
ח' כסלו תשפ"ג | פרשת ויצא | גליון 675

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הדלקת נרות

מאמר הרב
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה

לחרן,  בדרכו  המוריה  להר  שמגיע  אבינו  יעקב  על  מספרת  תורה 
ַאְרָצה  ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  "ַוַּיֲחֹלם  המפורסם,  החלום  את  חולם  ושם 
ּבֹו"  ְוֹיְרִדים  ֹעִלים  ֱאֹלִקים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה  ַהָּשָׁמְיָמה,  ַמִּגיַע  ְוֹראׁשֹו 
)בראשית כח, יב(. שואל ה'שפת אמת' מה כוונת התורה, האם יש סולם 
שמתחיל בארץ ומגיע לרקיע, ומתרץ הרב שאין זה אלא סולם רוחני, ובו 

יש רמז לכל אדם.
וזה  בעליונים,  המתרחש  על  משפיע  הזה  בעולם  מעשה  כל  הרב,  אומר 
הנלמד מהפסוק, "ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה", אדם בעודו בארץ צריך לדעת, 

"ֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּשָׁמְיָמה", כל מעשה והנהגה שלו מגיעים 
תהיה  שההשפעה  ובודאי  בשמיים,  הגבוהים  למקומות 
בין לטוב או חס ושלום להיפך, לכן אמר הפסוק "ֹראׁשֹו" 
כמשל לדברים רוחניים, בראשו של האדם טמונים כוחות 
לנו  לומר  והראיה,  הדיבור  המחשבה  רוחני,  ששורשם 
שמעשי האדם בעולם הזה מגיעים השמיימה, ומשפיעים 

באופן ישיר למה שקורה בעליונים.
ללמדנו שאדם העושה בעולם הזה פעולה טובה ההשפעה 
פנים,  כגון הארת  פעולות פשוטות  ואפילו  היא עצומה, 
היא אמנם פשוטה אבל יקרה וחשובה עד מאוד. לפעמים 
אדם עובר במהלך היום דברים לא נעימים, ומגיע למצב 
ומקבל  אליו,  שמתייחס  בחבר  פוגש  ולפתע  ירוד,  רוח 
משתנה  רוחו  מצב  וכל  פנים,  והארת  בחביבות  אותו 
בין רגע מהקצה לקצה. אבל חס ושלום מנגד, מי שיכל 
לעשות כן ולא האיר פנים, אלא מראה פנים חמוצות, לא 
מעבר  הרבה  אלא  טובה,  מעלה  הפסיד  שהוא  בלבד  זו 

לכך.
נוראות כתוב בספר יראים לרבי אליעזר ממיץ, תלמידו 

של רבינו תם ומגדולי הראשונים, אומר הרב שאדם הנפגש עם חבירו ולא 
מאיר לו פנים, אלא מפנה לעברו פנים קשוחות, ואפילו אם אמר לו שלום, 
יז(,  כה,  )ויקרא  ֲעִמיתֹו"  ֶאת  ִאיׁש  "ְוֹלא תֹונּו  הוא עובר על לאו מהתורה, 
ומכאן  לאחרים,  צער  המסבים  דברים  לעשות  או  לומר  זה  הונאה  שהרי 

שחוסר בהארת פנים משמעו צער והונאה. 
"זכור מעשיך  להונאה,  רבות  דוגמאות  נח:( מביאה  )בבא מציעא  הגמרא 
באת".  מאיפה  "תראה  ובלשוננו  אבותיך",  היו  מי  "זכור  או  הראשונים", 
אנשים לא רוצים לשמוע על העבר הרע שלהם ולהצטער מכך, ועל כך 
מוסיף ה'יראים', שגם מי שפוגש בחבירו ולא מאיר לו פנים, הוא מצער 
וגם זה נחשב הונאה – לאו מהתורה. מזעזע. לכן חובה גדולה לכל  אותו 
אדם לחייך לשני ולהאיר לו פנים, וזה דבר רצוי מאוד בשמיים, שם יודעים 
להעריך כל הארת פנים של האדם, וכך נצטווינו במשנה מפורשת 

)אבות א, טו(, "הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות".
להארת  שזוכה  מי  הכל.  הכוללת  הברכה  זו  ֵאֶליָך",  ָּפָניו  ה'  "ָיֵאר 

לאדם  פנים  כל. אם הקב"ה מאיר  מכל  בכל  לו  יש  פנים מלמעלה, 
– הוא יגיע לשלמות ולא ירגיש שחסר לו דבר, משום שהארת פנים 

