
גליון מס' 476

פרשת ויחי
י"ד טבת התשע"ט

המאורות הגדולים
לרבנו ה"אור החיים" הקדוש זצ"ל, היו אחים? כנראה שכן. מסתבר כך, למה לא? 

למרן החיד"א זצ"ל, היו אחים? איך קראו להם?

ידוע שלרבנו יוסף חיים זצ"ל, "הבן איש חי", היו אחים סוחרים, שתמכו בו ונטלו 

חלק בתורתו, אשריהם ואשרי חלקם. איך קראו להם, מישהו זוכר?

מי  את  נזכיר,  כמה   – בשמותם  לנקוב  נתבקש  כאשר  בתימן?  חיו  יהודים  כמה 

נזכור? את המשורר האלוקי רבי שלום שבזי זצ"ל, את המקובל רבי שלום שרעבי 

זצ"ל, את הגאון רבי יחיא צאלח זצ"ל, עוד עשרה, עשרים – כולם גאונים וקדושים. 

מתוך אלפים, רבבות! וכך במרוקו, בטוניס, באלג'יריה, בלוב, במצרים, בטורקיה, 

בארם צובא, בבגדד, בפולין, ליטא, הונגריה וכו'. מן המיליונים – יזהירו שמותם 

של מאורי האומה, של גאוניה וקדושיה! הם היחידים שלא שקעו בתהום הנשיה!

והדברים כתובים בפרשתנו, בפירוש! יעקב אבינו ראה ברוח הקודש כי גם מנשה 

יגדל, גם הוא יהיה לעם, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו.

והדברים כפשוטם. במדבר, למשל, מנה שבט מנשה שלושים ושניים אלף ומאתיים 

איש, ושבט אפרים מנה ארבעים אלף וחמש מאות. אבל רש"י ז"ל כתב שם ביאור 

אחר: "גם מנשה יהיה לעם", שעתיד גדעון לצאת ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה 

נס על ידו. "ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו" – שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל 

העולם  שכל  הגויים",  מלוא  יהיה  "וזרעו  ישראל!  לעם  תורה  וילמד  הארץ,  את 

יתמלא התפעלות בצאת שמעו ושמו, כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק איילון!

הרי לנו מבט חדש: החשיבות אינה מספרית, אלא כמותית, לפעמים יש בן יחיד, 

יהודה  רבי  או  זצ"ל,  שרעבי  מרדכי  רבי  או  זצ"ל,  סאלי  הבבא  כמו  הוא  אם  אבל 

זצ"ל, הריהו שקול כרבבות! הלוא אמרו שמשה רבנו עליו השלום, שקול  צדקה 

כשישים ריבוא מישראל! משה רבנו הוא דוגמה חריגה. אבל מצינו אישים רבים 

שהיו שקולים כל אחד כנגד שבעים חברי הסנהדרין, או כנגד חמישים אלף איש, 

כנגד רובה של סנהדרין או כנגד כל חכמי ישראל! 

ומכאן אלינו. הקדוש ברוך זיכנו בבנים מאירים, בן פורת יוסף, ישתבח שמו לעד על 

חסדו הגדול. אבל בידינו להופכם למאורות, באם ננחיל אותם את החינוך התורני 

הצרוף והזוהר!!! אולי בעוד דורות – ישאו את שמותם על השפתיים!!!

כסבורים אתם שיומרה היא לחשוב שבני יהיה לגדול בישראל? הרמב"ם ז"ל כותב 

שזו צריכה להיות מחשבתו של כל אב בישראל: "וישים על לבו שיהיה לו בן, אולי 

יהיה חכם וגדול בישראל!" ויש להשקפה זו השלכה הלכתית. להלכה, מותר לגויה 

להניק תינוק יהודי. אך נפסק שיש להימנע מכך אם אפשר. ומקורו מדברי הגמרא 

שמשה רבנו נמנע מלינוק מן המצריות. אמר: "פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק 

מדבר טמא?" הרי לנו מקור מפורש לכך, שכל הורה חייב לגדל בנו כאילו יהיה משה 

רבנו בגדולתו! ולפחות, מצידנו, ניתן לו סיכוי!...

