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פרשת בחוקותי
כ' באייר התשע"ט

במעגל השנה, בו קוראים אנו בפרשיות התורה מראשיתה ועד סופה, תיקנו לנו חז״ל 
שקריאת התוכחה הנוראה תהיה בימי ספירת העומר, לפני קבלת התורה.

לומר לנו, שהתורה היא מרפא לכל מדווה, ברכה וחיים למשמרת שלום! והתפיסה השגורה 
היא, שכשם שקיום המצוות גורר שכר טוב ונפלא, כל הברכות האמורות בתורה, כך הוא 
בעוונות, חלילה, שמביאים בעקבותיהם עונש גדול של כל פרטי התוכחה האיומה, רחמנא 

ליצלן!
אבל הגאון הקדוש רבי מעתוק מאזוז זצ״ל, דיין בעיר טאטאוין שבתוניסיה, פקח את עינינו 
להבין הכל באור אחר, אור חדש, לפיו אין התוכחה בגדר עונש, כלל וכלל. חסד היא - אך 
יעזור ה' ונזכה לחסדים שבברכות שבתורה, ולא לחסדים שבתוכחה. הוא השתמש במשל.

משל למה הדבר דומה? מעשה בסוחר, עשיר מופלג, שהיו לו עסקים רבים. בתי חרושת, 
מחסני סחורות, חנויות מלאות כל טוב - ואכסניה, בית מלון. אף הסוחר, בעל האכסניה, 

קבע שם את דירתו ועיניו צופיות על כל אשר נעשה.
הגיעו למקום שני בני אדם. קיבל בעל האכסניה את פני האחד בשמחה מופגנת, וייחד לו 
אגף מגורים מפואר ורחב ידיים. בחדר האוכל העמידו לרשותו שולחן מיוחד, ומלצר התפנה 
מכל עיסוקיו לשרתו. הוגשו לשולחנו מבחר המנות ומיטב המעדנים, עוד בטרם פצה פיו 

לבקש!
לאורח השני ניתן קיטון צר ומוזנח הפונה אל החצר האחורית, אל ביתן האשפה. כל בקשותיו 
להחליף חדר, נענו בשלילה. חשב: אולי אין חדר פנוי. סבר וקיבל. ירד לחדר האוכל, והופנה 
לשולחן צדדי, מרוחק. הוגשה לפניו פרוסת לחם - והוא נשכח מלב. כל רמיזותיו למלצר 
לא צדו את עינו. מדוכדך לעס את הלחם היבש והירהר עגומות על אי הצדק המשווע. על 
פניו חלפו המלצרים, נושאים מנות מדיפי ריח מגרה לשולחנו של האורח שהגיע עימו, והוא 

העמיק בתמיהות של ״מה נשתנה...״
הגיע היום, ושניהם עזבו את המלון כאחד. הראשון, שזכה ביחס מיוחד, ניגש עתה אל בעל 
האכסניה בחיוך. הם לחצו יד בחביבות והוא הלך לדרכו. עשה כן גם השני. העלה חיוך על 

פניו, וניגש אל בעל האכסניה ביד מושטת ללחיצה.
פירוט  לו  והגיש   - ״הנה החשבון״  רגע״, אמר,  ״המתן  יד.  לו  אך בעל האכסניה לא השיב 

מדוייק. על כל ליל לינה, על כל פרוסה.
זה היה יותר מדי: ״לכל דבר יש גבול! הלה נהנה עד בלי די, והלך לדרכו בחיוך ובברכה. ואני, 
שהושפלתי וקיבלתי יחס מחפיר נאלץ לשלם עבור כל פרוסה?! והחשבון כה גבוה, מאין 
לי לשלם ממון כה רב?!״ חייך בעל האכסניה וענה: ״הלא תבין, הלה - בא בעסקי מסחר. 
היחס  לו  מגיע   - קניין  בתור  מייצרים.  החרושת שלי  הסחורה שבתי  גדול של  קניין  הוא 
מובן  לשנינו.  משתלם  וזה  העסק.  חשבון  על  הנוחות,  וכל  המעדנים  מיטב  ביותר,  הטוב 
מאליו, שאינו משלם מאומה! אבל אתה, באת להתארח. לא לסחור. ובמבט ראשון ראיתי, 
שאין כסף בכיסך. על כן, לטובתך, שיכנתי אותך בחדר הזול ביותר, ופקדתי שלא לתת לך 