מהקב"ה משמעה שה' יתן לו כל צורכו בשפע ולא בצמצום. אבל יש 
הוא  מלמעלה  פנים  להארת  שיזכה  מי  באדם,  תלוים  שהדברים  לדעת 
דוקא מי שיאיר פנים למטה. הא בהא תליא, כמו שאומר ה'שפת אמת', 
אנחנו כסולם המוצב ארצה, אנחנו אמנם פה בעולם הזה, אבל כל פעולה 
שלנו משפיעה רבות למעלה בשמיים, ומי שמאיר פנים 
למטה לכל אדם באשר הוא, בשמיים גם כן יאירו לו פנים, 
וזו הברכה טובה ביותר הכוללת את כל הטובות שבעולם.
ממילא צריך להקפיד על כל פרט קטן בעודנו בעולם הזה, 
הבאנו כדוגמא את ענין הארת פנים, אבל הוא הדין בכל 
מצווה אחרת, בין במצוות הנראות כפשוטות וקלות, או 
פשוט,  הוא  הכלל  בכולם  לקיום,  יותר  הקשות  באחרות 
כשאדם מדקדק במצווה הוא זוכה לנצח אין סוף והארה 
זה  בה,  ידקדק  לא  הוא  ושלום  חס  אם  אבל  בעליונים, 

משפיע רבות על הנעשה בשמיים.
מעשה  פורסם  דמשיחא'  'עקבתא  המפורסם  בעלון 
חשובה,  משפחה  של  מבניה  אחד  ראשון.  מכלי  אמיתי 
שהיה צעיר בריא וחסון, התעורר בוקר אחד והבחין מיד 
שהראיה שלו לא כתמול שלשום. הוא ראה הכל באופן 
מטושטש. בתחילה הוא חשב שזה קורי שינה, לכן שטף 
הוא  לקדמותה.  חזרה  לא  הראיה  אבל  פניו,  את  היטב 
החליט שבלילה הקרוב יישן מוקדם מהרגיל, וחשב שזו 
תופעה זמנית בעקבות עייפות מצטברת, וקיווה שלאחר 

שינה טובה הכל יחזור לקדמותו.
מאוד  לו  הפריע  והדבר  מטושטשת,  ראיה  עם  קם  הוא  למחרת  גם  אך 
הבחור  ניגש  ולכן  גדולים,  היו  והדאגה  הלחץ  יום.  היום  ובחיי  בתפקוד 
היטב  בדקו  עיניים  רופאי  מספר  עיניים.  למרפאת  במהירות  הוריו  עם 
כל  לאחר  ואמר,  הבכיר  הרופא  אליהם  ניגש  הבדיקות  ולאחר  עיניו,  את 
הבדיקות שעשינו לא נמצאה בעיה, העיניים נמצאו בריאות לחלוטין. מה 
יהיה? שאל הבחור, הראיה שלי במצב נוראי, לאן אגיע אם המצב יימשך 
בדיקות  תעבור  שם  החולים,  לבית  לך  הרופאים,  לו  אמרו  ויתדרדר?  כך 

מקיפות לבירור מצבך. הוא נכנס למספר ימים לאשפוז 
ובדיקות בבית החולים, ולבינתיים ביקשו ממנו הרופאים 
והוא  לטובה,  שישפיעו  בתקווה  תרופות  מספר  ליטול 

שוחרר לביתו עם התרופות תחת מעקב. 
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עֶגְלָה קטנה שהפכה לצ'ק גדול
סיפור המפעים הבא לוקח אותנו עשרות שנים לאחור, אל מקום רחוק 
במקום  נערך  הימים  באחד  אפריקה.  שבדרום  יוהנסבורג  העיר  יחסית, 
הנערץ,  הישיבה  וראש  מייסד  בהשתתפות  פוניבז',  ישיבת  עבור  'דינר' 
הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. אל ה'דינר' עלו ובאו רבים מהיהודים המקומיים, 
אשר כל אחד מהם הותיר סכום נאה במעטפת ההתרמה. למחרת היום ישב הרב 
ומכל  בתדהמה,  התעגלו  עיניו  ולפתע  שהצטברו,  המעטפות  את  לפתוח  כהנמן 

הנוכחים סביבו פרצה זעקת הלם. 
במעטפה אחת, פשוטה למראה, היה צ'ק עליו נרשם סכום עתק. בעל הצ'ק לא 
ללא  גמורה,  שבהפתעה  האלמוני,  התורם  מיהו  לדעת  התפלאו  והכל  מוכר,  היה 
כל בקשה מיוחדת, תרם סכום כה נכבד בבת אחת. הרב כהנמן ביקש לפגוש את 
האיש כדי להודות לו על התרומה החריגה בגודלה. לפיכך ביקש לברר את הכתובת, 
והסתבר שהאיש גר בעיר נידחת בקצה המדינה, מרחק שמונה שעות נסיעה ברכבת 

