
רוחניות בעסקי גשמיות
הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש 

זו, כי אמר,  'תורה' בפרשה  זי"ע לא אמר 
ילדים,  ומוליד  אשה,  נושא  שיהודי  רואים  שאם 

ועובד בפרנסה ונעשה מכל זה תורה - שוב אין צריך להוסיף על זה 
מאומה... )הובא ב'מירא דכיא' בפרשה זו(.

פרשה  או  פתוחה  פרשה  שאין  הטעם  צדיקים  ביארו  נמי  והכי 
סתומה בכל פר' ויצא, אלא כולה רציפות וחטיבה אחת, כי אצל יעקב 
אבינו לא היה שום הפסק בהתעסקותו בדברים גשמיים, מפני שהכל 

היה אך ורק רוחניות ועבודת השי"ת.

כיוצא בזה אומרים בפיוט )תפילת גשם( "ייחד לב וגל אבן מפי באר 
שלום  רבי  הרה"ק  וביאר  וממים",  מאש  בלול  שר  לו  כנאבק  מים, 
דמה  נראה,  היה  בשר  דבעיני  מדילי[,  ביאור  ]בתוספת  זי"ע  מבעלזא 
שהעביר יעקב את האבן מפי הבאר כמעביר פקק מעל פי צלוחית היה 
כדי להראות לרחל שאף שבשנים הוא אדם מבוגר אך עדיין כוחו עמו 
כמו הצעירים ואף יותר מהם, וממילא ירצה להינשא לו, וכן מה שנשק 
את רחל היה בגלל אהבתו וכדומה, אמנם לכן כתב הפייטן שאין הדבר 
כן, אלא הכל היה "כנאבק לו שר בלול מאש וממים", שָלחם עם שרו 
וזה בא ללמד על כל מעשיו  ונפלאים,  של עשו והכל דברים נעלים 
)הובא ב'מהר"ש' לשמיני  כולם אצל הבאר שהיו ענינים טמורים ונשגבים 

עצרת(.

וכמו שנאמר )להלן כט, כ( "ויעבד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו 
כימים אחדים באהבתו אותה", ולכאורה איפכא מסתברא, דבדרך כלל 
כאשר האדם אוהב דבר מה ועליו להמתין להשיגו ואינו יכול להתאפק 
יום לשנה, אך התשובה לכך  ולהמתין מלקבלו הרי אז נראה בעיניו 
היא, דהא למה זה דומה, שאומרים לאדם תעבוד שבוע עבודה קשה 
בכדי להרויח מליון דולר, שבודאי אין התמורה כחלף עבודתו, רק הוא 
כלומר שאינו  ימים אחדים,  בעיניו  נראה העבודה  ולכן  יותר,  הרבה 
נראה בעיניו ככלום, והכי נמי הלך יעקב להעמיד שבטי י-ה ולכן לא 
החשיב כלל כל השנים שהוצרך לעבוד ברחל, מפני שמחשבותיו היו 

עסוקים וטרודים בדברים העומדים ברומו של עולםא.

א. ומה שאמר "באהבתו אותה" היינו שאהב לעשות רצון ה' ולהעמיד שבטי י-ה, וכעין מה שאומרים העולם בדרך צחות, שאינו נכון לומר שהאדם 
אוהב תפוחים, דאם היה הדבר כן לא היה אוכלם ומכלה אותם, רק הוא אוהב את עצמו ועל כן אוכל מהם, והכי נמי לא אהב יעקב את רחל בגשמיות, 

אלא אהב את המטרה, לעשות נחת רוח לבורא יתב"ש.

ב. וכן כתיב )תהלים מה, ב( "רחש לבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך", ופירש הגאון בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל, שעל ידי מחשבה גרידא שעושה מעשיו 
הגשמיים למען כבוד שמו יתברך הרי הוא הופכו להיות "מעשי למלך", והיה מוסיף בצחות לשונו, שעל ידי קצת מחשבה יכול 'בעל המכולת' ליהפך 
ולהיות לבעל חסד הגדול ביותר בעיר, כי אם יחשוב שהוא מביא את הלחם והחלב למען יוכלו בני ישראל לסעוד את לבבם לעבודת השי"ת הרי הוא 

מקיים בזה מצות גמילות חסדים ותלמוד תורה, דמה שנוטל מהם כסף אינו מבטל את החסד שעושה להם ומה שנהנים ממעשיו.

ג. ובלאו הכי זוכה יהודי שבכל צעד ושעל מקיים מצוות ומעשים טובים, וכמו ששאל איש פשוט את הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל לביאור 
המשנה )מכות כג:( "רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות", דלכאורה היה עדיף טפי אם היו פחות 
מצוות שהיה קל יותר לקיימן, ואדרבה ריבוי תרי"ג מצוות גורמים לאדם שלפעמים מתרשל בהם, והשיב לו, שמאז קימתו ממיטתו קיים כבר ט"ו 
מצות מבלי משים, שלבש צד ימין לפני שמאל, וקשר את הקשירה השמאלית תחילה, ועוד ועוד, וכל הדברים האלו היה האדם עושה בלאו הכי 

ובגלל שרצה הקב"ה לזכות את ישראל עשה מכל אלו תורה ומצוות, וזהו לפיכך "הרבה להם תורה ומצוות" היינו צרכי לכם, שהכל מצוות.

