
גליון מס' 471

פרשת ויצא
ט' כסלו התשע"ט

יעקב אבינו הולך לחרן. דרך מלאה סכנות, גשמיות ורוחניות. עשו אורב לו בדרך, לבן 
ממתין לו לרמותו. הוא הולך לנכר, לגלות לבית מלא תרפים. מה מחכה לו? מה מצפה 

לו?
הקדוש ברוך הוא מבקש להרגיעו, לנחמו, ולבשרו. שלא ידאג, שלא יפחד. לבשרו שזרעו 
לו  מורשה  תהיה  שהארץ  לו  לומר  האדמה.  משפחות  כל  בו  ויתברכו  הארץ,  כעפר  יהיה 

ולזרעו, ולהבטיחו שהוא לא יעזבנו עד שההבטחות יקויימו. אלו הבטחות נפלאות!
בלי  לחרן,  ללכת  לו  מניח  הוא  לא!  ומבטיחו?  אליו  הוא מתגלה  ברוך  ובכן, האם הקדוש 

הבטחות!
יעקב אבינו יוצא מבאר שבע, עולה בנגב, חוצה את מדבר יהודה, עובר את השרון, את עמק 
בית שאן, את הגליל התחתון, עולה לרמת הגולן, מגיע עד חרן - ומן השמים לא אומרים 

לו מלה!
בדרכו הוא עובר על פני הר המוריה, מקום המקדש, ולא רמזו לו שיש עבורו כאן בשורה. 
שיש עבורו מסר, נבואה. מדוע? אומר המדרש: ״הוא לא נתן אל לבו להשאר שם ולהתפלל 

- האם מן השמים יעכבוהו?״
לא. לא עכבו אותו. הוא הגיע עד חרן, והיה יכול להמשיך ולבוא אל לבן, ולשאת את בנותיו, 
ולהפסיד חלילה את כל הברכות הללו, את הכתרים הנישאים, את הנבואה המרוממה. איך 

בכל זאת זכה לה?
כאשר הגיע לחרן ערך חשבון נפש. הרהר בלבו: ״כלום יתכן שעברתי על מקום שהתפללו 
על  בלבנו,  עוברים  הרהורי חרטה  כמה  הרהור של חרטה.  בו?״  ולא התפללתי  אבותי,  בו 
דברים שהיו צריכים להעשות ולא נעשו, או שלא נעשו כהוגן. ומה אנו אומרים? חבל, ודי. 

בפעם הבאה נשלים.
אבל יעקב אבינו לא נהג כך. הוא הסתובב כדי לחזור! נורא הדבר: הוא היה מוכן ללכת חזרה 
עד רמת הגולן, לרדת לגליל, לחצות את השומרון - ולהסתכן במלכודת של עשו הזועם, 

המחכה לו! - כדי לתקן משגה!
והוא לן  ובא לבית אל,  לו, הר המוריה נעתק ממקומו  ואז אירע הכל. הדרך קפצה   - ואז 
במקום, וזכה במחזה הנבואה, ובהבטחות הנשגבות, ובכל הכתרים. ומדוע? משום שהוא 

היה מוכן - לחזור, לצעוד!
מושיעם  בן, שיהיה  מהן  לצאת  ויוכבד שעתיד  מכן התבשרו עמרם  לאחר  מאתיים שנה 
של ישראל. גם איצטגניני פרעה, להבדיל, ראו שעתיד להוולד מושיעם של ישראל. כאשר 
משה רבינו נולד, נתמלא הבית אורה. ״ותרא אותו כי טוב הוא״. לימים, כאשר משה רבינו 
סירב ללכת בשליחותו של הקדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו, אמר לו הקדוש ברוך הוא: 

״משה, אם אין אתה גואלם - אין אחר גואלם״. רק אתה הוא הגואל!
שמונים שנה עברו עליו, עד שהגיעה עת הגאולה. ואז הלך במדבר עם צאן יתרו, ולפתע 
ראה והנה סנה בוער באש. ״ויאמר משה, אסורה נא ואראה את המראה גדול הזה: מדוע לא 

