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פרשת ויחי
י"ד בטבת התש"פ

במקום העבודה שלנו קר, קר מאוד, מצמרר. קם חבר ועשה מעשה: הביא מיחם 

ענק, כוסות, כפיות, תה, קפה, קקאו, סוכר וסוכרזית. יפה מאוד מצידו, אבל אין זה 

הכל. מידי שעה הוא קם, ועורך סבב במשרד. נוטל את כל הכוסות, רוחץ אותן, ומוזג 

לזה תה, לזה קפה. יודע מי שותה עם סוכר, מי אוהב עם הרבה חלב.

בקיץ היה אצלנו חם, במקום העבודה. הביל, ממש מחניק. בכל בוקר היה מגיע עם 

צידנית שומרת קור, מלאה פחיות שתיה. קולה, אורנג' דיאט... על חשבונו, בחינם.

מרימים גבה? נכון, חבר כזה נדיר למצוא. אבל נניח שיהיה אחד כזה, מה נאמר עליו? 

צדיק, גומל חסד מאין כמותו. בלא ספק. ובכן, גומל חסד - ודאי. אבל מאין כמותו - 

לא. יש כמותו, ואפילו יותר ממנו! יש גומל חסד רב יותר, גדול וחשוב יותר.

מי? הדברים כתובים בפרשתנו, בפסוק מפורש. בברכתו של יעקב אבינו עליו השלום 

ליהודה: ״חכלילי עינים מיין, ולבן שיניים מחלב׳׳. הגמרא מפרשת פסוק זה, ומעידה 

שזהו פשוטו של מקרא: ״אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 

האר לנו בעיניך, וזה טוב לנו יותר מיין. הראה לנו שיניך )בחיוך רחב(, וזה טוב לנו מחלב. 

והרי זה כדברי רבי שמעון בן לקיש שאמר: טוב המלבין שיניים לחברו )המחייך אליו( 

 - חיוך!  כן,   - - מחלב״. כתוב כאן, שחיוך  ולבן שיניים  יותר ממשקהו חלב, שנאמר! 

משיב נפש יותר מכוס חלב צונן בקיץ, מחמם יותר מגביע יין בחורף!

זה נכון לגבי מקום העבודה, ונכון לגבי בני ישיבה ואברכי כולל, הן חז"ל אמרו שתלמידי 

זה לזה כשמן. גם כשחלקו  ונוחים  זה לזה בהלכה,  חכמים שבארץ ישראל מנעימים 

״רוב מצוות התורה, לשמח את  והשלום אהבו״!  והתווכחו קיימו את הכתוב ״האמת 

וסופה  חסדים  גמילות  תחילתה  "תורה,  התורה!  שר   - מוילנא  הגאון  כתב  הבריות״, 

בענין  שמתחיל  ספר  זצ״ל:  מקלם  הסבא  וביאר  הגמרא.  אומרת  חסדים״,  גמילות 

מסויים, ומסיים בו - הרי זה הענין המרכזי בו, הבריח התיכון!

מעשה בראש ישיבה חשוב שבא לפני הבבא סאלי זצ״ל והשתבח בבנו שהוא תלמיד 

חכם, רך בשנים ואב בחכמה. ביקש את רשותו להרצות לפני רבנו מחידושי תורתו של 

בנו. נענה לו רבינו. פתח וציטט הלכה תמוהה ברמב״ם, הקשה מסוגיית התלמוד, ופתח 

בפלפול ארוך וסבוך, שבסופו התיישבה הקושיא, נהרו פני רבינו. נענה האב ואמר: ״בני 

זה, הגדול בתורה, זקוק לישועה בענין פלוני״, ברכו רבינו והרעיף על הבן שבחים.

״הדברים  השיב,  ״ודאי״,  הפלפול.  על  לדעתו  ושאלו  לחתנו  רבינו  פנה  והלך,  כשיצא 

נפלאים״. ״אמנם כן״, אמר רבינו, ״אבל הוא התעלם משתי מלים ברמב״ם, שסותרות 

את כל פלפולו״. פתח החתן את הספר, וראה כי אכן, הדברים מופרכים מיסודם. תמה: 

מדוע, אם כן, לא העיר לו רבינו על כך?

תמה רבינו על תמיהתו: ״יהודי שמח בבנו ומתגאה בו, ואני אסתור את שמחתו?!״

עמיתו,  את  איש  )תצערו(  תונו  ״ולא  יהודי!  להעציב  הוא,  מדאורייתא  איסור  והלא 

באונאת דברים הכתוב מדבר״!

וכל חיוך לזולת מצות עשה הוא! על אחת כמה וכמה - חיוך בבית לבני המשפחה. חובה 

הוא, הכרח!