ויה"ר שיהי שפע  )תהלים קכז, ה( "אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם...",  ד. כי כסף דומה לאשפה, אך כבר אמרו בדרך צחות, שעל זה נאמר 
לישראל.

יש  יותר  הענין  ולהסביר 
שלם  היה  אבינו  שיעקב  לבאר, 
כולם  את  ועשה  גשמיות  עניני  בכל 
לשאוף  צריכים  שאנו  מה  וזה  שמים,  לשם 
ולהגיע לאפס קצהו ממעשה אבות, שיזכור האדם לקיים צרכיו 
מצוותב.  להיות  הופכים  מעשיו  שכל  זוכה  כן  וכשיעשה  זה,  באופן 
)ברכות כח:(  וכמו שפירש ה'אור החיים' הקדוש זצ"ל בספרו 'חפץ ה'' 
מה שאומרים "אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים 
שכר", וקשה דגם הפועלים העובדים בעניני עוה"ז מקבלים שכר חלף 
עבודתם ]והגם שאינם מקבלים שכר גדול כעוסק בתורה, אך מ"מ אי אפשר 
לומר שאינם מקבלים שכר כלל[, רק הכוונה, דמי שקובע עיתים לתורה 
מקבל שכר על כל מה שעושה בעניני עוה"ז כאילו עסק בתורה, שהרי 
"ואינם מקבלים  נמצא דמה שאמרו  ללמוד,  כדי שיוכל  נעשה  הכל 
שכר" קאי על צרכיהם הגשמיים שע"ז אין להם שכר, ואילו העוסק 
]וכשאמר כן ה'אור החיים' הקדוש קבע כן  בתורה מקבל שכר על הכלג 

"הלכה למעשה"[.

בעיניו  יקל  הפרנסה  בענין  והאמת שכאשר האדם מתבונן מעט 
לכוון לשמים, וכמו שהביא הרמב"ם ב'מורה נבוכים' )ח"ג פ"ח( שביאר 
כן הענישו  על  ופגעו בכבוד המלך,  ועבד שחטאו  בדרך משל, לשר 
אותם שעליהם לנקות את חדר האשפה בכל יום, והנה העבד לא היה 
מסתכל על זה כעונש, מפני שהוא רגיל בזה, משא"כ השר התבייש 
מאד והשתדל לנקות כשאף אחד אינו רואה, וכשהיה נתפס בקלקלתו 
היה מתבייש מאד. והכי נמי העבודה לפרנסה באה לאדם כעונש על 
חטא עץ הדעת, והמשכיל מתבייש בשעה שמתעסק בצרכי פרנסתו, 
ג, יט( "בזיעת אפך  )בראשית  ואילו העבד שמח בעבודתו, והיינו דכתיב 
תאכל לחם בעצבון תאכלנה", ובשלמא הרישא מובן, שצריך להזיע 
אין  ]ובזה  לפניו  מונח  אחרי שהאוכל  אבל  לחמו,  להרוויח מטה  כדי 
חילוק בין עשיר לעני, כמו שאמר הגאון בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל, שמעולם לא 
ראה עשיר אוכל מטבעות זהב ועני שאוכל מסמרים, רק לפני שניהם מונח 
לחם לאכול, והחילוק הוא רק כיצד זה הגיע אליהם[ מדוע יתעצב, אמנם 
הוא  עליו  בר דעת מבין שכל מה שעבר  הן הדברים, דמי שהוא  הן 
בגלל החטא הראשון, ואילו לא היו חוטאים היו קוטפים לחם מוכן מן 

האילנות, ואילו הטיפש שמח בעבודתו לנקות האשפתותד.

 עלון ז'
 פרשת ויצא

תשפ"ג



כיוצא בזה אומרים על ענין לבישת בגדים )עי' ב'צמח צדיק' פר' בראשית(, 
שיש אנשים הקונים ומתלבשים בבגדים מפארים כאשר לפי האמת 
כל ענין הבגדים הוא בגלל חטא עץ הדעת, והדבר דומה, לאחד שחטא 
אבן  לתלות  צריכים  הדורות  כל  סוף  עד  ובניו  שהוא  המלך  וציוה 
בצווארו לאות בזיון וקלון, ואילו במשך הדורות שיפצו את האבן עד 
שעשו מזה תכשיט ונעשה לאות של כבוד, ובני המשפחה אף התגאו 
בזה, כשראה כן חכם אחד אמר להם בתוכחה "שוטים שבעולם, ממה 
הנכם מתגאים? מאבן שניתן לכם כעונש?", והנמשל מובן, שאנשים 
קונים בגדים יקרים ומתגאים בהם כאשר כל ענין הבגדים ניתן לאדם 
כעונש, ומטו משמיה דהגר"א מוילנא זצ"ל שפירש בזה מאמרם )שבת 
יב.( "חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה", כי בער"ש זמן 

ויזכור מהיכן באו לו  תשובה הוא, ואומרים לאדם שימשמש בבגדיו 
הבגדים, ויתקן שורש חטא עץ הדעת.


