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גליון מס' 255

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

בהיותי ב'אנטוורפן' הגיעה לפני שאלה במעשה שהיה :יהודי אחד שלח
סכום כסף לארץ ישראל על ידי 'שליח' .השליח היה שומר חינם .הלה הכניס
את הכסף לכיס מכנסיו ,ולפתע שם לב שאי מי הצליח לגנוב ממנו את צרור
הכסף .הסברתי ליהודי שמסתבר ,שאם לבש מעיל ארוך ששוליו מכסים את
כיס המכנסים  -אין זו פשיעה ,אך אם לבש מעיל קצר  -נחשב הדבר כפשיעה
גאב״ד העדה החרדית ,מרן רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א ,מספר
על נפלאות ומופתים של האדמו"ר מפשעווארסק זצ"ל
"ּולְ בִ נְ יָ ִמן נָ ַתן ְשֹׁלׁש ֵמאֹות ּכֶ ֶסף וְ ָח ֵמׁש ֲחלִ פֹת" (בראשית מ"ה ,כ"ב)

"לפני כשלושים וחמש שנים"  -מספר הגאב"ד רבי יצחק טוביה וייס
שליט"א – "הוספתי מרפסת קטנה בביתי באנטוורפן ,בכדי לבנות
בה סוכה .אחד מן השכנים הגויים הלשין בעירייה שבניתי זאת בלא
רישיון.
"שוטרים הגיעו לביתי ואמרו לי שישלחו לי 'אינספקטור' (=מפקח)
מהעירייה .הלכתי אל רבי יענקל'ה זצ"ל ,הלא הוא האדמו"ר הקדוש
מפשעוורסק זצ"ל ,והזכרתי לפניו את העניין .אמר לי האדמו"ר:
'הנה יש כאן בעירנו אברך אחד ,שהוא נכדו של הרה"ק רבי לוי
יצחק מבארדיטשוב זי"ע ,תבקש ממנו שכאשר יבוא הגוי ,יעמוד
הוא בצד ,ויסתדר הכל על הצד היותר טוב'.
"ואכן כך היה .כשבא ה'אינספקטור' כבר עמד שם האברך ההוא.
הלה הוציא מכיסו בקבוק יין ונתן לו .אחר ששתה הגוי פנה ואמר לי:
'אם עוד פעם יעשה לך מישהו בעיות  -תפנה אלי ואסדר הכל' .הוא
אף נתן לי את מספר הטלפון שלו ,והלך .ויהי לפלא.
"כעין זה היה לי פעם דבר פלא עם האדמו"ר מהר"ש מבאבוב זצ"ל.
בהיותי באנטוורפן הגיעה לפני שאלה במעשה שהיה :יהודי אחד
שלח סכום כסף לארץ ישראל על ידי 'שליח' .השליח היה שומר
חינם .הלה הכניס את הכסף לכיס מכנסיו ,ולפתע שם לב שאי מי

שוקי לרר

הצליח לגנוב ממנו את צרור הכסף.
"הסברתי ליהודי שמסתבר ,שאם לבש מעיל ארוך ששוליו מכסים
את כיס המכנסים  -אין זו פשיעה ,אך אם לבש מעיל קצר  -נחשב
הדבר כפשיעה.
"באותו יום בו פסקתי את אותו פסק ,הגיע הרבי מבאבוב זצ"ל
לאנטוורפן ובא לבקר בביתי .בתוך הדברים סיפר מעשה ארוך
שאירע בגליציה ,בבית דינו של הג"ר אריה לייב הורוויץ זצ"ל ,אב"ד
סטריא ובעל שו"ת 'הרי בשמים'.
המשך בעמוד 21
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לא פעם כאשר חזרתי הביתה מהישיבה ,אמרה לי אשתי" :כנראה למדת
היום בהתמדה ובהצלחה ,כי הרגשתי סייעתא דשמיא בכל העבודות
שעסקתי בהן בבית במשך היום .חזק וברוך!"
הגאון רבי יעקב משה הלל שליט"א ,ראש ישיבת 'אהבת שלום' ,אודות 'נשים במאי קזכיין'
הּודה ָשׁלַ ח לְ פָ נָ יו" (בראשית מ"ו ,כ"ח)
"וְ ֶאת יְ ָ

"ומדרש אגדה :להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא
הוראה" (רש"י)
רגיל אני לפרש את דברי הגמרא בברכות (יז ,א) ,המתאר את
שכרן של הנשים" :נשים במאי זכיין ,באקרויי בנייהו לבי כנישתא
ובאתנויי גברייהו בי רבנן ,ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן".
והיינו על כך שמוליכות את ילדיהן לבית המדרש ,וממתינות בנחת
ורוגע לבעליהן עד שיחזרו הביתה .ומעודי תמהתי ,שהרי ניחא מה
שמוליכות בניהם לתלמודי התורה ,מעלה נשגבה היא זו ,שמוליכות
ומעודדות אותם ללימוד תורה בחשק ובשמחה ,אבל מהי בעצם
המעלה הגדולה הזאת ,שהנשים ממתינות לבעליהן בסבלנות עד
שישובו מבית המדרש?
אלא ביאור הדבר פשוט ,והוא ,שאם הבעל הולך לבית מדרשו,
ביודעו שרעייתו נותרה בביתה לעסוק לבדה במלאכת הבית,
ולמרות שניאותה שילך ,בליבה היא עצובה על כך שאינו נמצא
עימה ומסייע בעדה באותם רגעים הקשים שביום  -בודאי שאם בעל
נפש הוא ולו במעט ,ביושבו מול הספר בבית המדרש  -ישוט בדעתו
וידאג ויצטער בצערה של רעייתו ,ונמצא שעצבותה מטרידה את
לימודו כל היום,
כי הלימוד ,הדורש שלוות נפש וראש צלול ונקי ופנוי ,כדי לצלול
במעמקי ימי התלמוד  -אינו מופנה לכך.
ולזה כיוונו חכמינו ז"ל ,ששכרן הגדול של הנשים הצדקניות ,הוא
בכך ששולחות את בעליהן לבית המדרש מתוך שמחה ועידוד,
בהכרת גודל מעלת לימוד התורה מתוך עיון ורוחב הדעת ,וממתינות
להם בסבלנות מרובה כדי לקבלם בפנים מאירות לכשישובו ,מבלי
להאיץ אותם שישובו לביתם במהרה.
ולזה כל אשה משכלת חשוב שתדע ,שמלבד השכר העצום
שיש לה בשכר לימודו של בעלה ,כל שהיא נותנת לו בתוספת
גם תחושה טובה ,שהיא שלימה עם הליכתו ועיכובו בבית
המדרש ,ושמעריכה זאת כדבר החשוב ביותר בחייה ,כך תועיל
ותסייע לבעלה בהקניית תלמודו .וזוהי מעלה עצומה שמשנה
את כל אווירת הלימוד של הבעל ,וממילא גם הסיפוק מהצלחת
לימודו  -מאיר באור חוזר עליה ועל הבית כולו לטובה .ואכן
לא פעם כאשר חזרתי הביתה מהישיבה ,אמרה לי אשתי:
"כנראה למדת היום בהתמדה ובהצלחה ,כי הרגשתי סיעתא
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דשמיא בכל העבודות שעסקתי בהן בבית במשך היום .חזק
וברוך!".
זכורני ,כשהייתי אברך צעיר ,למדתי בחברותא עם אברך יוצא
צרפת ,שהיה מסור כל כולו לתורה ,ויום אחד לכשנפרדנו לשלום,
אמרתי לו שבדעתי לעבור לרכוש איזה דברים שהם בגדר 'מציאות'
מחנות שבאזור .הוא הביט בי בתמהון ואמר לי" :רעייתי התנתה
עמי מיד לאחר הנישואין ,שאני לא אתעסק מימיי בנושא קניות
ושאר עבודות הבית ,אלא רק בלימוד התורה" ,והכרת פניו ענתה
בו כי אכן רעייתו הינה מסוג זה ,הממתנת לבעלה בחדוה בהשילה
מעליו כל עול הבית ,והכל למען יגדל בלימודו ,שיהיה שרוי בו כל
עיקר ,ואין ספק שזו היא האשה הצדקנית הרצויה.
ברור הוא ,שהיסודות והשורשים אכן נבנים אצל בנות ישראל
במוסדות החינוך .אולם לאחר נישואיהן דומני שאז מגיע הזמן
להוציא הכח אל הפועל .כך לדוגמה כאשר אני משוחח עם אברכים,
אני אומר להם" :דעו ,כי כל מה שלמדתם בישיבות אין זה עדיין
עיקר הלימוד ,שכן בישיבות קיבלתם את דרך הלימוד ,אבל בהמשך
לימודכם בכולל  -אזי צריכים אתם להוציא לימודיכם לפועל,
למעשה .דומה הדבר לאדם שלמד את מקצוע הנגרות אצל הנגר,
תחילה הוא לומד את דרך השימוש בכלים ,אך את העבודה בפועל
– הוא עושה כשנהפך לנגר העמל על מלאכתו.
כך הוא גם לנשות האברכים ,הן למדו במוסדות החינוך יסודות
הדת ואורחות הבית ,אך בהיותן נשות אברכים אזי מגיעות לעיקר
היישום ,ובפרט בימינו כשמתחתנים ב"ה בגיל צעיר ,שלא כמו
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בעבר  -שהבחורים היו מסתופפים שנים רבות בשימוש חכמים
בישיבה בטרם נישאו .אם כן ,עיקר המעשה נפעל לאחר הנישואין,
אז המקום והשעה לפתח את היכולת שלהן להמשיך ולהתעלות,
ולעמוד לימין הבעל בהמשך עלייתו.
במה ניתן לחזק את האשה ,העומדת במסירות כה רבה ליטול על
שכמה כל עול הבית בגפה?
ת .על האשה לדעת שגזרת הקב"ה 'בעצב תלדי בנים' ,כוללת
בתוכה גם עול גידול הבנים .ובימינו נתפשטה יותר ליטול חלק
גם בפרנסת הבית .אמנם כל טרחתה בעניינים אלו טובה היא לה,
שבזכות מעשיה יטיב לה הבורא ית' בכלל ענייניה .וככל שהקשיים
גדולים יותר ,כך הסיעתא דשמיא גודלת בהתאם.
לא אחת ניגשים אלי בשאלות ,על אישה שאומרת שיש לה שניים
או שלושה בנים ,והיא חשה בקושי גידולם ,ומה לה לבקש ילדים
נוספים ...ותשובתי שגורה ,שאם הקב"ה קבע כי 'בעצב תלדי
בנים' ,אין חילוק כמה ילדים יהיו לה ,כי אם נגזר עליה כך וכך סבל
 אם לא תקבל זאת מחמת הולדת וגידול הילדים עצמם ,תיתקלבקשיים אחרים ,להשלים חוב הסבל באופנים שרק יקשו עליה,
ואין בצידם מתן שכר כמו בגידול ילדים ,שמעבר לקושי הרי כמה
שמחה וטובה הם מביאים להוריהם .כך שלא תרויח דבר ממניעת
הילודה .וכבר ראינו כאלו שהתחכמו בזה ,ולפתע תקף אותם חולי
או צרה אחרת ל"ע ,שהטרידו מנוחת ליבם ,כך שאין עצה ואין
תבונה נגד ה'.
ואם תבין האשה אמיתות העניין ,ותיאות ליטול על שכמה את
הנצרך עבורה ,תסגל לעצמה כלים נאותים לעבור המשוכה ביתר
קלות ,וכל השפע שניתן לה משמיא יהיה אך בעזרתה ,באופנים
שלא פללה עליהם כלל.
וכאן המקום להזכיר את מוסדות החינוך בימינו ,שב"ה איכשר דרא,
ובמוסדות החינוך לבנות ישראל מגדלים ומרוממים דמותה של בת
יהודיה כשרה ,שתדע ותבין לקראת מה היא צועדת לחייה הבוגרים,
והחוסן הזה מחשל את אותן בנות בגדילתן ,כשהן באות לבנות
את ביתן ,עד כי ניתן להשתאות ממסירותן וחפץ ליבן להקים בית
אמיתי של תורה ברוח ישראל סבא ,ולגדל בניהן לתורה.

לא אחת ניצבת האשה גם בקשיים המלווים את דרכה ,כיצד תתמודד
עם כך?
ת .אין ספק ,שחוב גדול מוטל על הבעל לחזק את אדני הבית,
והאשה היא עיקרו של בית .ובהיות שבדורינו נוטלות הנשים עול
שבעיקרו היה של בעליהן ,ובכך הן מאפשרות להם להשקיע רוב
עתותיהם בתורה ועבודת השם ,לכן יש לו לבעל לחוש הכרת טובה
עצומה להן על כך ,ולסייע בעדן בכל מה שרק ניתן באפשרותו.
ועלינו להכיר בערכן המופלא ,ולדעת כי 'בזכות נשים צדקניות
עתידים להגאל'  -נאמר על דורינו אנו .כשרואים אנו במסירותן
המופלאה של נשות ישראל בימינו ,בכל אתר ואתר ,מסירות שאין
לה אח ורע ,היא היא הדרך לקירוב הגאולה שיחיש ה' גאולתינו.
ודבר חשוב נוסף על הנשים לדעת ,שאם הן טורחות ומשקיעות
במטרה אמיתית ,בכדי שבעליהן יוכלו להגות בתלמודם כל היום,
אף אם נתרשל הבעל בלימודו ,אין חלק האשה נגרע ונפגם כמלוא
נימא ,כי הלא הן מקיימות חובתן במושלם ,וכוונתן שלימה ,ולזה
הקב"ה מצרפה למעשה בתכלית השלימות ,ושכרה גדול בזה ובבא.
וידוע המעשה שהיה עם רבינו הגרי"ח זוננפעלד זיע"א ,שהתבטא
פעם לרעייתו הצדקנית באומרו ,שאם יזכה הוא למקום טוב בגן עדן,
אין ספק שיהיה הדבר אך ורק בזכותה ,שהרי היא שהשקיעה כל
כוחה ומרצה שיוכל להגות בתורה ,ולכך בוודאי תקבל מלוא שכרה,
ותזכה למקומה הראוי והנכבד לה בגן עדן .ואילו אני שנתרשלתי
ולא קיימתי תפקידי כייאות ,לבטח לא יחפצו לתת לי מקום מעולה
שכזה בגן עדן ...אך אז ,עזרתי מבית שכה סייעה עמי כל השנים,
תתייצב בבית דין של מעלה ותבקש בעד נפשי ,באומרה  -איזו
שמחה היא לי לשבת במקום מעולה שבגן עדן ,כשבעלי אינו יושב
עמי אלא במחוזות אחרים .וכך בזכותה אוכל גם אני לזכות לישב
עמה בגן עדן במקום מעולה.
סיפור זה מראה נכוחה ,את שכרה העצום של האשה ,בהשקעתה
ועזרתה בנשיאת עול הבית במתכונת ולמטרה זו ,ואין ספק שאם
תשכיל האשה להכיר ברום ערכה ופועל מעשיה וטרחתה ,ייקל
עליה ליטול זאת על עצמה ,ותזכה להיות שותפה אמיתית בעליית
בעלה במדרגות הרוחניות.
(קטעים נבחרים מתוך החוברת 'נשים במאי קזכיין')
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למשמע הדברים הזדעזעתי; הקרשים ששימשו לבניית בית המדרש,
ישמשו עתה להקמתה של כנסייה?! עברו עוד מספר שבועות ,ונפגשתי
שוב עם הקבלן הארמני ופניו היו נפולות .כששאלתי אותו מה קרה,
השיב' :הקרשים של הרב אלישיב ,הרסו לי את הכנסייה'...
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א :כשמזדמנת התעוררות כלשהיא לאהבת ה'  -לא לדחות!
"רק ַא ְד ַמת ַהּכ ֲֹהנִ ים ֹלא ָקנָ ה" (בראשית מ"ז ,כ"ב)
ַ
הכהנים :הכמרים (רש"י)

"לפני כמה שנים" ,כך סיפר הרב אפרים הולצברג" ,קבלתי תקציב
מהמועצה הדתית בירושלים ,לעשות טיח חדש ב'תפארת בחורים',
בית מדרשו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל .הבניין העומד על תילו
מזה למעלה ממאה שנים ,היה זקוק מאד לשיפוץ,התקציב שקיבלנו
לא היה גדול ,ולכן חיפשנו קבלן שיסכים לבצע את העבודה במחיר
זה .לאחר מאמצים רבים חתמתי חוזה עם גוי ממוצא ארמני ,בשם
ניקולאי ,קבלן מעולה ובעל נסיון מוכח.
"ואכן ,הקבלן לא איכזב .הוא הרים פיגומים ליד בית המדרש ,והניח
עליהם קרשים חדשים ומבריקים ,דבר נדיר לכשעצמו ,כי בדרך
כלל משתמשים בעבודה כזו בקרשים ישנים ומאובקים ,ובכך הוכיח
לנו את המצוינות שלו בעבודה .הבנין חוזק ושופץ בבדק -בית יסודי.
במהלך השיפוצים התברר שהחומר בו השתמשו בעת הבניה לפני
למעלה ממאה שנה ,היה חלש במיוחד .הפעם חיזקו את הבניין
במלט חזק ומשופר .בתוך זמן קצר סיים הקבלן את העבודות
לשביעות רצונם של כל הגורמים.
"חלפו מספר ימים ,והקבלן ניקולאי פוגש אותי ואומר לי' :אפרים,
עם הקרשים של הרב אלישיב (דהיינו פיגומי העץ) אני בונה עתה
כנסייה גדולה בהר הזיתים' ...הגוי אמר את הדברים בהתרסה,
וכביכול הטיח בנו ' :אתם רואים ,אין הבדל בין בית המדרש שלכם
לבין בית התיפלה' ,עפ"ל.
"למשמע הדברים הזדעזעתי; הקרשים ששימשו לבנית בית
המדרש ,ישמשו עתה להקמתה של כנסייה?! עברו עוד מספר
שבועות ,ונפגשתי שוב עם הקבלן הארמני .פניו היו נפולות.
"כששאלתי אותו מה קרה ,השיב' :הקרשים של הרב אלישיב ,הרסו
לי את הכנסייה'...
"התברר שהקמתה של הכנסייה בוצעה בצורה בלתי חוקית .הקבלן
גייס עשרות פועלים שיעבדו רק בימי שישי ושבת ,זמנים שבהם
פקחי העיריה אינם מצויים בשטח ,כידוע .וכך בשישי ושבת אחד
סיימו את הקמת השלד של הקומה הראשונה .ביום ראשון שלאחר
מכן הגיע הפקח ,ומצא במקום כומר נוצרי לבוש שחורים ,חרש-
אילם .הפקח שאל את הכומר למה בונים ללא רישיון ,והחרש -אילם
הוציא מפיו קטעי מילים לא ברורות ,כדרכו של חרש אילם.
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"הפקח ,שלא ידע על מומו של הכומר ,התפלא על התשובה
המקוטעת ,אך פנה והלך לדרכו.
"בשישי ושבת שלאחר מכן הסתיימה קומת השלד השנייה ,וביום
ראשון הגיע הפקח ,ופגש שוב את הכומר ההוא ,שוב ענה הוא לו
בצורה מוזרה ,וכך גם בשבוע השלישי .סגנון התשובה של הכומר,
הרגיז מאד את הפקח ,שהחליט לפנות ישירות אל ראש העיריה,
ולספר לו על הבניה הלא חוקית ועל התשובות הלא מובנות של
הכומר...
"כל הסיפור הזה" ,אומר הרב הלצברג" ,התרחש בשנים בהן כיהן
כראש העיריה מי שלא היה ידוע כשונא נוצרים גדול במיוחד .אבל
הזלזול ברשויות הכעיס אפילו אותו ,והוא הורה להרוס לחלוטין את
כל השלד בן שלש הקומות"...

הּודה" (בראשית מ"ד ,י"ח)
"וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ָ

ישנו רמז מפורסם מהרמב"ן ז"ל שכשמזדמנת לאדם התעוררות
כלשהיא לאהבת ה' ,שינוי כלשהוא במהלך חייו ,עליו להופכה לדבר
ממשי – "חפץ"! ברגע שעלה בדעתו של אדם לקיים מצווה פלונית,
אל ישאיר את הביצוע למחר ולמחרתיים ,אלא יקיימנה מיד ,ברגע זה.
שאם ידחה את העניין ,יתכן מאד שעד מחר כבר לא יצא מכך מאומה.
יודע אני על מעשה שהיה ברב חשוב המכהן כרבה של עיר פלונית,
ששמע על חילול שבת המתבצע בפרהסיא באחד המפעלים בעירו.
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השמועה הלא טובה הגיעה אל הרב ההוא בעת שהלך ברחוב ולצידו
אחד העסקנים המפורסמים.
השמועה החרידה את ליבו של הרב ,שהציע לעסקן לבוא יחד איתו
– בזה הרגע – אל מנכ"ל המפעל ,למחות על כבוד השבת ,ולדרוש
את הפסקת חילולי השבת .הרב סבר שלצירופו של העסקן ההוא
לפגישה עם המנכ"ל ,תהיה השפעה מכרעת ,כיון שמדובר באיש
מפורסם ובעל קשרים רבים.
העסקן לא היה לבוש כדבעי; הוא הלך בנעלי בית ,וגם חולצתו
התלכלכה כמה דקות לפני כן מבוץ שניתז עליו על ידי מכונית חולפת.
הוא ביקש מהרב שיאפשר לו לסור לביתו ,להחליף את הבגדים
ולנעול את הנעליים" ,ומיד לאחר מכן אבוא עם הרב אל המפעל".
אבל הרב סרב להיענות לבקשתו ,ואמר שאם ידחו את המפגש
אפילו בעשר דקות ,כבר יש חשש שמא יכנס היצר הרע לתמונה,
וימנע בעדם מלממש את המשימה החשובה.
"אני חושש שהיצר הרע יכניס פתאום לראשינו דבר אחר ,וייטול
באחת את החשק העז למחות על כבודה של השבת ,והדבר כבר
לא יצא לפועל" ,אמר הרב ,והוסיף" :לא יקרה שום דבר אם תבוא
ללשכת המנכ"ל בנעלי בית".
העסקן השתכנע והלך עם הרב אל המפעל .הם מתדפקים על
לשכת המנכ"ל ,שהיה יהודי שומר מצוות ,ויהי כשומעו על חילולי
השבת המתבצעים במפעל ,הודיע בצורה חד משמעית שהדבר
לא נעשה באישורו" ,אני הולך מיד לטפל בכך ,ואדרוש את הפסקת
חילולי השבת" אמר.
הפגישה הסתיימה באוירה טובה מאד .המנכ"ל אכן מימש את
הבטחתו ,עוד באותו מעמד התקשר אל האחראים ,והכל סודר על
הצד הטוב ביותר .הרב והעסקן קמו ממקומותיהם ,נפרדו מהמנכ"ל
בלחיצת ידיים לבבית ,אלא שבהיותם כבר מחוץ לדלת ,הם שומעים
אותו קורא להם שנית.
"שתי שאלות יש לי אליכם .הראשונה :מי גילה לכם שבעוד דקות
ספורות אני אמור לעזוב את המפעל ,בדרכי לועידה כלכלית בחו"ל,
שבה אני אמור לשהות במשך שבועיים?
והשניה ,כיצד זה שנכנסתם לחדרי בצורה ישירה ,והמזכירה לא

"שתי שאלות יש לי אליכם.
הראשונה :מי גילה לכם שבעוד
דקות ספורות אני אמור לעזוב
את המפעל ,בדרכי לועידה
כלכלית בחו"ל ,שבה אני אמור
לשהות במשך שבועיים?
והשניה ,כיצד זה שנכנסתם
לחדרי בצורה ישירה ,והמזכירה
לא עצרה אתכם בפתח?" - - -
עצרה אתכם בפתח?" - - -
מה התברר?
המנכ"ל היה בשלבים האחרונים שלפני יציאתו משטח המפעל,
לועידה הכלכלית ההיא ,ואם היו הרב והעסקן מתדפקים על דלת
לשכתו כמה דקות יותר מאוחר – כפי שהציע העסקן ,שרצה להחליף
את נעליו – כבר לא היו מוצאים אותו במקום ,וממלאי מקומו היו
משתמטים בתואנה שאין להם סמכות לפעול בעניין חילול השבת.
מי יודע כמה מקלות היה היצר הרע מכניס בגלגלי המחאה על כבוד
השבת במהלך השבועיים הבאים ,עד לשובו של המנהל מחו"ל...
רק משום שהחליטו לבוא למפעל באופן מיידי ,סייעם השי"ת
ומצאו עדיין את האיש בלשכתו ,ורק משום כך ,ארע להם דבר
מופלא שאינו מתרחש אף פעם ,והוא ,שהמזכירה יצאה לרגע
מחדרה ,והשאירה את הדלת פתוחה ,ובכך אפשרה להם להיכנס
למנכ"ל בלא ביקורת ,ובלא צורך בהמתנה.
(מתוך הגדה של פסח – 'חשוקי חמד')

* שיעורים מקוצרים על הדף היומי
* דף היומי בהלכה  5 -דקות ביום
* ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
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"מי אתה? אריה?" שאל ה"חזון איש"" .כן" ,השיב רבי אריה שכטר" .הדלת
סגורה ואיני יכול להכנס"" .תטפס על הגדר" ,אמר .ורבי אריה ,שהיה אז
בחור צעיר ,הניח את החליפה על הכתפיים וניסה לטפס ...החליפה נפלה
אחורה ,הכובע גם הוא נשמט מראשו והוא עצמו החליק ונפל לאחוריו...
הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל ,על ה'מטפסים והנופלים אבל לעולם אסור להתייאש'
יֹוסף ּבְ נִ י ָחי" (בראשית מ"ה ,כ"ח)
"עֹוד ֵ

במשך כעשר שנים ,זכה רבי אריה שכטר להסתופף בצילו של מרן
ה"חזון איש" זצ"ל.
שבועיים לפני פטירתו ,ביקש להכנס אליו ,אך הדלת היתה סגורה.
ניגש למרפסת ,בה שכב ה"חזון איש"  ,ועיניהם נפגשו אלו באלו...
"מי אתה? אריה?" שאל ה"חזון איש" .כך היתה דרכו תמיד לקבל
את תלמידו אהובו.
"כן" ,השיב רבי אריה" .הדלת סגורה ואיני יכול להכנס".
"תטפס על הגדר" ,אמר .היתה שם "גדר חיה" גבוהה ,ורבי אריה,
שהיה אז בחור צעיר ,הניח את החליפה על הכתפיים וניסה לטפס...
החליפה נפלה אחורה ,הכובע גם הוא נשמט מראשו ונפל אחורה,
והוא עצמו החליק ונפל לאחוריו.
ניסה לטפס שוב ,ושוב נפל...
אבל רבי אריה לא נכנע .רצונו העז להכנס אל הקודש פנימה נסך
בו כוחות לא לו .ניסה שוב לטפס -פעם שלישית ורביעית -עד
שלבסוף ,בסייעתא דשמיא ,הצליח.
ה"חזון איש" חייך לעברו ואמר" :ככה זה הולך .מטפסים ונופלים,
מטפסים ונופלים ,אבל לעולם אסור להתייאש .אף פעם לא להיבהל
מנפילה .בסוף מצליחים!".
היה זה המשפט האחרון ששמע מפיו ,ומשפט זה העביר לו מסר
לכל ימי חייו:
"כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי" (מיכה ז ,ח)
בהיותו צעיר לימים ,נאלץ לעבור ניסיונות רבים ,והמשפט הזה -כך
העיד על עצמו -החזיק אותו .לעולם לא להתייאש מלטפס ,לעולם
לא להיבהל מנפילה! בסופו של דבר ההצלחה בוא תבוא.
את המסר הזה גם עמל רבי אריה להעביר הלאה ,לשומעי לקחו
בדרשותיו ,במשך עשרות שנים ,בכל הזדמנות ,לכל סוגי הקהלים,
גברים ונשים ,צעירים ומבוגרים ,משכילים ופשוטי עם ,דתיים יותר
או פחות ,וכן במאות סמינרים בהם השתתף -תמיד חזר על המסר
ששמע מרבו ה"חזון איש" ,והדברים נטעו בשומעים את התקווה כי
אפשר גם אפשר לחיות חיים טובים יותר ,איכותיים יותר ,חיי תורה
ומצוות.
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רבי אריה שכטר זכה להסתופף גם בצילם של מרן הרב מבריסק
זצוק"ל ,מרן הסטייפלר זצוק"ל אף כתב במכתב המלצה עבורו:
"שימש שני גדולי הדור זצוקללה"ה ,ה"ה מרן החזון איש זצ"ל
ומרן הגאון מבריסק זצ"ל ,וקלט ממידותיהם ודרכיהם ,הן בתורה
והן ביראת שמים ,והנני להכירו" .כמו כן היה דבוק לרבו ,מרן הגאון
רבי חיים גריינמן זצוק"ל עשרות בשנים ,ובהיותו בארצות הברית
זכה להידבק בעבותות אהבה וחיבה שקיבל מרבו כ"ק מרן אדמו"ר
מסקווירא זצוק"ל .בנוסף ,מחמת מעורבותו בעניני הכלל בארצות
הברית ,היה לו קשר עמוק עם מרן האדמו"ר רבי יואל מסאטמאר
זצוק"ל ,וממנו ינק "שימוש" בחיוב הערבות לכלל.
בית הוריו אף הוא היה בית ועד לחכמים .גדולי תורה ואדמו"רים
התאכסנו בביתו ,וכך היתה לו הזדמנות להתקרב אליהם ולקבל
מהם תורה ויראה.
הוא ראה מקרוב את הליכותיהם בקודש של רבותיו ,את אהבת
הבריות ,ההנהגה בין אדם לחברו ,והשלמות במידת הוותרנות
בדאגתם הכנה במסירות נפש לכלל ולפרט ,והם הוו בעבורו דוגמא
אישית לאהבת הבריות ,ולרצון הכן והאמיתי להיות לאחיעזר
ולאחיסמך לכל יהודי באשר הוא.
מהם למד את היסוד הגדול בחינוך ,עליו הוא חוזר שוב ושוב
בדרשותיו ,כי כדי להשפיע לטובה על הזולת – לא די לומר לו דברי
מוסר ותוכחה .יש לאהוב אותו! יש לתת לו הרגשה כי דברי המוסר
המשך בעמוד 22
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הכרתי אדם עשיר שהיה קמצן גדול .פגשתי אותו בשעה של חולשת
הדעת ,ובהשתפכות הנפש הוא אמר לי ,שהחיים הם הבל הבלים ,ולכן הוא
מוכן לתת לי את מה שביקשתי ממנו בעבר ,והוא מקדיש את כל נכסיו
למוסדות שבכפר הנוער "שדה חמד" .מובן שהצעתו הנדיבה גרמה לי
התרגשות והתלהבות גדולה...
הרב שלמה לורנץ ז"ל ,על המבט של גדולי ישראל ,על תרומות ותורמים
יֹוסף ֶאת ּכָ ל ַהּכֶ ֶסף" (בראשית מ"ז ,י"ד)
"וַ יְ לַ ֵּקט ֵ

בשנת תש"ט ,בהיותי בארצות הברית ,נזדמן לי לפגוש אשה ,שביקשה
לתרום סכום כסף גדול עבור הקמת ישיבה שתישא את שמה .שמחתי
על ההצעה ,והצעתי לה לתרום את הכסף עבור ישיבת "חפץ חיים"
בכפר סבא ,שהייתה אז ישיבה מפורסמת ,בראשות הגראי"ל שטיינמן
זצ"ל.
האשה גילתה עניין בהצעתי ,ואמרה שהיא מבקשת לראות את הישיבה,
והיא תבוא לשם כך לביקור בארץ ישראל ,ואז תביא עימה את תרומתה.
היא הגיעה ארצה ,ביקרה בישיבה בכפר סבא ,והביעה את הסכמתה
המלאה להעניק את הכסף לישיבה זו .אולם בקשה אחת היתה בפיה:
שמרן החזון איש ייתן לה את ברכתו ,לפני שתתרום את הכסף.
נכנסתי איתה למרן והצגתי אותה בפניו ,אולם במקום שיתן לה ברכה,
החל מרן לשאול אותה שאלות" :מי את ומהיכן את? מניין יש לך כל כך
הרבה כסף?" היא סיפרה שהיא עובדת כאחות בבית חולים בארה"ב,
ובמשך עשרות בשנים חסכה מפיה ואספה פרוטה לפרוטה ,מתוך כוונה
לתרום את הכסף לישיבה .היא הסבירה ,כי בילדותה שמעה מאביה
שזהו הדבר החשוב ביותר עלי אדמות ,וכעת הגיעה השעה להגשים
את חלומה.
לאחר ששמע מרן את כל הפרטים ,אמר לה" :אני מייעץ לך ,שלא תתני
לישיבה את כל הכסף שחסכת ,אלא רק שליש ממנו .את שני השלישים
הנותרים תשאירי לעצמך ,שמא תהיי זקוקה בעתיד לכסף .בנוסף לכך,
תבקשי שהחלק בבניין שיבנה מתרומתך  -יירשם בטאבו כנכס על
שמך .אם אכן כך תעשי ,אני נותן לך את ברכתי!".
כשיצאנו מביתו ,לא ידעתי את נפשי .ראשי היה סחרחר עלי ...לא
יכולתי להבין את פשר הדברים .מדוע מרן החזו"א לא נתן לה לתרום
את כל הבניין? מדוע רק שליש? יותר מכל ,היה קשה לי לעכל את
העובדה ,שלכאורה הוא הביע בנו אי-אמון ,באומרו שחלקה בבניין
שייבנה לא ירשם על שם הישיבה ,אלא על שמה .השאלות הללו לא
נתנו לי מנוח .באותו ערב חזרתי למרן ,ושאלתי אותו לפשר הדבר.
מרן חייך אלי בבת השחוק הידועה שלו ,ואמר לי" :מדוע אינך מבין?
הלא האשה הזאת באה לבקש ברכה ,וכדי לתת ברכה צריך שיהיה לה
על מה לחול ...היא רוצה לתרום ,אך אינני מאמין שהיא מסוגלת לבצע

את הדבר ...אדם מן השורה אינו מסוגל לתת את כל הונו עד הפרוטה
האחרונה ,גם למטרה הטובה ביותר ,אלא אם כן הוא אדם גדול מאוד.
"ראיתי שהיא באמת רוצה לתת ,ורציתי לברכה ,שהרי היא מבקשת
ברכה עבור דבר טוב ,וגם רציתי לעזור לישיבתכם ,לכן ביקשתי למצוא
דרך להקל עליה את הדבר .אם היא תיתן רק שליש ,וגם השליש הזה
יהיה רשום על שמה ,יהיה לה קל יותר לתת ,כסף שנותנים ולא-נותנים,
יותר קל להיפרד ממנו .שיערתי ,שעל הדבר הזה יכולה הברכה לחול.
אך למרות הכל" ,סיים מרן" ,אני חושש ,שגם את השליש היא לא
מסוגלת לתת ,והלוואי שברכתי תחול."...
סופו של הסיפור הוכיח ,כי חכם עדיף מנביא ...גם את שליש הסכום
שהבטיחה ,היא לא היתה מסוגלת לתת .הלכנו כמה פעמים לשגרירות
האמריקנית כדי לחתום שם על העברת ה'בונדס' לרשות הישיבה ,ובכל
פעם שהגיעה העת לחתום ,היא הרגישה חולשה בלב ונזקקה לכדורים,
ובסופו של דבר היא חזרה לארה"ב כלעומת שבאה ,מבלי שנתנה את
הכסף...
חכמתו של מרן עמדה לו .בשיחה קצרה שניהל עימה הבין ,שאשה זו
אינה מסוגלת להגשים את רצונה ,כפי שאמנם היה .עצתו להקטין את
התרומה לשליש ,לא רק שלא הזיקה לנו ,אלא היתה עזרה של ממש
בניסיון להוציא את רצונה מן הכוח אל הפועל.
סיפור זה לימד אותי ,עד היכן צריכה להגיע אמונת חכמים .כאשר
המשך בעמוד 23
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הוא שכח מהשיעול ומדלקת הריאות .הרופא שהגיע לביקורו השבועי
הקבוע  -נדחה על אתר .ימים ארוכים היה יושב-מקפץ במיטתו ,ומסביר
בהתלהבות את אופן התנהלות דרכי היריד" :אל תשכחי בילא ,אף פעם
אל תכנסי לתוך האוהל של הסוחר .תעמדי בפתח ,יד אחת מחזיקה
בארנק כעומדת לשלוף את הסכום ,והיד השנייה"...
נדמה היה ,כי אם לא יופיע במקום רבה של קובנא ,הגאון הנודע
רבי יצחק אלחנן ספקטור ,זצ"ל ,לא יימצא פתרון מן הסבך המפותל
"ּכִ י ִאם ַּתם ַהּכֶ ֶסף" (בראשית מ"ז ,י"ח)

שיעול תוקפני פרץ מגרונו.
מיתרי קולו היגעים כבר לא הביעו מחאה רמה על השימוש התכוף
שנעשה בהם .בקול ענות חלושה ,היה ר' זלמן נאנח ומשתעל וחוזר
חלילה.
חנות הבדים שברשותו ידעה ימים קשים יותר מאלו ,אך מעולם לא
הייתה תקופה קשה ארוכה כל כך .זה חודשים אחדים שלא פקד
את חנותו ,כף רגלו לא ירדה על הקרקע ,בהוראתו החד-משמעית
של הדוקטור מן העיר הגדולה .הוא ,הדוקטור ,הבטיח ,כי אם יאות
זלמן לציית לכל אשר יצווה עליו ,יחלים ויחזור לבריאותו המלאה,
הבעיה היא רק הזמן.
בינתיים ,בעודו במיטתו ,התנהלה החנות כמו שהוא תיאר לעצמו
שתתנהל בעשור האחרון לחייו .הוא כבר ראה עסקים כאלו .אנשים
פתחו עסק בתקופת פריחתם ,פיתחו אותו ,רכשו קהל לקוחות
נאמן ,סוחרים התדפקו על מפתן דלתם ,כדי להציע להם סחורה
במחיר מוזל ,והכל היה נראה טוב ,גלגל הזמן התקדם והם נותרו
מאחור ,הפכו נרגנים כאשר לא הבינו הכל ,והפכו לרגזנים כאשר
קהל הלקוחות התמעט .בתקופה זו נוהלה חנותו לסירוגין ,על
ידי אמו הישישה ועל ידי בתו הבוגרת ,ומן הדו"חות שהובהלו אל
מיטתו ,הוא הבין בדיוק מה קורה.
רעייתו סעדה אותו כל העת ומיאנה לעזבו ,אך הוא שכנע אותה ,כי
אם לא תיאות להסכית לדבריו ,רע ומר יהיה גורלם.
עוד שבועות אחדים מתקיים יריד הבדים השנתי ,הוא אינו מסוגל
אפילו לחשוב מה תהיינה התוצאות אם ישגר הירידה את אמו או
את בתו ,או גרוע מכל – את שתיהן בצוותא" .את חייבת ללכת",
הפציר בה ושכנע אותה ,ביודעו כי מח עסקי שוכן בקדקודה.
הוא שכח מהשיעול ומדלקת הריאות .הרופא שהגיע לביקורו
השבועי הקבוע  -נדחה על אתר .ימים ארוכים היה יושב-מקפץ
במיטתו ,ומסביר בהתלהבות את אופן התנהלות דרכי היריד" .אל
תשכחי בילא ,אף פעם אל תכנסי לתוך האוהל של הסוחר .תעמדי
בפתח ,יד אחת מחזיקה בארנק כעומדת לשלוף את הסכום ,והיד
8

השנייה מסוככת על העיניים המופנות מדי פעם כלפי הפתח,
כבוחנות את מרכולתם של הסוחרים האחרים .הוא יתבלבל ,אני
מבטיח לך!" ,קרא בהתרגשות עד שאמו חשדה שכל מחלתו אינה
אלא תירוץ לחופשה ארוכת-טווח...
"החמדנות שתתעורר בו למראה ידך המושטת אל הארנק ,תעניק
לו את ההרגשה שהוא עומד להפסיד את עסקת-חייו ,הוא יסכים
לסכום שתציעי בפניו ,ואז ,בלי לחשוב פעמיים ,תוציאי את הכסף
במקום וחתמי איתו על העסקה .הוא כבר ינסה להתחרט" ,הפטיר
בחיוך ,כמו היה עומד במקום ורואה את קמטי הצער הנחרשים
במצחו של הסוחר הפתאי" ,אבל את תעמדי על שלך :חתמנו -
נקיים את העסקה!".
יותר משהפנימה את דבריו ,הפנימה את העובדה  -שעד שלא
תאמר לו שהפנימה את דבריו הוא לא ישלח אותה לדרכה...
ותצא בילא לדרכה ,בימים פקדתה בעתה מגנבים שאולי יחמדו את
ממונה ,ובלילות פקדוה חלומות בעתה ,על הסוחר הזועם שגילה
כי אשה שאינה סוחרת ולא בת של סוחרת ,היתלה בו ושיטתה בו.
לילה לפני היריד התערבו שני פחדיה המבעיתים זה בזה ,והפכו
לחלום מחריד.
בהגיע הבוקר ,ניצבה בילה לפני משימת חייה.
היריד המה אדם .היא לא ידעה מי מוכר ומי קונה ,מי סוחר ,מי מלווה,
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מי לווה ,מדוע כולם לוקחים את הכל ועדיין הכל נשאר באותו מקום.
אישה צנועה העושה רצון בעלה היתה ביילא .אוחזת בארנקה
בחזקה ,צעדה בהיסוס תחת אחת הסככות ונרגעה לאחר שנכחה
לדעת ,כי זוג הסוחרים שניצבו מולה היו בני דודיה הראשונים.
המתח התפוגג באחת .כל חרדותיה נמוגו ,פחדיה התאדו וחיש מהר
היא שבה להיות היא עצמה ,ביילא עקרת הבית ,לא סוחרת ולא
מנהלת עסקים .עוד זה מה שהיה חסר לה.
שבעה ימים של שתיקת-חרדה הופרו באחת .ביילא פצחה את פיה,
והחלה לספר מדן ועד באר שבע ,על החורף שקדם לחורף שגולל
על זלמן את דלקת הריאות ,בעוד הללו סוככים בידיהם על עיניהם
ומביטים אל הרחוב ...אולי תבין .ביריד אין זמן!
"ביילא" ,התעורר אחד מהם" ,סוף סוף יריד היום ,עושים עסקים!".
"כן ,עסקים" ,התעשתה ביילא ,אילופו של זלמן היה כלא היה" .הנה
ארנקי ,מאה רובל לפניכם ,תנו לי תמורתם מה שתתנו לי ואלך
לדרכי".
סחבו הללו סחורה לשארת-בשרם ,המריצו את משרתיהם ,דירבנו
את עובדיהם ,העמיסו את הבדים המשובחים למעלה ואת הבדים
הפחות משובחים למטה ,וכאשר נארזו החבילות כדבעי ,הזדרזה
ביילא לפתח את קשרי ארנקה ותהום העיר מצווחתה .הכסף
איננו!!!
שני בני הדודים הראשונים לא ידעו את נפשם .מחציתו הראשונה
של היום עברה עליהם בשמיעת סיפוריה ,עד ערבו של יום יזדקקו
לשמוע את אנחותיה ולפייסה במילות כיבושין .הכל יצאו לחיפושים
נרחבים ,אותם הובילו שני בני הדודים ,אשר לא ההינו להשלים עם
העובדה כי כל הדיבורים עד כה היו לשווא ללא כל תועלת.
עודם מחפשים בקצהו המזרחי של היריד ,השיגתם השמועה כי
בקצהו המערבי של היריד נמצאה האבדה .חיש מהר התמלאה
סככתם בהמון אדם ,ובין כך ובין כך החלו להרהר בינם לבין עצמם,
כי כל הסיפור גולל לעסקם פרסומת לא רעה כלל ועיקר.
כעבור דקות אחדות הגיע אל המקום יהודי נרגש ,קסקט לראשו,
אזור למתניו וצרור רובלים בידיו .הכל לחשו בהתרגשות ,הקיפו
אותו ,המתינו להיווכח במחזה המרגש ,יהודי מקיים מצוות השבת
אבדה ,מחזיר סכום הגון שמצא ביריד .שקט .הוא לא נע ולא זע.
מאן דהוא הכה באצבע צרידה ,משל היה מזרז את הש"ץ שיפתח
ב"ברוך" ,אחר דחק בו קלות ,והוא נטוע על מקומו ,מנענע את
ראשו באיטיות לשלילה .קולות רטינה החלו בוקעים מקרב ההמון.
בני הדודים החליטו כי עליהם להוכיח מנהיגות ,וכמעט שעשו כן ,אז
הלז פצח את פיו וטען ,כי הן רק אתמול היה בבית המדרש ובו שמע
בשיעור ,כי המאבד כסף בעיר שרובה נכרים ,אשר אינם אמונים על
מצוות השבת אבדה ,מתייאש ממנו ,ואם כן  -גם אשה זו התייאשה
מכספה ושוב אינו שלה" .אם צדקה רוצה היא ,אשקול זאת בחיוב,
לב רך לי .אמנם גם לי אשה וילדים הממתינים לפת לחם ,אך בשעה
שאדון עם עצמי בעניין ,לא אשמוט מזכרוני את העובדה ,כי אלמלא
חדלונה לא הייתי זוכה באוצר".
הדיון עבר לפסים הלכתיים .זרועותיהם של הגברתנים רפו ,וביניהם

סחבו הללו סחורה לשארת-
בשרם ,המריצו את משרתיהם,
העמיסו את הבדים המשובחים
למעלה ואת הבדים הפחות
משובחים למטה ,וכאשר נארזו
החבילות כדבעי ,הזדרזה ביילא
לפתח את קשרי ארנקה ותהום
העיר מצווחתה .הכסף איננו!!!
נדחקו תלמידי-חכמים שנקלעו ליריד והחלו תרים ודנים בעניין .זה
אומר בכה וזה אומר בכה .חלפה שעה קלה ,ונדמה היה ,כי אם לא
יופיעו במקום רבה של קובנא ,הגאון הנודע רבי אלחנן ספקטור ,זכר
צדיק לברכה ,לא יימצא פתרון מן הסבך המפותל.
והוא אכן הופיעו ,במלא הדר קומתו.
"יהודי חביב ,השב לה את הכסף!".
"כבוד הרב ,היא התייאשה מהכסף!".
קולו של רבי יצחק אלחנן רעם בשבילי יריד הבדים ,כמו היה עומד
על דוכן הישיבה הגדולה ונושא שיעור תורני .בהניפו את ידיו
הסביר למוצא ההגון ולכל מי שחפץ לשמוע ,והיו הרבה כאלה" :רק
מי שהממון שלו רשאי להתייאש! הכסף אינו שייך לה ,הוא שייך
לבעלה ,היא אינה אלא שלוחתו ,יכולה היא להתייאש מכאן ועד
עולם ,הכסף נותר שייך לבעלה ,השב לו אותו כי שלו הוא".
לימים היו בני הדודים מספרים ,כי בתחילתו של יום לא תיארו
לעצמם ,אלו חוויות יתרכזו בדוכנם בתוך מספר שעות.
ואנו לא הבאנו סיפור זה אלא בשביל זעקתו של בעל מוסר ,אשר
שמע את הדברים והגיב בהתרגשות" :השומעים אתם? שליח אינו
רשאי להתייאש!"
במעמד הר סיני נמסר לידי בני אנוש ,הפיקדון היקר ביותר שהופקד
אי פעם בידם .זכינו לשליחות הנשגבה והרמה ביותר :לשמור על
התורה ,לקיים את מצוותיה ואת דיניה ,וללמוד בה ,ללמוד אותה,
להבין אותה ולהגות בה.
שאלו את לומדי הדף היומי ,הם יספרו לכם ,כי לא הרי יום אחד
כמשנהו ,או בלשונם' :יש דף ויש דף' .מסכת ברכות הייתה ללא
ספק קלה יותר ממסכת שבת .הכל יודעים כי הסיפוק עצום ,אבל
לפעמים קשה ,בוודאי ,מקשיים אין להתעלם .אבל להתייאש?
שליח? להתייאש?
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן
לנו את תורתו .ברוך אתה ה' נותן התורה".
(מתוך מאורות הדף היומי  /גליון מס' )1092
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מסופר על אדמו"ר קדוש ,שהיה רגיל לגשת לחסידיו לאחר שסיימו
להתפלל ,ולומר להם" :שלום עליכם ,ברוכים הבאים!" .הם לא הבינו
את כוונת הרב ,שהרי לא הלכו לשום מקום ,אלא נשארו כל הזמן בבית
הכנסת .אך השיב הרב על תמיהתם ,שאמנם גופם בבית הכנסת ,אך
מחשבתם מטיילת בכל רחבי העולם...
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א על התפילה והפיוס
ֹאמר ּבִ י ֲאדֹנִ י" (בראשית מ"ד ,י"ח)
הּודה וַ ּי ֶ
"וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ָ

דרשו רבותינו (בראשית רבה צג ,ו) :רבי יהודה אומר :הגשה
למלחמה ,כפי שנאמר (שמואל ב' י ,יג)" :ויגש יואב והעם אשר עמו
למלחמה".
רבי נחמיה אומר :הגשה לפיוס ,כפי שנאמר (יהושע יד ,ו)" :ויגשו בני
יהודה אל יהושע לפייסו".
רבנן אמרו :הגשה לתפילה ,כפי שנאמר (מלכים א יח ,לו)" :ויגש
אליהו הנביא ויאמר ה' אלקי אברהם יצחק וישראל ,היום יודע כי
אתה אלקים בישראל ואני עבדך".
לקראת מפגשו עם מושל מצרים  -אשר לא נודע באותה שעה
שהוא יוסף הצדיק  -הכין יהודה את עצמו לשלושה דברים :דורון
[-פיוס] ,תפילה ומלחמה.
שמעתי מראש הישיבה שלי ,הגאון רבי מאיר דב רובמן זצוק"ל,
יסוד נפלא:
רבותינו משווים את שלוש ההגשות שבהן ניגש יהודה  -תפילה,
מלחמה ופיוס .יש בכך לימוד גדול לעניין התפלה :הלא בכדי לצאת
למלחמה באויב צריך הכנה ,אומץ ,וגבורה גופנית ונפשית .כך גם
כדי להתפלל .כדי לשפוך שיח לפני ה' ,בדברים היוצאים מהלב -
נדרשים הכנה ומאמץ ,וגם גבורה נפשית וגופנית.
וכן בעניין הפיוס  -כדי לפייס אדם ,שהיה שרוי בכעס ,ולהפכו משונא
לאוהב ,צריך הכנה גדולה ומאמץ כביר ,כמו לקראת מלחמה .לא
מספיק סתם לפייס במלים שאין בהן ממש ,אלא צריך לעשות זאת
מכל הלב ובחכמה.
אמרו רבותינו (סנהדרין כב ע"א)" :המתפלל צריך שיראה עצמו
כאלו שכינה כנגדו" .לשם כך צריך הכנה ואומץ וגבורה נפשית ,וכן
אמרו (ברכות לא ע"א)" :המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמים.
וסימן לדבר (תהלים י ,יז)' :תכין לבם תקשיב אזנך'"  -תכין לבם ,ואז
תקשיב אוזנך .אם אדם מכין את עצמו לפני התפילה ,הקדוש ברוך
הוא יאזין לתפילתו ויקבלה ברחמים וברצון.
התפילה אינה סתם הוצאת מלים מהפה ,אלא צריכה לצאת מהלב,
כפי שנאמר (דברים יא ,יג)" :ולעבדו בכל לבבכם" .אמרו חז"ל
(תענית ב ע"א)" :איזוהי עבודה שבלב הווי אומר זו תפליה".
10

עמידה בתפילה מתוך כובד ראש
העיקר בתפילה הוא הלב ,ואם אין בה לב  -אינה ראויה ,שנאמר
(ישעיה כט ,יג)" :בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו ריחק ממני".
כתב השל"ה הקדוש (תמיד ,עמוד התפלה ,חנכה רמט)" :תפלה
בלא כונה כגוף בלא נשמה".
אמרו רבותינו (ברכות ל ע"ב)" :אין עומדים להתפלל אלא מתוך
כובד ראש" ,וזכורני ,שכאשר היינו נערים בגיל ארבע-עשרה ,היה
ראש הישיבה מסביר לנו מהו "כובד ראש".
תחילה היה שואל בהאי לישנא" :תשמעו ,ילדים ,אתם יודעים מה
נקרא בכובד ראש?".
הוא תרץ" :כשהראש שלך כבד ,אינך יכול להזיזו לכאן ולכאן...
אבל אם נכנס אדם לבית המדרש ,ומיד מרים את הראש ומסתכל
מי נכנס ,זה לא כובד ראש .התרנגול אינו חושב ,ולכן כל רגע הוא
מסובב ראשו לארבע כנפות הארץ ,ראשו תמיד בתנועה .אך האדם
צריך להיות בכובד ראש ,כאילו שמו על ראשו דבר כבד ,המונע
ממנו להרים ראשו מהלימוד ומהתפילה!".
צריך האדם לשים את עיניו בתוך הסידור ולא להזיזן משם ,כדי שלא
יסיח דעתו מהתפילה.
כדי להתפלל כראוי לפני בורא העולם ,דרושה הכנה גדולה ,לא
פחות מההכנה שמתכוננים לקראת מלחמה.
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כמה קשה לשמור על המחשבה ,שהרי "והוא עמד עליהם",
היצר עומד על האדם ומסיח דעתו ,ובמיוחד בשעה שמתחיל
להתפלל.
מסופר על אדמו"ר קדוש ,שהיה רגיל לגשת לחסידיו לאחר שסיימו
להתפלל ,ולומר להם" :שלום עליכם ,ברוכים הבאים!".
הם לא הבינו את כוונת הרב ,שהרי לא הלכו לשום מקום ,אלא
נשארו כל הזמן בבית הכנסת .אך השיב הרב על תמיהתם ,שאמנם
גופם בבית הכנסת ,אך מחשבתם מטיילת בכל רחבי העולם...
אמרו חכמים בדרך מליצה ,שלכן אומרים בסוף התפילה" :עושה
שלום במרומיו ,הוא ברחמיו יעשה שלום ,"...זוהי אמירת 'שלום'
לאחר נחיתת האדם מעולם החלומות שהיה בו ,למרבה הצער,
במהלך התפילה.
אף הוסיפו ואמרו ,שמה שאדם לא מצליח לעשות כל החיים ,הוא
מצליח לעשות בתפילה אחת  -נוסע להונג-קונג ולצרפת ,לארצות
הברית ולקנדה ,וכל זה בדקות הספורות שבהן הוא מתפלל...
מעביר הוא את תפילתו ללא כוונה ומחשבה" ,ותעבר המנחה על
פניו" ,בדיל ויעבור...
אולם עבודתנו היא להשתדל שלא להסיח דעת ומחשבה מהתפילה,
אלא להתפלל מעומק הלב לאבינו שבשמים ,שישמע תפילתנו.
"דע לפני מי אתה עומד ,לפני מלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא"
(ברכות כח ע"ב).

לחטוף ולהציל מה שאפשר!
מה יעשה אדם ,אם באמצע התפילה מגלה הוא פתאום ,למרבה
הצער ,שלא כיוון בתפלתו כלל?
הוא התחיל להתפלל ,אבל אז נזכר שאחרי התפילה הוא חייב ללכת
לקנות מוצר מסויים ,ואחר כך הזכיר לעצמו שעליו להיפגש עם
אדם פלוני ,ולסדר עניין דחוף במשרד כלשהו ,ופתאום הוא מוצא
את עצמו ב"שמע קולנו"...
בדרך כלל ,במצב כזה היצר הרע מנסה לייאש את האדם בטענת
"וכאשר אבדתי אבדתי" ,אך על האדם לתפוס עצמו ולכוון בברכות
שנותרו לו ,לחטוף ולהציל מה שנשאר.
ה"חפץ חיים" ממשיל על כך משל נפלא מאוד:
אשה אלמנה הייתה מוכרת תפוחים בדוכן במרכז העיר ,יחד עם
בתה הקטנה .פעם אחת הוצרכה האם ללכת למקום כלשהו ,ובקשה
מבתה הקטנה לשמור על הסחורה עד שתשוב .למרבה הצער
הגיעו כמה פרחחים מנוערים מתורה ומדרך ארץ ,הפילו את ארגזי
התפוחים ,וחטפו להם הרבה מן הפירות.
הילדה התחילה לבכות ולצעוק ,אך אדם חכם שראה זאת ,אמר:
"עד שאת עומדת ובוכה על התפוחים שנחטפו ,מהרי וחטפי גם את
מן התפוחים שנשארו! אכן ,את מה שכבר נגזל אין ביכולתך להשיב,
אבל יכולה את להציל מן הנותר ככל יכולתך!".
הנמשל :אדם נעמד להתפלל ,ופתאום הוא מגלה שהיצר חטף ממנו
ברכות רבות ,שאמרן מבלי כוונה כלל .ולא זו בלבד ,אלא שהיצר
מנסה לייאש אותו ,שהרי הפסיד כבר כל כך הרבה ,ואין כביכול

ערך לתפילתו ...אך אל לו ,לאדם ,להתייאש ,אלא יחטוף את מה
שנשאר!
ייתן לבו לומר את הברכות שנותרו לו ,מעומק הלב ובכוונה גדולה,
ויזכה לטעום את טעמה המתוק והנפלא של התפילה.

"ויגש אליו יהודה"
מהו 'אליו'? לשם מה נכתבה התיבה הזו?
אלא  -אומר ה"אור החיים" הקדוש  -ביקש יהודה להוריד את שנאת
המלך אליהם ,לכן מילא את ליבו באהבה גדולה כלפיו ,והגיש את
עצמו ואת לבו אליו.
הוא היה בטוח שאם בליבו יחליט שהוא טוב ועדין ,גם המלך ירגיש
כך ,ויחסו אליהם יתהפך!
אמנם ,אהבתו של יהודה נכנסה מלב אל לב ,ועל ידי כך נכמרו רחמיו
של יוסף על האחים.
אם יש לאיש אויב ,והוא רוצה לקרבו ולבטל את השנאה שביניהם,
יוכל להשתמש לצורך העניין בפטנט מופלא ,גילוי מיוחד שגלו לנו
רבותינו בנבכי הנפש :עליו לחפש בו נקודות שבאמת ראוי לאהוב
אותו בזכותן.
גם אדם רע מעללים יכול להיות אדם נאמן ,ישר או אציל .אמנם הוא
לא בסדר בתחומים מסויימים ,אבל יש בו גם חלקים טובים.
כשאדם יושב וחושב ומוצא את הנקודות הטובות בזולת ,וניגש אליו
תוך שהוא מהרהר בדברים הללו  -הוא יצליח לעקור את השנאה
שלו כלפיו ,וכן את השנאה שיש בלבו של חברו ,שהרי אמרו" :כמים
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (משלי כז ,יט).
עצם המחשבה על מעשיו הטובים יוצרת ביניהם קשר לבבי .מין
תקשורת סמויה ,קשר פנימי מלב אל לב .קשר ,שלא צריך עבורו
לא טלפונים ,לא פקסים ולא מיילים .מקבלים את התדר הישר אל
תוך הלב ...אני מרגיש שפלוני זקוק לי ,הלב שלי אומר לי...

"מלאתי את לבי באהבה אליו"
רבי נחום שאדיקר זצ"ל ,אביו של רבי שלמה זלמן בהר"ן ,שבנה
כמה שכונות מחוץ לחומות ירושלים ,היה גאון וצדיק ,ושמש כרבה
של העיר שאדיק.
בעירו התגורר אדם בשם גרונם ,שכונה גרונצ'י גיציס.
גרונצ'י היה מלשין שהטיל את אימתו על העיר כולה .על מה לא היה
מספר? על מכירה שאינה מדווחת מספיק לצרכי מיסים ,על בניה
לא חוקית ,על מכירת סחורות מיובאות מבחוץ או על דיבורים של
אנשים בחדרי חדרים ,שאפשר לפרשם בכל מיני אופנים .אנשים
היו נאסרים ונענשים כתוצאה מן ההלשנות שלו ,ולגרונצ'י לא היה
אכפת מכלום.
הוא לא פרק על מצוות .חלילה לו מעשות כן .מגיע היה להתפלל
שחרית וערבית בבית הכנסת .הציבור היה כל-כך מפחד ממנו ,עד
שהגבאים דאגו לקרוא לו לעלות לתורה תמיד בעליה החשובה
ביותר בעיניו ' -ששי' .על פחות מזה לא הסכים להתפשר.
תקופה ארכה פחדו האנשים לספר על מעלליו אפילו לרבי נחום,
המשך בעמוד 22
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פעם אירעה פריצה באחד מבתי הכנסיות בשכונת ברכפלד .הגנב לא ידע
שבבית הכנסת מוצבת מצלמה ,שהנציחה כל רגע ממעלליו .בקשו ממני
ומעוד אישיות חשובה לצפות בקלטת ,בניסיון לזהות את פני הגנב .אמנם
את הגנב לא זיהיתי ,כנראה היה הוא מאינשי דלא מעלי שהגיע מבחוץ,
אך את עצם המאורע אינני מסוגל לשכוח
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
"וְ ֹלא יָ כְ לּו ֶא ָחיו לַ ֲענֹות אֹתֹו ּכִ י נִ בְ ֲהלּו ִמּפָ נָ יו" (בראשית מ"ה ,ג)

רבותינו בעלי המוסר האריכו רבות בלקח הנוקב הנלמד מתוכחתו
של יוסף .אף אנו נצעד בעקבותם ,ונבאר כמה מן הדברים הנוראים
הנלמדים מפרשה זו.
ראשית דבר ,עלינו ללמוד מיוסף ומהשבטים הקדושים ,דיני תוכחה
של בין אדם לחברו .התורה מתארת כי "לא יכלו אחיו לענות אותו",
ואנחנו צריכים ללמוד מהי צורה של קבלת תוכחה.

בירושלים היה מלמד ותיק ,איש חינוך משכמו ומעלה ,הגה"צ
רבי נחמיה בקר זצ"ל ,שנפטר בשיבה טובה לאחר שזכה להעמיד
תלמידים הגונים עשרות בשנים .רבי נחמיה למד בצעירותו בישיבת
לומז'ה בפתח תקוה ,לפני למעלה משבעים וחמש שנה .בישיבת
לומז'ה כיהן אז כר"מ בישיבה הגה"צ רבי אליהו דושניצר זצ"ל,
אדם גדול מאד מאד ,שגדולי הדור ממש חרדו לשמו והעריכוהו
לבלי שיעור .מרן ה'חזון איש' זצ"ל התבטא עליו כי הוא אחד מהל"ו
צדיקים שבדור .באחת הפעמים שהיתה לי הזכיה לשוחח עם רבי
נחמיה ,הוא סיפר לי סיפור מופלא שארע עמו באותן שנים:
שבת אחת אחר הצהריים ,עבר רבי נחמיה לטייל מעט בשבילי
המושבה בדרכו לישיבה .לאחר כמה דקות של הליכה ,הוא רואה
את רבי אליהו עומד בסמוך לבנין כלשהו ,ונושא את מבטו אל אחת
הדירות ,כשעל פניו הטהורות ניכר שמשהו טורד את שלוותו.
רבי נחמיה פנה לרבו בברכת 'גוט שאבעס' ,ושאל בדרך ארץ" :האם
יש משהו שאני יכול לעזור?" הביט בו רבי אליהו ושאל " -אולי אתה
יכול להגיד לי מי גר בבנין זה בקומה השניה?"
"השאלה הפתיעה אותי" ,סיפר לי רבי נחמיה" .הייתי בחור צעיר
שלא גדל באזור .חוץ מבנייני הישיבה לא ידעתי מכלום .למעט
הבית-מדרש ,הפנימיה וחדר האוכל ,לא היה לי שמץ של מושג
ברחובות פתח תקוה ,שלא לדבר על תושבי המקום .בקושי ידעתי
כיצד מגיעים לישיבה".
נחמיה הצעיר התנצל בפני רבי אליהו ,ואמר שאין לו מושג מי
מתגורר בדירה; אבל הוא לא הצליח לכבוש את סקרנותו ,מדוע
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מתעניין רבי אליהו בזהות דיירי המקום .כששטח את פליאתו
בפני הרב ,נפנה אליו רבי אליהו ואמר לו בכאב עמוק" :מדי שבת
אני עובר ברחוב זה ,וכל שבת אני שומע מהבית הזה קול של חילול
שבת ,רחמנא ליצלן .אני רוצה למחות ,ואני צריך למחות".
רבי נחמיה לא הבין מה הבעיה" :אני מוכן מיד ,אני יעלה עכשיו
לעשות מחאה גדולה" ,אמר ,כשרוחו הצעירה תוססת בו ומעוניינת
לפעול...
נחרד רבי אליהו למשמע הדברים ,נענע בראשו לשלילה ,ואמר
לרבי נחמיה בחומרה שנצרבה בליבו ובנשמתו לעד" :כך לא עושים
מחאה! כך בצורה כזאת אני יכול למחות בעצמי .אבל מחאה אסור
לה שתהיה שלא לשם שמים!"
"לפעמים" ,המשיך רבי אליהו לומר בכאב" ,אדם עושה מחאה
גדולה נגד איזה ארגון מסוים ,נגד פעילות מסויימת ,ויתכן שבאמת
יש מפני מה להזהיר ולהתריע .אבל המוחה לא מוחה לשם שמים!
רק משום שהוא מהחוג הזה והשני מהחוג ההוא ,הוא דתי והשני לא
דתי ,הוא מכאן והשני משם .ישנן כל מיני סיבות שהוא לא מרוצה
מההנהגה שלו ,והוא בא להוכיח אותו כביכול על הדבר ,כשכוונתו
בכלל על דבר אחר .זו לא דרך להוכיח כך מישהו אחר!".
רבי נחמיה עמד נפעם ,האזין בקשב רב לדברי רבי אליהו ,והבין
היטב את המסר .זה איסור חמור להוכיח בני אדם בגלל סיבות כאלו.
כשאדם רוצה לדעת כיצד להוכיח את השני ,הוא צריך לבוא מתוך
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רחמנות ,ולנסות להיכנס ללב של השני  -כואב לי המצב שלך ,אני
רואה שאתה הולך בדרך לא טובה .הכיוון שלך הוא לאבדון ,וסופה
של הדרך הזו נורא ואיום ,ואני אינני יכול לראותך צועד כך אל
התהום .כשאדם עושה זאת הוא צריך להיות נקי לגמרי ,זך לחלוטין
מכל שנאה ,ולבוא עם כוונה טהורה לכוון את חבירו בדרך הנכונה.
את זה לא עושים כך ,במהירות וללא מחשבה!
"אם כך" ,שאל רבי נחמיה" ,כיצד באמת יכול האדם לוודא שמעשיו
רצויים ,ושתוכחתו ראויה?" במילים אחרות התכוון רבי נחמיה
לשאול את רבו ,כיצד הרב עצמו רגיל להוכיח?
נענה רבי אליהו ואמר" :אכן ,זוהי מן העבודות הקשות שבמקדש!
אני לכשעצמי ,נוהג לרשום את דברי המחאה על דף נייר ,ומניח אותו
אצלי ליום או יומיים .אם אחר כך אני רואה שבאמת עדיין כואב לי
המצב ,אני מסתכל שוב בפתק ובודק טוב טוב שהנוסח והמילים
עדיין נכונים ,ואינם מופרזים או מעורבבים עם סיבות אישיות .ורק
כאשר אני משוכנע שהתוכחה היא כנה ואמיתית ,אני שולח את
הפתק כמכתב ליעדו".
"במצב הזה" ,סיים רבי אליהו את דבריו המאלפים" ,אני אכן יכול
להעיד שלדברי יש תועלת ויוצא מהם דברים טובים .אבל אם לא
מוכיחים כמו שצריך  -הדבר רחוק מאד מלהביא תועלת כלל."...
ואכן יש לדעת שזה נוגע לכל אחד ואחד שמתעסק עם חינוך ,בין
אם אצל בני ביתו ובין אם זה מקצועו .אם המחנך רוצה להעיר לחניך
על משהו שלא מוצא חן בעיניו ,הוא צריך לבדוק בעצמו היטב מה
הרגשתו בענין .מהיכי תיתי בעצם שהוא החניך ואתה המחנך? רק
בגלל שבתעודת הזהות כתוב שנולדת כך וכך שנים לפניו?...
אם אין באמת כוונה טהורה ,לפחות כמה שאדם יכול להגיע,
להעמיד את החניך במקום הנכון מתוך דאגה כנה ואמיתית ,ומתוך
הבנה עמוקה ורצון להיטיב לו ,אז  -כפי שאמר רבי אליהו  -זה כלל
לא יפעל על החניך והתוכחה תלך לבטלה ,ואולי חלילה אף תזיק.
מנוסח התוכחה שמשמיע יוסף לאחיו ,אנו נוכחים לראות עד כמה
עשה זאת מחמת אהבה ומחמת חיבה עליהם .מיד לאחר התוכחה,
ל־ּת ָע ְצבּו וְ ַאל־יִ ַחר
תוך כדי דיבור הוא ממשיך לומר להם" :וְ ַע ָּתה ַא ֵ
ֹלקים לִ ְפנֵ יכֶ ם" .כי
י־מכַ ְר ֶּתם א ִֹתי ֵהּנָ ה ּכִ י לְ ִֽמ ְחיָ ה ְׁשלָ ַחנִ י ֱא ִ
ּבְ ֵעינֵ יכֶ ם ּכִ ְ
מצד אחד יש להשמיע תוכחה במקום שנדרש ,להוכיחם על פניהם
עם כל העוצמה ,עם כל החדות והבהירות ,עד כדי כך שבאמת
לא יכלו לענות אותו ונבהלו מפניו .אך מצד שני עשה זאת מתוך
רחמנות על אחיו ,ליבו נצבט לראות אותם במצב שכזה .תוכחה
כזאת אכן השפיעה על האחים עמוקות!

הכל מצולם ,הכל רשום ,ולנו רק יראו קלטת!...
פעם אירעה פריצה באחד מבתי הכנסיות בשכונת ברכפלד ,והנזק
היה גדול .אלא שהגנב לא ידע שבבית הכנסת מוצבת מצלמת
ביטחון שהנציחה כל רגע ממעלליו .בקשו ממני ומעוד אישיות
חשובה לצפות בקלטת הביטחון ,בניסיון לזהות את פני הגנב.
אמנם את הגנב לא זיהיתי ,כנראה היה הוא מאינשי דלא מעלי
שהגיע מבחוץ ,אך את עצם המאורע אינני מסוגל לשכוח .לא

יכולתי להירגע מהענין כמה שבועות :ראינו על המסך כל פרט,
כיצד האיש נכנס .כיצד הוא מסתכל לכל הצדדים לוודא שלא רואים
אותו .כיצד הוא לוקח כלי פריצה ומפרק את המנעול ...הכל הכל
ראו שם ,נחרדתי ונרעשתי.
כך זה כשיש קלטת שמראה הכל ,נעלמים כל התירוצים! הרי אם
ניגש אל הגנב הזה בפניו ונאשים אותו ,הוא ישר יכחיש את הכל -
"אני? מה פתאום! בכלל הייתי בעיר אחרת ,"...אבל אז נראה לו את
הקלטת ,והוא ירצה להיבלע באדמה מרוב בושה!
מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל ,בחתימת ספרו 'שם עולם' (חלק א') כותב
שגילויי הטכנולגיה בזמנינו ,הוא כדי לחזק את ההכרה ולהמחיש לנו
את המשמעות של 'עין רואה ואוזן שומעת'.

מעשה נורא שמעתי מהגה"צ רבי ראובן הכסטר ,משגיח ישיבת
מיר-ברכפלד ,שימחיש לנו את אותה הבושה ואותה הכלימה
שעלינו לחסוך מעצמנו לעתיד לבוא:
אל ראש ישיבת מיר ,הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל ,הגיע מידע על
בחור מסוים מהישיבה שנהג שלא כהוגן בענין של בין אדם לחבירו,
והוא החליט שעליו להוכיח את הבחור ולהעמידו במקומו .רבי נתן
צבי ביקש מראש הישיבה ,דודי הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל ,ומיבדל
לחיים טובים ,המשגיח ,הרב הכסטר ,לשבת יחד עימו בשעה
שישוחח עם אותו בחור.
הבחור הגיע ,וכבר כשראה את שני ראשי הישיבה ואת המשגיח -
התחיל לחשוש ולרעוד .ומה אתם חושבים אמר לו רבי נתן צבי?
גער בו? צעק עליו? לא! הוא פנה אל הבחור ואמר לו" :אני רק רוצה
לספר לך סיפור –
"לפני הרבה שנים ,כשלמדתי בישיבת מיר ,ביקש דודי ראש הישיבה,
הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל ,מהגאון רבי חיים קמיל זצ"ל
שישים את עינו עלי .ואכן ,נהפכתי לתלמידו המובהק של רבי חיים.
הוא היה מורי ורבי לכל ענין ,וכל דבר עשיתי על פי הוראותיו.
"פעם אחת הייתי צריך לטפל באיזה ענין שהתעורר ,ואכן עשיתי
זאת על הצד הטוב ,וכדרכי לאחר התיעצות עם רבי חיים .אבל,
למתבונן מבחוץ נראה היה ממה שעשיתי ,שבמהלך העניינים נפגע
בחור אחד ,שהיה מעורב בסיפור.
"למחרת ,עוד לפני תפילת שחרית ,קורא לי ראש הישיבה רבי
אליעזר יהודה כשפניו חמורות ,ואומר לי' :שמעתי עליך שעשית
דבר חמור ,של פגיעה בבין אדם לחבירו!' ,התנצלתי ואמרתי' :כל
מה שעשיתי היה על פי ההוראות של מורי ורבי' .נחה דעתו של
ראש הישיבה ,ויצאנו להתפלל".
וכאן פנה רבי נתן צבי אל הבחור ושאל אותו" :מה אתה חושב,
שלרבי אליעזר יהודה לא היה מה לעשות לפני התפילה חוץ מלברר
את הענין הזה? היה לו משום מה זמן פנוי באותו בוקר? ...אלא
שהענין של פגיעה בעניינים של בין אדם לחבירו  -טעון טיפול דחוף,
עד כדי כך שלא נותן לדחותו עד לאחר תפילת שחרית ,ולפני שהוא
בירר את הענין הזה ,הוא לא יכל אפילו לגשת להתפלל!".
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הבחור התרגש עד מאוד .אז הוכיחו רבי נתן צבי בנועם" :אז מה
יהיה איתנו?"...
רבי נתן צבי סיים את דבריו ולא הוסיף מילה .הבחור הוריד את
ראשו במבוכה ,כשהוא מבוייש נוראות להיות מוכח כך לפני שלושה
תלמידי חכמים.
הבחור יצא מהחדר ,ובאותו רגע פרץ רבי אריה פינקל בבכי מצמרר.
"אוי לנו" ,אמר בדמעות" ,כשהקדוש ברוך-הוא יבוא להוכיח אותנו ,אלו
בזיונות יהיו לנו! ...הוא לא יגיד כלום ,הוא רק יספר לנו סיפור דברים,
הוא יראה לנו את מעשנו מול העיניים ,כיצד נוכל לעמוד בפניו?!"...

ה'חפץ חיים' מתאר את ה'קבלת פנים' למעלה
אני רוצה לסיים במעשה נפלא על רבנו בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל,
ששמעתי ממש מכלי ראשון ,מפי הרב שלמה אפשטיין זצ"ל,
ששימש בקודש בכפר חסידים ,ובסוף ימיו בא להתגורר סמוך לבניו
בשכונת מטרסדורף בירושלים.
רבי שלמה זכה ללמוד בישיבת ראדין ,עוד בחיי חיותו של הכהן
הגדול מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל .אני זוכר כיצד נפגשתי עימו לראשונה
בימי החנוכה ,לפני כמעט שלושים שנה .התרגשתי מאד לפגוש
פנים אל פנים יהודי שזכה לחזות בזיו פניו של ה'חפץ חיים' ,והדבר
הראשון שאמרתי לו היה" :שמעתי שזכיתם להימנות על תלמידיו
של ה'חפץ חיים' ."...לא הספקתי להשלים את המשפט ,ורבי שלמה
נזדעזע עד מאד" .אוי!" מחה בי" ,איך אפשר לומר עלי כאלו מילים
 'תלמיד של החפץ חיים'? ...נכון שהייתי מעט במחיצתו ,אבל לומרשאני תלמיד שלו? הס מלהזכיר!"...
בכל אופן ,ביקשתי ממנו לזכות אותי באיזה סיפור שראה אצל
ה'חפץ חיים' ,איזו הנהגה או דבר שראה מכלי ראשון .לשמע
בקשתי אורו עיניו ,ואמר לי" :בחפץ לב אספר לכם סיפור קטן
מה'חפץ חיים' ,מעשה נפלא שראיתי במו עיני":
היה זה במוצאי יום הכיפורים האחרון (או אחד שלפניו) לחיי ה'חפץ
חיים' .באותה תקופה היה מנהג בישיבת ראדין שעם תום ה'זמן'
ולפני הנסיעה הביתה ,היתה ההנהלה משתתפת בחלק מהוצאות
הנסיעה של התלמידים.
יצאתי באותו יום י"א בתשרי ,למחרת היום הקדוש ,לעבר משרד
הישיבה ,כדי לקבל מן המזכיר את המלגה עבור הוצאות הדרך .יחד
איתי היה בחור נוסף ,שהיה תלמיד חכם ועילוי גדול ,ולדאבון לב
נספה בשואה האיומה ,ה' יקום דמו .בדרכנו עברנו ליד ביתו של
ה'חפץ חיים' ,ובחוץ עמד אברך וביקש מאיתנו להיכנס להשלים
מנין לתפילת מנחה גדולה ,כיון שה'חפץ חיים' חלש מללכת
להתפלל בבית המדרש .כמובן ששמחנו על הזכות להצטרף
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לתפילה בנוכחותו של רבן של ישראל.
עם הכנסנו אל משכנו הצנוע ,נגלה לעינינו מראה נורא הוד :הגאון
הקדוש רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל ,יושב על ספסל נוכח פני הצדיק
הישיש כשעל פניו נסוכה חרדת קודש ,והוא מאזין בדריכות נשגבה
לכל מילה שיוציא הכהן הגדול מפיו .רבי אלחנן ,או כפי שכינוהו בני
הישבה בראדין בחיבה " -ר' חונא" ,היה כידוע נוהג לשהות במחיצת
רבו ה'חפץ חיים' מראש חודש אלול ועד לאחר יום הכיפורים; וכעת,
לפני שנפרד מרבו ,ישב והקשיב לאמריו בכובד ראש.
לפי מראה פניו של רבי אלחנן ,שהיו עטויות בארשת רצינות
מיוחדת ,היינו בטוחים שה'חפץ חיים' מגלה לו סודות התורה
נשגבים ,רזין טמירין שלמעלה מהשגתינו ...בתחילה לא העזנו
להתקרב אל הקודש ,אך לאט לאט פסענו פסיעה ועוד פסיעה ,עד
שמצאנו את עצמנו בסמיכות לשני ענקי הרוח הללו ,והטינו אוזן גם
אנחנו לשמוע את דברי ה'חפץ חיים'.
כשקלטה אוזנינו את המילים הראשונות ,התפלאנו לשמוע שה'חפץ
חיים' מדבר עם רבי אלחנן דברים פשוטים ויסודיים ,ממש עיקרי
האמונה; אך הדרך שבה הוא אמר את הדברים נחרתה בלבי לנצח.
בכח התיאור המופלא שלו ,תיאר ה'חפץ חיים' כיצד תראה קבלת
הפנים אותה יערכו בשמים לכל אחד ואחד בהגיע עיתו .כיצד היתה
לנו כאן הזדמנות לזכות לכל כך הרבה אוצרות רוח נצחיים ,אותם
בחרנו להחליף בעולם חולף .כיצד יוכיחו כל יהודי על מעשיו שעשה
כאן ,ובזבז את זמנו וכוחותיו על דברים של מה בכך ,וכדי בזיון וקצף.
שום דבר לא ניתן להסתיר שם ,כל כוונה ,כל מעשה ,כל הרגשה – על
הכל יוכיחו אותנו קשות ,ומי יוכל לעמוד במשפט ה' האיום והנורא!
ורבי אלחנן שומע את הדברים ורותת ,וכל כולו נרעש ונפחד מדברי
הכיבושין של רבו ה'חפץ חיים'.
"לאחר התפילה" ,סיים באוזני רבי שלמה את סיפורו המפעים,
"יצאנו נרגשים מביתו של ה'חפץ חיים' ,עם השקפה אחרת על
העולם .עד כדי כך שחברי זכרונו לברכה שב על עקבותיו ולא
ניגש אל המשרד לקבל את מלגת ההוצאות לדרך' .יש בידי סכום
כסף בצמצום' ,הסביר לי' ,והוא יספיק לי בדוחק להוצאות הדרך.
אחרי ששמענו את ה'חפץ חיים' ,אין לי עוד צורך ברחבות כאן
בעולם הזה' ...הוא קיבל השקפה בהירה וברורה על העולם הזה ,על
הפרוזדור והטרקלין ,על העיקר והטפל.
"הפחד מהתוכחה העתידה לבוא לכל אדם ,נחרת בליבנו ,ועד
היום מהדהדות באוזני מילותיו של החפץ חיים' :שום דבר לא ניתן
להסתיר'!."...
אוי לנו מיום הדין ,אוי לנו מיום התוכחה!
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"הבן שלי השתגע" הוא אמר לי" .הוא גדל עם כפית של זהב בפה ,יש
לו כל מה שהוא רוצה והרבה מעבר לכך ,החיים שלו מרופדים בכל טוב
העולם הזה ,מה נפל עליו שהוא פתאום רוצה ללכת ללמוד בישיבה? אני
לא מבין?"...
ר' אהרן ידלר ,מפעילי 'אחינו' ,מספר על ההתעוררות המיוחדת לתשובה דווקא בתקופת הקורונה
יעקב א .לוסטיגמן
אחד מוותיקי ובכירי הפעילים בארגון 'אחינו' ,הוא הרב אהרן
ידלר .אברך נמרץ ובעל לב רחב ,שיודע להלוך כנגד רוחו של כל
אחד ואחד ,מהנערים הרבים הנמצאים על פרשת דרכים מרכזית
בחייהם ,ובוחרים להתקרב לה' ולעסוק בתורתו ,למרות שלא
התחנכו לכך על ידי הוריהם.
"ראינו כבר אלפי צעירים מתחזקים בשלבים שונים של חזרה
בתשובה" ,הוא מספר על העבודה שהוא מבצע ב'אחינו' כבר שנים
רבות" .מהדרום ומהצפון ,מהשפלה ומגב ההר ,מכל אזור בארץ,
בכל הגילאים ובמגוון רחב של סגנונות.
"חז"ל אומרים שכשם שאין פרצופיהם דומים כך אין דעותיהם
שוות ,אותו הדבר גם בבעלי התשובה ,כל אחד חוזר בסגנון אחר,
בקצב שונה ,בדרך ייחודית לו ועוד ועוד .אם ננסה לאפיין את
החוזרים בתשובה ולמצוא מכנה משותף ,נגלה שברוב המקרים
הסיבה לחזרה בתשובה היא חיפוש אחר משמעות .זה לא מגיע
ממקום של חוסר או ממקום של שפע ,זה לא נוגע לעשירים או
לעניים ,ולא לאנשים מסודרים או אנשים מפוזרים .זה מצוי בקרב
אנשים שמחפשים משמעות ,שלא מוכנים להמשיך ולעשות מחר
את מה שהם עשו אתמול ,אלא אם כן תהיה להם סיבה טובה
לעשות זאת."...
הרב ידלר מספר ,שבתקופה האחרונה ניכרת עלייה משמעותית
במספרם של הנערים המתחזקים המבקשים להיכנס לישיבות
הקדושות.
"אני לא יודע להסביר באופן ודאי מה גורם לעלייה הזאת ,אבל
חשבתי שאולי זה בגלל הקורונה והריחוק החברתי שנכפה על
אזרחי ישראל" ,הוא אומר.
איך הקורונה קשורה לחזרה בתשובה? אנחנו שואלים ,והרב ידלר
משיב מיניה וביה" :כשנער צעיר הולך לבית הספר ,הוא נמצא בתוך
מסגרת מסוימת .יש לו חברים ,יש לו מעמד חברתי ,הוא מחויב
לסטנדרטים החברתיים בכיתה שלו ,והוא מאוד מאוד מתאמץ
להצליח ולהוביל במשחקים ובתחרויות שבהם מתחרים בני גילו.
"אין לו זמן לחשוב על המשמעות ,ולפעמים עוברת עליו תקופה
ארוכה מאוד של שנים ארוכות ,שבה הוא בכלל לא חושב למה אני
פה ,מה אני עושה כאן ,לאיפה אני רוצה להגיע בחיים ,איזה חינוך
הייתי רוצה לקבל ואיזה חינוך הייתי רוצה להעניק לילדיי...
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"ואז באה התפרצות הקורונה ,ובעקבותיה הסגרים והשבתת
הלימודים .מאות אלפי ילדים ונערים פשוט ישבו בבית ,חלקם גם
לא פגשו חברים אפילו בשעות הערב ,כי ההורים לא נתנו להם
לצאת בגלל החשש שיידבקו בקורונה חלילה.
"וכך ,אחרי תקופה של ניתוק מוחלט ,מכל המסגרת שהחזיקה
אותם עד כאן בשבי ,ולא נתנה להם לחשוב ולחשב מסלול מחדש,
פתאום מתחילים להתעורר כל מיני רעיונות ,מחשבות ,אולי אני לא
במקום הנכון ,מה יקרה אם לא אלך ללימודים? מה יקרה אם אלך
למקום אחר ...זה פתח לשינויים גדולים בחיים.
"אצל חלקם השינוי בא דווקא אחרי החזרה לשגרה .פתאום ,אחרי
חודשים שלא היו לימודים בצורה מסודרת ,הם חוזרים לבית הספר,
והם לא מבינים למה בעצם .מה היה חסר להם קודם ,ואיך המידע
שהם לומדים עכשיו על תנאי האקלים באלסקה ,או על מורשתו
של המלך ג'ורג' החמישי בבריטניה ,יעזרו להם בהמשך החיים.
"וכשמגיע החיפוש אחר משמעות" ,אומר הרב ידלר" ,הכל פתוח.
התלמיד יכול להחליט שהוא נשאר ברחוב כי אין טעם ללכת לבית
הספר ,והוא יכול להחליט שהוא עובר למסגרת אחרת ,משמעותית
יותר :ישיבה!".

"הילד השתגע"
סיפור כזה קרה לא מזמן עם נער כבן  15שמתגורר בנגב .הוא פנה
אלינו מיוזמתו וביקש שנשבץ אותו בישיבה .לא ישיבה תיכונית ,לא
ישיבה של חצי יום לימודים ,הוא רוצה להיות בן ישיבה לכל דבר:
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"חרדי כזה ,עם הבגדים השחורים והכל" ,כהגדרתו.
"ניסינו לבדוק מה הסיפור" ,מספר הרב ידלר" ,והתברר לנו שזה ילד
שגדל בבית עשיר למדי ,בן יחיד להוריו ,האבא איש עסקים מצליח
מאוד ומוערך מאוד בעירו ,והבן פשוט החליט ללכת לקצה השני,
להפוך לחרדי .הוא השתתף בשיעורים במדרשה ,התחיל ללמוד
קצת באופן עצמאי ,ולבסוף החליט להיכנס לישיבה ,מה שנקרא
'לקפוץ למים'.
"יצרנו קשר עם ההורים ,בדקנו מה עמדתם בנושא ,והתברר
שההורים מאוד מאוד רוצים שלילד יהיה טוב .הם מוכנים לעשות
הכל בשבילו ומצדם שיהיה חרדי ,זאת לא הבעיה ,אבל הם חוששים
שזה סתם שיגעון חולף ,ושהוא פוגע לעצמו בהמשך החיים על ידי
משובת נעורים ,או מה שזה לא יהיה...
"פגשתי את האבא לשיחה רצינית" ,מספר הרב ידלר'" ,הבן שלי
השתגע' ,הוא אמר לי' .הוא גדל עם כפית של זהב בפה ,יש לו כל מה
שהוא רוצה והרבה מעבר לכך ,החיים שלו מרופדים בכל טוב העולם
הזה ,מה נפל עליו שהוא פתאום רוצה ללכת ללמוד בישיבה? אני לא
מבין?'...
"הסברתי לאבא שהבן שלו מחפש משמעות ,ומשמעות אי אפשר
לקנות עם כסף' .אתה יכול לאסור עליו ללכת לישיבה ,אבל לא
תוכל להכריח אותו להרגיש טוב בבית הספר הנוכחי שלו'...
"ההורים לא נרגעו ,הם חששו שבישיבה הכל שחור משחור ,שהבן
שלהם יהפוך פתאום לחרדי מוסת ,שכל הזמן צועק 'שאבעס' על
חילונים ברחוב...
"אמרתי להם שיבואו איתי לישיבה ,ויראו במה מדובר .ואכן ,הם
הגיעו וראש הישיבה שקיבל את פניהם הוא בעצמו חוזר בתשובה,
שהיה קצין בצבא .הוא ידע איך לדבר איתם ,ובתוך כמה דקות הם
כבר נרגעו ,והבינו שהבן שלהם לא הולך למדבר ,הוא יחיה בין אנשים
שפויים ונורמטיביים ,שמנהלים סדר יום קצת שונה ,ועוסקים הרבה
יותר בלימוד תורה ובשמירת המצוות .היום הנער הזה כבר לומד
בישיבה ,ובעדכון האחרון שקיבלתי שמעתי שהוא ברוך ה' מתחיל
להתערות ,ולהבין את מה שלומדים בישיבה".

שלא יהיה עם הארץ...
במקרה אחר ,שאירע גם הוא בתקופה האחרונה ,היה זה נער מקיבוץ
חילוני ,שהוקם על ידי תנועת 'השומר הצעיר' ,ושאין בו בכלל
חשיפה ליהדות .הסבא הלך לעולמו ,ואז שמע הנער שאומרים
'קדיש' ,ונחשף לכמה מנהגים נוספים ,ואפילו היה שם קצת לימוד
משניות.
"הבחור פשוט 'נדלק' .הוא הרגיש משיכה עזה לעניין ,התחיל לבדוק
ולברר מה זה 'קדיש' ,למה אומרים ,מה קורה לנשמה ,ואיך אפשר
לעשות לסבא טוב על ידי קיום מצוות ולימוד משניות.

