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פרשת וישב
כ"ג בכסלו התש"פ

״וישב יעקב - ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים 
לישב בשלוה, אמר הקדוש ברוך הוא: לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, 

אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה?!״
וכבר שאלו: מדוע, באמת, לא יהנו הצדיקים משני העולמות. זו, למעשה השאלה העתיקה 

אודות הצדיק - ורע לו.
והביא רבינו רפאל כדיר צבאן זצ״ל בספרו "זרע יעקב" )דרוש ו'( מה שכתב הרב ״בני ציון״ 

זצ״ל, בשם ספר ״תולדות הראב״ע״.
שתים.   - השני  וביד  חלות,  שלוש  האחד  ביד  בדרך,  מהלכים  שהיו  אנשים  בשני  מעשה 
בידו מאומה. בצהרים הזמינו אותו לאכול עימהם  היה  עובר אורח, שלא  הצטרף אליהם 
ולחלוק בלחמם. אכלו ושבעו ונפרד מהם לשלום. כשנפרד, העניק להם חמש מטבעות זהב 

תמורת האוכל שאכל.
האיש הלך לדרכו, והשנים החלו להתנצח. בעל שלוש הכיכרות טען שמגיעים לו שלושה 

דינרים, ולחברו שניים. שכן שלושה חלקים מהלחם היו שלו, ולחברו שתי ידות בלבד.
בעל שני הלחמים טען לחלוקה שוה, שכן הזר אכל מלחמו כפי שאכל מלחם חברו, ולא 

הקפיד לאכול מלחם חברו יותר.
שלושת  בעל  דינו:  את  ופסק  השופט,  עיין  תעצומותיהם.  את  להגיש  השופט,  לפני  באו 

החלות יקבל ארבעה דינרים, ובעל שתי החלות יקח מטבע אחת בלבד!
דינו  על  ביקורת  ומתחו  השופט  על  הלעיזו  הכל  סערה.  עורר  התמוה  הדין  שפסק  מובן, 
יותר  המעוקל והמעוות. הן ״משפט סדום״ הוא, הרי בעל שלוש החלות עצמו לא ביקש 
ואיך העניק לו השופט ארבעה! אבל הדין המוזר נפסק, ואת הנעשה   - משלושה דינרים 
המאורע,  את  סח  זצ״ל,  עזרא  אבן  אברהם  רבינו  לפני  החלות  שתי  בעל  בא  להשיב.  אין 
ואמר: ״קובלני על ההשגחה העליונה! איך העמידה שופט כה סכל, שהורה לתת לי פחות 
מאשר בעל דיני הסכים לתת!״ גער בו רבינו הראב״ע, ואמר: ״הוי, סכל ופתי. איך תקבול 
על ההשגחה העליונה ומשפטיה, אם קצרה דעתך להבין אף את משפטי בני האדם! דע לך, 

שהשופט שפט בצדק ובמישרים! הן אכלתם בשוה מן הלחמים, הלא כן?״
״ודאי״, אמר האיש. ״אם כן, כל אחד מכם אכל שליש מכל כיכר, הלא כן?״ ״אכן״, אישר 
האיש. ״לפיכך״, אמר הראב״ע, ״אם נחלק את חמש החלות שלכם לחמישה עשר שלישים 

- אכל כל אחד מכם חמישה שלישים. נכון?״ ״נכון״.
״ובכן, לך היו שתי חלות, היינו שישה שלישים. אכלת חמישה, ונתת אחד לזר. לחברך היו 
שלוש חלות, ובהן תשעה שלישים. אכל חמישה, ונתן ארבעה לזר. הנה כי כן, גזר השופט 

שאתה תקבל דינר אחד, וחברך ארבעה!״
שמע האיש, ופער פיו בתדהמה. פשוט כל כך, וישר כל כך - ולא עלה בדעתו כלל ועיקר!