ויצא יעקב )כח, א(

מדת התפארת
'וילך יעקב חרנה', ולמה  פירש רש"י "לא היה צריך לכתוב אלא 
רושם,  עושה  המקום  מן  צדיק  שיציאת  מגיד  אלא  יציאתו,  הזכיר 
שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם, פנה 

הודה פנה זיוה פנה הדרה".

בפטירתו של הרה"ק רבי מרדכי מבולגרייא זצ"ל הספידו הרה"ק 
מפאפא זצ"ל, ובתוך דבריו דקדק על דברי רש"י אלו, מאי קאמר "פנה 
הודה" הלא יצחק אבינו היה עדיין בארץ ישראל ]ובפשטות לא קשיא, 
שלא אמרו "פנה כל הודה" אלא "פנה הודה", כלומר ההוד של יעקב בלבד[, 
רק יצחק היה מדת הגבורה והפחד, ותושבי המקום רעדו לגשת אליו 
ולקבל תורה מפיוה, ויעקב אבינו שהיה מדת התפארת היה מקשר בינו 
לבין הקהל, ולכן כאשר יצא יעקב מבאר שבע ועזב את בית אביו "פנה 
הודה" של יצחק ושל יעקב ביחד, כי מי יוכל עכשיו להתקרב אל יצחק 
וכיוצא בזה  כשאין מי שיקשר בין פחד יצחקו לבין העם שבשדות. 

ה. סיפר הגה"צ רבי עקיבא סופר מפרעשבורג זצ"ל על זקינו הגה"ק בעל ה'חתם סופר' זי"ע, שבליל הסדר בערו פניו כלפיד אש והיו מאירים כשמש 
בצהרים, וכשסיפרו בנותיו של החת"ס להרבנית חוה לאה ע"ה מחברתו בקודש של הגה"ק בעל ה'כתב סופר' זי"ע, כי אי אפשר להביט אל מראה 
אביהם בלילה זה מגודל האור המבהיק מפניו, סברה כי אך גוזמא היא זו, אולם בבואה לפניו ניסתה ולא יכלה להסתכל בפניו, עד שאמרה שכשם 
שאי אפשר להביט אל השמש ביקידתה בשעות הצהרים, כך לא היה אפשר להסתכל בפני חותנה הקדוש ]רבי עקיבא סופר זצ"ל שמע עובדא זו 
מזקנתו, אשת חבר של הכת"ס, ראה ב'הליכות ומנהגים' למרן החת"ס, מהדו"ח פ"י הערה נ[. ואם על החת"ס פחדו להסתכל בפניו ק"ו כמה גדול היה 

הפחד מיצחק אבינו.

ו. אגב, בסוף הפרשה כתיב )לא, נג( "וישבע יעקב בפחד אביו יצחק", ומבאר ה'חזקוני' פשט נפלא, "יעקב הזכיר ללבן החרדה שחרד יצחק אביו בשעה 
שבא לקללו על שנטל הברכות בערמה, לומר אפילו אביו שהוא צדיק גמור הרגיש בעצמו ]ופיחד[ כשבא להרע לו".

ז. כמדת צדיקים שמבקשים תמיד )תהלים קיח, יט( "פתחו לי שערי צדק" שיפתחו להם את שערי קדושה כדי שיוכלו להיכנס פנימה, כי בענוותנותם 
מרגישים שהם עומדים בחוץ "מפתח האוהל" )עי' ב'נועם אלימלך' ריש פר' וירא(, וכמו שמצינו במשה רבינו דכתיב )ויקרא א, א( "ויקרא אל משה" ופירש 
רש"י שלכל דיבור מפי הגבורה אל משה קדמה קריאה תחילה, והיינו טעמא, כי משה בענוותנותו חשב כל הזמן שהוא עפר ואפר, ואין עוד בעולם 
איש פשוט כמותו, ואף כאשר זכה לדבר עם ה' פנים אל פנים חשב שרק ברגע זה הצליח לעשות מעשה טוב ועל כן נתייחדה עמו הדיבור, אבל מיד 
כשסיים לשמוע את דבר ה' חזר למקומו הראשון, והיה בבחינת "ויצא" תמיד, וממילא לא העלה בדעתו שידבר עמו ה' שוב, ולכן הוצרך הקב"ה 

לקרוא אותו כל פעם מחדש.

ח. בדרך הפשט ביאר הגאון רבי דוב בעריש וויידנפעלד זצ"ל מטשעבין מאי כפילות הלשון "ויצא" "וילך", כי בדרך כלל נוסעים מעיר לעיר כדי 
לסדר שם דבר מה, נמצא שהמטרה היא להגיע למחוז חפצו, אבל יש אדם שנאלץ לברוח מאימת המלכות נמצא שעיקר מטרתו בנסיעתו היא 
לעזוב את מקומו, ואילו אצל יעקב היו שתי מטרות אלו בנסיעתו, חדא לעזוב את ארץ כנען ולברוח מעשו, ואידך להעמיד שם שבטי י-ה, והיינו 

דכתיב "ויצא" שברח מן המקום מסכנת עשו, וכן "וילך" בכדי להגיע לחרן ולהקים את כלל ישראל.

