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פרשת ויצא תשע"ט
איך "נפטרים" מהצרות...

בפרשת השבוע, פרשת "ויצא", למדים אנו מוסר 
ה', בעל  עובד  בן תורה,  כיצד   – גדול מאד  השכל 
אמונה גדול מאד, מתגבר על כל המכשולים ומנצח 
את כל הגיבורים החיצוניים, ומבטל את כל הדינים 
והקליפות ומצליח בכל מעשיו בעולם הזה לדורות 

עולם, דורות ישרים מבורכים.
יעקב  "תולדות",  פרשת  הקודמת,  בפרשה  הנה, 
אבינו מקבל הודעה קשה מאד מרבקה ִאמו על כך 
שנאמר לה ברוח הקודש על רצונו של עשיו להורגו 
)בראשית כז, מב(. נורא ואיום! כאשר לבסוף, רבקה אמו 

ויצחק אביו מצווים עליו לילך לחרן. ויעקב אבינו 
לחרן,  ויוצא  ואמו  אביו  של  השליחות  את  מקיים 
)שם  ָחָרָנה"  ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב  "ַוֵּיֵצא  שנאמר: 

כח, י(.

אליפז  מגיע  מעשי,  באופן  חרנה,  בדרכו  וגם 
להורגו ולא מפחד ממנו כלל. ומסתברא שהיה יכול 
יעקב אבינו להכות אותו מכה אחת ולהטמינו בחול, 
אך יעקב אבינו, במקום זאת, נותן לו את כל ממונו 

וממשיך בדרכו לחרן.
אותיות   – הארמי  הארמי,  לבן  בבית  ובחרן, 
מאה  מונים  עשרת  עליו  משקר  לבן  "הרמאי", 
יום ולילה בעבודה  פעמים, וגם יעקב אבינו עובד 
ֹחֶרב  ֲאָכַלִני  ַבּיֹום  "ָהִייִתי  קשה מאד, וכמו שנאמר: 

ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה" )שם לא, מ(1.
והשאלה הנשאלת היא – מהיכן הכוחות האדירים 
האלו של יעקב נגד שלושה אויבים קשים – עשיו, 

אליפז ולבן הארמי?
לא סתם בן תורה.

)על  הקדוש  בזוהר  שמצינו  מה  להוסיף  יש  ועוד 
הפרשה דף קנד:(, שבזכות יעקב מתקיים העולם, ובזכות 

בזוהר  מובא  ועוד  אבינו2.  אברהם  התקיים  יעקב 
ַיֲעֹקב  ֶׁשֵאל  "ַאְׁשֵרי  הפסוק:  על  קצח.(  )ויקהל  הקדוש 
כפשוטו  ה(,  קמו,  )תהלים  ֱאֹלָקיו"  ה'  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ה'.  אל  תמיד  אבינו  יעקב  של  והציפיה  התקוה   –
בשי"ן  "ִׂשברו"  לקרוא  לא  הקדוש,  הזוהר  ומוסיף 
שמאלית, אלא "שִׁברו" בשי"ן ימנית, לשון "ֶׁשֶבר". 
כלומר, יעקב אבינו מוכן להישבר לגמרי לכבוד ה', 
"ֵלב  בבחינת  להיות  עצומה,  ואהבה  מסירות  ממש 
מאד  בזה  ולהיות שמח  יט(3,  נה,  )תהלים  ְוִנְדֶּכה"  ִנְׁשָּבר 
מאד. והפסוק משבח באופן מיוחד את יעקב אבינו 

בחיר שבאבות.
ועוד, שיעקב אבינו מציל את אברהם שהיה שקול 
כנגד כל העולם )זוה"ק פר' וירא קה:(, וממש אברהם אבינו 
שהוליד  אבינו  יעקב  בזכות  ורק  אך  מהאש  ניצל 

שבטי יה בשלמות )שם פר' אחרי נז.(.
 63 שבגיל  אותנו  מלמד  תולדות(  )ס"פ  רש"י  ועוד, 
יעקב קיבל את הברכות מיצחק והלך ללמוד תורה 
ונטמן בבית שם ועבר 14 שנה ועסק בתורה עד גיל 
77 )ועיין מגילה יז.( וגם בלילה לא שכב במיטה )מד"ר פרשה 

סח(. ויעקב אבינו זכה להיות בחיר שבאבות.

ומפורש במשנה )אבות פ"א מ"א(, על שלושה דברים 
העולם עומד: על התורה – כנגד יעקב, ועל העבודה 

– כנגד יצחק, ועל גמילות חסדים – כנגד אברהם. 
ובגיל 77 הגיע יעקב לחרן ועבד 7 שנים אצל לבן, 
כידוע.  ורחל,  לאה  את  נשא  שנים   84 בן  וכשהיה 

ויעקב אבינו זקן ויושב בישיבה )יומא כח:(.
הכוחות  מהיכן   – מתעצמת  השאלה  כן,  ואם 

