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פרשת וישלח
ט"ז כסלו התשע"ט

בגלל פכים קטנים
פכים  ששכח  ונזכר  ורכושו,  משפחתו  בני  את  מעביר  יבוק,  למעבר  מגיע  אבינו  יעקב 
קטנים. שב על עקבותיו וחצה את הנחל, ולפתע, באפילה, מתנפלת עליו דמות איתנים. 
כנגד מלאך, מלאך  ולמוות. אדם  נורא, שרו של עשו. התחילה התגוששות לחיים  מלאך 

חבלה. מה סיכוייו?
רגע אחד: מי כנגד מי?! האדם - הוא יעקב הצדיק, מרכבה לשכינה, מובטח בהגנתו של 
מקור  השטנים,  ראש  סמא״ל  הוא   - והמלאך  בקדושה.  ומוכתר  במצוות  גדוש  הבורא, 

הטומאה וההשחתה! מה הם סיכוייו של המלאך הרע מול יעקב אבינו?!
אבל לשרו של עשו יש טענה, מקום להטפל לבחיר-האבות: הוא נטל את הברכות במרמה. 
נכון שאמו הכריחה אותו  נכון שהן מגיעות לו, כי עשו מכר לו את בכורתו. אמנם  אמנם 

לקבלן. אמנם נכון שסובבו זאת מן השמים. ובכל זאת – טענה.
מצחיק. ראו נא מיהו הטוען: שרו של עשו!... עשו, שידיו מגואלות בדם נקיים, "ויבוא עשו 
מן השדה והוא עייף - כדכתיב עייפה נפשי להורגים״. עשו, שכפר בעיקר ובתחיית המתים, 
הפריד בין נשים לבעליהן והגדיל עבירות עד לשמים, שרו הוא ״התובע״ של יעקב אבינו?!

משל למה הדבר דומה? פעם, היתה שנת בצורת, והנהרות יבשו. התאספו החיות ל״עצרת 
תבוא  חיה  שכל  החליטו,  נענשות.  הן  מי  בגלל  לדעת,  נוקב,  נפש  לחשבון  התעוררות״, 
ותתוודה על עוונותיה. בא הזאב ואמר: ״ראיתי ילדה קטנה קוטפת פרחים ביער, וטרפתי 

אותה״. אמרו: ״אין זו עבירה. דרכו של זאב - לטרוף, כך ברא אותו הבורא״.
בא הנמר ואמר: ״ראיתי אדם ביער, והרגתיו״. אמרו לו: ״מצוה עשית, האדם הוא אויב, והבא 
להורגך השכם להורגו". בא הפיל ואמר: ״רוח תזזית נכנסה בי, שעטתי לתוך כפר של ילידים 

והחרבתיו רמסתי הכל ברגלי״. אמרו: ״גם פיל צריך להתבדר, אין זו עבירה״.
בא שה קטן ואמר במבוכה: ״רעב הייתי, וראיתי ביקתה נמוכה, מכוסה בגג של קש. תלשתי 
ומיד  סובלים!״  כולנו  בגללך  האשם!  את  גילינו  ״אהה,  ואמרו:  כולם  נענו  ואכלתי״.  מעט 

התנפלו עליו האריה והזאב והנמר וקרעוהו לגזרים...
דרך אגב, רק דרך אגב, הם גם נהנו מבשרו. אבל זהו דבר צדדי...

כן, זה היה מצחיק, אילו זה לא היה עצוב! כל העולם נגדנו, כי אנחנו מדכאים את הפלשתינאים 
למעשה  )שהשמידו  האמריקאים  אירלנד(  את  )המדכאים  הצדיקים  האנגלים  המסכנים. 
את האינדיאנים(, הרוסים )עיין ערך ליטא, לטביה, אסטוניה(, הסינים )שכבשו את טיבט(, 

הספרדים )המדכאים את הבסקים( - כולם מצאו את האשם...
אבל יש דוגמה הרבה יותר קרובה: כל מחזה רדוד זוכה לתקציבים של מאות אלפי שקלים. 
ספורט,  אגודות  נדיב.  ממשלתי  לעידוד  זוכה  מתוכנו,  סולדת  שהנפש  ״מקורי״  סרט  כל 
ל׳כבשת  מגיעים  והנה  רחבה.  ביד  מתוקצבים  כולם  ומשונים,  שונים  אירגונים  מועדונים, 
הרש׳, לתקציב הישיבות, שהוא פסיק ביחס לכל התקציבים, ומקהלה מתוזמנת פוצחת 

בהתראה מפני הסחטנות החרדית...
הם, מילאו חביות גדושות. אבל ליעקב אבינו נטפלו בגלל... פכים קטנים.