"ניסינו לבדוק מה הסיפור" ,מספר
הרב ידלר" ,והתברר לנו שזה
ילד שגדל בבית עשיר למדי ,בן
יחיד להוריו ,האבא איש עסקים
מצליח מאוד ומוערך מאוד
בעירו ,והבן פשוט החליט ללכת
לקצה השני ,להפוך לחרדי .הוא
השתתף בשיעורים במדרשה,
התחיל ללמוד קצת באופן עצמאי,
ולבסוף החליט להיכנס לישיבה,
מה שנקרא 'לקפוץ למים'
"עברה תקופה והנער פשוט הפך לדתי בסתר .הוא ישב שעות
בניסיון להבין מה עושים ואיך עושים ,למד שיעורי תורה דרך
המחשב ולאט לאט מצא את הדרך ,עד שהגיע לארגון 'אחינו'
וביקש מאתנו שנעזור לו להיכנס לישיבה.
"כאן ההורים כבר התנגדו בצורה משמעותית יותר .הם לא מוכנים
שהילד שלהם יגדל 'בור ועם הארץ' ...שהוא לא ידע מתמטיקה
ואנגלית ,היסטוריה וגאוגרפיה' ...הילד חייב תעודת בגרות' ,אמרה
לי האמא הקיבוצניקית' ,על זה אני לא מוותרת בשום אופן .שילבש
מה שהוא רוצה ,שילמד מה שהוא רוצה ,אבל על תעודת בגרות אני
לא מוותרת בשום פנים ואופן!'...
"מצד שני ,הבחור עצמו לא מוכן לוותר ולהתפשר על ישיבה פחות
חרדית .הוא רוצה ישיבה חרדית לכל דבר ועניין ,ובאזור שלהם לא
הייתה לנו אפשרות להציע לו ישיבה חרדית ,שמשלבת לימודי חול
כמו שיש במקומות אחרים ,לפי הנחיית גדולי ישראל שהורו להקים
ישיבות כאלו עבור נערים מתחזקים.
"חשבנו רבות מה אפשר לעשות ,ולבסוף החלטנו לממן לו לימודי
חול ,על ידי מורה פרטי .ואכן ,הנער נכנס לישיבה ,הוצמד לו חונך
של 'אחינו' שלומד איתו גמרא ומכניס אותו לעניינים ,עד שיוכל
ללמוד עם בני גילו הלומדים בישיבה ,ובמקביל הוצמד לו גם מורה
פרטי ,שבעצמו חזר בתשובה לפני שנים ,והוא מכין אותו למבחני
הבגרות ,כדי שגם ההורים יהיו מרוצים".
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אבל לא נמצא שום מתנדב להרפתקה מסוכנת זו! ואז הוא קרא לילדה
אחת שהגיעה והתיישבה בעגלה ,והנה לחרדת ההמונים הוא מתחיל
לעבור איתה על החבל מעל התהום ...מתח וחרדה נוראיים בקהל...
העיקר היא אותה פרשה קטנה ,שכל גופי תורה תלויים בה' :בכל דרכיך דעהו'!!
הרב בנימין בירנצוייג
ֹלקים לְ ָאדֹון לְ כָ ל ִמ ְצ ָריִ ם" (בראשית מ"ה ,ט')
"ש ַׂמנִ י ֱא ִ
ָ

וכי זו בשורה ליעקב לדעת שבנו מחמדו ,הוא אדון לכל מצרים?! וכי
בסולם ערכיו של יעקב אבינו ,יש איזו חשיבות בכך שבנו שליט על כל
ארץ מצרים ,שיוסף אומר זאת בראש הכותרות של התגלותו?!
מבאר הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל ,שהבשורה לא הייתה בעצם סיפור
העובדה שהוא שליט על מצרים ,אלא באופן שבו אמרה יוסף" :שמני
אלוקים לאדון לכל מצרים"  -שגם אחרי כל מה שעבר ,הניתוק
הממושך ממקור חיותו ,שנים רבות בבית פוטיפר ובבית הסוהר
המצרי והנה ,הוא נשאר דבק באמונתו" :שמני אלוקים" הכל מאיתו
יתברך! זו הייתה בשורה שהעביר יוסף ליעקב! ובזה שמח מאד יעקב!
ובאמת שזו לא רק הבשורה שהוא נשאר באמונתו ,אלא שיעקב היה
חרד כיצד הצליח יוסף בכל ימי גלותו בחשכת תרבות מצרים ,בבית
סוהר שתיים עשרה שנה ,מנותק מאביו ומשפחתו ,לא יודע כלל אם
אי פעם משהו ידע על מקום הימצאו ויזכה לחזור למשפחתו ולבית
אבותיו ,כאלו מחשבות והרגשות יכולים לשבור לב ונפש של כל יהודי
במצב כזה!
ואיך באמת זכה לכך יוסף?! כיצד שרד כ"כ הרבה שנים מבלי שיהיה לו
קצה מחשבה וכיון להצלתו וחזרתו למשפחתו ולמולדתו?
התשובה היא" :שמני אלוקים" ,מהלך מחשבתו של יוסף כל הימים
שהיה במצרים ,שהיה שם שמים שגור על פיו ,כמו שאומר רש"י על
הפסוק" :וירא אדוניו כי ה' איתו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו" –
שהיה שם שמים שגור על פיו! ידע יוסף כי כל המהלך שמתקיים איתו
הכל הוא משמים ,יש אבא בשמים שמוביל אותו בכל חשכת מציאותו,
וממילא שהחשכה שבו הוא היה ,הייתה מוארת באור האמונה! וכך
הוא שרד! זו הייתה הבשורה הגדולה של יוסף ליעקב :אני נשארתי
בדיוק אותו דבר כי בדרך אמונה בחרתי!!!

רבי אלימלך בידרמן (הנני בידך) מביא את סיפורו רב ההשראה של
יהודי ירא שמים ותלמיד חכם ,רבי מנדל פוטראפס שמו ,אשר הוגלה
על ידי הרוסים לסיביר הקפואה ,ועבר תלאות נוראות וצרות משונות
שאין הנייר יכול לתארן.
כשהוא חזר מסיביר לאחר שנים ,שאלוהו מקורביו" :איך הצלחת
להחזיק מעמד שם בסיביר הקפואה והאכזרית לגוליה?" ,והשיב:
18

"בזכות האמונה! רק בזכות האמונה!".
ואז סיפר להם מעשה שקרה ,כשהיה שם בסיביר ,שנתן לו השראה
וחיזוק עצום בבורא-עולם:
סמוך לעיירה בסיביר שם היה בגלותו ,היו שני הרים גבוהים אשר
התנשאו לגובה רב ,ובין שני ההרים הייתה בקעה ותהום גדולה.
היה שם גוי אחד שהיה מומחה בטיפוס הרים ,ופרסם יום אחד שהוא
הולך לעבור בין שני ההרים על חבל!!
כמובן שהעניין התפרסם ,ובהגיע הזמן התאספו רבים מתושבי
המקום לראות את ההרפתקה המטורפת הזו .הוא שם שני מוטות
חזקים משני עברי ההרים ומתח חבל חזק ביניהם ,ואז שאל בפאתוס:
"הרוצים אתם לראות שאני עובר את התהום על גבי החבל?!" .כולם
אמרו" :לא!" ,חוששים ומפחדים שיתרסק לתוך התהום.
אבל הוא החליט שהוא עושה את זה ,והחל ללכת על גבי החבל ,לקול
שאגות החרדה מהקהל ,ואכן הצליח לעבור בשלום לצד השני.
ואז שאל שוב" :האם אתם רוצים לראות איך אני עובר חזרה לצד
השני?" ,ושוב צעקות מהקהל" :לא! הצלחת פעם אחת אבל מי אמר
שיתמזל לך בפעם השניה?"
אבל הוא החליט שהוא עושה זאת שוב ,והוא עובר לו על החבל בפעם
השנייה ,ומצליח לחזור לצד השני .וכך שאל שוב" :האם אתם מאמינים
שאני יכול לעשות זאת שוב?" וכולם אמרו" :כבר ראינו שהצלחת
פעמיים ,מסתבר שתצליח שוב".
אבל אז שאלם הגוי" :האם אתם מאמינים שאני יכול ללכת עם עגלה
על החבל?!"
אמרו כולם" :אם הצלחת שלוש פעמים לבד ,תצליח גם עם עגלה",
המשך בעמוד 23
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שעה קלה אחר כך ,נראתה בפתח בית הכנסת דמותו ההדורה של רב
העיירה ,הגאון רבי ישראל יעקב לובצ'ינסקי זצ"ל ,אלא שפנים חדשות
באו לכאן ...חצי מזקנו של הרב אבד ואיננו ,וגם חליפתו הרגילה איננה,
הוא לבוש איזו חליפה ישנה ומרופטת .לאחר התפילה הוא מברך בפנים
מאירות את השמש והמתפללים בבוקר טוב חייכני ,כאילו לא קרה דבר...
מיהו ה'קבצן' המסתורי שהסתתר בתנור הבוער?
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
"הֹוציאּו כָ ל ִאיׁש ֵמ ָעלָ י" (בראשית מ"ה ,א')
ִ

פרשת השבוע הנוכחי ,נוטלת אותנו אל סערת רגשות מטלטלת,
במפגש יוצא דופן של היכרות מחודשת וחידוש אהבה כקדם בין
יוסף הצדיק לאחיו .לאחר מסכת רבת תהפוכות כשהאחים יוצאים
ונכנסים לפניו ,מגיע הרגע הגדול בו לבו של יוסף נכמר ונשבר ,והוא
עומד להתוודע לאחיו ולהציג עצמו בפניהם.
קשה לתאר את הרגשות המטלטלים במעמד כזה .אח שהיה אהוב
ביותר לאביו ,ואחיו שקינאו בו ולא יכלו דברו לשלום – מוכרים אותו
לעבד לארץ זרה ומנוכרת ,בה הוא הופך לעבד בזוי ושפל ,ואף מבלה
שנתיים מחייו בבית האסורים .אחר כך הוא הופך למשנה למלך,
וכאן מגיעה הפתעה רבתי המעוררת תמיהה נוקבת.
על אהבת יעקב ליוסף בנו יקירו ,מעידה התורה' :וישראל אהב את
יוסף מכל בניו' .מתוקף אהבה זו ,עשה יעקב לבנו בגד מיוחד – כתונת
פסים ,כעדות על חביבותו היתרה .הפסוק 'עזה כמוות אהבה' בשיר
השירים ,נדרש במדרש תנחומא על האהבה העזה ששררה בין
יעקב ליוסף ,אהבה כפולה ומכופלת יותר מכל אהבה המוכרת לנו
כאהבת אב לבניו.
כמים הפנים לפנים ,נקל לשער את אהבתו העזה של יוסף לאביו .הן
כל ימיהם עסקו יחדיו בתורה ,הוא דמה לאביו בתואר פניו ,ועמו היה
אביו משתעשע תדיר .הרי כל בן שהורחק מעל שולחן אביו ,היתה
נפשו נכספת עד כלות לשוב לחיק אביו כבראשונה ,ועל אחת כמה
וכמה בן כמו יוסף ,שהיה כה נחמד ואהוב לאביו.
במשך  13שנה ,הורחק יוסף מאביו בכפיה ,חי כעבד שפל ונבזה,
ולמרות געגועיו לאביו  -לא היתה לו היכולת לשוב לחיקו ולהסתער
עליו באהבה אין קץ .אלא שהפלא ופלא ,כשהנס מתרחש ואותו
עבד שפל הופך למשנה למלך ,כמעט עשור חולף עד שהוא עושה
זאת! השולט בכיפה שכל העולם זקוק לו ,שעומדים לרשותו צבאות
של משרתים ועבדים ,לא יוצר קשר עם אביו ,לא נוסע לביקור ,לא
עושה כלום כדי לחדש אהבה הרושפת בלבו ,במשך  9שנים!
ועל כך זועק כל מתבונן :איך זה יתכן?! איך יכול להיות?! הרי אין
ספק שיוסף כלתה נפשו לאביו ,הוא התגעגע אליו כל העת ,ראה את

מבע פניו בעיני רוחו כל הזמן ,לא שכח לרגע מה היה הנושא האחרון
עליו דיבר עם אביו .כיצד יתכן שכאשר התאפשר לו לשוב ולבקרו,
כאשר ניתנה לו ההזדמנות לחדש אהבה מקרוב ,כאשר היתה לו
את היכולת לעזוב את כל עיסוקיו ולתפוס כרכרה הדורה מאוצר
המלוכה עמה ישעט לאביו שבארץ כנען  -הוא לא עשה זאת! למה?!
תמיהה נוקבת זו ,חושפת גילוי מהדהד ודרמטי ,בדברי המדרש
בפרשת השבוע .בלב מלא געגועים ישב יוסף על כס המשנה למלך
במצרים ,שואף ונכסף ,משתוקק ומתגעגע ,לראות את אביו .אך
הוא עשה חשבון פשוט :אם יתפוס עכשיו כרכרה ויסע לארץ כנען
ויתוודע לאביו ,השאלה הראשונה אותה אביו ישאל אותו היא' :מה
קרה לך? בני יקירי ,מה עשו לך? איך הגעת למצרים ,מה הוביל אותך
לשם ,מי אשם במעשה הנלוז הזה?'
יוסף ידע שלא יוכל לענות .כלומר ,הוא בוודאי יכול לענות ולגלות
את האמת המרה ,כי אחיו ששנאו אותו רצו לרוצחו נפש ,ולבסוף
'הסתפקו' במכירתו לעבד מושפל .אבל הוא לא יכול לענות תשובה
כזו ,כי הוא לא יכול לפגוע באחיו ,הוא לא מסוגל לדבר בהם סרה,
הוא לא יכול לענות תשובה שתשפיל את אחיו ,זה לא יתכן!
לפיכך ,העדיף יוסף להישאר במצרים ,כשלבו קרוע מהתרגשות
ומשוסע מגעגועים ,נפשו נכספת וכל נימיו משתוקקים .אבל הוא
לא יעלה לארץ ישראל ויפגוש שוב את אביו ,כי כנראה זה יהיה כרוך
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בפגיעה באדם אחר ,באחיו היקרים ,ולמחיר הזה הוא לא מוכן ,גם אם
זה ידרוש ממנו להישאר מרוחק ומתגעגע לאביו עד סוף ימיו!
גם בשעה בה התוודע לאחיו ,הוא מבקש כי יוציאו כל איש מעליו.
המשנה למלך מצרים נותר ללא אבטחה ,ללא שמירה ,ללא הגנה,
ללא משרת וללא עבד ,הוא נותר לבדו חשוף מול עשרת אחיו
היכולים לקום עליו ולהורגו .וכל זאת כדי שאיש לא יראה כיצד אחיו
מתביישים בהתוודעו אליהם ,כדי שאחיו לא ייכלמו מול אנשים
זרים כשהתנהגותם כלפיו נחשפת!
את המסר הזה ,כדאי כל כך לקחת עמנו מפרשת השבוע .איש מאיתנו
אינו רוצה לפגוע במזיד או במישרין ,אך הבה נחדד את השמירה על
כל מילה היוצאת מפינו ,נוודא שלא נגרמת על ידינו פגיעה במישהו,
ששפתותינו מפיקות רק מילים טובות ומאירות שיגרמו לזולתנו
להרגיש טוב ,שאנחנו מונעים כל בדל פגיעה מאחרים.
לפעמים זה לא קל .לכולנו יש רגעי התמודדות ,מילה אחת שכבר
מתגלגלת במורד הלשון ,ביטוי או סיפור שירתק את כולם אבל יש
בו גם פגיעה במישהו .הבה ניקח את המסר מיוסף הצדיק ,ונאיר
את חיינו באלומה בוהקת :בכל מחיר ובכל תנאי ,בכל מצב ובכל
התרחשות ,אנו שומרים על כבוד הזולת ,עושים הכל למנוע כל
פגיעה בו .ככל שנשמור ונהדק את המעקב למנוע מהזולת כל פגיעה
ועלבון – כך חיינו יהיו מאירים יותר ,שמחים יותר ,ומאושרים הרבה
יותר!

מחבוא בעומק התנור...
הכפור הרוסי הנורא והנודע ,לא נטה חסד בימי החורף הקרים,
ובעיקר – בלילות הקפואים ...כל יושבי הערים והעיירות ברוסיה
ובפרבריה נסו לבתיהם המוסקים ,וחסרי הבית נמלטו על נפשם אל
בית הכנסת שבעיר ,שם ,מאחורי התנור הגדול ,היה חם ונעים גם
בשעות הלילה המאוחרות...
גם בעיירה ברנוביץ' הקטנה ,בבית הכנסת המרכזי ,היה תנור שכזה.
תנור אבן ענקי ,לתוכו הושלכו מדי כמה שעות גזירי עץ יבשים,
שבערו באש מתלקחת שהפיצה חום בבית הכנסת כולו .תפקיד
השמש היה להעמיס אותו בעצים מדי לילה  -לפנות בוקר ,כדי
שהתנור ישמור על חום גבוה ,ובית הכנסת יהיה חם ונעים כבר
משעות הבוקר המוקדמות.
אמנם ,הסקת התנור היתה מתפקידו של השמש ,אלא שזה
התרשל לא מעט פעמים במלאכתו ,ערבה עליו שנתו בלילה,
והוא התעצל לקום לעשות את תפקידו נאמנה .לשמחתו הרבה,
למרות התרשלותו הנפשעת ,מדי בוקר בבוקרו היה בית הכנסת
חם ונעים ,והתנור מוסק בעצים בוערים .השמש הסיק כי הקבצנים
הישנים מאחורי התנור הם שמעמיסים אותו בעצים ,והוא שמח על
שמלאכתו נעשית בידי אחרים ,ולא נודע סוד התרשלותו באחד
מתפקידיו הבוערים תרתי משמע...
ויהי בלילה אחד ,שנת השמש נדדה ממנו ,והוא החליט שהלילה
יעשה את מלאכתו נאמנה ולא יסמוך כי התנור יוסק מעצמו.
בצעדים כבדים ועייפים הגיע לבית הכנסת ,וכמה שמח לראות כי
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מישהו עומד שם על יד התנור ,ומשליך עצים פנימה במסירות.
'שלום לך!'  -זעק לעברו השמש' ,יפה אתה עושה!' ' -החמיא'
לאלמוני שמסיק את התנור...
אלא שאותו אלמוני לא הגיב לברכה ,ואף לא הסיט את ראשו לעברו.
השמש ראה בכך פגיעה במעמדו ,איך יתכן שקבצן הישן בירכתי
בית הכנסת לא יברך אותו לשלום עם שחר? וכי כך נאה וכך יאה?
לפיכך ,שב השמש וקרא לעברו' :בוקר טוב ,תסתובב אליי בבקשה!'
 פקד על ה'קבצן' ,שלא התייחס והמשיך במלאכת הסקת התנור...חרונו של השמש הלך ועלה .הוא ניגש אל מאחורי התנור ,וגער
בקבצן המסתורי' :מדוע אינך עונה לי? אני השמש כאן ,ואתה
מחוייב בכבודי!'  -שב השמש וקבע ,מעניק דחיפה הגונה לקבצן
שסירב להסתובב לכיוונו ורק נכנס עוד יותר לעומק התנור פנימה...
התנהגותו זו של ה'קבצן' ,הגבירה עוד יותר את כעסו של השמש,
והוא העניק לו בעיטה הגונה ,דחיפה של ממש אל תוך התנור
הלוהט .לתומו חשב כי זה מה שינצח את הקבצן המתעקש לא להכיר
בשמש ובמעלתו ,אך ה'קבצן' היה עקשן עוד יותר  -הוא נדחף אל
תוך התנור ,שולי בגדיו כבר החלו להיתפס בגחלים ,הוא השתעל
עמוקות מהפיח ומהעשן ,אך לא הסתובב לאחור!
כשראה השמש כי עד כדי כך מתבייש ממנו ה'קבצן' האלמוני,
הסתובב לאחור והלך ליתר מלאכותיו ,לאסוף את הספרים ולסדר
את הספסלים .רק אז ,בשקט בשקט ,חמק ה'קבצן' המסתורי
מהתנור הבוער ומבית הכנסת ,ואץ רץ לביתו להשיב את נפשו...
שעה קלה אחר כך ,נראתה בפתח בית הכנסת דמותו ההדורה של
רב העיירה ,הגאון רבי ישראל יעקב לובצ'ינסקי זצ"ל ,אלא שפנים
חדשות באו לכאן ...חצי מזקנו של הרב אבד ואיננו ,וגם חליפתו
הרגילה איננה ,הוא לבוש איזו חליפה ישנה ומרופטת .לאחר
התפילה הוא מברך בפנים מאירות את השמש והמתפללים בבוקר
טוב חייכני ,כאילו לא קרה דבר...
ואיש לא עמד על סוד פתרון התעלומה – מי הוא זה ה'קבצן'
האלמוני ,שהסיק את התנור מדי לילה במקום השמש ...ואיש
לא ידע מה פשר סירובו של 'קבצן' זה להסיט את ראשו לאחור
ולהיענות לקריאות השמש ...ואיש גם לא הבין את הופעתו המשונה
משהו של הרב באותו יום ,כשפניו שרופות קמעא ,זקנו איבד מחצית
מגודלו ,והאיצטלא דרבנן שלו איננה...
רק שנים אחר כך ,גילו בני משפחת הרב את הסוד :תקופה ארוכה
היה אביהם משכים קום באישון ליל ,וממהר לבית הכנסת לעשות
את תפקיד השמש ולהסיק את התנור ,כדי שאיש ממתפללי בית
הכנסת לא יפגע בשמש על התרשלותו .גם באותו בוקר נהג כך ,אלא
שבבוא השמש ,רגע לפני שגילה מיהו המסיק המסתורי – הבין הרב
כי אם יסובב פניו לאחור ייפגע השמש עד עמקי נשמתו ,כשיבין כי
מי שמסיק את התנור במקומו מדי לילה הוא הרב בכבודו ובעצמו!
העדיף הרב להעמיק אל תוך התנור הבוער ,פניו נכוו ,זקנו נחתך,
הגחלים כבר נצמדו לשולי חליפתו .אך הוא לא היסב ראשו לאחור
ולא נענה לקריאת השמש – כי עדיף וכדאי ומשתלם לו סבלו האישי,
החום שבתנור והגחלים המלחשות תחת רגליו ,ובלבד שהשמש לא
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ייפגע ,שלא יבחין כי הוא הרב וידאב לבו!
כי לכולנו יש רגעי התמודדות ,כשהפגיעה כבר כמעט יוצאת לנו
מהפה ,כשבמילה אחת נוכל להעמיד את פלוני על מקומו הראוי לו,
כשבתנועה אחת נבטא היטב את הפגיעה בזולתנו .אך דווקא ברגעים
הללו חשוב לראות את דמותו הקורנת של הרב בתוך האש היוקדת
בברנוביץ' ,כשהוא מעדיף להיכוות ולהיכנס פנימה ,ובלבד שלא
לפגוע בזולת ,ובלבד לשמור על כבוד הזולת במקסימום!
זהו המסר העולה מסיפור זה ,המופיע בספר 'מורשת אבות'' :נוח לו
לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ,ואל ילבין פני חברו ברבים!' – כי
הפגיעה בזולת חמורה הרבה יותר מאש ,ואילו השמירה על כבודו
בכל מחיר – היא המפתח לחיים טובים ומאירים ,שמחים ומאושרים,
אפופי מילים טובות ונעימות!

נפט בסלט הירקות...
שולחן ארוחת הבוקר נערך בטוב טעם ,הכלים הוצבו וגם המאכלים
הובאו .סבי ,הגאון רבי דוד שלזינגר זצ"ל נטל את ידיו והתיישב
לאכול ,כשהוא נוטל מהקערה הגדולה כף גדושה של סלט ירקות
צבעוני שהכינה סבתי .אלא שמיד עם תחילת אכילת הסלט ,חש
רבי דוד כי משהו אינו כשורה...
למרות זאת ,המשיך ואכל את מנת הסלט עד תומה ,מבלי לומר

מילה .מאוחר יותר ,כשסבתי הגיעה לאכול והבחינה בטעם המוזר
והחריף משהו של הסלט ,אצה רצה לשיש עליו הכינה את הסלט,
וגילתה לחרדתה שתיבלה את הסלט בכף נדיבה של נפט במקום
בשמן...
היא נחרדה ומיששה שוב ושוב את הבקבוק לוודא שאינה הוזה .אכן
כן ,בקבוק השמן ובקבוק הנפט נראים דומים ,והיא החליפה ביניהם
ותיבלה את הסלט בנפט' .אוי ואבוי!'  -זעקה בחרדה לבעלה' ,איך
אכלת את הסלט המתובל בנפט?'
חייך רבי דוד כמי שנתפס בקלקלתו ,והשיב' :וכי מה הייתי עושה?
הייתי מעלה בדעתי לפגוע בך באוזני הילדים שישמעו שטעית?
היתכן כדבר הזה? העדפתי למנוע פגיעה ממך ,ואם אכלתי כמה
טיפות נפט  -אז מה קרה' - '...הקטין' את מעשהו האצילי...
כמה כדאי לשוב ולשנן ולהזכיר את הסיפור הזה ,כי לפעמים בתוך
הבית עלולה לשרור תחושת שחרור ,אולי צריך להעיר בצדק על
משהו שלא הוכן בזמן או מטלה שלא בוצעה כראוי .אך בכל מצב
ובכל תנאי ,הבה נזכור שמניעת הפגיעה בזולת מתחילה בתוך הבית
פנימה .נשמור שלא נפגע חלילה גם באנשי ביתנו ,וביתנו יימלא
ברכת ה' ואושר רב!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון
של הרב אשר קובלסקי :במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

המשך מעמוד  | 1מרן רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א
"הגיעה לפניהם שאלה בדבר שליח ,שהניח במכנסיו סכום כסף
גדול של 'חברה' מסויימת ,וצרור הכסף נגנב ממנו .בעלי החברה
תבעוהו ,וקבעו בית דין שאין זו פשיעה .אולם התובעים חזרו
וטענו כי מרן החתם סופר זי"ע חייב בכהאי גוונא (עי' שו"ת חת"ס
חו"מ סי' קסח) ,ואמרו הבית דין ,שממנו אי אפשר להביא ראיה,
כי הוא דיבר בפרשבורג ששם לבשו מעיל קצר ,ולכן שם נחשבת
הנחת כסף בכיס המכנסים כפשיעה ,מה שאין כן בגליציה שם הלכו
במעיל ארוך ,שוב אין נחשב הדבר כפשיעה ,כיון שכיס המכנסים
מכוסה במעיל.
"כשסיים לספר את דבר המעשה ,אמרתי לפניו בהתרגשות שהיום
ממש באה לפני שאלה כזאת וכך פסקתי" .סיים רבינו שליט"א
בצחות ואמר" :דאס איז א באבוב'ער מופת"...
"מקרה נוסף אירע לפני שנסעתי לארץ ישראל ,לחתונת בני שיחי'.
נכנסתי אליו יחד עם בני החתן ,ואמר לי הרבי זצ"ל' :דע לך ,שאף
על פי שנוהגין החתנים להתענות ביום חופתם ,עליך לדעת שאם
לא מרגישים טוב  -אין צורך להתענות' ,אחר כך פנה אל בני החתן
ואמר לו שלא יתענה ,והמשיך לספר שחותנו רבי איצקל זי"ע ,נכנס
קודם החתונה של בתו הגדולה אל הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע,
והורה לו שהכלה לא תתענה.
"כשיצאתי מחדרו ,קרא לי בחזרה ואמר לי' :גם הכלה שלא תתענה'.

כמובן שהייתי מתוח מכך מאוד ,והרהרתי כיצד לומר למחותן שבתו
הכלה לא תתענה .כשהגעתי לארץ ישראל יומיים קודם החתונה,
קרא לי המחותן ,ואמר לי שיש לו דבר חשוב לדבר עימי ביחידות.
נבהלתי מכך מאוד ,על מה הוא רוצה לדבר עימי? אך כשנפגשתי
עימו ,אמר לי המחותן שהוא מודאג ,כי לבתו הכלה יש אינפקציה
בצווארה ,והרופא אסר עליה להתענות ביום החופה.
"מיד סיפרתי לו בהתרגשות את כל הסיפור ,שהיה לי עם רבי
יענקל'ה שהיה נראה מוזר מקודם ,אבל עכשיו נתגלה לי כמה
השגחה פרטית וסייעתא דשמייא הייתה לו בזה".
וסיים רבינו שליט"א ואמר" :כשהגעתי חזרה ל'אנטוורפן' סיפרתי
הכל לרבי יענקל'ה זצ"ל 'און ער האט זיך צולאכט'".
והוסיף עוד רבינו שליט"א" :מסתמא סיפר לי כל זאת ,מפני שיודע
שאני דיין ו'מורה הוראה' ,וביקש להעביר לי מסורה זו שהייתה
קבלה בידו ,שלפעמים צריכים להורות לאנשים שאינם יכולים לצום
 שלא יתענו!"ובדידי הוה עובדא ,שפעם בא לביתי חתן ביום חופתו בכדי לקבל
הדרכה ,ובאמצע הניח את ראשו על השולחן מרוב חולשה וכמעט
שנתעלף ,ומיד נתתי לו לאכול ולשתות".
('רבינו הגדול אמרו')
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המשך מעמוד  | 6הגה"צ רבי אריה שכטר שליט"א
אכן נובעים מתוך לב אוהב ,מתוך דאגה כנה ,ומתוך השתוקקות
אמיתית לראות בטובתו.
זאת ועוד ,כדי להשפיע לטובה ,שומה על המשפיע לחיות בעצמו
את הדברים .כאשר ה"כוס המרכזית" מלאה על גדותיה  -היא
גולשת וממלאה את כל הכוסות הקטנים הסובבים אותה...

רבי אריה נוהג לומר בהזדמנויות רבות ,כי את "אהבת תורה" לא היה
צריך ה"חזון איש" ללמד .די היה לראותו רוקד בהשתפכות הנפש
ובמיצוי הכוחות בשמחת תורה ,כדי להתמלא באהבת תורה...
היו מרימים אותו על כסא ורוקדים איתו ,אך כעבור כמה שניות
היו נושאי הכסא מבחינים שהכסא ריק ...ה"חזון איש" השתחל
ממנו ארצה ,בזריזות עצומה והחל לרקוד עם הציבור בהתלהבות

ובשמחה עצומה .מי שהתבונן במחזה ,למד פרק מאלף לכל החיים:
אם ברצונך להשפיע – תתמלא בעצמך ...זה יעשה את העבודה
בצורה הטובה ביותר...
גם בשיחותיו לנשים ,כאשר רוצה רבי אריה להדגים מהי "אהבת
תורה" אצל נשים ,הוא נוהג לספר להם על כך שבמשך שבע שנים הוא
למד בחברותא עם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א .ברוב הפעמים
היה זה בביתו של רבי חיים ,ולעיתים היה עולה רבי חיים לביתו.
לעולם לא אשכח -כך הוא מספר" -את הרבנית קנייבסקי ע"ה,
שהיתה יושבת בצד ומקשיבה בכזה צמאון ,בכזו ערגה ללימוד
שלנו .היה ניתן לחוש את אהבתה לתורה הקדושה ,וללא ספק
מעלה זו נסכה בה את הכוחות להשפיע לטובה על כל כך הרבה
נשים שנושעו ממנה .ונהנו ממנה עיצה ותושיה".
('אריה שאג')

המשך מעמוד  | 11הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
אבל פעם אחת הוגדשה הסאה .גרונצ'י הלשין על מישהו ,והוא
נכלא לשנתיים ,אחר קיבל מכות רצח ,ושלישי – כל רכושו נלקח
ממנו .יותר לא היה שייך להמשיך.
פנו אל הרב ואמרו לו" :רבינו ,עד כה לא ספרנו ,אולם הגיעו מים עד
נפש .איננו יכולים להמשיך לחיות עוד במחיצת האיש הרע הזה,
שהורס את חיינו!".
התפלא הרב" :ר' גרונם? זהו גרונצ'י גיציס שאתם מדברים עליו?
ככה ,ואני לא שמעתי מאומה"...
בשבת הקרובה עלה הרב לתורה ל'שלישי' .כמנהגו תמיד נשאר על
יד התיבה במשך הקריאה כולה .לקראת 'ששי' כבר נעמד גרונם
במקומו ,מוכן ומזמן לעליה 'שלו'...
הרב ,שהיה איש אמת ,הזדקף במקומו והכריז" :אתה הוא גרונם
הרשע שכולם רועדים מפניו? הלא כתוב 'לא תגורו מפני איש'.
חייב להיות כאן משפט צדק! אינך ראוי לעלות לתורה ,ואם כך – לא
תעלה!".
הרב היה תקיף בדעתו ,ובתקיפותו כי רבה סטר על פניו.
גרונם קצף מזעם .הוא לא התכוון לוותר ,כמובן .יצא מבית הכנסת,
נחוש בדעתו להשיב לרב מנה אחת אפיים.
האנשים בבית הכנסת רעדו מרב פחד ואימה .מי יודע מה יעולל
כעת?
אולם חלף יום ועוד יום ,ודבר לא קרה...
באחד הימים הגיעה משלחת של שני אנשים מכובדים ,בעלי זקנים
ארוכים ,להזמין את הרב ,שהיה מוהל מומחה ,לערוך להם למחרת
ברית בכפר רחוק שבו התגוררו.
הרב נענה לבקשתם בחפץ לב ,ומיד למחרת השכים קום ,לקח איתו
את משמשו ושניהם נסעו לאותו כפר מרוחק .הם יצאו מוקדם כדי
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שיספיקו להגיע עוד לפני שתשקע השמש .לאחר נסיעה ארוכה הגיעו
לשם ,וכשראו מרחוק את גרונצ'יק ,הבינו שנפלו בפח שטמן להם.
הוא התקרב אליהם יחד עם קבוצת אנשים גדולה .כולם היו בריונים
ואחזו בידיהם גרזנים .הם התקרבו אל הרב בעיניים רושפות שנאה
וזעם.
העגלון החל לרעוד כלו" .כבוד הרב ,מה עושים כעת?" .הוא עצם
את עיניו ,ודמיין את התסריט הנורא מכל מתחולל.
כשלא שמע שום קול פקח את עיניו ,והנה הבחין בדבר פלא:
גרונצ'י ניגש ,השליך את הגרזן שבידו ,ונפל לרגלי הרב" :רבינו,
חטאתי! חטאתי! אני הרשע ,ואני מתנצל ומבקש שייתן לי דרך
תשובה!".
אמר הרב" :מבין אני כי אין כאן ברית .רציתם רק להביא אותנו
לכאן ...בוא ר' גרונם ,עלה לעגלה ותחזור איתי הביתה" ,ושניהם
חזרו.
בהזדמנות הראשונה ברר המשמש ,האם מעשה ניסים אירע כאן?
אמר לו הרב" :היודע אתה איך הצלחתי? באותו רגע שבו הבחנתי
בגרונם בא אלי לרצחני נפש ,התמלאתי עליו ברחמים גדולים,
ואמרתי' :ריבונו של עולם ,אני אוהב אותו! כל מה שעשיתי לו לא
נבע משנאה ,ההיפך – כוונתי הייתה לטובתו ,כדי לקלף ממנו את
הרע שיש בו .ריבונו של עולם ,אני אוהב אותו באמת ,אני אוהב
אותו!' מילאתי את לבי בכל כך הרבה אהבה אליו ,וברגע שכך
עשיתי – מיד הסתלקה כל שנאתו .אהבתי נגעה לליבו ,וגם הוא
התמלא באהבה גדולה אלי".
ומה ארע כתוצאה מכך? הוא עזב את דרכיו הקלוקלות ,התחטא
לפני ה' ונעשה ר' גרונם ,יהודי לשם ולתפארת.
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(מתוך הספר 'משכני אחריך')

המשך מעמוד  | 7הרב שלמה לורנץ ז"ל
מתקשים להבין את כוונתו של גדול הדור  -חובה להאמין בדבריו ללא
סייג ,ולתלות את אי ההבנה בכך ,שאנשים פשוטים כמונו אינם מסוגלים
לרדת לסוף דעתם של גדולי תורה.
גם לאחר שעבר זמן רב ,הייתי מלא השתוממות ,כיצד לא עלה על דעתי
דבר זה ,שכעת במבט לאחור נראה כל כך הגיוני וברור ...אלא שכך היא
דרכה של תורה .עד שלא בא החכם ,הכל סתום ומכוסה וכולם מגששים
באפילה ,ואילו לאחר שבא החכם והאיר את הדרך ,הכל ברור ופשוט...

תפסת מרובה לא תפסת
דבריו היסודיים של מרן באותה שעה ,שאדם אינו מסוגל לתת לזולת
את כל הונו ,ועדיף שיתחייב סכום שהוא לפי כוחותיו ,היו עבורי לימוד
חשוב ,ועשיתי בו שימוש הלכה למעשה .הכרתי אדם עשיר שהיה
קמצן גדול .לאחר פטירת אשתו פגשתי אותו בשעה של חולשת
הדעת ,ובהשתפכות הנפש הוא אמר לי ,שהחיים הם הבל הבלים ,ולכן
הוא מוכן לתת לי את מה שביקשתי ממנו בעבר ,והוא מקדיש את כל

נכסיו למוסדות שבכפר הנוער 'שדה חמד'.
מובן שהצעתו הנדיבה גרמה לי התרגשות והתלהבות גדולה .לפי
הערכתי ,היתה תרומה בסדר גודל כזה  -עשויה להבטיח את עתידו
של כל המפעל לנצח .אולם ,כאשר עמדתי לבקש ממנו לסדר חוזה עם
חתימה מחייבת ,צף ועלה בזיכרוני הסיפור הנ"ל עם מרן ,והבנתי ,כי גם
אדם זה לא יוכל להקדיש את כל הונו לצדקה.
אמרתי לו ,שכוונתו להקדיש את כל הונו למפעל קדוש היא רצויה
וראויה להערכה ,אבל אינני רוצה שיעשה זאת עכשיו .אלא לאחר מאה
ועשרים" .תעניק לנו את הונך בצוואתך" – אמרתי" ,ואילו עכשיו איני
מבקש שתתרום אלא סכום לא גדול ,עבור בית אחד בשדה חמד" .את
בקשתי זו הוא עשה מיד במקום...
רצונו הראשון ,להעניק לנו את כל נכסיו ,אכן לא יצא לפועל ...אחרי
שההתרגשות הגדולה עברה ממנו – נשכח הכל .רק הודות למה שלמדתי
ממרן ,זכיתי וזיכיתי את האיש בדבר שהוא היה מסוגל לעשות.
('במחיצתם')

המשך מעמוד  | 18הרב בנימין בירנצוייג
ואז שאלם" :אם אתם מאמינים בי ,אז מישהו מכם יסכים לשבת
בעגלה בעת שאעביר אותה על גבי החבל?"
אבל לא נמצא שום מתנדב להרפתקה מסוכנת זו! ואז הוא קרא לילדה
אחת שהגיעה והתיישבה בעגלה ,ולחרדת ההמונים הוא מתחיל לעבור
איתה על החבל מעל התהום!
אחר זמן של מתח וחרדה נוראים .....הצליח לעבור עם העגלה והילדה
בתוכה!!
לאחר שירד בשלום עם הילדה ,ניגשו אליה אנשים ושאלוה" :איך לא
פחדת לשבת בעגלה ולעבור את החבל??!!"
"בכלל לא פחדתי" ,השיבה באדישות הילדה" ,זה הרי אבא שלי!!!!"
אמר רבי מנדל" :למדתי מכאן מוסר השכל גדול :כשאני יודע שאבא
שלי מנהיג אותי ,ונמצא איתי בכל מקום ומובילני ,אני מרגיש תמיד
בידיים בטוחות ואיני פוחד משום דבר!!".
ממשיך ומספר רבי מנדל" :לאחר מכן ניגשתי לגוי ושאלתיו' :איך
אתה מצליח לעשות כזה דבר ולא ליפול?' ענה לי הגוי' :כשאני מתחיל
ללכת העולם לא קיים אצלי ,מרגע שאני עולה על החבל ,אינני חושב
על שום דבר ,אני רק מתרכז בהליכה שלי ,בכל פסיעה ופסיעה ,ברגע
שאחשוב על דבר אחר  -מיד אפול ואתרסק לתהום'".
סיים רבי מנדל" :גם אני בכל ימי גלותי ,בזמנים הכי קשים ומפרכים,
כל הזמן לא הסחתי דעתי שהקב"ה מובילני בכל צעד ושעל ,ואני איני
לבד ,והוא ריבון העולמים מביט ומשגיח עלי והנני בידו ,ואיני לבד! זה
מה שהחזיק אותי ומחזיק אותי לאורך ימים.

"בנוגע לתלמידים להשריש בלבבות אמונה בהשגחה פרטית ,דבר זה
משפיע מאד על לב רך ,ונחרת לעד שאין הפקר בעולם! הכל מתנהל
בהשגחה! ועל הכל אפשר להתפלל .זוהי הדרך הסלולה להצליח ,על
ידי הדעת נהפכים לאיש אחר! העיקר הוא אותה פרשה קטנה שכל
גופי תורה תלויים בה 'בכל דרכיך דעהו'" (פאר הדור חלק ב עמ' רנה).
מרן המשגיח של פוניבז' ,הגר"י לוינשטיין זצ"ל ,השתתף פעם
בחתונה ,ושמע שם את אחד הרבנים דורש בפני הציבור על הפסוק:
"אכן אתה א-ל מסתתר אלקי ישראל מושיע" ,והרב ההוא הביע את
התפעלותו מזה שהקב"ה שברא הכל יש מאין ,ועדיין מחדש בכל יום
תמיד מעשה בראשית ,ובכ"ז אפשר לחיות שנים רבות בלי לראותו
ובלי להרגישו ,הרי זה מפלאי הבריאה שאף שעשה בריאה כה נפלאה
 ומ"מ מצליח להסתיר את עצמו.הדברים לא מצאו חן בעיני המשגיח זצ"ל ,ובמשך שבועות אחדים
לאחר החתונה ההיא ,אמר בישיבת פוניבז' כמה וכמה שיחות להוציא
מדברי הרב ההוא ,ובדבריו היה חוזר ואומר" :שהרי הסיום של הפסוק
הוא עיקרו ,ושם כתוב שאע"פ שהוא א-ל מסתתר  -מ"מ 'אלוקי
ישראל מושיע' ,כלומר ,ע"י הישועות שעושה לישראל רואים אותו,
ע"י התחדשות הבריאה בכל יום הוא מתגלה" .וחידד המשגיח דבריו
"שאין רצון התורה שנחיה עם ה'א-ל מסתתר' ,חובתנו היא לגלות בכל
עת את 'אלקי ישראל מושיע' ,אמנם מי שאינו שם לב ,יישאר לחיות
בלי לראות ,אך עבודת האדם לראותו בכל רגע ורגע" ,עכ"ד (ילקוט
לקח טוב).
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג,
כתבו ל7622500@gmail.com :

מרן החזון איש בדברי הדרכה למחנך ,אמר בין השאר:
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
האם מותר להמיר מטבע בחול המועד שלא לצורך החג?
תיקון מכשירי חימום בחול המועד
האם גיהוץ ביתי מותר בחול המועד?
ֵמהלכות המסחר בחול המועד
• המרת מטבע אקראית בין איש לרעהו ,מּותרת בחול המועד
אף שלא לצורך החג; אולם ,המשתכר בקביעות מהמרת
מטבע (צ'יינג') ,אסור לו לעסוק בכך בחול המועד.
• מותר 'למשוך' כסף מזומן בחול המועד מחשבון הבנק,
לצורך שימוש בו בחג; אך לכתחילה ,ראוי לבצע לפני החג
משיכה של כל הכסף המזומן הנדרש לחג.
• כל עיסקת רכישה שבּה המוכר ,המתווך ,או אף המוביל של
המוצר הנרכש ,זקוקים לרווחם על מנת לקנות את צורכי החג
– מותר לבצעּה בחול המועד ,ובתנאי שכוונת כל הצדדים היא
לׁשם המטרה האמורה ,ולא רק לצורך עצמם.
גם ֵ

בנייה ותיקוני בניָ ן בחול המועד
• בנייה ותיקוני בניָ ן באופן של 'מעשה אומן' ,דהיינו בצורה
הדורשת ידיים מאומנות ומקצועיות ,אסורים בחול המועד
לׁשם מניעת הפסד
אף לצורך החג .אולם ,כשהם נעשים ֵ
כספי או נזק משמעותיים – הרי הם מּותרים אף באופן של
מעשה אומן ,ואף אם היה ניתן לתקנן לפני החג ,כדין 'דבר
האבד'; ובלבד שלא ישאיר את ביצוע התיקון בכוונה תחילה
לימי חול המועד .וכן מבנה רעוע המט ליפול ומהווה סכנה
לעוברים ושבים ,מותר להורסו בחול המועד; והתירו חכמינו
ז"ל אף לבנותו מחדש ,כיון שאילו לא התירו זאת ,יִ מנעו
מלהורסו ,ויבואו לידי סכנה.

הצרכים המתירים עשיית מלאכה בחול המועד
• מלאכות 'אוכל נפש' ו'מכשירי אוכל נפש' ,מותר לעשותן
בחול המועד ,לצורך המועד ,אף באופן של 'מעשה אומן',
ואף בטירחה ֵיתרה; (ויש שאסר בטירחה ֵיתרה) .כמכשירי
אוכל נפש נחשבים כל הדברים המכשירים אוכל לאכילה,
כגון תנור אפייה ,סירים ,מחבתות ,סכיני חיתוך.
• אם מזג האוויר בחול המועד קר ,ומכשירי החימום שבבית
התקלקלו ,מותר לתקנם ,משום שכל אדם נחשב כ'חולה'
בנוגע לקור .ויש שכתב שמותר לתקנם אף באופן של 'מעשה
אומן' ,משום שהנאת הגוף מהם נחשבת כ'אוכל נפש'.
• כאמּור ,מותר לעשות מלאכה בחול המועד לצורך מכשירי
אוכל נפש ,אף באופן של מעשה אומן .וכך הדין גם בנוגע
לעשיית מלאכה לצורך דברים הנחשבים כ'צורך הגוף' .אולם,
אם הדרך היא לעשות את המלאכה ב'מעשה הדיוט' ,אסור
לעשותה ב'מעשה אומן' ,אלא אם כן אין אפשרות אחרת
לעשותה.

תפירה וגיהוץ בחול המועד
• התפירה מּותרת בחול המועד כאשר היא נעשית לצורך
החג; אולם ,אין ההיתר אלא כשהיא נעשית ב'שינוי',
וב'מעשה הדיוט'; באופן שיש בתוצאות התפירה שינוי הניכר.
ויש שהורה שלכן אין לתפור כפתור בחול המועד ,כיון שלא
ניתן לעשות בתפירתו שינוי משמעותי בסדר התפירות ,או
במרחק התפרים זה מזה ,וכדומה .אולם ,יש שכתבו בשמו
שניתן לעשות שינוי גם בתפירת כפתור – לתופרו באופן
שאינו מהודק לבגד ,אלא תלוי עליו ברפיון .וכל תפירה
במכונת תפירה ,אסורה בחול המועד אף לצורך החג ,כיון
שלא ניתן לעשות בה שינוי הניכר בתוצאות התפירה; ובנוסף
– תוצאות התפירה במכונה נחשבות לרוב כ'מעשה אומן.
• גיהוץ ביתי ,מותר בחול המועד ,אולם ,אין ליצור קמטים
וקפלים האמורים להחזיק מעמד זמן ממושך ,כיון שאלה
נחשבים כ'מעשה אומן' ,האסור בדברים שאינם 'מכשירי
אוכל נפש' .וכמו כן ,אסור למסור בגד למכבסה לשם גיהוץ,
כיון שהגיהוץ הנעשה במכבסה נחשב כ'מעשה אומן'.

העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
דרשו | רח' הקבלן  45ירושלים |  | 02-5609000לשאלות ופניות בכל נושאdirshu@dirshu.co.il :

גליון 445
שנה י' תשפ"א

אל תירא מרדה מצרימה

ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף

להזמנת הגאון ,לא אכל ולא

)מ"ה ג'(

שתה בטרם צאתו לדרכו ,והגיע

אמר ר' ייסא ,בזמן שנסע ישראל לרדת

מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים"

לבית הגאון מוילנא כשהוא רעב

לגלות מצרים ,יראה ואימה גדולה נפלה

זיע"א ,שהיה נאנח ואומר ,ומה

וצמא ,עייף ויגע .מיד ישבו לפניו

עליו ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב,

אם אחי יוסף ,שאלפי קושיות

הגאון מוילנא ובני ביתו וציפו

למה אתה מתיירא? "אל תירא מרדה

במוחם

למוצא פיו .רצה המגיד לרמז

מצרימה" ,מזה שנאמר אל תירא מובן

ובמחשבתם על כל השתלשלות

להם שהוא רעב וצמא ,פתח

שהיה מפחד ,אמר לו ירא אנכי פן יכלו

עמהם

ודרש ,אמשיל לכם משל :עני

בני ,אמר לו "כי לגוי גדול אשימך שם".

במצרים .כיון ששמעו מפיו את

אחד ביקש לקנות לו עז שיהיה

אמר לו ירא אנכי פן תסתלק השכינה

שתי המלים "אני יוסף" .נתברר

החלב מצוי בביתו .חסך מלחמו

להם הכל .קל וחומר שברגע

וצירף פרוטה לפרוטה ,עד שהיה

שנזכה לגאולה ויתגלה כבוד

בידו סכום מסויים .הלך אל השוק

שמים ,והקול יהדהד מסוף העולם

וקנה עז חולבת .כיון שהכניסה

ועד סופו "אני ה'" שתגוזנה כל

לביתו היו כל בני הבית שמחים,

הפליאות והקושיות על דרכי

מעתה יטעמו טעם חלב .הקיפו

ההשגחה העליונה.

כולם את העז ,ועקרת הבית

ניקרו

ותמיהות
האירועים

שהתרחשו

ממנו כמקודם ,אמר לו "אנכי ארד עמך
מצרימה" .אמר לו עוד אני ירא שלא
אזכה להיקבר בין אבותי ,ולא אראה את
גאולת בני ואת הגבורות שתעשה להם.
אמר לו "ואנכי אעלך גם עלה" ,אעלך
להיקבר בקברי אבותיך ,גם עלה לראות

התחילה לחלוב אותה ,אך היא

גאולת בניך ואת הגבורות שאעשה להם.

כי כבד הרעב מאד )מ"ז  -י"ג(

חולבת וחולבת וחלב אין .נפלו

אמר ר' יהודה בוא וראה שני נדרים נדר

מסופר על הגה"ק רבי אליהו

פניהם של בני הבית ,ובעל הבית

הקדוש ברוך הוא ליעקב .אחד שירד

מוילנא זיע"א ,שהיה רגיל להזמין

עצוב וחפוי מיהר אל המוכר

לדור עמו בגלות ,ואחד שיעלהו מקברו

המגיד

להחזיר לו את העז ,בטענה

לראות את השמחה של עזרת הקדושה

מישרים הגה"ק רבי יעקב קראנו

שמקח טעות היה כאן .שאל

השוכנת עם בניו .זהו שכתוב "אנכי ארד

)יומא

המוכר את הקונה איזה אוכל נתת

עמך מצרימה" ,אנכי ארד עמך בגלות,

דהילולא י"ז טבת( ,והיה שומע

לעז? כל אוכל לא נתתי לה ,ענה

"ואנכי אעלך גם עלה" כמו שכתוב

תוכחה

הקונה .אמר לו המוכר אם אוכל

ומוסר .פעם אחת הוזמן המגיד

לא נתת לעז ,חלב מנין לה? מיד

לפתע

הבינו בני הבית את הרמז ,וערכו

פתאום ,ומתוך שהזדרז להיענות

את השולחן לפני המגיד מדובנא.

אליו
המגיד
מפיו
לבית

מזמן

לזמן

מדובנא
משל
הגאון

את
זיע"א

ומליצה,
מוילנא

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:06 :ת"א4:20 :

פרשת ויגש

"והעליתי

אתכם

מקברותיכם

עמי"

וכתיב "ששם עלו שבטים שבטי יה"
)זוהר ח"א ח"ב טז(

זמני יציאת השבת
ירושלים 5:22 :ת"א 5:24 :ר"ת5:56 :

כמה גדולים הצדיקים שמוסרים את נפשם
עבור ישועת ישראל
הגה"צ רבי שמואל צבי קובלסקי זצ"ל היה מחסידיו הנלהבים
והמקושרים ביותר של הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה
זיע"א בעל ה"דבר חיים" )יומא דהילולא ט"ז טבת( .ולבנו
הרה"ק בעל ה"באר יעקב" זיע"א .לימים העלה על הכתב את
עיקרי חסידות נדבורנה ,ואת עיקר משנתו של הרבי זיע"א כפי

הרחמים ,והצדיקים מלומדים בנסים ,היפלא מה' דבר? ורצון
יראיו יעשה.
בעודו עומד וטוען נשמעו נקישות בדלת .הרבי הסתכל בשעונו,
השעה היתה לאחר חצות ,ביקש מהאדמו"ר מבלעד שיגש לפתוח
את הדלת ,פתח את הדלת ,וראה אשה לבושה בלבוש בלתי הולם
המבקשת להיכנס אל הרבי .שב לחדר הרבי וסיפר על כך.

שהבין וחווה .במחברת שבה נכתבו הדברים ,נכתב למשמרת

קם הרבי .יצא את החדר וביקש מהרבנית שתבדוק מה רצון

גם סיפור המעשה כדלקמן:

האשה? אמרה האשה לרבנית שברצונה לדבר עם הרבי .נתנה

סיפר לי הרה"צ רבי יוסף טויסיג אדמו"ר מבלעד זצ"ל מעשה
שהיה בדידו .בחורף שנת תשל"ב קיבל שיחת טלפון בהולה
מאמו שימהר לבוא לירושלים ,כי מצבו של אביו שהיה חולה
במחלה הידועה רח"ל הורע ,ואם לא יבוא מיד עלול להיות
מאוחר .הזמין מיד מונית ונסע .בדרך נזכר שלא טבל באותו
בוקר במקווה טהרה ,חשב איך אסע להיפרד מאבי הצדיק בלא
לטבול? הואיל ובמרתף ישיבת נדבורנה היתה המקווה פתוחה
בכל שעות היממה .ביקש מהנהג להסיעו לשם ולהמתין לו עד
שיטבול.
כשנכנס מצא שם את כ"ק מרן ה"דבר חיים" מנדבורנה זיע"א.
פנה אליו הרבי במתק לשונו ושאלו מה אתה עושה כאן בשעה
כזו? מי שאינו יכול לישון הולך למקווה ,כך ביקש הרבי לתרץ
את טבילתו שלו במקווה .מרוב כאב ועגמת נפש נעתקו מפיו
המלים .שב הרבי על שאלתו ,והשיב שקיבל קריאה טלפונית
מאמו שאביו חולה מאד ,ועומד לפני יציאת הנשמה ל"ע .ענה
לו הרבי על אתר ,ניחא ,תטבול במקווה ואחר כך תעלה אלי
ותשתה כוס קפה ,אין לך מה למהר.
חשכו עיניו ,שכן הבין שהרבי אינו רוצה שיהיה נוכח בעת
הפטירה ,שמא אינו ראוי ,ואולי חפץ הוא למנוע ממנו את רגעי
הצער הנוראים .אבל אימא ביקשה ,חשב לעצמו ,ופנה ואמר
לרבי בקול רוטט ,אבל רבי ,המצב קשה מאד ,חייב אני לנסוע,
הרגיעו הרבי במלים ברורות ,הערב לא יקרה מאומה ,אין לך
מה למהר .מששמע מלים מפורשות אלו ,נרגע ,טבל ועלה.

לה הרבנית מלבושי כבוד ופתחה בפניה את דלת החדר .באה
האשה והחלה לבכות ,שעברו שנים רבות מנשואיה ועדיין לא
נפקדה .היא שמעה שהרבי פועל ישועות ,לפיכך באה להתחנן
ולהעתיר שיברך אותה בבנים .הקפיד הרבי ואמר ,האם כך באים
לרבי בלבוש לא מכובד ,האם כך רוצה את להיוושע? בכתה
ואמרה שבעלה כעס עליה וזרק אותה מהבית שתלך לרופא
ותתרפא ,נעל מאחריה את הדלת .ומה תעשה? הלכה לשכנתה
וזו יעצה לה שתלך אל הרבי מנדבורנה שהוא פועל ישועות ,ובכן
באה.
שאלה הרבי האם בעלך מניח תפלין? לא ידעה מהו שח ,תיאר
הרבי את התפילין ,קופסאות מרובעות קטנות שחורות על היד
והראש .ענתה ,שמימיה לא ראתה כאלו .שאל על אודות שבת,
וענתה שהיא מדליקה נרות ,היא זוכרת שאצל אמה היו מניחים
פח על הלהבות ,יותר אינה יודעת .שאל על שמירת גדרי קדושת
הבית היהודי? והשיבה שאינם נשמרים .אמר הרבי אם תבטיחי
שתשמרו שלוש אלו ,תפלין ,שבת וקדושת הבית ,הריני מבטיח
לך בן .ותכבדו אותי בסנדקאות.
ענתה האשה ,תפילין ושבת ביכולתי להבטיח ,אבל גדרי קדושת
הבית עלי לשאול את בעלי .אמר לה הרבי לכי לביתך ותשאלי
את פיו ,אם יסכים תבואו לכאן ,יכולים אתם לשוב אפילו הלילה.
האשה הלכה והאדמו"ר מבלעד קם אף הוא להיפרד מהרבי ,אמר
לו הרבי ,כדאי לך להישאר ,אני צופה שיקרו הלילה דברים
מופלאים.

שילם לנהג המונית ושלחו לדרכו ,ועלה לחדרו של הרבי.

כעבור שעה וחצי ,נקשו בדלת האשה שבה בלוויית בעלה .הרבי

כבדו הרבי בכוס קפה ,והוא החל לבקש ולהעתיר ,שיברך

שב ואמר להם ,שאם יקבלו על עצמם שלוש אלו ,הנחת תפלין

הרבי את אביו ברפואה שלמה .אמר לו הרבי ,הן אביך חולה

ושמירת שבת וקדושת הבית ,הוא מבטיח להם בן למזל טוב .ענה

במחלה הידועה ויודע אתה שהיא חשוכת מרפא .ניסה לטעון

הבעל שאינו יודע מהי קדושת הבית .הסביר לו הרבי דינים אלו

שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם לא יתייאש מן

באר היטב ,סבר הבעל וקיבל.

ראה הרבי שהבעל תולה את הסכמתו בזמן ,ישמור עד
שיוושע ואז ישוב לסורו .הזהירו ואמר לו שאם יעבור על

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים

כך במזיד ימות בנו בו ביום רח"ל .ראה הבעל שהענין רציני

משל למלך אחד אשר יצא לצוד בשדה ,ופגש רועה

ואמר ,אני מקבל על עצמי התחייבות קשה בדברים שלא

צאן אשר ישב סמוך לעדר צאנו וחילל בחלילו ,האזין

הורגלתי בהם ,רצוני שגם הרבי יקבל על עצמו התחייבות

המלך לנגינתו הנפלאה של הרועה ונשבה בקסמי

כתובה וחתומה.

הצלילים העדינים ,ולא יכול היה לעזוב את המקום,
לאחר שסיים הרועה את נגינתו ניגש אליו המלך

האדמו"ר מבלעד התקומם לשמע הדברים ,אבל הרבי קיבל
אותם בהבנה ,הוא נטל פיסת נייר וכתב עליה לאמר ,אני
חיים מרדכי בן מלכה מוסר את נפשי לילד שיוולד מן פלוני
בן פלונית ופלונית בת פלונית כעבור שנה מן היום הזה .ועד
על כך ה"תולדות" הקדוש זיע"א והצניע את הפתק בספר
"תולדות יעקב יוסף" שהיה מונח לפניו על שולחנו .נפרדו
ממנו בני הזוג ופנו לדרכם.

והתחיל לדבר איתו ,ומצא כי הרועה שכלו חד וחריף
מאד ,ומלא חכמה ותבונה .התפעל המלך מאד וביקש
מהרועה לבוא עימו לארמון ולהיות סמוך על שולחנו,
הסכים הרועה ובא עם המלך לארמונו .מאז ישב
הרועה תדיר בבית המלך ,והמלך היה מתייעץ עמו
בכל דבר ,עד שהפך להיות לאחד משרי המלך
החשובים .יתר השרים קינאו מאד בשר החדש אשר

האדמו"ר מבלעד נרעש למראה עיניו ומשמע אזניו ,והחל

היה כל כך חביב על המלך ,והחליטו לנסות ולהדיחו

לטעון בפני הרבי ,הנה הרבי עומד להושיע למעלה מדרך

מתפקידו ע"י כך שיעלילו עליו כי גונב הוא כסף

הטבע ,אנשים שלא שמרו שבת ולא הניחו תפלין .הלוא

מאוצר המלך .כאשר שמע המלך על כך קרא המלך

יושיע למעלה מדרך הטבע את אבי ששמר כל ימיו שבת

לשר )הרועה לשעבר( כדי לחקור אותו ,השר הכחיש

כהלכתה ,והניח תפילין בקדושה וטהרה .ענהו הרבי ,יוסף,

את הדבר והוכיח לכולם שהוא ישר ונאמן עד מאד,

יוסף ,הלוא תבין ,הרי קראת את התחייבותי שאני מוסר את

בכל זאת שכנעו השרים את המלך ללכת לבית השר

נפשי ,ובכן ,אין לי כלום ,ומה אוכל ליתן לך? בשעה שלוש

ולבדוק בביתו ,אולי שם ימצאו סימנים לגניבה מבית

לפנות בוקר עזב האדמו"ר מבלעד את בית הרבי ,ורשם

המלך .הלך המלך כשהשרים מתלווים אליו לבית

לעצמו את היום ואת השעה.

השר ,ומצאו שביתו רהוט בפשטות רבה ,עברו מחדר
לחדר ,עד שהגיעו לחדר אחד אשר היה נעול על

כעבור שנה החליט לעלות לבית הרבי ,והרבי פתח לפניו

מנעול ובריח .שאל המלך :מה יש בחדר הזה? אדוני

את הדלת ואמר לו :יוסף ,יוסף ,חשבתי שטבועה בך אמונת

המלך – נפל השר על ברכיו והתחנן – בבקשה ממך,

צדיקים חזקה יותר ,ובכל זאת הכנס .נכנס ושהה בחדר.

אל תבקש ממני לראות מה יש בחדר ,משום שאני

כעבור מחצית השעה ,צלצל הטלפון ,בעברו השני של הקו

בוש מאד ממה שמונח בחדר זה .תחנוני השר רק

היה הבעל שבישר ,שלפני כחצי שעה נולד לו בן .הרב

חיזקו את חשדות המלך ,ומשום כך התעקש כי יפתחו

קובלסקי שכתב סיפור זה ,סיימו במלים :כמה גדולים דברי

את החדר ,כאשר פתחו את החדר מצאו שהוא ריק

הצדיקים שמוסרים את נפשם עבור ישועת ישראל.

ואין בו מאומה ,מלבד תרמיל רועים ישן וחליל...

טוב עין הוא יבורך הרה"ג ר' אברהם ישעי' קובלסקי
שליט"א שהביא לתשומת לבנו סיפור מופלא זה מתוך הספר
"אנא עבדא" על אביו הגה"צ רבי שמואל צבי קובלסקי זצ"ל

תמהו המלך והשרים .אדוני המלך – אמר השר – מיום
בואי לארמונך לא התגאיתי כלל במעמדי הרם ,זאת
משום שבכל יום אני נכנס לחדר הזה ,מחלל בחליל
ונזכר בעברי כרועה צאן פשוט .והנמשל :הזכירה "כי
עבד היית במצרים" תועיל לאדם לא לבוא לידי
גאווה ,כי בכל פעם שירגיש בעצמו שבא לידי גאווה,
מיד יזכור את עברו שהיה עבד במצרים ותסתלק
הגאווה מלבו.
)בשם הגה"ק ה"שאגת אריה" זיע"א(

הכנסת אורחים של המגיד מדובנא

עד מהרה התבררה הטעות .רצה

מנהגו של המגיד מדובנא זיע"א

המזכיר לנזוף בשמש ,אך הרב מנע

היה,

בעדו באומרו כי זה עלול לקרות

שכשהיה שוכר בית דירה התנה עם

לכל אדם .ברכו לשלום ויצא

בידו להכניס

מהמשרד .אולם לא לדירתו חזר,

אורחים לתוך ביתו .קרה הדבר בעיר

אלא עלה במעלה השכונה ,דפק על

זמושץ מקום מגוריו הקודם של

דלתה של גב' רוזנפלד והודיעה:

המגיד ,בערב אחד ראה איש עיוור

"מזכיר הכולל מבקש כי תכנסי

בשתי עיניו עומד בשוק ונער קטן

אליו ,הגיע בעבורך כסף.

)יומא

דהילולא

י"ז

המשכיר שהרשות

טבת(

עומד על ידו להדריכו בדרך ,אולם
הם אינם יודעים לאן לפנות כי אין
להם מקום לינה .המגיד הכניס את
האיש ונערו לתוך ביתו וישבו איתו
עד שסידר אותם בבית דירה ,לימים
נפטר העיוור והנער נשאר בודד
וגלמוד .המגיד הכניס שוב את הנער
לביתו ,חינכו וגדלו כבן ,נתגלו אצל
הנער

כישרונות

למד

עצומים,

בשקידה ועשה חיל ,והנער הזה גדל
ויהי לגאון בישראל ,הלא הוא
הרה"ק רבי שלמה קלוגר זיע"א.
ענוותנותו של רבה של ירושלים
מעשה ומזכיר הכולל בשכונת
"בתי

מחסה"

בירושלים

ציווה

לא על חשבון הזולת
מפאת

המחסור

ששרר

המלחמה בשנת תש"ח,

בימי
הנהיגו

בארץ חלוקה של נפט ע"פ תור.
פעם ירדה הרבנית ,אשתו של
הרה"ק רבי איסר זלמן מלצר זיע"א,
ונעמדה בתור הארוך .המוכר הבחין
בה וקרא לה לעמוד בראש התור.
משראה רבי איסר זלמן שהרבנית
שבה לאחר זמן קצר ,שאלה על כך
והתברר לו שקיבלה נפט בלי תור.
"זו גניבה ,גזל זמנם של אחרים",

שבת קודש י"א טבת
הרה"ק רבי משה ב"ר הלל )ערוגת הבושם  -תקמ"ה(
הרה"ק רבי דוד מזלאטיפאלי ב"ר יוחנן
מראחמיסטריווקא )תר"ע(
הרה"ק רבי יהושע ב"ר מאיר מדזיקוב
)עטרת יהושע  -תרע"ג(
יום ראשון י"ב טבת
הרה"ק רבי משה הלוי סופר מפשעווארסק
ב"ר יצחק )אור פני משה  -תקס"ו(
הרה"ק רבי מרדכי חיים סלונים ב"ר יהודה לייב
)תשי"ד(
יום שני י"ג טבת
הרה"ק רבי משה מלעלוב ב"ר דוד )תרי"א(
הרה"ק רבי מנחם מענדל מווישאווא ב"ר ישראל
מויזניץ )תש"א(
יום שלישי י"ד טבת
הרה"ק רבי לוי יצחק מסטעפין ב"ר יוסף מאוסטילא
)תרל"ד(
יום רביעי ט"ו טבת
הרה"ק רבי רפאל מבראשיד ב"ר יעקב יעקיל
)תלמיד רבי פינחס מקאריץ תקפ"ז(
הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה ב"ר איתמר
)תשל"ח(
יום חמישי ט"ז טבת
הרה"ק רבי צבי הירש מדראהביטש מונקאטש
המכונה רבי הערשלע דראהביטש'ער )תר"ב(
יום שישי י"ז טבת
הרה"ק רבי אפרים פישל מסטריקוב
ב"ר יוסף יהודה לייב )תלמיד המגיד  -תקפ"ב(
הרה"ק רבי אריה לייב ליפשיץ ב"ר חיים
)אריה דבי עילאי  -תר"ו(
הרה"ק רבי יעקב ב"ר זאב
)המגיד מדובנא( )תקס"ו(
הגה"ק רבי פינחס אפשטיין ב"ר ישעיהו )תש"ל(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

אמר לה" .לכי מיד ,החזירי את
הנפט ועמדי בתור כמו כולם.

לשמשו" :לך והזמן את גב' רוזנפלד,
מכתובת זו וזו ,ומסור לה שתסור

למען השלום מוכן אני ללכת בעפר

למשרד לקבל סכום כסף שהגיע

אפילו עשר פעמים

עבורה ולחתום על הקבלה" .נחפז

מסופר :פעם התכונן הרה"ק בעל

השמש ,התבלבל וטעה .הוא החליף

ה"אמרי אמת" מגור זיע"א ללכת

את השם רוזנפלד  -בזוננפלד,

לביקור נימוסין אצל רב מפורסם,

ומ"גברת" ל"הרב" .ירד לביתו של

מתוך תקווה שזה יועיל להרבות

רבה של ירושלים הרה"ק רבי יוסף

שלום ,אך מקרוביו ניסו למנוע

חיים זוננפלד זיע"א ,ואמר לו כי

בעדו בטענה שהדרך קשה היא,

המזכיר מבקשו שיעלה אליו .מיד

והרבי יצטרך ללכת הרבה בעפר.

הזדרז הרב ועלה למשרד .משנפתחה

השיב להם הצדיק :למען השלום

הדלת ,תמה המזכיר" :אם הרב זקוק

מוכן אני ללכת בעפר אפילו עשר

לי ,למה לא שלח לקרוא לי?" ענה

פעמים ,ולא ויתר על הביקור,

רבי יוסף חיים בפשטות" :השמש

ובסופו אכן ראו שהביקור היה

הזמין אותי אל כבודו" ולכן באתי.

כדאי ומועיל מאד.

בחסות רשת חנויות

גל פז

תיכף לנטילה ברכה )א'(
א( יש להניח כמה כלים עם מים אחרונים,
כדי שיטלו כולם יחד ,ולא יהא הפסק בין
הנטילה לברכת המזון) .ביאור הלכה סימן
קפ"א סעיף ו' ,בד"ה מן הקטן(
ב( יזהר שלא להפסיק בין נטילת מים
אחרונים לברכת המזון ,אפילו בדברי תורה.
)משנה ברורה סימן קפ"א ,ס"ק כ"ד(
ג( שיחה בעלמא ,ב' וג' תיבות ,אין איסור
לומר בין הנטילה לברכה) .שלחן ערוך הרב,
שם ,סעיף ו'(

נדבת הר"ר פינחס רוזנשטיין הי"ו
לרגל עליה לתורה של נכדו
ה"ה מאיר רוזנשטיין הי"ו
בנין עדי עד וקשר של קיימא

העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
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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

פָּ ָּר ַׁשת וַיִּ גַׁש -

יֹוסף! ַ
ֵׁ
חי?"
העֹוד ָאבִ י ָ
"אנִי
ֲ

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
עמית בן אהרון וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן חיים בן אלן אסתר
יוסף בן רוחמה
תרצה בתיה בת ימנה נינט
יפית שרה בת ג'ינה
אילן בן ג'וליאט
דוד עומרי בן יהודית
דרור בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
נעם בן שרה
טליה עדן אסתר בת שולמית
שמעון בן שולמית
שירי ימנה בת שולמית
אורן בן נעמי
אנאל חביבה בת שולמית
שושנה שירה בת סילביה מיטל בת שושנה
עמית בת טובה
סיון רבקה בת אלן אסתר
אברהם גורג'י בן דליה אפרת

מדוע נהג כך? האם רצה להוכיח להם שחלום
המלכות שלו התגשם ,ועתה הוא שולט בגורלם
ובחייהם? ואולי טעם את טעם הנקמה
המתוקה?

זרע קודש בר קיימא

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
ישראל בן חווה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
משה בן נזימה
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
מיכאל יהודה בן מרים
אליהו בן רחל
אלן אסתר בת שרלוט
בנימין בן ברכה
יהודה לייב בן אסתר מלכה נעימה בת שרה

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

בראיה שטחית נראה כי יוסף הצדיק התעלל
באחיו .כאשר הם ירדו מכנען שהיה בה רעב
וביקשו לשבור בר במצרים .יוסף נהג בהם
בקשיחות יתירה וטפל עליהם את האשמה כי
הם מרגלים.
הוא ,שמונה לתפקיד המשביר שחייב לדאוג
לאספקת מזון סדירה' ,עשה שרירים' .הוא
מתנהג בפניהם כשליט כל יכול ,היכול להחליט
בעצמו להשליכם לכלא ולעכב את אחד האחים
כבן ערובה ,עד שיורידו אליו למצרים את בנימין.

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
נתנאל בן ג'ינה
אסף בן סופיה

יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

אם אכן זו הסיבה לקשיחותו ,איך התאפק ולא
המם אותם מיד בהודעה דרמטית שהוא האח
שמכרו אותו ושהגיע אל כס השלטון? ועוד,
מדוע בכה כששמע אותם עורכים חשבון נפש?
כמו שהתורה הקדושה אומרת:
"אֲ שֵׁ מִ ים אֲ נַחְ נּו עַ ל ָאחִ ינּו אֲ שֶׁ ר ָראִ ינּו צ ַָרת
נַפְ שֹו בְהִ תְ חַ נְנֹו אֵׁ לֵׁ ינּו וְֹלא שָ מָ עְ נּו ...וַיִס ֹּב
מֵׁ עֲ לֵׁ יהֶׁ ם וַ ֵׁי ְבךְ" (בראשית מב ,כד) .הרי ברור כי
אדם השואף לנקמה אינו בוכה שעה שמשיג
את מטרתו.
בנוסף עלינו להבין ,מדוע החליט להוסיף צער
על צערו של אביו שכה אהב? מדוע כפה עליהם
לנתק ממנו את בן הזקונים שלו ,את בנימין,
כשעדיין הוא שרוי באבל על היעלמות יוסף?
מכירתו של יוסף הצדיק היתה למעשה הפילוג
הראשון והקשה בעם ישראל .פצע המחלוקת
שנפער גרם לאסון .יוסף ידע היטב כי קולר
האשמה תלוי גם בו .בחלומותיו ,שנראו בעיני
האחים כהתנשאות ,ובדיבור עליהם ,שהביא אל

עתה כשהתגשם חלום המלכות ,יוסף חלם חלום
נוסף :להשיב את האחדות לבית ישראל .כשאחיו
הופיעו לפניו ,התגלגלה לידו ההזדמנות לממש
את החלום.
אם יטה להם חסד למרות מעשיהם ,ויגמול להם
טובה תחת רעה ,האחים יבינו שחלומות
הנעורים שלו לא היו התנשאות וגאווה ,אלא
אמת אלוקית שחפצה להושיב את יוסף על כס
המלכות .אם האחים ישתכנעו ,הלבבות יתאחדו
מחדש.
בנוסף ,יוסף רצה להעמיד אותם במבחן
האחווה ,דווקא במקום בו נכשלו .הוא רוצה
לדעת אם יפקירו פעם נוספת את אחד האחים
לגורלו .לא סתם אחד האחים כי אם את בנה
השני של רחל ,שלא היתה אמם.
אם ימסרו את נפשם ולא יתנו לפגוע בבנימין,
יראה בכך אות כי למדו לקח .הם מכירים
במשגה שעשו כשמכרו אותו וחרטתם נובעת
מעמקי הלב.
הם אכן עמדו
שנאת האחים
שעת השיבה
אליהם ואמר:

במשימה בכבוד .יוסף ידע כי
נעלמה .שעת האמת הגיעה,
לחיק המשפחה .אז התגלה
"אֲ ני יֹוסֵ ף! הַ עֹוד ָאבי חָּ י?"

(בראשית מה ,ג)
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

07621

0:62:

0760:

076::

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת
וב"ב והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

0:622

0760:

076:1

לע"נ הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל

0:627

07621

07611

לרפואה שלימה

פניני עין חמד

אביו' ,תרם את תרומתו' וגרם להתרחקות
ולפירוד בינו לבין האחים.

0:617

לנוריאל בן אסתר
לרפואה שלימה

(בראשית מה ,ג)

07610

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

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

איחּוי הַ פֶּ צַע הַ פָּ עּור

פרשת ויגש

י"א טבת ה'תשפ"א

ּומ ִ
ֵׁ
ֵׁ
הלָ כָה –
שֹואל
שיב בַ ֲ

בִ ּׁשּולֵׁ י גֹוי ִם ֵׁ -
חלֶׁ ק י'

חלָ ק י"ד
 ָמה דין חולה לגבי בישולי גויים?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א:
יש להתיר לחולה מבני ספרד אפילו אם אין בו סכנה ,שגוי יבשל עבורו את המאכל ,כאשר ההדלקה נעשתה על ידי ישראל.
הערה :כאשר ההדלקה נעשתה על ידי ישראל ,ראה בשו"ת יביע אומר ח"ט (חיו"ד סימן ו) שיש להקל ולסמוך על הרמ"א ולהסתפק בהדלקת
האש אף לספרדים ,מכיוון שהבישול התב צע בבית ישראל .וע"ע שו"ת יחווה דעת ח"ה (סימן נד) .ועיין שו"ת יביע אומר ח"י (עמוד קעח) במקום
שמשרתים גויים בבית ישראל .ע"ש .בפרט כשמדובר בתנורי חשמל ,יש להקל כדעת האומרים ,שאין בהם דין בישול גויים .וכמ"ש בשו"ת עטרת
פז (כרך ב סימן ב עמוד קד) בשם הגרב"ץ אבא ש אול זצ"ל ,שאין לדון את החשמל כאש לעניין בישולי גויים ,דאין זה מכוחו של הנוכרי ,שהרי
פעולת ההדלקה יוצרת רק את כוח חשמל הראשון ,שהוא אינו מספיק כדי לבשל ,והחשמל הזורם אח"כ אינו כבר מכוחו של הנוכרי ,אלא כוח
כוחו .ועיין ירחון אור תורה (ניסן תשע"ב עמוד תרנג).

כאשר קשה לבני המשפחה להיות שם תמיד לצורך הדלקת האש ,יש מי שמֵ קֵ ל להדליק נר נשמה  -וממנו העובד הגוי ידליק
את האש לצורך בישול .מקורות :שו"ת משנה הלכות ח"ט (סימן קנט) כתב להתיר ,מכיוון שישראל הדליק את האש ובבית ישראל ולצורך
חולה שאין בו סכנה ,אין בזה משום ביש ולי גויים .בספר שולחן מלכים (עמוד תנב) הביא בשם הגר"ש בן שמעון שראוי לספרדים ,שלא לסמוך
על ההיתר הזה .נכון ,שהגוי יביא את האש לחולה ,והוא ידליק אותו.

כאשר החולה סיעודי או שיש בו חולי של סכנה ,ואין ישראל שיבשל עבורו או ידליק לו את האש ,מותר לו לאכול מבישול הגוי.
מקורות :שו"ע (או"ח סימן שכח סי"ט) .שו"ת מנחת יצחק ח"ג (סימן עב) וע"ע קובץ מבית לוי (הלכות בישולי גויים) בשם הגר"ש ואזנר שכתב
להתיר באופן שאין אפ שרות לבשל על ידי ישראל .מקורו מדברי המשנה ברורה (סימן שיח ס"ק סג) שכתב :ומה שנשאר למוצאי שבת אסור
אפילו לחולה עצמו ,כיוון שאפשר לבשל לו אז על ידי ישראל .ע"כ .דוק מינה ,מכיוון שבמוצאי שבת אפשר על ידי ישראל ,ובמקום שאי אפשר
כגון בשבת מותר על ידי גוי .כתב בשו "ת שואלין ודורשין ח"ח (סימן פז אות יב) וז"ל :זקנים וחולים בבישולי עכו"ם ראה ר"ן ע"ז (ט .מדפי הרי"ף
ד"ה וכי אתא) ,ועכשיו נהגו לבשל לחולה ,שאין בו סכנה ,על ידי עובד כוכבים בשבת ואע"פ שהתבשיל עצמו אסור משום בישולי עכו"ם ,וראה
בשו"ת באר שבע (סו"ס כד) שלדינא לא חלק על היתר זה .ובאמת אם יש אפשרות שלא להאכילם בישולי עכו"ם בודאי צריך להתאמץ בכך ,אבל
אם הדבר לא אפשרי אפשר להקל .ע"כ .עיין בשו"ת חיי הלוי ח"ד (סימן נד אות ו) ,שכתב דבודאי שלא התירו בישול עכו"ם לחולה ,רק בשבת,
משום שלא יהא בישול עכו"ם חמור משבת ,אבל בחול ,ודאי אסור גם לחולה ,שהרי יכול הישראל לבשל בשבילו ,חוץ מבחולה שיש בו סכנה ואין
שם ישראל.
אולם ,יש מי שאומר שלאדם בריא אסור לאכול מתבשיל ,שבושל עבור חולה .ויש מי שמתיר .מקורות :משנה ברורה (שם ס"ק
בג) .שוב ראיתי בספר חזון עובדיה -שבת (ח"ג עמוד תיח) באופן ש הגוי מבשל בשבת עבור חולה ,והגוי שכיר של היהודי ,מותר גם לבריא
לאכול ממה שבישל הגוי .ע"ע בספר 'הלכה ברורה' (סימן שיח) ובשו"ת 'אוצרות יוסף' (בסוף הספר סימן ד).

בבתי חולים ,שמחלקים אוכל כל ימות השבוע ,וההדלקה בלבד נעשית על ידי ישראל ,מותר לחולים לאכול ,אפילו אם הם מבני
ספרד.
חולה ,שאוכל מבישול גוי ,חייב לברך כמו בכל מאכל היתר ,והשומע ברכתו עונה אמן .מקורות :משנה ברורה (סימן שכח ס"ק סג),
מכיוון שאוכל בהיתר חייב לברך .וכן לעניין עניית אמן ,עיין בשו"ע (או"ח סימן רד ס"ט) דכל איסור ,שהתירו לחולה ,השומע ברכתו עונה אמן.
ראה בביאור הלכה (סו"ס רטו ד"ה ואסור).

כל עַ כָבָ ה לְ טֹובָ ה
ָ
להלן סיפור ,המעובד מפי הרה"ג ר' אשר קובלסקי שליט"א והובא ב'פניני פרשת השבוע' .הרב שמע את הסיפור מפי בעל
המעשה בעדות אישית .אחד מבניו היה צריך לעבור ניתוח מורכב בגלל בעיה רפואית .האב ביקש לערוך את הניתוח בהקדם
האפשרי ,אולם יש רק כמה רופאים מומחים בודדים שיכולים לעשות ניתוח כזה .תור אצלָּם אפשרי רק לאחר המתנה של
חודשים ארוכים .האב לא נח ולא שקט .הוא הפעיל את כל הקשרים העומדים לרשותו ,לחץ על עסקנים .אולם לגודל אכזבתו -
דבר לא הועיל.
כשהוא עדיין מצטער על כשלונו בהקדמת הניתוח ,הגיעה לארץ זריקה ייחודית ,שזה עתה קיבלה אישור רפואי בארה"ב .יודעי
דבר טענו ,שישנו סיכוי גבוה שקבלת הזריקה  -עשויה לפתור את הבעיה הרפואית ולייתר את הצורך בניתוח .הילד קיבל את
הזריקה מספר פעמים ,וראו זה פלא – הבעיה חלפה עברה .הוא הבריא לחלוטין ללא צורך בניתוח!
האב ,כשסיפר את המעשה ,הוסיף ואמר" :לא יאומן כי יסופר! באותה עת בה הצטערתי והתאכזבתי ,שאינני מצליח להקדים
את מועד הניתוח  -באותה עת ממש בורא עולם סידר לבני רפואה קלה יותר .הנה כי כן ,כל עּכבה לטובה .כשמשהו לא הולך
– כנראה ,יש לכך סיבה טובה!".
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 ( 252-8429266הנייד באישור ועדה רוחנית)

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  -חֲ ַכם הָ ַרב ַאב ְָרהָ ם מ ֹּשֶׁ ה הִ לֵׁ ל זצ"ל
אִ ם ִראשֹונִים ְ
חכם הרב אברהם משה הלל זצ"ל -נולד בשנת ה'תק"ץ ( )2622בבגדד .השם
השני משה הוא שם האב ושם המשפחה נגזר משמו הפרטי של הסב כפי שהיה
נהוג אז בבבל .עוד מצעירותו ניכר כבעל כשרונות מבורכים וכח זיכרון עצום! כל
ימיו לא מש מאהלה של תורה וקבע את מושבו בישיבת 'בית זילכה'.
שימש כדיין ואב בית-דין ואף התבקש שלוש פעמים לכהן כחכם באשי של
בגדד .בשנת ה'תרמ"ד ( )2664התמנה במקומו של החכם באשי חכם אלישע
דנגור זצ"ל (הרב אלישע הוכרח להתפטר ממשרתו עקב מחלוקת קשה שפרצה בעיר).
בהתחלה רבינו התנגד למינוי בגלל ענוותנותו ,אך לאחר לחצים מצד החכמים
ומפני אהבת השלום והוראת רבו הסכים להיבחר למשרה זו .רבינו התנה כי
תיכף ּכְּשֶּ ימָּ צֵא רב מתאים ימנו אותו במקומו (ואכן בשנת ה'תרמ"ה 2666 -השיבו
את ר' אלישע דנגור על מקומו).

בשנת ה'תרמ"ו ( )2665חכם אלישע התפטר ממשרתו בגלל זקנותו ,ורבינו מצא
שוב את מקומו כחכם באשי .בשנת ה'תרע"ה בגלל מלחמת העולם הראשונה
נאלצו להביא רב ראשי מקושטא לאור קשיי העניינים בממשלה .שוב ,שימש
כחכם באשי לאחר מכן.
גאון בנגלה ובנסתר .מופיע בחתימת שבעת חכמי בגדד ,שנתנו הסכמה
לספרו של רבו המובהק 'זבחי צדק' .רבינו יצא לאסוף מגבית עבור בעלי בתים
מחוסרי בגדים .היה מראשי חברת 'שומרי מצווה' שתפקידה היה לדאוג לחינוך
(בפרט של יתומים ובני עניים) ,נישואי יתומים ובני עניים ,אסיפת כספי צדקה וסיוע
בשמירת המצוות והכשרות .רבינו גם שימש כנציג במועצת 'הועד הגשמי'.
נפטר ב-י"ז טבת ה'תר"ץ ( .)2922חי כ 222-שנים .ציונו בבגדד שבעירק.
אביו :חכם ר' משה .סבו :חכם ר' יחזקאל הלל .אחיו :חכם ר' מאיר משה .מרבותיו :חכם ר' עבדאללה סומך.
נשותיו :מרת רבקה לאה (זיווג ראשון) ,מרת מסעודה (זיווג שני) .ילדיו :מאשתו הראשונה נולדו להם חמישה בנים וחמש
בנות .מאשתו השניה נולדו להם שישה בנים ושתי בנות.

ב

מסגרת תפקידו הרם של רבינו בנשיאות העדה ,בני עירו ראו עין בעין איך רוח אלוקים שוכנת בקרבו .קדושתו וישרותו היו שם דבר
במקומו .היה רחמן ולא סבל צערן של ישראל .עד ראיה מילדי שכונתו מספר עליו מעשה פלאי :בזמן שרבינו התגורר בבגדד ,ביום שישי אחד
בשעות אחר הצהריים נפסקו המים בצינורות בכל השכונה.

הקבר.
ממנולתוך
ביקשו הק'
את גופו
להתנותשכך
רבינובחוש,
אל וראו
קברו
שירחיב
וביקש
הגדול
לנפטר
מהעסקנים
אחד
שיפעל ברוח
הכניסוהם
ותיכףוכאבם.
היה ,צערם
לפניו את
את רצו
הקרובה,
השבת
לקראת
ההכנות
פנהשל
בעיצומן
אנשים שהיו
מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו
מיטתו
עבורעם
שהתעסק
האלשיץ
נאמן ר'
לרבינו היה
הקרבה.
השבת
את ההכנות
מעיר לגמור
יחיאל שיוכלו
המים ,כדי
חסידזרימת
לחדש את
קודשו
נשא
הקדוש
החיים'
ה'אור
כי
לך,
דע
בסאקאלוב?
קבורתי
מקום
עד
אותי
נשאת
שאתה
סובר,
אתה
"
לו:
ואמר
בחלום
הם באו קבוצות קבוצות אל בית הרב וחילו פניו לפעול בעניינם .הרב שחש את כאבם הגדול ,הניח את ידיו הקדושות על אחד מהברזים
אותי".
שבביתו וקרא בקול רם" :קול ה' על המים" .רבינו חזר על כך שבע פעמים .והנה עם סיום דבריו המים חזרו לזרום בצינורות כל הבתים,
גזירתן!
הגוזרים ומתקיימת
צדיקים,
קריינדל.פיהן של
כי גדול כוח
ולאות
מרודניק.לפלא
אלימלך הדבר היה
הרבהמרובים.
השכונה
לשמחת דיירי
אחותו :מרת הדס.
מפשווארסק.
מנחם דב
סבא :ר'
מרת
אימו:
האדמו"ר
אביו:
ה'בני
דוד' בן
דודעלשפירא
האדמו"ר ר'
שפירא,
שמחה
ראש ,ר'
מרודניק)
אלימלך
(האדמו"ר
אביו
מרבותיו:
הרה"קהרה"ג
במחיצת
'צמחפעם
(בעלרבינו:
מדינוב של
חכמת הנסתר
סיפר
שלום' בירושלים
'אהבת
ישיבת
שליט"א,
משהר'הלל
ר' יעקב
הרה"ג
נ כדו
מרת
,
ראשון)
זיווג
מקשאנוב
דוד
ר'
(בת
בריינדל
מרת
נשותיו:
.
חיים')
ה'דברי
(בעל
מצאנז
הלברשטאם
חיים
ר'
האדמו"ר
,
יששכר')
הרשל"צ כמוה"ר יצחק נסים זצ"ל הייתי ושוחחנו אודות גדולי רבני עי ר מולדתו בגדד ,ובפרט אודות סבי הרה"ג ר' אברהם משה הלל זצ"ל.
אביו).
אימו של
ושם
ע"ש אימו
קריינדל
בתו:
ריישא-
והוציאאב"ד
לחדרוהלפרין
חיים יונה
הרב(בת
חיה
מח"ס 'עצי
זצ"ל,
רחמים
נקראהעזרא
שני.יחזקאל
מזיווג(ר'
(בתו נסים
פינקל הרב
הגדול של
מרת לאחיו
ששלחו
שני).זצ"ל
זיווג סבי
בכתב יד
איגרת
קם,ר'נכנס
היער').
מספריו• :משנה למלך.

