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פרשת תזריע
א' בניסן התשע"ט

התביעה מביעה אמון!
עם ישראל רצוץ עד הצואר, ונתקיים בו מקרא שכתוב: "ולא מצאה היונה מנוח לכף 
רגלה". מיום שחרב בית המקדש, אמרו חז"ל, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו. 
אם מייסדי המדינה בקשו לעצור את התהליך, לא עלה הדבר בידם: העם היושב בציון 
נתון בסכנה קיומית, מבית ומחוץ, ה' ירחם, ואין לנו אלא לשאת עינינו לשמים, ולייחל 

לגאולה השלימה.
כעמך  מי  וטהור.  קדוש  הוא  ובתמים,  באמת  ישראל,  עם  הרי  לשאול:  יש  זאת  אבל 
מי מקיים מצוות? מדוע  תורה,  לומד  מי  היפנים?!  הרוסים? האמריקאים?  כישראל: 

מתרגשות עלינו, דוקא עלינו, כל הצרות?
והתשובה כתובה בדברי הנביא: "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד 
עליכם על עוונותיכם". ידעתי – פירושו: אהבתי. רק אתכם אהבתי מכל העמים, לכן 

אני מעניש רק אתכם... 
והגמרא תמהה ושואלת: האם כך מבטאים אהבה, בהענשה? רבנו ה"בן איש חי" ענה 

על כך – במשל.
מעשה בשני חולים, ששכבו במיטות סמוכות בבית החולים. בדק הרופא את החולה 
הראשון, והורה להזריק לו זריקות ולתת לו תרופות, ואף ציווהו לשמור דיאטה חריפה: 

אוכל דל מלח, דל חלבונים, דל שומנים, דל כולסטרול...
מה  ששמע  החולה,  יסודית.  בדיקה  אותו  אף  ובדק  השני,  לחולה  הרופא  פנה  משם 

שנאמר לחברו, שאל בחשש: דוקטור, האם גם אני מקבל אינפוזיה?"
ענהו הרופא: "לא, אל דאגה!"

"וזריקות?" רעד קולו. הרגיעו הרופא: "לא, אל נא תחשוש!"
"ואוכל, דוקטור – האם גם אני אקבל אוכל נורא כזה? בלי מלח ושומנים, תפל וחסר 

טעם?" שוב הפיג הרופא את חששו: "לא, מותר לך לאכול הכל!"
אורו פניו של החולה, והרופא פנה לצאת מן החדר בלווית המתמחים המלווים אותו 

בביקורו.
שאל אחד המתמחים: "דוקטור, הלוא מצבו של החולה השני גרוע לאין ערוך מזה של 
הראשון! הלב, הכליות, הריאות, לחץ הדם – כולם פגועים! מדוע לא הורית לתת לו 

שום תרופה?"
ענה הרופא: "היא הנותנת! מצבו של החולה הראשון קשה, אבל יש תקווה שהזריקות 
והאינפוזיה, התרופות והדיאטה, ישיבו אותו לאיתנו. אבל השני הוא חולה אנוש כל כך, 

ששום תרופה לא תעזור לו עוד. אם כן, מדוע לאמללו בימיו האחרונים?!..."
קצרה,  לתקופה  "פורח"  הקוץ  הכתוב.  אמר  כסוחים",  קוצים  הגויים  "כל  כאן,  אף 
וקמל. אין להם עתיד, יהיה להם לפחות הווה. אבל עם ישראל, דוקא משום שהוא כה 
טוב, טהור, נשגב, מזככים אותו על ידי היסורים כדי להטיבו באחריתו! ודווקא משום 
שהגאולה עומדת אחר כתלינו מוכפלות הצרות כדי להביאנו לתפילה מעומק לב. כשם 
ששיעבוד מצרים הוכבד ממש ערב הגאולה. לפיכך – אמר רבנו עובדיה ספורנו זצ"ל 
– לא נהגה צרעת בגדים ובתים אלא בבני ישראל, ובזמן בית המקדש. שכן עם ישראל 
עמד אז בדרגה גבוהה כזו, שיסורים אלו היו משפיעים עליהם ומסבים את תשומת 

ליבם לתשובה.
בנו  כי מצפה מאיתנו לתגובה, מביע  לנו – אות היא  ואם הקדוש ברוך הוא מאותת 

אמון. שנשים לב, שנאותת. ואומר לנו: "שובו אלי – ואשובה אליכם!"

