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כח הוויתור

בפרשתנו יעקב אבינו נושא את רחל ולאה ומוליד מהם את השבטים .אבל ,המהלך הזה
לא היה קל ,לבן מרמה אותו ומחליף לו את רחל בלאה ואף על פי כן יעקב נושא את רחל.
נתבונן במהלך הזה ונגלה דבר נפלא .יעקב בא מבאר שבע לחרן ויושב על הבאר והוא שואל
ֹּאמרּו י ָּ ָָּֽדעְ נּו ...וְ ִהנֵּה ָּרחֵּ ל בִ תֹו בָּ ָּאה
את הרועים" :וַי ֹּאמֶּ ר לָּהֶּ ם הַ יְדַ עְ ֶּתם ֶּאת־לָּבָּ ן בֶּ ן־נָּחֹור וַי ְ
עִ ם־הַ ָֽצ ֹּאן" .יעקב אבינו פונה אל רחל ומציע לה נישואין .רחל מציינת בפניו שאביה רמאי
והוא לעולם לא יחתן את הצעירה לפני הבכירה .ואז יעקב מציע לעקוף את רמאותו של
אביה ומלמד אותה סיסמא – שלוש הלכות :הפרשת חלה ,טהרת המשפחה ,והדלקת נרות
שבת .דהיינו :חלה ,טהרה ,הדלקת הנר .הוא אומר לה שביום החתונה אם אביה יחליף
הוא ישאל את הסיסמא ולפי זה הוא ידע אם זה היא רחל אם לאו.
ובאמת כך היה ,לבן הרמאי מחליף בליל הכלולות ובמקום רחל הוא מכניס את לאה
לחופה ,אבל רחל לא יכלה לעמוד מנגד היא לא תתן שאחותה תתבייש .רחל קוראת ללאה
אחותה ואומרת לה :אחותי ראית שאבא החליף בנינו? עכשיו תכנסי לאהל ,יעקב ישאל
את הסיסמא ואת לא תדעי לענות ויהיו בושות וביזיונות ...ואז לאה אומרת לרחל אם כן
מה נעשה? רחל מוותרת על יעקב ומוסרת לה את הסיסמא -חלה ,טהרה ,הדלקת הנר.
ובאמת כשלאה נכנסת לאהל ,יעקב מבקש ממנה את הסיסמא – ולאה אומרת אותה
במדויק .עכשיו יעקב משוכנע שזוהי רחל .ומה התוצאהַ " :וי ְִהי בַ ב ֶֹּּקר וְ ִהנֵּה־ ִהוא ל ֵָּּאה"...
אחרי מהלך כזה היה צפוי שיעקב אבינו לעולם לא ישא את רחל כיון שהיא עזרה לרמאות
של אביה .ובכל זאת יעקב אבינו לוקח אותה לאשה .יעקב אבינו התפעל מעוצמת הוויתור
שהייתה לה כדי שאחותה לא תתבייש .אבל רחל עצמה לא ידעה זאת ,היא וויתרה על
יעקב כדי שאחותה לא תפגע .ולכאורה מה היינו אומרים? הנה רחל וויתרה והפסידה את
יעקב הצדיק ,כשמוותרים מפסידים! והקב"ה הוכיח לנו את ההיפך לגמרי.
מוויתורים לא מפסידים כשעושים מצוות ולכאורה מפספסים דברים אחרים זה לא
המציאות .אלא הקב"ה מחזיר כפל כפלים ,לפעמים אדם עושה מצות חסד וכתוצאה מכך
הוא התעכב ,אחר לעבודתו ופיטרו אותו .אל לו להצטער – רווח והצלה יבוא ממקום אחר
– ממצוות לא מפסידים .דוגמא נוספת ישנה בפרשה .לאה ילדה כבר  4בנים ועצרה מלדת.
ראובן היה בשדה ומצא דודאים .הדודאים יש ביכולתם לפתור בעיות עקרות .ואז רחל
מבקשת מלאה " :תני נא לי מדודאי בנך" ,אבל לאה מסרבת כי גם היא רוצה להוליד עוד
שבטים .ואז רחל מציעה לה הצעה :הלילה יעקב צריך לבא לאוהל שלי ,תני לי את
הדודאים והוא יבא לאוהל שלך ,שוב פעם רחל מוותרת בשביל לאה.
ובאמת באותו בלילה כתוצאה מהחלפת הדודאים יעקב הולך לאהל לאה .כתוצאה מכך
נולד יששכר שהוא עמוד התורה .מה נאמר? הנה רחל וויתרה והפסידה את יששכר שלא
ייוולד ממנה .כאן עונה הזהר תשובה :ח"ו שרחל חשבה שהדודאים האלה יגרמו לה לצאת
מן העקרות והלא ה' פוקד עקרות! אלא ידעה רחל שהלילה צריכה נשמת יששכר לרדת
לעולם וכיוון שהיא עדיין עקרה ואחותה יולדת העבירה לה את הזכות והסכימה שיששכר
יולד ממנה ובאמת כתוצאה מכך נולד יששכר .אבל רחל לא הפסידה את יששכר באמת,
יששכר נחשב שלה שנאמר" :קול ברמה נשמע ...רחל מבכה על בניה" .אומר לה הקב"ה:
"מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום ה' "...אומר לה הקב"ה "יש
שכר" זהו – יששכר ,כלומר יששכר הוא שלך בזכות פעולתך שהחלפת את הדודאים!
מכאן למדנו שכאשר אדם עושה מצוות ומוותר לאחר ולכאורה הוא מפסיד דבר מה ,זה
רק נראה כך כדי להעמיד אותו בניסיון ,אבל האמת היא שמקבלים הכל בחזרה.
בעיירה קטנה יש  3בתי כנסת :אחד אורתודוקסי ,אחד קונסרבטיבי ואחד
רפורמי .בשלושתם קיימת בעיה רצינית של סנאים המסתובבים בבניינים.
לפיכך ,כל קהילה ,בדרכה שלה ,מקיימת ישיבה כדי לדון בבעיה.
האורתודוקסים מגיעים למסקנה שזו גזירה משמים .הקונסרבטיבים
מחליטים לטפל בסנאים הם לוכדים את הסנאים ומשחררים אותם בפארק
שבקצה העיירה .בבית הכנסת הרפורמי נערכות ישיבות ארוכות .לבסוף הם
מכריעים לקבל את הסנאים כחברים בקהילה .ומאז הם רואים אותם רק
בראש השנה וביום כיפור...

