוציא מתוכה איזה ספר ,וכנראה שהיה זה
ספר קבלה ,והחל מעיין בו.
וכאשר החל ללמוד בו ראיתי לפתע אש סביבותיו ...רעדה אחזתני ורציתי לצעוק
 גוואלד ,עס ברענט א פייער! (הצילו! אש מתלקחת!) אך הרגשתי שלא מדוברבאש טבעית ,עמדתי איפוא בשתיקה ולא הוצאתי הגה ,אך רעדתי כולי ושיני דא
לדא נקשן ,מספר הח"ח ,וחשבתי שנשמתי פורחת מתוכי! מרוב פחד!
כך נמשך הדבר כשעה שלימה ,וכאשר סגר את הספר נעלמה האש! לגודל
המראה הנורא הלזה  -מסיים הח"ח את סיפורו ,לא היה בכוחי לעמוד על רגלי
והמשכתי לשכב על הספסל עד אור הבוקר ,כשכל גופי רועד מפחד המראה
הגדול.
הנה לפנינו מושג מ ה על חזיונות שמימיים ,ואיך הרגיש הח"ח בעת שראה רק את
האש! אכן ראיית מלאך ממש ,שזהו כבר חזיון יותר נורא ,הלא הפחד והמורא,
גדול שבעתיים!
ואל תאמר אשר רק בדורותינו אנו הפחד הוא כה רב ,אלא אפי' בדורות הקודמים
שהיו רגילים לראות מלאכים ,היה פחדם ומוראם מראות מלאך לאין ערוך ,וכפי
שמצאנו בדוד המלך ע"ה.
"והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו" (מלכים א ,א ,).ופירש
רש"י ,לפי שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו ,נצטנן דמו מיראתו ,ואף שראיית
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אין מן הצורך להאריך בגנות הענין ,רק נוסיף ,שמן הסתם מעשים "וחומרות" כעין
אלו ודומיהם אינם מצויים אלא כשנעשים בפני אחרים ...להתכבד בעיניהם
להיחשב כיר"ש ,ואותו פלוני שהוריד את הנער מן הבימה לחומרא בקריאת
התורה ,נוכל לבודקו ולתהות על קנקנו באם הוא יתפס באיזו שאלה הלכתית,
האיך תהיה תגובתו ...וכן אותו פלוני המהדר "בברכות" השבח כשרואים אותו בני
אדם ועל דמו של יהודי נכלם ,האם מהדר בין הוא בין כותלי ביתו כשאין איש
רואהו ,בברכת אשר יצר ג"כ?!...
עשו הרשע אף הוא כן ,לפני אביו מחפש להתכבד ולהראות רוב צדקותו ,לפיכך
מרמהו ושואל כיצד מעשרין את המלח ...אך בלבו פנימה מקוננת המחשבה
"יקרבו ימי אבל אבי" ,וכבר דימהו חז"ל לחזיר שפושט טלפיו ואומר כשר אני! ויש
להטעים הדבר במשל החזיר ,שהמחמיר דוקא כשרואים אותו אחרים  -דומה הוא
לחזיר ,ומשום שהחזיר ידוע לכל כי אינו כשר ,אך בכ"ז החזיר פושט טלפיו ,וחושב
להשתבח ע"י כך בפני רואיו על כשרותו ,אך כמה מגוחך הוא  -שאינו אלא חזיר...
כמו"כ המהדר בחומרות וחושב להתכבד על הידוריו וכשרותו בקלון חבריו דומה
הוא לזה ממש ,שהוא עצמו אמנם אינו רואה וחש בנגע עצמו ,אך העומדים כנגדו
רואים ומראים באצבע שאינו אלא אדם הדומה לחזיר!...
(לב שלום)

נשאלתי שאלה ,ואני מודה :לא ידעתי את התשובה .התורה הקדושה מספרת
שעשו לקח כל אשר לו והלך לשעיר "מפני יעקב אחיו" (בראשית לו ,ו) .פירש
רש"י :מפני שטר חוב של גזרת "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם"
(בראשית טו ,יג) .ונדחה לנצח .כי אמר :אלך לי מכאן ,אין לי חלק לא במתנה
שנתנה לו הארץ הזאת ,ולא בפרעון השטר".
וקשה ,לפי זה .שהרי שבט לוי לא נשתעבדו במצרים (שמות רבה ה ,כ) ולא פרעו
את השטר ,ויש להם נחלה בארץ .שכך אמרו במשנה (מעשר שני פ"ה הי"ד ,ונפסק
ברמב"ם) שלוי מביא בכ ורים וקורא ,לפי שיש לו נחלה בארבעים ושמונה ערי
הלויים (יעוין בתוספות וצל"ח ברכות כ ע"ב" ,כפות תמרים" סוכה לח ע"א" ,מגן
אברהם" קפו ,א)!
ועוד :לפני מתן תורה נאמר" :וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו" (שמות יח,
כז) .ואמרו על כך במדרש (פסיקתא דרב כהנא יב ,טז) :זהו שנאמר" :לב יודע מרת
נפשו" ,ולפיכך "בשמחתו לא יתערב זר" (משלי יד ,י) .אמר הקדוש ברוך הוא:
ישראל היו משועבדים בטיט ובלבנים במצרים ,ויתרו יושב בתוך ביתו השקט
ובטח ובא לראות בשמחת התורה עם בני? לפיכך" :וישלח משה את חתנו"!-
יתרו לא זכה להיות נוכח בקבלת התורה ,משום שלא היה בשעבוד חומר ולבנים
במצרים .ובני שבט לוי ,לא זו בלבד שזכו להיות ,אלא משה רבינו הוא מנחיל
התורה ,ואהרן ובניו במחיצה הקרובה ביותר אל ההר (רש"י שמות יט ,כד) .ולא
עוד אלא שישראל חששו שעיקר התורה לבני לוי נתנה (רש"י דברים כט ,ו) .והרי
לא היו בשעבוד חומר ולבנים!
שאלה קשה!
שבתי לביתי ,ועיינתי ,ומצאתי את התשובה.
בספרים הקדושים מובאים דברי הזוהר הקדוש (ח"א כז ,א) על הפסוק" :וימררו
את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" (שמות א ,יד),
"בעבודה קשה" זו קושיא" .בחמר" זה קל וחומר" ,ובלבנים" בלבון ההלכה" ,ובכל
עבודה בשדה" זו ברייתא .והענין שכאשר פיתה פרעה את ישראל לבוא ולעבוד,
לא באו בני לוי (שמות רבה ה ,טז) משום שקבלו עליהם עול תורה ,וכל המקבל
עליו עול תורה פורקים ממנו עול מלכות (אבות פ"ג מ"ה) ,ולפיכך נפטרו מעבודת
הפרך ("שפתי כהן" במדבר א ,טז).
עכשיו הכל מובן -
עשו הלך להר שעיר לרעות את מקנהו ,ויתרו ישב שוקט בביתו .אבל בני לוי היו
במצרים ,אלא שהמירו את העבודה הקשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה
בעמל תורה בקושיות ולבון הלכה .היש עוד פלא בכך שבמתן תורה זכו למלוא
הקירבה ,והם נהנים מיבול הארץ המובטחת בלי טרחה!
במדרש (בראשית רבה ס ,ב) כינו את אליעזר עבד אברהם בכינוי" :עבד משכיל"
(משלי יז ,ב) .ובארו :ומה היתה השכלתו ,אמר" :כבר קללתו של אותו האיש בידו".
שהיה בן כנען ,שנתקלל" :ארור כנען ,עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט ,כה).
ואז" ,שמא יבוא כושי אחד או ברבר אחד וישתעבד בי ,מוטב לי להשתעבד בבית
הזה"  -בבית אברהם .ואיזה שעבוד ,להיות דולה ומשקה מתורת רבו (יומא כח
ע"ב) ,זקן ביתו המושל בכל אשר לו (בראשית כד ,ב)! " -ולא בבית אחר"!
כמה נפלאים דברי רבי יהודה הלוי זצ"ל" :עבדי הזמן ,עבדי עבדים הם .ועבד ה'
הוא לבדו חפשי" ,שהרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" (אבות פ"ו מ"ב),
"ועל כן ,בבקש כל אנוש חלקו ,חלקי ה' אמרה נפשי!" (איכה ג ,כד).
במקום להיות עבד לעבדים  -ובכלל זה עבד ליצריו ומאוייו  -נהיה בכלל "עבדך
מלך ,כמלך!" (שבועות מז ע"ב).
אברהם אבינו היה לעבד ה' ,וזכה לחיים שהם מעין עולם הבא (בבא בתרא יז ע"א).
אליעזר היה לעבדו ,ונכנס עמו לגן עדנו ,ולקבלת רבותינו נכנס לגן העדן בחייו
(ילקוט שמעוני בראשית כד)!
וברירה זו נצבת בפני כל אדם -
זכה אדם והוא בגן העדן ,ואת ה"לעבדה ולשמרה" הוא מקיים בלימוד התורה
ושמירת מצוותיה .לא זכה ,מגרש הוא עצמו מגן העדן ,ואת ה"לעבדה ולשמרה"
מקיים הוא בגזרת "בזעת אפיך תאכל לחם" ,ובעצבון יאכלנה כל ימי חייו ,כפליים
כיולדה רחמנא לצלן!.
ונספר -
עיר המלוכה וינה היתה מקום מושבם של טובי הרופאים ,גדולי הפרופסורים
בעולם .המונים נהרו ובאו למצוא מזור לתחלואיהם ,בהם רבים שהפרוטה אינה

ד

מצויה בכיסם .הבריאות מעל לכל" ,וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב ,ד),
יוציא לרופאים ולתרופות .אבל לדמי אכסניה לא השיגה ידם .היה בוינה יהודי
אמיד ,שזכה במצוה זו .ביתו היה פתוח לרוחה ,שימש אכסניית חינם לכל חולה
וסובל ,אף עזר להם בכספ ו ויצר קשרים עם הרופאים המומחים ובתי החולים.
ביתו היה כמדבר ,אסקופה הנדרסת ,הפקר לכל .הוא שמח בכל אורח ,ראהו
כדורון השלוח ממרום .אבל לאשתו ,זה הפריע .נכספה לפרטיות ,חשה כאלו
התגוררה בבית נתיבות הומה ,דחקה בו שישים לזה קץ.
נקלה בכף הקלע ,אוי לו אם ישמע ואוי לו אם יסרב .באותם הימים ,תחילת אלול
שנת תרפ"ג ,התקיים בוינה מעמד אדיר של כבוד התורה ,נערכה בה הכנסיה
הגדולה הראשונה של אגודת ישראל ,בראשות ה"חפץ חיים" זצ"ל שנשא בה את
נאום הפתיחה .החליט לעלות לאכסנייתו של החפץ חיים ולשאול בעצתו .ככלות
הכל ,חסד מתחיל בבית" .צדק משלך ,ותן לו" (בבא בתרא פח ע"ב) ,דלא מקרי
צדקה ,אלא הנותן משלו (תוספות קדושין ח ע"ב) .אולי באמת אין לו רשות
לעשות חסדים על חשבון הבית" ,ביתו זו אשתו" (ריש יומא) -
בעל האכסניה של ה"חפץ חיים" הכירו .אמר שה"חפץ חיים" סועד עתה פת
שחרית .יכניסו אל הטרקלין ,ולאחר הסעודה ישטח מבוקשו .עלה ,ועמד מן הצד.
ה"חפץ חיים" אמר כהרגלו מזמור "ה' רועי ,לא אחסר" (תהלים כג) ,כפי שפסק
ב"משנה ברורה" (סימן קע ,א)" ,שהוא מדברי תורה ותפלה על מזונותיו" ,וסיים
בפסוק" :אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ,ושבתי בבית ה' לארך ימים" .פתח
ואמר :הפתגם השגור אומר ,שהטיפש עושה גם מזהב אשפה" ,איזהו שוטה,
המאבד מה שנותנים לו" (חגיגה ד ע"א) ,ואלו הפיקח עושה גם מאשפה זהב -
מעניקים לאדם עושר ,זהב .אם פקח הוא ,עושה בו צדקה וחסד ותומך תורה,
והזהב הופך לאוצר נצח .אם טפש הוא ,מרבה בו מעדנים ותפנוקים ,ועושהו
לאשפה...
ומעניקים לאדם אשפה ,רחמנא לצלן ,נקצבים לו יסורים ,ה' ירחם" .העולם הזה,
נוה התלאות" (ספר הישר ,שער ו) .אם פקח הוא ,יעבור אותם ב"חיי צער תחיה
ובתורה אתה עמל" (אבות פ"ו מ"ד) ,כי "אין לך אדם בלא יסורים ,אשרי מי
שיסוריו באים עליו מן התורה" (בראשית רבה צב ,א) .וכמו שאמרו (בסנהדרין צט
ע"ב) על הפסוק "אדם לעמל יולד (איוב ה ,ז) ,הכל עמלים ,אשרי מי שעמלו
בתורה ,ואז הופך הוא את ה"אשפה" ל"זהב" .כי "אנו עמלים ,והם עמלים .אנו
עמלים ומקבלים שכר [גם עבור העמל] ,והם עמלים ואינם מקבלים שכר" (ברכות
כח ע"ב) -
יש לך אדם  -המשיך ה"חפץ חיים"  -נגזרו עליו יסורים ,עגמות נפש .והוא מכניס
אורחים ,והם טרחנים ,ונרגנים ,ויש כפויי טובה ,ויש שאינם כה נקיים .והוא סובל.
כמה שכר יקבל על כל הבלגה וסבל ,ועם זה נפטר הוא בכך מהיסורים שנקצבו לו.
ואם בגלל זה סובל הוא מאשתו ,ואין לנו מושג איזה סבל זה ,שכבר אמרו" :כל ימי
עני רעים" (משלי טו ,טו) זה הסובל מאשתו (סנהדרין ק ע"ב)" ,כל רעה ,ולא אשה
רעה" (שבת יא ע"א)  -כמה צרות חוסך הוא ,מלבד השכר המעותד לו!
וזהו שבקש דוד המלך עליו השלום" :אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" .רבונו של
עולם ,אם נקצבו לי רדיפות ,שתהיינה רדיפות מצד טוב וחסד שאעשה" .ושבתי
בבית ה' לארך ימים" ,ירבה שכרי בעולם שכולו ארוך (קדושין לט ע"ב) ,וארויח
בגינן .כך יוצרים מ"אשפה" "זהב"!
וקיבל תשובה ,עוד בטרם פצה פיו לשאול!
ושמעתי על כך ספור נפלא בילדותי.
אדם הזדמן לנמל הגדול באודסה ,ו ראה ספינות באות ופורקות מטען ,סחורות
שהביאו ממדינות הים ,וטוענות תבואה וסחורות המיועדות לארצות רחוקות.
לפתע צד עינו ספינה ,שטוענים אותה באבנים כבדות!
פנה לרב החובל שעקב מהרציף אחר הטענה ,ותמה באזניו" :תבואה וסחורות,
מובן .אבל אבנים ,למה? וכי חסרות אבנים בנמל היעד?"
ענהו הקברניט" :התשובה פשוטה .אניה ללא משא צפה על פני המים ועלולה
לאבד את שווי המשקל ולטבוע בסערה .חייבת היא להיות עמוסה במדה מסוימת
של סחורה ,שתשקיעה במים עד ירכה .כל ספינה יוצאת מכאן טעונת סחורה .לי
אין סחורה לקחת ,אני יוצא ליבא סחורה ממדינת הים  .לכן בדרכי לשם אני טעון
אבנים שיכבידו וייצבו" -
ללמדנו שאם אין נוטלים סחורה ,טוענים אבני משא!...
(והגדת)

שאלה המתעוררת בפסוקים נוגעת לדבריו של עשו ליעקב .יעקב אבינו שולח
מנחה לעשו ,והנה הוא רואה את עשו בא ,הוא חוצה את העם שאתו לשניים,
מעמיד את הילדים כל אחד במקומו ,ומתקרב לעבר אחיו עשו.
המפגש המתואר בפסוקים מתחיל בין יעקב ועשו (שם ד)" :וירץ עשו לקראתו
ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו" .לאחר מכן מתבונן עשו ורואה את הנשים
ואת הילדים אשר שייכים ליעקב .אז שואל עשו (שם ח)" :מי לך כל המחנה הזה
אשר פגשתי" .משיב לו יעקב" :למצא חן בעיני אדני".
כששומע זאת עשו הוא מגיב" :יש לי רב ...יהי לך אשר לך" ,ורש"י מפרש" :כאן
הודה לו על הברכות".
כל הענין כולו תמוה ביותר :במשך שלושים וארבע שנה זועם עשו על יעקב
ומתכנן לנקום בו באופן הגרוע ביותר.
מלבד ענין גזלת הברכות ,נוטר עשו עוד 'חשבון' ישן עם יעקב על שנטל ממנו את
הבכורה בהיותו בן חמש עשרה .מהספור על הבכורה על הברכות עברו ארבעים
ושמונה שנה .ארבע עשרה שנה שהה יעקב בישיבת שם ועבר ועוד עשרים שנה
בבית לבן אם כך ,הרי אלו שמונים ושתים שנים רצופות של כעס וטינה!
בארבע עשרה שנות למודו של יעקב בישיבת שם ועבר המתין עשו בשקט,
בעשרים השנים שבהם שהה יעקב אצל לבן הוסיף עשו לחכות.

סוף סוף הגיע הזמן להשיב לו מנה אחת אפיים על גזלת הברכות .לשם כך הוא
גייס ארבע מאות שכירי חרב ,ציד את כולם במיטב הנשק ,רובי קלצ'ניקוב ביד ימין
ו'אם שש עשרה' בשמאל ...ומדריך אותם לירות עד שיביאו לו את גלגלתו של
יעקב...
במהלך הדרך כולה הם צועדים נחושים לנצח ב"קרב החיים" הצפוי מול יעקב
שנוא נפשו של עשו .אפילו המנחות שנשלחות בזו אחר זו לעברו ,אינן מצליחות
לשכך את עצמת השנאה.
והנה מגיע רגע המפגש המיוחל...
בא עשו ,נופל על צוארו של יעקב ושואל" :מה שלומך? ...האם יודע אתה מדוע
באתי?  -הגעתי לאחל לך כל טוב ,והברכות המדוברות ,ובכן  -שיהיו שלך ,אחי.
יהי לך אשר לך."...
הייתכן?!
למצוא חן בעיני אדוני...
עשו שואל את יעקב" :מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי" ,ויעקב עונה" :למצא
חן בעיני אדני".
את שאלתו של עשו מפרש רש"י בשני אפנים :על פי הפשט  -זו המנחה ששלח
יעקב ,ולפי זה מובנת תשובת יעקב :המנחה ,אכן ,הגיעה כדי למצוא חן בעיני עשו
ולשכך את כעסו.
על פי הדרש ,אומר רש"י ,באותו לילה שבו נאבק יעקב עם מלאכו של עשו ,גם
ע שו ואנשיו לא ישנו .כת של מלאכים הגיעה אליהם והחלה לדחוף אותם אחורה,
תוך כדי מכות עזות .מכות ממלאך ,הן המכות הגרועות ביותר ,משום שאפילו לא
יודעים מהיכן הן הגיעו ,ואיך להתגונן מהמכה הבאה...
"מי אתם?" ,שאלו המלאכים ,ומששמעו שאלו הם אנשי עשו אמרו" :הכו הכו".
ה מכות היו כה נוראות ,עד שאנשי עשו החלו לצעוק" :עזבו אותנו ,האם יודעים
אתם מיהו עשו? בנו של יצחק ,"...אולם המלאכים המשיכו להכות" .עשו הוא נכד
לאברהם אבינו" ,ניסו האנשים לומר ,אך המלאכים הוסיפו להכות ,לבסוף צעקו:
"עשו הוא אח של יעקב" ,ובאותו רגע אמרו המלאכים" :אם כך ,הרי אתם משלנו...
סליחה ,זו טעות ,"...ועזבו אותם לנפשם...
רק נעלמו אלו ,והנה הגיעה כת נוספת ,שוב חוזר המעשה על עצמו .הם זוכים
למכות ודחיפות ,אומרים שהם אנשי עשו ,והמכות רק מתגברות ,מנסים להתלות
בזכותם של יצחק ושל אברהם ,ללא תועלת .רק כאשר הם מזכירים את יעקב,
עוזבים אותם המלאכים לנפשם.
כך היה במשך הלילה כולו .לכן ,מיד כאשר נפגש עשו עם יעקב הוא שואל אותו:
"מי היו כל המלאכים שנפגשו אתי? מה פשר המכות הללו שקבלנו במשך כל
הלילה האחרון? כל האנשים שלי מגובסים."...
עונה לו יעקב" :למצא חן בעיני אדוני"...
לפי מדרש זה תשובת יעקב איננה מובנת :האם המכות נועדו כדי למצוא חן בעיני
עשו?
כדי להשיב על הקושיות הללו ,עלינו לעיין בשרשי השנאה העצומה שרחש עשו
ליעקב ולהבין את פשרה.
מדוע חשב עשו שהברכות מגיעות לו?
שנאתו של עשו ליעקב נובעת מלקיחת הברכות על ידי יעקב ,ועלינו להבין ,האם
עשו הינו בעל הבנה דלה כל כך שלא הצליח להשיג בשכלו שיעקב הוא איש צדיק,
יושב אהלים ועוסק בתורה ,ומשום כך מגיעות לו הברכות על פי דין?!
וצריך לומר ,שעשו אחז בהשקפה שונה וסבר כי אדרבה ,דוקא משום שיעקב
לומד תורה ואינו עוסק בישובו של עולם  -לא מגיעות לו הברכות .שהרי עשו היה
אפיקורס והיה אומר (סנהדרין צט ע"ב) "מאי אהנו לן רבנן?"  -מה התועלת שיש
לנו מלומדי התורה?
הוא החזיק בדעה שיעקב מבזבז את זמנו ביושבו על התורה ועל העבודה! ...כפי
שהמשכילים היו נוהגים לקרוא ללומדי התורה" :בענק קוועצ'ערס" ,כלומר:
לוחצי ספסלים  .לפיכך ,בהתאם להשקפה זו ,היתה לקיחת הברכות על ידי יעקב
עוול משווע! הוא באמת לא חשב שהברכות מגיעות ליעקב! ומכאן מקורה של
השנאה היוקדת כלפי יעקב.
כך חכה עשו ליעקב כדי להנקם ממנו במשך שמונים ושתים שנה.
הכל היה טוב ויפה עד ללילה האחרון לפני המפגש עם יעקב ...עשו צעד בראש
קבוצה גדולה של ארבע מאות איש לפגוש את יעקב .ואז ,רגע לפני המפגש
המיוחל שבו סוף סוף "יסגור חשבון" עם אחיו על כל מה שעולל לו ,הוא סופג
מכות נמרצות מן המלאכים .הוא אינו יודע מי הם .אנשיו מדברים על לבם של
המלאכים שיניחו לו .רק לבסוף כשאומרים למלאכים שהוא אחיו של יעקב ,אמרו
המלאכים" :אם כן משלנו אתם" ,והניחו לעשו.
רגע זה חולל אצל עשו טלטלה בכל תפיסת העולם שלו .עד עתה סבר כי אין ערך
ללומדי התורה" ,מאי אהני לן רבנן" ,ומתוך נקודת מוצא זו השתית את חייו :הוא
בז לבכורה ,הוא סרב לתמוך ביעקב הלומד תורה .והנה עכשיו באו המלאכים והכו
על קדקדו :דע לך שבשעה שיעקב לומד תורה ,אתה מפסיק לקבל מכות.
באותו רגע לא נדרש עשו 'להאמין' בתורתו של יעקב ,אלא ידע זאת באופן הברור
ביותר .הוא הבין וראה בעיניו ,שכאשר הוא מזכיר את היותו אחיו של יעקב ,לומד
התורה ,הוא מפסיק לקבל מכות.
כאשר פגש מיד לאחר מכן ביעקב הוא שואל" :מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי"
 לשם מה היית צריך להקים עלי את כל המלאכים האלה שיכו אותי ויפגעו בי?השיב יעקב" :למצא חן בעיני אדני"  -כדי שתווכח שללמוד התורה שלי יש ערך,
ותבין שלא אני חי בזכותך ,אלא אתה חי בזכותי! אם עשו יבין זאת ,תתפוגג
השנאה והטינה שיש בלבו של יעקב ויסלח לו על שנטל ממנו את הברכות.
ה'שפה' שהבין עשו...

ה

הדרך לגרום לעשו לדעת ולהבין את חשיבות התורה ,מזכירה את הספור אודות
אדם אחד שנעמד מול הפקידה בבנק ובקש למשוך עשרים אלף שקל מן החשבון
שלו .הפקידה הקלידה את הנתונים שהכתיב לה ,וגלתה שהוא באוברדרפט של
מאתים אלף שקל.
"אין אפשרות אדוני" ,אמרה לו.
"אבל אני רוצה".
"אי אפשר".
"אבל אני צריך".
"מה לעשות?".
היא ניסתה להסביר לו שוב ושוב ,אבל האיש לא הצליח להבין .תור ארוך החל
להשתרך אחריו ,והפקידה שהיתה אובדת עצות ,קראה לבסוף למנהל הבנק
לפתור את הבעה.
המנהל הוציא לפני האיש דפי חשבון ,הראה לו את הנתונים ,והסביר לו שאין
אפשרות למשוך יותר כסף ,אבל הוא בשלו  -הוא רוצה כסף...
עשרים אנשים כבר עומדים בתור קצרי רוח ,ולבסוף נגש אחד מהם ,חם מזג
מטבעו ,וסטר לו על לחיו .באותו רגע הסתובב האיש והלך.
"אדוני" ,קרא לו המנהל" ,מדוע לא הלכת קודם?"
"כי אתה רק אמרת לי" ,ענה הלקוח "והוא  -הסביר לי."...
בלי מכות עשו לא הצליח להבין ,ומכיון שכך ,היו זקוקים לכתות המלאכים
ש"יסבירו" לו...
מאורע דומה מובא בספר "לב אליהו" מפי רבי הירש ברוידא ,חתנו של הסבא
מקלם זצ"ל ,שספר כי הצאר ניקולאי היה אמור לעבור בתחנת הרכבת בעירו,
ואלפי בני אדם התאספו כדי לראות את פניו .רבי הירש ,שהיה באותה עת בחור
צעיר ,הצטרף גם הוא להמון הנלהב .כל הלילה המתינו כולם בקוצר רוח ,וכאשר
הגיעה רכבת המלך החלו כל האכרים להריע בקולי קולות.
אחד מן השרים שליווה את המלך יצא .הניף את ידו למעלה כדי להשתיקם,
וכשהשתררה במקום דממה ,אמר להם" :רבותי ,שימו לב  -המלך עייף ושכב מעט
לנוח ,בבקשה מכם ,אל נא תפריעו אותו ממנוחתו ...לכו לבתיכם ושובו לכאן בעוד
שעה".
מיד כשסיים הסתובב ונכנס לקרון ,והנה ,רק נבלעה דמותו בפתח ,החלו שוב
האיכרים המגושמים לצעוק ולהריע למלך ...שוב יצא השר ואמר להם" :היכן
הנימוסים שלכם? אמרתי שהקיסר עייף וזקוק למנוחה! לכו הביתה ובואו בעוד
שעה!".
הצבור נתן לו לסיים את המשפט ,אבל כשנכנס  -חזרו כולם לצעקותיהם
הקודמות .בפעם השלישית הצטרף אליו קצין בעל דרגה נמוכה ממנו ,ורבי הירש
שמע אותו לוחש לשר" :הרשה לי לדבר אתם".
כשנתנה הרשות ,הרים הקצין את קולו ושאג" :כלבים! האם לא שמעתם את מה
שאומרים לכם? אם לא תסתלקו מיד  -יירו עליכם וכולכם תמותו!" ...עוד בטרם
סיים את המשפט ,החלה הסתלקות המונית של איכרים ,ובתוך זמן קצר התרוקן
הרציף לגמרי...
הבקשה לנימוסים ולדרך ארץ היתה זרה להם ,רק שפה של איומים ומכות דברה
אל ליבם.
זו היתה ה'שפה' שהבין עשו ,ואכן ,מיד לאחר מכן אמר" :יהי לך אשר לך" ,והודה
ליעקב שהברכות שיכות לו .הוא הבין שיעקב ,בזכות למוד התורה שלו ,מביא את
הברכה לעולם .עשו הוא מי שזורע את החטים ,אך הן צומחות בזכות יעקב,
השמש זורחת בזכותו ,הגשם יורד בגללו והברכה בעולם כולו מגיעה מכוחו.
ואילו יעקב ,אשר נודע לו בלילה ,שעשו זוכה ל"טפול רציני" של מלאכי השרת,
הבין כי כעת ,כאשר הבין עשו את הענין ,לא נשקפת כל סכנה לחייו ,ומשום כך
צרף את שני המחנות ובא עם כולם כדי לקדם את פני אחיו.
(ומתוק האור)

ויחץ את העם אשר אתו ואת הבקר והגמלים לשני מחנות (לב ,ז)
יעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו בדורון ,בתפילה ובמלחמה .לקראת
המלחמה הצפויה לו הוא מחלק את ילדיו ואת נשיו ,ואף את צאנו ורכושו לשני
מחנות .מתוך כונה שאם יבוא עשיו על המחנה האחת ויכה בו – יהיה המחנה
השני לפליטה.
באר על כך "עבד המלך" :למדה תורה דרך ארץ שלא יהיה אדם נותן את כל ממונו
בזוית אחת .ממי אתה לומד זאת? מיעקב אבינו שנאמר" :ויחץ את העם אשר
איתו"?
הדרכה מעין זו לשמירת הרכוש מופיעה גם בדברי חז"ל (בבא מציעא מב ,א):
"לעולם ישליש אדם מעותיו ,שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו".
יעקב אבינו העניק במעשיו עצה טובה להגנת הרכוש על ידי חלוקתו לשניים,
ושמירת כל אחד מן החלקים באופן אחר ובמקום שונה ,כך שאם יאבד חלק אחד,
יעלם או יגנב – יוותר החלק הנוסף.
בהקשר לכך מספר הרב מונק שליט"א בספרו "דרכי נועם" את המעשה הבא,
המובא בחז"ל:
סוחר אחד נסע למקום רחוק עם סכום הגון באמתחתו ,ולא ידע מה יעשה בו.
מחד גיסא ,חשש לשאת בחיקו סכום גבוה ,ומאידך גיסא חשש להפקידו בידי
אדם שלא מכיר.
לבסוף חפר גומה בקרקע והטמין בה את הממון ,אולם תוך כדי עבודתו לא הבחין
בזוג עיניים חמדניות שעקבו אחריו מהבית הסמוך...
מיד עם לכתו הגיע השכן ושלח ידו ברכוש.
כעבור פרק זמן כלשהו שב הסוחר למקום המטמון ,והנה – שוד ושבר – הכסף
איננו!

