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אשר  מכל  גזל  לידי  לבוא  שלא 
לרעהו !

חיטים  קציר  בימי  ראובן  "וילך  מהפסוק:  נלמד 
וימצא דודאים בשדה"" (פרק ל-יד)

היה  הקציר  שעת  שבטים.  של  שבחם  להגיד  רש"י  וכתב 
ההפקר  דבר  אלא  ושעורים,  חטים  להביא  בגזל  ידו  פשט  ולא 
שאין אדם מקפיד בו. עכ"ל. ובגמרא שאלו חז"ל, לאיזה צורך 
מודיענו הכתוב ש"בימי קציר חטים" היה הדבר? מאי נפקא 
מינה? "אמר רבא בר רב יצחק אמר רב, מכאן לצדיקים שאין 

פושטין ידיהם בגזל" (סנהדרין צט:)

כתב הפלא יועץ: "מה מאד צריך להזהר בגזל דרבים, שנמצא 
בגזל  אפילו  ואם  מהן,  גזל  אשר  האנשים  כמנין  עבירות  מרבה 
את היחיד קשה להשיב גזל הנאכל, על אחת כמה וכמה הגוזל 

את הרבים שקשה תשובתו. ולכן צריך להזהר מאד..."

דהו  מכל  מאד  וישמר  יזהר  ה'  את  הירא  האיש  כן,  כי  "הנה 
באמונה.  ומתנו  משאו  ויהיה  שיהיה,  אופן  בכל  גזל  איסור 
בענשים  נוגשים  והנושים  טובא  שעתא  ליה  דחיקא  אם  ואפילו 

קשים, לא מפני זה יפשוט ידו בגזל ח"ו".

עד כמה נזהרו חז"ל בדיני ממונות, ניתן ללמוד ממה שמסופר 
בתלמוד ירושלמי (פאה פ"ז ה"ג) על רבי חנינא שהיה מוכר ב' 
מיני דבש, של דבורים ושל פירות, ובטעות מכר לאנשים, שעברו 
כמה  לאחר  עדיף].  דבורים  שדבש  [אף  פירות  של  דבש  דרכו, 
ימים, כשעברו שם אותם אנשים, הודיע להם על טעותו. אמרו 
לו  צריכים  שהיו  הדבש  בדיוק  הוא  להם  שנתן  זה  דבש  כי  לו, 
והוא טוב להם מדבש דבורים ואף שנתברר לו עתה שלא הטעה 
עבור  שקיבל  המעות  מאותו  להנות  אבה  לא  זאת  בכל  אותם, 

הדבש, ובנה מהן בית הכנסת.

יעלה  כתוב "מי  הקמח:  כד  בספר  מובא  גזל  עוון  חומרת  על 
בהר ה' ומי יקום במקום קודשו נקי כפיים ובר לבב" (תהלים 
כד). למדו מכאן חז"ל: מי שיש בידו עוון גזל, מרוחק הוא מהר 
ה' ויודח למעלה ממקום הקדושה. וכן דרשו: כל מי שיש בידו 
גזל, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה שנאמר "לא יגורך 

רע" - לא יגור במקומך אדם רע.

פרשת ויצא



להסתפק במה שחננו השי"ת ולשמוח בחלקו !
(פרק  ללבוש"  ובגד  לאכל  לחם  לי  "ונתן  מהפסוק:  נלמד 

כח-כ)
וכתב ללמוד מכאן החובת הלבבות (שער הבחינה פ"ה) כי "זאת שאלת הצדיקים 
מאת ה'. לא ישאלו המותרות, רק הדבר ההכרחי בלבד, שאי אפשר לו לאדם שיחיה 
בלעדיו. ובידוע כי נטיית האדם אחר בקשת המותרות, הוא גורם לו מהומות רבות, 
ועל כן כל איש ירא את ה', ראוי לו שיהיה שמח בחלקו ושיסתפק במועט, ושלא 

יתאוה המותרות, וייטיב לבו ביראת ה'".