ישיבה  שם  היתה  אביב,  בתל  כשהייתי  זצ"ל:  מרן  סיפר 
והיתה על המשבר, לא היה  קדושה שרק לומדים תורה, 
אליהו  רבי  הישיבה  ראש  אותה.  לסגור  ורצו  כסף  להם 
שרים ע"ה מנוחתו בגן עדן, פנה אלי ואמר לי אני עושה 
הכל כדי לקיים את הישיבה, ועתה 'באו בנים עד משבר', 
מה לעשות? אמרתי, אזמין כמה עשירים אדבר על לבם 

שיתמכו בישיבה. 
הראשון שהזמנתי אותו היה ר' דניאל רקנטי, עשיר בעל 
יכולת, תיכף הוציא פנקס צ'קים נתן חמשת אלפים דולר 
על המקום, 'ביומו תתן שכרו', ברכתי אותו את כל הברכות 

כמובן, והוא הלך.
אחר כך הזמנתי עשיר גדול אחד, איני רוצה להזכיר את 
המצב.  וכך  כך  לו  אמרתי  בו",  "כל  חנות  לו  היתה  שמו, 
לא  באים,  לא  אנשים  לי,  לקונן  התחיל  שיתן,  במקום 
רוצה  לא  מגבית...  לו  צריך לעשות  אני  עוד מעט  קונים, 
לתת שלא יתן, אני יכול להכריח אותו? אבל אמרתי לו את 
הדרשה הזו של רבותינו, 'אתה משמח ארבעה של הקב"ה 
אני משמח אותך, אתה לא תשמח אני לא משמח', הוא 

שמע, עשה לי קינות והלך.
אחרי פסח בראש חודש אייר מטלפן אלי 'אני רוצה לבוא 
אבל  שוה?...  זה  מה  פורים  אחרי  מנות  משלוח  אליך'. 
מי  אמרת  'אתה  אומר,  שיבוא.  הכבוד  בשביל  אמרתי 
שלא משמח ארבעה לא משמחים אותו, בשמים כדבריך 
לך',  זכיתי לעזור  בידיו של הקב"ה, לא  כן הוא, השמחה 
שהיה  ומעשה  הכיפורים.  יום  של  וידוי  להגיד  התחיל 
גדולים, כל אחד גדול כמו גמל, בני  לו בנים  יש  כך היה, 
)בריונים(.  'עבדאי'  כולם  והם  ושניים,  עשרים – עשרים 
מבית  חזר  פסח,  בליל  הכנסת  בבית  להתפלל  הלך  הוא 
הכנסת והם יושבים בבית לא הלכו לביהכ"נ בכלל. התחיל 

לתת להם מוסר למה לא הלכו לבית הכנסת.
– מה, אתה תגיד לנו מה לעשות?! תפסו אותו אחד מפה 
ואחד מפה, הוציאו אותו לבחוץ. וסגרו את הדלת, נשאר 

בחצר.
הוא סיפר לי, 'אני עומד ובוכה והם בפנים צוחקים ושרים', 
אכלו חרוסת, אכלו רעל... כל מיני דברים, והוא זרוק בחוץ 
היה  החג  הכל אמת,  לי  כל מה שאמרת  כלב. אמר,  כמו 
לי כמו תשעה באב. טוב, לפחות שיחזור בתשובה שיתן, 
מודה ועוזב ירוחם, אבל לא נתן, רק בא להתוודות לפני...

ז"ל, הם אמת  זה אמת מה שאמרו רבותנו  תראו רבותי! 
הקב"ה  אבל  יכולת,  לו  ויש  עשיר  הוא  אמת.  ודבריהם 
אותו  זרקו  האלה  המניקות  הגמלים  הבנים  את  לו  הביא 

בחוץ כמו כלב.
כאילו  העניים,  את  שישמח   – לשמוח  שרוצה  מי  כל 
הגר  הלוי  הקב"ה,  של  ארבעה  הם  הקב"ה,  את  משמח 

היתום והאלמנה.

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".



שיפוט נכון )ג(
בעיות  קיימות 

ילדים  אצל  שונות 

בעיות  יש  בכיתה; 

של קשב או של הבנה וכדומה - אלה בעיות נקודתיות הטעונות אמנם טיפול; 

אך בניגוד להן, הבעיה של העדר שמחה הינה בעיה מרכזית, המטילה צל על 

מצבו הכללי של הילד ומצריכה טיפול ותשומת־לב מיידיים.

