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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 



 

לא נמצא אשר במפעל כשרות כמשגיח יוסל משמש שנה כעשרים
אשר הדרכים כל את, פה בעל כמעט מכיר הוא. משדרות רחוק

 .בדרום למפעל הארץ ממרכז מובילות
.לעבודה בדרכו יוסל היה, סיפורנו נסוב אודותיו שישי יום באותו

"החיים אור" על המרתק בשיעורו הדרשן של קולו בקע הטייפ מן
 '.הק
רעייתו היתה הקו על. הנייד הטלפון צלצל השיעור כדי תוך

כי לה נודע - לדבריה כך - פרטית בהשגחה ממש. המסורה
אשר מודיעיני מידע פי על כי, הדרום תושבי את הזהירה המשטרה

להשתחל הצליחו אשר מעזה מחבלים כמה ישנם, לידיהם הגיע
משוטטים הם אלו בשעות ממש. המערכת גדר את ולעבור

 .אותם ללכוד הצליחו לא ועדיין, לעזה הסמוכים בכבישים
 .היטב עצמו על לשמור אותו להזהיר ביקשה היא
לא קטלניים פיגועים התרחשו השנים במשך. מאוד נלחץ יוסל

וקשוב דרוך תמיד הוא כך ומשום, אחת מפעם יותר ממנו הרחק
את מאוד והגביר, האזהרה על לה הודה הוא. שמתחולל למה

 .חשודה תנועה לכל לב לשים מנת על עירנותו
חחש עקב כעת, הראשיים בנתיבים לנוע נוהג יוסל היה כלל בדרך

לנטות החליט, באיזור פוטנציאליים מחבלים של להימצאותם
הוא במחבלים להיתקל הסיכון כך, למדי ונטוש צדדי כביש לעבר
 .כבישים ולא אנשים מחפשים הרי הם כי, פחות

שומם היה אכן הכביש כי, כחלקה התבררה הזה בכביש הנסיעה
לשערי להגיע עתיד הוא בודדים מ"ק מספר בעוד. לחלוטין
 .מוגן יותר הרבה יחוש שם, המפעל
עומדת אשר במכונית הבחין, הסמוכה לצומת התקרב כאשר
היה לא אך, בעוז לפעום החל לבו. חשודה בצורה הכביש בשולי
דוושת על בחוזקה יוסל לחץ, זאת במקום. לאחור להסתובב טעם
באדם הבחין נסיעה כדי תוך. במהירות המכונית פני על ועבר הגז
מוטל ראשו כאשר, הנהג במושב יושב אשר גדולה כיפה עם

 .ישרים שנת ישן שהוא ונראה קדימה
שישן הזה היהודי. לחזור והחליט יוסל התעשת הבאים ברגעים
בצורה להימצא ממש סכנה זו. לסכנה מודע לא בוודאי ברכבו
על לחזור עצומה חובה הרגיש יוסל, כזה בזמן בכביש כזאת

מן להתרחק אותו ולהזהיר משנתו האיש את להעיר עקבותיו
 .המקום

החלון. הרכב לעבר וניגש בצד הרכב את החנה פרסה ביצע יוסל
.פנימה ראשו את השחיל ויוסל פתוח היה הנהג שליד במושב

כאן מחבלים כמה יש, מסוכן המצב, בבקשה התעורר! יקר יהודי"
 !"באיזור

הגדולה הכיפה עם האיש. במהירות הכל התרחש רגע אותו מני
ידיים הרים אינסטינקטיבי באופן יוסל. מולו ודרך אקדח שלף

שתי את אזק הוא, הגברתן האיש אליו יצא שניות בתוך. למעלה
למושב אותו והשליך, במטפחת עיניו את קשר, מאחורה ידיו

 .אדמה תפוחי שק היה משל האחורי
.לשעוט והחל הרכב את התניע, הנהג במושב למקומו חזר האיש
למרות בעברית דיבר הוא. הנייד בטלפון התקשר נסיעה כדי תוך

מן אותי להזהיר בא הוא. "בולט כה היה הכבד הערבי שהמבטא

 ".בעצמו המחבל שאני קלט לא הוא, המחבלים
חיים סכנת חש והוא, מפחד רעדו עצמותיו כל, מאחורה שכב יוסל

לעזה בחיים יגיע, הטוב במקרה. חטיפה שזו ברור לו היה. ממשית
,הרע במקרה. השמש אור את שוב לראות יזכה פעם אי ואולי
מהר שיפרוץ הירי ומאבק, הביטחון בכוחות להיתקל המחבל עלול
 .בשבילו קטלני להיות עשוי ביניהם מאוד
עמדו מאז שעשה המעשים כל זכר את להעלות אלא לו נותר לא
וידוי לומר בשבילו ההזדמנות היתה גם וזו, הזה היום ועד דעתו על

 .שלימה בתשובה ולחזור
להתענות ליוסל מניח בכבישים הרכב שעט ארוכה שעה במשך
ללא הסמוכים בכבישים משוטט שהנהג שיער יוסל. נפשו בייסורי

הביטחון מכוחות להתחמק דרך בכל מנסה כאשר, מוגדר יעד
 .הכבישים בכל שרצו אשר
המחבל של הזאת שהשיחה כנראה. עצום נס אירע דבר של בסופו
אז ומני המדוייק מיקומו את לזהות הביטחון כוחות את הביאה
חגו אשר הזעירים המטוסים מן אחד ידי על צמוד מעקב התנהל
 .ממעל

נשמע, להאט נאלץ הרכב כאשר, הדרך מעיקולי באחד קרה זה
אותו ונטרל המחבל של ברקתו פגע אחד בודד וקליע ירי קול

הכביש מן שסטה עד, האינרציה בכוח לנסוע המשיך הרכב. לגמרי
 .סופית ועצר עזה חבטה קיבל שם, לשוליים וירד
 .ושלם בריא בחיים יצא יוסל

* 
עבדך אמר כה" הפסוק על במדרש בפרשתנו מובא הזה משלכ

היה לדרכו: ה"הקב לו אמר כך: "וכותב המדרש מסיים וכך". יעקב
 ".יעקב עבדך אמר כה: לו ואומר אצלו משלח ואתה מהלך
ארץ אל שוב, "אבינו ליעקב אמר ע"שהרבש, היא המדרש כוונת

ה"הקב". עמך ואהיה: "ואמר לו הבטיח ואז" ולמולדתך אבותיך
הברכות את שלקח מאז שנה עשרים עברו שכבר ליעקב הודיע
.לדרכו הולך היה כבר עשיו. לו שעשה מה שכח כבר הוא, מעשיו
ה"הקב אותו הוכיח, לו להחניף לעשיו שליחים שלח שיעקב כעת

 ?"משנתו עשיו את הערת מה בשביל: "באומרו
 .כוונתנו לכך לא אך, ביאור צריכים המדרש דברי
התנהגות כמקור משמשת הזאת שהפרשה התורה ממפרשי כידוע
 .בגלות ישראל לעם

 .כידוע, ביותר הקשה הגלות היא הרע יצר תחת הגלות
 .האמור המדרש מן השכל מוסר לקחת לנו יש

לעתים. לפעולה אותו מעירים אנו ואילו, ישן' הרע יצר' לפעמים
ונצורות גדולות רוחניות פעולות לחולל עז רצון בנו יש, מזומנות

אבל. רצונותיו את לפועל להוציא ובכישורים בכוחות אותנו חנן' וד
לי יפריע בוודאי הרע יצר: "הבאה המחשבה או האמירה מגיעה אז

יפריעו אשר המניעות את לחפש מתחילים אנו". רצוני את להגשים
 .האונים וחוסר הייאוש ללבנו חודרים אז ודווקא. להצליח לנו
הרע יצר את מעירות האלו המחשבות שדווקא, כך אם, יוצא

 .לנו ולהפריע בנו להתגרות
 .בדרכנו לנו יעמוד ושלא לישון להניחו לנו מוטב

gilayon12@gmail.com 

 נלקט מתוך הספר החדש שיצא לאור בקרוב בס"ד



  
  
  
  
  
  
    

  







  



 
 

 
א 

   

 

 

 

 
 (לב, ה)עתה  עד ואחר גרתי לבן עם יעקב עבדך אמר כה

 על אותי לשנוא כדאי אינך ,גר אלא וחשוב שר נעשיתי לא - כתב רש"י: "גרתי
 .בי" נתקיימה לא שהרי ,לאחיך גביר הוה שברכני אביך ברכות

 ,ביוהרי לא נתקיימה  ,לאחיך" גביראמר יעקב לעשיו, אבינו יצחק ברכני "הוי 
ג' לא נתקיימו, ונשארו רק שני האותיות  – "גביר"מתוך המילה  ב' י'דהיינו האותיות 

וכו' שהרי  "גר",נעשיתי שר וחשוב אלא  וזה מה שכתב רש"י לא , שאני נחשב כגר.ר'
 פנחס)(גבעת                    ."בי"לא נתקיימה 

 (לב, ה)עתה  עד ואחר גרתי לבן עם
. שואלים המפרשים איך קיים יעקב "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי"וברש"י, 

 תרי"ג מצוות בחו"ל, הרי חלק מהמצוות שייכים רק בארץ ישראל?
(הובא ב'חמשה מאמרות' וב'דמשק " תירץ עפ"י המדרש "אמרי נועםבספה"ק 

שיעקב שמר רק את השבת. והכוונה שהרי כל המשמר את השבת  אליעזר' ועוד)
 כאילו קיים כל התורה, ובזה מיושב שאכן נחשב כאילו קיים את כל התרי"ג מצוות.

" הוא מלשון 'ואביו שמר את הדבר', לשון ציפיה, תי" מתרץ ש"שמרחתם סופרב"
את המצווה שיעקב אמר שציפה וקיווה לקיים את כל התרי"ג מצוות, והרוצה לקיים 

            ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו.
 (לב, ה) עם לבן גרתי

 מצות ג"ותרי גרתי הרשע לבן עם כלומר ג,"תרי בגימטריא , "גרתיי"רשכתב 
 הרעים". ממעשיו למדתי ולא שמרתי

שיעקב שמר רק  מדרש (הובא ב'חמשה מאמרות' וב'דמשק אליעזר' ועוד)איתא ב
 ויש להבין האיך עולה בקנה עם חז"ל ששמר תרי"ג מצוות? את השבת.

במה שכתב רש"י שיעקב אמר "ותרי"ג מצוות שמרתי", ונקדים, ,יש להביןעוד 
יר'ל מאמשינוב, וסיפר ששידך את עפ"י מה שמסופר, שאחד בא אל הרה"ק רבי מא

הרבי תו, והתחיל לשבח בפי הרבי את החתן, ואמר שהחתן הוא מתמיד גדול, אולם ב
לא גילה שום סימני התפעלות, המשיך ואמר שהחתן מתפלל בהשתפכות הנפש 
ובדבקות, ושיש לו מידות טובות, והרבי לא מגלה שום סימן התפעלות. הוסיף אותו 

הא, זה מעלה  :אחד ואמר שהחתן גם יודע לשיר יפה, כאן נענה האדמו"ר ואמר
ש לו מידות זה לא שבח, זה זה שהחתן יושב ולומד ומתפלל ושי :מיוחדת! והסביר

מדינא, זה מהדברים שמוטלים על כל יהודי לעשות, אמנם, לשיר יפה זה כבר מעלה 
 שלא מחוייבים בה וזה מעלה שאין להרבה אנשים...

 לז, ב) שיחזקאל הנביא אמר "ואומר ובאמת, שיסוד זה כבר איתא בגמ' (חולין
 ולא עתה ועד מנעורי אכלתי אל וטרפה ונבלה מטומאה לא נפשי הנה אלקים' ה אהה
פגול" אומרת הגמ' שא"א להבין את הדברים כפשוטם, כי לא יתכן  בשר בפי בא

שמתפאר הנביא בזה שקיים התורה כפשוטו. לפי"ז נשאלת השאלה, מה השתבח 
 יעקב אבינו ששמר את התרי"ג מצוות? זה הרי חובה על כל יהודי!

 נמשך להיות אדם של ברייתו ה"א) "דרך ו פרק דעות (הלכות הרמב"םידועים דברי 
 אדם צריך לפיכך מדינתו אנשי כמנהג ונוהג וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו
 מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר
 את הולך אומר ששלמה הוא ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים
 וכו'". 'וגו האיש אשרי ואומר ירוע כסילים ורועה יחכם חכמים

יוצא אם כן, שלהיות בחברת רשעים ולא ללמוד ממעשיהם, זהו בעצם נגד הטבע, 
א"כ, מובן היטיב שזה מה שאמר יעקב, "עם לבן גרתי" ומצד הטבע הייתי לומד 
ממעשיו, ואעפ"כ "תרי"ג מצוות שמרתי", וזהו אכן שבח גדול למאוד. (ראה כעין 

 זה בספר "מחשבת מוסר")רעיון 
בזה מובן גם כן המדרש הנ"ל, שהרי יעקב אבינו היה כל השבוע בשדה, ולא ראה 
את לבן, אבל בשבת חזר לביתו, יוצא שבמשך ימי השבוע לא היה את הניסיון, רק 
בשבת, וזה מה שאמר המדרש, שבוודאי שיעקב שמר את התורה גם במשך ימי 

בזה רבותא יתירה כמו בשבת, ועיקר גדלותו היה השבוע, אבל בשאר הימים לא היה 
 בשבת בחברת אותו רשע ולא למד ממעשיו.

ה של ללמוד מהשני, מזוית ב'להגיד') מעניין ז גם ונסמיך לכאן סיפור (מובא
ר' דוניש מטלז ז"ל היה מהגבירים הגדולים והיחידים שכספם לא אבד בעת  מעניינת:

ל את רווחיו. שמו נודע כערליכער גדול ובעל המהפכה ברוסיה. הוא נשאר גביר והגדי
רבים וטובים היו נוקשים על דלת ביתו לצדקה והיו נענים ביד רחבה  חסד מפורסם.

 מאוד. הוא זכה להיות מגדולי תומכי התורה בדור.
 סיפר ר' שלום שבדרון:

כשהאלטער מנובהרדוק היה מגיע אליו לבקשת צדקה, ר' דוניש היה פוסע לעבר 
 ככל שתחפוץ". –ותחה בצהלה, ואומר: "קח ר' יוזל הכספת, פ

 ור' יוזל היה לוקח!...
הוו עובדא שפעם הגיע אל ביתו תלמיד חכם מפורסם ובקש בתחנונים למען 
מטרה נעלה לאיזה דבר מצווה. הוא ביקש סכום מסוים (סכום גדול) אך ר' דוניש נתן 

 לו הרבה פחות מהסכום שביקש.
 מאוכזב, וללא מחשבה נוספת שאל שאלה אישית:אותו תלמיד חכם היה 

כשר' יוזל מנובהרדוק מגיע לכאן, כך אומרים, אתה פותח לו את אוצרותיך ואומר 
 פחות חשובים בעיניך? –לו קח כרצונך. האם אני או המטרה שלשמה אני אוסף 

איתי אתכם, הבחנתי שאתם לבושים רענה לו ר' דוניש, כשצלצלתם בפעמון ו
ם, למה? יש לך סיבה פשוטה, התכוננתם הרבה בבית וגיהצתם את בבגדים נאי

לפגישה עם דוניש. וכשנכנסת, נתת לי ללכת ראשון, לא  םהבגדים כי הולכי
התיישבתי עד שאני התיישבתי ולא התחלת לדבר עד שסימנתי לך, ולמה אתה 

ר אני לומד ממך שהכסף זה דב ,אמרתי לעצמי ,מכבד אותי? כי יש לי כסף? אם כך
אבל כשר' יוזל מגיע הרי הוא נכנס לתוך החדר ומתחיל  .חשוב ואשמור אותו אצלי

דונישקע דונישקע מה יהיה איתך, לא הכל זה כסף.  :וסר עם ניגוןממיד להטיף לי 
ואני נותן לו כמה שרק  ,כשאני שומע את זה אני לומד ממנו שכסף לא שווה כלום

 (ציוני תורה)            רוצה שלפחות יעשה עם זה חסדים...
 (לב, ה)עתה  עד ואחר גרתי לבן עם

המפרשים מביאים שלכן אמר יעקב  וברש"י, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי.
תריד וכו'" ששמר על תרי"ג מצוות, היות שיצחק אמר לעשיו "והיה כאשר לעשיו 

שכאשר לא ישמור יעקב על המצוות יזכה עשיו בברכות, וכעת הרי בא עשיו על דבר 
הברכות. אמר יעקב לעשיו תדע לך ששמרתי על תרי"ג המצוות, ואין ביכלתך 

 לקחתם ממני.
שאף כשהיה צריך  ,יעקב אבינו הענווה של וניכר מכאן נקודה נפלאה בדרגת
לא אמר זאת בפה מלא: שמרתי על כל המצוות" להעיד על עצמו ששמר על המצוות 

אלא דרך רמז וגימטרי' "עם לבן גרתי", שכן "יהללוך זר ולא פיך", ויעקב לא יכול 
(רעיונות)     להוציא שבחים על עצמו בפה מלא.           