"כן כן ,המקוה יהיה בסדר" אמר המושל ,וכך הוסרה הגזירה שריחפה מעל ראשם
של יהודי המקום.
(יחי ראובן)
ויחן את פני העיר ()
ממשיך המדרש ואומר  -דבר אחר ,ויחן את פני העיר ,נכנס בערב שבת עם דמדומי
חמה מבעוד יום ,וקבע תחומין מבעוד יום .הדא אמרת ששמר יעקב את השבת
קדם שנתן.
נשאלת השאלה – מדוע יעקב היה הראשון שקבע תחומי שבת ,ולא אברהם או
יצחק ?
אברהם אבינו גם שמר שבת ,גמרא מפורשת {מסכת יומא כח ,ב}  -אמר רב קיים
אברהם אבינו כל התורה כולה שנאמר {בראשית כו-ה} עקב אשר שמע אברהם
בקולי וגו' א''ל רב שימי בר חייא לרב ואימא שבע מצות הא איכא נמי מילה ואימא
שבע מצות ומילה א''ל א''כ מצותי ותורותי למה לי אמר רב ואיתימא רב אשי קיים
אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר תורותי אחת תורה שבכתב ואחת
תורה שבעל פה.
נשאלת השאלה  -א ם אברהם אבינו תיקן אפילו עירובי תבשילין ,אז למה
כשמדברים על שבת מזכירים רק את יעקב אבינו ?
ולא רק זה ,אלא שבמנחה של שבת אנחנו אומרים – "אברהם יגל ,יצחק ירנן"...
ולמי יש את השבת ???
יעקב ובניו ינוחו בו !
למה לא נאמר "אברהם ובניו ינוחו בו" ?! למה הכל סביב יעקב אבינו ???
כותב הלבוש {הלכות שבת ,סימן רצ"ב} – יעקב ובניו נחים בו ,ולא בני ישמעאל
ועשו.
בתפילת שחרית אנחנו אומרים '' -ולא נתתו ה' אלקינו לגויי הארצות ,ולא הנחלתו
מלכנו לעובדי אלילים .גם במנוחתו לא ישכנו ערלים ,כי לעמך ישראל נתתו
באהבה .לזרע יעקב אשר בם בחרת''.
השבת שייכת אך ורק לזרע יעקב ! אין קשר לזרע אברהם ויצחק .למה ?! כי הם
עובדי אלילים והם ערלים .אין להם מה לחפש עם השבת !
את כל זה מאיפה למדנו ?! מפרשת השבוע שלנו ,שנאמר {לג ,יח} ויחן את פני
העיר  -שתיקן יעקב תחומי שבת.
בא המשך חכמה ,בשלוש מקומות בספרו ,ובונה 'בנין פאר' סביב הענין של עירובי
תבשילין ושמירת השבת ,של אברהם אבינו ,ושל יעקב אבינו :
אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין נח ,ב}  -ואר''ל עובד כוכבים ששבת חייב מיתה
שנא' {בראשית ח-כב} ויום ולילה לא ישבותו ואמר מר אזהרה שלהן זו היא מיתתן.
שואל המשך חכמה {פרשת ואתחנן} – למה אסרה התורה על גוי לשבות ?
אומר המשך חכמה – התורה בפרשת ואתחנן ,מגלה לנו שהשבת שייכת אך ורק
לעם ישראל ,כי רק הם יצאו ממצרים .שום אומה אחרת לא יצאה ממצרים ,חוץ
מעם ישראל ,שנאמר {דברים ה ,טו} וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך ה'
אלקיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלקיך לעשות את יום השבת.
אם ככה ,ישראל יצאו ממצרים ,לכן הם מחויבים בשמירת השבת .אומות העולם
שלא יצאו ממצרים ,לא מחויבים בשמירת השבת.
כך אנחנו מאזכרים גם בקידוש ליל שבת – "באהבה וברצון הנחילנו ,זכרון למעשה
בראשית ,תחלה למקראי קדש ,זכר ליציאת מצרים".
מאזכרים את ענין יציאת מצרים ,להראות בזה ,שאין לאומות העולם מה לחפש
השבת.
עם
אם היינו מאזכרים רק "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום
השביעי שבת וינפש" ,יכלו אומות העולם לטעון "גם אנחנו רוצים לשמור שבת".
אבל היות ואומות העולם לא יצאו ממצרים ,לכן לא ניתנה להם השבת.
אומר המשך חכמה {פרשת אמר} יסוד נוסף – יש מצוות בין אדם למקום ,ויש
מצוות שבין אדם לחברו .למשל ציצית ,מזוזה ,תפילין ,אלו מצוות בין אדם
למקום .יש מצוות שבין אדם לחברו ,כגון צדקה ,גמילות חסדים ,תרומות
וכו'.
ומעשרות

הוא ה ביט כה וכה ,והנה הבחין כי בקיר הסמוך קים חור אשר בעדו ניתן לצפות
על האיזור כולו ,כולל שטח הקרקע בה הוטמן הכסף ...מיהר היהודי אל בעל הבית
שגר בסמוך ואמר לו:
"ראה אדוני ,זה מקרוב באתי להתגורר כאן ,ואיני מכיר איש עדיין .ברשותי שני
ארנקים ,האחד של חמש מאות זהובים ,והשני של אלף זהובים .את הארנק של
חמש מאות הזהובים טמנתי זה מכבר במקום מסתור ,ועתה אני מסתפק מה
לעשות בארנק השני ,האם כדאי להטמינו אצל הארנק הראשון ,או שמא עדיף
להפקידו בידי אחד מתושבי המקום?"
"הטוב ביותר" ,יעץ בעל הבית ,שכבר ראה בעיני רוחו את אלף הזהובים נופלים
לידיו" ,להטמין את הארנק במקום בו הטמנת את הארנק הראשון".
מיד כאשר יצא הסוחר מביתו ,התחלחל השכן .הלא בעוד רגע קט יחפור הסוחר
במטמון ,ויגלה כי רכושו נעלם לו ,וודאי לא יטמין את הארנק השני באותו מקום.
רעיון מבריק עלה במוחו...
הוא ניגש והוציא את הארנק המלא עדיין ,מיהר לעבר השדה והחזירו אל מקום
הטמנתו .הסוחר אשר המתין לכך ,ניגש למקום הסתר ,נטל את הארנק הראשון
שהושב למקומו ,ומיהר חזרה לביתו...
(ומתוק האור)
וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו (לב ,ד)
כתב הרמב"ן "ויש בזה עוד רמז לדורות ,כי כל אשר ארע לאבינו עם עשיו אחיו –
יארע לנו תמיד עם בני עשיו ,וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק ,שנזמין עצמינו
לשלושת השברים שהזמין הוא את עצמו ,לתפילה ,לדורון ולהצלה בדרך מלחמה,
לברוח ולהינצל וכו'.
ובהמשך דברו מביא עוד :ורבותינו ראו עוד בזה עצה ,אמרו (ב"ר עח טו) רבי ינאי
כד הוה סליק למלכותא הוה מסתכל בהדא פרשתא ולא הוה נסיב עמיה רומאין,
חד זמן לא איסתכל בה ונסיב עמיה רומאין ,ולא הגיעו לעכו עד שמכר פינס שלו
מפני שהיתה קבלה בידם שזו פרשת גלות כשהיה בא ברומה בחצר מלכי אדום
על עסקי הצבור היה מסתכל בפרשה זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם ,כי ממנו
יראו הדורות וכן יעשו ,ולא היה מקבל חברת אנשי רומי ללותו שאין מקרבין אלא
להנאת עצמן ומפקירין ממונו של אדם:
לפנינו מהמעשים אודות הנהגות שנלמדו ע"י גדולי הדורות מפרשה זו (עיי"ש
שמביא עוד כמה עובדות ,והבאנו כאן אחד מהם):
הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל הגיע פעם הביתה ,ורבי חיים מבריסק זצ"ל ,נכדו ,שלימים
גם שימש כראש ישיבה בוולוז'ין .הבחין שפניו שך סבו עגומות.
שאל אותו" :זיידע ,מה קרה?"
סיפר הנצי"ב" :רוצים לסגור את המקוה .אמנם זו לא פעם ראשונה שזוממים
לעשות זאת ,אלא שבפעמים הקודמות נתנו שוחד למושל והכל היה בסדר ,אבל
עתה הגיע מושל חדש והוא לא מוכן לקחת כסף ,א בראך!"
אמר לו רבי חיים" :תן לי את הכסף ,אני כבר אכניס לו את זה".
"לא תוכל" ,אמר הנצי"ב" ,ניסיתי והוא לא לוקח" ,אבל רבי חיים בשלו" :אני
אצליח לשחד את המושל לבטל את הגזירה!"
אחרי שכנועים הסכים הנצי"ב ונתן לרבי חיים את הכסף.
רבי חיים זצ"ל היה חכימא דיהודאי .המעשה התרחש בתקופת הקיץ .הלך רבי
חיים לארון בו מאוכסנים בגדי החורף ,הוציא את הקוטשמע [כובע הפרוה] הגדול
והרחב ,ואת המגפיים ,לבש הכל וכך הלך לבית המושל.
דפק בדלת .הממונה פותח את הדלת ורואה לפניו בריה משונה ,עם קוטשמע
ומגפיים באמצע הקיץ" ...כן ,מה אתה רוצה?"
"אני נכד של הרב ,הוא שלח אותי בשליחות חשובה אל המושל".
"המתן רגע".
נגש הממונה אל המושל ואמר" :יש כאן אברך הטוען שהוא נכד של הרב ,והרב
שלח אותו".
"בסדר ,שיכנס".
כשנכנס ,הביט בו המושל בתדהמה" .רגע אחד" ,אמר" ,לפני שאתה מדבר ברצוני
להבין משהו .בחוץ חם ואתה לבוש בגדי חורף כבדים ,מדוע?"
"אני אסביר לך" ,אמר רבי חיים" ,אמי הגיעה אלי בחלום ואמרה שהיום ירד שלג
והיה כפור ,כמו בשיא החורף הרוסי .אינני מחפש לעצמי צרות ,לא רציתי להצטנן
ולכן התלבשתי כראוי למזג אויר סוער שכזה ,להיות בטוח שהכל יהיה בסדר"...
המושל פרץ בצחוק" .אמא שלך הגיעה בחלום ...תגיד לי ,אתה באמת מאמין
בחלומות?"
"כן ,אדוני המושל .אל לך לצחוק מהחלומות של אמא שלי .זו לא פעם ראשונה
שהיא אומרת דברים והם מתקיימים ,ואם היא אומרת שיהיה שלג – אני מאמין
לה שיהיה שלג!"
 "אה ,יהיה שלג?""כן ,ואני מוכן להתערב על כך" ,אמר רבי חיים.
"על כמה?"
"על כך וכך" ,וכאן נקט רבי חיים בסכום גבוה – הסכום שהוקצב לדמי השוחד
לביטול גזרת המקוה.
"טוב ,בסדר" ,הסכים המושל" ,בא ונראה עד הלילה מה יהיה".
כמובן שעד הלילה לא ארע מאומה .לא שלג ,לא גשם ולא כפור.
בלילה הגיע רבי חיים עם הכסף לבית המושל.
"אתה רואה?" סנט בו המושל" ,אמרתי לך לא יהיה שלג!"
אמר לו רבי חיים" :מה אני יכול לעשות שהחלום של אמא שלי לא התקיים.
הפסדתי בהתערבות ,הא לך הכסף".
אולם לפני שיצא מהחדר ,לחש לכיוון המושל" :אבל בעניין המקוה – יהיה בסדר,
הלא כן?"

לשון המשך חכמה – יש מצוות המקשרות לה' יתברך  ,ויש מצוות המקשרים זה
לזה.
ממשיך המשך החכמה  -ונמשל יש בזה ,שזהו ההבדל בין שבת לבין יום טוב.
בשבת נאמר {שמות טז ,כט} אל יצא איש ממקמו ביום השביעי – אסור לצאת
מתחומי שבת .הוצאה מרשות לרשות אסורה .מלאכת אוכל נפש אסורה ,ועל כן
נאמר לאיש ,לא לצאת ממקומו ,ולבדו הוא יושב ועוסק בתורה ,שהם המקושרים
לה' יתברך ,המרכז האמיתי ,אשר כל ישראל הם קווים נפרדים המגיעים למרכז
אחד ,הוא ה' יתברך .ולסיבת זה ,הם הקשורים יחדיו ,כמו שאמרו במדרש רבה
"בני יעקב שהם עובדים לאל אחד ,קרואים נפש".
מה קורה אם ביום שישי 1615 ,אחה"צ ,נוחתים אצלך בבית  30איש שנתקעו עם
האוטובוס .הם היו בדרך לירושלים ,אבל מה לעשות ,התפוצץ הגלגל של
האוטובוס ,והם עכשיו תקועים אצלך  .מה אתה עושה איתם ?! מה תיתן להם
לאכל ?! בננות .
אתה לא יכל לבשל ,לא יכל להכין שום דבר .מה שיש לך ,אתה נותן.
אבל מה קורה ,כאשר מגיעים אליך  30אורחים ביו"ט ??? מה קורה כאשר מגיעים
אליך  1000אורחים ביום טוב ,מה אתה עושה ???
פותח את הגז ,לוקח סירים גדולים ,מעביר מאש לאש ,ומבשל להם אוכל בן פורת-
יוסף  .ומה קורה אם אין לך מספיק עופות בבית ?!
הולך לשוחט .לוקח פרה ,שוחט אותה ,ומבשל לאלף איש את הפרה !
אומר המשך חכמה – ביו"ט ,הותרה הוצאה מרשות לרשות .הותרה מלאכת
מבשל לצורך יו"ט .כל זה למה???

ו

אומר עשו ליעקב אבינו – בוא נלך ביחד – {לג ,יב} ויאמר נסעה ונלכה ואלכה
לנגדך.
אמר לו יעקב – עשרים שנה אני בורח מחיבור לאנשים כמוך .לך קדימה ,אני עוד
אפגש איתך  ...אחרי שיבוא המשיח 
היסוד שלנו להחזיק מעמד ,כמו שנאמר {לג ,יד} יעבר נא אדני לפני עבדו ואני
אתנהלה לאטי אני לבד ,לא מעורב איתך ביחד.
זה היסוד שמגלה לנו הרמב"ן ,כיצד אנחנו יכולים לעבור את הגלות הקשה שבה
אנו נמצאים.
{לב ,כה} ויאבק איש עמו עד עלות השחר.
אומר רש"י  -ויאבק איש .לשון אבק  ,ולשון ויחבק...
לאומות העולם יש שתי דרכים לנסות ולהיאבק כנגדנו  -או בלשון מאבק ,שהם
נאבקים בעם ישראל ,או בלשון של "ויחבק".
אומרים חז"ל יסוד נפלא:
דע לך ,שבכל עת ובכל שעה שניסו אומות העולם לבוא על ישראל בגזירות קשות,
לא עלה בידם.
היוונים ניסו לבטל חודש ,שבת ,ומילה .יצאו להילחם נגד עם ישראל מלחמת
חורמה ולא עזר להם .עם ישראל נילחם בכל מצב ומצב .אבל כאשר באו וחיברו
אותם לשלטון' ,חיממו אותם' " -בואו ,תהיו חלק בלתי נפרד מאיתנו" ,קירבו
אותם ,באותו רגע ,כולם השילו מעליהם את הבגדים שלהם.
אומרים רבותינו – זה מה שנאמר בפסוק – {לב ,כה} ויותר יעקב לבדו ויאבק איש
עמו עד עלות השחר .מה הוא עשה ?!
{כו} וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו  .הוא נישאר
בחיים ,אבל נישאר קצת צולע.
מתי עם ישראל נהיה במצב קשה ?! {לב} ויזרח לו השמש ...
כאשר נותנים לעם ישראל קירבה " ...בואו ,תהיו כמונו  "...אז יש את המצב של
"והוא צלע על ירכו" – יש מצב של צליעה נפשית לנצח !
מביא החתם סופר משל למה הדבר דומה :
פעם אחת התווכחו ביניהם השמש והרוח  ,כאשר הם ראו אדם אחד שהולך עם
מעיל דובון .
אמרה הרוח לשמש – בואי נעשה תחרות .אני בשתי דקות מורידה לו את המעיל
!
הרוח הגבירה את עוצמתה ,פתאום הבן-אדם הרגיש סערה ,ומהר סגר את
הכפתורים במעיל.
הגבירה הרוח עוד יותר את עוצמתה ,ראה הבן-אדם שנעשה יותר קר ,מהר קשר
את הכובע לראש וניצמד לעץ  ...ולא הצליחה הרוח להוריד לו את המעיל.
אמרה הרוח לשמש – בואי ונראה איך את תורידי לו את המעיל.
הוציאה השמש את קרניה החמימות .התחילה הטמפרטורה לעלות לאט לאט ...
הבחור התחיל לטפטף והוריד את המעיל...
אמרה השמש לרוח – את רואה ?! לא צריך שום רוח סערה ...קצת חמסין והכל
יורד 
אמר החתם סופר  -כשבאו גזירות וסערות על עם ישראל לאורך התקופות ,עם
י שראל עמד איתן ! לא רק שהוא עמד איתן ,אלא התכרבל בתוך עצמו .הוא
התאסף בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות ,עמד בכל הקשיים שהיו !
אבל כשבאו וחיממו אותו "בוא ותהיה חלק מאיתנו" ,ברגע אחד הוא פשט מעצמו
את כל הבגדים ,ברגע אחד הוא פשט מעצמו את כל הסימנים  -שינה את שמו,
שינה את לשונו ,שינה את הכל !
ממה ?! מחמימות !
נאמר בפסוק { -לב} ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו –
כשמחממים את עם ישראל ,נותנים להם קירבה לאומות העולם ,זה מאפשר להם
לחלוץ את כל מסורת אבותם !
פרשת וישלח ,טומנת בחובה את היסוד הנפלא ,של הבדלות מאומות העולם .את
היסוד כיצד לעבור את תקופת הגלות הקשה.
אומר המדרש {בראשית רבה ,פרשה עז ,א}  -ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו
(בראשית לב ,כה) .רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר אין כאל ,ומי כאל ,ישרון ,ישראל
סבא ,מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו (ישעיה ב ,יז) :ונשגב ה' לבדו ,אף יעקב ויותר
יעקב לבדו.
היסוד של 'להישאר לבד' ולא להדבק בתרבות אומות העולם ,מאפשר לנו
להתקיים בגלות ,עד שנגיע למצב של "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" ,עד ביאת משיח
צדקנו במהרה.
באים רבותינו ואומרים לנו יסוד – כאשר נכנס יעקב אבינו לארץ ישראל ,הדבר
הראשון שהוא עושה ,זה ללכת ולקבוע תחום שבת ,כדי ללמד את ילדיו ,שבכדי
לשרוד בגלות בין אומות העולם ולנצח ,עם ישראל צריך לתחום עצמו ,מבלי
להידבק באומות העולם.
יעקב אבינו מעביר כאן מסר בשכם .הוא מראה לילדים שלו שהוא קונה חלקת
שדה ותוחם אותה ,כדי שילמדו לא להתחבר עם תושבי המקום !
הוא מקים שווקים ,הוא עושה מה שצריך ,אבל הכל בתחום  .הוא לא עובר לצד
השני !
באים רבותינו ,ואומרים את היסוד  -לאחר שיעקב אבינו קבע את התחומים,
יתחשב  ,הוא זכה
ֽ
וקבע את היסוד של {במדבר כג ,ט} הן-עם לבדד ישכן ובגוים לא
לנחלה בלי מיצרים ,משום שתחם את עצמו.
אומרים חז"ל {ויקרא רבה ,פרשה לב ,אות ה}  -רב הונא אמר בשם בר קפרא
בשביל ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים ,שלא שנו את שמם ואת לשונם ולא
אמרו לשון הרע ,ולא נמצא ביניהם אחד מהן פרוץ בערוה.

כי היו"ט נועד לחבר את האנשים איש אל רעהו .לכן הותרו מלאכות של אוכל
נפש .גם אם יבואו אלף אורחים ,יהיה מותר לבשל לכולם .לעומת השבת,
שנאסרה בה המלאכה הזאת ,כי השבת היא בינך לבין קנך  .היא לא בינך לבין
אחיך ,ולא בינך לבין חברך.
כמו שיש מצוות שמקשרות את האדם אל קונו ,ויש מצוות שמקשרות את האדם
אל חברו ,כך השבת מקדשת את האדם עם קונו ,והיו"ט מקדש את האדם עם
חברו .היסוד השני שאומר המשך חכמה ,בפרשת אמר.
בא המשך חכמה {וישלח} ואומר יסוד נפלא :
זהו ההבדל שבין יעקב לאברהם .יעקב אבינו תיקן תחומי שבת ,אברהם אבינו
תיקן עירובי תבשילין .מה ההבדל ביניהם?
שבת זו שבת ,ועירובי תבשילין זה יו"ט.
ביו"ט ,שיבואו אליך כמה שיותר אנשים  ,אתה תבשל לכולם .בשבת ,זה תחום
שבת  -מי שנמצא – נמצא ,מי שלא נמצא – לא נמצא.
אברהם אבינו לקח על עצמו תפקיד ,להפיץ את דבר ה' בעולם ,שכמה שיותר
אנשים ידעו מי הוא הקב"ה.
אומר הרמב"ן ,שהוא אסף מסביבו אלפים ורבבות של גרים .גייר אותם ,הפיץ את
דבר ה' ,פתח מסעדות והביא את כולם לאכל בחינם ,וכך הוא גייר אלפי גרים !
יעקב אבינו לא גייר גרים .יעקב אבינו שמיטתו שלמה ,יש לו י"ב ילדים  ,עליהם
הוא מקים את עם ישראל.
אמר יעקב " -היות ואני מקים את עם ישראל ,לא רוצה מבחוץ אף אחד .לא רוצה
יותר אנשים .מה שיש – יש".
אומר המשך חכמה – יעקב תיקן תחומי שבת – עושים עיגול ,נכנסים פנימה ,אף
אחד לא יוצא ולא נכנס .
אברהם אבינו תיקן ,עירובי תבשילין  .עירובי תבשילין מאפשר לך לבשל ,להביא
עוד ועוד אנשים לבית ה'.
בוא ותראה ,עשרים שנה שוהה יעקב אבינו בבית לבן .חמו עובד לתרפים ואפילו
פעם א חת הוא לא מציע לו לבוא לסמינר של ערכים  ,שום דבר ! 
ולמה זה ?
כי יעקב אבינו לא רצה להוסיף לעם ישראל אף אחד ,חוץ ממנו וממשפחתו !
זה היסוד של יעקב אבינו ,שתיקן את הענין של תחומים.
אם ככה ,אנחנו עכשיו יכולים להבין יסוד נפלא :
יעקב אבינו שולח לעשו שליחים ומוסר לו מסר – דע לך ,עם לבן גרתי ,ותרי"ג
מצוות שמרתי .נשארתי אותו דבר ,בדיוק כמו שיצאתי ממקומי.
מה הסוד של זה ? כיצד הצליח יעקב אבינו להישאר בצורה הזאת ?
חז"ל מגלים לנו איך:
{לב ,כה} ויותר יעקב לבדו  .יעקב אבינו נישאר לבד ,הוא לא רצה להכיר אף אחד
מתושבי חרן !
כותב החתם סופר – כשראה יעקב היכן בניו של לבן נמצאים עם הצאן ,הוא תפס
מרחק של שלושה ימים .אפילו הצבע של צאן יעקב ,היה שונה מצבע צאנו של
לבן .לא רצה איתם שום קשר !
אומרים רבותינו – בוא ותראה ,לבן תפס את השיטה איך הצליח יעקב אבינו
לבודד את עצמו  -שלא שינה לבושו ,שלא שינה מלבושו ושלא שינה לשונו.
הולך לבן ברגע האחרון ,לפני שהוא ניפרד מיעקב ,ונותן לו שתי מילים יחידות
בתורה בארמית.
הם מקימים גל של אבנים ,ולבן הרשע קורא לזה "יגר שהדותא" .
אומר לו יעקב – סליחה ,אל תכניס לי כאן מילים בארמית ! אני עשרים שנה פה,
יש לי ילדים קטנים פה ,אל תכניס להם דיבור של אומות העולם !
אצלנו בעברית אומרים – 'שלום' ,אל תגיד לי 'ביי' !
יש לנו שפה ,אנחנו מדברים בלשון הקודש !
אומרת התורה {לא ,מז} ויעקב קרא לו גלעד.
אומר הספורנו  -ויעקב קרא לו גלעד .שלא שנה את לשונו.
באים רבותינו ואומרים – הסוד של עם ישראל ,הוא בכך שהוא נותר לבדו .
אומר בלעם לבלק – אי אפשר לקלל את האומה הזאת ,לא יעזור לך !
"למה ???"
יתחשב .
ֽ
{במדבר כג ,ט} הן-עם לבדד ישכן ובגוים לא
אומר המדרש {שמות רבה ,פרשה טו ,אות ז} ( -במדבר כג ,ט) :הן עם לבדד ישכן,
מהו הן ,כל האותיות מזדוגין חוץ משתי אותיות הללו ,כיצד א"ט א+ט הרי י ,ב"ח
ב+ח הרי י ,ג"ז ג+ז הרי י ,ד"ו הרי י ,נמצא ה לעצמה .וכן האות הנ' אין לה זוג י"צ י+צ
הרי ק ,כ"פ כ+פ הרי ק ,ל"ע הרי ק ,מ"ס מ+ס הרי ק ,נמצא נ' לעצמה ,אמר הקדוש
ברוך הוא כשם ששני אותיות הללו אינן יכולין להזדוג עם כל האותיות אלא לעצמן,
כך ישראל אינן יכולין להדבק עם כל העובדי כוכבים ומזלות הקדמונים אלא לעצמן
מפרשים ,שאפלו שונא גוזר עליהם לחלל השבת ולבטל את המילה או לעבד
עבודת כוכבים ,הן נהרגים ואין מתערבים בהם ,שנאמר (במדבר כג ,ט) :הן עם לבדד
ישכן ובגוים לא יתחשב.
זה הסוד של עם ישראל ,אין לו שום חיבור עם אומות העולם !
באים רבותינו ואומרים את היסוד – ראה עשו שסוד ההצלחה של יעקב אבינו,
הוא עצם הישארותו לבד .הוא שוהה בבית לבן ,לא משנה את לשונו ,לא משנה
את שמו ,הכל נישאר אותו דבר.
מה עשה שרו של עשו ???
{לב ,כה} ויותר יעקב לבדו " .אני מבין את סוד ההצלחה שלך ,רצית להישאר לבד
?!"  -ויאבק איש עמו עד עלות השחר .
רצה שרו של עשו לקעקע את היסוד ,שיעקב אבינו לא מסכים להתחבר עם
אומות העולם .כאן הוא ניכנס למאבק  .זה היה סוד המאבק עם שרו של עשו -
"איך יכל להיות ,שאתה תצליח להתנתק מאומות העולם ,ולהיות לבד ?!".

