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   ניסיך שבכל יוםעל
  

ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי "

  )כח, מז(  "ַיֲעֹקב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה

  

  .“ זו סתומהפרשה“: י"רש
  

 רבי יואל ר" האדמובשם , בדרך הדרושאומרים

 עם, כלומר{שעצם הדבר שיעקב , ל" זצארמסאטמ

זוהי , חי לאורך כל כך הרבה צרות ורדיפות} ישראל

 רביוכמו שכתב . פרשה סתומה שאין ביכולתנו להבין

שעצם זה ,  בסידור התפילה שלול"יעקב עמדין זצ

זהו ,  שבעים זאביםבין ככבשהשעם ישראל חי וקיים 

  .ריםצנס גדול יותר מנס יציאת מ
  

 שבמלחמות ארר מסאטמ"כשסיפרו לאדמו,  בזהכיוצא

איני יודע אם ”, אמר, בארץ ישראל ראו ניסים גדולים

אבל העובדה שיש יהודים , היו ניסים או לא

זה , וקונים להם דירות,  ילדים בארץ ישראלמשיאיםש

  .“ודאי נס
  

 חיו והוריה, הסכרת ממחלת שסבלה בילדה מעשה

 תהיה לא בדמה הסוכר שרמת כך על תמידית בהקפדה

  .נמוכה מידי לא וגם, ח״ו מידי גבוהה

 מבית הביתה לשוב הילדה איחרה הימים מן ביום

. נעדרת עודנה והילדה - חלפה ארוכה שעה. הספר

 על החברות אצל לברר מהבית יצאה המודאגת האם

 סוכר מצב הילדה את ש׳יתפוס׳ חששה היא. הילדה

  .וערפול הכרה לאבדן להביאה העלול, תקין לא

 נמצאת הבת כי, העלה השכונה בנות אצל קל בירור

 אל האם רצה בה נשמתה עוד כל. הסמוכה בצרכנייה

 מדמי ממתקים ברכישת תיכשל שלא כדי הצרכנייה

 הסוכר רמת של להעלאה לה לגרום העלולים, כיס

  .בדמה

    
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

 ״בתך, הקופאית לה אמרה הצרכניה אל כשנכנסה

 ראוני, מהלימודים בשובן כאן עברו וחברותיה

 כמה רכשתי, בסידורם לי ועזרו מדפים מסדרת

  ".להן ונתתי, שוקולד חפיסות
  

  

 מן הפה מלוא לועסת שבתה הבחינה המבוהלת האם

, "עולם של ״רבונו. סבירות בלתי בכמויות, השוקולד

 ישראל בנות כל מתוך למה", בליבה חשבה

 לקבל בתי דווקא נבחרה - להן מזיק אינו שהשוקולד

  ״?שלימה שוקולד חפיסת
  

  

. הביתה לשוב מהרו ויחד בתה של בידה האם אחזה

, ״אמא״, הספה על הבת צנחה, הביתה בכניסתן מיד

 כי ידעה, שתקה האם. כח״ לי ״אין, חלושות אמרה

  .עתה תקין לא בסוכר שמשהו ספק אין
  

  

 החיוורת לקטנה, ממקומו נשלף הסוכר מד מכשיר

 הנה כי האם היתה סבורה. להתנגד כח היה לא כבר

 למרבה, והנה. מעלה, מעלה המחוגים עתה יטפסו

 עולה: נע אינו כמעט, מטה נח המחוג התדהמה

 מצביע. נוע ללא למטה שנעצר עד, מאד מעט, מעט

. מאד נמוכה הבת של הסוכר רמת כי מפורשות

 ירודה ברמה אך, מסוכנת נמיכות ברמת לא אמנם

 .מהרגיל
  

  

 הממתקים שלולי, משמע. האם את אחז הלם

  .מסוכן בשפל הסוכר רמת היתה שאכלה

  

 
  

  ד"בס

  חיוי פרשת

  ל" זיוסף אריה לייב' יונה בן ר' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע
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 חוותה בתה. פניה את לשטוף החלו הודיה דמעות

  . ממש של הצלה נס היום
  

 באופן בדמה הסוכר רמת ירדה משים שמבלי אחר

 תבנית אל היישר הבת את ההשגחה סיבבה, דרסטי

 כך, סוכר של גדולה כמות הקב״ה האכילה. שוקולד

, בדמה הסוכר רמת את והעלה דמה את הקב״ה יצב

  ".הצילה בכך
  

  

  

  