אבל איך נחייך - וקצב החיים דוחק כל כך, מתוח כל כך, עצבני כל כך? יש עצה: ״פיקודי 

ה׳ ישרים, משמחי לב״. שיעור תורה - מוציא את האדם לעולם אחר, רגוע וזוהר. מביא 

אותו לשמחה, לשלוה, לטוב לבב. הוא ישוב אדם אחר, עם חיוך על שפתיו, עם אור 

בעיניו, יקל עליו לשמוח ולשמח. נרבה בשיעורי תורה – ונרבה אור בבית!

הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א  כותב בספרו: בכל 
הפעמים שעשירים רבים פקדו את ביתו, ובידם דורון 
ממשלת  ראש  של  לכבודו  ויאה  כנאה  לרבינו  חשוב 
ליבם,  נדיבות  על  ומוקירם  היה מחבבם  רבינו  התורה. 
ששהו  לבניו  אתר  על  ונותנה  מידם  המתנה  את  נוטל 
בצילו באותה שעה כדי לחזק את מוסדותיהם, פעמים 
יוסף שליט"א שכיהן  היה זה הראש"ל הגאון ר' יצחק 
לו  אז כראש ישיבת "חזון עובדיה", היה רבינו מושיט 
ישיבתך  החזקת  בשביל  "זה  באומרו:  המעטפה  את 
ולהאדירה",  תורה  להגדיל  עובדיה"  "חזון  הקדושה 
ופעמים לשאר בניו הגאונים, לכל אחד ואחד מהם יסד 

רבינו והקים מקום גדול של תורה.
כשמצבה  כי  אויערבאך,  דוב  אברהם  רבי  הגאון  סיפר 
הכספי של ישיבת "אור שמח" היה קשה עד מאד, פנו 
רבינו  את  ושיכנעו  להם,  שיסייע  זצוקל"ה  לרבינו  נם 
לנסוע לחוץ לארץ לטובת ישיבת "אור שמח" ולנאום 

שם בדינר את הנאום המרכזי.
לי  קל  כך  שכל  חושבים  אתם  "וכי  ואמר  רבינו  נענה 
ראשי  רב  שאני  הגם  מהעשירים,  כסף  לבקש  ללכת 
גם  פנימית,  בושה  לי  יש  על דלת עשיר  דופק  כשאני 

כשאני יודע שהמטרה למען הישיבות".
פנה הגר"א אויערבך לרבינו וסיפר מה שהיה עם הגאון 
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל: בזמנו עלה הרב אברמסקי 
וועד  לטובת  עתק  סכום  להתרימו  חשוב  גביר  אצל 
בדעתו  יימלך  ולבנתיים  למחר  הגביר  דחאו  הישיבות, 
לרב  הגביר  השיבו  למחרת  לבקשתו.  להענות  אם 
לי  על השולחן בתנאי שתבאר  נתון  הצ'יק  אברמסקי, 
יותר מן העושה"  )ב"ב ט.( "גדול המעשה  כוונת חז"ל 
היאך ייתכן שאני תורם חמישים אלף דולר ואתה שליח 
אברמסקי  הרב  השיב  ממני?  יותר  שכרך  הישיבות 
יושבים  גדול מאוד, בכספך  גביר, בודאי שכרך  לאותו 
עשרות  מפרנס  והנך  תורה,  עמלי  מאות  ושוקדים 
ומאות אברכים בני תורה לפרנסת החג, אך את הבושה 
על  לדפוק  שבאתי  בשעה  לי  שהיתה  בלב  והדפיקה 
דלתות ביתך לבקש סכום נכבד כזה – דפיקה זו עולה 

יותר מחמישים אלף דולר.
לשמע מעשה זה חייך רבינו, והסכים להפליג למדינת 
אך  שמח",  "אור  ישיבת  וביסוס  לחיזוק  לפעול  הים 
לבוא  רוצה  "אני  למעשה.  קודם  תנאי  אתר  על  התנה 
ולומר שיעור בישיבה, שהרי אני אצטרך לומר לנדיבי 
העם בחוץ לארץ שאני מכיר את הישיבה, ואיך אומר 
אומר  אם  ולכן  בישיבה,  הייתי  לא  שמעולם  אחרי  כך 
שם שיעור כבר אוכל לומר שאני מכיר את הישיבה"!...

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד 

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".

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


ביקורת מול 
מחמאות

לא הרבצתי, רק 
אמרתי...