ז

מגיע יוסף למצרים .בתחילה הוא נלקח לבית פוטיפר .לאחר מכן שמים אותו
בכלא .הוא לא מבין את שפת המקום.
כאשר הוא מתמנה למשנה למלך ,קורא לו פרעה "צפנת פענח" ,מנסה לשנות לו
את שמו.
"למה לקרוא לך יוסף ?! בוא תקרא לעצמך 'ג'ו' ,זה שם הרבה יותר תרבותי"  ,אבל
יוסף לא מוכן לשנות את שמו .
כשבאים האחים ליוסף ,הם לא מזהים אותו .מה אמר להם יוסף ???
{מה ,יב} כי פי המדבר אליכם ...
אומר רש"י – כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש " .לא שכחתי את לשוני !"
אדם נמצא בניו-יורק  30שנה .אחרי  30שנה אתה פוגש אותו ,הוא רוצה להגיד לך
משהו בעברית "רגע ,איך אומרים את זה בעברית ?!"  .הוא לא זוכר בכלל !!!
אומר יוסף – אין דבר כזה .אני מדבר אליכם בלשון הקודש – "כי פי המדבר אליכם"
 .אני לא משנה שום דבר ,ממה שקיבלתי בבית אבותי.
שכם היה המקום ,שבו תחם יעקב את עם ישראל ,ללמד אותם את ההבדלות
מאומות העולם !
אני רוצה לומר עוד יסוד אחד ,ולהוסיף לזה עוד קטע שמובא בספרו של ר' אהרון
ולקין :
האמת היא ,שמי שגר היום ברחובות בני-ברק ,לא חושב שהוא נמצא בבני-ברק.
תסתכלו שמות של חנויות ,נראה לך שאתה נמצא בתוך ניו-יורק .כל השמות של
החנויות באנגלית .אין לך מילה אחת בלשון הקודש ! כל המילים ,הכל זה תרבות
של חו"ל ,ואני לא מדבר על השפה !
אנשים השתגעו היום .כל השפה ,כל התרבות היום ,הכל של אמריקה .ולא לדבר
על האוכל !
עד כדי כך ,שזיכה אותנו הקב"ה ,שהסינים עושים לנו אוכל ,והתאילנדים עושים
לנו אוכל  ...עד שאם אדם יגיע לעולם הבא ,ישאלו אותו – "אכלת אוכל תאילנדי
?"
"לא".
"אז תחזור בחזרה !" 
כל התרבות שלנו נעשתה תרבות של חו"ל ! כל זה ,זה עצת היצר הרע !
"ויותר יעקב לבדו"  -כשהוא רואה שאתה לבד ,כשאתה מתבודד עם עצמך ,הוא
בא להיאבק איתך ! הוא מנסה להכניס אותך לתרבות העמים ,זה סוד הניצחון
שלו !
אומר ר' אהרון וולקין – יושבים בליל הסדר ,כותב האר"י הקדוש ,בשעה שאתה
אומר "והיא שעמדה" ,תעמוד במקום ,תגביה את הגביע ותכסה את המצות" .והיא
שעמדה ...אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ...והקב"ה מצילנו מידם."...
שואל הרב ולקין שאלה עצומה – למה צריך לכסות את המצות? מה אכפת לך
שהם יהיו מגולים ?! ולמה להגביה את הכוס ?
כתוב בהלכה – יכסה את המצות ויגביה את הכוס ,ויאמר "והיא שעמדה".
אומר הרב וולקין – יושבים בלילה הזה ,כל המשפחה ,הסבא עם הבן ,הסבא עם
הנכד ,הסבא עם הנין ,יושבים ליד שולחן אחד 50-60 .איש ב"ה ,נותנים שבח
והודאה לקב"ה ,שהוציא אותנו ממצרים.
אתה רוצה לדעת איך ניצלנו ? איך אנחנו כאן ,אחרי אלפי שנים ? ברוך ה' ישיבות,
הוגי תורה ,איך ניצלנו???
אומרת הגמרא {מסכת שבת יז ,ב}  -גזרו על פתן פת עכו"ם אסורה ושמנן משום
יינן ועל יינן משום בנותיהן.
אתה רוצה לדעת איך אתה שורד ??? "והיא שעמדה"  -כיסינו את הפת ,לא
השתמשנו בפת של עכו"ם .גם את היין שמרנו ,שלא נשתה ביחד עם אומות
העולם" .והיא" – זה הדבר שהציל אותנו !
"שבכל דור ודור ,עומדים עלינו לכלותינו  ...והקב"ה מצילנו מידם" .למה ???
כיון שאנחנו נזהרים ,שלא להידבק באומות העולם !
אומר הקב"ה – אם אתם מבדילים את עצמכם ,אני שומר עליכם .אבל אם אתם
מתערבבים איתם { ...תהלים קו} ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם – אז אדאג
להביא את השנאה של אומות העולם עליכם! אני אדאג שהם ישנאו אתכם ,וככה
אני אציל אתכם ,שלא תתערבבו בגוים !
אספר לכם סיפור ,ששמעתי מהגאון ר' ראובן קרלנשטיין .משל נפלא על הנושא
הזה:
פעם אחת היתה נערה כשרה ,יראת שמים .יום אחד היא באה לאבא שלה" :אבא,
התאהבתי בבחור מהשכונה"
"מי???"
"דוד ,מהבלוק השלישי".
"איזה דוד ?! ההוא עם הווספה ?!"

"כן !!!"
"אויי ויי"...
לדוד הזה ,יש בערך  30הרשעות קודמות .ישב ויצא ,ונכנס ויצא ...אין מרזב שהוא
לא טיפס עליו ,וכל פעם הוא מספר ,שהוא הולך לשלח את הקן ,ומתברר שאין
שם יונים ,אלא זקנים .
בקיצור ,ה' ירחם מהדוד הזה .כל השכונה רועדת ממנו ,והיא לא פחות ולא יותר,
רוצה להתחתן איתו.
"תגידי לי את נורמלית ??? בואי נמצא לך שידוך טוב"
"לא ,אני רוצה את דוד !"
לך תוציא לה אותו מהראש עכשיו ...
בצר לו ,לאותו האבא .הוא ניגש לרב שלו ,והתחיל לבכות לו בדמעות שליש "רב'ה
תציל אותי ! ! !"
"מה קרה ???"
"הבת שלי רוצה להתחתן עם דוד !"
"איזה דוד ,העבריין הזה ?!?"
"כן !!!"
"אל תדאג ,השידוך לא יצא לפועל !"
"איך הרב יודע ???"
"תקשיב לי ,אני רוצה שתעשה אירוסין גדול ,כמו חתונה !"
"אין בעיה ! רק תגיד לי מה לעשות "...
"תעשה ב"כתר התפוח" .תביא  300איש ...נסדר לך את הענינים ,אל תדאג !"
"בסדר ,יום שלישי הבא בע"ה"
אמר לו הרב " -תביא  3בקבוקים שיבס ריגל ,משהו חזק ,ותביא גם בקבוק סודה"
"שיבס ריגל וסודה ?! איך הם מסתדרים ביחד ?!"
"פשוט מאוד ,השיבס ריגל לבד ,עד שזה משפיע ,זה לוקח בערך  3/4שעה .אבל
אם שמים לו קצת סודה ,זה קופץ מהר במערכות ,ותוך כמה דקות ,הוא כבר לא
ידע באיזה כיוון הוא הולך" 
ברוך ה' ,החתן מוצא חם כלבבו .עוד לא התחילה החתונה ,והם כבר שותים
לשכרה.
כמובן שאחרי שתי כוסות ובקבוק סודה ,הבחור לא יודע אם האולם מסתובב ,או
שהמחותנים מסתובבים ,או שזה רעידת אדמה .
כל מי שבא ללחוץ לו את היד "שלום עליכם" ,מהסחרור של השיבס ריגל ,הוא
הכניס לו אגרוף ישר בחזה 
בא הדוד של הכלה ,זקן בן " ... 80שלום עליכם !" .הכניס לו מכה בחזה !
"מה זה  ,הוא משוגע ?!"
"לא ,הוא קצת אלים ,זה יעבור לו".
מגיע לאשתו " ...תביאי לי מהר כוס לשתות ...הוא הכניס לי מכה ...אני לא
נושם"...
באו כולם לעשות לו אוויר ,עד שיבוא "הצלה"  ...באה הכלה "מה קרה ???"
"החתן שלך הכניס לי אגרוף לחזה ! "
"החתן שלי הכניס לך אגרוף ?! על מה ולמה ???"
"באתי להגיד לו מזל-טוב ,הכניס לי ישר לחזה ! "
הכלה רצה לחתן – "דוד  ,מה עשית לאח של אמא שלי ?! הכנסת לו אגרוף לחזה
???"
"את עפה מכאן ,או שאני מביא לך שתי צ'פחות ?!"
הכני ס לה שתי צ'פחות משני הכיוונים ...עכשיו גם לה התחיל לכאוב 
רצה לאבא שלה " ...אבא ,הוא שבר לי את האף !!! "
"אחח ,ברוך ה' ! כמה טוב שהוא שבר לך את האף ,לפני שאני שברתי את הצלחת"


אמר ר' ראובן קרלנשטיין – כשהקב"ה רואה שאנחנו נדבקים לאומות העולם ,מה
הוא עושה ?! דואג שאומות העולם יזרקו אותנו ,כדי שלא נלמד מהמעשים שלהם
!
באים חז"ל ואומרים לנו  -ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו  .כאן מנסה שרו של
עשו להילחם כנגדנו ,כדי שלא נישאר בבחינת 'בדד' ,כדי שנלמד ממעשיהם.
אבל הקב"ה אומר – {תהלים קה ,כה} הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו –
הקב"ה הופך את לבם שישנאו אותנו  ,כדי שיזרקו אותנו ולא נדבק בהם .כי יודע
הקב"ה ,שזו הסכנה הכי גדולה לנצחיות עם ישראל.
(ברוך שאמר)

 בדרך הדרוש 
אחרים וכתבו כבר שרמז על ר"מ היוצא מעשו מזרעו של נירון
קיסר וכמ"ש באגדת הנזקין ולדברינו הוא כמין חומר וירא מפני
מה והלא יש בידו תורה ומע"ט ולא חיישינן שמא יגרום החטא
אבל ויצר לו שמא יהרוג את אחרים זה ר"מ דלא דריש נקודי ואז
נוכרח לדרוש נקידי ואזי חיישינן שמא יגרום החטא מנקודות
(ברית הלוי)
לולא וכמ"ש ודו"ק

ויירא יעקב מאד ויצר לו (לב ,ח) עה"פ קטנתי מכל החסדים
פירש"י נתמעטו זכיותי וכו' לכך אני ירא שמא משהבטחתני
נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו .והנה בברכות דף
ד' דרשו למה נקוד על לולא ,שהרי מובטח אני שאתה משלם
שכר טוב לצדיקים כו' ,אלא ,שמא יגרום החטא וא"כ פחד יעקב
מעשו תלוי אם דרשינן את הניקוד ובמנחות דף פ"ז איכא ר'
מאיר נקודי לא דריש .וא"כ לר"מ לא הי"ל לפחד כלל שמא
ויותר יעקב לבדו (לב ,כה) ופרש"י שכח פכין קטנים.
יגרום החטא .והנה ע"פ וירא ויצר לו שמא יהרג ושמא יהרוג את ונ"ל עפ"י דאיתא במאחז"ל הא דכתיב בנגע ופינו את הבית,

ח

הקב"ה חס על פכים קטנים שלא יטמאו ולכן צוה לפנות כל
אשר בבית ק"ו שיחוס הת"ח על עצמו ולא ילך לבדו כי אם
בשני נעריו אתו ,והנה כאן כתב ויותר יעקב לבדו ,וקשה איך
הביא את עצמו לידי כך שישאר לבדו בלי איש עמו ,הא ילפינן
ק"ו מפכים קטנים שחס עליהם הקב"ה ואיך לא חס יעקב
אבינו על עצמו ונשאר לבדו ,לזה פי' רש"י "שכח פכים
קטנים" כלומר שכח הק"ו מפכים קטנים ודו"ק.
(מהר"י אסאד)
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ליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרה”צ שלום ארוש שליט”א פרשת | וישלח

| טז כסלו
תשע”ט (8
1
/
1
1
/
4
 | )2גליו

הג

תיּבהל
אל ָ
החדשות האחרונות שיעקב אבינו
שומע מהמלאכים מפחידות אותו
מאוד .שלושים וארבע שנים עברו
מאז שיעקב לקח מיצחק את הברכות
של עשיו ויעקב ועשיו כבר מתקרבים
לגיל מאה ,אבל השנאה של עשיו עדיין
מפעפעת בו – עשיו שהוא איש ציד
ומלחמה מנעוריו ,הולך לקראתו עם
גדוד שלם של ארבע מאות לוחמים,
וזה ברור שכוונתו אינה טובה.
כולנו מכירים את השיר "מי שמאמין
לא מפחד "...אבל בחיים ישנם מצבים
שגם מי שמאמין מפחד .יעקב אבינו
בוודאי האמין בה' ,הנה הוא מתפלל
כי הוא יודע שרק ה' יכול להושיע אותו
מצרתו ,אבל ...הוא מפחד .כי האמונה
אינה מצב סטטי ,האמונה היא עבודה,
או יותר נכון :מלחמה!
גם אנשים גדולים מאוד עומדים
בניסיונות .ובשעת הניסיונות האמונה
"נעלמת" ,לוקחים לאדם את כל הדעת
ואת כל ההשגות ,ואז מתעוררים
רגשות טבעיים כמו פחד או כעס ,צער
ובכיינות .זה טבעי .זה לא נקרא לאבד
את האמונה ,אלא זהו ניסיון באמונה.
'ניסיון' מלשון לנשא ולהרים – זה
שמ ִקים ומרומם את האמונה .על
מה ֵ
ידי זה שהאדם מרגיש בתוכו רגשות
שמעידים על חוסר אמונה – הוא מבין
שכאן דרושה לו מלחמה ,כאן עליו
להתגבר ביתר שאת ויתר עוז.
למרות שה' הבטיח לו הבטחות
מפורשות ,בכל זאת יעקב מרגיש
פחד .זה פחד נורא ואיום ,הוא לבדו
עם נשים וילדים רכים ומטופל בצאן
לרוב ,אמוּ ר להתמודד עם ארבע מאות
אנשי מלחמה .הוא מרגיש פחד וצער

"ויירא יעקב מאוד ויצר לו" ,אבל הוא
לא נותן לפחד לשתק אותו ,אלא הוא
מיד מתעורר לפעולה .וכאן רואים את
ההבדל בין בעל אמונה אמתי לבין
חסר אמונה .אדם שכל ימיו עובד
ונלחם על האמונה ,גם כאשר הוא
רואה ְל ֶרגַ ע שמתגברים עליו רגשות
של חוסר אמונה – הוא לא נופל מזה,
הוא לא רודף את עצמו או מאשים את
עצמו ואומר "אין לי אמונה" ,אלא
הוא קם ומיד מתעורר לעשות את
שלו ,גם בגשמיות כמובן ,אבל בעיקר
ברוחניות .יעקב עומד בתפילה לה'
ומחזק את עצמו באמונה.

ושמי שמאמין לא דואג ואומר תודה
גם על הצרה ,ואתה שומע על צדיקים
שמקבלים כל מה שעובר עליהם בלי
שום בלבול – ואתה מצפה שגם אתה
ברגעי הניסיון תרגיש את זה .ואולי
אפילו באמת כבר הרגשת את זה על
עצמך פעמים רבות בעבר ,שעברו
עליך ניסיונות קשים וקיבלת אותם
באמונה ובביטחון גמור ובשלוות נפש
ואמרת על הכול תודה בשמחה .אבל
לפעמים מעבירים עליך ניסיון ,ובשעת
הניסיון לוקחים לך את הדעת ואת
האמונה – ואז אתה נבהל ,אז אתה
מתחיל להרגיש שבעצם אין לך אמונה.

ונכון שאין לנו שום השגה בניסיונות
של יעקב אבינו ,אבל התורה הקדושה
מעבירה מסר לכל אדם באשר הוא:
ראה יהודי יקר ,גם הגדולים שבגדולים
עוברים ניסיונות קשים ,גם לאחר
שנים רבות של לימוד תורה ומסירות
נפש ,וגם לאחר שכבר עמד בניסיונות
קשים מאוד באמונה בהצלחה –
עדיין ,כל עוד האדם חי הוא יהיה
חייב להיאבק .לכן אל תתייאש ואל
תיבהל כאשר אתה רואה שמתגברים
עליך רגשות שהם היפך האמונה .אלא
תבין שמה שעובר עליך עבר גם על
גדולי העולם ,ותלמד מהם לא להיבהל
מהנפילה ,אלא קום ותעבוד את
העבודה שלך ותילחם את המלחמה
שלך .אם אתה ממשיך להילחם –
אזי לא רק שהנפילה לא נקראת
נפילה ,אלא להיפך ,היא מרימה
אותך ומגביהה אותך והירידה הופכת
לעלייה גדולה.

דע לך חברי היקר ,שכאן אתה עומד
בסכנה גדולה .היצר הרע ינסה
להשתמש בזה כדי להוכיח לך שאין לך
שום אמונה ,ושכולך למעשה רק עושה
הצגות של מאמין גדול ,והנה ְר ָאיָ ה
שברגע של ניסיון אמתי אתה מאבד
את האמונה – ובכך רוצה היצר הרע
לגרום לך להרים ידיים ולא לעשות
גם את מה שאתה כן יכול לעשות.
דע לך חברי היקר ,שבאמת אתה כן
מאמין ,אבל אתה רק עובר ניסיון
וזו הדרך שכולם עוברים .אל תאמין
למחשבות השקריות האלה .תדע
שאתה כן מאמין בה' ,וכל מה שרוצים
ממך בשמים זה רק שתתחזק מחדש
בעבודתך ובמלחמתך.

כי היצר הרע הוא ערמומי מאוד.
אתה שומע הרבה שיעורים באמונה
ואתה יודע שמי שמאמין לא מפחד

והוא שאמרנו שהאדם עומד במלחמה
על האמונה עד מאה עשרים שנה.
אין מציאות שהאדם כבר השיג את
האמונה ועכשיו הוא כבר "עלה על
הגל" וכל הניסיונות לא מזיזים אותו
ממקומו .אלא ההשגה האמתית של
האמונה היא שאתה תמיד תילחם
על האמונה יהיה מה שיהיה .ונכון
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שאם אתה עובד על האמונה ,בדרך
כלל אתה עובר את רוב הניסיונות
בקלות ואתה לא מתבלבל ,אבל בכל
מקרה אתה חייב להילחם ,לכן תדע
שיבואו ניסיונות ויעבור עליך מה
שיעבור ואתה צריך לדעת שאתה
תמשיך להילחם בכל מצב ולהתחזק
בכל ניסיון מחדש לבקש מה'' :תן לי
אמונה ,חזק אותי באמונה'.
לכן התורה הקדושה מספרת לנו על
יעקב אבינו ועל ניסיונות של הרבה
צדיקים ,ואפילו דוד המלך שלא
פחד מכל הגויים ונלחם בגבורה –
גם ל ֹו היו זמנים של פחד ודאגה כמו
שאומר רבות בתהלים וכמו שכתוב:
"אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי ה'
יסמכני" ומבאר רש"י" :אני שכבתי
ואישנה – לבי אטום בדאגה ופחד.
הקיצותי – מדאגתי כי בטחתי כי ה'
יסמכני" .זאת אומרת כאשר דוד בעל
האמונה רואה 'מה רבו צריו' – גם הוא
מרגיש פחד ודאגה עד שהלב שלו נהיה
אטום ,אבל במקום לרדוף את עצמו
ולהגיד 'איזה רשע אני ,ואיזה רחוק
אני ,ואין לי שום סיכוי' – הוא פשוט
מתחזק מחדש בה' ,ובוטח מחדש
"ות ֶצר לדוד מאד
בה' ,וכמו שכתובֵ :
כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל
העם איש על בניו ועל בנתיו ,ויתחזק
דוד בה' אלקיו".
וזה דבר מאוד מצוי בחיים של כולנו
בכל מיני תחומים ,שלפעמים האמונה
נעלמת ,והתגובה הראשונית שלנו
היא לא לפי האמונה .וכאן צריכים
להיזהר מאוד ולא לחשוב על עצמנו
דברים שליליים ולהתייאש חלילה ,לא
להאמין ליצר הרע שאם נפלת אז אתה
כבר לא
המשך בעמוד 3

גן
הדעת

נַ ְע ָּתרוֹ ת נְ ׁ ִשיקוֹ ת שׂ וֹ נֵ א
נשיקות הן חלק מהחיים של כולנו,
תינוק יוצא לאוויר העולם הוא מיד
ּ
שפתיים
מקבל נשיקות ,מגע של
המעביר לו מסר ,יש כאן אמא
שאוהבת אותך .אחר כך הוא מקבל
נשיקות משאר קרובים ,וכך גדל לו
אדם ,בסביבה שמנשקת אותו ,ובדרך
זו מעבירה לו מידע ,גלוי ונסתר.
גם כשאנחנו מנשקים עצמים דוממים
כמו מזוזה תפילין או ספרי תורה ,יש
בזה סוג של החלפת מידע ,עם הדבר
הזה אני מזוהה ,את זה אני מעריץ ,כי
נשיקה פועלת על המוח ,משחררת
ממנו כימיקלים המשתחררים רק
בנשיקות.
מפורסמת
נשיקה
לך
ואין
בהיסטוריה כמו נשיקת עשו ליעקב!
מיליונים של אנשים מדברים על
הנשיקה הזאת כל שנה! כל כך
מפורסמת נשיקה זו ,שיש עליה
מחלוקת גדולה מה היה טיבה ,לדעת
חכמים לא הייתה זו באמת נשיקה,
אלא משהו קרוב יותר לנשיכה ,לדעת
רבי שמעון הייתה נשיקה ,ולא סתם
אחת ,אלא כזו שבאה מכל הלב.
וצריכים להבין ,מה הפריע לחכמים
להשאיר נשיקה זו בפשטותה? מה
אילץ אותם לומר שלא הייתה זו
נשיקה ולהפוך את צווארו של יעקב
לשיש בקבלו נשיכה זו ,מה שלא עשו

כן למשל עם נשיקת לבן או נשיקת
עורפה?
אומר המדרש שכל נשיקה היא נשיקה
של ִת ְפלוּת חוץ משלוש :נשיקה של
גְ דוּלָ ה ,נשיקה של ּ ְפ ָר ִקים ונשיקה של
פרישות .נשיקה של גדולה ,מצאנו
אצל שמואל כאשר משח את שאול
למלך" :וַ ִ ּי ַ ּקח ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת ּ ַפ ְך ַה ּׁ ֶש ֶמן
ֹאשוֹ וַ ִ ּי ּׁ ָש ֵקהוּ" .נשיקה
וַ ִ ּיצֹק ַעל ר ׁ
של פרקים מצאנו אצל אהרון ומשה
משה
ֹאמר ה' ֶאל ַא ֲהרֹן לֵ ְך לִ ְק ַראת ׁ ֶ
"וַ ּי ֶ
ַה ּ ִמ ְד ָ ּב ָרה וַ ֵ ּילֶ ְך וַ ִ ּי ְפ ְ ּג ׁ ֵשה ּו ְ ּב ַהר ָה ֱאל ִֹהים
וַ ִ ּי ּׁ ַשק לו" נשיקה של פרישות ,מצאנו
אצל נעמי" :וַ ִּת ּׁ ַשק ָע ְר ּ ָפה לַ ֲחמוֹ ָת ּה"
ורבי תנחומא אמר :אף נשיקה של
קרבה אין בה גנאי שנאמר "וַ ִי ּׁ ַּשק
יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל"
ולנשיקה של עשו לא מצאו חכמים
מקום בכלל אלו הנשיקות ,היא לא
נחשבת בעיניהם לנשיקה של אנשים
שלא נפגשו הרבה זמן ,לא נשיקת
פרידה ,לא נשיקת כבוד ,ובטח לא
נשיקת קירבה ,עשו צבוע ,אין תוכו
כברו ,ולכן חכמים אומרים שנשיקתו
היא נשיכה!
ויעקב ידע והכיר היטב בצביעותו
של עשו ,ולכך רמזו חכמים באומרם
שהפך צווארו לשיש ,להורות ,שלא
היה לו שום התפעלות מנשיקה זו,
כמו השיש שלא מקבל מחוות רגשיות
לקרבו ,עשו הוא אומנם אח ליעקב,
ויתכן שכרבי שמעון נשקו בכל לבו,

אבל עשו ההיסטורי ,צאצאי עשו ,עשו
במהותו לעולם לא מנשק לישראל ,וזה
הוא עונשו של הבדאי ,שגם נשיקתו
נחשבת לו נשיכה!
זה המסר אותו רצו חכמים להעביר
לנו בדיבוב שפתותיהם ,בנשיקתם
אותנו ,שנקבל דעת להבחין בין נשיקה
לנשיקה ,לא להתבלבל מנשיקות
של כאלו שיש חזקה לשנאתם ,וכן
שנכסוף לנשק את הראוי לקבל או
לתת לו נשיקה ,כמאמר המשורר
המתאר שקיקת הנפש לשורשה יִ ּׁ ָש ֵקנִ י
ִמ ְּנ ׁ ִשיקוֹ ת ּ ִפיה ּו כי הנפש מתאווה
ומשתוקקת לקבל נשיקות מבורא
עולם ,ולא סתם נשיקה אלא נשיקת
פה אל פה ,כחתן אל כלה .וכשאדם לא
נכסף לנשיקות מצד הקדושה ,באות
נשיקות מצד עשו השולח נשותיו
הפתייניות שציד בפיהן עד שחלילה
יקה בּ וֹ וְ נָ ׁ ְש ָקה
עלול להתקיים בו וְ ֶה ֱחזִ ָ
לּ וֹ
כללו של דבר ,צוואר השיש של יעקב
מרמז לאיש הישראלי הממאן לקבל
נשיקות מהסטרא אחרא ,את היהודי
שלא מקבל שום מסר מעשו ,מתוך
ידיעה שעל נשיקותיו נאמר נַ ְע ָּתרוֹ ת
נְ ׁ ִשיקוֹ ת שׂ וֹ נֵ א ,נשיקותיו הם לא
נשיקות אל נשיכות ,ולכן מחפש
הוא נשיקות מצד הקדושה ,נשיקות
שיעשו לו השקה עם פנימיותו ,למצוא
בהן תכלית מציאותו.

ָהיָ ה אוֹ ֵמר ו ְּמפָ ֵר ׁש ַר ִ ּבי לֵ וִ י יִ צְ ָחק זַ "ל
ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ָא ַמר יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ָעלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (בראשית
ח ַ ּב ּ ַליְ לָ ה וַ ִתדַּ ד
"היִ ִ
לא)ָ ,
יתי ַ ּביּוֹ ם ֲאכָ לַ נִ י ח ֶֹרב וְ ֶק ַר ּ
ׁ ְשנָ ִתי ֵמ ֵעינָ י"ֶ ׁ ,ש ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה ,ח ֶֹרב וְ ֶק ַרח,
ְמ ַר ּ ֵמז ַ ּגם ַעל ְ ּב ִחינַ ת ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף .וְ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָא ַמר
וְ ָט ַען יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵבד ה' ֵהן ַ ּביּוֹ ם וְ ֵהן ַ ּב ּ ַליְ לָ ה
ֵהן ַ ּבחֹם וְ ֵהן ַ ּב ּקֹר ,וְ ַדוְ ָקא ִמ ְ ּב ִחינָ ה זוֹ זָ כָ ה לִ ְהיוֹ ת
ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהתוֹ ָרה ַּכ ָ ּידו ַּעִּ ,כי
דַּ וְ ָקא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ְת ָמ ָדה וְ ָה ַע ְּק ׁ ָשנוּת ָ ּב ֲעבוֹ ָדה
ּ ְ ּבכָ ל ָה ִע ִתים ו ְּבכָ ל ַה ּ ְז ַמ ִּנ ּים ֵהן ִעתוֹ ת ַה ּטוֹ בוֹ ת
וְ ֵהן ָחלִ ילָ ה ַה ָּק ׁשוֹ תִ ,מ ׁ ּ ָשם וְ ַעל יָ ָד ּם זוֹ כִ ים לַ תוֹ ָרה
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה .ו ִּמ ָּכל ֵאלּ ּו ַהיְ גִ יעוֹ ת ְ ּבחֹם וְ קֹרַ ,קיִ ץ
וְ ח ֶֹרףּ ַ ,ביּוֹ ם ו ַּב ּ ַליְ לָ ה ְ ּב ַקל ו ְּב ָק ׁ ֶשה וּלְ ל ֹא ׁ ֵשנָ ה,
ֵמ ֶהם ,וְ ַרק ֵמ ֶהם זָ כָ ה לִ ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ַה ְ ּגדוֹ לָ ה( .שיש"ק
ו  -קצח)
ָא ְמרוַּ :על ַאף ׁ ֶש ּ ָפ ׁשוּט ַהדָּ ָברֶ ׁ ,ש ַא ַחר ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ נ ּו
ֵמ ַר ֵ ּבנ ּו ָּכל ָּכּ ְך ַה ְר ֵ ּבה תוֹ רוֹ ת ,וְ ִס ּפו ִּרים ,ו ַּמ ֲא ָמ ִרים,
וְ ִׂשיחוֹ ת ִה ְת ַח ּ ְזקוּת ,יִ ְת ְ ּבע ּו אוֹ ָתנ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ַה ְר ֵ ּבה
יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֵח ִריםַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן טוֹ ב ַהדָּ ָבר וּכְ ַדאי
וּכְ ַדאיַ ,על ַאף יוֹ ם ַהדִּ ין ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַהנּוֹ ָרא ַה ּמוּכָ ן לָ נוּ,
ִּכי ִמדָּ ה טוֹ ָבה ְמ ֻר ָ ּבה( .שם ו  -שנד)
א ב של החיים
ַ gה ָּמקוֹר ְל ָכל ַה ׁ ֶּש ֶקר ַה ְּכ ָל ִלי וְ ַה ְּפ ָר ִטי נִ ְמ ׁ ָש ְך
"ש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַהיּ ִֹפי"
ִמ ׁ ֶּ
ִּ gב ְמקוֹם ְל ַה ֲא ִמין ַל ׁ ַּש ְק ָרן ַה ָּגדוֹל ׁ ֶשהוּ א ַה ֵּי ֶצר
ָה ָרעַּ ,ת ֲא ִמין ְל ַצ ִּדיק ָה ֱא ֶמת.
ַ gה ׁ ַּש ְק ָרן חו ׁ ֵֹשב ׁ ֶש ִּב ׁ ְש ִביל ַל ֲעלוֹתָ ,ע ָליו ְלהו ִֹריד
ֲא ֵח ִרים.
ש ֵב ַע ְלעו ָֹלם וְ ָה ֱא ֶמת
ַ gעל יְ ֵדי ׁ ֶש ֶקר ָה ָא ָדם ֵאינ ֹו ָ ׂ
ש ַֹבע.
ֵמ ִביא ׂ

שאלות ותשובות שנשאלו בקו ההלכה הספרדי
מאת הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א

"ראש כולל חושן משפט בישיבת "חוט של חסד" ומנהל רוחני של קו ההלכה"

בעניין קבלת שבת .פיוט לכה דודי
חובר בצפת ע"י המקובל האלקי ר'
שלמה אלקבץ זצ"ל וחתם בו שמו
בראשי תיבות ,והתפשט בכל תפוצות
ישראל .ואף שלכאורה היה לנו להימנע
מלאומרו בין מזמור לדוד ,למזמור
שיר ליום השבת מחשש להפסק,
מכל מקום כיון שמדבר בעניין קבלת
השבת אינו נחשב הפסק.