יבער הסנה״. סר לראות, וקיבל את ההוראה לגאול את העם.
וממשיך   - משתומם  מתפלא,  היה  רבינו  משה  אם  בדממה.  בשקט,  בער  הסנה  מבהיל! 
הלאה. מה היה קורה? מאומה! הוא היה ממשיך להיות רועה צאן, ועם ישראל היה ממשיך 

לעבוד בחומר ובלבנים...
יודע כמה גאולות הפסדנו, בגלל שלא  מה חולל את המפנה? הצעד של משה רבינו! מי 
צעדנו את הצעד? כל אחד והצעד שלו, כל אחד והגאולה שלו. כי בשמים מחכים לצעד, 

לצעד אחד. ל״פיתחו לי פתח כחודה של מחט״!
נדע זאת לפעם הבאה. לא להסתפק בהרהור, בפליאה, בחרטה. אלא לפסוע - ואז הכל יבוא 

לקראתנו. כי לפסיעה הזו מחכים!

רבי  הגדול  הגאון  היה  זצ"ל,  מרן  של  בנפש  מידידיו  אחד 
ישיבת  ספסלי  את  השנים  חבשו  יחד  שאול.  אבא  ציון  בן 
"פורת יוסף", משחר נערותם, וקיבלו תורה מראש הישיבה, 
הגאון הגדול רבי עזרא עטייה. יחד התגדלו בתורה הקדושה, 
בעולם,  יצא  שניהם  ושם  עמוק,  ובעיון  עצומה  בשקידה 

כפוסקים בעלי כוח הוראה מיוחד.
המעשה הבא, שיעיד על הערכתו העצומה של הגאון רבי בן 
שנים  ארע  העצומה,  ענוותנותו  ועל  למרן,  שאול  אבא  ציון 
רבות לאחר מכן, כאשר מרן והגאון רבי בן ציון אבא שאול, 
ערב  מופלגים.  הלכה  פוסקי  הדור,  כגדולי  כבר  התפרסמו 
גדולי הדור לחתונה אחת, שנערכה בעיר  אחד הזדמנו שני 
תל אביב. מרן הוזמן לסדר חופה וקידושין, והגאון רבי בן ציון 

הוזמן אף הוא, כאורח כבוד.
כל  באוזני  החופה  את  והנעים  הערב,  בקולו  סלסל  מרן 
המוזמנים. ולאחר שסיים את סידור החופה והקידושין, בירך 

את החתן והכלה, ואת הנוכחים, ופנה ללכת לדרכו.
אולם הוא זכר שידידו, הגאון רבי בן ציון אבא שאול, נוכח 
"אזמין אותו לנסוע עמי ברכב. הנהג שלוקח אותי  באולם. 

לביתי, יקחנו לביתו" אמר לעצמו.
ותר  סביבו,  העומדים  את  מרן  שאל  ציון?"  בן  חכם  "היכן 
בעיניו אחר ידידו. אולם הפלא ופלא. הגאון רבי בן ציון אבא 

שאול נעלם, כאילו בלעה אותו האדמה.
מרן חיפש אחר הגאון רבי בן ציון כמה דקות, וגם כמה מן 
הנוכחים במקום סייעו בחיפושים. אולם הגאון רבי בן ציון 
הנוכחים  שיערו  באולם,  מצאוהו  משלא  באופק.  נראה  לא 
ומרן ביניהם, כי הגאון רבי בן ציון הלך לדרכו עוד קודם לכן. 

הם התייאשו מלחפשו, ומרן נסע לדרכו.
הופיע פתאום  כעבור דקות ספורות  כולם,  והנה, להפתעת 
הגאון רבי בן ציון, מחדר צדדי. הנוכחים חשו לעברו. "להיכן 
יוסף חיפש  נעלם כבודו?" שאלוהו, "הלא מרן רבי עובדיה 
אחריו! מה חבל, הלא הוא ביקש להסיע את כבודו לביתו...".