וגם תלמידי חכמים  ידועה היתה לכל.  גדולתו של מרן בתורה, 
לרוב.  בו  נעזרו  הדור,  ופוסקי  הדור  גדולי  וביניהם  עצומים, 
שאלות קשות הוגשו לפתחו של מרן, ואולם, לעתים נעזרו בו 
של  בביתו  עלומים.  מקורות  למציאת  באשר  גם  הדור,  גדולי 
פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר, מחבר שו"ת "שבט 
הלוי", מבני ברק, צלצל הטלפון. שיחת הטלפון נתקבלה מעבר 
רבי  הגאון  ידידו,  היה  הקו  על  הרחוקה.  הברית  מארצות  לים, 

מנשה קליין, בעל שו"ת "משנה הלכות".
ידידו.  בשלום  קליין  הרב  דרש  שמואל"  רבי  עליכם,  "שלום 
אני  ומחפש  לפני,  שהובאה  בשאלה  מסויים,  בענין  אני  "עוסק 
נדון שכזה, באחד  זוכר  הנך  מקור לכך בספרי האחרונים. האם 

מספרי האחרונים?"
זכר  הוא  האחרונים.  ספרי  את  במוחו  מעביר  החל  וואזנר  הרב 
שעסק אי פעם בנושא זה, אבל משום מה, לא הצליח לזכור את 
ואולי  המקור המדוייק. שמא מופיע הדבר בשו"ת חתם סופר, 

בשו"ת רבי עקיבא איגר...
המקור  אבל  פעם,  בכך  זוכר שעסקתי  "אני  אמר,  מנשה"  "רבי 
המדוייק נשמט מזכרוני, משום מה. אלא שיש לי עצה עבורך. 
אתקשר אל חכם עובדיה יוסף, ואשאל אותו. הוא בוודאי זוכר 

את המקור לענין זה...".
כעבור דקה צלצל הטלפון בבית שברחוב הקבלן בירושלים. על 

הקו היה הרב וואזנר, שביקש לשוחח עם חכם עובדיה.
"שלום עליכם, הרב וואזנר" בירך מרן את ידידו, ושאל לבקשתו. 
הרב וואזנר פרש את השאלה בפני מרן, וביקש: "האם כבודו זוכר 

את המקור בספרי האחרונים לעניין זה?"
תשובתו של מרן לא אחרה לבוא. "אכן, הנני זוכר היטב. כבודו 
פלוני,  בכרך  נמצאת  התשובה  הלוי'.  'שבט  בספרו  בכך,  עסק 
צדדי  את  וואזנר,  הרב  באוזני  מפרט  החל  ומרן  פלוני",  בסימן 
הספק ואת הראיות לכאן ולכאן, וגם את מסקנתו שלו, של הרב 

וואזנר, באותו ענין.
התרגשות רבה אחזה ברב וואזנר. העובדה כי מרן בקי עצום בכל 
ספרי הראשונים והאחרונים לא הפתיעה אותו. הלא משום כך 
חייג דוקא אל מרן, על מנת להיעזר בו. ההתרגשות שאחזה בו, 
היתה נוכח בקיאותו של מרן בחיבוריו שלו. הוא לא שיער כי מרן 

בקי עד כדי כך גם בספריו שלו.
ואשר  רבות,  שנים  לפני  בה  עסק  עצמו  שהוא  תשובה  הנה, 
הופיעה באחד הכרכים הראשונים של חיבורו, שראה אור לפני 

עשרות שנים, גם היא חקוקה במוחו של מרן.
מנשה  רבי  לידידו  לצלצל  ומיהר  תשובתו,  על  למרן  הודה  הוא 