הרוחניים האדירים האלה של יעקב אבינו?
הכחות של יעקב הם פרי היגיעה והמאמץ בתורה 

ויראה
לקיים  זכה  אבינו  יעקב  שבאמת  לבאר,  ויתכן 
ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָהָאָדם  "ּומֹוַתר  הפסוק:  את  בשלמות 
ָאִין ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל" )קהלת ג, יט(. כלומר, העמל והיגיעה 
אבינו  יעקב  של  והנוראים  הגדולים  העצומים, 
בתורה ויראה, אשר גם בלילה לא שכב במיטה, הם 
הם הסימן לאהבת התורה, וממילא מביאים לזלזול 
בכל עניני העולם הזה, ממש הרגשה של "הכל הבל 
הבלים". יעקב אבינו לא התלהב ולא התרגש – לא 
ושמר  ולא מכלום!  מתאוות  לא  מכבוד,  לא  מכסף, 
על הקדושה כל ימיו ממש )עיין יבמות עו.(. ואם כן, אחר 
שהגיע להשגות כאלו כתוצאה מעמל התורה, בודאי 
ולא התרגש לא מעשיו, לא  ולא נבהל  שלא חשש 

מאליפז ולא מלבן, כולם הבל הבלים!
כאשר יש עמל תורה גדול שכזה, יש כאן עלייה 
רוחנית גדולה מאד מאד וזוכים להרגיש אחרי עמל 

תורה כזה שכל העולם הבל הבלים.
שלמות באמונה מכח התורה

ובעומק יותר, האמונה והדבקות שלהן זכה יעקב 
באופן  והרגיש  ביותר,  גבוהות  בהשגות  היו  אבינו 
מעשי שהכל מהשמים בלבד, ואי אפשר לפגוע בו 
לרעה. ולכן, אין לו גם פחד מעשיו ואליפז הרוצים 
להורגו, כי הוא עוסק בתורה, והתורה אגוני מגנא 
ואצולי מצלא )סוטה כא.(. ובעיקר, שמכח התורה זכה 
לשלמות באמונה של "ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" )דברים ד, לה(, 

ואין לחשוש ולא לפחד כלל ועיקר.
לו  ואין  ממונו  כל  לקח  שאליפז  כאן,  והחידוש 
כלום. והנה, כשהגיע לחרן מתחיל לחזור רגלי להר 
מעשיו  חושש  לא  ועדיין  להתפלל,  כדי  המוריה 
הרשע ולא כלום. ומהשמים קפצה לו הדרך )עיין חולין 
צא:(. ורואים כאן שמכח גדלות עצומה של התמדה 

עצומות  להשגות  זוכים  ממש,  ולילה  יום  בתורה 
באמונה ולא מפחדים כלל ועיקר.

"חיות רעות" פוגעות רק בראש
ובזה מבואר הפסוק בפרשה )כח, יא(: "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני 
ופירש רש"י, מפני חיות  ְמַרֲאֹׁשָתיו",  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום 
ואין  גלוי  גופו  כל  כאשר  יעזור  מה  וקשה,  רעות. 

עליו הגנה ולא כלום, ועדיין הסכנה קיימת?! 
יעקב  כי  ללמדנו,  הקדושים  חז"ל  כוונת  אלא 
חכמה,  על  כלומר  הראש,  על  שמר  ע"ה  אבינו 
בינה ודעת, שלא להיבהל ולא לחשוש כלל ועיקר 
בלבולים  לחרדות,  להיכנס  ולא  האלה,  מהרשעים 
אבינו,  יעקב  אדרבא,  אלא  הדעת.  ישוב  וחוסר 
14 שנה  ולילה  יום  בזכות עמל התורה הגדול שלו 
ואמונה  מאד  גדולה  ה'  לקירבת  זכה  הפסקה,  בלי 
"ִחְזקּו  בבחינת  גדולה,  ביטחון  והרגשת  ודבקות 
ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל ַהְמַיֲחִלים ַלה'" )תהלים לא, כה(, והלך 

עם זה לחרן והיה רועה את צאן לבן.
גם בשדה עם הכבשים ניתן לעבוד את ה‹ יתברך

העיזים  הכבשים,  הצאן,  בעבודת  שם,  וגם 
והפרות, זכה להשגות רוחניות גדולות. וזה נקרא: 
)ויצא  הקדוש  בזוהר  משמע  וכך  ְמַרֲאֹׁשָתיו"4.  "ַוָּיֶׂשם 
קסב:(, שכאשר יעקב אבינו עבד אצל לבן במקלות, 

לח(,  ל,  )בראשית  ַהָּמִים"  ְּבִׁשֲקתֹות  ָּבֳרָהִטים  ִּפֵּצל  "ֲאֶׁשר 
קיים בזה מצוות הנחת תפילין, עיין שם. 

ויתכן לפרש, מה זה תפילין? דבקות בה', כנגד 
הלב וכנגד המח, ולכוון לשעבד את כל גופו להיות 
עבד ה' )עיין שו"ע סי' כה ס"ה(. וממילא כאשר יעקב אבינו, 
איש האמונה הגדול, יודע שהעולם הזה הבל הבלים 
רגע,  כל  פרטית  השגחה  עליו  ויש  מהשמים  והכל 
שזה  בזמן שהוא בשדה עם הכבשים מכוון  גם  אז 
מהשמים. וגם כשמתקן את המים על ידי המקלות 
בקיץ  נורא  שרב  מרגיש  כאשר  וגם  מהשמים.  זה 
בשדה ואין מטריה ואין שמשיה ואין מזג ואין כלום, 
עליו  שומר  אשר  יתברך  ה'  את  שיש  מרגיש  הוא 
תמיד. וכן, בחורף – רוח סערה, חושך, אפילה וקרח 
במסירות  ולילה  יום  משגיח  בשדה  והוא  בלילה, 
ומרגיש כל רגע דבקות  )עיין ב"מ צג:(,  שמירה מעולה 
בה' יתברך. ואז בודאי זה כמו תפילין, זה עבד ה', 
זה עבודת ה', זה כבוד שמים וזה רצון ה' יתברך וזה 