 )ח, לב(   לו ויצר מאד יעקב ויירא
וירא שמא יהרג  –צר"? וברש"י חד יעקב, ומהי הכפילות "וירא" ויממה פיש להבין 

 וייצר שמא יהרוג את אחרים.
שיש לו מורא בליבו, יעקב כשהרגיש , ש"אהבת יונתן"פירש וכן הוא ב "מלבי"ם"ה

 .הבטחוןשאינו שלם במידת  על ודאג ,מיד "ויצר לו" על כך שהוא מתירא
שיצא מבני בניו של עשיו.  ,"אחרים" היינו רבי מאירתרצו ש מהמפרשיםהרבה 

 .שאם יהרוג את עשיו לא יוולד רבי מאיר "אחרים"וחשש יעקב שמא יהרוג הוא את 
קנין והיה זה מעשיו,  הרי יעקב קנה את הבכורהמבאר לפי הנ"ל, ש "אמרי שפר"ב

ורבי מאיר הוא  היה עבודה בבית המקדש, שהרי עדיין לא  ,"דבר שלא בא לעולםעל "
ויעקב אבינו טען ש"קים לי" ס"ל שקנין שבדבר שלא בא לעולם קונה (יבמות צג), 

וממילא  ,שאם יהרוג את עשיו, ממילא לא יצא ממנו רבי מאירכרבי מאיר, אבל כעת 
 תיבטל המכירה. 

ואהרגה את יעקב ידע שעשיו אמר "יקרבו ימי אבי למות מפרש ש בכלי יקרואילו 
חשש שאולי כבר נסתלק יצחק, וזה שעשיו בא להרגו,  יעקב כיוון שראהו ,"יעקב אחי

                          הכוונה "וירא יעקב" מעצם זה שעשיו רוצה להרגו, "וייצר לו" שמא מת אביו יצחק.
 (לב, ח)   לו ויצר מאד יעקב ויירא

 אחרים". את הוא יהרוג אם לו ויצר יהרג, שמא "ויירא י"כתב רש
 ,צרפת במלך היהשפעם  ,'חי איש בן'ה רבינושמביא  מעשה פי עלבאר אפשר ל

 נסתרות תמיד לו מגיד והיה ,באצטגנינות ובקי בכוכבים חוזה חכם יועץ לו שהיה
 אחדיום והנה ,ויכבדהו ויעשירהו ,חכמתו לרוב מאד בו מאמין היה והמלך ,ועתידות

 ,בו קנאתם מרוב היועץ על הרע לשון שדיברו רכיל הולכי ידי על ,עליו המלך לב נהפך
 להביא אומר גזר ותיכף ,ממלכותו להדיחו המלך אויבי עם קשר היועץ קשר שכאילו
 . במלכות מורד כדין יהרגנו טרם בדברים עמו כנסילה בדעתו ועלה היועץ את לפניו

 בידך יש האם ,בשאלה המלך פנה ,המלך לפני בכוכבים החוזה הובא כאשר והנה
 הגידה כן אם, המלך לו אמר, ויש יש החוזה ויאמר ?כאלה בעתות לך צפוי מה לחזות

 במשטר לחשוב ויתבונן ,פניו נגד רעה כי שהרגיש מאד החוזה ויבהל, מותך יום לי נא
 רואה הוא כאילו המלך עיני למראה בחכמה כן ויעש ,לפניוש בלוחות הכוכבים
 גדולה חשכה אימה והנה פניו השתנו רגעים איזה ואחר ,והמזלות הכוכבים במשטר
 על מרחפת גדולה סכנה כי לי גילו הכוכבים ,המלך אדוני :למלך ויאמר עליו נופלת
 מותו יום לפני יהיה מותי שיום לי נודע הכוכבים ידי על כי מאוד לי צר אולם ,ראשי
 וקץ קצו קרב כי ,המלך אדוני על אלא דואג אני עצמי על ולא ,ימיםג'  המלך של

 ...האדירה ממלכתו
 לנגוע ויירא ,ופחד אימה עליו הטילו החוזה דברי כי ,אזניו למשמע המלך וישתומם

 ללוות משמר המלך שם ,ואדרבה ,המלך לפני זכאי ויצא משפטו לאור הוציא ואז ,בו
 נאמר זה ועל ,הימים באחרית יבואו חזונו שדברי האמין כי ,ילך אשר בכל היועץ את

 )ג"י סוטה( חכמינו דברי ידועים הנה ,והנמשל ."בעליה תחיה החכמה" ג"י' ז קהלת
 שניכם גם אשכל למה" שנאמר כמו אחד ביום ימותו ועשו שיעקב נתנבאה שרבקה

לכן פחד יעקב שמא יהרוג את אחרים שאם יהרוג את עשיו, הרי גם הוא  ."אחד יום
 )ל"צוקזלבוש יוסף בשם הגר"ע יוסף (                        ימות. 

 (לב, ט) לפליטה. הנשאר המחנה והיה והכהו האחת המחנה אל עשו יבוא אם ויאמר

 על מה הסתמך יעקב שהם ישארו לפליטה?

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 רחוקה היתה אחת שמחנה במדרש איתא תירץ כך: דהנה חנוכת התורהבספר 
 אמרה רבקה והנה. הראשונה בהמחנה הלך שיעקב וידוע. יום מהלך השניה ממחנה

 אם זה לפי כן אם. אחד ביום ימותו ועשו שיעקב אחד יום שניכם גם אשכל למה
 שיבא קודם הוא גם עשו ימות כן אם בתוכם ויעקב ראשונה המחנה עשו יהרוג

 שימות עלול הוא והא יום מהלך דרך היה השניה מחנה עד דהא. השניה להמחנה
 (חנוכת התורה) לפליטה. כרחו על השניה המחנה יהיה כן אם. לעיל כנזכר אחד ביום

                                                                                               תפילה עושה מחצה, ידע שמחנה אחד וודאי ישאר. והיות ש, במפרשיםעוד יש 
 (לב, כז)השחר  עלה כי שלחני ויאמר

הביא לבאר, שידוע  עבודת ישראלבספה"ק  וברש"י, שהגיע זמנו לומר שירה.
שהשטן בעצמותו אינו רוצה שישמעו לקולו ושיחטאו, אלא שתפקידו הוא לפתות 
את האדם, כדי שיתגבר האדם ויקבל שכרו על זה, ואם מפתה אדם לעבור עבירה, 

 תקוותו שהאדם לא ישמע איליו, ואם האדם נכשל, הרי זה מצערו.
ובכל זאת לא השתמש בזה לשום  ,ה כאן יעקב אבינו שהיה בעל כח גדולוהנ

תאוות, וכעת שנלחם עמו בפנים בפנים, והתגבר על היצר, הרי שהמלאך שמח 
שמחה גדולה למאוד, שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצחו, וממילא הגיע זמנו לומר 

 (עבודת ישראל)               שירה על שיעקב אבינו נצחו.

 מאוצרות המגידים  
 (לב, ד). וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום

(כאן) מביא מהילקוט, שהיה  וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש, ב"ר (רש"י). וביפ"ת
מבקש לשלוח שלוחים אל עשו ולא היה אדם רוצה לילך שהיו מתיראים, עמד ושלח 

 מלאכים.
ואינו מתיירא מהם כלל! ואם היה  -הנה לפנינו דבר פלא, עשו נפגש עם מלאכים ממש 

 עשו כפי המצטייר בעינינו, כגס ושפל, הרי שהיה צריך להתיירא ולפחוד מפגישת המלאך,
 ונמחיש מעט האיך נראית פגישת אדם עם מלאכים.

 פגישה עם מלאכים
 -מעשה בהחפץ חיים זצ"ל אשר סיפרו בעצמו לפני תלמידיו, ור' שלום מאיששוק 

שהיה בין השומעים, סיפר זאת לר' ברוך בער זצ"ל, ואנו שמענו את כל המעשה מפלוני 
 סיפר זאת. שנחבא בחדרו של ר' ברוך בער בעת שר' שלום מאיששוק

 וכה סיפר החפץ חיים:
בהיותי בן חמש עשרה שנה, פתח הח"ח, נסעתי ללמוד בישיבתו של ר' נחומקה 
הורודנער זצ"ל, והבחינו התלמידים שמידי לילה לאחר חצות, היה נעלם ר' נחום לזמן מה, 

 ריק מאדם. וא לביהכנ"ס שבעיר שהיה באותה שעהוכאשר בדקו אחריו, מצאו שהולך ה
חשקה לדעת מעשיו של הרבי לאחר חצות הלילה, ממשיך הח"ח לספר, הלכתי נפשי 

לאותו ביהכנ"ס לתפילת ערבית, וכשכל הקהל שבו לביתם נחבאתי בעזרת נשים מתחת 
 הספסל, עד שנעל השמש את בהכנ"ס והלך לו.

בשעת חצות ליל, שמעתי את קול חריקת המנעול, והבנתי כי הרבי נכנס כעת 
לף בגופי, התבוננתי בדריכות מבעד למחיצה לראות ולהתבונן במעשיו לביהכנ"ס, רעד ח

של הרבי זצ"ל, והנה ר' נחומקה עלה על הבימה, והכניס ידו אל אחת התיבות של 
ה"שמות" שעמדו שם, ומוציא מתוכה איזה ספר, וכנראה שהיה זה ספר קבלה, והחל 

 מעיין בו.
 -. רעדה אחזתני ורציתי לצעוק וכאשר החל ללמוד בו ראיתי לפתע אש סביבותיו..

גוואלד, עס ברענט א פייער! (הצילו! אש מתלקחת!) אך הרגשתי שלא מדובר באש 
טבעית, עמדתי איפוא בשתיקה ולא הוצאתי הגה, אך רעדתי כולי ושיני דא לדא נקשן, 

 מספר הח"ח, וחשבתי שנשמתי פורחת מתוכי! מרוב פחד!
את הספר נעלמה האש! לגודל המראה  כך נמשך הדבר כשעה שלימה, וכאשר סגר

מסיים הח"ח את סיפורו, לא היה בכוחי לעמוד על רגלי והמשכתי לשכב על  -הנורא הלזה 
 הספסל עד אור הבוקר, כשכל גופי רועד מפחד המראה הגדול.

הנה לפנינו מושג מה על חזיונות שמימיים, ואיך הרגיש הח"ח בעת שראה רק את 
, שזהו כבר חזיון יותר נורא, הלא הפחד והמורא, גדול האש! אכן ראיית מלאך ממש

 שבעתיים!
ואל תאמר אשר רק בדורותינו אנו הפחד הוא כה רב, אלא אפי' בדורות הקודמים שהיו 
רגילים לראות מלאכים, היה פחדם ומוראם מראות מלאך לאין ערוך, וכפי שמצאנו בדוד 

 המלך ע"ה.
ים ולא יחם לו" (מלכים א, א.), ופירש רש"י, "והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגד

לפי שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו, נצטנן דמו מיראתו, ואף שראיית המלאך 
שראה דוד היה שנים רבות קודם, הנה לגודל המורא, לא מש המחזה מדוד כל ימיו, ואף 

 בעת זקנותו עדיין פוחד הוא ודמו צונן!
 עשו אינו מתירא מן המלאכים

נשוב לתחילת דברינו ונתאר זאת לפי מושגי זמנינו... הנה יושב לו עשו במשרדו... כעת 
שקוע במחשבות מלחמה הניצבת לפניו עם יעקב אחיו... וכדרך העולם העמיד לו שומרי 

י החיל, לימינו ולשמאלו... ואף סגור ומסוגר בכמה דלתות... ושאר חייליו רראש מגיבו
 בחצר לשמור הפתח...עומדים נצבים ודרוכים סובבים 
מלאכים ממש!... [שהרי אין עיכוב חומרי לפניהם ובודאי  -ולפתע רואה הוא לנגד עיניו 

שלא הוזקקו להכנס דרך הפתח לאחר "סידור פגישה" עם עשו...] והלא תיכף בראותו 
אותם לפניו, היתה צריכה בהלת מות לאחוז בנפשו, וליפול מכסאו ארצה מתעלף 

 מפחד!...
ך אירע, עשו לא הוכה בהלם, ואף לא נתקף בפחד... ואדרבה! נשאר עומד אך לא כ

"וישובו  -באדישותו ושלותו, ואף השיב כנגדם בתשובת מלחמה! כמבואר בפסוק 
 המלאכים אל יעקב וגו' וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו".

אלא רשע  הרי, שאותו עשו הנדמה בעינינו לאדם שאינו משיג דברים מרוממים, ואינו
פשוט ונבזה, אשר שפת המקל שפתו, הראה כוחו שאינו נרתע גם ממלאכים!... ולא עוד, 
אלא שדוקא דברים גבוהים שהבנתם תלויה בדקות ובעדינות הנפש, הם הם שהרתיעו את 
עשו! וברמיזה קלה כבר הבינם, כמבואר (במד"ר ע"ה), ואף יעקב היה מזכיר לעשו שמו 

 לבהלו, דכתיב "כי על כן ראיתי פניו כראות פני אלוקים" וגו'.של הקב"ה כדי לייראו ו
הנה למדנו, כי אף מי שמשתעשע עם מלאכים, ולא רק שמשתעשע עם מלאכים אלא 
גם מתירא משמו של הקב"ה כמו שלמדנו מדברי המדרש שיעקב היה מזכיר את שמו של 

 עשו הרשע!!! -הקב"ה כדי לבהלו, עם כל זה יכול להיות 
בכל הענין יען כי חושבים העולם שעשו הרשע אינו שייך לנו... כלומר שאנו אין הארכנו 

לנו צורך ללמוד מעשו ולהיזהר על עצמנו, כי אין ענו עומדים בדיוטא התחתונה כעשו 
הרשע... אלא אדרבה עשו היה בעל השגה, ועם כל זה עשה מעשה רשעות! כך יש אנשים 

ים מעשה רשעות, מחרפים ומגדפים... והכל שרוצים לעשות מעשה צדקות ולבסוף עוש
לשם שמים... אם אם יודעים אנו שעם כל ה"לשם שמים"... ואף אם ראיית מלאכים ופחד 

 משם ה', וכו', אפשר להיות עשו הרשע, אזי יודעים אנו שיש להיזהר!...
 רשע לשם שמים

מים יוקדת כוונתינו בזה, על מעשים נבזים מלאי רשעות, שמצופים מבחוץ עם יראת ש
 שמביאה לעשייתם!

 מעשה שהיה. -והנה דוגמא לדבר 
בבהכנ"ס אחד אירע ב"שבת זכור" שהבעל קורא הקבוע נעדר לאונסו, חפשו 
המתפללים ותרו אחר בעל קורא זמני שימלא מקומו של זה הקבוע, לבקשת המתפללים 

מה וקרא את נעתר נער צעיר, שלא מכבר מלאו לו י"ג שנים, שידע הקריאה, ועלה אל הב
פרשת זכור! כאן הופרה הדומיה  -הפרשה, הכל הלך למישרים, עד שהגיע למפטיר 

ונעצרה המשך הקריאה, לקולו הרועם של אחד מן המתפללים שחשש לצאת ידי חובת 
ער בנער לעיני כל, אתה לא "גדול"! רד ייתא, על סמך חזקה דרבה גרידא, וגהדאור

 מהבימה.
ם, חלקם הצטרף ל"חששות" וחלקם טענו שאין חשש, כאן כמה סערה בין המתפללי

ובתוך כך מביט "הצדיק הגדול הלזה"... אל פני הנער לראות ולבדוק אם "גדול" הוא... היש 
לו חתימת זקן אם לאו, ואילו חלק מן הציבור טען, כי החושש בדבר ייצא לחדר סמוך 

נער צעיר שעשה עמנו  וישמע שם ה"זכור" מפי מבוגר שנתמלא זקנו, אבל לא על חשבון
 טובה בעת שנעדר הבעל קורא הקבוע.

