
גליון מס' 470

פרשת תולדות
ב' כסלו התשע"ט

ההתערבות הכפולה
רבנו יוסף חיים מבגדד זצ״ל סח סיפור מעשה. שני ריעים הלכו בשדה, וראו שיח ענף. 
שאל האחד את רעהו: ״אמור נא לי, מה גובהו של השיח?״אמד השני את השיח, וחשב: 
גובהו, כקומתי. אמר: ״מטר ושבעים״.ענה החבר: ״ואני אומר, שניים וחצי מטרים!״צחק 

הלה, איך אפשר לומר כן?
אמר החבר: ״שניים וחצי, לא פחות. אתערב על מאה שקלים!״

מובן שהלה הסכים. הרווח היה בטוח. הוא מיהר לביתו להביא סולם וסרט מידה. בינתיים 
לא חבק חבירו את ידיו. מיהר והביא מעדר, וחפר כמטר לעומק. מסועפים היו השרשים, 
עמוקים ומושרשים, וכשהלה הגיע עם הסולם והמידה - נאלץ להודות בהפסדו ולשלם 
את דמי ההתערבות...הבין שהופל בפח, אך ניחם עצמו שהנה למד תחבולה. אם ישתמש 

בה בתבונה ישיב לעצמו את דמי התערבותו בכפליים.
ליד שדה קמה.  עברו  קרבן.  לעשותו  והחליט  אחר,  חבר  עם  אותו מפסיד  הלך  לימים 

גבוהים היו השיבולים, והוא שאל את חברו: ״אמור נא לי, מה גובהם?״
אמר החבר, הן מגיעים הם לי עד חלצי. נענה ואמר: ״כמטר לגובה״.צחק הלה: ״לא פחות 
ממטר וחצי!״לגלג עליו חברו. עשה עצמו כנפגע, ואמר: ״מוכן אני להתערב על מאתיים 
שקלים!״למה לא, ההתערבות בטוחה. רץ חברו להביא סרט מידה, ובינתיים פנה הלה 
לחפור  בפרך  עמל  הפסדו!  על  כפול  בסכום  עצמו  יפצה  עכשיו  ושמח:  מעדר,  להביא 
סביב הקמה. אך, אבוי, אך חפר מעט והתבואה נתלשה, כי שרשיה מעטים וקצרים הם...
שב החבר עם סרט המידה, מדד את השבלים הרבוצות - ושלשל לכיסו את דמי הזכייה. 
והלה מורט שערותיו: גם הפסיד בראשונה, גם עמל בפרך, וגס הפסיד עתה כפליים... 
כך, אמר ה״בן איש חי״ זצ״ל, הצדיק נמשל לעץ שתול על פלגי מים, והרשע כמוץ אשר 
תדפנו רוח. אבל עיקר ההבדל ביניהם - הוא בשרשים שיש להם! הצדיק הוא כעץ מניב 

פרי - כי שרשיו עמוקים ואיתנים. והרשע כקש שדוף, כי שרשיו תלושים וקלושים!...
שישים  גיל  עד  אהלים.  יושב  תם,  איש  יעקב  בפרשתנו.   - ושרשם  הדברים,  נפלאים 
ושלוש היה שתול בחצרות ה'. כשנרדף על נפשו וחייב היה ללכת לחרן - נטמן י״ד שנה 
בישיבתו של עבר. לשם מה? כדי להעמיק שרשים, כדי להתחזק ולהחזיק מעמד בניכר!
לפיכך יובן, כמה משאבים יש להשקיע בחינוך הדור הצעיר לחיי תורה ומצוות, ולהשריש 
דורסני,  עולם  מול  להתמודד  לאנשים,  להיות  הם  עומדים  שהרי  איתנה.  אמונה  בהם 
 - כך  כל  ולנוכח מדוחים מסוכנים  כך,  כל  עכורה  אוירה  מול  ומשחית.  קשוח, מושחת 
להתמודדות  שיישלחו  לפני  איתן  בשורש  לציידם  מוכרחים  מקודם,  לחסנם  חייבים 

