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חלק בתורה

הסנדק

עֹולם
יקים ְׁל ָ
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר "וְׁ ַע ֵּמְך ֻּכ ָלם ַצ ִד ִ
יִ ְׁירשּו ָא ֶרץ ,נֵ ֶצר ַמ ָט ַעי ַמ ֲע ֵשה יָ ַדי ְׁל ִה ְׁת ָפ ֵאר" (סנהדרין פרק י ,משנה א).
יש להתבונן ,מדוע חז"ל לקחו את המשנה בסוף מסכת סנהדרין
והכניסוה לתחילת פרקי אבות? ועוד ,הרי יש המשך למשנה "ואלו שאין
להם חלק לעולם הבא" ..ומדוע לא העתיקו גם את החלק הזה?
אלא ,יש אנשים שכשאומרים להם לבוא ללמוד ולהתחבר לשושלת
המופלאה של התורה הקדושה ,להמשיך את דרך אבותינו של "משה קבל
תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים( "..אבות א  ,א) הם אומרים
שזה לא שייך אליהם ,להם כבר אין חלק בתורה כיון שהם עברו הרבה
עבירות ואין להם עוד סיכוי לחזור .לכן באו חז"ל והדגישו שזו טעות" ,כל
ישראל יש להם חלק לעולם הבא" ,לכל אחד יש עדיין חלק ומקום ,עליו
רק לבוא ולקחת את חלקו.
סיפר הרה"ג ראובן אלבז שליט"א :לפני כארבעים שנה לערך ,מרן
זצוק"ל היה מוסר ביום שבת שיעור בבית הכנסת בורוכוב שבירושלים,
ובעוונות הרבים ליד בית הכנסת היו הנערים משחקים בכדור ומעשנים
סיגריות ועושים רעש גדול.
פעם אחת בדרכי לשיעור ראיתי נער צעיר בגיל חמש עשרה שנה בערך
יושב וצופה במשחק ,ניגשתי אליו ושאלתי אם הוא מעוניין לבוא ולשמוע
שיעור תורה ,השיב לי הנער שיש לו קשיי הבנה והוא לא יבין כלום ,כבר
מכיתה ד' סילקו אותו מבית הספר ,ואין לו שום סיכוי .השבתי לו שאם הוא
יתאמץ וילמד את התורה ,הוא יקבל שכל ויבין הכל ,ברוך ה' הוא השתכנע
ונכנס לשיעור.
לאחר מכן הוא הגיע לישיבה ולאט לאט לימדתי אותו להניח תפילין
וללמוד גמרא ,במשך שלוש שנים הוא היה בשיעור א' .ופעמים רבות הרב
שלו פנה אליי בתחינה "הרב אלבז ,תפטור אותי ממנו ,בבקשה ,אני חוזר
לו על כל דבר שלושים פעם והוא לא מבין ,אני כבר לא יכול" .אמרתי לרב
"לא נורא ,נתאמץ עוד קצת ,יש לו רצון טוב ,הוא יצליח בסוף ,בסוף הוא
יקלוט ויהפוך לתלמיד חכם".
היום אותו תלמיד בקי עצום בהלכה ,דיין ומורה הוראה בישראל ,כל שו"ת
יביע אומר מונח על כף ידו ופונים אליו בשאלות דחופות מכל רחבי
העולם .ללמדך שלכל אחד יש חלק בתורתנו הקדושה ,עלינו רק לפתח
ולשבח אותו.
שבת שלום ומבורך

