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לא תדרוך
תלמידי בית הספר המצרי קיבלו לידיהם יריעת פלסטיק 
לתלמידים  הסביר  המורה  העולם.  מפת  מצוירת  עליה 
שזהו כדור שניתן לנפחו וכך להביט בכל נקודה בגלובוס.
"וכעת", רעם קולו של המורה, "מי הכובש האכזר ביותר?" 

- "הציונים", צרחו הילדים.
"תוציאו  והורה:  בסיפוק  נהנה  המורה 
מדינת  את  תגזרו  מהקלמר,  מספריים 

ישראל מהמפה, ותנפחו"... 
***

יעקב עבור רחל  ארבע עשרה שנה עבד 
ברמאות.  מתוכן  שנים  שבע  ולאה, 
שב  שהוא  ללבן  מודיע  יעקב  זה  בשלב 
יעזוב  יעקב  שאם  מבין  לבן  למולדתו. 
הוא  אז  בגדול,  מכך  יפסיד  הוא  אותו 

מואיל בטובו להציע לו שכר...
לבן מביע כביכול רוחב לב: "נקבה שכרך 

עלי ואתנה". כמה שתרצה, רק תגיד.
יעקב משיב ללבן: "לא תתן לי מאומה. 
אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה ארעה, 
מן  להסיר  מציע  יעקב  אשמור".  צאנך 

והלאה  ומהיום  וטלוא,  נקוד  עז  וכל  חום  כבש  כל  העדר 
– כל כבש ועז שייוולדו בצבע זה בעדרו של לבן, שייכים 

יהיו ליעקב כמשכורת. 
נעצור כאן לרגע: יעקב אומר ללבן "לא תתן לי מאומה", 
נשימה  באותה  ומיד  דבר.  שום  ממך  רוצה  אינני  דהיינו, 
לו  לתת  צריך  שלבן  המשכורת  מה  ומפרט  ממשיך  הוא 

בכדי שיסכים לרעות את צאנו?!

תלמיד היה לו ל"חזון איש", רבי שלמה כהן שמו. למחייתו 
היה  הדפוס  בית  דפוס,  בית  בבעלותו  שלמה  רבי  החזיק 
באחד  מצויה.  הייתה  פרנסתו  וב"ה  האזור  בכל  היחיד 
המקביל  בצד  חדש  שלט  ובניו  שלמה  רבי  מגלים  הימים 
בדיוק  שנפתח  דפוס  בית  על  המכריז  שלט  הרחוב,  של 

מולם... 
את  לפתוח  לבניו  סימן  שלמה  רבי 
של  לבעלים  ופנה  שלהם  הדפוס  בית 
היו  בטוחים  בניו  החדש.  הדפוס  בית 
שברצונו לגעור בו על השגת הגבול שלו. 
בחיוך  אליו  ניגש  שלמה  רבי  אבל 
ובברכת  בשלום  פניו  את  וקידם  נרחב 
כמה  עימו  שוחח  הבאים".  "ברוכים 
בניו  להפתעת  שלו.  לדפוסו  ושב  דקות 
ומיני  דפוס  אותיות  עם  מגש  נטל  הוא 
הדפוס  לעבר  לצאת  ופנה  שונים  עזרים 

המתחרה.
בניו הבינו שהוא הולך להשאיל לו ציוד 
טוב- את  הכירו  כבר  טיפים,  וללמדו 
ליבו של אביהם. והם שאלו: "למה אתה 

מסייע לו להתחרות בך?"
ולימד את בניו פרק בביטחון בה': "את  רבי שלמה חייך 
הפרנסה שנקצבה לכל אדם מן השמים לא ניתן להגדיל או 
להפחית בשום צורה. אלא שצריכים וזקוקים להשתדלות 

בכדי לקבל אותה בדרך הטבע. 
חודש  מדי  מסוים  סכום  השמים  מן  לקבל  צריך  "אני 
לכלכלת ביתי. יותר מן הסכום הזה לא אשיג ופחות ממנו 
לא יהיה לי. עבור זה אני נזקק לעמוד מספר שעות בבית 
לעמול  ומחירים,  עבודות  לסכם  לקוחות,  לקבל  הדפוס, 

