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פרשת וירא
י"ח חשון התשע"ט

מבחנו של האדם
והיתה  היהודים,  על  הגבלות  הוטלו  נאצי.  פרו  שלטון  היה  בהונגריה,  והן  ברומניה  הן 
אווירת שיסוי והסתה. אבל בשלהי מלחמת העולם השנייה השתלטו הגרמנים על הונגריה, 
כלאו את היהודים בגטאות ושלחום להשמדה. בתוך שלושה חודשים עלה הכורת על מליון 
יהודים, ה׳ ינקום דמם. מובן, שמי שרק יכל, נמלט לרומניה הסמוכה ומצא שם מקלט בבתי 
אחיו. השלטונות ערכו מצוד אחר הפליטים והסגירום למוות, ופירסמו צו שהמסתיר בביתו 
היו  יהודי. מה הייתם עושים, אילו  יעשה  לו מקלט צפוי לעונש מוות! מה  ומעניק  פליט 
מתדפקים על דלתכם באישון לילה. משפחה מבוהלת ונרדפת מבקשת מסתור בביתכם. 
הגיסטאפו?  לידי  ויוסגרו  שייתפסו,  עד  לשוטט  ימשיכו  לתחינה,  לבקשה,  תענו  לא  ואם 
והשאלה הבאה: מה הייתם עושים אילו לא היו פונים אליכם, לא היו מתדפקים על דלתכם. 
האם  חרדה.  נבוכה,  לכביש.  מעבר  כזו  במשפחה  ומבחינים  ברחוב,  הייתם  הולכים  אלא 

הייתם חוצים את הכביש, מציגים עצמכם כאח, כיהודי, ומזמינים אותם לביתכם?
זו כבר שאלה קשה יותר. אבל, כן. וכי מה, האם תניחום לשוטט עד שיתפסו בכף? אמנם 
עלולים תהיו, חלילה, ליתן את הדין. להישפט, להיאסר, ועד לגזר דין מוות. ומשפחתכם 

תסבול. אבל ״אין ספק מוציא מידי ודאי״, ואי אפשר להפקיר אח.
משפחה.  כזו  ורואים  ברחוב,  הייתם  עוברים  אילו  עושים  הייתם  מה  האחרונה:  ולשאלה 
הייתם מתלבטים לרגע קט, ומחליטים החלטה אמיצה. פונים אליהם, ומציעים להם מקלט 
ואת  עצמך  את  שתסכן  רוצים  איננו  תודה.  ״לא,  ואומרים:  שומעים,  היו  והם  בביתכם. 

משפחתך בגללנו. אנו כבר נסתדר!״
וגם סורבנו מנימוס,  מה נאמר, ירדה לנו אבן מהלב! גם היינו טובים, גם גברנו על יצרנו, 

ואיננו צריכים לסכן את עצמנו ואת בני משפחתנו. הלא כן?
אימת שלטון  חי, תחת  בסדום  לוט! שהרי  אנו מאד ממדרגתו של  רחוקים  הוא,  כן  ואם 
והזמינם לביתו חרף האיסור  רשע, וקם לקראת האורחים והשתחווה להם אפיים ארצה, 
והעונש הצפוי, והסתכן בהדחה ממישרתו. והם, סרבו! ״ויאמרו לא, כי ברחוב נלין״. אמור 

היה להאנח לרווחה, לומר לנפשו: אני את שלי עשיתי.  הייתי טוב, וגם ניצלתי.
ואם כך היה עושה, היה נהפך עם כל אנשי סדום! ובכל זאת...

״ויפצר בם מאד״, התחנן לפניהם שייאותו לסכנו. ״ויסורו אליו, ויעש להם משתה״, שמח 
בזכות שנקלעה לידו, ובזכות זו ניצל!