מיוהנסבורג. אולם הרב כהנמן התעקש ויצא לדרך...
ביורדו מהרכבת, נכנס למונית מקומית, והציג בפניה את הכתובת. הוא הביט סביבו, 
קטנה  לשכונה  יוצא  וממנה  הגדולה,  העיר  במרחבי  נוסע  הוא  כי  לגלות  ונפעם 
בפרבריה. גם כאן עדיין לא הגיעו לכתובת, והנהג המשיך אל שולי השוליים של 
השכונה שבפאתי העיר, עד שהגיע לבקתה קטנה ומטה ליפול, והכריז כי זו הכתובת 
המבוקשת. הדבר היה לפלא, שכן לא סביר להניח שאדם כה עשיר מתגורר בחור 

נידח, בבקתה קטנה, בחורבה שספק אם ראויה למגורים. 
הנהג עמד על דעתו כי זו הכתובת, והרב כהנמן ומלוויו ירדו מהמונית ונכנסו בשערי 
החצר המוזנחת. כשהבחין  בכמה ילדים לבושים בלויי סחבות שהסתובבו בחצר בין 

התרנגולים - כבר היה בטוח שהוא טועה לחלוטין, אלא שאז שמע 
את בעל הבית קורא לו: 'או, ברוכים הבאים ראש הישיבה!'. הרב 
כהנמן קרב אליו, ודרש בשלומו תוך שהוא מודה לו על התרומה. 
'הערכתי שבוודאי תבואו' - אמר האיש, 'אף שאינני רואה סיכוי 
נתתי'...  זאת  ובכל  בעתיד.  או  בהווה  שנית  לכם  לתרום  שאוכל 
הרב כהנמן התקשה לכבוש את תמיהתו, וגם מלוויו היו מופתעים 
ונדהמים. מי האיש? למה נתן צ'ק כזה? האם הוא עני כפי שהוא 
כזה  צ'ק  יתן  לא  מדוע  תורם?  שהוא  הצ'קים  כפי  עשיר  או  חי, 

שוב?! מה קורה פה?!  ואז האיש סיפר את סיפור חייו: 
עליו  נפטר  אביו  לפוניבז'.  הסמוכה  בעיירה  בליטא,  גדל  הוא 
בילדותו, אמו נותרה עם שמונה יתומים, לבדה. לא היה למשפחה 
לפיכך,  המלמד.  אצל  ילמדו  שבניה  חפצה  האם  אולם  רכוש,  כל 
בני המשפחה חסכו מפת לחמם כמה פרוטות מדי יום, עד שרכשו 
עגלה קטנה וצעירה. 'אנחנו נגדל אותה עד שתיתן חלב, ואת החלב 
תזכו  למען  מלמד,  עבורכם  לשכור  נוכל   - הרווח  בדמי  נמכור. 

ללמוד תורה!' - אמרה האם בעיניים נוצצות מהתרגשות.
שוב חסכו בני המשפחה מפיהם, חצאי פרוסות לחם דלות ניתנו 
יום  חלב.  שתיתן  עד  ותתחזק,  שתאכל  מנת  על  הקטנה,  לעגלה 
ועוד יום חולף, וכנראה התזונה הדלה לא הספיקה. העגלה נותרה 
קטנה וכחושה, ולא נראה כל סימן שהיא עתידה לתת חלב. האם 

האלמנה חפצה שבניה יעסקו בתורה, ולפיכך שכרה להם מלמד, באומרה כי תיכף 
- ואז תשלם את שכרו. עבר חודש, וחלב אין. המלמד  תתחיל העגלה לתת חלב 
תבע את שכרו, והאם הביטה בעגלה הקטנה והמאכזבת, כשדמעות בעיניה. היא 

בנתה תוכנית לתלפיות, אולם העגלה אינה משתפת פעולה....
הנוסף הסתיים  וכשגם החודש  נוסף,  חודש  רוח של  אורך  ביקשה מהמלמד  היא 
- הודיע  ולא היתה טיפת חלב או פרוטה בודדת מהכנסות מכירת החלב שאיננו 
נחילים של דמעות.  המלמד על פרישה... כששמעה זאת האלמנה, פרצו מעיניה 
יעסקו  שבניה  וחשקה  חפצה  כמה  העילאית,  המטרה  למען  התמסרה  כמה  הן 
בתורה. המלמד היה עיקש בדעתו, גם לו יש משפחה לפרנס, הוא לא יכול ללמד 
לחות  בעיניים  ואז,  לסירוגין,  העגלה  ועל  ילדיה  על  מביטה  האם  בהתנדבות... 
ונרגשות, מכריזה: 'אתה יודע מה? קח את העגלה במתנה, תלמד את הילדים כמה 
את  האומללה  האלמנה  נטלה  זאת,  ובאומרה  העגלה שקיבלת...'  כשווי  חודשים, 
הנכס היחיד שהיה בחייה, את העגלה הקטנה והמושקעת שתלתה בה כה הרבה 
הן בכך קיבל את   - והעניקה אותה למלמד ההמום, שהתרצה על אתר   - תקוות 