ט. מאמר זה הוא בבחינת "הוא היה אומר", כי הגרי"ז היה מדקדק עצום במצוות וירא שמים באופן נפלא. מספרים שפעם סבל ממיחושים גדולים 
ולא היה יכול להירדם בלילה, אחד מבניו עמד סמוך למיטתו וראה בשעות הקטנות של הלילה שאביו נסער בדעתו מאד, מששאלו מאי האי, אמר 
שהוא מסתפק אם יוכל לברך למחר ברכת התורה שהרי עדיין לא ישן בלילה, הבין הבן דמה שאינו נרדם עתה אינו מחמת היסורים אלא בגלל 
ספיקתו בברכה"ת, לכן הראה לו דברי הגרעק"א )הובא במשנ"ב סימן מז ס"ק כח( שאם ישן ביום אפשר לברך ברכה"ת אף אם לא ישן בלילה, ויהי כראות 
כן הגרי"ז הודה לו מאד ובתוך כדי דיבר נרדם על מיטתו, כי הטעם שלא ישן היה רק מחמת ספקתו, ומשנפשט הספק הוסרה הסיבה שהפריעה לו 

להירדם.
פעם הלך הרה"ק בעל ה'בית אברהם' מסלונים זי"ע לבקר את הגרי"ז בחנוכה, וכאשר שקעה החמה התנצל הגרי"ז לאורחו הרם ואמר לו "א 
מינוט" שימתין דקה, ובתוך כך הדליק נרות חנוכה וחזר להמשיך את השיחה, וכראות כן הרה"ק מסלונים אמר למשמשו שליווהו "יא, ער 

קען!", כלומר שהוא יכול לקיים כך מצוות ה'.

אמר על הרה"ק מבולגרייא, שהיה מכניס ומוציא אצל אחיו הרה"ק 
רבי אהרן מבעלזא זי"ע ומקשר בינו לבין החסידים, אבל עתה שעלתה 
של  הגדול  האור  את  גם  שהפסידו  הרי  השמימה  בסערה  נשמתו 

מהר"א, כי מי יוכל לקרב אותם אליו.


ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה )כח, א(

להיות בענוה תמיד
מפרש  זי"ע  מקאזניץ  להמגיד  הפרשה(  )בתחילת  ישראל'  ב'עבודת 
בדרך החסידות, שהצדיק מרגיש כל הזמן שהוא בבחינת "ויצא" ועזב 
את "באר שבע" זה הקדושה העליונהז, אבל אם חלילה מרגיש "וילך" 

שעולה מדרגה לדרגה, אז חלילה "חרנה" גורם זה חרון אף בעולםח.

ומסביר בזה מאי דכתיב )תהלים לד, א( "לדוד בשנותו את טעמו לפני 
ותיקן תמיד את טעמו  ז"ל ששינה  ופירשו בכתבי האר"י  אבימלך", 
וריחו "לפני אבימלך" זה אבינו שבשמים מלך מלכי המלכים הקב"ה, 
ומחמת כן "ויגרשהו" גירש מעצמו את בחינת "וילך" זה ההתנשאות, 
שמרגיש האדם שהוא הולך ועולה תמיד. ואכן מי כדוד המלך שהחזיק 
ולא  "ואנכי תולעת  ז(  )תהלים כב,  וכמו שאמר  את עצמו בענוה תמיד, 

איש".


אכן יש ה’ במקום הזה ואנכי לא ידעתי )כח, טז(

זהירות בהלכה
רבי  דהגאון  משמיה  מתאמרא  ישנתי",  לא  ידעתי  "אילו  ברש"י 
הבין שהמקום  יעקב משנתו  זצ"ל, דכאשר קם  זאב מבריסק  יצחק 
קדוש, ומצד ההלכה אסור לישון במקום כזה, ועל כן אמר "אילו ידעתי 
לא ישנתי" אע"פ שעי"ז היה מפסיד כל הגילויים וההבטחות הנפלאות 
שקיבל מפי הגבורה בחלום, מכל מקום מאחר שיש איסור בדבר היה 

מוכן לוותר על הכלט.



)שנת תרל"ב ד"ה אכן( שסבר יעקב  באופן אחר הסביר ה'שפת אמת' 
אבינו ע"ה דבגלל שהיה חסר לו בדביקות בבורא כל עולמים על כן לא 
הרגיש את קדושת המקום ונפלה עליו תרדמה, ולכן בקומו הצטער 
)זוה"ק ח"א קנ.(, שאילו היה  מאד, כי אמר "לא ידעתי" מלשון דביקות 
יודע גודל קדושת המקום, והגם שעי"ז  זוכה לדביקות בהשי"ת היה 
לא היה הולך לישון ומפסיד כל הגילויים, היה עדיף לו שלא לישון 
קרבת  אלא מחפש  מדריגות  אינו מחפש  הצדיק  כי  הכל,  ולהפסיד 

אלקים לי טוב, ותו לא מידי.