האם מותר לכוין טייפ או רדיו
שיפעלו באופן אוטומטי במשך
השבת ,ומה הדין אם אנו חפצים
לשמוע זמירות שבת ,או שיעור תורה
ומכוונים שעון שבת כדי שמערכת
הסטריאו תפעל מעצמה בליל שבת?
אסור להפעיל את מערכת הסטריאו
אפילו אם עושה כן על ידי שעון שבת.
(יביע אומר חלק א' סימן כ') .וכן אסור
להפעיל את המערכת של השירים
והשיעורים על ידי שעון שבת ,משום מדוע ביום טוב שחל בשבת ,אין
אומרים "במה מדליקים"?
שבדבר זה יש זלזול בכבוד השבת.
יום טוב החל בשבת ,שמעתי אין
מדוע בקבלת שבת כל הציבור אומרים לכה דודי משום שנראה
הופכים את פניהם לצד השני ,ולאיזה כביוש ליום טוב ,שאומרים פני שבת
נקבלה דמשמע ולא פני יום טוב,
צד צריכים להפנות את פניהם?
אף שהתפילה תמיד לכיוון בית ובמה מדליקין אין אומרים במקרה
המקדש ,מכל מקום כאשר מקבלים כזה ,וכן שבת חול המועד ושבת חנוכה
את השבת פונים לצד מערב ,וכך אין אומרים במה מדליקין ששמנים
מבואר בשער הכוונות דף ס"ד עמוד הפסולים לשבת כשרים לנר חנוכה .כן
ג' .השכינה נמצאת במערב( .גמרא בבא כתב הב"י (סי' ער) בשם הרוקח (סי' ש"כ)
בתרא דף כ"ה עמוד ב' ,זוהר חלק ג' דף קי"ט עמוד ושבולי הלקט (סי' ס''ו) שאין לאומרו.
ב' ,ספר מורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ה).
אדם שעשה עבירה ורוצה לחזור
מה שורש המנהג שאומרים בקבלת בתשובה וכעת נמצא בשבת עצמה,
שבת פרק "במה מדליקין"?
או בימים שאין אומרים בהם תחנון
הטעם משום שיש בו את דיני הדלקת האם יכול להתוודות על חטאו?
נרות שבת ,וגם שלשה דברים שצריך נחלקו הפוסקים האם יכול להתוודות
אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם או לא ,יש אומרים שבאמת אסור
חשיכה .וכן אם לא הפריש מעשרות להתוודות ויש אומרים שבודאי
שלא יאכל אותם הפירות ,ואם לא מותר להתוודות וידוי פרטי כדי
ערבו עירובי חצירות לא יטלטל בחצר .לא לסתום לו את הפתח שיכול
להתוודות ולהתחרט .ולהלכה אנו
נוהגים לומר בקבלת שבת פיוט "לכה נוקטים שבשבת וימים טובים אסור
דודי" ,מה הטעם לאמירתו?
להתוודות ,אבל בשאר ימים שאין
נוהגים לומר פיוט לכה דודי ,אף שאין אומרים בהם תחנון ואינם ימים
לו טעם על פי הסוד ,משום שמדבר טובים ,יכול להתוודות .ולכן אדם

שחזר בתשובה בחודש ניסן או תשרי
(אחר יום כיפור) יכול לומר וידוי באותו
היום ,מלבד יום שבת או יום טוב .שדי
חמד (ח"ו אסיפת דינים מערכת ו' אות ג')

האם מותר לתת מתנה לחבר לרגל
הולדת בתו מכספי מעשרות ,במקום
שהוא אברך בן תורה או אדם נזקק?
והאם צריך להודיע לו שזה מעשרות?
אם החבר הנ"ל נתן לו בעבר מתנה
ורוצה להשיב לו כעת ,אסור לו לשלם
זאת ממעשרות .אבל אם החבר לא
נתן לו מתנה ,וכעת רוצה לתת לו
ממעשרות ויודע שהוא עני ,יכול לתת
לו את המתנה ממעשרות ,אבל צריך
להודיעו (הרמב"ם פרק ו' מהלכות מתנות
עניים הלכה י"ז והובא בבית יוסף יורה דעה סימן
של"א ד"ה אין פורעים בו) .אבל יכול לומר

לו "זה נתתי מקרן לעזרה לחתנים
שברשותי" ,ולא יאמר לו מכספי
מעשר ,בכדי שלא לביישו (מקור נאמן
עמוד קס"א).
אני מלמד ילדים שמתקשים
בלימוד הגמרא ,ופעמים שמדובר
במשפחות שאין בידן היכולת
לשלם בעבור הזמן שאני לומד עם
הילדים .האם אוכל לנכות את הזמן
הזה ממעשרות ,כלומר לקחת את
התשלום מהמעשרות שלי?
יכול לעשות כן לכתחילה ,וכשם
שמצאנו שאפילו על הוצאות תלמוד
למאגר יכול
להאזיןגיל שש
ניתןשמעל
תורה של בניו
מורינוי' מהלכות
(רמב"ם פרק
לשלם ממעשרות
שיעורי
מתנות עניים הלכה ט"ז ,ועיין שו"ת יחוה דעת
הרב שלום ארוש
חלק ג' סימן ע"ו) ,וקל וחומר בנידון זה
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ממעשרות .ואף
שיהיה מותר לשלם

למחמירים שהוצאות תלמוד תורה
של בניו אסור לשלם ממעשרות (אגרות
משה יורה דעה חלק ב' סימן קי"ג) ,מכל מקום
בנידון זה יודו שיהיה מותר ,כיוון
שאין לו שום חיוב ללמד אותם נערים,
ועושה כן בתורת חסד גמור.
אדם חייב לי כסף .יש לי משכון שנתן
לי בעבר על חוב אחר ,וכעת מבקש
את המשכון .האם אני יכול לעכב
את המשכון בידי עד שישיב לי את
הכסף ,או שיש בזה איסור?
בקצות החושן (חושן משפט סימן ד' סעיף
קטן א') כתב שאף על פי שעל פי הפשט
אין בזה איסור ,מכל מקום לפי דברי
הזוהר יש בזה איסור ,והזוהר מחשיבו
כאילו אינו מזרע ישראל חס ושלום.
אמנם מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע
אומר (חלק ו' חושן משפט סימן א') פסק
שכשהלווה איש עקש ופתלתול,
ומתחמק מלשלם ,מותר לעכב את
המשכון ,והלכה כהפשט ולא כהזוהר.

לשאלות בהלכה
חייגו

ל'קו ההלכה הספרדי'

תפילתה של האם
מחלה קשה פקדה
את הילד הרך בשנים ,מחלה אשר
לא נמצאה לה רופא או מזור .היה
זה כשבאחד הימים חלה בנו הקטן
של ר' שמעון ,מצבו של הילד החמיר
עד כדי כך שנראה כי חלילה עומד
הוא על סף מוות .בימים ההם
הסתלקו ילדים
לעולמם
רבים
מגיפות
עקב
שונות אשר כל
בדרך
רפואה
הטבע לא עזרה
ותפילות
להם,
נתחברו
רבות
לרפואת ילדים
מתחלואיהם.

מגדולי תלמידי
רבי נחמן מברסלב
היה רבי שמעון
זה .הוא זכה
מקורבו
להיות
עוד
הראשון,
כשהיה רבי נחמן
בן שלש עשרה,
בטרם התפרסם
בעולם.
רבינו
ברבות הזמן זכה
לשמש את רבינו
במסירות רבה.
והיה שמשו בקודש עד יומו האחרון.

כיוון שהיה רבי שמעון מבחירי
תלמידי רבי נחמן ,פנתה אליו זוגתו
במר לבה" :הלא רבי קדוש ונורא לנו,
סע נא אליו וספר לו על צרתנו אולי
ימתיק את הדין מעל בננו".
עלה רבי שמעון על העגלה ,ונסע
אל רבו הקדוש .בבואו אל הקודש
פנימה פרץ בבכי סוער קורע לב,
ובין התייפחות אחת לרעותה הצליח
לספר במילים שבורות על צרתו של
בנו היקר.
כל העת הזאת היה הרבי מקשיב
לקול בכייתו של תלמידו ואינו משיב
מאומה .רבי שמעון מביט על פני
רבו ,אם הרבי רק מקשיב ולא אומר
מילה ,לא שולח דיבור של נחמה .אז
מבין את אשר לא נאמר במילים;
'כנראה גזר הדין כבר כתוב וחתום',
מהרהר הוא בכאב.
חזר רבי שמעון לעגלה ,ושם פניו אל
עיירת מגוריו .כאשר נכנס אל ביתו,
קידמה זוגתו את פניו בשאלה" :מה
אמר הרבי?"

סיפר לה רבי שמעון על שתיקתו של
רבי נחמן ,ועל חששו הרב כי כבר כלתה
הרעה.

הערב ירד על פני העירה כולה ,חשכה
ועלטה אפפה את הכל ,הכל עלו על
יצועם זה מכבר .רק בביתו של רבי שמעון

המסורה רוכנת על מיטת בנה ולא מרפה
בתפילה .החליט רבי שמעון לנסוע שנית
לרבו – שמא הפעם תהיה זו עת רצון ,וגזר
הדין המרחף על ראש בנו יומתק.
בלב הולם נקש על דלתו של הרבי ,וכשקיבל
רשות פסע פנימה אל הקודש .משראהו רבי
נחמן קרא לקראתו בשמחה" :ר' שמעון!
מה רבה כוחה של
תמימה!
תפילה
כמה שידעתי ,אך
עדין לא ידעתי עד
כמה גדול כוחה של
תפילה .ידוע תדע
כי כבר נחתם דינו
של בנך שיסתלק
מן העולם ,אך
תפילותיה ודמעותיה
של האם שהתעקשה
והתפללה בכל כוחה
העבירו את רוע
הגזרה; ולא בלבד
שבנך יבריא אלא
שבזכות תפילותיה
יזכה לאריכות ימים!"
ליבו של רבי שמעון
עלה על גדותיו
כשבא
מאושר.
בשערי ביתו ,דומה
היה כאילו אינו
פוסע ,אלא מרקד;
הוא בישר לאשתו
הנרגשת את דברי הרבי.
חסדי ה' גברו ,ואט אט החלו ההורים
המודאגים לראות עין בעין בנס המתחולל
לנגד עיניהם; הילד החולה שכבר שכב ללא
ניע ,נטול גוון של חיים – פקח את עיניו,
ואדמומית פשטה בלחייו .מיום ליום שבו
כוחותיו אליו ,עד שעמד על רגליו בריא
ושלם.
דברי רבינו התקיימו בו עד לאחת; הוא עלה
עם אביו לארץ הקודש והאריך ימים ונים
כהבטחת רבנו הקדוש.
ללמדך ,כי לעולם לא אפסו חסדיו יתברך,
וכי "אין שום ייאוש בעולם כלל!"

יושבת לה האם ,גומרת אומר שלא לתת
שנה לעיניה ותנומה לעפעפיה ,אלא
לשבת ליד מיטת בנה החולה ולהתפלל
לרפואתו; היא האמינה בכל ליבה כי לא
אפסה התקווה ,אמונים היא ובעלה על
דברי הרבי כי "אין ייאוש בעולם כלל".
במשך כל הלילה לא משה האם ממיטת
הילד ,בבכי ובדמעות התחננה על
נפש בנה החולה ,תהילים ,ותפילות,
התבודדות והשתפכות הנפש לפני אב
הרחמן שיסיר את הגזירה המרחפת על
בנה.
במשך הלילה החמיר מצבו של הילד
וצבע פניו היה כשל מת,
האם לא ויתרה היא הוסיפה בס"ד בר"ה
והמשיכה להרעיף בתפילות
כשהיא רואה את גוון פניו
של בנה משתנה ,היא רק
מתחזקת עוד ועוד בתפילות
מרקיעות שחקים.

סוויטת התארגנות ביום החופה
קרני חמה ראשונות הפציעו
על היקום ,שעה בה השקים
ר' שמעון לתפילת שחרית
מגיע היום הגדול?
עוד רואה הוא את אשתו
מחפשת מקום להתארגן

מתחתנת?

כלולות

ברוגע ביום שכולו שלך?
בואי להנות עם המלווה שלך
בסוויטה מפוארת במקום
פסטורלי צנוע ושקט בראשל"צ.
אצלנו תמצאי את השקט ,והנוחות
ביום מושלם שכולל:
לינה ,ארוחת בוקר
והתארגנות עם המעצבת
שלך עד היציאה לאולם.

מיועד לציבור
הדתי-חרדי
בהנהלה חרדית

052-3627526

שווה.
לדוגמא :אם יש לך בעיה וקושי ואתה
לא מצליח להרגיש שהכול לטובה
ואתה מרגיש שזה רע ואתה לא מצליח
לומר תודה – במקום להגיד 'אין לי
אמונה' ,תתחיל לעבוד ,תעמוד ותגיד
תודה גם בלי לב עד שהאמונה תחזור
אליך .אל תחכה לאמונה ,תילחם על
האמונה וכך תמשיך עליך מחדש את
האמונה.
דוגמה נוספת :אם נפלת לכעס ,מובן
שלא הייתה לך אמונה ,כי אם הייתה
לך אמונה היית רואה רק את ה' ולא
היית כועס .אבל עכשיו אחרי שכבר
כעסת ,הניסיון הוא שלא תגיד לעצמך:
'נפלתי ,אין לי אמונה ,אני רשע ,אין לי
סיכוי' חלילה .אלא תגיד' :נכון שהייתי
בניסיון של אמונה ולקחו ממני את
האמונה ולכן נפלתי .אבל המלחמה
על האמונה היא מלחמה של כל
החיים ,וגם אחרי כל נפילה אני עדיין
חייב לקום ולהתחזק מכאן ואילך'.
ולה' יתברך יש נחת רוח גדולה מאוד
מאוד מכל התחזקות שאדם מתחזק
באמונה מתוך הניסיונות.
חברים יקרים ,כמה שהמסר הזה
נצרך לכולנו! כמה שכולנו חייבים
להתבונן בדברים ולקחת מהם מוסר
גדול! כל הצדיקים עברו את כל מה
שאנחנו עוברים במדרגה שלהם.
וכולם התמודדו .גם אנחנו חייבים
להתמודד .אין לנו זמן להתעסק
ברדיפה עצמית ולבכות על הכבוד
האבוד שלנו ולהתייאש מהנפילות.
כשאתה חושב שאתה גרוע ושאתה
לא שווה כלום – זה הכי גרוע והכי
מסוכן .לכן תדע שאתה שווה ואתה
מאמין ואתה מתקדם בכל ניסיון,
ותחשוב אתה בעצמך :מי יותר גדול
– מי שלא היה לו בכלל ניסיון או מי
שהיה לו ניסיון ונפילה וקם והתחזק?
לכן אל תיפול מהנפילה וקום והתעודד
ותעשה את שלך וכל הנפילות יהפכו
לעליות גדולות.
שבת שלום ומבורך לכל
בית ישראל.

חינוך
באהבה

משיחות הטלפון הרבות שמגיעות
אלי ,בעקבות המאמרים האחרונים,
אני מרגיש כי הורים רבים ,החלו בחסדי ה' לשים
לב "לכישלונות" ילדיהם ,מהצד החיובי של המושג.
מה יכול להיות כל כך חיובי ב"כישלון"?
החיובי הוא" :שימת-לב" שלנו ההורים לבעיה,
והרצון הגדול לשנות את הכישלון של הילד
להצלחה.
התחלנו בחסדי ה' את חודש כסלו .שהוא חודש
של "מוסיף והולך".
ולכן ,עלינו להתעורר עכשיו ,לנצל את המומנט
של הרצון להשתנות ולשנות -ולפעול ,בכדי שנוכל
להוביל בע"ה את הילד להצלחה גדולה ,שאותה
נראה בע"ה בעוד מספר חודשים של עבודה.
סביבת ההצלחה
הכול תלוי בבחירה שלנו כהורים .האם אנחנו רוצים
להוביל את הילד לדרך חדשה ,לדרך של הצלחה או
שאנחנו רוצים להמשיך "להרדים" אותו ולהתעורר
איתו ביחד בסוף השנה .אני בטוח שכולנו רוצים
לראות את הילד פורח ,מתקדם ומצליח ועיקר
ההצלחה היא -הגשמת הפוטנציאל החבוי בו.
עלינו לדעת שבכדי לראות את הצלחת הילד עלינו
"לפעול" בשני מישורים.
המישור הראשון הוא בבחינת" :סור מרע" שבו
עלינו להסיר מסביבת הילד את כל סוגי המכשולים
להצלחה כגון :בעיות בבית או בכיתה ,קשיים
לימודיים ,חברתיים או רגשיים.
עיקר תפקידינו ההורי הוא :להוות עבור הילד
"חממה" ,הילד זקוק למוגנות ,הילד רוצה
להרגיש בטוח ,הילד רוצה שיאהבו אותו ויאמינו
בו וביכולותיו .עלינו ליצור לילד את "סביבת
ההצלחה" .סביבת הצלחה ,זה בית רגוע ,בית בלי
צעקות ,מריבות וויכוחים ,בית ששורה בו שלוה,
אהבה ,נתינה ,הערכה ופרגון הדדי.
זה קשה ,כי צריך לעבוד על המידות ,להודות
שאנחנו לא בסדר ולהשתנות ,זה קשה כי צריך
להיכנע ולהשפיל את הכבוד שלנו וזה קשה כי צריך
לפעמים לוותר לבן הזוג אפילו שאנחנו צודקים
והצד השני הוא זה שטועה לאורך כל הדרך .אבל
מי שרוצה חיים טובים ויפים ,מי שרוצה לאפשר
לילדים שלו לחיות ב"בית בריא" צריך ללמוד לוותר
כי העיקר הוא השלום בבית .נכון זה קשה ,אבל
כשרוצים ומתפללים-זה אפשרי! שוב הכול תלוי
ברצון שלנו ובאמונה שאנחנו "יכולים לשנות" ואכן
אנחנו יכולים.
עלינו למצוא פתרונות ולהוריד לאפס ,את כל
גורמי המתח והלחץ מסביבת הילד ,הגורמות לילד
"נקודות עוורון" לראות את הטוב שבו ולרצות
להאמין בעצמו.
אחר כך עלינו לבדוק מהם קשיי הילד בכל אחד
מהתחומים :הלימודיים ,חברתיים ורגשיים ולעזור
לו לעזור לעצמו.

נכשלתי ,אני לא כישלון פרק ה'

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
יש לי רק  30שקלים
המישור השני הוא :התקשורת והשיחה עם הילד.
על מנת שנוכל "לאפשר" לילד לשתף אותנו
בחוויותיו ובקשייו אנו צריכים "פשוט" לשוחח
איתו.
אמרתי "פשוט"?! סליחה ,זה לא כ"כ פשוט זוהי
בעצם עיקר הבעיה.
מספרים ,שילד אחד תפס את אביו בבוקר ברגע
שיצא מהבית לעבודה ושאל אותו" :אבא כמה
אתה מרוויח על כל שעה בעבודה?" לאב לא היה
זמן ותוך כדי התנעת הרכב השיב לבנו" :דני אני
מאוד ממהר עכשיו ,תתקשר אלי אח"כ ונדבר".
כשחזר דני מבית הספר לפני הצהריים התקשר
לאביו ושאל אותו" :אבא כמה אתה מרוויח בשעה
של עבודה?" האב שהיה עסוק מאוד בעבודתו
ענה במהירות" :דני ,אני מאוד עסוק כרגע ,נדבר
כשאגיע הביתה"
בצהריים כשחזר האבא לבית ,שוב ניגש אליו דני
ושאל אותו" :אבא עוד לא ענית לי-כמה אתה
מרוויח בשעה של עבודה?" אך האב שוב ענה לו:
"דני אני ממהר לשיעור בבית הכנסת ,אתה יודע
כמה השיעור הזה חשוב לי ,כשאחזור אשוחח
איתך"
כשחזר האב בערב ,דני חיכה לו ליד הדלת ושאל:
"אבא ,כמה אתה מרוויח בשעה של עבודה?"
"דני ,למה זה חשוב לך לדעת?!" שאל האב "אבא
זה חשוב לי" "טוב אם זה חשוב לך ,אז אני מרוויח
בערך  60שקלים לשעה" הבן רץ מיד לחדרו וחזר
כשהוא מביא איתו את קופת החיסכון שלו" .אבא
יש לי רק  30שקלים ,אתה יכול להיות איתי חצי
שעה"???
"השיחה"
עלינו לדעת נתון עקרוני מוסכם בחינוך ילדים:
"ילד מצליח -הוא ילד שגדל בסביבה רגועה
ותומכת וההורים שלו משקיעים בו" .כאשר ילד
גדל ללא התייחסות רגשית מספקת ,ללא זמן
איכות וללא תיווך והכוונה של ההורים לכל הנושא
של למידה והצלחה בחיים ,הילד הזה נידון ח"ו
מראש לכישלון ,ילד זה מוגדר כילד "טעון טיפוח".
התובנות הללו ,אמורות להיות מול עינינו ולהוביל
את מחשבותינו ואת מעשינו ,כאשר אנחנו
מנסים לפתור לילד את הבעיה הלימודית או
ההתנהגותית .בחינוך אין פתרונות קסם ובדרך
כלל הצרה הגדולה היא ש" :בעיה מושכת בעיה"
ולכן חובה לבדוק את מכלול הבעיות ובמיוחד את
ההשלכות הרגשיות שנוצרו במשך השנים.
מבחינתנו-עלינו לבדוק ולעצור בהקדם את מקור
הבעיה ולהוביל את הילד באמצעות "השיחה"
לדרך רגשית חדשה טובה יותר.
נניח ומדובר בילד בכיתה ג' המתקשה בחשבון
שקיבל במבחן האחרון ציון נמוך .כאשר אנחנו
מקבלים את המבחן ,לפני שאנו בכלל מגיבים,

עלינו לבדוק מדוע הילד קיבל ציון נמוך .האם זהו
ההישג המקסימאלי של הילד או שהוא יכול לקבל ציון
גבוה יותר והוא מתעצל .האם הוא רוצה אך מתקשה?
אולי אנחנו יכולים לעזור לו ואנו מתרשלים? את מי
נשאל?! בוודאי לא רק את הילד ,אלא גם את המורה,
המנהל ,המפקח ,היועץ ,המאבחן וכו'
תובנות אלו יכוונו אותנו לדרכי הפעולה שלנו כדי
לעזור לילד ולהעלותו על דרך המלך.
במקביל עלינו לפתח "קשר רגשי" עם הילד ,קשר כזה
שיגרום להרגשת אימון מלאה שתתווך בינינו לבין
הילד לכשיתאפשר לנו לשוחח איתו על מה שמפריע
לו לאחר שנעשה שעורי בית עם כל הצוות שמנינו
קודם.
לשיחה אישית עם הילד ,יש כוח רגשי רב .היא
מקשרת בין הילד לבין ההורים ,היא פותחת בעיות
ומשקעים ופותרת אותם ,ומובילה את הילד בתיווך
ההורים להצלחה.
אצל מי הבעיה?
אך ישנה בעיה שעומדת לנו "לרועץ" בכל המהלך
"היפה" הזה שמניתי קודם.
בעצם אני דורש מההורים לספק לילד "חממה"
אידיאלית שתציב את הצלחתו במרכז ,אך עלינו
לבדוק אם זה באמת "אפשרי"?!
לאחרונה ניסיתי לטפל בילד עם קושי לימודי וחברתי
שלא הצליח כבר ב 3-תלמודי תורה .לאחר שיחות
בירור "עדינות" עם ההורים ,הבנתי שפשוט חבל
לי על הזמן ,מאחר והילד חוזר כל יום לסוג ה"בית"
שהוא גדל בו ואין לי שום אפשרות להגיע לתובנות
עם ההורים.
הם היו שקועים בבעיות של עצמם והילדים גדלו בבית
כמעט לבד .כל פיתרון לעבודה עם הילד ,היה עולה על
שירטון מאחר ועיקר הבעיה הייתה "ההורים".
ולכן עלינו לנסות לבדוק :מה הסבירות שאולי
"מציאות החיים" שאנו נמצאים בה גורמת לבעיה
של הילד ולכן העבודה האישית שלנו עם עצמנו היא
הראשונה לבדיקה וטיפול.
הורדת המתחים שלנו
החיים המודרניים עם הקצב הרצחני שלהם ,המצב
הבטחוני בארץ ,ועוד אין ספור סיבות חברתיות
ואישיות ,חיצוניות ופנימיות ,יכולים לגבות מחיר כבד
של לחצים ומתחים פנימיים מצטברים ,ובעקבותם –
פגיעה חמורה באיכות החיים ,בבריאות ,במערכות
היחסים בבית ועוד.
מחקרים מראים ש"מתח" הוא גורם מספר אחד
להתפתחות מחלות ובעיות שונות.
תסמינים רבים בגוף יכולים להצביע על מתח (חלקם
אנו לא מקשרים ישירות לכך) :הפרעות שינה ,כאבים
במקומות שונים בגוף ללא סיבה מוגדרת ,עצבנות
יתר ,עוויתות שרירים וטיקים בפנים ,חוסר יכולת
להתרכז במשהו לאורך זמן ,תשישות" ,קיבה עצבנית",
כאב ראש ,החלשת המערכת החיסונית וכתוצאה מכך
 -הדבקות בכל שפעת שבאה ,הצטננויות חוזרות,

אלרגיות ועוד.
לרוב אין לנו השפעה ,לפחות לא ישירה ומיידית ,על
מה שקורה בחוץ .יחד עם זאת ,אין אנו "קורבנות
חסרי אונים" של הסביבה ושל המצב .גם בים של
טירוף תמיד ישנה בחירה – האם להיסחף עם
הטירוף ,או למצוא "אי של שפיות" מעין "תיבת
נח" בתוך המבול שמציף את העולם ,להתחבר לה'
יתברך ,לדרך האמונה ,אל השלווה הפנימית ,אל
התבונה הטבעית שנמצאת בתוכנו ויכולה לנווט
אותנו ולהובילנו לחוף מבטחים.
מי שמחפש דרכים לשחרור והפגת מתחים -הוא
כבר במצב יותר טוב מאלה שאינם מודעים למתח
הנפשי והגופני שבו הם נתונים ,וממשיכים במרוץ
החיים בלי לעצור לרגע וסוחפים איתם את כל
משפחתם .כי "מודעות" היא צעד ראשון לקראת
השינוי.
דרגות העבודה
מי שחייו מלאים מתח ולחצים ,אך מתוך מודעות
מוצא דרכים להפיג ולשחרר את המתח ,לא לתת לו
להצטבר -אין ספק שהוא תורם תרומה משמעותית
לבריאות גופו ונפשו ,ומונע הרבה נזק אפשרי לטווח
ארוך לו ולמשפחתו.
כשמופיעים התסמינים הראשוניים – עדיין אפשר
להפוך את הגלגל ולחזור לחיים שלווים ומאוזנים
יותר .מה שנדרש קודם כל הוא המודעות למצב,
ונקיטת צעדים לשינוי .לפעמים צעדים פשוטים
יחסית יכולים להביא לשינוי משמעותי באיכות
החיים.
דרגה נוספת ,שדורשת עבודת מודעות עמוקה
יותר ,שינוי דפוסים ישנים ורכישת כלים חדשים
היא :ללמוד איך ניתן להגיע ולשמור על שלווה
נפשית ,רוגע וביטחון גם במצבים קשים ,ואיך לא
להכניס פנימה את הלחצים החיצוניים.
והעבודה החשובה ביותר היא :איך לא "להזמין"
ולא "למשוך" אלינו מצבים של מתח .רובנו מכורים
למתח ,לדרמות ,לאדרנלין .מתח תמידי מייצר
חומרים ביוכימיים שהגוף מתמכר אליהם ,ולכן
גם כשהחיים יכולים להיות שלווים ורגועים ,ואולי
"דווקא אז" -אנחנו מחפשים ,לא במודע -ובדרך
כלל מוצאים ,או מייצרים ,לחצים ומתחים חדשים.
כדי לצאת מזה לעיתים דרוש ממש תהליך של
"גמילה" עם כל הכרוך בזה.
את כל התהליכים האלו קשה בד"כ לעשות לבד.
ובע"ה החל מהשבוע נתייחס לנושא במישרין
ועקיפין בתוך המאמרים .למי שרוצה באמת עבודה
אמיתית ,גם מוזמן להתקשר ולהתייעץ.
המשך בע"ה בשבוע הבא.
לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

קמצן נכנס לחנות נעלים,
ושואל את המוכר" :כמה עולות הזוג
נעליים האלה?" .המוכר ,₪ 900" :איזו
מידה צריך?" קמצן" :מידת הרחמים"
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ליקוטים נפלאים
פרשת וישלח
"וישלח יעקב מלאכים" (לב ,ד)
ברש"י :מלאכים ממש.
היינו כל מלאך הוא רק בראיה אבל כאן היו מלאכים שיש בהם
ממש ,כי היו צריכים להכות את עשו.
(מקור ברוך)

"ויחץ את העם וגו' והיה המחנה הנשאר
לפליטה" (לב ,ח-ט)
משום שהכין עצמו לתפילה ,ותפילה עושה מחצה לכן חצה את
המחנות כדי שלפחות מחנה אחת יהא נשאר.
(חתם סופר)

"הצילני נא מיד אחי מיד עשו" (לב ,יב)
איתא במדרש כשברח יעקב לחרן מפני עשו ,נולד בן לעשו
וקרא לו שם "אחי" כדי שלא ישכח מה עשה לו יעקב וכשגדל
הילד ציווה לו עשו אביו שבכל מקום שימצא את יעקב יהרגהו
ולכן התפלל יעקב הצילני נא מיד "אחי" בן עשו ומיד עשו.
(הרוקח)

"ואתה אמרת היטב איטיב עמך" (לב ,יג)
לכאורה קשה למה פחד הרי הקב"ה הבטיחו כמה פעמים .אלא
יש לומר ע"פ מה שכתב הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות,
שזה שמובא שהבטחת הקב"ה אינו יכול להיבטל ,הוא רק כשבא
ע"י מלאך או נביא ,אבל ע"י הקב"ה בעצמו ,כן יכול להיבטל ,לזה
אמר "ואתה אמרת" ממילא יכול להיבטל.
(מקור ברוך)

"ואתה אמרת היטב איטיב עמך" (לב ,יג)
כבר הקשה (רש"י) ז"ל שהלא לא מצינו בשום מקום שהקב"ה
אמר לו בזה הלשון .ויש לומר על פי הידוע שהשי"ת ברא שבעת
ימים כנגד שבעת הרועים ,יום ראשון של השבוע הוא בחינת
אברהם ,ויום שני בחינת יצחק ,יום שלישי הוא כנגד יעקב .והנה
בפרשת מעשה בראשית כתוב ביום השלישי פעמיים כי טוב,
וזהו שאמר "היטב איטיב עמך" כי היום שמכוון נגדו נכפל בו כי
טוב ולכן אבקשך שתיטיב עמדי.
(שר שלום מבעלזא)

אם אתה עונה שה' עושה אתך רק טוב אזי היטב עמך בכפלים
אבל אם ח"ו עונה שמצבו רע אומר לו הקב"ה עוד אראה לך מה
זה רע עד שתבין שמצבך העכשווי אינו רע.

"ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את
זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב" (לב ,יג)
כך גם בירך המלאך את אברהם אבינו 'כי ברך אברכך והרבה
ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים'.
וצריך להבין ,מדוע נמשלו ישראל לחול???
מבאר רבינו האור החיים הקדוש ,שהענין כך הוא ,שנתברכו
ישראל ,שאם יחסר מנכסיהם וממונם ,יהיה החסר נשלם
מעצמו ,באמצעות מידת קדושה מיוחדת אשר תשרה
בנכסיהם.
וזה הרמז במשל לחול הים ,כמו שהחול על שפת הים גם אם
חופרים בו ומחסרים ממנו ,הוא חוזר ומתמלא ,כך ישראל אם
נחסר מנכסיהם ,אחר כך חוזר ומתמלא בשפע טוב מן השמים,
ולא ניכר החסרון.

"וילן שם בלילה ההוא" (לב ,יד)
וקשה מה צריך להשמיענו שלן שם בלילה ,ויש לומר ,שבא
להגיד שהאבות תקנו את התפלות כנגד הקרבנות ,וכל המביא
קרבן טעון לינה כדאיתא בספרי (ראה טז ,ז) ,לכן יעקב שהכין
את עצמו לתפלה שהוא כקרבן ,לן שם בלילה ,וכן מה שכתוב
'ויפגע במקום וילן שם' אמרו בגמרא (ברכות כו ):אין פגיעה אלא
תפלה ,לכן וילן שם כמו בהבאת קרבן.
(באר מים חיים)

"וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת
לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף
אחרונים" (לג ,ב)

רש"י 'אחרון אחרון חביב' ,היינו שלפי סדר חביבותם כך
הרחיקם מעיניו של עשו ,הקשה הרה"ק משינאווא זי"ע האיך
הותר ליעקב לעשות כן ,הלא אין דוחין נפש מפני נפש.
אלא מתרץ ה'דברי יחזקאל' ,שהרי כלל ידוע הוא כי אלוקים
יבקש את הנרדף ,ואפילו צדיק הרודף את הרשע -גם כן אלוקים
יבקש את הנרדף ,ומכיוון שהשפחות ובניהם היו נרדפים מבני
הגבירות ,ידע יעקב שעשו לא יוכל להרע להם ,כי הקב"ה שומרן
מכל משמר ,לכן העמידן ראשונה ,ולאחריהן את לאה וילדיה
"ואתה אמרת היטב איטיב עמך" (לב ,יג)
שיותר מסוכנים המה מבני השפחות אבל לא כמו רחל ,כי לא היו
אומר הרה"צ רבי יחזקאל מקוז'מיר ,אם האדם מלא הודיה
נרדפין כבני השפחות ,אבל
להקב"ה ומרגיש שה' מרעיף
גם לא היו אהובות כרחל
עליו רוב טובה ותמיד עונה
ובנה ,ואת רחל ובנה החביבין
לעי"נ
על מצבו בטוב ,אומר הקב"ה
ביותר שעליהם אין כל כך
אני עוד אראה לך מה נקרא
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
שמירה מרוב חביבותם ,לכן
טוב ,ומעניק לו טובה גדולה,
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
העמידם -אחרון אחרון חביב.
וזה נרמז ואתה אמרת היטב,
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ליקוטים נפלאים
פרשת וישלח
הוסיף נופך הרה"ק ה'בירך משה' מסאטמאר זי"ע דלכן נאמר
'ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוונה ,ותגש גם לאה
וילדיה וישתחוו ,ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו ,ואיתא בבעלי
התוספות ,שמדיוק הקרא נראה שאצל השפחות רק הן השתחוו
ולא בניהם ,ואילו גבי בני הגבירות השתחוו הן ובניהן ,כי לגבי
השפחות כתיב והשתחוונה ואילו גבי לאה ורחל נאמר וישתחוו
והיינו שגם בניהם השתחוו ,והטעם כמו שאמרנו ,כי בני השפחות
לא נתייראו כ"כ מעשו בהיותם 'נרדפין' וה' עמהם ,לכן לא
השתחוו ולא הכניעו עצמם לפני עשו .כראות עשו כי יש מבני
יעקב שאינם מתפחדים ממנו כלל ועיקר ,שאלו 'מי אלה לך' -מי
הם אלו אשר אמיץ לבבם ואינם מתייראים ממני ,אמר לו יעקב
אבינו 'הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך' -שיש עליהם שמירה
מיוחדת של אלוקים יבקש את הנרדף.

"הילדים אשר חנן אלוקים" (לג ,ה)
לכאורה צריך להבין מה ענה יעקב לעשו כששאלו 'מי אלה לך',
הרי עשו תיאר לעצמו שאלו בני יעקב ,וא"כ מה טענו ,ומה
השיבו?
ויש לפרש שעשו ראה שלאה אשתו של יעקב והרי היה ידוע
ששני בנים ליצחק ושתי בנות ללבן ,הגדולה לאה לעשו הגדול,
והקטנה רחל ליעקב ,וכאן רואה שיעקב לקח את לאה ,ולכן
שאלו 'מי אלה לך' 'אלה' אותיות לאה ,דהיינו מי נתן לך רשות
לקחת את לאה ,ועל זה ענה לו יעקב ,כמו שכתוב בספר חסידים
שאם יש לאדם ילדים מאשתו זה סימן מובהק שבשמים כתוב
שזה זיווגו ,ולכן ענה לו 'הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך'
אתה רואה שיש לי ילדים ממנה וא"כ זה סימן מן השמים שהיא
שייכת לי.

"ויאמר עשו יש לי רב" (לג ,ט)
כאשר שלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו ,שלח להגיד לו" :עם
לבן גרתי" ,כלומר" ,לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר ,ואינך כדאי
לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני 'הוה גביר לאחיך' ,שהרי
לא נתקיימה בי" (בראשית לב ,ה וברש"י שם).
עוד שלח יעקב להגיד לעשו" :ויהי לי שור וחמור" ,כלומר ,אבא
אמר לי (שם ,ו וברש"י שם) "מטל השמים ומשמני הארץ" ,זו
אינה לא מן השמים ולא מן הארץ ,הרי שהשתדל יעקב להוכיח
לעשו ,כי לחינם הוא שונא אותו ,שכן הברכות בלאו הכי לא
נתקיימו.
ואמנם ,מבאר החיד"א ,מטעם זה לא שלח יעקב לעשו כמנחה,
אלא בהמות ובעלי חיים בלבד ,כדי להראות לו כי אמנם נתברך
בדברים שאינם מן השמים ומן הארץ ,ואינם מברכתו של אבא.
כששמע עשו את דבריו של יעקב ,אשר היתה בהם הודאה כי
אותה ברכה אשר נלקחה בגניבת דעתו של יצחק לא פעלה
כלום ,וכשראה את תוכנה של המנחה ונוכח כי אכן כך ,אמר
ליעקב "יש לי רב" ,כלומר ,אין לי צורך במנחה ,שהרי אין לי מנחה
גדולה מכך שהתברר כי אמנם הברכה שייכת לי ולא לך .מעתה

אין לי כבר כל צורך במתנה שלך ,וממילא "אחי ,יהיה לך אשר
לך" .ואולם ,יעקב אבינו לא רצה לחזור בו ממתנתו ,והפציר
בעשו שיקח את המתנה .בתוך דבריו אמר לו יעקב "קח נא את
ברכתי אשר הובאת לך" ,שכן זוהי ברכתי ,ברכה שזכיתי בה
בעצמי ,ולא מכח ברכתו של אבא "כי חנני אלקים" והרי זו מתנה
שנתן לי הקב"ה ,שלא מכח ברכתו של אותו צדיק .ואמנם,
"ויפצר בו ויקח"( .פני דוד להחיד"א)

"ויבא יעקב שלם עיר שכם" (לג ,יח)
"שלם" ראשי תיבות שם ,לשון ,מלבוש ,שלא שנה יעקב את
שמו את לשונו ואת מלבושו ,אף שהיה עם לבן נשאר "שלם".
(בני יששכר)

"ויהי בהקשותה ותאמר לה המיילדת אל
תיראי כי גם זה לך בן" (לה ,יז)
ולכאורה הרי לא חידשה מאומה לרחל ,כי בביטחונה של רחל
בוודאי כבר ידעה בבירור שתלד בן -שהרי כך היתה תפילתה,
'יוסף ה' לי בן אחר' ,ומה גם שנביאה היתה ,אלא דבאה תורה
ללמדנו שכל דיבור ודיבור טוב מאיש לרעהו ,אף אם לא חיזקו
בפועל ,גם כן חשוב הוא מאד' ,ויוחק בספר זכרון' מעשיה של
מילדת זו .ועל כגון דא אמרו 'יש קונה עולמו בשעה אחת'.
וכבר אמרו בזוה"ק פר' תזריע ש'כמה דעונשא דהאי בר נש בגין
מלה בישא ,כך ענשיה בגין מלה טבא דקאתי לידיה ויכיל למללא
ולא מליל' ,ועל פי זה ביארו הטעם שמביא המצורע ביום טהרתו
שתי ציפורים ,אחד כנגד לשון הרע שדיבר על חבירו ,והשני על
כך שלא דיבר דיבורים טובים לחזק ולתמוך בזולתו.
כי זה כל קניינו של אדם ,מה שעושה ונותן עבור זולתו.
כן מדייקים בקרא בפרשתן 'ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית
ולמקנהו עשה סוכות על כן קרא שם המקום סוכות ,וצ"ב ,וכי
דרכו של העולם לקרוא שם ע"ש מדור הבהמות ולא ע"ש מדור
האדם ...אלא ביאורו ,שעיקר החשיבות הם הפעולות שעשה
עבור אחרים ולא קרא שם המקום 'בית' על שם מה שבנה
לעצמו.
ולעולם יש ביד האדם לעזוב את דרכיו הנלוזים ,לשוב
ולהתחדש ,כדכתיב בפרשתן 'ויקם בלילה הוא ...אחד עשר
ילדיו' ,וברש"י' ,ודינה היכן הייתה ,נתנה בתיבה ונעל בפניה ,שלא
יתן בה עשו עיניו ,ולכן נענש יעקב שמנעה מאחיו ,שמא תחזירנו
למוטב ,ונפלה ביד שכם' .ואמר הגאון ר"י לוינשטיין זצ"ל כי
המתבונן ימצא כאן נוראות בכוחה של תשובה עד כמה מצפה
הקב"ה על כל יחיד ויחיד מבני ישראל שישוב אליו בתשובה
שלימה -ואפילו על רשע כעשו .שהרי כאן נענש יעקב על שמנע
מעשו ספק סיוע לחזור בתשובה ,ולא עוד ,אלא שבאותו זמן
היה עשו בן צ"ח שנה ,ואעפי"כ המתין לו הבורא ל'תשובה' ,ומה
נענה אנן אבתרי ,בעת שאנו רואים צעירי הצאן או אברכים
במיטב שנותם שכבר הגיעו למסקנא שעבר עליהם הכלח ,ולהם
כבר אין מועילה התשובה...

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת וישלח
יראת החטא של יעקב אבינו היא שגרמה לו לפחד מעשו אחיו,
"עם לבן גרתי" (לב ,ה)
ותמהים אנו :וכי אלו חטאים היו לאותו צדיק?
מסופר על הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א שישב פעם בשלחנו
מבאר הרמב"ן "אבל הכל מיראת חטא כי דרך הצדיקים לירא
הקדוש ,אחז בזקנו שיורד על פי מדותיו ואמר "עם לבן גרתי"
תמיד .והיה מתיירא אולי אפילו משיצא משם חטא בבואו
הנה הלבין כבר זקני "ואחר עד עתה" ואנכי מתמהמה כל הימים
בברית עם לבן עובד עבודה זרה ,או בדבר אחר".
ועדיין לא חזרתי בתשובה.
אנו איננו מסוגלים להבין ,מהו החטא בכריתת ברית עם לבן,
כעבור רגע של שתיקה חזר וסיפר :בעיר ליזענסק היו עסקני
אולם יעקב אבינו חושש גם מכך ,הוא מפחד גם מן הפגם הקטן
ה"חברה קדישא" אנשים פשוטים מאד וקטני דעת כיון שהגיעה
ביותר ואף משגיאות זעירות העלולות לקרות בשוגג.
שעתו של הרבי ר' אלימלך להסתלק מן העולם באו ואמרו לו:
להלן סיפור המיוחס לרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב ששימש
רבי התוודה על מעשיך ,השיב להם רבי אלימלך" :והיכן הייתם
כחזן בסליחות ,פעם אחת הרגיש ,כי תפילתו אינה מתקבלת
כל הימים עת ישבתי ליד השולחן ואכלתי צלחת מלאה בשר
כתמיד ,ולאחר אמירת הסליחות יצא לטייל ברחובות
לתיאבון? הלא אז עדיין היה בי הכח לשוב ,מה לכם כי באתם
ברדיטשוב ,כדי לחשוב ,מה ביכולתו לעשות ,ומבלי משים נשאו
עתה בהיותי חדל אונים ,ואחרי שסיפר להם איך היה מרבה
אותו רגליו עד לשכונת העוני בעיירה .בעודו מסתובב שם ,הבחין
לאכול ולשתות ,חזר ופירט חטאים אחרים שכביכול נכשל בהם,
באור גדול הבוקע מאחת החורבות ,בקדושתו הבחין ,כי אין זה
וכך חשב ומנה את החטאים שכל אחד מהנוכחים שם עבר,
אור רגיל שמקורו בנרות ,אלא אור רוחני ,שיסודו בהררי קודש,
והתייפחו בבכיה גדולה ,ולא זזו משם עד שנעשו כולם בעלי
והוא מיהר לנקוש על דלת הבית.
תשובה אמיתיים.
למשמע נקישותיו נפתחה הדלת בידי אשה ,ומיד כאשר הבחינה
באורח ,שניצב בפתח ביתה הבינה ,כי הרבי בא להוכיח אותה.
"הצילני נא מיד אחי מיד עשו" (לב ,יב)
בו במקום התחילה לבכות מרה ,ותוך כדי בכי אמרה" :רבי קדוש,
אמנם חטאתי ,אך האמן לי שכבר שבתי בתשובה שלימה ,וגם
נכנס יהודי לכ״ק האדמו״ר מבעלז  -רבי אהרן זצ״ל ושפך לפניו
סבל רב עבר עלי בשל אותו חטא".
את לבו :יש לו בן שעד עכשיו היה מהמצויינים בלימוד ,בתפלה
רבי לוי יצחק המתין ,עד שפסקה מלבכות ורצה לדעת מה היה
ובהתנהגות ,והנה לאחרונה הבן פשוט איבד את הבנתו ולא
החטא שלה.
מסוגל לקלוט שום דבר בלימודיו.
האשה סיפרה כי התגוררה עם הוריה ויום בהיר פקד אותה אסון
נאנח האדמו״ר ואמר :״תבדוק מי הם החברים שלו״ .האבא
כבד בפטירת ההורים ונשארה בודדה בעולם ,והיא כבת שבע
נדהם למשמע אוזניו ,שכן ידע כי חבריו של בנו היו רק תלמידים
עשרה שנים בלבד.
מצויינים ומבתים טובים .הלך לברר ואכן שמע שחבריו רק
במציאות חדשה זו ,היא נאלצה לדאוג לפרנסתה בכוחות עצמה
ילדים טובים.
בעשיית גבינות מהרפת שבבעלות הפריץ .היא ביקשה מהפריץ
חזר האב לאדמו״ר ופרץ בבכי :״רבי הושיעני״! חזר שוב הרבי
להאריך את החוזה ,אך הלה היתנה זאת בכך שתפרוץ את גדרות
ואמר :״אנא תברר ותבדוק מי הם החברים של בנך״ .מעשה זה
הקדושה ותשהה בביתו .מיד ככששמעה זאת ברחה לביתה.
חזר בשלישית ,ואז החל האב לעקוב והבחין בבחור מסויים
"אתה מבין רבי" ,התפרצה האשה שוב בבכי עז" ,סבלתי כה
שמתרועע כל היום עם בנו .החל האב לברר יותר על אותו חבר
רבות בגלל החטא שלי שגרמתי להכשיל בני אדם ,אולם חזרתי
וגילה כי בחיצוניות נראה אותו בחור מצויין אבל תוכו רקוב״.
בתשובה גזזתי את שערות ראשי( ,כן מביא במדרש תנחומא,
נכנס האב לאדמו״ר לדווח לו שזו באמת הסיבה ...אמר לו
פרשת וישב סימן ח' אצל יוסף הצדיק "א"ל הקב"ה אביך
האדמו״ר :אנחנו מבקשים כל בוקר" :והרחיקנו מאדם רע ,מיצר
מתאבל עליך בשק ואפר ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך"
הרע ,ומחבר רע״ ,ואחרי כן מבקשים שוב ב״יהי רצון״ על "חבר
מכאן ששיער עלול להביא לפגם) ומקווה אני ,שהקדוש ב"ה
רע״ .למה צריכים לבקש פעמיים על כך?
סלח לי".
אלא ללמדנו שכדי להנצל מחבר רע (שפעמים רעתו מוסתרת)
"ומה עשית עם השערות?" ,שאל הרב" .שרפתי את כולן מלבד
לא די בתפלה אחת אלא צריך להתחנן ולבקש שוב ושוב ,ורק
תלתל אחד בודד שהשארתי ,ובכל פעם שאני מרגישה מרירות,
ע״י תפלה כזו אפשר להנצל.
אני מוציאה את אותו תלתל שיער ,ואומרת' :רבש"ע ,אתה
צודק ,הצרות עוברות עליי בשל חטאי'.
"כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים"
יצא ר' לוי יצחק לרחוב ונשא עיניו לשמיים ואמר" :רבש"ע ,הנך
(לב ,יב)
יכול להניח בכף מאזנים אחת
את כל הקטרוגים ,וגם את
"שמא
רש"י
פירש
השטן בכבודו ובעצמו ,ואילו
משהבטחתני התלכלכתי
לעי"נ
בכף השניה אבקש שתניח
בחטא ויגרום לי להמסר ביד
בינוש
בנימין
ר'
בן
פנחס
הרה"צ
רק את התלתל הזה ,ובטוח
עשו".
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
אני שיטה את הכף!!".
(פניני עין חמד)
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סיפורים נפלאים
פרשת וישלח
"וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד
אחיו" (לג ,ג)

הזיע .הוא כבר התחרט על הכל ,אבל ברגע שהוא נזכר בבוס שלו
הוא התגבר וביד רועדת זרק מראש העץ חתיכת בשר .האריה
המופתע לא חשב הרבה ,רק ניגש אל הבשר לעס אותו בתאבון
והרים את העיניים לבדוק אם זורקים לו משם עוד.
למחרת קצת יותר עם אומץ חזר האיש אל היער ישב על ענף
נמוך יותר הקשיב לדפיקות לבו ,נשם עמוק עמוק והתקרב מעט
יותר אל האריה ואז זרק לו את מנת הבשר ,כך עשה יום יום
במשך ארבעה חודשים כשבכל פעם הוא מצמצם את המרחק
בינו לבין האריה.
לאחר ארבעה חודשים הוא כבר ירד מן העץ והאכיל את האריה
מכף ידו כשהוא מתפלל שהאריה לא יטרוף לו את התוכניות.
כאשר שבע האריה העיז העובד ללטף את רעמתו ,האריה השבע
לא זז ממקומו.
למחרת הצטייד העובד בקופסת זהב ,נתן לאריה לאכול מכף ידו,
ליטף את רעמתו ואז העז ללטף גם את שפמו ,קצת יותר
בעוצמה וקצת יותר לאט ותוך כדי כך הוא תלש שערות .האריה
לא זז ממקומו והעובד המבועת סיים ובחשש פתח את ידו כדי
לבדוק את השלל ,הוא גילה שם שלוש שערות .במהירות הוא
פתח את קופסת הזהב והניח על מצע קטיפה שחורה את
השערות .זרק עוד חטיף בשר לאריה והכריז בלי קול שזה
הכיבוד של מסיבת הפרידה.
בדרך חזור לביתו הוא מיד סר אל הקליניקה של היועץ .מיד
כשנכנס אל חדרו התרומם היועץ ממקומו ופתח נרגש את
קופסת הזהב ,וראה את השערות ,שאל 'איך עשית זאת?'...
העובד נאנח סיפוק ותיאר עם הרבה צבע את ארבעת החודשים
בהם התקרב מהלך אחר מהלך עד שהאריה אכל מכף ידו" .זהו",
סיכם העובד ובעיניים נוצצות הוסיף" :עכשיו תן לי סוף סוף את
הטיפות הפלא שינרמלו את יחסי עם הבוס".
היועץ נענע ראשו מצד לצד בסירוב ואמר" :לא! אתה לא מקבל
טיפות פלא".
"מה? אחרי כל מה שעשיתי ,נשארתי חודשים על העץ סיכנתי
את חיי יום יום והכל כדי לקבל כמה טיפות בבקבוק וכעת אתה
לא מוכן לרקוח לי אותן?"
חייך היועץ בנחת וענה במתינות" :לא ,אתה לא צריך טיפות וגם
לא עצות .אם הצלחת להתקרב בסבלנות לאריה מסוכן כל כך,
אם השכלת לצמצם את המרחק המפחיד והקשה הזה ,תצליח
בוודאי לשנות את יחסי העובד -בוס שלך וליהנות איתו בעבודה
יומיומית משותפת.
הסיפור הזה מספר את אחד הסיפורים העצובים של החיים,
הסיפור הזה מספר שלכל אחד ואחד מאיתנו יש כוחות עצומים
ונפלאים כדי להצליח בכל תחום שהוא בוודאי ובוודאי גם בתורה
ויראת שמים ,רק הבעיה שבדרך כלל האדם משקיע את כוחותיו
לא בכיוון הנכון – הוא משקיע בלריב עם הבוס ,עם בני ביתו ,או
לחפש תרופת פלא שאינה קיימת ...לו היה לו שכל היה יכול
באותם כוחות ,ואפילו הרבה פחות לעשות שלום ולהתאמץ
להתנהג כמו שצריך ,והכל היה בא על מקומו לשלום...
(נצוצות)

כוחה של פעולה זו היתה לעקור את השנאה לעשיו ,ועי"כ כמים
פנים אל פנים ,עשיו לא ישנא אותו וינצלו חייו.
הרבה אנשים יאמרו שהם לא יכולים ,ועוד כל מיני תירוצים,
הסיפור הבא יבהיר חד משמעית כמה האדם יכול ,רק הוא לא
תמיד מודע ורוצה להתבונן על יכולותיו בתחום.
במפעל אחד היה עובד שממש לא הסתדר עם הבוס ,כל מי שלא
הכיר את הביטוי חתול ועכבר היה משתמש בעובד ובבוס שלו
כדי לתאר מצבי ריב מתמשכים .כמובן שהעובד וכמוהו הבוס
היו נמנעים ממפגשים מיותרים .ניסיונות הוויתור ,הגישור
והפישור לא עלו יפה ,דיונים גלשו למריבות ,שיח ענייני ויבש
הוביל לכמעט פיטורין ואם פעם היה קצת שקט היה זה שקט
שלפני הסערה.
יום אחד ,כשכלו כל הקיצין והעובד הבחין שהרווחה הנפשית
שלו נמצאת בסיכון גבוה ,הוא החליט להיפרד ממשכורת הענק,
מהעבודה ,מהבונוסים הגבוהים שצבר וכמובן מהבוס.
אבל רגע אחד לפני הצעד הקשה הזה ,הוא חשב שאולי בכל
אופן כדאי לעשות עוד ניסוי אחד אחרון להסתדר ,כי מי יודע
אם יצליח למצוא עבודה כזו טובה בעלת משכורת עתק שכזו.
לשם כך הוא קבע פגישה אצל יועץ עסקי עם רקע פסיכולוגי
עשיר .הוא הודיע על היעדרות ממקום העבודה ,אסף את כל
כוחות הנפש שאי פעם היו לו והתיישב באומץ לפגישת יעוץ.
היועץ ,שכנראה היה לו גם דוקטורט בהקשבה ,האזין במשך
שעה תמימה לכל מעללי הבוס .נו ,סיים העובד ותלה עיניים
מתחננות ,יש לך איזו עצה או תרופה או איזה כלי ,משהו שיוכל
לנרמל את היחסים בינינו?
תראה ,פתח היועץ ואמר ,הבעיה כולה יכולה להיפתר רק צריך
להקדיש לעניין זמן ,חלק נכבד ממנה תלוי במצבך הנפשי.
כבסיס לטיפול אוכל לתת לך טיפות הומופאטיות מיוחדות
אשר להן מאה אחוזי הצלחה.
היועץ פתח מגירה ענקית ונקייה ושלף משם בקבוקון לא גדול
ונענע אותו קלות .כשגילה שהבקבוק מרוקן לגמרי עטו קווים
של צער את פניו .הוא פנה לעובד והסביר לו שהבקבוק ריק .כדי
לרקוח אותו אמר היועץ בקול אני מוכרח שלוש שערות משפמו
של האריה .חבל ,אלו טיפות שמסייעות פלאים .מהבקבוק נדף
ריח קל שהתערב בריחות ההחמצה שעמדו בחדר.
היתה דקה של שתיקה ,העובד התרומם ממקומו מאוכזב" ,חבל
שלא נותרו לי כמה טיפות" ,הרהר ,אין לי כח להתעסק עם
אריות ובוודאי שלא עם שערות השפם שלהם.
עוד שבוע עבר בחברת הבוס וכאב הלב עשה את שלו .העובד
החליט שהוא עוזר לעצמו .אחר הצהריים כשגמר את העבודה,
הוא ניגש לידיד נעורים וביקש ממנו במחיר מוזל כבש שמת
פתאומי .הוא שם את בשר הכבש בשק ויצא אל היער לחפש
את האריה .הוא הגיע אל היער ומיד טיפס על אחד העצים וישב
על ענף גבוה .עברו שעות אחדות והוא רואה את האריה מתקרב,
הלב דפק ,היה לו חם והוא
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בסיעתא דשמיא
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" ויבוא יעקב שלם "