זה בכה וזה בכה... ובנתיים הנער שהטיב עם הציבור, נהפך כתצוגה לעין כל, לדיון 
הלכתי מעמיק... וצבע פניו משתנה חליפות, וכדאמרו בגמ' על המתבייש ברבים אזיל 

 סומקא ואתי חיוורא, ופני הנער חפו.
המחמיר דנן, בעזותו גבר על כל הטענות שלא לבייש יהודי,  סוף הדבר היה שה"צדיק"

ולא נותר בידי הנער ברירה אלא לרדת מן הבימה, ו"הירא שמים" דנן נעמד במקומו ומחה 
את זכר עמלק בקריאת הפרשה, בעוד שזה עתה בייש יהודי ב"הידור נפלא", רח"ל, כאילו 

עשו ליינט  :ו בעל קורא החדשהיה הנער מזרע עמלק שמצוה לרומסו...! כך נראה אות
 זכור! (עשו קורא זכור)...

 ולב רע -שפתיים דולקות 
כך נראה "רשע לשם שמים"... בפיו מתהדר על הידור מצוה ואילו מעשיו, הם מאלו 
שאין להם חלק לעוה"ב! ואכן כינויו הנ"ל הולם אותו, כאשר הוא מזכיר את עשו, שאמר 

חרש שפתיים דולקות ולב רע"! ששפתיו דולקות לקיים בו הכתוב, "כסף סיגים מצופה על 
 מצות מחיית עמלק, אבל "לב רע", שלבו לב רע לעשותו על חשבון נער צעיר.

מעשה מחריד נוסף שמענו מעד ראיה שנוכח בעת מעשה, מעשה זה אף הוא כקודמו 
שמוטב שהיה משל ולא נמשל... אך עולה על הראשון בכך שכבר הובא כל המעשה 

ו של ר' ישראל בא' ממאמריו, ובעוד שר' ישראל הביאו כמשל בעלמא שמענו אנו בדברי
 לדאבונינו שהיה זה בפועל ר"ל!

פלוני שהיה נמוך קומה מאוד, נזדמן לירושלים ושחח עם כמה אברכים על ענין מה, 
בעודו משוחח עמם נזדמן למקום יהודי "ירא שמים" "ומהדר במצוות"... ומשראה את 

נזכר בהלכה המחייבת לברך ברכת משנה הבריות, והמחמיר הלזה שהיה גם  נמוך הקומה,
 -יין כנראה, העלה ברעיונו "הידור נפלא" ניגש אל נמוך הקומה, נטלו בידיו והגביהו רבר או
שמצוה ליטול ביד!... בנוסף ל"מעלותיו" היה אף "מחבב" ומדקדק  'חפצא דמצוה'כדין 

ע בסילודין לכוון לבו אל הברכה לקילוס עילאה, בברכות השבח, ומפני כך החל להתנענ
ובעוד שהנמוך קומה המסכן, מנוענע ביד "הצדיק" כאילו לולב הוא ביד מהדר במצוות, 

 פתח את פיו "בשפתיים דולקות", ובירך ברוך אתה ד'... משנה הבריות!...
ין אלו אין מן הצורך להאריך בגנות הענין, רק נוסיף, שמן הסתם מעשים "וחומרות" כע

ודומיהם אינם מצויים אלא כשנעשים בפני אחרים... להתכבד בעיניהם להיחשב כיר"ש, 
ואותו פלוני שהוריד את הנער מן הבימה לחומרא בקריאת התורה, נוכל לבודקו ולתהות 
על קנקנו באם הוא יתפס באיזו שאלה הלכתית, האיך תהיה תגובתו... וכן אותו פלוני 

רואים אותו בני אדם ועל דמו של יהודי נכלם, האם מהדר בין המהדר "בברכות" השבח כש
 הוא בין כותלי ביתו כשאין איש רואהו, בברכת אשר יצר ג"כ?!...

עשו הרשע אף הוא כן, לפני אביו מחפש להתכבד ולהראות רוב צדקותו, לפיכך מרמהו 
אבל אבי", ושואל כיצד מעשרין את המלח... אך בלבו פנימה מקוננת המחשבה "יקרבו ימי 

וכבר דימהו חז"ל לחזיר שפושט טלפיו ואומר כשר אני! ויש להטעים הדבר במשל החזיר, 
דומה הוא לחזיר, ומשום שהחזיר ידוע לכל כי  - שהמחמיר דוקא כשרואים אותו אחרים

אינו כשר, אך בכ"ז החזיר פושט טלפיו, וחושב להשתבח ע"י כך בפני רואיו על כשרותו, 
 שאינו אלא חזיר... - אך כמה מגוחך הוא

כמו"כ המהדר בחומרות וחושב להתכבד על הידוריו וכשרותו בקלון חבריו דומה הוא 
לזה ממש, שהוא עצמו אמנם אינו רואה וחש בנגע עצמו, אך העומדים כנגדו רואים 

 ומראים באצבע שאינו אלא אדם הדומה לחזיר...!
 (לב שלום)

 
נשאלתי שאלה, ואני מודה: לא ידעתי את התשובה. התורה הקדושה מספרת שעשו 

רש רש"י: מפני שטר ילקח כל אשר לו והלך לשעיר "מפני יעקב אחיו" (בראשית לו, ו). פ
). ונדחה חוב של גזרת "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם" (בראשית טו, יג

לנצח. כי אמר: אלך לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון 
 ."השטר

וקשה, לפי זה. שהרי שבט לוי לא נשתעבדו במצרים (שמות רבה ה, כ) ולא פרעו את 
עשר שני פ"ה הי"ד, ונפסק ברמב"ם) הם נחלה בארץ. שכך אמרו במשנה (מהשטר, ויש ל

ים וקורא, לפי שיש לו נחלה בארבעים ושמונה ערי הלויים (יעוין שלוי מביא בכור
 בתוספות וצל"ח ברכות כ ע"ב, "כפות תמרים" סוכה לח ע"א, "מגן אברהם" קפו, א)!

ועוד: לפני מתן תורה נאמר: "וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו" (שמות יח, כז). 
ו שנאמר: "לב יודע מרת נפשו", ואמרו על כך במדרש (פסיקתא דרב כהנא יב, טז): זה

ולפיכך "בשמחתו לא יתערב זר" (משלי יד, י). אמר הקדוש ברוך הוא: ישראל היו 
משועבדים בטיט ובלבנים במצרים, ויתרו יושב בתוך ביתו השקט ובטח ובא לראות 

 -בשמחת התורה עם בני? לפיכך: "וישלח משה את חתנו"!
משום שלא היה בשעבוד חומר ולבנים  יתרו לא זכה להיות נוכח בקבלת התורה,

במצרים. ובני שבט לוי, לא זו בלבד שזכו להיות, אלא משה רבינו הוא מנחיל התורה, 
ואהרן ובניו במחיצה הקרובה ביותר אל ההר (רש"י שמות יט, כד). ולא עוד אלא שישראל 

חומר  ם כט, ו). והרי לא היו בשעבודיחששו שעיקר התורה לבני לוי נתנה (רש"י דבר
 ולבנים!

 שאלה קשה!
 ינתי, ומצאתי את התשובה.ישבתי לביתי, וע



 

 ג 

בספרים הקדושים מובאים דברי הזוהר הקדוש (ח"א כז, א) על הפסוק: "וימררו את 
דה קשה" זו ודה בשדה" (שמות א, יד), "בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבוחייהם בעב

הלכה, "ובכל עבודה בשדה" זו ברייתא. קושיא. "בחמר" זה קל וחומר, "ובלבנים" בלבון ה
והענין שכאשר פיתה פרעה את ישראל לבוא ולעבוד, לא באו בני לוי (שמות רבה ה, טז) 
משום שקבלו עליהם עול תורה, וכל המקבל עליו עול תורה פורקים ממנו עול מלכות 

 (אבות פ"ג מ"ה), ולפיכך נפטרו מעבודת הפרך ("שפתי כהן" במדבר א, טז).
 -ו הכל מובן עכשי

עשו הלך להר שעיר לרעות את מקנהו, ויתרו ישב שוקט בביתו. אבל בני לוי היו 
עבודה בשדה בעמל  לכאת העבודה הקשה בחומר ובלבנים ובבמצרים, אלא שהמירו 

רבה, והם יתורה בקושיות ולבון הלכה. היש עוד פלא בכך שבמתן תורה זכו למלוא הק
 טרחה!נהנים מיבול הארץ המובטחת בלי 

במדרש (בראשית רבה ס, ב) כינו את אליעזר עבד אברהם בכינוי: "עבד משכיל" (משלי 
יז, ב). ובארו: ומה היתה השכלתו, אמר: "כבר קללתו של אותו האיש בידו". שהיה בן כנען, 
שנתקלל: "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט, כה). ואז, "שמא יבוא כושי 

בבית אברהם. ואיזה  -וישתעבד בי, מוטב לי להשתעבד בבית הזה"  אחד או ברבר אחד
שעבוד, להיות דולה ומשקה מתורת רבו (יומא כח ע"ב), זקן ביתו המושל בכל אשר לו 

 "ולא בבית אחר"! -(בראשית כד, ב)! 
כמה נפלאים דברי רבי יהודה הלוי זצ"ל: "עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ועבד ה' הוא 

שהרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" (אבות פ"ו מ"ב), "ועל כן, לבדו חפשי", 
 בבקש כל אנוש חלקו, חלקי ה' אמרה נפשי!" (איכה ג, כד).

נהיה בכלל "עבדך מלך,  -ובכלל זה עבד ליצריו ומאוייו  -במקום להיות עבד לעבדים 
 כמלך!" (שבועות מז ע"ב).

שהם מעין עולם הבא (בבא בתרא יז ע"א). אברהם אבינו היה לעבד ה', וזכה לחיים 
אליעזר היה לעבדו, ונכנס עמו לגן עדנו, ולקבלת רבותינו נכנס לגן העדן בחייו (ילקוט 

 שמעוני בראשית כד)!
 -רה זו נצבת בפני כל אדם יובר

זכה אדם והוא בגן העדן, ואת ה"לעבדה ולשמרה" הוא מקיים בלימוד התורה ושמירת 
מצוותיה. לא זכה, מגרש הוא עצמו מגן העדן, ואת ה"לעבדה ולשמרה" מקיים הוא בגזרת 

 "בזעת אפיך תאכל לחם", ובעצבון יאכלנה כל ימי חייו, כפליים כיולדה רחמנא לצלן!.
 -ונספר 

מקום מושבם של טובי הרופאים, גדולי הפרופסורים בעולם. עיר המלוכה וינה היתה 
המונים נהרו ובאו למצוא מזור לתחלואיהם, בהם רבים שהפרוטה אינה מצויה בכיסם. 
הבריאות מעל לכל, "וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב, ד), יוציא לרופאים 

יד, שזכה במצוה זו. ולתרופות. אבל לדמי אכסניה לא השיגה ידם. היה בוינה יהודי אמ
נם לכל חולה וסובל, אף עזר להם בכספו ויצר ית חימש אכסנייביתו היה פתוח לרוחה, ש

קשרים עם הרופאים המומחים ובתי החולים. ביתו היה כמדבר, אסקופה הנדרסת, הפקר 
לכל. הוא שמח בכל אורח, ראהו כדורון השלוח ממרום. אבל לאשתו, זה הפריע. נכספה 

 ה כאלו התגוררה בבית נתיבות הומה, דחקה בו שישים לזה קץ.לפרטיות, חש
י לו אם יסרב. באותם הימים, תחילת אלול שנת ונקלה בכף הקלע, אוי לו אם ישמע וא

תרפ"ג, התקיים בוינה מעמד אדיר של כבוד התורה, נערכה בה הכנסיה הגדולה הראשונה 
נאום הפתיחה. החליט  של אגודת ישראל, בראשות ה"חפץ חיים" זצ"ל שנשא בה את

ולשאול בעצתו. ככלות הכל, חסד מתחיל בבית. "צדק  של החפץ חיים יתוילעלות לאכסנ
משלך, ותן לו" (בבא בתרא פח ע"ב), דלא מקרי צדקה, אלא הנותן משלו (תוספות קדושין 
ח ע"ב). אולי באמת אין לו רשות לעשות חסדים על חשבון הבית, "ביתו זו אשתו" (ריש 

-יומא) 
בעל האכסניה של ה"חפץ חיים" הכירו. אמר שה"חפץ חיים" סועד עתה פת שחרית. 
יכניסו אל הטרקלין, ולאחר הסעודה ישטח מבוקשו. עלה, ועמד מן הצד. ה"חפץ חיים" 

עי, לא אחסר" (תהלים כג), כפי שפסק ב"משנה ברורה" (סימן ואמר כהרגלו מזמור "ה' ר
ל מזונותיו", וסיים בפסוק: "אך טוב וחסד ירדפוני קע, א), "שהוא מדברי תורה ותפלה ע

פש יכל ימי חיי, ושבתי בבית ה' לארך ימים". פתח ואמר: הפתגם השגור אומר, שהט
עושה גם מזהב אשפה, "איזהו שוטה, המאבד מה שנותנים לו" (חגיגה ד ע"א), ואלו 

 -קח עושה גם מאשפה זהב יהפ
ושה בו צדקה וחסד ותומך תורה, והזהב מעניקים לאדם עושר, זהב. אם פקח הוא, ע

 הופך לאוצר נצח. אם טפש הוא, מרבה בו מעדנים ותפנוקים, ועושהו לאשפה...
ומעניקים לאדם אשפה, רחמנא לצלן, נקצבים לו יסורים, ה' ירחם. "העולם הזה, נוה 
התלאות" (ספר הישר, שער ו). אם פקח הוא, יעבור אותם ב"חיי צער תחיה ובתורה אתה 

מל" (אבות פ"ו מ"ד), כי "אין לך אדם בלא יסורים, אשרי מי שיסוריו באים עליו מן ע
התורה" (בראשית רבה צב, א). וכמו שאמרו (בסנהדרין צט ע"ב) על הפסוק "אדם לעמל 

עמלים, אשרי מי שעמלו בתורה, ואז הופך הוא את ה"אשפה"  איוב ה, ז), הכל(יולד 
ל"זהב". כי "אנו עמלים, והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר [גם עבור העמל], והם 

 -עמלים ואינם מקבלים שכר" (ברכות כח ע"ב) 
נגזרו עליו יסורים, עגמות נפש. והוא מכניס  -המשיך ה"חפץ חיים"  -יש לך אדם 
רחנים, ונרגנים, ויש כפויי טובה, ויש שאינם כה נקיים. והוא סובל. כמה אורחים, והם ט

שכר יקבל על כל הבלגה וסבל, ועם זה נפטר הוא בכך מהיסורים שנקצבו לו. ואם בגלל זה 
סובל הוא מאשתו, ואין לנו מושג איזה סבל זה, שכבר אמרו: "כל ימי עני רעים" (משלי טו, 

כמה  -ק ע"ב), "כל רעה, ולא אשה רעה" (שבת יא ע"א) טו) זה הסובל מאשתו (סנהדרין 
 צרות חוסך הוא, מלבד השכר המעותד לו!

וזהו שבקש דוד המלך עליו השלום: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי". רבונו של עולם, 
אם נקצבו לי רדיפות, שתהיינה רדיפות מצד טוב וחסד שאעשה. "ושבתי בבית ה' לארך 

בעולם שכולו ארוך (קדושין לט ע"ב), וארויח בגינן. כך יוצרים  ימים", ירבה שכרי
 מ"אשפה" "זהב"!

 בל תשובה, עוד בטרם פצה פיו לשאול!יוק
 ושמעתי על כך ספור נפלא בילדותי.

אדם הזדמן לנמל הגדול באודסה, וראה ספינות באות ופורקות מטען, סחורות שהביאו 
דות לארצות רחוקות. לפתע צד עינו ממדינות הים, וטוענות תבואה וסחורות המיוע

 ספינה, שטוענים אותה באבנים כבדות!
פנה לרב החובל שעקב מהרציף אחר הטענה, ותמה באזניו: "תבואה וסחורות, מובן. 

 אבל אבנים, למה? וכי חסרות אבנים בנמל היעד?"
ענהו הקברניט: "התשובה פשוטה. אניה ללא משא צפה על פני המים ועלולה לאבד את 

ווי המשקל ולטבוע בסערה. חייבת היא להיות עמוסה במדה מסוימת של סחורה, ש
שתשקיעה במים עד ירכה. כל ספינה יוצאת מכאן טעונת סחורה. לי אין סחורה לקחת, 

 -אני יוצא ליבא סחורה ממדינת הים. לכן בדרכי לשם אני טעון אבנים שיכבידו וייצבו" 

 (והגדת)     אבני משא!...   ללמדנו שאם אין נוטלים סחורה, טוענים

 
שאלה המתעוררת בפסוקים נוגעת לדבריו של עשו ליעקב. יעקב אבינו שולח מנחה 

לשניים, מעמיד את לעשו, והנה הוא רואה את עשו בא, הוא חוצה את העם שאתו 
 הילדים כל אחד במקומו, ומתקרב לעבר אחיו עשו.