כמה לקח יש כאן! איזה פתח לחשבון נפש נוקב! יש לו לאדם שיעור תורה, אשריו. והנה 
בלי  בבית  בו, אפשר להשאר  יש השמחים  הגדול.  וכאן המבחן  עיכוב.  איזה  צץ מכשול, 
יסורי מצפון, יש תירוץ. ויש המנסים, אולי אפשר להתגבר, לדחות את הדחיה, להשתתף 

בכל זאת בשיעור התורה!
כזו היתה דרגתו של לוט, כה נשגבה! ואנו עומדים ותוהים: לוט אינו מצטייר כצדיק נשגב 
תביט  ״אל  ונצטווה:  רשע.  בשם  כונה  לעיל  אבל  יחסית.  הצטיין  בסדום  אמנם,  כך.  כל 

אחריך״, אתה הרשעת עמהם, אינך ראוי לראות בפורענותם.
ואנו תמהים: איך יכולים אור וחושך לדור בכפיפה אחת. רשע, וכזו מסירות נפש להכנסת 

אורחים, סיכון עצמי וסיכון בני המשפחה עבור מעשה חסד לאנשים זרים!
הסבא מסלבודקה זצ״ל עמד על כך, והשיב: אברהם אבינו, עמוד החסד היה. ולוט התלווה 
אליו והתחנך במחיצתו. ומעשי החסד חילחלו בו והשתרשו בנפשו, הפכו לו לטבע. ואילו 

בשאר דברים, צלעו העניינים...
ואנו שומעים, ונזכרים בנו עצמנו. כמה מסירות נפש יש בנו לשבת כשרות וטהרה, תפילה 
ותפילין. בהם הורגלנו, והיו לנו לטבע. אמנם, בזכותם נינצל, אך לא בהם תקבע מהותנו. 

אלא במה שאמורים אנו לחנך את עצמנו: מה עם כוונת הברכות. מה עם שמירת הלשון...

הערכתו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל למרן 
היתה עצומה, ולא פעם חזר בו מדבריו, לאחר שמרן הציג 

בפניו את דעתו השונה מדעתו שלו, בטוב טעם ודעת.
שבכל  אחד,  חכם  תלמיד  בירושלים  חי  תקופה  באותה 

פרק זמן קצר היה מוציא לאור חיבור הלכתי.
אחת לכמה חודשים היו תושבי ירושלים מבחינים בספר 
חנויות  מדפי  על  חכם,  תלמיד  אותו  של  עטו  פרי  נוסף, 
הספרים. הדבר עורר את התעניינותו של מרן, ואף גרם לו 
לחלישות הדעת מסוימת. פעם פנה לגאון רבי יוסף שלום 

אלישיב ושוחח עמו בנושא.
מקדיש  אני  "הלא  מרן,  שאל  כך?"  על  אומר  כבודו  "מה 
לכל חיבור שלי חודשים ארוכים, ולעיתים גם שנה תמימה 
ומדוקדק.  מבורר  ייצא  פסק  שכל  מנת  על  מכך,  ויותר 
בהפרשי  ספריו  את  מוציא  חכם  תלמיד  אותו  זה,  וכיצד 

זמן קטנים כל כך?"
"אמשול לך משל, למה הדבר דומה" השיב הגאון רבי יוסף 
ביצה  מטילה  ממוצעת  "תרנגולת  בחיוך.  אלישיב  שלום 
חודשים.  לתשעה  אחת  רק  יולדת  אשה  ואילו  יום,  בכל 
ומהו ההבדל ביניהן? ובכן, התרנגולת מטילה ביצה, ממנה 
יבקע לכל היותר אפרוח. ואילו אשה יולדת תינוק, שעלול 

לצמוח ולגדול, ולהאיר את העולם בתורתו, כמו כבודו!"
סיים  חכם"  תלמיד  אותו  של  חיבוריו  שכן  דעתך,  "תנוח 
לביצי  "דומים  בנמשל,  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון 
התרנגולת. הוא אמנם מחבר אותם בזריזות, ומוציא אותם 
אכן,  מהם?  לבקוע  עתיד  מה  אולם  זה,  אחר  בזה  לאור 
חיבוריו הנפלאים של כבודו, דומים לוולדותיה של אשה, 
תלמידי  של  מבורכים  דורות  לגדל  המה  עתידים  ועוד 

חכמים, על כללי הפסיקה וההוראה...".
גם העובדה הבאה תעיד על מיעוט השינה של מרן. היה 
התכוננה  סמינר,  בגיל  בהיותה  מבנותיו,  אחת  כאשר  זה 
למבחניה עד שעות הלילה המאוחרות. כמה וכמה פעמים 
המאוחרות,  הלילה  שעות  עד  החומר  את  לשנן  ישבה 
בשקידה  ולומד  יושב  אביה,  את  רואה  היתה  ותמיד 