ס

לי .כאשר
 26יתנם
ימצאם-
זוכר את
ואינו
כאלו
מכתבים
הבאהידו עוד
העובדה תחת
אתלו שישנם
שזכור
במתנה ,ואמר
יפרנתן לי
הרב
כריסה
התנפח
כאשר בגיל
מקומם.שהיתה
ילדה אחת
רבינו.
אצל
כששהה
כמהלה
שהיה עד
לי ,ע"ה
גארטנהויז
אותהשמואל
הרה"ח ר'
רגיל
שהייתי
מכיוון
הקץ.
חישוב
בעניין
ועוסק
הקבלה
בעומק
והרש"ש
האריז"ל
לשונות
פי
על
מיוסד
שכולו
ראיתי
המכתב,
בתוכן
עיינתי
מיום ליום ,ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים ,נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה .ביקש רבינו ,שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט,
את סוג ה'מציאות' האלו שהיו מגיעים לידי ,לכן הראיתי לו את המכתב .הרב
אםזצ"ל
מוצפי
סלמאן
הרב
המקובל
לרה"ג
תבקש.
אופן גם
בשום
לאכול
יתנו לה
להראות שלא
תמידלבני ביתו
וציווה
השתומם שעה חדא ונרגש מאוד על מחזה זה .לאחר מכן ,הסביר לי מדוע התרגש כל כך ממכתב זה .פעם אחת סיפר לו הרה"ג המקובל ר'
שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל .כיוון
וידוע
כבוש),
הרינגר'(דג
הגיש לה
'כרם דבר
(מח"ס שום
זצ"ל לא בא
אליהועדיין
סלמאןיומיים
כעבור
הלל זצ"ל.
משה
אברהם
רבינוהרה"ג
ושיח עם
לפיה,לו שיג
מאכלשהיה
שלמה'),
שאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום ,מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה ,ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעים .רבינו בגודל ענוותנותו ביקש
בלשון זו:
סלמאן
בזמנו.
רבני
מגדולי
וכבר היה
שבעים
הילדהכבן
שכאשרהזקנה,
הגיע לימי
בחוכמת ה
רבינו
אכילת
לו ידי
אמרועל
מעיה,
הרבבתוך
וגדלו
בבלהמים
בתוך
קטנים
צפרדעים
שנה,שני
מים היו
שתתה
וכבראירע
קבלהשזה
הסביר
עסק זה ,ולכן
להסתירלאמופת
אותם .כי בגלל שאינך לומד את חכמת הקבלה ,על כן תצטרך לחזור בגלגול ,ואפילו אם שוב תגיע לרמות גדולות להיות
הקיאהדע לך
אדוני הרב,
"
ההרינג
אב"ד וחכם באשי ,בכל זאת שוב ושוב תחזור בגלגול ,עד שתלמד את חכמת הקבלה"( .על כל אדם המבקש ללמוד את חכמת הנסתר
שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלת ,והוטב לו .באותו זמן היה שם איש
תרופה
ורבינו נתן
סבלעםרבות
יש אחד
ילך בה).
הדרךלואשר
מקיבתו ,לו את
רבותיו שיורו
להתייעץ
עליו
אלא
כלום
הועילה
שלא
די
לא
הפלא
ולמרבה
אותה,
ולקח
התרופה
אודות
רבינו
בדברי
ונזכר
בקיבה,
מבעיות
סבל
כן
גם
לימים
אשר
אחד,
דבריו עשו פירות ורבינו התחיל לקבוע עיתים ללימוד הקבלה .עד כאן שמע מפיו .ראה זה פלא שהתחיל בלימוד זה בזיקנותו ,מגיל שבעים
בתמיהה:
ואמר
בקיבתו.
כשראהלא טובה
'כיענא' היא
רבינו
חילוהשיב
בפליאה,
למאה נכנס
מצבו .הוא
והתעלה בה
משתאהזו,
והאיש בחכמה
עשה חיל
שסובלרבינו
למי שאכן
ממכתב זה
לכןכיעתה,
בלימודו.
לרבינו ועשה
שנה לערך
הורעחי עד
אדרבה ,ואכן
ואילך,
אמר
ואז
רגעים,
לכמה
בשרעפיו
תפוש
ככה
נשאר
ורבינו
מה"...
דבר
"הוספתי
רבינו:
לו
ענה
לרפואה?".
'כיענא'
לקחת
רבינו
ציווה
"הרי
לפלוני שמוכח מדבריו שבמכתב  ,השתומם ממראה זה .בכך התאמת אותו סיפור ששמע ,וראה איך שדברי ר' סלמאן אליהו זצ"ל עשו
מאוד כפי
והתרפא...
רבינו
להוראת
לשמוע
הלה
מיהר
לך".
וייטב
תרופה)
(סם
'כיענא'
תיקח
לו" :
פירות .אמר לי" :לולי ראיתי זה עתה מכתב זה כתוב וחתום במו ידיו ,לא הייתי מאמין!"( .קובץ מקבציאל)

א

סב

מלא
למושלהיה
הלך ראשו
מאונגארן וכל
ונכנס יהודי
לצבא.רבינו,
ביגלאייזן אצל
שלמה
בעיצומה ,ר'
דודו הרה"ח
הראשונהישב
שפעם אחת
ביגלאייזע
ה'תרע"ה,משה
שנתהרה"ח ר'
יפר
הצבאי,
השבועות רבינו
בערב חג
יהודים רבים
גוייסו
היתה
העולם
כשמלחמת
שעה
הצרעת,
להסיר
שצריך
חושב
אתה
זמן
"כמה
יהודי:
אותו
את
רבינו
שאל
לעשות.
מה
שאין
אמרו
כאחד
וכולם
ברופאים
דרש
וכבר
צרעת,
וביקש ממנו שישחרר את החיילים היהודים למשך החג .המושל ענה לו שאינו יכול מכיוון שהוכרז מצב חירום ,וזו עת מלחמה .הצבא
אמרהצרעת
לסלק
שרבינו
אסוררמז לו
שישב שם
כלום .ר'
ולא השיב
חציה?",
במצב או
שלימה
ממנו.אחז בידו את זקנו הצחור כשלג,
נואש .הוא
יכול לא
הצדיק
שיענהחייל.
לשחרר אף
הנ"ל,הצבא
שלמהראשי
ובפקודת
מלחמתית,
בכוננות
הכן,
תורה!
מתן
בחג
אורה
הייתה
היהודים
ולחיילים
הבקשה,
בפני
לעמוד
יכול
היה
לא
המושל
הלבן".
זקני
למען
עשה
"אנא,
ואמר:
רבינו שלח שיביאו מרקחת ,ולקח מטפחת ובידיו הק' מרח המרקחת על המטפחת ,והניח המטפחת על ראש היהודי הנ"ל וקשרו .אח"כ ערך

עֹושהַ -
הכֹּל לְ טֹובָ ה
ָ
שה'
כָל ָ
מה ֶׁ
להלן סיפור ,המעובד מתוך 'קול תודה' .יש בו כדי ללמדנו ,כי
כל מה שהקב"ה עושה  -הכל לטובה .אומנם לא תמיד אנחנו
יכולים להבין.
לעיתים ,בשעת מעשה ,אנחנו יכולים להתמרמר ולהתמרד
ולפנות ,חלילה ,בטרוניה כלפי מעלה .מעשה זה נראה לנו
כשלילי ,וחלילה כמעשה לא טוב .אולם ,לעיתים ,אחר כך
הקב"ה מוכיח לנו ,עין בעין ,כי כל מה שנעשה  -הוא לטובתנו.
להלן הסיפור מפי בעל המעשה:
כבר התרגלתי ,שכל פעם שמשהו לא מסתדר לי ,אני מכריז
בקול" :תנו לאבא בשמיים 'את המיקרופון' ...בוא נראה מה
יש לו לומר על זה" .הלכתי עם בני לקנות לנו חולצות לחג.
בכל פעם שאני הולך לקנות חולצות ,אני מתפלל שאמצא
חולצה ,שתתאים למידותיי ,כי הן גדולות מהרגיל ,ותהיה
עשויה מבד נעים ,כי אני רגיש מאוד לכך.
עברנו בכמה חנויות ללא הצלחה .לבסוף ,לאחר חיפושים
ארוכים וממושכים ,מצאתי את החנות המתאימה ,שמוכרת
מידות אלו.
ניגשתי למוכר וביקשתי חולצות לפי המידה שלי .לאחר בדיקה
קצרה אמר לי המוכר ,כי המידה אזלה .רק עוד שבועיים יגיע
משלוח נוסף של מידות אלו.
אמרתי לבני" :בוא ניתן לאבא שבשמיים 'את המיקרופון' .ככה
רוצה ה' יתברך ,שלא יהיו חולצות לפי המידה שלי .נבוא
בעז"ה עוד שבועיים".
הודיתי לה' שלא קנינו ,כי אם כך רצה הבורא  -הרי שזה הכי
טוב עבורי .לאחר שבועיים באתי שוב .הפעם החנות היתה
סגורה .אמרתי בליבי ,שנראה לי שבורא עולם מתכנן עבורי
משהו טוב ,ואני סקרן לדעת מה.
בפעם השלישית שבאתי לקנות ,הייתי עם הבן והחנות היתה
פתוחה .ניגשתי למוכר וביקשתי ממנו למצוא עבורי חולצה
במידה שלי.
לאחר זמן קצר המוכר הביא לי שמונה חולצות מתאימות
בצבעים שונים בדיוק במידה שלי! נותר לי רק לבחור את
הצבע שאני רוצה!
החלטתי ,שאני קונה את כולן .כך לא אתקע כשאצטרך חולצה
נוספת .כשבאתי לשלם ,גיליתי ,שאת כרטיס האשראי
השארתי בבית ...המרחק בין הבית לבין החנות לא היה
קצר!
לקח לי חצי שניה להתעשת ,ואז נזכרתי בהודיה לה'" .תנו
לאבא שבשמיים 'את המיקרופון'" .אמרתי לבני בנחישות:
"אתה עוד תראה שיצמח מזה דבר טוב ,אך כעת אני באמת
הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל ז"ל שמואל בן רבקה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
ר' יצחק בן מסעודה קדוש ז"ל
חווה בת יעקב צבי ע"ה
אסתר בת נעמי ע"ה
יצחק יצקן בן רחל ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
אורה בת נעימה ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
דוד יצחק בן פרחה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

לא מבין" .לא היה לי זמן לחזור לחנות ותכננתי להגיע אליה
שוב במהלך שבוע הבא.
כעבור יומיים ,אחי התקשר אלי .באותו הזמן הייתי בדיוק
באמצע משהו ,כך שלא יכולתי לענות לשיחה .חזרתי אליו
כעבור שעתיים.
"מה רצית?" ,שאלתי אותו" .סתם ,רק רציתי לשאול מה
נשמע" ,הוא ענה" .תגיד ,מה זה הרעש שאני שומע? היכן
אתה נמצא?" ,שאלתי.
"אני נמצא בחנות חולצות ברחוב ."...הוא נמצא בחנות
שבה הייתי לפני יומיים .אולי אבקש מאחי שירכוש עבורי
לפחות מספר חולצות ולאחר מכן אשלם לו ,כך חשבתי.
ניצלתי את ההזדמנות ואמרתי לו" :תעשה לי טובה ,האם
תוכל להביא לי מספר חולצות במידה ...אני אשלם לך אחר
כך ,כשאפגוש אותך".
אחי ניגש למוכר ולאחר מספר דקות ספורות אמר לי:
"המידה הזאת אזלה ,יקח כמה שבועות ,עד שהוא יקבל
אותה למלאי!".
באותו רגע כבר הציף אותי גל של כעס .כמה מניעות על
החולצות האלו! מה ,לא יהיו לי חולצות לחג? שוב הרגעתי
את עצמי" :תנו לאבא שבשמיים 'את המיקרופון' ...הכל
לטובתי .מי יודע ,כמה צער ה' חוסך לי כעת".
חצי שעה לאחר מכן אחי סיים את קנייתו בחנות .הוא שילם
ופנה לחזור לביתו .כשהוא יצא ,מישהו רדף אחריו:
"סליחה ,אפשר לשאול אותך שאלה?" שאל אותו יהודי
שהיה בחנות.
"כן ,בטח" ,אחי ענה לו" .איזו מידה חיפשת ,שהמוכר ענה
לך שנגמר?" .אחי נקב במידה הרצויה" .תקשיב לי ",הוא
אמר" ,הבן שלי קנה לעצמו עשר חולצות במידה הזו כאן
בחנות".
"העניין הוא ,שהוא עבר ניתוח וירד במשקל .החולצות כבר
לא מתאימות לו ,אך מכיוון שהוא לא שמר את הקבלה,
המוכר מסרב להחליף לו אותן למידה קטנה יותר" .הוא
המשיך" :אני מוכן למסור לך אותן ,אבל בתנאי אחד,
שלא תשלם לי על זה שקל כי זו המצווה שלי".
במקום לקנות כל חולצה במאה ועשר ש"ח ,הכל הגיע אלי
הביתה במשלוח ארוז בשווי  2222ש"ח בחינם! כמעט כולן
חדשות! עכשיו הבנתי למה החולצות אזלו ,למה כרטיס
האשראי נשכח בבית ולמה החנות היתה סגורה וכו' ...הודו
לה' ,כי טוב כי לעולם חסדו" .נתתי" לאבא שבשמיים
"את המיקרופון" – ובהחלט היה לו מה לומר.
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
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' שאול בן סילביה זצ"ל
נעמי בת כתון ע"ה
יצחק בן חביבה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מזל בת שמעון ע"ה
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
מסודי בת חביבה ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
אסתר בת גולה גאולה ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
יוסף בר סעדה ז"ל
רחל רפאת בת השמת ע"ה
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à

פרשת ויגש
שמני אלוקים – הכל בידי שמים
,éç óñåé åðá ïëàù úåàøì çëåð åìà äðåîà éøåáéã
)ã"éøäîä ÷"äøäî àúéà æ"éòë) äùåã÷ä åúðåîàá íìù àåäå åéìà íúøîàå éáà ìà åìòå åøäî' ,(æë¯è äî
ïúùøôá
.(ò"éæ àæìòáî
ìëì ïåãàì íé÷åìà éðîù óñåé êðá øîà äë
 'íéîù éãéá ìëä'ù úòãì äðåîàä ãåñé åäæå åì åãéâéå ,íäéáà á÷òé ìà ïòðë õøà åàåáéå ...íéøöîאäìéìçå ,
,íéøöî õøà ìëá ìùåî àåä éëå éç óñåé ãåò øîàì
 åãé íöåòáå åçåëá äçìöää úà úåìúìîבàìà ,
áö÷ðä éôë àåä åîò úåøå÷ä ìëå äñðøôä òôù ìë éøáã ìë úà åéìà åøáãéå ,íäì ïéîàä àì éë åáì âôéå
úåðùì åãé ìàì ïéàå ,åéìò øæâðù åîëå àìéòìî åì .'íäéáà á÷òé çåø éçúå 'åëå íäéìà øáéã øùà óñåé
íäì ïéîàä àì äìéçúî òåãî ,øåàéá êéøö äøåàëìå
.íéîåøîá ïë òá÷ð øùàî äîéð àåìîë åìéôà
,íé÷åñôä ÷åéã éôì øàáì éàî÷ åøîàå .ïéîàä óåñáìå
åéáà íùá ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä øîåà äéä êëå ,íìåò àøåáì ÷øå êà åúìåãâ ìë ñçéé åîöò óñåé éë
åøîàå åàá åéçà êà ,ïåãàì íé÷åìà éðîù áéúëãë
ïúùøôá áéúëã àä ìò ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
äòéñô åòéñôú ìà' ,é"ùøáå ,'êøãá åæâøú ìà' (ãë äî) òåîùë ,'íéøöî õøà ìëá ìùåî àåä éëå' íäéáà á÷òéì
'éáà ìà åìòå åøäî' íäì øîà åîöò óñåé äðäù ,'äñâ åðééäã ,íäì ïéîàä àì éë ,åáì âôéå ¯ ïë éë á÷òé
øùáì æøãæäì íäéìò äéä 'áà ãåáéë' ãöî éë ,(è ÷åñô) åðá àåä åàöî íä øùà 'ìùåî'äù íäì ïéîàä àìù
ìùåî àåä éëå éç óñåé ãåò éë äáåè äøåùá íäéáàì ,åîöòá äìåãâä úà äìúé àì íìåòì óñåé éøäù ,óñåé
éãë ¯ åøäî' 'åðøåôñ'ä áúëù åîëå] íéøöî õøà ìëá åøáãéå'ù øçàì ÷ø íðîà ,ïåãàäå ìùåîä àåäù øîåì
úåøéäî øäîì íäì ïéà î"î êà ,'øúåé øòèöé àìù ìë úà åì øîåì åôéñåäù ,'óñåé éøáã ìë úà åéìà
íäì ìéòåú àì àéä éë ,úôøåèîå úìäåáî äøéúé ìåùîì åäìòäå ,ïåãàì åîù ä"á÷äù ¯ íäì øîàù äî
òâø åìéôà äøåùáä úà íéã÷äì ïåìëåé àìå ,äîåàî éãé ìò éë ,íäéáà á÷òé çåø éçúå æà åà ,õøàä ìëá
א .בפרשתן )מו לג-לד( 'והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם ,ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד
עתה גם אנחנו גם אבותינו' ,וביאר בזה גאון אחד שליט"א באופן נפלא ומתוק ,על פי המסופר שפעם פגש
הגאון ה'בית הלוי' זצ"ל את אחד מתלמידיו משכבר הימים וישאלהו 'מה עיסוקו של מר ומה הוא עושה' ,ויען
התלמיד שהוא עוסק בעשיית צוקע"ר בשותפות עם גיסו ומשם פרנסתו .חזר ה'בית הלוי' ושאלו מה מעשיו ,ושוב
ענה שעוסק בעשיית הצוקע"ר .אחר ששילשו שאלתם ותשובתם נענה ה'בית הלוי' ואמר ,הנה אתה חושב שיש
לי איזו חסרון בהבנה ,לא כן ,אלא לך יש חסרון בהבנתם של דברים .כי אילו שאלתי מה הקב"ה עושה עמך היה
לך לענות בסיפורי הפרנסה הבאים לאדם מן השמים .אבל מכיוון ששאלתיך מה אתה עושה עליך לענות בעסקי
'יראת שמים' ,כאומרם )ברכות לג' (:הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'.
ועפי"ז יש לבאר פסוקים אלו 'כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם' ,כי יוסף חשש ,שכשפרעה ישאל את
אחיו מה הם עושים ,יענה כל אחד מהם ,באיזו מדריגה הוא עומד בתורה ועבודת ה') ...שהרי לפי האמור רק זה נחשב
'מעשיהם'( לזה אמר להם ,שעליהם לענות 'אנשי מקנה היו עבדיך' ,כי פרעה אינו מבין כנ"ל ,ואין כוונתו אלא למעשיכם
הגשמיים ...ואפ"ה ,כשאמרו כן לפרעה  -כמו שנצטוו מפי יוסף ,ראה פרעה שאין דבריהם אלא מן השפה ולחוץ
 מחמת שנצטוו לענות כן ,כשמוע פרעה את דבריהם ,וכן את ה'מוסר דרשה' שאמר לו יעקב אביהם 'מעט ורעיםהיו ימי חייו ולא השיגו '...כשהוא מתלונן על מדריגתו הנמוכה בעבודת ה' ,מיד אמר פרעה ליוסף 'אביך ואחיך
באו אליך' ,אליך ולא אלי ,כי אני לא הבנתי אותם והם לא הבינו אותי )אין לי שפה משותפת איתם(.
ב .כתב הרה"ק ה'שפת אמת' מבערז'אן זי"ע )פרשת נח( ,וז"ל ,והנה קבלה בידינו שאליהו הנביא שכיח ביומא דשוקא
)עיין תענית כב ...(.שבני אדם טרודים מאד על המחיה ועל הכלכלה ,וקשה להתיישב ולצמצם הדעת ,להאמין
בהשגחתו יתברך תמיד להווה ולחיות ולקיים הטבע כרצונו ,על כן ,אליהו הולך בשוק כדי לעורר לבות בני אדם על
זה ,עכ"ל .כלומר לעוררם שיזכרו שלא במעשים יגבר חיל ,רק הכל אמר ה' שיבוא אליהם.
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øòöä éë ,íéîùä ïî äì ãòåéîä ïîæä éðôìî ãçà
,íìòé éúîå àåáé éúî ÷éåãîá òá÷ð ùôð úîâòäå
 øúåé àìå úåçô àìגäîåàî åçéååøé àì àìéîîå ,
íäéáàì ãéâäì øäîì äñâ äòéñô åòñôéù úåøéäîäî

úåì÷ú íäì òøàé äãéîä ìò øúé ïàë åæøãæé íàù
 (ùãçä äãåäé éèå÷éì àáåä) á"åéëå øçà íå÷îá úåòéðîåד.
áéåçîù óàù ,'úåìãúùä'ä é÷ñò ìë ìò àá ãîììå
àì óà ,óåâä éëøö øàùìå åúñðøôì ìãúùäì íãàä

ג .ביסוד זה ביאר הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )אות ב( הא דכתיב בפרשתן )מה ד( 'ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא
אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה' ,ופירש רש"י' ,ראה אותם נסוגים לאחור ,אמר
עכשיו אחי נכלמים ,קרא להם בלשון רכה ותחנונים והראה להם שהוא מהול' )ומקורו בב"ר צג ח( ,והקשו הראשונים
מה ראייה יש במילתו שהוא אכן אחיהם יוסף ,שהלא יתכן שאין זה אלא 'ערבי מהול' או 'גבעוני מהול' ,שהרי גם
הם מלין את עצמם.
אלא שכבר אמרו חז"ל )בר"ר נג יד( 'אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר את עיניהם ,מן הכא
)לעיל כא יט( ויפקח אלוקים את עיניה' ,ומבאר ה'ישמח ישראל' ,כי מכאן למדנו ,שלפעמים תר האדם ומחפש אחר
איזה 'אבדה' שאבדה לו ולבסוף ימצא שהחפץ מונח זה זמן רב לצדו ממש ,וכיו"ב בכל ענין שהאדם ממתין על
הישועה ,פעמים רבות ימצא שהכל היה מוכן לפניו ממש ,אלא שהבורא כיסה את עיניו שלא יראנו ]וכאשר שמעתי
מאחד מתושבי בני ברק יצ"ו אשר חיפש זמן הרבה אחר 'אבידתו' ,ואף נסע לשם כך עד לארץ רחוקה ,כשהוא
מפליג לעיר מאנטריאול שבקאנאדא ,סוף דבר שנעשה חתן אצל השכן הגר באותו בניין בו מתגוררים הוריו,[...
וזאת ,כי מן השמים נגזר עליו צער לזמן מסויים ,על כן לא היה בידו לראות את הישועה ,אמנם באותו הרגע
שנסתיימה 'קצבת צערו' ,תיכף ומיד נפקחו עיניו ,ומעתה יראה מיד את אשר חיפש.
עפי"ז יתבאר ,כי כך אמר יוסף הצדיק לאחיו ,התבוננו היטב בכל אשר עבר עליכם מאותו היום שדרכה כף
רגלכם בארץ מצרים ,כי הנה ,מכרתם את אחיכם ולאחר זמן החילותם להצטער על כך )כמבואר במדרש( ,וכל כך גברה
ה'חרטה והצער' שהיה לכם ממכירתי עד שהייתם מוכנים לשלם כל הון דעלמא להחזירני אל אבינו הקדוש ,ואף
פעולות שונות ומשונות עשיתם עבור כך  -נפרדתם איש מאחיו בכניסתכם מצרימה לילך כל אחד בשער אחר
מעשרת שערי הארץ וכו' ,ואילו כאשר פגשתם בי פנים בפנים בשעה שכל העולם ידעו ש'עבד יצא מבית האסורים'
למלוך על מצרים ,אפילו הכי לא העליתם בדעתכם אפילו בספק ספיקא שמא ה'מלך' אשר אתם עומדים לפניו הוא
הוא יוסף אחיכם ...ועל כולנה ,ננסכו בי כוחות אדירים מן שמיא שאוכל לעצור בעצמי ולהתאפק מלספר לכם
ש'האבידה רבתי' עומדת באפכם ואינכם שמים על לב .כל זאת היה רק עד לרגע שנקצב מן השמים ,והנה אך בוא
יבוא ברינה העת המוכן לכך  -הרי 'ולא יכול יוסף להתאפק' ,ויפקח האלוקים את עיניכם למצוא את אשר כלתה
נפשכם למצאו ,ולגלות שבאמת זה זמן רב שכבר עמד זה האיש בפניכם ...וזה 'והנה עיניכם הרואות'  -כי עתה
עיניכם כבר רואות ,ובעת הזאת אפשר לי להראותכם שהנני מהול ,כי עד עתה  -כל זמן שלא נפקחו עיניכם הייתם
אומרים ש'ערבי מהול' עומד בפניכם ,ורק עתה משהגיעה שעת ההתגלות ,הנכם מאמינים לי אפילו בסימן זה.
ד .הוסיף הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע לספר בעניין זה מה ששמע מהחסיד המופלג רבי בן ציון אסטראווער זצוק"ל
מעשה אשר הוא היה עד לה ,באחד הימים כאשר ישבו החסידים בבית המדרש ב'קאצק' והגו בתורה כמנהגם
דבר יום ביומו ,והנה פתח הרה"ק השרף זי"ע את הדלת ויען ויאמר לחסידיו ' -בער'קע דארף רחמי שמים' )בער'קע
זקוק לרחמי שמים מרובים( ,בער'קע זה היה בעלה של הגבירה המפורסמת תמר'ל ,אשר בעשירותה סייעה רבות להרבה
מצדיקי פולין ,ביניהם הרה"ק הרבי רבי בונם זי"ע ועוד ,כשמוע החסידים את דברי הרבי ,שכרו מיד עגלה והחישו
פעמיהם אל עיר הבירה 'ווארשא' ,להזכיר לטובה את בער'קע אצל ה'חידושי הרי"ם' זי"ע ויתר שרפי מעלה -
שיעוררו רחמים בעד החולה ...אך ָ ֹ
יצא יצאו את פני העיר ואחד מאופני )גלגל( העגלה נשבר ,אמנם הם לא אמרו
נואש באמרם שאין זה אלא מניעה וניסיון מן שמיא לכן תיקנו את ה'אופן' והמשיכו בנסיעתם ,עודם בדרך והנה
נפל אחד הסוסים על משמרתו ומת ,שוב לא נמנעו החסידים מלהמשיך בדרכם לעורר רחמים על אותו חולה ,אך
לבסוף הוכרחו לעמוד ממרוצת נסיעתם שכן בהגיעם לעיר סאקרנאוויץ נפל אחד מבני החבורה נפל למשכב כ'חולה
מסוכן' ,ושהו שם עד אשר יבריא החולה וישובו אליו כוחותיו שיוכל להמשיך ב'מסע' ,ואכן ,כעבור ימים אחדים
החל החולה להרגיש בטוב ,או אז המשיכו החסידים בדרכם ...אך בהתקרבם לעיר פראגא שבפרברי ווארשא הבינו
שכבר איחרו את המועד ,שכן בני העיר כבר שבו מ'הלוויתו' של בער'קע.
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'úåëéàáå úåîëá' äãéîä ìò øúé úåìãúùäá äáøé
).(...åùàøá àì ìáà åéìâøá øäîéå
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סמא דיסורי קבילי – רפואת היסורים לקבלם באהבה ובאמונה
שהכל לטובה

,åúà åòøæ ìëå á÷òé äîéøöî åàåáéå' ,(æ¯å åî) ïúùøôá
ìëå åéúåðá úåðáå åéúåðá ,åúà åéðá éðáå åéðá
'÷ä 'íééçä øåà'ä øàáîå .'äîéøöî åúà àéáä åòøæ
)úáéúá åéúåðáå åéðá ïéá áåúëä ÷ìéç òåãî (åéðá ä"ã
'úøéæâ ìá÷ì äîéøöî íðåöøî åàáù íäî ùé éë ,'åúà
áëòúäì íúòãá íéëëåç åéäù íäî ùéå ,íìù áìá êìî
òåøôì íéëìåää éîå éî áåúëä ïééöå ,ìæøáä øåëì úãøî
,åúà åéðá éðáå åéðá ,íä åìàå ,íðåöøî úåìâä áåç øèù
íä àìà ,íàéáäì êøöåä àì (íéøëæä) åìà ,ùåøéô
ãøé åîöò á÷òéù åîë ¯ åì äîåãá åúà åàá íîöòá
úåìàù ìë àìì ,êë ìò äååèöðùë ãéî äîéøöî
 úå÷éôñåוåúà àéáä úåðáä úà åìéàå ,íä íâ êë ,
.(íéøöîì ãøéì äøéæâä úà äáäàá åìáé÷ àìù øçàî) äîéøöî

éøáãë àìà ,úåìãúùää éåáéøá äðéà äñðøôì 'äöò'äå
áéúëã àä ìò ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä
,ì"÷åöæ æ"àà øîà .ì"æå ,'óèä éôì íçì' (áé æî) ïúùøôá
äìéâî 'éò) úåìëúñä ïåùì ì"æø ïåùìá àåä 'óè' ùåøéô
äéäéù äñðøôì ø÷éòä éë ,àåä ïéðòäå ,(éôééèéî éäåðéòå :ãé
íçì' åäæå .íéîùì ïåçèáå äðåîàá äôöîå äôåö íãàä
äôöî øúåéù éîå ,íéîùì úåìëúñää éôì Y 'óèä éôì
ïëåî øúåé éìë åì ùé æ"éò éë ,øúåé åì ùé íéîùì
èåùôä ùåøéôä éôì øîåì äàøð ãåò .òôùä ìá÷ì
(âë äð íéìéäú) áéúë äðäã ,àåäå ,åòîùîë 'óè' úáéúá
'åðéàù ÷åðéúä åîë åðééä ,'êìëìëé àåäå 'ä ìò êìùä
ìò åàùîå åáäé ìë êéìùî ÷ø ,åéúåðåæî ìò ììë âàåã
åäæ .êìëìëé àåäå êáäé 'ä ìò êìùä êë ,åîàå åéáà
ä"á÷ä ïéúîä äæ íòèîù ,'íééçä øåà'ä øàáîå åðééä ,óèä úâäðä éôì åðééä Y óèä éôì íçì ...ìëìëéå
 íéîùáù åéáà ìò åáäé êéìùî àåäù êøòä éôìהêë ,
øçàì ÷ø 'íéøöî ãåáòù' úà ìéçúäìî
.ì"ëò ,êìëìëé àåäå
éë ,úåðáä úåî ìò ïéúîä àìå ,á÷òé éðá ìë úúéî

ואמר הרה"ח ר' בן ציון ,שאחר מעשה זה היו אומרים ב'קאצק'  -הנה ראינו כאן מופת גדול ורוח הקודש גלויה
של הרבי ,שידע אל נכון שבער'קע נחלה וזקוק הוא לרחמי שמים מרובים ,אך יותר מזה ראינו כאן ' -מופת )גדול
בהרבה( של הקב"ה' כביכול ,בהראותו לנו שאם כך נגזרה הגזירה שלא יהא ביד 'יושבי הארץ' להרעיש עולמות
לרפואתו...
ה .מעשה במשפחה אחת שעוני ומחסור שלטו בביתם שלטון ללא מיצרים ,פעם אחת שלחה האם את בנה בן
שבע שנים ,לחנות הפירות והירקות ,לקנות מעט ירקות ,אחד אחד מכל מין להחיות נפשות בני ביתה העטופים
ברעב ,משהגיע הבן לחנות מצא שם שוכנים אחר כבוד אגוזים מתוקים )מסוכרים( הערבים לחיך כל אדם ובפרט
לתינוקות של בית רבן ,והיו עיניו כלות מהביט בהם ואין לאל ידו לקחת מהם כי 'תם הכסף' ,המוכר שראה את
כל המחזה נכמרו רחמיו ,ואמר לילד קח מהם ככל אוות נפשך ,אולם הילד מיאן ולא לקח מאומה ,חזר המוכר
והפציר בו קח ככל אשר תרצה ,אך הילד קמץ ידיו ,עד שנטל המוכר מלא חפניו מהפרי המתוק ומילא את השק,
כשחזר אל הבית שאלתו אמו מניין לו אגוזים יקרים אלו ,סיפר הנער כל מה שאירע בחנות ,תמהה האם ,בני יקירי
מדוע לא הסכמת לקחת ,נענה הילד בתמימות ואמר ,הן נער קטן אנוכי ,ידיי קטנות המה וגם אם אטול אגוזים
בשתי הידיים לא ייכנסו בהם הרבה ,על כן רציתי שהמוכר אשר ידיו גדולות ורחבות ימלא שקי בעצמו.
ובזה מבארים מה שאומרים בברכת המזון 'ונא אל תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם כי אם לידך
הרחבה המלאה והפתוחה' ,כלומר שלא ניקח בידינו הקטנות אלא הקב"ה ימלא לנו במלוא חפניו הגדולות והפתוחות...
והבוטח בה' ומשליך עליו יהבו  -הקב"ה מכלכלו בידו הרחבה והמלאה...
ואם נתבונן במעשה זה נבין כי לא נתן המוכר בעין יפה כל כך אלא מפני שראה את עיני הילד 'היוצאים
מחוריהם' מרוב השתוקקות ...כך אם נישא עין למרומים ,ועל דרך שאומרים ב'נשמת' וכל עין לך תצפה  -כך נזכה
שיתעוררו רחמי השי"ת עלינו למלא כל משאלותינו ומחסורנו.
ו .ובזה ביאר הרה"ק ה'אגרא דכלה' זי"ע )ד"ה ויקם( מקראי הקודש האמורים בעניין ,דכתיב )מו א-ו( 'ויסע ישראל וכל
אשר לו ויבא בארה שבע וגו' ,ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה וגו' ,אנכי הא-ל אלוקי אביך אל תירא
מרדה מצרימה וגו' ,ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר

ã
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äøåàëìù ,'åëå 'åéãáò úà ìàù éðåãà' óñåéì äãåäé éøáã
øîàð øáëù äîî øúåé úùãåçî äðòè íåù íäá ïéà
íéøáãá çéìöéù äãåäé áùç òåãîå ,õ÷î 'øôá ìéòì
úîàá äî ,åäîú ãåòå ,íäéìò óñåé éîçø øøåòì åìà
.÷ôàúäì ìåëé äéä àìù ãò óñåé ìù åáì úåðùì íøâ

,ùåøéô ,'éìéá÷ éøåñéã àîñ' (.áñ úåëøá) àøîâá àúéà
àôøîä íñ àåä äçîùå äáäàá íéøåñééä úìá÷ù
äáäàá äøéæâä úà åìáé÷ á÷òé éðáù ïååéëîå ,íéøåñééì
ãáëåé úúéî ìò ë"àùî ,'ãåáòùä øòö' íäî ò÷ô ïëì
,åðéúîä àì ,íéøöî éãøåéî åéä íâù Y øùà úá çøñå
.ãåáòùä ìåò úà ìåáñì íðåöøî åãøé àìù ïååéëî
ùãçì àá àì äãåäé ïëà éë ,'úîà úôù'ä øàáîå ìë úà äáäàå äçîùá ìá÷ì ãçà ìë ãîìé ïàëî
øæçå øãéñ ÷ø àìà ,óñåé ìà åéúåðòèá íåìë
,ìòîî íéáåö÷å íéãåãî åéðéðò ìëù úòãì ,åéìò àáä
 éìéá÷ àøåñéã éîñ' åì äéäé êëåז'éë åáì ìà øéãçäìå ,òøåàîä úåìùìúùä ìë åîöòì òùååéå àôøúéù ,
,äçîùá 'úé åúâäðä ìá÷ìå ,'ä ïåöøá ìâìâúð ìëä
.çéìöéå ìéëùé äðôé øùà ìëáå ,åúøöî
øùéäå áåèä àåä êëù äðéî òîù åðåöø àåä êë íàù
úà åîöò ìò ìáé÷ù ãéî ïëàå ,úåéäì êéøöù øúåéá ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íâ øàéá åìàä íéøáãë
.äòåùéä äçîöðå íéðéãä ìë å÷ìúñð 'úé àøåáä úâäðä äãåäé åéìà ùâéå' äùøôä ùéøá øîàðù äîá
íéðô úøúñäå øö äòù ìëá äöò äæå ,ì"äæá áúëå ìë øàáì íéùøôîä åãîò øáëù ,'åâå 'éðåãà éá øîàéå
שלח פרעה לשאת אתו וכו' ,ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו' ,והדברים צריכים ביאור ,א .מדוע בתחילה נאמר
ויסע ישראל ,ובהמשך שינה הכתוב לומר ויקם יעקב מבאר שבע .ב .מפני מה בנסיעתו לבאר שבע לא נזכר שנסע
בעגלות אשר שלח פרעה ,ורק כשקם משם לרדת מצרימה נאמר להדיא שהיה זה בעגלות אשר שלח פרעה .ג.
מהו שאמר הכתוב 'ויבואו מצרימה' ,והרי רק התחילו את הדרך לרדת למצרים ועדיין לא הגיעו לשם ,וכמו שנאמר
להלן )פסוק כח-כט( עניין ביאתו לארץ גושן.
אלא שבתחילה לא ידע יעקב האם רצונו השי"ת שירד עתה למצרים ,ועל כן עדיין לא קיבל עליו עול הגלות,
אלא נסע לבאר שבע שם נתגלה אליו ה' במראות הלילה ואמר לו שירד למצרים ,ומיד ויקם יעקב מבאר שבע,
וכלשונו 'ויקם  -בזריזות ,כיון שראה שזה רצון קונו קיבל עליו את עול הגלות' ,ורק עכשיו נכנס לעגלות אשר שלח
פרעה ,לסימן שנכנס תחת עולו ,ומשום כך נאמר ויבואו מצרימה  -כי תיכף בכניסתו לעגלות ששלח פרעה נחשב
שבאו למצרים 'כאשר קבלו עליהם באהבה בגזירת הבורא עליהם'.
ז .מסופר על הרה"ק רבי יוסף מאיר ממאכניווקא זי"ע ,שבינקותו בהיותו כבן שש נכנס פעם אל זקנו הקדוש
הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע ,וזקנו שאלו על מעשיו באותו היום ,ענה הנכד ,היום הלכתי לבקר ב'שוק
הבהמות' ,כי שמעתי אומרים שאליהו הנביא נמצא שם וגבר חפצי ורצוני לראותו .אמנם ,חיפשתיו בכל השוק ואף
עליתי על עמוד גבוה ,ובכל זאת לא עלתה בידי לראותו ,רק 'מוסר' אחד לקחתי משם ,כי ראיתי שבעלי השוורים
קושרים אותם בעת העמדתם למכירה ,והנה ,אלו שאינם נכנעים תחת המוכר ומנסים בכל כוחם להישמט ,הרי הם
נחבלים בחבלות יתירות ומכות שלא לצורך ,שהרי בעל הבית אינו נמלך עליהם שלא למוכרם ,וכל ה'רווח' שלהם
הוא חבלות בגופם עד זוב דם ותו לא מידי ,לעומתם השוורים שמסרו והכניעו עצמם נשארו בשלימות ובריאות
גופם ,ועוברים בשלוות הנפש לבעליהם החדשים ,אשרם וטוב להם ,ומזה למדתי ,שהמתעקש בעת שצרה נוחתת
לפתחו ,ואינו מקבלה באהבה ובהכנעה ,בזה הוא נחבל יותר ויותר ,אך אם מקבל את הכל באהבה ,באמונה שהכל
מאתו יתברך ,אזי תקדמנו ברכות טוב ,ויינצל מכל המכות היתרות .כשמוע הרה"ק מסקווירא דברים אלו יוצאים
מפי נכדו ,אמר לו  -בני ,אם זאת למדת שם ברור לי שאף שאתה לא זכית לראות את אליהו הנביא ,מכל מקום
הוא ראה אותך.
וכבר אמר הרה"ק מקאברין זי"ע ,הנה שגור בפי העולם ,לומר בכל עת מצא 'אז ס'גייט נישט ווי ס'ווילט זיך,
דארף מען וועלן ווי ס'גייט') ,כשרואה האדם שאין מהלך חייו מתנהל כמו שעלה ברצונו ,עליו לרצות ולהסכים לאשר קורה עמו במציאות(,
אך אני אומר ,שההיפך הוא הנכון ' -אז ווילט זיך ווי ס'גייט ,גייט ווי ס'ווילט זיך') ,כשיכנע האדם אל בוראו ויסכים בשמחה
להנהגת הבורא אתו ,כבר יעשה הבורא שחייו יתנהלו כרצונו ומחשבתו אשר חשב ורצה( ,דעל ידי התחזקותו באמונה פשוטה ותמימה
יוכל לשדד מערכות הטבע לטובה ולברכה ,זוהי כוחה של אמונה בהשי"ת.
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é"ò ,ú"éùä ïåöøì ìèáúäì äöòä ,ìàøùé ùéà ìëì
ïåöøî úåéç ùé øúñää êåúá íâù åìöà íãàä øøáîù
.ì"ëò .ú"éùä
äðùîä éøáã ìò ò"éæ ùèéååàëòìî ÷"äøä øîà êëå
)åøáãá äéäð ìëäù øîà íà íìåë ìòå' (.î úåëøá
åì äàøðù äî ìò óà) åéìò àáä ìë ìò øîåàäù ,'àöé
,äëøáå äáåèì ìëä éàãååáå Y 'ä øáãá äæ éøä ,(íéðéãë
 åéúåøö ìëî øèôéå àöé æ"éòח.
'íëé÷åìà 'äì íúà íéðá'ù øåëæéù é"ò ,úàæ äùòé ãöéë
),åéîåçø åéðá ìëì ñðøôîå ïæä àåä ,(à ãé íéøáã

ä

íùâá åà çåøá åøåñçî éã ãçà ìëì íéìùîä àåä
,éìåçå áåàëî ìëì äîìù äàåôø çìåùä àåä ,åì éåàøë
åúòá åì ïåâää åâååéæ ãçà ìëì àéöîäì âàåãä àåä
Y åáåàëîå åòâðá ùéà ùéà íéðééðò øàùá ïëå ,åðîæáå
äáåèù çøëäá ,äìâðá ïë äàøð åðéà äúò úòì íàå
íéîùî ïåáùçá ìëäå åîò 'ä úâäðäá äðåîè äáåøî
úåéøåä éîìùåøé) åøîàù åîëå ,íéîéä ìë åì áåèì ìòîî
,úàæá øéëé øùàë .éúøô ìâø äøáùð éúáåèì (ã â
...éìøåâá äìò êëù éì éåà øîåì åîöò ãéîòé àì ,äúòî
åéðéòá ì÷ð àäé àìà ,'åãëå úéðåìô äâäðäá äöåøî éðéà
 åúåà úåøå÷ä ìë úà äçîùå äáäàá ìá÷ìטéî éë ,
 åîò íéùòðä 'úåáåè'á çåîùì àìù éúô àåäיïôåàáå ,

ח .סיפר הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע ,כי בימי ילדותו לעת 'מלחמת העולם הראשונה' ,נכנסו ובאו חיילים מצבא
הגרמני לבית אביו הרה"ח רבי משה אברהם ברזובסקי זצ"ל הי"ד שבברנוביץ והורו לכל בני הבית לעמוד על
יד הקיר כשפניהם אל הכותל ברצותם לירות למוות בכל אחד מהם .רבי משה אברהם ביקש מבנו הג"ר נחום זאב
זצ"ל שיביא לו כוס מים בכדי לברך 'שהכל נהיה בדברו' ,לקח האב את הכוס בידו ובירך בכוונה ,והנה נשמע הקול
מבחוץ אשר חיילי האויב הרוסי נכנסו לעיר ,ויצאו החיילים הגרמניים מהבית בכדי להילחם בחיל רוסיה ,ונפשם
ניתנה להם לשלל .מיד נשאו כולם עיניהם לאביהם ואמרו לו ,הן מופת ואות הראיתנו כעת ,ענה להם רבי משה
אברהם לא מיניה ולא מקצתיה ,אלא כך מקובלנו שאמירת 'שהכל נהיה בדברו' מתוך אמונה תמימה בבורא ית'
היא סגולה להמתקת הדינים.
ט .וכמו שמצינו אצל השבטים שכאשר 'נמצא' הגביע באמתחת בנימין מיד קרעו שמלותיהם מרוב צער ,ונפלו על
פניהם ,ועל כולנה גדל כאבו הנוקב והמר של יהודה ,וכדבריו אל יוסף 'כי עבדך ערב את הנער' ,שקיבל על
עצמו לאבד ב' עולמות ,עולם הזה ועולם הבא אם לא ישיב את בנימין לאביו ,והנה ברגע אחד הפסיד את הכל
ונפל לבירא עמיקתא .אמנם אילו היו יודעים שהמלך היושב לפניהם אינו אלא יוסף אחיהם פשיטא שלא היו
מצטערים ולא קורעים את הבגדים ,אלא שהיה הדבר נסתר ומכוסה מעיניהם...
וכך לדידן בכל קושי ונסיון העובר עלינו ,אין לנו אלא לפקוח עיניים ולדעת שהכל הוא מהקב"ה ,ושוב אין כאן
קושי ולא צער...
י .הנה לעיל בפר' מקץ נאמר כאשר גילו השבטים את הכסף שהושב להם בפי אמתחותיהם 'ויחרדו איש אל אחיו
לאמר מה זאת עשה אלוקים לנו' )מב כח( ,ולכאורה צ"ב מדוע נחרדו איש אל אחיו ,ולא היה די ב'ויחרדו' לאמר
מה זאת עשה אלוקים לנו  -כלומר שחרדו איש איש על עצמו ,ומבאר ב'פרדס יוסף' על פי מה שכתב בספר
'משפט צדק' )על תהילים ,אות קעח( בשם הגה"ק מהר"ם בנעט זי"ע לבאר לשון הכתוב )ישעיה סא י( 'שוש אשיש בה'
תגל נפשי באלוקי' ,כי הנה האדם צריך לקבל כל הבא עליו בשמחה ,אמנם בעת שפוקדת צרה את אחרים חלילה
לו לשמוח שהכל לטובה ...אלא צריך להיות מיצר בצרתם של ישראל ,ורק כשהצרה מתרגשת עליו אזי מחויב הוא
להאמין כי כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד ולהיות בשמחה ,וזהו שאמר הכתוב שוש אשיש אחרים עמי רק בה'
 כשזוכה אני למידת הרחמים הנרמזת בשם הוי"ה ,וכשיש לי טובה הנגלית והנראית לעין בשר ,אכן תגל נפשי -אני לעצמי גם באלוקי ,באופן של הנהגת הדינים רח"ל .ועפי"ז מבאר ה'פרדס יוסף' מה שנאמר ויחרדו איש אל
אחיו ,כי כל אחד קיבל את הצרה שנתרחשה עליו בשמחה מתוך אמונה טהורה שאין רע יורד מן השמים ,אך
נחרד אל אחיו  -אל הרעה אשר באה על אחיו...
בדרך זה ביאר הגה"ק רבי שלמה קלוגער זי"ע )אמרי שפר שמיני( מה שנאמר אחר מיתת נדב ואביהוא 'ויאמר משה
אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו וכו' ואחיכם כל בית ישראל
יבכו את השרפה אשר שרף ה'' )ויקרא י ו( ,שלכאורה מה עניין זה לזה ,ומה שייכות יש בין הסיפא  -אחיכם כל בית
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úåéäì äáåèì ÷ø ìàøùé ùéàì øåöî ìë éë' åðåùìëå äëøáå äáåèì êôäúé ìëäå íéðéãä ìë å÷úîúé ïëà äæë
äáåèì øùëäå äðëä àéä äøöäù åðééäå ,'ïåøúé ë"çà
.ùîî 'äìâð'á
.åéìà òéâäì úãîåòä äìåãâä
øîàðù äîá ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ùøéô êëå
)ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä ùøéô åììä íéøáãë éë ,'óñåé çìù øùà úåìâòä úà àøéå' (æë äî
)(à åî) ïúùøôá áåúëä ïåùìá (çáæéå é"à ä"ãá
äæ ìë éë úåìâäî âàãé ìàù' á÷òéì æîøì óñåé äöø
íéøåñé éðéî äîë éë ,'÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ çáæéå' ,'äáåèäì äáéñä àåä äòøä éë ,äìåàâì äáéñä àåä
øáã ìù åììëå ,(á 'â ùåøã ù"ùñ åøôñá ãåò äàøå ,ù"ééò) ùé 'äáéñ' íâå ,'ìåâéò' ïåùìî àåäù úåìâò åì çìù ïë ìòå
íäù íéîòô ,íãàä ìù äøåîâä åúáåèì ìëä éë íéæîøî íä úåìâòäù ì"øå ,(áåáéñ) 'ìåâéò' úàø÷ð
ìù åôåñá åì äìâúé íéîòôå ,úøçà äáåèì åäåàéáé íéøöîì åãéøåîå íìåòá äùòðä úà ááñî ä"á÷äù
 äáåèäî ÷ìç íîöò íäù øáãיאìöà ïàë äéä á"åéë ,
.äìåàâáù äìåãâä äáåèä úà åéìò àéáä ïòîì
ïòîì íéøöîì äàáää äúééä äîöò äøéëîäù óñåé
ä"ã ã"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë úåàøåð
 íù êìîì äðùîì åúåðîúäיב.
ãøà éëðà' (ã åî) áåúëä ïåùìá øàáì (ùøãîá
çé÷ íéìäú) ÷åñôä úà 'íééç íéî øàá'ä øàáî äæáå àåä 'íâ' éøäù ,'äìò íâ êìòà éëðàå äîéøöî êîò
êéøöå ,'äòåùéì éì éäúå éðúéðò éë êãåà' (àë
øîåìë ,'äìò íâ' á÷òéì 'ä øîàå ,òãåðë éåáéø ïåùì
ùé äî éë 'éðúòùåä éë êãåà' øîåì åì äéäù ,øåàéá ,äãéøéä íãå÷ äéäù äîî øúåé äìòúé äãéøéä øçàù
ישראל יבכו לרישא .אלא שכך אמר להם משה רבינו אתם אל תפרעו שערות ראשיכם ואל תקרעו בגדיכם להראות
אבלות ,כי אתם צריכים לקבל את הדין באהבה ובשמחה ,אמנם שאר כל העם צריכים לבכות ולהתאבל על השריפה
אשר שרף ה' ,כי המה אסורים לקבל צרת אחרים בשמחה אלא 'יבכו את השריפה'  -הצרה הגדולה הזאת.
ומוסיף לפרש את האמור במרדכי היהודי 'דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו' )אסתר י ג( ,שעבור 'עמו' היה
דורש טוב  -שיהיה להם טוב הנראה והנגלה ,אכן לכל זרעו היה דורש שלום ,שמלמד אותם לקבל כל הקורות
עימם בשלום ובאהבה.
יא .וכך פירש ה'ספורנו' מה שנאמר )מו ג( 'אנכי הא-ל אלוקי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך
שם' ,וז"ל ,אנכי הקל אלוקי אביך  -אני הוא שאמרתי לאביך אל תרד מצרימה ,אני הוא שאומר אליך אל
תירא מרדה מצרימה אתה ,וזה כי לגוי גדול אשימך שם ,כי אמנם אם היו בניך יושבים פה היו מתחתנים בכנענים
ומתערבים עמהם אבל במצרים לא יקרה זה כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם ,כאמרם רז"ל ויהי שם
לגוי מלמד שהיו מצויינים שם .עכ"ל .ובדבריו מבואר הטובה הנצחית שהיתה בירידת בני ישראל למצרים  -לשמור
על טהרת בני ישראל שלא יתערבו באומות.
יב .שמעתי מעשה נורא מפי הרב יוסף שווארץ שליט"א עובדא דהוה עם אביו הרב אפרים ז"ל ,כי לקראת סוף
המלחמה כששהה באחת המחנות ,הגיעו הרשעים באחד הימים והחלו להפריד את העם חציים לימין וחציים
לשמאל ,והנה הוא רואה כי את כל העם אשר לא נשאר בהם אלא עור ועצמות שלחו לצד אחד ,ואילו אלו שמעט
בשר בהם שלחו לצד השני ,ר' אפרים שאותות ימי המלחמה נכרו עליו היטב ולא נשאר בגופו בשר כלל חשש
שישלחו אותו עם הרזים )דארע(  -בהבינו שרק בעלי הבשר )לפי אותם מושגים( ישארו בחיים לשרת את הרשעים ב'עבודה'
ואת כל השאר ישלחו השמיימה ...עשה עצמו כבעל בשר ,אבל לא ...הרשע מורה לו ללכת לצד הרזים ...החל ר'
אפרים לעמוד על נפשו ,התחנן ובכה לפני רשע שיחוס וירחם עליו  -כילד קטן הבוכה ומיילל לפני אביו שיקנה לו
חפץ פלוני ואביו מסרב לו ,והוא חוזר ובוכה בקול גדול ,רוקע ברגליו ומתחנן בכל כוחותיו ...ולא הועיל מאומה.
מה עשה הקב"ה ,אחרי חצי יום נשמע הקול כי את כל בעלי הבשר הרגו במהרה ,כי באותה שעה כבר התקרבו
כוחות צבא ארה"ב ,והרשעים חששו שמא הללו יגלו על מעשיהם ועל מקומות מחבואם ,לכן הרגו את כולם ,ורק
את הרזים לא הרגו במחשבתם שממילא תוך כמה ימים ספורים כולם ישיבו נשמתם ליוצרם ,וכל ניצלו חיי ר'
אפרים שזכה להקים משפחה לתפארת בית ישראל אחר המלחמה .ללמדך ,כי הקב"ה יודע מה טוב לו לאדם ,על
כן ,שמח בכל אשר יבוא עליך  -אף במה שנראה שחור וחושך ,כי אך לטובתך הדבר.
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 פרשת ויגש- באר הפרשה
אנכי ארד עמך – הקב"ה אתנו בתוך החשיכה

êìòà éëðàå äîéøöî êîò ãøà éëðà' ,(ã åî) ïúùøôá
ìùî êøã ìò ,'ø÷é éìë'ä øàáîå ,'äìò íâ
àøééúî äìäå íé÷åîò íéîì åøáç úà êéìåîù éîì
íéîä êåúì ãøåé åðéà ïë ìò ,òáèé ïô íéîä ìà ãøéì
äééìòä úòá ë"åîë ,äìéçú ãøåé êéìåîä äæù øçà ãò
áåøá äìéçú úåìòì åëéìåîù éîì ïúåð åðéà íéîä ïî
äìéçú àåä äìåò ïë ìò ,íéîá åãáì øàùé àîù åùùç
äðäù ,øîåì ùé êøãä äæ ìò .åéøçàì äìòé êéìåîäå
,'ìôøòå ïðò êùåç íå÷î' äîéøöî úãøî àøééúä á÷òé
,íéøöîì êéðôì ìåëéáë ãøà éëðà ,ä"á÷ä åì øîàù ãò
éðá åàöé ìåëéáë éæà 'íéøöîî ìàøùé úàöá' óàå
ïëìå ,äðéëùä íùî äúìò ë"çà ÷øå äìéçú ìàøùé
Y á÷òéì íãå÷ 'ä úãéøé úà 'äãéøé'á ¯ àø÷á áúë
á÷òé úééìò íãå÷ øéëæä äéìòá åìéàå ,êîò ãøà éëðà
äìéçú äìòú äúà ,äìò íâ êë øçàå êìòà éëðà ¯
á÷òé øàùé àìù éãëá äæ ìëå ,äìòà éðà óåñáì ÷øå
áåúëä ïåùì øàáì ùé äæáå .íéøöîá åãáì ãçà òâø
éì òøéà øùàë óà ,'êðä ìåàù äòéöàå' (ç èì÷ íéìéäú)
íéã÷ä ¯ 'êðä' øáë éøä ,å"ç úéúçú ìåàùì ãò äìéôð
.íãàä úãéøé íãå÷ ãøéì ä"á÷ä
ãç ìëì àìà ,íéøåîà íéøáãä åðéáà á÷òéì ÷ø àìå
ä"á÷äù ãáìá åæ àìù òãéå øéëé ,äéìéãá ãçå
åúáäà ìãåâì àåáì íéã÷î àåä àìà ,äøöä êåúá åîò
,ãçà òâø åìéôà ìàøùé éðáî ùéà ãçôé àìù éãëá
äøö íåéá åéúåðåúùò ãáàì àìù íãàä òãé äúòîå
åðéöî êëå , ידá÷òé é÷åìà êáâùé íù à÷ééã éë ,äëéùçå
úåàøîá ìàøùéì íé÷åìà øîàéå' (á åî) áéúëã ïúùøôá

éåðéòäù øéëä êìîä ãåãù ,àìà .'éåðéò'ä ìò úåãåäì
,'ä úàî íéáåøî íéîçøå äøåîâ äáåè àìà åðéà åîöò
¯ éðúéðò éë ìò ,êéðôì éðà äãåî ¯ êãåà øîà ïë ìò
íãàë íäéìò êì äãåî éððäå ,éìò åøáòù íééåðéòä ìò
íäù éúðåîàå éúòéãé êåúî ,åúòåùé ìò çáùîå äãåîä
.'ä úàî íéãñçå íéáåøî íéîçø äøåîâ äáåè íîöò
ãçô'ä úãéî ìò äøåî ÷çöé éë àø÷ä øåàéá äæå
á÷òé øéëäùîå ,íéøåñééäå ïéãä øå÷î íùîù ,'äàøéäå
äçîù çîù äøåîâ äáåè àìà ïðéà åéúåàìú ìëù åðéáà
÷çöé ãçô'ì ÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ çáæéå ,äøéúé
ùéù äøåîâä äáåèá øéëä éë ïéãä úãéî àéäù 'åéáà
. יגêùåçä úòá
úà 'ä áåùá úåìòîä øéù' (à åë÷ íéìäú) áéúë äðä
úéá'ä ÷"äøä øàéáå ,'íéîìåçë åðééä ïåéö úáéù
'íéîìåçë åðééä' .ì"æå (úåìòîä øéù ä"ã ïúùøôá) ò"éæ 'íäøáà
äáøä êë ìë åéìò åøáòù úåîåìçä ìòá óñåéë åðééä ¯
ë"îçàìå ,ìåãâä ïåéñðá ,øôéèåô úéááå ,åúøéëîá ,úåøö
ìë' (ç áî íéìéäú) áåúëä øîàîë ,íéøåñàä úéáá
øøáúð øáã ìù åôåñáå ,'åøáò éìò êéìâå êéøáùî
ãøéì á÷òé äéä éåàø éë ,åøåáò äáåèì äéä ìëäù
åéåðéîå óñåé ìù åúãéøé úåëæáå) ìæøá ìù úåàìùìùá äîéøöî
'ä áåùá' ,ïë åîë .(íéëìî ãåáëá äîéøöî ãøé êìîì äðùîì
ìëù åòãéå åøéëé äìåàâä äéäúùë ¯ 'ïåéö úáéù úà
åðéô ÷åçù àìîé æà'å ,äáåèì äéä ìëä úåìâäå íéøåñéä
êåúî í÷å åúðùî øøåòúðù 'ïùé'ä åîë ¯ 'äðø åððåùìå
í÷ùë éøä ,áàëå øòö äáøä åîåìçá äàåø äéäù íåìç
åèéáé ïôåàä åúåàá ,åéðéòá ÷åçùì øòöä ìë åúðùî
.ì"ëò ,åøáòù úåøöä ìë ìò äãéúòä äìåàâä äéäúùë

 נראה-  שאין זה אלא 'מראות' ותו לא,' על פי זה פירשו מה שנאמר 'ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה.יג
. אך באמת אין זה לילה כלל,'כ'לילה
וכן ביאר הרה"ק ה'תפארת צבי' )רבי הערשלע מספינקא( זי"ע )בפרשתן( דהנה כתיב )תהלים צ טו( 'שמחנו כימות עניתנו
 מהו 'שנות ראינו רעה' וכי רק 'ראינו' את הרעה והרי הרגשנו אותה על בשרנו כמחט. א, ומקשה,'שנות ראינו רעה
' כי החסרון ב'עניתנו-  מהו אומרו 'שמחנו כימות עניתנו' היה לו לומר 'היטיב' עמנו כימות עניתנו. ב.בבשר החי
 כי אנו מאמינים בני מאמינים שכל, ומבאר בקדשו...אינו רק מיעוט השמחה אלא עצם הצער הייסורים והמכאוב
 שנראה כמו שרעה מתרגשת לבוא-  אין בה אלא ראינו רעה,הנהגת ה' אינה אלא טובה וברכה ואין בה 'רעה' כלל
 אף בימים שנראה היה לנו-  כי ה'טובה' כבר הייתה לנו מראשית דבר, ולזה אמר שמחנו ולא היטיב עמנו,עלינו
' את ה'שמחה' בהנהגת ה, ומה חסרנו.' גם אז כבר היה באמת 'כולו טובה' ולא חסרנו כל 'טובה,כי רעה נחלתנו
. לזה מבקשים שמחנו כימות עניתנו... כי היה נראה כזמני רעה- עמנו
 דהנה,' ידועים דברי הגה"ק ה'חפץ חיים' )ח"ח עה"ת ריש פרשתן( על הפסוק )מה ג( 'ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף.יד
 דבכל, על מה עשה ה' להם ככה,' היו מסובבים 'מלאים קושיות כרימון,מאז באו האחים למצרים לשבור אוכל
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àöéå úùøôá ïëå '...äîéøöî äãøî àøéú ìà ...äìéìä
àìù äî äìéìä úåàøîá åðéáà á÷òéì ä"á÷ä äìâð
'äîëç êùî'ä øàáîå ,÷çöéå íäøáà ìöà ïë åðàöî
)'úãøì' úåãòåî åéðô åéä åìà íéðîæ 'áá éë (éëðà ä"ãá
ïëì ,äìåãâ äëéùçå äîéà íå÷î ,õøàì õåçì úåìâì
åúåàøäì ,à÷éã äìéìä úåàøîá ä"á÷ä åéìà äìâð
åîò ìöà ä"á÷ä ïëåù úåìâáå äìéì úëùç úòá óàù
íäîò äðéëù ìááì åìâ (.èë äìéâî) åøîàù åîëå ,ìàøùé
)úðëåù äðéëùä äìéì úëùçá óàå ,(úåîù ô"éø ÷"äåæ 'éò
.ìàøùé éðá êåúá
íåéá 'ä êðòé' (á ë íéìäú) àø÷ä úà æ"éôì øàáîå
äøùéå 'ä êðòé .'á÷òé é÷åìà íù êáâùé äøö
úåìâä úëùçá äéäúùë äøö íåéá óà ,êéìò åúðéëù
÷æçéå íîåøé Y êáâùéå ,åúåìâå åúåëùçá ãçå ãç ìë Y
á÷òéì äìâúä øáëù äî ¯ á÷òé é÷åìà ,êáéì úà
éáø ö"äâä) äìéì úëùçá óà éåöî ä"á÷äù ä"ò åðéáà

äîëç êùîä éøáã úà ãàî ááçî äéä ì"÷åöæ é÷ñîøáà ìà÷æçé
ìëì åìà íéøáã òéöäì äáøî äéä ùâéå úùøôá äðù ìëáå ,åììä
ìöá àáä

÷.(åúøå

íå÷î ïéà øúåéá ìåãâä éùå÷ä úòùá íâ ,äúòîå
 ììë ùåàéìטוïëåùä àåä åðëìî åðéáà éøäù ,
 å"ç åðì òøäì àá àìå ,úàæä úòá åðîòטזäì æîøå .
éáø ÷éãöä íùî ò"éæ àé÷ñðéùåã õ"éøäîä ÷"äâä
(ä"ëùú éøùú úåãçàúä øáã) ì"öæ äáåùú ìòá òì'äùî
êà øîåàå éúàî ãçàä àöéå' (çë ãî) ïúùøôá ÷åñôá
ùàééúî åðéà 'ä úà ãéîú øëåæä éë ,'óøåè óåøè
äøö äæéà åà äòø åì òøàé íà óà éë åòãéá ,íìåòì
åìæî òøåäå å"ç åîöòî 'äø÷î' òøéàù úîçî äæ ïéà
äùòð ìëä àìà ,íéùàééúîä ìù íäéúåáùçîî á"åéëå
åéðôì äìâúúù äëøáìå äáåèì ìëäå ,ä"á ì÷ä éååéöá
àéöåäù ¯ 'éúéàî ãçàä àöéå' øùàë êà .úòä àåáá
êà øîåàå' ,ãçåéîå ãéçé ãçàä àøåáä úà åçåîå åáìî

פינה שפנו שם לא היה אור במושבותם ,תחילה 'ויתנכר אליהם' ' -וידבר איתם קשות' ,ואף הוסיף לחשדם כמרגלים,
לאחמ"כ נוסף הציווי להביא את בנימין ,ו'נתפסו' כגנבים ב'פרשת הגביע' ,אמנם כל 'מה נשתנה' האלו נתחוורו
באחת ,ונמוגו כאין וכאפס ברגע שהכריז יוסף 'הוציאו כל איש מעלי ,ואמר להם אני יוסף ,דבב' תיבות אלו יישב
להם בפעם אחת את כל תמיהותיהם.
ואמר ה'חפץ חיים' שאף אנו מסובבים זה כאלפיים שנה בגלות המר הזה ,עם 'קושיות סתירות ותמיהות' על כל
הקורות אותנו בגלות המר הזה ,אמנם לעתיד לבוא כשיכריז בורא עולם אני ה' ,יתיישבו כל ההדורים ,והכל יבוא
על מקומו בשלום ,באשר יתגלו לעינינו טעמי וסיבת המאורעות  -היאך היה כל מקרה וצרה אך ורק לטובתנו
השלימה בחשבון מופלא ומופלג .אמנם אם נחיה מעתה באמונה זאת ,שכבר מעתה נכיר ש'אני ה'' ,יתיישבו לן כל
הקושיות וממילא 'תו לא קשה מידי' ,וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר.
טו .ויזכור מה שכתב הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע בפרשתן על הפסוק שנכתב בפר' מקץ )מב( 'וירא יעקב כי יש Łבר
במצרים' ,גם במצרים ודחקות יש שבר לשון תקווה ]וכמו łברו על ה' אלוקיו  -תהילים קמו ה[.
טז .שמע נא לדברי הרה"ק ה'שם משמואל' זי"ע )עמ' רצ"ט( בפסוק בפרשתן )מה כז( 'וירא את העגלות אשר שלח
יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם' ,וביאורו ,ד'עגלות' מלשון 'עיגול' כי אופני העגלה 'עגולים' הם ,והנה,
כל נקודה ונקודה שבעיגול אף בעת ירידתו למטה אינו נחשב 'ירידה' בתכלית ,כי ירידתו זו היא עצמה תחילת
עלייתו שנית ,וחוזר חלילה )בסיבוב הגלגל( .והוא רמז ומשל נפלא לכל אשר יארע לאדם בהאי עלמא  -שכל ירידה
אינה ירידה בתכלית ,והחכם יראה בכל ירידה תחילת עליה ,ויבטח בה' שהנה בוא תבוא עלייתו ,וכן בעליה לא
יתגאה לבבו כי הרי הוא קרוב ומסוכן לירידה ,וזו עצה הנכונה לכל בר ישראל לשים כלל זה תמיד נגד עיניו ,וזה
מה שרמז יוסף הצדיק ליעקב במה ששלח לפניו 'עגלות' להורות לו כי אף שיורד עתה לגלות המר  -גלות מצרים
והיא השורש לכל הגלויות הכלליות והפרטיות עד ביאת גואל צדק ,אך ירידה זו אינה אלא כי אם לצורך עליה ,וזהו
אומרו 'את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו'  -שירידה זו 'נשיאות' היא לו ,וכראות יעקב את הרמז אשר
שלח לו יוסף ,הבין בעצמו שמחשבה זו גופא החזיקה את יוסף בכל שנותיו במצרים ,ועל ידי זה נשאר 'חי' ולא
מת תחת מלתעות הייאוש ,ומזה ותחי רוח יעקב אביהם  -שמזה הירידה רק תבוא לו עליה.
שמעתי מרב חשוב ת"ח מופלג שליט"א הדר בעי"ת בני ברק ,שזהו פירוש בקשתנו 'ויהיו רחמיך מתגוללים על
עם קדשך' כי אנו מבקשים כמו שעד עתה הייתי בבריאות השלימה ומתפרנס ברווח וכיו"ב בכל העניינים ועתה
נתגלגל הגלגל למטה  -הן ברוח הן בגשם ,כך עתה יחזור הגלגל לעלות ממטה למעלה.
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 פרשת ויגש- באר הפרשה

,úåáéú â"ì íäå ,êéáà ÷çöé ééç úåðùî êéúåðù åøñçé äãáàå äôøèð äðä øîåì ùàééúð ïëì Y 'óøåè óøåè
á÷òéå íéðù ô"÷ éç ÷çöé éøäù åééçî åøñçð äæ ïééðîëå ïä úåéðçåøá ïä ñåðî ìë éì ïéà øáëå ,éùôð úåå÷ú
úåáéúä ïéðîã ,äù÷ äøåàëìå ,íéðù æ"î÷ íà éë éç àì
. יזúåéîùâá
úåáéú ä"ë àìà åðéà äòøô ìà á÷òé øîàéå úáéúîù (ã"ôøú) ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîåà äéä êëå
.íéðù â"ì åì åøñçð òåãî ïë íàå ,â"ì àìå
àäá øàáì ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä åéáà íùî
ìòã ,(â¯à"ìùú øñåî úåçéù) ì"öæ õéáìàåîù ç"øâä øîàå äéòùéì êìîä åäé÷æç øîàù (.é úåëøá) 'îâá àúéàã
äãç áøç åìéôà ,àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë' àéáðä
ìù åééç úåðùî íãâðë øéñçäì) úåáéúä íéðîð êçøë
íòèäå ,á÷òéì äòøô úìàùá Y ïåùàøä 'øîàéå'î (á÷òé ,'íéîçøä ïî åîöò òðîé ìà íãà ìù åøàååö ìò úçðåî
äî ,ïðåáúäì ùé äøåàëìã ,á÷òé ùðòð íäéìò íâù áøò úåéäì åîöò ìò ìáé÷ù ,äãåäé åðééä àáà éáà éë
ïååéëî ,àìà ,åééç úåðù ïéðî úåãåà åìàùì äòøô äàø åéúåàéáä àì íà åðù÷áú éãéî' á÷òéì øîàå ,ïéîéðá ìò
øòö íéòéáî åéðôå ,øãå÷å çåçù åìåë åéðôì ñðëð åäàøù ãáàì ãîåò ïëàå ,(è âî) 'íéîéä ìë êì éúàèçå ...êéìà
ïëìù êééç éðù éîé äîë äòøô åúåà ìàù äæì ,áåàëîå àìà ùàééúä àì ïë éô ìò óàå ,úåîìåòä éúù úà
ìù äìàùä ìò íâ ùðòð ïë ìò ,óåôëå øãå÷ äë êðä äãç áøç åìéôàù äé÷æç ãîì åðîîå ,'äãåäé åéìà ùâéå'
יח
íå÷îá) øãå÷ åëåìéäá éë øîåìë ,ïåùàøä 'øîàéå'á äòøô . íéîçøä ïî ùàééúé àì íãà ìù åøàååö ìò úçðåî
úåøöä ìëî åúåà åìéöäá ,åîò åéúåàìôðå åéñð ìë ìò 'äì úåãåäì
ìë åðì ïéàù óàå .ïë åìàùì äòøôì íøâ (ùøãîá åðîðù

מדוע פניך – ע"י האמונה יאירו פניו של אדם תמיד

äæî ãåîìì åðéìò íðîà Y åðéáà á÷òéá äâùä õîù éîé äîë á÷òé ìà äòøô øîàéå' ,(è¯ç æî) ïúùøôá
.ïìéãì òâåðä úà
éðù éîé äòøô ìà á÷òé øîàéå ,êééç éðù
ééç éðù éîé åéä íéòøå èòî äðù úàîå íéùåìù éøåâî
 תפילה מתוך התעוררות הלב וקרבת אלוקים- ויגש אליו
,'íäéøåâî éîéá éúåáà ééç éðù éîé úà åâéùä àìå
ø"øá) ùøãîá àúéà ,'äãåäé åéìà ùâéå' ïúùøô ùéøá äòùá ,(ïúùøôá íéð÷æ úòãá àáåä á"ñô úéùàøá úãâà) ùøãîáå
,'åëå äîçìîì äùâä øîåà äãåäé éáø' (å âö
éðà ä"á÷ä åì øîà ,'åéä íéòøå èòî' á÷òé øîàù
äùâä éøîà åðáø ,ñåéôì äùâä øîåà äéîçð éáø ,óñåé íâ äðéã úà êì éúøæçäå ,ïáìîå åéùòî êéúèìî
éëøã æîøð åìà íé÷åñôá éë ÷"äôñá øàáúðå .'äìéôúì íéðîðù êééç ,íéòøå èòî íäù êééç ìò íòøúî äúàå
. יטäìéôúä úãåáò
äæä ïéðîëå 'éøåâî éîéá' ãò 'øîàéå' ïî ùéù úåáéúä
 ובצאתם,' ובזה רמזו הא דכתיב בפרשתן בירידתם למצרים )מו כז( 'כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים.יז
,'מצרים הוא אומר )שמות יב לז( 'ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף
 והקב"ה השלים,ואיתא ב'ילקוט שמעוני' )ויגש רמז קנב( שבירידתם למצרים חסר להם אחד להשלים למנין שבעים
( ובעלייתם חסר אחד למנין שש מאות אלף והקב"ה השלימו כדכתיב )שם,'כדכתיב )מו ד( 'אנוכי ארד עמך מצרימה
' פעמים שה'חשבון-  כי גם בכל מקרי ומאורעות האדם, מכאן למדנו עצה ואורחות חיים.''ואנוכי אעלך גם עלה
...לא מתאים לו כל כך )ס'שטימט עפעס נישט דער חשבון( עצתו שיכניס לחשבון את הקב"ה והכל יתיישב וינוח בשלום
 סיפר הגה"ח רבי שמאי גינזבורג זצ"ל שבעת שנפגשו הני תרי קדושים הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע והרה"ק.יח
 בתוך שיחתם נענה ה'אמרי אמת' ואמר למהר"א איתא שלאחר שיוסף,'ה'אמרי אמת' זי"ע אחר ה'מלחמה
( שיוסף בכה על חורבן שני בתי מקדשות: ובחז"ל )מגילה טז, איש על צווארי אחיו- התוודע אל אחיו בכו יוסף ובנימין
, ולכאורה אינו מובן. בנימין בכה על משכן שילה שהיה בחלקו של יוסף, ולאידך,שעתידים להיות בחלקו של בנימין
 אלא יש, שעל חורבן שלו אין לבכות, אלא מכאן יש ללמוד,מדוע לא בכו כל אחד על חורבן ההיכל שיהא בחלקו
 אך על חורבן, ורק על חורבן בית חברו יש לבכות כי זהו גמילות חסדים. לשוב ולהקים מחדש את הנחרב,להתחזק
. ישכח מכל צערו ויתחיל לבנות מחדש-  כי הבכי אינו אלא מייאש- ביתו אין לבכות
 האדם, בדרך רמז התורה מלמד את בנ"י סדר תפלות ישראל, כתב הרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע )ד"ה ויגש( וז"ל.יט
 ולחשוב בלבו כמו שאמר יהודה בפר' מקץ )מד טז( 'ויאמר,העומד להתפלל צריך לעמוד לפני ה' ברוח נמוכה
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באר הפרשה  -פרשת ויגש

êéøö ììôúîä (áëù 'éñ äìéôú 'ìä) 'ç÷åø'ä áúë äðäå
.(:ä÷ úåîáé) äìòîì åáìå äèîì åéðéò ïúéù
'â áåúëù úåòéñô 'â åéðôì êìé ììôúäì õåôçéùëå
ùâéå ,äãåäé åéìà ùâéå ,íäøáà ùâéå .äìéôúì úåùâä
,'ùâéå' é÷åñôî äìéôúì äùâä íéãîì åðéöîð .'åäéìà
éáâ áéúëã 'ùâéå' åäî ,øåàéá êéøö äøåàëìå .ë"ò
éøäù ,ùâéå êééù äãåäé éáâ àîìùá ,åäéìàå íäøáà
êøöåä åéìà øáãì åàåááå ÷éãöä óñåéî ÷åçéøá ãîò
ìöà êééù äùâä äî êà .åéìà áø÷úäìå åéìà úùâì
éðôì ììôúäì íàåáá Y àéáðä åäéìàå åðéáà íäøáà
øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî ä"á÷ä éøä ,ìë ïåãà
.ääîúà ,áø÷úäìå úùâì åëøöåä ïëéäìå ,äéðéî éåðô

åîöò áø÷éù äðååëä ïéà ,ïàë äøåîàä äùâää ïéðòì
çéù êåôùìå ììôúäì åàåááù ,àìà ,åôåâ úà øîåìë Y
øøåòé àìà åãîò ìò ãåîòì øàùé àì åé÷åìà 'ä éðôì
ìà áø÷úî àåä äðäù äùâøääå äòéãéä úà åîöòá
åùôðá ÷å÷çì úåòéñô 'â êìé ïëìå ,åéìà øáãîå 'ä
íãå÷ óàù åäéìàå íäøáàî ãîìð äæå .úàæ äòéãé
úå÷áãä ùàá íéøòåáå 'ä ìà íéáåø÷ åéä äìéôúä
íîöò åøøåòå åáù äìéôúì íúùâá íå÷î ìëîå ,ãéîú
øúéá ä"á÷ä ìà áø÷úäì úåáø÷úä úìåòô äæéà åùòå
 æåòå úàùכ.
אעלך גם עלה – התעלות הבאה על ידי העמידה בנסיונות

éë åúåà úåðòì åéçà åìëé àìå' ,(ã¯â äî) ïúùøôá
÷éúòéù àéä äùâä ìù äúåäî éë ,íé÷éãö åøàéáå
'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë ,'åéðôî åìäáð
íúåàøá åéðôî åìäáð íéçàäù (â"îøú ,å"ìøú ùâéå) ò"éæ ,á"åéë ,øçà íå÷îì áø÷úéå íå÷î äæéàî íãàä
יהודה מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצטדק האלוקים מצא את עון עבדיך' ,עכ"ל.
וביאר המגיד מדובנא במשל כדרכו בקודש )משלי יעקב אות סז(' ,ראובן' נתחייב ממון הרבה ל'שמעון' ותבע אותו
למשפט ,אמרו לו 'אוהביו וחכמיו' ,אין לך עצה כי אם לגשת אל השופט ולהישבע שאין לך לשלם ,ואולי יחוס
אולי ירחם ...קיבל דבריהם והשיג לעצמו בגדים נאים ויקרים ואף מרכבה הדורה ומפוארת למען יסע בה אל מקום
המשפט ...אמרו לו ,אוי כסיל שכמותך ,כיצד תוכל לפצות פה ולומר 'אין לי' כאשר הינך מופיע במלוא הדרתך,
דע כי בגדי החמודות אשר הנך לבוש בהם ו'מרכבת המשנה' הם מוכיחים יותר ממאה עדים כי שקר בפיך ,ולא
ישמע השופט לדבריך ...אין לך עצה אלא ללבוש בגדים מקורעים ומטולאים כאחד הריקים ולרכב על סוס כחוש
המהלך בכבודות כמנהג העניים ,אז יאמינו לך שאכן אין לאל ידך לשלם את החוב הגדול.
והנמשל מובן ופשוט ,כי עד כמה אנו חייבים למלך מלכי המלכים ,ואין לנו פה להשיב אלא זאת שיראה עמידתנו
דלים וריקים ,כי קטון יעקב ודל ואין ידינו משגת לעבדו כראוי ,על כן בעמדנו לפניו בתפילה עלינו להכניע עצמנו
בלב נשבר ונדכה להראות עניותנו לעין כל ...ועל זה רמזו חז"ל באמרם )ברכות י' (:לא יעמוד אדם לא על גבי כסא
ולא על גבי שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל ,אלא במקום נמוך ויתפלל ,לפי שאין גבהות לפני המקום' ,כי אי אפשר
לעורר רחמים שתתקבל התפילה אלא אם משפיל דעתו ומכניע עצמו לפני המקום ב"ה.
כ .ואל יאמר מי אנכי שאעמוד לפני מלך קל רם ונישא ,הרי חוטא ופושע אני ורבות המריתי את פי יוצרי ובוראי,
כיצד אעיז פנים לעמוד לפניו להתחנן שיחנני ויטיב לי כזאת וכזאת .כי כבר למד הרה"ק מראפשיץ זי"ע )זרע
קודש( מהפסוק 'ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני' ,שבא ללמדנו דרכים ועצות ל'תפילה' ,ראשית ,שידע ויזכור את
'שרשו' שהוא מבני אברהם יצחק ויעקב ,והרי כתיב )דברים לב ט( 'יעקב חבל נחלתו' ,כלומר ,שהננו ממש כדוגמת
החבל ,שאף כשהוא ארוך מאד אם תנענעהו בצדו האחד יתנענע גם הצד השני ,כיו"ב הרי אנו 'מקושרים בחבל'
עם אבותינו הקדושים בקשר בל ינתק ,וממילא ישיב האדם לעצמו ,באיזה פנים שיש לי מכל מקום מזרע האבות
הנני ,ובעת תפילתי מנענע אנוכי את החבל מלמטה ,ובזה מתנענעים יחד כל העולמות העליונים ,אם כן וודאי
שתפילתי תעשה פרי למטה ושורש למעלה )עיי"ש היאך שמפרש את הפסוק בהאי מילתא(.
עוד עצה טובה מרמז ה'זרע קודש' בפסוק זה ,במה יתחזק האדם לעמוד בתפילה נוכח פני ה' ,לפי מאמרם
)ברכות ז' (.מניין שהקב"ה מתפלל' ,ויחשוב אף שאינני ראוי להוציא דברי תפילה מפי ,מכל מקום הרי הקב"ה מתלבש
בי ,ומוציא יחד עמי את תיבות התפילה ,וזהו דבר הכתוב 'ויגש אליו יהודה' ,שהלא כאמור 'הגשה' היא לשון
תפילה ,והיאך יגש אל התפילה ' -אדוני שאל את עבדיו' ,שהקב"ה שואל ומתפלל יחד עמו ,על כן בכל מצב
ומדריגה בה הנני עומד יש לי להתפלל.
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 ïåøçà øåãì úàæ áúëú èøôáåכבúééùå÷ äòåãé éë ,
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כא .מעניין לעניין באותו עניין ,בפרשתן )מה כו-כז(' ,ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים
ויפג לבו כי לא האמין להם ,וידברו אליו את כל דברי יוסף ...וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו
ותחי רוח יעקב אביהם' ,ביאור נחמד ביאר הגאון ר' יוסף נחמיה קורניצער זצ"ל וז"ל )בשינוי( .עיין ברש"י ז"ל שכבר
נתעוררו חז"ל לתת טעם מה סימן מצא בעגלות שעי"ז חייתה רוחו והאמין לדבריהם .והיה נראה לפענ"ד ענין חדש,
שהרי פרעה אמר ליוסף 'ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם וכו' ,ולכאורה צריך
ביאור למה פרט לכם ,לטפכם ,ולנשיכם ,היה לו לומר קחו לכם עגלות ובואו הנה .ונראה עפ"י עניות דעתי ,עפ"י
דברי קדושת זקיני בעל חתם סופר זצ"ל ב'תורת משה' )פרשת נצבים( דכתיב אתם נצבים וכו' כל איש ישראל טפכם
ונשיכם ...כי בהקהל העם יחד לפני משה חשש שמא יבואו לידי מכשול  -תערובות אנשים ונשים גם יחד ,לכן
הפסיק ה'טף' בין איש ישראל לנשיהם  -שייעשה כמין מחיצה והפסק בין האנשים והנשים ,עיי"ש כי מתוק הוא.
והנה ,הגם שהיה יוסף הצדיק שלם בכל מדה ומעלה של צדקות חסידות ופרישות ,אך העולה על כולנה הוא מדתו
מדת יסוד יוסף ,ונעלה קדושתו בענין גדר מן הערוה ,ואין ספק כי גדולתו בענין זה עשתה רושם על העם השוכן
בתוכו ,כי ישיבת צדיק במקום עושה רושם ,עד שגם פרעה ידע והבין כי אחי יוסף הצדיק בוודאי נשמרים ונזהרים
ביתר שאת מכל ענין תערובות ,ונבלה הוא להם לבוא וליסע האנשים על הנשים גם יחד ,על כן אמר זאת עשו קחו
עגלות כאלו לכם לטפכם ולנשיכם ,פי' עגלות המתוקנות לכך  -שהטף יפסיק בין לכם ונשיכם ,ודו"ק .והנה בבוא
אחי יוסף ליעקב וספרו 'עוד יוסף חי' אעפ"י שהוא יושב בארץ מצרים בערות הארץ בין שטופי זמה בכל זאת
עודנו באמונתו יחיה ,ומדת יסוד יוסף לא נפגעה .ולא עוד ,אלא שהוא מושל בכל ארץ מצרים ,ומדתו זאת עשתה
רושם לטובה גם על העם אשר הוא יושב בו ,ויפג לב יעקב  -כי לא האמין ששייך להיות קדושה כזאת במצרים
ארץ הזימה ,אולם אחרי רואו העגלות אשר שלח ,כי המה באחת מתוקנים על טהרת הצניעות והפרישות כדת
ישראל שיהיה הפסק בין אנשים ונשים  -ותחי רוח יעקב ,מזה נוכח לדעת כי באמת עוד יסוד יוסף חי ,וכי רוחו
מושלת בארץ מצרים.
כב .דברים נלהבים אמר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע )שש"פ ד"ה כתר( במעלת דורות האחרונים ,כשהוא נושא משלו
לאותם היורדים לעמקי האדמה לחצוב משם אבנים טובות ומרגליות ,שכידוע האוויר חנוק שם מאוד ובסכנה
גדולה נמצאים כל ה'כורים' ,ואי אפשר לשלוח לשם אלא אנשים פשוטים ,קשי-יום שאין להם כבר מה להפסיד
בחייהם ,אך דייקא על ידיהם נשלם כתר המלכות לתפארה ,הם מוציאים את המרגליות ומצחצחים אותם בהודם
והדרם ומידם באים יהלומים הללו 'על שולחן מלכים'  -בראש כתרו של המלך .וכך הם ה'דורות האחרונים ,שהחשכות
גדולה כ"כ ,ואפילו גדולי ארץ שהיו בדורות הקודמים לא היו יכולים לעמוד בפני האויר הטמא' ,אך דייקא על ידינו
נשלם 'כתר המלכות' ,כי חביב ביותר לפני הקב"ה אותם דברים הנקנים בקושי ובשעת נסיון והסתר.
כעין זה אמר ה'משגיח' הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל ,במשל לאחד שניגש אל המלך ואמר לו ,לגודל אהבתי
ותע ,łהשיב לו המלך ,אין לי צורך בחייל או בגענראל )מפקד( שכן רבים הם
אליך ברצוני לשרת אותך ,ומה רצונך ְ ֵ ָ
אנשי הצבא כחול אשר על שפת הים ,אלא שזקוק אני למי שישמור על ביתי ,ויתהלך בתוך הבלאטע )בוץ( שסביבות
הבית כשהוא שקוע שם עד לארכובותיו ...ולזה נדמים אנשי הדור האחרון ,שרצונו של השי"ת שניכנס בתוך 'הבוץ',
ומשם נעבד אותו ונעשה רצונו מתוך כל הזוהמא והקושי שיש בדורנו אנו...
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ותחי רוח – לחיות עם תכלית טוב

óñåé çìù øùà úåìâòä úà àøéå' ,(æë äî) ïúùøôá
äë .'íäéáà á÷òé çåø éçúå åúåà úàùì
úùéáë ãåîòá ,óøàãñøòèàî) 'äçîù äðòî' øôñá áúë
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä åð÷æ éøáã úîã÷äá (øöéä
,íéòùøäù ,'ïåëìäúé íéòùø áéáñ' (è áé íéìäú) ô"äò
ìëåàù ,ãçà øéö ìò íéááåñ ãéîú íäééçå íúìåòô ìë
äøåçñá ÷åñòì çë åì äéäéù éãë åôåâ íèôîå äúåùå ì"öå ãéâîä áøä .ì"æå ,'æøàáìàååî ÷"äøä àéáä äë
ìëåéù éãë ¯ óñàîù ïåää åì äîìå ,åðåä úåáøäì òîù èééç ùéà ÷òåöùë äúò ,øîåà äéä õéðæà÷î
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 åééç éîé ìë äìéìç øæåçå ãåáòì çë úãåáò) ãçàá åúîùð äàöéå íùä ùåãé÷ ìò åúâéøäáכדïë ïéàù äî ,
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כג .חיבה יתירה נודעת לימי ההסתרה והנסיונות ,וכבר אמרו להמליץ על דברי רש"י בפרשתן )מו ב( 'ויאמר יעקב
יעקב ויאמר הנני' ,וברש"י 'יעקב יעקב' לשון חיבה .והקושיא מפורסמת דהרי השם 'ישראל' בבחינה גבוהה יותר
מ'יעקב' ,דידוע ,שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום נקראים 'ישראל' ,וכשאינם עושים רצונו נקראים 'יעקב',
ואם כן כשחפץ ה' לקראו ב'לשון חיבה' הוה ליה למימר 'ישראל ישראל' ,אלא ,משל למלך שיצא למלחמה עם
צבאו ,תוך כדי הקרב ראה אחד מהלוחמים שהשונאים מתקרבים למלך ועומדים להזיקו ,נלחם בהם החייל במלחמה
עקובה מדם עד שהציל את המלך מידם ,בעת הקרב הקשה התלכלכה כל כתונת החייל בדם ,בחזרם לארמון
המלוכה ,קרא המלך לחייל זה וינטלו וינשאו מעל כל השרים ,והעניק לו כתונת זהב ,ואת הכתונת המלוכלכת בדם
ציווה להניח ב'בית גנזיו' ,בכל עת מצוא היה המלך שמח עמו בשמחה גדולה ובאהבה יתירה ,אך זכרון האהבה
לא בא למלך מראיית בגד הזהב אשר הוא לבוש בו כעת ,אלא מאותו בגד המוכתם בדם ,והנמשל פשוט ,כי חיבת
ה' לעמו באה אך ורק מהמלחמה בזמנים הנמוכים המכונים 'יעקב' ,ולא מזמני ה'אורה' המכונים 'ישראל'.
כד .כענין הזה רמז כ"ק האדמו"ר מסקולען זצ"ל )נועם אליעזר בפרשת תולדות( ומקדים להביא את דברי ה'מגיד מדובנא'
המפרש את דברי הגמרא )ביצה טו' (.הני בבלאי טפשאי דאכלא נהמא בנהמא' ,דהכוונה שהם אוכלים בכדי
שיהיה להם כח לאכול שוב ,והיינו שיוצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב תחת ה'בוס' שלו ,וכל כך למה כדי
שבסוף החודש יקבל 'משכורתו שלימה' ,ולשם מה הוא זקוק למעות ,כדי שיוכל לקנות מאכל ומשתה ,ומדוע הוא
זקוק למאכל ומשתה כדי שיהא לו כח לעבוד ,נמצא זה האיש עובד כדי להרוויח ממון ,וממונו נעשה לקניית אוכל
והאוכל בא ליתן לו כח לעבוד וחוזר חלילה כי המה עובדים כדי להרוויח מעות ,ומרויחים מעות כדי לאכול ,אוכלים
כדי שיהיה להם כח לעבוד ,וחוזר חלילה ...משא"כ יהודי אוכל כדי שיהיה לו כח לעבודת השי"ת ,ותמיד יש לו
תועלת נצחי ורוחני מעבודתו .עפי"ז ביאר הרה"ק מסקולען את הכתוב 'ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום
האדום הזה על כן קרא שמו אדום' ,וצ"ב ,וכי עבור שהכריז כן פעם אחת יקראו לו לעולם 'אדום' ,אלא ביאורו,
שלא היה כאן 'פליטת פה' פעם אחת ,רק זה היה מהות חייו שהיה עובד כגלגל החוזר ,אדום בשביל אדום ,היינו
אוכל כדי ...לאכול שוב בלי שום 'תחנה סופית' או תועלת נצחי מכל מעשיו.
כמו כן שמעתי מאחד מגדולי ירושלים בנש"ק מרביץ תורה שליט"א כי בימים מקדם היה קיים בית הכנסת
מיוחד לעובדי הנמל בחיפה ,המבקר בביהכנ"ס לא היה מעלה בדעתו כי יש 'גבאי' באותו ביהכנ"ס באשר 'בוקה
ומבולקה' שולטים בו בכל פינה ופינה ,גם תפילות לא התקיימו מלבד אחת ביום  -מנין לתפילת מנחה .פעם אחת
נקלע לשם אורח והתפלל מנחה עם המנין דשם ,והנה הוא רואה שבחזרת הש"ץ מסבב מאן דהו ברחבי ביהכנ"ס
וקופת צדקה בידו כשהוא מקשקש בקול כאומר 'צדקה צדקה' ...וישאלהו האורח לשם מה זקוקים אתם לקופה
של צדקה ,אמר לו האיש  -לשם החזקת גבאי ,ולשם מה זקוקים אתם לגבאי  -כדי שיעשה מלאכתו נאמנה ויסבב
בין המתפללים כשקופתו בידו ...תכלית דבר הגבאי מיועד לסבב עם הקופה והקופה מיועדת להספיק תשלומי
הגבאי ...וחלילה לנו לנהוג כיוצא בזה ,אלא עלינו לזכור כי לא לתוהו נשלחנו לזה העולם אלא לשם מטרה ושליחות..

