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פרשת ויקהל
כ"ה באדר א' התשע"ט

מרקחת הצנון והדבש
בספרים הקדושים מבואר, כי בתחילת פרשתנו נרמז התיקון לחטא העגל שבפרשה 
ישראל.  לכל  והזיקו  הכהן,  אהרון  על  רצונם  את  רב  הערב  בני  כפו  בעגל  הקודמת: 
סביב  ויתלכדו  יתכנסו  שהכל  ישראל",  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  הוא:  והתיקון 
הרועה הנאמן, שר התורה, יכופו עצמם לדעתו וילכו לאורו. כמו שנאמר: "ישובו המה 
אליך, ואתה לא תשוב אליהם" )ירמיה טו(. בכוחו של גדול הדור לרומם אליו את קהלו, 

מבלי שיפגמו ברוממותו וגדלותו!
כך! מה  נדרשת לשם  גדלות עצומה  ויטול.  יבוא  ליטול את השם,  כל הרוצה  אך לא 
של  ההגדה  על  מרתקים  סיפורים  אוצר  רב",  "מעשה  בהגדת  הנדפס  הסיפור  מאלף 
פסח, על תלמידו של הגאון רבי חיים מוואלזי'ן זצ"ל, שבא לשאול בעצת רבו: מציעים 
לו לישא את בתו של עשיר מופלג המוכן לפרנסו בכבוד ויקר, ולאפשר לו להמשיך 

לשקוד על התורה. דא עקא, הלה בור ועם הארץ, אינו יודע צורת אות...
שאלו הרב: "האכלת מימיך מרקחת צנון?"

"האם  ושאל:  הוסיף  והרב  בדבש.  צנון  מרקחת  שכיח,  מעדן  זה  היה  לשאלה.  תמה 
שאלת פעם את עצמך כיצד קם והיה שידוך כה מוזר, של צנון – עם דבש?"

הרי לך שאלה! לא, מעודו לא נתן את דעתו על כך...
"אם כך" – אמר הרב – "הט אוזנך ושמע. 

הצנון חש שלא בנוח, קשוח הוא ומר, וזוכה ליחס מזלזל ומשפיל. החליט לשנות את 
היחס אליו, ולשנות את מעמדו. מה עשה, שלח שדכן אל הדבש, ובפיו הצעה: הצטרף 

נא אלי והיה לחתני. יחדיו נתגורר, ומחלקך, יהיה חלקי...
מובן שהדבש לא אבה לשמוע: מה זה עלה בדעתו, התרעם באזני השדכן – הלא אנו 
שני הפכים! אני רך כשמן הטוב, והוא נוקשה כאבן. אני מתוק לחיך והוא מר וחריף. אני 
זך ושקוף למראה, והוא קליפתו שחורה וסמוקה לזוועה – איך חשב שנוכל להשתדך?!

שב השדכן ומסר תשובת הדבש, אף חיוה דעתו שצודק הוא בדבריו.
הגיב הצנון: ודאי שכך, שאילולא כן לא הייתי רודף אחריו! שוב ואמור לו, שנכון אני 
ללכת לקראתו בכל דבר: אם טוען הוא שקשה אני – יגרדוני במגרדת ויפוררוני! טוען 
הוא שכהה ושחור אני – יקלפו קליפתי ויחשפו את לובני! אם רך הוא ונזיל – מסכים 

אני שיבשלוני עימו עד שאהיה אף אני רך ונימוח!
שמע הדבש כמה משתוקק הצנון להשתדך עמו, וכמה מוכן הוא להקריב, לא עמד בו 

הכח לסרב והסכים לשידוך. זה סיפור השידוך – אמר הרב – ומה דעתך לתוצאה?" 
"אמנם אין זו ריבת תפוחים או אוכמניות", חיוה התלמיד דעתו, "ועם כל זאת, אינה 

