
במחשבה תחילה
}{סוף מעשה

מאמר מחשבה לפרשת השבוע המביא לידי מעשה

{ גליון 193 | ויחי | תשע"ז }

ַּתְתָרן ְכרֹוִני
"כמה זמן אתה מעשן?" שאל יוסי את ראובן חברו, איש 
העסקים. ראובן משך בכתפיו: "משהו כמו עשרים שנה". 

יוסי רצה לדעת פרטים: "וכמה אתה מעשן ליום?" 
- "2 קופסאות", הייתה התשובה.

עמדת  את  יוסי  ניכס  חבל?"  "לא 
כפול  שנה  "עשרים  בשער,  המוכיח 
שתי קופסאות ליום, בחשבון פשוט זה 
רכב  היום  לקנות  יכולת   .₪  350,000

יוקרה בכסף הזה".
התעניינות.  סימני  הראה  ראובן 
יוסי  "מעשן?"  ליוסי,  פנה  "ואתה", 

השיב בשלילה. 
יוקרתי,  שלט  נשלה  ראובן  של  מכיסו 
לרכב  ונכנס  הכפתור  על  לוחץ  בעודו 
המפואר, שאל: "ואיפה הרכב שלך?"...  

 ***
כל  להתאסף,  לבניו  מצווה  אבינו  יעקב 
אחד מהם שומע דברי נבואה המיוחדים 
שהינה  מוסר  תוכחת  שקיבל  מי  לו, 

מבני  שניים  כפשוטה.  ברכה  שקיבל  ומי  עבורו  ברכה 
יעקב, שמעון ולוי, קיבלו את דברי אביהם ביחד: "בסודם 

אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי". 
שכאשר  כבודי"  תחד  אל  "בקהלם  הקדוש:  רש"י  מבאר 
קרח יקהיל את העדה לחלוק על משה רבינו, מבקש יעקב 
יוזכר שמו במחלוקת. הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב,  שלא 
אם  ליעקב  משנה  מה  וכי  שואל:  נועם",  "אמרי  בספרו 
שם,  יהיה  לא  הרי  הוא  לאו.  אם  במחלוקת  "יוזכר"  שמו 

רק "יזכירו" אותו. זה באמת חשוב?!

שלושה ימים שלא בא אוכל לפיו של האריה מלך החיות, 
של  במוחו  אין.  טרף  אבל  ורעב,  עייף  מותש,  היה  הוא 
האריה הבזיק רעיון והוא קרא לסוס: "אמור לי, איזה ריח 
יוצא מפי?" הסוס שלא חשד במאומה הריח את פי האריה 
שריח רע נדף ממנו בגלל הצום הממושך. "מלך החיות", 

אמר בעדינות מופלגת, "ריח לא טוב יוצא מפיך". 
ברוגז:  ושאג  קצף  התאדם,  האריה 
לומר  תעז  איך  הינך!  במלכות  "מורד 
הסוס,  על  קפץ  רע?"  ריח  יוצא  שמפי 
שיסע אותו לגזרים ואכל לשובע. בעודו 
של  חוצפתו  על  וזעף  נרגז  פני  מעמיד 
הלביא  חגג  פנימה  שבלבו  הרי  הסוס, 

ניצחון.
אחרי שלושה ימים החליט האריה שצריך 
צריך  לא  הפעם  אבל  אוכל,  להשיג  שוב 
לצאת לצוד. הוא כבר מכיר את השיטה: 
הזאב נקרא אחר כבוד לומר למלך איזה 
עלה  מה  שראה  הזאב,  מפיו.  יוצא  ריח 
להתחכם:  החליט  הסוס,  של  בגורלו 
גן עדן, לא  נודף ריח  "מלכי הרם! מפיך 

הרחתי עדיין ריח כזה בעולם כולו". 
גבו  על  אדירה  כף  והנחית  בזנבו  ברוגז  כשכש  האריה 
תקע  האחרון,  זה  של  נפשו  שפרחה  לפני  רגע  הזאב,  של 
לשקר  אתה  "חושב  והפטיר:  רושפות  עיניים  האריה  בו 
למלך? ריח טוב אתה אומר? גם אותך יש להרוג!" וקרע 

אותו כדג... 
ימים מספר חלפו והמלך נתן עיניו בחיה הבאה, השועל. 