שלא  ההסתפקות,  מדת  הוא  ה'  לעבודת  והתכלית  השורש  ושמש:  המאור  כתב 
לרדוף אחר המותרות. וכל זמן שאדם רודף אחר המותרות, הן באכילה ושתיה והן 
בשאר התאוות, קשה לו לבוא לידי התכלית האמיתית. וצדיקי הדור הם נקראים 
משפיעים  הם  הטובים  מעשיהם  ע"י  אשר  יסוד  מדת  במדריגת  הם  כי  העולם  יסוד 
כל הטובות בעולם, והם הם הצינור והשביל אשר על ידם באים כל ההשפעות... והם 
מסתפקים במיעוט ההסתפקות ומחלקים ההשפעות וכל טוב לישראל, כמו שמצינו 
חרובין"  בקב  לו  די  והוא  בני  חנינא  בשביל  ניזון  העולם  "כל  דוסא  בן  חנינא  ברב 

שמסתפק במועט.

ברעיון זה ביאר ה"מאור ושמש" את הפסוק בפרשה הבאה (פרק לב-ו) בו אמר יעקב 
לעשו: "ויהי לי שור וחמור... עבד ושפחה". ולכאורה: מדוע נאמר בלשון יחיד כאשר 

רגיל הכתב לומר "עבדים ושפחות"?

אלא משום שביקש יעקב לומר שאין לו צורך בכל מה שברכו אביו "בטל השמים 
ועבד  אחד  וחמור  אחד  בשור  לו  די  הזה, אלא  העולם  צורכי  שהוא  הארץ"  ומשמני 

אחד ולהסתפק במועט.

מפרט  עה"ת)  אברהם  באר  (בספרו  זצ"ל  מסלונים  הראשון  אברהם  רבי  הצדיק 
אחת לאחת את המעלות הטובות שזוכה להן האדם השמח בחלקו, וכה כתב: המדה 
של אדם השמח בחלקו תמיד, היא מדה כללית. נפלאות היא פועלת בלב האדם. היא 
והלב  הנפש  ולשפלות  לענוה  יזכה  ידה  ועל  הבא.  ולעולם  הזה  לעולם  אותו  מביאה 

בקרבו.

השמח בחלקו, הקב"ה מקרבו, ואף רוח חכמים נוחה הימנו, דמיונותיו מצטללים, 
וניצול מגאוה ומבושה רעה, וזוכה לאור מצוה ואור שבת. אוהב לידידי השם ולחבריו 
מאד, ואוהב גם לכל ישראל. ניצול מכעס. ניצול מקפדנות. מעביר על מדותיו, וזוכה 

לתשובה מאהבה. הכל בזכות שהוא שמח בחלקו. עכ"ד.

מצוה להפריש מעשר או חומש מרכושו לצרכי 
צדקה והחזקת תורה !

(פרק  לך"  אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר  "וכל  מהפסוק:  נלמד 
כח-כב)

והובא בדעת זקנים (מהמדרש) "יעקב תיקן לתת מעשר מן הממון". ובגמרא למדו 
חז"ל מכפל הלשון "עשר תעשרנו" על מעשר כפול, היינו חומש. שכן אמרו: באושה 

התקינו, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש (כתובות נ.)

"אל  שאמרו  אף  י)  פרק  הקודש  אגרת   - תניא  אמרים  (בליקוטי  התניא  בעל  לדעת 
יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות" מכל מקום בצדקה יוכל לבזבז בלי גבול לתקן 
עוונותיו. ומה שאמרו "אל יבזבז יותר מחומש" היינו דוקא במי שלא חטא או שתיקן 
חטאו בסיגופים ותעניות כראוי לתקן כל הפגמים למעלה. אבל מי שצריך לתקן נפשו 
עדיין, פשיטא דלא גרעה רפואת הנפש מרפואת הגוף שאין כסף נחשב וכל אשר לאיש 

יתן בעד נפשו.