המפגש המתואר בפסוקים מתחיל בין יעקב ועשו (שם ד): "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו 
ויפל על צוארו וישקהו ויבכו". לאחר מכן מתבונן עשו ורואה את הנשים ואת הילדים אשר 

ל המחנה הזה אשר פגשתי". משיב לו שייכים ליעקב. אז שואל עשו (שם ח): "מי לך כ
 יעקב: "למצא חן בעיני אדני".

כששומע זאת עשו הוא מגיב: "יש לי רב... יהי לך אשר לך", ורש"י מפרש: "כאן הודה לו 
 על הברכות".

כל הענין כולו תמוה ביותר: במשך שלושים וארבע שנה זועם עשו על יעקב ומתכנן 
 לנקום בו באופן הגרוע ביותר.

ענין גזלת הברכות, נוטר עשו עוד 'חשבון' ישן עם יעקב על שנטל ממנו את מלבד 
הבכורה בהיותו בן חמש עשרה. מהספור על הבכורה על הברכות עברו ארבעים ושמונה 
שנה. ארבע עשרה שנה שהה יעקב בישיבת שם ועבר ועוד עשרים שנה בבית לבן אם כך, 

 ינה!הרי אלו שמונים ושתים שנים רצופות של כעס וט
בארבע עשרה שנות למודו של יעקב בישיבת שם ועבר המתין עשו בשקט, בעשרים 

 השנים שבהם שהה יעקב אצל לבן הוסיף עשו לחכות.
סוף סוף הגיע הזמן להשיב לו מנה אחת אפיים על גזלת הברכות. לשם כך הוא גייס 

מין ו'אם שש ארבע מאות שכירי חרב, ציד את כולם במיטב הנשק, רובי קלצ'ניקוב ביד י
 עשרה' בשמאל... ומדריך אותם לירות עד שיביאו לו את גלגלתו של יעקב...

במהלך הדרך כולה הם צועדים נחושים לנצח ב"קרב החיים" הצפוי מול יעקב שנוא 
נפשו של עשו. אפילו המנחות שנשלחות בזו אחר זו לעברו, אינן מצליחות לשכך את 

 עצמת השנאה.
 מיוחל...והנה מגיע רגע המפגש ה

 -בא עשו, נופל על צוארו של יעקב ושואל: "מה שלומך?... האם יודע אתה מדוע באתי? 
 שיהיו שלך, אחי. יהי לך אשר לך...". -הגעתי לאחל לך כל טוב, והברכות המדוברות, ובכן 

 הייתכן?!
 למצוא חן בעיני אדוני...

עונה: "למצא חן  עשו שואל את יעקב: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", ויעקב
 בעיני אדני".

זו המנחה ששלח יעקב,  -את שאלתו של עשו מפרש רש"י בשני אפנים: על פי הפשט 
ולפי זה מובנת תשובת יעקב: המנחה, אכן, הגיעה כדי למצוא חן בעיני עשו ולשכך את 

 כעסו.
על פי הדרש, אומר רש"י, באותו לילה שבו נאבק יעקב עם מלאכו של עשו, גם עשו 

נשיו לא ישנו. כת של מלאכים הגיעה אליהם והחלה לדחוף אותם אחורה, תוך כדי וא
מכות עזות. מכות ממלאך, הן המכות הגרועות ביותר, משום שאפילו לא יודעים מהיכן הן 

 הגיעו, ואיך להתגונן מהמכה הבאה...
"מי אתם?", שאלו המלאכים, ומששמעו שאלו הם אנשי עשו אמרו: "הכו הכו". המכות 
היו כה נוראות, עד שאנשי עשו החלו לצעוק: "עזבו אותנו, האם יודעים אתם מיהו עשו? 
בנו של יצחק...", אולם המלאכים המשיכו להכות. "עשו הוא נכד לאברהם אבינו", ניסו 
האנשים לומר, אך המלאכים הוסיפו להכות, לבסוף צעקו: "עשו הוא אח של יעקב", 

כך, הרי אתם משלנו... סליחה, זו טעות...", ועזבו אותם ובאותו רגע אמרו המלאכים: "אם 
 לנפשם...

רק נעלמו אלו, והנה הגיעה כת נוספת, שוב חוזר המעשה על עצמו. הם זוכים למכות 
ודחיפות, אומרים שהם אנשי עשו, והמכות רק מתגברות, מנסים להתלות בזכותם של 

יעקב, עוזבים אותם המלאכים יצחק ושל אברהם, ללא תועלת. רק כאשר הם מזכירים את 
 לנפשם.

כך היה במשך הלילה כולו. לכן, מיד כאשר נפגש עשו עם יעקב הוא שואל אותו: "מי 
היו כל המלאכים שנפגשו אתי? מה פשר המכות הללו שקבלנו במשך כל הלילה האחרון? 

 כל האנשים שלי מגובסים...".
 עונה לו יעקב: "למצא חן בעיני אדוני"...

 זה תשובת יעקב איננה מובנת: האם המכות נועדו כדי למצוא חן בעיני עשו?לפי מדרש 
כדי להשיב על הקושיות הללו, עלינו לעיין בשרשי השנאה העצומה שרחש עשו ליעקב 

 ולהבין את פשרה.
 מדוע חשב עשו שהברכות מגיעות לו?

ם עשו שנאתו של עשו ליעקב נובעת מלקיחת הברכות על ידי יעקב, ועלינו להבין, הא
הינו בעל הבנה דלה כל כך שלא הצליח להשיג בשכלו שיעקב הוא איש צדיק, יושב 

 אהלים ועוסק בתורה, ומשום כך מגיעות לו הברכות על פי דין?!
וצריך לומר, שעשו אחז בהשקפה שונה וסבר כי אדרבה, דוקא משום שיעקב לומד 

שהרי עשו היה אפיקורס  לא מגיעות לו הברכות. -תורה ואינו עוסק בישובו של עולם 
מה התועלת שיש לנו מלומדי  -והיה אומר (סנהדרין צט ע"ב) "מאי אהנו לן רבנן?" 

 התורה?
הוא החזיק בדעה שיעקב מבזבז את זמנו ביושבו על התורה ועל העבודה!... כפי 

 קוועצ'ערס", כלומר: לוחצי נוהגים לקרוא ללומדי התורה: "בענקשהמשכילים היו 
ספסלים. לפיכך, בהתאם להשקפה זו, היתה לקיחת הברכות על ידי יעקב עוול משווע! 
הוא באמת לא חשב שהברכות מגיעות ליעקב! ומכאן מקורה של השנאה היוקדת כלפי 

 יעקב.
 כך חכה עשו ליעקב כדי להנקם ממנו במשך שמונים ושתים שנה.

קב... עשו צעד בראש קבוצה הכל היה טוב ויפה עד ללילה האחרון לפני המפגש עם יע
גדולה של ארבע מאות איש לפגוש את יעקב. ואז, רגע לפני המפגש המיוחל שבו סוף סוף 
"יסגור חשבון" עם אחיו על כל מה שעולל לו, הוא סופג מכות נמרצות מן המלאכים. הוא 
 אינו יודע מי הם. אנשיו מדברים על לבם של המלאכים שיניחו לו. רק לבסוף כשאומרים

 למלאכים שהוא אחיו של יעקב, אמרו המלאכים: "אם כן משלנו אתם", והניחו לעשו.
רגע זה חולל אצל עשו טלטלה בכל תפיסת העולם שלו. עד עתה סבר כי אין ערך 
ללומדי התורה, "מאי אהני לן רבנן", ומתוך נקודת מוצא זו השתית את חייו: הוא בז 

ה. והנה עכשיו באו המלאכים והכו על לבכורה, הוא סרב לתמוך ביעקב הלומד תור
 ה מפסיק לקבל מכות.דע לך שבשעה שיעקב לומד תורה, אתקדקדו: 

בתורתו של יעקב, אלא ידע זאת באופן הברור  'להאמין'באותו רגע לא נדרש עשו 
ביותר. הוא הבין וראה בעיניו, שכאשר הוא מזכיר את היותו אחיו של יעקב, לומד התורה, 

 מכות. הוא מפסיק לקבל



 

ד 

 -כאשר פגש מיד לאחר מכן ביעקב הוא שואל: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי" 
לשם מה היית צריך להקים עלי את כל המלאכים האלה שיכו אותי ויפגעו בי? השיב יעקב: 

כח שללמוד התורה שלי יש ערך, ותבין שלא אני חי וכדי שתו -"למצא חן בעיני אדני" 
י! אם עשו יבין זאת, תתפוגג השנאה והטינה שיש בלבו של בזכותך, אלא אתה חי בזכות

 יעקב ויסלח לו על שנטל ממנו את הברכות.
 ה'שפה' שהבין עשו...

הדרך לגרום לעשו לדעת ולהבין את חשיבות התורה, מזכירה את הספור אודות אדם 
אחד שנעמד מול הפקידה בבנק ובקש למשוך עשרים אלף שקל מן החשבון שלו. הפקידה 

 הקלידה את הנתונים שהכתיב לה, וגלתה שהוא באוברדרפט של מאתים אלף שקל.
 "אין אפשרות אדוני", אמרה לו.

 "אבל אני רוצה".
 "אי אפשר".

 "אבל אני צריך".
 "מה לעשות?".

סתה להסביר לו שוב ושוב, אבל האיש לא הצליח להבין. תור ארוך החל יהיא נ
צות, קראה לבסוף למנהל הבנק לפתור את להשתרך אחריו, והפקידה שהיתה אובדת ע

 הבעה.
המנהל הוציא לפני האיש דפי חשבון, הראה לו את הנתונים, והסביר לו שאין אפשרות 

 הוא רוצה כסף... -כסף, אבל הוא בשלו  רלמשוך יות
עשרים אנשים כבר עומדים בתור קצרי רוח, ולבסוף נגש אחד מהם, חם מזג מטבעו, 

 תו רגע הסתובב האיש והלך.וסטר לו על לחיו. באו
 "אדוני", קרא לו המנהל, "מדוע לא הלכת קודם?"

 הסביר לי...". -"והוא  "כי אתה רק אמרת לי", ענה הלקוח
בלי מכות עשו לא הצליח להבין, ומכיון שכך, היו זקוקים לכתות המלאכים ש"יסבירו" 

 לו...
חתנו של הסבא מקלם  מאורע דומה מובא בספר "לב אליהו" מפי רבי הירש ברוידא,

זצ"ל, שספר כי הצאר ניקולאי היה אמור לעבור בתחנת הרכבת בעירו, ואלפי בני אדם 
התאספו כדי לראות את פניו. רבי הירש, שהיה באותה עת בחור צעיר, הצטרף גם הוא 
להמון הנלהב. כל הלילה המתינו כולם בקוצר רוח, וכאשר הגיעה רכבת המלך החלו כל 

 בקולי קולות.האכרים להריע 
אחד מן השרים שליווה את המלך יצא. הניף את ידו למעלה כדי להשתיקם, 

המלך עייף ושכב מעט לנוח,  -וכשהשתררה במקום דממה, אמר להם: "רבותי, שימו לב 
 בבקשה מכם, אל נא תפריעו אותו ממנוחתו... לכו לבתיכם ושובו לכאן בעוד שעה".

והנה, רק נבלעה דמותו בפתח, החלו שוב האיכרים מיד כשסיים הסתובב ונכנס לקרון, 
המגושמים לצעוק ולהריע למלך... שוב יצא השר ואמר להם: "היכן הנימוסים שלכם? 

 אמרתי שהקיסר עייף וזקוק למנוחה! לכו הביתה ובואו בעוד שעה!".
חזרו כולם לצעקותיהם הקודמות.  -הצבור נתן לו לסיים את המשפט, אבל כשנכנס 

ישית הצטרף אליו קצין בעל דרגה נמוכה ממנו, ורבי הירש שמע אותו לוחש בפעם השל
 לשר: "הרשה לי לדבר אתם".

כשנתנה הרשות, הרים הקצין את קולו ושאג: "כלבים! האם לא שמעתם את מה 
יירו עליכם וכולכם תמותו!"... עוד בטרם סיים את  -שאומרים לכם? אם לא תסתלקו מיד 

 מונית של איכרים, ובתוך זמן קצר התרוקן הרציף לגמרי...המשפט, החלה הסתלקות ה
הבקשה לנימוסים ולדרך ארץ היתה זרה להם, רק שפה של איומים ומכות דברה אל 

 ליבם.
זו היתה ה'שפה' שהבין עשו, ואכן, מיד לאחר מכן אמר: "יהי לך אשר לך", והודה 

רה שלו, מביא את הברכה ליעקב שהברכות שיכות לו. הוא הבין שיעקב, בזכות למוד התו
לעולם. עשו הוא מי שזורע את החטים, אך הן צומחות בזכות יעקב, השמש זורחת 

 בזכותו, הגשם יורד בגללו והברכה בעולם כולו מגיעה מכוחו.
ואילו יעקב, אשר נודע לו בלילה, שעשו זוכה ל"טפול רציני" של מלאכי השרת, הבין כי 

נשקפת כל סכנה לחייו, ומשום כך צרף את שני  כעת, כאשר הבין עשו את הענין, לא
 (ומתוק האור)                        המחנות ובא עם כולם כדי לקדם את פני אחיו. 

 
 ) ז, לב( ויחץ את העם אשר אתו ואת הבקר והגמלים לשני מחנות

המלחמה אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו בדורון, בתפילה ובמלחמה. לקראת יעקב 
הצפויה לו הוא מחלק את ילדיו ואת נשיו, ואף את צאנו ורכושו לשני מחנות. מתוך כונה 

 יהיה המחנה השני לפליטה. –שאם יבוא עשיו על המחנה האחת ויכה בו 
דם נותן את כל ממונו באר על כך "עבד המלך": למדה תורה דרך ארץ שלא יהיה א

 בזוית אחת. ממי אתה לומד זאת? מיעקב אבינו שנאמר: "ויחץ את העם אשר איתו"?
הדרכה מעין זו לשמירת הרכוש מופיעה גם בדברי חז"ל (בבא מציעא מב, א): "לעולם 

 ישליש אדם מעותיו, שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו".
על ידי חלוקתו לשניים, ושמירת  ה להגנת הרכושיעקב אבינו העניק במעשיו עצה טוב

 –כל אחד מן החלקים באופן אחר ובמקום שונה, כך שאם יאבד חלק אחד, יעלם או יגנב 
 יוותר החלק הנוסף.

את המעשה הבא, המובא בהקשר לכך מספר הרב מונק שליט"א בספרו "דרכי נועם" 
 בחז"ל:

ו, ולא ידע מה יעשה בו. מחד סוחר אחד נסע למקום רחוק עם סכום הגון באמתחת
 גיסא, חשש לשאת בחיקו סכום גבוה, ומאידך גיסא חשש להפקידו בידי אדם שלא מכיר.

לבסוף חפר גומה בקרקע והטמין בה את הממון, אולם תוך כדי עבודתו לא הבחין בזוג 
 עיניים חמדניות שעקבו אחריו מהבית הסמוך...

 מיד עם לכתו הגיע השכן ושלח ידו ברכוש.
 הכסף איננו! –שוד ושבר  –כעבור פרק זמן כלשהו שב הסוחר למקום המטמון, והנה 

הוא הביט כה וכה, והנה הבחין כי בקיר הסמוך קים חור אשר בעדו ניתן לצפות על 
בה הוטמן הכסף... מיהר היהודי אל בעל הבית שגר האיזור כולו, כולל שטח הקרקע 

 בסמוך ואמר לו:

באתי להתגורר כאן, ואיני מכיר איש עדיין. ברשותי שני ארנקים, "ראה אדוני, זה מקרוב 
האחד של חמש מאות זהובים, והשני של אלף זהובים. את הארנק של חמש מאות 
הזהובים טמנתי זה מכבר במקום מסתור, ועתה אני מסתפק מה לעשות בארנק השני, 

אחד מתושבי  האם כדאי להטמינו אצל הארנק הראשון, או שמא עדיף להפקידו בידי
 המקום?"