 פרשת ויגש- באר הפרשה

âé

úà ìàù äòøô äðäå . כהåìà íéðîæá 'úî' äéä åáù
äèéáäå àð äàø ,á÷òé åäðòéå ,êééç éðù éîé äîë á÷òé
,äàîå íéùåìù íä íìåòä äæá éúøâù Y 'éøåâî éîé'
íðéà 'ééç éîé' éë ,'ééç éîé' íäéìò øîàéé àì ìáà
éåàøë íéúàìî àì áì ïåáàãìù 'íéòøå èòî' àìà
äøåúäù á÷òéë åðì éî éë ,åðéúåáà ìù íúåðúååðò úà àð äàø)
äðù ã"é ïîèð ïëå 'íéìäåà áùåé íú ùéà á÷òéå' åéìò äãéòî äîöò
øîà ë"ôòàå ,äèéîá úçà äìéì úðéù éìáî øáòå íù ìù íúáéùéá

.( כוééç

éðù éîé åéä íéòøå èòî éë åîöò ìò

 על ידי מחלוקת מאבדים פרנסה- לא כהתה עין האחווה
ובמעלת האחדות

êáéå åéçà ïéîéðá éøàååö ìò ìåôéå' ,(ãé äî) ïúùøôá
äëá óñåé ,é"ùøáå 'åéøàååö ìò äëá ïéîéðáå
ïéîéðá ìù å÷ìçá úåéäì ïéãéúòù 'úåùã÷îä' éúù ìò
ãéúòù äìéù ïëùî ìò äëá ïéîéðá åìéàå ,áøçéäì ïôåñå
÷"äøä äù÷îå .áøçéäì åôåñå óñåé ìù å÷ìçá úåéäì
,(æ"ààî ä"ã ïúùøôá ìàøùé éøáã) ò"éæ øéîæà÷î ìà÷æçé éáø
íéçà éðù åùâôéùë íìåò ìù åëøã àåä êë éëå .à
íäéùòî úéùàø úåéäì ,úåáø íéðù äæ úà äæ åàø àìù
.á .àéä äçîùå äåãç úò àìä ,'úåöç ïå÷éú' êåøòì
ïáøåç ìò àìå ,åäòø ìù åðáøåç ìò ãçà ìë åëá òåãî
äìéù ùã÷î ïáøåç ìò ïéîéðá äëá êéà .'â ,åîöò
ìù å÷ìçá ùã÷îä äðáéé àì éøä ,óñåé ìù å÷ìçáù

äøåçñá ÷ñåò ,úòãä úáçøäá ãåîìì éåðô åáì äéäéå
àöîðå ú"úì åéðá ìãâìå ä÷ãöå ãñç úåùòì ìëåéù éãë
÷éãöä óñåé æîø úàæå .äãáëð úéìëúì àåä åúééùò ìëù
'äìåâò' êìéì åðééä 'ìåâò' ïåùìî àåä éë ,äôåøò äìâòá
,'äôåøò' àéä Y úéìëúå õ÷ âéùäì éìá ááåñ ááåñ ¯
êìåä åîåúá ÷éãö éë .íãàä ééç úà óøåòå úéîîä àèç
àåäù óñåé æîø úàæå ,úîà úøèîì àáì åùàøá åéðéòå
ãéîú åéáàî ùøéôù æàî éë ,å÷ãöá ãîåòå éç åðãåò
åîë äøèîä úà àéèçä àìå ,äôåøò äìâò úùøôá ÷ñò
.úéìëú ïéàá åúðçö íå÷îì äáåøàá àîåñë êìåää òùø
øîàéå' ,(è¯ç æî) áéúëã ,ïúùøôá ãåò æîåøî á"åéë
á÷òé øîàéå ,êééç éðù éîé äîë á÷òé ìà äòøô
èòî äðù úàîå íéùìù éøåâî éðù éîé äòøô ìà
ééç éðù éîé úà åâéùä àìå ééç éðù éîé åéä íéòøå
àì äòøô éë ,äòåãé ääéîúäå .'íäéøåâî éîéá éúåáà
...'åéøåâî éîé' ìò áéùä òåãîå 'åééç éîé' ìò ÷ø åìàù
øàáîå ,íéòøå èòî øîà 'åééç éðù éîé' ìò òåãî ãåòå
úåðùë úåðîäì íéáùçð 'íééç'ä éë (ïúùøôá) í"éáìîä
úãåáòá åéúåðùå åéîé úà àìîî àåäù éôë ÷ø íééç
¤ § ¤ ééç éçä éë ,'ä
êìäîå äúåùå ìëåàù Y ãáì ùâøä
íéàøð ùîî á"åéë éë ,äîäáë àìà åðéà äðäå äðä
àìà íðéàå íãàë éç áùçð åðéàå ...äîäáä ééç éîé
'íãà'ä ÷ìç éë 'åééç' éîé àì ,äæä íìåòá 'åéøåâî' éîé

, כי אביו היה אדם מגושם ביותר... בדרך משל ומליצה מספרים על בחור עלם חמודות שלא הלך לו בשידוכין.כה
 מה, עד שבא אחד השדכנים והבטיח לסדר את הענין...'ולא אבו הבריות להיות קרובים אליו בקרבת 'מחותן
 ומשהגיע אבי הבת לברר אודות טיבו של אבי הבחור אמר לו, פנה אל אבי הנערה והציע לו את הבחור,עשה
 מששמע כן אבי הבת לא המשיך לברר אודותיו כי מה לו ולמתים אשר כבר...ה'שדכן' שכבר איננו בין החיים
 משהגיעו למסיבת ה'לחיים' בגמר השידוך וירא אבי הכלה כי יושב. ונגמר הדבר בכי טוב,אינם אתנו בזה העולם
 וישאל אבי, בצורה מביישת מאד...לו מאן דהו על שולחן ה'מזרח' והנהגתו כאותו 'זולל וסובא' האמור בתורה
 ויענו כל העם יחדיו הרי זה 'מחותנך' החדש אבי החתן, מי הוא זה ואיזהו האיש היושב לצידי,הכלה את המסובים
 שחק, ויקצוף האיש ומיהר לשאול את השדכן 'למה רימיתני' לאמר לי שאבי החתן איננו חי....המהולל בתשבחות
... וכי לזה )חיים מגושמים של אכילה ושתיה גרידא ותו לא מידי( 'חיים' יקרא,השדכן ותמה בפניו
 שפעם ערך אביו עליית נשמה וראה שעומד אברך צעיר, ויבואר עפ"י דברי הרה"ק רבי מאיר מפרימשלאן זי"ע.כו
,' ולתמיהתו וכי לזה ייקרא 'עולם האמת,' את האברך כינו בשם 'זקן' ואת הזקן כינו בשם 'ילד,לצד יהודי זקן
 כי זה האברך מילא ימיו המעוטים בתורה ועבודה,ביארו לו כי דייקא מפני שכאן הוא 'עולם האמת' כינו אותם כן
 וכשנחשוב, אבל זה הזקן לא מילא את ימיו כלל,ונמצא שכל רגע מהם נחשב לו כ'שנות חיים' שנתרבו למנין גדול
.את ימי חייו לא יעלו בידנו אלא ימים מועטים כשנות חיים של ילד קטן ביותר
 כי צער גדול הוא, לשון צער- ובזה ביאר את הקרא בריש פרשת מקץ )מא א( 'ויהי מקץ שנתיים ימים' ויהי
 כי רק את אלו, בסוף ימיו של האדם נתגלה שכל מנין ימיו ושנותיו אינו אלא שנתיים ימים ולא יותר- שמקץ
...מילא בתורה ותפילה

 פרשת ויגש- באר הפרשה

ìëùä ãâðë íéøáã äùòéù ãò ú÷ìúñî åúîëç ìë
,ãåáë èòî ãòá åúåùôéèá äæáúéå 'åîù ãåáë ïòîì'
,'äàð÷' éãéì åàåá ãò ÷ø åì úãîåò åúîëçù éî ùéå
úìçð ïë àì êà ,ììëå ììë úòã åá ïéàù éîë âäðúé æà
åàåáéùë ,àåäå ,íúîëçì åùò øçà 'ìåáâ'ã ,'ä éãáò
íúîëç ãâðë íéøáã åìéôà åùòé 'íåìù'ä ïéðòá ïåéñð éãéì
äîå .ìàøùé éðá ïéá äååìùäå íåìùä øåøùéù éãëá ìëä
íäì òéôùé ä"á÷äù ,êòéáùé íéèéç áìç ¯ íøëù
,äñðøôä ïåøñç å"ç åéìò øæâð íà óà çååéøá äñðøô
àéìú àúåëæá åàì 'éðåæî' (.çë ÷"åî) ì"æç åøîà àäã
úáù) 'ñåúá åøîàå ,àúìéî àéìú àìæîá íà éë àúìéî
àéä 'äìåãâ úåëæ'å ,'ìæîä äðùî ìåãâ úåëæ'ù (ïéà ä"ã .åð÷
íùä àø÷ä øåàéá åäæå ,åøéáçì íãà ïéá íåìù úàáä
åúîëçì ìåáâä úà íéùîù úàæ øëùá íåìù êìåáâ
'êòéáùé íéèéç áìç' êëì ,íåìùä ïééðòì øáãä òâåð øùàë
. לאéã éìá ãò òôùå äáåøî äñðøôá òåáùì äëæé
אל תרגזו – להתרחק מן הכעס

ãé

,øéîæà÷î ÷"äøä øàéáå .äìéù ïáøåç øçàì ÷ø ïéîéðá
,íðéç úàðùå äàð÷ éãé ìò äàá 'óñåé úøéëî' ìëã
÷ìúñú äøäîá àìù 'ïéîéðáå óñåé' åàø äòù äúåàáå
úîçî åáøçéé 'úåùã÷î'ä óàå ,úàæ äãéî ìàøùé éðáî
Y íúãåáò 'úéùàø' äúéä ïë ìò ,(:è àîåé) íðéç úàðù
,ïáøåçä ìò åëá ïëì ,íðéç úàðù ìù äæ ïéðò ï÷úì
àìå ,íðéç úàðù ìàøùé éðáîå íäî ÷ìúñúù øøåòì
ïáøåç ìò àìå åäòø ïáøåç ìò ãçà ìë åëáù àìà ãåò
äéëáäå , כזíðéç úáäà àåä íðéç úàðùì ïå÷éúä éë ,åîöò
úáäàá åáøä êë ìëå ,íðéç úáäàî äàá åäòø ïáøåç ìò
ùã÷î áøçéé àìù íéëñä íäî ãçà ìëù ãò íðéç
. כחå÷ìçá åùã÷î äðáéé àì äæ úîçîù óà åäòø

óåøè êà øîåàå éúàî ãçàä àöéå' ,(çë ãî) ïúùøôá
ä"ã) 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äá æîø ,'óøåè
ä àé÷ íéìéäú áéúëãë) àåä äñðøô ïåùìî 'óøè' éë (àöéå
ä"ìù) úåñðøô äàî äçåã  כטúçà ú÷åìçî éøäå ,('ïúð óøè'
àöéå' æîøì áåúëä àá äæå ,(ãî úåà íééç êøã àîåé 'ñî
ãéî ,éúéá éðáî úåãçàä àöéù ïååéëî 'éúàî ãçàä
ïúùøôá . לåéúåðåæî óøè äôøèðå äãáàðù Y óøåè óåøè êà øîåàå

éðãà éá øîàéå äãåäé åéìà ùâéå' ,(çé ãî)
øçé ìàå éðãà éðæàá øáã êãáò àð øáãé
äúà áåùç' é"ùøáå ,'äòøôë êåîë éë êãáòá êôà (åøîà äðäå ä"ã ïúùøôá ñ"úç) 'øôåñ íúç'ä øàáî æ"éôò
àåäù äæá ùé íòè úðéúð äî ,á"öå .'êìîë éðéòá áìç íåìù êìåáâ íùä' (ãé æî÷ íéìäú) áåúëä úà
'õ"áòé'ä øàéáå .ñåòëì àìù åéðéòá êìîë àåä áåùç 'øåöòîå ìåáâ' ùé øùà íéîëçä åáø äðäã ,'êòéáùé íéèéç
øîà êë éë (ãì 'ò â"îùú úáè äîìù íøë õáå÷á àáåä) ò"éæ 'ãåáë' éðééðòá ïåéñð éãéì åòéâäáù éî úîâåãë ,íúîëçì

 נוראות מצינו במדרש )תנחומא ה( אמר רבי שמואל בר נחמן לסכנה גדולה ירד יוסף שאם הרגוהו אחיו אין בריה.כז
 אלא כך אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני, ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי,בעולם מכירו
 ואף 'כיון שהכירוהו בקשו להרגו' עד שבא, ומבואר שם בהמשך דברי המדרש באריכות כיצד הסתכן. עכ"ל.המצרים
. וכל כך למה כי כך אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים,מלאך ופזרם בארבע פנות הבית
 ראה כמה צריך האדם למחול- 'וכך כתב השל"ה הק' על האמור בפרשתן )מה טו( 'וינשק לכל אחיו ויבך עליהם
. עכ"ל. ויוסף בכה ונישק אותם, כי הם חטאו נגד יוסף,ולהעביר על מידותיו
 דהמשמח,'('כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים: עפ"י האמור יבואר מאמר חז"ל )ברכות ו.כח
 ו'כאילו בנה את ירושלים, ומתקן בזה את עוון שנאת חינם שגרמה לחורבן הבית,'את החתן מרבה 'אהבת חינם
. וכל העושה כן שכרו הרבה מאד,שנחרבה' בגין עוון שנאת חינם
 אותם חילוקי דעות ופירוד הלבבות בגלל ויכוחים,' זהירות יתירה נצרכת לברוח מהמחלוקת שהיא 'לשם שמים.כט
 וכפי שפירש הרה"ק מקאזמיר זי"ע )הובא בדברי ישראל( בלשון הכתוב 'אל תרגזו,אודות אופני העבודה הרצויה
... שרומז שלא לרגוז ולריב על דרך העבודה נכונה,'בדרך
 פעם התאוננו בני המשפחה בפני הרה"ק רבי משה בצלאל זי"ע הי"ד )אחיו של הרה"ק האמרי אמת זי"ע( שחסר להם.ל
 הדבר הראשון שיש לנו להקפיד הוא שלא יתעורר חלילה קפידה, ענה ואמר.לחם לאכול ואין די פרנסה
. על כן יש עיקר גדול בריבוי השלום והאחווה, כי מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות,ומחלוקת
, תלמידו של הרר"ב דף רג( שמעתי ממורי אם יש לאדם צער גידול בנים ר"ל. איתא בספר 'בית יעקב' )מאב"ד אלכסנדר.לא
. ובזה שב ורפא לו, ולהיות מן הנעלבין ואינם עולבין, להיות רודף שלום,סגולה לזה ליזהר ממחלוקת

åè
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àéèçäì äòø äãéî àéäù ,ñòëä ïî ìöðéú äæáå ,úò
úåù÷ä úåãåáòä ïî äæ øáãù úîàäå .'íãà éðá
úåáéùçáå .êëì êéøö ùôð úåçåë äáøäå ùã÷îáù
,ñòë ììëì àåáì àìå úåðéúîá âäðúäì ìù åæ äãéî
êøéáù äòùá åðéáà á÷òé ìù åéøáãî ãåîìì åðì ùé
øåúá ïáåàø äëæ àìù äîù åì øîàù ,åðá ïáåàø úà
,úåðååòå úåøéáò úîçî äæ ïéà ,úåëìîå äðåäëì øåëá
ïë ìòå ñòåëå æôçð äéä éë 'íéîë æçô' äéä éë àìà
àåäù 'úåáà é÷øô' úéùàøá óàå .åúìåãâî åúåà åãéøåä
àðúä çúåô ì÷ úéá äìåòä íìåñá äéìòì êéøãîä
äðååëäù íéðåùàøä äåøàéáù éôëå ,'ïéãá íéðåúî éåä'
ñåòëì øäîé àìå åîöòá ïåúî äéäé ãçàå ãçà ìëù
øåáéãá úçðá âäðúäì àìà , לגåéùòî ìò åøáç úà ïåãìå
.úò ìëáå íãà ìëì äáùçîáå äùòîá

äìåãâ íãàì åì ïé÷ñåô íà åìéôàù ,óñåéì äãåäé åì
,ñòëä éãé ìò åúìåãâî åúåà ïéãéøåî íéîùä ïî äøøùå
øúåéá øäæéäì êéìò ïë ìë ,êìîë äúà áåùçù øçàîå
ãîìé ïàëîå .êúåëìî úà ãéñôú àìù ñåòëì àìù
äáåè ãáàîå åñòëá àåä ãéñôî äîë ãò ãçà ìë
äúìò àì ïæâø' (.àî ïéùåãé÷) åøîà àã ïåâë ìòå .åîöòì
ìë úà åðîî ÷éçøä åñòëáù ì"ø ,'àúåðæâø àìà åãéá
[...'úåëìî'á à÷ååã åàìå] íééîùä ïî åì å÷ñôù 'äìåãâ'ä
...ãáìá úåðæâø àìà 'úåìòî'ä ìëî åîöòì øàùð àìå

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øàáî íéøáãä ïéòî
äòøôù áéúë (çì àî) ìéòì éë (øçé ìàå ä"ã äìëã
,'åá íé÷åìà çåø øùà ùéà äæë àöîðä' åéãáòì øîà
'àéáð' ïéàù äàø éë ,'äéá äàåáð çåøã øáâ' ,íåâøúáå
ïéà' åîöò óñåéì äòøô øîà íâ ,íìåòä ìëá åúåîë
åøîåà ìò 'øáã ÷îòä'á á"éöðä áúëù äî øåëæéå ìë' (:åñ íéçñô) àøîâá àúéà äðäå ,'êåîë íëçå ïåáð
íëç íàå åðîî ú÷ìúñî åúàåáð àåä àéáð íà ,ñòåëä
êøãî ïéà úîàáù íåùî Y 'êøãá åæâøú ìà'
óñåéì äãåäé øîàù åäæå ,'åðîî ú÷ìúñî åúîëç àåä
.øáò øáëù äî ìò æâøúäì äîëçä
,äúà àéáðå íëç éë êìîì êúåà åðéîù äî ìë Y
äàåáðä êîî ÷ìúñú éøä 'êãáòá êôà øçé' íà íðîà
 התעוררות לקראת צום עשרה בטבת- צום העשירי
äéäú àìù Y 'äòøôë êåîë' úåéäì áåùúå äîëçä íâå
øùà ,'úáèá äøùò' íåöì äàøðå êåîñ åðà íéãîåò לב
...úåëìîä ïî êúåà åãéøåéå äòøô ìòî äîø äìòîá
àúìçúà'ä ìò íéìáàúî åðà åá
ìò øåöîä úà íéáéåàä åìçä äæ íåéáù ,' לדàúåðòøåôã âäðúú' áúåëä ï"áîøä ìù åúøâà úçéúôá ïééòéå
úéá ïáøåçì ãò íëøã äììñð íùîå ,íéìùåøé øéòä ìëáå íãà ìëì úçðá êéøáã ìë øáãì ãéîú
àøâà)

' גם לשון 'נא,' וקשה מה לשון 'בי,' וז"ל ויגש אליו יהודה וגו,( איתא ברמזי תורה בשו"ת מאיר נתיבים )מקץ.לב
 גם כי כמוך כפרעה...קשה שאינו אלא בקשה )וכאן הרי ניגש לדבר עמו קשות( ומהו 'ואל יחר אפך' אדרבה יחר ויחר
 ונראה עפ"י מה שקבלתי ממורי הבעש"ט שסגולה נפלאה לבטל הכעס לומר הפסוק )תהלים קיט.בכ' הדמיון מיותר
 נמצא. וינצל מן הכעס,ט( 'במה יזכה נער את ארחו לשמור כדבריך' היינו לכוון השם הקדוש היוצא מראשי תבותיו
 אעפי"כ מצד עצמותו היה רוצה לבטל, אף שכל כוונתו של יהודה הייתה לעורר מדנים וכעס עם יוסף,לפי זה
( ובא בכח סגולה: שלא יבא לכלל כעס באמת שכבר האריכו חז"ל בגנות הכעס )עיי' זוהר בראשית כז- (כעסו )של יהודה
 שיחדיו עולים, כפרעה, אל, נא, ע"כ הוסיף תיבות אלו בי,זאת להסיר הכעס מלבו שלא יהיו פיו ולבו שוין בזה
.( במה יזכה נער את ארחו לשמור כדברך והבן )הובא בבעש"ט על התורה בפרשתן הערה ו- בראשי תיבות זה הפסוק
 אמר לו האב אתה מכבדני בחיי תכבדני, איתא בספר חסידים )סי' תרנה( מעשה בבן אחד שכיבד את אביו ביותר.לג
 לאחר פטירת אביו הלך לו למדינת הים. אני מצוך שתלין כעסך לילה אחד ועצור רוחך שלא תדבר,במותי
 וכשחזר בעיר בא בלילה ועלה לחדר שאשתו הייתה. ועיכב בדרך ימים ושנים,והניח אשתו מעוברת והוא לא ידע
 שמע. וזכר מצות אביו והשיבה לתערה. שלף חרבו ורצה להרוג את שניהם.' ושמע קולו של בחור וכו,שם שוכבת
 אילו היה יודע שנולד לו בן כבר הגיע, כבר יש שנים רבות שהלך אביך מאצלי,שאמרה לאותו בחור שאצלה
 ברוך ה' שעצר כעסי וברוך אבי שציוני לעצור כעסי לילה,' פתחי לי וכו, כששמע זה הדבר אמר.להשיא לך אשה
. ושמחו שמחה גדולה ועשו משתה לכל העם הנמצאים ושמחו הרבה מאוד.אחת שלא הרגתי אותך ואת בני
 והנה ה'אבלים' ישבו ודנו אימתי היה היום, משל למה הדבר דומה לחולה שנסתלק מהעולם אחר מחלה נוראה.לד
 'לא כדברי זה ולא כדברי, עד שבא הרופא ואמר להם, זה אומר כה וזה כה,הקשה ביותר מכל ימי החולי

 פרשת ויגש- באר הפרשה

äøùò íåé òéâäá äðù ìëá åäæå ,ïáøåçä ùãçúð äðùå
ïë åîë ,ïáøåçä èôùî äìòîì ìéçúä æàù ,úáèá
ïáøåçä ïéøæåâå äìòî ìù ïéã úéá ïéáùåé ,øåãå øåã ìëá
íéðòúîù åðéöî ïéðò ãåòá äðäå ,äðùå äðù ìë ìù
ìòù óàã ,íòèäå ,'íåìç úéðòúá' àåäå ,úáùá åìéôà
,ùãå÷ úáùá úåðòúäì ïéà 'øáò'ä ïéðòì ÷ø òâåðù øáã
Y 'ãéúò' ïéðòì òâåð åäéøä 'íåìç úéðòú' íå÷î ìëî
åéìò úåðòúäì ùé øéôù ,åð÷éæé àìù íåìçä ÷éúîäì
äøöä úà ìèáì äðòúîù åì àåä 'âðåò éë ,úáùá óà
'úéðòú'äù 'áàá äòùú'á ,ïëìå .åéìò àåáì äãéúòä
úáùá Y àîøâ ïîæä ïéà ïëà ,'øáò'ä ìò ìáàë äàá
òâåðù ,'úáèá äøùò'á ïë ïéàù äî ,úåðòúäì ùãå÷
äìòî ìù ã"éáá íéðã äòùä åæá éøäù 'ãéúò'ì øáãä
êøöðå øúåî ¯ åàì íà åæ äðùá úéáä úåðáì íàä
íäì ùé åììä íéøáã ,úáùä íåé íöòá óà úåðòúäì
äúòù òãðù ,íåéä äæá äìåòôå äùòî ìëá ¯ åðøøåòì
äðéëùä ìòå ,íòä ìë ìò óëä úà úåèäì úòä àåä
.äîå÷îì áåùì äöôçä äùåã÷ä

æè

'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúëå ,åðé÷åìà
àáåä) 'íäøãåáà'ä äðä éë ,(à"ô÷ú úáè 'ç ,úåùøã ;æô÷ 'åîò
íãà ïá' (á ãë ìà÷æçé) áåúëäî ùøã (ð"÷ú 'éñ óñåé úéáá
êìî êîñ äæä íåéä íöò úà íåéä íù úà êì áåúë
øùôà äéä íàù 'äæä íåéä íöòá íìùåøé ìà ìáá
íåéá åìéôà íéðòúî åéä úáùá úáèá äøùò àöéù
àø÷éå) øîàð åá óàù íéøåôéëä íåéá åîëå ,ùãå÷ úáùä
íòè äî ,øåàéá êéøö ïééðòäå .'äæä íåéä íöòá' (èë âë
íéçåã íðéàù úåéðòú øàùî øúåé øåîç úáèá äøùòù
äáøçù íåéä ¯ 'áàá äòùú'á åìéôà éøäå ,úáùä úà
àåä íà íéðòúî ïéà ,ìòåôá åðé÷åìà úéá íîùå åðøéò
.ùãå÷ úáùä íåéá ìç
íéøáã äùî úøåú)

êìî ìçä åáù íåé åúåàáù ,'øôåñ íúç'ä øàáîå
íåéä åúåàá ,äèî ìù íéìùåøé ìò øåöì ìáá
ïåãì äìòî ìù ïéã úéáá óà ïëì íãå÷î åñðëúä
åììäå íéðéîééî åììä ,ìàøùé úåìâå ùã÷îä ïáøåçá
,äôéøùå ïåéìëì ùã÷îä úéá ïéã øîâð ïëàå ,íéìéàîùî
áøçð äæ íåéáù åîë áùçð éë ,äæ íåé úøîåç åäæå
äðåîàì åðëæéù ,àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø àäé
.'åðéã øîâð' øáë éøäù úéáä øáë
áåø÷áå ,äðîî àáä áøä òôùä ìëìå äøåäè
äçîùìå ïåùùì åðì êôäé éøéùòä íåöù äëæð ùîî åìéàë åéîéá ùã÷îä úéá äðáð àìù øåã ìë' äðäå
.ø"éëà äéåðáä íéìùåøéá
äðù ìëáù àöîð ,(.ä àîåé éîìùåøé) 'åéîéá áøçð

, כשהוא עצמו עדיין לא הרגיש מאומה, אלא הרגע הקשה ביותר היה ב'תחילת קינון המחלה' בגופו של החולה,'זה
 הדברים אמורים לגבי 'מחלת היצר הרע' שתופס, כמו כן,וכבר אז כילתה המחלה כל חלקה טובה אשר היה בגופו
, באופן שהאדם עצמו אינו מרגיש בזה כלל,את האדם בחכתו ומתחיל לרחקו מ'דרך התורה והמצוה' מעט מעט
 לבל, על כן יזהר וישמר מ'מלך זקן וכסיל' זה,עד שבפתע פתאום ימצא האדם את עצמו 'רחוק רחוק' מה' ותורתו
.( מכל יקשה הדבר שבעתיים אחר שנשתרש בחטא, )אף שאין דרכי תשובה ננעלות לעולם.יהא מאוחר מידי
 דהרי זה וודאי, כל אדם באשר הוא יעשה ביום זה 'חשבון הנפש' על ה'אתחלתא דפורענותא' שלו עצמו,ועוד
 אלא שבאיזה מקום,שביום הכנסו לעול תורה ומצוות היו כל רצונותיו ושאיפותיו להעמיד הנהגתו כצדיק וקדוש
. לחדש ימיו כקדם,' על כן יתבונן בזו העת היאך להעמיד 'גדרים וסייגים... ומשם,'היה לו 'אתחלתא דפורענותא
 הרי הוא דומה לאותו אחד שחזר מדרך,'ואילו זה שאינו מבין וחושב שכל צרתו הוא מ'אתחלתא דפורענותא
 ומעתה אין לו מים לשתות או, ובהיכנסו לביתו ראה שמטעם הממשל סגרו )ניתקו( לו את המים מביתו,ארוכה
 ופשיטא ששטות,' ובצערו הרב החל לנהוג אבל בכל שנה באותו היום בו חזר מדרכו וראה את ה'ניתוק,לרחוץ
 אלא כבר לפני ימים אחדים בהיותו על, שהרי באותו 'יום שמועה' לא אירע ולא כלום,גדולה היא הנהגה כזאת
...אם הדרך
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נושא השבוע :סוד ההצלחה

פרשת ויגש

בפני מי ביקש ה'סטייפלער' זצ"ל לקום מלוא קומתו ,ומדוע?
אני יוסף! (מ"ה ,ד)
לכל אדם באשר הוא ,יש רשימת משאלות ,שאיפות ומאוויים ,שהוא מייחל ושואף
שיתגשמו .כל אדם רוצה להצליח בתחומים החשובים לו ,בדברים המכריעים את
גורלו .בראש ובראשונה ,רוצה כל יהודי להיות מחובר לבורא עולם ,להתמיד בתורתו
ולקיים מצוותיו .כל אחד מבקש לנצח את היצר על נסיונותיו החוזרים ונשנים ,כל
אדם חפץ להיות ירא שמים בתכלית ,בעל מידות ,ומצליח להגשים את שאיפותיו .לצד
זאת ,גם בתחום הגשמי אנשים חפצים להצליח ,להרוויח יותר ,להצליח יותר.
אם היעד הוא כה מוגדר ,וכולנו רוצים ,במילה אחת ,להצליח ,נותר לדון רק בשאלה
מהו סוד ההצלחה .איך ניתן להצליח במה שחשוב לנו ,איך עושים את הדרך אל היעד.
אם כולנו כה חפצי הצלחות ,נשאלת השאלה איך נוכל להגיע אל ההצלחה הנשאפת,
איך נוכל לגעת בהצלחה המיוחלת?!
וכאן נחשוף את סוד ההצלחה :הצלחה היא שרשרת.
כשיש הצלחה אחת  -היא נותנת כח להצלחה הבאה,
שנותנת את הכח לזו שאחריה ,עד שהחיים הופכים
לשרשרת הצלחות .צריך להצליח רק פעם אחת ,ומאז
ההצלחה כמעט אוטומטית!
נשמע לא הגיוני?! הסכיתו ושמעו :מה שנותן כח
להצליח בחיים ,היא ההצלחה הקודמת .כשתינוק עובר
משלב ישיבה לעמידה  -זה בגלל שבמוח שלו מותקנת
תובנה ,שאם הצליח להתיישב ,הוא צריך להעז עוד קצת,
להתקדם עוד שלב ,ולהיעמד .אחר כך ,אותה תובנה
אומרת לו שהוא יכול ללכת ,וכשהוא מנסה ומצליח  -זה
מה שנותן לו את הכח להתחיל לרוץ .ומכאן  -הוא מוסיף
ומתקדם ,מוסיף ומתפתח ,מוסיף ומצליח  -כשכל הצלחה
היא המשך ההצלחה הקודמת.

עד שנבין שלכולנו יש גם הצלחות ,ובהן נמקד את המבט .עד שנלמד להעריך את
ההצלחות שלנו' ,לחיות' אותם גם אם הן קטנות ,להתבשם מהן גם אם הן נראות
מזעריות .כי האמת היא  -שלכולנו יש הצלחות ,כמו שלכולנו יש כשלונות .אם אנו
רוצים להצליח בעתיד  -עלינו להתמקד בהצלחות שלנו ,זה מה שיתן לנו כח להצלחה
הבאה!
פרשת השבוע מספרת על התגלות יוסף לאחיו ,הנפעמים מהישארותו קדוש וטהור
בתוככי מצרים  -ארץ מזוהמת וטמאה .איך הצליח יוסף להחזיק מעמד? כיצד התמודד
בגבורה מול כל הנסיונות שגברו עליו? איך שרד את היותו אח שנוא ,עבד שפל ,אסיר
בבית הכלא ,ונותר מרומם ונעלה?  -את הסוד לכך מגלה לנו התורה בפרשת 'וישב',
בפסוק 'ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח' ,וכך מבאר
זאת הרה"ק בעל ה'כתב סופר' זי"ע:

סוד הריקוד היומיומי...
אם רצוננו לפצח את החידה ,מה גורם לאנשים להיכשל
שוב ושוב ,ליפול ולהישבר ,כדי לדעת מהי הדרך ההפוכה
 כיצד ניתן להבטיח את ההצלחה והפריחה ,הסכיתוושמעו גילוי נורא ,אותו גילה הרה"ק רבי אהרן מקארלין
זי"ע:
הבעיה הגדולה ביותר היא ,שיש יהודי ששב הביתה
ממסחרו או מעבודתו ,ואינו יוצא בריקוד .הלא במשך
היום ארבו לו אינספור נסיונות ,בשמירת העיניים והפה,
ביחס נעים לכל עובר אורח ,במסחר הגון .הוא עובר יום
שלם גדוש קרבות במלחמה אחת ארוכה ,שב הביתה וצונח
על הכסא ,כאילו לא קרה דבר .הרי המינימום הנדרש הוא
לצאת בריקוד סוחף ,לערוך סעודה גדולה ,הרי אתה שב
משדה הקרב ואינספור נצחונות בכיסך ,היכן ההתרגשות?
היכן השמחה?!

אם זה סוד ההצלחה של פעוטות צעירים ,זה גם סוד
ההצלחה של אנשים מבוגרים .אז למה ילד או בחור
מתבגר ,לא אומר לעצמו שכשם שהצליח אתמול
ללמוד רבע שעה  -הוא יכול להצליח ללמוד היום חצי
שעה? למה אנשים לא חשים שכשם שהצליחו להתגבר
אתמול על הנסיון לפגוע במישהו ,כך יש להם היום את
הכוחות להתגבר על היצר המפתה אותם לפגוע בקדושת
עיניהם? למה כל כך הרבה אנשים לא מצליחים להתקדם בשם תחושת ההצלחה של
אמש  -כאמור?!

ולפי דרכנו למדנו :סוד ההצלחה ,הוא לדעת ולהכיר
בהצלחות .למקד בהן את המבט ,לקחת מהן כוחות
ואנרגיה .וככל שנדע לשמוח בכל הישג ולשוש על כל
הצלחה ,להתמקד בהצלחות וליטול מהן כוחות  -כך נזכה
בס"ד לעוד ועוד הצלחות נפלאות!

זהו ,שכאן טמונה הבעיה :כי באיזשהו שלב בתהליך ההתבגרות ,אנשים נוטים לייחס
חשיבות רבה מדי לכשלונותיהם ,וחשיבות פחותה עד מזערית להצלחותיהם .כך
מתפוגגת לה תחושת ההצלחה ומתחלפת בחוסר סיפוק ,ולכן  -אין להצלחה הבאה
מהיכן לשאוב כח ,שכן כבר בתחנה הקודמת לא חש האיש בהצלחה ,וממילא אין 'דלק'
להצלחה הבאה...
שורש הכישלון נעוץ בסיכום לא נכון של ההתמודדות הקודמת .כשמישהו נותן לעצמו
ציון 'נכשל' על אתמול ,הוא מאפס את סיכוייו להצליח היום .כשהתחושה הרווחת
היא 'אני לא יוצלח'' ,אני לא מסוגל'' ,אני לא מתמודד'' ,אני נופל תמיד'' ,אני נכשל כל
הזמן'  -אין מסלול המראה שיוציא מהבוץ הזה ,ושרשרת הכשלונות תימשך חלילה,
עד ש...

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)
ת.נ.צ.ב.ה.

יוסף הצליח ,והיתה לו סייעתא דשמיא ,כי הוא חי
כ'מצליח' .למרות חייו הקשים ,ידע יוסף הצדיק לראות
את ההצלחות שלו .גם כשהיה עבד או אסיר ,ידע לראות
את ההצלחות שבחייו ,את החן שהיה נסוך על פניו ,את זה
שהצליח להיות האסיר הממונה על בית הסוהר .אז נכון,
הוא בכלא ,מצבו לא פשוט .אדם אחר במקומו היה נשבר,
מתרסק ,מאבד סיכוי או תקוה  -אבל יוסף הגדיר עצמו
כ'איש מצליח' ,ומכאן נטל כוחות להמשיך להצליח ,עד
שהפך למשנה למלך.
את הכלי הזה ,כדאי כל כך לאמץ .כי כולנו מכירים בחורים
שחוזרים הביתה ,ומספרים שהצליחו ללמוד היום רק
שעה .כולנו מתמודדים עם זה ש'בקושי הצלחנו לכוון
בתפילה ,רק כמה דקות' ,או 'בקושי הצלחנו להתגבר על
היצר ,רק פעם אחת' .תחושות הכישלון הללו הן אם כל
חטאת ,הן בוראות ויוצרות את הכישלון הבא ,ואת זה
שאחריו.

כל מה שכדאי לעשות הוא לעצור את הגלגל ולשנות את
כיוון התנועה לצד הנגדי :הצלחת ללמוד שעה?  -נהדר!
הצלחה גדולה! כיוונת בתפילה רק קטע אחד? -כל הכבוד,
אשריך! התגברת על ניסיון רק פעם אחת?  -נפלא ,איזהו
גיבור הכובש את יצרו!  -וככל שנשנה בלבנו את התודעה
ונחיה את ההצלחות שלנו ,נייחס פחות חשיבות לכישלונות ונמקד מבט בהצלחות
שהשגנו  -כך נצליח בסייעתא דשמיא עוד ועוד ,ועוד ועוד ,ועוד ועוד...

נסיעה אחת 2 ,משמעויות הפוכות!
הסיפור הבא התרחש בשנת תשמ"ה ,בהיכלה של אחת הישיבות החשובות בארץ .זה
לצד זה ישבו החברותא ,אשר מתוקף היותם חברותא מזה תקופה  -כבר הכירו זה את
זה היטב ,וידעו לחוש איש את לבו של רעהו .האחד  -הוא המחנך הנודע הרב משה
בלוי שליט"א שסיפר את הסיפור ,ורעהו  -אשר נקרא לו בשם יוסף .ביום מן הימים,
חש רבי משה שמשהו עם החברותא לא בסדר ,לבו בל עמו ,והתעניין אם קרה משהו...
בתחילה ,לא ניאות החברותא לספר ,ניכר כי קשה עליו הדבר .אולם ככל שהתקשה
להתרכז וניכרו אותות עצב על פניו ,ביקש ממנו רבי משה שוב ושוב ,כי יגלה את אוזנו

לזכות
יוסף שלמה בן שרגא פייבל
להצלחה בתורה ויראת שמים

לזכות
רות בת כרמלה
לזיווג הגון בקרוב

במה מדובר .לבסוף ,בקול נכאים שבור ומרוסק ,סיפר יוסף כי בחודש אלול הקודם
קיבל על עצמו להיזהר בשמירת עיניים ,שמירה קפדנית ומופלגת .הוא הצליח
לשמור את עיניו היטב ,עד...
אתמול ,הוצרך לנסוע לרופא שיניים ,המקבל קהל במרפאה בתל אביב .הוא יצא
לדרך בהחלטה נחושה לשמור את עיניו מכל נסיון ,לא להביט חלילה בשום שלט
פרסום ,עיתון ,או כל סוג של נסיון אחר .אבל ,בחלוף הזמן ,הנסיונות הלכו וגברו ,הוא
התקשה להתמודד ולהילחם ,ונשבר  -עיניו שטו אנה ואנה ,הוא הביט לכל הצדדים,
ראה את מה שאסור לראות ,והנה כי כן  -כעת הוא שבור ומרוסק ,מרגיש מיואש.
היתה לו קבלה ,הוא שמר עליה באדיקות ,ואתמול נפל במלחמה...
רבי משה ראה את כאבו של החברותא ,ואף שכיום הוא מחנך נודע ,הרי שאז היה
עדיין בחור צעיר לימים ,והתקשה לענות ,לחזק ,לסייע לידידו יוסף .הוא הביט אל
השעון ,וכשהבין כי שעת קבלת הקהל אצל הגאון ה'סטייפלער' זצ"ל עודה בעיצומה,
ביקש מיוסף להתלוות אליו ,להיכנס אל אותו גאון וקדוש ,לספר לו על הכאב
והמצוקה ,ולהקשיב לעצתו...
הם יצאו יחדיו לבית ה'סטייפלער' ,אשר כבר היה מבוגר מאוד ,ושמיעתו  -שמזה שנים
אינה במיטבה  -כבר קשתה עליו מאוד .כל הנכנסים אליו נהגו לכתוב את שאלותיהם
על פתק ,וה'סטייפלער' היה משיב לשאלות הכתובות לפניו .לפיכך ,נטל הבחור פתק
קטן וכתב' :אני בחור בן  .19קיבלתי על עצמי להיזהר ולהישמר בשמירת עיניים ,אולם
אתמול נכשלתי מאוד .מאז אין לי מנוחה ,אני שבור לגמרי ,אנא אני בא'...
את הפתק ,בו מתומצת הסיפור ,הגישו אל ה'סטייפלער' ,שקרא אותו ברפרוף מהיר.
ואז ,הרים ה'סטייפלער' את עיניו החודרות ,נעץ אותן בבחור ,וכדרכו  -לדבר בקול
רם ואף בצעקות רמות עקב קשיי השמיעה שלו ,שאל בקול חוצב' :בחור'ל ,אמור לי,
האם במשך הדרך התגברת ולו פעם אחת? האם לפחות פעם אחת אמרת ליצר 'לא',
לא אביט לשם?'
הבחור נבהל ונבוך ,וביד רועדת השיב בכתב על הפתק' :רבי ,המצב רע ומר ,נכשלתי
שוב ושוב ,פעם אחר פעם '...ה'סטייפלער' הביט בתשובה ,ומיד שב ושאל בקול רועם:
'אבל האם תוכל לומר שלא התגברת ולו פעם אחת בודדת? אמור לי ,האם לא היתה
פעם אחת במשך כל הדרך בה שלטת ביצרך והתגברת?'
הבחור ,חרד ומבוהל ,העביר בזכרונו ברפרוף מהיר את המסע כולו ,ונאלץ 'להודות'
בהנהון קל :אכן כן ,היו כמה פעמים ,בעיקר בתחילת הדרך ,בהן שלט ביצרו ,אשר
גירה אותו להביט ימינה ושמאלה ,לבחון בעיניו שלט או מראה לא צנוע ,והוא
התגבר .אמת ,רוב הדרך נכשל והובס במלחמה מול היצר ,אבל היו גם פעמים
בהן ניצח...
נהרה השתפכה על פני ה'סטייפלער' ,והוא נענה ואמר בזה הלשון' :איי ,אינני
מגזים ,אינני משקר ...אינני מגזים ,אינני משקר ...אם היה בי את הכח ,הייתי קם
בפניך מלוא קומתי! הרי הנסיעה מכאן לתל אביב ,היא  35דקות כל צד .זו מלחמה
קשה מאוד ,ובכל פעם שניצחת והתגברת ,קיימת שלוש מצוות 'ויראת מאלוקיך',
'ונקדשתי בתוך בני ישראל'' ,ואהבת את השם אלוקיך' .שלוש מצוות בכל
התגברות!'
הבחור האזין בקשב רב ,לא האמין למה ששומעות אוזניו .הוא חשב כי ה'סטייפלער'
ירביץ בו שיחת מוסר וחיזוק ,הרהר כי לבטח ישמע נזיפה על חומרת חטאו .ואילו
ה'סטייפלער'  -כה נרגש ומתלהב ,ומוסיף ואומר ,כשקולו הולך וחזק מאוד:

פחות .טעות גדולה היא לייחס חשיבות רבה מדי לכשלונות ,וטעות גדולה עוד יותר -
לייחס חשיבות פחותה מדי להצלחות .בכל עת של נסיון או התמודדות ,רצון להגשים
שאיפה או להתגבר על מכשול ,כל שעלינו לעשות הוא להקשיב לקולו החוצב של
ה'סטייפלער':
'אתה גיבור ,יש לך כוחות ,התגברת! מדוע אתה כה שבור? ...יש לך את היכולת ,תילחם,
תילחם ,תילחם ,אתה מסוגל ,אתה יכול ,אתה כבר ניצחת לא מעט פעמים ,אתה תנצח
גם בהמשך!'
כן ,גם אתה ,גם אני ,כולנו .לכולנו יש הצלחות בחיים ,צריך רק למקד את המבט עליהן,
לחוש אותן' ,לחיות' אותן .זה מה שיתן לנו את הכח להתמודדות הבאה ,זה מה שמייצר
בס"ד את ההצלחה הבאה!

'ממתק' בסיום הבחינה
הסיפור הבא נוטל אותנו כ 200-שנה לאחור ,אל התקופה בה ישב הגאון רבי עקיבא
איגר זצ"ל על כס הרבנות ,ונודע כגאון הדור ותפארתו .קבוצת תלמידים ביקשה
להיכנס אל הגאון המפורסם ולהיבחן אצלו ,ובעת המבחן  -הוצגה הסוגיא הנלמדת
מכל היבטיה ,כשרבי עקיבא שואל והתלמידים משיבים ,וכן ההיפך...
בשלב מסויים ,הקשה רבי עקיבא איגר קושיא חזקה ,איתנה כברזל ,יצוקה בסלע.
דממה השתררה בחדר ,היה ברור כי אין זו עוד שאלה במבחן  -שהתלמידים הצעירים
אמורים לדעת להשיב עליה ,אלא קושיא גאונית מופלאה ,שכנראה התשובה עליה
גאונית לא פחות ,מופלגת מהשגתם של תלמידים צעירים .אולם למרבה הפלא,
לפתע קם אחד התלמידים ואמר כי יש לו תשובה ,והחל להרצות תשובה נפלאה
ומנומקת ,גאונית בפשטותה ,ופשוטה בגאונותה...
הכל הקשיבו לתלמיד הצעיר שהשיב את שהשיב ,ואותות התפעלות ניכרו על פני
הגאון רבי עקיבא איגר ,עד שלאחר התשובה הזו  -שהיתה כעין 'ממתק' לסיום -
בירך את התלמידים והם יצאו לדרכם .אלא שאז ,לאחר שיצאו ,ביקש מהמלמד
שלהם להתקרב אליו ,ואמר לו כי הוא מודאג בנוגע לעתידו של התלמיד שהתבלט
בתירוצו ,בהסבירו:
'זכורני ,כשהייתי צעיר לימים ,עת למדתי את הסוגיא הזו ,חשתי בקושיא שהעליתי
בפניכם ,וכשעלה בידי לתרץ את התירוץ שהתלמיד הזה העלה  -הייתי כה נרגש
ושמח שהצלחתי לפצח את החידה ואת הסוגיא כולה ,עד שיצאתי בריקוד .ואילו
התלמיד הזה ,אף שהצליח לשים את מוחו וידו על התירוץ הגאוני הזה ,לא התרגש
ולא התלהב ,אמר אותו ברישול מה ,וכבר הוא עסוק בהשתובבות בחוץ עם חבריו,
בלי לחגוג את ההישג שלו ,בלי לחוש את ההצלחה שלו בפענוח הסוגיא'...
וכאן ,הסביר לו רבי עקיבא איגר הסבר נפלא :כדי לעלות ולהתעלות בתורה ,להתמיד
בה ולהפוך לגאון  -צריך לחוש סיפוק מכל הישג לימודי ,צריך להעניק לעצמנו את
הצל"ש על כל הצלחה בלימוד .ואילו התלמיד הזה ,הואיל ולא חגג את ההישג שלו,
לא הרגיש את ההצלחה שלו ,לא התרגש מהתירוץ שעלה בידו  -מי יודע אם יצליח
להתעלות ,הרי הוא לא יודע לחוש מהי הצלחה לימודית ,הוא לא מציין לעצמו את
הצלחותיו...

'אכן ,אין ספק שעליך לעשות תשובה על מה שנכשלת .אבל מדוע נשברת? על מה
אתה בוכה? הרי בכל פעם שהתגברת  -הרי אתה במדרגת יוסף הצדיק ממש .אתה
גיבור ,יש לך כוחות ,התגברת! מדוע אתה כה שבור? בכל פעם שאתה מתגבר  -אתה
עושה תשובה ומתקן ,אבל ראה נא כמה פעמים התגברת ,יש לך את היכולת ,תילחם,
תילחם ,תילחם ,אתה מסוגל ,אתה יכול ,אתה כבר ניצחת לא מעט פעמים ,אתה תנצח
גם בהמשך!'

סיפור נפלא זה ,אותו מצטט המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א ,מלמד
את כולנו את הדרך להצליח :כדי להצליח צריך להיות 'מצליחן' באופי .להרגיש את
ההצלחות ,לחגוג את ההישגים ,להעניק לעצמנו ציונים לשבח לנוכח הישגים עליהם
עמלנו .זהו תנאי בל יעבור ,כלי קיומי בדרך להצלחה .בלי זה  -אי אפשר לצמוח,
להתפתח ,בוודאי שלא להצליח...

ה'סטייפלער' נפרד מהבחור בחום ,והבחור יצא המום ,מטולטל עד עמקי הנפש .הוא
נכנס שבור ומיואש ,חש כי כל כולו כישלון מהלך ,אין לו סיכוי ואין לו עתיד ,ויש לו
אפילו ראיה לכך  -שכן אתמול נכשל ,פעם אחר פעם ...ואילו ה'סטייפלער'  -גדול
הדור ,מפנה את מבטו לכיוון ההפוך ,מאיץ בו לראות את הפעמים שהצליח וניצח,
ואומר לו כי בכוחו הדבר ,ביכולתו להתגבר ,וגם לו יש ראיות משלו...

אחים יקרים! במקום להיות עסוקים עם מה שלא הצלחנו ,עם מה ששובר את ליבנו,
עם הכשלונות שעברו עלינו ,הבה נהפוך את התמונה ,הבה נתחיל להביט ולחגוג על כל
הצלחה ,קטנה כגדולה .נכון ,כישלונות וטעויות מחייבים חשבון נפש ותיקון הטעויות,
אבל בתודעה הפנימית עלינו לחיות בתודעה של הצלחה ,מתוך מבט על ההצלחות
שלנו ,על ההישגים בהם זכינו!

את הסיפור הזה ,מספר כאמור הרב משה בלוי שליט"א ,שנכח בחדר בשעת מעשה,
ומעיד כי הדברים חוללו מהפך בנפשו של הבחור השבור ,והובילו אותו להצלחה
רבתי בתורה ויראת שמים .והמסר מפלח חדרי לב ,בוקע כל חומת ייאוש:

וככל שנחיה חיי 'הצלחה' ,ככל שהתחושה הזו תמלא את ליבנו ,ככל שנרגיש כי אנו
מסוגלים ויכולים והצלחנו בעבר  -כך ייקל עלינו ותהיה לנו סייעתא דשמיא להצליח
גם בהווה ובעתיד ,לעלות ולהתעלות ,לצמוח ולהתפתח ,ונהיה כולנו 'איש מצליח'
כיוסף הצדיק ,בכל תחומי החיים!

אחים יקרים ,אין מי מאיתנו שאין לו גם הצלחות .קטנות או גדולות ,דרמטיות יותר או
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ויגש אליו יהודה (מד ,יח)
המפרשים עומדים על כך שיהודה הקדים לומר שלא יחר אפו של יוסף
קודם דבריו ,וכשמתבוננים בכל אריכות דבריו לא מוצאים אלא חזרה
וסיפור השלשלות הדברים ,ומה רצה יהודה בכל דבריו?
והנה לכשנתבונן במצבו של יהודה באותו הזמן ,נראה שהיה במצב קשה
עד למאוד ,שהרי הוא ערב את הנער בעולם הזה ובעולם הבא ,וכפי הנראה
להם ,הרי כעת נתפס בנימין ,והם בעצמם התחייבו שמי שיתפס אצלו
הגביע ,שוב ימות .והאיך יוושעו מצרה זו.
מבאר בזה ב'שפת אמת' ,שיהודה לימדנו כאן יסוד גדול לכל מי שנמצא
בצר ובמצוק ,במצב של "הסתרת פנים" .שהעצה היחידה במצב כזה ,הוא,
להעמיק בהכרתו ולברר בנפשו שבכל מצב ,חמור כמה שיהיה ,יש את רצון
השי"ת ,ממש בכל מה שקורה בכל רגע ורגע .וכל הצער הוא רק חיצוני,
אבל בפנימיות מוסתר הטוב ,ועל ידי זה יצא מיגון ואנחה לפדות ולרווח
והצלה.
ודבר זה נרמז כאן בפסוק ,שהנה ,יהודה הוא מלשון 'הודאה' ,והשם
'יהודה' מרמז על כל איש מישראל ,ולכן נקראו 'יהודים' על שם שמודין
להשי"ת על כל דבר קטן וגדול ,שיודעין שהכל ממנו ית' .ורק ע"י שמודים
על כל דבר ,עי"ז יכולין ליגש ולהתפלל על כל מצב שהוא .וזהו 'ויגש אליו'
 להשי"ת' .יהודה' – דהיינו בבחינת הודאה להשי"ת על אף ההסתר פנים,ומה אמר ומה ביקש? הוא לא חידש כלום! הוא רק חזר על כל השתשלות
העניינים ,אבל בהכרה גמורה שהכל לטובה ולברכה ולקבל את רצון
השי"ת בשמחה .ואז אכן זכה ל'ולא יכול להתאפק יוסף' שנתגלה כל
ההסתר וראו את הטוב בגילוי השלם.
על פי יסוד זה של השפ"א אפשר לבאר בפסוק בתהילים (צב ,יד) "שתולים
בבית ה' בחצרות אלקינו יפריחו" .דהנה ידוע ששם הוי"ה מורה על רחמים,
ושם אלוקים מורה על דינים .כשנרצה להמשיל דבר פנימי מול דבר חיצוני,
יש לנו שתי דוגמאות :א .כל צמח ופרח גלוי יש לו שורש שתול ומוטמן
באדמה .ב .בית הוא מקום סגור ומכוסה מפני הרואה ,ואילו חצר הוא דבר
גלוי וחשוף לעין כל.
בא דוד המלך ואומר לנו בתהילים 'שתולים' – דבר מוסתר כשתיל' .בבית'
דבר מוסתר כמו בית – הוי"ה .שהרחמים הם מוסתרים כשתיל וכבית .וזה
במצב של 'בחצרות' – כשנראה לעין כל כחצר שגלוי 'אלוקינו'  -מצב של
דינים' ,יפריחו' גם כשהדינים הם פורחים ונראים לעין כל .גם במצב שנראה
כאילו מידת הדין שולטת כחצר וכפרח ,גם אז מוטמן בזה כמו שתיל וכמו
בית – שם הוי"ה שמרמז על רחמים וחסדים.
ועל זה מקדים דוד המלך ואומר "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות"
שגם במצב של 'לילה' יש להתבונן באמונה המוחלטת בהקב"ה ,ועי"ז
יתהפך לרחמים.
וכמו שאמר להם יוסף ועתה אל תעצבו וכו' כי למחיה שלחני וגו' שהכל
היה לטובה.
בספה"ק קדושת לוי כתב לתרץ שיהודה רצה לעורר את נקודת הרחמנות
אצל יוסף לפי דברי חז"ל שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב .ומובן
שכשמדרים עם מתורגמנים ומליצים א"א לעורר את נקודת הרחמנות,
שכן שפת הלב מובנת רק כאשר הדברים יוצאים מן הלב אל הלב ,ויהודה
אכן לא חידש כלום זולת מה שדיבר אליו בצורה ישירה ובלתי אמצעית.
ב"בית הלוי" תירץ ,במהלך דומה ,שיהודה חשש שהמליץ בינותם אמר
ליוסף דברים לא נכונים משמם ,שהרי לא מובן מדוע יש לחושדם
כמרגלים ורצה לדבר ישירות בכדי שיוסף יבין.
ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד ,שלכן אמר "ידבר נא עבדך דבר באזני
אדוני" ,דהיינו באופן בלתי אמצעי ,וזהו ג"כ כוונת אומרו "כי כמוך
כפרעה" ,כהתנצלות שמדבר איליו בלתי אמצעי ,ואיך יבין יוסף? אלא
שוודאי כמו שפרעה שהוא מלך חייב לדעת את כל השפות כך גם יוסף
מוכרח שיודע לשון הקודש ובוודאי יבין את דבריו הנאמרים בלשה"ק.
(ציוני תורה)

פרשת ויגש תשפ"א



אל תרגזו בדרך (מה ,כד)
בספר החיים מביא הלצה נאה ,למה לא אמר יעקב כשהלכו למצרים אל
תרגזו ,אל תעסקו בדבר הלכה .כי אם אין קמח אין תורה ,שדאגת הפרנסה
מבטלת עסק והרהור התורה ,וכשהלכו למצרים בשביל חסרון קמח ומחי'
ידע אביהם שלא יעסקו בדבר הלכה ,אבל כשנשאו בחזרתם ממצרים בר
ולחם וכל טוב הוצרך יוסף לזרזם שלא יעסקו בדבר הלכה.
ובמה שכתב רש"י ,שלא תעסקו בדבר הלכה וירגז עליכם הדרך .נ"ל
לפרש ,דאמרו חז"ל [ברכות לא ].אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר
הלכה שמתוך כך זוכרהו ,כי כל הדרכים בחזקת סכנה ותורה מגינה
ומצילה ,אלא נגד זה יש לחוש פן תגוף באבן רגלו וירגז עליו הדרך ,לכן
טוב שידבר בדבר הלכה עם חבירו בשעת פטירתו ממנו ,והוא ,חבירו
שאינו הולך בדרך ,מעיין בו ויזכור על ידו בדבר הלכה זו ,ויהיה לו להולך
זכות תורה בדרך ע"י מה שחבירו לומד כעת על ידו .ונ"ל שלכן אמרו מתוך
דבר הלכה ,תוך היינו באמצעית הדבר ,שיאמר לו קושיא שצריכה ישוב
ויהרהר חבירו בו אחר פטירתו ממנו לישבה ,והיינו מתוך דבר הלכה דייקא
זוכרהו.
(ע"פ כתב סופר)
ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא
האמין להם :וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את
העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם( :מה ,כו כז)
מדוע כאשר אמרו לו "עוד יוסף חי" לא האמינם ,ורק העגלות ששלח יוסף
להביאו החיו את רוחו?
בספר חזון ישעיהו פרש זאת בדרך משל :היה יהודי בפולין שבנו נמשך
להשכלה .יום אחד הודיע לאביו כי החליט לנסוע לברלין ללמוד
באוניברסיטה המקומית .אביו הצטער צער רב ,ונסה להניא את בנו
מכוונתו .הוא תאר בפניו את הסכנות הרוחניות שיאלץ להתמודד עמהן,
ומי יודע אם יעלה הדבר בידו .אך הבן היה נחוש בדעתו וכל ההפצרות של
האב עלו בתוהו .כדי לשכך את צערו ולהפיג את חששותיו ,הבטיחו הבן
כי ימשיך לשמור על התורה והמצוות ,ולא תפגע רוחניותו במאומה.
זמן קצר לאחר שהגיע הבן לברלין כבר ניכרו בו אותות המקום .אט אט
זנח את דרך אבותיו עד אשר נטמע לגמרי במקומו החדש .גילח את זקנו,
קצץ את פאותיו ועטה עליו מראה שיתאים לסביבה הנכרית .יום אחד קבל
האב מכתב מבנו ובו הודיעו כי בכוונתו לבקרו לפני חג הפסח .שמח האב
שמחה גדולה .בסתר ליבו צפה לפגוש את בנו פנים אל פנים כדי לתהות
על קנקנו ולהיווכח במו עיניו האם נשתמרה צורתו היהודית.
מה עשה הבן? לקראת שובו לבית אביו החל לגדל את זקנו ופאותיו,
וכשהגיע מועד הנסיעה כבר השיב לעצמו את מראהו היהודי משכבר
הימים .כשראה האב את מראה בנו ,שמח בליבו על כך שגם בסביבתו
החדשה הוא מקפיד על מראה יהודי.
 "והאם אתה מקפיד גם על אורח חיים יהודי?" "בוודאי ,אבא .אם אני מתהלך ברחובות ברלין בלבוש יהודי ,מגודל זקןופאות ,אפשר ללמוד מכך על אורח חיי"...
נחה דעתו של האב ,ולאחר חג הפסח נפרד מבנו בלב שלם .כך חזר הדבר
על עצמו מידי שנה בשנה .לקראת חג הפסח היה בנו מגדל זקן ופאות,
ועם מראהו היהודי היה שב לבית אביו לעשות את הפסח ,ולאחריו היה
שב לברלין .לימים הוא נשא אשה נכרית וניתק את עצמו לגמרי מעברו.
יום אחד קבל הבן מכתב מאביו" :כל שנה אתה בא לבקר אותי ,הפעם אני
רוצה לבקר אותך בביתך" .התחמק הבן בתואנות שונות .חש האב שמשהו
לא כשורה .מה עשה? עלה על הרכבת הראשונה לברלין ,ובהפתעה גמורה
הופיע בבית בנו .כשפתחה בעלת הבית הגויה את הדלת .היה בטוח כי זו
המשרתת" .היכן בעל הבית?" שאל .כשהופיע בנו למולו חשכו עיניו ,והוא
נפל מתעלף ארצה.
הנמשל :יעקב אבינו לא ידע משלום בנו וחשש לחייו .ועוד יותר חשש
למצבו הרוחני ,אמרו לו בניו" :עוד יוסף חי" ,אך הוא מאן להאמין להם .גם

א

כשהשמיעו בפניו "את כל דברי יוסף" – "סימן מסר להם במה היה עוסק
כשפרש ממנו ,בפרשת עגלה ערופה" – עדיין נתקשה יעקב להאמין להם.
אולי כל אלו סימנים שנועדו לכסות על האמת .אבל כאשר ראה את
העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ,אמר :אם יוסף מוכן שאבוא אני
לראותו – אות הוא כי שלום לו ,ונשאר בדרגתו הרוחנית ,ורק אז "ותחי
רוח יעקב".
(ומתוק האור)
ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת
בר ולחם ומזון לאביו לדרך (מה ,כג)
וברש"י ,מטוב מצרים  -מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה
הימנו.
בענין זה מסופר :הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל ,רבה של סלונים ,דרש בשבת
הגדול ושבת תשובה מערכות נפלאות שמקצתן נאספו בספריו "עמק
יהושע"" ,עצת יהושע"" ,שפת הנחל" ,אבי הנחל" ועוד .דרשות שהפעימו
את הלומדים.
פעם ,לאחר הדרשה ,פנה אליו חצוף אחד" :תמהני ,רבי .המשנה אומרת
(קנים פ"ג מ"ו) שזקני תורה ,כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהם,
שנאמר" :בישישים חכמה ,וארך ימים תבונה" (איוב יב ,יב) .ובשנים
הקודמות היו דרשותיו של מר משוננות יותר .הכיצד?!"
"אה ,הסיבה פשוטה" ,ענה הגאון על אתר" .שהרי באותה משנה נאמר,
שזקני עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם .אין פלא בכך
שמשנה לשנה אתם מבינים פחות ופחות את הדרשה"...
(והגדת)
ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת
בר ולחם ומזון לאביו לדרך (מה ,כג)
ברש"י .שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו .ומדרש אגדה גריסין של
פול (מ"ה ,כ"ג) .עיין בספר מטפחת ספרים לדודי זקני הגאון ר' יעקב עמדין
ז"ל [ח"ב אות ל"ה] וזה לשונו ,י"ל דבר נאה כי רמז לו יוסף כזה שלא יירא
מרדת מצרימה ולא יתעכב בארץ כנען ,כי אלקים חשבה לטובה שעל ידי
כן ינוכה החצי מת"ל שנים שנגזר עליהם גלות ,זה ששלח לו יין ישן
גימטריא ת"ל ,שדעת זקנים נוחה הימנו אברהם ושרה זקנים ,שכך אמרו
חז"ל [ב"ר מ"ד ,כ"א] אברהם בירר לו מלכות כדי להציל לזרעו מדינה של
גיהנם:
וגריס ידוע שהוא חצי הפול ונקרא פול המצרי ,הוא גזירת נפילה וירידה
למצרים שנחלק לחצאין כמו שכתב בפרקי דר' אליעזר שלא ישבו
במצרים רק רט"ו שנה ,לכן החוב על ישראל לתת מחצית השקל כמו
שכתבתי בס"ד בברכות הורי [פלג ח' סימן ו] .וראה כמה מדויקים השמות
שקראו לו בחכמה גדולה עקת נפש שהוא עקא ודאי לנפש ,אך יש בו
נחמה ג"כ על כן קראוהו גם חלוקת נפש ,נפש גימטריא ת"ל שנחלק ע"י
זה עכ"ל:
(פרדס יוסף)
לכולם נתן לאיש חלפות שמלות ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת
שמלת (מה ,כב)
"אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו? דאמר רבא בר מחסיא
אמר רב חמא בר גוריא אמר רב :בשבל משקל שני סלעים מילת שהוסיף
יעקב ליוסף יותר משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים! אמר
רבי בנימין בן יפת :רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך
בחמשה לבושי מלכות ,שנאמר ומרדכי יצא ...בלבוש מלכות" (מגילה טז,
א).
לכאורה יש להבין מה תשובה היא זו "שעתיד בן לצאת ממנו" ,סוף סוף
השאלה במקומה עומדת :כיצד מפלה יוסף לטובה את בנימין ונותן לו
חמש חליפות בה בשעה שנותן ליתר האחים רק חליפה אחת?
הגאון מוילנא זצ"ל מבאר ,שהחליפה שנתן יוסף לכל אחד מן האחים
היתה יקרה פי חמשה מהחליפה של בנימין .לפי זה ,חמש החליפות שנתן
יוסף לבנימין היו שוות ערך לחליפה האחת שנתן לכל אחד מהאחים ,רק
הגמרא שאלה למה שינה אצלו וענתה שרצה לרמוז לו על חמשה לבושי
מלכות.
דברי הגאון מדויקים פלאי פלאות בפסוק:
כי הנה החליפות שנתן יוסף לכל האחים כתובות בכתיב מלא" :חליפות",
ואילו החליפות שנתן לבנימין כתובות בכתיב חסר" -חלפת" .מוכח מכאן
שהחליפות של בנימין היו חסרות בהשוואה לחליפות של בנימין.
אלא שעדיין יש להבין מה בנוגע לשלש מאות כסף שנתן יוסף רק לבנימין?
הרי שוב מפלה הוא אותו ביחס לשאר האחים?
הבית הלוי זצ"ל הביא את ישוב בנו שבאר ,כי גם בכך לא היתה אפליה,
שכן שוויו של עבד הוא שלשים כסף ,כמבואר בתורה בפרשת משפטים.
והנה חז"ל אמרו (גיטין מד ,א) כי המוכר עבדו לגוי – קנסוהו שיפדנו מן
הקונה עד פי עשרה מדמיו ,וזאת משום שהפקיעו מקיום המצוות.

ב

נמצא איפא שכל אחד מן האחים ,שהשתתף במכירת יוסף ,מחויב היה
לתת ליוסף שלש מאות שקלים ,פי עשרה מדמיו .יוסף ויתר לכל אחד מן
האחים על תשלום הכסף ,אבל בנימין לא היה זקוק לויתור שכן הוא לא
השתתף במכירה ,ולא התחייב בתשלום זה .לכן נתן יוסף לבנימין שלש
מאות כסף ,כדי להשוות אותו עם כל אחד מהאחים שזכה לויתור ע"ס
שלש מאות שקלים.
האדמו"ר בעל האמרי אמת זצ"ל אומר ,שהיות ויוסף השתתף בחתונות
של כל אחד מהאחים ורק בחתונה של בנימין לא השתתף – לכן נתן לו את
הכסף בתור מתנה לחתונה.
הבית ישראל אומר ,שאפליה פסולה רק אם מבחינים בה ,אבל את הכסף
יכול היה יוסף להניח בכיסו של בנימין מבלי ששאר האחים יבחינו בכך...
(יחי ראובן)
וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם (מה,
כז)
פירש"י שנתן לו סימנים במה היה עוסק כשפירש ממנו ,פרשת עגלה
ערופה .יש להבין למה מסר יוסף דוקא סימן זה ,ולא נקט סימנים אחרים?
ואפשר לפרש עפ"י מעשה שהיה בוילנא בזמן הגר"א (יש אומרים שהיה
זה עם המהר"ל בפראג) ,באשה עגונה שעזבה בעלה אחר נישואיה ,ונעלם
מביתו .ולאחר שנים רבות בא אדם ואמר שהוא הבעל שנעל ,ונתן סימנים
ברורים היכן היתה החתונה ומה היה וכו' .ואמרו זה להגר"א .אמר להם
שבשבת יביאוהו לבית הכנסת ושם יאמרו לו שישב במקומו הקבוע שישב
פעם .ועשו כדבריו ,ולא ידע האיש היכן מקומו .כך נודע שהינו בן-בליעל
שרצה לרמות ולשקר .ואמר הגר"א שכל הסימנים שנתן הרמאי אינם
ראי'ה כי יתכן שפגש פעם את הבעל האמיתי ומפיו נודע לו הכל .אבל על
דבר שבקדושה ,הכין המקום בבית הכנסת ,לא נתן דעתו שצריך לברר
אצל הבעל ,כי הרשע לא יחשוב בעניני קדושה מטבעו.
וזה ששלח יוסף ליעקב סימן מובהק כי יוסף הוא לא רמאי .כי מי שרמאי
לא היה נותן את דעתו לברר על תלמודו ,היכן למד ובאיזה עניין .ויותר
מזה רצה יוסף להראות ליעקב ,שבכל השנים עדיין הוא בצדקו ,שהרי זכר
לשלוח סימן מתלמודו שלמד עם יעקב ,ואילו היה רשע לא היתה דעתו
על סימנים אלו.
(דרכי מוסר)
ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו :בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל
זרעו הביא אתו מצרימה (מו ,ו-ז)
בניו ובני וגו' אחר שאמר בסמוך יעקב וכל זרעו ,לא היה צריך לומר פעם
ב' בניו ובני וגו' :עוד צריך לדעת למה הפסיק בין בניו ובני בניו לבין בנותיו
ובנות בניו וכל זרעו בתיבת אתו ,ולא הספיק במה שאמר לבסוף הביא אתו
מצרימה:
אכן כוונת הכתוב הוא שבא להודיע כי יש הפרש בין בני יעקב בירידתם
למצרים ,כי יש מהם שבאו ברצונם לקבל גזירת מלך בלב שלם ,ויש מהם
שהיו חוככים להתעכב מרדת לכור הברזל (מ"א ח נא) ,וציינם הכתוב מי
ומי ההולכים לפרוע שטר חוב הגלות מרצונם ,ואמר בניו ובני בניו אתו,
פירוש אלו לא הוצרך להביאם הוא אלא הם מעצמם באו אתו בדומה לו,
ואח"כ סדר אותם שלא באו מרצונם עד שהוצרך יעקב להורידם בעל
כרחם ,והוא אומרו בנותיו ובנות בניו וכל זרעו ,פירוש בני בני בניו אלו
הביא אתו מצרימה ,פירוש הוא הביאם ,לא לרצונם באו:
וראיתי לתת לב לדבריהם ז"ל (שמו"ר א ח) שאמרו שכל זמן שאחד
מיורדי מצרים קיים לא התחיל השעבוד ,דכתיב (שמות א ו) וימת יוסף וגו'
וכל הדור ההוא ,פירוש שירדו מצרים אז התחיל השעבוד ,כי אולי שזה
היה להם לתשלום קבלת גזירת מלך ברצון ,פקע מהם השעבוד ,כי סמא
דיסורי קבולי ט ,והעד הנאמן לזה ג"כ כי יוכבד וסרח בת אשר היו מיורדי
מצרים (ב"ר צד ט) ובימיהם היה השעבוד ,והטעם הוא לצד שהביאם יעקב
ולא מרצונם ,ועיין בדברי הזוהר (שמות קצח) בפירוש פסוק אשרי שאל
יעקב בעזרו שברו על ה':
(אור החיים הק')
ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך :ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני
מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי
שני חיי אבתי בימי מגוריהם( :מז ,ח ט)
הגאון בעל שאגת אריה נתקבל לעת זקנה ,והוא כבן שבעים לרב בעיר מץ.
הגיע רבי אריה ליב למץ בשבוע של פרשת "ויגש" ,ובבואו אל העיר גונב
אליו שמועה שיש בין בעלי הבתים שאין דעתם נוחה ממנו ,והם מרננים
על מינוי זה של רב 'בא בימים' שכבר הוא ברגלו האחת בעולם האמת.
ביום השבת בעמדו לדרוש בבית הכנסת את דרשתו הראשונה ,פתח רבי
אריה ליב ואמר :בפרשת השבוע אנו מוצאים שבשעה שבא יעקב אבינו
למצרים ,שאלו פרעה" :כמה ימי שני חייך?" ,ועל כך השיב לו יעקב" :ימי
שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי" ,והלא בעצם
הדבר מוקשה :ראשית ,מה עניין היה לו לפרעה לדעת בן כמה הוא? שנית,

אבייש את אחיי בפני המצרים" כלומר :עדיף שאהרג ,ואף שעל ידי כך
יחסר ממניין השבטים ,ועתיד האומה תלוי בזה ,העיקר שלא לבייש את
אחיי בפני המצרים ,מפני שדבר זה ידע יוסף בבירור ,שאם עתיד עם
ישראל תלוי בזה שיבייש את אחיו הרי שלא תצמח שום טובה מכך ,מאחר
ועם ישראל אינו קם על דריסת אחרים...
ולכאורה ,יוסף היה יכול לעשות חשבון לעצמו ,הלא הבא להרגך השכם
להרגו ,ואחיו רוצים להרגו ,וא"כ אע"פ שהוא לא יהרוג אותם ,אבל לכל
הפחות יכול לביישם בפני המצרים כדי להינצל מהם.
ובאמת הקשו האחרונים כעין זה על מעשה תמר ויהודה ,איך למדו חז"ל
ממעשה תמר שנח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו
ברבים ,שאילו לא היה יהודה מודה שממנו הרתה ,נמצא שהוא רודף ,וניתן
להצילו אפי' בנפשו ,וא"כ מדוע זה חששה תמר מלספר שמיהודה הרתה
כדי שלא תלבין פניו ,והיה יוצא שהיא ושני עובריה נשרפים?
אלא כמו שביאר רבי לייב זצ"ל ,שלא אמרו בגמרא חייב אדם להפיל עצמו
בכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ,אלא "נח לו לאדם" ,כלומר :אין הכי נמי
אם היו באים להישאל אם מותר להלבין פני חבירו בכדי להינצל ממיתה,
יתכן והיו פוסקים שמותר להלבין ,אלא שחז"ל גילו לנו בזאת ,שיותר קל
ויותר נח להפיל את עצמו לכבשן האש מאשר להלבין פני חבירו ברבים.
והמשיל בזה משל ,למה הדבר דומה ,לאדם שחטא לפני המלך ,ונתן לו
המלך עונש שיעבור בכבשן האש ,אבל נתן בידו לבחור אם לעבור בכבשן
גדול או בכבשן קטן ,ומי פתי יעבור בכבשן האש הגדול כשיכול לעבור
בכבשן האש הקטן! כך ,אמר אדמו"ר זצ"ל ,הלבנת פני חבירו ברבים הוא
כבשן גדול עד מאוד ,ומי פתי ילך וילבין פני חבירו שהוא כבשן אש גדול,
אל מול כבשן האש הקטן של האש בעוה"ז!
וזהו שאמרו חז"ל "מכאן אמרו נח לו לאדם" ,ומהו הלשון מכאן .אלא
שממעשה זה של תמר למדו לא שזה פסק הלכה ,אלא אפי' שהוא רודף,
ולכאורה היה מותר להרוג את יהודה ,אלא שפשוט יותר וקל יותר להפיל
עצמו לכבשן האש מאשר להלבין פני חבירו.
וזהו גם שלמד יוסף ,אע"פ שעל פי דין יכול היה יוסף להלבין פני אחיו כדי
להינצל מהם ,אבל יותר נח היה לו להסתכן שיהרגוהו ,ובלבד שלא ילבין
פניהם בפני המצרים ,ואם תאמר :עם ישראל מה יהא עליו ,את עם ישראל
אין בונים על חשבון הזולת!
וידוע הסיפור עם הרבי ר' העשיל ,שהתארס עם בת נגיד גדול ,וכשהגיע
לשבת של עליה לתורה ,דאגו שיהיה לו בית שישהה בו סמוך לבית
המחותן ,וביום שישי הביט מהחלון ,וראה שבבית מחותנו הכינו עיסה
גדולה כדי לעשות ממנה איטריות ,והניחוה להתייבש כדי שיוכלו אח"כ
לחתכה לפרוסות דקות ,כדרך שעושים אטריות .וראה שתרנגולת עלתה
על העיסה השטוחה וניקרה מהעיסה ,וכשראתה זאת הכלה ,ניגשה אל
התרנגולת וזרקה אותה בחמת זעם והטיחה אותה לכותל.
וכיוון שראה רבי העשיל מעשה זה ,אמר בליבו ,וכי אני אתחתן עם אחת
שיש בליבה אכזריות כה רבה ,לא! זה בלתי אפשרי ,אבל לבזותה ברבים
עוד ממש בשבת של עליה לתורה ,גם זה בלתי אפשרי.
חכך בדעתו ואמר ,א"כ עדיף שהם ישלחו אותי ,ובלבד שלא אפגע בה,
ומה עשה הלך לבית הכנסת וראה שיש שם ציבור לומדים ,ועשה עצמו
כאילו הוא רוצה לגנוב את הכסף שיש בקופה של צדקה ,ומשראו זאת
יושבי בית המדרש ,צעקו בקול גדול ,תפסוהו! גנב הוא! ומיד נתפרסם
בעיר שתפסו גנב בבית הכנסת שרצה לגנוב מהקופה של צדקה ,וכשתפסו
אותו התברר שזהו החתן של הנגיד ,שבשבת הזאת יש לו עליה לתורה,
ואם כן צריך להציל את הנגיד שלא יפול בפך עם חתן גנב ,ותיכף הלכו
וסיפרו לו זאת המעשה ,וכמובן שביטלו את השידוך ,כרצון הרבי ר'
העשיל.
לאחר מכן שאלו אביו מה קרה כאן? הרי יודע אני שאינך גנב ,וא"כ למה
העלילו עליך עלילה כזאת ,עמד רבי העשיל וסיפר לאביו את מה שראה,
שהכלה זרקה בחמת זעם ובאכזריות מרובה את התרנגולת מעל הבצק של
האטריות ,ואם כן אין הכלה הזאת ראויה להתחתן עמה ,אבל לא רציתי
לבזותה אמרתי בליבי ,שעדיף שהם יבטלו את השידוך מאשר שאני
אבטלו ועי"ז אפגע בנערה הזאת ותתבייש מחמתי .והרי זה נורא ואיום
לראות ולהתבונן מהו כוחה של הלבנת פנים ,וכך אנשי התורה במידותיהם
הטובות מתנהגים בעת המבחן.
(לב שלום)

ויאמר יוסף ...אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו
מפניו (מה ,ג)
מדוע לא הכירו האחים את יוסף עד עכשיו?

מפני מה השיב לו יעקב על שאלה שלא נשאל כלל? הלא על שאלתו של
פרעה "כמה ימי שני חייך" היה לו להשיב" :ימי שני מגורי שלשים ומאת
שנה" ודי בכך ,מה ראה להוסיף ולומר "מעט ורעים היו ימי שני חיי"?
אלא ,משראה פרעה שעם בואו של יעקב למצרים נתברכה הארץ ,הנילוס
עלה והרעב פסק ,היה חושש שמא אין עושר זה שמור לו לאורך ימים,
ויעקב זקן ,לפיכך שאל למספר שנות חייו .אך יעקב ירד לסוף כוונתה של
השאלה ,ולפיכך השיב "ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה ,מעט ורעים
היו ימי שני חיי" אני נראה זקן מכפי שאני באמת ,בסך הכל אני בן מאה
ושלושים שנה ,ומעט הוא" ,ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי" שהאריכו
ימים ממני והיו ימי חייהם מאה ושמונים שנה ,ומה שמראה פני זקנים כל
כך ,זהו משום ש"רעים היו ימי שני חיי" וקפצה עלי הזקנה בלא עת.
והוא הדבר ,הוסיף רבי אריה לייב וסיים לגבי עצמי ,אין אני זקן כפי שאני
נראה בעיניכם ,הזקנה קפצה עלי מחמת החיים הקשים שידעתי ,שסבלתי
דחקות ורדיפות ומחלוקות אין קץ ,אבל מבטיח אני לכם שאם ירצה השם
עוד אוסיף ואשב על כס הרבנות למעלה מעשרים שנה ...וכך היה שהיה
שם עוד עשרים שנה.
 מאוצרות המגידים 
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו" (מה ,א)
איתא במדרש (ב"ר צג ,ד) לא זז יהודה מהשיב ליוסף עד שעמד על ליבו.
והיינו שבדבריו עורר יהודה ביוסף את האהבה והגעגועים לאביו ,עד כדי
כך – שלא יכול יוסף להתאפק ,ונתמלאה סאת האהבה הגדולה לבית
אביו ,ובקרבו להטה להבת אש להתודע אל אחיו ברגע זה ולצעוק "אני
יוסף" ואינו יכול כבר לעמוד בכוחותיו הטבעיים להמשיך ולהתנכר אל
אחיו ,נו ...שיצעק אני יוסף ,לא! עדיין אינו צועק! ומדוע? מפני שהמצרים
הנצבים עליו ישמעו ,ויתביישו אחיו בדבר ,ואינו רוצה לגרום לאחיו בושה
מפני המצרים.
והנה כאשר מתבוננים אנו במעשה זה ,הרי שזה נורא נוראות! מצד אחד
יוסף אינו מסוגל עוד לסבול ולשאת את יסורי האהבה והגעגועים לבית
אביו ,ומשתוקק הוא בתכלית התשוקה להתוודע אל אחיו ,וידוע מש"כ
בספרים הקדושים ,כי אילו היה יוסף מתאפק עוד מעט קט ,לא היתה
נגזרת גזירת עשרה הרוגי מלכות ,ועם כל זאת "לא יכול יוסף להתאפק",
אכן ברגע שרואה שאם יתגלה עתה לאחיו לעיני המצרים ,יגרום להם
שיתביישו ,אזר יוסף חלציו ,ונתגבר בגבורת ארי ,ונתעלה בכוחות על
טבעיים ,ומתאפק מלהתגלות לפניהם עד שיצאו כל הנצבים עליו.
והרי יש לנו לדעת שלא היה זה בית הסוהר וכדו' אשר מיד כשמקבלים
פקודה לצאת יוצאים ,אלא בבית המלכות עסקינן ששם נוהגים חוקי
וגינוני המלכות ,ובוודאי היו יוצאים כל אחד ואחד בנחת ובלאט ,מתוך
קידה והשתחויה לעבר המלך ,ואילו יוסף יושב וממתין עד שיצאו כולם,
וכל זאת לאחר שכבר הוגדשה סאת האהבה בליבו ואינו יכול להתאפק,
ואעפ"כ יושב הוא ומתאמץ בשארית כוחותיו ואינו מתגלה עדיין ,וכ"ז
למה? כדי שלא לבייש את אחיו! בפני מי? בפני כמה ערביים!
והרי דברים אלו נוקבים ויורדים חדרי בטן ,עד היכן יש להיזהר בכבוד
האדם...
ולא רק זאת שכבש את געגועיו לאביו ,אלא עוד הכניס עצמו לסכנה
גדולה כדי שלא לבייש את אחיו .השתלשלות הדברים כך היתה :יוסף
העלה את חמתם ,ואמר להם למה לא ערבתם ליוסף אחיכם כמו שערבתם
לבנימין (ב"ר צג ,ח) ויהודה עמד על ליבו של יוסף והצליח לעורר את
געגועיו לאביו ,ומפני כך רצה יוסף להתגלות בפניהם כי לא יכל עוד
להתאפק ,אבל הוא לא רצה לביישם בפני המצרים ,ולכן צוה לכל הנצבים
לצאת ,ובאותה שעה יכלו אחיו להרוג אותו ,שהרי לא ידעו עוד שהוא
יוסף אחיהם.
וכך איתא במדרש (צג ,ט) ר' חמא בר חנינא אמר ,אילו בעטו בו אחד מהם
מיד היה מת .ולמה הכניס עצמו לסכנה? הוי אומר משום שנוח לו לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ,וכך איתא להדיא בתנחומא
(פרק ה) למה אמר יוסף הוציאו כל איש מעלי ,אמר יוסף מוטב שאהרג
ולא אבייש את אחיי בפני המצרים.
הנה למדנו עוצם כוחותיו של מיוסף ,שאף לאחר שלא יכול היה יוסף
להתאפק מלצעוק "אני יוסף" ,מפני עוצם האהבה האמיתית לאביו ,עם כל
זה עוצר עצמו בכוחות על טבעיים כדי שלא לבייש את אחיו ,וקורא
"הוצאו כל איש מעלי" .ולא עוד ,אלא שמכניס עצמו בסכנה ,כמו שאמרו
במדרש אילו בעט בו אחד מהם מיד היה מת .ויש לתמוהה לכא' וכי כיצד
עשה זאת ,והרי במו ידיו היה יכול להחריב את עתיד האומה שיחסר
ממניין השטים ,ושלא יתגלגל יעקב למצרים וכו' וכו'.
אלא שזהו מיסודות תורתינו הק' ,ומכח האמת הנצחית שאינה סחר מכר!
שאין בונין את עם ישראל על חורבן זולתו! גם אם מדובר בבניין עולם מול
בזיון רגעי בפני מצרים שפלים! וכך אומר יוסף בליבו" ,מוטב שאהרג ואל

ג

אומר על זה בספר 'שלמה חדשה' ,שכדי ליישב קושיא זו ,עלינו להתבונן
במאורע המסופר בספר מלכים אודות המפגש של יהורם בן אחאב עם
אלישע הנביא.
היה זה כאשר יהורם מלך ישראל ,שהיה רשע ,אם כי במידה פחותה
מאביו ,ביקש לצאת במלחמה נגד מישע מלך מואב אשר מרד בו ,אולם
מאחר וחשש לצאת לקרב לבדו ,פנה אל יהושפט ,מלך יהודה שהיה צדיק,
וביקש ממנו לחבור איליו.
יהושפט נענה לקריאה ושניהם יצאו למלחמה ,אולם בדרכם כלו לפתע
המים .חשש כרסם בליבו של יהורם" .יתכן כי ה' רוצה להמית את כולנו"
– הבין – "הלא אין אפשרות להתקיים ללא מים!"
מלך יהודה ,שהיה שותף לדאגותיו ,נענה ואמר לעומתו" :וכי אנו יכולים
לדעת בדיוק מה רצון ה'? הלא יש נביא בישראל ,הבה ונלך אליו!"
וכך הלכו שניהם אל אלישע הנביא.
מיד בראותו את יהורם ,קרא אליו אלישע" :מדוע הנך בא אלי? לך אל
נביאי אביך ואמך ,אשר הרגה את נביאי ה'!" ,ואחר הוסיף" :חי ה' ...אשר
עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך יהודה ...אם אביט אליך ואם אראך"
(מלכים ב' ג ,יד) .כלומר :אלמלא יהושפט מלך יהודה בא עמך ,לא הייתי
מביט כלל לכוונך.
ונשאלת השאלה מדוע כופל הנביא את דבריו ואומר" :אם אביט אליך ואם
אראך"?
התשובה לכך נמצאת בגמרא האומרת (מגילה כח ,א) "אסור להסתכל
בצלם דמות אדם רשע" ,וה"מגן אברהם" (סוף סימן רכ"ה בשלחן ערוך)
פוסק להלכה שאסור להסתכל בפני אדם רשע  ,כשכוונתו היא שאסור
להביט בעיניו של אדם רשע ,אולם אין איסור בראיה בעלמא.
זהו שאמר אלישע ליהורם" :אם אביט אליך" ,לא אביט בך שכן רשע הנך,
ואפילו "אם אראך" בראיה בעלמא לא הייתי רואה אותך אלמלא יהושפט.
על המהרי"ל דיסקין ,העלילו פעם המשכילים עלילת שוא ,שכביכול שלח
ידו בכסף שהופקד אצלו ,והתלוננו במשטרה שהוא גנב .כתוצאה מתלונה
זו הושלך הרב לכלא ונשקפה סכנה לחייו.
השתדלנים מקרב הציבור החרדי השיגו עבורו את העורך דין הגדול ביותר
ברוסיה שהיה יהודי מומר .עורך הדין בא אל הרב לכלא לדבר עמו אודות
קו ההגנה שינקוט במשפטו .בעת הפגישה ,ישב המהרי"ל כשפניו כלפי
מטה ,בלי להביט בפני העורך דין ,וכך ענה לשאלותיו.
בסוף הפגישה שאל העורך דין" :כבוד הרב ,מדוע אינך מסתכל עלי?" והרב
ענה בפשטות" :כי אסור להסתכל בפני אדם רשע"!
הגיע המשפט .התביעה הציגה את כתב האישום ,ואז נעמד עורך דינו של
המהרי"ל ואמר כך" :כבוד השופט! ברצוני לתאר לך מיהו הנאשם .הוא
הרי יודע היטב שחייו תלויים בי ,ואף על פי כן בפגישתו עמי לא הסתכל
עלי ,כי על פי צווי תורתו אסור לו להסתכל בפני אדם רשע .אמור לי אתה,
כבוד השופט ,היתכן שאדם כזה הוא גנב?" ואכן השופט קבל את הטענה
וזיכה את המהרי"ל מכל אשמה.
סיפור דומה ארע עם ה"חפץ חיים" זצ"ל:
בעת מלחמת העולם הראשונה העלילו על תלמיד ישיבתו כי הוא מרגל
ובקשו לגזור עליו גזר דין מוות .בא ה"חפץ חיים" להעיד עליו עדות אופי,
שבחור טוב הוא ואינו מרגל.
לפני שנעמד ה"חפץ חיים" להעיד ,אמר עורך הדין של הבחור כי ברצונו
להקדים ולספר סיפור על ה"חפץ חיים" ,שידע השופט במי מדובר:
פעם כשהיה בתחנת הרכבת גנב לו מישהו את המעיל ,והוא רץ אחרי הגנב
וצעק לעברו" :אני מוחל לך ,אני מוחל לך ,שלא תיכשל ,חלילה ,בעוון
גניבה! "...ניתן להבין מכאן ,איפוא ,כמה צדיק הוא אדם זה!
"ואתה מאמין לסיפור הזה ,הא?!" שאל השופט את עורך הדין.
"אינני יודע אם להאמין או לא להאמין" ,ענה העורך דין" ,אך זה ברור שעלי
ועליך לא מספרים סיפור כזה"...
מעתה יבואר מה שהקשנו אודות האחים אשר לא הכירו את יוסף ,סבורים
היו שמדובר במושל מצרי ,רשע מרושע ,אשר כבר הספיקו לטעום את
"נחת זרועו" בצרות הצרורות שהביא עליהם ,ומשום כך הם נמנעו
מלהביט בפניו.
אמנם ראיה בעלמא מותרת במקרה כזה ,אך מאחר ופרצופו של יוסף
השתנה בגלל הזקן שגידל ,הם התקשו לזהות אותו בראיה כזו ,ורק כאשר
אמר להם "אני יוסף" הם הביטו בו וזיהו אותו.
(ומתוק האור)

ויאמר יוסף ...אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו
מפניו (מה ,ג)
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ראיתי בספרי מוסר מה שכתב המשגיח רבי גרשון ליבמן מצרפת ,הוריו
היו חסידי סקיוורא ברוסיה ,לאחר מכן היה תלמיד הנובהרודוקער ,וכתב
בספרו 'דגל המוסר' לבאר את הפרשה באופן מחודש.
כל אחד שמתבונן קצת על מעשה דאחי יוסף מתפלא איך לא הבינו
האחים שזהו יוסף ,אם היה זיו איקונין דומה לו ליעקב אבינו ,הגם שאמרו
חז"ל שיצא בלא חתימת זקן ,אך אדרבה אם עתה היה לו זקן הרי היה
דומה יותר לזיו איקוניו של אביו .ואם נאמר שענין זיו איקונין הוא ענין
גבוה ולא בגשמיות ,כמ"ש השלה"ק ששניהם היו במרכבה זה בשור וזה
בכרוב .אך סוף סוף הרי הכירו את אחיהם י"ז שנה ,אם לא הכירוהו בפעם
ראשונה מחמת הזקן ,אך לאחר שיושבים פעמיים שלוש וישבו עמו
בסעודה ,איך לא הכירו שזה הוא .ולא עוד אלא שהשבטים לא האמינו
כלל במעוננים ומכשפים ,ויוסף יושב ומכה בגביע שלו ומושיב אותם לפי
הסדר ,וגילה להם סדר עריסותם .והרי רש"י כתב שנכנסו למצרים מכמה
שערים כדי לחפש את יוסף ,הרי שעוד לא שכחו ממנו והוא היה על לבם
בכל עת ,שהרי בפועל הלכו לחפש את יוסף במסירות נפש ,תוך כדי
חיפוש ,איך לא העלו על דעתם שזהו יוסף? ובמדרש משמע שזה היה
מעשה של ב' שנים .בעטרת ישועה מבואר שכל הליכתם וחזירתם היה ד'
חדשים .אך במדרש כתוב שזה היה במשך שני שנות רעב .ולא עוד אלא
שבזה לבד שהוא מבקש לראות את בנימין ,הלא דבר הוא מה זה שמשנה
למלך של מצרים רוצה לראות את אחיהם הקטן ,ושואל על אביהם .וגם
מוצאים כסף איש בפי אמתחתו ,מה זאת? ויצא לבם ,הרי היו אנשים
חכמים בעלי מדרגה ובעלי השגה ,איך לא עלה על דעתם להתבונן ,מדוע
נמצא הגביע דווקא אצל בנימין ,ולא עוד אלא שתוך כדי חיפוש הגביע,
מצאו כל אחד את צרור כספו בשק ,וכל אחד ידע בעצמו שהוא אינו גנב,
אם צרור הכסף נכנס כאן שלא בדרך גניבה רק בדרך פלא ,איך חשדו את
בנימין שהוא 'גנב בן גנבת' והכו לו על גניבת הגביע ,איך לא השיב להם
בנימין איך הכסף חזר לשק שלכם?
כל זה אומר דרשני .אפי 'אם נאמר שלא הכירוהו מחמת הזקן ,הרי היו
יכולים להסתכל על הפנים עצמן בלי הזקן? גם אם נתרץ אחת מהקושיות,
שידע מגיד הנשה מכאן ומילה מכאן ,אך כבר כתב הגרי"ז בחגיגה שכשיש
ט"ו קושיות אין מתרצים אלא תירוץ אחד שמתרץ כל הקושיות כולם
כאחד .בבחי' 'אני יוסף' שמתרץ כל הקושיות.
ומבאר רבי גרשון ליבמן ,לא היה חסר כאן כשרון כלל ,הכל היה ברור
באותיות גדולות מאד ,אלא שעמוק עמוק בלבם לא רצו הם לדעת שיוסף
הוא זה שיושב כאן על הכסא .הם מוכנים למצוא את יוסף בשוק הכי נמוך
של מצרים ,אך לא באופן שמשתחוים אליו ונתקיימו החלומות ,כשיש
נגיעה כזו קשה ,נהיה אדם כמו סומא ועוור .כמובן שלא מדובר כאן
בנגיעות של שבטי י"ה ,לא שייך להם נגיעות מגושמות שלנו ,היה להם
חשבונות של ירבעם בן נבט שלא יתקיימו החלומות ,ומעולם לא שבו
בתשובה על עצם המכירה ,כמ"ש החת"ס שע"י שהכניסו את הקב"ה
שותף בחרם ,פשוט שלא חשבו שיש במעשיהם דופי אפי' במעט .כי אמרו
'ולואי שיראני אדם ולואי שיראני הקב"ה' ,הרי שלא העלו על דעתם שיש
במעשה המכירה חשש דחשש של חטא ודופי' ,ויראו אותו מרחוק' פי
'הרבי רבי יונתן שידעו שיצא מיוסף פסל מיכה וירבעם בן נבט ,וכו' וכו'.
והבינו שאסור שיתקיימו החלומות ,שלא יכנעו השבטים אל יוסף שזה
מרידה במלכות יהודה וכו'.
ולכן עתה שירדו למצרים ,אם יוסף הוא השליט הוא המשביר ,נמצא שלא
עשו טוב במכירת יוסף ,וטעו בדין הסנהדרין כל אותם השנים ,וכל אותה
השנאה ,כשיש לאדם מערכת של נגיעות על מעשים בני עשרים שנה,
עדיף להם למצוא עבד עבדים במצרים ממשנה למלך יושב על כסא
המלוכה ,כי הנגיעות יש להם כח לסנוור עיני האדם ולא יראה דברים הכי
ברורים שלפני עיניו.
והוסיף רבי גרשון לבאר ע"פ דוגמא של החכם איינשטיין שנתפרסם
בחכמת הפיזיקה בכל העולם ,והרי בתוך אלו החכמות רואים את הקב"ה
לבדו ,ומיום ליום נתגלה ממש גילוי אלקות בכל החכמה הזאת ,ואפי'
מהגוף של האדם ,ומכל החכמות שיש בבילוגיה ,בכל פינה של חכמת
הטבע שאדם מעיין ,הוא רואה ממש התגלות אלקות .וכ"ש היום שנתגלה
מכניקת הקוונטום רואים את השי"ת ממש עין בעין ,כי לא יראני האדם
וחי .אך חכמי אומות העולם וההולכים אחריהם ,אינם מכירים עדיין שיש
בורא בעולם .ונשארים כופרים וממציאים כל מיני בדיות .לעומת המאמין
שפשוט לו שהשי"ת מגלגל הכל .הם מסתכלים במדע ולא יכולים לראות
אלקות.
גם כשהמאמין אומר לו 'האינך רואה שהקב"ה מנהיג את הכל?' השוטה
הזה מעדיף לומר שלפני עשרים ושתים מליון שנה התפוצץ איזה בלון
והתחברו שני בובות ורקדו וכך לאט לאט נהיה בן אדם בגובה מטר
שבעים .הכל נהיה ונתפוצץ לבד .אפי' שהוא חכם ומדעי ,ואנו עולים על
המטוס שהוא 'המציא' ומברכים עליהם 'ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם'