אבל יש דוגמה קרובה עוד יותר. 
אומרים:  שאנו  עד  הלאומי.  התקציב  עוגת  מחולקת  בו  האופן  על  מתמרמרים  שאנו  עד 
מילא, תקציב הבטחון והבריאות. אבל מדוע אין שיוויון בתקציב התרבות. שיינתן לתרבות 

התורנית, השורשית, כפי שניתן בנדיבות לתרבות ההבל והבידור הקלוקל. 
עד שאנו קובלים על כך, נפנה את המבט אלינו ונהיה כנים עם עצמנו: איך מתחלקת עוגת 
התקציב המשפחתי. מילא, הוצאות אוכל ביגוד ומעון, חשמל וגז וטלפון. אבל מהיתרה, 
הרבים,  ולזיכוי  תורה  למוסדות  ולחסד,  לצדקה  מופנה  וכמה  מותרות  על  מתבזבז  כמה 

ומבחינת חלוקת משאבי הזמן, כמה מופנה לבטלה, וכמה ללימוד תורה?...

את אישיותו הדגולה של מרן, ניתן לתאר בפסוק הבא: "סולם 
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". מרן היה בבחינת סולם 
שראשו מגיע השמימה. כל מרגליו התורה היו אצורות תחת 
שקידתו  בפניו.  לרווחה  פתוחים  היו  התורה  חדרי  וכל  ידו, 
העצומה, גאונותו וקדושתו, הציבוהו במעמד של קדוש עליון, 
שרף ומלאך. אך מרן היה גם בבחינת סולם מוצב ארצה. הוא 
ידע לדבר עם פשוטי העם בשפתם, לחוש כל אדם, ולענות 
על הצרכים הפשוטים ביותר. ולא רק בברכה ובעצה, כי אם 
גם בתורה. מרן היה מסוגל להקדיש שעות מזמנו, על מנת 
כך  ועל  ופשוטות.  בסיסיות  הלכות  פשוטים,  אנשים  ללמד 

יעיד המעשה הבא.
היה זה כאשר הכרך הראשון של שו"ת "יביע אומר" ראה אור. 
מרן היה אז אברך צעיר, אם כי מוערך מאוד, וספרו, שניכרו בו 
גאונות מדהימה ובקיאות נדירה, עורר התפעלות רבה בקרב 
הלומדים. ספרו של מרן עורר הדים בירושלים ומחוצה לה, 
ועד לחיפה הרחוקה הגיע. הגאון רבי אליהו בקשי דורון, מי 
שכיהן לימים כ"ראשון לציון" וכרבה הראשי של ישראל, היה 
אז בחור צעיר. הוא נתקל בספרו של מרן, עיין בו והתפעל עד 
מאוד מחריפותו ובקיאותו של המחבר. החלטה גמלה בליבו, 
פנים את הגאון הצעיר.  פנים אל  ולפגוש  לירושלים  לעלות 
וכך, בבוקר בהיר אחד יצא רבי אליהו לירושלים. כאשר הגיע 
טובים  אנשים  צהריים.  שעת  השעה  היתה  הקודש,  לעיר 
כיוונו אותו לשכונת הבוכרים, אל בית הכנסת "שאול צדקה", 
שם, כך סיפרו לו, מוסר הרב עובדיה יוסף שיעור בשעת ערב.
הגיע רבי אליהו לבית הכנסת "שאול צדקה", שלף ספר מן 
של  לבואו  בדריכות  המתין  הוא  ללמוד.  והתיישב  הספרייה 
מרן, כשהוא מהרהר לעצמו: "בוודאי אשמע מפיו של הגאון 
ורבי אליהו,  הצעיר, שיעור מרתק ועמוק ביותר!" מרן הגיע 
בדריכות.  אוזנו  את  והיטה  הספר  את  סגר  בפינה,  שישב 
והנה, פתח מרן את השיעור בדברי אגדה המושכים את הלב, 