צא ולמד עד היכן הדברים מגיעים, שהרי אי אפשר להשיג גודל 
בצאתו  אבינו  ליעקב  שהיה  עמיקתא  לבירא  רמא  מאיגרא  הנפילה 
ממנו  ושאב  הקדוש  אביו  במחיצת  היה  עכשיו  עד  שהרי  לחרן, 
ויראת שמים, ואילו עתה עליו לשהות  מלא חופניים תורה וקדושה 
היתה  ובודאי  תורה,  של  ריח  בלי  רמאים  רשעים  של  במחיצתם 
הבטחת השי"ת )טו( "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך" כמים 
קרים על נפש עייפה ]והלא עי"ז "וישא יעקב רגליו" ונעשה לו קל ללכת, 
כפירש רש"י[, ואעפ"כ הסכים לוותר על הכל, כי ידע שזה רצון הבורא 

יתב"ש, והתבטל את עצמיותו לעשות רצון ה' בשלימות.

בפסוק  לפרש  זי"ע  ממעזיבוז  ברוך  רבי  הרה"ק  שאמר  מה  וזה 
יודעים  )תהלים קלח, ב( "כי הגדלת על כל שמך - אמרתך", שהצדיקים 

יותר מכל המדריגות שיכול בשר ודם להשיג הוא "אמרתך"  שגדול 

שהמקוה  באמרו  משם  שיצא  עד  במקוה  קטן  פרט  כל  ובדק  למקוה,  גשמים  מי  אוצר  בדיקת  באמצע  הגרי"ז  בהיות  מסלונים  הרה"ק  הגיע  שוב 
כשר למהדרין, אך משמשו של ה'בית אברהם' העיר, שאולי מקום פלוני צריך תיקון, ויהי כשמוע כן הגרי"ז חשש שיש צדק בדבריו והחוויר כסיד, 
בחששו שמא טעה בבדיקתו והיה עלול להכשיל את ישראל ח"ו, וברוב אימה ופחד ירד שוב לבדוק את הענין, ולאחר זמן עלה ברוגע והסיק שאין 
שם בית מיחוש, והכל כשר וישר. לאחר שנים רבות הגיע המשמש שוב אל הגרי"ז והזכיר לו שהוא האיש שהעיר לו אז על המקוה, ויהי כשמוע כן 

הגרי"ז החוויר שוב כסיד, כי נזכר מאותו מאורע שחשש שמא נכשל בדבר הלכה, וכל זה מחמת גודל זהירותו במצוות ה' בכל פרטיה ודקדוקיה.

י.  מנהג קארלין שלא לומר בתפלת יוצר "והתקין מאורות משמח עולמו אשר ברא", מפני שהרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע ]רבו של הרה"ק 
לשם,  ליכנס  יכול  אינו  "והתקין"  אומר  שאינו  שמי  בשמים  היכל  שיש  מלעכאוויטש  הרה"ק  אמר  פעם  אמרו,  לא  הי"ד[  זי"ע  מקארלין  שלמה  רבי 
ואעפ"כ לא אמרו הרה"ק מקארלין, באמרו שאם הרבי אינו שם גם הוא לא צריך להיות שם. והיסוד אחד הוא, שאין אדם צריך לחפש מדריגות 

והשגות בעולם הזה, רק יעשה בתמימות כפי שנצטווה וכפי שקיבל מאבותיו ורבותיו.

"ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר, איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה  ו(  )שמות לו,  יא.  כאשר סיימו להביא את הנדבות למלאכת המשכן כתיב 
לתרומת הקודש, ויכלא העם מהביא", ולכאורה נראה הסיום כמיותר, שהרי אם אמרו שלא להביא עוד פשיטא שלא הביאו, רק בני ישראל היה 
להם תשוקה עצומה להביא נדבות למשכן כדי שעל ידי כך יזכו לכפרה שלימה על חטא העגל, ואעפ"כ כשהכריזו שלא יביאו עוד מלאכה עצרו את 
רגשותיהם והתאפקו מלהביא, הגם שידעו שעי"ז יתכן שלא יזכו לכפרתם בשלימות, בכל זאת ביטלו רצון עצמם למען השי"ת, ועל כן משבח אותם 

התורה "ויכלא העם מהביא".
מעשה נורא סיפר הרה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' מגור זי"ע, שפעם נסע יהודי לדבר עבירה כשבידו צרור כסף גדול של חמש מאות דינרי זהב, ויהי 
בהיותו בדרך שמע קול בכיות מאחת הבורות, וכאשר התקרב אל המקום שבקע הקול משם ראה כמה משפחות היושבים בחושך וצלמות, והם 
סיפרו לו שלא שלמו מס לפריץ כנדרש על כן נתנם בבית הסוהר ומייסר אותם בעינוים קשים ומרים ]כידוע שבימים ההם היה ביד המושלים להמית 
ולהחיות[, מיד נכמרו רחמיו עליהם והלך לברר כמה כסף הם חייבים לפריץ, ולאחר חשבון קצר נתברר לו שהם חייבים לו סכום של חמש מאות 
דינרי זהב, ולקח הלה את כל צרור כספו אשר הקצה לעבירה ופדה בהם את השבוים. באותה שעה נעשה רעש גדול בשמים שיהודי חוטא העביר 
את כל כספו כדי לעזור ולהציל יהודים ממיצר, ופסקו עליו שכל מה שיגזור יתקיים, אמנם חששו פן יאמר להחיות מתים ושאר דברים שטרם הגיע 