קליין, לבשר לו על המקור העלום שנמצא...
נכדו של הרב וואזנר יודע לספר על מקרה דומה נוסף, בו ישב 
כי  הבחין  לפתע  כאשר  אומר",  "יביע  מכרכי  באחד  ולמד  זקנו 
מרן מזכיר את דבריו שלו, באחד מכרכי שו"ת "שבט הלוי". הוא 
כיון שמשום מה לא  כרך,  ביקש מנכדו להביא לפניו את אותו 

זכר כי כך כתב.
כי מרן צדק בדבריו, הביע את התפעלותו  נוכח לראות  וכאשר 
באוזני נכדו: "רואה אתה? כך צריך ללמוד, כמו שחכם עובדיה 

לומד!"

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 בין 
הורה ומורה

אם  יקרה  כבר  מה 
לא נהיה בקשר?!

עם  הוריו  של  והקשר  הקבועה  ההתעניינות  הוא  בכיתה  ילד  להצלחת  התנאים  אחד 

המחנך. ישנם הורים, שהם בעלי חסד מופלאים, העסוקים תדיר בחסדים ובטובות עבור 

כל העולם. הם מרבים להתרוצץ עבור חלכאים ונדכאים מפקיד למשנהו ומן הביטוח 

הלאומי למשרד השיכון, כי בקצה העיר שוכן לו בודד זקן אומלל; אולם להגיע לכיתה 

או לקיים שיחה טלפונית קצרצרה עם המחנך של ילדם - אין להם פנאי; מה שנובע, 

אולי, מחוסר מודעות לחשיבותו של קשר כזה.

לעתים סבורים ההורים, שמלאכתו של המורה כה קשה היא, עד שאינם חפצים להוסיף 

על טרחתו בשיחתם.

אכן מה שנכון - נכון; המורה אמנם עובד קשה מאד. אין זה פשוט כלל ועיקר לשאת 

נטל של  גם   - לכך  ובנוסף  ילדים,  ברוכת  אף  לעתים  נטל של משפחה,  הכתפיים  על 
כיתה שלמה. לדאוג שבשלושים ילדים ידעו את החומר הנלמד היטב, יקשיבו ויבינו, 
לא ישתוללו ואף יתנהגו בצורה הולמת - אין זה מן הדברים הקלים, וללא עבודה קשה 
מחנך  של  הבסיסיים  הכישורים  אחד  זה.  אחר  בזה  להגיע  הכשלונות  ימהרו  ורצינית 
הוא הנכונות לעבודה קשה, ומי שאינו מוכן לעבוד ברצינות, יש להניח שימצא לעצמו 
פרנסה אחרת, אולם דווקא משום כך זקוק המחנך לעזרת ההורים, שכן העדכון, המשוב, 

העידוד והקשר - הם המעניקים לו את הכוח להמשיך.
חשיבות יתרה נודעת לידיעות שונות אודות הילד, המסייעות למחנך להבין את מצבו על 
רקע סביבתו. וכי מניין לו למחנך לדעת, שהמשפחה עוברת דירה, וזה כשבועיים חיים 
בה על המזוודות, ולכן הילד בוהה כל היום באוויר?! או פרטים אחרים קטנים, אך רבי 

חשיבות מאין כמותם להבנת מצבו של הילד.
החינוך הוא למעשה עסק משותף בראשות ההורים, בו שותפים גם המחנך וגם ההנהלה 
של המוסד. כולם כאחד נותנים את ידם להצלחת הילד בלימודיו ולשגשוג אישיותו; 
בצוותא  הוא ההידברות. על השותפים אפוא לשבת  כל שותפות  וכידוע, בסיסה של 

ולטכס עצה, כיצד להמשיך, ואיך להרבות את ההצלחה.