הקשה כל כך!
התחזקות  של  מזומנות  תקופות  לנו  שיוקצו  דאגה  הקדושה  התורה  הכל.  זה  ואין 
לפני  שורשים  העמקת  של  תקופות  כראוי.  להתמודד  נוכל  בכוחן  אשר  והתחשלות, 

״הנסיונות בבית לבן הארמי״.
באור כזה נוכל לראות את יום השבת שלפני ששת ימי המעשה: יום של תפילה ולימוד 
תורה, יום של קדושה והתעלות, אורה ורוחניות, שמעניק כוחות וממלא מצברים לקראת 
ימי החולין. ובאור כזה נוכל לראות את שעת התפילה בבוקר, לפני שפונים לעבודת היום 
המתישה והשוחקת: שעה של התקרבות לבורא עולם, של עמידה לפניו, של קדושה 
ארץ  מכסה  כשהחושך  בתקופתנו,  אבל  כתיקונם.  בזמנים  הספיק  זה  כל  והתחשלות. 
בשיעורי  להתחזק  ויש  ובתפילה,  בשבת  בכך,  די  אין   - וטומאה  מדוחים  נסיונות,  ויש 
תורה, כיעקב אבינו שהתחזק בלימוד התורה לפני שהלך אצל לבן. רק שיעורי תורה יקנו 

איתנות ושורש: ״אני חומה - זו תורה״ והיא לנו למחסה ולעוז!

מצות העלייה לרגל פסקה אמנם עם חורבן בית מקדשנו, 

אולם תחת זאת נהגו המוני בית ישראל לעלות לרגל אל 

בימי  הדרך.  ומורי  מנהיגי העדה  הדור,  גדולי  בתיהם של 

הדור,  פוקדים המון העם את בתיהם של אדירי  הרגלים 

מתברכים מפיהם ומאזינים לדברי תורה היוצאים מפיהם.

כך גם נהגו במשך שנים שומעי לקחו של מרן, ושאר עמך 

מדרשו,  בבית  מרן  יושב  היה  הרגלים  בימי  ישראל.  בית 

פניו,  את  להקביל  שעלו  ישראל,  בית  המוני  את  ומקבל 

לשמוע את דברי תורתו, ולהתברך מפיו.

המדרש  בבית  מרן  ישב  כאשר  המועד,  חול  מימי  באחד 

ישיבת  ראש  כהן,  שלום  רבי  הגאון  הגיע  דעת",  "יחוה 

"פורת יוסף", להקביל את פניו ולשוחח עמו בדברי תורה.

מרן האיר פניו לידידו, הגאון רבי שלום, ורבי שלום פתח 

והציע בפניו של מרן שאלה עמוקה במסכת זבחים, אחת 

המסכתות הקשות שבש"ס. והנה, ראה זה פלא. מרן לא 

מתייחס  במקום  "המהרש"א  אחד.  רגע  אפילו  המתין 

לשאלה זו" השיב, והחל מצטט באוזני רבי שלום כהן את 

דברי המהרש"א, מילה במילה.

על פניו של רבי שלום ניכרה תדהמה עצומה. ואכן, כאשר 

למקורביו:  ואמר  נענה  החוצה,  ויצא  הביקור  את  סיים 

כי התלמוד  ידעתי  בכל חדרי התורה,  בקי  "ידעתי שמרן 

לא  ברם,  ידו.  ככף  לפניו  פרושים  הירושלמי  וגם  הבבלי 

בסדר  גם  כך  כדי  עד  עצום  בקי  שהוא  בדעתי  העלתי 

גם  שיזכור  כך,  כדי  עד  קודשים, הסדר הקשה שבש"ס! 

את דברי המהרש"א במקום פלוני אלמוני...".

האם מרן היה בעל כשרון בלבד? האם בסך הכל התברך 

אמר  פעם  שלא!  בוודאי  השמים?  מן  מופלא  בזיכרון 

מרן לבנו, הגאון רבי יצחק, את הדברים הבאים: "אנשים 

רגילים לחשוב שיש לי זיכרון, אבל האמת היא, שבילדותי 

כנחל,  והייתי מוריד דמעות  וכלל,  כלל  זיכרון  לי  היה  לא 

כדי שה' יעזור לי לזכור את לימודי".