זמנם, על כן גזרו עליו בד בבד שישתכר ולעולם לא תהיה דעתו שלמה, וממילא לא יפזר ברכות לרוב.
לאחר תקופה קצרה היה העולם שרוי בצער גדול, ושלח מרן ה'בעל שם טוב' זי"ע אחוזת מתלמידיו אל האיש ההוא כדי שיבקש רחמים על הדור, 
ימים הצליחו בתחבולות שונות להשיגו מיד בקומו משנתו  ורק לאחר כמה  יכלו לדבר אתו מחמת שכרותו,  אך כאשר באו אליו התלמידים לא 
בטרם לגם שוב ממשקה היי"ש, ואז ביקשו ממנו להתפלל על ישראל הנתונים בצרה וזקוקים לישועה ולרווחה, ומיד כאשר התפלל עליהם תפלה 

קצרה נתמלאה בקשתו ונמתקו הדינים מישראל, ונהפכו הכל לרחמים וחסדים מרובים.
והסביר ה'חידושי הרי"ם', שכן הוא הדבר ביום הפורים, שהיא עת רצון כזה שיכול כל איש ישראל לפעול כל מאי דבעי, וכל מה שיבקש ימלאו לו 
מן השמים, וכיון דאיכא למיחש פן ידרשו דברים שלא כהוגן לכן תקנו חז"ל )מגילה ז:( שחייב אדם לבסומי במשתה היין, וממילא יטרף עליו צלילות 
דעתו ולא יבקש יתר מן המדה. וסיים ה'חידושי הרי"ם' ואמר "מכל מקום אין שום הו"א שנפסיד ח"ו על ידי תקנת חז"ל, ויש להקב"ה נחת רוח ממי 
שמבטל חפצו לקיים פקודת חז"ל מאשר יכוון לבקש עבור עצמו טובות אע"פ שיפעול" )הובא בספר 'שפתי צדיק' פורים אות נג(. ויסוד הדברים אחד, לבטל 

דעתו לדעת תורה ולקיים רצון השי"ת בתמימות.
וכך אמר הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע בפורים "גלוי וידוע שבעבור כל הון דעלמא לא הייתי משתכר, כדי שלא לאבד את הדעת והשכל, אך מאחר 
שאמרו חז"ל חייב איניש לבסומי לכן הנני עושה כן", ובזאת ציוה להביא לפניו את היין לשתות. ]ובאותו ענין בענין אחר מתאמרא משמיה דהרבי 
מקאצק זי"ע, שאם היה חתן אומר שאינו נכנס לחופה כי אם יבא משיח לגאלנו, והיה מתעקש על כך באמת, היה משיח מגיע, אלא שאין אומרים כן באמת[.

שהסבירו  וכפי  האדם,  שנצטווה  בדבר  דוקא  האדם  את  להכשיל  מתאמץ  היצה"ר  כי  זה,  באופן  מקיים  ודם  שבשר  מה  בשמים  אהוב  ולכן  יב. 
הראשונים מה שאמרו )ב"ק לח.( "גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה", כי על ידי הציווי קשה לאדם לעשותו. 

והכי נמי אשכחן, שאמר דוד המלך לשלמה קודם פטירתו, ששמעי בן גרא מרד במלכות, אך הוא לא חפץ להענישו, על כן ביקש משלמה 
)מלכים א' ב, ו( "ועשית כחכמתך ולא תורד שיבתו בשלום", ואמרו חז"ל ששלמה ציוה עליו שלא יצא מירושלים, וכיון שעבר על ציוויו ויצא 

לקיים רצון ה' בתמימות, רק בגלל שכך הוא ציווי התורה, שאמרתי 
ונעשה רצוניי )הובא ב'בוצינא דנהורא' מהדו"ח עמוד קפב(.

ויובן בזה עומק דברי הרה"ק ה'בעל התניא' זי"ע ב'ליקוטי תורה' 
רק  קיים  שהאדם  דמשמע  הקב"ה,  לפני  'הכנעה'  של  מושג  דאין 
לעשות  היינו  גמור,  ביטול  שצריך  והאמת  להקב"ה,  דעתו  מתבטל 

רצונו בהתבטלות.

בעל  הרה"ק  מזקינו  הביא  תרמ"ג(  שנת  תרומה  )פרשת  אמת'  וב'שפת 
ה'חידושי הרי"ם' מגור זי"ע שפירש בזה מאי דכתיב בנדבת המשכן 
)שמות כה, ב( "ויקחו לי תרומה" ופירש רש"י "לי לשמי", כלומר שלא 

ויכוונו רק לשם ה'. וההסבר בזה, כי עסקו בבנין  יכוונו על מדריגות 
ושאר  השכינה  להשראת  או  החטא  על  לכפרה  שיזכו  כדי  המשכן 
'לי לשמי', לעשות רצון אבינו שבשמים, לי לשמי  ונצטוו  מדריגות, 

בלבדיא.