יש  לעולם  אבל  במחנך/ת,  נעוצה  שהיא  ויתכן  בילד/ה,  היא  שהבעיה  יתכן 

לבדוק את הדבר בכובד ראש וביסודיות. יתכן שהבעיה היא זמנית: אולי קיים 

מתח כלשהו בבית, אולי המורה העניש אותו, ולכן. היום כועס הוא ומצוברח, 

עננת  שגם  הרי   - הסיבות  הן  אלה  דק  אם  אותו.  אוכלת  בחברו  הקנאה  אולי 

לבדוק  הוא  הכרח   - מתמשך  המצב  אם  אולם  מאליה;  חיש  תחלוף  העצבות 

היטב ולהתחקות על סיבתה בכל מחיר.

בדרך־כלל מוטל פתרון הבעיה על כתפי המורה, באשר זה תפקידו הראשון - 

אין קודם לו! בראש ובראשונה עליו לדאוג, שהילד יהיה מרוצה ממנו, שהילד 

יחיה אתו בהבנה. אני תמיד אומר זאת בפני הורים: אם הילד אינו הולך בחשק 

לבית הספר, משום שהוא נתקל בקשיים בלימודים או בחברה - אין זו בעייתכם, 

אלא של המחנך. אין זה מתפקידכם להילחם כל יום מחדש בילד המסרב ללכת 

ללמוד. עליכם אפוא ליידע את המחנך על הבעיה, ועליו לדאוג להביא אותה 

על פתרונה.

מובן, שלפעמים נעוצה הסיבה בבית, ואז אין זה מתפקידו של המלמד ואף אין 

בכוחו לפתור זאת, ויכול להיות לכך מגוון של סיבות: לפעמים הילד מתפנק, או 

שקיים מתח מסוים בבית, או שהילד מנסה להסתיר משהו הקשור למשפחתו. 

ההדגשה היא רק שבכל מה שקשור למסגרת הכיתה, אל לנו להתערב, אלא 

להטיל את המשימה על כתפי המורה.

רבי שלמה הכהן רבינוביץ )התפארת שלמה( - כ"ט באדר התרכ"ו
רבי שלמה הכהן רבינוביץ מראדומסק, נולד בעיירה וולשצובה, בשנת 
ה'תקס"ג לערך, לאביו רבי דב צבי הכהן מצאצאי בעל המגלה עמוקות.
עצום  מתמיד  שהיה  רבנו  אך  תורה  אביו  למדו  קטן  ילד  בהיותו   
מרוב  לבדו,  ולומד  המדרש  בבית  נשאר  היה  ברוכים  כשרונות  ובעל 
שקדנותו לא שם לב לשעון, לא אחת מצאוהו מתפללי מנין הוויתיקין 
'העילוי  כונה רבנו בפי כל  ימים  כשהוא עדיין שקוע בלמודו, באותם 

מוולשצובה'.
בגיל חמש עשרה כתב רבנו חיבורים תורניים מפולפלים על התלמוד, 
הראשון מבין חיבוריו היה חידושים על מסכת כתובות אשר אף יצא 
לאור, לאחר מכן כתב רבנו חיבור מקיף ומעמיק על מסכת עבודה זרה, 
בדרך מליצה קרא רבנו לחיבור זה 'שלשה עשר אני יודע', בספר היו 

שלש עשרה קושיות שרבנו תרץ את כולם בתירוץ אחד.
עוד הרבה חיבורים כתב רבנו בהיותו נער ואף לאחר מכן אך רובם לא 

ראו אור ונשארו מפוזרים בין תלמידיו.
רק  ראדומסק,  כאב"ד  לכהן  לראשונה  לרבנו  הוצע  ה'תקצ"ב  בשנת 
שנתיים לאחר מכן בי"ט אדר ב' ה'תקצ"ד קבל עליו רבנו תפקיד זה 

והחל לנהוג בה ביד רמה.
רבנו היה אומר: ארבעה טעויות טעיתי במחשבתי:

חשבתי שמוכרי ספרים הינם למדנים – התברר שרובם ככולם בורים 
ועמי ארצות. חשבתי שאנשי החברה קדישא הינם אנשים יראי שמים 
שהבלנים  חשבתי  לשכרה.  שותים  שכולם  וראיתי   – תשובה  ובעלי 
נקיים, כיון שהמרחץ פתוח לפניהם – נוכחתי שהם מזוהמים. והטעות 
 – ה'  יראי  הינם  צדיקים  אצל  שהשמשים  חשבתי  מכולם,  הגדולה 

