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מבט לפרשה

"הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתנה ולזרעך"
יעקב אבינו בחיר האבות הולך במצות אביו חרנה לייסד את בית ישראל,
כשמגיע יעקב לבית אל מתעכב שם ללון ואז הקב״ה נגלה אליו ומבטיחו
בירושת הארץ.
"הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתנה ולזרעך" וממשיך לבשרו
״הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ,והשיבותיך אל
האדמה הזאת .כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר
דברתי לך" ובודאי שכאשר יקיץ יעקב משנתו יגיל וישמח
לנוכח ההבטחות והבשורות שחזה בחלומו ,ואולם
כשמתעורר יעקב אבינו המשפט הראשון שאמר" :אכן
יש ה׳ במקום הזה ,ואנוכי לא ידעתי" ,ופירש רש״י שאם
ידעתי ,לא ישנתי במקום קדוש כזה ,ולכאורה זה פלא הרי
אם לא היה יישן ,לא היה זוכה יעקב אבינו לכל ההבטחות
והבשורות ,שנתבשר בחלומו מפי הגבורה ,ואיך יתכן שהיה
מוותר בחיר האבות לחזיון הנבואי ולהבטחת הנצחיות?
התשובה היא נכון שההפסד גדול אבל במקום קדוש אין ישנים ,אין זה כבוד
המקום ,גם אם זה על חשבון הפסד הנבואה ולכן אומר יעקב אבינו "אכן יש ה׳
במקום הזה ואנוכי לא ידעתי" שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה .נזהר
הייתי בכבודו ,ומכאן נלמד את החובה המוטלת עלינו לנהוג בזהירות יתרה
ובמורא מקדש מעט בתוך הבית הכנסת .ואיתא בזוהר הקדוש על בפסוק -
"ה׳ ילחם לכם ואתם תחרישון" " -ה׳ ילחם לכם" אושיע אתכם מכל אויביכם

הרב יהודה
בר שלום
מנהל התלמוד תורה

בתנאי " -ואתם תחרישון" ,מדיבור בבית הכנסת ,כי אם מדברים חלילה בבית
הכנסת שיחות של חולין זה מעורר חס ושלום קיטרוג על עם ישראל ,וזה אחד
משלושת הדברים שעם ישראל מתעכבים בגלות יותר ממה שנגזר עליהם
היות ומדברים בבית הכנסת.
וכתב השומר אמונים שמי שזהיר מלדבר בבית הכנסת מקבל שכר
נגד כל העולם כולו ,וכמו כן חלים עליו כל הברכות שבתורה,
ובאמת שאין בשיכלנו לשער ,את עומק הזכות והברכה ,ואם
חס ושלום פונה לדבר עם חברו באמצע התפילה ,אז הוא
חוטא ומחטיא ,שאין מספיקין בידו לעשות תשובה ,ואין
לו כפרה .וסיפר יהודי אחד מפליטי השואה האיומה,
מעשה נורא ,שהוא היה עד ראיה לזה .היה זה ,בעת
שאלפי יהודים נאספו בתחנת הרכבת בהמתינם למסעם
הארוך לאושוויץ ,מי יכול לתאר את המחזה הקשה והמחריד
באותן שעות של המתנה לעתיד המר.
ופתאום רואים הם דמות אשה אחת זועקת ומשוועת בקולות
נוראים :יהודים יהודים ,האם אתם יודעים למה אתם סובלים צרות? בגלל
שאתם מדברים בזמן התפילה בבית הכנסת!!! סיימה לקרוא תוכחתה
הנוראה ונעלמה כלעומת שבאה .וכותב הכ"ח )סימן ק"נ ס"ק ו'( שלדעת רוב
הפוסקים ,קדושת בית הכנסת ,היא מדאורייתא ,ולמדו זאת מהפסוק "ועשו
לי מקדש" )שמות כח ,ה( ובית הכנסת הוא בחינת מקדש מעט ,ויש להזהר
בכבודו מאוד מאוד.