באים  והבנה,  המדע  קצרי  שאנחנו,  שמצד  ״נמצא,  זצ״ל:  צבאן  כדיר  רפאל  רבינו  סיים 
להתלונן למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ובדמיון אותם האנשים שהתרעמו על השופט 
יען שהיה שכלם קצר ואי אפשר להם להבין הטעם האמיתי. ובזה פירש הרב בני ציון זצ״ל 
כוונת התנא: ״אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים״ - כלומר, אין בכח 
שכלנו להשיג דבר זה. ולכן אין לנו להתרעם ח״ו על ההשגחה, רק נאמין כי יש אלקים שופט 

בארץ, ולפניו נגלו כל תעלומות, והכל בהשגחה פרטית!״
עשרות  של  מותם  וקריסתו,  הקומוניזם  קום  אזוריות,  מלחמות  והמון  עולם  מלחמות 
מליונים במלחמות ובמחנות ריכוז ועבודה, ברעב ובשטפונות, כה הרבה נדחס לפרק זמן כה 

קצר, כאילו במרום האיצו את דוושות ההיסטוריה -
כל אלו, מסממניה של הגאולה המתקרבת הם, אשר בה ״פתאום יבוא האדון אשר אתם 

מבקשים״, לפתע פתאום תחול התמורה היסודית, ואור חדש על ציון יאיר!

תקציר מגליון קודם:
יהודי חלוני שזכה שבתו תלך בדרך התורה מספר היאך זה קרה: 

"נולדתי באחד הקיבוצים, במשפחה חילונית לגמרי, ועד 
היום הזה נשארתי רחוק מיהדות, אך אני חש כבוד והערכה 
לגדולי תורה וצדיקים. לפרנסתי אני עוסק בחקלאות, ויש 

לי שדה רחבת ידיים כאן במושב.
הבחנתי  ופתאום  בשדה,  לנוח  ישבתי  הימים  "באחד 
הייתי  שלי…  השדה  בתוך  נחיתה  לבצע  שעומד  במסוק 
אחוז בתדהמה, מה עושה כאן המסוק הזה? אך כשנחת 
הדמות  את  לזהות  שהצלחתי  ברגע  הדלת,  ונפתחה 
שיצאה מהמסוק, עמדתי להתעלף בו במקום!… היה זה 
מרן הרב עובדיה יוסף! הוא יצא מהמסוק, לבוש בגלימת 

ההוד שלו, והיה נראה שאינו חש בטוב.
לב,  לי מקרב  הודה  והוא  וכסא,  מים  לו  להביא  "מיהרתי 
והתנצל על שהוצרך לנחות דווקא כאן, בהסבירו כי נתקף 
אתנחתא.  לעשות  מוכרח  והיה  עזה  בסחרחורת  לפתע 
כאן  נוחת  לי שהרב  היא  גדולה  לו שזכות  כמובן אמרתי 
אותו:  לשאול  העזתי  מעט,  שנרגע  לאחר  שלי.  בשדה 
נוסע  "אני  לי:  השיב  הרב  לכאן?  יגיע  שהרב  זכיתי  במה 
מעיר לעיר כדי לדבר על ליבם של הורים יקרים שבניהם 
'שמע  פסוק  לומר  ואפילו  חילוניים,  ספר  בבתי  לומדים 
יודעים. כדי לדאוג לדור העתיד, אני הולך  ישראל' אינם 
ומתחנן בפני אותם הורים: חוסו על נפש ילדיכם, העניקו 

להם חינוך יהודי תורני!
אך  ולנוח,  מה  דבר  לטעום  לביתי,  להיכנס  לרב  הצעתי 
הוא סירב, ואמר שעליו לנחות בעוד שלוש תחנות ברחבי 
הרב  וכאן,  ישראל.  ילדי  לחינוך  חרדתו  מחמת  הארץ, 
בנימה  לי  ואמר  בחום,  ידי  את  ידיו  בשתי  לחץ  עובדיה 
של חיבה: "ידידי ואהובי, הינך רואה כיצד איני חש בטוב, 
אודות  ההורים  בפני  לזעוק  נפש  מסירות  מתוך  וממשיך 
מצב ילדיהם…" – דמעות רותחות זלגו מעיני הרב ונטפו 
על ידי, והוא המשיך: "ראה נא בני היקר. לא לחינם סיבב 
את  רשום  ואנא  אנא  אצלך,  דווקא  אנחת  שאני  הקב"ה 
בניך למוסדות תורניים. אני מבטיח לך שלא תצטער, אלא 
אני  ונפעם  נרגש  ושמחה.  לך ברכה  יוסיף  אדרבה, הדבר 
וגם  נשבה בקסמו  לבי  אלי.  ומתחנן  במרן שעומד  מביט 
מעיני החלו לנשור דמעות. הבטחתי לו: כבוד הרב, אעשה 
בתי  ואת  בני  שני  העברתי את  אכן עשיתי.  וכך  כדבריך. 
למוסדות תורה. כיום אני מודה למרן ששכנע אותי להכניס 
את ילדי לבתי ספר תורניים, וברכת הצדיק התקיימה בי 
במלואה – מפטיר החקלאי כשעיניו מצועפות בדוק של 
דמעות. "אמנם אני עצמי עדיין לא זכיתי לשנות את דרכי, 