ברית המילה ,היא אירוע מאד משמח .זוהי
הפעולה שמכניסה את התינוק לחיק
היהדות ,להיות חלק מעם ישראל .הסנדק
הוא האיש שמכבדים אותו לשבת על הכסא
ולהחזיק את התינוק בזמן המילה ,ואחרי
המילה נותנים שם לרך הנולד .ואם על שם
התינוק ישנן מלחמות ,אז על הסנדקאות על
אחת כמה וכמה.
מהי הסנדקאות ,ומהי מעלתה? הזוהר
"ּובן
מציין שני פסוקים .בפסוק אחד כתובֶ :
ְׁשמֹנַ ת יָ ִמים יִ ּמֹול ָל ֶכם ָכל זָ ָכר" ובפסוק אחר
"ּומּיֹום ַה ְׁש ִמינִ י וָ ָה ְׁל ָאה יֵ ָר ֶצה ְׁל ָק ְׁר ַבן".
כתובִ :
"שמֹנַ ת"
בפסוק של הברית מילה כתובְׁ :
"ה ְׁש ִמינִ י" .מובן
ובפסוק של הקרבן כתובַ :
מדברי הזוהר שהנימול דומה קצת לקורבן.
ואם התינוק דומה לקרבן אז הסנדק דומה
למזבח כפרה .כדי שהסנדק יהיה דומה
למזבח צריך שיתכפרו לו כל עוונותיו,
ובמעמד הזה הוא זוכה לכפרת עוונות ,כמו
ביום הכיפורים.
אחרי שהבנו את מעלת הסנדקאות ,מובן
למה ההורים רוצים להיות סנדק .ובאמת,
בענין זה יש מנהג ברור בתור לסנדקאות.
בבן הראשון ראוי לתת כיבוד זה לסבא מצד
האבא .בבן השני הסנדק יהיה הסבא מצד
האמא .ובבן השלישי אבי הבן בעצמו יהיה
סנדק או שיכבדו בסנדקאות רב גדול או
אדם חשוב.
וכאן המקום לפנות שוב אל ההורים
היקרים ,כל מה שאמרנו הוא מצד הסדר
הטוב .אבל אם הבן לא עשה כסדר הזה או
דילג ,או הזמין רב גדול שיהיה סנדק ,אסור
לכם לכעוס או להיעלב ,או חס ושלום
להחרים את האירוע .זה שהזוג שמח
הּול ֶדת התינוק זו המתנה הכי גדולה לסבא
ְׁב ֶ
ולסבתא .ועל הסבא והסבתא לשמוח בעיקר
בגלל שיש המשכיות למשפחה.
ואדרבה ,הוויתור ,אי ההקפדה וההבלגה הם
המצוה היותר גדולה ,ובשמים נחשב כאילו
היית סנדק .כדרך שאמרו חז"ל' :חשב אדם
לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה ,מעלה עליו
הכתוב כאילו עשאה'.

נפגשו להם קבוצת חברים זקנים שהיו בבית הספר באותה
כיתה לפגישה השנתית ,לאחר שוב האב הביתה שואל אותו
בנו :נו אבא איך היה בפגישה עם החברים ?
מה אומר לך בני ,הזיכרון שלי כנראה קצת נפגע
כי אני לא זוכר כל כך המון פיליפינים בכיתה...

עיקר מה שאדם נופל ,כוונת היצר הוא לא לעבירה עצמה,
אלא לעצבות שאחר העבירה( .רבי נחמן מברסלב)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

על ההורים והמחנכים לדעת כי אחריות גדולה רובצת
עליהם משום שכל ערך חינוכי שהם מקנים ומחדירים
לילד יועבר הלאה מאב לבן עד סוף כל הדורות .האדם
מטבעו מסתכל על ההווה ומתעלם מלחשוב על העתיד
אך החכם רואה את הנולד ואיננו מתעלם מכך שהחינוך
שהוא נותן לבניו ,בסופו של דבר יועבר הלאה לנכדיו.
לאור זאת עלינו להשתדל שהחינוך יהיה יסודי מוצק ונקי
מכל תערובת זרה.
השבח הגדול שנשתבח בו אברהם אבינו אבי האומה-
"כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו ללכת בדרך
ה' " -וכו' ...אברהם אבינו ידע להעמיק ולהרחיב את
החינוך בצורה שיועבר אח"כ לדורות הבאים אחריו ולא

יהיה חינוך זמני וחולף.
ישנם הורים שאולי לא מרגישים את עצמם מספיק
אחראים לחנך את בניהם וסבורים שזה למעלה מיכולתם.
הורים כאלה עליהם להיוועץ עם רבנים ובעזרת ה' יוכלו
לקבל הדרכה מפורטת על מנת להתגבר על הקשיים
בחינוך ,ויש לעשות זאת ללא דיחוי בעוד הילדים רכים
בשנים ובזריזות פן יאחרו את המועד.
כי אם ימתינו עד שהילדים יגדלו ,העבודה תהיה קשה
שבעתיים וסיכויי ההצלחה יהיו קטנים .מאידך אין
להתייאש במקרה שרואים שהילדים אינם מטים אוזן
למוסר הוריהם ,יש לשפוך שיחה לפני בורא עולם לבקש
בתפילה ובתחנונים על בניהם שיחזרו למוטב ,ובפרט אם
מורידים דמעות בתפילה ,הרי שבסופו של דבר ישובו
הבנים אל חיק הוריהם ואל דרך התורה והמצוות.