שליחות של יצחק ורבקה.
וכנראה שהזוכה להשגות באמונה מרגיש באמת 
שהעולם הזה הבל הבלים, ולכן לא מקפיד, לא שונא, 
לא כועס, לא דואג, לא בלחץ ולא נעלם ולא כלום.

להגיע  מאד  שקשה  אבינו  מיעקב  ללמוד  ויש 
להשגות באמונה, השגות בשמחה, השגות בעבודת 
ופיזור  בלי תורה. כשאין תורה, יש ראש עקום  ה' 
לקירבת  יגיע  וכיצד  הדעת.  ישוב  וחוסר  הנפש 
גם  זוכה  לתורה,  באמת  שהזוכה  אלא  באמת?!  ה' 
בודאי  וזה  ה'.  לעבודת  וגם  לשמחה  גם  לאמונה, 
הקפידות  הביזיונות,  החרדות,  כל  את  מסלק 
ואברהם אבינו  וכל מיני מרעין בישין.  והבלבולים 
לשלמות  שהגיע  עד  שנה   40 אמונה  למד  ע"ה 

באמונה )עיין כ"מ פ"ק מהלכות ע"ז(5.
וכידוע, רועי צאן פסולים לעדות )סנהדרין כה:( ולא 
נאמנים בשבועה )ב"מ ה:(, וזה תוצאות של ראש עקום 
ונכשלים בגזל רחמנא ליצלן. ומאידך, יעקב אבינו 
רועה צאן, דוד המלך רועה צאן ומשה רבינו רועה 
צאן, וזכו להיות ולעשות עבודת קודש וזכו להיות 

מרכבה לשכינה.
עמוד התפילה

"אבות",  בברכת  כשאומר  העמידה,  בתפילת 
יש  יעקב",  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם,  "אלוקי 
על  והשגיח  אברהם  על  השגיח  יתברך  שה'  לכוון 
גדולה  פרטית  בהשגחה  יעקב  על  והשגיח  יצחק 
וכדאי  ברוחניות.  רבות  למעלות  וזכו  ועצומה, 
עלי  גם  תשגיח  עולם,  של  "ריבונו  ולכוון  להוסיף 
בעין טובה, שאזכה תמיד לעליה רוחנית, לקדש שם 
שמים לדבקות בך תמיד, להשגות נוספות באמונה". 
וזה עושה רעש גדול בשמים. והלואי שנזכה לכך, 

אמן ואמן.

1. ובגמרא )ב"מ צג:, עיין שם( למדים מהנהגתו של יעקב אבינו כיצד 
ואפילו מגיע  והעיזים,  צריכים רועי צאן להשגיח על הכבשים 

אריה באמצע הלילה.

2. וזה כוונת הפסוק )ישעיה כט, כב(: "ֹּכה ָאַמר ה' ֶאל ֵּבית ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר 
ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם", עיין שם.

3. ובבחינת "ִּכי ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ָכל ַהּיֹום" )תהלים מד, כג( )זוה"ק ויקהל שם(.

4. וידע לשמור על הראש )עיין קול יהודה לרבינו הגר"י צדקה זיע"א(.
5. וכל זה מכח התורה שלמד אברהם אבינו ואז התמקד באמונה 

40 שנה.

"ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל"
                                                      )קהלת ג, יט(

* לנוהגים 40 דקות: 16:04

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גיליון מס': 251 פרשת: ויצא שבת קודש ט' כסלו תשע"ט )17 בנובמבר 2018 למניינם(
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"
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להתענג על ה'כך מייצרים "שלוות נפש"
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
איתי  והוא שוחח  בעניות מחפירה,  ילדות קשה  יקר שעבר  פגשתי אדם 
על העניים של פעם. אלו שלא היה להם מה לאכול, שהולכים לישון עם בטן 
ריקה וקמים עם בטן ריקה עוד יותר, ואז מחפשים הזדמנות שתסייע לגייס 
את השקלים הראשונים של היום בכדי לקנות ארוחת בוקר. והוא אמר לי: 