אך מילדי הצדיקים אני רווה המון נחת!"

מעשה בחמש חלות

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".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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פרח למה נבלת 

)פרק ג'(
כתבנו  קודם  בגליון 

סיבות  הרבה  שישנן 

לנשירה ועלינו להתחזק בכבוד הבריות, לא לשפוט ולא לקבוע. אדרבה, לתמוך ולכבד את 

וכן עושים כדי להחזיר את הבן לאביו  יודע מה הם לא עושים  אותם הורים, שרק הקב"ה 

שבשמים...

לאותם הורים יקרים נקדיש כמה מילים:

כאן  אינם  הילדים   - הילדים  כאן בשביל  "אנחנו  - שמעתי משפט חכם:  ג. לא מתביישים 

בשבילנו". אחד הקשיים בהתמודדות זו הוא הכבוד הנרמס, הבושה מהסביבה. אם משלימים 

שאנחנו כאן כדי לתת לילדינו כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו לא עושים זאת כדי לקבל מהם 

או דרכם כבוד או מעמד, הכל קל יותר.

ברור שכל אחד מאחל לעצמו ילדים כאלו, שהכל יאמרו עליהם: "אשרי אביו שלימדו תורה", 

אבל זה כבר בונוס, זה לא התפקיד. התפקיד שלנו כהורים הוא להשתדל לתת הכל, למרות 

כרטיס  לא  הם  ילדים  מהתנהגותו.  מאוכזבים  שאנחנו  אף  על  גורם,  שהילד  הכבוד  חוסר 

הביקור שלנו, אנחנו לא מוצגים דרכם, אנחנו מכובדים בזכות עצמנו, ולמרות הכל!
"וחושב  י"ד(  י"ד,  ב'  )שמואל  הפסוק  אמר  כבר  בעולם!  ייאוש  אין   - מתייאשים  לא  ד. 
מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח". תמיד יש תקווה ותמיד יש דרך חזרה. פעמים כה רבות 
רואים ילדים שנפלו רחוק רחוק, ובסוף חזרו, חזרו תרתי משמע - הביתה, ולאבא שבשמים...
על  נפלא  דבר  מביא  ח'(  אות  )פסח  צדיק"  "פרי  בספרו  מלובלין,  הכהן  צדוק  רבי  הרה"ק 
הפסוק של הבן הרשע: "והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם?" )שמות י"ב, 
כ"ו(, ומיד אחרי זה כתוב "ויקוד העם וישתחוו" )שם כ"ז(, ופירש רש"י "על בשורת הבנים".

בנים לאדם פרטי, אבל כאן  ניתנת בשורת  זו? מילא אם  איזו בשורה היא  לכאורה תמוה, 
ניתנה ההבטחה לעם שלם, דבר שהינו טבעי לחלוטין, שמתוך עם שלם יהיו שייוולדו להם 

בנים...
שייוולדו  הרשעים  הבנים  שאף  להם  היה  הבשורה  עיקר  "אך  וז"ל:  צדיק",  ה"פרי  מסביר 
להם, לא יודחו מכלל ישראל לעולם. ועל זה נאמר 'ויקוד העם וישתחוו', על בשורת הזרע 

שהבטיחם, שתהיה לזרעם קדושת ישראל לעולם!"
דברים משמחים אנו מובטחים - לבלתי ידח ממנו נידח...