לדעת הגאון רבי חיים מצאנז זצ"ל, דין זה שלא יתן יותר מחומש לא נאמר אלא ביחס 
לאדם המחזר אחר עניים, ואולם כאשר העני בא אליו ומבקש אוכל או מלבוש, או-אז 

אף שכבר פיזר חומש לעניים, מחוייב עדיין לתת לעני את מבוקשו.

וביד  בדרך  מהלכים  שהיו  שנים  סב.)  (ב"מ  בגמרא  שאמרו  ממה  לכך  ראיה  והביא 
עקיבא  רבי  אמר  ימות,  והשני  לאחד,  אלא  מספיק  ואינו  מים  של  קיתון  מהם  אחד 
"חייך קודמין". ומוכח שאם יש כדי חלוקה לשניהם, צריך לחלוק עמו אף שהוא יותר 

מחומש.

הגאון רבי אברהם אביש זצ"ל (רבה של פרנקפורט) גם הוא תירץ כך, אך הביא ראיה 
ממקום אחר, מגמרא (קידושין ח): האומר לאשה התקדשי לי בככר זה והיא אומרת 
אתה.  גם  כך  מחוייבת  שאני  כשם  לומר:  שיכולה  משום  מקודשת.  אינה  לעני  תנהו 
אלא  פטור?  וממילא  מנכסיו  חומש  הלה  בזבז  כבר  אולי  כן,  לומר  יכולה  איך  ותמוה: 

מכאן ראיה שלתת לעני לאכול חייב גם אחרי שנתן חומש.



להוכיח הזולת בדרכי נועם ומתוך אהבה ורעות !
נלמד מהפסוק: "ויאמר להם יעקב אחי... ויאמר הן עוד היום גדול לא עת 

האסף המקנה... ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים" (כט-ד,ח)
ופירש רש"י: לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד. 
אמר להם, הן עוד היום גדול, כלומר: אם שכירי יום אתם לא שלמתם פעולת היום"... עכ"ל. 
והובא במדרש לקח טוב: מכאן לאדם חשוב שהולך למקום אחד ורואה דבר שלא כהוגן שצריך 

למונעו ואל יאמר שלום עלי נפשי.

בגמרא (ב"ב ס:) אומרים חז"ל שעדיף לא להוכיח אנשים על שעוברים איסור, שכן אם יוכיחום 
ולא ישמעו ויעברו על האיסור יהפכו להיות כעוברים במזיד ומוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.

והקשו התוספות (ע"ז ד.) שהרי מבואר בכמה מקומות שצדיקים נענשו על כך שלא הוכיחו ומיחו ביד 
עוברי עבירה [כמו פרתו של רבי אלעזר בן עזריה במשנה (שבת נד:). או פנחס שלא מיחה בחפני (שם 
נה:), וכן צדקיה (סנהדרין קג.), וכן אבנר שלא מחה בשאול (סנהדרין כ.) ועוד כיו"ב]. ואם לפי מה 
שאמרו חז"ל דעדיף לא להוכיח דמוטב יהיו שוגגין, א"כ מה טענה ותביעה היתה כלפי הצדיקים 

שלא הוכיחו?

ותירצו התוספות, שכלל זה שמוטב לא להוכיח כדי שישארו שוגגים, זה נאמר רק באופן שידוע 
וברור לנו שלא ישמעו התוכחה אבל באופן שספק הוא לנו אם ישמעו או לא, בזה וודאי יש חיוב 
אומרים  לא,  או  יקבלו  אם  ספק  כשיש  שגם  מובא  כה)  (סימן  הראב"ן  בשו"ת  [ואולם  להוכיח 

מוטב יהיו שוגגין וכו'] ולכן נענשו הצדיקים שלא הוכיחו.