זי"ע קודם פטירתו "א נאר בין איך - און  וכן אמר מרן הבעש"ט 
איך גלייב!", שהוא כשוטה ופתי ומאמין בתמימות, מפני שכך ציוה 
ה', כי זה העיקר, וב'משנה ברורה' )סימן צח סק"א( הביא משו"ת מהרש"ל 
)סימן צח( שהעיד על הר"ש שאמר "אחרי שלמד סתרי הקבלה שהוא 

מה  לעשות  מכוון  רק  כלום,  מבין  שאינו  יומו"  בן  כתינוק  מתפלל 
שנצטווה ולא יותריב.




הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה )כט, ז(

דרכי תוכחה באהבה
רש"י הביא דברי המדרש )בר"ר פרשה ע, יא( "לפי שראה אותם רובצים 
כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם 'הן עוד 
היום גדול', כלומר אם שכירי יום אתם לא שלמתם פעולת היום, ואם 

הבהמות שלכם אעפ"כ לא עת האסף המקנה".

גאב"ד  זצ"ל  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון  דרוש  אמריו  בנועם 
פוניבז', דלכאורה יש מקום לשאול ולתמוה, איך קיבלו הרועים את 
תוכחתו של יעקב, והלא מצינו גבי לוט כשאמר דעותיו לאנשי סדום 
וישפוט שפוט",  יט, ט( "האחד בא לגור  )בראשית  התרעמו עליו ואמרו 
אך התשובה לכך היא, שיעקב אבינו פתח דבריו ואמרו )פסוק ד( "אחי", 
וכיום שהתחיל בלשון חיבה ואמר להם "ברידעלעך טייערע", וע"כ היו 

דבריו נשמעים, מפני שהשומע רוצה כבר לקבל מה שהוא אומר. .

וכך היה דרכו של גאב"ד פוניבז' בדרשותיו לומר תמיד "ברידלעך 
יוצאים מן הלב מתוך  טייערע", אמנם בד בבד צריך שיהיו הדברים 
אהבה, ולא יבא כמוכיח את חבירו כדי לצערו ולהשפילו, אלא אדרבה, 
ונכשל  יוכל לרואותו תועה בדרכו  גודל אהבתו אל חבירו לא  מתוך 

בעון ח"ו, ואם יוכיחו באופן זה בודאי יכנסו הדברים באזניויג.



]וכן שמענו על  הרגו כדין מורד במלכות. ולכאורה מנין ידע שלמה שיעבור שמעי על הציווי, והלא בימים ההם היה הכל בירושלים עיר הבירה, 
כמה צדיקים שלא יצאו בכל ימיהם מירושלים, וגם בדור האחרון ידוע על מבני ירושלים של מעלה שלא יצאו מעודם מירושלים עיה"ק והמקדש[, ואולי 
יעשה גם שמעי כן, והתשובה לכך היא, דכל עוד שאין אדם מחויב לעשות כן קל בידו שלא לצאת, אבל אחרי שיש לו ציווי ואסור לו לצאת נדמה לו 

המקום כצינוק והוא חייב לעבור על הציווי, ולכן נמי זוכה האדם לשכר מושלם כאשר מקיים הציווי, דלפום צערא אגרא.
יג. ונאים הדברים למי שאומרם, כי גאב"ד פוניבז' אהב כל אשר בשם ישראל יכונה באהבת נפש, ואין לתאר מדת טובו וחסדו, כי בלבו הרחום העניק 

כל מה שהיה לו לאחרים בסבר פנים ויפות.
הוא היה אומר להסביר מאמרם )קידושין כ.( "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" ובתוס' )ד"ה כל( מבאר בשם הירושלמי "דפעמים אין לו אלא כר 
אחת, אם שוכב עליו בעצמו אינו מקיים 'כי טוב לו עמך', ואם אינו שוכב עליו גם אינו מוסרו לעבדו זו מדת סדום, נמצא שע"כ צריך למסור לעבדו 
והיינו אדון לעצמו", ולכאורה צריך להבין מדוע עליו לתת הכר היחיד לעבד, והלא כלל ידוע הוא )ב"מ סב.( "חייך קודמים", ולמה א"כ יתן את שלו 
לחבירו והוא ישאר בלא כלום, איהו מותיב לה ואיהו מפרק לה, דאילו היה משאיר את הכר לעצמו לא היו שניהם יכולים לישון, העבד מפני שאינו 
שוכב בנח ללא כר, ואילו האדון ג"כ לא יוכל לישון מפני שיצטער בצערו של העבד שאינו בנח, לכן ראוי יותר לתת את הכר לעבד כדי שלכה"פ יושן 

העבד כהוגן, כי הוא אינו יודע שלאדון אין כר.
ודבריו אלו לא הגיד במליצה בעלמא, אלא הרגיש באמת בצער הזולת, לכן היה פשוט לו שאחד לא יוכל לישון במנוחה כשיודע שחבירו מצטער, 

