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זיכוי הרבים מול עלייה עצמית )?(
סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א: שמעתי על אברך המתגורר בשכונתנו שניחון 

ולחזקם בתורה  לזכות את הרבים  ביכולתו  יש  זה  ובאמצעות כשרון  בכשרון מסויים 

וביראת שמים. לאחרונה הוצעה לאברך זה הצעה שבכוחה למצות את כישוריו ביתר 

שאת ולגרום לזיכוי הרבים בצורה מופלגת.

האברך ההוא נקלע לדילמה גדולה. מחד - מה לנו גדול מזיכוי הרבים, והמדובר כאמור 

יותר משלשת אלפים משפחות שתתחזקנה בזכותו, ומאידך -  בקהל גדול מאד של 

ישב  בזמנים שבהם  וגם  לנכות מזמני הלימוד שלו,  יהיה עליו  יקבל את ההצעה  אם 

וילמד ירד הלימוד באיכותו, שכן העיסוק בפרוייקט ההוא יגזול ממנו זמן רב, והמוח 

שהיה עד היום פנוי רק ללימוד, יתפנה בהדרגה גם למיצוי הכשרון שחננו ה׳. מה עושה 

בן תורה כשהוא נתון בלבטים? ניגש לגדולי התורה שיכריעו לו בספיקותיו. מיודענו 

להכרעתו  הובא  דומה  שמקרה  לו  שסיפר  ברק  בבני  המשגיחים  מגדולי  לאחד  ניגש 

של החפץ חיים, ועל פסיקתו הברורה של בעל ה׳משנה ברורה׳. וכך אמר החפץ חיים: 

הבה נעשה השוואה בין בית חרושת גדול המייצר נעליים בכמויות ענק ובין יצרן פרטי 

המעבד נעליים לפי הזמנה. מחירן של איזה נעליים יהיה יקר יותר? בוודאי של היצרן 

בבית  כן  שאין  מה  וכו',  הלקוח,  רגל  של  מידותיו  בלקיחת  רב  זמן  המשקיע  הפרטי 

חרושת המייצר כמויות גדולות. ועכשיו הבה נתבונן, המשיך החפץ חיים, איזה נעליים 

יותר זמן לעיבוד  יותר? הווה אומר, של היצרן הפרטי המקדיש  נחשבות למשובחות 

צורת הנעליים וגימורן הסופי. ומי מרויח יותר כסף? מי הוא הנחשב לעשיר יותר גדול? 

שהוא  הפשוטה  העובדה  בשל  יותר,  רב  רכוש  צובר  החרושת  בית  שבעל  וודאי  הרי 

השיב  ששאלת״,  בשאלה  הדין  ״הוא  מגוון.  יותר  לקהל  ופונה  גדולות  כמויות  מייצר 

החפץ חיים לאותו יהודי שהציג בפניו את השאלה הנ״ל. בודאי שאין תחליף למעלתו 

של הת״ח היושב והוגה בתורה כל היום. מי ישווה לו ולסגולותיו הרוחניות. אבל בדורנו, 

טובה  חלקה  כל  להשחית  ומאיימת  בחוצות  משתוללת  האש  שבו  בדור  הדגיש,  כך 

גדולה למי ש'עובד על כמויות׳, למי שניחון בכשרון  בכרם בית ישראל, יש חשיבות 

מיוחד ויש באפשרותו להציל נפשות רבות ולחזק אותן לעבודת השם.

שכישוריו  האברך  על  לראות  שאפשר  שבמקרה  ואמר  דבריו  את  סייג  המשגיח 

בלימוד יועידו אותו להיות מגדולי הדור, אז מן הסתם אסור לו לעסוק בשום דבר לבד 

ובעלי  הדרשנים  שכל  לתאר  נא  ננסה  ואמר:  הוסיף  מעמד  שבאותו  אלא  מהלימוד. 

השיחות המוכשרים היוצאים בשנים האחרונות אל הציבור ומחזקים אותו ע״י כשרון 

הדיבור שחנן אותם ה', היו נשארים בבית!