מעדנים. כי למה יתפח חשבונך בגלל הנאת רגע, ומהיכן תשלמו?!״
כך, אמר הגאון הקדוש רבי מעתוק מאזוז זצ״ל, הצדיקים הם ״הקניינים״ של הקדוש ברוך 
הוא. רוכשים את ״סחורתו״, תורה ומצוות. על כן זוכים הם לכל התפנוקים והמעדנים, לכל 
נגרע מחלקם לעולם הבא מאומה. אבל מי שאינו  - חינם. אין  הברכות האמורות בתורה 
מקיים את התורה, לא יארחו הקדוש ברוך הוא חינם אלא יתבע לשלם על כל פירור של 
הנאה. חסד עשה עימו הקדוש ברוך הוא שמנע ממנו כל טובה, זולת ההכרח שבהכרח - 

והרי זו התוכחה הנוראה!... ישמרנו ה׳ מחסדים שכאלו - אך בנו הדבר תלוי.
הברכות  לכל  הבית״,  חשבון  ״על  טוב  לכל  ונזכה   - ומצוות  תורה  של  ל״קניינים״  נהיה 

שבתורה!

חד בדרא
זצ"ל  רבינו  מרן  יצא  עת  לערך,  תשכ"ב  בשנת  זה  היה 
מאחד משיעוריו הקבועים בערב, פגשו הצדיק רבי בנימין 
לנשים  שיעור  למסור  הרב  יוכל  אם  וביקשו  זצ"ל  גרג׳י 
לכבודו,  אגיד  האמת  לו:  ואמר  רבינו  ענה  פלוני.  במקום 
ביקשו ממני למסור  יותר[  ]בצעירותו  שלפני כמה שנים 
עד  עלי  לחצו  לזאת,  מעודי  רציתי  ולא  לנשים  שיעור 
שהסכמתי בעל כורחי, ואעפ"כ לקחתי עימי לשיעור את 
לציבור  ראשי  את  להפנות  כדרכי  ושלא  הרבנית,  אשתי 
אשתי,  על  רק  השיעור  כל  במשך  הסתכלתי  ואנה,  אנה 
ואפי׳ הכי לא ניחא לי בזה וקיבלתי על עצמי שבלי נדר לא 

אמסור שיעורים לנשים.
אביעזרי  תופיק  יעקב  רבי  הגאון  פעם  שהתבטא  וכפי 
בזה"ל:  תלמידיו  בפני  עילית(  ביתר  של  )רבה  שליט"א 
׳כנס  ענק  באותיות  שם  שכתוב  בביתר  מודעה  ראיתי 
הזה,  הדבר  לי  חרה  שליט"א׳.  וכו׳  הגאון  הרב  עם  נשים 
בעיר שלי לא יהיה כדבר הזה, כנס נשים ורב ימסור להם 
שיעור?! היחיד בדור שיכול למסור שיעורים לנשים הוא 

רבי עובדיה יוסף זצ"ל..." עכ"ל.

פתאום נשמע פיצוץ...
באחד הימים רצה מרן זיע"א לומר בשיעורו דברים שלא 
רצה שישמעו לאוזני אנשים מחוץ למסגרת המצומצמת 
של שומעי לקחו, ועל כן ציוה אותם שיכבו את מכשירי 

ההקלטה, וציוה עליהם שלא יקליטו את דבריו.
מכשיר  את  והסתיר  להערים,  ניסה  אחד  בחור  אולם 
התחיל  מרן  חליפתו,  כיס  בתוך  פועל  כשהוא  ההקלטה 
מתוך  פיצוץ  נשמע  לפתע  והנה  דבריו,  את  להשמיע 
הכיס של אותו בחור. לתדהמת הבחור והנוכחים, מכשיר 
ופני  קטנים,  לרסיסים  התנפץ  בכיסו  שהוסתר  ההקלטה 
הבחור חפו. אז ראו הכל כי מן השמים עושים חפצו ורצונו 