להצלחתו  בצעירותו,  מרן  נשא  נרגשות  תפילות  רק  ולא 

אחר  פעם  הלימוד,  בשינון  השקיע  עצום  עמל  בלימודו. 

פעם, וימים ולילות היה יושב וחוזר על תלמודו, שוב ושוב.

אינם  כי  בתלונה  לפניו  שבאו  בלומדים  סונט  היה  הוא 

מה  על  חזרתם  פעמים  "כמה  תלמודם.  את  זוכרים 

שלמדתם? פעם אחת? פעמיים ושלוש?! הלא עד ארבע 

פעמים, אין זו אפילו חזרה, אלא זהו לימוד הנצרך להבנת 

הענין!"

"דע לך" עודד פעם בחור ישיבה, שהתרפה בתלמודו, "כי 

למדנו מסכת  כאשר  יוסף",  "פורת  בישיבת  לימודי  בימי 

גיטין, חזרתי על המסכת שישים פעמים רצופות!"...

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 

)המשך(
מבקש  הילד  אם 
מיזמתו להתפטר מן ההרגל הזה, קיים סיכוי שנצליח להיות לו לעזר, שכן אז ייאות 
סיכוי  אין   - בכך  מעוניין  אינו  הילד  כאשר  אולם  להתאפק;  וישתדל  פעולה  לשתף 
לניצחון במלחמה שכזאת, אלא אם כן נעשה זאת בעקשנות ובמאבק קשה, שעלול 

להתנקם בנו חמורות בתחומים אחרים, כך שיצא שכרנו בהפסד גדול.
התנסיתי עם תלמיד, שכסס את ציפורניו עד זוב דם. פניתי אליו בעדינות והצעתי לו 
עזרה בהבטיחי לו שאקנה עבורו את התמיסה המרה, כדי שייגמל ממנהגו. קיוויתי, 
שיעריך את מאמציי המיוחדים ויכיר לי טובה עליהם; ואכן מדי בוקר קראתי לו לפינה 
שקטה ומרחתי לו את התמיסה על הציפורניים, אך לאכזבתי התברר לי, שהילד רגיש 
מאד, ובכל פעם שמרחתי את ה״מרה״ על ציפורניו, הסמיק עד תנוכי אוזניו, וחשתי 
שהוא נפגע עד עמקי נשמתו. בשיחה שהיתה לי עם אמו של הילד התברר לי, כי אכן 

הילד חש פגיעה עמוקה בכבודו העצמי עם כל טיפול כזה. לא נותר לי אלא להתעלם 
מן התופעה ולהשלים עמה. עלינו אפוא לחקור, לבדוק ולנסות להבין מה מציק לילד. 
פשוט לשאול: האם מאיים עליך מבחן? עונש? תחרות? מריבה עם חברים? חרדות 

מן הנעשה בבית?
אלה   - הכיתה  של  השוליים  ילדי  עם  נמנים  הגדולים  ה״כוססים״  רבים  במקרים 
הנחשלים בלימודים, וגם בחברה אינם זוכים לתשומת־לב. הכסיסה אינה אלא נורה 
אדומה, המוכיחה לנו עד היכן פוגע בו מעמדו הירוד, ועד כמה מערער הוא את שלוות 
נפשו. במצוקה מעין זו חשוב לטפל באופן מיידי ונמרץ; וכאשר נפתור את הבעיות 
יש  בנקל.  - תיפתר  יחסית  - שהיא קלה  בעיית הכסיסה  היסוד, מובטחנו שגם  מן 
נגלה את  גם אם  כמו מתח מתמיד,  בעיה  ביותר לפתור לחלוטין  כי קשה  להודות, 
להרגיעו  נצליח  אם  שגם  הרי   - בטבעו  ולחוץ  מתוח  הילד  אם  שכן  למתח,  הסיבה 
ולשחררו מן המתח הנוכחי, עד מהרה ישתלט עליו איזשהו פחד אחר; ואולם לעולם 
חשוב לנסות להרגיע, כי לדברי הרגעה יש הרבה הצלחה בהרפיית מתחים, ואף אם זו 
תועיל לו רק לתקופה קצרה. רק מהלך משולב של הרפיה ורגיעה יחד עם התרגלות 

וסיוע להפסקת הכסיסה עשוי לנצח מערכה לא פשוטה זו.

