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להבליט  ולא  הפרסום  מן  להתרחק 
מעלותיו כדי לא לעורר קנאה וצרות עין !
נלמד מהפסוק: "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו" (פרק מב-א)

ואמרו חז"ל: "אמר להם יעקב לבניו, אל תראו עצמכם כשאתם שבעים, 
לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל, כדי שלא יקנאו בכם" (תענית י:). כיוצא 
בזה: אם אכל ושתה בדיעבד, ביום התענית, אל יתראה בפני הציבור [כשבע] 
בני  "ויבאו  הפסוק:  על  ולהלן  (שם).  בו  ויתקנאו  אבלים  בין  כחתן  שנראה 
שלא  עצמן  מטמינין  רש"י:  כתב  (מב-ה)  הבאים"  בתוך  לשבור  ישראל 
יכירום, לפי שציוה להם אביהם שלא יתראו כולם בפתח אחד, אלא יכנס כל 

אחד בפתחו, כדי שלא תשלוט בהם עין הרע שכולם נאים וכולם גיבורים.

"לזאת  לבניו:  זצ"ל  רגולר  אליהו  רבי  הגאון  מצוואת  קטן  קטע  נצטט 
מללמוד  כלל  יתעצלו  שלא  אב,  כיבוד  בגזירת  בני  את  ומזהיר  מצוה  אני 
מסתיר  האדם  שיהיה  הוא,  לשמה  שבלימוד  המובחר  לכן  לשמה...  תורה 
עצמו מללמוד תמיד ברבים אם לא מי שזוכה ללמוד עם תלמידים לש"ש... 
אמנם המדה הטובה להסתר ביום המעשה בכל האפשרי, וזה נקרא למעלה 

"צנוע" ועליו נאמר "והצנע לכת"...

כך אמר הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל בדברי הדרכה לבחור צעיר: "לא 
צריך שירגישו עליך שאתה "עובד". כשאתה הולך בדרך תחשוב בלימוד, אבל 

אף אחד לא צריך לדעת מה אתה חושב, אלא הכל ישאר בינך ובין קונך".

והמשיל זאת לחמאה: "כל זמן שהחמאה טריה, לא מריחים בה מאומה. 
שמיד  אדם,  בני  יש  להחמיץ.  מתחילה  שהיא  סימן  להריח  מתחילים  אם 
בהכנסם לחדר נודף מהם ריח, בולטת מיד אישיותו של האדם. המעלות של 
האדם אינן צריכות להתבלט בשום מקום... זה צריך להיות חלק מהנהגתו 

הפשוטה. אם זה מתבלט - זה אינו מושלם"!

והיה אומר: "צריך שיהיו לאדם חומרות אבל אף אחד לא צריך להרגיש 
בהן"! אף אמר על ענין מסויים שנתגלגל לפתחו והסתפקו כיצד להוציאו 

אל הפועל: "ככל שיש יותר צנעה - יש יותר קיום"!

נאמר בפסוק: "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה'"... 
המצוה  לעשיית  יזדרז  האדם  המהר"ל):  (לאחי  החיים  בספר  יפה  זאת  פירש 
כדרך שזריז לבקש הכסף. אך לא יכריז את צדקתו ברבים, כדרך המחפש מטמון 
תחת הקרקע, הרי הוא לא מפרסם ענינו רק עושה בצנעה ובהחבא שלא יוודע 

לאיש. כך "כמטמונים תחפשנה" - בצנעה, "אז תבין יראת ה'".

פרשת מקץ



מתוך  הזולת  עם  בענוה  לנהוג 
לאדם  שיש  המעלות  כל  כי  הכרה 
אינם מזכותו אלא ממתנת השי"ת !

נלמד מהפסוק: "ויען יוסף את פרעה בלעדי 
אלוקים יענה את שלום פרעה" (פרק מא-טז)

אלא  משלי  החכמה  אין   - "בלעדי"  רש"י:  וכתב 
האלוקים יענה, יתן עניה בפי לשלום פרעה. עכ"ל. ואמרו 
בו  בלשון "בלעדי"  בבעליה  הגדולה  שתלה  בשביל  חז"ל 
בלשון עלה לגדולה - "ובלעדך לא ירים איש את ידו ואת 

רגלו".

העולם  בן  פח:): "איזהו  (סנהדרין  בגמרא  חז"ל  אומרים 
גריס  נפיק,  שייף  עייל  שייף  ברך,  ושפל  ענוותן  הבא? 

באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה".