מד האהבה
קוראים יקרים ,האם אתם מכירים מכשיר אנלוגי
או דיגיטאלי למדידה של האהבה בבית? האם
שמעתם פעם על מכשיר כזה?
נניח לרגע שהיינו מתקינים מצלמה נסתרת בדירה
משפחתית שגרים בה אבא ,אמא וילדים ,מה אנו
אמורים לראות על המסך כדי לדעת שיש שם אהבה?
כבוד הדדי?  -לא תמיד אנו אוהבים את מי שאנו
מכבדים .רוגע?  -אולי כולם קמו לא מזמן מהשינה,
והם עדיין רגועים.
מבטים?  -אולי אחד מביט על השני כדי לבקש
בקשה מסוימת.
צוחקים?  -אולי נאמרה בדיחה טובה שהצחיקה את
כולם.
עזרה הדדית?  -הכל עניין של תורנות .מי אמר שיש
כאן אהבה???
שלמה המלך הניח לפנינו את המכשיר ואמר:
" ...וְ עַ ל כָּל-פְ שָּ עִ יםְ ,תכַסֶּ ה ַאהֲ בָּ ה" .כשיש אהבה
בבית ישנה נעימות והכל יפה ,זורם ,מתוק וטעים.
כשאין אהבה בבית מרגישים רע והכל מכוער ,תקוע
ומלא בביקורת.
כשבעל אוהב את אשתו:
•הוא ביקש מאשתו שתכין לו מרק עוף ,והיא לא
יודעת לבשל .היא בשלה את העוף עם הנוצות ...הוא
טועם ואומר לה :מרק גורמה ,איזו ארומה! מי
שאוהב את אשתו לא מרגיש את הנוצות.
•היא לא שטפה את הבית חודשיים ,שכבה של
מרגרינה הצטברה על הרצפה ...והוא אומר לה :איזה
ווקס את מורחת כל יום! הוא אוהב אותה ,והכל
נראה טוב מאד!!!
מצד שני ,כשבעל לא אוהב את אשתו:
•אפילו שהיא נראית טוב ,יש לה התאמת צבעים
מלאה בלבוש ,והיא מאופרת בטוב טעם ...כשהיא
עוברת לידו הוא חושב :איזה אף יש לה? למה היא
הולכת עקום? הוא כבר הפסיק לאהוב אותה.
•היא שטפה את הבית והבריקה את הרצפה ...איך
הספונג'ה? היא שואלת .והוא עונהָּ :יפֶּה ,אבל למה
הפנלים שחורים?
הוא מחפש את הדפקט ואת החיסרון ודבר לא
משמח אותו -אין אהבה בבית הזה!!!
נמצאנו למדים שבבית שיש בו אהבה ,אפילו שישנם
מכשולים ופגמים ,בני הזוג מדלגים יחד מעל
המשוכות בשמחה ובחיוך .וכשאין אהבה בבית ,אף
על פי שהכל פיקס ,מייצרים בעיות וקשיים .כעת ,כל
אחד מהקוראים יודע מה מורה מד-האהבה שבביתו!