כה רעה"...
ובסעודת  התקשרו,  השניים  לספר...  שכחתי  העיקר  את  "אבל  הרב,  הסכים  "אכן", 
הנישואין הוגשה המרקחת לשולחן. נברו בה הלומדים, ושקלו מה ברכתה: מצד אחד, 
פרי  בורא  וגמרו שברכתה  נימנו  זאת  ובכל  ועידן את טעמה –  וריכך  הדבש המתיק 

האדמה, כי ככלות הכל – הצנון הוא העיקר, והדבש טפל לו"...
הבין התלמיד מה דעת רבו על השידוך. מה צופה לו הרב בעתיד. מי יהיה עיקר ומי טפל 

בשידוך זה... עד כאן, הסיפור וליקחו.
אבל יוצאים מן הכלל הם חמשת מיני דגן, שגם אם מיעוט הם – הכל נעשה טפל להם. 
ולהעלותו  לגרור קהלם, לסחפו  יוכלו  והחשובים למאד  רק הגדולים בעצמותם  ואכן 

עימם. ומי שאינו במעלתם, מסתכן בירידה...

וז"ל: בצעירותנו  זצ"ל על תקופת צעירותו  סיפר מרן 
מה היה לנו? למדנו עם לחם צר ומים לחץ!

כל יום הייתי לוקח איתי לישיבה לחם ועגבניה, יותר מזה 
לא היה לנו, לחם ועגבניה זה היה כל האוכל. פעם אחת 
מיל,  בשבעה  קטנה  קופסא  מוכרים  היו  שמנת,  לקחתי 
'זכינו לאכול שמנת'...  יום טוב,  יום היה לי חגיגה,  אותו 

היה עוני, ובכל זאת למדנו תורה.
באותו זמן היתה חברת 'המקשר', נסיעה מ'בית ישראל' 
עד ל'עיר העתיקה' היתה בחצי גרוש, היה חבל לי לשלם 
בשביל  בשלג,  בגשם,  ברגל  הולכים  היינו  גרוש,  חצי 
החצי  את  וחסכתי  אספתי  הזה.  גרוש  החצי  את  לחסוך 
את  לעשות  כסף  לנו  היה  לא  התחתנתי.  ומזה  גרוש, 
וכסאות  שלחן  לקנות  כסף  לי  יהיה  מאיפה  החתונה, 

בשביל החדר שלי?
היה רק חדר אחד צר כשהתחתנו, שירותים בחוץ, ואיזה 
מטבחון קטן, אמה על אמה ברום אמה, אפשר לעשות 

אותו מקוה בדיעבד... )מרן אמר זאת בדרך צחות(.
זוכר את הדברים  וחוסר כל. אבל ב"ה מי  הכל היה עוני 
לובש חליפה.  הייתי  לא  היה. מעולם  האלה, שכחנו מה 
שהיו  מ'אלטע–זאכן'  אבי  מור  לי  קונה  היה  שבת  ליום 
אותו  שלבשו  משומש  בגד  איזה  ישנים,  בגדים  מוכרים 
אולי עשרים אנשים, אחר כך זה שיריים, שיירי אדמו"ר... 
הייתי לובש את הבגדים האלה.  אבל מזה למדנו תורה, 
מעוני  התורה  'כל המקיים את  פריה',  יאכל  'נוצר תאנה 

סופו לקיימה מעושר'.
עכ"ל  מקיימים.  שמבטיחים  ומה  רבותינו,  הבטיחו  כך 

הטהור. ודו"ק.
פעם אחת נכנסו אל חדרו אב דומע ובנו המרדן, ובפי האב 
תלונה על בנו שאינו שומע בקולו ואינו מכבד את הוריו, 
בקול נשנק תיאר האב בפני מרן את יחסו המזלזל של בנו, 
מרן  ישב  מהחדר,  לרגע  לצאת  מהאב  וביקש  מרן  נאנח 
עם הילד הסורר ובקולו העדין הוכיח אותו באהבה מגולה, 
ובשאלה פנה אל הילד, "האם לידי גם כן תהיה מסוגל לא 
לכבד את אביך?" הסמיק הילד והשיב בודאי שליד רבינו 
אתבייש להתנהג כדרכי. להפתעת המשמש בקודש לא 
היה גבול כאשר מרן ביקש ממנו להביא מצלמה ולצלמו 
עם הילד, צולמה התמונה כשמרן עומד ומחבק את הילד 
בחיבה, ומרן אמר לילד "תתלה את התמונה הזו בחדרך 
יקשה  ולא  לידי,  כך תמיד תרגיש שאתה  בולט,  במקום 
כזו  אחת  שתמונה  לציין  מיותר  אביך".  את  לכבד  עליך 
היתה שוה הרבה יותר ממאה אלף מלים, הילד השתנה 