"הטוב ביותר", יעץ בעל הבית, שכבר ראה בעיני רוחו את אלף הזהובים נופלים לידיו, 
 "להטמין את הארנק במקום בו הטמנת את הארנק הראשון".

מיד כאשר יצא הסוחר מביתו, התחלחל השכן. הלא בעוד רגע קט יחפור הסוחר 
 טמין את הארנק השני באותו מקום.במטמון, ויגלה כי רכושו נעלם לו, וודאי לא י

 רעיון מבריק עלה במוחו...
הוא ניגש והוציא את הארנק המלא עדיין, מיהר לעבר השדה והחזירו אל מקום 
הטמנתו. הסוחר אשר המתין לכך, ניגש למקום הסתר, נטל את הארנק הראשון שהושב 

  )ומתוק האור(                            למקומו, ומיהר חזרה לביתו...
 )לב, ד(לפניו אל עשיו אחיו  יעקב מלאכיםוישלח 

יארע  –ורות, כי כל אשר ארע לאבינו עם עשיו אחיו ויש בזה עוד רמז לד"ן "הרמבכתב 
שלושת דרכו של צדיק, שנזמין עצמינו ללנו תמיד עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז ב

, לברוח ולהינצל מלחמההצלה בדרך השברים שהזמין הוא את עצמו, לתפילה, לדורון ול
 וכו'.
 כד ינאי רבי) טו עח ר"ב( אמרו, עצה בזה עוד ראו ורבותינו :דברו מביא עודבהמשך ו
 לא זמן חד, רומאין עמיה נסיב הוה ולא פרשתא בהדא מסתכל הוה למלכותא סליק הוה

 קבלה שהיתה מפני שלו פינס שמכר עד לעכו הגיעו ולא, רומאין עמיה ונסיב בה איסתכל
 מסתכל היה הצבור עסקי על אדום מלכי בחצר ברומה בא כשהיה גלות פרשת שזו בידם

 מקבל היה ולא, יעשו וכן הדורות יראו ממנו כי, החכם הזקן עצת אחרי ללכת זו בפרשה
  :אדם של ממונו ומפקירין עצמן להנאת אלא מקרבין שאין ללותו רומי אנשי חברת

ש שמביא "עיי( גדולי הדורות מפרשה זוי "מהמעשים אודות הנהגות שנלמדו עלפנינו 
 :)עוד כמה עובדות, והבאנו כאן אחד מהם

ל, נכדו, שלימים גם ", ורבי חיים מבריסק זצל הגיע פעם הביתה"ב מוולוז'ין זצ"הנצי
 שפניו שך סבו עגומות.הבחין . ין'שימש כראש ישיבה בוולוז

 ?"זיידע, מה קרה" :אותושאל 
שזוממים לעשות ראשונה  םזו לא פעאמנם רוצים לסגור את המקוה. " :ב"הנציסיפר 

זאת, אלא שבפעמים הקודמות נתנו שוחד למושל והכל היה בסדר, אבל עתה הגיע מושל 
 !"חדש והוא לא מוכן לקחת כסף, א בראך

 ."תן לי את הכסף, אני כבר אכניס לו את זה" :לו רבי חייםאמר 
אני אצליח " :, אבל רבי חיים בשלו"ניסיתי והוא לא לוקח"ב, ", אמר הנצי"לא תוכל"

 !"לשחד את המושל לבטל את הגזירה
 ף.לרבי חיים את הכס ב ונתן"שכנועים הסכים הנציאחרי 

רבי חיים הלך רחש בתקופת הקיץ. התשה ל היה חכימא דיהודאי. המע"חיים זצרבי 
הגדול והרחב, ואת  ]כובע הפרוהת הקוטשמע [לארון בו מאוכסנים בגדי החורף, הוציא א

 .ית המושלהמגפיים, לבש הכל וכך הלך לב
פותח את הדלת ורואה לפניו בריה משונה, עם קוטשמע ומגפיים בדלת. הממונה דפק 

 ?"כן, מה אתה רוצה"באמצע הקיץ... 
 ."אני נכד של הרב, הוא שלח אותי בשליחות חשובה אל המושל"
 ."המתן רגע"

יש כאן אברך הטוען שהוא נכד של הרב, והרב שלח " :הממונה אל המושל ואמרנגש 
 ."אותו

 ."בסדר, שיכנס"
לפני שאתה מדבר ברצוני להבין ", אמר, "רגע אחד"הביט בו המושל בתדהמה.  כשנכנס,

 ?"בגדי חורף כבדים, מדועואתה לבוש  חםבחוץ . משהו
הגיעה אלי בחלום ואמרה שהיום ירד שלג והיה אמי ", אמר רבי חיים, "אני אסביר לך"

מי צרות, לא רציתי להצטנן ולכן מחפש לעצאנני , כמו בשיא החורף הרוסי. כפור
 ..."למזג אויר סוער שכזה, להיות בטוח שהכל יהיה בסדרלבשתי כראוי תה

תגיד לי, אתה באמת מאמין אמא שלך הגיעה בחלום... "פרץ בצחוק. המושל 
 ?"בחלומות

לא פעם ראשונה שהיא זו לך לצחוק מהחלומות של אמא שלי. כן, אדוני המושל. אל "
מאמין לה שיהיה אני  –אומרת דברים והם מתקיימים, ואם היא אומרת שיהיה שלג 

 !"שלג
 ?"אה, יהיה שלג" -
 , אמר רבי חיים."כן, ואני מוכן להתערב על כך"
 ?"על כמה"
שהוקצב לדמי השוחד לביטול הסכום  –, וכאן נקט רבי חיים בסכום גבוה "על כך וכך"

 גזרת המקוה.
 ."עד הלילה מה יהיהבא ונראה ", , הסכים המושל"טוב, בסדר"

 שלג, לא גשם ולא כפור.לא שעד הלילה לא ארע מאומה. כמובן 
 הגיע רבי חיים עם הכסף לבית המושל.בלילה 

 !"אמרתי לך לא יהיה שלג"סנט בו המושל,  ?"אתה רואה"
הפסדתי מה אני יכול לעשות שהחלום של אמא שלי לא התקיים. " :לו רבי חייםאמר 

 ."בהתערבות, הא לך הכסף
בסדר, הלא יהיה  –אבל בעניין המקוה " :לפני שיצא מהחדר, לחש לכיוון המושלאולם 

 ?"כן
אמר המושל, וכך הוסרה הגזירה שריחפה מעל ראשם של  "כן כן, המקוה יהיה בסדר"

 )יחי ראובן(      יהודי המקום.

 בדרך הדרוש  
 החסדים מכל קטנתי עה"פ )ח, בל(  לו ויצר מאד יעקב ויירא

 נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא אני לכך' וכו זכיותי נתמעטו י"פירש
נקודלמהדרשו' דדףבברכותוהנה.עשובידלהמסרליויגרוםבחטא

 , אלא,'כו לצדיקים טוב שכר משלם שאתה אני מובטחשהרי  ,לולא על
 קודיהנ את דרשינן אם תלוי מעשו יעקב פחד כ"וא החטא יגרום שמא

 ל"הי לא מ"לר כ"וא. דריש לא נקודי מאיר' ר איכא ז"פ דף ובמנחות
 ושמא יהרג שמא לו ויצר וירא פ"ע והנה. החטא יגרום שמא כלל לפחד

 של מזרעו מעשו היוצא מ"ר על שרמז כבר וכתבו אחרים את יהרוג
 מפני וירא חומר כמין הוא ולדברינו הנזקין באגדת ש"וכמ קיסר נירון
אבלהחטאיגרוםשמאחיישינןולאט"ומעתורהבידוישוהלאמה
 נוכרח ואז נקודי דריש דלא מ"ר זה אחרים את יהרוג שמא לו ויצר

 ש"וכמ לולא מנקודות החטא יגרום שמא חיישינן ואזי נקידי לדרוש
 )ברית הלוי(                                 ק"ודו

 י"עפ ל"ונ. קטנים פכין שכח י"ופרש) כה, לב( לבדו יעקב ויותר

 פכים על חס ה"הקב, הבית את ופינו בנגע דכתיב הא ל"במאחז דאיתא
 על ח"הת שיחוס ו"ק בבית אשר כל לפנות צוה ולכן יטמאו שלא קטנים
יעקבויותרכתבכאןוהנה, אתונעריובשניאםכילבדוילךולאעצמו
, עמו איש בלי לבדו שישאר כך לידי עצמו את הביא איך וקשה, לבדו
 יעקב חס לא ואיך ה"הקב עליהם שחס קטנים מפכים ו"ק ילפינן הא

 כלומר" קטנים פכים שכח" י"רש' פי לזה, לבדו ונשאר עצמו על אבינו
 (מהר"י אסאד).              ק"ודו קטנים מפכים ו"הק שכח
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 אגדה ובקיאות   

"עם לבן גרתי ואחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור" 
(לב, ה-ו)

עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו 
הרעים (רש"י)

הראבינר  בו  פגש  בקריניצא,  זצ"ל  הגרי"ז  מרן  ששהה  בעת 
של המבורג, ואמר לפניו דבר תורה. הנה לכאורה היאך זה יתכן 
במציאות לחיות עם רשע כלבן, ועם כל זה "תרי"ג מצוות שמרתי" 
לברך,  לו  הניח  הרשע  לבן  וכי  פרט,  כל  על  ולדקדק  לשמור 

להתפלל וכדו'.
על זה ענה יעקב "ויהי לי שור וחמור", שלבן שאצלו גרתי, הוא 
כמו  זה  כלל,  ממנו  הושפעתי  לא  ולכך  וחמור,  כשור  בעיני  היה 
שמעולם לא שמענו על אדם שעבד ברפת 20 שנה שיעשה מוו...

הוא,  נכון  הדבר  עצם  מ"מ  בפסוק,  הפשט  זה  שאין  אף  והנה 
שאם האדם יתן איזו חשיבות לרשעים, הרי אז כבר לא יוכל לקיים 
כל התרי"ג מצוות, וזאת בנוסף לזה שיש איסור לכבד ולהחשיב 
יתכן  אז  מזה,  ופחות  וחמו"ר  כ"שור  מחשיבם  אם  ורק  הרשעים, 

שיהיה מצב כזה של "לא למדתי ממעשיו הרעים".
אמנם צריך להבין איך לבן לא למד מיעקב שהיה עמו עשרים 
שנה ולא הושפע לטובה. ישנם אנשים שזכו להיות רק שבת אחת 

עם ה"חפץ חיים" ואמרו שזה השפיע עליהם לכל החיים.
אם  כך:  זה  את  שתירץ  שליט"א  דיסקין  אליהו  מרבי  שמעתי 
היינו יכולים לשאול חמור מה אתה אומר על ה"חפץ חיים", הוא 
היה מעיף מבט על החפץ חיים ואומר "השערה 50 קילו בשר", זהו 
מבט של חמור, ולכן לא פלא איך לבן לא הושפע מיעקב לטובה.
אמנם פשט זה קצת קשה משום שכתוב "ותראו את שקוציהם 
זה  בתחילה  המפרשים  ופירשו  וכו'.  וזהב"  כסף  גילוליהם  ואת 
נראה כשקצים וכגללים, ובפעם הבאה זה נראה כבר ככסף וזהב, 
הוי אומר שגם אם תסתכל על הרשע כחמור, בהמשך הוא כבר 

יראה לך בן אדם ותוכל להיות מושפע ממנו, וצ"ב.
(להתעדן באהבתך)

"עם לבן גרתי" (לב, ה)

"עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו 
הרעים" (רש"י)

סוף דברי יעקב, כפי שהם מובאים ברש"י, מיותרים הם לכאורה, 
מעיר הגר"ז אפשטיין זצ"ל בספרו "הערות", שכן אם שמר את כל 

תרי"ג מצוות ולא נכשל אף באחת, מאליו יובן שלא למד ממעשיו 
הרעים של לבן. לשם מה דרושה תוספת זו?

יתכן  לדידן.  הנוגעת  חשובה,  לידיעה  ראיה  מכאן  שיש  ונראה 
זאת  ובכל  התורה,  מצוות  כל  את  וישמור  וידקדק  יקפיד  שאדם 
ילמד ממעשי לבן או עשיו, ואף יהיה בעצמיותו כמותם! הדברים 

־יובנו על פי דברי הרמב"ן הידועים בתחילת פרשת קדושים, שי
תכן שיקיים האדם את כל המצוות, ואף על פי כן יהיה "נבל", או 
חטא  שום  בו  שאין  דהיינו  התורה",  ברשות  "נבל  הרמב"ן  כלשון 

ובכל זאת הוא מנובל.
לאכול  לאדם  מותר  תורה  דין  פי  על  דוגמא,  שם  נותן  הרמב"ן 
יהיה  בהם  רגיל  יהיה  או  ירבה  אם  זאת  ובכל  יין,  ולשתות  בשר 
פי דין,  על  חטא  בזה  אין  אמנם  יין.  וסובאי  בשר  זוללי  עם  נמנה 
עושה  הזה,  העולם  בתאוות  והתדבקותו  התקשרותו  זאת  ובכל 

אותו ל"נבל" - דבק בתאווה ובכוחות הרע.
בן סורר ומורה נקרא אפיקורס לפי "אבן עזרא", כי הוא דבוק 
בתאוות העולם הזה, זולל וסובא. אף על פי שאין במעשיו כמעט 
שום חטא רציני מלבד גניבה, וממי הוא גונב - משל אביו ומשל 
אמו. מכל מקום הוא דבוק בעולם הזה וזוהי תמצית חייו, לכן הוא 

נקרא אפיקורס.
אלו  והן  הזה,  העולם  הנאות  עם  עמוק  קשר  היא  עשיו  מהות 
העיקר. לכן, אף אחרי שאתר 'תרי"ג מצוות שמרתי" הוצרך יעקב 

־להוסיף ולומר לו: אל תחשוב שאף על פי כן אני משלך, איש העו
לם הזה, ולפיכך תסבור שהתקיימו דברי אבא "והיה כאשר תריד 
ופרקת עולו מעל צוארך" - לכן הנני מודיעך שלא למדתי מדרכיו 

הרעים, אין לי דבקות ואף לא שום שייכות לאהבת העולם הזה!
בספר "מאיר עיני ישראל" (ח"ה עמ' 283) מובא:

המשגיח דלייקווד, הגה"צ רבי נתן מאיר ווכטפויגל זצ"ל, סיפר 
־ששמע ממרן ראש הישיבה רבי אהרן קוטלר זצ"ל, שבשעת מל

חמת העולם הראשונה באו רבים אל ה"חפץ חיים" ושאלוהו אם 
־זהו הקץ, וזוהי מלחמת גוג ומגוג? אמר להם ה"חפץ חיים": שאח

רי מלחמה זו תהיה הפסקה, ואחר כך שוב תפרוץ מלחמה, אחרי 
כן יהיה הפסק נוסף ואחריו תהיה מלחמה נוספת, ועם המלחמה 

ההיא יבוא המשיח!
בהזדמנות אחרת סיפר המשגיח ששמע מהגר"א קוטלר, שיש 
לו "קבלה" מה"חפץ חיים" שהמלחמה האחרונה תהיה "אתחלתא 
דגאולה", ובן תורה אמיתי, המובדל ומנותק מן הגויים, לא תהיה 
"קבלה"  לו  שיש  ואמר  המשגיח  והוסיף  שליטה!  שום  עליו  להם 
איש מפי איש מהג"ר יהושע לייב דיסקין זצ"ל שאמר: "במלחמה 

האחרונה קודם ביאת המשיח כל ה"עהרליכע יידן" יינצלו".

אגישמקע ווארט
                          גליון של"א פרשת וישלח ט"ז כסלו תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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שמובדל  מי  ייד"  "הערליכער  "מיהו  ווכטפויגל:  הרב  וביאר 
מן העמים! מובדל מחוקות העמים, אין לו שייכות עם התרבות 

־שלהם, עם העיתונים שלהם, עם המוזיקה והספרים שלהם! מנו
תק מהם לחלוטין! ממחשבותם, השקפתם, דיבורם ולבושם!

כאשר שמע דיבורים בין בני הישיבה על פצצת האטום, כיצד 
בנושא  שלימה  שיחה  המשגיח  אמר  וכו',  ממנה  להינצל  אפשר 
בן  שואל  איך  שאל:  הוא  השיחה  במהלך  הישיבה.  בני  בפני  זה 
העמים,                                                                                                                                            מן  ומופרש  המובדל  תורה  בן  אלו?  כגון  שאלות  תורה 

ואין  שיינצל!  אחוז  במאה  מובטח  הוא  סכנה!  חשש  שום  לו  אין 
בזה שום מקום לשאלה ולא ל"עצבנות" ולא לספיקות!!