"אדם העובד תמיד את הקב"ה בכל רגע ,אין לו פנאי להתגאות ולשאר מידות רעות"
הבעש"ט

לא לאיים!
כאשר רוצים לחנך ילדים פעולת האיום לא תשיג כלום ואולי
אפילו תוצאות הפוכות.
כאשר מאימים מעמידים לפני הילד שתי אפשרויות ונותנים לו
בחירה .במצב כזה הוא עלול לבחור באפשרות שבה אנו לא
מעוניינים ואז אין כבר מה לעשות.
לדוגמא :הילד שוכב במיטה ולא רוצה לישון .האבא מגיע לחדר
ואומר לו" :אתה יושן או לא? "...כבר כאן ישנה טעות ,מה פירוש
המילים " -או לא"? וכי יש מצב שהוא לא יישן?
זאת ועוד ,הילד מבין שיש שתי אופציות – לישון או לא לישון.
ואז האבא ממשיך" :אם תישן תקבל ממתק ,ואם לא תישן
תפסיד".
כאן כבר הילד רואה שתי אפשרויות ברורות .אם ישנים מקבלים
ואם לא ,מפסידים.

ואני שואל את האבא :במה אתה מעונין שהוא ישן ויקבל או לא
ישן ויפסיד ,מי מכריח אותך לפתוח אופציה שבה אתה לא
מעונין???
ומה נעשה אם הילד יבחר בלא לישון ולהפסיד? ואם הילד יבחר
לא לישון והאבא יעניש אותו בעונש נוסף הרי זה עוול! כי ההסכם
היה שאם לא ישנים מפסידים ולא עוד עונש.
גם אמא שאומרת לילד בארוחת ערב – "אם לא תאכל יבוא
שוטר "...והילד לא אכל ולא בא השוטר.
כאן יש שני הפסדים :א .הילד בסוף לא אכל .ב .הוא למד
מאימא לשקר .היא הבטיחה שיבא שוטר והוא לא בא!
הרי לפנינו שגיאה בחינוך שנובעת מחוסר הדרכה .לכן הורים
יקרים להשתדל להפסיק עם מתן האיומים כי הם לא מועילים
ואפילו מקלקלים.