עטוף  הגיע  האריה,  אל  שבחיות  הערמומי  נקרא  כאשר 
כולו בצעיף גדול, עיניו מזוגגות ואדומות משפשוף ואפו 

"אל ייזכר 
שמי בדבר"

הריח שיוצא 
מפי האריה



סמוק כדובדבן בשל. בידיו נשא השועל ערימת ממחטות 
באמרו:  המלך  לפני  כשל  וכך  יבוא,  שלא  אפצ'י  לכל 
"אדודי הבלך, אדי באוד בצודד, האף שלי סתוב ואדי לא 

יכול להריח כלוב"...  
מהמלכודת,  לצאת  היחידה  שהדרך  הבין  החכם  השועל 

להריח  יכול  לא  שהוא  להסביר  הינה 
והוא מנוע מלהתערב. כך, הסביר הרה"ק 
מחלוקת  על  יעקב  דברי  היו  מדז'יקוב, 

קרח: 
נוראה  שכה  בניו  את  ללמד  יעקב  ביקש 
פורצת  היא  שכאשר  עד  המחלוקת,  היא 
חלילה, יש לעשות הכל כדי שאפילו שמו 
לטוב  לא  אליה.  ישתרבב  לא  האדם  של 

ולא למוטב. 
בספר "דברי ישראל" מביא בשם הרה"ק הרבי ר' אלימלך 
מליז'ענסק זי"ע: יעקב אבינו נקט לשון "סוד" - "בסודם 
פשוט,  אדם  היה  לא  קרח  לאמור:  נפשי".  תבוא  אל 
מחלוקתו עם משה רבינו מן הסתם עמוסה הייתה 'כוונות 

אין  'סוד'  עם  שכזו  למחלוקת  גם  אבל  התורה',  וסודות 
רצונו של יעקב אבינו להשתייך. 

"אל יתייחד עמהם שמי"...
 ***

להיכנס  טוב  שלא  יודעים  כולם 
למחלוקת. בטח כאשר היא אינה נוגעת 
יצליחו  שהם  הסבורים  ישנם  אולם  לך. 
ואדבר  אלך  אני  נכשלו,  שכולם  היכן 
עם פלוני, אראה לו באותות ובמופתים 
לי  ויש  מעשן  'אני  הצודק.  אינו  שהוא 

רכב', הוא זה שטועה!
את  לבניו  לגלות  ביקש  אבינו  יעקב 
ומפנינים:  מפז  יקרה  להם,  העניק  הוא  אחת  עצה  הקץ, 
"האספו", ִהָקְבצּו בני יעקב. עשו עצמכם תתרנים (נטולי 
חוש ריח), תברחו מהמחלוקת כמאש. זהו הסוד שיחזיק 

אתכם אפילו באחרית הימים. 

"ויקרא יעקב אל בניו" (מט, א)

עליו  נגלה  הקץ.  את  להן  לגלות  בניו,  אל  יעקב  "ויקרא 
הקב"ה, אמר ליה: לבניך אתה קורא ולי לאו... כיון שראה 
אותו יעקב התחיל אומר לבניו: בבקשה מכם, הוו מכבדים 
האלוקים  שנאמר  ואבותי,  אני  שכיבדוהו  כשם  להקב"ה 
אשר התהלכו אבותי לפניו. אמרו לו: יודעין אנו מה בלבך, 

ענו כולם שמע ישראל" (תנחומא פרשתן אות ח).

רצה  כאשר  המדרש:  דברי  את  אליעזר"  ה"דמשק  מבאר 
ישראל  שיאמרו  חשש  היה  הקץ,  את  לבניו  לגלות  יעקב 
בין  הרי  ומצוות,  תורה  נשמור  כי  לנו  מה  השנים:  ברבות 
כך ובין כך בהגיע הזמן מוכרחים אנו להיגאל. לכך אמר לו 

הקב"ה "לבניך אתה קורא (דואג) ולי לאו".

