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צרות של עשירים
לנכד  הסבתא  מסבירה  אינטרקום",  יש  לבניין  "בכניסה 
שבא לבקר עם המשפחה, "תלחץ על הכפתור עם המרפק. 
המרפק,  עם  תלחץ  מעלית,  שמאל  בצד  יש  מכן  לאחר 
המרפק  עם  הפעמון  על  תלחץ  לדלת,  כשתגיע   .4 קומה 

ואני אפתח".
הנכד  השיב  אסתדר",  אני  "סבתא, 
עם  ללחוץ  למה  "אבל  מבולבל, 

המרפק?!"
שאתם  לי  לומר  רוצה  אתה  "מה,   -

מגיעים בידיים ריקות???"...
***

"אם  לחרן:  בדרכו  מתפלל  אבינו  יעקב 
לחם  לי  ונתן  עמדי...  אלוקים  יהיה 
(דברים  רש"י  ללבוש".  ובגד  לאכול 
לחם  לו  לתת  ֵגּר  "ואוהב  כותב:  יח)  י, 
ושמלה - ודבר חשוב הוא זה, שכל עצמו 
של יעקב אבינו על זה התפלל - ונתן לי 

לחם לאכול ובגד ללבוש".
אהבתו  כמה  עד  לנו  לבאר  רוצה  רש"י 
של הגר בעיני השי"ת, עד כדי כך שהוא 

תזלזלו!  אל   - ושמלה"  "לחם  לו  לתת  הגר  את  אוהב 
מבהיר לנו רש"י - "ודבר חשוב הוא זה", וחשיבותו היא 

בכך שיעקב אבינו התפלל רק על זה.
היכן  במועט?  הסתפק  קדושתו  לרוב  אבינו  יעקב  ואולי 
מוכחת אהבתו של מקום לגר, שעשה דרך ארוכה וקשה 
לחם  לו  מעניק  שהוא  בכך  ה',  בנחלת  להסתפח  כך  כל 

ושמלה שעליהם התפלל יעקב אבינו.
חז"ל מספרים (תענית כג:): באחת הפעמים שנצרך העולם 

ישראל  מחכמי  כמה  התאספו  מלהגיע,  בושש  וזה  לגשם 
ללכת אל אבא חלקיה, שהיה נכדו של התנא הקדוש חוני 
גשם. כאשר  ויבקש  ה'  המעגל, לבקש ממנו שיתפלל אל 

הגיעו אליו, היה אבא חלקיה בשדה ועבד למחייתו. 
חכמים  שראו  תמיהות  של  ארוכה  שרשרת  מונה  הגמרא 
באבא חלקיה, ובסוף המעשה הוא משיב 
שאלותיהם.  כל  על  לאחת  אחת  להם 
מפאת קוצר המקום נביא רק את החלק 

שנוגע אלינו: 
אמר  לביתו,  חלקיה  אבא  כשהגיע 
כדי  הגיעו  שחכמים  אני  'יודע  לרעייתו 
נעלה  בואי  הגשם,  על  שנתפלל  לבקש 
כשהיו  לה  אמר  זאת  ונתפלל'.  לגג 
לו  מחכים  חכמים  ואילו  הבית  בתוך 
הוא  בפיהם.  מה  לשמוע  שיֵצא  בחוץ 
בזווית  והיא  הגג  של  אחת  בזווית  עמד 
תפילתם  את  שסיימו  טרם  ועוד  שנייה, 
הגיעו ענני גשם בשמים. מהזווית שלה. 
מאשר  יותר  תפילתה  בזכות  דהיינו, 

בזכות תפילתו.
וחכמי  למטה  ירדו  העננים  את  ורעייתו  הוא  ראו  כאשר 
להם  הראה  הגשם.  על  להתפלל  שבאו  לו  סיפרו  ישראל 
המקום  "ברוך  בענווה:  והפטיר  העננים  את  חלקיה  אבא 
יורד  כבר  הנה,  חלקיה"...  לאבא  אתכם  הצריך  שלא 
יודעים היטב שהגשם בא  נענו שהם  גשם. אבל החכמים 

בזכותם.
רעייתו  של  מכיוונה  העננים  הגיעו  מדוע  להבין:  רצונם 
כך השיב להם  על  יותר ממנו?  לה  יש  זכות  איזו  תחילה. 
לוקח  העני  לעני,  צדקה  נותן  הוא  שכאשר  חלקיה,  אבא 

אהבת ה' לגר: 
לחם ושמלה?!