וראיה לכך ממה שאמרו חז"ל בגמרא (שבת נה.) שמדת הדין קטרגה לפני הקב"ה על הצדיקים 
שהיה בידם למחות ולא מיחו. אמר לה: גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם. אמרה 

מדת הדין לפניו: אם לפניך גלוי, להם מי גלוי?

עוד תרצו האחרונים, עפ"י מש"כ הרא"ש (ביצה פ"ד סי' ב) שכלל זה שעדיף לא להוכיח שמוטב 
יהיו שוגגין נאמר דוקא על דברים שלא מפורשים בתורה ונלמדים מדרשות המקרא שאז יכולים 
אנו לקבוע שבני אדם שוגגין וטועים ולא ישמעו לתוכחה כי השתרשו בטעותם. ואולם בדברים 
המפורשים בתורה לא שייך בזה לומר מוטב יהיו שוגגים, וחייבים להוכיחם. לפי"ז מובן מדוע 

נענשו הצדיקים שלא מיחו, שכן מדובר על דברים המפורשים בתורה.

עוד תירצו, שכלל זה שמוטב יהיו שוגגין וכו' מדבר רק בדבר שרוב העולם טועים ושוגגין בו, 
אך בדבר שרק מועט שוגגים, יש להוכיח כדי שהרבים לא ילמדו מהמעטים, כי יותר קל להיות 

מושפע מהמיעוט השלילי מאשר מהרוב החיובי

להכיר בטובה שמקבל ממטיבו ולהודות לו על 
כך !

נלמד מהפסוק: "ותאמר הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו 
יהודה" (פרק כט-לה)

ואמרו חז"ל (ברכות ז:): מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה 
להקב"ה עד שבאה לאה והודתו, שנאמר הפעם אודה את ה'. וכתב רש"י: "לפי 
שראתה ברוח הקודש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים ולו ארבע נשים, כיון 

שילדה בן רביעי הודתה על חלקה שעלה לה יותר מן החשבון המגיע לה.

 הגר"י קנייבסקי - הסטייפלער זצ"ל מוכיח מגמרא (יומא סט:)  שנוסח התפלה 
שתקנו, בה אנו מודים להקב"ה על כל ניסיו ונפלאותיו שבכל יום עמנו, לא די שאנו 
ואף  האמת.  שזו   - שכלינו  במיעוט  אף   - להכיר  עלינו  אלא  האמת  שזו  מאמינים 
שאנו  ונפלאות  ניסים  הרבה  יש  מקום  מכל  אך  מאתנו,  נסתרים  הן  ניסים  שהרבה 

מכירים ורואים במציאות.

(היינו  "נס"  קוראים  שאנו  מה  כי  עקב)   - פרץ  ברכת  (בספרו  הסטייפלער  ומבאר 
שנקרא  בזה  שהורגלנו  מה  אבל  ה'  יד  את  בזה  מכיר  אדם  כל  הטבע)  מדרך  שחרג 
בפינו "דרך הטבע", יש לזכור שהכל מתנהל בהשגחה פרטית, כאמרות חז"ל, הכל 
בידי שמים" וכו' (ברכות לג) "וכל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו' (ביצה טז). 
ועוד כיו"ב. נמצא שבאמת כל מהלך הטבע הם ניסים אלא שהם נסתרים וזהו עוד 

נס שההשגחה העלינה מסדרת והוא נס בתוך נס.

אך נוסף לניסים הרגילים - כותב הסטייפלער - יראה המתבונן כמה ניסים ממש 
בלתי צפויים, שאנשים הרחוקים מאמונה שלמה קורין לזה "מזל" אך באמת הכל 
ניסים בהשגחה פרטית וכיוונו זאת משמים שיבוא הדבר מסיבה בלתי צפויה להודיע 
כי לא האדם מתכנן ומסדר את עניניו אלא מן השמים ריחמו עליו. וכמה חובה על 

האדם להודות על הכל.