"היום לא יודעים מה זה עוני! פעם היו עניים באמת"...
בני העולם,  רוב ככל  היום, שזה  "לעניות דעתי, העניים של  לו:  אמרתי 
עניים הרבה יותר מהעניים של פעם. כי פעם המינימום שהיה לאנשים היה 
"אפס", ואילו היום יש לכולם "מינוס". לעניים של פעם לא היה תמיד מה 
לאכול, אולם מעולם לא היה להם חוב של שקל. אם לא היה שקל בכיס – לא 
ו-30 אלף שקל   20 ומרוויחים  עובדים  היום  העניים של  אוכל בצלחת.  היה 
לחודש, אבל חיים ב25 ו-35 אלף שקל. צוברים כל חודש גירעון של עוד 5 
ואז אחת  מינוס.  ל-60 אלף שקל  ובסוף השנה מגיעים  מינימום,  אלף שקל 
מהשניים – או שלוקחים הלוואה נוספת או שמוסיפים עוד שעות לעבודה. 
והם מרגישים מפרנסים בכבוד, מרגישים חזקים. כל "עובד" כזה תופח לעצמו 
על השכם ואומר: "אני מרוויח בחודש את מה שאבי לא עשה בשנתיים". ואז 
לאות הערכה על העבודה הקשה – יוצאים לנופש שלוש פעמים בשנה במקום 
יוקרתיים  למקומות  זמן  יותר  להרבה  לחו"ל  טסים  אחת,  פעם  או  פעמיים 
יום  יותר, ואומרים לך: "מה אתה רוצה? ברווחים שאני עושה מדי  ויקרים 

מגיע לי גם קצת לנוח", אז מי יותר עני?".
בן שיחי, שאופיו הגון יותר מהממוצע, הודה לממצאים, אולם באותה נשימה 
ציין שבמבט שטחי זה נראה שהעניים של היום חיים טוב יותר מהעניים של 
ממי  יותר  טוב  ישן  לכאורה,  רעב,  שישן  מי  כי  הסתכלות...  של  עניין  פעם. 
שחושש בכל בוקר מהשיחה התורנית של הפקיד בבנק, ומהסיכוי של לאבד 
כלכלית  להתרסקות  המתמיד  ומהחשש  תשולם,  שלא  משכנתא  בגלל  דירה 

בתוכנית הניהול: "נוציא תמיד יותר ממה שנכניס וניקח הלוואה נוספת"...
ידידי, כלכלן בטבעו, שיבר את אזני במחקר שגילה את הממצא דלהלן: לא 
משנה כמה אדם מרוויח, תמיד הוא מבזבז יותר, וככל שהוא עשיר גדול יותר 
הוא מבזבז יותר מהכסף שיש לו. רק במימדים גבוהים במיוחד של הכנסות 
זה רק משום  וגם  שאליו מגיע האדם הוא מבזבז פחות ממה שהוא מכניס, 

שכבר אי אפשר לבזבז כאלו סכומים"...
מגיע שלב שאליו אתה מגיע ואתה כבר חייב להיעצר בהוצאות. מה תעשה? 
תחתוך דולרים בסלט?! אז עושים את הדברים "המינימאליים" שאיתם אפשר 
לחיות – אוכלים פי עשר מכולם, טסים פי עשר מכולם, אבל משום מה הכסף 

לא נגמר, כי הוא נכנס בכמויות אדירות.
אולם, עד שמגיעים לסכומים ההזויים הללו, בני אנוש בדרנו חיים ומבזבזים 
יותר ממה שיש להם. כלומר, כל אדם בעולם, נכון להיום, הוא עני הרבה יותר 
מהאנשים של פעם. אז היו מקרים שהיו אנשים נורמאליים שאומרים: "אין 
לי כסף, אין בנק שמממן לי את הסעודה או את הנופש הזה, אז אני לא יוצא 

לנופש, לא אוכל את סעודת היוקרה הזאת". היו כאלה...
הבנקים הגיעו למסקנה שאנשים אוהבים להתעלל בעצמם, ומאז התפתחה 
ריהוט  יוקרתית,  דירה  תרכוש  הלוואה,  קח  בוא   – שאומרת  שלמה  תורה 
יוקרתי, רכב יוקרתי, אבזור יוקרתי. ואז פשוט תחליט לשפץ, לחדש, לאבזר, 
מהמושגים  יותר  ורכוש  הלוואה  קח  ובקצרה:  לנופש.  לחזור  לחו"ל,  לצאת 
שור  הגרוע  ובמקרה  בנקים  חובות,  של  עבד  ותהיה  מהיכולות,  יותר  שלך, 

אפור שחור או בעל כל צבע קודר אחר.
מה שקורה  קורסים.  באמת  לא  מגלה שאנשים  היא  טיפשה,  לא  המערכת 
בפועל זה שהם עובדים קשה יותר, מגייסים עוד כסף, לוקחים כסף מהמשפחה 

כדי לכסות את החובות, ולבסוף גם אם מישהו ניזוק, זה משתלם לכולם.
עבודה,  שעות  להוסיף  לעובדים  גורם  המותרות  מחיי  והעומס  הלחץ 
לבוסים להכפיל את הרווחים, לתאגידים הממשלתיים והפרטיים לגזור מיסים 
וקופונים יתרים - סוג של עגלה דוהרת שמעניקה לכולם את התחושה של 

"הנה אני חי חיים של עשיר, יחסית לאבא הדלפון שהיה לי"...
אבל אבא שלך היה יכול לישון בכל יום "בין שתיים לארבע", ולצאת ביום 
בבית  ולשכוח  לבית,  מוקדם  ערב  בכל  ולהגיע  מהעבודה,  בצהריים  שלישי 
מהעבודה עד למחרת, ולא לזנק לכל "צלצול" טלפון / סמס / מייל / ווטסאפ 
או שאר מרעין בישין. אבא שלך היה אבא, בעל, אח ואפילו בן במשרה מלאה. 