בעולמנו קיימת כיום מודעות רבה למניעת אלימות פיזית. יש עונשים קבועים בחוק 
למי שמשתמש באלימות כלפי הכפופים תחתיו. מנגד, אין שום התייחסות לאלימות 

מילולית, על אף שהיא אינה פחותה ממנה בחומרתה.
ומאחים  המרפאים  טבעיים  מנגנונים  הבורא  טבע  פיזית,  לפגיעה  הנוגע  שבכל  בעוד 
ובמקרים  - אין לנפגעים שום מנגנון מרפא,  ופצע, הרי שבפגיעות מילוליות  כל כאב 
רבים, פגיעות אלו תשארנה צלקות לנצח. פגיעות אלו מסוגלות לקטול כוונות ושאיפות 
מוגזמת.  ביקורת  או  פוגעניות  אמירות  אותן  לולא  להתגשם,  אמורות  שהיו  טובות, 
מחמאות  להשפעת  ביקורת  מילות  של  השפעתן  בין  שהפער  מגלים  רבים  מחקרים 
הוא עצום, ולא לטובת כף המחמאות... ילדינו נחשפים לביקורת רבה ולאמירות שאינן 

מקדמות, אלא להיפך, הורסות וקוטלות.
במילה ביקורת אנו מוצאים אותיות קבר. ביקורת היא בעצם קבר אחים, להמון שאיפות 

וכוונות טובות, שהיו ואינן עוד... אי אפשר להאשים אף אחד בעניין. בסך הכל, אנו חיים 

בעולם שבו אנו שומעים בעיקר במה אנחנו לא בסדר, במה עלינו להשתפר. אין כמעט 

יום, שבו אנחנו לא שומעים מה עלינו לזכור, לעשות, לתקן וכו', בעוד שיכולים לחלוף 

ימים וחודשים בלי שיעצור אותנו סתם מכר, כדי להחמיא על משהו טוב שעשינו.

אין מה לעשות, אלו החיים ואלו האנשים...

אנחנו יכולים להיות צודקים ולהמשיך להביע ביקורת, אולם באפשרותנו לנסות להיות 

לנסות  ושבה אנו ממשיכים לחיות,  גדלנו  ולמרות האווירה הביקורתית שבה  חכמים, 

לשנות כיוון ולגדל את ילדינו באווירה מחמיאה ובונה.

תהיו",  "קדושים  הפסוק  על  זצ"ל,  מרוז'ין  הסבא-קדישא  בשם  ידועה  אמרה  קיימת 

יהודי  כמוני'!  "'יכול  ופירש:  אני...",  קדוש  לומר  תלמוד  כמוני?  "יכול  חז"ל  ופירשו 

לומר  תתרגל  לומר',  'תלמוד  ידי  על  וזה  ממש...  כמוני  גבוהות  לדרגות  להגיע  יכול 

לעצמך - 'קדוש אני'... אני קדוש, אני מיוחד... אמירות אלו תהפוכנה אותך לקדוש". 

אם זה "עובד" כשאדם משמיע מילים טובות לעצמו, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, 

כששומעים מילים כאלו מהסובבים. כששומעים שוב ושוב מאבא ואמא שהם מאמינים 

שאתה צדיק ואתה רוצה להיות טוב...

יִתי ה'"  "ִליׁשּוָעְתָך ִקוִּ
פשוט,  ביהודי  מעשה  זצ"ל:  שאול  אבא  הגרב"צ  ממקורבי  אחד  סח 
אמונה  בעל  יהודי  זהב.  ולב  עצום  חסד  בעל  אך  תורה,  מחיי  רחוק 
"אני  לי:  אמר  אחד  יום  הזולת.  למען  עצמו  למסור  שמוכן  שורשית, 
בשעה  "תבוא  לו:  אמרתי  שאול".  אבא  ציון  בן  מחכם  ברכה  רוצה 

פלונית, ותחכה. בהגיע תורך, תכנס".
ביניהם אברכים מופלגים  כשהגיע, המה הפרוזדור אנשים ממתינים, 
וגדולי תורה. כל אחד ומשאלתו, וכולם לפניו. המתין היהודי בסבלנות. 
לפתע נפתחה הדלת, רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל ליווה אדם החוצה, 

ראה את אותו יהודי, וסימן לו בידו להיכנס עמו, לפליאת כולם.
כאשר נכנסו לחדרו, אמר לו רבינו בזו הלשון: "אני בשבילך. תאמר מה 

אתה מבקש, ותקבל!" כך סיפר האיש.
בלי  רביעית  בקומה  גילה,  בשכונת  דירה  לי  "יש  ואמר:  היהודי  פתח 
מעלית. עכשיו בונים בפסגת זאב, הייתי רוצה למכור את הדירה בגילה 

ולקנות בפסגת זאב".
שאל רבינו: "מסרת את הדירה למתווך?"

ענה: "לא, אבל פרסמתי בעיתון. אף אחד לא מעוניין לקנות בקומה 
רביעית בלי מעלית. יש היצע גדול של דירות בקומה נמוכה".

הוסיף רבינו וחקר: "כבר חתמת חוזה בפסגת זאב?"
אמר: "לא, רק התעניינתי, ושמתי כבר עין על דירה נאה".