גם הם יכולים לבוא ולטעון שהעיסוק באמירת דרשות מפריע להם בלימודם הפרטי 

ובקביעות ה״סדרים״. ומאידך גיסא, אין ערוך לתועלת היוצאת מכך לקהל גדול המקבל 

חיזוק רב באמונה וביראת שמים והופך להיות ׳כלי׳ של ממש לעבודת השם. דורנו זה 

לשינוי  ולהביא  שונים  באופנים  ונצורות  גדולות  לפעול  שבכוחם  כשרון  לבעלי  זקוק 

דרכי הכלל ולהטבת פעולותיו. בתקופה המתאפיינת בהרס כל המוסכמות והגדרים, 

בודאי מצוה גדולה היא להקדיש זמן מה לזיכוי הרבים, בכל דרך שהיא. אין צריך לומר 

שלא מדובר במקרה שהאברך יצא לגמרי מלימודו או שיגרם לו רפיון. הכוונה היא רק 

למצב שבו יאלץ לנכות זמן מסויים מזמני הלימוד שלו.

יחסו לנכדיו
מרן התייחס לנכדיו כמו לבניו. עד כדי כך שכשהנכדים 
אותם  בוחן  מרן  היה  בשבת  בביתו  מתארחים  שהיו 
בפרשת השבוע וכן היה כותב במוצאי שבת מכתבים 

לרב׳ה.
וכן בכל זמן שראה לנכון להדריך את נכדיו היה קורא 

לנכדו ומדבר עמו במוסר וכדומה ומכוין אותו.
מספר נכדו של מרן הרב יצחק טולידאנו שליט"א )בנו 
של החתן הגר"מ טולדאנו שליט"א(: מרן היה מדגיש 
היה  רב.  בעמל  קנה  הכל  שאת  הזדמנות  בכל  לנכדיו 
׳הרב  להיות  להגיע  סיכוי  אחד  לכל  שיש  לנו  אומר 

עובדיה׳. 
פינומינלי.  צילומי  זיכרון  היה  כך שלמרן  על  מספרים 
שכל  הוא  שלי  הזיכרון  ״סוד  אומר  היה  מרן  ואילו 
ההלכה  לחקר  ירדתי  הסוף.  עד  הבנתי  שלמדתי  דבר 

מההתחלה ועוד הסוף וכשמבינים עד הסוף זוכרים״.
של  שמות  לא  זכר  לא  שהוא  מעיד  נכד  בתור  ״אני 
נכדים ולא פרצופים של נכדים. בכל פעם היינו צריכים 

להציג את עצמנו שוב, סבא זה אני, פלוני. 
הרבה  היו  יוסף  משה  הרה"ג  של  בתו  של  באירוסין 
נעים  לא  אז  והרגשתי  למדתי,  בה  מהישיבה  בחורים 

מכך שאני צריך להציג את עצמי לפני סבא לפניהם. 
כל מה שהוא לא רצה לזכור לא זכר. מה שרצה לזכור 

זכר. ובמציאות רצה לזכור רק תורה תורה ותורה.

יסורין
אף שמרן זצ״ל סבל שנים רבות בבריאתו שהיה חולה 
יום.  יום  אנסולין  לזריקות  שנים  במשך  ונזקק  סכרת 
וכן לקה לפני יותר מעשר שנים בליבו וכן קיבל מספר 
פעמים אירוע מוחי וכן ראייתו בעין אחת נחלשה מאוד 
וכן בשנה האחרונה קיבל שיתוק בידו אחת. וכן כחצי 
והיו  בגבו  חוליה  לו  ונשברה  נפל  פטירתו  לפני  שנה 
לו כאבים עזים. ולבסוף כחודשיים לפני פטירתו נפל 
ושבר את עצם האגן ועשו ניתוח. ולאחר מכן עשו לו 
ניתוח להשתלת קוצב לב. ועם כל היסורים והניתוחים 
היה  לא  שמעולם  האישי  רופאו  העיד  שעבר,  הרבים 
מתלונן, והיה נזהר מאוד שלא להשמיע לסובבים על 

כאבו. 
ביום ראשון, יום לפני פטירתו כבר לא יכל לסבול הרים 
עוד  כח  לי  אין  עולם,  של  ״רבונו  ואמר  למרום  ראשו 

)משב"ק הרב צבי חקק(. לסבול״. 