טהרה,  רוח  הנידחים  בנינו  על  יערה  שהקב"ה  ולקוות  להתייאש,  ולא  להתפלל  להמשיך 
"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", אמן כן יהי רצון.

היתה  לא  יון  מלחמת  זצ"ל:  שכטר  אהרן  ר'  הרה"ג  המישרים  מגיד  שח 
מלחמה פיזית נגד הגוף. הם בקשו לקחת מאיתנו את הקדוש והיקר לנו 

מכל – את האמונה באלוקינו ואת התורה שהיא חיינו.
כאז גם היום, מנסים רשעי ישראל לגזול מאחיהם היהודים את האמונה 

בה' ואת המסורת היקרה של שמירת המצוות.
כמה  שם  ישבו  העצמאות,  יום  בערב  גן   רמת  למשטרת  נכנסתי  פעם 

קצינים ממוצא עיראקי כבני חמישים וקידמו אותי בברכת 'חג שמח'…
זכרתי את המעברות שבהן שוכנו עולי עיראק בהגיעם לארץ, ולא הבנתי: 
מבתים  באתם  במשהו?  עמכם  היטיבה  המדינה  האם  השמחה?  מה  על 
יפים ומסודרים, ופה הכניסו אתכם למעברות ושיכנו אתכם בפחונים עם 
של  ושמיכות  קש  מזרני  עם  קטנות  מיטות  על  שם  ישנתם  אזבסט.  גג 

הסוכנות שנפתרו בשיריים של בגדים.
"אמנם" – כך אמרתי להם – "אף אחד מכם לא נשאר במעברה, כולכם 
היכן המורשת שהיתה  וגם עבודה, אבל  דירות,  לכם  יש  היום מסודרים, 
לזקנים, כבוד לערכים של הדת, כל מה שהעיראקים הביאו  לכם? כבוד 
תוך  מכם  גזלו  זה  כל  את  מבבל!  שנה  אלף  של  מורשת  מארצם,  איתם 

מספר שנים!".
הקצינים פרצו בבכי, הם פתאום קלטו מה עשו להם, כמה נורא שיהודים 
מתנהגים כמו היוונים ועושים כל שביכולתם כדי להילחם בתורה, אבל בכל 
דור קמו החרדים לדבר ה' ולחמו את מלחמת ה'. הרדיפות היו רבות, אבל 
תמיד אנחנו ניצחנו. אין לזה הסבר טבעי, כי ברוב המקרים היינו מעטים 
מול רבים וחלשים מול גיבורים, אבל בסופו של דבר לא רק ששרדנו, אלא 

זכינו לראות בישועה שצמחה בזכות מסירות נפשם של יראי ה'.
בשנת תשי"ג התעורר צורך דחוף לדאוג לבנות ישראל למסגרת מתאימה. 
סמינר  את  להקים  והחליטו  נפגשו  ללבם  נגע  שהמצב  אברכים  שלושה 
"אור החיים". היו אלה אחי הרב צבי שכטר, הרב משה פרדו ורבי אליעזר 
בן דוד זצ"ל. הסמינר נפתח עם שלוש בנות בדירה ברחוב רבי עקיבא בבני 

ברק, וכעבור מספר שנים מנה הסמינר כשמונה מאות בנות!
בתקופה מסוימת, מחוסר מבנה ראוי, למדו הבנות בשעות אחר הצהרים 
בכתות הסמינר של הרב וולף. הדבר הביא תועלת גדולה למורות ולנשים 
העובדות בשעות הבוקר, שהעסיקו את תלמידות 'אור החיים' כמטפלות 
לילדיהן. כך נוצר מצב שהבנות שהגיעו מבתים הרחוקים מתורה היו בנות 
להן  דאגו  לפרקן  ובהגיען  ברק,  בבני  תורה  בני  של  משפחות  אצל  בית 
המשפחות לחתן ולהוצאות החתונה. אני בעצמי זכיתי לחתן שבע בנות 
כאלה, וכמוני עשו מאות אברכים! כך זכו אותן בנות ישראל כשרות לגדול 
במקום של תורה ולהינשא לבחורי ישיבה, שרבים מהם הנם כיום תלמידי 