מבט לחיים

קדושת בית הכנסת
"אכן יש יראת אלוקים במקום הזה" יעקב אבינו בחיר האבות הולך במצות אביו חרנה
לייסד את בית ישראל ,כשמגיע יעקב לבית אל מתעכב שם ללון ואז הקב"ה נגלה אליו
ומבטיחו בירושת הארץ " -הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתנה ולזרעך" – וממשיך
לבשרו "הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ,והשיבותיך אל האדמה הזאת .כי לא אעזבך
עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך" ובודאי שכאשר יקיץ יעקב משנתו יגיל וישמח לנוכח
ההבטחות והבשורות שחזה בחלומו ,ואולם כשמתעורר יעקב אבינו המשפט הראשון שאמר" :אכן
יש ה' במקום הזה ,ואנוכי לא ידעתי" ,ופירש רש"י שאם ידעתי ,לא ישנתי במקום קדוש כזה ,ולכאורה זה
פלא הרי אם לא היה יישן ,לא היה זוכה יעקב אבינו לכל ההבטחות והבשורות ,שנתבשר בחלומו מפי הגבורה ,ואיך יתכן שהיה מוותר בחיר האבות לחזיון הנבואי ולהבטחת הנצחיות?
התשובה היא נכון שההפסד גדול אבל במקום קדוש אין ישנים ,אין זה כבוד המקום ,גם אם זה על חשבון הפסד הנבואה ולכן אומר יעקב אבינו "אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי"
– שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה .נזהר הייתי בכבודו ,ומכאן נלמד את החובה המוטלת עלינו לנהוג בזהירות יתרה ובמורא מקדש מעט בתוך הבית הכנסת .ואיתא בזוהר
הקדוש על בפסוק – "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" – "ה' ילחם לכם" אושיע אתכם מכל אויביכם בתנאי – "ואתם תחרישון" ,מדיבור בבית הכנסת ,כי אם מדברים חלילה בבית
הכנסת שיחות של חולין זה מעורר חס ושלום קיטרוג על עם ישראל ,וזה אחד משלושת הדברים שעם ישראל מתעכבים בגלות יותר ממה שנגזר עליהם היות ומדברים בבית הכנסת.
וכתב השומר אמונים שמי שזהיר מלדבר בבית הכנסת מקבל שכר נגד כל העולם כולו ,וכמו כן חלים עליו כל הברכות שבתורה ,ובאמת שאין בשיכלנו לשער ,את עומק הזכות והברכה,
ואם חס ושלום פונה לדבר עם חברו באמצע התפילה ,אז הוא חוטא ומחטיא ,שאין מספיקין בידו לעשות תשובה ,ואין לו כפרה .וסיפר יהודי אחד מפליטי השואה האיומה ,מעשה
נורא ,שהוא היה עד ראיה לזה .היה זה ,בעת שאלפי יהודים נאספו בתחנת הרכבת בהמתינם למסעם הארוך לאושוויץ ,מי יכול לתאר את המחזה הקשה והמחריד באותן שעות של
המתנה לעתיד המר .ופתאום רואים הם דמות אשה אחת זועקת ומשוועת בקולות נוראים :יהודים יהודים ,האם אתם יודעים למה אתם סובלים צרות? בגלל שאתם מדברים בזמן
התפילה בבית הכנסת!!! סיימה לקרוא תוכחתה הנוראה ונעלמה כלעומת שבאה.

בס“ד

מעשה שהיה

כוחו של ויתור

סיפר הרה"צ ר' מאיר איתמר רוזנבוים מעשה מדהים
שהתרחש לפני מספר שנים בחו"ל המלמדנו ,עד
כמה גדול כוחו של ויתור:
ישנם שני אנשי עסקים ,חברים טובים מילדות ,אשר
שיתפו פעולה בעסקיהם והיו שותפים לעסק משגשג
ומצליח .בכל עסקה התחלקו הם ברווחים שווה
בשווה ואף קצרו הצלחות רבות .אף את ילדיהם
חיתנו זה בזו ,עקב קשריהם הטובים.
תקופה אחת ,ערכו השניים עסקה גדולה ומיוחדת עם
יהודי נוסף אשר התיידד איתם עד למאוד וחשף
בפניהם כי לא זכה לילדים כבר שנים רבות ,וכי מוכן
הוא לשלם כל הון כדי לזכות בילדים .השניים ריחמו
עליו והחלו להזמין אותו להתארח בביתם בשבתות
וחגים .שבת אחת ,התארח הוא אצל הראשון ,ובשבת
השניה אצל השני ,וחוזר חלילה כל שבת .לאחר
מספר חודשים ,כשהתרגל להתארח בביתיהם ,החל
האורח הנכבד להביע דעתו ולמתוח ביקורת על ענייני
בית מארחיו והתנהלותם" .אינני מבין ,מדוע השולחן
מונח בצד הזה ...ומדוע אתם מגישים את המנה
השלישית בצורה שכזו ...למה אתה מתנהג כך עם
ילדיך?! ,"...כך פתח פיו והחל להביע דעתו על כל
דבר .לשותף הראשון הדבר לא 'הזיז' ,אך לשותף
השני הדבר הציק והפריע עד למאוד" .ידידי היקר",
פנה לאורח" ,שמח אני לארח אותך כל שבת ,אך אם
תמשיך להעיר הערות ,לא נוכל להמשיך יחד ,אני
מסתדר יפה לבד".
פניו של האורח חפו ,ומאותה שבת הוא כבר לא חזר
להתארח אצלו ,אלא שהה בבית השותף הראשון ,בד
בבד שהמשיך לנהל עם השותפים עסקים כרגיל .יום
אחד ,פנה היהודי חשוך הבנים אל השותף הראשון
ואמר לו" :רציתי להפתיע אותך ולגלות לך ,כי את כל
הירושה שלי אני מתכוון להעביר לך ,עקב הכנסת
האורחים התמידית שאתה מארח אותי מידי שבת
בשמחה" .שמע זאת השותף הראשון ושמח עד
למאוד .אלא ,שלאחר תקופה קצרה ,ערך היהודי
חשוך הבנים 'סולחה' עם השותף השני שפגע בו ,ואף
כאות הערכה חזר להתארח בביתו מידי שבת כבעבר.