אתה לא ממלא אפילו תפקיד אחד מהם בחצי משרה...
שעה  השעה,  מפני  הנדחה  וכל  דוחקתו.  השעה  השעה,  את  הדוחק  "כל 
נדחית מפניו" )ברכות ס"ד ע"א(. זה בדיוק ההבדל בין הדור הזה לדור הקודם. בדור 
הקודם, אדם היה אומר לעצמו: "השעה דוחקת אותי? אני לא דוחק אותה, 
אמתין בצד עד שיגיע היום שלי". ויום יבוא והיה מגיע היום שלו. הדור שלנו 
הוא דור שדוחק את השעה, זה דור שאומר: "אין לי כסף? אני אחיה כאילו יש 

לי כסף, אעבוד יותר קשה, אוסיף משמרת".
וכבר מגיע דור חדש יותר, "עבד" גדול יותר לחיי "העושר"... אין לי כסף? 
אני אלמד איך מוכרים דרך האינטרנט שואבי אבק, ואני אעשה את זה לאחר 
שעות העבודה מהבית". אתה שואל אותו: "אבל למה?!". הוא עונה לך: "אני 

המיליונר הבא"...
אלו בעצם דוחקים את השעה, ומי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו.

אין לך כסף? אל תשתולל, אל תלך לנופש, אל תאכל במסעדה היוקרתית, 
תאכל "לבינתיים" קרקר עם גבינה ועגבנייה.

זה נכון לגבי פרנסה וזה נכון גם לגבי חינוך הילדים. מה אתה רוצה מהילד? 
או שהוא בעולם המושגים שלך או שהוא לא. אם הוא לא במושגים האלה, 
מה אתה דוחק אותו? מה מחייב אותך עכשיו לגרום לכך שהוא יתפקד בדיוק 
כמו שאתה רוצה, וילמד בדיוק כמו שאתה אוהב, ויהיה עדין נפש ואציל רוח 
בדיוק כמו שאתה מאמין שהוא אמור להיות? מה לך ולו? הוא לא בדרגה הזו? 
או שתהפוך אותו בדרך חינוך נכונה לבעל דרגה כזו או שתתעלם. הדוחק 
והלחץ שאתה משדר להתנהגות וליכולות שלו, במקרה הטוב לא יעשו כלום, 

ובמקרה הגרוע יהרסו את הסיכוי לשינוי לטובה בהמשך הדרך.
הדוחק בחינוך הילדים נובע, בדרך כלל, לא בגלל שאנחנו רוצים "לחנך" 

את הילד, אלא בגלל שאנחנו רוצים "ילד מחונך".
אנחנו לא רוצים לעבור את התהליך הארוך והמייגע הזה שנקרא "חינוך", 
אנחנו רוצים קיצור דרך, משהו שיעניק לנו כאן ועכשיו ילד עדין ומתחשב, 

אהוד על מוריו וחבריו, מצטיין בכל מקצוע, ובקיצור: יצרן נחת 24/7.
כלומר, אנחנו דואגים לעצמנו – איך זה יראה בעיני החברה? איך זה יראה 
בעיני? אני עושה בושות... אני אבא שלא מצליח עם הילדים שלו, הם לא 
גדלים בצורה שאני רוצה שהם יגדלו. זהו היסוד המבדיל בין הורה שמעוניין 
בן  של  תוצאה  לראות  שמעוניין  להורה  חינוך,  של  תהליך  בנו  עם  לעבור 
מחונך. הורה מחנך אמיתי, רוצה להיות עם ילדו בחווית החינוך, לעמוד לצידו 
במשברי החיים, לשמוע את מצוקותיו ולפתור אותן, ובשום אופן לא "רק" 

לקבל מוצר מוגמר.
ואשר על כן, גם על זה נאמר "כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו". "כל 
תחשוב  עמוק,  תנשום  תירגע,  הצידה,  זוז  דוחקו".  הילד  הילד,  את  הדוחק 
לגרום  יכול  מה  בראש?  לו  עובר  מה  כזו?  בצורה  לילד שמתנהג  קורה  מה 
יפה  להתנהג  "לרצות"  לו  לגרום  יכול  מה  מוקדם?  מחר  לקום  "לרצות"  לו 
טוב,  להתפלל  טוב,  ללמוד  "לרצות"  לו  לגרום  יכול  מה  וחבריו?  אחיו  עם 
ובעצם לעשות לך נחת? תחשוב, ותחשוב במקומו, במבט שלו, בהבנה שלו, 

בילדותיות שלו.
ובפסוק אחד: "ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה" )משלי כב, 
ו(. לא על פי דרכך, לא על פי הבנתך, ולא על פי קיצורי הדרך שלך – על 

פי דרכו!
יזכנו ה' יתברך לנהל אורח חיים מחונך, ולחנך את בנינו באהבה, ולחוות 

הצלחה בשני המישורים ובכלל.
וברוכים תהיו!
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חימום תבשיל שבושל במיקרוגל על גבי הפלטה
"דעת  בעלון  פסק  שליט"א  הרב  מורנו  שאלה: 
לחמם  שאסור  תשע"ט(  תולדות  )פרשת  האחרון  זקנים" 
שנתבשל  צורכו  כל  מבושל  תבשיל  הפלטה  על 
"הלכה  דברי  מעיניו  שנעלם  ופלא  במיקרוגל. 
הרב  הגאון  התורה,  גדולי  מועצת  לחבר  ברורה" 
אוכל  לחמם  לכתחילה  שפסק  שליט"א,  יוסף  דוד 
שנתבשל כל צורכו במיקרוגל על גבי הפלטה )הלכה 

ברורה סי' שיח דף קעט(.