רבי אהרון קוטלר - ראש ישיבת ליקווד - ב' כסלו תשכ"ג
לרב   ,)1892( ה'תרנ"ב  בשנת  בבלארוס(  )היום  בסוויסלוץ'  נולד  רבנו 

שניאור זלמן פינס שהיה רב המקום. את שם המשפחה "קוטלר" אימץ 

מקרוב משפחה כדי להימנע מגיוס לצבא הרוסי. בילדותו ידע בעל פה 

את כל כ"ד ספרי התנ"ך. בגיל 11 נשלח ללמוד אצל הרב זלמן סנדר 

התאכסן  צעיר  בגיל  מהוריו  שהתייתם  לאחר  בקרינקי.  שפירא  כהנא 

גרוזובסקי  ראובן  רפאל  הרב  את  הכיר  שם  במינסק,  קרוביו  אצל 

שהשפיע עליו ללמוד בישיבת כנסת ישראל. הוא נכנס ללמוד בישיבה 

המבוגרים.  הבחורים  של  לשיעור  הצטרף  כשרונותיו  ועקב   ,13 בגיל 

הסבא מסלבודקה התבטא כי "כדאי להחזיק את כל התלמידים בישיבה 

ולו כדי ליצור את הסביבה בשביל 'אהר'לה סוויסלוצ'ר'". בשנת תרס"ח 

)1908( שלח הסבא מסלבודקה קבוצת תלמידים מובחרים מישיבתו, 

שביקרו  ידועים  רבנים  קבוצת  עם  לשוחח  כדי  קוטלר,  אהרן  ובהם 

לאחר  כהן.  שמחה  מאיר  והרב  סולובייצ'יק  חיים  הרב  ובהם  בקובנה 

שהרב סולובייצ'יק התרשם ממנו הוא התבטא עליו: "מזה ארבעים שנה 

לא נזדמן לי לפגוש עילוי כמותו", בגיל 22, גיל צעיר יחסית לנהוג אז, 

נישא לבתו של הרב איסר זלמן מלצר, גיסו של ראש ישיבת סלובודקה 

הרב משה מרדכי אפשטיין. רבי אהרון קוטלר היה שותף בהקמת ועד 

באנגליה  ביקר   )1936( תרצ"ו  בשנת   .)1924( תרפ"ד  בשנת  הישיבות 

אז  וכבר  הישיבה,  למען  כספים  גיוס  מסע  במסגרת  הברית  ובארצות 

תכנן להקים בארצות הברית כולל אברכים ללימוד גמרא ברמה גבוהה.

עברה  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  לאחר   ,)1940( ת"ש  בשנת 

להימסר  עומדת  שהיא  כך  על  הידיעות  בעקבות  לוילנה  הישיבה 

לשלטון הליטאים, וזמן קצר אחר כך, בהוראת הליטאים, עברה לעיירה 

הליטאית יאנובה, עד סגירתה בחודש שבט. באותה שנה הצליח הרבי 

קוטלר להימלט ליפן דרך סיביר, כשחלק מתלמידיו לא ניצלו מסלול 

הצלה זה, ומשם הגיע לניו יורק והתיישב בשכונת בורו פארק. בשנתיים 

הראשונות לבואו לארצות הברית הקדיש את זמנו להצלת בני הישיבות 

שנשארו תחת השלטון הקומוניסטי ולאחר מכן תחת הכיבוש הגרמני. 

רבני אמריקה שעסק בהצלת  ידי  בוועד ההצלה שעל  היה חבר פעיל 

זרעים,  זו מסר שיעורים מעטים בלבד, בענייני סדר  יהודים. בתקופה 

בישיבת תורה ודעת וישיבת חפץ חיים.