"תשמע" ,פנה היהודי חשוך
הבנים אל השותף השני" ,ישנה
באמתחתי ירושה גדולה,
שרציתי להעניק את כולה
לחברך ,עקב הכנסת האורחים
הגדולה שעושה הוא לי כל
שבת ,כאשר לך לא התכוונתי
לתת מאומה ,אחרי שנפגע־
תי ממך.
אך כעת שחזרנו להיות
ידידים טובים ,והינך
ממשיך לארח אותי בסבר
פנים יפות ,אני משנה את
הצוואה ומעניק לך ולו חצי חצי
בירושה הגדולה" .ונתן לו עותק
מחודש של הצוואה - .לאחר זמן מה נפטר
היהודי.
מיודענו חתם והכין את צוואותיו באמצעות עו"ד
עליו סמך .הגיעו שני השותפים לאותו עו"ד ולהפתע־
תו הגדולה קורא העו"ד את הצוואה הישנה ,שבה
כתוב ,כי כל הירושה ניתנה לשותף השני.
הבין מיודענו ,כי כפי המסתמן העו"ד עשה 'יד אחת'
עם שותפו כדי שינשלו מכל הצוואה וחשב מה
לעשות במציאות בה הוא נמצא .הרי יש באמתחתו
העתק מהצוואה החדשה המוכיחה מעבר לכל ספק
כי חצי מהירושה שייכת לו .מדובר בסכום עצום,
מדוע שיוותר עליו? מצד שני ,אם יוכיח ,כי השותף
ידע על דבר התרמית ,אזי מהר מאוד יוודע הדבר
למשפחות ,ועלול הדבר לגרום חלילה לפירוק
משפחות ילדיהם הנשואים זה בזה.
מאחר שלא יכול היה להחליט ,קם מיד וטס לארץ
ישראל ,אל מעונו של בעל 'שבט הלוי' ,מרן הגאון
הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל ,על מנת שיורה לו מה
לעשות במצב שכזה ,כשהוא מראה לו את עותק
הצוואה המעודכן .הרב שמע את דבריו ואמר" :אמת,
כי הצדק איתך ואם תיגש עם עותק זה לדין תורה
תצא זכאי בדין .אך כיוון שיכולה – לצאת מכך

מחלוקת רבה ושנאה גדולה ,ובפרט בין
ילדיכם הנשואים ,הריני נותן לך עצה טובה והיא
מעולם לא הפסיד – אדם מוויתור ,גם כשהיה צודק".
שמע זאת היהודי ,ומיד קרע את עותק הצוואה
המתוקן שבידו ,ועתה אין באפשרותו להוכיח ,כי
הייתה קיימת צוואה מאוחרת יותר" .אין לי ספק",
חתם הרב הרב וואזנר בהתפעלות" ,כי על וויתור
שכזה בשביל שלום ,תראה בקרוב ניסים גלויים".
בנוסף ,הודיע לשותפו ,כי מעדיף הוא לפרוש מהשות־
פות עימו במסחר ולפנות לעסק אחר ,ומיד קנה ממנו
השותף הראשון את חלקו בשמחה.
מיודענו פתח עסק חדש בנפרד ,כשהוא רואה ברכה
בכל עסקה .לאחר שנתיים ,פקד הוא שוב את מעונו
של הרב וואזנר ,ששאלו בסקרנות" :נו ,האם ראית
מאז המקרה ישועות והצלחות?".
"אגלה רק לרב" ,אמר בשמחה" ,בשנתיים האלו
הרווחתי סכומים אגדיים ,כמוהם לא הרווחתי כל זמן
שהיינו שותפים ,והגדולים מכל הירושה שיכולתי
לקבל ,ויודע אני ,כי הכול בזכות אותו ויתור".

מהנעשה בתלמוד תורה
מסיבת בר מצווה
הקורונה נמצאת אתנו כבר כמעט שנה ,ורבים מאתנו לא נהנים מהמצב .בכל תחום הקורונה מגבילה אותנו ,ובמיוחד באירועים ושמחות .והשבוע; כשאחד
מילדי הת"ת הגיע זמנו להיכנס בעול המצוות ,וכמובן שנבצר ממנו לעשות אירוע מכובד כפי שנהוג ,קיימנו לכבודו מסיבת בר מצווה חגיגית בכיתה עם כל
חבריו לספסל הלימודים ,האבא ,ורבני הת"ת .והשמחה הייתה רבה ועצומה.
כמו כן לכבוד ר"ח כסלו התקיימו מסיבות חגיגיות במיוחד בכיתות בהשתתפות הרבנים והמנהל.