עצומה. מעולם לא הלכה לישון אחריו.
לילה אחד, כאשר השעון הורה על השעה שלוש לפנות 
לא  מדוע  וכי  "אבא,  בדאגה:  ושאלה  עוז  הרהיבה  בוקר, 

תלך לישון?"
"אלך לישון, אולם לא לפנייך!" השיב מרן בחיוך, "כל עוד 

לא תלכי את לישון, לא אישן גם אני!"
בענווה:  הסביר  ומרן  המסורה.  הבת  הבינה  לא  "מדוע?" 
"אם את, שאינך מחוייבת בלימוד תורה, לומדת בהתמדה 
המחוייב  שאני,  וחומר  שקל  "הרי  בפשטות,  אמר  שכזו" 

בלימוד תורה, צריך ללמוד כך!", ושב לתלמודו.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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כסיסת 
ציפורניים

התופעה כשלעצמה 
חמורה  כה  אינה 
מוכרת  תופעה  הינה  ילדים  ציפורניים אצל  כסיסת  הנסתר מאחוריה.  הגורם  כמו 
ושכיחה למדי, המהווה סימפטום לבעיה עמוקה יותר - למצוקה רגשית, העשויה 
להיות קלה או חריפה. הכסיסה כשלעצמה היא בעיה אסטתית, באשר בעקבותיה 
ואינה  מנומסת  אינה  הכסיסה  תנועת  עצם  אף  אכול.  מראה  האצבעות  מקבלות 

מקובלת בחברה; אי לכך עלול הרגל זה ליצור דחייה ואי נעימות.
אך מה שגרוע יותר הוא, שכוסס הציפורניים הכרוני הוא ילד הנתון במצב של מתח 
כרוני. ניתן לבדוק זאת ולהיווכח כי רוב רובם של כוססי הציפורניים מצויים בלחץ 
מסוים או במצוקה רגשית. אמנם ישנם בודדים, שאצלם הכסיסה אינה אלא הרגל 
גרוע, ולא מצב אובססיבי. כאשר זוהי הסיבה - הטיפול בבעיה קל למדי - פשוט יש 

להתרגל שלא לכסוס במשך תקופה קצרה, וכך להיפטר מתופעה בלתי נעימה זו.

בפרק זה נתייחס לכסיסת ציפורניים, אך אין זו משמשת אלא ייצוג לכל הרגל או 

תנועה אחרים ממשפחה מוזרה זו. בחרנו בה לייצוג זה, כי היא הרווחת ביותר, אבל 

גם ילד, העוסק במשיכת שערות אובססיבית, או כאשר ניכר בתנועות ידיו או רגליו 

חוסר רוגע משל רוח תזזית אוחזת בו, וכן הרגלים דומים, כולם מורים על אותה 

בעיה, וגם פתרונן זהה.

ילד הכוסס את ציפורניו, מתאפיין ברגשיות וברגישות. הוא מגיב בלחץ ובסערה, 

וישיבתו היא כישיבה על קוצים. הלחץ הרגשי עשוי להיגרם משני כיוונים מנוגדים: 

מפחדים  עליו,  המרחף  כלשהו  חיצוני  איום  של  בעטיו  הנוצר  המתח  הוא  האחד 

אלו  כל  ועצבות.  מבדידות  או  נורא  מכעס  חזקה,  מקנאה  דמיוניים,  או  אמיתיים 

עלול  לכך  בניגוד  וביטחון.  שלווה  ולחוסר  רגיעה  לחוסר  למתח,  בהכרח  גורמים 

להיווצר לחץ בשל עודף מרץ, פעלתנות יתר, הגורמים לגוף לחפש אחר פעילות 

נמרצת אשר תפרק את האנרגיה האצורה בו, וכסיסת הציפורניים עונה על צורך זה.

בין אם הסיבה היא מתח ודיכאון, ובין אם נעוצה היא בעודף מרץ - התופעה היא 

המשך בגליון הבא אחת: הדחף לפעילות תזזיתית; פעולה הגורמת לפירוק מתחים.  