דרושה  גוי,  של  שמץ  שום  בנו  יהיה  שלא  לזכות  כדי  אמנם 
המתין  אחת  שפעם  בשיחה  המשגיח  שסיפר  וכפי  רבה!  עבודה 
ה"חפץ חיים" עשר דקות בשתיקה לפני שבירך "שלא עשני גוי"! 
את  שבירך: "בדקתי  קודם  והמתין  נעצר  מדוע  ביאר  מכן  לאחר 
אחרי  רק  גוי!  של  נקודה  שום  בי  אין  אם  אמר,  כך  היטב,  עצמי 

שמצאתי את עצמי "נקי" בירכתי את הברכה"...

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"וירא יעקב מאד ויצר לו" (לב, ח)

פרש"י וירא שמא יהרג, ויצר שמא יהרוג את אחרים, וכבר 
תמהו בזה מפרשי התורה למה צר לו ליעקב שמא יהרוג את 
אחרים, הלא מדינא מותר להרוג אותם, כדתנן בסנהדרין עג. 
שהרודף אחר חבירו להרגו מותר להצילו בנפשו, וביותר מזה 
תנן בסנהדרין עב. וביומא פה: שהבא במחתרת מותר להרגו 
הדין  מעיקר  דלפי"ז  באופן  להרגו,  השכם  להרגך  שהבא  לפי 

הותר ליעקב להרוג את עשו, ומפני מה חשש להרגו.
והגאון ר' יהושע ליב דיסקין ביאר, דהנה איתא בסוטה יג. 
דרבקה נתנבאה שיעקב ועשו ימותו ביום אחד, ועל זה אמרה 
ברוח קדשה [פכ"ז פמ"ה] למה אשכל גם שניכם יום אחד, ולזה 
חשש יעקב שמא יהרוג את עשו, וממילא אף הוא ימות באותו 
הדרש,  דרך  על  רש"י  דברי  לבאר  אירווח  מדרשא  ובבי  יום. 
אחרים  שנקרא  מאיר,  רבי  היינו  'אחרים'  את  יהרוג  דשמא 

בהוריות יג:, ור"מ נולד מזרע עשו כמבואר בגיטין נו: יעוי"ש.
ובלבוש על התורה כתב ליישב, דאמנם מותר ליעקב להרוג 
שאי  במקום  אלא  הרודף  את  להרוג  אסור  מ"מ  הרודף,  את 
באחד  להצילו  שיכול  כל  אך  מאביו,  באחד  להצילו  אפשר 
עד.  בסנהדרין  [כמבואר  דמים  שופך  הרי"ז  והרגו   מאבריו 
את  יהרוג  שמא  יעקב  חשש  ולזה  הי"ג],  רוצח  פ"א  ובר"מ 
הרודף אף בגוונא שהיה יכול להצילו באחד מאבריו, והיה צר 

לו שמא יהרוג אחרים שלא כדין.
לדקדק  דצריך  דינא  הך  כל  דהלא  דבריו,  על  והקשה  חזר 
אבל  חבירו,  את  להציל  בבא  רק  זהו  מאבריו  באחד  להצילו 
הנרדף עצמו אינו מחוייב לדקדק להצילו באחד מאבריו, [וכפי 
הגרי"ז],  ומדברי  הריב"ש  מדברי   לקמן  לזה  הטעם  שיבואר 
ומחנהו]  מעשו  נרדף  היה  בעצמו  [שהוא  דיעקב  נמצא  וא"כ 
מותר לו להרוג אותם בלא דקדוק כלל, ושוב קשה למה היה 

צר ליעקב שמא יהרוג את אחרים, וצ"ע.
וכתב הלבוש ליישב, שיעקב חשש שמא אלו הארבע מאות 
את  רק  להרוג  באו  כי  להרגו  באו  לא  עשו]  [שבמחנה  איש 
משפחתו, נמצא שיעקב עצמו אינו נרדף, ואף שמותר לו ליעקב 
משפחתו,  אחר  רודפין  שהמה  כיון  רודף,  מדין  אותם  להרוג 
לדקדק  שצריך  דינא  הדר  נרדף,  אינו  עצמו  שיעקב  כיון  מ"מ 
להציל את הנרדף באברי הרודף, ולזה חשש יעקב שמא יהרוג 

שלא כדין במקום שיהא יכול להציל באחד מאבריו.
[והביאור בזה פשוט, שהרי באמת עשו אמר בפרשת תולדות 

(פכ"ז פמ"א) יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, וא"כ 
למה באמת חזר בו עשו ובא להרוג את יעקב בחיי יצחק, אשר 
כ"ז  יעקב  את  להרגו  ואנשיו  עשו  באו  לא  שבאמת  י"ל  ע"כ 
שיצחק היה חי, ורק באו להרוג את משפחתו של יעקב, וזהו 
צריך  היה  ממילא  נרדף  היה  לא  שיעקב  דכיון  הלבוש  שכתב 

לדקדק להציל את הנרדף באחד מאבריו של רודף].
אולם הקשה ע"ז מהא דתנן בסנהדרין עב. דמותר להרוג את 
הבא במחתרת, משום דחזקה דבעה"ב יעמוד על ממונו לבל 
יגנבוהו, נמצא שהגנב בא מתחילה על עסקי נפשות להרוג את 
בעה"ב שלא יעמוד בפניו, וא"כ כמו"כ יעקב עצמו נהפך להיות 
נרדף, דהלא ודאי יעקב יעמוד להציל את משפחתו, ושוב ודאי 
שהם יבואו להרוג את יעקב כאשר יעמוד כנגדם, וא"כ שוב אין 

יעקב צריך לדקדק להציל באחד מאבריו, וצ"ע.
מה  דיסוד  לקמיה,  שיתבאר  מה  עפ"י  בזה  נראה  ואשר 
שהורגין את הבא במחתרת, אין זה ככל דין רודף שהורגין אותו 
כדי להציל את הנרדף, כי באמת כ"ז שאינו רודף בפועל אחר 
לו  אין  בא]  ממון  עסקי  על  [דמתחילה  הבית  בעל  של  נפשו 
דין רודף, ואף שסופו לבוא לידי רדיפת נפש, כי בעה"ב יעמיד 

עצמו על ממונו, מ"מ השתא מיהא אין לו דין רודף כלל.
וכל פרשת הריגת בא במחתרת פרשה מחודשת היא, אשר 
הוא אחד מחיובי גניבה שקנסה תורה את הגנב, כי כמו שהגנב 
מחוייב בתשלומי כפל ותשלומי דו"ה, כן קנסה תורה את הגנב 
שאפשר לדונו על שם סופו, דמאחר שבסופו יהא רודף אחר 
נפשו של בעה"ב לכן מעתה אפשר לדונו כרודף, כן הוא לשון 
המשנה שם שבא במחתרת נידון על שם סופו, וע"כ דהשתא 

אינו רודף, ואך שקנסוהו שהוא נידון על שם סופו.
ומאחר דעיקר דין מיתת הבא במחתרת הוא קנס ממשפטי 
הגניבה לדון אותו כרודף על שם סופו, הרי כ"ז נתחדש דוקא 
אנשי  אך  הראשונים,  בדברי  כן  שיבואר  וכפי  גנב,  שהוא  במי 
שם  על  לדונם  זה  דין  בהם  נתחדש  לא  גנבים  היו  שלא  עשו 
סופם, ואף שנקראו רודפים על משפחת יעקב כדברי הלבוש, 
באו  שלא  כיון  כרודפים,  נחשבו  לא  יעקב  של  נפשו  על  מ"מ 
באחד  משפחתו  את  להציל  לדקדק  יעקב  צריך  וא"כ  לרגו, 

מאבריו של רודף, כמש"נ.                        
 (חבצלת השרון)
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לי  הציעו  אותו:  ושאל  המשגיח  אל  אברך  ניגש  אחת  פעם 
מדוע?  זו,  משרה  קיבלתי  לא  שאני  דבר  וסוף  משרה,  ולחבירו 
ענה לו המשגיח אשר הכירם היטב: חבירך לא קא ולא למד שום 

ספרים של גויים, לכן הוא זכה במשרה!
בנו  יש  כולנו  המשגיח,  דברי  לפי  ואמרו:  נרעשו  השומעים 

משהו מן הגויים? ענה המשגיח: "גם אני בתוכם"...      
(יוסיף לקח)

"הצילני נא מיד אחי, מיד עשו פן יבוא והכני אם 
על בנים" (לב, יב)

יש להבין, מאחר ולא היה ליעקב אלא אח אחד - עשו, אם כן 
"מיד  אחי"  "מיד  נא  הצילני  והתפלל  בקשתו  את  הכפיל  מדוע 
שמי  למדים  שמכאן  אמרו  ע"א)  דקס"ט  (וישלח  ובזוהר  עשו"? 

־שמתפלל צריך לפרש דבריו כראוי, שתהא תפילתו ברורה ומפו
רטת. ועל כן, אם יעקב היה אומר הצילני נא "ציד אחי" בלבד, לא 
היה ברור שכוונתו היא על עשו, כי לפעמים האדם קורא לחבירו 
"אחי" בלבד,  וכמו שאמר אברהם ללוט "כי אנשים אחים אנחנו" 
נא  הצילני  פי שלא היה אחיו. וכן אילו היה אומר יעקב  אף על 
"מיד עשו" בלבד, היה אפשר להבין שהכוונה היא לא  על אחיו, 
אלא על עשו אחר שהוא לא אחיו, ולכן פירט את בקשתו ואמר 

הצילני נא "מיד אחי מיד עשו".
אך עדיין צריכים להבין, שאם כן היה די לומר הצילני נא "מיד 
משני  חשש  יעקב  כי  לבאר  הלוי  הבית  הגאון  וכתב  עשו".  אחי 

־דברים: א. שעשו ירצה להילחם בו ולהורגו. ב. שעשו יתרצה וית
פייס וישוב מחרון אפו, ויחיה עם יעקב בשלום ובשלוה. ומשני 
הדברים האלו פחד יעקב, ועל זה אמר "ויירא יעקב", על חששו 
שמא יהרגנו. "ויצר לו" על חששו שעשו יתחבר אליו ויחיה איתו 
ח"ו  יכול  שעשו  יעקב,  בני  על  רוחנית  סכנה  תהיה  ואז  בשלום, 

־לקלקל את בני יעקב. ועל כן התפלל הצילני נא "מיד אחי", הכ
וונה מיד האחוה, שעיקב לא מעונין להתחבר עם עשו. והתפילה 
השניה "מיד עשו", שלא יתנהג עשו שלא באחוה, אלא כמו עשו 
ולא  אח  בתור  עשו  של  בקרבתו  לא  מעוניין  לא  יעקב  האמיתי. 
בשנאתו. והמעיין הוא, שהבקשה הראשונה שהתפלל יעקב היא 
"מיד אחי", היינו מיד האחוה, כי על ידי האחוה יכול הוא לגרום 

קלקול לבניו.
ויאמר  לנגדך:  ואלכה  ונלכה  נסעה  "ויאמר  הדברים:  והסבר 
אליו אדוני יודע כי הילדים רכים וכו' יעבור נא אדני לפני עבדו 
ואני אתנהלה לאטי לרגל המלכה וכו'" (בראשית לג, יב-יג). עשו 
מציע ליעקב להיות עמו ביחד באחוה, ואמרו חז"ל (תדב"א זוטא 

־פי"ט) שאמר לו עשו ליעקב "לא אחים תאומים אנחנו? בא ונש
תתף בשני עולמות עולם הזה ועולם הבא, טול אתה עולם הזה 
וחצי עולם הבא, ואני אטול עולם הזה וחצי עולם הבא". וכוונת 
הבא  העולם  את  אך  הזה,  העולם  את  יחיו  ששניהם  היתה  עשו 

יחלקו ביניהם- שכל אחד יוותר על רוחניות.
לפני  אדני  נא  אמר "יעבר  ולכן  עשו,  כוונת  את  ידע  יעקב  אך 
עבדו". יעקב לא מעוניין בהצעה זו, ואומר לעשו "אדוני יודע כי 
הוא  וחושש  הבאים,  לדורות  המשך  הם  הילדים  רכים",  הילדים 
נא  עשו "אציגה  מציע  זאת  ובכל  מדרך הישרה,  עשו  יוציאם  פן 
מהעם אשר איתי", להכניס קצת מבני עשו בתוך מחנה יעקב. אך 

יעקב שוב מתנגד: "עד אשר אבא אל אדוני שעירה", ואמרו חז"ל 
שמטרת  אלא  שעירה.  מימיו  יעקב  שהלך  מצאנו  שלא  במדרש 
יעקב היתה להרחיק לו את הדרך, וכל זאת כדי לשמור על טוהר 

מחנהו ועל חינוך בניו.
ומעשה אבות סימן לבנים. כי בגלותינו בארצות אויבינו היו ב' 
דרכים להשמיד את עם ישראל, יש בדרכים של אהבה ואחוה על 
להשמיד  ויסורים  גזירות  ידי  על  ויש  וכו',  מכובדות  משרות  ידי 
להרוג ולאבד כל זיקה ליהדות. כשמדברים על שלום עם אויבינו 
זהו ודאי דבר טוב כשלעצמו, אך צריך זהירות שהשלום לא יביא 

לקירוב לבבות וקירוב דעת לגוים. (אוהל שלום)
יש גוי שהוא בגדר "עשו", גוי ששונא את היהודי ורוצה להורגו, 
ומאידך גיסא יש את הגוי שהוא בגדר "אחי", מתחסד ומיטיב עם 

היהודי, והוא מסוכן יותר!
(אמונה שלימה)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

רופא חולי עמו ישראל" 

מובא בכתבי רבי יוסף זונדל מסלנט ז"ל, כי כאשר ביקר 
מצא  דוי,  ערש  על  ששכב  מאחיו,  אחד  את  הגר"א  רבינו 
שם שני רופאים גדולים, מאמסטרדם ומפטרבורג. הגר"א 
פנה אל אחיו ושאלו כמוכיח: מה לך ולרופאים? ה' רופא 
חולים! שאל אותו הרופא ההולנדי: וכי לחינם ברא הקב"ה 
רופאים ותרומות? ענהו הגר"א, אף הוא שאלה: וכי לחינם 
ברא הקב"ה חזירים?... אלא, אלו לא נבראו אלא לגויים, אף 
התרופה והרופא לא נבראו אלא לגויי הארץ ולא לישראל, 

אשר צריכים להתרפאות בידי הקב"ה, ע"כ.
ויש שביארו לפי"ז מה שאומרים "רופא חולי עמו ישראל" 

- כי אצל ישראל הרפואה היא ע"י הקב"ה בעצמו.
עליונה  בדרגה  שנמצאים  לאלו  נתכוון  הגר"א  תשובה: 
בתורה ובירא"ש, אבל אנשים הפשוטים בוודאי שצריכים 
לרופאים. השאלה היתה למה "נבראו" רופאים ותרופות, 
והצורה  שמים,  יראי  היו  כולם  תורה  מתן  בשעת  והרי 
שא"צ  היא  ולהראות  להיות  שצריך  כמו  ישראל  עם  של 
צריך  הגבוהה,  מהדרגה  שירדו  אח"כ  אמנם  רופאים, 

רופאים גם לבני ישראל.
שאלה: מועסק אצלו פועל גוי, והוא חולה, האם מותר 

להתפלל עליו לרפואתו, כשנצרך הוא לו.
בעבור  תפילה  זו  הרי   - לו  נצרך  הפועל  אם  תשובה: 
להתפלל  אפשר  אליו  הטוב  הכרת  לו  כשיש  וגם  עצמו, 
יש  עושין.  אין   - לגוי  טובה  לעשות  סתם  אבל  עליו, 
יבקשו  העמים  שגם   - העמים  מכל  תהיה  ברוך  במדרש: 
ברכות מאתנו, אבל כשאין לו טובה מכך - יש חשש של 

"לא תחנם".
                                             (דרך שיחה)
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בין שבילי המוסר  

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה 
שעיר שדה אדום: ויצו אותם לאמר כה תאמרון 
לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי 

ואחר עד עתה: ויהי לי שור וחמור וגו'" (לב, ד-ו)