של צדיק הדור…

האמת יורה דרכו
סיפר מורנו הראש"ל הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א:

באחד ממוצאי השבת, מיד לאחר שעבר זמן צאת השבת 
)שליט"א(  מרן  מורי  אבי  אלי  התקשר  תם,  רבינו  לדעת 
יצחק",  "עין  בחיבורי  שכתבתי  דבר  על  לי  להעיר  כדי 
דבר שהוא לא הסכים עמו, והיה גוער בי תוך כדי ריתחא 
דאורייתא וטען כנגדי: "איך אתה כותב כך?! זה לא נכון! 

אני לא מסכים עמך בזה, תכתוב אחרת…".
ועל זה כבר אמרו חז"ל: נאמנים פצעי אוהב, וזאת עלינו 
לדעת כי כך דרכו בקודש של אבי, מרן זיע"א, מה שהוא 
רואה שאינו נכון בעניין הלכה, בזה אינו מתפשר עם שום 

אדם, כי האמת יורה דרכו.

מעשה בשני אורחים

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


יתרון המחנך 
באבחנת מצב הילד

בקשר  החשיבות 

אינה  המורה  עם 

רק  מצטמצמת 

בעידודו ובעדכונו במצב הילד בבית. עיקר תפקידו הוא עדכון ההורים במצבו של 

הילד בכיתה, הן בהתנהגות והן בלימודים. את רמת התנהגותו אכן ההורים עשויים 

לבדוק בבית, אך את מידת הצלחתו בלימודים מסוגל לקבוע אך ורק המורה.

בוודאות את  לקבוע  אינם מסוגלים   - ניסיון  ובעלי  ככל שיהיו מפוכחים   - הורים 

כלי  לו  חסרים  אך  הילד,  את  לבחון  עשוי  אכן  הורה  ילדם.  של  האמיתי  מצבו 

את  לבחון  מנת  על  המתאימה  הפרספקטיבה  את  חסר  הוא  היחסיים.  המדידה 

מידת הצלחתו. פתאום נדלק לו ניצוץ: הם היו אצל הסבא ופגשו את בן־הדוד מנדי, 

שנולד שבועיים ויום אחרי אברימי שלהם, וערכו ביניהם השוואה: ההוא כבר יודע 

וכלות,  רואות  ועיניו  לבית־הכנסת,  נכנס  הוא  או:  ואילו אברימי...  הניקוד,  כל  את 

כיצד בנו של השכן מתפלל בשטף - ממש כמו מבוגר! ואילו בנו שלו ־ איפה הוא 

ואיפה הסידור? יתכן שיש כאן אינדיקציה מסוימת, אבל מתוך מבט חד־צדדי זה 

לא יוכל ההורה להסיק מסקנה אמיתית. הנה הוא ממהר להחליט כי האשמה היא 

במורה, אשר אינו עושה את מלאכתו נאמנה - אך גם את זאת אין הוא יכול לדעת 

בקליטה,   - בילד  נעוצה  הבעיה  ואולי  מיוחד?  עילוי  הוא  ילד  אותו  אולי  בבירור: 

ואלו המעיקים  בתפיסה, בכושר ההבעה? אולי מצויים מתחים בבית או בחברה, 

ומשפיעים על יכולתו הלימודית של הילד? אולי הילד ביישן ומופנם?

הוא   - לפניו  וכל התמונה פרושה  הכיתה,  הרואה את מכלול תלמידי  רק המורה, 

אשר יוכל לקבוע, מה מצבו האמיתי של הילד, בעוד שלהורים יקשה הדבר מאד, 

ואולי הוא אף בלתי אפשרי.

שהנם  סבורים,  ההורים  אם  גם  המורה.  של  לאבחנתו  להאזין  אפוא  מאד  חשוב 

חכמים ממנו בהבנת הנפש, הרי שיתרונו המוכח עלינו - בעובדה שהוא רואה את 

הילד בין חבריו. ההשוואה בין הילדים והבחינה לאורך זמן, הן הן הכלים המדויקים 

המשך בגליון הבא לקביעתו. 