הוראה  מורי  מכמה  זו  הערה  קיבלתי  תשובה: 
כמוהו  מי  שליט"א  ברורה  הלכה  ובעל  מובהקים. 
ברורה,  הלכה  בעל  של  הגדול  והיסוד  מורה. 
לאכילה.  וראוי  צורכו  כל  מבושל  זה  שבמציאות 
תבשיל  לחמם  שמתיר  מגדים  מהפרי  כן  והוכיח 
שנתבשל בחמה כל צורכו שכבר נתפעל מבישולו. 
במיקרוגל,  הדין  והוא  בישולו.  השלים  כלומר, 
ודבריו  הפלטה.  גבי  על  בשבת  לחמם  שמותר 
ונופת  מדבש  ומתוקים  רב,  ומפז  מזהב  נחמדים 

צופים.
למעשה, מרן רבינו הגדול זיע"א לא מתפעל ולא 
דן לפי הסברא, אלא מסתפק וחושש ולא מכריע. 
ולא שמיע ליה, כלומר לא סבירא ליה. ואֹנכי הקטן 
רוצה לבאר חומרת מרן רבינו זיע"א, שאף שכולו 
דידן נטה קו להחמיר  מלא בֹכחא דהיתרא, בנדון 
ולא שם את הפרי מגדים מול עיניו, והטעם כדלהלן.
חז"ל אומרים )שבת מ:(, כלי ראשון מבשל, כלי שני 
)שהסיבה  כתבו,  )ד"ה ושמע(  ובתוספות שם  לא מבשל. 
ראשון  מכלי  שיצא  מאחר  היא(  מבשל  אינו  שני  שכלי  לכך 

ודופנות מקררות וכו'. ורבינו הגדול, דעתו בקודש 
אז  הקדושים,  חז"ל  כן  זה, שלאחר שפסקו  בענין 
גם אם כלי שני 70 מעלות וכלי ראשון 45 מעלות, 
ראשון מבשל ושני לא מבשל. ההלכה זה לא מדעי 
ולא פילוסופי ולא שכלי ולא הגיוני, אלא בבחינת 
"כל  בבחינת  ו(,  קמח,  )תהלים  ַיֲעבֹור"  ְוֹלא  ָנַתן  "ָחק 

שיעורי חכמים כן הוא" )עיין כתובות קד.(.
ורבינו הקדוש מרן זיע"א מביא כלל זה )של "הלכה 
זה לא היגיון"( גם על כלי ראשון וכלי שני )עיין חזו"ע שבת ד 

דף שצד(, ובזה דחה מרן זיע"א שם את כל דבריו של 

הספר היקר "מנוחת אהבה", שטענותיו חזקות לפי 
השכל והטבע )פיזיקה בלע"ז(, עיין שם.

ומצינו כיוצא בזה בכלי שני שבתוכו דבר גוש 
וכן  צונן  מרק  עליו  לערות  שמותר  רותח  ממש 
דף  ד  שבת  חזו"ע  ו,  דף  ח"ד  )הל"ע  בהם  וכיוצא  הן  תבלין, 
שסז(. ולא קובע לא החום ולא הגוש ולא כלום. גם 

לרבות, סחיטת לימון לתוך כלי שני רותח, שמותר 
לכתחילה ואין להחמיר )חזו"ע שבת ד דף שלו(.

והכל  גדול  אמונה  בעל  הוא  זיע"א  רבינו  מרן 
בהלכות  טהרה,  בדיני  וגם  מסיני  למשה  הלכה 
כתמים, דחה את דברי "שבט הלוי" מכח האמונה 

)עיין טה"ב ח"א דף תמד(, עיין שם.

ומינה לנדון דידן, בישול זה רק באש, אש להבת 
ְתַבֲערּו  "ֹלא  ג(:  לה,  )שמות  בתורה  ומפורש  שלהבת. 

ֵאׁש". וכל פרק כירה במסכת שבת דן ועוסק באש. 
והרי בחמה מותר לבשל לכתחילה )שבת לט.(, ואפילו 
)מנו"א  בשמש  לבשל  מותר  מגדלת  זכוכית  ידי  על 
שלא  לחומרא  שפוסקים  נכון  ואמנם  שכ(.  דף  ח"ב 

לבשל בשבת במיקרוגל, אבל ללמוד קולא ולומר 
נתבשל  לא  זה  מלהזכיר.  הס  גמור,  בישול  שזה 
זה  וזה לא בישול. בישול של התורה  ידי אש  על 
ולכן,  זיע"א,  הגדול  רבינו  מרן  של  ההסתכלות 

למעשה, אין להקל בזה כלל.
לערות  לאסור  רוצה  זיע"א  אהבה  מנוחת  בעל 
חלב קר לתוך כלי שני רותח, כי במציאות, החלב 
על  מצליח  באיש  )הובא  בישול  איסור  כאן  ויש  מתבשל 
המשנ"ב סי' שיח סי"ג הערה 1(. ולשיטתיה אזיל, שהמציאות 