גשם בזכות 
הרעיה הצדקת



את הכסף והולך לקנות לו מאכל. ואילו רעייתו שנמצאת 
את  להחיות  שיוכל  מבושל  אוכל  לעני  מעניקה  במטבח, 

נפשו מיד. לכן העננים הגיעו קודם בזכותה.
לגר,  נשוב לפסוק בחומש דברים על אהבתו של הקב"ה 
שמביא  נפלא  ליסוד  ונתוודע  האדם,  בני  משאר  יותר 

המהר"ל מפראג בספרו "גור אריה": לבני 
רגילים הקב"ה מעניק ממון שאיתו  אדם 
מאכל,  דברי  ולקנות  לגשת  צריכים  הם 
ליהנות.  אז  ורק  לסעודה  אותם  להתקין 
בגדים  למדוד  יש  בבגדים,  בדבר  כיוצא 

בחנות, או לתפור אצל החייט. 
אמצעים.  מחוסר  הינו  כלל,  בדרך  הגר, 
את  לו  ונותנים  עליו  מרחמים  אנשים 

סיפוקו. בעינינו נראה הגר מסכן, שהרי אין לו משלו והוא 
הדבר  ומעמיק  תורני  במבט  אך  הבריות.  לחסדי  נזקק 
הפוך לחלוטין: רעייתו של אבא חלקיה נתנה אוכל מוכן 
לעני ובכך קירבה את הנאתו וזכתה שהגשם יבוא קודם 
מידו  מקבל  והוא  לקב"ה  יותר  קרוב  הגר  כך  בזכותה, 

הרחבה מאכלים ובגדים בלא צורך לטרוח.

לזה התכוון רש"י: "ודבר חשוב הוא זה"! קרבת אלוקים 
במדרגה גבוהה מאוד. "כל עצמו של יעקב אבינו, על זה 

התפלל"... 
 ***

"ונתן  ביאר:  הקדוש,  האר"י  מתלמידי  כהן",  ב"שפתי 
ישנם  כי  ללבוש",  ובגד  לאכול  לחם  לי 
חולים רבים שאין להם תיאבון ושוכבים 
ולחם,  בגד  להם  יש  הזמן.  כל  במיטה 

אבל אינם יכולים ליהנות ממנו...
"ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם ולא 
לא  אנחנו  מאוד.  נכון  הלוואתם".  לידי 
ולהרגיש  נזקקים  להיות  הזו  במדרגה 

עדיין קרבת הבורא. 
אבל בחיים הפרטיים: לפעמים אנחנו חווים חוסר נוחות, 

עתים צריך ללחוץ עם המרפק. 
זה רק בגלל שהידיים שלנו מלאות. 

זו סיבה לשמוח שאלו ההתמודדויות שאנו חווים. 

"וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה" (ל, יד)

"להגיד שבחן של שבטים. שעת הקציר היה ולא פשט ידו בגזל 
מקפיד  אדם  שאין  ההפקר  דבר  אלא  ושעורים,  חטים  להביא 

בו" (רש"י).

באתרא  מוויז'ניץ  חיים"  ה"אמרי  הרה"ק  פעם  שנפש  בעת 
קדישא מירון, ביקר בתלמוד התורה המקומי ובסיום הביקור 
המרא  בת"ת.  לומדים  ילדים  כמה  דאתרא  המרא  את  שאל 

דאתרא השיב שישנם כ"ו ילדים בת"ת. 

כ"ו  לו  שיביא  וביקש  מגבאיו  לאחד  חיים"  ה"אמרי  פנה 
10 אגורות כל אחת, אותן יברך ויחלק לילדים  מטבעות בנות 
אל  פנה  ידו,  תחת  היו  לא  שהמעות  הגבאי  וברכה.  לשמירה 

הנוכחים ובתום סבב קצר היו המעות בידי הרבי. 