חכמים גדולים, רבנים וראשי ישיבות!
יבנו  תורה  של  בתים  שאלפי  הקב"ה,  מגלגל  כיצד  לראות  נפלא  כמה 
נפשם  מסירות  ובזכות  הבנות  את  להציל  שהחליטו  בודדים  כמה  בזכות 
של האברכים! כך לימד אותנו מרן ה"חזון איש" זצ"ל: חושך לא מגרשים 
אחד,  נר  מדליקים  חשוך  הבית  כאשר  באור.  מגרשים  חושך  במקלות, 

להדליק את האור מתוך תחושת ערבות לכל יהודי.

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה 
לו כתנת פסים" )לז, ג(.

בגמרא מסכת שבת )דף י׳ עמוד ב׳( מובא: אמר רבא בר מחסיא אמר רב 
חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל 
משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו 

אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. 
לו תאומים. עלה  ונולדו  פוניבז׳ שזכה  בישיבת  מעשה שהיה בתלמיד 
התלמיד אל ביתו של ראש הישיבה, הגאון רבי אלעזר מנחם שך, כדי 

לבשר לו את הבשורה המיוחדת.
הישיבה  ראש  את  מכבד  הוא  כי  התלמיד  הודיע  הזדמנות  באותה 

בסנדקאות לאחד משני התאומים.
ומי יהיה הסנדק לבן השני? שאל הרב שך.

האחד  לבן  סנדק  יהיה  הישיבה  ראש  כי   - אברך  אותו  ענה   - חשבתי 
ואכבד את אבי בסנדקאות לבני השני.

אם כך - אמר לו ראש הישיבה - כבד את אביך בשתי הבריתות גם יחד, 
שיהיה סנדק בשניהם!

אולם רציתי שראש הישיבה יהיה הסנדק.
אסכים בשמחה - ענה הרב שך - רק אם אהיה סנדק אצל שניהם, אם 
היה. בהגיע מועד  וכך  כפי שאמרתי...  יהיה הסנדק  לא, מוטב שאביך 

הברית כובד ראש הישיבה להיות סנדק אצל שני התאומים גם יחד.
לאחר זמן שוחח אותו אברך עם ראש הישיבה בענין אחר ובתוך הדברים 

העלה את תמיהתו מדוע זה ביקש הרב להיות סנדק אצל שניהם.
חי  אינו  אדם  הרי  אתה,  יודע   - שך  הרב  ענה   - הסיבה  את  לך  אומר 
ומספרים  מאמרים  כותבים  הספדים,  עורכים  זמנו  ובהגיע  לעולם... 
יודע  - ומי  יומי  בשבחו ואולי גם מגזימים קצת... מבקש אני שבהגיע 
בני כמה יהיו אז בניך התאומים - אולי יטען האחד כלפי אחיו: אצלי הרב 
ביניהם קנאה ותחרות...  יכניס  זה  כי דבר  שך היה הסנדק! חושש אני 

לזאת אינני מוכן!

"וישאלהו האיש לאמר מה תבקש" )לז, טו(.
אותו ״איש״ - אמר הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק - מלמד אותנו ״מה 
תבקש״ - דהיינו שהחובה מוטלת על כל אדם להציב לעצמו מטרה אליה 
הוא מבקש להגיע, כאשר יעשה כן, אף אם המטרה היא הרבה מעבר 

לכוחותיו ויכולותיו יסייעוהו מן השמים להגיע ליעד שהציב לעצמו.
הטובים,  אפילו  החזקים,  שרצונותינו  רואים  אנו  רבות  פעמים  אמנם, 

אינם מתממשים, מדוע?
ענה על כך הרב יוסף שלמה כהנמן מפוניבז׳ בשם רבו בעל ה״חפץ חיים״ 
כי דבר זה הוא משום שהשאיפה שלנו אינה התשוקה היחידה שיש לנו 
כך  ומשום  זו  את  זו  הסותרות  שונות  בלבנו שאיפות  אלא מתרוצצות 

הרצון שלנו אינו חד משמעי ולכן אינו יוצא לפועל.