קובע. ומרן רבינו זיע"א מתיר לכתחילה )חזו"ע שבת ד 
דף שכד(. וכן, לגבי קנקן טרמוס השומר על חום המים 

החמים, יש אומרים שזה מבשל כדין כלי ראשון כי 
והובא  שמ,  דף  ח"ב  מנו"א  )עיין  המקררות  דופנות  כאן  אין 
בפירוש איש מצליח על המשנ"ב שם הערה 3(. ומרן רבינו הגדול 

זיע"א פסק על טרמוס שדינו ככלי שני ממש )עיין 
יבי"א ח"א סי' יד סק"ח(. וכן בספר הנחמד "הלכה ברורה" 

)סי' שיח דף תכא(, עיין שם. ורבינו מרן הראשון לציון 

סנ"ה(,  )סי' שיח  יוסף"  "ילקוט  הנחמד  בספר  שליט"א 
עיין שם.

העשוי  פעמי  חד  כוס  על  מכאן  ללמוד  ויש 
שני,  ככלי  שדינו  חמים,  מים  בו  ויש  מקרטון, 

ופשוט.
בסיכום, בבישול בשבת, לא מעלת החום קובע 
ולא צורת הבישול, אלא חוקי התורה בשבת קודש. 
שהקבלה  ה"ו(  פ"י  ויובל  שמיטה  )הלכות  מהרמב"ם  וכידוע 
ראוי  ובהן  בהוראה  גדולים  עמודים  והמעשה 

להיתלות.

ויקרא שמו בישראל "עקיבא"
שאלה: מורנו הרב שליט"א משבח בעלון היקר 
ומרבה  ה'  קידוש  על  המיתה  את  זקנים"  "דעת 
להדגיש שזו זכות ויש להתפלל לזכות לכך באמת. 
וכן בעלון פרשת וירא תשע"ט. ולפי זה קשה לי – 
מדוע יש נמנעים לקרוא לילד על שם רבי עקיבא 
ותולים זאת בסיבה שנהרג על קידוש ה'? והרי זו 

זכות גדולה, ומה הבעיה בכך?
תשובה: לא שמעתי מעולם על הימנעות לקרוא 
גדולה  זכות  דעתי,  לעניות  ואדרבא,  זה.  בשם 
לקרוא את השם "עקיבא" על שם התנא הקדוש, 
ורבינו  הקדוש.  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  רבו 
הרא"ם שך זיע"א אמר לפני פטירתו שהוא מייחל 

להגיע לעולם הבא לראות את רבי עקיבא.
רבי  כביכול  כאלו  מלים  מהפה  להוציא  ואסור 
עקיבא ריע מזליה כי סירקו בשרו במסרקות של 
ברזל )עיין ברכות סא:(, זה אינו, כי זו זכות ולא מזל רע 

חס ושלום. ורבי עקיבא היה מייחל לכך כל ימיו.
אומר  היה  זיע"א  איש  החזון  רבינו  וכידוע, 
נוכלים  ידי  על  שניזוק  אדם  על  לומר  שאסור 

וכיוצא בהם, שנפל קורבן בידי רשעים. כי המלה 
"קורבן" זה קודש קודשים, ואומרים כן אך ורק על 

מי שנהרג על קידוש ה'.
ידידי  שחיבר  בישראל",  שמו  "ויקרא  ובספר 
ומורה  חי"  יוסף  "עוד  המדרש  בית  ראש  ואהובי 
רבינו  הגאון  הרב  ספר,  בקריית  קהילה  ורב  צדק 
שר  בשם  הביא  תיח(,  )בדף  שליט"א  הלוי  אברהם 
התורה, רבינו הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 
וקפידא לקרוא בשם "עקיבא",  שאין שום מניעה 
עיין שם. ומי שחושש, נראה כמזלזל בנהרגים על 
"ִּכי  הפסוק  על  נז:(  )גיטין  אומרים  וחז"ל  ה'.  קידוש 
תלמידי  אלו  כג(,  מד,  )תהלים  ַהּיֹום"  ָכל  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך 

חכמים שממיתין עצמן על דברי תורה, עיין שם.
אל  יט.(,  )ברכות  אומרים  הקדושים  חז"ל  וכידוע, 
יפתח אדם פיו לשטן. ופעם רציתי לחדש שבדורות 
שלנו, שכולנו בירידה רוחנית, אין פחד כל כך ואין 
השפעה כל כך ממה שמוציא מפיו, כי פה שאינו 
קדוש, ואדרבא נטמא מלשון הרע ודברים בטלים 
וביטול תורה ושאר מרעין בישין, אין לו השפעה 
ובדורות הקודמים, שהיו  פיו לרעה.  כאשר פותח 
בבחינת "ֹׁשֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו" )משלי כא, כג(, כן היה ממה 

לחשוש.
"דיבור"(  )ערך  יועץ"  "פלא  הקדוש  שבספר  נכון 
מאריך מאד בעשרות אופנים של מצוות שעושים 
כמו:  עצמו,  על  משפט  איזה  כשאמר  אבל  בפה, 
"אני רוצה למות" או שאומר: "נמאס לי מהחיים" 
)ובשפה עממית: "בא לי למות"(, אין צורך לגעור בו, אלא יש 