אעפ"כ אינו רואה את השי"ת ,משא"כ אצל היהודי המאמין הפשוט ,הרי
הדבר ברור כשמש שהשי"ת מגלגל ומנהיג הכל .מאד קשה לאדם להודות
על האמת ולומר 'טעיתי כל חיי התשובה היא שהמאמין אין לו 'נגיעה'
שלא לראות אלקותו ית' בכל דבר ,אדרבה הוא מתדבק בה' בכל התבוננות
כזאת ,לכן הוא רואה את השי"ת תמיד .משא"כ זה החכם המדעי הרי יש
לו 'נגיעה' קשה עד מאד שאם יאמין שיש כאן השי"ת ,יצטרך לשנות כל
מעשיו ,כל הנהגותיו ,לבושיו ,מחשבותיו ,ודיבוריו .ויצטרך לצעוק בקולי
קולות 'כל החיים טעיתי והטעיתי' לכן אינו רואה כלל אלקות בכל דבר .גם
כששאלו את איינשטיין אם יש בורא לעולם ,ענה כמה גיבובי דברים ,י"א
שהיה משמע מתוך דבריו שהוא מאמין בה' ,ויש מתלמידי תלמידיו
שאומרים שלא יתכן שאמר כך .והיתכן שאנשים חכמים שמברכים עליהם
בשם ומלכות 'שנתן מחכמתו לבשר ודם' לא יראו את השי"ת כנגד עיניהם
בתוך כל הגילויים שבעולם? הוא אשר דברנו שכשיש נגיעה לאדם ,אינו
רואה כלל לפני עיניו את הדברים הכי ברורים שבעולם .וזה שאמר המדרש
שכשיבא הקב"ה ויאמר 'אני השם' יתגלה האמת ,אך לפני כן ,מחפשים
ומחפשים ולא מוצאים .בין שווייץ לצרפת בנו אומות העולם בנין ענק
לחפש את הנקודה הפנימית שבאטומים ,הוציאו מליוני דולרים לחפש את
המקור הפנימי ,ופתאום יאמר הקב"ה 'אני השם' ,הם יקרעו את השערות,
איך לא ראינו את זה לפני כן .אלא שהיה להם נגיעה מאד חזקה שלא יהיה
הדבר אמת .לכן העדיפו להאמין בבלבולציה מלהאמין בה' אלקינו ה'
אחד.
אנו צוחקים עליהם ,אך גם אנו כך ,כל אחד תקוע ומתעקש במה שהוא
רגיל במעשיו והלך מחשבותיו כך וכך ,ואינו מעוניין לשמוע שום הוכחות
שהוא טועה ,כאן נמצא וכאן היה ,ויהא מונח עד שיבא אליהו.
יוסף שאל אותם ,הרי היה לכם הרבה תמיהות ,האיך לא הבנתם שזה אני?
זהו שאמר המדרש ,קטנן של שבטים לא היו יכולים לעמוד מפניו כשאמר
'אני יוסף' ,כי זה היה כלול באמירת 'אני יוסף' כל הקושיות ששאלנו לעיל
'איך לא ראיתם בעיניכם עד היום שזה אני?' התשובה היא ,שלא רצינו
לראות אותך כאן ,כשאדם לא רוצה להכיר בדבר מה ,הוא בונה בניינים על
גבי בניינים ,העיקר לא לראות את מה שאינו רוצה לראות .העדיפו להאמין
שיוסף יודע מהגביע שלו רוח הקודש ,מלחשוב שזה יוסף שנתקיימו
חלומותיו .אפי 'שיעשה שחיטה וניקור גיד הנשה ובנו ידבר בלשון הרע,
וכו' וכו' ,כדכתב הדובנער מגיד שחששו שפעם אחת הסתובב בארץ
ישראל ושמע מתלמידי יעקב אבינו על גיד הנשה וכו' ,כל זה עדיף
מלחשוב שזהו יוסף.
כשיבא הקב"ה ויוכיח את כל אחד לפי מה שהוא ,כשיש לאדם פינה
שאינו עושה רצון ה' ,הרי כתב הרמ"א בסימן א' שויתי ה' לנגדי תמיד הוא
כלל גדול וכו' ,איך תאמר שלא ראית את השי"ת ולכן חטאת ,והרי הקב"ה
נמצא בכל דבר ממזרח שמש עד מבואו.
אלא שאדם מעדיף להיות שוטה ולהתחבא מפניו באיזה פינה ,ושוכח את
הפסוק 'אנא אברח מפניך' מחמת הנגיעה שבתאוות הלב ,ואז הוא שוכח
את כל ההוכחות הברורות.
כאן אנו לומדים מהו כח הנגיעה שזה מתרץ אלפי דברים שאדם רואה
לפני עיניו ,והעיקר לא להאמין באמת .זהו עומק הדין והתוכחה שיש
במעשה דיוסף.
כתב רבי גרשון ששמע מהצדיק רבי דוד בודניק שפעם אחת היתה שריפה
בעיר ,כולם רצו להציל כמה חפצים מהאש ,ויש אחד בבית שממשיך
ללכת רגוע בלי שום התפעלות מהאש ,ממש כאילו לא היה .זהו השעון
התלוי על הקיר .הוא לא מתרגש משום דבר ,גם כשהאש מתקרבת לקיר
שהוא תלוי עליו ,וגם כשהאש אוחזת בעץ שבמסגרתו ,הוא ממשיך ללכת
וללכת ,וגם מזמזם את ניגונו המונוטוני ,אפי 'אינו מרים את הקול' בשעת
מצוקה .כולם בהולים סביבו ,והוא לא אכפת לו כלל.
זהו מעשיו של אדם בעוה"ז ,יכול לראות בירה דולקת ,ואינו מתרגש ,אינו
בוחר לא ברע ולא בטוב ,רק הולך עם השוואנק ,שכל כך הוא עצלן ואדיש
למה שקורה נגד עיניו כי אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים ברגע זה.
זהו ש'נבהלו מפניו' שראו מהו עוצם כח הנגיעה ,והזהירם יוסף 'אל תרגזו
בדרך' שהיו צועקים אחד על השני ,איך לא הכרת שזה יוסף ,מה בלבלת
אותי שיש גביע הודי וסיני שיכולים לדעת מזה הכל .התירוץ הוא ,שכשיש
לאדם נגיעה ,אינו רואה אפי' דברים ברורים ביותר .ממש כאילו לא היה.
וכ"כ הראשונים שגם לאחר מכן אמרו 'אשמים אנחנו בהתחננו אלינו' ולא
על עצם המכירה ,שהרי היה להם מושב סנהדרין ודנו אותו למיתה ,הרי
שלא היתה נגיעה גשמית ,אלא דברים גבוהים מאד .כמו שבאים להוכיח
לאדם שנולד בהשקפה מסויימת ,ובאים להוכיח לו נגד ההשקפה שלו,
הרי יש לו נגיעה חזקה מאד שלא להאמין לדבריך ,כמו שתלך לשכנע
מזרחיסט חזק שאין דרכו דרך אמת[ ,באמת אסור לדבר עמהם כלל]
ותראה לו איך כל ילד שני מוריד את הכיפה ,והרי שהוא חי בדרך לא
אמיתית .הוא לא יבין את התוכחה הזאת .כי האדם יש לו נגיעה לכל מה

ה

שהוא משוכנע שזה האמת ,ומעולם לא יראה את האמת כל זמן שיש
נגיעה זאת בידיו .אין להסתכל על המזרחי אלא כל אחד ואחד יעשה
חשבון הנפש לעצמו.
התירוץ הזה שלא ראו כלום מחמת הנגיעה ,זה יותר חזק מכל הקושיות,
אפי' אם נוסיף עוד רשימה של קושיות והוכחות ברורות שזהו יוסף,
אעפ"כ לא יהיו הקושיות יותר חזקים מהתירוץ הנורא הזה ,שהנגיעה שיש
לאדם בעצמו גורמת לו לראות דברים ישרים כהפוכים ודברים הפוכים
כישרים.
(הגרמ"י רייזמאן)
החיסון הנצרך
בגמרא (בבא בתרא טז ע"א) אמרו" :ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ,ברא
לו תורה תבלין" .וכתב הרמח"ל ("מסילת ישרים" פרק ה) ,שפשוט הדבר,
שאם הבורא יתברך ,בורא האדם ויצריו ,העיד שזו תרופתם היחידה ,לא
תועיל שום תרופה אחרת .נוסיף ונאמר ,שככל שהאדם נחשף לנסיונות
רבים יותר ,חייב הוא להגדיל במקביל את מינון החיסון .מובן מאליו שלא
שעות הלימוד הנחוצות כתבלין מול היצר הרע כשנמצאים בישיבה,
כשעות הלימוד הנצרכות ב"בין הזמנים" -
ולמעשה ,כל הלימוד ב'זמן' ,הוא כחיסון לקרא 'בין הזמנים' .כפי שמצינו
שיעקב אבינו ,לפני הליכתו לחרן ,לבית לבן הארמי שהיה 'מרכבה לסטרא
אחרא' (זוהר ח"א קלז ,א) וביקש לעקור את הכל ,נטמן י"ד שנה בבית
עבר ולמד בהתמדה עצומה (רש"י בראשית כח ,יא) כדי להתחסן כנגדו.
אך השאלה :הלא בלאו הכי היה "ישב אהלים" (בראשית כה ,כז) ,אהלי
תורה (תנחומא שמות א) ,ומה הוצרך לחיזוק זה .והתשובה ,שב'סוף זמן'
צריכה ההתמדה להרקיע שחקים .כיעקב אבינו ,שבאותן י"ד שנה לא שכב
בלילה ,שהיה עוסק בתורה .הלא כל בן תורה מכיר את אוירת סוף הזמן,
קדחתנות ההכנה הרוחנית לקראת הנסיונות הצפויים.
ולפיכך נבין מדוע ,כשירד יעקב אבינו למצרים המקולקלת מכל הארצות
(רש"י ויקרא יח ,ג) ,שגם הם היו מרכבה לסטרא אחרא (ציוני בשלח ד"ה
ויקח .רקנאטי מקץ ד"ה וירכב) ,אזי" :ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף,
להורות לפניו גושנה" (בראשית מו ,כח) ,לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא
הוראה (רש"י) ,ובכח התורה יתמודדו עם טומאת מצרים.
וזו ,למעשה ,החובה העיקרית של כל אדם מישראל ,וביחוד של כל אב
בישראל .שהרי כל אב דואג לילדיו ,מבקש לדאוג לעתידם .להצילם
מסכנות החיים האורבות להם ולתת בידם את הכלים להצלחה.
מקבלים זימון מ"טיפת חלב" לתת לילד חיסון ,ומזלזלים ,מתעלמים .מה
נאמר? הזנחה פושעת .ואם הילד ידבק בנגיף ,חלילה ,ויחלה בפוליו,
שיתוק ילדים ,ויתנהל כל חייו על קביים כשרגליו משותקות ומעוותות?
הרי אין קץ לאשמת ההורים!
והלא ידוע שיש ארצות ,שלפני שנוסעים אליהן מקבלים חיסון כנגד
המגפות המשתוללות בהן .מלריה ,טיפוס ,קדחת הנילוס ושאר מרעין
בישין -
וכאן ,המגפה משתוללת ,והנגיפים תוקפים ללא הרף ,ואם ההורים לא
יחסנו ,והלואי שהילדים לא יפלו חללים במערכה ,אבל לבטח ינזקו ,כמה
יתבעו ההורים!
וידועים דברי ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל :עולם הפוך ראיתי .בגמרא (נדה טז
ע"ב) אמרו ,שלפנו הולדתו של האדם נגזר עליו האם יהיה עשיר או עני,
ואילו אם יהיה צדיק או רשע לא נגזר ,כי הכל בידי שמים חוץ מיראת
שמים .וההורים דואגים כל כך להקנות לבנם מקצוע שיבטיח את פרנסתו,
בעוד שזו נקצבה ממרום ואין מעצור ביד ה' להושיע ברב או במעט .ואילו
להצלחתו בתורה ולחוסן יראת השמים ,שזה אך ורק ביד האדם ,אינם
דואגים כל כך!
ונספר -
הרידב"ז  -הגאון רבי רפאל יעקב דוד בן זאב זצ"ל ,מחבר הפרוש הנודע
על התלמוד הירושלמי ,שכיהן כרבה של סלוצק ,עלה לעת זקנותו לארץ
ישראל והתיישב בעיר הקודש צפת .יום הזכרון של אביו חל בעיצומו של
החורף .התפלל לפני העמוד ערבית ושחרית ,וכשהגיעו ראשוני
המתפללים לתפילת מנחה כבר מצאוהו ליד עמוד התפילה.
לפתע שמעוהו מתיפח .הבינו שהציפוהו הזכרונות.
נגש אליו אחד המתפללים ,ביקש להרגיע סערת רוחו" :רבינו ,אבלות
ישנה היא .אביו זכה לאריכות ימים מעבר לגבורות שמונים ,ונפטר לפני
יובל שנים!"
הפנה אליו הרידב"ז את עיניו הדומעות ,ואמר" :אספר לך מדוע אני בוכה
איני אדם צעיר ,וסובל אני מהקור .הן באת מבחוץ ,הקור עז והגשמים
צולפים .חשבתי ,הן "הכל בידי שמים חוץ מצינים  -פחים [קור וחום
(רש"י)] ,שנאמר (משלי כב ,ה) :צנים פחים בדרך עקש ,שומר נפשו ירחק

אבל לרב מפוניבז' היתה על כך תשובה" :אסביר לכם מדוע נבחר יהודה -
כשיוסף התגולל על האחרים ואשימם כמרגלים ,אסר את שמעון ודרש
שיורידו אליו את בנימין ,התקומם יעקב אבינו" :אותי שכלתם ,יוסף איננו
ושמעון איננו ואת בנימין תקחו  -לא ירד בני עמכם" .הכביד הרעב ,ויעקב
אבינו מבקש שירדו להביא אוכל .אמרו :איננו יכולים ,בלי בנימין .התערב
יהודה ואמר" :אנכי אערבנו מידי תבקשנו ,אם לא הביאתיו אליך והצגתיו
לפניך וחטאתי לך כל הימים" (בראשית מג ,ט).
לא מובן -
הלא עמדו להכנס ללוע הארי .להתיצב בפני המשנה למלך העוין,
שהתגולל עליהם בעלילת שוא ,והכח והממשלה בידו -
ואיך מתחיב יהודה בדבר שאינו בידו ובכוחו ,איך ערב הוא לכך?!
ועובדה ,שערב ,והתחייב .וכשהתרגשה על בנימין עלילת הגניבה הציע את
עצמו ,כעבד תחתיו ,ובסופו של דבר החזירו כהתחייבותו -
אדם שמוכן להתחייב ולערוב אף לדברים שמעבר ליכולתו ולכוחותיו ,הוא
שיכול ומסוגל לפתוח ישיבה"...
אח" ,הוא  -היה אומר" ,לא אמר אלא מה שהיה בעצמו!
וכידוע ,יום אחד פגש ב"נתיבות שלום" מסלונים זצ"ל ,שעסק באותם
ימים בבנין ישיבת "בית אברהם" .פנה אליו הרבי מסלונים ,אז כיהן כראש
הישיבה ,ושאלו" :פונוביז'ער רב ,יש לי שאלה .האם מותר לנו ליטול
הלוואות ענק ,כשאיננו יודעים מהיכן נחזיר .לבנות בנין ,להעסיק פועלים,
להתחייב לקבלן ,כשאיננו יודעים האם יהיה לנו לשלם" -
מצא את מי לשאול .הלא כך בנה הרב מפוניבז' את הישיבה!
ענהו" :למדתי אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל ,ואין לי ספק שאילו הייתי שואלו
היה עונה בשלילה! אין זה בגדר חובת ההשתדלות ,ותהא זו מצוה הבאה
בעברה!"
נתכרכמו פני הרבי מסלונים" :אם כן ,למה זה אנוכי! גם לסבול בעולם הזה,
וגם לקבל מלקות לעולם הבא?!"
אורו פני הרב מפוניבז' ,וקרא" :אבער וויא זיס וועל'ן זייין די קלעפ!" אבל
כמה מתוקות תהיינה מלקות אלו!...
העזתי ,ושאלתי" :ובאמת ,איך התחייב יהודה?!"
ושוב ,לא על יהודה שאלתי ,על הרב עצמו התכוונתי...
חייך את חיוכו המאיר" :וואס איז מיט אייך היינט? מה ארע לכם היום,
קודם שכחתם רמב"ם ,ועכשיו גמרא?!" -
וציטט מהגמרא והר"ן (נדרים נ ע"א) :פעם הוצרכו תלמידי רבי עקיבא
למעות ,הלכו אצת מטרוניתא ,ללוות ממנה .אמרה להם" :איני מאמינה
שתפרעו במועד" .אמר לה רבי עקיבא" :במי את חפצה כערב?" אמרה לו:
"מי שאמר והיה העולם ,והים הגדול".
כשהגיע זמן הפרעון ,חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לבוא.
הלכה לשפת הים ,ואמרה" :רבונו של עולם ,היום חלה רבי עקיבא עבדך,
והוא העמידך ערב לי" -
מה עשה הקדוש ברוך הוא ,באותו היום נשתטית בת הקיסר ,ונטלה תיבה
מלאה כסף וזהב והטילה לים ,וציפה ובאה לאותו מקום .נטלה אותה,
ומצאה בה ממון רב .כשנתרפא רבי עקיבא בא ואמר" :גלוי וידוע לפני מי
שאמר והיה העולם שחליתי באותו זמן .עכשיו ,הרי כל ממונך בידי".
ספרה לו כל אותו מעשה והביאתו לבית גנזיה ונתנה לו מתנות גדולות,
והחזירה מה שנתן לה הים יתר על החוב.
אז אנו הערבים? הקדוש ברוך הוא ערב ,ולו הכסף ולו הזהב!
ונספר -
חובות רבים נטל בשעתו ,להחזקת מוסדות התורה והחינוך שהקים
בפוניבז' .משדחקו בו הנושים ונטל הלואה גדולה מהבנק .משהגיע מועד
הפרעון ולא היה בידו לפרוע ,הזהירו הנוטריון הנכרי שאם לא ישלם מיד
יגיש קובלנא פלילית .עלול היה להגרם חילול שם שמים והרב צפוי היה
למאסר ולקנס ,וכסף אין.
עודו תוהה מאין יבוא עזרו ,ויהודי התדפק בדלת .ביקש להיוועץ ברב.
סיפר שהוא מתפרנס כשמש בית הכנסת בעיירה סמוכה .בנו היגר
לארצות הברית והתגייס לצבאה ,ונפל חלל במלחמת העולם הראשונה.
עתה התבשר שהצבא האמריקאי זיכהו בפצויים בסכום נכבד ,אך פוחד
הוא שמא יוודע הדבר בעיירה ויקצצו ממשכורתו הזעומה .לכן חשב
להפקיד את הכסף ביד הרב ,ואין הוא מתנגד שהרב ישתמש בו כראות
עיניו ,בתנאי שיחזירו לידיו בכל עת שיבקש.
והיה זה  -במדויק!  -הסכום אותו חייב היה לבנק!
חלפה תקופה ,והיהודי הגיע לבקש את כספו .היה זה באחד מימי חול
המועד ,בהם רוב העסקים היהודיים נעולים ואין לרב סיכוי ללוות מהם
כספים.
מה עושים?
קודם את פני האיש בשמחה ,ואמר" :בראש ובראשונה ,יטול מר ידיו ונסב
לסעודה .הן מדרך רחוקה בא ,יניחנו לקיים בו מצוה!" נענה הלה ונטל ידיו

מהם (כתובות ל ע"א) .עלי לשמור על בריאותי .אכנס מנין בביתי ,ואתפלל
בו לפני העמוד .אצא בכך ידי חובתי.
לבסוף החלטתי ,שמחובת הכרת הטוב לאבי ,עלי ללכת לבית הכנסת
בקור ובגשם ,כדי להתפלל בו לפני העמוד .ומדוע ,מפני מעשה שהיה.
הורי עניים היו ,אבל לא חסכו כל מאמץ לחינוכי .מסרני אבי למלמד הטוב
ביותר בסלוצק ,רבי חיים סנדר ,שהיה גובה רובל לחודש כשכר לימוד.
סכום גדול ,במושגי אותם ימים.
אבי התפרנס מבניית תנורים .באותו חורף היה מחסור בלבנים ,ופרנסתו
שבתה .לא יכול היה לשלם למלמד .עברו חודשיים ושלושה ,והמלמד נתן
בידי מכתב :אם מחר לא אביא את הכסף ,לא יוכל עוד ללמדני .אבי קרא
את המכתב ,ועולמו חשך עליו.
בערב עלה אבי לבית הכנסת ,ושמע עשיר מתלונן .הוא ארס את בנו ושכר
קבלנים שיבנו עבורו בית .הבתים בסלוצק היו עשויים עץ ,אבל עבור
התנור צריכים לבנים ,ויש בהם מחסור .והקור עז ,אי אפשר להכניס זוג
צעיר לבית בלי תנור .התנור שמש הן להסקה ,והן לבישול ואפיה" .אני
מוכל לשלם ששה רובלים עבור לבנים לתנור!" הצהיר העשיר.
ניגש אליו אבי" :עשינו עסק .תן ששה רובלים ,ומחר בבוקר הלבנים
אצלך!"
באיזה אושר שב הביתה ובישר לאימי! נטל יתד ופטיש ,קילף את הטיח
והרס את התנור הגדול בטרקלין דירתנו ,חילץ לבנה אחר לבנה בלב
מתרונן .כל הלילה עבר בקדחתנו ,ובבוקר מסר לידי את ששת הרובלים
במלואם" :אמור למלמד ,שלושה עבור שלושת החודשים האחרונים,
ושלושה עבור שלושת החודשים הבאים!"
אותו חורף היה קר ביותר .סופות שלג עזות וכפור נורא .התכסינו בבגדים
והתעטפנו בשמיכות ורעדנו מתזזית ,והכל כדי שהבן יקבל את החינוך
הטוב ביותר -
ואם הקור העז של החורף הסלוצקאי לא הרתיע את אבי כדי להיטיב עימי
איך ירתיענו הקור הצפתי מלכת לבית הכנסת לעילוי נשמת אבי!
הלא תבין אפוא ,שכאשר הגיתי במסירות נפשם של הורי ,גאו רגשותי
ונבעו דמעותי!"
(והגדת)


"ואת יהודה שלח לפניו"
יום אחד שאלני הרב מפוניבז' זצ"ל" :רבי יעקב ,מי היה השבט שהקדיש
עצמו לתורה?" איזו שאלה" ,זיל קרי בי רב הוא" (סנהדרין לג ע"ב)" :שבט
לוי ,יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל (דברים לג ,י) ,כמו שכתב
הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל) .או יששכר ,ככתוב (דברי הימים א יב,
לג) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים ,לדעת מה יעשה ישראל" ,כמבואר
בגמרא (יומא כו ע"א).
והמשיך ושאל" :אז מדוע שלח יעקב אבינו את יהודה "להורת לפניו
גשנה" (בראשית מו ,כח) ,ליסד ישיבה (רש"י) .למה לא שלח את לוי או
יששכר?"
נו ,באמת" ,התשובה כתובה שם בגמרא" ,אמרתי" ,הגמרא אומרת :לא
מצינו תלמיד חכם שמורה הוראות ,אלא מלוי או יששכר .ושאלו :ואולי
גם מיהודה ,ככתוב" :יהודה מחקקי" (תהלים ס ,ט .קח ,ט) .וענו :אסוקי
שמעתא אלבא דהלכתא קאמינא" .יהודה מחוקקי" הוא לפלפול בעלמא,
ולוי ויששכר דינים ומורי הוראות .ובישיבות עוסקים בפלפול הסוגיות,
ולא בחתירה להלכה הפסוקה"...
הרב חייך את חיוכו המתוק ,ואמר" :איהר האט זיך פערזעהן א רמב"ם",
שכחתם רמב"ם מפורש  -אח ,איזו תוכחה זו היתה .לשכוח רמב"ם ,איך
אפשר!
איזה רמב"ם?
הגמרא (יומא כח ע"ב) אומרת :אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה,
שנאמר" :ואברהם זקן" (בראשית כד ,א) [ואין זקן אלא שקנה חכמה
(קדושין לב ע"ב)] .יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה ,שנאמר" :ויהי כי זקן
יצחק" (בראשית כז ,א) .יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה ,שנאמר" :ועיני
ישראל כבדו ,מזקן" (בראשית מח ,י) .מימיהם של אבותינו לא פסקה
ישיבה מהם ,היו במצרים ישיבה עמהם ,שנאמר :אספה לי שבעים איש
מזקני ישראל" (במדבר יא ,טז).
וכתב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פ"א ה"ג)" :היה [אברהם אבינו) מהלך
וקורא ומקבץ העם ...עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות ושתל בלבם
העיקר הגדול הזה [האמונה בה'] וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו
ולמדו ,ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד לכל הנלוים אליו ,ויעקב אבינו
לימד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך
השם".
הרי שלוי היה ראש הישיבה ,ומדוע שלח את יהודה ליסדה? אכן ,שאלה!

ו

בית המקדש מחבר אותנו עם הקב"ה ,כמו שהצוואר מחבר את הראש
עם הגוף.
ר' צדוק הכהן מלובלין בכמה וכמה מקומות בספרו {פרי צדיק ,פרשת
מקץ ,פרשת ויגש} מדבר על בית המקדש ,ומדוע הוא מכונה בשם
צוואר.
אומר הקדמה לפני דבריו של ר' צדוק הכהן :
בצוואר ישנם שתי צינורות מרכזיים:
קנה – ממנו ניכנס האוויר  ,ושת – ממנו ניכנס האוכל.
בית המקדש ניקרא צוואר ,כי שם עוברים שתי הצינורות המרכזיים,
שממנו ניזון העולם.
הקנה שהוא מרכז החיים של האדם ,שבלעדיו אין לאדם חיים  ...ובית
המקדש נקרא בשם בית חיינו ....אנחנו אומרים את זה בהפטרה...
מי שעולה להפטרה ,מקבל את ברכות המפטיר ,ובאחד מברכות
ההפטרה נאמר רחם על ציון כי היא בית חיינו...
בתפילת ראש חודש ,כאשר ראש חודש נופל בשבת ,אנחנו אומרים ולפי
שחטאנו לפניך אנחנו ואבותינו .חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו .וגלה
יקרנו ונטל כבוד מבית חיינו .הקב"ה לקח את הכבוד מבית חיינו ,שהוא
בית המקדש ...זה כנגד הקנה.
הושת ,זהו המקום שממנו נכנס האוכל.
אומר ר' צדוק הכהן –המזבח נקרא בשם ושת .הושת דומה למזבח ,כי
המזבח הוא המקום שאוכל את הקרבנות .
אומר ר' צדוק הכהן  -זה מה שנאמר כמה וכמה פעמים בגמרא,
שהמאכיל תלמיד חכם דומה למקריב תמידין והמשקהו כמנסח על גבי
המזבח.
יוצא שהמקום שבו יש השראת שכינה ,זה אצל תלמידי החכמים ...הם
עצמם הופכים להיות המזבח ,כי הם עצמם הופכים להיות בית המקדש.
אז הושת ,דרכו עובר המזון ,והמזבח ,הוא המזין את כל העולם ,שדרכו
עוברים כל הקרבנות.
אנחנו היום בס"ד ,רוצים לעסוק בנושא אחד ,שקשור לבשורה
שהתבשר יעקב אבינו ,שיוסף נמצא ,וממנה נגיע ליסוד בעבודת ה',
וממנה נתחבר בס"ד בחזרה לעשרה בטבת:
כאשר האחים מגלים את יוסף ,והוא אומר להם אני יוסף...
אומרת התורה { -ה} ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי
הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם{ :ו} כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ
ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר{ :ז} וישלחני אלהים לפניכם לשום
לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה{ :ח} ועתה לא אתם
שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל
בכל ארץ מצרים{ :ט} מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף
שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד {י} וישבת בארץ גשן
והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך{ :יא}
וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר
לך{ :יב} והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם

יחד עם הרב .כך זכה הרב בשהות של שעה קלה .אבל הארוחה הגיעה
לקצה ,ומנין יחזיר את ההלואה.
חג היום .ומצותו בשמחה .נטלו 'מים אחרונים' והחלו בברכת המזון
כשהרב מכון כמנהגו בכל מילה .כשהגיע לתיבות "ומכל טוב לעולם אל
יחסרנו" נקש הדור העירוני בדלת והביא המחאה כספית שהגיעה היום
עבור הישיבה ,בסכום ההלואה...
(והגדת)
פרשת ויגש
היא הפרשה שעוסקת בתחילתה ,בהיחשפות של יוסף הצדיק אל
האחים ,ובאמירה אני יוסף...
פרשת ויגש ,חלה ברוב השנים ,בשבוע שיחול עשרה בטבת .השנה
בע"ה ,ביום ראשון ,עשרה בטבת ,וידוע לכולם  ,שהחודש ,ירח טבת ...כך
נאמר בפיוטים ביום ראשון  -ירח טבת מאד לקיתי בו .ונשתנו עלי סדרי
נתיבו...
אומר הפייטן  -בשלש מכות בחדש הזה הכני האחד זה מחר ,ח' בטבת ...
השני זה בשבת ט' בטבת ...והשלישי ביום ראשון ,י' בטבת.
אנחנו מתענים רק תענית אחת ,של עשרה בטבת ,אבל ידוע מה שנכתב
בשולחן ערוך ,שתענית צדיקים ,זה גם ח' ,גם ט' וגם י' בטבת .
הענין של עשרה בטבת  ,ידוע ומוכר לכולם ,כמו שנכתב בנביא יחזקאל
{כד ,א} ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש
לאמר{ :ב} בן אדם (כתוב) כתב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך
מלך בבל אל ירושלם בעצם היום הזה ...
אבל ,כמו שאומר הפייטן  ...ירח טבת מאד לקיתי בו ...יש לנו שלוש
מכות ,אחת אחרי השניה .החל מח' ..עובר לט' ..וכלה בי'.
בח' בטבת ,אומרת הגמרא {מסכת מגילה} – אילץ תלמי המלך  72זקנים,
לתרגם את התורה ליוונית ...
חז"ל אומרים ,שבאותה עת ,ירד חושך לעולם ,והיה החושך בעולם
במשך שלושה ימים.
ביום ט' בטבת ,מה שנאמר בפיוטים ...נאמר שנפטר עזרה הסופר .בכלבו
כתוב ,שביום הזה ,נפטר בו גם נחמיה.
כל אחד שואל את עצמו – בגלל שעזרא הסופר נפטר ביום הזה ,בגלל זה
צריך להתענות ?
אנחנו מתענים רק פעם אחת ,כשנפטר גדליה בן אחיקם  ,ולא מתענים
משום שהוא נפטר ,אלא משום שהוא נרצח ...זה ענין אחר לגמרי ....אז
מדוע אנחנו מתענים ביום שנפטר בו עזרא הסופר ?
האמת ...מה שמסתתר מאחורי התענית הזאת ,מה שנכתב בדברי
המפרשים בשולחן ערוך – ביום ט' בטבת ,הוא היום שבו נולד ימך שמו
וזכרו .
דיברנו כבר ,שהוא רמוז בכמה וכמה מקומות בתורה ..כמו בפרשת
המקלל (פרשת אמר)  .אז היות וזה יום לידתו של אותו האיש ,לכן קבעו
ביום הזה תענית.
י' בטבת ,החל המצור על ירושלים .מצור שנמשך שנתיים ומחצה ,ונגמר
בשעה שנכנסו לתוך בית המקדש ,ופרצו את החומה של ירושלים,
בשבעה עשר בתמוז ...ולאחר מכן ,בתשעה באב ,הבעירו אש בבית
המקדש ,והאש בערה בתשיעי ובעשירי באב...
כותבים הטור ,השל"ה הקדוש ,ר' צדוק הכהן מלובלין  -כאשר חל אירוע
במהלך השבוע ,יש לו קשר לפרשה שלפניו.
כל אחד שואל את עצמו – מה הקשר שיש בין פרשת ויגש ,לעשרה
בטבת ?
הקשר הראשון ,נמצא בבכיותיו של יוסף הצדיק ,על צווארו של בנימין,
שנאמר {מה ,יד} ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צואריו
אומר רש"י  -ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך .על שני מקדשות שעתידים
להיות בחלקו של בנימין וסופן להיחרב.
דברי רש"י ,מקורם בגמרא {מסכת מגילה ט"ז ,ב} – {בראשית מה-יד}
ויפול על צוארי בנימן אחיו כמה צוארין הוו ליה לבנימין אמר רבי אלעזר
בכה על שני מקדשים שעתידין להיות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרב...
אז בעצם הנפילה כאן ,על צוארו של בנימין ...בעצם ראה יוסף הצדיק
את עשרה בטבת ,ואת הסיום בתשעה באב.
מדוע נקרא בית המקדש בשם צוואר ..ויפל על צוארי בנימן אחיו? ...
השפתי חכמים הביא את הפסוק {שיר השירים ד ,ד}– כמגדל דויד
צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים.
אומרת הגמרא {מסכת ברכות ל ,א'} – א''ר אבין ואיתימא ר' אבינא מאי
קראה כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות ? תל שכל פיות פונים בו
אבל למה בשם צוואר?
חז"ל ממשילים את גוף האדם ,שהראש הוא כנגד הקב"ה והגוף הוא
כנגד כנסת ישראל .החלק שמחבר את הראש עם הגוף ,זה הצוואר  .כך

עוד ממשיכה התורה ואומרת:
{יט} ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם
ונשאתם את אביכם תיקחו את כל מה שאתם צריכים  ,ולכו להביא את כל
משפחותיכם ואת אבא..
{כ} ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא...
אומר הדעת זקנים מבעלי התוספות – הדגש הוא כאן ,כיון שיעקב אבינו
חזר על פחים קטנים  ...אמר להם יוסף ועינכם אל תחס על כליכם מה
שנשאר ,נשאר ...רק תבואו למצרים
{כא} ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה
לדרך{ ...כה} ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם{ :כו} ויגדו לו
לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם
הם חוזרים ליעקב אבינו ,ומבשרים לו שיוסף חיי ...ויפג לבו...
אומר רש"י  -ויפג לבו .נחלף לבו והלך מלהאמין ,לא היה לבו פונה אל
הדברים...
והשפתי חכמים מבאר את דברי רש"י  -דקשה לרש"י למה לא האמין שהוא
חי והלא הוא עצמו היה חושדן שמא מכרוהו ,ועל זה פירש מכיון שאמרו
שהוא מושל ,וזה אין הדעת סובלת להאמין שאיש נכרי ימשול וכל שכן
במצרים שאין עבד מולך ,מדהא ליתא הא נמי ליתא ,לכן אמר לא היה לבו
פונה אל הדברים שלא יכל להיות שעבד ימלוך במצרים .וכמו שזה לא יכל
להיות אז גם לא יכל להיות שיוסף קים .
ראיתי דבר נפלא ביותר היום בס"ד ,בספר שנקרא אוצר פלאות התורה,
ששואל – באמת עבד לא מולך על מצרים ,אז איך זכה יוסף להיות מלך
במצרים? איך לא התקוממו?
אז מה אם הוא פתר חלום ,בגלל זה מגיע לו למלך ?!
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תארו לכם ,אלף אלפי הבדלות ,אובמה חולם חלומות...אחרי שהרגו לו כמה
עשרות ילדים בניו-יורק ...בא אחד פותר לו את החלומות ...אומר לו – אהה,
אתה פתרת לי את החלומות ...אני ממנה אותך להיות שר ההגנה !
מה הקשר לפתרון חלומות ,ושר ההגנה ?!
אומר הספר אוצר פלאות התורה ,בשם תוספות השלם  ,ואותו דבר מופיע
במדרש אגדה:
בשעה שהמליך אותו פרעה למלך ,אמרו לו עבד זה ימלוך עלינו?! מה עשה
יוסף? כיון ששמע יוסף כך ,אמר להם – ראיתי שדמות שרה אמנו ,מצוירת
בחדרך  ...אמר לו יוסף  -יבואו השרים ויראו ,שאיקונין שלה כשלי ,וכן עשו.
וקראוה שרים ,וראו את זה  ...עד כאן לשון תוספות השלם.
בתוספות מדרש אגדה ,פר' ויחי ,אומר  -וכשראה פוטיפר ,שהרכיב פרעה
את יוסף במרכבת המשנה ,אמר לפרעה – מפני מה המלכת את עבדי ,והלא
קניתי אותו בעשרים כסף ?!
מיד ענה יוסף לפוטיפר ואמר – והרי אתה חייב מיתה ,על זה שקנית אותי,
שאין קונים עבד אלא מכנען ,שנאמר "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו"
ואני מבני שם ,ועוד בן מלכים אני ,שהרי פרעה המלך ,צייר דמות שרה זקנתי
ושם אצלו בארמון .
אמר לו יוסף ,בא ותראה את הדמות ,ותראה אם דומה לי או לא .אם אינו
דומה לי ,הדין עמך ,אבל אם הוא דומה לי ,אז אני מתאים להיות מלך ..וכך
עשו ,וראו שדמות יוסף דומה לדמות איקונין של שרה ,ולכן יכל להיות מלך.
דבר חידוש  ,מופיע כאן ברמב"ן ,פלא עצום:
כותב הרמב"ן ,שכאשר הגיעה הבשורה שיוסף חי ,יעקב מת מהבשורה ,וחזר
לחיים מחדש ,שנאמר ותחי רוח יעקב אביהם.
אני רוצה לקרוא קטע קטן ברמב"ן  -ויפג לבו .נחלף לבו והלך מלהאמין לא
היה לבו פונה אל הדברים לשון מפיגין טעמן לשון משנה (גמ' ביצה יד) וכמו
מאין הפוגות (איכה ג מט) וריחו לא נמר (ירמיהו מח יא) מתורגם וריחיה לא
פג לשון רש"י ואיננו נכון כי לשון פוגה שביתה וביטול כמו אל תתני פוגת לך
(איכה ב יח) וכן עיני נגרה ולא תדמה מאין הפוגות (שם ג מט) שנגרה תמיד
מאין שביתה והפסק וכן מפיגין טעמן שמפזרין אותו ומתבטל וכן על כן תפוג
תורה (חבקוק א ד) תבטל ותפסק וגם זה ויפג לבו שנתבטל לבו ופסקה
נשימתו כי פסקה תנועת הלב והיה כמת וזה הענין ידוע בבוא השמחה
פתאום והוזכר בספרי הרפואות כי לא יסבלו זה הזקנים וחלושי הכח
שיתעלפו רבים מהם בבוא להם שמחה בפתע פתאום כי יהיה הלב נרחב
ונפתח פתאום והחום התולדי יוצא ומתפזר בחיצוני הגוף ויאפס הלב
בהתקררו והנה נפל הזקן כמת ואמר כי לא האמין להם להגיד שעמד זמן
גדול מן היום והוא שוכב דומם בעבור שלא האמין להם כי הידוע בעלוף הזה
שיצעקו לו וירגילו אותו בשמחה ההיא עד שתקבע בו בנחת רוח וזה טעם
וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם וירא את העגלות כי היו
צועקים באזניו דברי יוסף ומביאים לפניו העגלות אז שבה רוחו אליו וחזרה
נשימתו וחיה וזהו ותחי רוח יעקב אביהם.
כל אחד שואל את עצמו – מי זה שבישר ליעקב אבינו ?
כולנו מכירים את מדרשי חז"ל  ...וכולנו מכירים את השיר ששרה סרח בת
אשר "יוסף חי במצרים ויש לו שני בנים ,מנשה ואפרים" ...ככה לימדו אותנו
עוד בחיידר.
המקור לזה מובא בספר הישר ,שם מובא שהיא לקחה כינור ,ושרה לו כל
הזמן את השיר ,שיוסף חי והוא במצרים...
כתוב בספר הישר ,שהיות וסרח בת אשר בישרה לו את הבשורה הזאת,
בירך אותה יעקב " -אל ימשול המוות בך לעולם ,כי החיית את רוחי"
ספר צרור המור כותב  ,שסרח בת אשר האריכה ימים באופן מופלג ,ולבסוף
עלתה לשמים כשהיא חייה.
על פי החשבון שעושה צרור המור ,היא נפטרה בגיל  . 620זכתה להיכנס
לאר"י ,לחיות בתקופת דוד המלך והיא גם הסגירה את שבע בן בכרי ליואב
כמו שכתוב בספר שמואל ב'  ,וכל זה זכתה בזכות הבשורה ליעקב אבינו
שיוסף חי.
נשאלת שאלה  -אם יוסף אומר לאחים ,לכו ותגידו לאבא שאני חי ,מדוע
שלחו האחים את סרח בת אשר לבשר לו את הבשורה??
שיבואו כל האחים ,יעמדו בשורה ויגידו "אבא ,חזרנו עכשיו ממצרים ,יוסף
חי" ...מה הענין שדוקא סרח בת אשר צריכה להיכנס ?
צריך לדעת דבר מענין מאוד:
בספר מדרש הגדול כתוב  -שחששו האחים ,שאם יבשרו לו את הבשורה
שיוסף חי ,תפרח נשמתו ,מה עשו?
אמרו לסרח בת אשר  -אמרי ליעקב שיוסף קיים והוא חי במצרים ,מה
עשתה?
המתינה לו עד שיעמוד בתפילה  ,ואמרה בלשון תמיהה "מה ,יוסף חיי?!
יוסף במצרים?! יש לו שתי בנים?!"
אם אנחנו היינו שומעים דברים כאלה ,מיד היינו מסתובבים אחורה ...אבל
יעקב אבינו ,לא מסתובב אחורה...
יעקב שומע...שומע...שומע ...להגיב הוא לא יכל ,כי הוא באמצע  ...18אבל
בינתיים זה ניכנס בפנים...
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שואל השפתי כהן ,מגורי האר"י – למה צריך שסרח בת אשר תבוא ? שיגידו
הם !
אומר השפתי כהן – עשו כן בחכמה .כי היו תינוקות (סרח בת אשר היתה
ילדה קטנה) והיות וכך ,המילים שילד קטן אומר ,זה לא כמו מילים שאדם
מבוגר אומר ...אז אתה לא מקבל את הדברים בשוק  ,ולכן היתה מנגנת
בניגון ,והיתה מאריכה ומכניסה את הדברים ,ולכן עשתה את זה באיטיות,
עד שנכנסו הדברים לליבו ,והאמין להם.
האלשיך הקדוש לומד מכאן – גם צעירים ,אסור לבשר להם כאלה בשורות,
בבת אחת.
הוא מביא ראיה מדברי גמרא {מסכת כתובות ס"ב  ,ב'}:
רבי חנניה בן חכינאי הוה קאזיל לבי רב בשילהי הלוליה דר''ש בן יוחאי א''ל
איעכב לי עד דאתי בהדך לא איעכבא ליה אזל יתיב תרי סרי שני בבי רב עד
דאתי אישתנו שבילי דמתא ולא ידע למיזל לביתיה אזל יתיב אגודא דנהרא
שמע לההיא רביתא דהוו קרו לה בת חכינאי בת חכינאי מלי קולתך ותא ניזיל
אמר ש''מ האי רביתא דידן אזל בתרה הוה יתיבא דביתהו קא נהלה קמחא דל
עינה חזיתיה סוי לבה פרח רוחה אמר לפניו רבש''ע ענייה זו זה שכרה בעא
רחמי עלה וחייה.
לשון הרב  -מספרת הגמרא שר' חנינא קיבל רשות מאשתו ללכת ללמד
תורה  12שנה מחוץ לבית...כשהוא חזר ,לא הכיר את הבית שהוא גר בו...
ניגש לנהר ,אולי יפגוש מישהו מוכר ...פתאום שומע צעקה 'בת חכינאי בואי
רגע'  ,הבין שזאת בתו  ,עקב אחריה ונכנס עמה הביתה .אשתו באותו זמן,
בררה חיטים ואיך שראתה אותו פרחה נשמתה .מה עשה ר' חנינא בן
חכינאי? התפלל לפני הקב"ה – 'צדיקה זו שנתנה לי ללכת ללמוד  12שנה זה
שכרה' חזרה נשמתה וחייתה.
ממשיכה הגמרא ומביאה מעשה נוסף:
רבי חמא בר ביסא אזיל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא כי אתא אמר לא
איעביד כדעביד בן חכינאי עייל יתיב במדרשא שלח לביתיה אתא ר' אושעיא
בריה יתיב קמיה הוה קא משאיל ליה שמעתא חזא דקא מתחדדי שמעתיה
חלש דעתיה אמר אי הואי הכא הוה לי זרע כי האי על לביתיה על בריה קם
קמיה הוא סבר למשאליה שמעתתא קא בעי אמרה ליה דביתהו מי איכא
אבא דקאים מקמי ברא קרי עליה רמי בר חמא {קהלת ד-יב} החוט המשולש
לא במהרה ינתק זה ר' אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא.
לשון הרב  -מעשה בר' חמא בר ביסא שהלך ללמוד  12שנה בבית המדרש ...
אמר רבי חמא בר ביסא "אני לא אעשה כר' חנניה בן חכינאי . "...היה יושב
בבית המדרש ,והיה שולח כל תקופה מסוימת שליחים לביתו ,להודיע שעוד
פרק זמן כזה ,הוא מגיע ...כדי להכין אותם נפשית.
אומר האלשיך הקדוש – לא צריכים להיות זקנים בשביל זה ...גם אנשים
צעירים שמבשרים להם כאלה בשורות ,זה יכל להיות מסוכן .לכן צריך לדעת
איך לבשר את זה ...ולא בבת אחת..
אם ככה רבותי ,יעקב אבינו לא מקבל את הדברים ...שנאמר ויפג לבו כי לא
האמין להם...
מתי הוא כן האמין ?
וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם ...מה
קרה ? מה הוא ראה בעגלות ?
רש"י כותב פירוש אחד מאוד מפורסם ,אבל רבותינו מבעלי התוספות ,עונים
תשובה:
היות ויעקב ראה שהגיעו עגלים ממצרים (חוץ מעגלות) ...והעגלים האלה,
אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין ל"ג ,א .בכורות כ"ח} :
...אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים אלא אם כן חותכין האם
שלה..
במצרים היו חזירים ופרות מעולות ,והיות וזה היה הייצוא המרכזי שיצא
משם ,לא היו המצרים נותנים להם לצאת למקום אחר ,אלא אם כן היו
מעקרים אותם .מדוע? כדי שלא יוכלו להוליד עוד וולדות ,בדוגמא הזאת
של המצרים.
כיון שראה יעקב אבינו ,שיוסף שלח עגלים ...את כל התוצרת הזאת ,אמר-
זה לא יכל להיות ,אלא אם כן פרעה אישר את העניין!
מה פתאום פרעה אישר את זה ?!
אלא ,זה סימן שיוסף מלך במצרים( .מושב זקנים מבעלי התוספות)
רש"י אומר ,שהפרידה של יעקב אבינו מיוסף ,הייתה סביב הסוגיה של עגלה
ערופה  .והיות ונפרדו בפרשה הזו ,רמז רמז לו  -אמר לו נפרדנו בפרשת
עגלה ערופה !
יסוד הדברים מובאים בכמה וכמה מפרשים:
בעל הטורים (פרשת וישב) ...דעת זקנים מבעלי התוספות (מה ,כז) ,כותבים:
{לז ,יד} וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה .בשעה שיעקב שולח את יוסף
לראות בשלום אחיו  ,הוא מלווה אותו...אומר לו יוסף "אבא ,אתה מבוגר ,
תחזור הביתה".
אמר לו יעקב אל תהיה מצוות לוויה קלה בעינך ,דע לך ,שעליה נתווספה
פרשה בתורה!
פרשת חלל  ,שלא נודע מי הכהו...

אומרת התורה ,שכאשר נמצא חלל באדמה ,יצאו הסנהדרין הקרובים אל
החלל ,ורוחצים את ידיהם על העגלה הערופה בנחל  ,ואומרים {דברים כא ,ז}
ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו {ח} כפר לעמך ישראל...
שואלת המשנה {מסכת סוטה מ"ו ,ב}  -וכי על דעתנו עלתה ,שזקני בית דין
שופכי דמים הן ??
אומרת הגמרא  -אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו
והנחנוהו בלא לויה
אמר יעקב ליוסף – אל תזלזל בנושא הליווי ,כי גם הזקנים אם לא היו
מלווים ,היו מאשימים אותם שרצחו ! לכן אני מלווה אותך ,כי התורה
מלמדת אותנו ,עד כמה חשוב ענין הליווי.
אומרים חז"ל  -א חד המלווה ואחד המתלווה  ,שניהם אינם ניזוקים כל היום.
רבותי ,אם אלה הם הדברים ,אני רוצה לקרוא מדרש אחד ,ואם נזכה ,נרחיב
גם בו:
אומר המדרש {בראשית רבה ,פרשה צד ,אות ג}  -אמר להם יוסף אם יאמין
לכם הרי מוטב ,ואם לאו אתם אומרים לו בשעה שפרשתי ממך לא בפרשת
עגלה ערופה הייתי עוסק ,הדא הוא דכתיב :וירא את העגלות ותחי רוח.
(בראשית מה ,כח).
נשאלת השאלה – מדוע יוסף אומר ,אם יאמין לכם ,אל תאמרו לו עגלה
ערופה ..ורק אם לא יאמין לכם ,אז תגידו לו ,על העגלה הערופה ? למה צריך
להעלים את העגלה ערופה ?
רבותי ,אני רוצה לשאול שאלת מפתח ,בכל הנושא הזה:
יעקב לא מאמין להם ...ניקח את השיטה שסוברת שהוא חי ...אמר יעקב
"לא יכל להיות" ...
למה לא יכל להיות ?
אומר השפתי חכמים – אמר יעקב ,שלא יכל להיות ,שעבד מולך במצרים.
רבותי ,למה הוא לא מאמין ??? מה אתה חושב ,שבאו  11חברה ומספרים לך
בדיחות ??!
ממשיך המדרש ואומר  -תני רבי חיא מה טיבו של בדאי הזה ,אפלו אומר
דברים של אמת אין מאמינים אותו.
שואל המתנות כהונה -מה זה?!
הם הרי הביאו לו את הכתונת פסים ,ואמרו לו (לז ,לב) ..הכר נא הכתנת בנך
הוא אם לא ...אז הם שיקרו אותו ועכשיו אתם אומרים שהוא חי? לא מאמין!
רבותי ...עשרה שיקרו ,אבל יש אחד שלו שיקר – בנימין !
אם תגיד שבנימין לא בא ,כפי שסובר הריטב"א ,וכמו שכותב הטור ,שבנימין
לא חזר...
הראיה { -כג} ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים למה עשרה ?
כי בנימין נשאר אצלו.
כתוב בחז"ל ...דיברנו על זה לפני כמה שנים ...אם בנימין חזר או לא...
אז חלק מהמפרשים אומרים ,שהוא לא חזר !
אז אם לא חזר ,אז באמת נמצאים עשרה ...ולא מאמין..
אבל חלק מהמפרשים סוברים ,שהוא כן חזר !
השאלה שנשאלת היא – למה הוא לא מאמין ???
למה אני שואל את השאלה הזאת ?
א' כל ,כי האור-החיים הקדוש שואל את השאלה הזאת.
וב' כל ,הספר מנחת עני ,לבעל הערוך לנר ,שואל שאלה – הרי הגמרא
אומרת ,שאין אדם משקר  ,בדבר שניתן לבדוק אותו .אדם משקר בדבר
שהוא בטוח שאי-אפשר לגלות אותו .
מה ,בעיה גדולה כל-כך ,לשלוח שליח  ...שמונה ימים הוא יגיע למצרים...
ושם הוא ישאל – תגידו ,המושל במצרים קוראים לו יוסף ???
ברגע אחד ,אתה יכל לבדוק את זה !
שואל הערוך לנר – נו ,אז מה החגיגה ???
רבותי ,השאלה היא פי כמה יותר קשה...
אומרים לו שהוא חיי" ....לא מאמין" !
למה אתה לא מאמין ?!?
"מושל במצרים ?! לא מאמין ! "
רבותי ,נחזור בחזרה לפרשת וישב :
ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו
על חלמתיו ועל דבריו{ :ט} ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר
הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי:
{י} ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר
חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה{ :יא} ויקנאו בו אחיו
ואביו שמר את הדבר.
כולם שונאים אותו חוץ מאחד ,מי זה ?
אבא שלו ,שנאמר ואביו שמר את הדבר– כתב את החלומות והכניס לכיס.
חוזרים  11שבטים...אומרים לו  -אבא ! מה שכתבת בפנקס ,אמת ! יוסף
במצרים מלך ,וכולנו התכופפנו בפניו ..והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים
משתחוים לי ...רק אתה ובלהה חסרים ...בואו! הכל התקיים!
 לא מאמין!אבל הרי שמרת את הדבר ,למה אתה לא מאמין?!
רבותי ,יעקב אבינו לא מאמין אפילו רגע אחד ,שיוסף מת.

ט

אומרת התורה ( -לז ,לה) ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ...
מה זה וימאן להתנחם ?
גזרה על המת שישתכח מהלב לאחר י"ב חודש.
אמר יעקב -הילד הזה לא נשכח לי מהלב ! פירוש הדבר שהוא חי !
אומרת התורה ,בפרשת ששבוע שעבר (מג ,יד) ...ושלח לכם את אחיכם
אחר...
אומר רש"י  -את אחיכם .זה שמעון :אחר .רוח הקודש נזרקה בו .
רבותי ,נאמר בתורה (מב ,א) וירא יעקב כי יש שבר במצרים...
שואלים חז"ל – איך אפשר לראות שיש שבר ?
אומר רש"י  -וירא יעקב כי יש שבר במצרים .ומהיכן ראה ,והלא לא ראה
אלא שמע ,שנאמר (להלן מב ב) הנה שמעתי וגו' ,ומהו וירא ,ראה
באספקלריא של קדש שעדין יש לו שבר סבר במצרים .ולא היתה נבואה
ממש להודיעו בפרוש שזה יוסף.
חוזרים בחזרה  11שבטים ממצרים  ...ואומרים לו  -אבא ,יוסף חי ! הוא מלך
! כל החלומות התגשמו !
"לא מאמין לכם ! "
מה קרה ? למה הוא לא מאמין ??
השאלה הזאת ,כתובה בספרו של ר' אליהו לופיאן (לב אליהו) ,ששם ראיתי
את זה לראשונה...
אומר ר' אליהו לופיאן  -אם היו באים האחים ליעקב אבינו ,ואומרים לו –
תשמע ,מצאנו אותו  ...יש לו חנות במרכז קהיר ...היה מאמין ...הוא מלך
במצרים ....היה מאמין...
דבר אחד הוא לא האמין – שהוא "חי"...
אומר ר' אליהו לופיאן – אתה צריך להכיר שפת תורה ...אתה צריך להכיר
שפה של שבטים ...אתה צריך להכיר את שפתו של יעקב אבינו...מה הכוונה
למילה 'חי' ?
אומר ר' אליהו לופיאן  -חי ,זה לא פירוש הדבר נושם ...הגמרא במסכת
מכות מסבירה מה פירוש המילה 'חי'.
אומרת הגמרא {מסכת מכות י ,א}  -א''ר יצחק מאי קרא {דברים ד-מב} ונס
אל אחת מן הערים » האל וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא תנא תלמיד
שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי
למה מגלים רבו עמו ?
כותב הרמב"ם {הלכות רוצח ,פרק ז ,א}  -תלמיד שגלה לערי מקלט מגלין
רבו עמו שנאמר וחי עשה לו כדי שיחיה וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא
תלמוד תורה כמיתה חשובין .וכן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו.
אדם שרגיל ללמוד תורה מרב פלוני ,ויביאו לו רב אלמוני ,התורה שילמד
היא לא אותה תורה!
אם התורה היא לא אותה תורה ,הוא לא חי!
חי ,פירוש הדבר שהוא בשלמות רוחנית!
כותב הנציב מוולוז'ין – אדם קונה לאשתו זר פרחים ,הביא לה פרחים חיים.
כמה זמן הם חיים?
בדיוק יומיים ואח"כ משליכים לפח ,למה? אבל הבאתי אותם חיים!
זה חי שלושה ימים ,אבל כשניתקת אותו ממקור הצמיחה שלו ,הוא כבר מת
!
אומרת הגמרא {מסכת עבודה זרה דף ג ,ב} – ותעשה אדם כדגי הים כרמש
לא מושל בו למה נמשלו בני אדם כדגי הים לומר לך מה דגים שבים כיון
שעולין ליבשה מיד מתים אף בני אדם כיון שפורשין מדברי תורה ומן המצות
מיד מתים דבר אחר מה דגים שבים כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים כך
בני אדם כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים.
אמר יעקב אבינו – אם הייתם אומר ים לי שהוא נושם ...שהוא שר החוץ
במצרים ...יש לו חנות בקהיר ...אני מאמין ! אתם אומרים לי שהוא חי ???
חי ,פירוש הדבר ,שהוא דבוק בקב"ה במאה אחוז  ,שנאמר ואתם הדבקים
בה' אלהיכם חיים כלכם היום !
חיים זה דבקות בקב"ה !
אתם מספרים לי שהוא במצרים ,והוא עוד חי ?! לא מאמין שיכל להיות דבר
כזה !
את זה ,הוא גם לא מאמין לבנימין...
"כשהייתי בגיל  ,63וקיבלתי את הברכות מאבא ,אמרה לי אמא שמעתי
שעשו רוצה להרוג אותך ...לך לחרן ,וישבת שם ימים אחדים"...
כמה זמן זה 'ימים אחדים' ?
אומרים חז"ל –  7שנים.
יעקב אבינו יודע שהוא הולך לחרן ,לשבע שנים ...בדרך לחרן ,הוא נעצר ,
כדי לבנות את עצמו ,איך לחיות אצל לבן !
 14שנה הוא נעצר  -על כל שנה בבית לבן ,צריך שנתיים הגנה.
רבותי ,אומר יעקב  -שאני יצאתי ללבן ,לא הייתי ילד .הייתי בן ...77עד גיל
 97הייתי אצלו  .אתם יודעים איך שרדתי??
שרדתי כי הרגשתי שאני לא שייך לפה ..הרגשתי כמו בלול של תרנגולות ...
שאין לי שפה משותפת איתם ...וזה היה בגיל  ,77בבית לבן ! לבן הוא נוכל,
והעיר שלו נוכלים !
אתם רוצים לספר לי ,ילד בן  , 17שיורד למצרים ,שהיא ערוות הארץ ! שכל

אומרת הגמרא {מסכת ברכות לג ,א}  -אין ערוד ממית אלא החטא ממית -
אם יש בו עוון ,אמר ראובן ,יהרגו אותו הנחשים ,ואם אין בו עוון ,הם לא יגעו
בו.
אמר ראובן ליהודה  -אבל דע לך! שאם אתה שולח אותו למצרים ,הוא לא
ימות גופנית ,הוא ימות רוחנית !
והתורה הקדושה אמרה  -מוטב ימות זכאי ולא ימות חייב!
אתה שולח אותו למקום זוהמה ,לערוות הארץ ...לשם אתה שולח אותו ?!
הוא יחיה פיזית אבל ימות רוחנית.
אמר לו ראובן  -גדול המחטיאו יותר מן ההורגו !
אמר לו יהודה  -נשלח אותו למצרים ,ולא נשפוך דם !
אומר האזנים לתורה ,בשם הגאון מוילנה  -אמר יהודה  ,אם אנחנו הורגים
אותו אין לנו יותר מה להתפלל לקב"ה.
מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו  ...ר"ת – בוקר – צהרים – ערב.
אומר הנביא ישעיהו {א ,טו} גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו
 אם יש לכם דם על הידיים ,הקב"ה לא שומע תפילה.אמר יהודה  -אם אנחנו נהרוג אותו  ,אין לנו כפרה ,בקר צהרים וערב,
הקב"ה לא ישמע את תפילתנו.
שואל האור-החיים הקדוש  -מי צודק?
ראובן אמר ,נהרוג אותו פיזית ולא רוחנית.
יהודה אמר ,נשלח אותו למצרים ,ושם יתמודד .הכל תלוי במזל ,ואפילו ספר
תורה שבהיכל ,זה לא קשור אלינו ...שיתמודד!
מי צודק בוויכוח ?
אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין ו ,ב} – ובוצע ברך נאץ ה' רבי מאיר אומר לא
נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר {בראשית לז-כו} ויאמר יהודה אל אחיו
מה בצע כי נהרוג את אחינו וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ ועל זה נאמר
ובוצע ברך נאץ ה'.
איזה דרך צודקת  ...של יהודה או של ראובן ???
אומרת הגמרא ,שמי שמברך את יהודה ,על עצתו למכור את יוסף למצרים,
כאילו מנאץ את הקב"ה...
אהה ,אבל זה הצליח ! יוסף חזר בשלום ממצרים ...הוא חי ?!
אבל הוויכוח הזה ,שהתנהל בין יהודה לראובן ,זה בדיוק מה שנעשה ,כאשר
האחים מגיעים ליעקב אבינו ,ואומרים לו" -יוסף חי" !
"אני לא מאמין"
אמר ראובן – לשלוח ילד כזה למצרים ,בגיל  ... 17אין סיכוי שהוא יחיה !
אלו הדברים ,שמבארים רבותינו ,סביב הוויכוח הזה...
אומר הכתב סופר  -שבאו האחים ואמרו ליעקב אבינו ,דע לך שיוסף חי ולא
רק זה  ,אלא הוא מושל בכל ארץ מצרים! כלומר ,הוא מושל בכל הניסיונות
של ארץ מצרים !
איזהו גבור הכובש את יצרו  ,מאיפה לומדים את זה ?
שנאמר ומשל ברוחו מלכד עיר.
אומר יעקב אבינו – לא רק חי ,אלא עומד בכל הניסיונות ?! זה דבר שאני לא
יכל לקבל...
מה קרה ?
וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם
ממה הוא התרגש ?
הוא נזכר שיוסף נפרד ממנו ,בפרשת עגלה ערופה ..אהה ,הוא זוכר מה
למדנו לפני עשרים שנה ...סימן שהוא חי !!!
יוסף שלח לו עגלות ,לומר לו – אבא ,אם אתה שואל איך עמדתי בכל
הניסיונות  ...זה רק בזכות דבר אחד – זה שהחזקתי בתורה ! זה נתן לי את
הכוחות ,לעמוד בכל הניסיונות.
אם ככה ,אומרים רבותינו ,זה מה שאמר להם יוסף הצדיק { -יג} והגדתם
לאבי את כל כבודי במצרים ...
מה מעניין את יעקב ,שלבן שלו יש כבוד במצרים ?!
אומר הגאון מוילנה  -במקום שכתוב כבד חסר ,זה כבוד לכסף .כמו שכתוב
אצל אחי רבקה (בראשית לא ,א) וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב
את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה.
והיכן שכתוב כבוד מלא ,זה כבוד חכמים ינחלו .
אמר להם יוסף  -תספרו לאבא את כבודי  ,שיש לי כבוד לתורה ,אני דבוק
בתורה! ומי שדבוק בתורה זוכה לעבור את כל הניסיונות.
רבותי ,בואו ננסה להבין ,מה יש בפרשת העגלות:
לפני שניכנס לעומק הדברים ,אני יאמר רעיון נפלא ,שכל המפרשים כאן
מביאים  ...ראיתי את זה בספר של הרב פינקוס  ,ראיתי את זה בטללי
אורות  ...כולם מביאים את אותו רעיון ,והרעיון הוא נפלא ,לאור סיפור
שקרה ,בזמנו של הגאון מוילנה...
בימי הגאון מוילנה ,היו זוג שהתחתנו ,וחיו כמה שבועות ...לפתע בוקר אחד,
נעלם הבעל – אבדו עקבותיו ...הוצע פרס כספי ...תלו מודעות...שום דבר..
איננו ..השאיר אישה עגונה...
חלפו חמש שנים ...מגיע אדם ...דופק בדלת ...אומר ש-ל-ו-ם !!!
אף אחד לא מזהה אותו...
מי אתה ???

זוהמת העולם נמצאת שם (כפי שמביא האלשיך) ...אתם רוצים לספר לי,
שהוא עוד נישאר חי ???
זה לא יכל להיות ,שיש לו עוד קשר עם הדת! אל תספרו לי שהוא חי! לא יכל
להיות!
רבותי ,למה הוא ירד למצרים ?
כתוב בחז"ל ,שאיך שירד יוסף למצרים ,קנה אותו פוטיפרה ,סריס פרעה שר
הטבחים ...למה הוא קנה אותו ?
מביא האור-החיים הקדוש ,שהוא קנה אותו לעבירות רח"ל ...ומה העשה
הקב"ה ?
סירס את פוטיפר.
ילד בן  , 17עם כל היצרים ...יכל להישאר חי ?! על מה אתם מדברים ?!?!
כותב הרמב"ם (הלכות דעות ,פרק ו' הלכה א') – דרך בריתו של אדם להיות
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו .לפיכך
צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד
ממעשיהם .ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמד ממעשיהם.
הוא ששלמה אומר (משלי יג-כ) 'הולך את חכמים יחכם ורעה כסילים ירוע'.
ואומר אשרי האיש וגו' .וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה
הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים .ואם
היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו
זמננו .או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגיסות או מפני
החלי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר (איכה ג-כח) 'ישב בדד וידם' .ואם היו
רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן
ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים ולמדברות .ואל ינהיג עצמו בדרך
חטאים כענין שנאמר (ירמיה ט-א) 'מי יתנני במדבר מלון ארחים'.
אתם מספרים לי שהוא מושל במצרים ?! בחור בן  ,37שומר תורה ומצוות ?!
דבוק בתורה  ...פאות מסולסלות ..כובע ...לא יכל להיות דבר כזה !!!
אז מה קרה?
אומר האור-החיים הקדוש – גם כאשר ראה יעקב אבינו את העגלות ,אמר
בלבו 'אני לא בטוח שהוא חי'.
מתי הגיע יעקב אבינו למסקנה ,שיוסף עמד בכל הניסיונות ?
(מו ,ל) ויאמר ישראל אל-יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את-פניך כי עודך
ֽחי.
אומר האור-החיים הקדוש  -כי עודך ֽחי .פירוש הפעם הזאת בראייתך ולא
מקודם כשנתבשרתי ,והטעם אחרי ראותי פניך והכרתי בהם שעודך חי פי'
צדיק כמקודם ולא נשתנה דיוקנך מכמות שהיה אלא עודך חי כי הצדיקים
קרויים חיים (ברכות יח ).ונכון.
ישנם הרבה אנשים שחיצונית נראים כמו צדיקים גדולים ,אדם יראה לעיניים
וה' יראה ללב ,מה שנעשה בפנים רק הקב"ה יכל לדעת  ,צדיקים מתבוננים
בפני בני אדם ,ויודעים מה יש בליבם.
אתם מספרים שיוסף חי? אני עדיין לא מאמין ,עכשיו שאני רואה אותך
בעניים שלי  ,אמר יעקב ,עכשיו אני יודע שאתה חי!
רבותי ,אם אלה הדברים ,נוכל בע"ה להעמיק שלב נוסף:
בפרשת מקץ ,אומרת התורה:
{ג} וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים ..ויוסף הוא השליט על הארץ
הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה{ :ז} וירא
יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין
באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל{ :ט} ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם
להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם{ ...כא} ויאמרו
איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו
אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת ...ויען ראובן אתם לאמר
הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש
אומרים האחים  -נכון דנו אותו למיתה ,בכל זאת הוא התחנן...היינו צריכים
לרחם עליו ...
נשאלת השאלה  -הרי ראובן רואה את האחים שלו שפופים ,מדוכאים ...מה
יש לך להוכיח אותם עכשיו?! זה יעזור במשהו?!
בא האור-החיים הקדוש ,ואומר דבר נורא  -התנהל ויכוח בין יהודה לראובן,
אנחנו פסקנו את דינו כדין רודף ,ודינו למיתה!
אמר ראובן  -קחו אותו ,ושימו אותו בבור.
שואל האור-החיים הקדוש  -מזה שימו אותו בבור?! הרי הבור מלא עקרבים
ונחשים!
אמנם הם לא ראו את עמקו ,אבל מסתמא תארו לעצמם ,שאין שם חיות
'חברותיות' (אומרת הגמרא אחד שנופל לבור של נחשים מעידים עליו
שהוא מת).
אמר ראובן ליהודה – בסדר ,שים אותו בפנים הבור ,שימות ....אבל שלא
תעיז לשלוח אותו למצרים!
אמר לו יהודה -בשום פנים ואופן ,אנחנו לא נשפוך דם נקי מה בצע כי נהרג
את אחינו וכסינו את דמו – מה פתאום! נמכור אותו לישמעאלים .
מה הייתה נקודת הוויכוח ,בין יהודה לראובן ?
ראובן אמר  -נזרוק אותו לבור!
אה ..יכל להיות שיש נחש ?

י

אני החתן שלכם !
איך יכל להיות ?! היית יושן שמן ...אזנים בחוץ ..הזקן היה יותר ארוך.....זה
לא אתה..
זה אני ,מה קרה לכם ?!?
התחילו וויכוחים במשפחה...זה הוא...זה לא הוא...
אמר הבעל לאשתו ,בואי לחדר ,ואספר לך מה קרה ...ואני יוכיח לך שזה אני
!
דוד שלמה נתן  1200לחתונה ...סבתא שלך  ...250את לא זוכרת הלכנו
והוצאנו מהכספומט  400שקל ?! .....אבא שלך מחביא את הכסף מתחת
לפומפייה למטה ...סיפר לה את הכל ,לפרטי
פרטים ...יודע את כל הסיפורים !
אומרת לו אשתו – תשמע ,אתה באמת יודע את כל הסיפורים ...אבל זה לא
אתה ...זה אתה ?!  ...זה לא אתה !!!
מה עושים ?
הלכו לגאון מווילנה...
הגיעו לגאון מוילנה ....אמר הגאון "תחכו כמה ימים ..ואתה תבוא אלי בשבת
לבית הכנסת"...
הגיעו בשבת לבית הכנסת ,אמר להם הגאון – "תכנסו כולכם ,ואל תגידו לו
שום דבר ...תגידו לו רק ,שישב במקום הקבוע שלו" ...וכך עשו...
"משה ,שב במקום ,אני הולך להביא סידורים"..
איזה מקום ?
"במקום שישבת אז בחתונה ,הפתק עם השם שלך עוד שם ...אתה יכל
לשבת"
משה נשאר לעמוד במקום ...לא זז...
באו לגאון וסיפרו לו ...אמר הגאון – תשלחו אותו מכאן ...זה לא הוא !
חקרו וחקרו ,וגילו שבאמת זה לא הבעל ,אלא הוא פגש את הבעל באחת
הדרכים והוא סיפר לו הכל ...אמר לו השארתי אישה עגונה לפני חמש
שנים ...במקום פלוני ...וככה וככה הדברים ,תרשום הכל ותתחזה שאתה זה
אני.
אומר הגאון  -הכל הוא יכל לתת ...אבל במחשבת טומאה ,לא תעלה
מחשבת קדושה ורעיון של קדושה.
אומרים תלמידי הגאון – {מה ,כז} וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת
אתו ותחי רוח יעקב אביהם – אמר יעקב ,אם יוסף היה שקוע בטומאה ...
הוא לא היה זוכר את המסכת ,שלמדנו בפעם האחרונה ...אם הוא זוכר
אותה ,סימן שהוא חי !
אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נוספת:
בספר תורה שלמה ,הוא מביא תנחומא מכתב יד – וירא את העגלות אשר
שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם .מהו וירא ? וכי קטנות היו
שאינן נראות? והלא גדולות היו!
אלא ,כל אותם ימים שנפרד יוסף מאביו ,היה יעקב מצטער ואומר מה ..הלא
אין התורה פלסתר ,כל כולה אמת .ולמדנו אחד המלווה ואחד המתלווה,
אינם ניזוקים כל היום כולו ,אם ככה ואף המתלווה אינו ניזוק  ,לפי שאין אדם
ניפטר מחברו ,אלא מתוך הלכה ,וכשנפטרתי ממנו היינו עסוקים בפרשת
'עגלה ערופה' !
אז גם נפטרנו בדבר הלכה ,גם ליוויתי אותו ,גם הוא התלווה ...אז איך יכל
להיות שקרה לו נזק?!
אז כל הזמן ,היה יעקב טרוד בסוגיה הזאת ...לא יכל להיות שזה קרה!
שלח לו יוסף ואמר לו  ,לא נענשתי  ...כי למחיה שלחני אלהים ...וזהו שנאמר
...וירא את העגלות  -נתישבה דעתו בדבר הלכה וזהו שנאמר ...ותחי רוח
יעקב אביהם.
יעקב היה טרוד כי נפרד מיוסף בדבר הלכה  ,ליווה אותו כהלכה ,והוא
התלווה כהלכה ...וחז"ל אומרים ,שזה שמלווים אותו ,לא קורה ל כלום ,אז
איך יכל להיות שקרה משהו ליוסף ?!
אומר המהר"ל (גור אריה ,מובא בדעת זקנים לבעלי התוספות)  -שיעקב
ליווה אותו והם עסקו בפרשת 'עגלה ערופה'  ,אז איך יכל להיות שקרה לו
כזה מעשה? הרי מי שמלווה או מי שמתלווה אינו ניזוק!?
לפני שנכנס לישב את הענין ,אני יביא רק עוד פירוש אחד ,שמופיע בפרדס
יוסף ,ומשם בע"ה  ,נעבור לישוב האחרון:
הפרדס יוסף ,מביא את המשנה {מסכת סוטה מה ,ב}:
במאי קמפלגי אילימא לענין מדידה קמיפלגי הא מדקתני סיפא מאין היו
מודדין מכלל דרישא לא במדידה עסקינן אמר ר' יצחק במת מצוה קנה מקומו
קמיפלגי והכי קאמר לקוברו קנה מקומו והיכא דנמצא ראשו במקום אחד
וגופו במקום אחר מוליכין הראש אצל הגוף דברי ר' אליעזר ר' עקיבא אומר
הגוף אצל הראש במאי קמיפלגי מר סבר גופיה בדוכתיה נפיל רישא דנאדי
ונפיל ומר סבר רישא היכא דנפיל נפיל גופא הוא דרהיט אזיל :מאין היו
מודדין :במאי קמיפלגי מר סבר עיקר חיותא באפיה ומר סבר עיקר חיותא
בטיבוריה לימא כי הני תנאי מהיכן הולד נוצר מראשו וכן הוא אומר {תהילים
עא-ו} ממעי אמי אתה גוזי ואומר {ירמיה ז-כט} גזי נזרך והשליכי וגו' אבא
שאול אומר מטיבורו ומשלח שרשו אילך ואילך אפילו תימא אבא שאול ע''כ
לא קאמר אבא שאול אלא לענין יצירה דכי מיתצר ולד ממציעתיה מיתצר

אבל לענין חיותא דכולי עלמא באפיה הוא דכתיב {בראשית ז-כב} כל אשר
נשמת רוח חיים באפיו וגו' :רבי אליעזר בן יעקב אומר ממקום שנעשה חלל
מצוארו :מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב כדכתיב {יחזקאל כא-לד} לתת
אותך אל צוארי חללי רשעים.
שואלת הגמרא ,שנמצא חלל באדמה ולא יודעים מי הכהו ,מהיכן מודדים ?
אחד אומר מודדים מהאף ואחד אומר מודדים מהטבור מאי נ"מ ביניהם?
אם בודקים ממקום חיותו של אדם – האף  ,או ממקום תחילת בריאתו של
אדם – הטבור .
עוד שואלת הגמרא מה קורה כאשר הגוף נמצא במקום אחד והראש במקום
אחר?
האם אנחנו אומרים ,שהראש נפל במקום והגוף המשיך ללכת ,או שהגוף
נופל והראש מתגלגל?
מביאה הגמרא מחלוקת :
ר' אליעזר אומר כאשר נמצא ראש וגוף ,מוליכים את הראש אצל הגוף...
ר' עקיבא אומר -לא ,מוליכים את הגוף אצל הראש.
אומר הפרדס יוסף  -שלח לו יוסף "אבא ,אתה הראש ואני הגוף" ...אם אתה
הראש ואני הגוף ,אני שולח לך את העגלות ,כי שיטת ר' אליעזר....
שמוליכים את הראש אצל הגוף .אז אתה תרד למצרים.
הסימן של העגלות היה  -אתה הראש ,אז תרד למצרים ,כי אתה הראש...
ותלך אחר הגוף.
כך אומר הפרדס יוסף.
תירוץ נוסף  -מופיע בבעל הערוך לנר ...אותם דברים נמצאים גם ,בים
התלמוד {מסכת בבא-קמא פתיחה} ,שניהם אומרים את אותו יסוד ,באופן
נפלא ביותר .ננסה להבין ,מה מונח כאן:
כאשר יעקב אבינו רואה את יוסף ,הוא אומר לו {בראשית מו ,ל} אמותה
הפעם אחרי ראותי את פניך עכשיו ,אני יכל למות...
אומר רש"י– אמותה הפעם .פשוטו כתרגומו .ומדרשו ,סבור הייתי למות
שתי מיתות .בעולם הזה ולעולם הבא ,שנסתלקה ממני שכינה ,והייתי אומר
שיתבעני הקב"ה מיתתך ,עכשיו שעודך חי ,לא אמות אלא פעם אחת .
שואל ים התלמוד – למה הוא היה בטוח שהקב"ה יעניש אותו ? מה הוא
עשה לא בסדר ?
אותה שאלה ,שואל גם בעל הערוך לנר...
שואל השל"ה הקדוש  -איך לא הבין יעקב אבינו ,שיוסף חי ?
הרי הוא רואה שהוא לא מקבל ניחומים ,וגזרה על המת שישתכח מהלב
לאחר י"ב חודש ,והוא רואה שהמת לא משתכח ...מזה לבד אפשר להבין
שיוסף חי.
אומר ים התלמוד ,ואותו דבר כותב בעל הערוך לנר ,בספרו מנחת עני  -ישנה
שאלה בצמח צדק {סימן ו}  -מה קורה לבן-אדם ,ששולח את חברו
לשליחות ונהרג בדרך ,האם חייב המשלח כפרה על מה שהוא עשה או לא?
פוסק הצמח צדק  -חייב המשלח כפרה.
אומר יעקב אבינו  -אם אני שלחתי את יוסף ,והוא מת {בראשית לז ,לג}
..טרף טרף יוסף- ..הקב"ה יתבע אותי על מה שעשיתי ! למה?
הרי ליווית אותו ,נפרדתם מתוך דבר הלכה ...אבל ההלכה היא ,שאם אדם
יצא לדרך ,והוא מת בדרך בגללך ,אתה צריך כפרה ! מאיפה לומדים את זה?
אומר המהר"י וייל (ר' יעקב בן יהודה וייל)  -דע לך ,בנושא של מוות של
אדם ,התורה תובעת מאדם דברים שהיא לא תובעת בדברים אחרים.
ידוע לכולם ,שיהונתן בא לדוד המלך ואמר לדוד  -דע ,אבא שלי שאול
רוצה להרוג אותך ...תברח !!!
יום רביעי בשבוע ,תופס את עצמו דוד ובורח ...מוצא את עצמו בתוך שדה...
מסתתר...
רביעי...חמישי...שישי ...דוד בלי אוכל...
בשבת ,הוא יוצא מהמחבוא ומגיע לנוב עיר הכהנים .הוא מבקש מאחימלך -
תן לי לאכל...
אומר לו אחימלך ,הכהן הגדול בנוב -אין לי מה לתת לך לאכל ...הדבר
היחיד שיש כאן ,זה לחם הפנים שאני מחליף אותו עכשיו על השולחן...
אתה יכל לקחת את לחם הפנים של שבוע שעבר...
שואלת הגמרא  -איך היה מותר לו לאכל את לחם הפנים ?
אומרת הגמרא  -בגלל שהוא היה בבולמוס (רעב גדול).
לקח דוד המלך את לחם הפנים ,ואכל ...לפני שיצא לדרך חזרה ,ביקש
מאחימלך את החרב שבו הרג את גוליית ..ונתן לו.
אומרת הגמרא  -באותה שעה ,היה שם דואג האדומי ,שהיה ראש
הסנהדרין  ....הלך ואמר לשאול דע לך ,שדוד היה בנוב בשבת ואחימלך נתן
לו לאכול מלחם הפנים ...ונתן לו את החרב.
אמר לו שאול  -לך והרוג את כל תושבי נוב  85 ...כהנים...אחימלך כהן
גדול...הם ומשפחותיהם נהרגו.
אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין קד ,א} { -מלכים א יג-כ} ויהי הם יושבים אל
השלחן ויהי דבר ה' אל הנביא אשר השיבו ושגגתה עולה זדון דאמר רב יהודה
אמר רב אלמלי הלווהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם לא נהרגה נוב עיר
הכהנים ולא נטרד דואג האדמי ולא נהרג שאול ושלשת בניו.