רק  כי  שור)  (בעלי  זצ"ל  וולבה  שלמה  רבי  הגה"צ  מבאר 
עם ששה הדברים הללו יחדיו נהיה אדם לבן העולם הבא. 
לפני  גמורה  התבטלות  זהו  תמיד  בתורה  שגורס  זה  ועצם 
רצונו יתברך, ואף שיגדל בתורה הלוך וגדל עד שיהיה יחיד 
שום  בו  נולדה  ולא  לעצמו  טובה  מחזיק  אינו  ממש,  בדורו 

הדגשת עצמו. זהו בן העולם הבא!

ברבים, עוד קל לו להיות  תורה  דברי  הנכנס להגיד  והנה 
"שוחה ונכנס", כי אינו יודע עדיין כיצד יתקבלו דבריו. אבל 
כאשר הצליח ודבריו נתקבלו ברצון הציבור, ובכל זאת הוא 
"שוחה ויוצא" בלי שום התנשאות, כי הוא זוכר היטב כמה 
סייעתא דשמיא היתה לו כאשר נתחדשו לו הדברים, זוהי 
מכולן"  גדולה  "ענוה  לכן  שבמקדש.  הקשות  מהעבודות 

(ע"ז כ:).

כך נראה עולמם של תלמידי חכמים אמיתיים. על הפסוק 
פל"א- (ויק"ר  חז"ל  דורשים  בית"  תביא  מרודים  "ועניים 
יג): "אלו תלמידי חכמים הנכנסים לבתי עמי הארץ ומרוים 
אותם מדברי תורה". דוקא תלמידי חכמים נקראים "עניים 
שום  להם  ואין  כלום,  משלהם  להם  שאין  משם  מרודים" 

סרך התנשאות.

הרב  מעיר   - היא  מופלאה  לכאורה  חז"ל  של  זאת  דרשה 
וולבה - מדוע לא ביארו חז"ל את הפסוק כפשוטו: "עניים 
מרודים" - אלו עמי הארץ. "תביא בית" - ביתו של תלמיד 

חכם?

אלא שהעניים האמיתיים הם רק תלמידי חכמים היודעים 
להכנע לפני בוראם ולהתבטל לפני רצונו לגמרי. אמת הוא 
שכל אדם נדרש להכנע לפניו יתברך, ולפרעה המלך העריץ 
נאמר "עד מתי מאנת ליענות מפני - להיות עני ושפל לפני" כי 
זוהי אמיתת האדם בעולמו. אך היודעים "ליענות מפניו". 
הם הם התלמידי חכמים. כך ראינו בכל גדולי עולם שזכינו 

להכיר. עכ"ד הרב וולבה.

ענוותן  הבא?  עולם  בן  "איזהו  חז"ל:  דברי  את  הבאנו 
הרי  ברך"  ל"שפל  "עניו"  בין  מה  להבין  ויש  ברך.  ושפל 
שואל  אכן  הש"ס  ובמסורת  הך?  היינו  לכאורה  הם 
בצורה אחרת: מהי המעלה שיש ל"שפל ברך" בנוסף על 

מעלת ה"עניו"?!

את  טעם  בטוב  ביאר  זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי   הגאון 
את  להכניע  שבכוחו  מי  הוא  ברך"  "שפל  ביניהם:  ההבדל 
לא  "עניו"  הקודמת.  ומהחלטתו  מדבריו  בו  ולחזור  דעתו 
ברך"  "שפל  יקרא.  עניו  אם  גם  כן,  לעשות  שיוכל  בהכרח 
מסוגל בכל עת לשקול דרכו מחדש ואינו מתעקש להחזיק 
איתן  יעמוד  אם  גם  שיהיה  אפשר  הקודמת. "עניו"  בדעתו 

על דעתו.



הדברים  בכל  לו  ולסייע  הזולת  על  לחמול 
שנזקק להם !

יעשה  וחכם...  נבון  איש  פרעה  ירא  "ועתה  מהפסוק:  נלמד 
האוכל  והיה  אוכל...  כל  את  ויקבצו  פקידים...  ויפקד  פרעה 

לפקדון"... (פרק מא-לג, לו)
לומדים  אלא  כך?  על  נתבקש  לא  והרי  לפרעה,  עיצות  לעוץ  יוסף  נזקק  מדוע 
אנו מכאן שכאשר ישנה בלבו של אדם חמלה על הזולת, אינו ממתין שיבקשו 
בעול  לשאת  בו  ומאיצה  אותו  מדרבנת  הזולת  של  בצערו  הרגשתו  לעזור.  ממנו 
עמו ולעשות כל שביכולתו לסייע לזולתו. וכפי שכתב הראב"ם ז"ל (בשם רבי 
אברהם החסיד): החמלה והרחמנות של יוסף על העם, היא שהניעה אותו לתקן 
תקנה של חסד עליהם בצרה שהם עומדים לפניה. לפי שחשש יוסף שמא לא 

יתעוררו פרעה ושריו לדבר זה ועל ידי כן יאבד העם.