העבודה: 
צינור לשפע

לתת טיפים 
למתחרה



קשה ולוודא שהלקוח מקבל את הטוב ביותר.
"מספר המבקשים להדפיס הוא מוגבל. כרגע מגיע יהודי 
נוסף שזקוק לפרנסה, הוא לוקח חלק מן הלקוחות אליו, 
לי  מסייע  שהוא  נמצא  שנינו.  בין  תתחלק  שהעבודה  כך 
בנטל העול, לא מגיע לו שאאיר לו פנים ואסייע לו בכל 

הנדרש?!"...
מודיע  יעקב  פתחנו:  בה  לקושיה  נשוב 
מפרט  אבל  מאומה,  מלבן  רוצה  שאינו 
זו  לקושיה  מצפה.  הוא  לו  השכר  את 
ספורנו,  עובדיה  רבינו  מדברי  התעוררתי 
שכנראה חש בסתירת הפסוקים ומלמדנו 

יסוד גדול: 
אליו  תגיע  שפרנסתו  ללבן  הבהיר  יעקב 

בכל מצב, ועליו מוטל להשתדל בעשיית מלאכה כלשהי. 
לי", משלך,  יעקב לא תתן  "ויאמר  ביאור הפסוקים:  וזה 
קצובה  פרנסתי  שהרי  "מאומה".  שלך,  הפרטי  מהכיס 
ואם  יחסר לך מההכנסות  משמים. אם אעבוד אצלך לא 

אעבוד במקום אחר לא יישאר לך יותר.

אצלך  שאעבוד  תרצה  אם  הזה",  הדבר  לי  תעשה  "אם 
צאנך  ארעה,  "אשובה  לפרנסתי,  הצינור  תהיה  ואתה 

אשמור".    
***

לעתים אנו נדרשים להציג את עצמנו לפני אחרים ולספר 
על כישורינו. ראיון עבודה, למשל. ישנן 
שתי דרכים לעשות זאת: להקדים כמה 
אני  וכמה  פחות  מוכשרים  האחרים 
היכולות  את  להסביר  או  עליהם,  עולה 
בדרך  האחרים"  על  "לדרוך  בלי  שלי 

להשגת עליונות.
יעקב  מדברי  לראות  נוכל  זו  נקודה 
אינך  אבל  נצרכת.  ההשתדלות  ללבן: 
מרוויח  ואינך  יותר,  טוב  שהשני  מזה  מאומה  מפסיד 
אותו  "לגזור  צורך  אין  יותר.  גרוע  שהשני  מזה  מאומה 
מהמפה" ואז "לנפח" את מעלותיך, כי מבחינת התוצאה 
יהיו בדיוק כפי  וההישגים שלך  "לנפח" עד מחר  – תוכל 

שנקצב משמים בתחילה.

"ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" (כח, כ)

יואל  רבי  האדמו"ר  כ"ק  של  לישיבתו  הבית  בחנוכת 
מסאטמר, הקשה האדמו"ר על לשון הפסוק: מדוע מבקש 
יעקב לחם 'לאכול' ובגד 'ללבוש'? וכי היינו מעלים בדעתנו 

שהוא חפץ בלחם ללבוש ובגד למאכל?!

הקב"ה  מן  מבקש  יעקב  דרוש:  בדרך  זאת  ביאר  והוא 
לו  יהיה  ולא  מאכלו  לצרכי  ורק  אך  לו  ישמש  שהלחם 
חלילה יותר מן הנצרך ובכך יבוא לרכוש בו דברים אחרים, 
המקורי,  לייעודו  שישמש  הבגד,  בעניין  הדבר  כן  מותרות. 

לבישה, ולא עבור מסחר ורכישת אביזרי נוחות מיותרים.