שאל  וכמה?"  מטבעות  לקחת  ממי  לעצמך  רשמת  "האם 
ה"אמרי חיים" את הגבאי. הגבאי הניד בראשו לשלילה ואמר 
לרבי  המעות  את  העניקו  הרי  "הם  צורך.  שאין  שחוק  בבת 

במתנה. מה יש לרשום".

ה"אמרי חיים" הקפיד על התגובה: "במתנה? מניין לך? שאלת 
באנשי  להשריש  אני  ויגע  עמל  כמה  אתה  יודע  הן  אותם?! 

שלומנו חשיבותו של ממון כשר. רצונך להכשילני בגזל?!..."

"ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה" (לא, לד)

"להפריש את אביה מעבודת אלילים נתכוונה" (רש"י).

אלילים  מעבודת  הפרשה  מה  א.  בתרתי:  לעיין  יש  ולכאורה 
יש כאן, הלא אביה יכין לעצמו תרפים חדשים אם לא ימצא 
את הישנים. ב. איך אירע שצדקת כרחל נוטלת מאביה ללא 

רשות.

בספר "מר דרור" יישב באופן נפלא: רחל ידעה שברגע שייוודע 
ללבן שיעקב וכל אשר לו ברחו, הוא יצא לרדוף אחריו. שכן 
לפי טענתו של לבן, יעקב חייב לו את כל חייו. "וכל אשר אתה 
רואה – לי הוא". לצורך כך ישתמש לבן בתרפים שלו וישאל 

בהם להיכן ברח יעקב. 

רחל  רצתה   – יעקב  בגלל  בתרפיו  ישאל  שאביה  זאת,  את 
למנוע. לכן נטלה את התרפים אשר לאביה. 

היה  לבן  שהקדמנו:  כפי  שלה?  שאינו  דבר  נטלה  והיאך 
מגיע בכל מקרה אחרי יעקב, ורחל ידעה שיעקב לא מתכוון 
בצורה  אפיים  אחת  מנה  לבן  את  יוכיח  והוא  כך  על  לשתוק 
בושה  מלבן  למנוע  כדי  ומענותיו.  טענותיו  את  שתסתור  כזו 
מיותרת, נטלה רחל את התרפים כדי שיהיה לבן תירוץ "למה 
גנבת את אלוהי?" כביכול זו הסיבה שבגינה רדף אחר יעקב...

הגר אשר 
בקרבך



"ויחר ליעקב וירב בלבן" (לא, לו)
עבדתי  כוחי  בכל  כי  ידעתן  "ואתנה 
והחליף  בי  התל  ואביכן  אביכן  את 
את משכורתי עשרת מונים ולא נתנו 
יעקב  שח  עמדי",  להרע  אלוקים 
תחושותיו  את  בשדה  וללאה  לרחל 
דרך  בכל  אותו  שרימה  אביהן  לגבי 
מאה  מונים",  "עשרת  אפשרית. 

פעמים.
בלאה,  רחל  את  שהחליף  בכך  החל 
עבודה  רחל  עבור  דרש  מכן  לאחר 
כשלבן  וגם  שנים,  שבע  של  נוספת 
אתה  אחי  "הכי  טובו  ברוב  הציע 
מה  לי  הגידה  חינם,  ועבדתני 
משכורתך", היה זה רק בשביל שיוכל 
לעשוק אותו שוב. שכן אין מה לגנוב 

ממישהו שעובד בחינם...
 ***

כמאה  לפני  התורה  מגדולי  אחד 
וחמישים שנה נדד מעיר לעיר בתורו 
כס  שבה  בעיר  רבנות  משרת  אחר 
מקום  מצא  כאשר  פנוי.  הרבנות 
אליו  שם  להתאים,  יכול  שלדעתו 
המדרש  בבית  לדרוש  וביקש  פעמיו 
ובאגדה,  בהלכה  כוחו  להראות  כדי 
למנותו  ויסכימו  שיתרצו  בתקווה 

אלוף לראשם.
לבית  נכנס  הערים,  לאחת  בבואו 
להתרענן  כדי  העירוני  המרחץ 
מטלטולי הדרך. באותה העת היה שם 
גם אחד הגבירים הגדולים של העיר. 
איתרע מזלו של אותו רב וכאשר יצא 
מן המרחץ יצא אחריו העשיר שגילה 
שמקלו המהודר שגולת כסף מעטרת 

את ראשו – איננו.
העני  האורח  על  כמובן  נפל  החשד 

לא  אם  המקל  את  לגנוב  יכול  ש'מי 
הוא?'