בשנת תש"ג )1943( לאחר הפסח הגה את רעיון הקמת הישיבה, ולשם 

כך בחר בלייקווד - עיירת נופש באותם הזמנים, מתוך כוונה להרחיק 

ובתקווה שהיהודים  יורק,  ניו  את הישיבה משאונה של העיר הגדולה 

מנתה  ימיו  בסוף  לישיבה.  כספם  את  יתרמו  בה  הנופשים  האמידים 

תלמידים  כ-6500  הישיבה  מנתה  )ב-2012  תלמידים.  כ-120  הישיבה 

ואברכים( הרב אהרון קוטלר נפטר בב' בכסלו תשכ"ג-1962. על שמו 

שכונת רמת אהרן בבני ברק.

ויתרוצצו הבנים בקרבה" )כה, כב(.
מדוע - שאל הגאון רבי משה סופר, בעל ה״חתם סופר" - כאשר עברה 
רבקה על פני בית המדרש בקש יעקב לצאת? והרי לימדו אותנו חז״ל 
בא  אמו,  במעי  נמצא  שהתינוק  בשעה  כי  ל(,  )דף  נדה  מסכת  בגמרא 
מלאך ומלמד אותו את כל התורה כולה! וכי יעקב חשב שבבית המדרש 

ילמד יותר מאשר מפי המלאך?
- יעקב אבינו, אמנם למד תורה  התשובה היא - השיב ה״חתם סופר" 
כך  משום  הרשע...  עשו  במחיצת  היה  זה  לימוד  אולם  המלאך,  מפי 

העדיף יעקב את הלימוד בבית המדרש על פני הלימוד מפי המלאך!
כמה   - חיים׳׳  ה״חפץ  אמר  ־  למדים  אנו  האלה  סופר"  ה"חתם  מדברי 

עלינו להתרחק מחבר רע...

"ויגדלו הנערים" )כה, כז(.
פירש רש׳׳י: שכל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם, אולם כיון 
שנעשו בני שלש עשרה - זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודת 

גילולים.
לגאון הצדיק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב היה בן, זאב שמו. היה הילד 
ושיחק.  השתובב  וכמותם  למד,  כמותם   - גילו  בני  הילדים  ככל  זאב 
סת״ם  לסופר  הצדיק  אביו  פנה  עשרה,  שלוש  לגיל  התקרב  כאשר 

מומחה, בבקשה כי יכתוב תפילין עבור בנו יקירו.
יום  בכל  לא  הן  רגש,  וברב  ובטהרה  בקדושה  למלאכה  הסופר  ניגש 

מזדמן לו לסופר לכתוב תפילין לבנו של צדיק הדור!
כאשר סיים, בא הסופר לרבי יחיאל מיכל והראה לו את הפרשיות. שמח 
יחיאל מיכל בפרשיות המהודרות, אולם בקשה אחת היתה בפיו:  רבי 
קודם שתכניס את הפרשיות לבתים, הבא אותם אלי שוב. כעבור זמן 
בא הסופר ובידיו הבתים והפרשיות. נטל רבי יחיאל מיכל את הפרשיות 
קודש,  דמעות  והדמעות  הלב.  מעומק  חרישי  בכי  בוכה,  והחל  בידו 

גולשות לתוך בתי התפילין... והסופר רואה ומשתומם.
כאשר נרגע הרבי מבכיו, היו בתי התפילין מלאות מדמעותיו. רוקן הרבי 
את הבתים יבש אותם פנה ואמר לסופר: עתה, רשאי אתה להכניס את 

הפרשיות אל תוך הבתים...
בהגיע היום והנער זאב החל להניח תפילין, וראה זה פלא, שינוי חל בנער 
ללא היכר, לבו התמלא באהבת תורה ויראת שמים, ומאז עלה ונתעלה 

עד שהיה לאחד מגדולי הדור.

"ותאמר לו אמו עלי קללתך בני" )כז, יג(.
הקשה הגאון, רבי אליהו מווילנא, מדוע נטלה על עצמה צדקת זו את 

הקללות ואמרה ״עלי קללתך" והרי היה לה לומר ״לא יקללך"?
שלש  על  ליעקב  להודיע  בזה  היתה  רבקה  כוונת  הגאון,  הסביר  אלא, 

״צרות״ עיקריות שיבואו עליו.
צרות אלו מרומזות במלה: ״עלי״ בראשי תיבות: עשו, לבן ויוסף.