ללא הכר, והפך להיות הילד הממושמע ביותר בבית.

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


כיצד נקיים 
תקשורת 

מועילה? פרק ד
מפקח,  מכיר  אני 
את  לבחון  לכיתה  היכנסו  ומדי  פיקוחו,  שתחת  הכיתות  את  לבחון  שתפקידו 
התלמידים, מלא פיו במשפטים כגון: ״אני ממש מקנא בכם, ילדים, על שזכיתם 
במורו,  לשמוח  חייב  ילד  מעולה!״  כה  במורה  זכיתם  מדוע  ״מעניין  מחנך!״  לכזה 
להיות בטוח שהמחנך שלו הוא המוצלח בעולם, ורק אז תהיה השפעתו של המורה 
כי  יוכל המורה להשיג משמעת כמעט ללא ענישה,  כך  ונפלאה. רק  עליו עצומה 

מילה שלו היא קודש בהיותו נערץ על תלמידיו.
ובפיו תלונה  חוזר הביתה  חובה על ההורים להיזהר מאד בתגובתם, כאשר הילד 

על המורה. הילד מתלונן, שהמורה הענישו ללא הצדקה. מצד אחד, כאמור, אסור
ומסוכן מאד לזלזל במורה, שכן על ידי משפט אחד כזה קטלנו את החינוך לאורך 
ימים. האב אמר, שהמורה הוא פזיז, ומיד הולך הילד לספר לכל חבריו את דעתו 

של האב על המורה...

אך גם הגישה האומרת, כי בכל מקרה עלינו להצדיק את המורה - מוטעית. )אכן 

הילד  ויכוח שבין  בכל  גישה מסוימת שנקטה התייחסות חד צדדית  היתה  בעבר 

מגיע  כנראה   - קיבלת  "אם  אביו:  מידי  תוספת  מקבל  אף  היה  כזה  ילד  למחנכו: 

את  ממלאה  שכזו  התייחסות  מספיק!״...(  המלמד  אותך  העניש  לא  ובוודאי  לך, 

הילד התמרמרות גם על הוריו. הוא נוכח לראות כי אין צדק בעולם, שהרי כלל לא 

בודקים את טענותיו, ועושים עמו עוול.

עלינו אפוא להאזין לו תחילה ולנסות לברר את טיבן של טענותיו; והיה אם יימצא, 

עדותו  שלפי  נמצא,  אם  וגם  שישתכנע;  באופן  לילד  זאת  ״נסביר  צדק  שהמורה 

נעשתה כאן שגיאה - נאמר לו: ״יקירי, לפי מה שאתה אומר, יתכן שהמורה טעה; 

אבל אתה יודע, שכל בן־אדם עלול לפעמים לשגות; וחוץ מזה, אני צריך לשמוע גם 

את דעתו של המורה, אולי הוא יוכל להסביר לי, מה בדיוק היה שם, שהרי תמיד 

צריכים לשמוע את שני הצדדים!״ כשהגישה היא כזו, מוצא בה הילד הגינות וצדק, 

דבר המונע את המרמור ההרסני נגד הוריו.