יש יציאת נשמה ...ויש להוציא את הנששמה...
ישנם שתי מילים בפרשת השבוע שמעבירים חלחלה!!! צמד המילים" מעבר יבוק!!!!!
אז לבחורים החייכנים והמנומשים שלא יודעים ...שלא תדעו ...יש ספר שקוראים לו מעבר יבוק ...בספר הזה כתוב מה
צריך להגיד ביציאת נשמה ...ממילא כשספר מעבר יבוק מונח על השלחן זה לא מבשר טובות ...ובכן :מה הקשר בין
המילים "מעבר יבוק" ליציאת נשמה??
סוף סוף בפרשה שלנו מדובר בסה"כ באיזשהו נהר שדרכו אפשר להיכנס לארץ ישראל ויעקב אבינו העביר שם את
כל המשפחה לארץ ישראל?? מה זה קשור ליציאת נשמה???
ההסבר הוא כך :ויוותר יעקב לבדו!!!! שם באותו מעבר ...יעקב לפתע נשאר לבד לבד!!!! ואז ...כשהוא נשאר לבד...
לפתע הגיע שרו של עשיו ...וזה בדיוק מה שקורה ביציאת נשמה...
יש רגע מסוים שהאדם נשאר לבד לבד!!! ואז מגיע שרו של עשיו ...וצריך לזכור שיום אחד מגיע כזה רגע!!! וצריך
להתכונן לרגע הזה ...כי במשך החיים אתה עוד יכול לדמיין להיעזר מזה ...ולהיתמך על זה ...אבל יש רגע שבו האדם
נשאר לבד!!!! והוא צריך שיש לו מה להציע כמות שהוא לבד ...באותם רגעים אתה לא יכול להגיד שאתה שייך
למפלגה פלונית ...וגם את אף אחד לא מעניין כמה מנדטים יש למפלגה שלך ...כאן אתה לבד!!! ונו ...מה יש לך
להציע...
--אבל צריך לדעת שהמעבר יבוק הזה קורה לא רק ביציאת נשמה!!! יש לכל אחד ואחד מאיתנו רגעים כאלו שבהם
אתה לבד!!!! אתה בדיוק מרגיש כזה שפוף ...ואתה כבר שבועיים לא ככזה מתפקד ...וקבלת שפכטלים מכמה
כיוונים ...ובדיוק אז הוא מגיע ...היצר הרע מגיע ומתחיל להיאבק איתך ...זה אולי לא יציאת נשמה ...אבל הוא בהחלט
מוציא את הנששששמה!!!! מה אני שווה ...מה אכפת לקב"ה ממני ...אני בלאו הכי כזה שלעפער ...וזה האבקות!!
ואתה לבד!!!!
כן ...לא לחינם התורה מדגישה "ויוותר יעקב לבדו"!!! יעקב בדרך כלל לא נשאר לבד!! יעקב מאז שהוא זכה להקים
את י"א השבטים ...הרי מכאן ואילך אתה לא לבד!!! יש לנו עסק עם -עם ישראל!!! הכל נעשה בשיתוף פעולה מלא...
גם כשלבן רודף אחרי יעקב ...הרי ויאמר יעקב לאחיו -שהיו לו אחים ,נגשים אליו לצרה ולמלחמה )לשון רש"י (..וגם
אחרי המאבק עם שרו של עשיו ...ברגע שהשבטים שומעים מה קרה ליעקב אבינו כשהוא היה לבד?? הם כ"כ
מצטערים ...הם כ"כ מוחים על כבודו שבתור מחאה על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ...לעם ישראל יש כח!!
הם מלוכדים!!! הם נושאים בעול אחד עם השני ...ויעקב אבינו הוא המעמיד של העם הזה...
כן ...אבל עם כל הכבוד לעם ישראל ולבני ישראל ...אבל איפה הייתם אז באותו לילה ...כשנשארתי לבדי ...ויוותר יעקב
לבדו ...אין מה לעשות!! את הרגעים האלו אי אפשר למנוע!!!!
גם מי שברוך ה' מוקף בסביבה טובה ...גם מי שקיבל חינוך טוב ונמצא במסגרת שמורה חמימה ועוטפת ...אבל תמיד
יש את הרגעים הקשים האלו ש"ויוותר יעקב לבדו"!!!! הרגעים האלו שהתמכין דאורייתא )-פרנסה( לא במצב
מעודד ...והמצב רוח באופן כללי נמצא בשפל ...ובדיוק אז הוא נזכר להגיע -שרו של עשיו!!! בטח ...זה האומנות של
העשיו ...לחכות בפינה ...לחכות לרגע שאתה נמצא לבד ...ואז ויזנב בך כל הנחשלים אחריך...
וכאן החשבון הנפש שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב טוב טוב בינו לבין עצמו:
האם אני מוכן לרגעים כאלו של "ויוותר יעקב לבדו"??? האם יש לי מספיק חוסן פנימי להתמודד מול רגעים שאין לי
שום תמיכה מסביב ...והיצר הרע מגיע ורוצה להפיל אותי ...ולדכא אותי ...ולהשפיל אותי ...האם יש לי מינימום של
חוסר אישי מולו ...או כל הכח שלי הוא רק כשיש לי תמיכה מבחוץ?? בספר מעבר יבוק כתוב מה עושים ביציאת
נשמה!!! אבל חכה ...הרבה לפני כן ...מה עושים ברגעים שאתה נמצא לבד ...מה עושים שהיצר הרע לא יוצא לי את
הנשששמה???
בשביל זה יש לנו חנוכה!!! זה בדיוק מה שיעקב אבינו עשה באותה שעה!! הוא בדיוק הלך להעביר את הפכים
קטנים ...שהרוקח אומר שזה הנר של חנוכה!!!
--ליעקב אבינו יש חביבות מאוד גדולה לפכים הקטנים האלו ...אתה יודע למה??? כי לפך הזה יש היסטוריה!!! הפךהקטן הזה הוא הפריט היחיד שנשאר ליעקב אבינו אז כשניטל ממנו כל ממונו והוא פגע במקום וילן שם כי בא
השמש!! ואז יעקב אבינו נשאר לבד לבד!!! בודד בעולמו!! הוא והפך!!! ואת הפך הזה הוא ניסך באבן השתיה ...ולא
יותר ...כי זה היה שארית ממונו ...הוא לא הדליק שמונה ימים ...כי היה לו רק פך אחד של שמן ...שגם נס לא נעשה בו...
ומאז ימים יגידו ...ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו צאן ובקר וכו' ...והנה ...עתה הייתי לשני מחנות ...כעת יש ליעקב
כבודה רבה ...אבל יש משהו אחד שהוא לא יכול לשכוח!!! את הפכים קטנים!!! את אותו פך קטן שמזכיר לו את
הרגעים הקשים שהוא נשאר לבד לבד!!! לפך הבודד הזה ולימים הבודדים האלו ...להם יעקב זוקף את כל השיעור
קומה הרוחני שלו ...על הפך הזה יעקב אבינו לא מוותר!!! וגם הקב"ה לא מוותר ...ויש עוד מישהו שלא מוותר ...תנחש
מי??? שרו של עשיו!!! שרו של עשיו יודע להעריך איזה כח יש לרגעים האלו שאתה נשאר לבד!!! ושרו של עשיו עסוק
בלהחשיך את הרגעים האלו ...ואילו יעקב עסוק בלהאיר את זה עם אותם פכים קטנים ...שם פורץ המאבק בין יעקב
לשרו של עשיו ...אודות הפכים קטנים שיעקב רוצה להעביר ושרו של עשיו מתנגד ...ויעקב ניצח ...ועד דורנו אנו יש לנו את הפכים
קטנים. ..את האור של החנוכה ...האור שמתוך החשיכה ...את הכח היהודי להחזיק חזק דווקא כשאתה לבד!!! גם כשהכל מסביב
חשוך ...יש ליהודי כח להאמין שה' נמצא גם פה ...ולהדליק את האור ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך...

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com
:ñ÷ôá ïåìòä úìá÷ì
0795544159
------

תרומות!! רבותי,
תרומות!!!
אנו זקוקים
לתרומות להוצאת
הגיליון...

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט
סניף 106

באשראי:
"נדרים פלוס"
בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321
תודה מראש!!!

2
ñøèðå÷ä úà úåð÷ì ïúéð

מהבוץ צריך לצאת ,ל ִביצה אסור להיכנס!!!!
לקראת סוף פרשת וישלח מתחילה תפנית!!!! יש פה לפתע חלופת משמרות!!!
אם תשים לב מפרשת נח עד סוף וישלח התורה מדברת כמעט רק על מידות!!!! כשהתורה מספרת בשבחם
של האבות כל השבח שלהם הוא במידות טובות!! התורה משבחת את אברהם שמצווה את בניו אחריו
לעשות צדקה ומשפט ...אברהם מכניס אורחים ...אם תשים לב יש בפרשות האלו הרבה מאוד התעסקות
סביב כסף ...עם ישרות ...איך שאברהם מצד אחד לא לוקח כסף מסדום ...ואיך שהוא כן משלם כסף עובר
לסוחר על קבורת שרה ...אם התורה מגנה מישהו הכל סביב מידות ...עפרון צבוע ...לבן רמאי ...עשיו רשע...
סדום מושחתת ...הכל סביב מידות!!! מידות טובות של האבות ...מול מידות מגונות של אחרים!!!! ולא
לחינם ...האבות הקדושים שרשם במידות!!!! בהשפעות ואכמ"ל...
אבל ברגע שמגיע פרשת וישלח ...כאן יש איזושהי חלופת משמרות ...עד אמצע הפרשה עדיין יעקב אבינו
נמצא בזירה ...הוא מתמודד מול עשיו ...וגם שם כל הנושא הוא מידות ...איך יעקב אבינו מתנהל באחווה
ובזהירות ...ואילו עשיו כולו נקמה ושנאה ועברתו שמרה נצח ...ואז ...אחרי שיעקב אבינו מסיים עם לבן...
ונולד בנימין ...כעת!!!! מכאן ואילך התורה כביכול מסיימת לדבר על האבות ...ומכאן ואילך היא מתחילה
לדבר על שבטי קה ...זה מתחיל בדינה ...וממשיך במכירת יוסף ...וביהודה ...ושוב פעם ביוסף ...ואם תשים
לב :מכאן ואילך עיקר הנושא וההתמודדות היא לא מול מידות! אלא מול תאוות!!!! ניסיונות בקדושה.
ותצא דינה ...מי מגיע??? החמור הזה ...אותו שכם בן חמור...
יוסף נמכר למצרים ...מי מגיע??? פוטיפר ...ניסיונות קשים ומרים בענייני קדושה...
יהודה יורד מאת אחיו ...מה הניסיון?? ענייני קדושת ישראל...
כל סוג הניסיונות האלו לא מוכרים לנו מפרשות לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא ...שם כל הניסיונות הם
במידות!!! שם כל הנושא הוא ישרות ונאמנות מול צביעות ורמאות ...כל הניסיונות הם סביב שיקול דעת
כיצד לנווט את המידות וכיצד לפעול ..ככה זה באבות!!!! אבל ברגע שהבנים נכנסים לתמונה ...ברגע
שהתורה עוברת לשבטים ...כאן מתחיל הנושא של התמודדויות מול יצרים. ..מול זוהמת הנחש ...מול
טומאה ...עם ישראל יורדים למצרים ...למ"ט שערי טומאה ...איזה טומאה?? טומאת הרציחה של עשיו??
טומאת הרמאות של לבן?? טומאת המצחק של ישמעאל?? לא!! טומאת מצרים זה ענייני קדושה...
קליפת חם...
מה הפשט בזה??? מה פשר התפנית הזו בין האבות ל--בנים???
אז עומק העניין הוא מהדברים העומדים ברומו של עולם ...בנושאים השייכים לפנימיות התורה אבל מה
שכן נוגע ואקטואלי אלינו זה שכל בחור צריך לדעת שעבודת ה' בנויה כמו סולם יעקב!!! הסולם מוצב
ארצה!!! בארציות ...וממילא בראשית הדרך ...כשמגיע הבן וכעת הוא רק מתחיל את דרכו בעליה בסולם...
אז החיכוך והמפגש הראשוני שלו בעבודת ה' זה מול הארציות!! סוף סוף הסולם נעוץ בארץ ומתחיל
בארץ ...וממילא הניסיונות של בן צעיר בתחילת דרכו זה בענייני קדושה!!! בענייני החומר והארציות!!! זה
המפגש הראשון של יהודי במלחמת היצר) ...לכן בחור ישיבה בדרך כלל ...עיקר מלחמת היצר שלו היא מול תאוות!!!! מול
רגשות!!! בינינו ...מה הקשיים של בחור?? בא לי ...מתחשק לי ...מרגיש לי ...לא מרגיש לי ...סערת הרגשות אצל בחור מאוד
דומיננטיים ...ממילא גם שם נמצא עיקר ההתמודדות וגם הנפילות ...בתאוות!!! שזה נטו רגש ...נטו דימיון (...אבל!!!! בחור יקר:

מותר לך לדעת שלא תמיד זה נשאר רק שם ...לא תמיד מבוססים רק בהתמודדויות הארציות האלו ...יום
אחד הבן גם הוא נהיה אבא!!! יום אחד יוסף יוצא מהבור ...ויהודה חוזר למעמדו ...וגם דינה יוצאת מבית
שכם ...ואז הם פוגשים התמודדויות חדשות!!!! התמודדויות של אבות!!! ניסיונות מהסוג של מידות...
ניסיונות מהסוג של פרשת לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא ...כלפי מה הדברים אמורים???
בחור ישיבה כמעט ולא פוגש את המידות רעות שלו!!! לא שהם לא קיימים!! אבל הוא פשוט עסוק בפניות
קודמות ...היצרים עובדים שעות נוספות ...הרגשות עובדים בלהט והם גונבים את הבמה ...כשאתה אומר
לבחור תלמד מוסר ותעבוד על המידות ...הוא מסתכל על מידות כמו איזה משהו מיסטי!!! משהו כזה רוחני
שהמשגיחים מדברים עליו וצריך עוד לעבוד על זה ...אבל כשמדברים עם מבוגר ואומרים לו מידות ...הוא
מבין ...אוהו מבין ...הוא מבין יותר מידי טוב במה מדובר ...אז זהו!!! בחור יקר :חשוב שתדע שיש משהו כזה
שקוראים לו מידות!!! וגם אחרי שאתה מתגבר על התאוות) ...אף פעם לא גומרים להתגבר ...אבל גם אחרי שהעסק
נכנס לשליטה (...חכה חכה ...עדיין לא התחלת עם המידות!!!! המידות מחכים בדרך כלל אחרי החתונה
מאחורי הדלת ...ואז פתאום אתה פוגש משהו כזה שקוראים לו מידות!! מישהו פעם הגדיר לי :אתה יודע
מה ההבדל בין מידות לתאוות???

תאוות זה בוץ!! אבל מידות זה אמנם לא בוץ ...אבל זה ביצה!!!!!!
הבנת מה ההבדל?? מידות זה לא כ"כ ירוד ונמוך כמו תאוות ...זה לא כ"כ בוץ ...אבל מידות זה ביצה ...מאוד קשה
לצאת מביצה ...מידות זה קשה!!! וממילא אין ברירה בחור יקר!!! אי אפשר להשאיר את זה בצד ולהשאיר את זה
לאחרי החתונה ...צריך כבר עכשיו להתחיל לעקוב אחרי המידות ...לפחות לדעת שזה קיים!!! אני רוצה שתבין :מבוץ
קל לצאת!!! מתאוות יום אחד יוצאים ...גם החילוני הכי ירוד ...יום אחד הוא מבין שתאוות זה לא תכל'ס בחיים והוא
תמיד יכול להתנער מהבוץ ...אבל מידות??? מי שיש לו מידות רעות ...אוי אוי ...אם הוא נמצא כבר עמוק בפנים ...זה
כבר כמו ביצה ...אין עם מי לדבר ...הוא יגייס את כל התורה וכל היידישקייט ויסביר איך שהמידות רעות שלו זה יסודות
הדת ...ולך תסביר לו ...לך תוציא אותו מהביצה ...מבוץ כבר הרבה יותר קל להוציא...

בא נגדיר את זה כך :מבוץ צריך לצאת!!!! אבל לביצה??? אסור להיכנס!!!
מבוץ גם אם נכנסת ...מעדת ונפלת ...נו ...נצא מזה ...אבל לביצה אם נכנסת זה כבר הרבה יותר קשה ...אז
אנא ...אל תיכנס לביצה ...ואי לכך ובהתאם לזאת :היות ומידות רעות זה ביצה!! ולביצה אסור להיכנס!!!
אבל גם אתה בחור ישיבה שעסוק בפניות קודמות ..ועסוק בלהתמודד מול הבוץ ...אין לך ברירה :אתה צריך
גם להיזהר שלא להיכנס לביצה!!!! צריך ללמוד מוסר!! צריך להיזהר ממידות רעות!! אבל טיפ אחד קטן אני
רוצה להגיד לך!!! טיפ שחבל שלא אמרו לי כשהייתי בחור ...קח את הטיפ הזה לעצמות :תקשיב טוב טוב:
כל השקפה וביקורת שלא נוגעת אליך אני מבטיח לך שזה נטו מידות רעות!!!! אם יש לך ביקורת על עצמך
שאתה לא בסדר ...תבדוק ...אולי אתה סתם ביקורתי ...אבל אם יש לך ביקורת על אחרים??? זה
תתתתמיד מידות רעות!!! ללא יוצא מן הכלל ...אצל בחור ישיבה השקפה זה מאה אחוז מידות רעות!!!!!
באחריות מלאה! כל מה שאתה אוחז בהשקפה שככה וככה צריך לעשות ...וממילא אתה לא אוחז מזה וכן
אוחז מזה ...זה נטו מידות רעות!!! כך שתנוח דעתך ...בכל מה שנוגע להשקפה שב בלול!! קח מוצץ
ותשתוק!! זהירות!! הביצה של המידות רעות לפניך ...אצל בחור כל המידות הרעות מתנקזות לענייני
השקפה .תשמור את המידע הזה.

כי הנה -

הסתיו עבר
הגשם חלף ..עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנ

ו ובו מאמרים בעניני ימי החנוכה וימי החורף הבעל"ט.
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מה בחוברת??
א .שם החוברת!!! כן ...הסתיו באמת הולך לחלוף...
אבל האם יש משמעות נוספת לסתיו מעבר לשלכת
והנחליאלי והרבה עננים בשמים?
ב .בפידיון המת ומילה ,מי שלא פדו אותו הוריו ,צריך
לפדות ולמול את עצמו ...ובחינוך??? מה קורה אם
יש חינוך שלא קבלתי? האם אני צריך לחנך את עצמי
או??...
ג .ועל הנחמות ...בשביל מה צריך נחמה??
ד .מילה אחת חסרה במזוזה ...וה' ישמור ...צרות
צרורות בבית ..ומה קורה אם מילה אחת חסרה בק"ש
של שחרית? ומה קורה אם את כל ק"ש הפסדתי??..
נקודה למחשבה...
ה .מה הם הטפסים שצריך להציג בשביל להיכנס
למוסדות החסידות בה"א הידיעה?? מה התנאים
להיקרא חסיד??
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צדיק גוזר ...והקב"ה ??...לא תמיד
מקיים...
בתחילת פרשת השבוע יעקב אבינו מפחד!!! מאוד
מאוד מפחד מעשיו!! וירא יעקב מאוד ויצר לו!!!
והשאלה הזועקת מאליה :למה יעקב אבינו מפחד??
הרי בתחילת הפרשה הקודמת הקב"ה הבטיח לו
והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך?? וכי
יעקב אבינו לא סומך על הקב"ה ...והגמ' )ברכות
ד (.כבר שואלת את השאלה הזו ועונה :אמר :שמא
יגרום החטא!! כתוב כאן שגם אחרי שהקב"ה
מבטיח ..ואתה מסתובב עם מסמך הכי חזק שיש
עליו חתימה של הקב"ה בכבודו ובעצמו ..הרי ברגע
שיש חטאים ...אז גם את המסמך הכי חזק אפשר
לאבד .עד כאן הגמ'!!
אבל!!!! להוי ידוע לך :שלא רק הגמ' מקשה את
הקושיה ...גם המדרש שואל את אותה שאלה ...איך
יעקב אבינו חושש מעשיו ...והרי הקב"ה הבטיח
לו ...וכי הוא לא מספיק בוטח??? ולמדרש יש
תשובה אחרת לגמרי לגמרי :המדרש אומר משפט
נורא:
אין הבטחה לצדיקים בעולם הזה!!!!
אתה שומע??? גם כשהקב"ה מבטיח לצדיק וזה
מובטח ...עדיין!!!! תמיד הקב"ה משאיר פתח
שתקח בחשבון ויתכן שלא ...נכון אמנם שהבטחתי
לך ...אבל בכל זאת ...אם אתה באמת צדיק אז קח
בחשבון שלא תמיד ההבטחה מתקיימת!!!! בינינו...
האם פעם שמעת על המדרש הזה?? נכון שלא???
בטח שלא!!!! אין מי שיגיד לך את זה ...זה מדרש
לא כ"כ פופולרי!!!! אנחנו לא אוהבים כאלו
מדרשים ...כי אנחנו כן מחפשים ישועות ...וכן
מחפשים הבטחות ...ואם כבר השגתי איזה
הבטחה ...יש לי אינטרס שהיא תתקיים ומאה
אחוז תתקיים ...ואל תגיד לי לא בטוח ...לכן אנחנו
מעדיפים לשים את המדרש הזה בבוידם ...אבל
בינינו ...זה לא חכמה!!!! כי אדם שיסודות האמונה
והבטחון שלו מתבססים רק על ישועות ורק על
מבחני תוצאה ...הרי ברגע שמשהו הכי קטן לא
הולך לפי הספר ...הרי כל היידישקייט שלו פתאום
עומדת על כרעי התרנגולת ..פתאום יש לו שאלות
באמונה ...פתאום הוא מרגיש רעידת אדמה...
התקשר אלי שבוע שעבר ליטאי שהיה מזועזע
מעצמו!!! הוא אומר לי :הרי מרן ר' חיים קנייבסקי
אמר בבחירות לירושלים להצביע למועמד מסוים...
ובסופו של דבר אותו מועמד באמת נבחר ...ולמה
הוא נבחר?? נו ...בטח ...בגלל שצדיק גוזר והקב"ה
מקיים ...ואם מרן שליט"א תמך בו אז חייב להיות
שהוא יבחר ...נכון??? זה הרי פשוט??? דא עקא!!!
ממשיך ידידי הליטאי ואומר :שהיה איזה שעה וחצי
שכולם היו בטוחים שאותו מועמד הולך דווקא
להפסיד ...ובאותה שעה וחצי עברתי משבר!!! אל
תשאל ...כל האמונת חכמים שלי ירדה לקרשים..
נו ..איפה? איפה התפילות של מרן שליט"א??
איפה צדיק גוזר והקב"ה מקיים??? אז נכון שבסופו
של ערב אותו מועמד ניצח ...אבל אני??? אני
הפסדתי בגדול!!!!

אני גיליתי שאמונת חכמים שלי נמצאת בטיפול
נמרץ ...תבין :בניסי ניסים האמונת חכמים שלי
ניצלה ברגע האחרון בזכות שאותו מועמד ניצח ...כי
אם חלילה הוא לא היה מנצח ...אז כל האמונת
חכמים שלי הייתה עפה ברוח ...נו ...מה התשובה
לשאלה הזו???
אז הוזכר כאן כבר לפני שלוש שבועות ושוב נחזור :מי
שאמונת צדיקים שלו מסתכמת בזה שהולך לו
לצדיק!!! והוא הצליח לקלוע למטרה ...אין שום קשר
בין זה לבין אמונת חכמים!!! אם זו הרמה שלנו
באמונה בה' ובצדיקים הרי בייחס לאמונה אנחנו
נשארנו תינוקים!!!! הרי איך זה אצל תינוק?? תינוק
מתנהג מאוד יפה ...הוא משלב ידיים ...והוא גמר
מהצלחת ...עד שמשהו פתאום לא מסתדר לו ואז
בבת אחת הג'אנאנא עולה לו למוח והוא מתחיל
להשתולל ..כי הוא תינוק ...אי אפשר לצפות ממנו
להיות עקבי ולעמוד לגמרי מאחורי מה שהוא מבין...
אותו דבר כאן :אני חרדי!!! אני מאמין בה'!! אני
תלמיד וחסיד של רב פלוני ...אבל אם יש איזה משהו
הכי קטן שלא הולך לפי הספר ...אם משהו הכי קטן
לא מסתדר ...אז פתאום כל האמונה שלי מתרסקת
כמו מגדל קלפים ...ולך תדע ...עוד שניה אני אצא
כופר ...אם זו הרמה הרוחנית שלנו...
אז יסודות היהדות שלנו אוחזים ברמה של תינוק!!!
נו ...אז מה כן??? כאן נבא להסביר את המדרש:
אין הבטחה לצדיקים בעולם הזה!!! באמת למה לא??
אם הקב"ה כבר מבטיח ...אז למה זה עדיין לא לגמרי
בטוח??? הרי סוף סוף הקב"ה כל יכול ...אז בשלמא
כל זמן שהוא לא הבטיח ...אז נו ...אבל אם הקב"ה
כבר הבטיח ...והוא יכול לתת ...אז למה לא??? איפה
זה כבר נתקע???
)בשלמא לפי הגמ' שאומרת שמא יגרום החטא ...נו ...אז החטא
תקע את העסק ...אבל המדרש לא מדבר על חטא ...אז מה כבר
יכול לעכב(?...

התשובה היא פשוטה מאוד:
מה עושה את האדם לצדיק??? איך נהיים צדיקים???
אדם שחי כאן בעולם הזה ויש לפניו טוב ורע ...והוא
בוחר בטוב!! הוא בוחר לעשות רצון ה' ...זה מה
שעושה אותו לצדיק ...ובזכות זה הוא שמזכה אותו
להיות בעל ההטבה ולנחול עוה"ב ולקבל ש"י
עולמות...
והנה!!! לו יצוייר שכל הבטחה שהקב"ה יבטיח
תתקיים באופן מדעני!!! תאר לעצמך שחזאי מזג
האויר יוכלו לחזות את מזג האויר לפי מצב השטייגן
בישיבות ...כן ...היות וכתוב בתורה שאם בחוקתי
תלכו -שתהיו עמלים בתורה -ונתתי גשמיכם
בעיתם ...אז תאר לעצמך שההבטחה הזו תתקיים
באופן מדעי!!! שאין מצב שלא!!! אז חזאי מזג האויר
יבדוק את לוח הזמנים בישיבות ויגיד :בשבת
הקרובה הגשמים יחלשו כי זו שבת חופשית
בישיבות ...ואילו ביום ראשון צפויים הגשמים
להתחדש ...למה?? כי בישיבות מתחילים סוגיה
חדשה ביבמות ויהיה הרבה עמל התורה ...תאר
לעצמך שככה זה יהיה!!!! אז איך יראה בית
המדרש??? הבית מדרש יהפוך להיות מכון השירות

המטרואולוגי!!! כל מי שילמד יקבל משכורת לפי
מדי המים בשכונה!! חכה ...אם תהיה אפשרות
מדעית לראות איך שהתפילות שלנו מקיימות את
העולם ומצילות את עם ישראל??? או לחילופין
יתגלה באופן מדעי שבאמצע סדר א' אף פעם אין
טילים ...ורק כשנגמר סדר א' מתחילים האזעקות
וזה יהיה מוכח מדעי כמו בדיקת דם! כי אם הקב"ה
הבטיח אז זה ...זה עד הסוף!!!! אם היה כזה דבר...
אז כל התקציב של משרד הבטחון היה עובר
לישיבות ...וגם שר הבטחון עצמו היה נבחר
אוטומטי לאחד מגדולי ישראל.
ואז!!!!!!! אם זה באמת מה שהיה קורה ...אוטומטית
היינו מפסידים את אפשרות הבחירה ...אם זה כ"כ
בהיר וכ"כ ניכר וגלוי לכל איזה כח יש לתורה ואיזה
כח יש למצוות ולתפילה ...אז לא היה לנו ניסיון
האם כן ללמוד או לא ...אם אין ניסיון אין בחירה...
ואם אין בחירה נשללה ממני האפשרות להיות
צדיק!!! אני כבר לא יכול להיות צדיק!!!!!

לכן אומר המדרש :אין הבטחה לצדיקים בעולם
הזה!!!!!!!
אי אפשר שההבטחה תהיה מאה מאה מאה אחוז...
כי אם היא תהיה מאה אחוז הפסדנו את הבחירה...
הפסדנו את זכות קיומנו כאן בעולם ...לכן אומר לנו
אבא שבשמים :נכון שאני מבטיח לצדיק שיהיה לו
טוב ...אבל לא על חשבונו של הצדיק בעצמו ...לא
על חשבון הבחירה ...לכן!!!! קח בחשבון שתמיד
הקב"ה משאיר מקום לבחירה!!! תמיד הקב"ה
ישאיר מקום ל-קל מסתתר!!! כדי לאפשר לנו
להמשיך לבחור ...להמשיך להאמין בה' ...להמשיך
לקנות את העוה"ב.
--חבר שלי אמר לי פעם בערגה ...אני מחפש איזה
צדיק שרואה ...רואה דברים ...צדיק כזה שאתה
מגיע אליו והוא אומר לך בדיוק מה קורה בשמים...
הוי ..כמה שהבנתי אותו ...גם לי יש חלום כזה...
ומסתמא גם לך ...הייתי רוצה להיות קרוב לאיזה
צדיק כזה שמעדכן אותך בדיוק מה קורה בשמים
און ליין ...שיגיד לי מה קורה עם אמא שלי ע"ה...
וסתם ככה שיתן מידי כמה דקות עדכונים שוטפים
מה הולך לקרות איתי...
אבל אין!!! אין את זה היום!!! מסיים חבר שלי ואומר
לי בצער:
פעם!!! פעם היו צדיקים כאלו שרואים ...שרואים
עליך את הכל ...היו צדיקים שרואים מסוף העולם
ועד סופו ...למה אין את זה היום? למה?
חשבתי על זה ...וחזרתי אליו ואמרתי לו תשובה
חדה!!! אני מקדים מראש :התשובה שלי לא באמת
נכונה ...היא רק חצי נכונה...
אמרתי לו :אתה יודע מה ההבדל בין הצדיקים של
פעם להיום???
פעם תוחלת החיים הייתה הרבה יותר קצרה!!!
ממילא היו הרבה צדיקים שנפטרו בגיל ארבעים...