בספה"ק מובא כי תפילת יעקב אבינו להינצל מעשו, לא היתה תפילה 
לשעתו בלבד, אלא יעקב אבינו התפלל להצלת כל הדורות עד ביאת משיח 
צדקנו מציפורניו של עשו הרשע, שיקוים הפסוק "ועלו מושיעים בהר ציון 
לשפוט את הר עשו" וכן היא  הבטחת הקב"ה "אל תירא עבדי יעקב", היא 
הבטחה לכל הדורות - שעם ישראל יגבר על עשו שלא יצליח להוציא את 

זממו ולכלות את עם ישראל.
וכך גם אנו מזמרין בכל מוצ"ש: "אמר ה' ליעקב אל תירא עבדי יעקב". 
של  הגבוהה  במדריגה  הם  ישראל  בני  בשבת  התניא,  בעל  בשם  ואיתא 
ישראל, ובמוצאי שבת יורדין שוב למדרגה הנמוכה של יעקב, ולכן מזמרין 
באותה שעה "אל תירא עבדי יעקב", שלא לפחד כלל, גם כאשר נמצאים 

במדריגות הנמוכות.
עשו".  מיד  אחי  מיד  נא  "הצילני  בתפילתו:  מדגיש  אבינו  יעקב  והנה, 
וקשה, והלא כל אחד יודע כי עשו הוא אחיו של יעקב, ומדוע צריך להדגיש 

פעמיים "מיד אחי מיד עשו?"
עם  עם  להילחם  היאך  גישות  שתי  יש  שלעשו  הוא,  כך  על  והביאור 
עליהם  גוזר  שהוא  בכך  האחת,  הדורות:  כל  במשך  שראינו  וכמו  ישראל, 
גזירת צרות ויסורים, וגזירת מיתה כגזירת המן הרשע, ומאידך יש לו עוד 
גישה של התקרבות הגוי אל היהודי, שוויון זכויות והטבות ליהודי, ומנסה 
הוא להטעים את היהודי ממטעמי הנכרים, ובכך מנסה להעביר אותו מקיום 

התורה והמצוות.
כל יהודי צריך לדעת שהוא שייך לעם הנבחר, ככתוב: "ועתה אם שמוע 
תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים"... (שמות 
יט, ה), וככתוב: "בנים אתם לה' אלקיכם" (דברים יד, א). יהודי צריך לדעת 
שהוא בן של מלך ולהתנהג בהתאם. מסופר על איכר, איש אדמה, שהיה 
עובד בשדהו עבדוה מפרכת. כל מעייניו היו סביב טיפוח השדה ולא היה 
ניגש  הוא  הסמוכה.  לעיר  לנסוע  החליט  אחד  יום  התושבים.  עם  קשר  לו 
לתחנת הרכבת וביקש כרטיס. מוכר הכרטיסים הסביר לו שברכבת ישנן 
שתי מחלקות: מחלקה לאנשים פשוטים ששם הצפיפות רבה, והמחלקה 
השניה היא מפוארת ומיועדת לאנשים מכובדים ומחיר  הכרטיס בהתאם 
לכך. במחלקה של האנשים הפשוטים צפוף יותר ולכן מחיר הכרטיס זול 
דיילים  ויש  בהתאם  עולה  כרטיס  ששם  המכובדים  של  מהמחלקה  יותר 

ומשרתים במהלך הנסיעה.
חשב האיכר איזה כרטיס לקנות ולבסוף החליט: "מגיע לי שהפעם אסע 
עם המכובדים, ואקבל שירות במהלך כל הנסיעה". ולכן קנה את הכרטיס 

היקר יותר.
הביט האיכר סביבו והבחין בשתי קבוצות של אנשים המחכים לרכבת 
מסביבתו.  האיכרים  הפשוטים,  אנשים  של  וקבוצה  מכובדים,  של  קבוצה 
התיישב האיכר עם חבריו האיכרים, וכשהגיעה הרכבת האיכרים הפשוטים 
רצו לעברה, צעקו ודחפו אחד את השני והיו מביניהם שניסו להכנס ולנסוע 

ברכבת ללא תשלום.
אף אותו איכר שהיה עמהם נדחף כמוהם וישב עמם, וכך ישבו והמשיכו 

לצעוק בקולי קולות ולהתנהג בגסות, שתו בירות ופצחו גרעינים.
לפתע, הבחינו בסדרן שהיה מבקר הכרטיסים מתקרב לעברכם. כשראו 

אותו מיד קפצו כולם ממקומותיהם והתחבאו ממנו.
וחלקם   לשירותים  ברחו  חלקם  התיקים,  מאחורי  התחבאו  חלקם 
בדיוק  עשה  מעשיהם  את  איכר  אותו  כשראה  למושבים.  מתחת  הסתתרו 

כמותם והתחבא מתחת למושבו.
כשעבר מבקר הכרטיסים הבחין ברגליו של האיכר שבצבצו. הוא משך 

את רגליו קורא לעברו: גנב גנב, אתה לא מתבייש לנסוע בלי לשלם?
למבקר.  אותו  והושיט  כרטיס"  קניתי  "אני  למבקר:  האיכר  השיב  מיד 
לך  "יש  לו:  ואמר  מעשיו  על  והתפלא  גיחך  כרטיסו  את  המבקר  כשראה 
כרטיס כזה יקר, אתה שייך למחלקה של המכובדים! מחכים לך משרתים 
שונים שאמורים לשרת אותך במהלך הנסיעה. אם כן, מה לך במקום הזה, 
למושב  מתחת  יושב  אתה  למה  האלה,  השתיינים  עם  מסתובב  אתה  מה 

בזמן שאתה יכול לשבת במושבים נוחים ובמקום מרווח ומכובד?!"
ועל כך מתרעם הקב"ה ואומר לעמו: "אתם, העם הנבחר, בנים אתם לה' 
ללמוד  מחפשים  אתם  מדוע  הגויים,  בחברת  תחפשו  מה  וא"כ  אלוקיכם! 
כל  את  שכוללת  הקדושה  התורה  את  לקבל  זכיתם  אתם  ממעשיהם?? 

הטובות שבעולם!
הרב שלום שבדרון זצ"ל היטיב להסביר את ההבדל בין ישראל לעמים. 

ישראל שונים מאומות העולם במהותם מכל שאר העמים.
מליוני גויים מסתובבים בעולם ללא דעת, דומים ממש לבהמה. לרבים 
מהם יש סדר יום קבוע. הם קמים לעבודה עם בוקר ובלילה הולכים לישון, 
בלי  חייהם  את  לחיות  ממשיכים  והם  בעולמם  להם  טוב  כן  פי  על  ואף 

שינויים גדולים לטוב או לרע.
לעומת זאת, על היהודי נאמר: "כשהן יורדין - יורדין עד לעפר" (מגילה 
הולכים  ערב  ולעת  לעבודתם  בבוקר  שקמים  הגויים  כמו  אינם  והם  טז.) 
לישון כי כאשר נולדו כך יחיו וכן ימותו. כי היהודי אינו כן!!! היהודי - אם 
'איש שולחן ערוך' - הוא אינו יכול להנות מחיו בשלימות אפילו  הוא לא 
יום אחד!! הנשמה שלו צועקת ולא נותנת לו מנוח. ולא זו בלבד, אלא שאם 
לא יעמול היהודי וידאג לשלמות נפשו לספק לנשמה מה שהיא זקוקה, לא 
רק שלא יעלה הוא מעלה מעלה אלא אף ירד יום יום מטה!! כלומר: אם 
ביסודו הוא בעל תאוה במידה ממוצעת - יתדרדר להיות בעל תאוה גדול! 

וכן בשאר כל המידות!
עם ישראל כשמן הצף על פני המים והוא נפרד מהגוי באופי נפשו.

הגוים כבהמות נדמו, וכמו שהבהמה לא מבינה שיש טוב יותר ולכן אין 
לה יסורי נפש, כן גם הגוי. לכן כל מאוייהם של הגויים מסתכמים בכך שהם 
רוצים עוד קצת כסף, עוד קצת מעמד וכבוד ורק על זה נפשם תאבל כמו 
הבהמה שכועסת על חברתה למה היא לקחה לה תבן ולמה לבהמה פלונית 

יש יותר כח...
אצל היהודי הכל שונה בתכלית. הנשמה היהודית תובעת את מחסורה!! 
הזה  בעולם  לו  שיש  במה  לסיפוק  להגיע  יכול  אינו  פעם  אף  יהודי  ולכן, 
בתורה  אלא  מחסורה  כדי  מוצאת  אינה  הנפש  שהרי  גשמית,  מבחינה 

ובתפילה!
כשהיהודי יורד הוא יורד עד לתהום, כי הוא מרגיש תמיד חסר בנפשו. 
והוא חושב שאם הוא ידמה לאומות העולם ויחפש את כל תאוות העולם 
לשתו   כמו  הוא  הזה  שהחיפוש  יודע  אינו  הוא  אבל  סיפוקו,  על  יבוא  הוא 
מים מלוחים. כשאדם צמא ושותה מים מלוחים - לא רק שהוא לא מרווה 

את עצמו אלא להיך, הוא נעשה צמא יותר.
ומשל למה הדבר דומה? לאיש רעב מאוד שנכנס לחתונה ורואה מעדנים 
לנגד עיניו. כבר עכשיו הוא נהנה בחושבו שמיד יוכל לאכול ולהשביע את 

רעבונו.
ואכן הוא ניגש אל השולחן, ממלא את כיסיו באוכל, ויוצא. ומפני שעתה 

הוא שוב מרגיש שעדיין הינו רעב מאוד - הוא ממשיך לחפש אוכל...
בכל  משוטטות  עיניו  אחרת.  לסעודת  שבא  עד  ומחפש  הולך  הוא  כך 
השולחנות לספק את רעבונו, ושוב כמעשהו בראשונה, אף כאן הוא ניגש 
לשלחן, לוקח את האוכל, ממלא את כיסיו וכך יוצא הוא מהאולם כשכיסיו 
את  לשבור  אוכל  לחפש  וממשיך  הולך  הוא  ושוב  ריקה...  ובטנו   - מלאים 
רעבונו... כך הוא ממשיך ללכת עד שניגש אליו אדם אחד ואומר לו: "שוטה 
שבעולם, כל זמן שלא תכניס את האוכל לתוך מעיך - תישאר רעב!! כל זמן 

שהאוכל בכיס אין הוא מועיל מאומה!!"
משתה  במאכל,  גופו  חסרון  את  למלא  היהודי  שינסה  כמה   - והנמשל 
רעבה  תישאר  שוב  אשר  לנשמתו  כלום  הדבר  יועיל  לא  תענוגות -  ושאר 

וריקנית ותמשיך לתבוע את חלקה!                                (הגדת ר' שלום)
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 נפלאים ליקוטים 
 וישלחפרשת 

 

 אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב וישלח"
 )ד, לב" (אדום שדה שעיר ארצה

 )י"רש" (ממש "מלאכים
 (אבות' לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק; 'אומרת המשנה

 במחיצתו שרוי בהיותו, ביותר המושלם האדם אפילו כי). ז-א
 יעקב היה חושש, לפיכך. הרעים מדרכיו ללמוד סופו, רשע של

 שלח ולכן. לרעה ממנו יושפעו פן, עשו אל אדם בני לשלוח
 בני ולא". מלאכים יעקב וישלח: "הכתוב שאמר וזהו. מלאכים

 שעיר ארצה"ו. רשע אדם שהוא ,"אחיו עשו אל" משום אדם
 לסמוך אין, כזו בשליחות. מושחת הוא המקום גם", אדום שדה
 .בלבד מלאכים על אלא

 )אש חומת(
 

 )ד, לב" (לפניו מלאכים יעקב וישלח"
 ). י"רש( ממש" "מלאכים

 אפילו רשאי הוא, עזרה וצריך עשו י"ע נרדף שהיהודי בשעה
 )מפשיסחא בונם' ר( .מרום מלאכי להטריח

 י"ע והמתנה הדורון את ישלח שאם, הבין יעקב: צחות בדרך
 .עשו לידי יגיע קטן חלק רק, אדם בני י"ע, רגילים שליחים

 ה"הקב. בעזרתם צורך לו אין כי, ממנו שילכו, מלפניו שלחם
 )מקוצק מ"מ' ר( .מלאכים עם לו יעזור

 

 )ד, לב" (מלאכים יעקב וישלח"
 אבינו יעקב היה יכול איך להבין וצריך ממש". "מלאכים י"פירש

 משתמשים אין" ל"חז אמרו והרי מלאכים לשלוח ה"ע
 בתגא ודאשתמש" אבות' במס איתא וכן ,"מלך של בשרביטו

 שאדם ומצוה מצוה שמכל דידוע, הוא התירוץ אלא ."חליף
) א"י ד"פ אבות( ל"חז שאמרו כמו, אחד מלאך נברא עושה

 שממצוה אלא", אחד פרקליט לו קונה אחת מצוה העושה"
 ומלאך, ו"ח מום בעל מלאך נברא וכדומה כוונה בלא הנעשית

 ידו על תמידית בושה לו שיש לפי, עושהו את אוהב אינו כזה
 המלאך גם נברא, בשלמות מצוה העושה אך, מום בעל שעשהו

 לשרתו ומוכן שבראו מי את מאוד אוהב כזה ומלאך, בשלמות
 כל בוודאי אשר ה"ע אבינו מיעקב גדול לנו מי והנה, עת בכל

, ושלמים תמימים מלאכים היו ממעשיו שנבראו המלאכים
 המלאך השר עם לקראתו הולך שעשו יעקב מלאכי וכשראו

 ברשותו והרי, ולשמרו ללוותו יעקב אל מעצמם הם באו, שלו
 שיעשו עליהם ולצוות הללו המלאכים את לשלוח האפשרות

 .בניו כמו הם כי, רצונו
 )ע"זי מפרמישלאן מאיר רבי ק"הרה(

 

 )ד, לב" (יעקב וישלח"
 ממנו גירש", וי"ה את ממנו שלח יעקב כלומר, שלח וי – וישלח

 .העצבות את
 )מרופשיץ נפתלי' ר ר"האדמו(

 שור לי ויהי עתה עד ואחר גרתי לבן עם"
 חן למצוא לאדוני להגיד ואשלחה... וחמור
 )ו -ה, לב" (בעיניך

 שהוא חכם התלמיד על שאומרים הארץ עמי דרך, לפרש ויש
, כברו תוכו ואין בביתו יושב, ומתן במשא מלעסוק עצל

 אהלים יושב והוא, הוא רמאי ובאמת היראה במעטה מתחפש
 לרמות איך תמיד וחושב, עצלותו מחמת רק) המדרש בבית(

 ציד לצוד ומלאכתי, לעול כשור אני, עשו טען גם כך, אחרים
, עצלותו משום רק אהלים יושב ויעקב, ויגע עייף אני ותמיד
 . אותי לרמות איך תמיד וחושב

 אוהל יושב ואינו דרכו עזב כי שידע לעשו יעקב לו שלח לכן
 אני עשיתי" וחמור שור לי ויהי גרתי לבן עם, "מתעצל ואינו

 למצוא לאדוני להגיד ואשלחה, "אפי ובזיעת ידי בפועל לביתי
, כמוני כמוך אלא, עתה דרכי הקודם כדרכי שלא", בעיניך חן

 )סופר כתב(  .אותי לשנוא סיבה כבר ואין
 

 )ח, לב" (לו וייצר מאוד יעקב ויירא"
 .)י"רש( אחרים את הוא יהרוג שמא לו ויצר. יהרוג שמא וירא
 והלא לו המתנכל עשו את הוא יהרוג אם יעקב חשש מה מפני

 הבא היא הלכה שהרי וכדין, כדת עשה אותו, יהרוג אם אף
 הסיבה כל שהרי להסביר ואפשר. להורגו השכם להורגך
 בית עבודת בשביל היא מעשו הבכורה את קנה שיעקב

 שכהן הלכה יש והרי. בכור מדין שם לעבוד שיוכל המקדש
 עליו שכן כפיו את יישא לא בשגגה אפילו הנפש את שהרג
 כמה אחת על כך כפיים בנשיאות ואם, מלאו דמים ידיכם נאמר
 של שנאתו כל והרי. חמורה יותר שהיא מזבח בעבודת וכמה
 אותו יהרוג ואם והברכות הבכורה לקיחת על זה ליעקב עשו

 יהיה הוא בסוף כי הבכורה של הקנייה כל שווה היה לא עכשיו
 ויצר ולכן. עשו של בדמו מגואלות שהידיו מסיבה לכהונה פסול