כשהוא שוזר בדברי האגדה הלכות מעשיות ופשוטות.
רבי  תמה  המחודשות?!"  הסברות  היכן  הפלפולים?!  "היכן 
אליהו, והבחין כיצד עיניהם של בעלי הבתים נעצמות לאיטן.
פקחו  וכולם  הכריז,  "מעשה!"  קולו.  את  מרן  הרים  ולפתע 
הלב,  את  מושכות  מעשיות  אכן,  בהתעניינות.  עיניהם  את 
ומרן ידע כיצד למשוך את לב השומעים. הוא סיפר מעשה 
ואגדה.  מדרש  בדברי  הלכות  כמה  שזר  ושוב  חז"ל,  מדברי 
רבי אליהו בקשי דורון ישב על מקומו כהלום רעם. דמעות 
הוא  בליבו.  חלחלה  עמוקה  ותובנה  מעיניו,  זלגו  התרגשות 
אף  על  אבל  שנים,  מעשר  בלמעלה  ממרן  צעיר  היה  אמנם 
גילו הצעיר אחז כבר אז בחושיו הדקים את עומק הנהגתו של 
מרן. "באתי לירושלים לשמוע דברי חידוש מפיו של הגאון, 
וזכיתי לראות הנהגה של גדול הדור!" הרהר, "ונוכחתי לראות 
את דאגתו של תלמיד חכם עצום, לאנשים פשוטים ביותר, 
לעוררם לקיום הלכות פשוטות ומעשיות. בודאי יזכה להנהיג 

את כל עם ישראל, על כל גווניו ורבדיו...".

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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הקשר שבין 
הורה למורה

הם  ההורים,  אנו, 
ומלמדי  המחנכים 
ילדינו.  של  התורה 
תפקיד זה שלנו הוא, והאחריות לחינוכם מוטלת עלינו, אלא שלמעשה, איננו עושים את 
כל המלאכה בעצמנו; יש לנו שותפים ושליחים, המשתתפים עמנו בעבודת החינוך ולימוד 
אנו  אליו  המוסד,  של  החינוכית  ההנהלה  אנשי  וכן  והמורים,  המחנכים  הם  הלא  התורה, 
שולחים את ילדינו. כיצד תיעשה השותפות הזאת? איך נבנה אותה בצורה הנכונה? - על כך 
בפרקים שלפניכם. בטרם נעמוד על מידת הקשר הרצויה בין הורים למחנכים ועל איכותו, 

עלינו לעמוד על מהות תפקידו של המחנך, וכהורים מהי ציפייתנו משותפנו זה.
מצד חובת התורה, חייב האב ללמד את בנו תורה, לחנכו למצוות וללמדו את הדרך אשר 
ילך בה ואת המעשה אשר יעשה. החובה כולה והאחריות כולה מוטלות על האב; אלא היות 
שהאבות טרודים במלאכתם, ולא כל אחד בר הכי ללמד את בנו תורה - התקינו כבר בימי 
החכמים הראשונים, שיהיו התלמידים הולכים לבית רבם, ושם ילמדו תורתם - מקרא, משנה 

וגמרא. אולם בכל הדורות היתה מידת מעורבותו של האב גדולה יותר, לפחות בכך שהוא 
הוא שבחר את המלמד לבניו. כל אב ברר עבור בניו את המומחה ביותר בעיניו. כלל ישראל 
לאורך כל הדורות השקיע את מיטב חלבו ודמו בנושא זה, ואף עניים מרודים חסכו מפתם 
כדי להשיג מלמד מעולה. כה יקר הוא ערך החינוך והלימוד בישראל, עד שפסקו חכמינו 
שלא  חברו,  על  לעכב  מורשה  בעל־מלאכה  שכל  למרות  כי  בשו״ע,  הובא  וכך  כא:(  )ב״ב 
יבוא להשיג גבולו - אצל מלמדי תינוקות אינו יכול לעכב בעדו, שכן ״קנאת־סופרים תרבה 

חכמה״, כלומר: התחרות בתחום זה הנה מבורכת!
כזה היה הסדר עד הדורות האחרונים ממש. כל הורה דאג להשיג מלמד לבנו, וההורה הוא 
אשר בחר את המלמד לפי מיטב שיפוטו. רק בדורות האחרונים השתנה הסדר. למען הסדר 
הטוב, ואולי בעקבות הסדרים הנהוגים בבתי־הספר הרשמיים, נקבעו כיתות מסודרות תחת 
הנהלה מרכזית, כך שגם את החלק הזה של בחירת המלמד העברנו לאחריותו של השליח, 
ומוכשרים  מעולים  מורים  להשיג  האחריות  את  עצמה  על  הנוטלת  היא  ההנהלה  כאשר 
לעבודתם, היא הדואגת לשלם את שכרם, והיא הגובה אותו מן ההורים. מובן שיש בסדר זה 
תועלת רבה, שהרי לא תמיד מסוגלים ההורים להבין מיהו המורה המוצלח הראוי לתפקידו. 
אין די בתחרות שבין המורים כדי להבטיח כי נשיג לבנינו את המורה הטוב ביותר; אנו זקוקים 
המשך בגליון הבא אי"ה לאדם מבין, שידע לבחור במחנך המתאים והראוי. 