מרן הגאון רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל )החזון איש( 
ט"ו בחשון תשי"ד

קצרה היריעה מלכתוב על מרן החזו"א, על כן נביא מעט נקודות בחייו של 

רבנו.

החזון איש היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים בתחילת 

שנות ה-ת"ש. ממעצבי דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל.

אף על פי שהחזון איש לא שימש במשרה רבנית רשמית, שימוש רב נעשה 

ביצירתו התורנית, הן בפרשנות הש"ס והן בפסיקת הלכה ובפסיקת דין.

נישואיו  לאחר  ופרישות.  חסידות  חיי  וחי  מאוד  צנוע  היה  ה'חזון-איש' 

התגורר בעיירה כוידיאן, התפרנס מחנות שניהלה אשתו בעודו עמל ושקד 

בתורה. לפני עליתו לארץ היה בבחינת 'צדיק נסתר', ואת כל ספריו הוציא 

לאור בעילום שם. 

גיסו, מרן הגאון ר' יעקב ישראל קנייבסקי זצ''ל )הסטייפלער( העיד עליו 

שכל הש''ס  )התלמוד(, היה מסודר במוחו.

במשך חייו הוציא 23 חיבורים בהלכה. לכל ספריו קרא בשם: 'חזון איש': 

שמו הסתתר במילה אי''ש שהיא ראשי תיבות: אברהם ישעיה.

וילנא הכירו בגדולתו,  אחרי מלחמת העולם הראשונה עבר לוילנא. גדולי 

ובמיוחד העריכו ר' חיים עוזר גרודז'נסקי, שהיה מנהיג היהדות בדורו והיה 

מתיעץ עם ה'חזון איש' בבעיות הלכתיות ובבעיות ציבוריות. 

היה גם בקשר עם 'החפץ חיים', ר' ישראל מאיר הכהן.

אחד המאבקים הגדולים בהם השתתף, היה המאבק נגד גיוס בנות. בעיצומו 

של הויכוח הציבורי והמאבק עם ראשי המדינה, נפגש עם ראש ממשלת 

עימו  לשוחח  וביקש  איש'  ה'חזון  לבית  שבא  גוריון,  בן  דוד  דאז,  ישראל 

לחילונים. פרטי השיחה  בין דתים  וביחסים  על הפרק  בעניינים העומדים 

לא נודעו ברובם. בפגישתו אמר לבן גוריון כי על "העגלה הריקה" )היהדות 

המסורתית(.  )היהדות  המלאה"  ל"עגלה  מקום  לפנות  החילונית-ציונית( 

משפט זה הפך להיות משפט מפתח ביחסים שבין הציבור החרדי לחילוני.

לחזון אי"ש הייתה תרומה מכרעת לעיצוב חברת הלומדים החרדית, שבה 

הוא  לתורה.  חייהם  את  מקדישים  אלא  לפרנסתם  עובדים  אינם  גברים 

הטעים את חשיבות לימוד התורה, גם אחרי החתונה, על חשבון כל עיסוק 

אחר.

תורה"  ושיעורי  ה"מידות  הם  הלא  ה"שיעורים",  לנושא  גם  נקשר  שמו 

ועוד(.  כביצה  כזית,  אצבע,  זרת,  )אמה,  ובתלמוד  במקרא  המוזכרות 

עדכניות  במידות  אלו  מידות  פרסם  נאה(  )הגר"ח  נאה  חיים  אברהם  רבי 

)מטרים וגרמים(. ה"חזון אי"ש" חלק על המידות שנקבעו, וטען כי המידות 

האמיתיות גדולות בהרבה.

החזון איש נפטר מהתקף לב בליל שבת, ט"ו בחשוון תשי"ד, אחר חצות. 

הצדקה  כספי  סכומי  את  גריינימן  הרב שמואל  גיסו  פטירתו חשף  לאחר 

בידי עשירים  לו  מדי שנה, מכספים שניתנו  לנצרכים  איש  החזון  שחילק 

יהודים מישראל ומחוצה לה. לדבריו, בשנת חייו האחרונה חילק החזון איש 

למעלה ממאה אלף ל"י.