שכרו אף לכמה חודשים קדימה.
חלפו מאז הרבה שנים, סיים היהודי וקולו נסדק בהתרגשות, זכר המאורע ההוא 
לא נשכח ממני. אני רואה לנגד עיניי את העגלה הקטנה שאמא השקיעה בה את 
כל שהיה לה, כיצד היא עוברת בשמחה לידי המלמד כדי לוודא את המשך לימוד 
התורה מדור לדור... כששמעתי שכבוד הרב מגיע לכאן לאסוף כסף, כדי להעמיד 
את התורה מחדש בארץ ישראל - מכרתי את מה שהיה לי, ונסעתי 8 שעות הלוך 
וחזור כדי לתת את כל כספי למען העמדת התורה מחדש! לפיכך אמרתי, שאינני 
רואה סיכוי שאתרום תרומות נוספות. הן אני חי בעוני ובדלות,  את המעט שהיה לי 
מכרתי, ואת התמורה שהצטברה לכדי סכום נכבד - כבר תרמתי את כולה לישיבה. 
אני רואה בכך זכות להמשיך מסורת בית אמא, ולתת את הכל – כל מה שיש לי - 

להחזקת התורה ולהעברתה הלאה לדור הבא.
הרב כהנמן התרגש, ושנים מאוחר יותר סיפר את הסיפור, כשעיניו לחות מדמעות. 
מפיו נכתב הסיפור בספר 'מידות והנהגות טובות', והמסר שבו מטלטל את הלב: 
התורה  למסירת  לב  כנדיבות  התורה,  כהחזקת  גדולה  זכות  לנו  אין  יקרים,  אחים 
מדור לדור. זו זכות שאין דומה לה! הבה נלמד מהאלמנה ובנה שנהגו באותו אופן - 
ונתנו את כל הונם למען התורה, זו זכות שכדאי להשריש גם בדור הבא, ולחנך את 

ילדינו להחזיק את התורה, לתמוך בה בעוז ובתעצומות.

בתורה,  מותנינו לתמוך  נשנס  יקרים, הבה  אחים 
לתת למענה את כל מה שנוכל ויותר. הבה נתאמץ באמת כדי 
לזכות בזכות החזקת התורה, תוך כדי שאנו מקפידים להנחיל 
את הערך הנכבד הזה גם לדור הבא. וככל שנזכה להחזיק את 
התורה ולתמוך בה כראוי, כך נזכה להבטחה האלוקית 'כי לא 
חכמים  תלמידי  זרענו  וזרע  זרענו  ויהיו  זרעו',  מפי  תישכח 

וחסידים, כולם יודעי שמו יתברך ולומדי תורתו באהבה!
התורה מתארת בפרשת השבוע, את המאבק בין יעקב לשרו 
של עשיו, 'וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב'. הקרב ההוא לא 
כוחות הטוב  בין  היה קרב היסטורי בלבד, אלא מלחמה בעלת השפעה עתידית, 
אותם מייצג יעקב, לבין שרו של עשיו המסמל את מלכות הרשעה. ואז, שרו של 
עשיו הוכרע, הוא לא הצליח לפגוע בעתיד העם היהודי, חוץ מדבר אחד: 'ותקע 
כף ירך יעקב'. הוא פגע בירך, המחזיק את הגוף יציב ואיתן. הזוהר הקדוש מגלה 
במשמעות הדברים, כי שרו של עשיו הצליח לפגוע בהחזקת התורה, במה שמחזיק 

את העולם היהודי מאז ומעולם. כאן הוא הצליח להפריע, בזה הצליח להרוס!
ועל זה דרש ה'חפץ חיים' בספרו בפרשתנו, כי בפסוק מתואר שהקרב התחולל עד 
עלות השחר, כלומר - שככל שהאור הלך והתקרב, כך מלחמתו של עשיו הלכה 
והתעצמה. כלומר, ככל שאנו מתקרבים לגאולה השלימה בקרוב, ככל שאנו יודעים 
יותר כדי  יום אורנו - כך עשיו משנס מותניו למלחמה, ועושה הרבה  שקרב ובא 
יותר את  וככל שנזכה להגביר  כנגדו,  ועלינו להתגבר  לחבל בזכות להחזיק תורה, 
זכות התורה בעם ישראל, ע"י החזקת תורה, בתלמודי התורה בישיבות ובכוללים, 

כך נגביר את אורו של יעקב אבינו ונקרב את גאולתנו.