עני מרוד נכנס אל חדרו של הצדיק מאפטא .רבנו ,אמר
בקול מתחנן" ,ביתי היחידה עומדת לפני חתונה ,ואין לאל
ידי להשיאה! ויש לי רובל אחד בלבד .אמר הצדיק :לך לך
לשלום ,והעסק הראשון שיזדמן לך בדרך ,אותו עליך
לעשות ,וה' יהיה בעזרך .האיש האמין לדברי הרב ויצא.
בדרכו עצר בפונדק כדי לטעום משהו .קבוצת סוחרי
יהלומים שהסבה על אחד השולחנות ,המנהלים עתה מקח
וממכר ,משכה את תשומת ליבו .מתוך סקרנות קם וקרב
אל החבורה כדי להתבונן ביהלומים מקרוב.
אחד הסוחרים הבחין בו ושאל אולי אתה רוצה לקנות
יהלום? בהתחלה חשב להשיב בשלילה ,אולם משנזכר
בדברי הצדיק השיב בחיוב .כמה כסף יש לך? שאל הסוחר.
רובל אחד ,השיב העני ,תשובה שגררה פרצי צחוק אדירים
מפי כל המסובים .רגע ,יש לי הצעה גם עבור רובל אחד,
אמר הסוחר אוכל למכור לך את חלקי לעולם הבא .מיד
הסכים העני ,וביקש לערוך שטר מכירה כדת וכדין .חיש
נכתב השטר כשבסופו חתימות העדים .העני מסר לסוחר
את הרובל ,וקיבל לידו את שטר המכירה .לקול צחוקם של
הסוחרים חזר האיש לשולחנו.
באותו רגע נכנסה אשתו של הסוחר ,תוך התעניינות מה
פשר לשמחה הגדולה .כאשר הסוחר סיפר לאשתו איך
הצליח למכור את העולם הבא שלו ,לעני תמים תמורת
רובל אחד ,אשתו לא צחקה .וכאשר הבחין הסוחר בהבעת
פניה של אשתו ,קפא צחוקו .מכרת את חלקך הזעום
בעולם הבא בעבור בצע כסף ?!...אתה כמו גוי  !!!...איני
רוצה להיות נשואה לגוי ,עכשיו הולכים לרבנות !...אבל ...
גמגם הבעל ,זה היה בצחוק ,לא ,אמרה האשה ,מכירה עם

שטר ועדים אינה מהתלה ,איבדת את חלקך לעולם הבא
ואנחנו הולכים לרבנות תיכף ומיד! רק רגע ,אמר הבעל,
הקונה עדיין כאן ,אוכל להחזיר לו את כספו ולבטל את
המכירה .כאשר הסוחר ביקש להחזיר את העניין לקדמותו,
באומרו שהיה זה סתם מעשה לצון ,טען העני שהוא התכוון
לקניין במלוא הרצינות ,והוא אינו מתכוון לחזור בו
מהעסקה .הסוחר הציע לעני כמה עשרות רובלים עבור
השטר ,אך העני השיב אשיב לך את שטר המכירה רק אם
תתן לי אלף רובלים .אלף רובלים? הזדעק הסוחר ,כיצד
אתה מעז לדרוש ממני סכום כזה תמורת גיליון נייר? אתה
יכול להשאיר את הנייר בידי  ,ענה העני".
בסדר ,שהנייר ישאר בידך ,אמר הסוחר ,אך מיד שמע את
אשתו צועקת אם כך נלך לרבנות .איני יכול לשלם סכום
כה גדול בעבור פיסת נייר ,אמר הסוחר .ואני איני יכולה
לחיות עם גוי גמור ,השיבה האשה .נפנה הסוחר אל היהודי
וניסה להוריד את המחיר ,אך העני עומד על שלו .חכך
הסוחר בדעתו ולבסוף שלף את ארנקו והעניק לעני אלף
רובלים .רק אז מסר העני לסוחר את שטר המכירה ,תוך
שהוא משבח את הצדיק מאפטא.
הסוחר ואשתו שאלו את העני לפשר הדבר ,וזה סיפר
להם את כל הסיפור .האשה אמרה לבעלה שהיא רוצה
ללכת אל הצדיק ,ואכן בו ביום נסעה לשם .כשנכנסה,
אמרה לצדיק שמחה אני מאוד ,שעל ידי נתגלגלה הזכות
להושיע את היהודי הנצרך ,אך רצוני לשאול את הרבי
האמנם חלקו של בעלי בעולם הבא שווה אלף רובלים?
השיב הצדיק כאשר מכר בעלך את חלקו לעוה"ב ברובל
אחד ,לא היה חלק זה שווה אפילו רובל אחד .אך לאחר
מכן ,כשקנה את חלקו תמורת אלף רובל ,וסייע בכך ליהודי
להשיא את בתו ,חלקו לעוה"ב לא יסולא בפז.

האחריות בחינוך