חמישים!!! ממילא הם היו רואים ...בטח
שרואים ...מי שנמצא בעולם האמת ..שם רואים
הכל ...ואילו היום??? מה נעשה שהצדיקים של
היום מאריכים ימים ...והם ממשיכים לחיות איתנו
והקב"ה מאפשר להם להמשיך לבחור בטוב ...ולכן
הם לא כ"כ רואים ...כן ...אמרתי לו ...אתה מתלונן
שהרבה שלך שליט"א לא רואה ברוח הקודש ואין
לו גילויים?? הסיבה היחידה שאין לו גילויים זה
רק בעוון זה שהוא עדיין חי!!! אם הוא היה עכשיו
בעולם האמת ..היה לו את כל הגילויים שאתה
חולם עליהם ...סיימתי ואמרתי לו :אתה יודע מה...
לא צריך להגיע לרבה שלך ...גם אתה בעצמך אם
היית עכשיו בעולם האמת ...היה לך את שיא
הגילויים ...אמא שלי ע"ה רואה מלאכים ושרפים...
רואה את הגן עדן ומולו הגיהינם ...הכל היא
רואה ...נו ...ולמה אני לא רואה??? כי שהחיינו!!!
הקב"ה זיכה אותי לחיות ...יתן ה' ש-כן תחיינו
ותקיימנו ושיזכה אותי ה' להמשיך לחיות כאן
ולבחור בטוב ...זו הסיבה שאין לך גילויים!! וזו גם
הסיבה שלצדיקים אין גילויים!!! הבנת מה עניתי
לו?? הבנת לאן חתרתי?
אז שוב :חשוב להדגיש :ברור שאני לא לגמרי
צודק!!! סוף סוף באמת פעם היו צדיקים בעלי
מדרגה כ"כ מזוככת שבחיי חיותם ראשם היה
בשמים והם היו באמת רואים ...ואת זה יש רק
מעט היום ...אבל עזוב ...אני כעת מתמקד בעיקר
בייחס אלינו!!!! אני שואל על עצם התופעה :מה
פשר הצמאון וההשתוקקות שלנו לראות ולדעת
מה קורה בעולמות העליונים??? מה טמון מאחורי
הצמאון הבלתי נדלה למצא איזה צדיק נשגב
שאני אוכל לשאוב ממנו מידע ומסרים מה קורה
בעולמות העליונים?
אתה יודע מה טמון בזה???
הצמאון הזה במילים אחרות אומר :שאתה כנראה
מיצית פה!!! משעמם לך כבר בעולם הזה!! ואתה
כבר לא מבין מה יש לך לעשות פה ...ולכן אתה כל
הזמן צמא להתעדכן מה קורה שם בשמים.
וממילא לא נותר לך אלא להיות מאוכזב שאKין
לך את המידע הזה ...ומעתה :אם באמת כ"כ
משעמם לך פה בעולם הזה ...ואתה כ"כ רוצה
לקבל עדכונים מהצדיקים מה קורה בעולמות
העליונים ...אז במילים אחרות :אתה רוצה
במילים אחרות :לא מתאים לך
למות!!!!
ההסתרת פנים של העולם הזה ...אתה מעוניין
לעלות לעולם האמת ולראות שם כל מיני
גילויים ...יתירה מזו!!! אם אתה מחפש צדיק
שיגלה לך מה קורה בעולמות העליונים ...במילים
אחרות :אתה מחפש צדיק כזה שמבחינה
מסוימת כבר איבד את ההזדמנות שלו להיות
צדיק!!! כי שוב :תבין :הרי מה עושה את הצדיק
צדיק?? זה שהוא היה פה בעולם הזה ...והיה לו
את ההזדמנות לעבוד את ה' מתוך אמונה!! ומתוך
ההסתרה ...ובזכות זה הוא יזכה להתקרב ולהגיע
לכל ההשגות הגבוהות ...אז אם אתה מחפש צדיק
שכבר עכשיו יודע הכל ...אז אחד מן השתים :או
שאתה מחפש צדיק שכבר נפטר!! או שאתה
מחפש צדיק שהוא אמנם חי אבל שללו ממנו
במידת מה את האפשרות להיות צדיק!! כי עד
כמה שהכל גלוי לפניו ...אז הוא אויס בעל בחירה...

תבין :העבירת חוק הכי חמורה במדינת ישראל זה
לקחת בן אדם ולשלול ממנו את חרותו!!!! על אותו
משקל :העונש הקשה ביותר שאפשר להמיט על אדם
חי ...זה לשלול ממנו את הבחירה ...וזה המוות!!! כן...
תתפלא לשמוע ...אבל יום המוות זו הכפרת העוונות
הכי גדולה שכל אחד מאיתנו צריך לעבור אותה
בשביל לתקן את עטיו של נחש!! )אפילו מה שהיסורים לא
מצליחים למרק הרי המיתה מכפרת ...גמ' מפורשת ביומא( ולמה
מיתה היא כזו כפרת עוונות?? כי המיתה שוללת
מהאדם את הזכות הגדולה ביותר שלו בתור חי!! את
הזכות להיות בעל בחירה!! את הזכות להאמין בה'
למרות שאני לא רואה ולא מבין ...את הזכות להתפלל
שחרית גם כשאין לי את האזניים לשמוע את נעימות
שירת החיות) ...חילותיו של סנחריב כן זכו לשמוע את שירת
החיות ומזה גופא הם מתו ...אבל אני ב"ה לא שמעתי ...ולכן יש לי
עדיין את הזכות לבחור או לקום מוקדם כדי לשיר ולהתפלל לה'...
או ...או להשאר במיטה (...את הזכות לקרוע את עצמי

וללמוד תורה עוד חצי שעה בלי לראות איזה
שעשועים נוראים זה עושה בשמים ...את הזכות לציית
לרב שלי בלי לראות כמה גדודים של מלאכים מלווים
אותו לכל מקום ומכריזים לפניו" פנו מקום לצורת
המלך וגם בלי שהולך לו או שכולם מסכימים איתו...
ברגע שהמידע מהסוג הזה נחשף לאדם בן תמותה
הוא מאבד את הבחירה שלו ...שוללים ממנו את
חירות הבחירה!!!! ואת העונש הזה הקב"ה לא רוצה
להעניש את הצדיקים שעדיין לא סיימו את תפקידם
פה בעולם הזה...

ולכן!!!!!!!!!!!

לכן אין הבטחה לצדיקים בעולם הזה...
לאנשים חלשים אולי כן ...לאנשים חלשים שצריך
לתת להם כח ועידוד ..בשביל זה יש צדיקים
שמבטיחים ישועות ...ועושים מופתים ...והיהודי
הפשוט חוזר מהצדיק וכל כולו מתחזק בעבודת ה'...
כן ...לצדיק יש אפשרות לשחרר חומר הסברה מופתיי
בשביל לקרב יהודי לעבודת ה' שבלי מופתים זה לא
יעבוד ...אבל לצדיקים??? אם אתה כבר הולך בלי
קביים!! ואתה כבר מבין מה זה עבודת ה' ואתה יודע
לקבל על עצמך עול מלכות שמים ...אז הקב"ה
מאפשר לנו להיות צדיקים!!!! ולכן לא תמיד הכל
הולך ...לא תמיד מי שלומד תורה הכל הולך לו פיקס...
לא תמיד אם תעשה מצוות גדולות אתה תראה את
התוצאות במקום...
לא!!! זה לא מדעי!!! כי אם זה יהיה מדעי ...אם הבנק
יוכל להסתמך על זה ולתת על זה משכנתא ...אז
נענשת!!!! הקב"ה שלל ממך את אפשרות לבחור
באמונה בה' ...אם כל הוראה שתצא מפי הרבה שלך...
אוטומטית זה ילך ...אוטומטית זה יצליח ...ואף פעם
זה לא יכשל ...נענשת!!!! שללו ממך את האפשרות
של אמונת צדיקים ...אתה כבר לא יכול להאמין ברבה
שלך ...אתה פשוט מוכרח לשמוע בקולו כי זה הולך...
--ובאופן כללי :ישנם יהודים פשוטים) ..והאמת היא שלאו
דווקא( שחיים בתוך איזושהי ענן כזה חלומי שהיות
והצדיק הוא פועל ישועות ...וצדיק גוזר והקב"ה
מקיים ...אז הם בטוחים שאצל הצדיק יש חגיגה ...סוג
של בית חלומותי ...בטח אצל הצדיק כולם תמיד
מרוצים ...תמיד בריאים ...כולם מתים רק בגיל ...240
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כולם בטח עשירים ...כולם רק מחוייכים ושמחים...
אין שום בעיות ...כי ברגע שיש בעיה הכי קטנה...
באותו רגע מגיעים לצדיק ...ותוך שניה הצדיק
מסלק את כל הבעיות ...אז זהו שלא!!!!! וכולנו
יודעים טוב מאוד שזה לא ככה!!! ואחרי כל
המופתים הגדולים שהצדיקים היו עושים ...עדיין
עולם כמנהגו נוהג ...והרבה פעמים דווקא
הצדיקים הגדולים שהיו פועלים הכי הרבה
ישועות ...הרי הם בעצמם היו אפופים בצרות
ובקבלת יסורים באהבה ...רק מה??? כשצדיק
פועל ישועות ...הוא עושה את זה עם מטרה מאוד
ברורה!!!! הוא רוצה לחזק את המון העם ואת
חלושי הדעת ...ולהראות להם את יד ה' ...להראות
להם איך שה' אוהב אותם ועצם זה שהקב"ה
שומע בקול צדיק זה עצמו קידוש ה' ...אבל זה לא
נהפך להיות כספומט!!!! זה לא שאם אתה עכשיו
יושב בבית ואין לך מצב רוח ולא הולך לך כלום...
יאלה ...הולכים לצדיק ...שמה מתעופפים ישועות
לכל הכיוונים ...ושוב מי שזה הרמה שלו אז
שימשיך לחשוב ככה ...בשבילו הצדיק באמת
משחרר מופתים ...כדי לקרב אותו לעבודת ה'...
אבל יהודי בן עליה שמגיע לצדיק לא אמור להגיע
בשביל הכספומט של הישועות שהצדיק הביא
מהשמים ...אלא ללמוד מהנחת רוח שהצדיק נותן
לאביו מהשמים ממעשיו שבארץ!!!! אדרבה
ואדרבה!!!! אתה מחפש צדיק אמיתי ...אתה
מחפש לראות משהו?? אתה רוצה לראות עבודה
אמיתית של צדיק???? תראה את העבויידה שלו...
בלי שום גילוים ובלי שום אורות ...שם הוא הרבה
שלך!!! בזה הוא רבה שלך!!!! שהוא מלמד אותך
איך לזכות להיות גם אתה צדיק כמוהו ...כשצדיק
מראה מופתים הוא מראה לאן הצדיק יכול
להגיע ...אבל כשצדיק עובד את ה' מתוך אמונה
פשוטה בלי שום מבחני תוצאה ...אדרבה מתוך
יסורים ומתוך עמל ויגיעה ...כאן הוא מראה לך איך
גדלים צדיק ...כאן הוא משלשל לך את החבל
ומראה לך ...הנה ...כך גם אתה יכול לצמוח צדיק...
בא ...תעלה אחרי ותזכה להיות כמוני...
וזה הרבה יותר קריטי וחשוב לך!!!! זה מה שחשוב
לנו באמת!!!!

כשמגיעים לצדיק!! יש כאלו שמשתמשים בו
ככספומט לישועות!! ויש כאלו שמגיעים
בשביל לשמוע איך גם אני מצליח לעשות נחת
רוח לאבי שבשמים כמו הצדיק ...ההבדל בין
שני האנשים ...שמי שהגיע בשביל
הכספומט ...צריך לראות רק החלק הורוד של
הצדיק ...רק את המופתים והישועות ..ואילו
מי שמגיע כאן בשביל עבודת ה' ...אדרבה...
צריך לשים את כל הפאר וההדר והקצ'קערייא
בצד ...ולהתמקד בעמל והיגיעה של הרב ודו"ק.

5
בקרוב ממש
לחידודי -וישלח

ערב שבת עם חשיכה ...בתוככי ירושלים...
אתה צודק ...בשבילך שבת פרשת וישלח זה לא אומר לך כלום ...וגם זה לא אמור לומר לך כלום ...אבל אצלנו במשפחה???
שבת פרשת וישלח זה ההההשבת של המשפחה ...מה יש??? האמת היא שאין באמת משהו מיוחד ...הדבר היחיד שיש זה
שבאותו שבוע חל היום הולדת של סבא שלנו ...ולכבוד היום הולדת סבא מזמין את ככככל המשפחה לשבת התאחדות וזבח
משפחה לכל המשפחה המורחבת..
עכ"פ באופן כללי שבתות החורף זה השבתות המומלצות ביותר לזבח משפחה ...יש לילה ארוך!!!! יש זמן לאכול בישוב
הדעת ...יש זמן לשבת יחד בשולחן שבת עם כל המשפחה ...עכ"פ כבר לפני חודש סבא קרא לי וביקש ממני שאתחיל ללמוד
פרק כירה בעיון ...כי הוא רוצה למנות אותי לאחראי מטבח בשבת הקרובה ...לא!!! שלא תבין ...הוא לא מבקש ממני לבשל
ולאפות ...זה בסדר ...את זה הנשים ב"ה עושות על הצד היותר טוב ...מעל ומעבר ..סבא בעיקר רוצה מישהו שיהיה אחראי על
התחום ההלכתי של כל ההלכות הכרוכות במטבח בשבת זו ...שזה אומר שהיה והטמנה ובישול ..חוץ משאר הלכות של קדשים
וטהרות...
ובכן :סבא עשה רשימה של כל החתנים הנכדים והנינים ...ויצא שיש בערך ארבעים מבוגרים מעל גיל  ...10ואילו ילדים יש יותר
מששים ...סבא התייעץ עם אחד המומחים לענייני מנות של אכילת שלמים ...ולאחר שסבא מנה לפניו את כמות הסועדים...
ואת הגילאים שלהם ...המומחה הכריע שהכי טוב זה לפצל את השלמים לשתי קרבנות ...איל!!! וגדי!!! איל שלמים למבוגרים...
וגדי שלמים לילדים ולצעירים ....השיקול הוא שבשר של איל קשה יותר וגם יש בו יחסית הרבה בשר וזה יותר מתאים למנות
של מבוגרים) ...כמובן שזה שלב אחד לפני בשר שור שזה כבר ליגה של אירוע גדול עם מאות משתתפים (...ואילו הילדים צריכים את
הבשר היותר רך שזה גדי ...עכ"פ ביום חמישי בערב כל המשפחה המורחבת כבר הגיעה לירושלים ...הגיע יום ששי ...סבא כבר
מתכנן ללכת למקדש להקריב את האיל וכבש השלמים ...אבל הדוד ר' יונדב עדיין לא הגיע ...ואם לא יחכו לו עם הקרבן הוא
בטח יצטער ...הוא גם היה רוצה לסמוך על השלמים )אחרי הכל יש סמיכה בחוברין -כל מי שמשתתף בקרבן יכול לסמוך (...טוב ...אז
חיכו לו ...הגיע השעה  11.00בבוקר ...וסו"ס הוא הופיע ..נו ..עכשיו הולכים ...אבל אז בדיוק אמא וסבתא נעלמו ...איפה הם???
הרי גם הם רוצים לסמוך על הקרבן )אמנם זה רשות לנשים ...אבל זה גם נחת רוח להם ...ומגיע להם ...עבדו קשה (..נו ...איפה הם? סבא
הלך למטבח וראה את המטבח ריק והעיסה עומדת ...אה ...אני יודע איפה הם ...הם כנראה סיימו לעשות את העיסה אז הם רצו
מהר להתפלל בכותל בתפילת הנשים המסורתית ביום ששי על הילדים שיהיו צדיקים) ...כן ...היום אמא מתפללת אחרי הדלקת
נרות ...אבל פעם האמהות היו הולכות לבית המקדש לפני הפרשת חלה (...טוב ...נחכה להם עוד חצי שעה ...הגיע  12.30בצהרים ואז
הם סו"ס הגיעו ...ואז העסק נהיה באמת לחוץ!!!! לא ...שלא תבין לא נכון ...אני לא לחוץ שהם לא יספיקו להקריב את הקרבן
שלמים ...כי יש עדיין עוד שעתיים עד הקרבת תמיד של בין הערביים ...אבל יש משהו אחר שאני מוטרד!!! סוף סוף שבת
מתקרבת וצריך לפרק את הבשר ולהניח אותו על האש ...ואם רק בשעה  3.30בצהרים הם יחזרו מהמקדש עם הבשר ...אז יש לי
פחות משעה להניח אותם על האש ...ואז אנחנו הרבה יותר מוגבלים בשהיה והטמנה ...כן ...למי שלא יודע ...אסור לפני שבת
להשאיר על האש מאכל שלא נתבשל עדיין ...כי היות וזה לא מבושל ...אז יש חשש שיבא בשבת לחתות בגחלים כדי לזרז את
הבישול) ...אגב :זה כבר לא הלכה בקרוב למעשה ...אלא זה ממש הלכה למעשה וזה אחת מהסוגיות היותר חמורות של שבת( תכל'ס ...אחרי כל
העיכובים הם הלכו למקדש רק בשעה  1.00בצהרים ...והיה שם עומס ..וכצפוי הם התעכבו שם כמעט עד שלוש בצהרים ...אגב:
בין הייתר הם גם קיבלו על הראש מהכהני משמר ...למה נזכרתם לבא להקריב כ"כ מאוחר?? שכחתם שיש גם אימורים שצריך
להקטיר אותם מבעוד יום ע"ג המזבח ...ובשבת אסור להקטיר את חלבי יום חול )קיי"ל עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת(...
ממילא מי שמקריב ביום ששי מאוחר הכהנים לוקחים את האימורין ורק מניחים אותם על האש ...וזהו ...הכהן לא יכול לעמוד
כל הלילה ולהפוך בגחלים ...כי זה שבת!!! אז ...לא מומלץ להגיע מידי מאוחר) ...תזכור את זה להבא ...אתה רוצה להקריב
קרבנות ביום ששי ...תבא הכי מוקדם שיש שלכה"פ במשך היום יוכלו הכהנים להפך באיברים כדי שיצלו יפה (...עכ"פ ...הם
חזרו ממש מאוחר ...רק חצי שעה לפני הדלקת נרות הם חזרו עם בשר האיל והגדי ...ו ...ו ...וכעת נכנסתי לתפקיד שלי!!!!!
עשיתי שיקול מהיר ...לפי הנתונים שיש לי עכשיו מה הכי כדאי??? האם צליה? האם בישול?? או להכניס לתנור ...אז ככה ...את
הגדי עוד איכשהו מותר להניח עם חשיכה שיצלה כי הוא רך וניצלה מהר ...אבל את האיל חכמים אסרו )עיין שו"ע סי' רנ"ד
ס"א( נו ...אז מה עושים עם האיל?? החלטתי שאני מבשל אותו בסיר ...וזה יהיה מותר מדין קדירא חייתא )בשר חי מותר
להשהות בכירה משום שמרוב שהוא עדיין רחוק מלהיתבשל אין חשש שיבא לחתות (...אבל!!! פתאום נזכרתי ...שיש לנו גיס
יקר מאוד ר' שימעה שהוא שייך לבית שמאי והוא סובר שאדם מצווה על שביתת כלים ...וסיר זה הרי כלי!!! וא"כ לבית שמאי
א"א לתת לסיר לבשל בשבת) ...עיין שבת יח :אמנם בשעת הדחק אפשר לשיטתם ע"י הפקר אבל לא לכתחילה (...טוב ...אז
ירדתי מהסיר ..נו ...אז מה כן??? האופציה היחידה שנשארה זה לאפות בתנור ...טוב ...תנור ...אבל לאפות איל בתנור זה שוב
בעיה מצד איסור שהיה!!! כי האפיה בתנור היא יותר חזקה מבישול וממילא יש חשש שיבא לחתות )שים לב לחשבון העדין של חז"ל
מתוך המטבח היהודי :חכמים התירו להשאיר בשר חי ע"ג הכירה בע"ש ...משילוב של שני נתונים מצד אחד בייחס לעוצמה הנמוכה והמתונה של חום הכירה
ומאידך בייחס לעוצמת הבישול המאסיבית שנדרשת לבשר חי כדי להתבשל ...אז בשילוב שני הנתונים המנוגדים האלו חכמים שקללו שבכזה מקרה הבישול
רחוק מתמיד ואדם מסיח דעתו לגמרי מהבישול ולא יבא לחתות ולכן מותר ...אבל ברגע שמדובר בתנור ...כאן כבר עוצמת האפיה יותר חזקה וממילא יש
לחוש שלמרות שזה בשר חי הוא לא יסיח דעתו ויבא לחתות ..הבנת (?...וממילא ההיתר היחיד לאפות בתנור זה ע"י שריקה בטיט ...אז בדיוק

היום בהשגחה פרטית ירד גשם ...קראתי לאחד האחיינים החמודים ואמרתי לו :תצא לשלוליות ותביא לי משם דלי של בוץ...
מה ...בוץ?? כן ...בוף ...הפעם אמא מרשה ...לך תביא לי מהר ...הוא הביא ...הכנסתי את הבשר לתוך התנור ...סגרתי את התנור...
לקחתי את הבוץ ומרחתי אותו שיסתום את התנור ...ורק באופן הזה חכמים התירו ...אגב :זה גם מומלץ משיקולי אבטחת
הטהרה שאם חלילה קורה משהו אז הטיט הזה נחשב צמיד פתיל שמציל מפני הטומאה ...כן צריך לקחת גם את זה בחשבון!!!!
סו"ס מדובר פה בקדשים ...זה רציני ...עכ"פ ...לפתע נשמעה קול תרועת חצוצרות ...תוקע מריע ותוקע ...הנה ...זו התקיעה
להפריש את העם ממלאכה ...עוד כמה רגעים נכנסת שבת ...נכנסתי לרגע לנשום אויר ...ולמולי הזדקר בית המקדש במלא
הדרו ברקע של שעת בין הערביים!!! אני רואה מלמעלה ...מאחת הגגות של עזרת הנשים את החזן ..כעת הוא שוהה כדי צליית
דג קטן או כדי להדביק פת לתנור ...לא הספקתי לחשוב מידי הרבה ...והנה אני רואה אותו שוב נוטל את השופר ותוקע ומריע
ותוקע ו ...ו ...ושובת!!!! זהו ...בבת אחת הרגשתי איך ששבת קודש פורשת כנפיה על בית חיינו ...על עם ישראל ...בואי כלה שבת
מלכתא...

מקדש מלך עיר מלוכה ...רב לך שבת בעמק הבכא ...התעוררי התעוררי כי בא אורך עורי עורי שיר דברי...

א" .ורווח תשימו"" -כדי להשביע עינו" ,משמע
שהתפזרות נותנת תחושה של ריבוי ,וקשה :דהנה בברכות
גבי צירוף עשרה לזימון ולדברים שבקדושה )מ"ז :(:אמר רב
הונא :תשעה נראין כעשרה מצטרפין" ,אמרי לה דמכנפי
ואמרי לה דמבדרי" ,וא"כ צ"ע :להאי שיטה "דמכנפי"
למה לא עשה יעקב להיפוך שכך נראים טפי יותר???
ב" .והוא צולע"" -כשזרחה השמש" ,כידוע היה זה בט"ו
בניסן ,צ"ע האם נפטר יעקב בשנה זו משלמי חגיגה
ושמחה כדין "חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני" ,דהא
כשזרחה השמש ונתחייב בקרבן היה כבר צולע ,או נימא
דכיון ד"אמר רבי יוחנן לילה אין מחוסר זמן" והרי היה
בריא בכניסת יו"ט נמצא שהיה ראוי להקריב בראשון ,והיה
יכול להשלים ביום שני למ"ד תשלומין דראשון הוא )חגיגה
ט?(.
ג .עוד צ"ע בענין זה :קרבן פסח שאכלו באותו יום
שיעקב נאבק עם המלאך ,צ"ע :אם היו עוברים ואוכלים
מגיד הנשה שלו לאחר עלה"ש האם היו עוברים עליו
משום "נותר"?? צדדי הספק :שהרי עד עלות השחר עדיין
לא נתחדש איסור גיד הנשה ,וממילא היה ראוי לאכילה,
ורק לאחר עלה"ש דנאסר כבר מדין נותר ,אז נגע בכף ירך
יעקב ואז נתחדש איסור גיד הנשה ,האם נימא דכיון
שכשחל איסור נותר היה ראוי לאכילה ,אזי אף לאחר
עלה"ש היה חייב משום נותר אפ' שלאחר עלה"ש כבר לא
היה ראוי לאכילה מדין גיד הנשה.

ד.

"ויבא יעקב שלם ...ויחן את פני העיר" ערב שבת היה )-

רש"י( קשה :איך הגיע ממרחק בע"ש והא" :אסור לאדם
שיהלך בע"ש יותר מג' פרסאות" )סוכה מג?(:
ה" .אך בזאת יאותו לנו ...לשבת עמנו ,בהמול לנו" ,יש
להסתפק :גירות שכזו שהתגיירו אנשי שכם שכל תכליתה
הייתה רק ע"מ לשבת יחד עם בני יעקב ולסחור איתם,
האם הייתה חשיבה גירות ע"מ לקיים רצון הבורא??
---

כשעשיו מציע ליעקב ליווי ..יעקב מסרב
באדיבות ...ומה הנימוק שלו?? אדוני יודע כי
הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ..יש לי
ילדים וצאן שהולכים לאט ...אני לא יכול
להריץ אותם בקצב שלך ..אני לא מבין:
בשלמא הילדים רכים נו ...ליעקב יש פה ילדים
קטנים ...ואילו עשיו מסתמא לא הביא איתו
ילדים קטנים ...אבל צאן ובקר עלות עלי??
איזה מין טענה זו ...הרי מרגע שיעקב נתן
לעשיו את כל העיזים מאתיים תיישים
עשרים .הרי מכאן ואילך גם לעשיו יש צאן
ובקר וגם הוא צריך להתנהל לאיטו?
אז אולי התשובה היא כך:
אצל עשיו אין פינוקים!!!! עשיו מריץ את העיזים
שלו שירוצו בקצב של הסוסים ...ממתי לעשיו יש
סבלנות לחכות לצאן עם כל צרכיהם ??...כן כן!!!
הזוה"ק אומר שבדורון שנתן יעקב לעשיו ...כאן
מרומז השעיר לעזאזל ...וזה באמת ככה!!!! השעיר
לה' זוכה להיעקד בעדינות ולהישחט בצורה הכי
עדינה וקלה שיכולה להיות ...ואילו השעיר
לעזאזל?? כפפפרת עוונות ...איזה ריסוק איברים...
מה קרה?? מה ההבדל?? ההבדל הוא :שהשעיר
לה' שייך לבית יעקב!!! ואילו השעיר לעזאזל ניתן
מתנה לעשיו ...לעשיו אין סבלנות להתעסק עם
צאן ...הוא מריץ אותם ...לא נותר ליעקב אלא לומר
לו :אני אתנהלה לאטי עם הצאן ואתה תריץ
אותם...