"וירץ לקראתם" )יח, ב(.
בחברת  בביתו  זלמן מלצר, שישב פעם אחת  איסר  רבי  הגאון  על  מספרים 
רבי  הגאון  כי  הבית,  מבני  הודיע אחד  לפתע,  תורה,  בדברי  ועסקו  תלמידיו 
יצחק זאב סולובייצ׳יק הגיע. מיד קם הגאון ר׳ איסר זלמן והחליף את חלוק 
האורח  פני  את  לקבל  ויצא  השבת,  מגבעת  את  חבש  השבת,  במעיל  הבית 
הדגול. כאשר יצא מחוץ לביתו התברר, כי אין זה כלל רבי יצחק זאב, אלא 

אדם פשוט, שהיה דומה במעט לרב מבריסק.
לו  להכין  בעצמו  טרח  גדול,  בכבוד  לביתו  האורח  את  זלמן  איסר  ר'  הכניס 

כיבוד, הושיבו בראש השולחן, ונהג בו כבוד מלכים.
התלמידים שנכחו בבית ראו בפליאה רבה את מעשי רבם, וכאשר יצא האורח 

שאלו את הרב, מה ראה לכבד כל כך אורח פשוט?
השיב להם ר׳ איסר זלמן: תלמידים חביבים, באמת שעלינו לכבד כך כל יהודי 
ויהודי, שכן בן מלך הוא! אלא, שלא כל עת כשרה וראויה לכך. אולם עתה, 
כאשר התכוננו לכבד את הרב מבריסק בבואו אל ביתנו, ולא נסתייע הדבר, 

מכל מקום חלקנו כבוד ליהודי זה...

"יקח נא מעט מים" )יח, ד(.
פעם אחת הגיע רבי ישראל סלנטר, לבית כנסת קטן בווילנא, להתפלל תפילת 
מנחה. המתפללים נטלו ידיהם בשפע של מים, ואילו רבי ישראל הרטיב את 

ידו בפחות מרביעית.
האין כבודו נוהג ליטול ידיו לפני התפילה? תמהו המתפללים.

רוצה  אני  ואין  השמש,  מביא  המים  את  אולם   - ישראל  רבי  ענה   - בוודאי 
שיטרח יתר על המידה בעבורי...

דבר זה - אמר רבי ישראל - נלמד מדברי אברהם אבינו שאמר: "יקח נא מעט 
קמח  סאים  שלש  לקח  שהרי  יד,  ברוחב  באורחיו  נהג  אבינו  אברהם  מים״, 
סולת, וכן שחט שלשה ראשי בקר כדי להאכילם שלש לשונות בחרדל, ומדוע 

אמר: ״יקח נא מעט מים״?
הסולת  את  כי  פו(  )דף  מציעא  בבא  במסכת  חז״ל  אותנו  לימדו  כבר  אלא 
והבקר לקח אברהם אבינו בעצמו, ואילו את המים, נתן להם על ידי שליח, 
לכך  יתר על המידה את השליח,  כך לא רצה אברהם אבינו להטריח  משום 

אמר: ״יקח נא מעט מים״...

"ויטע אשל בבאר שבע" )כא, לג(.
מובא במדרש תהלים: אמר רבי עזריה מהו אשל, אכילה שתיה לויה. סיפר 
הגאון רבי חיים מוואלוז׳ין: מעשה באדם אחד שהיה עשיר גדול, והרבה מאד 

במצוות צדקה והכנסת אורחים כפי עשרו. 
יום אחד, פרצה שריפה בעיר, וביתו של העשיר עלה באש, ולא נותר מרכושו 
מאומה. בא האיש לפני הגאון רבי אליהו מווילנא, ושאלו: רבי, וכי זה שכרי 
מכל עמלי? הרי כל ימי הייתי מפריש מעותי לצדקה, ופיזרתי הון רב בהכנסת 

אורחים, וזה מה שעלה בסופי?
ענה לו הגאון: באברהם אבינו כתוב: ״ויטע אשל בבאר שבע״, ואמרו חז׳׳ל: 
"אשל", הם ראשי התיבות של: אכילה שתיה לויה. ואילו אתה - סיים הגאון - 

רק האכלת והשקית עניים, אולם לא קיימת בהם את מצוות הליווי. 
ואם כן נשארו רק אכילה ושתיה, ראשי התיבות אש...