   ? מה נבוא לעולם האמתעם
  

 ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוֹּיאֶמר לֹו ִיְׂשָרֵאלַוִּיְקְרבּו ְיֵמי "

 ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ִׂשים ָנא ָיְד� ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיתָ 

  )כט, מז( "ְּבִמְצָרִים ִתְקְּבֵרִני ָנא ַאל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעָּמִדי
  

  

 ויקרבו ימי "הפסוקעל לשון , )זוהר(ל " חזשואלים

 ברגע אחד והרי, שהוא לשון רבים, " למותישראל

  ? רביםימיםאדם מת ואינו אורך 
  

  

 זמנם להפטר כשמגיעשאצל הצדיקים , ומתרצים

 יסופא בשלמות בלא כהםבאים כל ימי, מהעולם

ולכן גם כתוב אצל . לחשבון' לפני ה}  בושהלאב{

שראויים ימיהם להתקרב לפני , הצדיקים לשון קרבה

  .'ה
  

שהיה נוסע , ל" משה לייב מסאסוב זצרבי על מסופר

פעם .  כלה וכדומהכהכנסת, למרחקים לצרכי ציבור

הקיפוהו , וכאשר חזר לביתו, התעכב בנסיעתו זמן רב

? “מה הבאת לנו, אבא”, ילדיו מכל הצדדים בשאלה

כיון שלא הביא להם , הוא השתמט וניסה לדחותם

והמשיכו לתבוע ממנו , כאשר לא הרפו ממנו. מאומה

לאחר שאשתו עוררה . נתעלף פתאום, בתחנונים

, ממה התרגשת כל כך”, שאלה אותו, אותה מעלפונו

 עד כדי לדים בקשתם של היללבךהאם נגעה 

  !?“עילפון
  

לא מפני בקשתם ”, רנענה רבי משה לייב ואמ

איך , אלא באותה שעה ציירתי בדמיוני, התעלפתי

יהיה כאשר אבוא לעולם הבא לאחר הדרך הרחוקה 

 הדרך   וישאלוני מה הבאת מן,  הזהוהארוכה בעולם

 .. 

  
  

  

  
  

  
  

אוי , כמה תורה ומצוות אתה נושא עמך, הרחוקה

אם מטעני יהיה , ואבוי לאותה בושה שתכסה את פני

  .“דל או ריק
  

שהיה , רגיל לספר, “חפץ חיים“ ההיה, על דרך זה

אדם חסר , עטיל הסמוכה לוילנא'בעיר מולדתו ז

  . דעת
  

פעם אחת החליט לעשות רגלי את הדרך הארוכה 

הדרך . מרחק כמה פרסאות, עטיל עד לוילנא'שמז

, ארכה שלשה ימים ולאחר שלשה ימי צעידה נוספים

כי , בי העיירהכשהוא מתרברב באזני תוש, חזר לעירו

הקיפוהו בני העיר בחוסר . היה בוילנא העיר הגדולה

ומה הבאת עמך מהעיר ”, ושאלוהו בסקרנות, אימון

כי , חייך האיש ובעינים בורקות סיפר? “הגדולה

  ...הביא עמו קמצוץ טבק להרחה
  

ולומד , היה מספר מעשה זה בשיחותיו“ חפץ חיים“ה

כדי , נפששאדם יערוך חשבון ה, ממנו מוסר השכל

וישאלוהו מה הבאת , שכאשר יגיע לעולם האמת

קמצוץ ”לא יתברר לו שהביא רק , מדרך כה רחוקה

  .“טבק
  

 שפגש את ,ל"רבי ישראל סלנטר זצמסופר על 

היה זה לאחר . בצעירותו ל"זצ“ הסבא מנובהרדוק”

והוא פנה , שכבר לא היה סמוך על שולחן חותנו

 עזב את למה, שאלו רבי ישראל. לעסוק במסחר

שיש לו משפחה , השיב לו רבי יוסף יוזל, הלימוד

, ואם לא יצא למסחר, גדולה שצריך הוא לפרנסה

כיצד תחיה ”, השיבו רבי ישראל ואמר לו ?כיצד יחיו

  !?“אינך דואג, וכיצד תמות, דואג אתה
  

וזו הייתה הסיבה שגרמה , שאלה זו פגעה כחץ בלבו

התורה ושיבתו לעולם , לפרישתו מעולם המסחר

  .והמוסר

  



 
3

 

  
  

  ישמח במעלת חברו
  

ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּב� ְיָבֵר� ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר "

ְיִׂשְמ� ֱא�וקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים 

  )כ, מח(" ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה
  

עד , מה מיוחד כל כך בברכת מנשה ואפרים, יש להבין

יברכם , שהבא לברך את בניו,  יעקב אבינושאמר

  ?"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה", ויאמר
  

שלאדם יש קושי גדול לראות את , שמעתי לבאר

, מצליח יותר ממנו ועולה לגדולה, חברו השווה לו

ובפרט קשה הדבר לאח גדול הרואה את אחיו הצעיר 

שקין הרג את הבל , וכמו שרואים, מצליח יותר ממנו

  .משום שקינא בואחיו 
  

על אף שהיה אחיו הגדול של אפרים לא , ואילו מנשה

וקיבל באהבה את העובדה שאפרים ראוי , קינא בו

. כשיעקב שם את ימינו על ראשו, לברכה יותר ממנו

ישימך אלוקים כאפרים "לכן נשארה לדורות הברכה 

שיזכו הדורות הבאים ללמוד ממעשיהם , "וכמנשה

ור אהבה ואחווה בין ותשר, של אפרים ומנשה

  .ללא קינאה ותחרות, האחים

  

  הרחק משכן רע
  

  בספרו,ל"רבי זלמן סורוצקין זצביאר , בדרך אחרת

. במה נתייחדו אפרים ומנשה, “אוזניים לתורה”

שהייתה מקום הטומאה , שאפילו שגדלו במצרים

ונשארו , לא למדו מהחברה שסביבם, הגדול בעולם

וזו . ינכם יוסףנאמנים לשמירת התורה כפי שח

שגם אם יזדמן ליהודי להיות , הברכה לכלל ישראל

וימשיך , לא ילמד ממעשיהם, בחברה שאינה טובה

  .בדרך ישראל סבא
  

, )א משנה ז"אבות פ(ל "בעניין זה נביא מה שאמרו חז

מה יעשה אדם , ויש לשאול. “הרחק משכן רע”

ואין לו אפשרות , שנמצא בסביבה שאינה ראויה

  ?ום מגוריולהתרחק ממק
  

שאם אינו יכול לעזוב את המקום , שמעתי לבאר

         כלומר שלא, יעזוב את שכניו הרעים ברוחו, בגופו

...  

  

  

  

  
  

  

ויתנתק מהם , לא ייצור עמם קשר, יתחבר אליהם

הרחק "ל "ובזה יקיים את מאמר חז, ככל האפשר

  ".משכן רע
  

  מעלת השלום
  

ָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי ִּכי ְבַאָּפם ְבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי ִּבקְ "

  )ו, מט(" ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור
  

בתקופתו של , כשהתלקחה אחת המחלוקות הגדולות

, “שואל ומשיב“הבעל , ל"רבי יוסף שאול נתנזון זצ

והפצירו בו , באו מאחד הצדדים אל רבי יוסף שאול

אגב כך . של רבםשיכניס ראשו לעניין ויתמוך במחנה 

, הסבירו לו את משמעותה העמוקה של המחלוקת

לאחר . אשר לכן ראוי לו לנקוט עמדה בצד הנכון

ייתכן גם ייתכן שיש ”, אמר להם, ששמע את דבריהם

אבל לפי , במחלוקת זו כוונות נעלות ונסתרות

ואיני יכול ליתן יד , אין בזה אלא חילול השם, פשוטה

  .“לזה
  

בסודם אל ", אבינו בשעה שאמרלכך נתכוון יעקב 

במחלוקתם של , "תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי

בסודם ", אבל, קרח ועדתו ודאי היה טמון סוד גדול

איני רוצה להיכנס ”, אמר יעקב, "אל תבוא נפשי

היה בזה מחלוקת נגד , כיון שלפי פשוטו, “בסוד זה

  .לכן לא רצה יעקב להכלל עמם, משה רבינו
  

יש להתחזק באהבת כל יהודי , וקתבזמן שיש מחל

  .אפילו זה שאינו נמצא בצד בו אני נמצא
   

שנודע באהבת , ניץ'מויז“ אמרי חיים“המסופר על 

, הוא היה מהראשונים לסייע. ישראל הגדולה שלו

לימינו עמד . לעזור ולהושיע ולחלץ ממיצר כל יהודי

' כשהיה נראה ר. ל"איש החסד רבי דוד לייב שוורץ זצ

היו הכל מביאים לו סכומי כסף , ייב באופקדוד ל

אכן , שהנצרכים שאוסף עבורם, כיון שידעו, נכבדים

  .נצרכים הם
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פתח הרבי . דוד לייב אצל רבו' נכנס ר ,ערב אחד