אני רוצה להיות גדול הדור ...מתי זה יקרה???
”

בפרשות האלו אנחנו מתלווים ליעקב אבינו ...ורואים איך שהוא מתמודד מול כל האויבים המרים
שלו ...איך הוא בורח מלבן ומתיירא ממנו ...ואיך הוא משחד את עשיו ומתפלל שה' יציל אותו...
ואיך הוא מתנהל בכזו עדינות ובחשש ובשברון לב מול כל האויבים שלו ...והנה!!! לקראת סוף
הפרשה ...אחרי הסיפור עם דינה ואחרי הכל ...כאן פתאום מגיע שלב לא כ"כ מוכר ...התורה לא
מזכירה את זה ...ורק במדרש זה מובא ...כתוב במדרש שאחרי הסיפור עם דינה ...הרי יעקב אבינו
טען לשמעון ולוי שעכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ ...ונאספו עלי והכוני ...ובאמת זה מה
שקרה ...כל יושבי הארץ התאספו יחד למלחמה נגד יעקב ובניו ...וכאן המדרש מאריך מאוד לתאר
את המלחמה איך שיעקב ובניו ניהלו מלחמה בגבורה עצומה מול מאות אלפים והפילו אותם
חללים...
בקיצור :במלחמה זו התגלו הכוחות האדירים שהיו ליעקב ובניו ...שהם מסוגלים להילחם נגד
רבבות ולנצח אותם בגבורה ובשאגות אימה של יהודה ...בקיצור :פתאום נתגלו הכוחות!!! כבר יותר
מעשרים שנה שאנחנו מלוים את יעקב אבינו עם לבן ועם עשיו ...והכל נעשה בכזו עדינות ...יעקב
מתנהל מול לבן בכפפות של משי ...ומנסה לפייס את עשיו בכל דרך אפשרית ...רבש"ע :אם יעקב
אבינו מסוגל להתגבר על רבבות?? אם יהודה מסוגל להרים שאגה אחת ולפורר ערים שלמות ...אז
איפה זה??? איפה זה היה עד עכשיו??? אני לא מבין :אם ליעקב אבינו יש כאלו כוחות ...אז איך לבן
מסוגל לומר :יש לאל ידי לעשות עמכם רע ...אם לבן הוציא כאלו מילים מהפה ...זה אומר שלבן
לא ידע עם מי יש לו עסק ...זאת אומרת :שיעקב הסתיר במשך  22שנה את הכח שלו מלבן??
למה?? למה יעקב אבינו הסתיר את הכח הזה?? ואיך???
הביאור זה הוא כך:
כשהקב"ה נותן לבן אדם כח!!! זה בשביל שני דברים:
הדבר הראשון והפחות חשוב :זה בשביל להשתמש עם הכח הזה איפה שצריך!!! הדבר השני
שהוא הרבה יותר חשוב :לא להשתמש בכח הזה איפה שלא צריך!! כשאדם מקבל כח מסוים
מהקב"ה ...רק לפעמים הוא צריך להשתמש עם הכח הזה לדברים טובים ...אבל לא להשתמש בכח
הזה לדברים אחרים??? זה עשרים וארבע שעות!!!
וזו העבודה הכי קשה!!! הבנת מה אמרתי??
אני אסביר את עצמי :כשקראתי במדרש על הגבורה האדירה של יהודה .איך שהוא יכל בשאגה
אחת להחריב את פיתום ורעמסס ...חשבתי לעצמי ..חבל!!! חבל שאין לי את הכח הזה!! אם היה
לי את הכוחנות האדירה שהייתה ליהודה הייתי יכול לעזור להמון יהודים ...הייתי הולך לרצועת עזה
והייתי מרים עליהם שאגה כזו שהם היו נרגעים בלי צורך בהפסקת אש ...חוץ מזה בערב שבת
קודש ...הייתי עובר בתל אביב ליד החנויות ...הם רק היו רואים אותי ומבינים לאן זה יכול להתפתח
ותוך רגע כולם היו סוגרים את החנויות כמו טאטאלאך ...ואז אם היו אומרים לי שיש עבודות
ברכבת ...הייתי מרים שאגה מקפיאת דם :גוט שאבעס!! ובאותו רגע הם היו נכנסים לחדר טראומה
עד מוצאי שבת ...אז חבל!!! חבל שאין לי את הקול האדיר של יהודה ...הייתי עושה הרבה הרבה
דברים טובים ...והנה ...תוך כדי שאני משתעשע בדמיוני מה הייתי עושה עם הקול של יהודה ועם
הכח שלו ...המשכתי עוד קצת לדמיין ...יש לי חבר שהיה רוצה לעשות איזה תוספת בניה בלתי
חוקית בבני ברק אבל זה בעייתי והעיריה לא נותנת לו ...אז התחלתי לחשוב לעצמי ...לו היה לי את
הקול של יהודה ...הייתי מגיע יום אחד בהיר לראש עיריית בני ברק ...מתיישב אצלו במשרד ואומר
לו :תקשיב טוב!! אני מבקש שיאשרו לחבר שלי לעשות את התוספת בניה הזו ...כי אם לא!!! אני
מסובב את הראש ימינה ומרים שאגה אחת ותוך רגע רמת אלחנן ורמת אהרן מתפוררים
ונחרבים ...באותו רגע ראש עיריית בני ברק לוקח עט וביד רועדת הוא היה חותם לי אישור...
נכון???
אה ...מה אתה אומר על זה?? נשמע טוב ...לא???
אז הנה!!!! כעת הסברתי לעצמי מיניה וביה למה הקב"ה לא נתן לי את הכוחנות האדירה של
יהודה ...תבין :הרי לפני רגע שאלתי שאלה טובה :טענתי שחבל שאין לי את הכח של יהודה. ..כי
אז הייתי עושה הרבה דברים טובים ...הייתי מגן על כלל ישראל ודואג לשמירת שבת וכו' וכו' ...זו
טענה טובה!! באמת חבל ...נו ...באמת למה לא????
אז הנה למה לא ...תוך כדי דמיוני הפורה עניתי לעצמי את התשובה ...אם היה לי את הכוחנות
האדירה של יהודה ...אתה מבין לבד שזה לא היה נשאר רק באזעקה לשבת ובשמירה על היהודים
בעוטף עזה ...הייתי לוקח את הכוחנות הזו לעוד כמה וכמה שימושים נוספים אישיים ...הייתי דואג
להחריד ולהמם את כל מי שלא מוכן לשתף איתי פעולה ...הייתי מסדר לעצמי את החיים עם זה...
הייתי משתמש עם הכח הזה לסדר לעצמי גו'ב מפה ...תקציבים משם ...בקיצור :הייתי מקצר
לעצמי את התור במכולת עם זה ...מה שברור :אותו אחד שדיבר אלי לא כ"כ יפה השבוע
ונעלבתי ...אז הוא לא היה מעיז!!! הייתי "מסביר" לו...
אז הנה!!! כעת הסברתי לעצמי למה הקב"ה לא נתן לי את זה!!!!
הקב"ה לא נותן כוחנות לבן אדם ...רק אם אפשר לסמוך עליו שהוא יעשה עם זה שימוש רק רק רק
למה שצריך!!! הקב"ה לא משחרר פצצה גרעינית רק למי שאפשר לסמוך עליו שהוא לא יעשה
בזה שימוש לא אחראי וחסר שוויוני!!! לכן לי הקב"ה לא נתן את זה ...ולמי כן??? ליהודה!!! הנה
לך ...הקב"ה נותן כח כזה אדיר ליהודה ...ואף אחד בעולם לא פוגש את הכח האדיר הזה ...שנים על
גבי שנים יהודה מסתובב בעולם ודעתו מעורבת עם הבריות ...ואף אחד אפילו לא יודע שצריך
לפחד מיהודה ...כולם מרגישים איתו שוים ...הוא נכנס למצרים ומתחנן על נפשו ...הוא לא מעלה
על דעתו להציב עובדות בשטח ולהפגין כח ...תנסה לחשוב כמה אנשים נקרו מסתמא בדרכו של
יהודה במשך החיים והוא היה יכול בהינף יד אחד להעביר אותם לעלמא דקשוט והוא מתגבר!!!
בולם!! אף אחד לא יודע מה טמון בכוחו האדיר!! תחשוב כמה מאבקים היה ליהודה עם כל מיני
טיפוסים שלא תאמו לחינוך של בית יעקב ...ויהודה היה צריך להתאפק מאוד מאוד בשביל לבלום
ולבלום ולנהל איתם משא ומתן הדדי בלי להפעיל בטעות את הכח האמיתי שלו השובר שוויון
והמטיל עובדות בשטח!!! )אל תשכח שגם במעשה שכם ...אמנם שמעון ולוי לקחו איש חרבו והיכו את העיר ...אבל
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אותו דבר דוד המלך מזרעו של יהודה ...גם הוא היה בעל כח אדיר מאין כמוהו ...הוא כבש
את כל הארצות שסביב ארץ ישראל ...עמים שלמים הוא הכניע תחת ידו ...כל זה אי שם...
אבל ברגע שהוא רק חוזר לירושלים ...פתאום מופיע כאן אדם עדין כמו תולעת ...אנשים
אפילו מסוגלים לצחוק עליו מאחורי הגב וזה שובר אותו ו"קרעו ולא דמו "...אדוננו דוד ...רק
אתמול חזרת מהמלחמה ...הרגת שם מאות ואלפי איש כמו זבובים ...תסתובב רגע אחורה
ותוציא על הכלומניקים האלו את החרב ו"תראה להם את הכיוון "...תראה להם עם מי יש
להם עסק ...לא!!!! אומר דוד :בשביל מה אני כוחני ...בשביל מה קבלתי כאלו עוצמות וכוחות
אדירים??? בשביל לעשות מה שצריך ורק מה שצריך ...וחוץ מזה יש לי בלמים!!! אם אני
אשחרר קמצוץ של כוחנות שלא במקום ...אני מסכן את כל העתיד של הכח שלי ...כי אני
מבין שזה כח אלוקי שניתן לי.
---

כלפי מה הדברים אמורים???
הכוחות האדירים האלו של יעקב ובניו טמונים בנו!!! יש לנו את זה בגנים!! יש על מה לדבר...
הכוחות האלו לא נשארו בסיפורים ...הכוחות האלו לא מופקעים מאיתנו ...הקב"ה ברא את
העוצמות האלו בי"ב שבטי י-ה וזה עבר מהם אלינו!!!! והקב"ה גם רוצה לתת לנו את הכוחות
האדירים האלו ...אבל מחסום אחד יש שלא נותן!!!!!
הקב"ה לא משחרר כאלו עוצמות רק לאדם שאפשר לסמוך עליו!!!!...
הרבה פעמים מגיע בחור ואומר :יש לי שאיפות!!! אני רוצה להיות גדול הדור ...אני רוצה
להיות מנהיג הדור .אני רוצה שיהיה לי כח של הנהגה בידיים ...כן!! אני מבין אותך -אומר
הקב"ה ...אתה לא סתם חולם על זה!!! יש לך את זה בגנים!! הקב"ה באמת רוצה למסור את
הנהגת העולם בידיים של היהודי ...והקב"ה באמת מעוניין לתת לך את זה ...אבל כיום ...איך
שאתה היום אי אפשר לתת לך את זה ...כי אם אני אתן לך את זה היום ...אתה תשתולל עם
זה ...אתה תחריב את העולם עם זה ...לכן בני היקר!!!! בא ...תתחיל ללמוד תורה לשמה...
תתחיל לעבוד על המידות ולהכניע אותם ...תתעדן ...תתקדש ...תתקרב אלי ...תיצור איתי
קשר של נאמנות ...ואז אני אראה שאפשר לסמוך עליך ...ואז!!!! העוסק בתורה לשמה זוכה
לדברים הרבה ,נקרא רע ,אהוב ,אוהב את המקום ,אוהב את הבריות ונותנת לו מלכות
וממשלה וחקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק ומגדלתו
ומרוממתו על כל המעשים"...

כן ...בחור בן עליה קורא את המשנה הזו והוא נתקף בשאיפות עזות של גדלות ...אוה ...אני
רוצה את זה ...רוצה את ככככל זה...
עונה הקב"ה :כן!!! תעסוק בתורה לשמה ואז אני אתן לך את זה...
לא!! אני רוצה את זה עכשיו!!!! מה עונה הקב"ה??? מצידי אני מסכים לתת לך את זה
עכשיו ...אבל לא כדאי לך!!! אם כעת אני אתן לך מלכות וממשלה ...אתה תשתולל עם זה...
אתה תירה לכל הכיוונים ...אתה תראה לכולם ממממזה ...אי אפשר לסמוך עליך עכשיו ...יש
כלל :לא נותנים פצצה גרעינית בידיים של אנשי טרור ...יש כלל :לא נותנים אקדח בידיים של
ילד!!! וגם לא אלפיים שקל!!! קודם כל תתבגר...
--עד עכשיו דיברנו על בחור שהיה רוצה כח מהקב"ה ועדיין לא ניתן לו ...כעת נעבור לחברו
מספסל הלימודים ...זה שיש לו!!! זה שהקב"ה כן נתן לו כח ...ו ...ולא תמיד יודע מה לעשות
עם זה ...בחור יקר :קבלת מתנה מהקב"ה ...יש לך לשון שנונה!!! אתה בעל בטחון עצמי!! זה
דבר חשוב מאוד ...אתה מוביל בחברה ...המילה שלך מתקבלת ..זה בהחלט כח!!!! אבל אל
תשכח שמישהו נתן לך את הכח הזה ...והוא יתברך כל הזמן בודק ועוקב אחריך מה אתה
עושה עם הכח הזה ...והניסיון הרב הוכיח שכל הבחורים הכוחניים שלקחו את המתנה הזו
ועשו בה שימוש אישי!!! השתמשו בכח הזה בשביל לקחת מאחרים לעצמם ...הרי כל כלב
בא היום שלו ...והחיים כידוע לא נגמרים בישיבה ...ויום אחד הקב"ה מקצץ כנפיים ...הקב"ה
לא מוכן לאשר כוחנות שמנוצלת לשימוש לא נכון ...אם יש לך כוחנות!!! תנסה לחשוב
להיכן בעל הכוחות רוצה שתנקז את הכח שהוא הפקיד אצלך!!! תסתכל ימינה ושמאלה
ותראה איפה זה נצרך במישור החיובי ...ותזכור :ששימוש לא נכון בכח הזה לא מתקבל בעין
יפה אצל בעל הכוחות כולם!!! תסתכל ימינה ושמאלה אולי יש בחורים חלשים שצריכים גב
ותמיכה של בחור כוחני שישמור על המעמד שלהם ...אולי יש פרצות שליליות בישיבה..
שהראש ישיבה עומד וצועק על זה ...ותכל'ס בחורים עושים מה שרוצים ...ואתה עם
הסמכותיות שלך ועם השליטה הבלתי מעורערת שלך בחברה ...אתה יכול לאכוף את דברי
הראש ישיבה ....לא יודע מה ...דבר אחד אני יודע :הקב"ה לא משחרר כוחנות סתם ...הוא משחרר
אותה בשביל מטרה!!! וזה כבר שיעורי בית שלך...

--לכן בחור יקר :במקום לשקוע בחלומות ובשאיפות הייתי רוצה להיות כזה וכזה ...חבל
לדמיין ...זו אופציה קיימת והיא עומדת על השלחן ...הקב"ה כל יכול ...והוא יכול לתת לך את
זה!!! העיכוב לא מגיע מצידו!! אלא מחוסר התאמה מצידך!! אתה עדיין לא מוכשר לזה...
אתה עדיין לא מספיק רציני ...ולא מספיק מעשי בשביל שהקב"ה יתן לך כאלו כוחות...
קדימה ...צא ...צא מאצטגנינות שלך ...תפסיק לדמיין דמיונות ...תתחיל לעבוד ...תתחיל
להשקיע ...תראה לקב"ה רצינות ...תוכיח לקב"ה שאפשר לסמוך עליך ...תתחיל ללמוד
מוסר באופן שיעיד עליך יודע תעלומות שאם הוא יתן לך עוצמה בידיים אתה לא תשתמש
בה בשביל לדרוס ולהתכבד בקלון חברך ...ואז הקב"ה יתן לך ...גם כסף!!! מה אתה חושב??
לקב"ה אין בעיה לשפוך עליך כסף??? אבל אתה יודע מה יקרה אם עכשיו הוא יתן לך כסף??
אתה יודע מה יכול לקרות לבחור ישיבה שמחזיק כמה אלפי שקלים בידיים?? אני לא רוצה
לספר לך מה קרה כש-לי היה  1000שקל בגיל שש עשרה ...אז חבל!!!! ועינכם לא תחוס על
יהודה?? שהיה יותר גיבור מהם ...הוא ניהל משא ומתן הדדי ...אם שכם בן חמור היה מעלה על דעתו איזה כח יש לשנים כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא!!! אל תדאג ...כל טוב ארץ מצרים מחכה לך בידיים
עשר אחי דינה ...אתה מבין לבד שהוא לא היה מעיז לעשות את מה שהוא עשה ...אז למה הוא עשה?? כי הם היו עממיים ...של הקב"ה ...הוא פשוט מחכה שתהיה מתאים לקבל כזה כח ...חבל על הזמן ...כעת תתמקד
בלבנות את עצמך לקבל כוחות מהקב"ה ...בינה זאת...
דעתם הייתה מעורבת עם הבריות ...הם לא השתמשו אף פעם בשרירים שלהם איפה שלא צריך(...
לכזה אדם אפשר לתת זה כח אדיר בידיים!!! רק לכזה אדם!!!!
רק לאדם שאפשר לסמוך עליו שהוא לא יעשה בזה שימוש אישי!!!

גיליון מס'  308פרשת וישלח
תשע"ט שנה שישית
גליון זה יוצא לע"נ
ר' משה יהודה בהרה"צ ר' יוסף יצחק ז"ל
נלב"ע כ"ב כסלו תשנ"ו
וזו' מרת אסתר בת הרה"ח ר' דוד נתן ע"ה
נלב"ע ט"ו כסלו תשס"א
חנה פערל ע"ה בת ר' בנימין ביניש נ"י
נלב"ע ז' כסלו תשמ"ח
תנצב"ה

 פשט על הפרשה 
"וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה" )לג ,טז(
פירש"י מב"ר עשו לבדו ות' איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו א' א' והיכן פרע להן הקב"ה בימי דוד שנא' כי אם ת' איש אשר
רכבו על הגמלים וינוסו .והטעם שנשמטו נראה דכיון שראו שעשו אין פניו למלחמה רק לשלום א"כ נתביישו למה באו
ולמה צריך ת' איש ולכן נשמטו וברחו ,ומ"מ כיון שיצא מזה טובה ליעקב שעשו לא הי' יכול להתחרט אח"כ ולהלחם ביעקב
)ובפרט כשראה אח"כ שיעקב אין רוצה לילך עמו שאז כעס עליו עי' בהעמק דבר( ,קבלו שכר.
)טעמא דקרא(

ביאור המושג צדיקים ממונם חביב עליהם
דברי רבינו :שמעתי מאבא ,כי החפץ חיים נסע ברכבת וישב לידו איזה תכשיט ' -השלאק' ואמר לו הנה רבא העריך כסף
כדמשמע בגמרא בבא בתרא דף קמט א' "אדאכי נפק אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר קא מגמרי טענתא לאינשי
ומפסדי לי והפסיד תריסר אלפי זוזי" ,הגיב החפץ חיים מה היה שם איני יודע ,אפשר שהיה צריך לפדיון שבויים וכדו' ,אבל
גמרא אחרת אני יודע בסנהדרין דף ע"ב .רבא איגנבא לי דכרי במחתרתא ,הגנב החזיר והוא לא רצה לקבל ,הואיל ונפק
מפומיה דרב וזה היה על פי דין שלו והיה מגיע לו ,ע"כ .ואמר רבנו מי יודע לאיזה תכלית של מצוה רבתא היה צריך] .עי'
חזו"א חו"מ ב"ב ליקוטים סי' כ"א לדף קמ"ט א'[ וכעין זה הסביר רבנו את הגמרא בבא מציעא דף מ"ו שרב פפא יצא לקראת רב
שמואל בר אחא  -עד מקום ששמו תווך " -נפק לאפיה עד תווך" מחמת השמחה שנתנו לו את הממון ,ומי מאתנו יודע על
איזה דבר מצוה היה צריך רב פפא את הכסף] .ולפי אחד מפירושי הראשונים ,יצא לקראתו כי חשש שמא לא יביא לו את הכסף
ויקח את הכסף לעצמו ,היינו  -לקיים הוא את המצוה הזו בכסף[.

עוד יש לומר מה טעם יצא לקראתו עד תווך ,כי במסכת נדה דף ל"ג אמרו דרב פפא איקלאי לתווך ושאל האם איכא הכא
צורבא מרבנן ,ואמרו לו על שמואל וכו' ורב פפא אמר עליו שמע מינה ירא שמים הוא ודיבר עמו בתורה עי' שם ,ואם כן זה
אותו רב שמואל בר אחא ,וכיון שהתגורר בתווך ויראי שמים הוא לכן הלך אצלו למקומו לכבדו ואל המתין שיבוא אליו ]ועי'
בפ' רבנו חננאל ב"מ שם[.
)כל משאלותיך(

 עלי שי"ח 

''ברכה על שמירה במקדש''
כהן תלמיד חכם שליט"א ניגש אל רבינו בשאלה:
עוסק אני בהלכות עבודת הכהנים בבית המקדש ,ועלתה שאלה יסודית בנושא .הלא יש מצוה מיוחדת של שמירת המקדש,
ונתמנו על כך כהנים מיוחדים .ולכאו' מדוע לא בירכו על זה הכהנים ,הרי זה מצות עשה ככל המצוות.
אמר לו רבינו תעיין על כך בספרי דרך חכמה ,אולי כתבתי על זה.
השיב התלמיד חכם כי חיפש ולא מצא.
הגיב רבינו :בפשטות ,אין זה מצוה שתיקנו על זה ברכה .ואשאל אותך יותר :הלא יש מצוה על כל אחד לשמור את עצמו
בבריאות ושלא להזיק לעצמו ,אם כן כל אדם צריך לברך בכל יום ואולי גם בכל רגע שציונו לשמור על הבריאות ,והרי לא
שמענו כן ?!...
אלא רואים ,שכיון שזה רק שמירה מנזק )ובבית המקדש הוא רק משום כבוד( אין על זה ברכה.

***
ואי אפשר שלא להזכיר כי פעמים רבות רבינו שומע כי לפניו כהן ומבקש ממנו 'תברך אותי' כי הקב"ה נתן לך זכות לברך .ולא
מזמן אירע מעשה מעניין ,שהגיע ילד קטן לפני רבינו וגם ממנו ביקש רבינו ברכה ,כששאלו על כך הנוכחים ,נענה רבינו כי יש
דיעות בפוסקים שלגבי כמה דברים גם כהן קטן מועיל.
ב ברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

הדף היומי 
"בענין כתותי מכתת שיעוריה"

מנחות ק"א א' תניא הערלה וכה"כ ושור הנסקל ועגלה ערופה כו' כולם מטמאין טומאת אוכלין רש"א כולן אין מטמאין .וכ' התוס'
בסוטה כ"ה ב' )ד"ה לאו( וצ"ע כלאי הכרם )וה"ה כל הני דאסירי בהנאה( אמאי מטמאין טומאת אוכלין ולא אמר כתותי מכתת שיעורי' דהא
צריך כביצה כדי לטמאות ,וצ"ל דד' התוס' כהר"מ )פ"ו מטו"א הי"ז( דאוכל פרוד אין מצטרף ע"י מגע לשווי' כביצה אא"כ דבוקין זב"ז
דאילו להראב"ד דמצטרף ע"י מגע ל"ש כתותי מכתת דל"ג מכיסוי הדם בעפר עיה"נ דאמרי' בחולין )פ"ט ב'( דכמה דמכתת מעלי וכ"כ
התו' בעירובין )פ' ב'( גבי לחי .והנה כעין קו' התו' מק' הגמ' לק' )ק"ב ב'( לר"ש דאמר כל העומד לשרוף כשרוף דמי נותר ופרה אמאי
מטמאין טו"א עפרא בעלמא הוא ומשני חיבת הקודש מכשרתן והרי גם דין כתותי מכתת הוא מדין כל העומד לשרוף כשרוף
כדפירש"י בר"ה )כ"ח א'( אלא דבזה גם רבנן מודו והחילוק הוא דר"ש ס"ל כן אף בדבר שא"צ שיעור דהוא ממש כשרוף וע"ז מהני חיבת
הקודש אבל לרבנן לא ס"ל דנחשב כאפר אלא דבדבר דצריך שיעור אין לזה חשיבות השיעור להצטרף וע"ז ל"מ חיבת הקודש דמ"מ
אין כאן שיעור וא"ש קו' התו' ,וליישב קו' התו' אולי אפ"ל דל"ש בזה כתותי מכתת כיון שא"צ שיהא ממש דבר א' כמ"ש הר"מ שם
דאפי' דברים שאין מחברין את האוכלין להיות נחשב כדבר א' שאם א' נטמא יטמא גם השני כגון מי פירות וכה"ג מ"מ לענין כביצה
לטמאות אחרים סגי בכל דיבוק שהוא א"כ מוכח דכאן א"צ השיעור לעשותו דבר א' אלא דצריך דיבוק וכמו דלד' הראב"ד צריך נגיעה
כן לד' הר"מ צריך דיבוק וא"כ הגם דכשרוף דמי מ"מ דיבוק מיהא איכא וצ"ע בזה.

)נחל איתן סי"ב ס"ט סק"א ע"ש עוד(

תמכין דאורייתא
ויגע בכף ירך יעקב  -בתמכין דאורייתא

זוהר פרשת וישלח" :וירא כי לא יכול לו ,מה עבד מיד ויגע בכף ירכו דאתחכם לקבליה אמר כיון דאתברו סמכין דאורייתא מיד אורייתא לא אתתקף"

רבים מתומכי תורה משגרים את שאלותיהם להכוונה והדרכה  -כיצד לזכות בחיי נצח.
רבנו מכוונם בעצה טובה .הם גם מביעים לפעמים צער וכאב על מצבם.
נגיד מתומכי תורה שיחי' התאונן באוזני רבנו כי נדב בנינים רבים לישיבות ,ואין לבעלי המוסדות הכרת הטוב כלפיו,
לדוגמא הוא נדב בנין לישיבה ואח"כ ביקש להכניס בחור טוב בינוני ,ולא מצוין ,ולא הסכימו ,היכן הכרת הטוב?! כמו כן
סיפר כי פלוני למד אתו בחברותא וכאשר גמר לקבל את הכסף פתאום אין לו זמן ללמוד עמו.
הם עושים לך טובה ,כי על ידי זה ,כל החשבון ישולם לך בעולם הבא ,ואדרבא הנהגתם אתך באופן שיש לך צער מכך ,זה
חלק מהשכר הגדול של המצוה ]ורגיל רבנו להראות דברי הירושלמי בפאה פ"ח ה"ו כדון איכא אגר טוב ע"ש[.
מה לומר בדינר על החזקת התורה?
תאמר להם שהחפץ חיים ]שמירת הלשון ש"ג פ"ו[ כתב שהללו המחזיקים תורה לעתיד לבוא הם יידעו ללמוד ,שהרי כתוב
שיישבו במחיצת תלמידי החכמים " -בצל החכמה בצל הכסף" ואם לא יידעו ללמוד איזה שכר יש להם בכך ,זה עונש ,על
כורחך שיידעו ללמוד .רבנו אמר זאת בשמחה גדולה רבה כמי ששמח בשבילם  -כמה טוב יהיה להם שיידעו ללמוד!
נכנס פלוני לחדר ואמר ,כי בעבר הרב קנייבסקי אמר לו אל תתרגל לומר 'תודה רבה' על תרומה שאתה מקבל ,כי הגביר הוא
זה שצריך להודות לך על הזכות העצומה שאתה זיכית אותו .מה שאתה כן יכול ,זה לברך אותו וכגון לומר לו" :תזכה
למצוות" .אינני זוכר שאמרתי כך ,אבל נכון שכך היה צריך להיות ]שהעשיר לא יבקש תודה[ אע"פ שבוודאי על פי דין אין שום
איסור לומר תודה לתומכי תורה המעניקים מכספם למען עולם התורה והעניים שבישראל.
אבל הנה בברכת כהנים שזו מצות עשה והכהן חייב בה ,מ"מ כתב במשנה ברורה שהמנהג לומר לכהנים יישר כוח ,השיב
רבנו :אבל לא כתוב תודה ,אלא שנותן לו ברכה' .יישר כוח' זו ברכה.
אמרתי .איתא בחז"ל )ירו' ריש שקלים( ישראל נתבעים ונותנים .והנה אם הם נתבעים על כורחך שיש תובע ,ולכן ,כשנכנסים
לבית גביר ,יש שנהגו לדבר חזק וללחוץ אותו לתת .אכן ,היום במצב העולמי הכלכלי הקשה ,יש שירדו מנכסיהם והמתרים
התובע אינו יודע מכך ,ואם ילחץ וההוא לא יכול לתת ,הוא סתם מכניס אותו באי נעימות וצער .השאלה ,האם לשנות את
הגישה ,או שמא התובע צריך לעשות חשבון ומטרה שלו ,והוא יעשה חשבון שלו? גם בשנים כתיקונם אין צורך ללחוץ ולתבוע,
אלא לבקש ברכות ובעדינות .ומה שנזכר הלשון "נתבעין" הפשט נתבעין על ידי בקשה ,ולא דוקא בתביעה כפי שאמרת.

אמרתי לרבנו כי אבי זצ"ל ייעץ פעם לפלוני ואמר לו ,כי אין לו צורך להתבייש מהנדיב :אתה הרי עושה לו את הטובה
הגדולה ביותר שאפשר ,ומה לך להתבייש.
רבנו הפטיר :לפעמים יש שטועים לחשוב כי רק הם העושים לנו טובה ,אך הנכון הוא שאנו עושים להם טובה גדולה,
ובוודאי שעליהם לשמוח בכך.
פלוני שואל :מה עדיף לו לבנות בית המדרש או להחזיק אברכים? החזקת אברכים עדיפה.
יש לו עשרים אברכים שהם שאר בשרו ,האם עדיף להחזיקם ,או לתת את התרומה לכולל כללי ציבורי? קרוב קודם.
ביקרתי בבית הנגיד העשיר ...בלוס אנג'לס ,והראני מכתב מרבנו אליו שיתן אלף ש"ח לכל אברך לכוללים של ...והרב כתב
שם ברכות בעבור זה ,ושאלני האם הברכות רק אם יתן הכל? אם הצורך שלהם בסכום הנ"ל והוא נותן חצי ,אם כן – חצי
נתינה חצי ברכה.
)כל משאלותיך(
הבהרה
בשבוע שעבר פורסם במדור 'עלי שי"ח' את השיח דברים שהיה בין רבינו שליט"א בין להבחל"ח הגר"י קופולביץ זצ"ל,
ומכיון שהדברים הועברו בכלי שלישי ,הדברים היו כתובים שלא במדויק ,ונבקש את סליחת הקוראים.
ויהי רצון שלא יצא תקלה מתחת ידינו
העורך