הפתעתם הוכפלה למראה החיוך הרחב שהתפשט על פניו 
וענק  אדיר  היה  ציון  בן  רבי  הגאון  ציון.  בן  רבי  הגאון  של 
בתורה, אולם במקום גדולתו – אתה מוצא ענוותנותו. כגודל 

גאונותו, כך עוצם ענוותנותו כלפי מרן, ידידו ואהובו בנפש.
"זו בדיוק הסיבה שנעלמתי, עד שחכם עובדיה הלך לדרכו" 

שח הגאון רבי בן ציון לאורחי החתונה.
"ידעתי, שחכם עובדיה יורה לנהגו לקחת אותי קודם לביתי, 
ורק אחר כך יסע לביתו, ולא רציתי שיעשה זאת בשום פנים 
ואופן. חבל לי על זמנו היקר מפז של חכם עובדיה, שיילך 
בינתיים לאיבוד בדרכים, עד שיגיע לביתו. אמנם הוא לומד 
גם בשהותו בדרך, אבל עיקר לימודו הוא בספרייתו הענפה!"

קודם  יסע  עובדיה  שחכם  אתעקש  אם  אף  כי  גם,  "ידעתי 
לביתו, לא יענה הוא לבקשתי. ועל כן לא היתה לי ברירה כי 

אם להיעלם מן העין...".

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

העיקרון הבסיסי 
- גמילה תוך 

הימנעות מפגיעה
והנה  העם,  מפשוטי  היו  מחסידיו  שרבים  הקודם,  הדור  מן  אדמו״ר  על  ששמעתי  מעשה 
על  ידו  את  מעביר  הוא   - בו  שדבק  משונה  הרגל  על  תלונה  ובפיו  מאלו,  אחד  אליו  נכנס 
אפו מדי מספר שניות; תנועה משונה, המעלה את חמת הסובבים אותו. הרבי, שפיקח היה, 
יעץ לו לשאת עמו תדיר שני תיקים, תיק בכל יד. אחר תקופה לא ארוכה נגמל אותו אדם 

מבעייתו... ולא שכח לגמול לרבי מכל טוב תנובת משקו.
למעשה ניתן להסביר לילד עד כמה מגונה ההרגל לכסוס ציפורניים ואף להעיר לו על כך, אך 
הערה כזאת יעילה לזמן קצר בלבד, וכן בלתי אפשרי ובלתי חינוכי לבקר ולהעיר כל דקה! 
העצה היעוצה אפוא היא, להסכים מראש בדרך מכובדת על סימן סודי שיהיה בינינו, וכל 

אימת שנבחין בכסיסתו, יהיה די ברמז קצר זה כדי להפסיקו.
חשיבות מיוחדת נודעת למציאת פתרון יעיל לגבי השבת, שכן בשבת הכסיסה מהווה בעיה 
הלכתית, ולכן ביום קדוש זה מצד חובת החינוך מוטל עלינו להעיר לו בכל פעם שהוא נכשל 

בכך. נרמוז לו אפוא בקריצת עין או בתנועה קלה בידנו, והילד יבין שאין בכוונתנו לפגוע בו, 
אלא שלפנינו בעיה הלכתית עקרונית. נוכל לאמץ את קו המחשבה הזה גם לימות החול, 
שהרי גם אז קיימת בעיה הלכתית בהשלכת הציפורניים, שאמרו חכמים ״הזורקן - רשע״. 
)מועד קטן יח.(. ילד אף מסוגל להבין את ההסבר, כי ההרגל הזה מגונה הוא ובלתי נעים, 
ייאות להסכמתנו עמו  הן כלפי עצמו והן מצד ״בין אדם לחברו״; ועל רקע הסבר זה ודאי 
על דרך רמיזה עדינה וכמעט בלתי ניכרת, אשר תזכיר לו לחדול ממנו. כאמור, כאשר אנו 
עושים זאת בצורה של סיכום מראש, אנו מנטרלים את התסכול ואת אי הנעימות, הנובעים 
מהערות תכופות. אדרבה, בכך מגלים אנו הזדהות עם קשיי ההתמודדות שלו, ומוכיחים לו 
שאך טבעי הוא שהוא שוכח לעצור את עצמו מהרגלו זה, שכן כלל אינו שם לב שהוא כוסס 
את ציפורניו. כך, בהכירנו מראש בעובדה שיהיה עלינו להעיר לו בתכיפות, מקבל זאת הילד 
ברוח טובה. אף היחס האישי והקוד הסודי בו אנו משתמשים, יוצר בינינו קשר נעים, המרכך 

את הפגיעה או את תחושת הטרחנות. 
הכלל העיקרי השולט כאן הוא, לעשות זאת מתוך הענקת חשיבות וכבוד לילד. לעולם לא 
נגיב בכעס, אלא בחיוך הסלחני והלבבי ביותר שאנו מצליחים להעלות על דל שפתינו, ואגב 
חיוך זה נפסיד: ״אוי! זה שוב קרה לנו! שוב הגיעו האצבעות לפה!.״״ רק בדרך זו קיים סיכוי 

אמיתי, שהתופעה תיעלם מן האופק. 