רבי יוסף וולטוך - כ' באייר תשמ"ג 
בגיל 8 עלה רבי יוסף וולטוך עם משפחתו לארץ ישראל, התגורר בעיר 
העתיקה בירושלים ובגיל צעיר התייתם מאמו. למד בישיבת "עץ חיים" 
שעות   18 ואפילו   14 גם  לעיתים  התורה  לימוד  על  שקד  בירושלים, 

ברציפות, ומעולם לא נראה הולך ללא ספר בידו.
בגיל 13 כבר למד בספר "עץ חיים" והרגיל את עצמו להתנהג בענווה. 
בכל יום נכנס בחשאי לישיבת "בית א-ל" והתבונן במעשי המקובלים, 
גולדמן  שלמה  רבי  אדמו"ר  של  הוראותיו  פי  על  היו  הנהגותיו  וכל 

מזוועהיל.
רבי יוסף מיעט בשינה, סירב לישון על גבי מיטה ולרוב התנמנם תוך 
כדי לימוד על הספר. הוא נהג להתפלל "ותיקין" ולהניח ארבעה זוגות 
חברותא  קבע  רבה".  ו"שמושה  הראב"ד  תם,  רבינו  רש"י,   – תפילין 
כבקי  ונודע  מדהימה  במהירות  עניין  כל  וקלט  הבין  לימוד,  לכל  אחר 
שסיים  קבלה  ספר  בכל  רשם  סוד[.  דרש,  רמז,  ]פשט,  הפרד"ס  בכל 
ללמוד "מוגה", ונהג לחתום "יוסף וולטוך נכד המגיד מזלאטשוב" היות 
שאביו צאצא לר' יחיאל מיכל מזלוטשוב. לעיתים חתם "יוסף וולטוך 

איש ירושלים" מרוב אהבתו לירושלים.
עד  הרפואה  בבית  ושהתה  זוגתו,  חלתה  נישואיו  לאחר  קצר  זמן 
לפטירתה, אולם על פניו לא נראה שום עצב ובקדושה ופרישות מענייני 
העולם החומרי המשיך לשקוד על לימוד התורה. הרב התגורר ברחוב 
בעיר,  רחובות  כמנקה  בלילות  עבד  לפרנסתו  אביב.  בתל  אוסישקין 
פנה  לילה  מידי  אולם  אבנים,  בו  לידות  נערים  נהגו  הרחובות  ובאחד 
נהג להשתטח על קברי צדיקים  "תודה רבה לכם".  ואמר  אל הנערים 
שהיה  ]בעת  המערבי  לכותל  ולהגיע  סכנה,  במקום  נמצאים  אם  גם 
בשליטת הירדנים[, ופעמים רבות נסע במיוחד לציון רשב"י במירון על 
מנת להתפלל או לערוך סעודה לכבוד הצדיק. בכל שבוע ביקר בביתו 
של המקובל מרדכי שרעבי, ולעיתים תכופות נפגש גם עם רבי מאיר 
למרות  מלעלוב.  בידרמן  מרדכי  משה  רבי  אדמו"ר  ועם  אביחצירא 
ובהתלהבות.  בשמחה  ה'  את  עבד  המעיים,  מחולי  הגדולים  ייסוריו 
"כל  איחל  ברכתו  את  ולמבקשים  לנזקקים,  כספים  חילק  חודש  בכל 

הישועות!".
ניסן ה'תשמ"ג, אמר כי אינו  לאחר פטירת רבי מאיר אבוחצירא, בי"ז 
יכול בלעדי רבי מאיר. במוצאי שבת השתתף בסעודת ההילולא לכבוד 
שחלף  בשבוע  שחלו  הצדיקים  הילולות  את  שהזכיר  ולאחר  רשב"י, 
ביום שלישי  גדול.  יארצייט  יהיה  ל"ה לעומר  ביום שלישי –  כי  אמר 
נסע להשתטח על קברי צדיקים בגליל, כאשר יצא מקבר רשב"י במירון 
בטוב  חש  אינו  כי  אמר  שוב  האידרא  למערת  בהגיעו  בטוב,  חש  לא 
וביקש לשתות סודה. בצפת קנו עבורו מי סודה ולפתע התעלף, הובהל 
לבית הרפואה בצפת והשיב את נשמתו ליוצרה. למחרת בבוקר הובא 

לקבורה בהר הזיתים.