רבי יעקב קראנץ - המגיד מדובנא - י"ז בטבת תקס"ה
המגידים  מגדולי  היה  מדובנא",  "המגיד  בכינוי  הנודע  קרנץ'  יעקב  רבי 
בשנת  נולד  מדובנא  המגיד  פורה.  משלים  ומחבר  הדורות  בכל  והדרשנים 
ת"ק בז'טל שבליטא, ולמד תורה מפי אביו שהיה אב"ד העיירה. היה מגיד 
החל  מכן  לאחר  וקלוש.  וולודבה  שבגליציה,  בזולקוב  במזריטש,  מפורסם 
לכהן כמגיד בדובנא שבחבל וואהלין, שם ישב במשך שמונה עשרה שנה. 

נהג לנדוד ברחבי פולין, גרמניה וליטא ולשאת את דרשותיו.
את  ולשמוע  תורה  בדברי  עמו  לשוחח  שאהב  לגר"א,  מאד  מקורב  היה 
משליו. כמו כן, ניהלו השניים מערכת התכתבות הדדית. בעקבות כך, נערץ 

על ידי כל חכמי ליטא.
תורה,  דברי  משלב  היה  בהם  והגאוניים,  הייחודיים  במשליו  נודע  המגיד 
הרבה  הוא  מוקדמת.  הכנה  ללא  באלתור  התחברו  ולעיתים  ומוסר,  חכמה 
להשתמש בדימויים עממיים, הרחבות והמחשות, ומיעט בלמדנות, על מנת 
למשוך את פשוטי העם. בנוסף לכך, ניחן בהבנה עמוקה בנפש האדם, דבר 

שסייע לו לחדור למעמקיה בעזרת משליו.
של  בדרך  המובא  ומוסר  גיהנום  תיאורי  אהב  לא  מעולם  מדובנא  המגיד 
פשוטים  היו  ודבריו  מדי,  יותר  ולהאריך  לפלפל  אהב  לא  הוא  הפחדה. 
וקולעים. הוא גם היה שנון ביותר. מסופר שנשאל מדוע עשיר נותן לעיוור 
ולנכה אך לא לתלמיד חכם, והשיב: הוא יודע שהוא עוד עלול בעצמו להפוך 

לעיוור או לנכה, אבל אין לו חשש שיהפוך לתלמיד חכם...
למגיד  להתחזות  אנשים  כמה  הוביל  חייו  בעת  המגיד  של  הרב  פרסומו 
בבית הכנסת  ישב  סיפורים על מצבים בהם המגיד  וישנם מספר  מדובנא, 
נהג לשתוק על כך, אך במקרה  ושמע אחרים המדברים בשמו. בדרך כלל 
שההרצאה לא הייתה ישרה בעיניו היה מתעמת עם המתחזים, ו"בוחן אותם" 

במבחני שנינות.
ספר  הוצאת  לקראת  רשימות  שהכין  למרות  ספרים,  הוציא  לא  חייו  בימי 
עם  יחד  אלו,  רשימות  לנהוג.  יש  פיהן  שעל  טובות",  "מידות  על  מסודר 
אסופת מכתבים וכמה מחברות עם טיוטות וקטעי מאמרים, נמצאו על ידי 
אברהם דב בער פלאם בגניזה במזריטש כ-40 שנה לאחר שנכתבו. אברהם 

דב פלאם הפך את הוצאת כל דברי המגיד למפעל חייו.
הספרים בהם דברי תורתו הם: "אהל יעקב"- דרושים על התורה, "קול יעקב" 
- על חמש מגילות, "כוכב מיעקב" - על ההפטרות, "אמת ליעקב" - על הגדה 
של פסח, "ספר המידות" - על המידות ו"משלי יעקב" – משליו של המגיד.
בדרך  המבאר  הוא  מדובנא  המגיד  של  בשמו  המפורסמים  המשלים  אחד 
כאשר  רק  מצוות  לשמור  שמוכנים  אנשים  של  ההיגיון  חוסר  את  צחות 
מסתדר להם. המשל: איש עני לווה משכנו העשיר כף ומזלג ומחזיר לו כעבור 
יום כף מזלג וגם כפית. לשאלת העשיר מהי הכפית, עונה העני שבמזל טוב 
נולדה לכף ולמזלג תינוקת. לאחר זמן מה, העני חוזר לעשיר ומבקש ללוות 
מערכת סכו"ם שלמה. העשיר נותן לו את המערכת הגדולה והיקרה ביותר 
שלו. כאשר עובר זמן והסכו"ם אינו מושב, הולך העשיר לעני ושואל היכן 
הסכו"ם. עונה העני שלא עלינו כולם מתו. כשהעשיר מתרגז וטוען שהעני 

מרמה אותו, עונה העני: וכשקיבלת את הכפית, לא הייתה לך בעיה?