העשיר ביקש בשפה חדה וברורה את 
במה  ידע  לא  הרב  אך  בחזרה,  מקלו 
דברים אמורים. העשיר החל להכותו 
מקלו,  את  ודרש  נמרצות  מכות 
וחצי  דבר  לומר  ידע  לא  שהרב  אלא 
התושבים  אחד  הגניבה.  אודות  דבר 

סובל  שההלך  וראה  במקום  שעבר 
תרוויח  מה  העשיר:  אל  פנה  לשווא, 
נפשו,  את  תיטול  וחס  חלילה  אם 
לך  אין  אליך.  ישוב  לא  מקלך  הלא 
והמקום  אפוא ברירה אלא להתנחם 
וקיבל.  העשיר  סבר  חסרונך.  ימלא 

הרב נעזב לנפשו.
בבוקר  בשבת  הדרשה  זמן  הגיע 
ה'  וכיד  הבימה  אל  עלה  גדול  ואותו 
ובאגדה  בהלכה  דרש  עליו  הטובה 
ישב  הקהל  תמימות,  שעתיים  משך 
בצימאון.  דבריו  את  ובלע  מרותק 

לרדת,  הרב  כשרצה  הדרשה  לאחר 
הבימה.  אל  ממקומו  העשיר  הגיח 
בתלמיד  שחשד  על  להתנצל  רצה 

חכם לשווא.
שהכהו  הגביר  את  הרב  בראות 
עליה  ודפק  הבימה  אל  שב  נמרצות, 
להשתיק את הקהל: "להווי ידוע לכם 
קהל קדוש, שעשיר זה טוען שגנבתי 
את מקלו והכני על כך מכות נאמנות. 
מקיים אני את דין תורתנו הקדושה 
ומישראל',  מה'  נקיים  'והייתם 
שתבקשוהו  בפניכם  אני  מתחנן 
לי  ואין  מאחר  לנפשי  אותי  שיעזוב 

שמץ מושג מי גנב את מטהו"...
 ***

דברי  מציג  תמימה",  ה"תורה  בעל 
בדבריו  מקרא  של  מפשוטו  מוסר 
הרדיפות  כל  לאחר  ללבן:  יעקב  של 
כאשר  ליעקב,  לבן  שעולל  והשקרים 
כנען  ארץ  אל  לשוב  מחליט  יעקב 
בחזרה ובורח מלבן, לבן רודף אחריו 
כאילו לא די בכל אשר עולל לו. זאת 
ועוד, הוא מטיח ביעקב "הבנים בני, 
רואה  וכל אשר אתה  בנותי...  הבנות 

לי הוא"... 
אפיים.  מנה  יעקב  לו  משיב  כאן 
סבורים  בלבן",  וירב  ליעקב  "ויחר 
זרוע קדשו  יעקב  יחשוף  היינו שכאן 
בשפה  ללבן  יסביר  הגדול  ובכוחו 
היכן   - מבין  הוא  שאותה  היחידה 

היא הדרך חזור לחרן. 
לבן  עם  יעקב  של  "מריבתו"  אך 
מה  פשעי  "מה  במילים:  מסתכמת 

חטאתי כי דלקת אחרי"...

"מקיים אני את דין 
תורתנו הקדושה 

'והייתם נקיים מה' 
ומישראל', מתחנן אני 
בפניכם שתבקשוהו 
שיעזוב אותי לנפשי 
מאחר ואין לי שמץ 

מושג מי גנב את 
מטהו"...

כיצד מותר לריב?
במחשבה שניה

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