המלוב"ן ר' יצחק אביחצירא )בבא חאקי( זיע"א - כ"ה באדר
מסעוד  חכם  ולאביו  לאמו  נולד  חאקי,  הבבא  אביחצירא,  יצחק  חכם 
אביחצירא, בכ"ג באלול תרנ"ה )1895( בעיירה ריסאני שבמחוז תאפילאלת 
שבמרוקו. סבו הוא חכם יעקב אביחצירא, ה'אביר יעקב', ואחיו הוא חכם 

ישראל אבוחצירא הבבא סאלי. 
הצרפתי,  הפרוטקטורט  כנגד  מהתקוממות  כחלק   )1920( תר"פ  בשנת 
נחשדה משפחת אבוחצירא כמשתפת פעולה עם הצרפתים. אחיו הגדול 
חכם  אחיו  עם  ברח  אבוחצירא  יצחק  וחכם  נרצח,  אבוחצירא  דוד  חכם 

ישראל אבוחצירא לעיר בודניב. שם הקימו מחדש את ישיבתם.
יצחק אביחצירא עבר להתגורר עם משפחתו  )1936( חכם  בשנת תרצ"ו 
הקהילה  בראש  ועמד  צרפתי,  שלטון  תחת  שהייתה  ארפוד,  בעיירה 

היהודית. 
לגור  ועבר  מרוקו,  את  עזב  אביחצירא  יצחק  חכם   ,)1945( תש"ה  בשנת 
ממחוז  שעקרו  רבים  יהודים  התגוררו  שם  שבאלג'יריה,  אוראן  בעיר 

תאפילאלת, וחשו בחסרון הנהגתו של חכם יצחק אביחצירא.
אביחצירא  יצחק  חכם  ישראל,  מדינת  הקמת  עם   ,)1948( תש"ח  בשנת 
עלה לארץ יחד עם בניו ובנותיו והתיישב במעברה בגבעת אולגה. כשנודע 
לראשון לציון, חכם בן ציון חי עוזיאל, על בואו של חכם יצחק אביחצירא 

לארץ, מיהר לקבל פניו, והעניק לו את מצנפת הרב הראשי שעל ראשו. 
חכם יצחק אביחצירא מונה לרב העיר רמלה, בה כיהן כ-20 שנה, בהמשך 
ישראל',  בארץ  המזרח  ועדות  הספרדים  הרבנים  'ארגון  כיו"ר  גם  כיהן 

שייסד הראשון לציון חכם יצחק נסים, וכחבר מועצת הרבנות הראשית. 
בשנת תשי"ט )1959( לאחר מרד ואדי סליב, שפרץ כנגד אפליית הציבור 
המזרחי בישראל, שימש כחבר בוועדת החקירה הממלכתית, החבר היחיד 

בוועדה מבין עולי צפון אפריקה.
פתוח  היה  ביתו  ובברכותיו.  במופתיו  ידוע  היה  אביחצירא  יצחק  חכם 
לרווחה לכל מי שהיה זקוק לו. חכם יצחק אביחצירא הותיר אחריו שישה 
בנים ושש בנות משתי נשים, בתוכם רבני עיר, ראשי ישיבות, ואנשי ציבור.
הבבא  אחיו  מביקור  בשובו  דרכים,  בתאונת  נהרג  אביחצירא  יצחק  חכם 
סאלי בנתיבות. הוא נפטר ביום כ"ה באדר ב' תש"ל )1970(. מקום קבורתו 

בעיר רמלה.
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל' מבקש לשאוף לאחדות גמורה, ולחיסול 
הדבר  ופירוש  ההר',  'נגד  נאמר:  תורה  מתן  בשעת  הגזעים.  בין  ההפליה 
שכאשר יש לפנינו הר קשה, מצב קשה, יש להתאחד. אני מברך ועידה זו 

גם במיזוג ואיחוד כל הסיעות.
עם ישראל צריך לשאוף לאחדות גמורה. לכן במעמד זה, אני פונה לכל 
לנו  יהיה  שלא  הגזעים,  בין  ההפליה  לחיסול  לדאוג  בבקשה  המפלגות 
בארץ  ויושבים  ישראל  לעם  שייכים  כולנו  תימני.  או  ספרדי  אשכנזי, 
ישראל.  עם ישראל הלך בגולה, וגולה זו הפרידה בינינו וכך נתהווה יהודי 
מרוקני או יהודי מרוסיה. אולם עתה חזרנו לארץ שהבטחנו הקב"ה, לכן 

עלינו לחסל את ההפליה בין העדות להיות לעם אחד.