"בני הם אשר נתן לי אלקים בזה" )מח, ט(.
המהר"ל  בכינויו  הידוע  ליווא,  יהודה  רבי  הגאון  אמר   – לבאר  יש 

מפראג – למה התכוון יוסף במה שאמר "בזה"?
אלא – תירץ המהר"ל – יוסף רמז בזה למה שאמרו לנו חז"ל בגמרא 
אולם  שבטים,  י"ב  להוליד  יוסף  היה  שעתיד  לו(  )דף  סוטה  מסכת 
מחמת המעשה באשת פוטיפר, נגרם שלא נולדו לו אלא שני בניו 
אלה בלבד. וזה שרמז יוסף באומרו "בזה", כי המילה "זה" בגימטריה 

י"ב שבמקומם נתן לו אלוקים רק "ב".

"ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי וגו' )מח, יא(.
זה  פסוק  מראקא,  העשיל  ר'  הרבי  ביאר  התורה,  חנוכת  בספר 
נאמר,  לג( שם  )דף  הגמרא במסכת שבת  דברי  פי  על  נפלא,  באופן 
ועוד  מוריקות.  ופניו  "הדרוקן"  בחולי  נחלה  עבירה  העובר  אדם  כי 
אמרו בגמרא שם )דף קי( מה היא התרופה ל"הדרוקן" שישתה "תרין 
בשיכרא" ויתרפא מחולי זה, אמנם משקה זה מעקר את האדם ולא 
פללתי",  לא  פניך  "ראה  ליוסף:  יעקב  כך אמר  להוליד. משום  יוכל 
שמראה פניך לא נשתנו וסימן מובהק הוא שלא חטאת, ואם תאמר 
שמא שתה "תרין בשיכרא", ומשום כך פניו אינן מוריקות, לכן הוסיף 
כן מוכח שלא  ואם  זרעך",  "והנה הראה אתי אלקים גם את  ואמר: 

שתה משקה זה שהרי הוליד את מנשה ואפרים!

"האלקים הרעה אתי מעודי עד היום הזה" )מח, טו(.
הנהגת הקדוש ברוך הוא עם עמו – דייק רבי מאיר לייבוש מלבי"ם 
– היא כהנהגת רועה הצאן עם עדרו, שאין הוא מביט על צאנו האם 
זכאים הם לצאת היום למרעה, או שמא קלקלו במעשיהם, ואין לתת 

להם את מחייתם...
כך גם נוהג הקדוש ברוך הוא עם ישראל, מספק הוא את מחייתם וכל 

צרכיהם גם אם חטאו לפניו וקלקלו במעשיהם...

"אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי" )מח, כב(.
ידי  על  היינו  ובבעותי",  "בצלותי   – ובקשתי  בחרבי  רש"י:  מבאר 
תפילה. מפני מה – הקשה הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק – נמשלה 

התפילה לכלי מלחמה "קשת"?
אלא – תירץ הרבי – כאשר האדם מבקש לירות חץ מתוך הרשת, 
ידוע הדבר כי ככל שהוא ימתח את מיתר הקשת יותר כך יעוף החץ 

למרחק גדול יותר.
יתאמץ  שהאדם  ככל   – הרבי  סיים   – התפילה  בעניין  גם  הוא  כן 
וימתח את מיתרי לבו בכוונת התפילה, כך תגיע תפילתו גבוה יותר 

ותבקע רקיעים!