נאה דורש ונאה מקיים היה הרבי מסאטמר: כאשר התקינו 
בחדר הספרים שלו כיור מיוחד בו ייקל עליו ליטול את ידיו 
האדמו"ר  כעס  המסדרון,  אל  פעם  בכל  לצאת  יזדקק  ולא 

מאוד על האחראים לכך: 

מדוע אתם מבזבזים על כך כסף? 

אם יש בידכם כסף מיותר הביאוהו אלי. אני כבר אדע כיצד 
לחלקו לצדקה בצורה מעולה יותר.

(לא,  לילה"  וגנובתי  יום  גנובתי  "טריפה לא הבאתי אליך... 
לט)

את  שגנבתי  בי  לחשוד  לבך  מלאך  איככה  בלבן:  גוער  יעקב 
עליו  הייתה  שלך  הצאן  רועה  הייתי  כאשר  גם  הרי  התרפים, 
כמה  שמתרחשת   – טריפה  הטבע:  מדרך  למעלה  שמירה 
– לא הבאתי אליך אפילו פעם אחת  עדר  בכל  פעמים בשנה 

במשך עשרים שנה.

מבאר:  ז"ל,  מנדל  יחזקאל  להרה"ג  יחזקאל"  "פניני  בספר 
בשל  ורק  אך  הייתה  זו,  עליונה  ששמירה  ללבן  מוכיח  יעקב 
לומר  עוד  מסוגל  לבו  ברוע  שלבן  משום  יעקב.  של  צדקותו 

שהתרפים שלו הם שהצילו את העדר בדרך ניסית.

אבי  מבית  הגעתי  כאשר  יום",  "גנובתי  יעקב:  לו  מוכיח  לכן 
שאזדקק  בכדי  בעבורי  מהיום'  שעתיים  'נגנבו  המוריה,  להר 
לילה", כאשר אתעמת עם שרו של עשו  "וגנובתי  לישון שם. 
מבאר:  שם  ורש"י  השמש",  לו  "ויזרח  נאמר  בוקר,  לפנות 
שבע,  מבאר  כשיצא  בשבילו  לשקוע  שמיהרה  שעות  "ואותן 

מיהרה לזרוח בשבילו".

שהברכה  ובוודאי  בראשית,  סדרי  נשתנו  כבר  שעבורי  הרי 
ששרתה בצאנך הייתה עבורי ולא בשל אלוהיך...

ולא תעלה 
במעלות



"הן עוד היום גדול" (כט, ז)
כאשר מגיע יעקב לחרן בפעם השניה, 
עם  הרובצים  רועים  חבורת  ורואה 
באבן  הסתומה  הבאר  ליד  צאנם 
להשקות  יכולים  אינם  הם  גדולה, 
הם  למי  מבין  לא  ויעקב  הצאן,  את 
השקו  גדול,  היום  עוד  "הן  מחכים 

הצאן ולכו רעו".
מהסיפור  ללמוד  יכולים  אנחנו  מה 

הזה?
רבי משה אלשיך, ה"אלשיך הקדוש", 
מביא כאן רמז מוסרי שנתמצת אותו 
רואה  יעקב  היריעה:  קוצר  מחמת 
"באר" בשדה. הבאר הינה רמז לבית 
כל  את  שואבים  שממנו  המקדש 
"שלושה  הבאר  ליד  העולמי.  השפע 
לווים  לכהנים,  רמז  צאן",  עדרי 

וישראלים.
ולא  ומדוע הם עומדים בחוסר מעש 
שואבים שפע מבית המקדש? כי בית 
נסתם  המקדש  בית  חרב.  המקדש 
יצר  זה  "והאבן",  מפניהם.  ונחתם 
פי  על  "גדולה  לאבן,  שנמשל  הרע 
כבר  הוא  מקדשות  בתי  שני  הבאר". 

החריב לנו.
היום  עוד  "ה-ן  תמה:  אבינו  יעקב 
גדול", למי אתם מחכים? תתקנו את 
הסיבה לחורבן, ובית המקדש ייבנה. 