יא

אם אתה רואה שהקב"ה תובע את הזקנים ,לא על מעשה שהם עשו ,אלא
על מעשה שהם לא עשו !
אמר יעקב אבינו  -מי יודע ,אם בשמים לא יתבעו אותי על זה ,מי יודע מה
יהיה בעולם הבא !
אם אלה הדברים ,אולי לזה מתכוון המדרש – אמר להם יוסף הצדיק  ,אל
תזכירו לו פרשת עגלה ערופה ...אם תזכירו לו את זה כל הזמן...הוא כל
הזמן 'יאכל את עצמו'  ,על זה שהוא שלח אותי ,ומי יודע מה קרה לי ...תגידו
לו שאני חי ,ואם הוא לא יאמין לכם ,תזכירו לו את פרשת עגלה ערופה !
כי פרשת עגלה ערופה ,עלולה להזכיר לו את החובה שמעיו כל הזמן
מתהפכים ,למה מתהפכים? על זה שהוא שלח אותי ו'מי יודע מה קרה לי'...
לכן פרשת עגלה ערופה ,באה להגיד ליעקב – נכון ,ליווית אותו ,עשית מה
שצריך...
אומר יעקב אבינו  -היתכן התורה פלסתר ?! שהתורה תכתוב דבר לא
אמיתי?!
הרי מי ששלח אותו ומי שנשלח  ,לא קורה לו כלום !
שולח לו יוסף בחזרה – אבא ,אין לך מה לדאוג ...לא קרה לי שום דבר .לא
בגוף ולא בנפש ,אני חי ..אני דבוק בקב"ה וקיימתי ואתם הדבקים בה' חיים
כולכם .לא פגעה בי לא חיה ולא רעה ,לא טרף ולא טרף ..בשניהם עמדתי
,בשניהם יצאתי בשלום.
זוהי פרשת ויגש....
אם ככה רבותי ,רק נסכם בנקודה אחת:
פתחנו בעשרה בטבת ,ואני רוצה לסיים בעשרה בטבת.
החתם סופר כותב בספרו ,דבר חידוש...
הוא שואל שאלה לפי שיטת האבודרהם ,שאומר ,שכאשר חל תשעה באב
בשבת הוא נדחה ליום ראשון ...כאשר חל י"ז בתמוז בשבת ,הוא נדחה ליום
ראשון ...כאשר צום גדליה חל בשבת ,הוא נדחה ליום ראשון ...תענית
אסתר ,מוקדם ליום חמישי...
אבל עשרה בטבת ,אם חל בשבת ,מתענים בשבת ! למה?
הוא מרחיב מאוד בדבר ...לא מצאתי אף אחד ,שמרחיב על ענין עשרה
בטבת ,כמו החתם סופר ...עשרות דפים !
הוא כותב דבר נורא  -אנו מתענים בשבת אם אדם חולם חלום רע בשבת .
למה?
תענית על דבר שכבר היה ,לא מתענים בשבת – נחרב כבר בית המקדש ,זה
לא דוחה שבת...אבל תענית על דבר שעתיד להיות ,דוחה שבת !
חלמת חלום רע ,זה דוחה שבת ,כי זה עתיד להיות ...מי יודע מה עתיד
להיות.
אומר החתם סופר  -בכל שנה בעשרה בטבת ,יושב הקב"ה עם פמליה שלו,
ודן האם השנה יבנה בית המקדש או לא.
על תענית שקובעת ,מה הולך להיות בשנה הקרובה ,אומר האבודרהם  -על
זה מתענים גם בשבת !
ביום ראשון ,הקב"ה יושב עם פמליה שלו ודן ,האם יבנה בית המקדש או לא.
כל אחד יודע ,מה כוח התפילה שניתן לנו .כולנו יודעים מה זה בית
המקדש ...הוא הצוואר שלנו ,הוא בית חיינו !
אנחנו כולנו מסתובבים ....נראה לנו שאנחנו חיים ...חיים פירוש הדבר,
שדבקים בקב"ה.
כל הצום הזה ,הוא בסכ"ה  12-14שעות ...אז ודאי ,שכל אחד ישב עם עצמו
בתפילה ,ולא יגיד "הרמב"ם התפלל ולא בא ...הבעל שם-טוב התפלל ולא
בא ...התנאים התפללו ולא בא ..."..אין דבר כזה ! תסתכלו במסילת ישרים...
אדם צריך לדעת ,שככל שחולף יותר זמן ,מתאספים יותר תפילות ,יותר
בקשות ...שיגיע הרגע שיתמלא השק ,אז הקב"ה יענה לבקשה !
נזעק לקב"ה ,וישמע ה' את קולנו ויהי רצון שבשבוע הבא ,ניפגש כולנו בבנין
בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן !!!
(ברוך שאמר)

אם יהונתן היה אומר לדוד המלך – אבא רוצה להרוג אותך ...קח שתי
סנדוויצ'ים ותברח !  ...נוב לא היתה נהרגת ...דואג לא היה נטרד ...ושאול
ושלושת בניו ,לא היו נהרגים...
אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין צה ,א}  -א''ל הקב''ה לדוד עד מתי יהיה עון
זה טמון בידך על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים ועל ידך נטרד דואג האדומי ועל
ידך נהרגו שאול ושלשת בניו.
מה בסכ"ה עשה דוד?!
התחבא שלושה ימים ...נתקף ברעב  ,הוא בורח כי הוא פוחד...אוכל לחם
הפנים כי הוא בבולמוס ...
אומר לו הקב"ה עד מתי יהיה עון זה טמון בידך ?! רצונך יכלו זרעך או תמסר
ביד אויב ?
רואים מכאן ,אומר מהר"י וייל ,שאדם ששולח שליחות עם מישהו ,ונגרם
מזה תוצאה של מוות ...צריך על זה כפרה ,גם אם הוא לא עשה שום דבר.
תראה מה קרה לדוד המלך ,בגלל שיהונתן לא נתן לו סנדוויצ'ים ! מאשימים
אותם בהריגת נוב ,עיר הכהנים...
אומר המהר"י וייל – אדם ששולח בידים מישהו ,והוא נפגע בדרך ,ודאי
שצריך כפרה !
אומרים חז"ל במדרש {בראשית רבה פרשה פ"ד ,אות יג}  -אמר רבי חמא בר
חנינא הדברים הללו היה יעקב אבינו נזכר ומעיו מתחתכין ,יודע היית שאחיך
שונאים אותך והיית אומר לי הנני
אם ככה ,אמר יעקב אבינו – מזה שאני לא מקבל תנחומים על יוסף ,זו לא
ראיה ...למה ?
גזירה על המת ,שישתכח מן הלב ,זה מתי שהוא מת ...
אהה ,כאן אני ממאן לקבל תנחומים ?!
סימן שהוא חי?...
זה לא סימן...יכל להיות שהוא מת ,אבל הקב"ה מזכיר לי כל הזמן ,מבחינת
וחטאתי נגדי תמיד – אתה יעקב ,בגללך מת יוסף ,אתה חייב כפרה על מה
ששלחת אותו !
אדם ששלח את חברו ,צריך כפרה על המעשה ...ועל המעשה הזה" ,הקב"ה
מזכיר לי כל הזמן את יוסף".
אומר יעקב אבינו  -סבור הייתי ,שאמות פעמיים ...גם בעולם הזה וגם בעולם
הבא .למה?
אומר בעל הערוך לנר {מנחת עני} דבר נפלא ביותר -דע לך ,אני חשדתי
בשתי דברים  -אולי יוסף (בראשית לז ,לג) חיה רעה אכלתהו  ...או אולי טרף
טרף יוסף .
אומר בעל הערוך לנר  -אני לא מבין ,תגיד חיה אכלתהו וניטרף יוסף ...מה זה
חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף?!
אמר לו יעקב ליוסף  -אני לא ידעתי מה קרה לך ...יכל להיות שדברי ראובן
נכונים ואתה מת  -זה טרפה אחת ...חיה אכלה אותך.
אבל יש אפשרות יותר חמורה  -שמא ח"ו רעה לקחה אותך ,אולי הלכת בצד
של הסיטרא אחרא  ,זה יותר קשה מהמוות !!!
אמר יעקב אבינו  -גם אם לא קרה לך כלום ,מבחינה גופנית ,אבל אם קרה
לך משהו מבחינה רוחנית ,על זה הקב"ה יתבע אותי !
לכן ,אמר יעקב  -עכשיו שאני רואה אותך ,שעודך חי  ,יודע אני שלא קרה
לך כלום ...לא מבחינה גופנית ולא מבחינה רוחנית ,יודע אני שלא אמות
מיתה בעולם הבא ,אלא רק מיתה אחת ,בעולם הזה.
אם ככה נוכל להבין מהי פרשת עגלה ערופה :
מפרשת עגלה ערופה למדנו ,שלא צריכים לעשות כלום ,כדי להתחייב
שהרגת מישהו...
אומרת הגמרא ,אם לא נתת לו אוכל והוא יצא לדרך בלי אוכל ,אז אתה
הרגת אותו !
אתה לא צריך לעשות מעשה בידיים בשביל לרצוח !
עצם זה שלא נתת לו מזונות ,עצם זה שלא ליווית אותו  ,זה עצמו מחייב
אותך!
אם ככה יוצא ,שפרשת עגלה ערופה ,זה היה הפחד של יעקב אבינו !
 בדרך הדרוש 
וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך (מה ,כד)
ברש"י ,והוא מדברי הגמרא" ,אל תרגזו בדרך ,אל תתעסקו
בדבר הלכה ,ומתוך כך טועה אתכם את הדרך רק מהרו ועלו אל
אבי" .ומקשים העולם מדוע לא הזהיר יעקב גם כן אותם
כשהלכו למצרים שלא יתעסקו בדבר הלכה הא יעקב גם כן היה
רוצה שיבואו מהר.
תירץ בספה"ק קדושת לוי ,וזלה"ק :ועוד קשה האיך יכול
יוסף לצוותם שלא יתעסקו בדבר הלכה הלא איתא בגמרא
(קידושין ל ).לעולם ישליש אדם שנותיו שליש במקרא שליש
במשנה שליש בגמרא ,ופריך בגמרא ומי ידע כמה חיי ,לא צריכא
אלא ליומי .נמצא מוכרח אדם ללמוד בכל יום הלכה .ונראה
לבאר על פי ב' הקדמות .א' ,כי סימן זה היה מסור בידו של יעקב
כשלא ימות אחד מבניו בחייו אינו רואה פני גיהנם .והקדמה ב',
על פי מאמר חכמינו ז"ל שמובטחים היו האבות שיחיו בכלליות
ת"ק שנים כימי השמים על הארץ .והנה ידוע שבאם היה יודע

אדם כמה ימי חייו יכול ללמוד שליש משנותיו מקרא שליש
משנותיו משנה ושליש משנותיו גמרא .נמצא לפי זה יעקב
כשראה שאין יוסף אתו וסבור שהוא מת נמצא נתבטל הבטחה
אחת והיה ירא לנפשו שמא נתבטל הבטחה השניה גם כן ולא
ידע כמה ימי חייו ולא היה יכול לצוות את בניו שלא יתעסקו
בדבר הלכה כי מוכרחים המה ללמוד בכל יום הלכה כנ"ל ,אמנם
יוסף היה ידע בעצמו שהוא חי ולא נתבטל הבטחה שניה וידע
שיש לו ליעקב לחיות כמה שנים וממילא לא נתבטל הבטחה
ראשונה גם כן ובוודאי לא ימות אחד מבניו בחייו ויוכלו ללמוד
הלכה כשיבואו לביתם ודו"ק:
(קדושת לוי)
אל תרגזו בדרך (מה ,כד)
ויש לתרץ על פי מה דאיתא גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד
אב ואם שהרי יעקב נענש על הכ"ב שנים שהיה בבית לבן וכו'
ועל הי"ד שנים שהיה בבית עבר שלמד תורה לא נענש .והנה

יב

עונשו של יעקב היה שנעלם ממנו יוסף כ"ב שנים ולא נתכבד
מיוסף ,מדה כנגד מדה.
לפי זה מתורץ הדיוק הנזכר לעיל דיעקב לא הוצרך
להזהירם שלא יתעכבו על הדרך ויעסקו בדברי תורה דהא
מעצמם גם כן ידעו שאסור לעסוק בדברי תורה ולהתבטל
מכיבוד אב ואם .דהא עדיין לא היו יודעים שיוסף חי והיו סבורים
דעל הי"ד שנים שהיה בבית עבר גם כן נענש אם כן כיבוד אב
ואם גדול מתלמוד תורה .דהא כבר עבר כ"ב שנים ועדיין לא
נודע מיוסף .משום הכי לא היה צריך להזהירם על זה .אכן יוסף
שפיר הוצרך להזהיר אותם דהא השתא ראו שיוסף חי אם כן לא
נענש יעקב רק על הכ"ב שנים שהיה בבית לבן ,אבל על הי"ד
שנים שלמד לא נענש .אם כן חזינן דגדול תלמוד תורה יותר
מכיבוד אב ואם .משום הכי אמר להם אל תתעסקו בדבר הלכה
רק תמהרו להחיות רוח יעקב אבינו.
(חנוכת התורה)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ִ ּי ַ ּג ׁש

תשפ"א

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם
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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

כָּ  יֵ שׁ ָ'לגֶ ֶשׁת' ַל ְתּ ִפ ָלּה!!
בּאזְ נֵ י
ֹאמר ִבּי ֲאדֹנִ י יְ ַד ֶבּר נָ א ַע ְב ְדָּ ד ָבר ְבּ ָא
הוּדה וַ יּ ֶ
"וַ יִּ גַּ שׁ ֵא ָליו יְ ָ
ֲאדֹנִ י וְ ַאל יִ ַחר ַא ְפְּ בּ ַע ְב ֶדּ כִּ י כָ מוֹ כְּ ַפ ְרעֹה" )מד יח(
"'כִּ י כָ מוֹ כְּ ַפ ְרעֹה' – ָחשׁוּב ַא ָתּה ְבּ ֵעינַ י כְּ ֶמ ֶל ,זֶ ה ְפּשׁוּטוֹ"
ַ)ר ִשׁ"י(.
יוֹסף כְּ ֶמ ֶל
הוּדה ַמ ְח ִשׁיב ֶאת ֵ
יֵ שׁ ְל ָה ִבין :כֵּ ַיצד ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁיְּ ָ
יוֹסף ַעל כָּ ֶ שׁהוּא ְמ ַד ֵבּר
תּוּכַ ל ְל ַה ְרגִּ ַיע ֶאת כַּ ֲעסוֹ ֶשׁל ֵ
ֵא ָליו ָקשׁוֹת? ֲהא ַא ְד ַר ָבּהַ ,דּוְ ָקא ִמשּׁוּם כָּ ָ היָ ה ָע ָליו
ִלנְ הֹג בּוֹ ְבּיֶ ֶתר כָּ בוֹד?
אקא:
יצר ַר ָבּהּ ֶשׁל ְק ָר ָ
קוּרנִ ֶ
יוֹסף נְ ֶח ְמיָ ה ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
יוֹסףֲ :הא כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָדם ָפּשׁוּט וַ ֲהמוֹנִ י ְמ ַבזֶּ ה
הוּדה ְל ֵ
ָא ַמר יְ ָ
לּוֹתיו; ַאף ַא ָתּה –
ִאישׁ נִ כְ ָבּד וְ ָרם ,א יָ ִשׂים ַה ָלּה ֵלב ְל ִמ ָ
מוּרים
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַא ָתּה גָּ דוֹל ְבּ ֵעינַ י כְּ ֶמ ֶלְ ,דּ ָב ַרי ַה ָקּ ִשׁים ֵאינָ ם ֲא ִ
ִל ְפג ַֹע ְבּ.
וּל ַב ֵקּשׁ ַעל
ַאף ָאנוּ ִמ ְס ַתּיְּ ִעים ְבּ ַט ֲענָ ה זוֹ ְבּ ֵ
בוֹאנוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְ
ְצ ָרכֵ ינוּ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ .אף ֶשֹּׁלא ַא ַחת ָאנוּ נִ כְ ָשׁ ִלים
אוֹמ ִרים ָאנוּ ִל ְפנֵ י ה':
ְל ַד ֲאבוֹנֵ נוּ ִבּ ְפגִ ָיעה ִבּכְ בוֹד ָשׁ ַמיִ םְ ,
רוּצי ח ֶֹמר' ,וְ ִאם
בוֹד ,וְ ִאלּוּ ָאנוּ ְ'ק ֵ
ֲהא ְ'מא כָ ל ָה ָא ֶרץ' כְּ ְ
תוֹצ ָאה ִמ ְפּגִ ָיעתוֹ
כְּ בוֹדוֹ ֶשׁל ֶמ ֶלָ בּ ָשׂר וָ ָדם ֵאינוֹ נִ ְפגָּ ם כְּ ָ
ֶשׁל ִאישׁ ָפּשׁוּטַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה כְּ בוֹדוֹ ֶשׁל ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י
ַה ְמּ ָלכִ ים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ .על כֵּ ן ַבּל יִ ְמנְ עוּ ֲח ָט ֵאינוּ ֶאת
לּוֹתינוּ ִמ ְלּ ִה ְת ַקּ ֵבּל.
ְתּ ִפ ֵ
"אל יַ ֲעמֹד
ְלכָ ָ ר ְמזוּ ֲחכָ ִמים כְּ ֶשׁהוֹרוּנוּ ְ)בּ ָרכוֹת י ב(ַ :
בוֹהּ וְ יִ ְת ַפּ ֵלּלֶ ,א ָלּא ְבּ ָמקוֹם נָ מוּ וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל";
ָא ָדם ְבּ ָמקוֹם גָּ ַ
ִמי ֶשׁ ִלּבּוֹ גָּ ַ
בוֹהּ ,א יִ ְהיֶ ה לוֹ ִפּ ְתחוֹן ֶפּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָשׁ ָעה
"בּ ָמקוֹם נָ מוּ"
ֶשׁהוּא פּוֹגֵ ם ִבּכְ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ,וְ ַרק ָה ֵ
עוֹמד ְ
ְבּכָ ֶ שׁהוּא ַמכִּ יר ִבּ ְפ ִחיתוּת ֶע ְרכּוֲֹ ,אזַ י יֵ שׁ לוֹ ִתּ ְקוָ ה ֶשֹּׁלא
יַ ְפ ִר ַיע ֲעווֹנוֹ ִמ ְלּ ַק ֵבּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ.
דוֹר ָשׁם ֶאת ַה ָפּסוּק
ְל ַר ְעיוֹן זֶ ה ַאף כִ ּוְּנוּ ֲחכָ ִמים )ב"ר צג ו( ְבּ ְ
יוֹסף ,נִ ָתּן
הוּדה ְל ֵ
"הגָּ ָשׁה ִל ְת ִפ ָלּה"ֶ ,שׁכֵּ ן ִמ ִדּ ְב ֵרי יְ ָ
"וַ יִּ גַּ שׁ" – ַ
ִל ְלמֹד כֵּ ַיצד יֵ שׁ ָלגֶ ֶשׁת ַל ְתּ ִפ ָלּה.
יוֹסף נְ ֶח ְמיָ ה'
דּוּשׁי ַר ֵבּנוּ ֵ
ִ'ח ֵ

יוֹסף ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ְק ִפ ַיצת ַה ֶדּ ֶר
ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַאל ִתּ ְרגְּ זוּ ַבּ ָדּ ֶר;
"וַ יְ ַשׁ ַלּח ֶאת ֶא ָחיו וַ יֵּ ֵלכוּ וַ יּ ֶ
וַ יַּ ֲעלוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֶרץ כְּ נַ ַען ֶאל יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶיהם" )מה
כד-כה(
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן:
יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהּ ַעל ֵס ֶדר ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב" :וַ יֵּ ֵלכוּ"ְ ,
"וַ יּ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם"; ִאם כְּ ָבר ָה ְלכוּ ִמ ָפּנָ יו ,כֵּ ַיצד יָ כוֹל ָהיָ ה
לוֹמר ָל ֶהם?
ַ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ַהכּ ֵֹהן ִמ ְצּ ַפת:
יוֹסף ֶאת ְדּ ָב ָריו ,כִּ י ִאם ֲ'ע ֵל ֶיהם' נָ ָשׂא
א ָ'ל ֶהם' ָא ַמר ֵ
אתם
ְתּ ִפ ָלּה ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַא ַחר ֵצ ָ

יוֹסף
ָ'בּרוֶּ שׁ ָח ַלק ִמכְּ בוֹדוֹ' ְל ֵ

ַחיִּ ים ִבּזְ כוּת צ' ֲא ֵמנִ ים
ֹאמרוּ ֶה ֱחיִ ָתנוּ נִ ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י" )מז כה(
"וַ יּ ְ
פּוּאה,
ַה ִחידָ"א ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר נַ ְח ָמן ָ
ַתּ ְל ִמיד ָה ְרמָ"ע ִמ ָפּאנוֶֹ ,שׁ ִא ָשּׁה ַא ַחת ָשׁ ְמ ָעה ִמ ִפּי
ַמזִּ יק ֶשׁנִּ ְשׁ ַלח ְל ַהזִּ יק ֶאת ְבּנָ הֶּ ,שׁהוּא ֵאינוֹ יָ כוֹל ְל ַקיֵּ ם
וּל ַהזִּ יקוְֹ ,ל ִפי ֶשׁ ִהיא ִה ְק ִפּ ָידה ַל ֲענוֹת צ' ֲא ֵמנִ ים
ְשׁ ִליחוּתוֹ ְ
ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם.
ֹאמרוּ
דּוֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת ֵה ִביאוּ ֶר ֶמז ַל ְדּ ָב ִרים ִמ ָפּסוּק זֶ ה" :וַ יּ ְ
ְ
אוֹתיּוֹת' :צ' ָא ֵמן'.
ֶה ֱחיִ ָתנוּ"ִ ,בּזְ כוּת "נִ ְמ ָצא" – ִ
ְר ֵאה ִ'מ ְד ַבּר ְק ֵדמוֹת' ַמ ֲע ֶרכֶ ת א אוֹת לג

טּוֹבה
שׂוֹרה ַה ָ
ֶשׁ ִתּ ְת ַק ֵצּר ַה ֶדּ ֶרִ ל ְפנֵ ֶיהם .זֹאת כְּ ֵדי ֶשׁ ַה ְבּ ָ
וּמ ֶלְ בּ ִמ ְצ ַריִ ם ַתּגִּ ַיע ְל ָא ִביו ִבּ ְמ ִהירוּתְ ,וּבכָ 
ַעל ֱהיוֹתוֹ ַחי ֶ
יִ ְת ַמ ֲעטוּ ַה ַצּ ַער וְ ָה ֵא ֶבל ֶשׁ ָבּ ֶהם ָהיָ ה ָשׁרוּי ִמיּוֹם ְמכִ ָירתוֹ
וְ ַעד ַע ָתּהְ .תּ ִפ ָלּתוֹ זוֹ ָאכֵ ן ִה ְת ַק ְבּ ָלה ,כְּ ִפי ֶשׁנִּ ָתּן ִל ְלמֹד
וּמיָּ ד" :וַ יָּ בֹאוֶּ ...אל
תוּבים" :וַ יַּ ֲעלוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם" ִ
ִמ ְסּ ִמיכוּת ַהכְּ ִ
יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶיהם".
"אל ִתּ ְרגְּ זוּ ַבּ ָדּ ֶר"
ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ֶשׁל ֵ
יוֹסף ַאף נִ ְר ְמזָ ה ַבּ ָפּסוּקַ :
קים ֲהוָ יָ "ה יְ ַק ֵצּר ָלכֶ ם זֶ ה ַה ֶדּ ֶר."
"א-ל ֱא ִ
ימ ְט ִריָּ הֵ :
– ְבּגִ ַ
ִ'שׂ ְפ ֵתי כּ ֵֹהן'

דוֹלה'
שׁוּעה גְּ ָ
ֵ'שׁם גָּ דוֹל' ַעל יְ ֵדי ְ'תּ ָ
"אנֹכִ י ֵא ֵרד ִע ְמִּ מ ְצ ַריְ ָמה וְ ָאנֹכִ י ַא ַע ְל גַ ם ָעה" )מו ד(
ָ
דוֹלה
"ה ַה ְב ָט ָחה ַהגְּ ָ
כָּ ַתב ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ֶשׁ ְבּ ָפסוּק זֶ ה ְטמוּנָ ה ַ
"אנֹכִ י ֵא ֵרד
ֶשׁ ְבּכָ ל ַה ַה ְב ָטחוֹת" ֶשׁ ֻה ְב ְטחוּ ְליַ ֲעקֹב ,וְ ִהיאָ :
ִע ְמִּ מ ְצ ַריְ ָמה" – כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ָבּנֶ י יִ ְהיוּ נְ תוּנִ ים ְבּק ִֹשׁי ַהגָּ לוּת,
ַאף ְשׁ ִמי יִ ְת ָבּ ַר' יֵ ֵרד ִע ָמּ ֶהם' ְבּכָ ֶ שׁיִּ ְהיֶ ה נִ ְס ָתּר וְ נֶ ֱע ָלם
ְבּ ֵס ֶדר ַהנְ ָהגַ ת ַה ֶטּ ַבע .וְ ַרק ְבּ ֵעת ֲא ֶשׁר" :וְ ָאנֹכִ י ַא ַע ְל– "
שׁוּע ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,אזַ י" :וְ ָאנֹכִ י ...גַ ם ָעה" – גַּ ם
ְלצ ֶֹרךְ יְ ָ
ְשׁ ִמי יַ ֲע ֶלה ִע ָמּ ֶהם כְּ ֶשׁיִּ ְת ַפּ ְר ֵסם ַבּנִּ ִסּים ֶשׁ ֶא ֱע ֶשׂה ְל ַמ ַען
ֹאבדוּ ָח ִל ָילה".
יְ ָ
שׁוּע ָתם" ,וְ זֶ הוּ ִבּ ָטּחוֹן גָּ מוּר ֶשֹּׁלא י ְ
בּוּרגֶ ,את
אסנִ יקָ ,ר"מ ִבּ ִ
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ִמיַּ ְ
ישׁ ַיבת ְפּ ֶר ְשׁ ְ
"וּל
הוֹד ָא ֵתנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ַ'על ַהנִּ ִסּים' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִבּ ֵ
ָ
ימי ַה ֲחנֻ כָּ הְ :
ָע ִשׂ ָית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
וּל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂ ָית
עוֹל ֶמְ ,
"וּל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְּ ָ
ְתּ ָ
וּפ ְר ָקן כְּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה"ֵ .תּבוֹתְ :
אוֹרה ְמיֻ ָתּרוֹתֶ ,שׁ ֲהא
דוֹלה "...נִ ְראוֹת ִלכְ ָ
שׁוּעה גְּ ָ
ָע ִשׂ ָית ְתּ ָ
שׁוּע ָתם ֶשׁל
הוֹד ָאה ַעל ְתּ ָ
הוּתהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ִהיא ָ
כָּ ל ַמ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל?
לוֹמר כִּ י ְבּכָ ָ אנוּ ְמ ַב ְטּ ִאים
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' יֵ שׁ ַ
ָ
הוֹד ָאה ְמיֻ ֶח ֶדת ַעל כָּ ֶ שׁ ִקּיֵּ ם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת
עוֹל ֶמַ "רק
"וּלָ ע ִשׂ ָית ֵשׁם גָּ דוֹלְ ...בּ ָ
ַה ְב ָט ָחתוֹ ָה ֲא ָ
מוּרהְ :
דוֹלה".
שׁוּעה גְּ ָ
"וּל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂ ָית ְתּ ָ
כַּ ֲא ֶשׁרְ :
אשׁית עמ' שסט
ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י'; ִ'מנְ ַחת ַא ֲהרֹן' ְבּ ֵר ִ

יוֹסף ֶמ ְרכַּ ְבתּוֹ וַ יַּ ַעל ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ִביו גּ ְֹשׁנָ ה
"וַ יֶּ ְאסֹר ֵ
אריו עוֹד" )מו כט(
אריו וַ יֵּ ְבךְּ ַעל ַצוָּ ָ
וַ יֵּ ָרא ֵא ָליו וַ יִּ פֹּל ַעל ַצוָּ ָ
יוֹסף וְ א נְ ָשׁקוֹ ,וְ ָא ְמרוּ
ְארי ֵ
"א ָבל יַ ֲעקֹב א נָ ַפל ַעל ַצוּ ֵ
ֲ
קוֹרא ֶאת ְשׁ ַמע"
זוּטא פ"א( ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
בּוֹתינוּ ֶ)דּ ֶרֶ א ֶרץ ָ
ַר ֵ
ַ)ר ִשׁ"י(.
יוֹסף נִ ְפגְּ שׁוּ
אוֹרה יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהִּ :מ ָמּה נַ ְפ ָשִׁ ,אם יַ ֲעקֹב וְ ֵ
ִלכְ ָ
דּוּע א ִה ְצ ָט ֵרף
ָבּהּ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָחל ִחיּוּב ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעַ ,מ ַ
יוֹסף ִל ְק ִר ַיאת ָא ִביו ,וְ ִאם נִ ְפגְּ שׁוּ ִבּזְ ַמן ַא ֵחרִ ,מ ְפּנֵ י ָמה
ֵ
ַדּוְ ָקא ַע ָתּה ָבּ ַחר יַ ֲעקֹב ִל ְקרֹא ֶאת ְשׁ ַמע?
סוֹפר':
ֵבּ ֵאר ַה'כְּ ַתב ֵ
יוֹסף ְבּנוֹ כְּ ֶמ ֶל)ְ ר ֵאה ְמגִ ָלּה טז ב(.
יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ כִּ ֵבּד ֶאת ֵ
נוֹהגִ ים כָּ בוֹד ְבּ ַמ ְלכֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ִמשּׁוּם
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ָאנוּ ֲ
ֶשׁ ֶמּ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים ָבּ ַחר ַל ֲחק ָל ֶהם ִמכְּ בוֹדוֹ ,וּכְ ִפי
ֶשׁ ְמּ ַל ֵמּד נֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נה ב( ַעל
"שׁ ָח ַלק ִמכְּ בוֹדוֹ ִל ֵיר ָאיו"ְ .ל ִפי זֶ ה נִ ְמ ָצא ֶשׁכְּ כָ ל
ְר ִאיָּ ָתםֶ :
ֶשׁכְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ָחשׁוּב ְבּ ֵעינֵ י ָה ָא ָדםִ ,מ ֵמּ ָילא ִמ ְת ַר ֶבּה כְּ בוֹד
נוֹטל ֵח ֶלק ִבּכְ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם.
ַה ֶמּ ֶלֶ ,שׁכָּ ָאמוּר ֵ
יוֹסף ִוּב ֵקּשׁ ְלכַ ְבּדוֹ ִבּכְ בוֹד ְמ ָלכִ ים,
כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְפגַּ שׁ יַ ֲעקֹב ִעם ֵ
יוֹסף כִּ י ֵאינוֹ ְמכַ ְבּדוֹ ִמשּׁוּם ֶשׁ ַפּ ְרעֹה
ָר ָצה יַ ֲעקֹב ְל ַה ְראוֹת ְל ֵ
ִמנָּ הוּ ְל ֶמ ֶלֶ ,א ָלּא ִמשּׁוּם ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַרָ ח ַלק לוֹ ִמכְּ בוֹדוַֹ .על
וּמתּוֹ כָּ 
כֵּ ן ָע ַמד וְ ִהגְ ִדּיל כְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ְ'ק ִר ַיאת ְשׁ ַמע'ִ ,
יוֹסף גָּ ַדל וְ ִה ְת ַע ָלּה.
ַאף כְּ בוֹדוֹ ֶשׁל ֵ
סוֹפר' או"ח סי' לז
שׁוּ"ת 'כְּ ַתב ֵ

בוֹדה זָ ָרה
ֵאין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ְמקוֹם ֲע ָ
"וַ יְ ָב ֶר יַ ֲעקֹב ֶאת ַפּ ְרעֹה וַ יֵּ ֵצא ִמ ִלּ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה" )מז י(
נוֹט ִלים
ֶ"דּ ֶר כָּ ל ַהנִּ ְפ ָט ִרים ִמ ִלּ ְפנֵ י ָשׁ ִריםְ ,מ ָב ְרכִ ים ָ
אוֹתם וְ ְ
וּמה ְבּ ָרכָ ה ֵבּ ְרכוֹ? ֶשׁיַּ ֲע ֶלה נִ ילוּס ְל ַרגְ ָליוְ .ל ִפי ֶשׁ ֵאין
ְרשׁוּתָ .
וּמ ְשׁ ֶקה,
עוֹלה ַ
שׁוֹתה ֵמי גְּ ָשׁ ִמים ֶא ָלּא נִ ילוּס ֶ
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָ
וּמ ִבּ ְרכָ תוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב וָ ֵא ָילָ היָ ה ַפּ ְרעֹה ָבּא ַעל נִ ילוּס וְ הוּא
ִ
חוּמא
וּמ ְשׁ ֶקה ֶאת ָה ָא ֶרץ" ַ)ר ִשׁ"י ,ע"פ ַתּנְ ָ
עוֹלה ִל ְק ָראתוֹ ַ
ֶ
נָ שֹׂא כו(.
דּוּע ִה ְמ ִתּין יַ ֲעקֹב ִמ ְלּ ָב ֵרֶ את ַפּ ְרעֹה ַעד ֵצאתוֹ וְ א ֵבּ ְרכוֹ
ַמ ַ
ִמיָּ ד ְבּבוֹאוֹ?
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ָא ֵשׁר יְ ַשׁ ְעיָ ה ֵמ ִר ָימנוֹב:
וּל ִפיכָ  יַ ֲעקֹב א
ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַפּ ְרעֹה ָהיָ ה ָמ ֵלא ַבּ ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרהְ ,
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ֲעבוּרוֹ ֶא ָלּא ְבּ ֵצאתוֹ .כְּ ֵעין זֶ ה
ָהיָ ה יָ כוֹל ְל ָב ְרכוֹ ְ
ֵפּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים )שמו"ר יב ה( ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָא ַמר
אתי ֶאת ָה ִעיר ֶא ְפרֹשׂ ֶאת כַּ ַפּי ֶאל ה'",
)שׁמוֹת ט כט(" :כְּ ֵצ ִ
ְ
ְל ִפי ֶשֹּׁלא ָר ָצה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּתוֶֹ א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֶשׁ ָהיְ ָתה ְמ ֵל ָאה
בוֹדה זָ ָרה.
ֲע ָ

ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים'ָ ,א ֵמן לְ כָ ל ְבּ ָרכָ ה!

ַ'מ ֲע ַדנֵּ י ֶמ ֶל'

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִינניִים וּבֵ או ִּרים ְ ּב ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ש ָר ֵאל ִ ּב ְגבו ָּרה'
ִ ּב ְר ַּככתת 'אוֹ ֵזר ִי ְ ׂ
'ה' עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן'

וּמנַ ֶסּה ְל ַהכְ ִשׁילוֹ
הוּא ֵמנִ ַ
יח לוֶֹ ,א ָלּא חוֹזֵ ר ְ
נוֹס ֶפת .וְ ָאכֵ ןְ ,בּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבע ֵאין
ְבּ ֵח ְטא ַפּ ַעם ֶ
ְבּכֹחוֹ ֶשׁל ָה ָא ָדם ִלגְ בֹּר ַעל יִ ְצרוִֹ ,א ְל ָמ ֵלא
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַסיֵּ ַע לוֹ ְבּכָ  .כְּ ַמ ֲא ַמר
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָל ִקיש ֻ)סכָּ ה נב ב(" :יִ ְצרוֹ
וּמ ַב ֵקּשׁ
ֶשׁל ָא ָדם ִמ ְתגַּ ֵבּר ָע ָליו ְבּכָ ל יוֹם ְ
ַל ֲה ִמיתוֹ ...וְ ִא ְל ָמ ֵלא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ֶשׁעוֹזֵ ר לוֹ – ֵאינוֹ יָ כוֹל לוֹ"ָ .א ְמנָ ם ,כְּ ֵדי
ִלזְ כּוֹת ְל ֶעזְ ָרה זוֹ ַעל ָה ָא ָדם ִל ְבחֹר ַבּטּוֹב
ול ַחזֵּ ק ְבּ ִלבּוֹ ֶאת יִ ְר ַאת ה' כְּ כָ ל ֶשׁיּוּכַ ל,
ְ
וְ כַ ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה ֶאת כָּ ל ַה ַמּ ֲא ַמ ִצּים ִמ ִצּדּוֹ,
בּוֹרא יִ ְשׁ ַלח לוֹ ֶאת ֶעזְ ָרתוֹ
ֻמ ְב ָטח לוֹ ֶשׁ ַה ֵ
ימינוֹ.
וְ יַ ֲעמֹד ִל ִ
בּוּרג ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ַעל ֵעזֶ ר
ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ְצ ִבי ֶמ ְק ֶלנְ ְ
מוֹדים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֶֹ .שׁ ִא ְל ָמ ֵלא
קי זֶ ה ָאנוּ ִ
ֱא ִ
ָהיָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא אוֹזֵ ר ֶאת ַעם
צוּמה ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת ֵמ ֶהם
בוּרה ָה ֲע ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּגְּ ָ
כְּ ֵדי ְל ַהכְ נִ ַיע ַתּ ְח ָתּם ֶאת ַהיֵּ ֶצר ,א ָהיוּ ֵהם
הוּבא ַבּ ִסּדּוּר ֶ'דּ ֶר
)'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה' ָ
עוֹמ ִדים ְבּ ָפנָ יו ִ
ְ
ַה ַחיִּ ים' עמ' כג(.

בוּרה – ַעל כָּ ֶ שׁהוּא חוֹגֵ ר
קינוּ ֶמלֶ ָ העוֹלָ ם אוֹזֵ ר יִ ְש ָֹר ֵאל ִבּגְ ָ
ָבּרוַּ א ָתּה ה' ֱא ֵ
אוֹתנוּ ִבּלְ בוּשׁ ְמיֻ ָחד ַה ַמּ ְפ ִריד ֵבּין ֶחלְ קוֹ ָה ֶעלְ יוֹן ֶשׁל ַהגּוּף לְ ֶחלְ קוֹ ַה ַתּ ְחתּוֹן,
ָ
וּב ֶא ְמ ָצעוּתוֹ ָאנוּ ְמ ֻסגָּ לִ ים לִ גְ בֹּר ַעל יִ ְצ ֵרנוּ.
ְ
חוֹצץ ֵבּין ְשׁנֵ י
ָא ֵמן – ֱא ֶמת ֶשׁ ָעלֵ ינוּ לְ הוֹדוֹת לַ ה' ַעל כָּ ֶ שׁ ֶה ֱענִ יק לָ נוּ ַמלְ בּוּשׁ ַה ֵ
וּמ ַא ְפ ֵשׁר לָ נוּ לְ ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל יִ ְצ ֵרנוּ.
גּוּפנוּ ְ
ֶחלְ ֵקי ֵ

תוֹרה' ַבּ ֲחלוֹם ַה ַלּיְ ָלה
ותוֹר
ת וְ ָ
ְ'בּ ִרית
וּמיֻ ָחד ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ
ִל ְפנֵ יכֶ ם ִספּוּר ֻמ ְפ ָלא ְ
ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ַרבּוֹתָ .ל ַא ֲחרוֹנָ ה הוּא ִה ְת ַפּ ְר ֵסם
בּוֹריוַ ,הגָּ אוֹן
ְבּ ִע ְקבוֹת ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ֶא ָחד ִמגִּ ָ
ַה ֻמּ ְפ ָלא ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָדּוִ ד ְפ ִר ְיד ָמן זֵ כֶ ר ַצ ִדּיק
ִל ְב ָרכָ הַ .ה ִסּפּוּר נִ ְשׁ ָמע ִמ ִפּי ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי נַ חוּם
ֵשׁיינִ ין ְשׁ ִל ָיט"אָ ,א ָב"ד ַא ְשׁדּוֹד.
מּוּסרָ ,מ ָרן
ִבּ ְשׁנַ ת תרפ"ה ָע ַקר גְּ אוֹן ַה ָ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי נָ ָתן ְצ ִבי ִפינְ ֶקל זָ ָצ"לֵ ,מ ָה ֲעיָ ָרה
ַה ִלּ ָיט ִאית ֶשׁזָּ כְ ָתה ֶשׁ ְשּׁמוֹ יִ ְק ָרא ָע ֶל ָיה ַ'ה ַסּ ָבּא
בּוֹד ָקא'ָ ,וּבהּ ֵה ִקים ַע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים ִל ְפנֵ י
ִמ ְסּ ַל ְ
נּוֹד ַעת 'כְּ נֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל' .הוּא
כֵ ן ֶאת יְ ִשׁ ָיבתוֹ ַה ַ
ִה ְפ ִליג ַבּ ְסּ ִפינָ ה ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ יַ ַחד ִעם ַר ִבּים
טוֹבים ִמ ְבּנֵ י יְ ִשׁ ָיבתוֹ ,כְּ ֵדי ְליַ ֵסּד ָבּהּ יְ ִשׁ ָיבה
וְ ִ
ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ֶה ְמ ֵשַׁ ליְּ ִשׁ ָיבה ַה ְמּפ ֶֹא ֶרת ֶשׁ ָעזַ ב
ְבּ ִל ָיטא.
אוֹתן ָשׁנִ ים,
ַה ַסּ ָבּאֶ ,שׁכְּ ָבר ָהיָ ה זָ ֵקן ֻמ ְפ ָלג ְבּ ָ
וּפ ַעל ְל ָה ִקים ֵמ ָח ָדשׁ
עוּרים ָ
ִה ְת ַאזֵּ ר ְבּ ֶמ ֶרץ נְ ִ
ֶאת יְ ִשׁ ָיבתוֹ ָבּ ִעיר ֶח ְברוֹן ,כְּ ֶשׁ ֵא ָליו ִמ ְצ ָט ְר ִפים
ֲע ָשׂרוֹת ִמ ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה ֶשׁ ָעלוּ ִעמּוֹ ְל ֶא ֶרץ
ַהקּ ֶֹדשׁ ,וַ ֲע ֵל ֶיהם ָ
וּמ ַב ְקּ ֵשׁי
נוֹס ִפים ַתּ ְל ִמ ִידים ְ
מוּסר ִמ ְבּנֵ י ַהיִּ שּׁוּב ַה ִמּ ְת ַח ֵדּשׁ ָבּ ָא ֶרץ.
ָ
ֶא ָחד ֵמ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַה ְמּק ָֹר ִבים ֶשׁ ָעלוּ ִעם
ַה ַסּ ָבּא ָהיָ ה ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ֵשׁיינִ ין
זָ ָצ"לָ ,א ִביו ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי נַ חוּם ְשׁ ִל ָיט"א,
ָא ָב"ד ַא ְשׁדּוֹד.
ַה ִסּפּוּר ֵה ֵחל ְבּכָ ֶ שׁ ְבּיוֹם ִמן ַהיָּ ִמים נִ כְ נַ ס
ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַה ַסּ ָבּא ְבּ ִדיּוּק
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִסּיֵּ ם ֶל ֱאכֹל ִמ ֵפּרוֹת ִשׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים
דוֹשׁה וְ ָע ַמד
ֶשׁנִּ ְת ָבּ ְרכָ ה ָבּ ֶהם ַא ְר ֵצנוּ ַה ְקּ ָ
ְל ָב ֵרֶ את ִבּ ְרכַּ ת ֵ'מ ֵעין ָשׁשׁ'.
כְּ ַת ְל ִמיד וָ ִתיק יָ ַדע ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ְל ַה ֲע ִרי
וּליַ ֵקּר ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ַהנְּ ִד ָירה ֶשׁנִּ ְק ְר ָתה
ְ
ְבּ ָפנָ יו .נֶ ֱע ַמד הוּא ֵאפוֹא ְבּ ַה ְשׁ ֵקט ַבּכְּ נִ ָיסה
ַל ֶח ֶדרִ ,ה ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ִרכּוּז ְבּ ָפנָ יו ֶשׁל ַה ַסּ ָבּא וְ ִה ָטּה
ָאזְ נָ יו כַּ ֲא ַפ ְרכֶּ ֶסת כְּ ֵדי ְל ַה ְק ִשׁיב ְל ִב ְרכָ תוֹ.
ַה ַסּ ָבּא ֵבּ ֵרֶ את ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְמ ִתינוּת ְוּב ַה ְט ָע ָמה
כְּ ֶה ְרגֵּ לוֹ ַבּקּ ֶֹדשְׁ .בּקוֹלוֹ ַהנָּ ִעים ְוּב ֵס ֶבר ִפּיו
ַה ָמּתוּן יָ ַצק הוּא ַמ ְשׁ ָמעוּת ְלכָ ל ִמ ָלּה ֶשׁיָּ ְצ ָאה
וּל ֶפ ַתע נִ ְד ַר.
ִמ ִפּיוַ .ר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ִה ְק ִשׁיב ְ
כְּ ֶשׁ ְלּ ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ הוּא ָשׁ ַמע ֶשׁ ַה ַסּ ָבּא ְמ ַשׁנֶּ ה
וּמוֹסיף ְבּתוֹ נֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה
ִ
ֵמ ַהנֻּ ָסּח ַה ְמּ ֻק ָבּל
ָ
תוֹרה ֶשׁנָּ ַת ָתּ ָלנוּ".
"על ְבּ ִרית וְ ָ
הוֹד ָאה יְ ֵת ָרהַ :
ַה ְדּ ָב ִרים ָהיוּ ְל ֶפ ֶלא ְבּ ֵעינָ יו ֶשׁל ַר ִבּי ֶמנְ ֶדּל,
וּמיָּ ד ִעם ִסיּוּם ַה ְבּ ָרכָ ה הוּא ָק ַפץ ִמ ְמּקוֹמוֹ
ִ
וְ ִה ִבּ ַיע ֶאת ְתּ ִמ ָיהתוֹ ְבּ ָאזְ נֵ י ַה ַסּ ָבּאֲ :הא נֻ ָסּח
פּוֹס ִקים ,וְ ַא ְד ַר ָבּהַ ,ר ִבּים
זֶ ה א ֻהזְ כַּ ר ַבּ ְ
תוֹרה
הוֹכִ יחוּ ִמכָּ ֶ שׁ ֵאין ַמזְ כִּ ִירים ְבּ ִרית וְ ָ
ְבּ ִב ְרכַּ ת ֵ'מ ֵעין ָשׁשׁ'ֱ .היוֹת ֶשׁ ַהזְ כָּ ַרת ְ'בּ ִרית
דּוּע ַה ַסּ ָבּא ֵאינוֹ
וּמ ַ
תוֹרה' ֵאינָ הּ ְמ ַעכֶּ ֶבתַ ,
וְ ָ
ְמ ָב ֵרָ בּנֻ ָסּח ָה ָרגִ יל?
שׂוּמת ֵלב
ַה ַסּ ָבּא ִה ְק ִשׁיב ִל ְשׁ ֵא ָלתוֹ ִבּ ְת ַ
"לנֻ ָסּח זֶ ה יֵ שׁ ָמקוֹר
וְ ֵה ִשׁיב ָלהּ ְבּ ִקצּוּרְ :
נוֹהג
ָקדוּם ְבּ ַ'מ ְחזוֹר וִ ְיט ִרי' ,וְ ַעל ִפּיו ֲאנִ י ֵ
"א ָתּה
הוֹסיףַ :
אוֹמרוֹ"ְ .ל ַא ַחר ִה ְרהוּר ַקל ִ
ְל ְ
טוּתא ִמ ְמַּ ,אל
ַע ְצ ְמ יָ כֹל ִלנְ הֹג כֵּ ןַ ,אְ בּ ָמ ָ
תּוֹרה כָּ ַ ל ֲא ֵח ִרים".
ֶ
ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ָח ְלפוּ ֵמ ָאזַ .ה ַ'סּ ָבּא' נִ ְפ ַטר ְל ֵבית
ָ
עוֹלמוֹ ,וְ ַר ִבּי ֶמנְ ֶדּל נִ ָשּׂא וְ ֵה ִקים ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּרוּחוֹ וְ ַה ְשׁ ָר ָאתוֹ ֶשׁל
צוּק"ל .וְ כַ ְמּ ֻצ ֶפּהֵ ,בּין
מוֹרוֹ וְ ַרבּוַֹ ,ה ַסּ ָבּא זְ ָ
ַה ַהנְ ָהגוֹת ֶשׁ ִה ְמ ִשׁיְ ל ַהנְ ִהיג ְבּ ֵביתוֹ ָהיְ ָתה
ַהזְ כָּ ַרת ְ'בּ ִרית וְ ָ
תוֹרה' ְבּ ִב ְרכַּ ת ֵ'מ ֵעין ָשׁשׁ'.
ַאף ָבּנָ יו ַא ֲח ָריו ִה ְמ ִשׁיכוּ ְבּ ָמס ֶֹרת זוֹ ְלא
עוֹר ִריןַ ,עד ְלאוֹתוֹ יוֹם ֶשׁבּוֹ נִ ְק ָרא ַר ִבּי נַ חוּם,
ְ
ְבּנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּלִ ,ל ְמסֹר ִשׁעוּר
ְבּ ִה ְלכוֹת ְבּ ָרכוֹת ְבּ ַא ַחד ִמ ָבּ ֵתּי ַהכְּ נֶ ֶסת ְבּ ֵאזוֹר

גוּריוִ ,בּ ְפנֵ י ָק ָהל ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ְמ ָ
יוֹד ֵעי ֵס ֶפר.
וְ ְ
ַר ִבּי נַ חוּם ָמ ַסר ֶאת ַה ִשּׁעוּר ְבּ ִענְ יַ ן ִבּ ְרכַּ ת
ֵ'מ ֵעין ָשׁשׁ'ִ ,וּב ְד ָב ָריו ִהזְ כִּ יר ֶאת ַה ִסּפּוּר
ָה ָאמוּר .הוּא ֵתּ ֵאר ֶאת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֵמ ָא ִביו,
כֵּ ַיצד ָר ָאה ְבּ ֵעינָ יו ֶאת ַה ַסּ ָבּא ַמזְ כִּ יר ְ'בּ ִרית
וְ ָ
תוֹרה' ְבּ ִב ְרכַּ ת ֵ'מ ֵעין ָשׁשׁ'ַ ,על ִפּי ִדּ ְב ֵרי
ַה ַ'מּ ֲחזוֹר וִ ְיט ִרי' ,וְ ִה ְדגִּ ישׁ כִּ י ַה ַסּ ָבּא ִה ִתּיר
ְל ָא ִביו ִלנְ הֹג כֵּ ןַ ,א א ְלהוֹרוֹת כֵּ ן ְל ַר ִבּים.
כַּ ָמּה יָ ִמים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נִ גְּ שׁוּ ְל ַר ִבּי נַ חוּם כַּ ָמּה
ַא ְב ֵרכִ ים נְ ֵ
"ח ַפּ ְשׂנוּ
חוּשׁי ַמ ָבּט וְ ָא ְמרוּ לוִֹ :
ְבּ ַ'מ ְחזוֹר וִ ְיט ִרי' וְ א ָמ ָצאנוּ ְבּשׁוּם ָמקוֹם
תוֹרה'".
לוֹמר ְ'בּ ִרית וְ ָ
מוֹרה ַ
ֶשׁהוּא ֶ
תּוֹמם; כְּ ָבר ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ֶשׁ ִסּפּוּר
ַר ִבּי נַ חוּם ִה ְשׁ ֵ
זֶ ה נִ ְשׁ ָמע ִמ ִפּיו ִבּ ְפנֵ י ִמגְ וָ ן ָר ָחב ֶשׁל ְק ָה ִלים,
עוֹלם א ִע ְר ֵער ַעל ַה ְדּ ָב ִריםַ .אף הוּא
וְ ִאישׁ ֵמ ָ
ָס ַמַ על ִדּ ְב ֵרי ָא ִביו וְ א ָע ָלה ְבּ ַד ְעתּוֹ ְל ַח ֵפּשׂ
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ַ'מ ְחזוֹר וִ ְיט ִרי' .תּוֹ כְּ ֵדי ִדּבּוּר
הוּא נָ ַטל ֵמ ֲארוֹן ַה ְסּ ָפ ִרים ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַ'מ ְחזוֹר
וִ ְיט ִרי' וְ ֵה ֵחל ְל ַח ֵפּשׂ ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶא ְפ ָשׁ ִרי ,וְ ָאכֵ ן
ָצ ְדקוּ ָה ַא ְב ֵרכִ ים – ַה ֶקּ ַטע ַה ְמּ ֻב ָקּשׁ א נִ ְמ ָצא.
ַה ָדּ ָבר גָּ ַרם ְל ַר ִבּי נַ חוּם ַצ ַער גָּ דוֹל; ֲהיִ ָתּכֵ ן
ֶשׁ ְבּ ֶמ ֶשַׁ ע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים הוּא ְמ ָב ֵרְ בּנֻ ָסּח
ֻמ ְט ֶעה? ֲהיִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ָא ִביו ָט ָעה ָח ִל ָילה?
וּל ַמ ְע ָלה ִמזֹּאתֲ ,היִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ַה ַסּ ָבּא ַה ָקּדוֹשׁ
ְ
ָט ָעה? וְ ַ
אוּלי ִבּכְ ָלל הוּא זֶ ה ֶשׁ ָטּ ָעה ְבּ ִפ ְר ֵטי
ַה ִסּפּוּר?
ְבּ ַצ ֲערוֹ נִ ָסּה הוּא ִל ְפנוֹת ְלכַ ָמּה וְ כַ ָמּה ֲאנָ ִשׁים
ֶשׁ ִהכִּ יר כְּ יַ ְד ָענִ ים ְוּב ִק ִיאיםִ ,וּב ְקּ ָשׁם ְל ָב ֵרר ֶאת
ַה ָדּ ָברָ ,
אוּלם ַה ָלּלוּ ֶה ֱעלוּ ֶח ֶרס ְבּיָ ָדם.
ִבּ ְשׁ ַעת ַליְ ָלה ְמ ֻא ֶח ֶרת ָע ָלה ַר ִבּי נַ חוּם ַעל
לוּמה.
יְ צוּעוֹ ,כְּ ֶשׁמֹּחוֹ ָטרוּד ְבּ ִפ ְתרוֹן ַה ַתּ ֲע ָ
הוֹפ ַיע ְלנֶ גֶ ד
וְ ִהנֵּ ה ֲחלוֹם ...תּוֹ כְּ ֵדי ֵשׁנָ ה ִ
ֵעינָ יו ָא ִביוַ ,ר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ,וְ ָא ַמר לוֹ:
ָ"ר ִא ִיתי ֶשׁ ַא ָתּה ְבּ ַצ ַער גָּ דוֹל ַעל ִאי ְמ ִצ ַיאת
ִדּ ְב ֵרי ַה ַ'מּ ֲחזוֹר וִ ְיט ִרי'ַ .דּע ְל כִּ י ִדּ ְב ֵרי ַה ַסּ ָבּא
רוּרים ,וְ ִאם ִתּ ְר ֶצה ָל ַד ַעת ֵהיכָ ן
נְ כוֹנִ ים ְוּב ִ
כּוֹתב זֹאת ַה ַ'מּ ֲחזוֹר וִ ְיט ִרי'ְ ,פּנֵ ה נָ א ְל ִאישׁ
ֵ
אוֹמרוֹ זֹאת ִה ְצ ִבּ ַיע
זֶ ה ,וְ הוּא יַ ְר ֶאה ְלְ "...בּ ְ
צוּרה
הוּדי ַבּ ַעל ָ
ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ִל ְבנוֹ ַעל יְ ִ
ֶשׁ ָע ַמד ְל ִצדּוִֹ ,
וּמיָּ ד נֶ ֱע ַלם ֵמ ֵעינָ יו.
הוּדי ְמיֻ ָחד.
ַר ִבּי נַ חוּם ִהכִּ יר ֵה ֵיטב ֶאת אוֹתוֹ יְ ִ
אוֹתם יָ ִמיםַ ,הגָּ אוֹן ֶה ָח ִסיד
ָהיָ ה זֶ ה ְשׁכֵ נוֹ ְבּ ָ
דוֹלי ַר ָבּנֵ י
ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָדּוִ ד ְפ ִר ְיד ָמןִ ,מגְּ ֵ
לוֹנְ דוֹןְ .בּ ָ
אוֹתהּ ֵעת גָּ ר ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרקִ ,בּ ְרחוֹב
ַר ִשׁ"יָ ,סמוּ וְ נִ ְר ֶאה ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי נַ חוּם.
ַבּיּוֹם ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ַרת ִמ ֵהר ַר ִבּי נַ חוּם ַל ֲעלוֹת
ְל ֵביתוֹ ֶשׁל יְ ִדידוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָדּוִ דִ ,ס ֵפּר
לוֹ ַעל ַה ֲחלוֹם ַה ְמּ ַרגֵּ שׁ וְ ָשׁ ַאל אוֹתוֹ ַה ִאם
מוּב ִאים
יוֹד ַע ֵהיכָ ן ָ
כִּ ְד ַבר ַה ֲחלוֹם הוּא ָאכֵ ן ֵ
ִדּ ְב ֵרי ַה ַ'מּ ֲחזוֹר וִ ְיט ִרי'.
ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָדּוִ ד ִה ְת ַרגֵּ שׁ ַעד ְמאֹד ְל ֶשׁ ַמע
"אכֵ ן כֵּ ןִ ,ל ְפנֵ י
ַה ֲחלוֹם וְ ָא ַמר ְבּ ִה ְת ַפּ ֲעלוּתָ :
בוּע יָ ִמים ָר ִא ִיתי ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ַ'מּ ֲחזוֹר וִ ְיט ִרי'
ָשׁ ַ
מוּב ִאים
ָל ִראשׁוֹנָ ה ,וְ ָא ְמנָ ם ַה ְדּ ָב ִרים ֵאינָ ם ָ
קוֹמם ַה ִטּ ְב ִעי – ְבּ ִה ְלכוֹת ְבּ ָרכוֹתֶ ,א ָלּא
ִבּ ְמ ָ
ְבּ ִה ְלכוֹת ֵליל ַה ֵסּ ֶדר )סי' נט(ָ .שׁם ֵה ִביא
ַה ַ'מּ ֲחזוֹר וִ ְיט ִרי' ֶאת נֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ֵ'מ ֵעין ָשׁשׁ'
"בּרוּ
ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ַא ַחר ְשׁ ִתיַּ ת ַא ְר ַבּע ַהכּוֹסוֹתָ :
עוֹלם ַעל ַהגֶּ ֶפן וְ ַעל
קינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ַא ָתּה ה' ֱא ֵ
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה
ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפן וְ ַעל ְתּ ַ
בוֹתינוּ
טוֹבה ְוּר ָח ָבה ֶשׁ ָר ִצ ָית וְ ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ
ָ
וּלהוֹדוֹת ְל
ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָ הּ וְ ִל ְשׂבּ ַֹע ִמ ָ
טּוֹבה ְ
תוֹרה ֶשׁנָּ ַת ָתּ ָלנוּ".
ָע ֶל ָיה וְ ַעל ְבּ ִרית וְ ָ
'וָ וֵ י ָה ַע ֻמּ ִדים וַ ֲח ֻשׁ ֵק ֶיהם' ק ֶֹבץ מב עמ' קיח

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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בוּרה' הוֹרוּנוּ
ַעל ִבּ ְרכַּ ת 'אוֹזֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
אוֹמ ָרם ְ)בּ ָרכוֹת ס ב(" :כִּ י ָא ַסר
ֲחכָ ִמים ְבּ ְ
גוֹרתוֹ ַ)ר ְמ ָבּ"ם
ִה ְמיָ ינֵ יהּ" – כְּ ֶשׁהוּא חוֹגֵ ר ֲח ָ
ֹאמר[ָ :בּרוּ ...אוֹזֵ ר
ימא ]י ַ
"ל ָ
ְתּ ִפ ָלּה ז ו( ֵ
בוּרה"ֵ .פּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ָמ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
)על
נוֹח ַ
לוֹב ִשׁים ָחלוּק
ָה ַר ְמ ָבּ"ם ָשׁם(ִ :בּזְ ַמנָּ ם ָהיוּ
ְ
גוֹרה ַה ְמּי ֶֹע ֶדת
וּמ ָע ָליו חוֹגְ ִרים ֲח ָ
ָארֵֹ ,
בוּרה ,כְּ ִפי
גוֹרה זוֹ ְמ ַס ֶמּ ֶלת גְּ ָ
ְל ִחזּוּק ַהגּוּףֲ .ח ָ
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ִ)איּוֹב לח ג(ֱ :
"אזָ ר נָ א כְ גֶ ֶבר ֲח ָל ֶצי."
וּל ִפיכָ ִ תּ ְקּנוּ ְלהוֹדוֹת ִבּ ְשׁ ַעת ֲחגִ ָיר ָתהּ ַעל
ְ
וּמ ַחזֵּ ק ֶאת
כָּ ֶ שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא אוֹזֵ ר ְ
וּמ ַשׁ ֵמּשׁ ָל ֶהם
בוּרתוֹ ַהגְּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
דוֹלהְ ,
ָמקוֹר כֹּחַ וֶ ֱעזוּז ְבּכָ ל ֵעת וּזְ ַמן.
מוֹדים ִבּ ְב ָרכָ ה
נוֹח כִּ י ָאנוּ ִ
עוֹד ֵפּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ָמ ַ
אוֹתנוּ
זוֹ ַעל כָּ ֶ שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא אוֹזֵ ר ָ
תּוֹרהְ .בּיֶ ֶתר ֵפּרוּט כָּ ַתב ַבּ ַעל
בוּר ָתהּ ֶשׁל ָ
ִבּגְ ָ
אוֹתנוּ
ֵ'ס ֶדר ַהיּוֹם' ֵ)ס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר(" :וְ ָאזַ ר ָ
תּוֹרה ֶשׁנִּ ְתּנָ ה
בוּרה ֶא ָלּא ַה ָ
בוּרה – וְ ֵאין גְּ ָ
ִבּגְ ָ
בוּרה ,כְּ ִדכְ ִתיב ְ)דּ ָב ִרים לג ב('ֵ :אשׁ
ָלנוּ ִמ ַצּד ַהגְּ ָ
בוּרהְ ,ר ֵאה
]'אשׁ' ְמ ַר ֶמּזֶ ת ַעל ְבּ ִחינַ ת גְּ ָ
ָדּת' ֵ
אוֹתנוּ
ָ
תיקו"ז יב[ ,וְ ִהיא ִהיא ַה ְמּ ַחזֶּ ֶקת
לוּתנוּ ,וְ ִא ְל ָמ ֵלא ִהיא א נִ ְשׁ ָאר ָלנוּ ָשׂ ִריד
ְבּגָ ֵ
בוּרת ָה ֱאמוּנָ ה
גְּ ַ
וּפ ִליט כֹחַ ַל ֲעמֹד ִבּפנֵ י כָּ ל ַה ָצּרוֹת ֲא ֶשׁר
ָ
)'פּרוּשׁ ַה ְתּ ִפלּוֹת
ָעברוּ ָעוְ ֵלינוּ עוֹב ִרים ְבּכָ ל ֵעת וּבכָ ל ָשׁ ָעה ,עוֹד ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ ָ
הוּדה ֶבּן יָ ָקר ֵ
ְ
ְ
וְ ְ
ְ
מוֹדים
וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַמ ִצּ ֵילנוּ ִמיָּ ָדם וְ עוֹזְ ֵרנוּ וְ ַה ְבּ ָרכוֹת' ח"ב עמ' כד( ֶשׁ ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ָאנוּ ִ
ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל כָּ ֶ שׁהוּא ְמ ַחזֵּ ק ֶאת
ִל ְהיוֹת ָלנוּ ְשׁ ֵא ִרית ָבּ ָא ֶרץ".
בוּקים ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ,
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְהיוֹת ֲאחוּזִ ים ְוּד ִ
ְמ ִח ָצּה ֵבּין ְשׁנֵ י ֶח ְל ֵקי ַהגּוּף
כְּ ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה יא ה(" :וְ ָהיָ ה ֶצ ֶדק ֵאזוֹר
ם.
יִ
ס
ַ
נָ
מּ
ָה ַר ֲאבַ"ד ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ִ'ה ְמיָ ינֵ יהּ' ֵהם ַה ִ
כְ
ָמ ְתנָ יו וְ ָה ֱאמוּנָ ה ֵאזוֹר ֲח ָל ָציו".
גוֹרת
מוֹדים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַעל ֲ'ח ַ
ְל ִשׁ ָיטתוֹ ָאנוּ ִ
חוֹצ ֶצת ֵבּין ַה ֵח ֶלק ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל ִמ ְפּנֵ י ֲח ָט ֵאינוּ נִ גְ זְ ָרה ָע ֵלינוּ גָּ לוּתִ .מ ִטּ ְב ָעהּ
ַה ִמּכְ נָ ַסיִ ם' ַה ֶ
סּוּרי גּוּף וָ נֶ ֶפשׁ ֶשׁ ָע ֵלינוּ ְל ַק ֵבּל
גּוּפנוּ – ְמקוֹם ַה ִבּינָ ה וְ ַה ַדּ ַעת – ְל ֶח ְלקוֹ ִהיא ְרווּיַ ת יִ ֵ
ֵ
עוּתם ָאנוּ ְמ ֻסגָּ ִלים ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ַהכְ נָ ָעהִ ,מתּוֱֹ אמוּנָ ה ִוּב ָטּחוֹן
ַה ַתּ ְחתּוֹןְ ,וּב ֶא ְמ ָצ ָ
וּמתּוֹ
ְל ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל יִ ְצ ֵרנוּ וְ ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ְבּ ָט ֳה ַרת ַבּה' ֶשׁיִּ ְשׁ ְמ ֵרנוּ וְ יַ ִצּ ֵילנוּ ִמכָּ ל ַרעִ ,
בוּרה'ֶ ,שׁ ָע ֶל ָיה ָאנוּ ִצ ִפּיָּ ה ֲע ֻמ ָקּה ַלגְּ ֻא ָלּה ֶשׁבּוֹא ָתּבֹא ְבּ ָקרוֹב.
ַה ֵלּבְ .ל ֵפרוּשׁ זֶ ה ַה'גְּ ָ
בוּרת ָה ָא ָדם ַעל
מוֹדים ִבּ ְב ָרכָ ה זוִֹ ,היא גְּ ַ
ִ
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ַמ ֲה ַלַ הגָּ לוּת נִ גְ זָ רוֹת ָע ֵלינוּ
ָ
יִ ְצרוֹ .וּכְ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ָ)אבוֹת ד א(ֵ :
"איזֶ הוּ גְּ זֵ רוֹת ַה ְמּ ַאיְּ מוֹת ַעל ֱאמוּנָ ֵתנוּ וַ ֲע ִת ֵידנוּ
בּוּד ְר ַהם; ַר ֵבּנוּ ָמ ַ
גִ בּוֹרַ ,ה ֵ
)א ִ
כּוֹבשׁ ֶאת יִ ְצרוֹ" ַ
ָ
רוּחנִ י,
נוֹח ָה ָ
חוֹבה ָע ֵלינוּ ְל ִה ְת ַאזֵּ ר ְבּ ִמ ַדּת
ָשׁם(.
בוּרהַ ,ל ֲעמֹד ְלא ַחת מוּל ְמ ַב ְקּ ֵשׁי
ַהגְּ ָ
א
נוֹר
ָ
ח
ב
ַ
שׁ
ֶ
י
כִּ
ר
א
ֵ
בּ
ֵ
קוּס
פּ
ִ
שׁוֹן
מ
שׁ
ִ
ַר ִבּי
ינְ
ְ
ָר ָע ֵתנוּ וְ ֶל ֱאחֹז ָבּ ֱאמוּנָ ה ְבּכָ ל תּ ֶֹקףְ ,וּבכָ 
הוֹד ָאה זוֹ:
ָטמוּן ְבּ ָ
בוּרה
וּל ָה ֵפר ַמ ְח ַשׁ ְב ָתּםִ .לגְ ָ
ְל ַב ֵטּל ֲע ָצ ָתם ְ
ָ
ְבּשׁוֹנֶ ה ֵמ ַה ַמּ ְל ָאֶ שׁכֻּ לּוֹ
רוּחנִ יָ ,ה ָא ָדם זוֹ א ָהיִ ינוּ ַמגִּ ִיעים ִא ְל ָמ ֵלא ָהיָ ה ַה ָקּדוֹשׁ
ֻמ ְרכָּ ב ִמ ִשּׁלּוּב ְמנֻ גָּ ד ֶשׁל ָ
עוֹמד ִל ִ
ֵ
רוּחנִ יּוּת וְ גַ ְשׁ ִמיּוּת; ָבּרוּ הוּא
ימינֵ נוּ כְּ נֶ גֶ ד ַה ָקּ ִמים
ַה ֵח ֶלק ָה ָ
מוֹדים ְבּ ִב ְרכַּ ת" :אוֹזֵ ר
רוּחנִ י ֶשׁבּוֹ נִ ְמ ָצא ֵמ ֶח ְציוֹ וָ ַמ ְע ָלהָ ,ע ֵלינוּ ,וְ ַעל כָּ ָ אנוּ ִ
נוֹתן ָלנוּ ֶאת ַהכֹּחַ
בוּרה" – ֶשׁהוּא ֵ
וְ ִאלּוּ ַה ֵח ֶלק ַה ָשּׁ ֵפל ֶשׁבּוֹ נִ ְמ ָצא ֵמ ֶח ְציוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ִהיא ִליצֹר
בוֹד ֵתנוּ ָבּ ָ
וָ ַמ ָטּהֲ .ע ָ
)'מ ֵטּה
ְל ַה ֲחזִ יק ֶבּ ֱאמוּנָ ֵתנוּ גַּ ם ְבּע ֶֹמק ַהגָּ לוּת ַ
זוֹ
ה
ד
ָ
ר
ָ
פ
ה
ַ
לּוּ,
א
ֵ
ים
ק
ִ
ל
ָ
ח
ֲ
י
נֵ
שׁ
ַה ְפ ָר ָדה ֵבּין
ְ
וְ
ְ
נַ ְפ ָתּ ִלי' ]לר"נ ֵ
סוֹפר[ ח"ב ְדּרוּשׁ יז(.
לוֹב ִשׁים.
גוֹרה ֶשׁ ָאנוּ
יּוּע ַה ֲח ָ
נַ ֲע ֵשׂית ְבּ ִס ַ
ְ
לוֹמר ,כִּ י ִאם יֵ שׁ
ַ
מוֹדים כְּ ֶה ְמ ֵשַׁ ל ְדּ ָב ִרים יֵ שׁ
בוּרה' ָאנוּ ִ
ְבּ ִב ְרכַּ ת 'אוֹזֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
ַעל כָּ ֶ שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִתּ ֵקּן ָלנוּ ְל ַה ְק ִפּיד ְל ַה ְשׁ ִלים כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
ְמ ִח ָצּה ֶשׁ ַתּ ְחצֹץ ֵבּין ְשׁנֵ י ַה ֲח ָל ִקיםַ .מ ֲע ָלה ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיהַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
הוּדים ,וְ ָ
זוֹ ַקיֶּ ֶמת ַרק ְבּ ֶק ֶרב ַהיְּ ִ
מוֹדים ַעל ַהכֹּחַ
ִ
אוּלם ֵא ֶצל ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ֶשׁ ָבּהּ ָאנוּ
ַהגּוֹיִ ים – ַה ֵלּב וְ ָה ַרגְ ַליִ ם ַחד ֵהםְ ,ל ִפיכָ ָ אנוּ ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ ָאנוּ ַמ ֲחזִ ִיקים ֶבּ ֱאמוּנָ ֵתנוּ ,יֵ שׁ
ישׁים" :אוֹזֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
ַמ ְדגִּ ִ
ימהּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן'ֶ .שׁ ֲה ֵרי כָּ ל ִענְ יָ נָ הּ
בוּרה" )'נֶ ֶפשׁ ְל ַה ְשׁ ִל ָ
ִשׁ ְמשׁוֹן' ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה עמ' קכדְ ,וּר ֵאה ָט"ז או"ח מו ב(ֶ .שׁל ָא ֵמן הוּא ִחזּוּק ָה ֱאמוּנָ ה ,וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב
ישׁת ַהיֵּ ֶצר
בוּרת כְּ ִב ַ
גְּ ַ
"וּמ ְפּנֵ י ֶשׁ ָה ֱאמוּנָ ה
ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ְ)שׁמוֹת יד לא(ִ :
בּוֹתינוּ
תּוֹרה כֻּ ָלּהּ ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ַר ֵ
ֵבּין ְרצוֹנוֹ ַהטּוֹב ֶשׁל ָה ָא ָדם ְל ֵבין יִ ְצרוֹ ָה ַרע יְ סוֹד כָּ ל ַה ָ
פּוֹס ֶקת; ַאף ִאם זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ִבּ ְת ִפ ָלּה ִוּב ְב ָרכוֹת ַל ֲענוֹת
ֶ
נִ ֶטּ ֶשׁת ִמ ְל ָח ָמה ִבּ ְל ִתּי
ִה ְצ ִל ַ
יח ַפּ ַעם ַא ַחת ְל ַהכְ נִ ַיע ֶאת יִ ְצרוֵֹ ,אין ָא ֵמןֶ ,שׁ ִהיא נִ גְ זָ ר ִמ ְלּשׁוֹן ֱאמוּנָ ה"...

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי
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מאמר ראש הישיבה
מתכון שאסור לפספס
הגדרה להצלחה
במסגרת המאמר שלנו אף פעם לא עסקנו במתכונים,
לכן עבור חובבי המתכונים נפתח את המאמר שלנו
במתכון .נזהיר מראש שאף על פי שהמצרכים לא
כל כך יקרים ,אבל זמן ההכנה די ארוך .אז מה אנחנו
מבשלים? נדבר על מתכון לילדים מוצלחים ,או יותר
נכון ,מתכון לחיים מוצלחים...

את מלוא הפוטנציאל על פי הכשרונות שנטע בו הבורא
– ורק זו הצלחה!

המצרך היחיד
אם כן ,מה צריך ילד כדי להיות מוצלח על פי ההגדרה
שלנו?
המתכון לילד מוצלח מכיל מצרך אחד אבל בשפע :ילד
צריך חום ואהבה .הרבה מאוד אהבה .בלי סוף אהבה.
אהבה אמתית שאינה תלויה בדבר ,לא בהישגיו ,לא
ביכולותיו ,לא בכשרונותיו
ולא בשום דבר אחר.

בשביל ללמד אתכם איך "מבשלים" ילדים מוצלחים,
צריכים קודם לכן להגדיר
מה זה ילד מוצלח ,מהי
הצלחה .במושגים שלנו
המתכון לילד מוצלח מכיל
תיקח זוג אנשי חינוך
ההצלחה נמדדת הרבה
מדופלמים שיודעים את כל
בואו
פעמים בכסף .אז
מצרך אחד אבל בשפע :ילד
שיטות החינוך שבעולם והם
נסכים על כך שזה לא נכון.
צריך חום ואהבה .הרבה
עשירים ומבוססים ,אבל לא
ישנם הרבה מאוד עשירים
נותנים מספיק חום ואהבה,
שהחיים האישיים שלהם
מאוד אהבה.
כי הם חושבים שהאהבה
מרוסקים ,אם זה בנפש,
מתבטאת בכך שהם נותנים
אם זה בזוגיות ,אם זה בחיי
לילדם כל טוב בגשמיות;
לחץ ללא מרגוע ומנוחה,
ולעומת זאת תיקח זוג
אם זה בהתמכרויות קשות,
הורים עניים שאינם יודעים קרוא וכתוב ,אבל יש להם
ובוודאי העושר אינו מביא לנחת מילדים מוצלחים.
לב חם ואינסוף אהבה ,כמו הסבים והסבתות של פעם
וכשם שכסף אינו מדד להצלחה ,כך גם כבוד ומעמד
– אנשי ה"חינוך" יְ גַ ְדּלוּ ילד מתוסכל וממורמר ,ואילו שני
או ֶה ֵשּׂגִ ים לימודיים או ספורטיביים – כל אלה אינם
ה"מסכנים" יגַ דלו ילד מאושר ,מוצלח אמתי.
מדד להצלחה .ואפילו הבריאות שכולנו כל כך אוהבים
לומר 'העיקר הבריאות' ,היא רק כלי והיא לא התכלית .גם אנחנו ילדים
אז מה כן? ילד מוצלח זה ילד מאושר ,ילד בריא
בנפשו שמסתכל על העולם ועל החיים בעין חיובית ,גם
במצבים לא קלים .ילד שיודע להתמודד עם כשלונות
יידע להתמודד עם מצבים מורכבים בחיים ,ותהיה לו
גישה נכונה לכל דבר שיעשה ,והוא בוודאי יוכל למצות

ועד כמה שהמסר הזה חשוב מאוד לכל הורה – הוא
לא רק להורים .הוא מסר מכריע לכל אחד מאתנו .כי
גם אנו כ"מבוגרים" – כולנו ילדים של בורא עולם .וכולנו
זקוקים לחום ואהבה בשביל להצליח בחיים .זה נצרך
ממש לכל יום ויום בחיים.

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא  13ת.ד 50226 .טל02-5812210 :
פקס 02-5812252 :מיילal5308000@gmail.com :
והאהבה הזאת כבר קיימת ,עלינו רק להתחבר אליה!
הבורא שופע חום ואהבה לכולנו .אבל כאן הדבר תלוי
בנו .ההצלחה שלנו בחיים תלויה בכך שנרגיש את
האהבה שלו.
ה' אוהב אותך – זו לא סיסמה .זו מציאות .ולא סתם
מציאות ,אלא זו המציאות שבה תלויים כל החיים שלך.
ככל שאתה יודע וחי באמת את המציאות שה' אוהב
אותך – כך החיים שלך מאושרים יותר ,איכותיים יותר,
מוצלחים יותר ,ומשמעותיים יותר.
ומה העומק בזה? העומק הוא שתכלית החיים היא
להאמין בה' .וכל האמונה תלויה בזה שנרגיש באמת
את אהבת הבורא .כי אם אתה לא מרגיש את אהבת
הבורא ואתה לא ממש מאמין שהוא אבא אוהב  -אז
מה הוא לדעתך? לדעתך הוא כזה בוס קשוח ,חצי
שוטר חצי מורה חלילה ,או כל דמיון אחר שיש לך.
אז זו לא אמונה בבורא .כי אמונה בבורא היא להאמין
במידות שלו ,שהוא טוב וכולו רחמים ושהוא מלא באהבה
אינסופית לנבראים והוא רוצה להיטיב לנו ורק לשם
כך הוא ברא אותנו.
רק זו האמונה השלימה ,ולכן רק כאשר אתה מרגיש
את אהבתו העצומה אליך ,כמו שאתה מרגיש את האהבה
של אימא שלך – רק אז זה נקרא שאתה באמת מאמין
בו .למרות שעל פי האמת אהבת הבורא היא פי אינסוף
יותר מהאהבה של האבא והאימא הכי אוהבים בעולם.

חיסון ותרופה
אם אתה מפקפק חלילה באהבה העצומה שלו ,לא
רק שזו לא אמונה ,אלא זו ההתחלה של כל בעיות
הנפש .רק תחשוב מה קורה לילד שלא בטוח אם אימא
שלו אוהבת אותו או לא .בכל דבר שהיא עושה לו הוא
חושד בה :אולי היא כועסת עליו ,אולי היא נוקמת בו,
אולי נמאס לה ממנו .אין לך ילד מסכן ממנו .כך בדיוק
האדם שלא חי את אהבת ה'.
בשבוע שעבר כתבתי על זה ,ואני חוזר על זה שוב
המשך בעמ' 3

חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא
סמכות הורית ומשמעת פרק י'
הורים יקרים ,במאמרים האחרונים ,הסברנו שפעמים
ו"חוסר הציות" של הילד אינו נובע ממרד ,אלא הוא
אינסטינקט של קושי מסוים -של קונפליקט .באי ציות של
הילד הוא משדר לנו -קשה לי ,זה למעלה מכוחותיי ,אל
תצפו ממני שאעשה את רצונכם עכשיו ,בגלל שיש
לי סיבה טובה ומוצדקת לסרב לכם ,אנא אל
תנסו אותי .במקרים אלו ,עלינו להבין את
המצב שהילד נתון בו ,לפעול בנחת,
מתוך יישוב הדעת ,בגישה חיובית
ובדרכים חינוכיות.

אני לא מרדן ,אני מתמודד.
הסברנו ,שקיימים מספר סוגים של "אי-ציות"
שאינם נמצאים בצד השלילי של המפה וכאשר
נבין את המניעים של הילד נוכל בע"ה למצוא דרכים
להתמודד איתם ולשנות אותם .הבאנו בינתיים שתי
דוגמאות .1 :אי-ציות ,מתוך קונפליקט/התנגשות של
רצונות .2 .אי-ציות ,מתוך חוסר יכולת לציית .שיטת
החינוך במקרים הנ"ל ,מורכבת מעבודה של ההורים
בטיפול בחינוך עצמם ,כמו :לדרוש מהילד את מה שהוא
יכול לבצע בקלות מבחינת היכולת ,המקום והזמן .ומצד
הילד :לשוחח איתו על חשיבות עשיית רצון ההורים -גם
כאשר קשה ,לעדן ולמתן את הקונפליקט ,להציב לילד
מטרות ,לעבוד איתו בטבלאות ומבצעים ,לעקוב אחר
התקדמותו ולעודד על כל הצלחה.

אי-ציות מתוך מרדנות
אולם לעיתים הילד עושה בדיוק ההיפך ממה שביקשנו

הרב אבוחצירא -יועץ ,מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :

ההתגרות אינן כרוכות בנזקים ,או אפשרות שנייה :גערה
קצרה )לא צעקה( וחד-משמעית מטווח אפס במקרה
כמו מקרה האגרטל במידה ועוד רגע הוא נשבר .אתם
בהחלט יכולים לתפוס את הילד ביד ,לקחת אותו הצידה
ולומר לו מטווח אפס" :הרגע אמא אמרה לך לא לעשות
את זה )כמובן לפרט "ברחל בתך הקטנה" את מה לא
לעשות( ואתה עושה דווקא .אני מבינה שאתה
במצב רוח של לעשות שטויות ,אצלנו בבית
עושים מה שאמא אומרת .ומה שאמא
אומרת לא לעשות -לא עושים" .תגובה
כזו יכולה להוציא ממנו את החשק לכל
העניין וגם להעמיד אותו על טעותו.
לשיחה כזו ,תמיד נדרש לעשות שיחת
ריכוך לאחר כשעה/שעתיים ,בה יש להעצים
ולפרגן לילד ,לא משנה על מה.

הילד מוכן לשלם על ההצגה
גם במקרה של אי-ציות מתוך מרדנות ,אל תכעסו
על הילד .הציבו לו גבולות ,אך השתדלו לעשות זאת
ללא כעס או צעקות .דעו לכם הורים יקרים שהבן
שלכם לפעמים מוכן לקבל גערה ואפילו מכה העיקר
שיראה אתכם בקלקלתכם -צועקים ,מתרגזים ועושים
ממנו "עניין" .בשביל הילד זה ממש הצגה טובה והוא
מוכן לשלם עבורה אפילו ביוקר .לכן ,אם אתם באמת
רוצים לחנך אותו אל תשחקו עם הילד במגרש שלו
שם יש לו הרבה יותר כח .אל תרדו לעולם לרמה שלו,
הכניסו אותו למגרש שלכם .אמרו לו" :בבית שלנו "...
התאימו את המשפט למעשה ,הקפידו להישמע רציניים
והחלטיים והכי חשוב לא להתבלבל מהתנהגות הילד.

פשוט מתוך מרדנות ,רצון לעשות "דווקא" ,ולהוכיח תבחינו בי אני קיים
את עצמאותו .אי ציות כזה נפוץ במיוחד בתקופת גיל
המרי .אך לא רק אז ,והוא אי הציות ה"אמיתי" והחמור.
דוגמא לאי ציות כזה אצל ילד קטן ,היא בדוגמא הבאה;
קניתם אגרטל חדש ,הזהרתם את ילדכם לא לגעת
בו וכמובן גם הסברתם מדוע) ,זוכרים ,שאסור לנו
להתעצל מלהסביר שוב ושוב ואין כזה מושג "הילד
מבין לבד"( ,הילד הציץ אליכם בחיוך המוכר ,רץ אל
האגרטל ,והתחיל לערוך בו ניסויים קליניים .ילדכם
מנסה לבדוק מה תהיה תגובתכם ,ובעצם -לבחון את
הגבולות שאתם מציבים לו .הפיתרון הפשוט הוא לא
להיענות להתגרות מצד הילד ,במקרה שבו תוצאות

פעמים רבות "אי ציות" נגרם על ידי הילד באופן
מודע ואפילו עקבי ,וזאת על מנת למשוך מכם תשומת
לב שלפי הרגשת הילד ,חסרה לו .כל בעיה ,אפשר
לפתור על ידי שיחה עם הילד )ואפילו כאשר מדובר
בילד בגיל  (3גישה נכונה ונינוחה ,תוספת יחס וקשר
אישי .אמא אחת טענה שלא יכול להיות שהילד שלה
לא ממושמע בגלל שחסר לו תשומת לב מאביו שהרי
"הוא יודע שאבא מרביץ לו כשהוא לא שומע בקולו"
ומה הילד יעדיף מכות או לבצע את מה שאמרו לו? אלא
בוודאי הילד מרדן וצריך לטפל בו בחומרה .האמת היא

בדיחות הדעת
לקוח" :יש לי עסק שמפסיד כל חודש 40,000
ש"ח ,יש לך עצה עבורי?" יועץ כלכלי" :יש לי
עצה שתצמצם את ההפסדים ב "50%לקוח:
"מצוין! קניתי! מה העצה?" היועץ הכלכלי" :סגור
את העסק ושלם לי  20,000בחודש!"

העלון מוקדש
לזרע בר קימא
נאור בן רבקה
ואפרת בת אהובה
להקדשת העלון02-5308000 :
שמבחינת הילד גם יחס של הכאה הוא סוג של יחס.
ופעמים ולילד חסרה קרבה ומגע פיזי מצד הוריו )לרוב
מהאבא( ולכן יעדיף אפילו "הכאה" העיקר שיתייחסו
אליו .פעמים רבות אנו שומעים תשובה/תגובה של ילד
כאשר הוריו מכים אותו" ,תני לי יותר חזק זה בכלל
לא כואב" תשובה כזו בוודאי מקוממת ומתסכלת את
ההורים גם יחד .אולם היא משקפת לנו מצב נורא ואיום,
של ילד הנתון במצוקה רגשית הטוען "אני מוכן אפילו
לקבל מכות-העיקר תתייחסו אלי".

לסיכום
גם לילד "המרדן" ישנם לפעמים סיבות טובות למרוד
ואפילו לעשות דווקא גם כאשר הוא יודע שייענש .נזכור!
לאהוב את הילד ,להבין את הקונפליקט או את המניע
להתנהגותו המרדנית ולטפל בה לפי השיטות שהזכרנו,
לשוחח על הבעיה ,להתחיל תמיד דף חדש ,להתפלל
עליו ולפרגן הרבה על כל הצלחה!

סדנת הצלחה
לאחר בקשות רבות של הורים ,אפתח שוב בע"ה
בחודש שבט ,סדנת הנחיית-הורים .למי שמכיר את
הסדנאות שלי ,אלו אינם מפגשי הרצאה ,זו סדנת עבודה
משותפת .על מנת ליצור קבוצת-עבודה כמעט אישית,
בכל קבוצה ישתתפו  6אבות או  6אמהות בלבד .הורים
המעוניינים בע"ה ,ניתן להירשם אחרי חנוכה במספר
טלפון  0548-434-435ובע"ה נחזור אליכם.

ילדים מספרים

תודה

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בגד אחד 8 ,תודות
אני ילד רגיל ככל הילדים ,דורש צרכים מינימליים,
ומשתדל להסתפק במה שצריך.

לב כי המלתחה שלי לא משתנית ,לאחר שביררה
גילתה כי אלו בגדי היחידים..

ב"ה גדלתי במהלך השנה האחרונה וכשהורדנו את
בגדי החורף גיליתי כי השנה כמעט אין לי מה
ללבוש ,רב הבגדים כבר קטנים .והמעט הטובים
כבר "חרושים" כמו שאומרים.

עכשיו היא הבינה הכל .אני מצידי לא לחצתי על
הורי וחיכיתי לשעות כושר .זאת לא איחרה לבוא,
כשהגיע נר ראשן של חנוכה ,הגיע סבי לבקרנו,
וחילק דמי חנוכה.

חשבתי לעצמי כי למלא מלתחה
שלימה לילד בגילי ובמשפחה
ברוכת ילדים זה ממש לא פשוט,
זה לא ברור מאליו.

ילדון חידודון
תועבה למצריים  -בפרשתינו,
ותועבה נוספת  -בפרשה שעברה .האם יש
קשר ביניהם?"
תשובה פרשת וישב :בשאר המלחמות רצו לחסל אותנו מבחינה
גופנית ,להשמיד להרוג ולאבד .מאידך היוונים לא רצו לחסל יהודים
גופנית אלא רק רצו שיהודים ימירו דתם ויתיוונו ,ולכן השמחה בחנוכה
היא על כך שנשארנו יהודים ומאמינים.

הזוכה :ברוך הרטמן ,ירושלים.
al5308000@gmail.com | 02-5812252

הפעם נתן לי סכום גדול מהרגיל
ואמר ,זה לך על השקעתך והתמדתך
בלימודים ,קנה לך כך צרכך.
הודתי לסבא וסיפרתי לו את
אשר אעשה עם הכסף .הוא שמח
מאוד לשמוע.

אני די מתחשב ומשתדל לבקש
מה שצריך כשצריך באמת .אבל עדין
הצורך הפעם הוא גדול...
נזכרתי ב"חוק התודה" שלמדתי מהורי היקרים
והתחלתי לומר להשם תודה רבה על כל מחסורי שנתן
לי עד היום ,בגד ללבוש לחם לאכול...
הודתי לו על המחסור שלי בבגדים ועל הצורך הגדול
הפעם יותר מכל שנה .לסיום אמרתי  8פעמים "מזמור
לתודה".
בימים הקרובים השתמשתי בבגדים הספורים שעוד
עלו עלי ,וניסיתי להתסדר איתם .הייתה זו אמא ששמה

למחרת כבר פניתי לאמא וביקשתי את
רשותה שנצא לסיבוב קניית בגדים בדמי חנוכה
שקיבלתי ,בסיבור קצר שערכנו יחד ,בחסדי ה' מצאנו
את כל מחסורי ובמחירים זולים ,אמא הייתה צריכה
להוסיף ממש מעט.
ראיתי איך התודה עזרה לי לקבל את מבוקשי ,בלי
להוסיף טורח כבד על הורי..

אמרתי תודה והתלבשתי...

מדור ילדים
שעשועון מגוון

זוכים פרשת וישב :יצחק מרטין ,רכסים.

פתרונות יש לשלוח למייל

al5308000@gmail.com

או לפקס02-5812252 :
יש לציין שם מלא ,כתובת מלאה וטלפון

מצמיח
ישועה
סיפורי ישועות
על
זורעי צדקות

ישועה מהפצה
הסיפור שלנו הגיע בעקבות הפצת ליקוטי מוהרן .והתפילות רק הכרית ידעה.
לכל אחד בחיים ,יזדמן כנראה שיהיה זקוק לישועה,
זה לא משהו שאתה מתכנן מראש זה פשוט נופל
עליך -ולא נותר אלא להתמודד.

הסיפור שלנו הכניס בי תובנה חשובה -לפעמים
כדי שתכיר במעלה של דבר כל שהוא ,או אפילו
תדע עליו ,אתה חייב לעבור מסלול
מסויים .מסלול שה' הולך איתך ופותח
נושעת על ידי
לך את העיניים.
אבל לא אלאה אותכם בדברים ,אני
אספר לכם את סיפורי ,וכל אחד ייקח
את התובנות לעצמו-

יש לך ספור ישועה
לספר לנו?
תשלח לנו ותפורסם

al5308000@gmail.com

02-5812252

לפני כשנה ,בהילולת רבנו הקדוש הרב שלום ארוש
אמר להפיץ ליקוטי מוהר"ן .אני ובעלי רצינו מאוד
לקחת על עצמינו הפצת ליקוטי מוהר,ן ,אבל 100
זה היה נראה לנו הרבה ,איך נגיע ל  100אנשים ??
לאחר ייעוץ קל התברר לנו כי ישנה אפשרות לתרום
את סכום ספרי הליקוטי מוהר"ן ,ונציגי
הרב ארוש יפיצו אותם לזכות שלנו.

נתינת צדקה?
ספר לנו,
סיפורך יפורסם
ותזוכה בפרס

אני ובעלי נשאנו לפני כ 10 -שנים,
ברוך השם נולדו לנו שני ילדים חמודים
ומתוקים ,שמלאו לנו את הבית באור
ושמחה .אך מאז שהם נולדו -נקפו
השנים ,והילד הקטן כבר בן  ,7ואנחנו מחכים ומצפים
לחיים חדשים שיכנסו למשפחה החמה והאוהבת
שלנו .אך זה לא קרה .הלב שלנו נצבט כל פעם
מחדש שהילדים שאלו" -אמא ,מתי יהיה לנו תינוק
או תינוקת".

הייתי עונה" -כשהשם ירצה" ,אבל את הדמעות

החלטנו לעשות את זה ,לקחנו על
עצמנו להפיץ  100ליקוטי מוהר"ן,
וזכינו גם שהרב ברך אותנו שנזכה
לעוד ילדים .כיום אנחנו כשנה לאחר
הברכה של הרב שלום ארוש שליט"א
והפצת הליקוטי מוהר"ן.וברוך השם
זכינו לחבוק תינוק מתוק וחינני שנכנס
למשפחתנו והאיר לנו את החיים.

את האמת ,שבלי כל ההמתנה הזו,
לא היה לי דרך להבין ולהכיר כמה חשוב ההפצה
של ליקוטי מוהר"ן כמו שאומר רבי נחמן -כשיהיה
את הספר "ליקוטי מוהר"ן ברב בתי ישראל -תבוא
הגאולה השלימה"
יישר כח -ר .ב .פ.

שו"ת אקטואלי

השאלות שלכם ,התשובות של הרב
איך אפשר להתפלל באמת על הכל ,כדי שהכל יגיע על ידי תפילה? ומה
עושים כשלא הולך לך לומר תודה?
שאלה :כבוד הרב למד איתנו שכל דבר שאדם
יקבל אותו בלא תפילה ,אותו הדבר יזיק לו ,ויכניס בו
גאות .אם כן ,מה עליי לעשות ,הרי יש כל כך הרבה
על מה להתפלל ,ואיך תתכן מציאות להתפלל על
כל דבר ודבר?
תשובה :הקב"ה יודע טוב מאוד את המקום של האדם,
והקב"ה יש לו סבלנות .אם אדם מתחיל ללכת בדרך
הנכונה ,הקב"ה יש לו ארך אפיים וסבלנות.
אדם צריך לקחת את הדברים החמורים ביותר שבהם
הוא נכשל ,ועליהם לרכז את עיקר התפילה שלו .בורא
עולם מבין שאתה לא יכול להתפלל באריכות על כל
דבר ודבר.
יש דברים שבמעט תפילה תוכל להשיג אותם .ולכן
לא צריכים על כל דבר ודבר להרבות בתפילה .רוב
הדברים מספיק שאדם יתפלל עליהם מעט.
לדוגמא ,האם אדם צריך להתפלל שעות בשביל
לזכות להניח תפילין? לא .מספיק שיבקש" :רבונו של
עולם תעזור לי שאני אניח תפילין" .יגיד תודה על שהוא
זכה להניח תפילין ויבקש להניח גם מחר ,גמרנו ,כמה
מילים וזה הכל.
כל אחד צריך לזהות את הדבר שכרגע הכי קשה
לו לעשות ,ועליו להתרכז בתפילות ארוכות מידי יום.
שאר הדברים מספיק שיתפלל עליהם האדם תפילה
קצרה וזה הכל.
וה' יתברך מבין את האדם ,ויודע שהאדם לא יכול
לתקן את עצמו ביום אחד ,ולכן הוא לא רודף אותו!
ולא רק שהוא לא רודף אותו אלא הוא עוזר לו ומחכה
לו בסבלנות .למשל ,אדם שרוצה לסדר את הבית ,אז
מה ,הוא ברגע אחד מסדר את כל הבית? הוא מתרכז
קודם כל בסלון ,שזה החדר המרכזי שבבית ,מסדר את
הסלון לאט ,בנחת .אפילו שהמטבח ושאר החדרים,
הכל מבולגן לגמרי.
אז מה? מה הוא יכול לעשות? עכשיו הוא עסוק עם
הסלון .וגם את הסלון הוא מסדר בנחת ,לא בשיגעון,
מסדר פינה אחת ועובר לשניה ,בנחת .וכן הלאה ,כשיסיים
יעבור לשאר החדרים ,ויסדר גם אותם .ואף אחד לא
יבוא אליו בתלונות למה הבית עוד לא מסודר ,כי מבינים
שהוא בסך הכל בן אדם ,ושעכשיו הוא עסוק בלסדר
את הסלון ,ולאט לאט הוא יסדר גם את שאר החדרים
עד שלבסוף כל הבית יהיה מסודר.
זהו מעין משל ,כך בעניין התפילה ,תתחיל להתפלל,
לאט לאט שלב שלב ,בנחת ,עד שתזכה בעזרת ה' לכל
המעלות הטובות אמן כן יהי רצון.
מומלץ ללמוד בספר 'בשדי יער' ,שם תמצא הדרכה
מושלמת להתמיד בהתבודדות ולפעול ישועות ,הספר
ילווה אותך צעד אחר צעד בעבודה הנפלאה והמתוקה
של ההתבודדות ,ויענה לך על הרבה מאוד שאלות.

תודה מכל הלב וזה לא בדיוק הולך ,אני מרגישה
שאני סתם צבועה ועושה לפני הקב"ה איזו הצגה
כזו בשביל לצאת ידי חובה .איך באמת זוכים לומר
תודה מכל הלב?

שידור חי

תשובה :לפני כמה ימים קיבלתי מכתב מאישה ,שכתבה
לי  -שהיא גרושה כבר  13שנה ,ומה שהיא לא עשתה
בשביל לזכות לזיווג טוב ,לא עלה בידה.

על ידי הרב שלום ארוש שליט"א

יום אחד היא פגשה את אחת מהחוברות של התודה,
התחזקה והחליטה להודות על המצב הלא נעים שהיא
נמצאת בו כבר כמה שנים.

שאלות ותשובות

היא מספרת שהיא הלכה להגיד תודה ,ואמרה" :תודה
לך ה' שאין לי זיווג" ,ואז היא התחילה פשוט לצחוק,
לגחך ,חשבה לעצמה" :מה?! שטויות! מה אני עושה,
צחוק מעצמי?! אני רוצה זיווג! אז איך אני אומרת תודה
שאין לי זיווג?! ,"...בקיצור ,ביום הראשון היא לא הצליחה
להגיד תודה.
ביום השני ,עוד פעם היא באה להתבודד ושוב ניסתה
לומר תודה" :תודה לך ה' יתברך שאין לי זיווג" ...ושוב פעם
היא מתחילה לצחוק ,וחושבת'' :מה אני ,מטומטמת?! זה
לא שייך! אני לא אומר תודה שאין לי זיווג!".
בכל אופן ,היא החליטה 'אני אנסה עוד יום לומר
תודה' .ביום השלישי ,היא שוב באה להתבודד ,ואז
נפתח לה ,נפל לה האסימון ,משמיים היא קיבלה דעת!
היא מספרת שפתאום נפתח לה ,והיא הבינה – הרי מי
מעכב לי את הזיווג? אבא שבשמיים! ואבא שבשמיים
אוהב אותי! ואם הוא אוהב אותי ,ברור שהוא עושה
רק לטובתי ,וברור שאני צריכה להגיד לו תודה! כי על
טוב צריכים להגיד תודה! לכן תודה לך אבא שבשמיים
שעיכבת לי את הזיווג עד הרגע הזה.
היא כותבת שמאז אותו יום ,עברו שלשה שבועות
והיא מצאה זיווג ,בחור ירא שמיים ,סופר סת"ם ,והיא
כותבת" :קיבלתי את הגן עדן בעולם הזה!"
ולכן אל תתרגשי מכל המצב שאת לא מצליחה לומר
תודה מכל הלב ,זה טבעי ,וצריכים סבלנות ועקשנות
ובסוף יפתח לך ותזכי לומר תודה באמת ,להדבק בה'
ולראות ישועה שלמה בקרוב ממש אמן כן יהי רצון.
אל תגידי סתם תודה מהשפה ולחוץ ,תדברי עם ה',
תתבונני עם מי את מדברת ,עם אבא שלך! אבא שאוהב
אותך! אבא שאוהב עושה רע לילדה שלו? חלילה ,אבא
עושה רק טוב לילדה שלו!
תגידי לה'" :אתה אבא שלי ,אתה אוהב אותי ועושה
איתי רק טוב – תודה לך על הטוב הזה!" .וכן הלאה,
תמשיכי לדבר עם ה' ,ולהסביר לעצמך שאת בידיים
של אבא ושאבא עושה רק טוב לילדה שלו.
מאוד מאוד הייתי ממליץ לך לרכוש את החוברת
'חוק התודה' ,שם יש הדרכה קלה ומושלמת איך זוכים
ואומרים תודה באמת ,ומכל הלב.

