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העלון מוקדש לעילוי נשמת מרת חסיבה בת מננו אזולאי ע"ה

גליון  737כסלו תשפ"ב שנה טז'

פרשת ויצא
סגולת הסגולות!!!
"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני
הבכירה" )כט ,כו(
כמה כמהים א ו לסגולות שייטיבו עימ ו וישפרו את
חיי ו .אך מהי סגולת הסגולות? מהי הסגולה שאי ה
מיוחדת לישועה מסויימת בדוקא אלא לכלל ע יי י
האדם? הלא היא סגולת הויתור!
וההסבר לכך הוא משום שעל פי רוב כל צרה או בעיה
שיש לאדם ובעת מאיזו מ יעה או קפידא מן השמים
מחמת מעשיו והליכותיו .ובשעה שהאדם מוותר ואי ו
והג על פי מידת הדין עם רעיו וחבריו אף מן השמים
מוותרים לו ומסירים ממ ו כל מ יעה וחסימה.

ישר בעי יו ובאמת לא כן הוא .רק ית הג לפ ים משורת
הדין בכל הע יי ים ויהיה וותרן כל מה שאפשר ,הן
במעשה הצדקה והן בעסקי העולם ואל יקמץ כלל,
ומכח זה ימשיך עליו מידת וותר ות ,שגם מן השמים
יוותרו לו".

"מעולם לא ראיתי אדם שמוותר ומפסיד!"
ומי ל ו כרחל אימ ו שבצוק העתים עמדה והעתירה
בעבור ב יה בעת גלותם .והקב"ה לא שמע לקול
תח ו יהם של האבות הקדושים ומשה רבי ו ושאר
הצדיקים ,ורק את דבריה של רחל קיבל ואמר לה
"מ עי קולך מבכי ועי יך מדמעה ,כי יש שכר לפעולתך
ושבו ב ים לגבולם".

יסוד עצום ו פלא זה מבואר בדברי הרמח"ל בספרו
דרך ה' )חלק ד' פרק ח' אות ד'( ,שאף שאמרו חז"ל
)בבא קמא  ,א( "כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו
חייו ,ש אמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט",
היי ו ויתור ללא סיבה ,שבודאי על הכל יביא האלוקים
במשפט ללא ויתור כלל .אך אדם שמוותר לחבירו הרי
שה הגת מידה כ גד מידה שבה מ הל הקב"ה את
העולם מחייבת שה' יוותר לאדם זה על פשעיו ומעלליו.

מהי "פעולתך"? מהי אותה פעולה שפעלה רחל
ועמדה לישראל יותר מכל? הלא היא פעולת הויתור
עליה קוראים א ו בפרשת ו .א ו כבר יודעים את סוף
הסיפור .יודעים שרחל התחת ה לבסוף עם יעקב
והביאה ממ ו ילדים .אך אל ל ו לשכוח שרחל לא ידעה
זאת! כשרחל מוותרת לאחותה ובאצילות פש מאין
כמותה מוסרת לה את הסימ ים כדי שלא תתבייש היא
בטוחה שבזה אבדו סיכוייה להי שא ליעקב ולא ממ ה
יקום בית ישראל!

"יהיה וותרן כל מה שאפשר ומכח זה
ימשיך עליו מידת וותרנות שמן השמים
יוותרו לו"

איזה ויתור! איזו עוצמה! איזו גדלות פש! רחל
אימ ו היא המוותרת הגדולה ביותר ,ומידה כ גד מידה
הקב"ה מוותר לישראל בעבורה" ,ושבו ב ים לגבולם"
ב"ה.

ואם כן מה רבה היא סגולת הויתור למחיקת עוו ות
וזיכוך המעשים ,ולהשפיע ישועה ומזור לאדם.

הגאון הרב יעקב קמי צקי זצ"ל היה והג לומר
ש"העולם סבור שמי שמוותר הוא צדיק ,וא י אומר
שמי שמוותר הוא חכם ,משום שמעולם לא ראיתי אדם
שמוותר ומפסיד!".

והמגיד מקוז' יץ )עבודת ישראל( ביאר בזה את דברי
המש ה בפרקי אבות )ד ,ט( "החושך עצמו מן הדין
פורק ממ ו איבה וגזל ושבועת שוא" ,וכתב" :ה הגת
האדם אשר יעשה אותם וחי בהם ,שאל ית הג עם ב י
האדם במידת הדין ,כי לפעמים ייכשל בעצמו ח"ו
באיזה ע ין איבה וגזל וכו' ,שידמה בעי יו שזה המעשה

ויתרה לאחותה ובאותו שבוע התארסה!
יתר על כן ,מויתור מרוויחים ולא מפסידים גם אם
מלכתחילה כוו ת המוותר היתה להרוויח מחמת

בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה ♦ שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ חסיבה בת מננו אזולאי ע"ה ♦ רחל בת סאלחה ע"ה ♦ יחיא בן טלאת
ז"ל ♦ סלים בן חביבה ז"ל ♦ נתן יעקב בן ליזה ז"ל ♦