וראיתי כי רחוקים הם מכך.
פעם אחת עת הייתה חתונה גדולה לקחו אביו עמו ובראות הנער כי כל 
הילדים רצים לקבל את ברכת רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין רץ גם 
הוא ביניהם, תפשו הרבי מלובלין בידיו ושאלו: מה שמך ובן מי אתה? 
עין  לו: שים  ואמר  רבנו, שלח הרבי מלובלין לקרוא לאביו  לו  והשיב 

פקוחה על הנער כי לנר גדול יהיה ברבות הימים.
בקיאותו  כמו  ז"ל  האר"י  בכתבי  הוא  בקיא  כי  עצמו  על  העיד  רבנו 

ב'אשרי יושבי ביתך'.
בליל שישי כ"ט אדר שנת ה'תרכ"ו קודם לחצות הלילה נטל רבנו את 
ספר הזוהר בידיו, התיישב על יד שולחן הלימודים ולמד בו מעט, זמן 

מה לאחר חצות הניח רבנו את ידיו וראשו על הספר.
בבוקר באו תלמידיו וחשבו שרבנו נרדם ולא רצו להעירו, כעבור כמה 
שעות כאשר ראו החסידים כי רבנו עדיין לא קם משנתו, הלכו ובדקו 
ומה נדהמו לראות כי רבנו נפטר, ראשו מונח על ספר הזוהר ונשמתו 

בוקעת ועולה עד כסא הכבוד.

  "וראה הכהן את הנגע" )יג, ג(.
שאין  אותנו,  מלמדת  ב'(  משנה  ב'  )פרק  נגעים  במסכת  המשנה 

רואים נגעים ביום המעונן לפי שהכהה נראית עזה!
יש שדרשו את דברי המשנה הללו בדרך של אגדה:

אין  ישראל,  כלל  על  לבוא  צרות מתרגשות  כאשר  המעונן –  ביום 
רואים את הנגעים – אין לראות בחסרונותיהם של ישראל, אלא יש 

ללמד זכות על כל אחד ואחד!
משפחה  שֵקרבה  משפחה  על  שבדרון,  שלום  רבי  שסיפר  מעשה 
מרוסיה, שבת אחת ארחו את העולים בביתם לסעודת השבת, והנה 
כאשר הסתיימה הארוחה והאורחים עזבו, ראו בני הבית לתדהמתם 

הרבה, כי אורחיהם עוצרים מונית ונוסעים!...
בו במקום החליטו כי ינתקו כל קשר עמם!

למחרת השבת, התקשרה אחת מבנות משפחת העולים וסיפרה, כי 
כאשר ירדו מן הבית חש אביהם ברע, ומכיון שהיה רופא במקצועו, 
איבחן מיד את מצבו, והבין כי הוא בעיצומה של התקפת לב קשה, 

על כן מיהרו ועצרו מונית שהבהילה אותם הישר אל בית החולים!
לימוד  על  מה  דבר  אותנו  מלמד   – שלום  רבי  סיים   – זה  מעשה 

זכות!...

"נגע צרעת הוא" )יג, ג(.
אמרו חז"ל במסכת ערכין )דף טז(, כי הצרעת באה על חטא לשון 

הרע!
כאשר סיים רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה"חפץ חיים", את 
כתיבת ספרו על הלכות לשון הרע, נסע אל רב ידוע ומפורסם מגדולי 

הדור, כדי לקבל את הסכמתו לספר.
כאשר נכנס אל הרב והראה לו את הספר, גער בו הרב: אברך צעיר 

כמוך וכבר אתה מעוניין להוציא ספר על הלכות חמורות אלה?...
סירב הרב לתת הסכמה לספר, וה"חפץ חיים" עזב את הבית בצער. 
בצאתו פגש ה"חפץ חיים" את אחיו של הרב שראה כי הוא נזוף, על 
כן מיהר לנחמו ואמר לו: אל נא תצטער, כך היא דרכו של אחי לדבר 

קשות עם כולם.
חלילה!!! – הזדעק ה"חפץ חיים" – הרב צודק עד מאוד, אין זה מן 
הראוי שאברך צעיר יחבר ספר כזה. הרב לא דיבר מתוך כעס כלל 

וכלל!
התפעל האח מתגובתו של ה"חפץ חיים" ומסירובו המוחלט לקבל 

לשון הרע. את אשר ראה ושמע סיפר אחר כך לאחיו הרב.
כאשר שמע הרב כי אברך זה הוא לא רק נאה דורש אלא נאה מקיים, 

קרא לו לשוב אליו ונתן את הסכמתו לספר! 
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