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".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


 

 הקשר בין 
הורה למורה
חשיבותו של 

שיתוף המחנך 
בבעיות משפחתיות

לעתים מתמודדים מחנכים עם ילדים בעלי בעיות לא־שגרתיות: סגירות ומופנמות 
ומשונות אחרות, אשר  בעיות שונות  או  רגישות חסרת פרופורציה  דופן,  יוצאות 

ככל שהן נדירות יותר, הן מוכרות פחות - עובדה המקשה על ההתמודדות עמן.
הכרח הוא שהבעיות הללו תובאנה לידיעת המורה כבר בראשית שנת הלימודים, 
שכן על־ידי גילוי 1הסוד למורה בעיתוי הנכון ניתן למנוע מראש עגמת־נפש מרובה 
החיטוט  הבעיה,  את  בעצמו  לגלות  למורה  מניחים  כאשר  הילד.  לנפשו של  ונזק 
אחריה הנו משימה, הכרוכה באי נעימות, גרימת עגמת־נפש ולעתים פגיעה בכבוד 

הילד.
מישהו  או  שהמנהל  לדאוג  עליהם   - הבעיה  אודות  לספר  מתקשים  ההורים  אם 

אחר יעשה זאת. ילד יתום, בן להורים גרושים או פרודים, התלמיד חולה או רגיש 

במיוחד, או אחד ההורים חולה, האבא ברח לחו״ל - לאלה ולדומיהם חייב המורה 

להיות מודע כבר בתחילת השנה, כדי שלא יקרה, שפתאום כל הכיתה תצעק: ״אבל 

אין לו אבא!״ והמורה ותלמידו יחווירו ויסמיקו חליפות.

נתקלתי במקרה קיצוני של ילד, שהיה כה סגור ומופנם, עד שאילולא ראיתיו קם 

לפעמים  פיו.  את  פצה  לא  מעולם  רוח־חיים.  בו  שיש  יודע  הייתי  לא   - ומתהלך 

המחשתי דברים בשיעור, עד שרק קיר לא היה מגיב להם ברוב עניין וריתוק - אך 

אותו תלמיד - אין אומר ואין דברים. ניסיתי לדובבו בכל דרך אפשרית - אך העליתי 

מופנמות  של  רבים  בסוגים  נתקלתי  כבר  במאומה.  הגיב  לא  מעולם  בידי;  חרס 

וסגירות ברמות שונות. ידוע לי כי ישנם שאינם עונים, משום שבאמת אינם קולטים 

את  המביאות  הן  ומגוונות  שונות  צדדיות  בעיות  על־פי־רוב  אך  יודעים,  ואינם 

התלמיד לאי שיתוף פעולה עם המורה. ניסיתי אפוא לאתר את הבעיה, העומדת 

מאחורי שתיקתו של ילד זה, ומשלא הצלחתי, הבנתי, כי הסיבה לכך ודאי עמוקה 

המשך בגליון הבא יותר. 

רבי מנחם מנדל מקוצק - כ"ב בשבט תרי"ט
אחד מגדולי התורה והמעש בתולדות החסידות הוא הקוצקע רב'ה.