"השקו הצאן ולכו רעו". 
מסמלת  'הן'  המילה  הקודש  בלשון 
עוד  ישכון".  לבדד  עם  "הן  בדידות, 
דרשו חז"ל: "הן, בלשון יווני, אחת". 
המקדש  בית  אלינו:  מתחנן  יעקב 
השני נחרב בעוון שנאת חינם, בעוון 
את  תתקנו  והבדידות.  הפירוד 
קרובים  להיות  ותשובו  הזו  הסיבה 

לקב"ה.
ואנחנו, הרועים במשל, המציאותיים 

לא  "ויאמרו,  משיבים?  מה  בנמשל, 
נוכל"...  

***
מביאים  ברכות  שבע  בסעודות 
שני  נטל  נגר  ידוע:  משל  הדרשנים 
לוחות עץ ועמד להדביקם יחד בכדי 
באחד  אך  שלם.  רהיט  מהם  לעשות 
שמנעו  בליטות  נתגלו  הלוחות  מן 
השני  ובלוח  בשלמות,  הדבקתו  את 

נתגלו שקעים שלא ניתן היה למרוח 
עליהם דבק בצורה אחידה.

כאשר רצה הנגר לנסר את הבליטות 
פיקח  לו  יעץ  החורים,  את  ולסתום 
שעבר במקום: אל תחתוך את הלוחות 
את  הכנס  פשוט  אותם.  ותפצע 
לשקעים  האחד  הלוח  של  הבליטות 
תהיה  ההדבקה  וכך  בחברו  המצויים 
היו  לא  אילו  מאשר  יותר  אף  חזקה 

הללו מתחילה... 
***

עמוק  ווארט  מובא  יוסף',  ב'פרדס 
צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  בשם 
(כמו  עשרוני  מספר  זי"ע:  מראפשיץ 
עשר, מאה, אלף) הוא סמל לשלמות. 

נחבר  אם  אחדות.  פירושה  ושלמות 
ט'  עם  א'  האות  את  הא-ב  באותיות 
נקבל יחד גימטריא של עשר. כמו כן 
הדבר באותיות ב-ח, ג-ז, ד-ו. האות 
בת-זוג  ללא  לבדה  שנותרה  היחידה 

היא האות ה'.
באותיות  חיבור  אותו  את  נבצע  אם 
צ'  עם  יחד  י'  אחריהן,  הבאות 
ל-ע,  כ-פ,  וכמותן:  מאה,  בגימטריא 
מ-ס. האות שתיוותר לבדה מאותיות 

אלו, היא נ'. 
ה-ן מסמל בדידות. פירוד.

אם  מראפשיץ:  הרה"ק  מקשה 
נחפוץ להשלים את האותיות ה' ו-נ' 
אותיות  אילו  ושלם,  עגול  למספר 
אם  ו-נ'.  ה'  שוב  להן?  לזווג  נצטרך 
כן, אדרבה, איפכא מסתברא, המילה 
"הן" צריכה דווקא לרמז על החיבור 
משלים  זה  שקיים.  ואמיץ  גדול  הכי 

בדיוק אחד את השני.
הרה"ק  לנו  מייסד  עצום  יסוד 
האמיתי  החיבור  סוד  מראפשיץ: 
חברים   / אנשים   / חפצים  שני  בין 
ביניהם  החיבור  כאשר  רק  הוא   –
אני  כאשר  מלכתחילה.  מסתדר  לא 
מתחבר לשני ומתאחד עימו, כי הוא 
נוח  התכונות,  בכל  לי  דומה  ממש 
ונעים לי איתו, ואני מאושר בחברתו, 

אין כאן אחדות. יש כאן תאווה. 
הם  חיכוכים,  יש  קשיים,  יש  אם  אך 
אינם מתאימים ובכל זאת דרים יחד 
ועוד מפתחים בקרבם  בכפיפה אחת 
נתינה ורצון להעניק לשני, לעזור לו – 

זו נקראת אחדות אמיתית.

סוד החיבור האמיתי 
בין שני חפצים / 

אנשים / חברים – הוא 
רק כאשר החיבור 
ביניהם לא מסתדר 

מלכתחילה

'הן' גאלתי אתכם
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