סיפור לשבת

ה

לע"נ
בנימין בן טאוס 

ז"ל

לע"נ
 רפאל פואה
בן רוזה ז"ל

לע"נ
מנחם בן תקוה 

ג'ורג'יה ז"ל

לע"נ
אסתר בת נזירה 

ע"ה

לע"נ
אברהם אבוהרון 

בן ג'נינה ז"ל

לע"נ
אסתר בת חנה 

ז"ל

 לע"נ
הרבנית חסיה 

ליליאן בת 
סוליקה ע"ה

הרב כהנמן התקשה 
לכבוש את תמיהתו, 

וגם מלוויו היו 
מופתעים ונדהמים. מי 
האיש? למה נתן צ'ק 

כזה? האם הוא עני כפי 
שהוא חי, או עשיר כפי 
הצ'קים שהוא תורם? 
מדוע לא יתן צ'ק כזה 
שוב?! מה קורה פה?! 

הרב אשר קובלסקי שליט"א



בשכר השתיקה
בעיניים כלות צופה רחל אמנו כיצד נגוז חלום חייה, 
אך אינה אומרת דבר. כה גדולה הייתה שאיפתם של 
יעקב ורחל להינשא, עד כי היו מוכנים להקריב שנים 
ֶשַבע  "ֶאֱעָבְדָך  כנאמר  המשותפים,  מחייהם  שבע 
ָשִנים ְבָרֵחל ִבְתָך ַהְקַטָנה" )בראשית כט, יח(, והמדרש 
מספר שרחל חשה בתעלולי עורמתו של אביה, "ראתה 
המדרש  וכוונת  ושתקה",   - אחותה  ביד  סבלונותיה 
היא על כל אותם שנים בהם שלח יעקב מתנות לרחל, 
לבן  אולם  אביה.  דרך  זאת  עשה  ימים  אותם  וכמנהג 
הארמי שחפץ להשיא את לאה הבכורה ליעקב, העניק 
ללאה את כל המתנות. יכלה רחל במילה אחת לשים 
ברורה שהיא  ידיעה  לכך, אבל רחל שתקה מתוך  קץ 

מזיקה לעצמה ועתידה להפסיד.
שתיקה זו היא כאין וכאפס לעומת השתיקה הגדולה 
ביום הנישואין. חז"ל מספרים שבסתר ליבו יעקב חשש 
רחל  כשראתה  לרחל.  סימנים  מסר  יעקב  ולכן  מלבן, 
בגדלותה:  אמרה  החופה,  להכנס תחת  עתידה  שלאה 
שמא עכשיו תכלם אחותי, ולכן עמדה ומסרה לה את 
כף  על  מונח  כשגורלה  בחופה,  וביום  סימנים,  אותם 

המאזניים, שמה רחל מחסום לפיה ושתקה, ובכך העניקה את 
האושר ללאה אחותה! 

קרוץ  אדם  כיצד  אותנו  המלמדת  אימנו,  רחל  היתה  זו 
מחומר עכור, מסוגל ביודעין להישרף חי עבור ערך מוסרי. 
עתידה,  כל  את  הקריבה  רחל  בחייה,  ביותר  הקשה  ברגע 
כדי שאחותה לא תתבייש! זו גבורת נפש שאין לשער את 
עומקה. אבל חז"ל הקדושים מגלים לנו שמתן שכרה בצידה 
עוד בעולם הזה, וכך לאחר שנים רבות, כשהיא נשואה ליעקב 
שפחותיהן  וגם  אחותה  כיצד  רואה  ילדים,  ללא  עקרה  והיא 

חובקות ילדים, אז מגיעה הישועה. 
ַוִּיְשַׁמע ֵאֶליָה  אומרת התורה הקדושה "ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִקים ֶאת ָרֵחל, 
ַרְחָמּה" )בראשית ל, כב(. ואומרים רבותינו  ַוִּיְפַּתח ֶאת  ֱאֹלִקים, 
לאחותה.  שתיקתה  לה?  זכר  זכירה  מה  ד(,  עג,  רבה  )מדרש 
בשעה שהיו נותנין לו את לאה, היתה יודעת ושותקת, ורש"י 
ללמדנו  לאחותה,  סימניה  שמסרה  לה  זכר  מוסיף,  הקדוש 
שלמרות שהיתה עקרה, רק בזכות השתיקה זכתה רחל לבנים. 
לו היתה רחל יודעת זו בשעת שתיקתה, ודאי שהיתה שמחה 
יותר על כל רגע ששתקה. אשרי הזוכה לשתוק בשעת מריבה, 
)חולין פט.(, אין העולם  ועליו העולם עומד כמו שאמרו חז"ל 
מריבה,  בשעת  עצמו  את  שבולם  מי  בשביל  אלא  מתקיים 

שנאמר תולה ארץ על בלימה.