חסד הוא עמוד העולם - "עולם חסד יבנה"
(הובא  בשיחותיו  אמר  מסלבודקה  הסבא   - זצ"ל  פינקל  צבי  נתן  רבי  הגה"צ 
באור הצפון) כי אף קודם שניתנה תורה וגילתה לנו את עומק חיוב החסד, היה 
צריך האדם להבין ולהשכיל מדעתו שמעשה החסד איננו רק מעלה עליונה לפנים 
משורת הדין, אלא חסד הוא עמוד שעליו העולם נשען ונותן לאדם זכות הקיום 

על פני תבל.

ואף שלא נצטווה, צריך הוא להגיע לידי הכרה זו ע"י הסתכלות מקיפה עמוקה 
שכל  ויכיר  יראה  ואז  בפרט.  ונברא  נברא  ובכל  בכלל  הבריאה  במרחבי  וחודרת 
הנבראים נבראו לשם חסד. כל אחד מהם הוא חלק ונדבך בבנין הנהדר של חסד 

- "עולם חסד יבנה".

כל נברא ממלא את תפקידו בשבילו נוצר באמונה ובשמחה. השמש מאירה לכל 
העולם "ישיש כגיבור לרוץ אורח". הארץ נותנת פירותיה לכל. ו"נפשי כעפר לכל 

תהיה" - עפר הכל דורסים עליו ואעפי"כ הוא עושה חסד ומצמיח פירותיו לכל.

הלכות חסד צריך האדם ללמוד מכל נברא ונברא. כשם שכל נברא עושה חסד 
לפי עצמותו ואיכותו, כן גם האדם צריך לעשות חסד בעולם כפי גדלותו ויכולתו, 
והלא הוא עליון על כל הנבראים. הוד הבריאה. תפארת היצירה, ועליו למלא את 

תפקידו לפי רוממותו.

על האדם ללמוד תורת חסד ממקור החסד - הקב"ה
אבל ישנה השקפה יותר עמוקה ורחבה ויותר עשירה - אומר הסבא מסלבודקה- 
את  מסמל  אינו  נברא  של  חסד  הנבראים.  אצל  להלמד  צריך  איננו  חסד  תורת 
אצל  ללמוד  הוא  צריך  חסד  תורת  הנבראים.  לכל  העליון  לאדם  הראוי  החסד 

מקור החסד - הקב"ה. "מה הוא אף אתה".

האדם נברא בצלם אלוקים וחייב הוא להדמות לקונו. בבריאה מתגלה חסד 
באותה  ונתעמק  שנקיף  וכמה  הארץ"  מלאה  ה'  בריותיו - "חסד  עם  הקב"ה 
ההכרה הנפלאה של חסד, לא השגנו אף מקצת מן המקצת מגודל ועומק החסד 

שבבריאה, שכל הפרטים מצטרפים ומתלכדים לכיוון אחד - לנקודת חסד.

כשאדם מתעמק וצולל בתוך הכרה זו ותופס את נקודת החסד כמות שהוא, את 
החסד שבתוך החסד, חסד לפנים מחסד, חסד להמציא חסד, או-אז יכול הוא לעלות 
פעולותיו  מעשיו,  כל  לרכז  אמיתי.  חסד  איש  להיות  ולהשתכלל  להשתלם  מעלה 

ותנועותיו, הגיונותיו ומחשבותיו, חידושיו ויצירותיו למטרה אחת ששמה חסד.

את  הוא  פוגם  חובתו  מילא  לא  ואם  לקונו.  להדמות  האדם  של  חובתו  היא  זו 
עצמו. שולל הוא את גודלו ותפארתו. נברא הוא בצלם אלוקים ובכוחו להדמות 
הדיוטה  עד  הרם  ערכו  משפיל  הזה.  הנפלא  כוחו  את  בקרבו  מכווץ  והוא  לקונו, 

התחתונה.

שלא  סדום  אנשי  אצל  שמצינו  כמו  קיומו,  זכות  אבד  חסד  עושה  שאינו  מי 
איננו  אם  רק  ולא  ואביון.  עני  יד  החזיקו  שלא  היה  ועוונם  פליטה.  מהן  נשתייר 
עושה חסד כלל, אלא אף אם הוא עסוק בחסד יומם ולילה ואיננו פוסק אף רגע 
אחד ומתעמק בצרכי מקבלי החסד, בכל זאת אם ימצא בתוך החסד איזה פגם 

כל דהו, עוון פלילי הוא ונענש על זה בעונש מר.