רבי דב בער - "המגיד ממזריטש" - י"ט כסלו התקל"ג
רבנו נולד בעיירה לוקאטש שליד העיר רובנו לאביו ר' אברהם. כבר בימי 
ילדותו חונן בכשרונות נעלים ונשלח על ידי אביו, רבי אברהם, מלמד עני, 
ה"פני  בעל  פאלק  יהושע  יעקב  רבי  של  הגדולה  בישיבה  תורה  ללמוד 
יהושע" בעיר לבוב.  הוא נישא ועבר לגור בכפר סמוך לטורטשין בו שימש 
בקבלה.  לעסוק  והחל  בתורה  ידיעותיו  את  הרחיב  זו  בתקופה  כמלמד. 
הדיבור  בכוח  הצטיין  וברובנו.  בקוריץ  כך  ואחר  בטורטשין  מגיד  שימש 
בתחילה  המגיד  התנגד  טוב,  שם  הבעל  כשנתגלה  השכנוע.  ובכשרון 

לתנועת החסידות, אך משהתקרב אליו נהפך לתלמידו החשוב ביותר.
רבו  כרצון  המגיד  נבחר  ה'תק"ך,  השבועות  בחג  הבעש"ט  פטירת  לאחר 
תנועת  למרכז  שהפכה  מזריטש,  בעיירה  התיישב  הוא  מקומו.  לממלא 
החסידות. תחת הנהגתו גדלה התנועה והרחיבה את מסגרתה. לכל מקום 
בכל  לחסידות  נפשות  שעשו  תלמידיו,  מבין  ומסבירים  מטיפים  שלח 
מדינת פולין ואף מחוצה לה. הנהגתו הייתה שונה משל קודמו הבעש"ט 
מנת  על  סביבותיו  לכל  תלמידיו  עם  לנסוע  הרבה  הבעש"ט  זה  כאשר 
ולחולל ישועות בעוד רבי דב בער ישב בעירו מעזריטש  להפיץ חסידות 
שני  מצד  אניפולי.  לעיר  שעבר  ימיו  בסוף  למעט  כמעט  ממנה  יצא  ולא 

שלח את תלמידיו לארצות שונות כדי להפיץ את תורתו.
מעשה  כל  לעשות  הצורך  ועל  בבורא  בדבקות  הצורך  על  דיברה  תורתו 
לשם שמיים. בתורתו ירדה באופן יחסי קרנו של לימוד הנגלה, וגם בשל 

כך העלה עליו את חמתם של המתנגדים.
בבית מדרשו של המגיד עסקו התלמידים גם בהלכה. כשהובאו לפניהם 
מסקנותיהם  את  והביאו  התלמידים  התפלפלו  למעשה  בהלכה  שאלות 
להכרעת המגיד. בנוסף לכך יצאו מבית מדרשו הידורים ותקנות הלכתיות 
שחלקם התפשט בכל קהילות ישראל. כגון ח"י רגעים משעת הלישה ועד 
אפיה, מצה שרויה, סכין מלוטש לשחיטה ועוד. המגיד חיפש תלמיד ראוי 
לערוך מחדש את ההלכות הנצרכות בחיי היום יום מהשולחן ערוך )אורח 
ההלכות  טעמי  את  עליהם  ולהוסיף  יוסף,  הבית  של  דעה(,  ויורה  חיים 
שאינם מופיעים בשולחן ערוך. המגיד הטיל את המשימה על תלמידו רבי 
יושב בבית  שניאור זלמן מליאדי שהתחיל במלאכה בשנת תק"ל בעודו 
רבו,  והספיק להוציא תוך שנתיים, עוד לפני פטירת  מדרשו של המגיד, 

קובצי הלכות אחדים מהשלחן ערוך שלו, שלחן ערוך הרב.
לפני פטירתו,  זמן מועט  עיר מולדתו.  לרובנו,  בשנת תקל"ב חזר המגיד 

התיישב בעיר אניפולי, בה נפטר בי"ט בכסלו ה'תקל"ג.
בעל  מוויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  מקרלין.  הגדול  אהרן  רבי  מתלמידיו: 
רבי  עיניים".  ה"מאור  בעל  מצ'רנוביל  נחום  מנחם  רבי  הארץ".  ה"פרי 
אלימלך מליז'נסק בעל ה"נועם אלימלך". רבי זושא מאניפולי. רבי שניאור 
זלמן מלאדי מכונה "אדמו"ר הזקן" בעל ה"תניא", מייסד חסידות חב"ד. 
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מכונה "סנגורם של ישראל" בעל ה"קדושת לוי".  
רבי פנחס הלוי הורוביץ בעל ה"הפלאה". רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ 
מכונה "המגיד מקוז'ניץ". רבי יעקב יצחק הורוביץ מכונה "החוזה מלובלין".