כשרון  כבעל  התגלה  כילד   ,)1787( תקמ"ז  בשנת  נולד  מנדל  מנחם  רבי 
מיוחד בלימוד התורה ובעל תפיסה מהירה . מוריו ורבותיו הקפיצו אותו 
מכתה לכתה. אביו שהבחין בכשרונו של בנו הוציאו אותו מה"חיידר" ובחר 

לו חברותא שילמד איתו.
היה  נוהג  לאי אמירת אמת,  דעתו בקשר  בפומבי את  הביע  וכנער  כילד 
תושבי  ממנו.  גדולים  היו  אם  גם  שקרנים,  להוכיח  הצעיר  גילו  למרות 
עיירתו גוריי לא אהדו אותו למרות שידעו את בקיאותו והתמדתו בלימודי 
התורה. כשלא מצא אביו מלמד מתאים לבנו נשלח הנער לעיר זאמושץ 
– פולין שם נכנס ללמוד בישיבה המקומית בראשותו של הרב ואב"ד של 
זאמושץ הרב יוסף הוכגלרנטר. רבו הבין ללבו של הצעיר והדריכו בדרך 
ייחודית של לימוד תורה ועבודת ה', תוך דגש על חיפוש האמת כפי שאהב 

הנער.
תוך כדי היותו שקוע בלימוד התורה בטומשוב התחיל לחקור ולתור בדברי 
אלה  בחיפושיו  הישר.  ובדרך  בתורה  שינהיגו  רבי  אחר  חיפש  חסידים, 
הגיע ללובלין אל רבי יעקב יצחק הורביץ הידוע בכינויו "החוזה מלובלין". 
מדי  יבוא  כי  להזמינו  שליח  לו  ושלח  הצעיר  מיהו  במהרה  הבין  החוזה 
בוקר להתפלל עימו שחרית במנין שכלל את מיטב העילויים שבתלמידיו. 
בהמשך דרכו נסע לפשיסחא אל רבי יעקב יצחק רבינוביץ שנקרא "היהודי 
הקדוש מפשיסחא". דרכו של רבו זה מצאה חן בעיניו, דבק בו ובתורתו 
והפך להיות לבחיר שבתלמידיו עד ליום פטירת רבו. אחד מדבר היהודי 
כי  לגבר  "טוב  היה ציטוט האימרה מתוך מגילת איכה  הקדוש לתלמידו 

ישא עול בנעוריו" אימרה זו נחקקה בליבו בכל דרכו העתידית.
רבי מנחם מנדל עבר תקופה קשה מאד בחייו. פרנסתו נקטעה עקב ירידת 
חותנו מנכסיו, ילדיו שילדה אשתו גליקל נפטרו בזה אחר זה. נותר לו אז 

בנו בכורו בלבד רבי דוד. 
את תחילת הנהגתו כאדמו"ר החל רבי מנחם מנדל בעיר טומשוב בה עבר 
עצמם  להשקיע  להם  הורה  רבם  ליבם.  בכל  בו  דבקו  חסידיו  להתגורר. 
אחד  בנושא  חסידיות.  סברות  בשילוב  מעמיק  בעיון  הגמרא  בלימוד 

הקפיד רבם יותר מכל נושא אחר, לעולם אל תזוזו מן האמת. 
בשנת תקצ"ז נפטרה רעייתו גליקל, ורבנו נותר אלמן עם בנו בכורו דוד. 
כששמע בעל חידושי הרי"ם כי רבו התאלמן שלח להציע לו לשאת את 
גיסתו )אחות אשתו(, מרת חיה בת רבי משה ליפשיץ. רבי מנחם מנדל 
נענה להצעה והפך גם לגיסו של הרבי מגור. מאשתו השניה נולדו ילדיו רבי 
בנימין, רבי משה ירוחם, שרה צינא )אשת הרבי מסוכוטשוב( וברכה. הרבי 
מקוצק המשיך להנהיג את חסידיו ביד רמה, אך הקפיד איתם בדרישות 
קיצוניות בעיקר בכל הקשור לחיפוש אחר האמת, להקדיש עצמם ללימוד 

התורה תוך חיים של צניעות וענווה. 
בכ"ב בשבט תרי"ט )27 בינואר 1859(. עלתה נשמתו בסערה השמיימה. 
רבנו ניטמן בבית העלמין בקוצק. הרבי מגור הספידו וזעק: "הצדיק אבד 

ואין איש שם על לב". צדקותו תגן עלינו.