"ששת ימים תעשה מלאכה" )לה, ב(.
אחת,  לעיר  חיים"  ה"חפץ  בעל  הכהן,  מאיר  ישראל  רבי  הגיע  אחת,  פעם 
ושמע כי יש שם יהודי עשיר בעל בית החרושת, המעסיק פועלים יהודים 
בשבת. הלך ה"חפץ חיים" אל ביתו של העשיר, וביקש ממנו להפסיק את 

העבודה בשבת.
יודע אתה – אמר העשיר – כמה אני מרוויח ביום אחד? ארבעת אלפים 
רובל! אם אסגור את המפעל בשבת אפסיד סכום עצום. לפיכך איני יכול 

לסגור!
דע לך – אמר ה"חפץ חיים" – שאם לא תסגור בשבת, עלול אתה להפסיד 

את כל רכושך!
לכאורה  מלאכה".  תעשה  ימים  "ששת   – הרב  המשיך   – בתורה  כתוב 
קשה, מדוע מצווה התורה לעבוד ששה ימים? הרי העיקר הוא לשמור את 
יהיה לכם קדש  "ביום השביעי  כן היה צריך להיות כתוב רק  ואם  השבת, 

שבת שבתון לה'".
אלא – הסביר הרב – כל פרנסת האדם תלויה בשמירת השבת! אם לא 

תשמור שבת, גם במשך ששת ימי השבוע לא תהיה לך עבודה!
מה הרב חושב? – לעג העשיר – וכי בגלל פסוק אחד בתורה, אסגור את 

בית החרושת שלי? איני מסכים!
המשיך העשיר לחלל את השבת בבית החרושת, אולם זמן קצר לאחר מכן, 

עיקלה הממשלה הרוסית את כל רכושו של האיש ונשאר עני וחסר כל...

"לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת")לה, ג(.
כי פעם אחת בא אדרינוס הרשע קיסר  )ילקוט שמעוני( מסופר,  במדרש 

רומי, ואמר לרבי יהושע בן חנינא: דע לך, כי אני יותר טוב ממשה רבך!
מדוע? שאל רבי יהושע.

זאת משום שאני חי, ואילו משה רבך מת! ענה אנדרינוס הרשע.
אשאל אותך שאלה – אמר רבי יהושע – האם יכול אתה לגזור על נתיניך 

שלא ידליקו אש במשך שלושה ימים?...
ודאי! – התגאה הקיסר – ואוכיח לך כי כך.

אמר ועשה.  גזר גזירה על כל עמו שלא ידליקו אש במשך שלושה ימים.
בערבו של היום הראשון, עלו הקיסר ורבי יהושע בן חנינא אל גג הארמון 

והביטו סביב. לפתע ראו מרחוק עשן מיתמר ועולה...
זה מהו? הצביע רבי יהושע על העשן.

זהו ביתו של שר העיר – ענה הקיסר – והרופא יעץ לו לשתות מים חמים 
לרפואתו על כן מחממים לו שם מים...

ביום  כבר  גזרתך  בטלה  אתה,  שחי  אתה,   – יהושע  רבי  לו  אמר   – רואה 
הראשון! ובמה בטלה? בדבר שאין בו פיקוח נפש כלל. ומי עבר על דבריך? 

אחד מחשובי שריך!...
ואילו משה רבנו, משעה שגזר עלינו מה שכתוב בתורה: "לא תבערו אש 
בשבת,  אש  שידליק  יהודי  אף  נמצא  לא  השבת",  ביום  מושבותיכם  בכל 
ואף על פי שמשה רבנו מת לפני שנים רבות, גזירתו לא בטלה והיא שרירה 

וקיימת!
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