החל יעקב להוכיח את בניו בדברי מוסר, לבקשם שיכבדו 
ולא  הבורא,  מאהבת  המצוות  את  ויקיימו  הקב"ה  את 
אני  שכיבדוהו  "כשם  גאולה,  של  מחשבונות  או  מיראה 

ואבותי". 

בניו שהבינו את הסיבה לחששו, נענו ואמרו "שמע ישראל 
רצונו  את  עבדיו,  ואנו  מלכנו  הוא  אחד",  ה'  אלוקינו  ה' 

נעשה כל הימים.  

"זבולון לחוף ימים ישכון" (מט, יג)

מברנוביץ' שבליטא עשה הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן את דרכו 
את  להחזיק  כספים  לאסוף  כדי  בארה"ב  לוויליאמסבורג 
ישיבתו. בהיותו שם שמע שישנו תעשיין יהודי עשיר בעל בית 

חרושת לבגדים שמסרב לתת צדקה. 

הלך אליו הגר"א ועוד טרם שנפגש עם בעל הבית, נתקל בקבלת 
של  לרצונו  קצרות  ושאל  התעשיין  הגיע  לבסוף  קרירה.  פנים 
רופף  שהיה  מעילו  מכפתורי  אחד  על  אלחנן  רבי  החווה  הרב. 

ושאל אם יוכל בעל העסק לעשות עמו חסד ולתקנו. 

אחד  נקרא  מהרה  עד  דום.  נאלמה  כמו  התעשיין  של  לשונו 
שאל  מכן  לאחר  כיאות.  חוזקו  המעיל  כפתורי  וכל  העובדים 
כך  לשם  רבי,  נא,  "אמור  בפליאה:  אלחנן  רבי  את  התעשיין 
שהיה  אלחנן  רבי  התעשייה?"  לאזור  מוויליאמסבורג  הגעת 

איש אמת נד בראשו לשלילה: "מברנוביץ' הגעתי". 

כל הדרך  לי שעשה את  לומר  רוצה  "הרב  התעשיין השתומם: 
הארוכה הזאת רק בשביל כפתור?!" רבי אלחנן השיב בשאלה 
מצידו: "כלום נשמתך עשתה את כל הדרך הארוכה מהעולמות 
לב  את  הדברים  פילחו  הון?!"  לצבור  בכדי  רק  העליונים 

התעשיין ונתן בידי הגר"א סכום הגון להחזקת תורה.  

ְבַאָּפם 
הרגו איש



"ויברכם ביום ההוא לאמר... ישימך 
אלוקים כאפרים וכמנשה" (מח, כ)

יוסף  "בך  תרגם:  יונתן  בתרגום 
ינוקא  ית  ישראל  בית  יברכון  ברי 
ישווינך  למימר:  דמהולתא  ביומא 
בני  יוסף  (-בך  וכמנשה"  כאפרים  ה' 
ביום  התינוק  את  ישראל  בית  יברכו 
כאפרים  ה'  ישימך  לאמר:  המילה 

וכמנשה).
החידוש  על  עומדים  המפרשים 
"ביומא  התרגום:  שבדברי 
דמהולתא", וכי מה עניין יום המילה 
לברכתם של אפרים ומנשה. אנו נביא 
שמבאר  סופר"  ה"כתב  דברי  את 
יסוד גדול בדברי התנא הקדוש יונתן 

בן עוזיאל. 
לומדי  את  סימלו  ומנשה  אפרים 
התורה ותומכי התורה כידוע. ברש"י 
לפני  רגיל  היה  ש"אפרים  מצאנו 
יעקב בתלמוד", ובפרשיות הקודמות 
מתגלה  יוסף,  בית  על  אשר  האיש   -
ומנשה  תורה  למד  אפרים  כמנשה. 

היה הדואג לקמח. 
רעיון  סופר"  ה"כתב  כך  על  אומר 
שייך  לא  כלל  שבדרך  כיון  נפלא: 
וגם  לפרנסתו  יעבוד  גם  שאדם 
יקדיש שעות מרובות ללימוד התורה, 
תחום  מראש  לבחור  שצריכים  הרי 
לנו  מגלה  לכך  להשקיע.  ובו  מסוים 
המילה  בשעת  שכבר  יונתן  התרגום 
אומרת התורה לאב: "ישימך אלוקים 
כאפרים", תחנך אותו ללימוד תורה, 
בה  ולהגות  דלתותיה  על  לשקוד 

בעמל. 
אם חלילה וחס לא הצליח הבן וראה 
ניתנת  שאז  הרי  לכך,  מסוגל  שאינו 
לו האפשרות הנוספת להיות בבחינת 

ויפרנס  במסחר  שיעסוק  "וכמנשה". 
את לומדי התורה כפי הראוי להם. 