  "והודעת להם את הדרך ילכו בה" )יח, כ(.
בגמרא מסכת בבא קמא )דף ק׳ עמוד א׳( דרשו חז״ל: ״ילכו״ זו ביקור 

חולים.
פעם אחת נזדמנו הצדיקים רבי פנחס מקוריץ ורבי יעקב משפיטובקא 
לעיר פלונית. כאשר שמעו בני העיר כי הצדיקים המפורסמים נמצאים 
בעירם שיחרו הכל לפתחיהם כדי לקבל ברכה, ותור ארוך השתרך בפתח 
האכסניה שבה התארחו. בין הבאים הייתה אשה אחת מרת נפש וכאשר 

נכנסה אל חדרם של הצדיקים פרצה בבכי מר. מה לך? שאלו השניים.
סיפרה האשה כי בן יחיד יש לה ומזה כמה חודשים שהוא חולה במחלה 
שונה ומשונה. הרופאים נלאו מלמצוא לו תרופה ומצבו הולך ומדרדר 
וכבר אינו יכול לרדת ממיטתו, לכן שטחה את בקשתה לפניהם שיעתירו 
של  סיפורה  את  הצדיקים  שני  שמעו  כאשר  ויתרפא.  בתפילה  בעדו 

האשה גמרו אומר פה אחד לבוא ולבקר את החולה. אמרו ועשו.
כאשר הגיעו השניים אל ביתה של האשה ישבו על יד מיטת חוליו של 
הבן שעה קצרה והתעניינו במצבו. לבסוף קמו השניים ואמרו לחולה: 
הנה קיימנו אנחנו אצלך מצוות ביקור חולים ועכשיו קיים נא אתה בנו 

מצוות הכנסת אורחים ולווה אותנו בדרכנו החוצה.
החולה,  התחזק  זאת  למרות  אולם  אפשרי,  כבלתי  היה  נראה  הדבר 
הדלת.  אל  המעלה  רמי  האורחים  את  וליווה  ממיטתו  קם  רב  בקושי 
והנה בכל פסיעה ופסיעה הרגיש כי כוחותיו שבים אליו ועד שהגיעו אל 

הדלת חזר לאיתנו לגמרי!

"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת 
שנאי בצע" )יח, כא(.

שצידדו  היו  לעיר.  דיינים  מינוי  בדבר  גדולה  מריבה  פרצה  אחת  בעיר 
אחרים  ואילו  כדיין,  להתמנות  ממנו  ראוי  שאין  מופלג  חכם  בתלמיד 
צידדו באחר שלדעתם הוא זה אשר ראוי לשבת על כס הדיינות בעירם.
באדם  לבחור  החליטו  השווה,  עמק  אל  להגיע  הצליחו  שלא  לאחר 
עד  ביניהם.  ויפשר  טענותיהם  את  שישמע  הצדדים  שני  על  מוסכם 

מהרה הסכימו לפנות אל רבי בנימין מלובלין והוא זה אשר יכריע.
נסעו באי כוחם של שני הצדדים ללובלין ושם מיהרו אל ביתו של רבי 
בחרתם  מדוע  ואמר:  הרב  בואם פתח  בנימין. כאשר שמע את מטרת 

דווקא אותי והרי אינני רב ולא גאון כלל...
כבוד הרב - אמרו השליחים - בחרנו במעלתו מכיון שהוא איש אמת! 
כאשר שמע את הדברים פתח הרב ואמר: מצינו במדבר כאשר משה 
רבינו בחר דיינים יעץ לו יתרו ואמר: ״ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל 
רבי  שאל   - להבין  יש  ולכאורה  בצע״.  שנאי  אמת  אנשי  אלקים  יראי 
בנימין - אם הם ״אנשי אמת״ על כרחך שהם גם ״שונאי בצע״, שהרי 
לא יתכן איש אמת שהוא אוהב בצע. אלא - תירץ רבי בנימין - משה 
רבינו חיפש אנשי אמת השונאים בצע של שמיעת דברי שבח עליהם!...
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