משל ונמשל

השקפה לבית היהודי

שאלה לשולחן שבת

הפעם אודה את ה'
בפרשת השבוע קוראים אנו על לידת בני יעקב, ולקח נפלא אפשר ללמוד 
מהשמות שנתנה לאה לילדיה, כיצד צריך האדם להתמודד עם הנסיונות 
והקשיים שבחיים, וכדרכנו נקדים במשל, מאת הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע 

)מחנה ישראל ב, פי"ג(:
משל לאחד ששכר בית משר אחד, בעבור שלוש מאות רובל בכל חודש. 
על  להשגיח  ממקורביו  אחד  את  מינה  למרחקים,  ליסע  השר  כשהוצרך 
נכסיו, ובתוכם על הבית ששכר היהודי. ה'ממונה' החדש היה רשע גדול, 
יום  בבוא  זהובים.  מאות  לחמש  השכירות  את  היהודי  לשוכר  והעלה 
והוא התחנן לממונה שימתין כמה  רובל,  ליהודי עשרים  התשלום חסרו 
כנגד  נמרצות,  מכות  עשרים  בשוט  והכהו  הסכים  לא  הרשע  אך  ימים, 
עשרים הרובל החסרים, וכך עשה לעוד אנשים, ובמשך הזמן נעשה הרשע 

לעשיר גדול וקנה אחוזה לעצמו.
לאחר זמן כשחזר השר, נכנס אליו היהודי וסיפר לו על מעללי 'הממונה'. 
התמלא השר חימה ואמר ליהודי – עתה גוזר אני על הממונה שיתן לך על 
כל מכה ומכה - מאה רובל כסף, והנה אחוזה גדולה שקנה לעצמו ששוויה 
לביתו  היהודי  חזר  שלך.  ממנה  מחצית  ומעתה  רובלים,  אלפים  ארבעת 
ופניו כעוסים, שאלוהו בני ביתו, מדוע פניך רעים היום, ענה להם אביהם, 
הרי את כאב ההכאות כבר אינני מרגיש, אבל מצטער אני מדוע לא הכה 

אותי הרשע עוד עשרים מכות, שאז הייתה כל האחוזה עוברת לרשותי. 
מבאר ה'חפץ חיים' את הנמשל, כשסובל אדם יסורים בעולם הזה, באותה 
העת הוא דואג ומצטער עליהם, אך לעתיד לבוא כשיקבל שכר, בין בעולם 
מנגד  אבל  שהתקצף,  מה  על  דוקא  יצטער  הוא  הבא,  בעולם  ובין  הזה 
ישמח בעבור כל שעה ושעה של יסורים שקיבל באהבה ובאמונה, בראותו 

את השכר שקיבל בזכות עמידתו בנסיון.
כך אמרה לאה, כשנולד בנה בכורה קראה שמו ראובן, "ִּכי ָרָאה ה' ְּבָעְנִיי", 
ועל שמעון אמרה "ִּכי ָשַׁמע ה' ִּכי ְשׂנּוָאה ָאֹנִכי", ומנגד ללוי אמרה "ַהַּפַעם 
ה'".  ֶאת  אֹוֶדה  "ַהַּפַעם  ואמרה  הודתה  כבר  וביהודה  ֵאַלי",  ִאיִשׁי  ִיָּלֶוה 
משמות אלו יש ללמוד, שכשעובר היהודי זמנים של עוני או שנאה... ידע 
ויאמין כי ראה ה' וכי ושמע ה', והוא צופה ומביט בצערו, עד שלבסוף יזכה 
להבחין שה' נלווה אליו, ויודה לו על כל אותם ימים שעברו בצער, מאחר 

שיבין ויראה שהכל היה לטובתו. )עפ"י באר הפרשה(

גנב הרכב והתינוק
"ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה" )בראשית לא, לט(

במכונית  הבחין  המאוחרות  הלילה  שבשעות  שעם  ביהודי  מעשה  שאלה: 
וגנבו. כעבור מספר דקות נסיעה, נעצר הגנב  יוקרתית, שבר את דלת הרכב 
והביט לאחור לעבר המושב האחורי, ונחרד לראות תינוק כחול ומעולף! שככל 
הנראה נשכח ברכב. ליבו של הגנב נחמץ בקרבו, הוא הסתובב מיד ונסע לבית 

החולים, והילד הובהל ליחידה לטיפול נמרץ, ובחסדי ה' ניצל.
על  נפל  הוא  החולים,  לבית  האב  ובבוא  התינוק,  הורי  את  איתרה  המשטרה 
צוארי ה'מציל', חיבקו ונישקו ואמר בהתרגשות, "אני אסיר תודה לך שגנבת 
את רכבי, בזכותך נצלו חיי בני! אך אמור לי היכן נמצא הרכב?". השיב לו הגנב: 

"כאן בחניון בית החולים, הבא נלך אליו". 
לגנב,  האב  אמר  לגמרי,  שבורה  רכבו  שדלת  התינוק  אבי  והבחין  כשהגיעו 
"אמנם הצלת את חיי בני, אך כעת עליך לשלם לי עבור נזק הדלת שברכבי!". 
"הרי אני הצלתי את חיי בנך", זעק ה'מציל' המזועזע, "כיצד מעז הנך לתבוע 
ממני תשלום עבור הדלת?!". נשאלת השאלה: מה הדין במקרה זה? האמנם 

יחויב אותו גנב/מציל לשלם?