  "אם בחקתי תלכו" )כו, ג(.
מבאר רש״י: ״אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה״.

פעם אחת שאל אחד מתלמידיו של רבי משה סופר, בעל ה״חתם סופר", 
את רבו: אמור נא לי רבי, מהו סוד הצלחתך בתורה?

אני - השיב הרב - נהייתי תלמיד חכם בחמש דקות...
חכם  תלמיד  להיות  אפשר  איך  וכי  התלמיד,  התפלא  דקות?  בחמש 

בחמש דקות?
ליבו  שם  אינו  שאיש  הדקות  לחמש   - סופר  ה״חתם  אמר   - כוונתי 
אליהם... "חמש דקות״ כאשר מחכים בתור, ו״חמש דקות״ כשממתינים 
לפלוני... אם דואגים לנצל את כל הזמנים הקטנים הללו לתלמוד תורה, 

מצטרף הדבר לזמן רב. כך גדלים להיות תלמיד חכם!
במהלך  אחת,  פעם  שהגיע  מווילנא,  אליהו  רבי  הגאון  על  מסופר  עוד 
הגאון,  של  לבואו  מאד  התרגשו  העיר  תושבי  מערעץ.  לעיר  מסעו, 
ומששמעו היכן יתאכסן הגאון בעירם, התאספו כל בני העיר ליד הבית 
לחזות בקדוש ישראל. ברצונם העז לראות את הגאון, הביאו בני העיר 

סולמות ארוכים שהגיעו עד לחלון חדרו.
עמדו בני העיר בתור, ועלו לראות, איש איש בתורו, את הגאון כשהוא 

יושב רכון על תלמודו.
כידוע, ממעט היה הגאון בשינה, בכל לילה ישן מעט מאד, מפני שחס 
על זמנו היקר, ועז חפצו לעסוק בתורה. אולם באותו לילה, ישן הגאון 

עשר דקות יותר מהרגלו.
כאשר קם משנתו, הצטער הגאון מאד על הזמן היקר שהלך לאיבוד...

כאשר חזר הגאון ממסעו, עצר שוב בעיר מערעץ. והפעם החסיר משינת 
הלילה הקבועה שלו עשר דקות... כדי לתקן את שינת הלילה ההוא...

"ואת מצותי תשמרו" )כו, ג(.
באחד הבקרים, נכנס תלמידו של רבי אליהו לאפיאן לחדרו, להגיש לרבו 
פת שחרית. כאשר נכנס לחדר, ראה התלמיד שרבי אליהו עייף ביותר. 
עלות  לפני  קם  שאני  מנהגי  התלמיד.  שאל  עייף?  כך  כל  הרב  מדוע 
השחר, ענה הרב. מדוע הרב קם כל כך מוקדם? - שאל התלמיד - והלא 

התפילה בישיבה מתחילה בשעה שבע בבקר?
כתוב בגמרא - אמר הרב - שכאשר אדם יבא לעולם העליון, לפני בית 
דין של מעלה, ישאלו אותו: האם קיימת תורה ומצוות? כל אדם יענה 

כי בודאי קיים.
מיד יביאו לפניו את השלחן ערוך, ויתחילו לשאול, סעיף אחרי סעיף: 

האם סעיף זה קיימת? ודין זה קיימת?...
בסעיף הראשון בשלחן ערוך - סיים הרב - נאמר: ״יתגבר כארי לעמוד 
בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר״... אין אני רוצה שכבר 
בסעיף הראשון אתבייש על שאין אני מקיימו... משום כך נוהג אני לקום 

קודם עלות השחר!
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