שאלה :אני משתדלת לעשות בכל יום את
החוק בהצלחה רבה.
של התודה ,ולהגיד תודה לקב"ה .אני מנסה להגיד

בכל יום שלישי ,בשעה 20:00

ניתן לשלוח שאלות במייל

me5812210@gmail.com

או כמסרון לנייד:

052-6672221

שלום הבית שלי

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש
052-2240696

הרב שלום ארוש שליט"א
כח השתיקה
חז"ל לימדו אותנו ,שעקר תיקון האדם בעולם הזה
הוא תיקון הדיבור ,ושלמעשה זו היא ה"אמנות" שהאדם
צריך ללמוד בעולם הזה :לשמור את פיו ,לעשות עצמו
ממש כאילם ,שלא ידבר שום דיבור שאינו דיבור של
תורה ותפילה .וכך דרש רבי יצחק במסכת חולין ,את מה
שכתוב )תהלים נ"ח(" :האמנם אלם צדק תדברון
מישרים תשפטו בני אדם"  -מה אמנותו של
אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם.
ובפרט ההימנעות מדיבור ,במקום
שצריך להימנע ,ההימנעות הזו ,היא
כולה אמונה .כמו שכתוב בספר
המידות :על ידי שתיקה זוכים לאמונה.
כי עיקר הכפירות הן בדיבור ,שזה ה"כוחי
ועצם ידי" שיש בדיבור ,שהאדם אומר :אני אדבר,
אני אשפיע ,אני אפעל ,אני אקים ,אני ,אני ,אני ...וזה
עיקר הגאווה של האדם ,שלא אומר באמת :אם ירצה
ה' ,ה' יעזור וכו' ,אלא תולה הכל בעצמו .לכן אמרו
חז"ל ,שזו ממש אמנות להיות אילם ,כי צריך להתרגל
שלא לדבר כל מה שרוצה ,אלא לחשוב על כל מילה
ומילה היוצאת מפיו ,אם יש צורך בה ,והאם היא כרצון
ה' ,ועל פי רוב יראה שחבל על כל מלה ,ויבלום את
פיו ,ועל ידי זה יזכה להידבק באמונה.

כשאדם שותק ,זו ענווה שפרושה אמונה ,כי ענווה
פירושה ,שהאדם מקבל את הכל באמונה ,שחי את
האמת שכל מה שבא עליו הוא בהשגחה ,ולכן אינו עושה
שום דבר מלבד להתפלל .כי הדיבור הוא ה"כוחי ועצם
ידי" הכי גדול של האדם ,ולעומת זאת ,השתיקה היא
עיקר הביטוי לביטול שמבטל את עצמו לה' .לכן כתוב:
"דברו בגאות" – הדיבור שהוא לא של אמונה ,הוא כלו
גאווה  -שחולק על בני אדם ומדבר לשון הרע,
ביקורת ,זילזול ,הערות ,ביזיונות ,איומים וכו'.
וזהו ה"כוחי ועצם ידי" העיקרי של האדם,
שחושב להשתלט על המציאות ולכוון
אותה בכח דיבוריו ואיומיו ותככיו ,בלי
לדעת שהכול מה' .כי בוודאי אנחנו
לא מדברים על כאלה אנשים חולים,
שמרביצים על מנת להכריח את המציאות
להיות כרצונם ,אלא על אלה שעיקר ה"כוחי
ועצם ידי" שלהם ,הוא הדיבור.
השתיקה מראה שהאדם חי עם ה' ,ויודע שעל כל
דבר הוא יכול רק להתפלל ולבקש מה' .כמו שאמר
דוד לנוכח כל הביזיונות והרדיפות שהיו עליו" :ואני
תפילה - "...התשובה של דוד לכל דבר היתה תפילה.
אף על פי שהיה מלך ,ולכאורה היתה בידו אפשרות
לפעול בכל מיני דרכים ,הוא ידע :מה אני יכול לעשות?
הכל זה ברצון ה' .ולכן :ואני תפילה – אני יכול רק

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

מוהרנ"ת נולד לאביו רבי נפתלי הירץ ז"ל ,מיום עמדו על
דעתו ,היו מחשבותיו של מוהרנ"ת נתונים כל הזמן לחשוב
על התכלית האמיתית .עניין התכלית לא נתנה לו מנוח,
וניקרה תדיר במוחו .החיפוש אחר תכלית חייו .באה לידי
ביטוי בהתעמקותו בתכלית החיים האמתית שהיא רק תורה
ותפילה ועבודת ה' ,עד שהיא הביאה אותו אל פתחה של
תורת רבו ודרכו הטהורה ,שבה מצא פתרון לשאלת חייו
ותכליתם .אך כל זמן שלבו עדיין לא בא אל סיפוקו ,דרש
ודרש ,חיפש וחקר.
בדרך חיפושו התקרב לרבי לוי יצחק מברדיטשוב,
במהלך שהותו אצל רבי לוי יצחק מברדיטשוב,
נשלח הוא לקנות ביגלך עבור החסידים ובדרך
הלך הוא כמהורהר :האם באתי לעולם כדי
לקנות ביגל וכך פורץ בבכי גדול .יותר אינו יכול
לסבול ,סאת יסוריו הרוחניים הוגדשה .האברך
הצעיר בכה ,ובכו עמו שמים וארץ...
הוא המשיך בבכיותיו עוד זמן רב עד שנרדם .והנה
בשנתו רואה הוא חלום נורא ,וזה דבר החלום :סולם גבוה
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה .והנה הוא מתחיל לעלות
בשלבי הסולם ,עולה שלב ועוד שלב ,ולפתע אינו יכול להחזיק
מעמד ,הוא מועד ונופל על האדמה .הוא מתחזק ומתחיל
לעלות שוב .הפעם הוא מצליח להעפיל גבוה מקודם ,אך
לפתע מתמוטט הוא שוב ונופל למטה .עתה הנפילה גדולה
יותר אך בכל זאת מנסה הוא שוב לעלות .הוא עולה מעלה
אחר מעלה ,הנה הוא כבר כמעט מגיע לקצה הסולם. . .
עוד מעט קט והוא בשלב העליון של הסולם אשר ראשו
בשמים ...אך לפתע הוא מועד ונופל לתהום בחבטה עזה
גדולה ועצומה פי כמה מקודמתה.
עודו שוכב שבור ורצוץ אין אונים ,והנה צצה לפניו לפתע

להתפלל .וכשאדם מתפלל ,ממילא הוא שותק מכל
שאר ההשתדלויות האחרות.
אדם שיש לו אמונה הוא שותק ,כי הוא יודע :אני
אתפלל .במקום לחשוב" :אני אדבר"" ,אני אעשה"  -הוא
יודע :יש לי רק תפילה .לכן אמונה באה על ידי שתיקה,
שהאדם ישתוק ורק ידבר עם ה' על כל דבר שמפריע
לו או שצריך לפעול בו.
כי כשה' רוצה משהו ,בוודאי יתקיים רצונו .לכן צריך
האדם לבקש מהבורא ,שיכניס בלב כל אדם שהוא צריך
ממנו איזה דבר ,שיעשה את מבוקשו .ובמיוחד בנושא
של שלום בית ,שבו כל הערה או גערה או השתדלות
יתירה גורמת נזק רב ,לעומת התפילה שעושה את
פעולתה ללא התנגדות ובסייעתא דשמיא.
לכן אמרה הגמרא ,שהאמנות הכי משובחת שישנה,
היא שישים עצמו כאילם .בני הזוג ילמדו כמה מלים
שאיתן אפשר להסתדר ,כגון" :שלום .מה שלומך? אכלת?
ברוך ה' .תודה רבה .ה' ישמור אותך .אם ה' ירצה .אני
אוהב\ת אותך .אני שמח\ה בך וכו'"  -כיוצא בזה מלים
טובות " -אוצר" של מלים – ויחליטו שחוץ מהמילים
שבחרו בהן ,שהן כולם מילים של שבח ,הם לא יודעים
לדבר כלל ...ובזה יזכו למקצוע הכי טוב בעולם ,שעל
ידו יזכו לכל הטוב שיש בעולם הזה ובעולם הבא.

מורינו רבי נתן מברסלב
זצוק"ל זיע"א
י' טבת
דמות אברך צעיר בעל פנים מאירות באור יקרות .מוהרנ"ת
קם ממקומו נבוך ונרעש כאחד ...ואיש הא-להים שנתגלה
לפניו פתח פיו וכה אמר לו :אברך ,טפס וטפס אך החזק
עצמך היטב! מוהרנ"ת ניעור באחת משנתו .דמותו של האדם
בעל הפנים המאירות באור יקרות ,ולפתע נזכר ,כי בעצם הוא
עדיין באמצע שליחותו לקנות "בייגל" .הוא מתנער בזריזות,
מיהר אל האופה ושב עם מיני התרגימא לבני החבורה .הם
ישבו עדיין מסובים בהתוועדות ,ובהכנסו שאלוהו לסיבת
התעכבותו .הוא דוחה אותם בתירוץ כלשהו ,ומצטרף
עמם להמשך ההתוועדות...
הפגישה עם רבינו ,הגיעה השעה הגדולה בה
היו צריכים להפגש הרב והתלמיד ,המאור
הגדול והמאור הקטן ...מוהרנ"ת נכנס אל
הקודש פנימה ...והנה חוזות עיניו בדמותו
של רבינו הקדוש ...מיד כשנפגשו מבטיהם
הקדושים זה בזה ,נפלו על מוהרנ"ת אימה
ופחד ויראה גדולה עד מאד .על אתר הוא נזכר
בצורה הקדושה הזאת אותה חזה אי פעם באותו חלום
לילה בטפסו על הסולם שראשו הגיע השמימה ...מכירים
אנו זה מכבר ...רבינו פותח פיו הקדוש וכה אמר לו" :מכירים
אנו זה את זה כבר זמן רב ,אך זה מזמן שלא נפגשנו .בנפשו
של מוהרנ"ת נחרטה ההחלטה :פה אשב כי אויתיה ,למקום
זה איוה ,יגע והתייסר והשתוקק מיום עמדו על דעתו ...ואף
רבינו נענה אז ואמר :מעתה איני בודד.
הכרת הטוב גדולה חשים חסידי ברסלב למוהרנ"ת ז"ל
שכן רבינו הקדוש אמר ְ"צ ִריכִ ים ַא ֶתּם לְ הוֹדוֹת לוֹ ְמאֹדִ ,אלּוּלֵ י
הוּא א ָהיָ ה נִ ְשׁ ָאר ִמ ֶמּנִּ י ַאף ַדּף ֵשׁמוֹת לִ גְ נִ יזָ ה .תהי נא
תורתו על לבנו תמיד ,חיבוריו הנפלאים ישמשו נר לרגלנו,
ויתנו לנו עצה ותושיה למלט נפשנו מני שחת ,לזכות לחיי
העולם הבא אכי"ר.

סיפור לשולחן שבת
התפילין שהזמין אליהו הנביא
אם תתמהו מפני מה צריכים להדגיש
על הנייר לשם מי נכתבו התפילין,
והרי אין זו קדושת ספר תורה
שצריכים לכתוב דווקא
'לשמה'?? אלא מה...
"צפרא טבא".
דממה מוחלטת .שום תגובה לא הגיעה מהצדיק
שרכן על גבי השולחן ושרטט אותיות סת"ם בכתב
פנינים מרהיב עין ביופיו.
הרה"ק רבי דוד מלעלוב עמד בצד וחיכה .לפני מספר
ימים ניגש אל רבו ,הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין -
'החוזה' הקדוש ,וסיפר שהתגלה ספק בכשרות התפילין
שלו .רצונו לדעת אצל מי כדאי לרכוש תפילין חדשות.
"סע לפשעווארסק" ,ענה ה'חוזה' לרבי דוד מלעלוב,
"שם יושב יהודי בשם רבי משה ,סופר מומחה .אצלו
תזמין".
כעת עמד רבי דוד בחדר הקטן בפשעווארסק ,חיכה
שרבי משה ישיב לברכת השלום שלו ,אך הדממה לא
הופרה .רבי משה ישב וכתב בריכוז מופלא ,בכוונות
טמירות ונעלות ,והתעלם מנוכחותו של האורח בחדר.
הדקות חלפו ורבי משה סיים את מלאכת הקודש.
בפנים מאירות הרים את ראשו לעבר רבי דוד ונתן לו
שלום" .מה שמכם?" שאל רבי משה.
"דוד" ,באה התשובה.
"ומהיכן אתם?" שאל בעל ה'אור פני משה'.
"מלעלוב" ,ענה רבי דוד.
"אם כן" ,קם רבי משה ממקומו וניגש אל ארגז בצד
החדר" ,הרי שעבורכם ציווה עלי אליהו הנביא ז"ל לכתוב
תפילין" ...באומרו זאת הוציא רבי משה מן הארגז שני
זוגות תפילין ומסרם לרבי דוד מלעלוב .על נייר העטיפה
שבו היו מונחות התפילין ,נכתב" :נכתב לשם רבי דוד
מלעלוב".

הקודש של
במלאכת
סת"ם .לבד
כ ת י ב ת
המופלא ,בקי היה
מכתב ידו
בכוונות הקדושות ועשה את מלאכתו בטהרה מופלגת
שאין כמותה .רבים מצדיקי דורו חשקו להתעטר בתפילין
מכתב ידו של הרה"ק מפשעווארסק ,אולם המלאכה
הייתה כרוכה ביגיעה רבה ולא כולם זכו בה.
השרף הקדוש רבי אורי מסטרעליסק גילה שה'אור
פני משה' אינו כותב סתם תפילין ומזוזות ומוכר ,אלא
כותב אותן לפי שורש נשמתו של מי שעתיד להשתמש
בהן ,לפיכך על כל תפילין צוין לשם מי נכתבו ומי יזכה
להתעטר בהן...
ומעשה ששלח הרה"ק רבי ברוך ממעז'בוז' את תלמידו
אל ה'אור פני משה' בבקשה שיכתוב עבורו מזוזה.
ניצל התלמיד את ההזדמנות וחילה את פני רבי משה
שיכתוב שתי מזוזות :האחת עבור רבו הקדוש ממעז'בוז'
ואחת עבור התלמיד עצמו .בעת מסירת המזוזות שם
ה'אור פני משה' בידי התלמיד מזוזה אחת ואמר" :זו
עבור רבך" .לאחר מכן נתן לו מזוזה נוספת ואמר" :וזו,
עבורך" .כאשר הגיע התלמיד בחזרה אל הרבי ר' ברוך
ומסר לו את המזוזה ,שאל רבי ברוך את התלמיד:
"האם אמרת לרבי משה שהמזוזה מיועדת עבורי?"
השיב התלמיד בחיוב.
התהלך רבי ברוך בחדרו אנה ואנה ,ולאחר מכן ניגש
ובירר אצל התלמיד שנית האם אכן הדגיש לפני הרה"ק
מפשעווארסק עבור מי מיועדת המזוזה.

אם תתמהו מפני מה צריכים להדגיש על הנייר לשם מי
נכתבו התפילין ,והרי אין זו קדושת ספר תורה שצריכים
לכתוב דווקא 'לשמה' ,ותפילין שנכתבו עבור יהודי אחד
כשרים גם עבור יהודי אחר  -צודקים הנכם .הסכיתו אפוא
להסברו המופלא של הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק:

שוב ענה התלמיד בחיוב ,אלא שעתה סיפר שאף
עבור עצמו הזמין מזוזה ,שמא ירצה הרבי לראות אותה.

רבי משה מפשעווראסק ,בעל 'אור פני משה' )יב בטבת
יום פטירתו( ,היה מגדולי הצדיקים בדורו והתמחה ביותר

אך קיבל רבי ברוך לידו את המזוזה השנייה ,אורו
פניו וקרא בשמחה" :אכן ,זו המזוזה שנכתבה עבורי"...

מאמר ראש הישיבה
המשך-מכיוון נוסף כי אני יודע שרבים יקראו את השורות
האלה ויהנהנו בראשם ויאמרו 'נכון מאוד ...זה צודק'...
אבל ברור לי שגם המהנהנים והמסכימים לא מבינים
את הדברים לגמרי וכל שכן שלא חיים אותם.
אתם רוצים הוכחה לכך? תשאלו את עצמכם שאלה
פשוטה :האם אני אדם מאושר באמת? וזכור ,זה
שאתה מאושר "פחות או יותר"  -זה לא אומר שאתה
מאושר .אני מתכוון שתשאל את עצמך האם אתה
מאושר לגמרי ,כלומר :האם מהרגע שאתה פותח
את העיניים בבוקר ועד הרגע שבו אתה סוגר אותם
בלילה – אתה מוצף באושר בלי שום התמרמרות
ובכיינות בלי שום ציניות ולעג ושנאה עצמית וביקורת
שלילית לא על עצמך ולא על אחרים וכולך מלא
תודה ואתה מרוצה בשלימות מכל מה שקורה איתך
כולל כל התקלות והחסרונות?
דעו לכם שבודדים חיים כך .ומדוע? כי רק יחידים
חיים את האמונה השלימה ,יחידי יחידים חיים את
אהבת ה' בשלימות.
זו סיבה נוספת להסביר את מה שאני תמיד אומר
שהאמונה היא תרופה לכל מחלות הנפש .כי האמונה
השלימה פירושה שאדם מרגיש אהוב בכל רגע ורגע.
ולא סתם אהוב אלא אהוב על ידי בורא עולם ,זו
אהבה אינסופית ,אהבה מושלמת ,אתה בידיים הכי
הכי טובות ,הטוב המושלם ואין טוב מהן .ובדיוק כמו
שהאהבה יוצרת את בריאות הנפש המושלמת אצל
הילדים ,וכמו שהיא נותנת להם את החיסון המושלם
לעמוד בתלאות החיים  -כך האהבה של ה' שהיא
הלב של האמונה – היא גם הרפואה המושלמת לכל
סוגי המחלות ולכל חיסרון באושר ובסיפוק בחיים.

ה“כנפיים“ של יוסף הצדיק
יוסף הצדיק ידע תקופות שפל קשות מאוד ממש
בתחתית של התחתית והוא ידע גם תקופות של
שיא הזוהר בפסגה של הפסגה של העולם בכל קנה
מידה .באיזו תקופה התורה קוראת לו "איש מצליח...
וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו"? דווקא במקום
הנמוך ביותר ב"קריירה" שלו – בתקופת העבדות!
התורה מקדישה ליוסף הצדיק פרשות שלימות,
יותר מאשר לאבות הקדושים בעצמם .כי כל כך חשוב
לתורה לתאר את המסע המדהים והבלתי אפשרי
של אדם שהיו לו כל הסיבות להישבר ולבסוף עלה
לגדולה ,והדגש של התורה הוא שההצלחה של יוסף
נמדדת דווקא במקומות הנמוכים ,ודווקא משם נבנתה
העלייה העצומה שלו – כדי לומר לנו שההצלחה
האמתית של יוסף לא הייתה ברגע הסיום אלא בכל
רגע ושנייה במסע התלאות :הוא לעולם לא נשבר,
תמיד שמח ,תמיד היה מחובר למשימתו ולתכליתו.
כל זה בא ללמדנו שרק בריאות נפשית ושמחת
חיים תמידית מתוך אמונה שלימה וחיבור מוחלט
לבורא – רק זו הצלחה אמתית ,זה מה שנתן ליוסף
את הכוח לחיות בלי שום שנאה ומשקעים כלפי
האחים ,בלי שום תאוות נקם ,בלי שום טראומות
מכל מה שעבר .כלום .לב נקי .לאדם מוצלח כזה לא
פלא שהיו הכנפיים לנסוק משפל המדרגה לפסגת
העולם כהרף עין.
בברכת שבת שלום ומבורך

מוסר הפרשה

חידושים לפרשת שבוע
התודה
בפרשתינו )בראשית מו א( מסופר שכשיעקב אבינו
היה בדרכו לירידה למצרים עצר בבאר שבע להקריב
קרבנות ,וכפי הכתוב" :וַיִּ ַסּע יִ ְשׂ ָר ֵאל וְכָ ל ֲא ֶשׁר לוֹ וַיָּ בֹא
אהי ָא ִביו יִ ְצ ָחק" ,בפירוש
ְבּ ֵא ָרה ָשּׁ ַבע וַיִּ זְ ַבּח זְ ָב ִחים לֵ ֵ
רבי אברהם בן הרמב"ם כתוב שקרבנות אלו היו זבחי
תודה על שמצאו את יוסף הצדיק ,וכיוצא בזה כתב
בתוספות השלם שהביא קרבן תודה על שיוסף עודנו
חי ,ואמר כשם שיצחק נעקד והיה ראוי להיקרב והביא
אייל תמורתו  ,כך אני הייתי אמור להתייסר ,וניתן בני
יוסף תחתי.
ובמדרש )ב"ר צד ה ע"פ ביאור העץ יוסף( הביא בשם
ריש לקיש שכיוון שמע שיוסף קיים ועומד בצדקו ,הביא
קרבן תודה על שהתקיימו י"ב שבטים ,שהם כנגד י"ב
עמודי עולם וי"ב מזלות ,וזאת מכח הברית שלא יכלה
שבט מישראל.
ורואים מכאן יסוד עצום ללמוד מיעקב אבינו ע"ה עוד
לפני בכלל שהוא פוגש את יוסף הצדיק ועוד טרם יורד
לתוך חשכות מצרים הוא פותח בתודה והודאה כי תודה
זו היא בוודאי בגדר של הודיה שלא מן חובות התודה,
כי קרבן התודה באה רק על אחד מארבעה דברים.1 ,
יורדי הים .2 .הולכי מדבריות .3 .בית האסורים .4 .חולה
שנתרפא .ואילו על שמועה על בן שנשאר בחיים אין
חובת קרבן תודה ובכל זאת בוחר יעקב אבינו להביא
קרבן תודה על השמועה שבנו נשאר בחיים ,אפשר

לומר שיעקב אבינו מבין שהדרך לנצח את חשכות
מצרים זהו רק ע"י תודה והודאה.
וכמו שהרב כותב בספרו שעריו בתודה )פרק שני(
שעניין זה של להודות ולהלל ,הוא תכלית הבריאה
והמדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג ,כמובא בספר
דברות אליהו ,על יעקב אבינו שנאבק עם שרו של עשו,
ובבוקר אמר לו המלאך' :שלחני כי עלה השחר" כלומר
המלאך צריך ללכת לומר שירה '.אמר לו יעקב' :לא.
לא אניח לך ,עד שתברך אותי '.והמלאך ברך אותו כך:
״ויאמר  -לא יעקב יאמר עוד שמך כי ישראל וגו'״ .שואל
על זה בספר הנ״ל :הרי המלאך לא ברך את יעקב רק
שינה לו את שמו לישראל' ,והיכן הברכה?
ומתרץ :ש'ישראל' ,זה אותיות 'שיר-אל' ,וזו היא ברכתו
של המלאך ליעקב ,שתמיד ישיר לה' .כך למעשה אמר לו
המלאך :הברכה שאני מברך אותך ,היא  -שתגיע לדרגה
שתמיד תשיר לה'! בכל מצב ,בכל מה שיעבור עליך,
אתה תשיר לה' ,שבזה תהיה בדרגה הגבוהה ביותר שיש
בעולם הזה! ואכן לשיר ולהודות ולהלל לה' יתברך ,זו
למעשה התכלית של עם ישראל ,כמו שכתוב בישעיה:
״עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו״ ,ש'פרושו במלים פשוטות,
שה' יצר את העם הזה לשם כך ,שיספרו ויפרסמו את
הניסים והנפלאות שה' עושה ,ויודו לה' ,וזה מה שיעקב
עושה עכשיו בדרכו לארץ מצרים יודע יעקב אבינו
כיצד אפשר לנצח את החושך של מצרים את חשכת
הגלות הקשה ללכת עם תודה והודאה כבר בכניסה
לארץ מצרים ,וזה מתקשר היטב עם דברי מוהרנ"ת

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פרטים בהלכות גניזה
האם יש איסור לכתוב דברי חול בכתב דפוס שנקרא "עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים" ,האם
"כתב אשורית" דהיינו הכתב שדומה לספר תורה ,ההזמנה חייבת גניזה?
ואם אסור ,כיצד נוהגים היום לכתוב עיתונים
ראשית יש להבהיר כי יש איסור לכתוב
בכתב דפוס?
פסוקים על גבי הזמנות ,ויש שני טעמים
להלכה אנו נוקטים שאין לכתוב
דברים של חול ב"כתב אשורית"
מכיון שהתורה נכתבה בכתב זה
יש בו קדושה ואין ראוי לכתוב בו
דברים של חול ,וכן פסק הרמ"א
)שלחן ערוך יורה דעה סימן רפ"ב סעיף ב'(,
מכל מקום כתב דפוס המצוי בזמנינו
אינו כתב אשורית ,כי יש בו עיצובים שונים
ואינו דומה לכתב של ספר תורה וממילא אין
איסור בכך .שו"ת שאלת שלמה )חלק ב' סימן צ"ג( .ולכן
נוהגים להקל בכתיבת העיתונים בכתב דפוס מכיון
שאינו דומה לכתב של ספר תורה.
ומכל מקום לכל דבר מצוה מותר לכתוב הזמנה גם
בכתיבה של ספר תורה ממש ,ולא נאסר אלא לכתוב
דברי חול ממש .שו"ת כתב סופר )אבן העזר סימן כ"ב(.

קיבלתי הזמנה לחתונה והיה כתוב עליה פסוק

בדבר :טעם ראשון משום שמביא את
פסוקי התורה לכדי ביזיון שמשליכים
אותם בפח האשפה ,וטעם נוסף
משום שאסור לכתוב פסוק שלם
או חלק מהפסוק ,רק ג' תיבות ולא
יותר .רמב"ם בתשובת פאר הדור
)סימן ד'( שלחן ערוך )יורה דעה סימן רפ"ג
סעיף ד'( ט"ז )שם(.

פנינים חסידות ברסלב
כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַאל ַפּ ַעם ֶא ָחד ֵמ ַאנַ "שׁ ֶאת ַר ֵבּנוּ ֶשׁיְּ ַפ ֵרשׁ לוֹ
מוֹה ַר"ן ,א ָענָ הוּ ַר ֵבּנוּ כְּ לוּםַ ,רק
קּוּטי ֲ
ָדּ ָבר ְבּ ֵס ֶפר לִ ֵ
ָא ַמר לוֹ" :יָ כוֹל ִהנְּ  לְ ַק ֵמּט ֶאת ִס ְפ ִרי כְּ ִפי ְרצוֹנְ 
ירוּשׁים כִּ לְ ָב ְב (אוּלָ ם ַאל ִתּ ְפגַ ע ִבּ ְס ִעיף
)לוֹמר בּוֹ ֵפּ ִ
ַ
ָק ָטן ֶשׁ ַבּ ֻשּׁלְ ָחן ָערוּ) ! "שיש"ק ב-קלא(.
עוֹררוּת ַה ָבּ ָאה ִעם ִה ְת ַחזְּ קוּת
מוֹה ְרנַ ְ"תִּ :ה ְת ְ
ָא ַמר ַ
עוֹררוּת ֲא ִמ ִתּית וְיֵ שׁ לָ הּ ִקיּוּםַ ,מה
ֵוּמ ֲח ָמ ָתהִּ ,היא ִה ְת ְ
עוֹררוּת לְ א ַה ִה ְת ַחזְּ קוּת
ֶשׁ ֵאין כֵּ ן ,כְּ ֶשׁ ָבּ ָאה ַה ִה ְת ְ
)שם ב–תקו(.
מוֹה ְרנַ ְ"תּ ָא ַמר"ְ :בּלֵ יל ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָח ְר ִפּי ֶא ְפ ָשׁר
ַ
לִ ְפעֹל לְ ַמ ֲעלָ ה כְּ מוֹ ְבּלֵ יל כָּ ל נִ ְד ֵרי "...כְּ ֶשׁזּוֹכִ ין ְבּלַ יְ לָ ה
ָארֹ כָּ זֶ ה לַ ֲעבֹד אוֹתוֹ יִ ְת ָבּ ַרֶ בּ ֱא ֶמת) .שם ב–תקז(.
לוֹמר ֵפּרוּשׁ ַעל ַ"ה ַמּ ֲה ַר"ם
נַ"תּ" :יָכוֹל ֲאנִי ַ
מוֹה ְר ְ
ָא ַמר ַ
יוֹתר – וְא ַעל ָא ָדם ,כִּ י ָה ִע ָקּר הוּא
ִשׁיף" ַה ֻמּ ְק ֶשׁה ְבּ ֵ
לֵ ב נִ ְשׁ ָבּרִ ,וּמי יָ כוֹל לָ ַד ַעת ֶאת ַהלֵּ ב ַהנִּ ְשׁ ָבּר ֶשׁל
ַה ֵשּׁנִ י"? )שם ב–תרכג(
)ל"ה הל' פריקה וטעינה( שהשבוע יום ההילולא שלו
שאמר :״כי באמת ,אם היו הכל שומעים לקול צדיקי
אמת ,ללכת בדרך זה ,להאמין תמיד בה' יתברך שהכל
לטובה ,וליתן שבח והודיה תמיד לה' יתברך ,בין בטיבו
בין בעקו כמו שכתוב :בה' אהלל דבר באלקים אהלל
דבר ,בודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגליות לגמרי
וכבר הייתה גאולה שלמה״.
הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי*3030 :

השאלה שהשמיט את האות ו' של "ותפארת" ,אין איסור
וההזמנה אינה צריכה גניזה.

האם מותר לכתוב תאריך לועזי בהזמנות לאירועים?
לכתחילה ראוי להימנע שלא להזכיר תאריך לועזי
כלל ,ויש פוסקים שנוקטים שיש בזה איסור תורה "ושם
אלוקים אחרים לא תזכירו" .שו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סימן
קע"א( .ומכל מקום אם אינו כותב את התאריך במלואו,
וכגון שבמספר השנים כותב רק שתי ספרות אחרונות
]כגון שבמקום לכתוב  2019כותב  [19יש מקילים שאין
איסור שו"ת מאור יהושע )סימן ל"ו( ,והטוב ביותר שיכתוב את
התאריך העברי ועל התאריך הלועזי יוסיף את המילה
"למניינם" ]כגון אם האירוע יחול ביום ראשון הבא עלינו
לטובה י"ב מרחשון תש"פ ,יכתוב את התאריך הלועזי
 10/11/19למניינם[ .משמרת שלום )הלכות שמחות אות מ(.

כשכותבים בהזמנות "ובשמחתכם ישמח ליבנו גם
מה הדין אם משנים מעט מלשון הפסוק ,וכגון אנו" האם יש חשש נדר שיהיה חייב להגיע לכל
שכותבים "תפארת בנים אבותם" במקום "ותפארת השמחות שיזמינו אותו?
בנים אבותם" שמשמיטים את הוא"ו של "ותפארת",
אף שאין בזה חשש נדר ,כי בוודאי אין כוונתם להתחייב
האם זה מספיק או שבכל אופן צריך לגנוז?
בכך אלא רק כותבים כן על דרך המליצה אבל לא בתור
הרמב"ם בשו"ת פאר הדור )סימן ד'( כתב שאין לכתוב
יותר משלשה מילים מתוך הפסוק ,ובשלשה מילים גם
יש להחמיר שצריך גניזה .פתחי תשובה )סימן רפ"ג( .אמנם
במקרה שמשנה את הפסוק במעט כפי שמופיע בלשון

התחייבות ,מכל מקום ראוי להוסיף את המילים "בלי
נדר" כי יש פוסקים החוששים לכך ,ואם לא הוסיף אין
חשש נדר בזה .ספר מילי דבי הילולא מהגר"מ גרוס
שליט"א )עמוד ט"ז(.

מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל  -רח' אבן עזרא  2ירושלים 9242402
טל 02-5671812 :פקס 077-7671812 :דוא"לpaypal: ahavemet@012.net.il :

ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב
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פרשת ויגש

להסיר מדת הכעס ולנהוג בנחת עם הזולת!

נלמד מהפסוק" :ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפךך
בעבדך" )פרק מד-יח(
ש
נשאלת השאלה :לשם מה הוצרך יהודה לבקש "ואל יחר אפך"? אלא מפרש
הכלי יקר משום שכך טבעו של כעס ,שמביא לידי טעות .לכך הקדים יהודה
ה
ההגיוניות
לבקש מיוסף שלא יכעס ,כדי שיכנסו דבריו הנוכחים וטענותיו
ת
אם
באוזניו .שכן אם יכעס ,יגרום על ידי כך שלא יבין ולא יקבל טענותיו ,אף ם
טובים ונכוחים הם ולא יוכל לשפוט בצדק.
חייב אדם להדבק במדותיו של הקב"ה וגם כשיש לו סיבה מוצדקת לכעוס,,
מיד.
יבליג וימתין עם כעסו .וכפי שמוצאים שהקב"ה כובש כעסו ואינו מעניש
.
ו
שדיברו
דוגמא לכך מביא האלשיך הק' ממה שמצינו אצל אהרן ומרים
במשה )במדבר יב( והקב"ה הוכיחם והודיע להם חטאתם ורק לאחר מכןן
אל
נאמר" :והענן סר מעל האהל והנה מרים מצורעת כשלג ויפן אהרן ל
להם
מרים והנה מצורעת" ...מזה שלא כעס עליהם מיד אלא בתחילה הודיע
ם
חטאתם ,לומדים מוסר השכל ,שאף שהקב"ה יודע חטאו של אדם בכ"זז
נכנס עמם בדברים והודיע להם חטאתם ולא מיד כעס עליהם.
על אחת כמה וכמה צריך האדם להזהר לא לכעוס על חברו כשעושה לו עוול,,
להצטדק
אלא בתחילה יוכיח אותו בנחת על חטאו שעשה לו ,שמא יש בידו
ק
בכפו.
על כך ,ואילו אם מיד יכעס עלול להתברר שכעס על חברו על לא עוול
.
(
קידושין(
רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל המחיש )בספרו בן יהוידע על מסכת
עד כמה משפיע הכעס על בריאותו של האדם ועל מראהו ,עפ"י מעשה בשניי
שדות
בני אדם שהיו שכנים ,ואחד מהם היה עשיר מופלג בעל צאן ובקר
ת
וכרמים ,ושולחנו שולחן מלכים ודירתו נאה ומרווחת ,אך היה בשרו רזה
ה
וכחוש מאד והיה מותש כח.
לעומתו ,היה שכינו בעל מלאכה והיה צורף כסף במקצועו ,ולא היה בידוו
וביתו
לקנות בשר בכל לילה כמו שכינו העשיר ,אלא רק משבת לשבת,
ו
היה
היה ריק מרהיטים וכלים נאים .והיתה דירתו קטנה צרה ודחוקה ,אך ה
בריא ,גיבור כח ושמן בשר ופניו שמחות תמיד.
שאל אותו שכינו העשיר :מדוע אני נראה כחוש ודל ואילו אתה נראה
ה
הרבה,
מדושן עונג? והשיב לו :הסיבה לכך מפני שאתה בטבעך כעסן ורגזן
,
ובני
על כן לפחות עשרה פעמים ביום יזדמן לך כעס ורוגז עם משרתיך
י
אני
ביתך והכעס מכחיש בשר האדם ומחליש כח הגוף ומזיקו הרבה ,אבל
י
בטבעי במזג נח ואין לי כל כעס ורוגז גם בדבר שראוי לכעוס עליו ,לכןן
הנני בריא תמיד מכח המנוחה שיש לי.

"אין צורך לשבור צלחת"...

סיפר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל :לפני
אירוסיו בחן אותו חמיו על ידי שנשא ונתן עמו
במשך שלושה ימים בדברי תורה .לאחר שהיה חמיו
מרוצה מידיעותיו בתורה וחפץ לגמור את השידוך,
ביקש הרב אברמסקי לפגוש את המדוברת באומרו:
"בחנתם אותי במשך שלושה ימים ,אולם לא סיפרתם
לי כלום אודות מידותיה ומעלותיה של הבת ,ולכן
אני רוצה לתהות על קנקנה ולהכיר את מדותיה
ותכונותיה" .ואכן הסכים חמיו לבקשתו וקבע זמן
לפגישה בין המדוברת לרבי יחזקאל.
בני הבית שהתרגשו לקראת בואו של בחיר עולם
הישיבות ,הכינו את השולחן עם כלי הזכוכית היפים
והיקרים ביותר שהיו ברשותם.
והנה בדיוק ברגע שהרב אברמסקי דפק על הדלת
לפגישה עם המדוברת ,אירע לפתע דבר בלתי צפוי:
באותו רגע משך ילד קטן בשגגה ובלי שימת לב את
המפה שעל השולחן ועמה נגררו כל הצלחות והכוסות עד
שנפלו על הריצפה והתנפצו לרסיסים בקול רעש גדול.
ראה הרב אברמסקי מבעד לדלת כיצד המדוברת
ניגשת מיד אל הילד הקטן בנחת וברוגע ,אוחזת בידו
בחביבות ומרגיעה אותו בעדינות מופלאה .היא לא
הראתה כל סימני כעס או קוצר רוח על אף שהיה זה
ברגע הכי קריטי בשבילה כשהבחור המיועד להיות
חתנה מגיע.
כשראה זאת הרב אברמסקי החליט על-אתר כי
שוב אין לו צורך בפגישה עמה והסכים לגמור את
השידוך מיד .הוא הודיע לחמיו ,על מפתן הדלת ,כי
כאשר ראה כיצד היא התנהגה ברוגע ובנחת בשעה
לחוצה כזו ואיך היתה כל כך רחוקה ממדת הכעס,
שוב אינו צריך להפגש כדי לבחון אותה...
והוסיף הרב אברמסקי לומר בדרך צחות שכבר
אין צורך לשבור צלחת ,משום שכבר נשברו הרבה
צלחת...
הלמות עמלים  -ח"ב

שלא להשתמש ולהנות
ת
מממון שאינו שלו!
ל
נלמד מהפסוק" :וילקט יוסף את כל
הכסף" )פרק מז-יב(

ם
וכתב הרמב"ן" :שהיה ]יוסף[ איש אמונים
שהביא את כל הכסף בית פרעה ולא עשה לעצמוו
אוצרות כסף ...אבל נתן למלך הבוטח בו כל
ל
בעיני
הכסף .וקנה לו האדמה ...ומצא בזה גם חן
י
העם ,כי ה' הוא המצליח את יראיו".
יו"ד
נשאל בעל הנודע ביהודה )בשו"ת
ד
שבעלה
תנינא סימן קנח( "אשה שיודעת
ה
מקמץ בנתינת צדקה ואינו נותן לפי ערכו,,
מחלקת
והיא נושאת ונותנת בתוך הבית ,והיא
ת
צדקות לפי העושר ,ויודעת שבעלה מקפיד,,
האם מותר לקבל ממנה?
והשיב הנודע ביהודה לשואל בזה הלשון" :יפה
ה
גמור.
הורה מעלתו ,ח"ו לקבל ממנה והוא גזל
ר.
ר
ואף שבית דין כופים על הצדקה )יו"ד סימןן
רמח( מכל מקום מי שם את האשה לשופטת
ת
רשות
ואשה פסולה לדון .וגם לבית דין אין
ת
ליקח ממנו"...
עליו
ומסיים הנודע ביהודה" :וזה שחלק
ו
וכל
והורה להתיר ,מחזיק ידי עוברי עבירה,
ל
בטלה
דבריו אינם ראויים להשיב על דברי
ה
כאלה".
דברי
ואולם בספר ערוך השולחן )סי"ג( דוחה
י
על
הנודע ביהודה ,דכיון דקיימא לן שכופין ל
לכן
הצדקה ,ועכשיו בזמן הזה אין לנו כח לכוף.
ן
בלי
אם יש איש קמצן והאשה נותנת הצדקה
י
להיות
ידיעתו ,אעפ"י שהיא בעצמה אינה יכולה
ת
ערכו
שופטת ,אך אם הרב שבעירו אומר שלפי
ו
תקיפה[,
היינו כופין עליו לתת ]אם היתה ידינו
,
היא
לכן יכולה ליתן כשיעור הזה ,ואף שכפיה
א
מדעת בעלים ,וכאן שלא מדעתו ,מכל מקום
ם
החיוב מוטל עליו ודנים בענין זה כפי חיובו.
הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל ,אחר
ר
שהביא )בשו"ת שבט הלוי ח"ה סימן קלב( את
ת
הכרעתו זו של ערוך השולחן ,כותב" :ודבריוו
אינם מתקבלים על הלב ,דמנא לן להרוס הלכה
ה
כאן,
פשוטה דאסור לקבל ממנה ודין כפיה אין
,
כיון שהוא שלא בפני הבעל ,ומה שהוא מחוייב
ב
אין כל חיוב להוציא זאת מיד האשה באיסור"..
]ועיי"ש שמביא משו"ת מהרי"ל )סימן קט((
דמשמע שנוטה כדעת ערוך השולחן[.
עוד מן הראוי להציג בנידון דידן את מה
ה
שנשאל כ"ק האדמו"ר גאב"ד אונגוואר  -הגאוןן
רבי מנשה קליין זצ"ל )בשו"ת משנה הלכות חלק
ק
יב סימן קמ( :מדוע אין אשה רשאית ליתןן
והרי
צדקה שלא ברשות בעלה ובלא הסכמתו,
י
בנוסח התנאים ,כותבין "ואל יבריחו ואל
ל
יעלימו ...רק ישלטון בנכסהון שוה בשוה" .אם
ם
כן ,גם לה רשות על הנכסים וכמוהו כמותה
ה
ואין חילוק ביניהם?!
,
צדקה,
מלבד זאת ,מכיון שזכות גדולה ליתן
דבר
אף שכרגע אינו מסכים ,אבל בסופו של
ר
כשיכיר בערך הצדקה ,גם הוא יודה ויסכים
ם
למעשה אשתו ו"זכין לאדם שלא בפניו" ומדוע
ע
תמנע האשה מלתן צדקה ללא רשותו?!
השיב על כך גאב"ד אונגוואר" :אני בענייי
לא כן עמדי ,כי לא נראה להתיר לנשים
ם
תנאי
לגזול מבעליהן" ,ועל השאלה מנוסח
י

"אין מאיר'ל נוטל מן המוכן לאחר"...

מעשה בחסיד שהועיד פניו לשבות באחת השבתות בסאדיגורה בצל רבו
הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל .והנה באמצע הדרך נשתבשה לו התכנית מחמת
מזג האויר ,והיה נראה שלא יוכל להגיע לשבת לסאדיגורה .גמר איפה בדעתו
לשנות את כיוון מסעו ולעשות את השבת הקרובה בפרימישלאן ,שם יסתופף אצל
כ"ק האדמו"ר רבי מאיר זצ"ל ,ואילו את השבת הבאה יעשה בצל רבו מרוז'ין.
ואכן היתה זו שבת מרוממת ונעלית עד מאוד בצל הרבי מפרימילשאן .הוד
קדושה חפפה עליו ,והגביהתו להארות עילאיות.
במוצאי שבת נכנס אל הקודש פנימה ,כתב "קוויטל" וצירף את כל דמי הפדיון
שהועיד עבור רבו מרוז'ין .קיבל רבי מאיר מפרימישלאן את פניו בחיבה ,העתיר
עליו ברכות ,אך את דמי הפדיון הורה לו ליטול בחזרה ,באומרו :פדיון זה הוכן
עבור הצדיק מרוז'ין ,אין מאיר'ל נוטל מן המוכן לאחר אפילו כמלא נימה...
זעק החסיד" :רבי! חלקו של הרבי מרוז'ין לא יגרע במאומה .אמסור לו "פדיון"
במלא הסכום שהתכוונתי בתחילה"...
ואולם דבר לא הועיל ,ונאלץ אותו חסיד לקחת בחזרה את דמי הפדיון עד
הפרוטה האחרונה
אספקלריא המאירה

בהיות הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל רב חדש בעיירת ציטביאן )מחוז
פולין( ,פנה אליו יהודי וסיפר לו לפי תומו ,כי פקיד הדואר הנכרי החזיר לו
בטעות עודף משטר של  100לי"ט ,בעוד שלמעשה שילם בשטר של  10לי"ט.
הכריע רבי יעקב שעליו להשיב את הכסף.
חלפו מספר שבועות .רבי יעקב נכנס לבית הדואר כדי לרכוש בולים .הוא הבחין
שהפקיד מסר לו בולים במספר רב מכפי שהתכוון ,וערכם עלה על הסכום ששילם.
רבי יעקב שמח על ההזדמנות שנקרתה לידו לקיים מעשה שיש בו קידוש השם
)כמבואר בשו"ע חו"מ רסו-א( והשיב מיד את הבולים המיותרים .החיוך שהופיע על פניו
של הפקיד לימד על כך כי עשה את מעשהו בכוונה תחילה ,כדי לוודא אם היהודי ההוא
שהחזיר את הכסף היה סתם "אויל הגון" ,או שנהג בהתאם להוראתו של הרב החדש...
לאחר שנים רבות ,סיפר לו ניצול שואה מציטביאן ,כי אותו פקיד דואר היה
בין התושבים המקומיים הבודדים שניאותו להסתיר יהודים בביתם .רבי יעקב
היה משוכנע ,שבזכות העובדה שנהג כלפיו ביושר ,החליט אותו גוי לסייע בהצלת
יהודים.
במחיצתם

נקי כפיים ובר לבב

בכל ראש חודש היה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל מחלק סכומי עתק להרבה
ישיבות ,כוללים ומוסדות תורה ,שאל אותו מנהל מוסדות אורחות תורה רבי
יעקב ורז'בינסקי שליט"א :מה עם הישיבות שלנו? המצב שלהם לא יותר טוב
מהמוסדות האחרים! והוא השיב לי" :אני מקבל כסף מנגידים בשביל לחלק
ולא בשביל לקחת!"
כידוע ,מלבד עצם העידוד של הרב שטיינמן למען החזקת תורה ,היה מחלק
מידי ראש חודש ליותר ממאה כוללים ומוסדות סכומי כסף גדולים שניתנו לו
למען החזקת תורה .וסיפר נכדו שראה במשך השנים דבר פלא ,שגם בימים
שהרב שטיינמן לא חש בטוב ,הרי שבראש חודש תמיד היה מרגיש טוב בחסדי
ה' ,כדי לקיים את החלוקה כרגיל.
כאייל תערוג

"ועשית הישר והטוב"...

מעשה מופלא סופר על הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל :מעשה בראובן שמכר
דירתו לשמעון .כשהגיע זמן הפינוי אמר המוכר שאינו יכול לפנות את הדירה לשמעון
הקונה ,שכן הדירה שקנה הוא עצמו עדיין לא הושלמה בנייתה ואין לו לאן ללכת...
שמעון תמה על טענתו :הרי מהיום הדירה שלי! והסכימו שניהם להציע
טענתם לפני רבי ניסים קרליץ .אמר להם רבי ניסים :עפ"י דין ,אין על מה לדון
שהרי המוכר לא התנה זאת בחוזה המכירה ,ומכיון שזה דבר שכיח ומצוי ,הרי
שההפסד הוא של ראובן .שאל ראובן :ומה אעשה ולהיכן אלך? בירכו רבי ניסים
בחום שימצא מקום במהרה ,וכך הוי בס"ד.
ואולם חודש לאחר מכן קנה רבי ניסים דירה לבתו הצעירה ,וכשהגיע הזמן לצאת
מהדירה ,טען המוכר ,כטענת ראובן דלעיל ,שאינו יכול לצאת עדיין ,וכשהפצירו בו
הרי חתם בחוזה שבתאריך זה הוא מפנה דירתו ,ביקש להתדיין אצל רבי ניסים...
המשך בעמוד הבא

ב
השיב
הכתובה,
"בכתובה
הגאב"ד:
דידן אין אפילו רמז
שתוכל האשה ליתן
מעותיו לאחרים בלי
רשות בעלה כלל".
ועל הטענה שהרי
זכות היא לבעל וזכין
לאדם שלא בפיו ,השיב
הגאב"ד בתמיהה :וכי
כל אדם יוכל לקחת
ת
מנכסי זולתו וליתנם
ם
כצדקה לעניים כדי
בעליהן
את
לזכות
ולא יעבור הגזלן כל
עבירה בטענה כי זכין
לאדם שלא בפניו? ומה
מאדם
אשתו
שונה
אחר?! והרי רק לבית
דין הרשות לכפות על
יחיד
אבל
הצדקה,
הנוטל ונותן צדקה בלי
רשות ,הרי הוא גזלן
ואין זו צדקה כלל!

המשך מעמוד קודם

ניסים ,הוא שמע את טענותיהם ,ואמר" :נו ,לא קרה כלום ,תשארו עוד קצת בדירה,
לרבי ניסים
בתי תוכל לגור בנתיים בשכירות" .ואכן המשיך המוכר לגור חודש נוסף בדירה שכבר שייכת לבתו
של רבי ניסים.
יום אחד פגש הלה את רבי ניסים ואמר לו" :אתם לא יודעים איזה ס"ד יש לכם .בחודש שנשארנו
בדירה התפוצץ הדוד-שמש ונגרם נזק גם לצנרת והיתה הוצאה גדולה ,ובזכות הויתור שלכם הכל נפל
עלי ,שהרי אני צריך לפנות את הדירה כשהיא במצב תקין"...
אמר לו רבי ניסים" :א"כ עלינו לשלם לך את כל ההוצאות ,שכן בעצם הדירה כבר שלנו מהתאריך
שנקבע לפינוי .אלא שרצינו להיות יהודים טובים והרשינו לך להמשיך לגור בדירה ,אבל אתה נמצא
שם בתור אורח ולכן פשוט שכל הנזקים עלינו"...
הלמות עמלים

נקיות המעשים...

איש תם וישר התגורר בירושלים ושמו הרב דרור בן דוד זצ"ל ,ראשיתו במשרה בכירה בתעשיה
האוירית והמשכו בקבלת עול תורה והיגיעה בה יומם ולילה) ,הקים כולל ביכורי יוסף וערך לוחות זמני
הנץ .זכה לבנים ת"ח מחברי הספרים' ,שיחת חולין'' ,כרע רבץ'' ,שלום רב' ו'התורה המחכימה' ועוד(.
היה מופת לכל מכיריו בישרות ונקיות המעשים כדוגמא שלפנינו:
במהלך בניית בית הכנסת שיסד ,נתקבלה תרומה גדולה מאד מאחד מקרוביו עבור בניית מקוה
במקום .נעשו חפירות ואף שילם מכספו בעבור האדריכל ,ואולם לבסוף לא הושגו האישורים והתכנית
לא יצאה לפועל ,כפי הנהוג במקרים כאלו חוזרים לתורם ומנסים להעביר את תרומתו למטרות חשובות
אחרות כמו ארון קודש וכיו"ב ,כי חבל להפסיד תרומה כה נכבדה ..אמנם הרב דרור לא עשה כן ,אלא
לקח את כל סכום התרומה במלואו ,אף שכבר הוציאוהו על הבניה ,שילם מכיסו והחזיר הכל לתורם
תוך כדי התנצלות שהתכנית לא אושרה...
מתוך מאמר לזכרו

מעלה נשגבה שלא לנטור למרעים לו ,ואף
ף
להשיב טובה תחת רעה !
נלמד מהפסוק" :ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי
מכרתם אותי ...כי למחיה שלחני אלקים") ...פרק מה-ה(

נמצאנו למדים מעלתו המופלאה והנשגבה של יוסף הצדיק ,אשר לא די שמחל
לאחיו שהשליכוהו לבור נחשים ועקרבים ואחר כך מכרוהו לעבד ,אלא אדרבה,
עוד ניחמם ועודד את רוחם ודיבר על ליבם כי מעשיהם גרמו לו ולהם טובה
גדולה! ובזה הבהיר להם כי זכאים הם ולכן גלגל הקב"ה זכות על ידם.
ישנן ג' דרגות בהעברה על המדות זו למעלה מזו ,ואלו הם :א( אף שמצטער
על העלבון וכואב לו על כך ,בכל זאת מבליג ואינו נוקם ונוטר ואינו משיב
למעליבו כגמולו .ב( מיד כששומע את עלבונו מוחל למעליבו ,ואינו מרגיש
שיש לו על מה לנקום .ג( הוא שמח בעלבונו עד שמרגיש צורך להשיב טובה
למעליבו.
ג' דרגות אלו רמוזות באמרת חז"ל )שבת פח" :(:הנעלבין ואינם עולבין,
שומעים חרפתם ואינם משיבים ,עושים מאהבה ושמחים ביסורים ,עליהם
הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".
ואינו
דרגה א' מרומזת ב"הנעלבים ואינם עולבים"  -אף שנעלב ,מבליג
נו
מעליב חזרה .דרגא ב' מרומזת ב"שומעין חרפתן ואינם משיבים"  -הוא
רק שומע ואינו שם על לבו להיעלב וממילא אינו מקפיד ,דרגא ג' מרומזת
ב"עושים מאהבה ושמחים ביסורין" ששמח בעלבונו כי מבין שמאת ה' היתה
לו זאת לטובתו ,לכפר על עוונותיו ,ולכן כה שמח הוא עד שחש הכרת הטוב
למעליבו ומודה לו על כך שבזכותו מתכפרים לו עוונותיו.
ואולם מצינו לאידך גיסא בדברי חז"ל )יומא כג :(.כל תלמיד חכם שאינו
נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם! וכבר שאלו על כך חז"ל ,הרי אדרבה,
ישנה מעלה להיות מהנעלבין ולא עולבין וכו' שעליהם הכתוב אומר "ואוהביו
כצאת השמש בגבורתו"? ומתרצים חז"ל" :לעולם דנקיט ליה בליביה" ]=אינו
נוקם למעשה ,אך בגלל כבוד התורה צריך לשמור העלבון בלבו[.
מצא לכך הגאון רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל )בספרו דברי שאול( רמז
בפסוק "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב"  -הנשיכה בראש גלויה
וניכרת היא ,ואילו הנשיכה בעקב נסתרת היא יותר ,נמצא שנשיכת הנחש
אינה גלויה ואינה ניכרת .בדיוק כך צריך הת"ח לנקום ,באופן "דנקיט
ליה בליביה" .כלומר :להסתיר בלב ולא לעשות מעשה בגלוי ,וזהו "נוקם
ונוטר כנחש"...

מנה כפולה על שום מה?

ידיד אישי היה לו לגאון מטפליק  -רבי שמשון
אהרן פולונסקי זצ"ל ושמו ד"ר מרדכי אליאש .הוא
מסר לרבי שמשון בכל חודש סכומי כסף לחלקם
לצדקה .הוא לא נהנה מהכספים אף לא בפרוטה
אחת .כי אם חילק הכל לעניי ירושלים .היו שבאו
אליו לביתו ,והיו ששלח אליהם לביתם.
פעם הבחינו בני ביתו ששולח למשפחה פלונית
מנה כפולה ...שאלוהו :מה ראה על ככה? השיב
הגאון" :להוי ידוע לכם שכאשר יצאתי מהפוגרומים
ברוסיה לילך ארצה ,רעבנו ללחם .האיש הזה שאני
שולח אליו כעת ,היה אז גבאי צדקה ,אך קפץ את
ידו ממני ,עכשיו התהפך הגלגל .אני המחלק צדקה
והוא המקבל ,ובכדי שלא להכשל ח"ו בשמירת
טינה ,הריני שולח לו במדה גדושה יותר ,שלא
יטענו ח"ו בעולם האמת ,אולי נקמתי ונטרתי"...
מרביצי תורה מעולם החסידות

"ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"..

פעם נסע הגאון רבי משה שמואל שפירא
זצ"ל במיוחד לירושלים למסיבת "תנאים" לבתו
של תלמידו לשעבר ,מקרוביו תמהו מאד על כך,
שכן באותה תקופה ,מפאת חולשתו ,לא היה נוסע
לשמחות אף של מקורבים ביותר .ומה ראה לנסוע
במיוחד ירושלימה .ועוד לשמחת תלמיד שאינו קשר
אליו במיוחד...
כשהובעה הפליאה לפני בנו ,השיב :מכיון שידוע
על עוולות שעשה אותו תלמיד בדברים שהיו חשובים
לאבי עד מאוד .על כן התבטא אבי שחושש שמא
יש לו נגיעה כלשהי ביחס לאותו תלמיד ,שמה
שאינו נוסע הוא לא מחמת הבריאות אלא מסיבה
אחרת ...לכן בלית ברירה נוסע במיוחד להשתתף
בשמחתו...
הלמות עמלים

ת-רבּ ֹות של שנות ַאלְ ָמנוּת ,הסתיימו בקיץ האחרון.
רו ַ
עֲ ָ ׂש ֹ
גב' פ .מארצות-הברית הלכה לעולמה בגיל קרוב ל,100-
בהותירה אחריה שתי בנות .בעלה הלך לעולמו בגיל צעיר יחסית,
במהלך שהות בארץ-ישראל ,ונטמן בהר המנוחות .כמה פשוט
נו ַתי,
ָמי ו ְ ּׁש ֹ
וטבעי עבורה היה לרשום בצוואתה" :לאחר מלאת י ַ
מבקשת להיטמן בהר המנוחות לצידו של בעלי".
חלקת הקבר הייתה שמורה עבורה עוד מימי חייה  -אך איזה
מסע יסורים היה נכון עבורה דווקא לאחר פטירתה!
*

*

*

כאמור היו לה לגב' פ .שתי בנות .אחת שומרת-מסורת ברמה
כזו או אחרת ,ועל כל פנים משתייכת ל'אורתודוכסים' .והשנייה,
פלורליסטית' .קונסרבטיבית' או שמא 'רפורמית'  -למאי נפקא-
מינה? מה זה משנה?
לצורך הענין נקרא לראשונה 'אסתר' ולשנייה 'פאני'.
מיד לאחר פטירת האם ,החלה אסתר להיערך להטסת הארון
ארצה  -והימים ימי קורונה .גם בתקופה זו מטיסים מתים ארצה,
אך הביורוקרטיה יותר מורכבת .תיכף התברר לה שזו רק הבעיה
הקטנה :אחותה כלל לא שיתפה פעולה ,והפתיעה אותה שהתוכנית
שלה אחרת לחלוטין :קבורה אלטרנטיבית.
ישנן כמה אלטרנטיבות לקבר-ישראל ,אחת גרועה מהשנייה.
במזרח הרחוק היה מקובל שלא לקבור מתים ,אלא לשרוף אותם.
השיגעון הזה חלחל גם למערב ,וזה מה שתכננה  -רחמנא לצלן
 הבת הרפורמית.אסתר התחלחלה! מה מקום לרעיונות הזויים שכאלה כאשר
אמא ציוותה במפורש שרצונה להיטמן בהר המנוחות לצד אבא,
כיצד ניתן להעלות על הדעת להפר את צוואתה ולקבל את האפר
בתוך צנצנת .היה לא תהיה!
אבל עם מחשבות ורצונות בלבד לא מנצחים במערכה .לא היה
בידה כסף להטיס את המנוחה ארצה ,לא מושג איך עושים זאת,
ולא אנרגיה מיותרת להילחם .ובל נשכח שאם המנוחה הייתה
בערך בת  ,100אז גיל ה"יתומות" לא מאוד רחוק משם...
בלית הסכמה מצד המשפחה כיצד לבצע את הקבורה ,המשיכו
הרשויות לשמור על הגופה במקרר .לא יום ולא יומיים  -כי אם
במשך שבועות ארוכים!
*

*

*

בדרך-לא-דרך נודע הדבר לר' יוסי פרנקל ,בעל ארגון "עזרה
ללא גבולות" .אם עד היום לא שמעתם על הארגון הזה ,כנראה
שלא נתקלתם בסבך הביורוקרטיה אבל ר' יוסי בעל הארגון
מוכר כמי שמסייע בסבך הביורוקרטיה ,ובפרט בתקופת הקורונה
כשהבירוקרטיה הנצרכת על מנת להגיע לארץ או לצאת ממנה
לבני חו"ל וההתעסקות עם משרד הבריאות לא פשוטה עבור
תושבי הארץ וק"ו לא לתושבי חו"ל.

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו?
שמעת ממקור ראשון? ספר לנו עכשיו!
פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :

ַה ְּפנִ ּיָה הגיעה לר' יוסי בערוץ פרטי ,והוא הבין ש"אם אין
אני לי מי לי" .בירר את הענין ובחכמתו קלט שעם כסף אפשר
לפתור את עיקר הבעיה.
ר' יוסי שקע בסוגיה והתברר שהסכום שמפריד בין המנוחה
האומללה לקבר-ישראל מסתכם ב₪ 20,000-
אבל כסף מנלן?!
השאלה נשמעת רלבנטית כשהבעיה אינה שלך .אך כל אחד
מבין שאם הבעיה הזו הייתה חלילה שלו ,אזי הסכום הזה לא
היה מפריד בין הבעיה לפתרון .כנראה שאצל ר' יוסי הבעיה של
הזולת היא הבעיה שלו  -והא ראייה :הוא מיהר להשיג הלוואה
על שמו ,ועוד יותר מכך מיהר לזרז את הבאת הגופה וההלוויה
שהתקיימה בארץ  -בתום  80יום מהפטירה!
ביום ב' דראש השנה תשפ"א סיפר ר' יוסי כמשיח לפי תומו
לאמו שתחי' על הסיפור וכאשר תמהה "מה יהיה עם הכסף?
ומה גם ,בתקופת הקורונה!  -הרי אתה בתקופה זו לא עובד ואין
לך פרנסה ,היאך אתה עושה דברים כאלו ,מרוקן לגמרי את
חשבון הבנק שלך ונוטל הלוואה על שאר הכסף?!" השיב ברוגע:
"כשעושים דברים טובים  -השם עוזר!"
*

*

*

'הלו ,ר' יוסי?'
'כן .מי מדבר?'' ------- ----מאוסטרליה ,זוכר אותי?'
'בטח ,איך אפשר לשכוח!'...'תשמע סיפור!'...
לפני שנשמע מה היה בפיו של האוסטרלי ,נציין שבעבר הרחוק
סייע ר' יוסי בגיוס משאבים לארגון חסד ,ובאחד ממסעותיו הגיע
גם לאוסטרליה וכך הכירו השניים.
פלוני מאוסטרליה מספר
וגואל .מיד ִה ְת ַא ְר ּגַנּ ּו לגייס
הקבורה וכו' ,אבל מה קרה
והוא לקח על עצמו את כל

לו כך :נפטר פה יהודי ללא קרוב
עבורו תרומות שיכסו את הוצאות
ברגע האחרון? התברר שיש לו קרוב
ההוצאות.

נשארנו עם הכסף שכבר נתרם ,ובהתייעצות עם התורמים
הוחלט להעביר אותו למת-מצווה אחר  -אז אולי יש לך 'מת-
מצוה'? אני יודע שזו שאלה מוזרה ,יהיו גם שיטענו מצחיקה ,אבל
חשבתי שאתה האדם שמתאים לשאול אותו את השאלה הזו!
ר' יוסי שומע את הדברים וחושב שהוא מתעלף " -רק יומיים
עברו ממתי שסיפרתי לאמא על הסיפור ,אני עומד עכשיו יומיים
אחר ראש השנה וכבר מתקשרים אלי "...הוא מהרהר.
מי שלא יראה כאן יד ה' ,הלא ל'סגי נהור' יחשב.
הכסף הועבר מאוסטרליה לארץ בהעברה מיידית ,ור' יוסי
מהרהר לעצמו" :כשעושים דברים טובים  -השם עוזר!"

קוראים נכבדים :לפני שבועיים פרסמנו מאמר על משקה )תה( טבעי
ובריא אשר לו מעלות רבות ,כמו חיזוק המערכת החיסונית נגד שפעת
ונגיפים בכלל ומחלות אחרות הקשורות ללב ,סכרת ,זרימת הדם.
המשקה בהשגחת בד"ץ הרב רובין ,רבנות בית-שמש
מספר הטלפון הנכון להתקשרות 0545252463 ,02-6480277
שימו לב אין במודעה זו המלצה ,השימוש במשקה באחריותו הבלעדית של המשתמש
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -ויגש
"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך
דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך
כפרעה" (מד ,יח)
מסביר רבינו האור החיים הק' שיהודה התכוון לומר ליוסף 'כי
כמוך כפרעה' ,שלמרות שלב מלכים ביד ה' להטותו לעשות את
הטוב והישר בעיני ה' ,מכל מקום יש חשש שהשרים שלו יבואו
להטות אותו מדרך הטוב ויעוותו את מחשבתו ,ויטו את דעת
המלך לעשות כרצון לבם ,ולכן מבקש יהודה לדבר באזני יוסף
שלא ישמעו השרים ויבואו להטותו' .כי כמוך כפרעה' שלב
מלכים ביד ה' ,ולבך נמצא ביד ה' ,ולא כדאי שיבואו השרים
להטות את לבו היפך רצון ה'.
[מתוך דבריו אלה למדים ,שהשרים יכולים לשנות ולהטות את
לבו ,ממה שהכניס ה' בלבו של המלך].

עשרים ,נמצאו כולם יחד מניסים שלוש מאות .לכן הביא יוסף
שלוש מאות גיבורים ,ועימו יחדיו הרי הם שלש מאות ואחד ואין
השבטים יכולים להניסם ,ויש להם לירא! כפתור ופרח!
(גנא דפלפלי)

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני( "...מד ,יח)

על פסוק זה שבפתח הפרשה שנינו במדרש רבה :אמר רב
סימון :בנימוסין (=בספר החוקים) שלנו כתוב" :אם אין לו -
ונמכר בגנבתו" (שמות כב ,ב).
מדרש תמוה זה נתפרש על-ידי רבי יעקב קראנץ ("המגיד
מדובנא") בדרך הבאה :יהודה מבקש בכל כוחו להניא את
השליט המצרי מלהחזיק בבנימין אחיו כעבד .משום כך הוא
מביא לפניו חוק קדום בדיני גניבה ,שגנב הנתפס בחטא ואין לו
ממה לשלם  -נמכר לעבד ,ובעבודתו פורע את חובו לבעלים.
ולכאורה ,יש מקום לתמוה על חוק זה :כלום ירצה אדם להחזיק
"ויגש אליו יהודה" (מד ,יח)
בביתו עבד ,שהוא גנב ויכול
לפגוע שוב ברכושו? אלא
מובא בילקוט שמעוני (רמז קנ):
ההנחה היא ,שהאדם מטבעו
"נכנסו לתוכחות ,אמר יהודה
"האמנתי כי אדבר"
ישר והגון ,ונאלץ לשלוח יד
ואחריב
חרבי
אשלוף
בגניבה רק מחמת מחסור
חורבנות ...שיגר יוסף לפרעה
יהודי חריף מוח הוזמן לדין תורה אצל אחד מגדולי
ומצוקה .ומעתה ,שאינו עתיד
מאות
שישלח לו שלש
הדיינים שבדור הקודם.
לסבול מחסור בבית מעבידו,
גיבורים".
אותו רב היה ידוע כגאון עצום הבקיא בכל חלקי התורה.
שוב לא ישלח ידו בגניבה.
יש ליתן טעם ,מדוע ביקש יוסף
ואכן ,במהלך הדיון נזרקו מפיו אלפי מראי מקומות
כל זאת  -אומר יהודה  -נכון
להטיל מוראו דווקא בשלש
שכוחים מכל ארבעת חלקי השולחן ערוך.
לגבי גנב רגיל ,שנכשל בחטא
מאות? ונראה לבאר בדרך
היה זה מחזה מפעים ,לראות יהודי השולט באופן כה
מחמת עניו ודלותו .אבל בנימין
בפרשת
פלפול :דהנה איתא
מדויק ומעורר הערצה בכל סעיף והלכה שבתורה.
אחי הוא "בן-טובים" ,שלא
בחוקותי (ויקרא כו ,ח)" :ורדפו
ואז ,בעיצומם של הדיונים הסוערים ,הבחין היהודי
חסר לו דבר בבית אביו .ואם
מכם חמישה מאה ,ומאה מכם
השנון כי מידי מספר רגעים זורק הדיין שלפניו מבט קצר
בכל זאת שלח ידו ברכוש
רבבה ירדופו ונפלו אויבכם
על פיסת קלף קטנה שנחה על השולחן.
הזולת  -סימן שהוא מטבעו
לפניכם לחרב" .והקשה רש"י,
היהודי ,שנון היה ,אבל לא פחות מכך  -סקרן...
גנב; וקיים חשש סביר ,שהלה
דאם
דאין החשבון עולה יפה,
הוא הציץ לתוך הפתק הקטן...
יחזור לסורו בהזדמנות
חמישה מניסים מאה נמצא
-------הראשונה .כלום יסתכן מישהו
שהאחד מניס עשרים ,וא"כ
להחזיק בביתו אדם כזה ,העלול
מאה מניסים אלפיים ולא
בכל יום לשלוח ידו בכליו ובכל רכושו?!
רבבה .ויעויין בשפתי חכמים שביאר ,שתחילת הפסוק עוסק
באדם החלש שבך ,היינו אנשים שאינם גיבורי צבא והם יניסו
חמישה מאה ,אבל סוף הפסוק בגיבורי צבא מדבר שיניסו מהם
"ויגש אליו יהודה" (מד ,יח)
מאה רבבה .נמצאנו למדים שגיבור אחד מניס מאה אויבים
בעצם מדוע דיבר יהודה אל יוסף בכעס? הלא הוא עצמו פסק
(שהרי מאה גיבורים מניסים עשרה אלפים) ,ואדם פשוט מניס
את דינו "הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע
עשרים ,כמו שנתבאר .מעתה ,החשבון נפלא ומאיר :כאן היו
בידו" ואילו עתה כאשר הקל יוסף על העונש ואמר רק האיש
אחד עשר שבטים ,עשרה שאינם גיבורי צבא ,ויהודה שהוא
אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ,נמלך פתאום יהודה
גיבור צבא .נמצא שיהודה רודף מאה ,ועשרת אחיו כל אחד רודף
להתנגד ובתוקף רב ,לפסק הזה? אלא בתחילה היה סבור יהודה

לעי"נ האשה החשובה
מרת מרים יוכבד ב"ר צבי
ליבוביץ ע"ה  -כ"א מר חשון

לעי"נ הרה"צ
ר' פנחס בן ר' בנימין בינוש
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -ויגש
עלילת דם מרושעת התרקמה בעיירה קעלין .בלב האישום ניצב
כי הגיעה שעתם להענש על חטא מכירת יוסף ,ומידה כנגד מידה
רבי שמואל הלוי קעלין ,בעל ה"מחצית השקל" .גופת גוי נמצאה
לא בטלה ,הם מכרו את יוסף לעבד ,והריהם נלקחים עתה כולם
ללא רוח חיים כשלצידה סכין שכביכול נהרג בה.
לעבדים ,והצדיקו את דינם ,וע"כ אמר מה שאמר ,אבל משראה
גויי העיירה הגיעו לבית המשפט ודרשו נקם מהרוצחים ,הם
יהודה ,שהוא משחרר את כולם ,ולוקח דווקא את בנימין לעבד,
טענו שהסכין שייכת ל"מחצית השקל".
שבכלל לא השתתף במכירתו אז התברר לו שזו רק סתם עלילת
נקרא רבי שמואל למשפט ושם נשאל האם הסכין הזו שלו .הוא
שווא ,וע"כ "ויגש יהודה" להתנגד לעלילה זו ,בתוקף ובדברים
ידע היטב איזה אישום עומד כנגדו ונגד הקהילה ,ובכל זאת השיב
(אלשי"ך)
קשים.
בקול רגוע :הסכין שייכת לי ,מביתי נגנבה .אולם אני מכחיש כל
קשר לרצח.
"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני" (מד ,יח)
בני הקהילה תמהו לדבקותו של רבם במידת האמת ,לפחות
נאמר בבראשית רבה צג ו'" :אמר רבי סימון בנימוסין שלנו כתיב
בעת שכזו כדאי שישנה ממנה.
(שמות כב ,ב) 'ואם אין לו ונמכר בגנבתו' ,וזה יש לו לשלם".
בסופו של דבר השופטים אכן מצאו כדברי הרב :הסכין נגנבה
קשה ,הלא יהודה רוצה לפטור את בנימין מ"ואם אין לו ונמכר
מביתו והוא זוכה .או אז הסביר הרב למשתאים :כאשר עמד
בגנבתו" על ידי תשלום הגנבה ,אם כן היה עליו להקדים את
יהודה מול יוסף ונדרש להביא את בנימין ,סבר הרי שיוסף לא
הרישא של הפסוק שהוא עיקר טענתו" :בנימוסין שלנו כתיב
מכיר את בנימין ,לפיכך יכל יהודה להביא כל מי שירצה ולומר
'שלם ישלם'"? (אמנם יש מהדורות
שזהו אחיהם .אולם אף בשעת
של המדרש שבהן כן מוזכר
הסכנה דבק באמת והודיע
הפסוק מראשיתו ).ועוד יש
שאינם יכולים לחזור
להקשות :מה מועילה טענת
-------למצרים בלי אחיהם הקטן.
יהודה כי יש ביד בנימין לשלם
היה רשום עליו ,בכתב אשורית" :שיוויתי ה' לנגדי תמיד".
(במחשבה תחילה)
את גנבתו ,והרי יוסף יכול
פנה היהודי בפליאה לאותו דיין :ילמדנו רבינו ,כיצד זה
להשיבו כי אין מדובר בחפץ
ייתכן? הרב הוא הרי גאון עצום! בעל זיכרון אדיר! הרב שולט
קשורה
"ונפשו
אלא
רגיל שיש לו ערך מוגדר,
בכל חלקי התורה  -ישר והפוך! אז כיצד ,יסביר לי הרב,
מיוחד
בגביע
מדובר
כיצד דווקא את הפסוק המוכר הזה  -אינו זוכר???
בנפשו" (מד ,ל)
ולגביע
מנחשים,
שבעזרתו
--המשגיח רבי אליהו לופיאן
כזה אין ערך כספי!
לעסוק
אדם
יכול
אותנו:
לימד
הרה"צ ר' אשר פריינד זצ"ל
זצ״ל היה מספר ,שהכיר
בספר "פניני קדם" מביא
של
כביר
מלאי
לעצמו
לאסוף
הוא
יכול
ושנים,
ימים
בתורה
יהודי חופשי שהיה חדור
בשם "לקוטי שושנים" שענין
דיבורי אמונה  -אבל כל אלו הם רק 'דיבורים' ...דיבורים ותו
אהבה עזה לתורה ולומדיה,
אחד מתרץ בשני :אם יהודה
לא! בשביל לחיות עם ה'  -צריך לעבוד קשה! צריכים
כשהתעניין אצלו מאין
היה אומר לו "שלם ישלם",
להילחם עם עצמינו!
צמחה לו אהבה שכזו ומה
באמת היה יוסף יכול לדחותו
כי כמה שקשה להתעמק בסוגיה מוקשה  -הרבה יותר קשה
מקורה ,גילה היהודי את
בטענה שלגביע אין ערך
ואמונה...
התבוננות
עם
ות
לחי
מקור הדברים וזה סיפורו:
כספי .לכן אמר לו יהודה:
בצעירותו נסע לראדין על
(נקודות של אור  -ספינקא)
"אם אין לו ונמכר בגנבתו",
מנת להתקבל כתלמיד
ואומרת הגמרא (קידושין יח
בישיבתו של החפץ חיים ,את
ע"א) "גניבו חמש מאות ,ושווה
הבחינה עבר בקלות והנהלת הישיבה מצאה בו כלי מוכשר
אלף  -אינו נמכר כלל" .לכן טען לו יהודה טענת "ממה נפשך":
בידיעת התורה ,אלא שבסופו של דבר לא נתקבל לישיבה ,מצאו
אם תסכים  -אזי "שלם ישלם",
בו דעות נפסדות והוא קיבל צו ופקודה לעזוב את הישיבה ללא
ואם תאמר שלחפץ הגנוב אין ערך  -אזי גם לבנימין אין ערך ואם
שהות.
כן עליך לשחרר אותו.
"כבר איחרתי את הרכבת האחרונה היוצאת מראדין ,אנא,
ירשוני לעשות את הלילה בישיבה ומחר אעזוב את העיר" התחנן
"ידבר נא עבדך דבר באזני אדני" (מד ,יח)
הבחור" ,אין לך מקום בישיבה" באה התשובה.
"אבל היכן אלין הלילה"? שאל את החפץ חיים ...וכאן התגלתה
על דרך הצחות ,אמר יהודה ליוסף :יקום אותו העבד שרדף
מידת אהבת ישראל של גאון ישראל האיש החפץ חיים" ,בדירתי
אחרינו וילחש לך באזנך ,שהרי מי כמוהו יודע שכל דבריך
יש עליית גג תוכל לשכב שם ללינת לילה" אמר ,והוא החפץ חיים
(מעשה ה')
עלילות המה שאין להן שחר.
בעצמו הכין לאורחו מיטה נוחה והלה נשכב ונרדם.
ויהי בחצי הלילה והדלת נפתחה בלאט ומתוך החשיכה מבחין
"כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון
האורח כי החפץ חיים שהיה זקן בא ימים נכנס אל החדר לבדוק

איננו איתנו" (מד ,כו)
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -ויגש
את מידת הקור בחדר ,משהרגיש כי האוויר קריר פשט את
מעילו בו היה עטוף וכיסה את הבחור הישן.
סיים האיש בקול נרגש וחנוק מדמעות את סיפורו לרבי אליהו
ואמר ,המעיל ההוא מחמם אותי עד היום הזה.

"והנה עיניכם רואות ...כי פי המדבר אליכם"
(מה ,יב)

מפרש רש"י" :בלשון הקודש" .מבואר מדבריו שיוסף ציין
כהוכחה לזהותו את העובדה שהוא מדבר בלשון הקודש.
הרמב"ן תמה על הוכחה זו ,הוא קובע שבתקופה ההיא ידעו
"ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי וייגשו ,ויאמר
רבים במצרים את לשון הקודש ,ועל אחת כמה וכמה
להם אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי
שהמושלים הכירו את השפה! ואם כן תמוה כיצד הוכיח יוסף את
זהותו מכך שדיבר בלשון הקודש?
מצרימה" (מה ,ד)
כדי ליישב את תמיהתו מקדים רבי אברהם מאיר גלאנצר
כאשר נתוודע יוסף אל אחיו ,אמר להם (בראשית מה ,ג)" :אני
שליט"א (מוריה ,כסלו תש"ס) ומביא שאלה אחרת :כיצד לא
יוסף העוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו",
זיהו האחים את יוסף לפי קולו? (-והרי מבואר הלכה שניתן
ואחר כך קורא להם שוב (פסוק ד)" :ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא
לסמוך על 'טביעות עין של קול") .רבי יהונתן אייבשיץ (תפארת
אלי" ,וייגשו" ויאמר להם "אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי
יהונתן) מיישב זאת כך :זיהוי על סמך הקול מתאפשר רק כאשר
מצרימה" ,ולכאורה לא מובן ,מה הוסיף להם עתה מה שלא אמר
האדם משתמש באותה שפה בה הכירו אותו לפני כן ,וזאת
להם בתחילה .הלא כבר אמר להם קודם "אני יוסף" ועתה
משום שלכל שפה יש מבטא ואופן היגוי שונה "עד שמי שמכיר
כשניגשו אליו מה הוסיף בדבריו? וביאר הגאון רבי עזרא עטיה
בלשון אשכנז ,ואינו מכיר בלשון צרפת ,ושומע את חבירו מדבר
זצ"ל על פי מה שכתב רבי יהונתן
בלשון צרפת אינו מכירו
אייבשיץ (יערות דבש דרוש טו)
בקולו" .ואם כן מובן מדוע לא
על דברי דוד המלך בשעה
זיהו האחים את יוסף לפי קולו.
"ונאמן אתה להחיות מתים"
שבכה על אבשלום בנו אמר
מכיוון שהם הורגלו לשמוע
(שמואל ב יט ,א) "בני בני
ר' אשר היה אומר :כדי שתהיה 'תחיית המתים'  -צריך
אותו בלשון הקודש – ובמצרים
אבשלום" "אבשלום בני" -
קודם לכן שיהיה 'תחיית החיים'...
הרי שוחח איתם יוסף בשפה
שבע פעמים "בני" ,ובכל פעם
כי כל עוד אנחנו לא מתחילים 'לחיות' באמת ,כל זמן
זרה באמצעות מתורגמן.
ממדור
שאמר "בני" העלה אותו
שאנו מסתובבים בפנים נפולות והבעה עצובה  -איזו
לפי"ז – אומר הרב גלאנצר –
אחד של גיהינום ואמר שבע
תועלת תהיה בתחיית המתים? הם הרי יקומו למקום יבש
מיושבת גם תמיהת הרמב"ן:
פעמים כנגד שבע מדורים.
וחסר חיים!
כאשר יוסף מציין בפני אחיו
והקשה ה"יערות דבש" וכי
אבל ,אם נתחיל לחיות ,אם נחיה חיים אמיתיים  -מלאי
את העובדה שהוא מדבר
אמירת "בני" כאמירת "קדיש"
שמחה ומשמעות ,נוכל להאיר גם לשוכני העפר ולעוררם
בלשון הקודש ,אין כוונתו
מגיהינום?
שתוכל להוציאו
לתחייה...
להוכיח שהוא יוסף מעצם
ותירץ ,כי דוד באמרו בני בני
(נקודות של אור  -ספינקא)
השימוש בשפה ,אלא שכוונתו
אבשלום ,נתכוון ללמד עליו
לומר לאחיו שכעת הם יכולים
סנגוריא ,כי הטבע לא נותן לבן
לזהות אותו לפי טביעות הקול
למרוד באביו ,ואיך זה קרה
– שכן הם הורגלו בעבר לשמוע אותו מדבר בשפה זו!
שאבשלום מרד באביו? אלא ודאי זו היא גזירה מן השמים כמו
שאמר הכתוב (שמואל יב ,יא)" :הנני מקים עליך רעה מביתך",
"לכולם נתן לאיש חליפות שמלות" (מה ,כב)
ובכן אין עליו כל כך אשמה ,והמעט שהיה לו נתכפר בהריגתו
ראיתי לרב שער בת רבים ז"ל שהקשה ,מה כוונת יוסף כשנתן
והגם שאם לא הייתה לו נטייה כזאת ,לא היו מגלגלין כך על ידו,
להם חליפות שמלות ,הרי לא היה חסר להם בגדים? ונראה לומר,
על כל פנים כיוון שיש גזירה הדבר נעשה יותר בקלות אף שהוא
לפי שנאמר קודם לכן כשמצא את הגביע באמתחת בנימין
נגד הטבע ולזה אמר :בני אבשלום! אבשלום בני! איך עשית
"ויקרעו שמלותם" ,לכן הוצרכו להחליף בגדים( .בכור יעקב)
זאת?! הלא ודאי זוהי גזירה מן השמים ועל ידי כך היה מצילו
מגיהינום .ועל פי הקדמה זו ביאר הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל את
נבהלו
הכתוב הנ"ל ,כי תחילה אמר להם יוסף "העוד אבי חי" .כי
"ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים" (מה ,כג)
מפניו רצה לעודדם שוב קראם ואמר להם" :אני יוסף אחיכם!"
למה הוא שלח עשרה ולא אחד-עשר? הרי אחד-עשר שבטים
כאן הוסיף "אחיכם" ,לומר להם כי לפי הטבע לא ייתכן שאח
עולים חזרה .מבאר המושב זקנים ,בשם רבינו אפרים :שבאמת
ימכור את אחיו ,ואם בכל זאת עשיתם זאת ,אין זאת אלא
יוסף לא שלח את בנימין חזרה .אמר להם יוסף – אתם תעלו
בגזירה מן השמים "כדי להחיות עם רב" ,ובכן "אל תעצבו ואל
חזרה ובנימין נשאר איתי היות ויעקב אבינו חשש ,שמא יקרה לו
ים
יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה ,כי למחיה שלחני אלוק
אסון בדרך ,אמר יוסף ,תשאירו אותו כבר פה ,בין-כה יעקב
לפניכם" .ודו"ק כי נחמד ודפח"ח.
עומד לרדת לפה ,שלא יקרה לו אסון בדרך .לפי"ז אומרים
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -ויגש
תורה בזמן זה ,בהוסיפו ,שרבינו היה רגיל בין מנחה למעריב
המפרשים  -מובן למה יהודה נענש ,כתוב בגמרא (מסכת מכות
ללמוד עם בעלי הבתים הלכות פסוקות ודינים פשוטים שצריך
יא ).שעצמותיו של יהודה ,היו מתגלגלים בארון ארבעים שנה,
כל אחד לדעת ,עד שכל האנשים הפשוטים ביותר ידעו את כל
כי נידוי אפילו על תנאי צריך הפרה ,והיות ויהודה קיבל על עצמו
ההלכות הנוגעות להם.
אנכי אערבנו מידי תבקשנו  ,אז היות והוא עשה נידוי על עצמו,
שאל אותו אחד ,אם ידעו הלכות רבות כל כך ,מדוע קרא להם
התגלגלו עצמותיו במדבר .שואלים כולם – למה התגלגלו ,הרי
אנשים פשוטים ,השיב להם" :אז איך זאג דיר אז זיי זענען געווען
הוא החזיר אותו? עפ"י המושב זקנים הזה ,הוא לא החזיר אותו
פראסטע יידן  -זענען זיי געווען פראסטע יידן" [כשאני אומר לך
באמת ...אמר "שיישאר במצרים" ,אם ככה ,הוא לא יכל לקיים
שהם היו אנשים פשוטים – הם היו אנשים פשוטים] ,וסיפר לו
אנכי אערבנו מידי תבקשנו  ,כי הוא לא הביא אותו .אמנם לא
לדוגמה ,שהוא היה רגיל להקשיב לשיעורו זה של רבינו ,ופעם
קרה לו שום דבר ,אבל הוא נשאר במצרים.
אחת לאחר הלימוד שמע שאחד המשתתפים בשיעור אמר
לחברו" :ער פרעדיגט וואסער  -און טרינקט וויין"[ ...הוא מטיף
"ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים" (מה ,כג)
מים  -ושותה יין] כלומר ,שאינו נאה דורש ונאה מקיים .זאת
שואל המהר"ל (גור אריה) על הפסוק :למה כזאת עשרה
כאשר בשיעור אמר רבינו שבשעת קריאת שמע צריך הקורא
חמרים? משיב המהר"ל ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים .אמר
להשמיע לאוזניו ,כאשר טענו הם בטענם שרבינו בעצמו רק
יוסף ליעקב ,אבא ,אתה רואה את
שפתותיו נעות בעת קריאת
החמורים האלה ,אתה רואה שהם
שמע ,וקולו לא ישמע כלל.
נושאים מכל טוב מצרים ,שום
על כך אמר המהר"ם שיק,
חמור לא יודע מה יש לו על הגב,
"דע לפני מה אתה עומד"
שלא כן הדבר ,אלא כאשר
אומרים לו "לך" ,והוא מתחיל
בעל ה'מסילת ישרים' אומר ...שורש העבודה התמימה
קרא רבינו את הפסוק הראשון
ללכת ...אין לו שום שליטה ,על
הוא  -שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו!
בקריאת שמע ,היה רגיל
מה שיש לו על הגב .אומר
מסביר ה'מכתב מאליהו' :כל התזוזות שיש לאדם במצב
לשפשף במצחו בדבקות
המהר"ל  -מבקש יוסף מאביו:
המטרה
מהי
לעצמו
הגדיר
לא
שהאדם
מכך
מגיעים
רוחו
עצומה ,ופניו נעשו כאש להבה,
"אבא ,כמו שחמור לא יודע מה
שלו בחיים!
עד שכאשר סיים את הפסוק
יש לו על הגב ,ככה השבטים,
אדם היודע בבירור את מטרת חייו  -אינו מתרגש ממצבי
הראשון ,היו ידיו נופלות מעיניו
היו
לא ידעו מה הם עושים ,הם
רוח חולפים! שום סערה לא תזיז אותו מהמטרה!
בלי כח ונשתנתה צורתו
מחוסרי שליטה במעשים
מי שעדיין לא הגדיר לעצמו את הכיוון  -הריהו עומד כמו
ונתחוורה כסיד .לכן היו רק
שלהם ,אל תתבע מהם שום
הוא
אחד
יום
מנשבת...
שהרוח
כיוון
לכל
המתנפנף
דגל
שפתותיו נעות מרוב דבקות,
דבר! אלוקים חשבה לטובה".
מתעורר עם מצב רוח לדבר מסויים ,ולמחרת הוא מאבד
וכאשר הש"ץ הסתכל בפניו,
את החשק  -והוא מנסה את מזלו בכיוון אחר...
וראה שפסקו שפתותיו מלנוע,
כאשר הוא מרגיש מעט חסום ,הוא יעדיף לחפש מטרה
"ולאביו שלח ...מטוב
ידע שגמר ואמר "ה' אלוקיכם
להתמודד...
מאשר
אחרת
אמת" .ואילו האיש הפשוט
מצרים" (מה ,כג)
(נקודות של אור  -ספינקא)
הזה ,דימה בנפשו שרבינו אינו
יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו
קורא קריאת שמע כהלכה -
(רש"י)
"איז ער נישט געווען קיין פראסטער איד?!" [האם לא היה אדם
פעם לפני סעודת שבת ,שמע הרה"ק האדמו"ר האמצעי
(ספרא דמלכא)
פשוט?!]
מלובביץ' זיע"א את הגבאי מתווכח עם חסידים על כמות היין
שהם עתידים לתרום לשולחן.
"כל הנפש לבית יעקב...שבעים" (מו ,כז)
אמר להם הרבי ,מדוע לא אמרה התורה בפירוש שיוסף שלח
עשו ,שש נפשות היו ...קורא אותן נפשות ביתו (לו ,ו) יעקב
לאביו יין? והטעם הוא משום שנאמר בגמרא "הדיבור רע ליין"
שבעים ...קורא אותן נפש לפי שהיו עובדים לאל אחד" (רש"י).
(כריתות ו ע"ב) על יין אין מדברים ,יין נותנים.
המהות של ישראל היא אחדות ,כי הם מאוחדים סביב הקב"ה
ותורתו ,נפש  -רצון כמו "אם יש את נפשכם" ,ואצל עשו יש לכל
"ויבך על צואריו עוד" (מו ,כט)
אחד רצונות שלו ,וזה כי כל אחד דואג לביתו לחייו הגשמיים,
אמרו רבותינו מכאן שקרא קריאת שמע (רש"י).
אבל כאשר מתאחדים סביב רצון אחד נקראים נפש ,כי הרצון
הרה"ג רבי ליפמאן ראזענבערג מק"ק קראסנע סיפר ,שרבו
הוא משותף ומאוחד ,ולכן גם לא הוזכר ביתו כי אין זה רצונות
המהר"ם שיק היה רגיל לנסוע בכל שנה לאיזה כפר סמוך לעיר
ארציים אלא רוחניים ,תלמידי חכמים נקראים חברים ,כי
חוסט כדי לפוש קמעא.
(רמב"ם)
חברתם היא האמיתית.
ראה בכפר ההוא ,שבין מנחה למעריב מעבירים אנשים את הזמן
בדברים בטלים .ציוה להם
שיקבעו שיעור בלימוד
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בסיעתא דשמיא
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{ אז נדברו }
פרשת ויגש תשפ"א | גליון מספר  | 494לסדר:

"ויאמרו החייתנו"

"

מסר קצר ונקודתי לעשרה בטבת

(גם כשהוא חל ביום ששי)...