אמר רבינו: "עד מחר, הכל יסודר. אתה יכול לחתום על החוזה!"
בחוץ.  הממתין  הרב  הקהל  אל  ויצא  רבינו  של  ידו  את  היהודי  נישק 
רביעית, תמכור  בגילה בקומה  דירה  לי  "יש  ואמר:  פניו למתווך.  שם 

לי אותה"…
בקומה  בגילה,  אצלי  שרשומה  החמישים  הדירה  "זוהי  המתווך:  ענה 

רביעית, תתפלל שתוך שנתיים תימכר"…
אמר לו: "מה אכפת לך, תציע גם אותה".

משם, פנה לקבלן שבנה בפסגת זאב ואמר לו: "התעניינתי על דירה 
פלונית, באתי לחתום".

עד  שיביא  הבטיח  והקונה  הפרטים,  כל  את  ביניהם  וסיכמו  ישבו 
הערב את דמי הקדימה. חזר לביתו שבגילה, והמתווך הגיע עם אדם 
שהתעניין. לפני שעה נכנס למשרד התיווך, שמע וביקש לראות. סייר 
בדירה והיא מצאה חן בעיניו, הגיעו לעמק השווה, כתבו חוזה ונתן דמי 

קדימה.
"מימיי", אמר המתווך הנרגש, "לא ארע כדבר הזה. למכור דירה בתוך 
והחוזה  לקבלן,  המוכר  חזר  הקדימה  דמי  עם  מהצעתה??"  שעתיים 

נחתם עוד לפני השקיעה!
כמופת ופלא – אמר המספר יש עשרות ומאות כמוהו. אבל מהיכן ידע 
רבינו בסקירה אחת שלפניו יהודי שכולו חסד, כולו לב, והקדים תורו, 

והבטיח ישועה?
אין כאן אלא תשובה אחת: "והריחו ביראת השם!"

והוא  אפרים  ראש  על  וישת  ימינו  את  ישראל  "וישלח 
הצעיר" )מח, יד(.

מדוע – שאל רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ החיים" – זכה 
אפרים להתברך לפני מנשה?

משום שהתורה העידה עליו כי הוא "הצעיר"! כלומר שלא התגאה 
והתנהג במידת הענווה.

כל ימיו התרחק ה"חפץ חיים" מן הכבוד, ובכל פעם שקיבל מכתב 
ובו כתובים תארים המפליגים בשבחו, מאס בכבוד זה מאד.

זאב, המגיד מישרים של  רבי  פעם אחת סיפר ה"חפץ חיים" בשם 
העיר וילנא: 

מעשה בכפרי אחד שהיה עם הארץ גדול, אולם למד את לוח השנה 
בעל פה. בכל פעם, כאשר שאלו אותו מתי יהיה המולד ומתי יחול 
חג פלוני, השיב על הכל מיד. כעבור זמן הכתירו אותו בתואר רב. לא 

חלפו ימים רבים והוא עצמו השתכנע כי תלמיד חכם גדול הוא...
"הגר"א"  לביהכ"נ  ונכנס  וילנא,  לעיר  זה  כפרי  הזדמן  אחת  פעם 

להתפלל מנחה. 
לאחר התפילה התקרב אל שלחן הלומדים אשר ישבו ופלפלו בדברי 
מילה  אף  הבין  שלא  משום  חתנים,  בין  כאבל  ביניהם  וישב  תורה, 

מדבריהם...
זה הוא הכבוד – סיים ה"חפץ חיים" – אך דמיון בלבד...

"יששכר חמור גרם" )מט, יד(.
רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים", העריך מאד את מחזיקי 
התורה, והמשיל עליהם משל – למה הדבר דומה? למלך אחד אשר 

היה לו בצבאו חייל אמיץ, שהיה נלחם בשונאיו בחירוף נפש.
בגודל מסירותו לאדונו, היה החייל מכין בעצמו את החיצים למלחמה.
פעם אחת, באמצע המלחמה, נגמרו החיצים אשר הכין, משום כך, 
פנה אל המלך ושאל: אדוני המלך, האם יכול אני להשתמש בחיצים 

שהכין חייל אחר?
 – המלך  ענה   – משתמש?  אתה  חיצים  באיזה  משנה  זה  מה  וכי 

ובלבד שתנצח במלחמה!
כן הוא הנמשל – סיים ה"חפץ חיים" – כל ימי האדם בעולם הזה 

מלחמה ארוכה, המלחמה ביצר הרע!
המסייעים  החיצים  הם  ה',  בדרך  אותם  המחנך  האדם,  של  בניו 

למלחמה.
אדם שאין לו בנים – ראוי שיחזיק בממונו אנשים אחרים העובדים 

את עבודת ה'.
כאשר תסתיים המלחמה בניצחון, ודאי הניצחון יחשב גם על שמו.