והלואי נזכה אף אנחנו לשמץ נגיעה בזה.
ויסוד הדברים אמר הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זי"ע, ומדייק ליה מדברי הגמרא )ב"מ שם( "שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון 
של מים, אם שותין שניהם מתים, ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב, דרש בן פטורא, מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של 
חבירו, עד שבא רבי עקיבא ולימד )ויקרא כה, לו( 'וחי אחיך עמך' חייך קודמים לחיי חבירך", ומלשונם שאמרו "עד שבא רבי עקיבא ולימד" משמע 
שמצד הדין צריך האדם לתת הכל לחבירו אע"פ שזה יגרום למיתתו, דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי, ורק בגלל שאמרה תורה "וחי אחיך עמך" 

ילפינן דחייך קודמין, כי על האדם לדעת שמצד עצמו אין בו כלום, ועליו להתחיל עם חבירו, שיהא אצלו "כמוך" ממש.
יד. ובזה הסבירו מה שאמר יעקב ללבן )כט, כא( "הבה את אשתי כי מלאו ימי", וברש"י "מלאו ימי - שהרי אני בן פ"ד שנה ואימתי אעמיד י"ב שבטים", 
ומוסיף ותמה "והלא קל שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כך", ואינו מובן מה תשובה יש כאן, דאם אינו ראוי לדבר כך א"כ גם 
להעמיד תולדות אינו ראוי לומר כן, אך לדברי הרה"ק מבארדיטשוב יובן בכפתור ופרח, שבכוונה תחילה דיבר עמו בשפה זו כדי שיחשוב אותו 

רשע כי "משלנו הוא", וממילא יתן לו בנותיו הצדקניות כדי להעמיד י"ב שבטים.
טו. שבעים פנים לתורה, ויש אומרים איפכא, שמיד הכיר לבן בצדקותו של יעקב, ולכן כשנתן לו את רחל אמר )פסוק יט( "טוב תתי אותה לך מתתי 
אותה לאיש אחר", ויש לתמוה, כי על הראשונים אנו תמהים איך הסכים לבן לתת את לאה בתו ליעקב, אלא שעכשיו מוכן להוסיף לתת לו גם את 
השניה, רק אמרו חז"ל במדרש )הובא ברש"י לב, כג( שנענש יעקב על שהטמין את דינה מעשו, כי היתה יכולה להחזיר אותה למוטב ]לאה עצמה לא 
רצתה להתחתן עם עשו, כי לא רצתה להיות 'מוסד של בעלי תשובה', על כן התפללה על כך, אבל יעקב היה אסור לו לימנע ממנו את דינה[, ובמדרש )בר"ר 
פרשה יז, ז( "מעשה בחסיד אחד, שהיה נשוי לחסידה אחת, ולא העמידו בנים זה מזה, אמרו אין אנו מועילים להקב"ה כלום, עמדו וגרשו זה את זה, 

הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע, הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק, הוי שהכל מן האשה", כי הנשים גורמות לבעליהן 
להיות כמותן, ולכן לא רצה לבן לתת את רחל לאיש אחר, כי עי"ז תחזיר גם אותו למוטב, על כן העדיף לתת את שתיהן ליעקב, וזהו שאמר "טוב תתי 

אותה לך מתתי אותה לאיש אחר".

בשמחה  ואשלחך  לי  הגדתי  ולא  אותי  ותגנוב  לברוח  נחבאת  למה 
ובשירים בתוף ובכנור )לא, כז(

הרשע אינו סובל את הצדיק
ב'קדושת לוי' מפרש, שיעקב הסתיר קדושתו וגדולתו בבית לבןיד, 
ואילו היה אותו רשע יודע שיעקב שלימתא מתגורר אצלו היה מגרשו 
הגם  לצדיק,  הרשע  שונא  באמת  "כי  טובא,  זמנים  זמן  הא  מביתו 
שמגיע לו טוב בזה שהצדיק עמו, אעפ"כ אי אפשר לרע לסבול הטוב 

ומרחקו ומשלחו ממנו".

ולכן כאשר עזב יעקב את ביתו של לבן ורוקן משם את כל חלקי 
הקדושה, כמו שכתוב )לא, א( "לקח יעקב את כל אשר לאבינו", והסבירו 
בספרי מקובלים שלקח את כל הניצוצות הקדושה של לבן ]מפני שהוא 
רצה לעקור את הכל, ומדה כנגד מדה שעקרו ממנו כל הקדושה שהיה בו. 
ולכן כתבו, שאין כהיום קליפת לבן מפני שבטלו יעקב לגמרי, משא"כ קליפת 
מצרים שנשאר ממנה זכר[, או אז הבין לבן שיעקב איש תם ישב עמו 
במשך כל השנים, ורק בהיותו אצלו לא היה תוכו כברו אלא הסתיר 
את עצמו ממני, ולכן שאלו "למה נחבאת לברוח" ולהסתיר מדרגותיך 
ממני, ובזה "ותגנוב אותי ולא הגדתי לי" את האמת, כי אני הייתי סבור 
לי מי אתה באמת, אז "ואשלחך  ואילו הגדת  שיושב עמי קל דעת, 
בך  רצוני  היה  לא  שמעולם  מפני  ובכנור",  בתוף  ובשירים  בשמחה 
כלל, "כי אין הרע סובל הטוב", לכן הייתי שמח לגרשך כדי שלא תהא 

במחיצתי כללטו.



גיליון זה נדבת החפץ בעילום שמו לרגל השמחה השרויה במעונו