לכוון אותו לתורה ויראת שמים. גם הנביא יונה )ד, 
לקלל  מצוה  ולפעמים  ֵמַחָּיי".  מֹוִתי  "טֹוב  אמר:  ג( 

עצמו כאשר יצר הרע מתגבר, והוא אומר לעצמו: 
להיכשל  ולא  לקבר  ולהיכנס  למות  מעדיף  "אני 
ֶׁשֹּיָצא  "ִּכְׁשָגָגה  לפסוק  לחשוש  לא  וגם  בעבירה". 
ִמִּלְפֵני ַהַּׁשִּליט" )קהלת י, ה( )ועיין מו"ק יח.(. נכון שאסור 
לאו  זה  שם  כי  אחרים  ולא  עצמו  את  לא  לקלל 
דאורייתא וחייב מלקות )עיין חו"מ סי' כז(. ובפלא יועץ 
)ערך "קללה"( מזהיר על כך מאד. וגם בקללות, המקולל 

לא צריך לפחד. ומפורש כן בגמרא )סנהדרין מט.( וגם 
ִתדום".  נפשי  "ולמקללי  שאומרים:  במה  בתפילה 
ומפורש בפסוק: "ִקְלַלת ִחָּנם לא ָתֹבא" )משלי כו, ב(. 

ויש להרגיש שזה כמו כלב נובח.
ואם יקשה לך מדוע עושים התרת קללות בימים 
הנוראים, זה משום שיתכן שהקללה לא בחינם )ועיין 
הנביאה  ממרים  ראיה  וגם  קצב(.  ס"ק  קטז  סי'  יור"ד  כה"ח 

)ס"פ  צרעת  וקיבלה  משה  על  הרע  לשון  שדיברה 
בהעלותך(. וכן, דוד המלך ע"ה נענש שקיבל לשון הרע 

)עיין שבת נו:, וכן בדף צז. על משה רבינו ואהרן הכהן(. והיום ברוך 

שהאיסורים  כמובן  צרעת.  מקבל  לא  אחד  אף  ה' 
חמורים מאד, אבל אין השפעה על הדיבור לעונש 

מיידי.
לא  ואלמוני  פלוני  שם  על  לקרוא  גם  ומכאן 
שלא  בלבד,  מעבירות  בעיקר  לפחד  אלא  לפחד, 
ְמַפֵחד  ָאָדם  ו"ַאְׁשֵרי  ה'.  חילול  ושלום  חס  נעשה 
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ָּתִמיד" )משלי כח, יד( )ועיין ברכות ס.(.

לח:(,  )יומא  רשעים  של  שמות  לקרוא  לא  וכמובן 
אבל צדיקים כרבי עקיבא, הרי זה זכות גדולה.

ומכאן, גם בקריאת התורה, כשאין ברירה, זה לא 
נורא לסיים בדבר לא טוב, כי זה תורת ה' יתברך 

וזה טוב וזה מצוין, והבן )ועיין כיו"ב במהרש"א גיטין נז:(.
הבן  לאבי  פעם  אמר  זיע"א  הסטייפלר  ורבינו 
שההורים רצו שיקרא לו יעקב על שם הדוד שנהרג 
בתאונה, שיכוון שקורא לו על שם יעקב אבינו או 
ואין  ואין פחד  יעקב בעל הטורים,  רבינו  על שם 

בעיה כלל.

פה,  נבלות  של  מלים  מפיו  שמוציא  מי  כמובן, 
הוא בסכנה )עיין שבת לג.(. וכן, מלים עם משמעות של 
נגד האמונה חס ושלום )עיין ב"ק לח:(. אבל סתם מלים 
של זלזול בעצמו וכיוצא בהם, זה לא נורא. והעיקר 
לדקדק בתורה ויראת שמים, שבזה בורא עולמות 

ממש למעלה בפיו )עיין בזוה"ק בהקדמה לבראשית דף ד:(.
תהלים  לקרוא  צורך  שמרגיש  מי  כן,  גם  ולכן 
בלילה באהבה ובתחנונים לפני ה' יתברך, ובפרט 
ולא  בעיה,  אין  להם,  הפנוי  הזמן  כשזה  נשים 
מעוררים דינים ולא כלום )ועיין יבי"א ח"ו סי' ל(. וכן, מה 
שאומרים לא לשלב אצבעות הידיים זה בזה על פי 

הסוד )עיין כה"ח סי' צא ס"ק כח(, וזה לא נורא לעושים כן. 
ואדרבא, אולי זה חילול ה' כאשר מקפידים על כך, 
ישראל  ואהבת  והלשון  העיניים  בשמירת  ומאידך 
נכשלים הרבה מאד. ואוי לנו ביום הדין )ועיין לב דוד 

להחיד"א סי' כז(.

ומכאן גם בשחרית, מה שנוהגים שנותנים שלוש 
א,  הימים  )דברי  ַּבֹּכל"  מֹוֵׁשל  "ְוַאָּתה  כשאומר  פרוטות 
כט(, אין לעשות מכך ריב ולחץ ודוחק בזמן נתינת 

הצדקה בקופה, כי גם לפני ואחרי זה מצוין. ומצות 
יותר,  הרבה  שווה  מדאורייתא,  שזה  הוותרנות, 

והבן.