 "וישלח יעקב מלאכים לפניו" )לב, ד(.
פירש רש׳׳י: ״וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש׳׳.

פירש הצדיק רבי מאיר מפרימישלן את דברי רש׳׳י על פי דברי המשנה 
במסכת אבות )ד, יא(: ״העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד". פירוש 
הדבר: אדם העושה מצוה - בורא על ידי מעשה זה מלאך הדובר טוב 
ומליץ בעדו. יעקב אבינו שלח לעשו אחיו, מלאכים שנבראו מהמצוות 
הרבות שעשה, כדי שימליצו טוב בעדו ובעד משפחתו בפני עשו. וזה 

מה שפרש״י: ״מלאכים ממש״ - מלאכים ממצוות שעשה.

"ויירא יעקב מאד ויצר לו" )לב, ח(.
מבאר רש״י: ״ויירא שמא יהרג. ויצר לו, אם יהרוג הוא את אחרים״.

חולים,  כמה  היו  בכפר אחת  במשל:  מדובנא  המגיד  הסבירו  זה  פסוק 
אולם לא היה בכפר רופא שיטפל בהם.

בעיר הסמוכה התגורר השר הממונה על המחוז, ובעירו דר רופא גדול. 
באותו הכפר התגורר אחד מקרובי השר. יום אחד הרגיש האיש מחוש 
קל בראשו, מיחוש שאינו מצריך כל טיפול, אולם האיש החל גונח בקול, 
לו  שיחיש  כדי  הכפר,  אל  הרופא  את  במהרה  ישלח  כי  מהשר  וביקש 
עזרה. והרי - התפלאו בני ביתו - כאב ראש קל לך ומדוע אתה כה גונח?
שוטים - אמר האיש - וכי בגללי אני גונח? מבקש אני כי הרופא יבוא 
אל כפרנו, ויטפל בחולים הסובלים סבל רב... אולם, יודע אני, כי השר 
לא ישלח את הרופא בעבורם, משום כך מתחלה אני, אולי ישלח השר 

את הרופא בעבורי...
כן הוא גם הנמשל - המשיך המגיד - הקדוש ברוך הוא ראה כי לדורות 
גלגל  כך,  משום  רבות,  כה  ישראל  בני  של  זכויותיהם  יהיו  לא  הבאים 
בניהם  על  יבקשו  בתפילתם  הקדושים  שהאבות  כדי  המאורעות  את 
יכול לנצח את עשו! אולם  - היה  - סיים המגיד  אחריהם. יעקב אבינו 
ביקש מאת ה׳: ״הצילני נא מיד אחי מיד עשו״ - כי אף שאני אוכל לנצחו, 
אולם מה יהא על בני אחרי? משום כך התפלל יעקב: אנא ה' עד סוף כל 
הדורות הצל את בניי! וזה מה שנאמר בתהלים )פרק כ(: ״יענך ה׳ ביום 

צרה ישגבך שם אלקי יעקב״...

"קטנתי מכל החסדים" )לב,יא(.
פעם אחת נשאל הגאון רבי אליהו מוילנא, מהו שאמרו חז״ל בגמרא, 
מסכת סוטה )דף ה(: ״אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמיד חכם צריך 

שיהא בו אחד משמונה בשמינית״
יהיו עמי  ופירש רש״י: צריך שתהיה בו קצת ממדת הגאוה, כדי שלא 
אחד  זו  מדה  היא  כמה  כן,  ואם  דבריו.  את  ויקבלו  בו,  מזלזלים  הארץ 
משמונה בשמינית? דבר זה - השיב הגאון - מרמז לא על מידה וכמות, 
השמינית  הפרשה  השמינית.  שבפרשה  השמיני  הפסוק  על  אלא 
שבתורה היא פרשת וישלח, והפסוק השמיני בפרשה זו מתחיל במילה: 

״קטנתי״... זה מה שצריך שיהיה בתלמיד חכם!