בסדר ההפוך - מדגיש ה"כתב סופר" 
ילד  לחנך  אפשר  אי  קורה.  לא  זה   -
להיות  ינקותו,  מעת  המילה,  מיום 
שהוא  ולצפות  עמל  ואיש  סוחר 
לתלמיד  הימים  מן  ביום  יהפוך 
להשגיח  יש  המילה  מעת  לכן  חכם. 
זה  אם  ורק  "כאפרים"  להיות  לחנכו 

אותו  להכשיר  העת  אז  מצליח,  לא 
בכל  להצליח  יוכל  בו  השני  לתפקיד 

עת "וכמנשה". 
 ***

אל  מארה"ב  הגיעה  בחורים  קבוצת 
ישראל"  ה"אהבת  של  המדרש  בית 
בגרוסוורדיין, לחוג את חג השבועות 
בוויז'ניץ. היו אלו שנותיו האחרונות 
של ה"אהבת ישראל" (כמדומה שנת 

תרצ"ג). 
הבחורים  גילו  בוקר  לפנות  בשעות 
הולכים  החג,  בליל  הלימוד  שלאחר 
החסידים לבית הטבילה ולאחר מכן, 
"קדרותא  בווי'זניץ  המכונה  במעמד 
דצפרא", עד זמן ברכות השחר שרים 
לכבוד  הרבי  בנוכחות  החסידים 

מעניין  היה  עוד  זה  התורה.  קבלת 
עבורם, אולם לאחר מכן בית המדרש 
למנוחה  פרשו  החסידים  ריק.  נותר 
והבחורים  שחרית  תפילת  לפני 
שציפו לתפילה כוותיקין, נותרו לבד. 
שאלה.  זו  אין  כעת?  עושים  מה 
ומה  לבד.  ומתפללים  מניין  עושים 
עם תפילה במחיצת הצדיק? שמיעת 
התורה  בקריאת  סיני  הר  מעמד 
בקולות וברקים? אמריקה לא הכירה 
היו  לא  ובחוריה  הללו  המושגים  את 

בעלי סבלנות לחכות. 
אלא שאורח הופיע במניין המאולתר 
שפתחו  לאחר  אחדות  דקות  שלהם 
ישראל"  ה"אהבת  דזמרה:  בפסוקי 
מדוע  שהתעניין  ובעצמו,  בכבודו 
ולמה הם מתפללים. הבחורים גמגמו 
יכולים  ואינם  עייפים  שהם  במבוכה 

לחכות. 
"על  ישראל":  ה"אהבת  הפטיר 
שיוכלו  כדי  לישון  שהולכים  יהודים 
יהודים  אולם  שמעתי.   - להתפלל 
לא   - לישון  שיוכלו  כדי  שמתפללים 

שמעתי"... וחזר לחדרו.
 ***

יש  סופר"  ה"כתב  שבדברי  ואפשר 
אישי:  לחינוך  יהודי  כל  עבור  מסר 
תחילה  אפרים  להיות  מוכרח  הסדר 
מאחר  משכך,  מנשה.  כך  ואחר 
כל  והחשוב,  הקודם  הוא  שאפרים 
ישנים  למי:  נצרך  מי  יבין  דעת  בר 
ללמוד,  כדי  ועובדים  להתפלל  כדי 
וכפי שסיים  להיפך.  או שמא חלילה 
הפסוק  מסתיים  שלכן  בדבריו  שם 
לפני  אפרים  את  "וישם  במילים 

מנשה".   

אורח הופיע במניין 
המאולתר שלהם 

דקות אחדות לאחר 
שפתחו בפסוקי דזמרה: 

ה"אהבת ישראל" 
בכבודו ובעצמו

ראשון הוא לכם
במחשבה שניה

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