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל - י' כסלו תשי"ד
הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל היה רבה של סלוצק וראש הישיבה בה, ולאחר 
התורה.  גדולי  מועצת  ראש  ויושב  בירושלים  חיים  עץ  ישיבת  ראש  מכן 
זצ"ל,  אוירבך  זלמן  הרב שלמה  זצ"ל,  מנחם שך  אלעזר  הרב  מתלמידיו: 
הרב מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, הרב משה פיינשטיין זצ"ל, הרב יחיאל 
קוליץ  יצחק  הרב  זצ"ל,  פישר  יעקב  ישראל  הרב  זצ"ל,  פיינשטיין  מיכל 

זצ"ל ועוד רבים וגדולים.
רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל היה מכיר בכלי אם הוא טבול אם לאו, ואמר 
שכאשר הכלי טבול הוא רואה עליו שם הוויה… כשסיפרו את הדבר למרן 
הרב מבריסק זצ"ל, אמר שאינו מתפלא על כך. "וכי פלא הוא על ר' איסר 

זלמן? האם את שיחות החולין שלו אנו מבינים"?…
ואם רוצים לדעת מדוע לא התרגש הרב מבריסק מסיפור זה, כדאי לקרוא 

גם את הסיפור הבא.
הקטנים,  במעשיהם  דווקא  נמדדת  ישראל  גדולי  של  העצומה  גדלותם 
להרגשים  להגיע  כיצד  אותנו  גם  תחנך  בהם  התבוננות  אשר  לכאורה, 

בדקי-דקויות ולהגיע למצב שבו נוכל להרגיש את ליבו של זולתנו.
שלמדתי  בעת  שהתרחש  מעשה  "זכורני  זילברשטיין:  יצחק  הרב  מספר 
בת"ת 'עץ חיים' ושגרם להתרגשות רבה בקרב כל הילדים שהיו נוכחים 
בשעת מעשה. היה זה בעת שרבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ליווה את חתנו 
רבי אהרן קוטלר ונכדו רבי שניאור, עם שובם לאמריקה, בדרכם להקים 

את מבצר התורה הגדול של ליקווד.
ניסים  בניסי  כידוע,  ניצלו,  התורה,  ענקי  ובנו,  קוטלר–  אהרן  האב –רבי 
טסו  ישראל  בארץ  קצרה  שהייה  ולאחר  בשואה,  הנאצים  מציפורני 
ביבשת  התורה  ממקימי  שם  להיות  זכה  קוטלר  אהרן  ורבי  לאמריקה, 
היתה  והחתונה  אירוסיו,  בתקופת  אז  היה  שניאור,  ר'  הבן,  האמריקנית. 

אמורה להיערך מיד עם שובו לאמריקה.
התרגשות רבה ניכרה בר' איסר זלמן בעת שחתנו ונכדו נפרדו ממנו, וירדו 
להובילם  אמור  שהיה  למטה,  שהמתין  לרכב  בדרכם  המדרגות,  בגרם 

לשדה התעופה.
והנה, הבחינו תלמידי הת"ת שר' איסר זלמן לא ירד עד לרחוב ממש, אלא 
ליווה את ר' שניאור ואביו רק עד אמצע המדרגות שהובילו מדירתו אל 
הכביש, נישקו וניפרד ממנו. תלמידי הת"ת ביקשו לדעת מדוע ולמה לא 

ירד הגאון עד למכונית. הלא דבר פלא הוא!
ואז השיב להם רבי איסר זלמן זצ"ל תשובה מרטיטת לב, שצריכה להרעיד 
את ליבו של כל אחד מאתנו: "הרי לא כל חבריו של נכדי זכו להגיע למצב 
שבו הוא נמצא עתה. רובם נשחטו ונעקדו על קידוש השם, ואם כן כיצד 
את  בכך  ולהפגין  כולם,  לעיני  ולנשקו  לרחוב,  עד  לירד  באפשרותי  יש 

שמחתי; הרי יש משפחות רבות שלא הגיעו לרגע הזה?"...
המעשה  את  גם  להבין  ניתן  כך  ורק  השם,  ולקירבת  לגדלות  זוכים  כך 
הקודם בעניין הטבלת הכלי, כאשר הרב מבריסק התבטא שאינו מתפלא 

על מופת שכזה היוצא מתחת ידיו של אותו גאון.

"ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" )כח, כ(.
לאדם  לו  הדרוש  המעט  מן  המעט  את  אלא  ביקש  לא  אבינו  יעקב 

לקיומו: ״לחם לאכול ובגד ללבוש״. ותו לא!
ברכה  ממנו  וביקש  חיים״  ה״חפץ  אל  שהגיע  אחד  באדם  היה  מעשה 

לפרנסה. ברך אותו ה״חפץ חיים״ שה׳ יזמין לו פרנסתו.
רבינו - הוסיף האיש ואמר - מבקש אני שתהיה הפרנסה בהרחבה!

נאנח ה״חפץ חיים״ והשיב בשאלה: וכבוד ה׳ בגלות, האם גם הוא שרוי 
בהרחבה?!...

לאמר  אלי  אמר  אמש  אביכם  ואלוקי  וכו'  ידי  לאל  "יש 
השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע" )לא, כט(.

יש להבין - שאל רבי יוסף יוזל הורוביץ, הידוע בכנויו ״הסבא מנובהרדוק״ 
באותה  והרי  רע״,  עמכם  לעשות  ידי  לאל  ״יש  לומר  לבן  מעיז  כיצד   -
לך  לאמר השמר  אלי  אביכם אמש אמר  הוא מספר ש״אלוקי  נשימה 

מדבר עם יעקב מטוב עד רע״?
אלא - אמר ״הסבא״ - הדבר יבואר על פי מעשה ביהודי שישב בתחנת 
ישב  אלא  עליה  עלה  לא  הרכבת  הגיעה  כאשר  והנה  והמתין.  הרכבת 

והמשיך להמתין.
תצא  והרכבת  קט  מעט  עוד   - אחר  אדם  שאלו   - עולה?  אינך  מדוע 

לדרכה?...
ומה אעשה - השיב היהודי - אין בידי כסף לנסיעה...

אם כך - תמה האחר - מפני מה אתה יושב כאן ומצפה?... יש לי בטחון 
ובוודאי  מחסורי  לכל  הדואג  הוא   - היהודי  השיב   - הוא  ברוך  בקדוש 
יזמין לי גם נסיעה למחוז חפצי. המשך להמתין... גיחך אותו אדם. והנה 
משמיעה הרכבת צפירה ראשונה אות לכך שהיא עומדת לצאת לדרכה. 

וצפירה שניה...
צעק  כך  ובתוך  ומתנשם  מתנשף  כשהוא  במרוצה  אדם  הגיע  לפתע 
אין  אם  לצאת!  עומדת  הרכבת  יושב?!  אתה  מדוע  הממתין:  ליהודי 
לו כרטיס  ובתוך כך הושיט  ועלה מהר לקרון!  - קח  נסיעה  לך כרטיס 

נסיעה...
אל  ניגש  המעשה,  את  ראה  בטחונו  ועל  האיש  על  שלגלג  אדם  אותו 
היהודי ואמר: ראה איזה שוטה אתה! איך אתה יכול לסמוך על בטחונך?! 

לו היה מיטיבך מאחר בעוד שניה אחת, היית מאחר את הרכבת...
מכאן אנו למדים - אמר ״הסבא״ ־ שאדם שאינו מאמין, שומע ומדבר 
רק מה שלבו חפץ! כך הוא ״מתרגם״ את כל מה שרואות עיניו ואף אם 

הכל נראה ברור כשמש, עדיין טחו עיניו מראות את אור האמת!
ידי  לאל  ״יש  ליעקב:  אומר  הארמי  לבן   - ״הסבא״  סיים   - כך  משום 
לעשות עמכם רע״! אף שבאותה נשימה הוא מספר ש״אלוקי אביכם 
אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע״ - הכופר 

מבין רק את מה שהוא רוצה להבין!