בשיחה אודות פלוני שהוא בעל משפחה ברוכת 

והוא , דוד לייב ידע במי מדובר' ר. ולרש אין כל, ילדים

כומי עתק אם רוצים להחזיק אדם זה שמדובר בס, ידע

בסכום ”, ומשום כך העז לשאול את הרבי, ומשפחתו

הלא נוכל לפרנס , כסף גדול כל כך שנצטרך עבורו

  .“כמה אנשים מאנשי שלומנו
  

גם ממך ”, הגיב הרבי, “דוד לייב, דוד לייב, אוי”

האם בשביל זה הקמתי , אשמע אודות אנשי שלומנו

אנשי 'יהודי כמוך יוכל להגיד בכדי ש, את הארגון הזה

  .בכה הרבי? "'שלומנו
  

והוא התרים , כי לא עת לחשות, דוד לייב' ידע ר

ובסייעתא דשמיא חיתן , יהודים רבים לצורך המצווה

  .את כל בניו ובנותיו של האיש
  

  

  

  .והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות
  

  )יב, מט(" ֵמָחָלבַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשַּנִים "
  

טוב המלבין שינים לחברו יותר , דאמר רבי יוחנן“

אל תקרי , "ולבן שנים מחלב", שנאמר, ממשקהו חלב

  )ב, כתובות קיא. (“אלא לבון שינים, לבן שינים
  

נאמר גם כלפי אדם , ענין זה של הלבנת שיניים לחברו

אם בגלל שמעשיו אינם רצויים , שהוא אינו מחבבו

אך גם לו יש , ם שהשקפתו זרה בעיניואו משו, לו

  .להלבין שיניים
  

והוי מקבל את ”, מובא )פרק יג אבות דרבי נתן(ל "בחז

מלמד שאם נתן , כיצד. כל האדם בסבר פנים יפות

ופניו כבושים , אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם

אבל . מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום, בארץ

אפילו לא נתן לו , נים יפותהמקבל את חברו בסבר פ

כאילו נתן לו כל מתנות , מעלה עליו הכתוב, כלום

  .“שבעולם
  

ויש לנו לראות כמה חשובה היא ההתייחסות לזולת 

נותן , אנו רואים אדם שעוסק בחסד. וההתענינות בו

אולם , בודאי דבר עצום הוא', נתינות גדולות וכו

 ול עודגד,  פניו לחברושהמסביר, ל מבואר"בדברי חז

  

  

  

  
  

  .יותר
  

באחת משיחותיו אמר את המשל , הסבא מסלבודקה

בית כנסת שבו סיימו זה , הבה נתאר לעצמנו. הבא

. והכל נחפזים לביתם, עתה להתפלל תפילת שחרית

בידו אחת , והנה נעמד לו יהודי ליד פתח בית הכנסת

רומז האיש בידיו . ובשנייה כוס גדולה, כד חלב

ומוזג לכל אחד ואחד , את הליכתםלהאט , ליוצאים

חוזר על עצמו מדי בוקר , מחזה זה. כוס חלב חם

  .בבוקרו
  

אותו יהודי מוזג לכל אחד ואחד מהמתפללים כוס 

בלא שיבקש תמורה כל , חלב חם וטרי מידי בוקר

  .שהיא
  

  ?הנוכל אף אנחנו לזכות להיות בדרגה זו
  

בכוחנו להגיע למדרגה זו בקלות וללא , אמר הסבא

, אין צורך לרוץ בכל בוקר לקנות חלב טרי, טרחה

ואין צורך להזיע ולהתייגע בהחזקת הכוסות 

  .ואף אין צורך להוציא הוצאות על כך. ובהדחתם
  

ובכל בוקר עם , אם נתייצב על מקומנו בבית הכנסת

נאיר פנים ונברך את חברינו בבוקר , תום התפילה

ו בבת ונגרום בכך שאף הוא ישיב לברכתנ, טוב לבבי

גדול המלבין ”, הרי שקיימנו את מאמר חז״ל, שחוק

  .“יותר ממשקהו חלב, שינים לחברו
  

שאם חז״ל מפליגים כל כך בשבח , נתבונן עוד ונראה

כנראה שהשקיית חלב קלה יותר על , המלבין שינים

, עם כל הטרחה וההוצאה הכרוכות בה, האדם

עמוד , חלק א, אור הצפון. (מהסברת פנים לזולת

  )״דרכ
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