תשובה: הגמרא )מנחות סד.( דנה ביהודי שיצא ביום שבת קודש לדוג דגים. 
)שהוא איסור מלאכת שבת מהתורה, אך הגמרא דנה באדם שעשה כן בשוגג, 
עלה  לדגים  בנוסף  והנה  אסורה(,  זו  או ששכח שמלאכה  שכח שהיום שבת 
יש לחייבו בקרבן חטאת,  והגמרא דנה האם  ברשתו... תינוק שעמד לטבוע! 

המובא על חילול שבת בשוגג, או שמא הוא פטור?
מביאה הגמרא את דברי רבה, הסובר שהאיש פטור מקרבן, היות והולכים אנו 
אחר תוצאות מעשיו, ולא אחר כוונתו. כלומר, עצם המעשה נחשב להצלה, 
ובודאי שכל אחד מחויב לעשותו כדי להציל את התינוק, ולכן אין לחייבו עבור 

חילול השבת, וכך פסק הרמב"ם להלכה )הלכות שגגות ב, טו(.
מעשיו,  תוצאות  על  אלא  האדם,  של  כוונתו  על  דנים  שאין  נמצא,  זה  לפי 
ואם כן, נראה שגם בנוגע לשאלתנו, אותו גנב שהזיק את הרכב, אמנם התכון 
לגנוב ולהזיק, אבל כיון שהציל בכך את חיי התינוק, דבר שכל אדם היה מחויב 
לעשות - הרי הוא פטור )והוא כדין המצילים חיי אחרים, שאין מחייבים אותם 

בנזקים שגרמו במהלך ההצלה, וראה סנהדרין עד.(.

לסיכום: נראה שיש לפטור את האיש שהציל את התינוק מדמי נזקי הרכב.
)אחת שאלתי 1, מאוצרו של הגר"י זילברשטיין(

"וַיִּזְכֹּר אֱלִֹקים אֶת רָחֵל, 
מַע אֵלֶיהָ אֱלִֹקים,  וַיְִּשׁ
וַיִּפְַתּח אֶת רַחְמָהּ". 
אומרים רבותינו )מדרש רבה 
עג, ד(, מה זכירה זכר לה? 

שתיקתה לאחותה. בשעה 
שהיו נותנין לו את לאה, 
היתה יודעת ושותקת



המשך מאמר הרב

 המשך
מעמוד 1 <<

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

לאחר כמה שבועות כשהמצב המשיך להתדרדר, והבחור כבר 
לא מזהה את מי שבקרבתו, נפתרה התעלומה בעיצומה של 
שבת קודש אחת. הורי הבחור שהו בשבת אצל חברים בכפר 
בעל  יום השבת אמר  בצהרי  אביב.  בדרום תל  שלם, שכונה 
הבית לאבי הבחור, בוא איתי לשיעור תורה. מדובר בשיעור בהלכה ובאגדה של 

רב מקובל וצדיק שנפטר לפני מספר שנים, הרב שמעון חיררי זצ"ל. 
הם הלכו לשיעור ושם קרה הלא יאומן. במהלך הדרשה הסתכל הרב על אבי 
הבחור, ולפתע העביר נושא ללא שום קשר למהלך השיעור ואמר, לפעמים אדם 
ורעדה  ומבחין שהראיה שלו מטושטשת. האב שומע את הדברים  קם בבוקר 
אחזה אותו, הרי לא דיברנו מעולם, מהיכן הרב יודע? המשיך הרב בדרשה ואמר, 
לא צריך לדאוג כי הסיבה היא אחת ופשוטה, הוא לא הקפיד על נטילת ידיים 
כדת וכדין, ולפעמים נוגע בידיו בעודם טמאות בעיניו ובשאר איברים, וזה מה 
שגורם לראיה המטושטשת. לא צריך להבהל מכך, אלא מכאן ואילך להקפיד 
על נטילת ידיים כמו שצריך מיד בקומו בבוקר, ויזהר שלא יגע בעיניו קודם לכן.
שומע האב את הדברים וצמרמורת אחזה את גופו, דברי הרב היו מופנים ישירות 
אליו, אך מרוב פחד ומורא בתום השיעור הוא לא ניגש אל הרב, ומיד במוצאי 
שבת אמר האב לבנו את דברי הרב, וביקש ממנו שמכאן ואילך יקפיד על נטילת 
הייתי  פעם  מידי  אבא,  איתך  "הצדק  הבן,  לו  השיב  שצריך.  כמו  בכלי  ידיים 
מסתפק בלהכניס את ידי תחת הברז, בלי להשתמש בנטלה, ולפני זה לעיתים 
נטילת  על  בנו  יקפיד  שממחר  והתעקש  האב  שמע  גופי".  באיברי  נוגע  הייתי 
ידיים כראוי סמוך לקימה, ולא יגע באיברי גופו קודם לכן, ושניהם קיוו לראות 