רפואה שלימה ובריאות איתנה
במהרה
לשי בת פרח תחי' בתושח"י

ויתורו .וכמוכח מהמעשה המובא בשלהי מסכת ברכות
)סד ,א( ברב יוסף שהיה מועמד לראשות הישיבה ,אך
ויתר לאמורא רבה ,וזאת כי אמרו לו החוזים בכוכבים
לרב יוסף שעתיד להיות ראש ישיבה ש תיים ולאחר
מכן ימות .ומשכך העדיף לוותר על ראשות הישיבה כדי
שימשיך לחיות.
ואכן רבה היה ראש ישיבה  22ש ים ולאחר ש פטר
עמד רב יוסף בראשות הישיבה ו פטר לאחר ש תיים.
ו מצא שבזכות הויתור הרוויח רב יוסף  22ש ים של
חיים! ואף שהתכוין לכך ועשה כן בכו ה לא גירע הדבר
משכר הויתור .ללמדך מה רב כוחה של הוותר ות!
כך גם אירע במעשה שסיפר מרן שר התורה הגאון
רבי חיים ק יבסקי שליט"א ,על בת מבוגרת שלא זכתה
עדיין לשידוך והקפידה על אחותה הקט ה שלא
תתארס לפ יה .ואמר על כך אביו הסטייפלער זצ"ל
שיאמרו לה בשמו שאם תוותר לאחותה תתארס
במהרה.
וכך אכן היה ,היא ויתרה לאחותה ובאותו שבוע
התארסה! ואף שויתרה כדי להרוויח ולהתחתן מכל
מקום כוו ת הרווח אי ה מורידה כי הוא זה מעוצמת
הויתור ומהשכר שזוכה האדם בעבורו.

"עדיף שלא יתחתן ,כי מי שאינו מסוגל
לוותר לא יוכל לקיים בית בישראל!"
מרן הרב שך זצ"ל היה אומר לחת ים צעירים
שביקשו עצה והכוו ה להצלחה בחיי ה ישואין ,שיש

"קול ראובן"
בס"ד נפתח קו מיוחד לשיעורי הרב ראובן גולן,
בנושאים :הלכה ומוסר ,פרשת השבוע וחסידות ,קו
החיזוקים ,זרע שמשון ועוד.

מספר הקו 07-33-71-81-56
להלן פירוט המדורים השונים:
לפרשת השבוע הקש  .1ולאחר מכן :לשיחות על
הפרשה הקש  .1ולשיעור באור החיים הקדוש .2
לחיזוק היומי הקש .2
מדור הלכה הקש  .3ולאחר מכן :להלכות שמיטה
הקש  .1להלכות שבת .2
מדור שיחות הקש  .4ולאחר מכן :לשיעורים ב"ספר
התניא-בצור ירום" הקש  .1לזוגיות ושלום בית .3
מדור זרע שמשון הקש .6

שלוש עצות עיקריות "לוותר ,לוותר ,ושוב לוותר!".
הויתור הוא אבן היסוד שעליה מושתת הבית היהודי.
כי אם ב י הזוג אי ם יודעים לוותר האחד לש י שלום
הבית יעלה במהרה על שרטון.
בזמ ו סיפרו למרן הרב שטיי מן זצ"ל על בחור
ישיבה עילוי שהצטיין בלימודיו אך לא היה וותרן.
והרב אמר" :עדיף שהוא לא יתחתן ,כי מי שאי ו מסוגל
לוותר ,לא יוכל לקיים בית בישראל!".
מה שלא יהיה ,הבעל והאישה חייבים לדעת לוותר.
תאר לעצמ ו אישה שגרמה לכך שבעלה ימות בעוד זמן
מסויים .כמה יכעס ויקפיד הוא עליה .וראה זה פלא,
אדם הראשון שבגלל חוה אשתו ק סה עליו מיתה ,לא
ש א אותה ולא קם ולא טר לה ,ואדרבה אמר בו
"ויקרא האדם שם אשתו חוה ,כי היא היתה אם כל
חי" ,הוא המשיך לפרגן לה ולשבח אותה כאילו כלום
לא קרה ,והגדיר אותה כאם כל חי.
ויש שדרשו על כך את שמות ארבעת הפרשיות
האחרו ות בתורה .יצבים וילך האזי ו וזאת הברכה.
שאם אדם הוא קשה ו יצב ועומד על שלו ואי ו מוכן
לוותר לזולתו אז חלילה יגרום ל"וילך" כי בהכרח אחד
מהצדדים ייאלץ לעזוב את המקום.
אולם כאשר הם והגים בבחי ת "האזי ו" מלשון
האז ה והב ה והאחד מ סה להבין את הש י ואף מוותר
לו עד שיגיעו לעמק השווה או אז זוכים ש יהם ל"וזאת
הברכה".

קורס הסמכה והכנה
למבחני הרבנות הראשית
עם הרב ראובן גולן
לאור ההצלחה בס"ד של הקורס ללימוד הלכות שבת
בימי שישי לקראת מבחני הרבנות הראשית ,מתגבשת
קבוצה נוספת לקורס לימודי ערב לתושבי רחובות
והסביבה .וכן קורס נוסף בזום לתושבי הארץ וחו"ל.
הלימוד מיועד הן לאנשים עובדים בעלי כישרון ויכולת
שמאמינים שעבורם השמים הם לא הגבול להצלחה ,והן
לאברכים המעוניינים ללמוד בצורה שיטתית ומקיפה
לקראת מבחני הרבנות הראשית.
הקורסים מטעם מכון "הדר חכמים" הארצי.
מפגש חד שבועי 3 ,שעות ,במשך שנה וחצי.

הצטרף אלינו לחבורה איכותית ומובחרת
ברמה שתמיד חיפשת!
לפרטים ולהצטרפות טל' 055-2537170
פרטים נוספים וכן רישום ותשלום באתר "הדר
חכמים"