המאמר הזה מוקדש לעשרה בטבת!! אני בסה"כ מקריא כמה פסוקים שמדברים על עשרה בטבת ...בתור נקודה למחשבה
מה אפשר להתחזק ולקחת מהצום הזה שהוא בדרך כלל מגיע אלינו ככה באמצע השגרה ...ובפרט השנה שזה יום ששי ...אז
משהו!!! לפחות משהו...
ובכן :המקור הראשון לתאריך של עשרה בטבת הוא בנביא יחזקאל פרק כ"ד ...שהקב"ה מתגלה ליחזקאל ביום עשרה בטבת
ואומר לו :כתב לך את שם היום ,את עצם היום הזה!!! שביום הזה עתיד להתחיל המצור ...ושם!!! באותה נבואה יחזקאל
ממשיל את המצור לבישול בסיר!!! "ומשול אל בית המרי משל ...כה אמר ה' שפות הסיר שפות וגם יצוק בו מים ...אסוף
נתחיה ...מבחר עצמים מלא ...גם בשלו עצמיה בתוכה" בקיצור :כמו שאדם רוצה לאכול בשר ...אבל אי אפשר לאכול
אותו ...הוא עדיין לא ראוי לאכילה ...בפרט העצמות הקשות שא"א לפרק אותה ...מה הגברת עושה?? מכניסה את הכל לתוך
סיר ומניחה אותה על האש!!! ומחכה בסבלנות שהבשר יהיה ראוי לאכילה ...על אותו משקל זה הרעיון האכזרי של המושג
מצור!!! נבוכנדצאר רוצה לאכול את עם ישראל ...אבל אי אפשר!!! הם עדיין לא בשלים לזה ...יש חומה איתנה ...הם נלחמים
בעקשנות ...לא מאפשרים לאויב להיכנס ...נו ...מה עושים שרוצים בשר והוא עדיין לא ראוי לאכילה?? מכניסים אותו לתוך
סיר ...עושים מצור ...האויב סוגר אתכם לתוך סיר שנקרא מצור ...ומתחיל לבשל אתכם ...נותן לכם להתבשל בתוך המיץ של
עצמכם עד ש ...ש ...שתגמרו להתבשל ברעב ובחוסר כל ואז תתרככו ותכנעו ותהיו נוחים להיכבש ...עד כאן הנמשל של
המשל!!! כעת הלאה!!!! מה הנמשל של ---הנמשל?? לאן הנביא חותר בכל המשל הזה???
מתנבא הנביא יחזקאל באותו יום עשרה בטבת ואומר" :לכן כה אמר ה' אלוקים ,אוי עיר הדמים ,סיר אשר חלאתה בה,
וחלאתה לא יצאה ממנה ...גם אני אגדיל המדורה הרבה העצים והדלק האש התם הבשר והעצמות יחרו" לכל אחד
מאיתנו יש סיר!!! סיר של עוונות ...סיר שהולך ומתמלא באוכל מקולקל ובמחדלים רוחניים ובחטאים ובעוונות ...אבל זה
עדיין לא בעיה!!! זה שיש לנו מחדלים ...זה שלפעמים מצטבר בסיר אוכל ישן שעושה ריח ...זה נורמלי!!! זה שיש לנו
לפעמים מעידות רוחניות ...זה נורמלי!! כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ...בשביל זה יש לכל סיר מכסה...
ואפשר תמיד לפתוח את המכסה ולרוקן את הסיר ...בדורנו יש אפילו אפשרות לשים את הסיר בכיור ולנקות את הסיר ...יש
פתרונות!!! אפשר תמיד לחזור בתשובה ...יש תמיד פתח של תשובה ...ואפשר לרוקן את העוונות ...לכה"פ לדלל אותם...
שהסיר לא יהיה מלא בעבירות ...דא עקא!! הבעיה מתחילה כשמשאירים את הסיר עם כל הלכלוך ולא מרוקנים!!! סיר אשר
חלאתה בה וחלאתה לא!!! לא יצאה ממנה ...ותכל'ס הסיר מסריח ...ואי אפשר להשאיר את זה ככה ...אם היהודי לא מרוקן
את הסיר ...אין ברירה אלא להסיק את הסיר מלמטה ...כידוע :לאשפה יש שתי פתרונות!!! או לפנות אותה לפח העירוני ...או
לשרוף אותה( ...גם הפח העירוני בסופו של דבר מתפנה לשריפה מרוכזת ...רק זה כבר לא עניין שלך ...כי אתה מצידך פינית )...והקב"ה פונה לעם
ישראל בתחינה ואומר להם :הסיר מסריח!! צברתם המון המון חטאים ועוונות ...נו ...תפנו כבר את האשפה ...בשביל זה יש
מכסה שאפשר לפתוח אותו ..למכסה הזו קוראים תשובה!!! בתשובה אפשר לנקות סירים הכי מלוכלכים ...אם אתם תפנו
את האשפה מהסיר ...אז אני כבר "אשא ואני אסבול ואמלט "...אני כבר אמחה את העוונות כעב וכענן ואשליך במצולות ים
כל חטאתיכם ...אבל!!! אם אתם לא תפנו את האשפה מהסיר ..אני אאלץ להסיק את הסיר במקום וזה כבר יהיה מצור אכזרי
וכואב...

החשבון הנפש שנדרש מאיתנו בעשרה בטבת!!! זה לזכור תמיד ש ...שאנחנו לא שוקטים על השמרים ...אנחנו צוברים!!!
אנחנו תמיד בצבירה!! כמו בן אדם שמושך כל הזמן כסף מהבנק הוא צובר חובות ...ככה בן אדם שחי בלי חשבון הוא צובר
עוונות ...ובא לא ניכנס כעת למוסר ותוכחה ...תכל'ס ...במשך הזמן אנחנו צוברים עוונות ...ו ...וצריך מידי פעם לדלל את
הסיר!!! בשביל זה יש לנו כל מיני תאריכים כאלו באמצע השנה ...הזדמנויות לחשבון הנפש ...נו ...אולי הגיע הזמן לעשות
איזה ניקיון קטן ...כמובן ניקיון שיגיע ממני!!!! להתחזק ...לעשות שוב פעם בדק בית איזה תפוחים רקובים אולי מתפתחים
אצלנו בבית שצריך מהר לסלק אותם...
הפתח הזה של הסיר!!! הוא פתח רשמי שיש רק לעם ישראל ...לאומות העולם אין את זה באופן רשמי! ולכן אומות העולם
צוברים וצוברים ...וברגע שהוגדשה הסאה הקב"ה מכלה אותם אבל לעם ישראל יש משהו ששורק!!! יש איתותים ...הההלו...
הגיע הזמן לעשות ניקיון...
יש לנו דוגמא מאוד מוחשית ממנשה בן חזקיהו שעשה הרע בעיני ה' ...והנביא מתבטא עליו "אשר מלא את ירושלים מפה לפה "...בקיצור:
הסיר של העוונות התמלא עד הסוף ...ואז ...מידה כנגד מידה לקחו אותו ושמו אותו בתוך סיר והתחילו לבשל אותו ...ואז!!! מנשה נזכר
שיש פתח בסיר!!! הוא נזכר בפסוק "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך "...מנשה ניצל את הפתח
חירום הזה ולמרות שהסיר היה מלא ...הוא הצליח לפתוח אותו ולשוב בתשובה ולרוקן את הסיר ...והקב"ה חתר חתירה וקיבל אותו ...ומאז
מנשה הוא סמל ודוגמא לנו לתשובה שמתקבלת!!! כל אחד מאיתנו בצבירה שלו ...במחדלים שלו ...זה הזמן ...באמצע השנה ...לא לחכות
שהסיר יגלוש ...להחליט על חיזוק ...להחליט על רצינות ...להתחיל לדלל את הסיר!!!! כל אמא יודעת שא"א לחכות לניקיון של פסח ...הבית
צובר אבק וצריך מידי פעם לחבוט כורסאות ...לנקות שמשות ....כדי לרענן את הבית!!!! מומלץ בחום שזה תמיד יגיע מצידנו...

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com

להשתתפות בהוצאות
הגליון:

בבנק:
חשבון 482507
בנק פאג"י
סניף 704

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

8400-127457
תודה מראש!!!
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איך סולחים יותר בקלות??

נו ...באמת ...איך אחי יוסף לא "עלו" עליו??...
בפרשיות אלו יש שאלה שתמיד צפה ועולה :איך באמת אחי יוסף לא עלו עליו??? הרי היו פה כ"כ הרבה
סימני שאלה וכ"כ הרבה דברים מחשידים שהיה להם את כל הסיבות לחשוד שמדובר פה ביוסף ...אז איך
הם לא עלו עליו?? איך מישהו טען לי :אם אני הייתי האח מספר  31מאחי יוסף ...והייתי מגיע איתם
למצרים תוך עשר דקות הייתי "עולה עליו "...הייתי בטוח קולט שזה יוסף!!!! נו ...מה אתה אומר??? הוא
צודק או לא צודק???
אמרתי לו :אתה צודק!!! גם אני חושב כמוך ...אם אני ואתה היינו שם ...מהר מאוד היינו מקשרים את
הסיפור הזה ליוסף ..והיינו קולטים שזה יוסף ...נו ...אז למה האחים לא קישרו שזה יוסף?? התשובה היא:
שאדרבה ...אחי יוסף יותר מידי קישרו!!!! הם היו משוכנעים במאת האחוזים ש"איש אדוני הארץ" הזה
שמתנכר אליהם כעת -קשור למכירת יוסף ...הם מהרגע הראשון הבינו את זה!!!! "אבל אשמים אנחנו"...
הם מיד קישרו את ה"צרה" הזו למכירת יוסף ...רק מה?? דווקא מרוב שהם קישרו ...הם קישרו את זה
ישירות לרבש"ע!!!!! הם הבינו שהקב"ה הוא זה שמעניש אותם כעת על מכירת יוסף ...אה ...אז לחשוב
ש"במקרה" גם השליח משמים להעניש אותם זה יוסף בכבודו ובעצמו?? על זה הם לא חשבו ...ואתה יודע
למה הם לא חשבו?? כי ...כי זה לא כ"כ רלוונטי ...הבנת מה התשובה??
אם אחי יוסף זה היה אני ואתה ...ויוסף היה "נופל"עלינו פתאום ...אז אנחנו היינו באמת מתייגעים
במחשבות ופרשנויות ...מי זה הבן אדם הזה ...מה הסיפור שלו ...מה הוא רוצה מהחיים שלנו ...ואיך
מתפטרים ממנו כמה שיותר מהר ...אם אחי יוסף היו מחליטים להעלות את השאלה הזו כנושא ...אז
באמת תוך שתי דקות הם היו עושים אחד ועוד אחד וקולטים שזה יוסף ...אז זהו שלא!!! אחי יוסף בכלל
לא ראו את האיש הזה מול העיניים ...הוא כשלעצמו בכלל לא עניין אותם ...הוא בכלל לא היה הנושא...
כש"איש אדוני הארץ" התחיל להעליל עליהם עלילות הם היו מוטרדים בדבר אחד!!! "מה זאת עשה
אלוקים לנו "...זה הדבר היחיד שהטריד אותם!!!! מה הרבש"ע מדבר איתנו דרך האיש הזה...
זו הסיבה שהם לא קלטו שזה יוסף!! כי הם לרגע אחד אפילו לא היו עסוקים באיש הזה ...המקל עצמו לא
העסיק אותם ..הם היו עסוקים ב"מה ה' רוצה מהם" דרכו...
ומה שאני אומר עכשיו זה לא מליצה!!! זה מוזכר בפירוש בתורה ...בפרשה הקודמת כתוב שבאמצע
שיוסף חושד בהם ו"מעליל עליהם "...הם פתאום עוזבים אותו ...נותנים לו לחכות ...והם מתחילים להתדיין
בינם לבין עצמם "ויאמר ראובן אבל אשמים אנחנו ...אשר ראינו צרת ...והם לא ידעו כי שומע יוסף כי
המליץ בינותם "...אתה קולט מה קורה פה?? איש אדוני הארץ יושב כעת מולם ויש לו טענות ...הוא מדבר
איתם ...והוא מחכה לתשובה!!! אבל הם בכלל לא איתו ...הם עזבו אותו ...הם אפילו לא רואים צורך לענות
לו (או לכה"פ לחשוב מה כדאי לענות לו) הם כעת עסוקים בלדון בינם לבין עצמם "מה עשה אלוקים לנו".
זאת אומרת :הם לרגע אחד לא ראו אותו כנושא!!! הם הבינו מיד שהקב"ה מדבר איתם דרכו ...והם גם
הבינו מיד שזה קשור ליוסף ...אה ...אולי במקרה זה גם יוסף בעצמו??
מה זה משנה ...הם לא חשבו על זה ...כי המידע הזה לא היה רלוונטי בשבילם...
--עכשיו!!! המדהים הוא שבאותה שעה שאחי יוסף לא מקשרים ולא "קולטים" שיש קשר בין "איש אדוני
הארץ" ליוסף הצדיק ...באותה שעה יש עוד מישהו שלא מקשר ו"לא קולט"!!!! תנחש מי??? יוסף הצדיק
בכבודו ובעצמו ...הרי ליוסף יש כעת את כל הסיבות שבעולם לנטור איבה ושנאה לאחים שלו שמכרו
אותו למצרים וכעת שהוא עלה לגדולה לחשוב מחשבות איך לנקום בהם ...אבל יוסף לא מקשר ....יוסף
מבין וחי כל הזמן ש"לא אתם מכרתם אותי הנה כי האלוקים "...ממילא הוא לא כועס עליהם בכלל ...אין
לו שום טינה כלפי אחיו ..אדרבה ...יש בלבו רק אהבה וחמלה וגעגועים ...שים לב מה קורה פה!!! יש פה
כביכול "אי הבנה" כפול ...יש פה שני אנשים שלא "מקשרים"!!!! האחים מבינים כל הזמן שהכל בגזירת
עליון והכל משמים ולכן!! לכן הם לא מקשרים ולא מעלים על דעתם מי האיש הזה ואולי הוא יוסף...
ובמקביל באותה מידה!!! יוסף בעצמו גם הוא לא חושב לרגע שהם מכרו אותו ...כי גם הכל בגזירת עליון
והכל משמים!! ותכל'ס ...איפה הם נפגשים??? איפה הם מתקשרים??? בשמים!!!! האחים מבינים שה'
בשמים מעניש אותם על מכירת יוסף!!! יוסף במקביל מבין שה' משמים שלח אותו לכאן וזה בכלל לא
האחים ...ברגע ששבטי י-ה נפגשים בשמים ...ברגע שכל הקצוות מבינים שאין עוד מלבדו והכל בגזירת
עליון ...כעת עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן ...כעת אפשר לעשות
שלום!!!
כעת תאר לעצמך מה היה קורה אם הם לא היו נפגשים משמים ...תאר לעצמך שהאחים היו ח"ו כמוני
כמוך ...וכשהם היו מגיעים למצרים ופתאום "נופל עליהם" איש אחד ומתחיל לשגע אותם ולהעליל
עליהם עלילות ...תאר לעצמך שהם לא היו חושבים שזה משמים ...והוא מצידו היה ממשיך למתוח את
החבל ...ואז הם היו מתחילים להתרגז ולברר מי זה ה"טרדן" הזה ..ואז תאר לעצמך שכצפוי ...מאוד מהר
היה מתברר להם שהמטריד הוא לא פחות ולא יותר אותו יוסף בעל החלומות ...עכשיו!!! במקביל תאר
לעצמך שגם יוסף היה לבוש בבקעטשע שלנו וכשהוא היה רואה את האחים ...הוא היה מתמלא כולו
בתסכול ובמשקעים ובשנאה תהומית נגד אלו ש"אשמים" בכל הסבל שעבר עליו ...עכשיו :תחשוב איזה
פצצת אטום היתה מתפוצצת שם!!!! יוסף היה מתוודע אל אחיו ...אבל מה זה מתוודע ...הוא היה מודיע
להם חגיגית אני יוסף וכעת הגיע הזמן לנקום בכם!!!! והם ...שעוד לפני שהוא גילה להם ...הם כבר חשדו שזה
הוא ...הם היו מוציאים אקדחים שלופים ...שאגות של יהודה ...ריצות של נפתלי ...שמעון ולוי איש חרבו ...יוסף אפרים
ומנשה מהצד השני ...וכל העולם היה נחרב ...זה מה שהיה קורה אם שבטי י-ה היו חלילה ברמה שלנו...
אז זהו!!! שזה בדיוק מה שהתורה מלמדת אותנו בפרשיות אלו...

התורה מלמדת אותנו איך שבטי י-ה קוראים את המפה!!! גם האחים וגם יוסף ...שני הצדדים שכעת כ"כ
רחוקים ומנוכרים אחד לשני ...שניהם בנפרד!!! כל אחד בפני עצמו!! מבין שהכל משמים!! הכל בגזירת
עליון!!! וכשככה חיים את המציאות ומבינים שהכל בגזירת עליון ...הכל נעשה ברמה אחרת לגמרי ...לא
לחינם התורה כ"כ מאריכה בתיאור של המריבה וההתנכרות של יוסף לאחיו ...כן ...התורה רוצה ללמד
אותנו בין הייתר איך אפשר להתווכח ולנהל אפילו מאבק אבל כמו יהודים מאמינים ...ו ...ואנחנו ש...
שככל הנראה לא אוחזים במקום הזה ...ככל הנראה עדיף שלא נריב!!! כי תסכים איתי שאנחנו לא בדיוק
נחשוב שהכל משמים ...ממילא אנחנו לא נדע לסיים את זה כמו ש הם סיימו את זה ...אז מקובלנו!!! שמי
שלא יודע לסיים ...מומלץ לו לא להתחיל ...תסכים איתי...

בשבוע שעבר קראנו בהפטרה על שלמה המלך
בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את אחת הסוגיות הסבוכות
ביותר בנושא של בטחון!!!! ועתה אל תעצבו ואל יחר
בעיניכם כי מכרתם אותי הנה ,כי למחיה שלחני אלוקים
לפניכם ...כתוב כאן :שבסופו של תהליך הכל בגזירת עליון
זה ...זה גם בייחס לבחירה שלנו!!!
זאת אומרת :זה לא סתירה שיוסף עד רגע זה התנכר
אליהם ממקום של כפרה על העוון של מכירת יוסף ...ומיד
לאחמ"כ הוא אומר להם :ועתה ,לא אתם שלחתם אותי
הנה כי האלוקים ...הכל משמים!!! זה לא אתם...
רגע ...אם זה לא אנחנו ...אז למה התנכרת אלינו?? למה
עשית לנו את כל הבלגן הזה והכרחת אותנו למסור נפש על
בנימין בשביל לכפר על זה??...
אז הסוגיה הזו היא לא על רגל אחת!!!! אבל גם אם אנחנו
לא הולכים לפתוח את הסוגיה הזו ...חייבים לדעת
שבשורה תחתונה הכל משמים!!! הבן אדם נתבע על
הבחירה שלו ...אם יש לי טענות עליך זה גם על הבחירה
שלך ...שאתה הוא זה שבחרת להיות השליח הרע משמים
להעליב אותי ...מהמקום הזה יש לי זכות טענה כלפיך...
אבל בסופו של דבר זה משמים...
--זה הכח שלנו למחול אחד לשני!!! ההבנה וההפנמה שמה
שקרה היה קורה בלאו הכי ...אם זה לא היה אתה זה היה
מישהו אחר ...היות וזה אתה אז יש לי זכות להתרעם
באופן נקודתי עליך ולהוכיח אותך למה עשית לי את זה
ואפילו לתבוע אותך ...אבל גם כשאני מתרעם עליך!!!
התרעומת היא הרבה יותר סולידית ונקודתית!! למה אתה
בחרת לעשות לי את זה ...זה לא שאתה האויב של חיי...
אתה הרסת לי את החיים ...לא!! המשבצת שלך היא למה
אתה היית זה שעשית את זה ...כשהתרעומת נשארת
במשבצת הזו ולא מעבר לזה ...כאן יש סיכוי ושייך לסלוח
גם על דברים שהכי קשה לסלוח עליהם...
זה מה שיוסף מבהיר לאחיו!! אני סולח לכם ...אתם יודעים
מאיפה אני שואב את הכוחות לסלוח לכם בלב שלם??
שבייחס לגדולה שעליתי אליה ...אני מאמין באמונה
שלימה שה' הוא זה שרומם אותי!!! אני לא מעיז לחשוב
שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ...ויתירה מזו :אני
לרגע אחד לא זוקף לפרעה או לשר המשקים את המעמד
הטוב שלי ...אז במקביל!!! גם בייחס לכל הסבל שעברתי...
גם בייחס לזה אני מוכרח להאמין שהכל בגזירת עליון!!! כי
זה הולך ביחד!!!
אם אתם אשמים בזה שאני נמכרתי למצרים ...המשמעות
היא גם שההצלחות שלי נזקפות לפרעה...
ואם זה ברור לנו שלא!!! אם ברור לנו שפרעה לא לוקח
קרדיט על ההצלחות שלי ...אז גם אתם לא לוקחים קרדיט
על הצרות שלי ...רק מה?? בייחס לבחירה ...כאן יוסף
התנכר אליהם ודאג להעמיד אותם מול תשובת המשקל
בדאגה לבנימין ...אחרי שהם עמדו בניסיון בגבורה והפגינו
נאמנות מוחלטת לבנימין ...זהו ...מכאן ואילך אל תעצבו!!!!
--אני מחכה שתבקש ממני סליחה על מה שעשית לי ...אני
מצפה ממך שתחזור בתשובה על מה שעוללת לי ...אבל
ברגע שעשית את תשובת המשקל ופייסת אותי ...זהו!! אל
תעצב על מה שקרה לי ...מכאן ואילך הכל בגזירת עליון!!!
(אגב :לא אישי ...לא פניתי פה למישהו)...
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מיהו הפרוייקטור של
התיקון השלם???
כשאנחנו קוראים בפרשת מקץ את התיאור המרנין
איך שהריצו את יוסף מהבור ...והרכיבו אותו
במרכבת המשנה ויקראו לפניו אברך ...כשאנחנו
קוראים את זה ...זה נשמע מאוד יפה ונחמד ובעיקר
שמח ...וזה בהחלט משמח!!! אם יוסף עד היום היה
עבד בבור בית הסוהר ...וכעת הריצוהו מן הבור
ובבת אחת פרעה מינה אותו למשנה למלך זה בודאי
גאולה וישועה ...אבל!!! יש פה נקודה שאנחנו לא
כ"כ שמים לב אליה ...התפקיד שנפל בבת אחת על
הכתפיים של יוסף ...הוא היה תפקיד מאוד
מסובך ...תפקיד מאוד תובעני וקשה ...מה קרה??
הסיפור הוא שפרעה חלם חלום ...וכעת רק פרעה
ויוסף באמת באמת מבינים את המשמעות הגורלית
של החלום ...רק הם לוקחים כעת את הנושא הזה
ברצינות תהומית ...ולכן פרעה מחליט שכעת
מכריזים על סנקציות כלכליות משמעותיות על כל
מצרים!!! ותכל'ס ...המצרים בעצמם לא לגמרי
מבינים מה הסיפור ...הם מסתכלים ימינה ושמאלה
ורואים שבסה"כ הכל טוב ...נהיה רק שפע יותר
גדול ...שבע שני שבע ...ו ...ותכל'ס ,בשטח יש רק
צמצומים ויוסף לוקח את כל התבואה לעצמו
ומחלק אותה במידה ובמשורה ...וזה מקומם ומרגיז
ואפילו ממריד את העם!!! מה זה צריך להיות???
למה המחירים של התבואה רק עולים כל הזמן??
למה אנחנו כל הזמן קוצרים ויוסף לוקח הכל לעצמו
ומשאיר לנו פירורים??? כן ...זה לא היה פשוט!!!
שתבין :לא לחינם פרעה פיזר ליוסף כ"כ הרבה
סמכויות!!! זה לא שפרעה היה נדיב לב והסכים
לפרגן ליוסף את כל הסמכויות ש"רק הכסא אגדל
ממך "...לא!!! היתה פה משימה מאוד מאוד לא
פשוטה!!! התפקיד של יוסף היה להיות האיש
ה"רע" הזה שכופה על הציבור תנאים כלכלים קשים
בלי היגיון...
בינינו ...היום קל לנו להבין את זה ...יש לנו דוגמא
טובה ...בינינו :התפקיד השנאוי ביותר במדינה כיום
זה הפרויקטור של הקורונה!!! למה?? כי ...כי זה
תחום שנושא בחובו את כל ההגבלות והצמצומים
והקנסות וההנחיות ולא כולם מבינים את הצורך
החיוני שבדבר ...אז תחשוב שבשבע שני השבע...
אם נדרש מיוסף לעשות צמצומים כאן הרי אאאאף
אחד לא הבין על מה הפאניקה ...אז בשביל להוביל
כזה מהלך בכל מצב!!!! כאן יוסף היה צריך המון
המון שליטה וכח ושיניים ולקבל לידיים שלו את
הזרוע המבצעת והאוכפת שתהיה לגמרי בשליטתו
כדי לאפשר לו להוביל את המהלך הלא פשוט
הזה!!!
ומה אתה חושב ...כעת בארץ מצרים כולם עצבניים
על יוסף ...למה הוא בכלל יצא מהבור?? הוא היה
צריך להישאר שם ואז הוא לא היה מפיל עלינו את
כל הגזירות הכלכליות האלו ...בפרט שבעיתונות
מגיעים כל הזמן עדכונים מחוץ לגבולות למצרים...
שבכל מדינה אחרת הכל בסדר ...אין קורונה ...אין
צמצומים ...אין הגבלות ...הכל טוב ...ורק פה יש לנו
איזה שליט שהחליט "ליפול עלינו" ולעשות לנו את
המוות ...תנסה לדמיין איזה תקופה לא פשוטה

עברה על יוסף( ...שים לב :למרות שהוא כבר יצא מהבור...
והוא כבר מושל בכל ארץ מצרים והוא רוכב במרכבת המשנה...
סו"ס אל תשכח שבבור בית הסוהר אהבו אותו" ...ויהי ה' את יוסף
ויט אליו חסד ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר ...וכל אשר הוא עושה
ה' מצליח" ואילו עכשיו?? אמנם הוא יצא מבית הסוהר אבל כעת
הוא הדמות הכי שנואה בכל מצרים ...כעת בשבע שנים האלו יוסף
הוא בבחינת "וכל אשר יפנה ירשיע"!! לא מצליח!!! אלא מרשיע...
מרשיע זה אדם שמצליח להכניע ולכופף ולדכא בחזקה את כל מי
שמתנגד אליו ...והעם כמובן שלא שבע רצון מההנהגה שלו )...עד

עכשיו כולם אהבו את יוסף ...גם בבית פוטיפר וגם
בבית הסוהר ...עד כה כולם שמעו בקולו מרצונם
האישי ...עד כה יוסף לא משל בכח ...רק ברצון ...זה
היה מלוכה ...בבחינת אם מלוך תמלוך עלינו...
ופתאום!!! ברגע שהריצוהו מן הבור ...אמנם הוא יצא
מהבור ...אבל הוא מיד יצא לתפקיד של מושל!!!
לתפקיד של האיש ה"רע" שלוקח לכולנו את כל
התבואה ופרעה נותן לו את כל הגיבוי ואת כל
הסמכויות...
זה נקרא ממשלה!!!! זה כבר בבחינת אם משול
תמשול בנו!!!!
ממילא כעת בשבע שני השבע ...אם כעת תביא את
יעקב אבינו למצרים ותגיד לכולם שהוא אבא של
יוסף ...זה ...זה לא כבוד גדול ...אדרבה ...כעת יש מרי
גדול בקרב העם נגד יוסף ...אדרבה ...להגיד לנו
שיעקב זה אבא שלו ...זה רק סיבה לשפוך עליו את
כל המרמור שיש על יוסף .לכן!!! למרות שיוסף עלה
לגדולה עדיין לא הגיע שעת הכושר שיוסף יתוודע
לאחיו
והנה!!! ותכלינה שני השבע ...נגמרו השנים
הממורמרות שכולם כועסים על יוסף ...ותחילנה שני
הרעב לבא "כאשר אמר יוסף "...ופתאום כולם
מוצאים את עצמם מתמודדים מול רעב אמיתי ...ויהי
רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם!!! מעניין ...מה קרה??
בשבע שנים האחרונות דווקא מצרים היתה המדינה
הנחשלת שנעשקת מידיו של דיקטטור ...ופתאום
המצב התהפך ...דווקא בכל הארצות יש רעב ואילו
במצרים יש לחם ...העם המצרי לאט לאט מתחיל
לקרא את המפה בצורה קצת שונה!!! ואז מגיע
השלב הבא "ותרעב כל ארץ מצרים ,ויצעק העם אל פרעה ללחם"..
פרעה ...מה עושים? אנחנו רעבים??? "ויאמר פרעה לכל
מצרים ,לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו"!!! זוכרים את יוסף??
זה שקללתם אותו במשך שבע שנים?? זה שמשל
עליכם בכח הזרוע ולקח מכם את הכל ...וכל הזמן
התלוננתם עליו??? אז בבקשה!!! עד עכשיו הוא
משול משל בכם!!! כעת הגיע הזמן שהוא ימלוך
עליכם!! כעת הגיע הזמן שאתם בעצמכם תכירו בו...
תבינו שהוא בסה"כ דאג לכם וחשב רק לטובתכם...
וכעת תמליכו אותו!!! תקבלו אותו ברצון על
עצמכם ...לכו אל יוסף!!! לכו אתם אליו ...עד היום
הוא היה מושל עליכם ובא אליכם ...הוא היה לוקח
את החוק לידיים ומציב אתכם בפני עובדות ...הרי
כעת הגיע הזמן שאתם תקבילו את פניו ותמליכו
אותו מרצונכם האישי!!!
כעת!!!! בתחילת שני הרעב ...דווקא כשכל העולם
התחיל לרעוב ללחם ...דווקא אז הגיע הגאולה
האמיתית של יוסף ...ניתן לומר שרק כעת הוא באמת
באמת יצא מהבור!!! (כי עד עכשיו ...היתה לו משימה של
משול תמשול בנו!!! ממשלה זה לא מצב אידיאלי ...לא בשביל זה
יוסף יצא מהבור ...לא בשביל להיות דיקטטור ולהלך אימים על בני

אדם ...זה נוגד את כל התכונה של יוסף שהוא תמיד רועה את
כולם "וכל אשר הם עושים הוא היה עושה )"...רק כעת הגיע

הזמן להוריד את יעקב אבינו למצרים בחבלי
אהבה!!! כעת אם יעקב אבינו ירד למצרים והוא
נקרא אבא של יוסף ...כל מצרים תצא לקראתו
ויעשו לו כבוד מ ל כ י ם ! ! ! זה לא כבוד של מושל...
אלא כבוד מלכות!!!
מה הפלא שברגע שיעקב יורד למצרים ...כעת יעקב אבינו
מתחיל להעביר את המושכות לכיוון יהודה!!! "ואת יהודה שלח
להורות לפניו גושנה "...כי משיח בן יוסף מייצג את הממשלה!!
ואילו משיח בן יהודה מייצג את המלכות!!! ברגע שיוסף כבר
עשה את תפקידו והכשיר את הדרך באמצעות הממשלה ...כעת
ועלו מושיעים בהר ציון ...מגיע המושיע השני בדמות יהודה שהוא
משלים את החלק השני שזה מלכות!! והייתה לה' המלוכה
ואכמ"ל)

--עד כאן פרשת שבוע ...כעת איפה זה מגיע לידי ביטוי
בעבודת ה'???
בדיוק כמו שבמלכותא דארעא ישנם שני שלבים...
יש שלב ראשוני של משול תמשול בנו!! ורק אח"כ
מגיע השלב הבא של "מלוך תמלוך עלינו"!!! אז
אותם שני שלבים יש גם במלכות וממשלה של כבוד
שמים ...בהתחלה יש את השלב הראשוני שזה
ממשלה!!! לדוגמא :ילד הולך לחידר ...בחידר אין
מלכות ...ילד מצד עצמו לא אוהב ללמוד ...רק מה??
יש פה איזה מנהל ורבה ומפקח שהם מושלים
עלי!!! רודים בי ...מכריחים אותי בכח לשבת
וללמוד ...ואוף ...מתי יגמר השיעור ...וברגע שנגמר...
הופה ...כתינוק הבורח מבית הספר ...חידר זה
מציאות של משול תמשול בנו!!! והנה אותו ילד
סו"ס התגבר קצת ועלה לישיבה קטנה ...ומה אתה
חושב ...גם שם אזעלבע מציאה ...כידוע :למשגיח
אין מה לעשות בחיים ...כל הסיבה שהוא מגיע
לישיבה זה רק בשביל להציק לי ולתפוס אותי על
חם ולהחרים לי את הנגן ואת הסיגריה
האלקטרונית( ...מכיר את המשפטים הגאוניים האלו ??...זה
משפטים שלי!!! אני בעצמי אמרתי אותם לפני לא הרבה שנים)...

כן ...גם בישיבה קטנה עדיין צריך "משול תמשול
בנו"!! אמנם יש כמה בחורים שאט אט יוצאים
מהבור והם מתחילים כבר להתחבר לישיבה...
להתחבר ללימוד ...הם כבר מתחילים להמליך את
ההנהלה הרוחנית של הישיבה ...הם כבר מבינים
שהמשגיח לא נגדנו ...והם מיוזמתם רוצים לשמוע
ולקבל ולהתעלות ...אבל עדיין רוב הבחורים עדיין
תקועים בממשלה ...ואז הם עולים לישיבה גדולה...
ומה אתה חושב ...שבישיבה גדולה זה נגמר??...
איפה ...גם שם עדיין יש ממסד!! יש מערכת...
ההנהלה הרוחנית של הישיבה לא מרשה ...ויש את
הבחורים שצריכים שהמשגיח או הראש ישיבה כל
היום יעמדו להם על הראש ...תנחש מה המכנה
המשותף בין כל השנים של החידר והישיבה קטנה
והישיבה גדולה?? לא תאמין ...שבע שני השבע!!!!
ילד ובחור חיים בעולם שכולו טוב ...הם מצידם
עושים מה שמתחשק להם באותו רגע ...ופתאום
מגיע איזה יוסף שמושל עליהם ומצר את צעדם
ומגביל אותם ומחרים להם ...ו ...ואאאוף ...למה
המשגיח בכלל הגיע היום?? שישאר בבית ...מה...
הוא כ"כ נהנה לקחת לי דברים ולהחרים לי??? כן...

זה ממש אותם שאלות שהמצריים שואלים כבר
שבע שנים רצופות ...כבר שבע שנים שיש הפגנות
בקהיר מול הבית של "צפנת פענח "...מה אתה
רוצה מהחיים שלנו?? מה התענוג שלך לקחת לנו
את התבואה שלנו?? למה יצאת מהבור???
ויוסף שותק!!! לא עונה!!! כי הוא יודע שיום יבא
ויתחילו שנות הרעב ...ואז כולם יבינו ...ולכן גם
המשגיח שותק ..המשגיח יודע שהתכשיט הזה
יום אחד יתבגר ויקים בית ...ואז הוא פתאום יבין
כל מיני דברים שהוא לא הבין אותם ...פתאום
אתה תבין שהמשגיח בסה"כ דאג לך( ...הוא היה
קצת "פחות" משועמם ממה שחשבת )...המשגיח יודע
שעכשיו אני אמנם נמצא על תקן של האיש הרע...
אני מושל על אותו בחור בחזקה!!! החרמתי לו את
המכשיר ...איימתי עליו ...הענשתי אותו ...אבל יום
יבא והוא יבין למה עשיתי את זה ...יום יבא והוא
ימליך את הצעדים שנקטתי מולו!!! הוא יודה לי
ששמרתי עליו בתקופות הכי מסוכנות ודאגתי לו
שהוא ישאר בן אדם מן הישוב...
--אבל מה אתה חושב ...שבישיבה גדולה זה נגמר
סופית ??...איפה ...יש כאלו שנתקעים באותו
מקום עד יומם האחרון ...יש כאלו שכבר התחתנו
והקימו בתים ועדיין ...הרבנים שולטים עלינו!!!
התקנון של הקהילה כל היום מנסה להכתיב לנו
את החיים ולרכוב עלינו ...ואאאוף ...די ...תפסיקו
כבר ..אל תגידו לי מה לעשות...
ופה אנחנו תקועים!!! כולנו מחכים לביאת
המשיח ...שתגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן
קרוב ...ממשלה יש לנו!!! יש לנו ממשלה בשפע...
הממסד החרדי ...העמידה בתקנון ...התנאים
הקשוחים של הקהילות ...זה קיים!!! אבל
מלכות?? מלכות זה מה שעדיין חסר לנו!!!
"ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב
שלם "...זה קיים!!! ואיך זה באמת קיים?? כי ...כי
כמו שידענו ה' אלוקינו שהשלטן לפניך!! ב"ה
המערכת החרדית שולטת!! הממסד החרדי ב"ה
תופס חזק את העסק לידיים ...מצליח להרתיע...
מצליח להרשיע ולתפוס את האנשים קצר ולתת
להם להבין שלא משתלם להם לעשות מה שבא
להם ...כי כל מי שלא שומר על הכללים נזרק
מהקהילה וכל מי שלא ישמור על התקנון של
הישיבה יזרק מהישיבה ...מצוין ...שהשלטן
לפניך ...זה חלק א'!!!!
אבל זה לא מספיק!!! לא מספיק שלטון בכח!!!
אנחנו עדיין מחכים למלכות!! ומתי יש מלכות???
כשיתנו לך כתר מלוכה!!! כשזה מגיע ממני ...מגיע
מיוזמתי" ...לכו אל יוסף"!!! לכו אתם בעצמכם אל
יוסף ממקום של הבנה והכרה שזה טוב" -אשר
יאמר לכם תעשו "...אתה מסוגל ללכת מיוזמתך
ולקבל על עצמך את כל התקנון מרצון ומהבנה
שזה מה שטוב ואני רוצה להכניס את עצמי תחת
עול מלכות שמים?? זה משיח בן דוד!!! משיח בן
דוד זה מלכות!!! זה לא ממשלה ...יהודה אף פעם
לא מושל בכח ...אצל יהודה יש כלל ברזל :יהודה
אתה יודוך אחיך!!!! האחים שלך הם אלו
שמיוזמתם יגיעו וימליכו אותך וירצו אותך למלך...
המשיח יגיע רק אם יחכו לו ...שתבין :הרי מלך

המשיח יעשה בדיוק מה שהרבנים עושים היום ...כמו
שהם מנסים לאכוף אותנו על רצון ה' ...ככה גם הוא
יאכוף אותנו על מלכות שמים ...נו ...אז מה בכל זאת
ההבדל בין המשיח לבין הרבנים של היום???
שהרבנים של היום נאלצים לעשות את זה בצורה של
מושל!!! הם נאלצים להשתמש במערכת אכיפה של
סנקציות קהילתיות ...אבל מלך המשיח כבר יעשה
את זה בצורה של מלכות ...אנחנו נרוץ אליו ונתכופף
אליו ונתחנן לפניו :בא ...תכוף אותנו על כבוד שמים...
תכריח אותנו לעבוד את ה' ...תחנך אותנו ותלקה
אותנו ...כן ...זכריה הנביא מתנבא שאנחנו עתידים
להסתובב בגאווה ונכריז :אלה המכות אשר הוכיתי
בית מאהבי (-לאבי שבשמים )...אני באתי מיוזמתי לקבל
תוכחה ממלך המשיח ...הוא לא היה צריך לחכות לי
בסיבוב ...ברישום של המוסדות ...לא!! אני באתי אליו
מיוזמתי!!!
זה מלכות!!! רק ככה זה עובד אצל משיח בן דוד...
ופה העסק תקוע!!! בשלב הזה אנחנו בשלים בעיקר
רק למשיח בן יוסף ...את הממשלה!!! את הכפיה
בכח ...שעומדים לי על הראש ...מחתימים אותי ...או
לחילופין יש עלי לחץ חברתי להיות כמו כולם ...רק
ככה זה עובד ...זה טוב בשביל השלב ב' ...לשלב של
משיח בן יוסף ...אבל אנחנו צריכים להתקדם הלאה...
למשיח בן דוד ...ואצל משיח בן דוד המנגינה הזו לא
קיימת ...אצל משיח בן דוד זה לא יכול להגיע ממקום
של ממשלה!!! אלא ממקום של מלכות!!! משיח בן
דוד מחכה כעת שאתה תצפה לביאתו ...אתה תמתין
לו ...אתה תרצה ותשתוקק שהוא יכוף אותך על כבוד
שמים ...זה מה שמפריד בינינו לבין משיח!!! לכו אל
יוסף ...תזמו אתם בעצמכם את הכניעה לכבוד
השמים ..שזה לא יגיע מלמעלה ...אדרבה ...זה יגיע
מלמטה ...זה יגיע ממך!!! אתה מוכן ללכת ליוסף??
אתה מוכן מיוזמתך ללכת לרב שיתן לך על הראש
ויגיד לך את כל מה שאתה כ"כ לא אוהב שהוא
אומר??
בחור יקר :הגיע הזמן שתבין שהעתיד הרוחני שלך
והיידישקייט זה לא בעיה של הראש ישיבה או
המשגיח( ...שאם אתה מתעצבן אתה פתאום "מאיים עליהם"
בנפילה רוחנית )...הגיע הזמן שתבין שהרוחניות שלך זה
האינטרס הבלעדי שלך!! תפסיק לחיות בתפיסה
התינוקית של הבחורים שהמשגיח צריך להתחנן
לפניך או לאיים עליך שתשב ותלמד ותתחיל יום...
די!! תצא מהראש הקטן הזה!!! תפסיק להיות האזרח
הטיפש ...שיוסף צריך למשול עליו ולהכריח אותו
לצבור בר כי עוד מעט יהיו שנות רעב ...מותר לך
להיות אזרח טיפה יותר אינטלגנט ושזה יגיע מצידך!!!
תבין שלהיות בחור שמור וטהור ושמתחיל יום זה ...זה
עניין אישי שלך!! שאם לא תעשה את זה ...אתה דופק
רק את עצמך!!!! כשאני רואה שוב ושוב את הבחורים
האלו שבשביל להזיז אותם ולהוציא מהם עוד איזה
שעת לימוד צריך לדחוף להם כסף לתוך הפה כמו
איזה מכונת פחיות ..זה פשוט מוציא אותי מדעתי!!!
עזוב ...אל תלמדו ...לא צריך ...תשארו במיטה ...אם
נשארתם ברמה של אבות ובנים ...אז אל תבואו...
תשארו בפנימיה ...די!!!! אם אתם לא מסוגלים
לעלות כיתה ולהזיז את עצמכם ממקום של הבנה
שאני צריך לשבת וללמוד!! אני צריך לעשות משהו עם
עצמי!! אני צריך להיות עבד ה' ...די ...תגדלו בשנה...
הגיע הזמן לצאת מהחידר ...בחידר המנהל והרבה
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משל עליך!!! בישיבה קטנה גם המשגיח משל
עליך!! רדף אחריך ...איים עליך...
עכשיו די!!! הגיע הזמן להבין עניין ...הגיע הזמן
לעלות כיתה ולהחליף מ-ממשלה ל--מלכות!!!
הגיע הזמן שזה יגיע מצידך!!! תהיה אתה היוזם...
כמה אתה עוד רוצה שיגררו אותך על כסא
גלגלים?? כמה???
די!!! הגיע הזמן שתקום על שני רגליך ותתחיל
לנוע בכוחות עצמך!!!!
זה מלכות!!! מלכות זה יוזמה שמגיע מלמטה...
מגיע ממך ...אני מעוניין לקבל על עצמי עול מלכות
שמים ...זה עניין שלי ...זה לא איזשהו בעיה של
הרבנים ...של ההנהלה הרוחנית של הישיבה ...כל
חסיד ברסלב יודע שלזכות לטוס לאומן זה זכות
אישית שלו ...כל חסידי ברסלב שהשנה לא זכו
לטוס לאומן ...אף אחד מהם לא מגיע בתחושה...
נו ...זה בעיה של רבינו הקדוש שלא מספיק פעל
בשמים שנוכל להגיע ...אף אחד לא חושב ככה!! כל
חסיד ברסלב מבין שאני הוא שרציתי להגיע
לרבינו ולא זכיתי ...אז על אותו משקל בכל עניין
ביהדות!!! אני הוא זה שרוצה להמליך את ה'
ולהיזהר מכל ערוות דבר ...ואם החסימה של
החרדים היא דפפוקה ובפלאפון החסום לא
שומעים טוב ואין שם אפשרויות ...כל התלונות
האלו ...הכל טוב ויפה ...לכן מה?? לכן זה בעיה של
הרבנים?? מה פתאום!!! זו בעיה שלי!!! זה עניין
שלי!! זה המלכת ה' שלי!!
אני פה מעוניין ודוחף עם כל הכח ורוצה לכוף את
עצמי על כבוד שמים ..אני פה יוזם את החסימה...
אני פה מכניס את עצמי מיוזמתי תחת עול מלכות
שמים ...הגיע הזמן שנצא מהישיבה קטנה...
נפסיק לחשוב שאנחנו דופקים איזה מישהו...
נפסיק להרגיש כמו ילדים קטנים שאם אני לא
מתנהג יפה אז אני דופק את אבא ואמא ואני
אראה להם שהם לא יגידו לי מה לעשות ...הגיע
הזמן לקחת את העניינים לידיים!!! להבין
שהעבודת ה' שלי זה עניין שלי!! השטייגן שלי
בישיבה זה עניין נטו שלי!!
לזה משיח בן דוד מחכה!!! לכו אל יוסף אשר יאמר
לכם תעשו!!! תבינו שאותו יוסף שפעם משל
עליכם ...הרי הגיע הזמן שתמליכו אותו!!!

5
בקרוב ממש

עוד נקודה למחשבה לעשרה בטבת:

משפחת הלויים שעולה לירושלים ומשם תפרד...
משפחת עזראל יצאה לדרך ...אבא ושלושת הבנים הגדולים וגם יענקי הקטן יצאו לדרך ...כן ...הגיע זמן המשמרה לעלות!!!
לא ...הפעם זה לא משמרת כהונה( ...אין משמרת כהונה בשם עזראל) אבל זה משמרת לוייה!! כן ...גם לנו יש משמרות שמחולקות
לפי שבועות ...ואנחנו גם עולים לירושלים ...רק אצלנו לשם שינוי החלוקה היא הרבה יותר קפדנית ...תבין :כשהכהנים מגיעים
לבית המקדש אין אצלם חלוקת עבודה ...בפוטנציאל כולם יכולים לעשות הכל!!! רק מה?? היות וכולם רוצים לעשות הכל אז
יצטרכו לעשות פייס ורק חלק יזכו וחלק לו ...אבל כולם יכולים לזכות בכל דבר ...גם באכילת קדשים לכל אחד יש זכות לדרוש
לאכול מכל קרבן ...אבל אצלנו?? אצל הלויים זה בדיוק הפוך!!! התפקידים מאוד מאוד מוגדרים וממוקדים!! כל אחד מאיתנו
שעולה לירושלים ...הוא כבר מראש יודע בדיוק מה הולך להיות העבודה שלו ...אז זכינו שאבא שלנו הוא מגדולי המשוררים
בפה ...בפרט שאנחנו שייכים למשפחת הימן שהשירה שלו עוסקת בעיקר להרים קרנו של דוד שזה עניין משיח "את צמח דוד
עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך( "...כל מזמורי התהילים שעוסקים בעניינו של דוד ...זה נאמר ע"י הימן וצאצאיו )...לעומת זאת :אחי
הבכור ר' יעקב הוא מטיב נגן על כלי ידותון!!! וזה המשבצת שלו בעבודת הלויים ...לעומת זאת אחי בן גילי והחברותא שלי...
הוא דווקא לא כ"כ מוזיקלי ...לא בפה ולא בכלי ...ולכן הוא מופקד כשוער בשער הבכורות .הוא אחד מהאחראים על כל
הקרבנות בכור שנכנסים בשער הזה ...לוודא שזה אכן "פטר רחם" ולבקרו משבעים מומין וכל שאר הדינים...
וכעת נעבור אלי!!! לי יש את העבודה הכי משמעותית עכ"פ בייחס למשמרת הנוכחית!!!! אני שייך לגיל של ה"רובים" ולכן
התפקיד שלי להיות שומר בלילה!!!! כלומר :אחי השוער עובד ביום ואילו אני השומר עובד בלילה ...ועכשיו!! בתקופת טבת...
היום מאוד קצר ...אח שלי מתחיל את העבודה שלו אחרי תמיד של שחר עד לפני תמיד של בין הערביים (בערך משבע בבוקר עד
שתים וחצי בצהרים) ואילו אני מתחיל את ה"משמר" שלי מתחילת הערב באזור רבע לחמש בערב ועד חמש בבוקר למחרת!!!
מדובר בשתים עשרה שעות רצופות!!!
ומה אתה חושב ...אחי מקנא בי ...חצי שנה אנחנו מחכים לשבוע הזה ...אל תשכח שאנחנו צאצאי בני קורח ...ועלינו נאמרו
הפסוקים "כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים ,צמאה נפשי לאלוקים לקל חי מתי!!!!! מתי אבא ואראה
פני אלוקים ...חצי שנה אנחנו יושבים בלילה ואומרים תיקון לאה בכמיהה ובדמעות "מתי"!! מתי אבא ואראה ...והנה סו"ס
אנחנו זוכים לבא אל מקדשי קל ...סו"ס אנחנו זוכים להפשיל שרוולים ולעבוד ...אז בחורף אח שלי הוא הנפסד ...כי היות והוא
שוער אז עיקר העבודה שלו ביום ...והיום מאוד קצר ...ואילו אני?? אני המחותן הראשי!!! כשהוא גומר לעבוד אז אני מתחיל...
(אבל בקיץ המצב יתהפך ...הלילה שלי יהיה קצר ממש כמו ליל שבועות ...ואילו הוא יזכה לעבוד שעות רבות )...עכ"פ ככה בשעת
השקיעה ...כשכולנו מצטרפים לתפילת נעילה עם אנשי המעמד!!! אז אחי מסיים את המשמרת ...ומגיף את שער הבכורות...
ובדיוק כשהוא מסיים אז אני מתחיל ...ואני לשם שינוי עומד בשער הניצוץ( ...זה בצד השני לגמרי של העזרה ...שער הבכורות הוא ברוח
דרום לסימן שבכור זה קרבן שלמים שיכולים לישחט גם בדרום ...ואילו שער הניצוף הוא ברוח צפונית )..והוא מגיע במיוחד לאחל לי "לילה אור"...
ואני רואה את הדמעות בעיניים שלו ...כי הוא סיים ...ואני כעת זוכה רק להתחיל ...הוא מברך אותי מעומק לב שאני אצליח...
כי ...כי סו"ס "הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות"!!! זה לא כ"כ פשוט ...לפעמים באמצע הלילה פתאום
מגיעה עייפות בלתי נשלטת וכאן צריך מה שנקרא "ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך" (שכתוב לגבי דניאל חנניה מישאל ועזריה)
שחז"ל מבארים (סנהדרין צג)" :שיהיו אונסין עצמן מן השחוק ומן השיחה ומן השינה מפני אימת מלכות ושמעמידים עצמן
כשנצרכים לנקביהם "...כדי לעמוד בדרישה התובענית הזו צריך כוחות!!!! וברוך ה' עובדים על זה ...אנחנו מתאמנים על זה
כמה חודשים לפני כן ...אנחנו כבר חודשיים מתכוננים כל בני החבורה לשעות הקדושות האלו שנזכה לעמוד בבית ה' בלילות...
באמצע הלילה כנהוג פתאום מגיע איש הר הבית לביקורת ...הוא מגיע לבדוק שכל הלויים עומדים על משמרתם ...אגב :יש
לציין שדווקא בבית הניצוץ ...איפה שאנחנו שומרים!!! יש במקביל שתי משמרות!!!! יש משמרת כהנים שהם עומדים
ושומרים מבפנים לשער הניצוץ ...ואילו אנחנו הלויים עומדים מבחוץ ...ההבדל בינינו :שהיות והם שומרים מבפנים אז הם לא
יכולים לשבת (כי הרי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד) ואילו אנחנו שעומדים בחוץ ...אנחנו יכולים לשבת אם אנחנו רוצים...
אבל אליה וקוץ בה!!! דווקא בגלל שיש לנו אפשרות לשבת ...אז תחשוב מה עלול לקרות לבן לוי שכבר עמד שש שעות רצוף...
ותחשוב שביום שלפניו הוא לא ישן מרוב התרגשות ...מה קורה לכזה אחד כשהוא מתיישב ...יש לו סיכוי טוב להירדם!!!!
ושומר שנרדם זה ...זה ...זה חרפה ובושה ...הוא פושע בכבוד שמירתו ...וחסר לו אם איש הר הבית יבא וימצא אותו ישן( ...רשות
היה לו לשרוף את כסותו!!! כן ...העונש הזה "לשרוף את כסותו" יש בזה כושר הרתעה!! כי תחשוב שאנחנו פה עומדים לילה שלם בלילי טבת ב 6-מעלות..
ואנחנו מתכרבלים בכסות -במעיל ...ברגע שמישהו רק חושב להירדם הוא מתחיל לדמיין שעוד רגע מגיע פה איש הר הבית ולוקח לי את המעיל ואני נשאר
פה רועד בקור ...עצם המחשבה היתה מעוררת אותו יותר מהגיגית מים הכי קפואים ).כן ...רק לנו הלויים!!! רק לנו יש את הביקורת הקשוחה

הזו ...כי אנחנו לויים ..לויים הם מסטרא דגבורה ...יש לנו חוסן ועוצמה פנימית ואנחנו בנוים לקבל על הראש ...ואפילו לקבל
מכות מ"מקל חובלים "...אבל פרחי הכהונה ששומרים פה ממולנו מבפנים ...אצלם השפה היא אחרת!!! כהן כולו חסד...
רחמים ...אצלם המקל הוא "מקל נועם( "...עיין זכריה י"א)...
--ברוך ה' זכינו לעמוד במשך כל הלילה ...וכעת ...ברגעים אלו אנחנו כבר מתחילים לראות אלפי כהנים מתאספים מחוץ ללשכת
המוקד ...עוד כמה רגעים שוב יופיע פה "איש הר הבית"!! כן ...לפני שעתיים הוא הגיע לכאן לביקורת ...אבל כעת כשהוא
מגיע ...זה כבר לא אלינו ...הוא מגיע כעת לפתיחת שערי העזרה ...הנה ...עוד כמה רגעים שוב אחי יופיע ...כי כאמור
כשהמשמרת לילה שלי מסתיימת ...אז המשמרת יום שלו מתחילה ...הוא שוב יעבור כאן ויאחל לי הצלחה( ...שלום כנראה הוא לא
יגיד לפני התפילה ...אפילו שבבילוש העזרה מצינו שכן אמרו שלום שלום הכל שלום) אבל גם אני אאחל לו בהצלחה בעבודתו בשער הבכורות...
אבל כנראה שגם אח"כ אני אמשיך להישאר על עמדי עוד חצי שעה ...תנחש למה??? כי ...כי אני מחכה לאבא שלי ...אבא שלי
כאמור הוא מהמשוררים ...והעבודה שלו עוד יותר מאוחרת!!! סו"ס השיר של יום הוא רק לקראת סיום תמיד של שחר ...עוד
מעט אני אראה גם אותו מופיע כאן אחוז שרעפי קודש בהיכל הנגינה ...והוא יעמוד הכן על הדוכן ...ובעוד חצי שעה בערך יגיע
כהן אחד ויזרוק את המגרפה בין האולם ולמזבח( ...אין אדם שומע קול חבירו בירושלים מקול המגריפה) ואז!!!! כששומעים את קול
המגרפה הרי "בן לוי ששומע את קולה יודע שאחיו הלויים נכנסים לדבר בשיר והוא רץ ובא"!!! וכאן במקרה הזה ...כשאני אשמע את
קולה אני אדע שאבא שלי נכנס לדבר בשיר ואז!!! אז אני אעזוב בחרדת קודש את מקום שמירתי וארוץ לשמוע את שירת הלויים ...הפעם!!!
לראשונה יצטרף לשירת הלויים גם אחי בן החמש ...שה' חנן אותו בקול טרון והוא מ"צוערי הלויים "...הוא כעת יעמוד למרגלות אבא וגם
הוא יצטרף לשירו לאלוקים זמרו שמו ,סולו לרוכב בערבות ועלזו לפניו ...אשרי העם שככה לו...

כידוע :מבחינה מסוימת צום עשרה בטבת הוא
צום יותר חמור אפילו מט' באב ...שהרי ט' באב
שחל בשבת נדחה ,ואילו עשרה בטבת לא יצוייר
שהוא היה חל בשבת היה צריך לצום בשבת...
ולמה?? כי הוא ההתחלה של הסוף!!! בתשעה
באב זה כבר הסוף ...שם ביהמ"ק נחרב ...גם אם
לא תצום בתשעה באב ...תשעה באב לא יעלם...
הכתובת רשומה על הקיר!! תכל'ס ..בית המקדש
נחרב ...יש עשן ...אש ...וזה קרה ביום הזה...
אבל עשרה בטבת??? שם זה התחיל!!! ואם יום
אחד בסופו של דבר נחרב בית המקדש ...זה רק
בגלל שכשזה התחיל אי שם בעשרה בטבת לא
לקחנו את זה ברצינות ...לכן!!! עשרה בטבת זה
יום שצריך לקחת אותו בכל מחיר ברצינות!!!!
כי זה גופא החטא שלנו ...שלא עשינו עסק ...לא
קלטנו שזה ההתחלה של הסוף ...אז זהו!!
שעשרה בטבת מלמד אותנו לא להקל ראש...
להבין שלכל סוף מר היתה התחלה!!! וכנראה
שבהתחלה הקלו ראש ...ולכן הסוף היה מר
ונמהר...
--צריך לדעת שבדרך כלל כל סוף עצוב ...התחיל
מצחוק מתגלגל ...בהתחלה זלזלו ...לא עשו
עסק ...התייחסו בחוסר רצינות ...ובסוף ישבו
ובכו ...החכמה הגדולה היא לבכות בזמן!!!!
שרה אמנו ביום הכי שמח ...יום הגמל את יצחק...
ויעש אברהם משתה גדול ...כולם שמחים..
אברהם חוזר הבייתה ורואה את שרה בתשעה
באב!!! מה קרה??? ראיתי את ישמעאל מצחק
עם יצחק ...כשאני רואה את הצחוק הזה ...אני
יודעת שזה יגמר עצוב מאוד!!! לכן אני כבר
עכשיו עצובה!!!! כבר עכשיו אני לא נותנת לזה
להתחיל ...כדי שלא יקרה הסוף העצוב הזה...
זה היה רגע מאוד קשה ...רגע עצוב ...רגע קורע
לב ...לראות את אברהם מגרש שפחה עם ילד
חולה על הידיים ...אבל העשרה בטבת העצוב
הזה מנע תשעה באב לטווח ארוך...
אוי אוי ...כמה בתים בישראל לא הסכימו להיות
עצובים בעשרה בטבת והמיטו על עצמם במו
ידיהם את תשעה באב...
בכמה בתים בישראל פתאום הגיע איזה "אויב"
מאוד חביב ומאוד מרתק והתחיל לנגח את
החומה של הבית היהודי ...ואם הם היו תופסים
אותו בזמן ...וגוזרים על עצמם מבצע עשרה
בטבת!!!! אנחנו מגרשים את האויב כבר עכשיו...
עוד לפני שהוא מתחיל לעשות סדקים בחומה...
העשרה בטבת הזה היה בהחלט קשה!! יכול
להיות שזה היה אבל לאומי ...להתנתק מכל מיני
וואצפים מאוד מרתקים ...להתנתק מכל מיני
חברים קלוקלים ...זה לא קל!!! זה עשרה
בטבת!!! אבל עדיין צום עשרה בטבת הוא צחוק
ילדים לעומת שלושת השבועות תשעת הימים
ותשעה באב ...את העשרה בטבת הזה צריך
לקחת לעצמות!!! כן ...לא לחינם עשרה בטבת
חל ככה באמצע השנה .באמצע החיים ...תמיד
ככה זה!!! תמיד ההתחלה של הסוף היא בסתם
יום כזה ...לא קרה משהו מיוחד ...בסה"כ פרצתי
את המכשיר ...בסה"כ התחברתי לקבוצה ...אבל
מי שיודע לזהות והרים את סירנות בזמן השקט
הזה הוא מונע את התשעה באב ...בא נחשוב על
זה בעשרה בטבת ...איזה אויב שקט אולי מתחבא
לנו בין הרגלים ש ...שאנחנו עלולים לתפוס אותו
מאוחר מידי ...איזה פירצה בחומה יש לנו שהיא
עלולה להתרחב ולצאת מכלל שליטה ...עוד
נקודה למחשבה לי' בטבת..

“

אודות בחורי הישיבות שחזרו עם אור בעיניים...

את חטאי אני שוב מזכיר היום ...זו הפעם השניה שיש לי את אותה טעות ...במשך החודשים
האחרונים פגשתי בעיקר את כל הצעירים המפורקים ואת כל אלו שלא הצליחו לשרוד את
הקפסולות ואת התקופה הלא פשוטה הזו( ...ואני לגמרי לגמרי מזדהה איתם ...ברור לי כשמש שגם אני הייתי
לא שורד את התקופה הזו בישיבה ..שלא עשני בחור בתקופה קשה זו)

והיות וזה מה שראיתי מול העיניים ...וגם שמעתי מקרוב על הקשיים שיש בסמינרים ובבתי יעקב
ואפילו בחדרים של הילדים ...אז מתקבלת תמונה עגומה של מה שנקרא "ויהי אחרי המגפה"...
אבל!!! הגיע ערב חנוכה ופתאום הופיעו להם דמויות שהיו פעם קצת יותר מוכרות ...בחורי חמד
שכבר לא נצפו בשכונה הרבה זמן!!! והנה הם מופיעים פה לאחר חודשיים תמימים בקפסולה ...ו...
וכמדומני שהפעם תסכים איתי שלא צריך להיות בעל אבחנה חדה או בעל רוה"ק לראות את
האור בעיניים שלהם ...פשוט אור בעיניים!!! ואני מיד התחלתי לתחקר אותם :תגיד לי :מה ...מה
היה בישיבה??? מה ...קפסולות?? תפסיק לבלבל את המוח ...איזה קפסולות ..מה ...לא יצאת
מהישיבה??
לא יכול להיות ...מה ...לא קפצת לקבר דוד בליל ששי ??...לא לכותל ?...לא למירון ??...מה ...לא
יצאת ככה עם טרמפים??? תסתכל לי בעיניים!!!!
אבל לא!!! כנראה שלא ...והפעם אין לי ברירה ...אני מוכרח להאמין לו ...כי ...כי במקרה אני יודע
את הנתונים היבשים שלפי התקנון הנוקשה וההנחיות הקשוחות של הישיבה מי שיוצא פעם
אחת לא יכול לחזור ...ו ...ו ...והוא לא היה כאן בחודשיים האחרונים ..זאת אומרת :הוא לא זז
מהישיבה!!!! זה ברור!!!! אז איך יכול להיות שהוא נראה כ"כ טוב??? הוא נראה ממש חיוני ..עם
מצב רוח ...נראה בריא לגמרי בנפשו בלי שום ריאקציות ותסבוכות ...איך זה יכול להיות ?.הרי
סו"ס אנחנו כן פוגשים את נזקי הקורונה ...איפה שתלך ...ואיפה שתברר ..יש את הנזקים הנפשיים
שיש בכל מסגרת ומוסד ב"מגזר הכללי "...ואילו דווקא הישיבוחרים שנשארו בישיבה אחד אחד...
(עכ"פ כמעט) הם נראים טוב ...אתה רואה שהברק נשאר!! החיוניות!!! החדות!!! המרץ!!!

וזו תופעה!!!! זו סוגיה שצריך ללמוד אותה לעומק!!!
לא ויתרתי ...החלטתי שאני מוכרח לבדוק את השטח ...יש לי כמה חברים שיש להם שיג ושיח עם
הקהלים החילוניים ...ניסיתי לברר אצלם ...מה קורה במגזר ה"כללי"??? התשובה היתה חד
משמעית :עעעל הפנים!!!!
מה יש?? מכל הסיבות שבעולם ...צמצמו להם את המסעדות ...את הקניונים ...את הספורט...
צמצמו להם את הטיסות ...הגבילו אותם בכל הבילוים ...ממילא זה מתנקם ומגיע לידי ביטוי בכל
התחומים ...דכאונות ...תסכולים ...התנהגויות פרועות ...ואילו הבחורי ישיבות האלו??
מי מדבר על מסעדות ...מי חלם על טיסות ...אני מדבר איתך על ארבע מאות בחורים שסגורים
חודשיים תמימים בתוך מתחם!!! ועוד איזה מתחם ...זה לא איזה קרית נוער שיש לך מדשאות
עם בריכת שחיה פלוס אפשרויות לנטיעת עצים או לכה"פ לטפס אליהם או ליפול מהם ...כלום!!!!
אני לא צריך לספר לך איך נראה מתחם של ישיבה ...כל בלטה מנוצלת עד הסוף!!! (בדרך כלל הראש
ישיבה הוא האדריכל של הישיבה ...רק ר"י יכול לקחת שתי דונם ולעשות ממנו גם חדר אוכל וגם פנימיה וגם מסדרון
ושיהיה שם גם מחיצות ניילונים) והבחורים האלו היו כלואים בתוך המקום המינימלי הזה במשך

חודשיים תמימים ותראה איך הם נראים!!! הם נראים בריאים ברוחם ובנפשם!!! עם כל הברק
בעיניים( ...עזוב כעת את ה"אור בעיניים "..על זה אתה עוד תוכל להתווכח איתי ...תגיד לי שאתה לא מבין באורות)...
אני מדבר על חיוניות!! על בריאות הנפש! הם נראים בסדר גמור!!!!
--עכשיו :מה ההפתעה הכי גדולה שלי?? שבראש שלי!!! בתפיסה החרדית הפשוטה שלי!! היהלי ברור (וגם כתבתי את זה פה כאן בעלון כמה פעמים) שלחילוני הרבה יותר קל להסתדר עם בידוד ועם
סגר של קורונה מאשר לחרדי ...ולמה? כי סו"ס לחילוני יש אייפון!!! הראש של החילוני נמצא כל
היום ברשת!!! ממילא הוא הרבה פחות צריך את המרחב והמפגש החברתי בשביל לבלות ולהעביר
את הזמן ...גם בלי קורונה הוא יכול לשבת ימים ולילות בחדר סגור ולנבור ברשת ולשהות שם לבד
לבד ...אף פעם לא יהיה לו משעמם ...כי ברשת יש תמיד מה לראות ...ותמיד יהיה לו מה להעסיק
את עצמו ...ממילא היה לי ברור כשמש בצהרים שלחילוני הרבה הרבה יותר קל בתקופת הקורונה
מאשר לחרדי...
כי הבחור החרדי ...היות והוא לא מחובר לטכנולוגיה ואין לו מסך שכל הזמן מרצד מולו ולא ציוץ
שכל הזמן מעדכן אותו בחדשות ...ממילא החרדי שואב את כל החיוניות שלו מהחברה..
מהקהילה ...מהשטיבלאך ...מארצות החיים ...וממילא ברור שלחרדים הרבה הרבה יותר קשה כעת
בתקופת הקורונה ..זה היה כ"כ ברור לי שעד עכשיו אני ממשיך להיות די משוכנע בזה ...אבל
מבירור קצר של העובדות בשטח מסתמן שלא!!!!
המציאות בשטח מראה שדווקא הבחור ישיבה הקלאסי שיושב ולומד בקפסולה עם כל
ההגבלות ...כמובן שקשה לו ואפילו מאוד קשה לו ...אבל דווקא הוא נשאר בריא בנפשו ...לא
סוחב איתו צלקות ולא נראה שמשהו הזדעזע באישיות שלו ...ואילו השכן בן גילו מהמגזר
ה"כללי" נעבאך ...הוא נראה שבר כלי ורקב עצמות...
איך אתה מסביר את זה???? חשבתי על זה הרבה ופתאום הבנתי:
פתאום קלטתי שכנראה שאני ב"ה באמת חרדי אמיתי ...וממילא כשאני מנסה להיכנס לראש של
חילוני עם אייפון ...אני קולט את זה בראש החרדי שלי!!! וממילא יש לי טעות אחת פשוטה!!!
טעות שחשוב לשים לב אליה :תבין :איך שאני מכיר את עצמי ...היות ואין לי גישה (לגמרי נגישה)
למייל ...אז הרבה פעמים אני מוצא את עצמי משועמם!!! אם זה בנסיעה ארוכה באוטובוס ...אם
זה סתם באמצע הלילה שאני לא נרדם ...אם זה כשאף אחד לא עונה לי בפלאפון ...ואז אני רואה
את אותו תכשיט שיושב מולי כל הזמן עם המכשיר שלו ...כל הזמן מדפדף עם האצבע ...כל הזמן
צופה ...ואז לפעמים מגיעות המחשבות האלו שאני חושב לעצמי :כיף לו!!!! אני יושב פה על
קוצים וסופר את הק"מ מתי האוטובוס כבר יגיע לירושלים ...והוא כ"כ שששקוע ב"לימוד "..יש לו
תמיד תעסוקה ...הוא לא שם לב שהזמן עובר ...אני יושב כעת בבית משועמם ...מחפש
תעסוקה( ...אין לי כח כעת ללמוד) ואני מחפש להעביר את העיניים על משהו ...ואין!!! קראתי כבר את
כל הקומיקס של גדי פולק ...גם את העיתון החינם של יום שלישי קראתי( ...אפשר לבחון אותי על כל
המבצעים של נתיב החסד )...ודי ...משעמם לי ...והוא" ...ידידי" משכבר הימים אין לו רגע אחד כזה ...יש
לו תמיד מה לראות שם ברשת ...אף פעם לא משעמם לו ...תמיד מעניין לו ..אה ..המחשבות האלו
מוכרות לך??? ממילא בתפיסה הפשוטה שלי ...החילוני מסודר בתקופת הקורונה ...מה שיהיה
ומה שלא יהיה ...כל זמן שיש לו חיבור לרשת ...והסוללה מלאה ...הוא מסודר!!! גם אם הוא יהיה
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בבידוד הרמטי של חודש ימים אף פעם לא יהיה לו משעמם ...כי יש לו איך להעביר את
הזמן ...ואילו אני?? אם לא יהיה לי חשק ללמוד ..אני אטפס על הקירות...
זו התפיסה הפשוטה שלי!!! ומסתמא של עוד כמה!!!!
אז זהו!!!! שפתאום קלטתי שזה פשוט לא נכון ...זו טעות מוחלטת!!!!!
ומה הטעות שלי??? זה בדיוק כמו שכשהייתי בחידר היה לי נורא משעמם וכל הזמן
חלמתי שיהיה טיול ...וכשסו"ס היה טיול ...רציתי תמיד להישאר בטיול ...כשנגמר הטיול
זעקתי בקול ניחר "עוד הפעם עוד הפעם "...תמיד חלמתי שיום יבא וכל יום יהיה
טיולים ...כל בוקר יגיע אוטובוס ואנחנו נצא לטיול לכל היום!! רק טיולים מבוקר ועד
לילה ...אבל!!!!! כשטיפ טיפה התבגרתי הבנתי מיד שאם היה טיול כל יום כל יום!!!!
הייתי ממממת משיעמום ...כל הסיבה שהטיול הוא יפה זה רק בגלל שהוא פעם ב ....אבל
כשהוא כל יום כל יום ...הטיול עצמו נהיה הכי הכי משעמם שיכול להיות ...עכשיו :שלא
תבין לא נכון :כשנוסעים באוטובוס ...הנוף כל הזמן מתחלף ...ואם הנוף כל הזמן מתחלף
ומתחלף זה לכאורה אמור להיות דבר שכל הזמן מעניין ...אבל למה זה מעניין?? כי היות
ועד עכשיו הנוף היה עומד ולא מתחלף!! ועכשיו שיצאתי להחליף אויר ולהחליף נוף ..אז
הנוף המתחלף שובר את השגרה שעומדת!!! אבל אם הנוף המתחלף הוא כל הזמן
מתחלף ומתחלף ולא מפסיק לרגע להתחלף אז ...אז זה עצמו הנוף שהכי עומד ולא זז!!!
זה נוף אחיד שעומד כל הזמן במצב סטאטי שלא מפסיק רגע אחד "להתחלף"!!!! לא
לחינם נסיעה זה משהו שהכי מרדים ...אתה יודע למה?? כי היות ובמיטה שום דבר לא
זז!! הנוף עומד! הכל עומד!! אז כל דבר הכי קטן שזז מצליח להעיר אותך ...כל דבר
מצליח להצית את העירנות שלך ...אבל כשאתה יושב באוטובוס ...וכל המציאות כולה
זזה ...האוטובוס זז ...ואתה זז ...והנוף זז ..אז הכל ביחד מקבל קטגוריה של מצב אחיד
ומשעמם שעומד כל הזמן במצב קבוע ש---זז!!!! הזז הזה כל הזמן תקוע באותו מצב
ובאותה תנוחה ש ...זזה!!!! הבנת את הלומד'ס??? ממילא לא רק שזה לא מעניין ...אלא
זה הכי משעמם ואפילו מרדים!!!
(רואים את זה לאורך כל הדרך ...אם זה בטיולים ...שאם מתעכבים שם קצת יותר מגבול הטעם הטוב ...פתאום
כולם עצבניים ורוצים כבר לעוף מפה ...למה?? כי דווקא בגלל שהכל כ"כ מעניין ושונה כאן ...אז הוא גם נהיה
הכי מהר משעמם וחדגוני של ..של משהו כזה אחר כזה ...ש-די ...הבנו אותו ...סיימנו איתו ...ובא נחזור כבר
הבייתה ...עם הבית אנחנו לא מאבדים כ"כ מהר עניין ...כמו שאנחנו מאבדים עם הטיול ועם הפארק)...

--בקיצור :זו הטעות שהייתה לי!!!! אני בתור חרדי שמור ...היות ואני חי כל הזמן מול נוף
עומד ולא מתחלף!!! באופן טבעי אני מאוד נמשך לנוף שמתחלף ..זו הסיבה שאני באופן
אישי מאוד נמשך לסרט!!! (אני אגלה לך בשקט :אם יש איזה אירוע ואתה רוצה לשכנע אותי להישאר
עד הסוף ...תודיע ברמקול שיש בסוף הערב איזה מ צגת או הקרנה ...אתה תראה איך אני פתאום משלב ידים
יפה ונדבק לכסא ...בטח ...הבטיחו סרט!!!!) למה?? למה יש לי משיכה לסרט???

כי סרט זה נוף שזז ומתחלף ...ואני בדרך כלל נמצא בנוף עומד!!!
אבל!!!! לו יצוייר שהייתי חי כל היום בסרט ...כל הזמן הנוף היה מתחלף לי מול העיניים...
עוד הודעה ...עוד מידע ...עוד קשקוש ...אין לך שעמום טוטאלי יותר גדול מזה!!!
ולמה??? כי זה בדיוק כמו שאתה יושב כבר שבועיים בישיבה ...ומשעמם לך ...נו...
נמאס לי לראות כל היום את אותם פרצופים ...מתחשק לי לראות קצת משאיות...
רכבים ...תחנות דלק ...רכבות ...שדות ...גשרים ...פרות ...אין בעיה!!!! על חשבוני!!!! אני
משלם לך כעת נסיעה מירושלים לחיפה ואני אדאג שיהיו גם קצת פקקים בדרך כדי
שתרויח עוד קצת זמן ...ובעזה"ש הנסיעה תהיה לא יותר מארבע שעות ...רק תעדכן
אותי מתי הסבלנות שלך פוקעת!!!
אז אני אגלה לך מניסיון אישי!!! בתור בחור שהייתי יכול להישאר כמה שבועות בלי
לצאת מהישיבה ...אחרי שעתיים באוטובוס יוצאים לך קרנים!!! איך זה יכול להיות?? כי
כשאתה חי מול נוף שעומד כל הזמן!!! סו"ס בתוך הנוף שעומד יש הרבה דברים שזזים...
יש בחור שמתארס היום ..יש מחר מבחן בבקיאות ...המשגיח תפס כמה בחורים על חם
והוא הולך לדבר על זה בשיחה ...יש היום פיצה בארוחת בערב ...ואם יש עוד שתי
מאומתית חדשים בישיבה אז בכלל זה שיא העקשען וכו' וכו' ...כל דבר קטן שזז בישיבה
זה חי!! זה חיוני!! זה מרענן! זה מעורר עניין!!! אבל כשאתה נוסע באוטובוס והכל זז..
הכל במצב של תזוזה ...אז אחרי חמש דקות כל הנוף המתחלף הזה ביחד נהיה שיעמום
הכי גדול( ...אני יכול לנסות להסתבך ולהסביר את זה פילוסופית ...אבל עזוב ...אתה יכול לחוש את זה באופן
הכי מוחשי בחיים)...

וזו הטעות שלי!!! כשאני מדמיין את החילוני שיושב כל היום עם האייפון ויש שם כל
הזמן חדשות ודברים מעניינים ...בראש שלי זה מצטייר שאם לי יש כל יום רק שתים או
שלוש פרשיות של עקשען בישיבה ....אז הוא שמחובר לרשת אז אצלו יש את אותו
עקשען שיש לי אבל בששששפע ...בלי סוף ...כל הזמן המידע זורם ...אז זהו שלא!!!! זה
שיש לו את זה בשפע ...זה רק אומר שזה פשוט עובר לידו כמו מכוניות שחולפות מולך
בנסיעה ...שאולי יש פה באמת משהו שזז לו מול העיניים ...אבל בסופו של דבר זה יותר
מרדים מאשר מעניין...
בקיצור :זו הסיבה שדווקא הבחורי ישיבות האלו שנעולים בקפסולות נשארו שפוים
וחיוניים ונורמליים יותר מכל אחד אחר שעל פניו נדמה לנו כאילו יש לו כל מה שהוא
רוצה ונדמה לנו שיותר מעניין לו בחיים...
כן ...בחור יקר :אם באמת יש לו יותר ממה שיש לך ...אז למה הוא נראה כ"כ רע וטובע
ביגונו ...ואילו אתה נראה כ"כ טוב?? למה???
---

אבל!!!! כמה שבסופו של דבר לבחורי ישיבות יותר טוב מאשר לכל מי שנמצא בחוץ ...זה
לא סתירה לרגע שזה קשה!!! וזה קשה מאוד!!! סו"ס להיות בחור ישיבה זה לשלוט...
לשלוט על היצרים ...לשלוט על המידות ...להתמודד ...להיאבק ...להחזיק מעמד ...ולא
לזרום עם היצרים ...זה שבסופו של דבר אתה הוא המרויח הראשון מהסיפור ...זה לא
מכהה בכהוא זה את הקושי שכרוך בזה ואת המתן שכרה בצידה שנאמן הוא בעל
מלאכתך שישלם לך ...אנא ...בחורי ישיבות קדושים ,אתם צבא ההגנה שלנו ..אתם
התקווה שלנו ...תשמרו עלינו...

גיליון מס'  411פרשת ויגש
תשפ"א שנה תשיעית

גליון זה מוקדש לידידינו היקר
שיראה ברכה והצלחה
בכל הענינים
 פנינים


על הפרשה


ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו

הר"ר אברהם נחמן וולפסון זצ"ל
)מה ,ג(

בסעודת השבת רגיל היה רבנו להביא את דברי
המדרש )ב"ר פ' צ"ג ,י'( ואת הארתו הנוראה של הבית
הלוי.
וזו לשון המדרש :אבא כהן ברדלא אמר ,אוי לנו מיום
הדין אוי לנו מיום התוכחה ,יוסף קטנן של שבטים
היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו ,לכשיבוא
הקב"ה ויוכיח כל אחד לפי מה שהוא על אחת כמה
וכמה.
ותמוה ,מה הייתה תוכחתו הנוראה של יוסף ,עד
שאחיו לא יכלו לעמוד מפניו.
זאת ועוד ,מה כוונת המדרש שהקב"ה יוכיח כל אחד
"לפי מה שהוא" ,הרי בוודאי לא יוכיח את האחד על
עברות שהשני עושה.
על שתי הקושיות עונה הבית הלוי בתשובה:
כשהאחים סרבו להביא את בנימין בטענה אולי יקרה
לו אסון ,והאבא יעקב ישמע מזה ומי יודע חלילה מה
יקרה לו ,ענה להם יוסף :לחייו של אביכם אתם
חוששים? 'אני יוסף אשר מכרתם אותי!' ולמה אז לא
חששתם לצער שיהיה לו?
זו גם כוונת המדרש 'לפי מה שהוא' ,מתוך התשובות
שאדם משיב ,מהן הקב"ה מוכיח לו ,כי הלא במקרים
אחרים לא חס על כבוד המקום.
לא פעם היה רבינו פונה לנכדים :לפעמים אחד
מתעצל בשנת הבוקר ומאחר על ידי זה לתפילת
שחרית בטענה שהוא ישן עוד שיהיה לו כח .אבל
הקב"ה יוכיח לו שאם כדאי לו לקום מוקדם לשחרית
כי יש מסיבה או טיול וכדומה הוא קם בזריזות,
ומוכיחו "לפי מה שהוא".
ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק )בראשית מ"ו ,א'(
יש דעה בפוסקים שאין חיוב לכבד את אבי אביו -
סבו .והרמ"א )יו"ד סי' ר"מ סכ"ד( מביא מדברי רש"י כאן,
ראיה שחייב.
וזה לשון רש"י :לאלוקי אביו יצחק  -חייב אדם בכבוד
אביו יותר מכבוד זקנו ,לפיכך תלה ביצחק ולא
באברהם עכ"ל ,ומשמע שיש חיוב לכבד זקנו ,אלא
שאביו קודם .וכך פוסק הרמ"א להלכה.
ורגיל רבינו לשאול את הנכדים הצעירים .לחידודי:
הרי ידוע הגמרא בקידושין )ל"א ,א'( שאם אביו אומר
לו השקני מים ואמו אומרת לו השקני מים ,ישקה את
אביו "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך" ,ואם כן
מדוע אינו חייב לכבד את זקנו לפני אביו ,הרי אפשר
לומר אותה סברא ,אתה ואביך חייבים בכבוד זקנך.
ובדרך כלל רגיל רבינו לישב כך:
יסוד החיוב של כבוד הסב ,הוא מפני כבוד אביו ,שעל
ידי שמכבד את הסב ,מכבד בזה את אביו ,ואם כן לא
יתכן להקדים את הסב לאב ,כי כל חיובו בא מכח
האב .וזה הטעם שהאבא קודם.

)שבענו מטוביך(

בשבוע האחרון נסתלק ידיד בית ישראל היקר ,הנגיד הר"ר אברהם
נחמן וולפסון זצ"ל ,שזכה להיות מתמכין דאורייתא ולתת הרבה צדקה
בממונות ובגופו ,למטרות של הרבצת תורה וחסד ,ובפרט זכה להרבות
בקירוב הרחוקים להי"ת ,על ידי שהירבה בני תורה שקבעו עת ללמוד
עם הרחוקים ,ובזכות זה הרבה מאוד שבו לאביהם שבשמים.
ר' אברהם ז"ל היה מהקוראים הקבועים של הגליון 'דברי שי"ח' ,פעם
כשפגשנו אותו בבית מרן שליט"א ,הוא מיד החל לשבח את הדברים,
כדרכו שהיה בעל עין טובה ,וביקש להודות על כך מעומק הלב.
בין שלל עיסוקיו הרוחניים ,אהב וחיבב מאוד ר' אברהם ז"ל את
הלימוד והעיסוק בספר 'חפץ חיים' על הלכות לשון הרע ורכילות .הוא
שלט בהם בעל פה ממש ,ושלט היטב במקורות הדינים 'באר מים חיים'
שכתב בעומק נורא מרן החפץ חיים זי"ע ,מעת לעת כשהיה מגיע לבית
מרן שליט"א היה מבקש לשאול מספר שאלות ,כשבדרך כלל חלקם היו
בהלכות לשון הרע ורכילות .הר"ר אברהם אף זכה להרבות את לומדי
החפץ חיים ,ומכוחו נתייסדו שיעורים רבים בדינים אלו.
ובמאמר זה נוסיף עובדא נפלאה ששמענו מהמשב"ק הגאון רבי משה
סמוטני שליט"א ,שהיה לכך עד ראיה אישית :היה זה לפני כעשור
שנים ,ר' אברהם ז"ל ורעייתו שתחי' החליטו לקנות דבר ערך יקר
ושימושי עבור הרבנית קניבסקי ע"ה ,כהכרת הטוב על עזרה גדולה
שטרחה עבורם קודם לכן .הם חשבו מאיזה מתנה היא יכולה ליהנות,
והחליטו כי יקנו לו שעון זהב יקר ויפה ,שממנו בודאי יהיה לה תועלת.
ואכן ,באחד הימים הוא הביא עמו שעון זהב יוקרתי ,ואמר לרבנית
ע"ה שזה בעבורה .הרבנית התרגשה ושמחה מאוד ,היא ענדה את
השעון היקר על היד ,ולא גמרה להודות לו ,ואמרה כי אכן השעון מאוד
יפה והיא נהנית ממנו מאוד.
אלא ,שהר"ר אברהם וולפסון 'לא לקח בחשבון' ,כי הרבנית ע"ה נהנית
לא פחות ,ואולי אף יותר ,כאשר המתנה היפה הזו תיענד על ידה של
אשה אחרת . ...וכעבור עשרים דקות נכנסה אישה ממכרותיה של
הרבנית ,וראתה את השעון החדש והביעה ממנו התפעלות .על אתר,
בלי לחשוב הרבה ,נטלה אותו הרבנית ואמרה לאשה ,הא לך שעון יפה
וחדש לכבוד שבת....

הר"ר אברהם וולפסון ז"ל
באחד הפעמים בהם
הציע את ספקותיו לפני
רבינו מרן שליט"א

עניני ביאת המשיח ותחיית המתים
תחיית המתים יקומו בריאים

לחכות למשיח בשבת
ש .האמונה בביאת המשיח" ,בכל יום שיבוא" ,האם צריך לחכות
למשיח שיבוא בכל יום ,הא מבואר בעירובין )דף מג ע"ב( שביום א'
אין המשיח בא ,כי אליהו לא יכול לבוא בשבת.
ת .בימים שיכול לבוא.

ש .מבואר במדרש )בר"ר כ ,ה( הכל מתרפאים לעתיד
לבוא ,האם ברגע של תחיית המתים יקומו מושלמים או
עם מום ואח"כ יתרפא.
ת .עומדין במומן ומתרפאין) .סנהדרין צ"א(

ש .מאימתי התחיל זמן העקבתא דמשיחא ,מימות החפץ חיים או
אולי אפילו קודם מאז שפסקה מלכות דוד מישראל?
ת .מהיום.

ש .לפי הרמב"ן בספר המצוות שורש ג' שאהרון ובניו
יצטרכו לעתיד לבוא משיחה חדשה ,האם מי שקם
בתחיית המתים בניו חייבם בכבודו ,והוא חייב בכבוד
אביו וכן בשאר דברים.
ת .כן )וכמובא בספרי(.

זמן עקבתא דמשיחא

מחיית עמלק על ידי מי?

ש .מי הוא שימחה את זכר עמלק משיח בן יוסף או משיח בן דוד?
ת .נזכה ונראה.

תקופת ימות המשיח
ש .בגמ' סנהדרין צז ע"א כ' שיהיה תקופה של שני אלפים ימות
המשיח ,וכבר עבר רוב התקופה הזאת ועדיין אנו בגלות .הא כיצד?
ת .בעוונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו.

אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי
ש .בגמ' סנהדרין צח .אין בן דוד בא אלא כולו חייב או זכאי ,אם
יהיה כולו חייב באיזה זכות יגאלו .ועוד האם כולו חייב הכוונה
כולו ממש או רובו ככולו?
ת .כולו הפך לבן טהור הוא) .לשון הגמ' בסנהדרין ,דאמר ר' יצחק אין
דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות .אמר רבא ,מאי קרא כלו הפך
לבן טהור הוא(.

המשיח יבוא עני ורוכב על חמור גם בזמננו

ש .הנה מבואר שהמשיח יבוא "הנה מלכך עני ורוכב על חמור" שזה
יהיה החמור שהשתמש בו משה ואברהם אבינו האם החמור הזה
קיים בזמננו ,והאם המשיח יבוא עליו אפילו שהיום לא משתמשים
בזה.
ת .בוודאי שלא הזקין.

חזרת עשרת השבטים

ש .מתי יחזרו עשרת השבטים למ"ד שיחזרו.
ת .לכשיבוא המשיח.

גדר הקם בתחיית המתים

שיקומו בתחיית המתים מה יהיה עם ממון האנשים
ש .כ' בקוב"ש )ח"ב סי' יא( שאם יצויר שיחיה מת יטול
נכסיו ממי שזכה בהן ,האם דין זה יהיה גם לעת"ל
שיקומו בתחיית המתים ,וא"כ אין לדבר סוף.
ת .נזכה ונראה בעזה"י.
בתחיית המתים למי תחזור האישה לבעל הראשון או השני
ש .אישה שהייתה נשואה לת"ח ונפטר והיא לא רוצה
להינשא שנית מחמת שבתחיית המתים לא תהיה עם
בעלה הראשון הת"ח האם טוב עושה.
ת .בזוהר איתא שתחזור לבעלה הראשון) .וא"כ אין לה
מה לדאוג ,ולא יפריע לה שום דבר בזה שנשאת לשני(.

המצוות בטלין לעתיד לבוא

ש .מה הכוונה שכל המצוות בטלין לעתיד לבוא ,א"כ
מה יעשו בזמן ההוא.
ת .כמדומה שלא יבטל שום מצווה )עיין רמב"ם פ"ב
ממגילה הי"ח(

יום הדין הגדול
ש .מתי יהיה הדין הגדול והנורא ,האם אחר ביאת
המשיח מייד או אחרי תחיית המתים ,והאם כל אחד
ייבחן שם על מה שלמד.
ת .נזכה ונראה.

אכילת הלויתן לעתיד לבוא

בקשה על הקץ
ש .הנה בגמ' כתובות קיא – "שלש שבועות וכו' ושלא ירחקו את
הקץ" ופרש"י "ל"א שלא ידחקו גרסינן לשון דוחק שלא ירבו
בתחנונים על כך יותר מדאי" ,והדברים צ"ע – דהרי אנו מצווים
להתפלל כל העת על הגאולה בשמו"ע ובברכת המזון ועוד .ואדרבה
זה מראה שאנו מאמינים בעיקר זה שאחכה לו בכל יום שיבוא,
וא"כ מה כוונת הגמ' לרש"י שאין להרבות ע"כ בתחנונים) .אחד
מהאחרונים מאריך ג"כ בעניין זה בפרשתינו(.
ת .לא יותר מדאי רק בעיתה אחישנה.

כיצד יקומו בתחיית המתים צעירים או זקנים

ש .כשיקומו בתחיית המתים האם זה מהמצב האחרון קודם שמתו,
)כי הרי כל אדם היה לא כמה גלגולים( ,והאם יתכן שבן שנפטר זקן
מאביו ,בתחיית המתים האב יהיה חייב בהדרת פני זקן לבנו.
ת .ייתכן.

 פנינים על

ש .האם בסעודה הגדולה לעתיד לבוא יאכלו את הלויתן
כפשוטו ממש ,והרי זה דג טמא ואיך אפשר לאכלו ,או
שהכוונה שישיגו שם השגות ברוחניות וכאילו יאכלו.
ת .דג טהור בוא) .חולין ס"ז ע"ב(

בזכות שבת נזכה לבית המקדש
ש .בזמירות של שבת בפיוט כל מקדש )המיוחס לראשונים
כמבואר במחזור ויטרי( ,אנו אומרים' ,אוהבי ה' ,המחכים

בבנין אריאל ,ביום השבת שישו ושמחו ,כמקבלי מתן
נחליאל' .המשמעות הוא שבזכות ששמחים וששים
ביום השבת יזכו לבנין בית המקדש ,וצ"ב השייכות בזה.
ת .שבת קודש הקודשים.

)שמחת מרדכי ,מאת ידידנו החשוב
הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"א(


הפרשה

ותחי רוח יעקב אביהם )מה ,כז(
שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו באבלו )רש"י( .אמרו לפני רבינו הסבר ה"פני יהושע" )כתובות ח'( שלפיכך חתנים מן המנין
ואין אבלים מן המנין ,כי אין השכינה שורה מתוך עצבות )שבת ל ע"ב(.
אמר :לפי פשוטו ,הטעם הוא שבברכת אבלים הברכה היא לאבל ,משום כך לא שייך שיימנה על העשרה .אבל ברכת חתנים
היא כללית ,אלא שממילא מתברכים גם החתן והכלה ]וכן מוכח מהירושלמי )פ"ד דמגילה( שאבל מבית אחר שבא לנחם אבל
)דרך שיחה(
זה מצטרף לעשרה )ויעויין בשיטה מקובצת כתובות שם([.

הטלפן צלצל בביתו של יהודי .הודיעוהו שאמו השוהה בבית אבות בלונדון שבקה חיים .בירך "ברוך דיין האמת" ,ומכיון
שלא היה באפשרותו לבוא להלוייתה ביקש שיקברוה בחלקה שקנתה לעצמה .קרע קריעה וישב שבעה .כעבור יומיים צלצל
הטלפון .על הקו היתה ...אמו .המלים נעתקו מפיו ,חשב לשאול :סליחה ,אמא ,מאיפה את מדברת .התברר שהיא חיה
וקיימת ,וחברתה לחדר היא שנפטרה.
הורה רבינו ,שהבן יכול לברך ברכת "שהחיינו" ]שמברכים על בשורות טובות )ברכות נד ע"א ,אורח חיים רכב ,א([ על הבשורה
)בעלות הלהב ,אורח חיים סימן כה(
הטובה ,שאמו חיה!
)תורת חיים(