ישועות בקרוב.
למחרת עשה הבן כדברי הרב, ומיד התחיל להבחין שיפור בראיה. עברו מספר 
עד  נעלם,  הטשטוש  לאט  ולאט  והשתפר,  הלך  המצב  שעבר  יום  ובכל  ימים, 
ששבוע לאחר מכן אפשר היה לומר שהטשטוש נעלם לחלוטין. כשהגיע הבחור 
למעקב בבית החולים, הפרופסור הבכיר שטיפל בו בדק את עיניו ומיד שאל, 

"מה קורה פה, להיכן נעלם הטשטוש, האם אתה רואה טוב?". כן – ענה הבחור 
ענה  והבחור  בתדהמה  הפרופסור  שאל  יתכן?",  זה  "כיצד  מצוין.  רואה  אני   –
בפשטות, "בזכות נטילת ידיים, רב צדיק אמר שנטילת ידיים תעזור". התפלא 

הפרופסור עוד יותר, וביקש מהבחור שיקרא להוריו. 
כאשר הגיעו ההורים אמר להם הפרופסור, "אינכם מבינים את גודל הנס שהיה 
בעיניו, שיש אותה  ונדירה  גילינו מחלה קשה מאוד  בנכם  לכם, כשבדקנו את 
למספר אנשים מועט בכל רחבי תבל, והבעיה היא שאין לה מזור ומרפא. לא 
אמרנו לכם מכיוון שלא רצינו לייאש אתכם, ניסינו לחכות מעט ולראות האם 
לא  נראה שדבר  ואמרנו לעצמנו שאם  ייצבו את מצב הראיה,  תרופות שונות 
לידי  שמביאה  במחלה  לקה  שהבן  לכם  ונודיע  האמת  את  לכם  נספר  עוזר, 
עיוורון, והנה עכשיו הבחור לפנינו, ואנו מגלים שהמחלה פשוט נעלמה לחלוטין, 
דעו לכם שזו הפעם הראשונה המתועדת בהיסטוריה שדבר כזה קורה", סיים 
הרופא את דבריו, בעוד ההורים ובנם ידעו בתור מאמינים בני מאמינים, שיש 

אלוקים בשמים, ושהכל בזכות נטילת ידיים כראוי.
הקם  שאדם  מפרש  ורש"י  וכו',  תקצץ"  לעין  "יד  קח:(  )שבת  הגמרא  אומרת 
בידיו  שיש  משום  ידיו,  שיטול  קודם  איבריו  ובשאר  בעיניו  יגע  שלא  בבוקר, 
רוח טומאה, שחס ושלום יכולה להזיק לאדם. נטילת ידיים היא אמנם דבר קטן 
בידיו  רגילות הוא עלול לחכך  ופשוט, אבל כשאדם קם בבוקר סהרורי, מתוך 
ולנגוע באיבריו, וחז"ל מלמדים אותנו שהדבר מסוכן, והמעשה שלפנינו מעיד 

כאלף עדים על אמיתות דברי חז"ל. 
נמצינו למדים שכל מעשה של האדם משפיע, הן לטב והן למוטב, ועלינו לדעת 
הזה,  גם על האדם בעודו בעולם  שכל מעשה משפיע לא רק בעליונים, אלא 
ולכן צריך לשים לב לכל פרט ולכל דבר קטן בהלכה, ולדעת שאם אנחנו נוהגים 
בכל ענין כהלכה, כפי שמורה לנו השולחן ערוך, בודאי שנזכה מהקב"ה לסיעתא 

דשמיא ורוב טובה, אמן ואמן.
בברכת שבת שלום, הרב אברהם עטיה

בס"ד הופיע ויצא לאור הספר:

ובו סדר הקריאה בתורה המפטיר וההפטרה, 
לחגים ולמועדים בארץ ובחו"ל באופן מושלם.

ניתן להשיג את הספר:
 בחנויות הספרים המובחרות,

וכן אצל ר' עובדיה כהן, רח' החיד"א 18/6, טל: 054-7411766
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14:00 - לימוד משניות בע"פ
19:00 - במוצאי שבת קודש, לימוד אבות ובנים

 בשורה משמחת
לילדי שכונת בית וגן

מספר המקומות לא מוגבל וכל הקודם זוכה

הפתעות 
ופרסים 

לרוב