בספר "דרך צדיקים" הובאו סיפורים מאלפים ומדהימים על
רבנו ,הרב מרדכי שרעבי זצ"ל בהם ניכר לראות באופן ברור ,כי
הרב היה בעל רוח-הקודש ואעפ"כ היה צנוע וברח מן הכבוד.
מטעם הכמוס עמו ,נמנע הצדיק להגיע בתחילת התפילה לבית-
מדרשו ,ולכן מביתו ששכן מול ביהכ"נ ,הטה אוזן קשבת לקולו
של החזן שהתנצח בנגינה והגיע עדיו .ומידי יום ,תכנן רבינו
בקפידה את זמן בואו לביהכ"נ.
בחירתו נפלה דווקא על קטעי התפילה ,שבהם עומדים הקהל
על רגליהם בלאו הכי כתקנת חז"ל .כגון "ה' מלך ה' מלך",
"ויברך דוד" או ב"תהילות לא-ל עליון" .ואם קרה שהגיע מביתו
קודם לכן ,נעמד רבנו בחצר ביהכ"נ והמתין לחזן ,ורק אח"כ
נכנס .וזאת ,כיוון שרצה למנוע טרחה מהציבור הקמים מפניו,
ולא ליהנות מהכבוד שחלקו לו קהל המתפללים ,בעומדם מלוא
קומתם לכבודו.
הרבנית הצדקת לאה שרעבי ע"ה ,השיבה ביום כ"א שבט
ה'תשל"ח את נשמתה הטהורה ליוצרה לאחר שסבלה ייסורים
קשים בעטיה של המחלה ר"ל .בהלוויה השתתפו מכל שכבות
הציבור :רבנים ,אדמו"רים ,ראשי ישיבות ,אברכים ,בעלי בתים
ונשים מתלמידותיה בדרכה האחרונה לעבר הר המנוחות.
לאחר מסע ההלוויה ,נכנס הרה"ג מרדכי אליהו לביתו של
רבינו מרדכי שרעבי ,כדי לקיים סעודת הבראה כנהוג .בתוך כך
פנה אליו הצדיק בבקשה שיבוא לישיבת "נהר-שלום" בשבת
הקרובה ,כדי לדרוש לכבודה של הנפטרת .הרב אליהו הביע את
הסכמתו ושב לביתו  .כשהגיע יום שישי ,פקדו גשמי זלעפות את
ירושלים .ממטרים עזים נתכו ארצה והקור חדר לעצמות .הרב
אליהו ,בראותו את מזג האוויר הסוער ,אמר לנפשו :הואיל

ומרחק רב מפריד בין ביתו שב'קרית משה' לבין ישיבת 'נהר שלום'
אשר בשכונת 'מחנה יהודה' ,ובחוץ יורדים גשמים עזים .לכן ,אין
בדעתו ללכת לעצרת התעוררות האמורה להיות למחרת בשבת.
ובלאו הכי חסרונו לא יורגש ,שהרי יבואו רבנים נוספים לדרוש שם.
הוא שמר על הדברים בלבו ,ולא שוחח על כך עם איש.
בליל שבת קודש לאחר הסעודה ,הבחין ר' אליהו ביהודי ,שנכנס
לביתו .מקום בו מוסר הוא שיעור .לאחר הדרשה ניגש לרב אליהו
ואמר לו" :שבת שלום .שמשו של הרב מרדכי שרעבי אני ,ובאתי
לומר לך ,שאל תמנע עצמך מלבוא למחרת לדרשה ,ואפילו אם ירד
גשם ".הרב התפלא ושאלו" :מי אמר לרב ,שאין בדעתי לבוא?",
השליח השיב ,שאינו יודע מאומה מכך ,רק הגיע כדי לומר לו,
שיבוא .הרב חשב קמעא ואמר לשליח" :אמור לרב שרעבי בשמי,
שאם מחר ירד גשם  -לא אבוא לדרשה" .תשובתו לא ערבה לשליח,
והוא הפציר ברב שיבוא .הרב אליהו נענה ואמר ,שיאמר לרב
שרעבי ,שיבטיח לו ,שלא ירד גשם ואז אבוא לדרשה .אך השליח לא
הרפה ממנו ,עד שהרב אליהו הסכים.
למחרת ,ביום שבת קודש פרשת משפטים ,התגברו הגשמים
והרחובות מלאו במים .הרב אליהו החליט ,שבמזג אוויר סגרירי
כזה ,הוא פטור מללכת כדי לבוא לדרשה ,שהרי עלול הוא לחלות.
אולם ,לפתע ,שעה קלה קודם הדרשה ,חלה התבהרות בשמים,
הגשם פסק וקרני השמש הציצו בין קרעי העננים .הרב אליהו ראה
בכך אות משמים! והזדרז ללבוש את מעילו ועשה דרכו לעבר ישיבת
"נהר שלום" .בהגיעו לישיבה ,ראה ,שהמקום מלא עד אפס מקום
באנשים אשר באו לכבודה של הנפטרת הדגולה .הרב אליהו אמר
לרבינו "שבת שלום" והתכונן לעלות לבימה ולשאת את דבריו.
אולם רבינו הביט בו ואמר במתינות" :הנרטבת בגשם?"" -לא",
השיב ר' אליהו" .ובכן" ,המשיך הרב שרעבי ואמר" ,עתה יכול
(עין חמד)
הגשם להמשיך ולרדת" ,ומיד התחדשו הגשמים.