 .אחרים את הוא יהרוג שמא לו
 

 )ח, לב..." (מאוד יעקב ויירא"
, בדרך בא שהיה הזקן בהלל מעשה) ס ברכות( מספרים חכמינו
. ביתי בתוך זה שאין אני מובטח: אמר, בעיר צווחה קול ושמע
 שאמרו עד ענוותנותו במידת מופת שהיה, הזקן הלל, ותמוה

 כל בטוח היה כיצד - כהלל ענוותן אדם יהא לעולם): ל שבת(
, נוקפו לבו שהיה בו נאמר יעקב גם והלא? עצמו בזכות כך

 לומר זו ודאות הענו להלל לו באה מניין", החטא יגרום שמא"
 הלל כי, הוא ההסבר אלא? ביתי בתוך זה שאין אני מובטח
 להתאונן שלא והרגילם החזקה באמונתו ביתו אנשי על השפיע

. באהבה הכל לקבל אם כי, תבוא שלא צרה כל על לצעוק ולא
 זה אין כי אני מובטח: אמר, בעיר צווחה קול כששמע ועכשיו

 באהבה יסוריהם את יקבלו אלא, יצעקו לא ביתי בני, ביתי בתוך
 .קובלנה של קורטוב בלי

 )בהאלברשטט רב, חריף הירש צבי' ר(
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 )יב, לב" (אותו אנכי ירא כי"
 את ששמתי", אותו אנכי" שום על – יעקב אמר – אני מתיירא

 שמא וחוששני" בכורךעשו אנכי" לאבי ואמרתי" אותו" עצמי
 .לחטא הדבר לי ייחשב

 )דנהורא בוצינא(
 

 )יג, לב" (עמך איטיב היטב אמרת ואתה"
 לטב רחמנא דעביד מהכל' תמיד לומר לשונו על המרגיל אדם
 לו ומטיבים מודדיםזובמדה אזי:), ס בברכות( כדאיתא' עביד

 אזי, לטובה הכל" היטב אמרת ואתה" וזו הכוונה. השמים מן
 ".עמך איטיב' "ד מבטיחו

 )הנצח ממעיינות, מטשעבין הגאון(
 

 )יג, לב" (עמך איטיב היטב אמרת ואתה"
 כל ,עולם של רבונו, אומר היה ע"זי מסאסוב ליב משה' ר הרבי

 טובה יש ברם, עושה אתה לטובה בודאי, עושה שאתה מה
 כי, ממך מבקש הנני לפיכך, רעה מתוך טובה ויש טובה מתוך
, אבינו יעקב שאמר כפי, ממש טובה שהיא כזו טובה לנו תתן

 בזה כיוצא. טובה של טובה' איטיב היטב אמרת ואתה'
", חסדו לעולם כי טוב כי' לד הודו, 'הפסוקים גם מתפרשים

, הרעה על אפילו, יתברך להשם לברך תמיד אדם צריך כלומר
 יאמר, 'ממך אנו מבקשים אולם, חסד אלא אינה הרעה גם שכן

 ישראל שגם, כזה חסד עמנו עשה' חסדו לעולם כי ישראל נא
 .אותו ומשיגים רואיםשהכל ממש של חסד, חסד שהוא יאמרו

 )שפר אמרי(
 

 )יד, לב" (לעשו מנחה בידו הבא מן"
 כפי מצוה שעושה אדם: מקוצק מנדל' ר הקדוש השרף אמר

 – ובפזיזות בחפזון, כוונה ובלא הדעת ישוב בלי, לידו שמזדמן
 .אחרא לסטרא חיזוק" לעשו מנחה" זו הרי

 

 )כה, לב" (לבדו יעקב ויוותר"
 .)רש"י( עליהם" וחזר קטנים פכים "שכח

 מן לאדם שנתנו דבר שכל מפני הקטנים, הפכים על יעקב חזר
 להיזהר יש ולכן, אליו שייכות איזו נפשו בחביון בו יש השמים

 מקל, מ"הרי מוסיף ומכאן. הדבר את לאבד ולא לקלקל לא
, השמים מן בהם מחונן שאדם טובות ותכונות למעלות, וחומר
 ...מהן לאבד ולא לקלקל לא זהיר שיהא

 )ל"זצ י"האר בשם ם"הרי החידושי(
 

 )כה, לב" (לבדו יעקב ויוותר"
 צרות שבכל". לבדו" של והחזון התקווה את לבניו הותיר יעקב

 יהיה שאז הימים אחרית לחזון ישאפו, עשו עם במאבק, הגלות
 .לבדו נשגב' ה
 ')יבוז'ממז ברוך' ר(

 

 )כה, לב" (עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויוותר"
 את" יצחק עקידת" בספרו פירש ל"זצ עראמה יצחק רבינו

 יעקב שהעביר זמן כל: לבנים סימן אבות כמעשה, המאורע
 הנחל את משפחתו בני בהעברת שקד, לו אשר כל את אבינו

 כשהכל אבל. תביעה עליו הייתה לא, מבטחים למקום והבאתם
 התגרה אז או, בזוטות, קטנים בפכים לעסוק ופנה מכונו על בא
 בפרנסתו האדם עוסק עוד כל. אלינו, ומכאן. עשו של שרו בו

 עוסק" בכלל זה גם, להיפך. תביעה עליו אין, ביתו ובצרכי
. קטנים בפכים לעסוק לו אל, העבודה יוםבתום אבל". במצוה

יעקבשללמידתויתחבר. תורהלשיעור, המדרשלביתיעלה
! בטל אדם", שדה איש, "עשו של לשרו ולא אוהלים יושב אבינו
 כפירוש, לצאצאיו הרומזת", ירכו כף תקע, "חלילה, שאז

 תורה לשיעור הולך אביהם את הרואים הבנים אשרי. ן"הרמב
 )השבוע מעיין( !יום של בערבו

 

 )ד, לג" (וישקהו צוואריו על ויפול"
 יעקב של צווארו ונעשה לנשכו ביקש עשו כי מסופר במדרש

, בפסוק זה דבר מרומז היכן, להבין ויש. שיש כאבן קשה
 עשו כאשר כי אלא. אותו נשק כי מפורש נאמר הלא, אדרבה
, ביותר המכאיבה הנשיכה זוהי יעקב לגביהרי, ליעקב מנשק

 )ם"הרי חידושי( '.שונא נשיקות ונעתרות'
 

 למצוא ויאמר... הזה המחנה כל לך מי ויאמר"
 )ח, לג" (אדני בעיני חן

 זה והלא טוב מכל ובו מחנה יש ליעקב הכיצד מתפלא עשו
 הזה העולם את ויעקב עשו חילקו אמם במעי וכבר ,'הזה עולם'

 עולם' צריך לא אני באמת, יעקב לו ענה. ביניהם הבא והעולם
 לשחד חייבים ואנו לנו מציקים הגוייםשלפעמים אלא', הזה

 בעיני חן למצוא" כדי רכוש להחזיק חייבים אנו לכן, אותם
 )הנר לאור( ".אדני

 

 )ט, לג" (רב לי יש עשו ויאמר"
 ".כל לייש" אמר יעקב ואילו

 מאתיים רוצה מנה לו שיש שמי כיון, חסרים לעולם הרשעים
 .הכל לא אך רב, להם יש כך משום'. וכו
 ".הכל" להם יש שתמיד, דבר חסרים אינם הצדיקים אך
 ".צרכי כל לי שעשה" מברך בוקר כל יהודי כן על

 

 )ה, לד" (בואם עד יעקב והחריש"
 ימהר ולא בסבלנות להתאזר לאדם ראוי כי, מכאן ללמוד יש

 כמו, הדעת ביישוב ימתין אלא, נגדו שיעשו מה על לכעוס
, בדינה שפגע חמור בן שכם במעשה, יעקב אצל שמצינו

 מה יחדיו שיתייעצו כדי, השדה מן בניושל בואם עד שהחריש
  )ג"רלב(  .לעשות
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 ואת הצאן ואת אתו אשר העם את ויחץ"

  ) ח, לב" (מחנות לשני והגמלים הבקר
 בתפילה, בדורון עשו עם לפגישה מתכונן אבינו יעקב

 ילדיו את מחלק הוא לו הצפויה המלחמה לקראת. ובמלחמה
 שאם כוונה מתוך. מחנות לשני ורכושו צאנו את ואף, נשיו ואת
 השני המחנה יהיה – בו ויכה האחד המחנה על עשו יבוא

 ארץ דרך תורה לימדה": המלך עבד" כך על ביאר. לפליטה
 לומד אתה ממי. אחת בזוית ממונו כל את נותן אדם יהיה שלא
 ."איתו אשר העם את ויחץ: "שנאמר אבינו מיעקב? זאת

 בבא( ל"חז בדברי גם מופיעה הרכוש לשמירת זו מעין הדרכה
 בקרקע שליש, מעותיו אדם ישליש לעולם): "מב. מציעא
 העניק אבינו יעקב". ידו תחת ושליש בפרקמטיא שליש

, לשניים חלוקתו ידי על הרכוש להגנת טובה עצה במעשיו
 כך, שונה ובמקום אחר באופן החלקים מן אחד כל ושמירת

. הנוסף החלק ייוותר – ייגנב או ייעלם, אחד חלק יאבד שאם
 את" נועם דרכי" בספרו א"שליט מונק הרב מספר לכך בהקשר
 עם רחוק למקום נסע אחד סוחר: ל"בחז המובא, הבא המעשה

 חשש, גיסא מחד. בו יעשה מה ידע ולא, באמתחתו הגון סכום
 בידי להפקידו חשש גיסא ומאידך, גבוה סכום בחיקו לשאת

 את בה והטמין בקרקע גומה חפר לבסוף. מכירו שאינו אדם
 חמדניות עיניים בזוג הבחין לא עבודתו כדי תוך אולם, הממון

 ושלח השכן הגיע לכתו עם מיד... הסמוך מהבית אחריו שעקבו
, המטמון למקום הסוחר שב כלשהו זמן פרק כעבור. ברכוש ידו

 הבחין והנה, וכה כה הביט הוא! איננו הכסף – ושבר שוד – והנה
 האזור על לצפות ניתן בעדו אשר חור קיים הסמוך בקיר כי

 אל היהודי מיהר... הכסף הוטמן בה הקרקע שטח כולל, כולו
 באתי מקרוב זה, אדוני ראה: "לו ואמר בסמוך שגר הבית בעל

, ארנקים שני ברשותי. עדיין איש מכיר ואיני, כאן להתגורר
 את. זהובים אלף של והשני, זהובים מאות חמש של האחד

 במקום מכבר זה טמנתי הזהובים מאות חמש של הארנק
 האם, השני בארנק לעשות מה מסתפק אני ועתה, מסתור

 להפקידו עדיף שמא או, הראשון הארנק אצל להטמינו כדאי
, הבית בעל יעץ", ביותר הטוב?" "המקום מתושבי אחד בידי

 להטמין, "לידיו נופלים הזהובים אלף את רוחו בעיני ראה שכבר
 כאשר מיד". הראשון הארנק את הטמנת בו במקום הארנק את
 יחפור קט רגע בעוד הלא. השכן התחלחל, מביתו הסוחר יצא

 את יטמין לא וודאי, לו נעלם רכושו כי ויגלה, במטמון הסוחר
 ניגש הוא... במוחו עלה מבריק רעיון. מקום באותו השני הארנק
 אל והחזירו השדה לעבר מיהר, עדיין המלא הארנק את והוציא
, הסתר למקום ניגש, לכך המתין אשר הסוחר. הטמנתו מקום

 ...לביתו חזרה ומיהר, למקומו שהושב הראשון הארנק את נטל
 )האור ומתוק(

 

 )יא, לב" (קטונתי"
 ראש בערב" נדרים התרת" בסדר קרא מדלאטיטש יוסף' ר

 הטובים המעשים קיום על ושלום חס תוהה אני ואין" השנה
 נשתרבבה" דפוס טעות" בטח: ואמר, לרגע הפסיק". שעשיתי

 נוסף בסידור ועיין הסתכל? עשיתי טובים מעשים מה כי, לכאן
 מעשים אילו וכי ואמר מר בבכי געה מיד. הנוסח אותו ושוב

 ??עשיתי טובים
 

 )יב, לב" (עשו מיד ...נא הצילני"
 הים שפת שעל העיר), קיסריה( בקיסרין התגוררו רבים יהודים
 הגויים שכניהם שכן, קיסרין יהודי של סבלם היה גדול, התיכון

 .הרומאים המושלים באזני שווא עלילות עליהם מעלילים היו
 של הגדולים מחכמיה, אלעזר בן יצחק רבי טייל הימים באחד

) ומשוננים חדים סלעים( בשוניות ונתקל הים שפת על קיסרין
 .המים מתוך המזדקרות

 כי ראו עיניו קל, רשרוש שמע והנה התלול בשביל פוסע החל
 הבחין מה דבר אותו כשקרב. בשביל לעברו מתגלגל מה דבר
 ככדור שהתגלגלה עגלגלה עצם של קולה זוהי כי יצחק רבי

 .השביל במורד
 עלול, כן לא שאם, "יצחק רבי חשב", אותה אטמין מוטב"

 התכופף וליפול בה להיתקל הזה הצר בשביל הפוסע מישהו
 .הסלעים שבין בנקיק העצם את וטמן אפוא

 הקולית ניתקה והנה, פסיעות כמה לפסוע יצחק רבי הספיק לא
 לא כי יצחק רבי הבין, בשביל להתגלגל והמשיכה ממקומה

 .ממקומה הרוח אותה העיפה כן ועל למדי עמוק במקום טמנה
 לדרכו מיהר ומיד העצם את לתוכו דחף יותר, עמוק סדק חיפש

 אותה לה מתגלגלת שוב שלפניו בשביל? עיניו רואות מה, והנה
 !אותה טמן קט רגע לפני שרק קולית עצם
, כלשהי שליחות מזומנת שלפניו זו לעצם כי יצחק רבי אמר
 ובידו מרומא שליח הגיע כך כדי תוך. להחביאה ניסה לא ושוב

 .קיסרין העיר למושל מיועדות המלך מאת אגרות
 והנה העיר אל במהירות להגיע ביקש הוא, לשליח הדרך לו אצה

 השוניות מעל צנח עין וכהרף השליח מעד במשהו, נתקל
 .ונהרג הים קרקעית אל החדים והצוקים

 עצם אותה זו הייתה? השליח נתקל במה ניחשתם הלא
 !מתגלגלת

, בבגדיו פשפש בנופל והבחינו מקום בקרבת שעברו יהודים
 .הוא מי להם שיבהיר כלשהו מסמך עליו ייצאו שמא

 אגרות מלא תיק המחפשים מצאו אחד מסמך רק לא
 כי והסתבר, היהודים בהם קראו. גופו על האיש נשא ומסמכים

 .קיסרין יהודי על רומא מלך שגזר חדשות רעות גזירות אלו
 סברו הרומאים. קיסרין מושל של לידיו הגיעו לא גזירות אותן

 רומא מלך התפנה אשר ועד הימה נפל האגרות ובו התיק כי
 לפייסו היהודי הצליחו גזירותיו אגרות את מחדש לכתוב

  בטלו. והגזירות במתנות
 ).צדיקים של ממעשיהם לוקט יח בראשית רבה מדרש פ"ע(

 

 "ויקח מן הבא בידו" (לב, יד)
מצינו אצל אליהו עם נביאי הבעל שהפר של הבעל לא רצה 
ללכת, וזו הכוונה "ויקח מן הבא בידו" היות שאף בהמה לא 

וליפול בחלקו של עשו, היה צריך לקחתן בכח רצתה ללכת 
 )חייםים בבאר מומובא באלשיך (  ובעל כרחן.



 

 ~2 ~  

 סיפורים נפלאים
 שלחויפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 

 צוואריו על ויפול, ויחבקהו לקראתו עשו וירץ"
 )ד, לג" (ויבכו וישקהו

 צוואר(= צווארו ונעשה), יעקב את לנשוך(= לנשכו עשו ביקש
 של נשיקה הייתה שלא", וישקהו" נקוד לכך. שיש של) יעקב
 .אמת

 לחטוף שבא לזאב? דומה הדבר למה משל? בכו למה -" ויבכו"
 זה. האיל בקרני הזאב שיני נכנסו, לנגחו האיל התחיל. האיל את

 בפעם( כלום לו לעשות יכול שלא, בוכה הזאב: בוכה וזה, בוכה
 ).בעתיד( ויהרגנו יחזור שלא, בוכה והאיל); הזאת

; כשיש יעקב צוואר שנעשה על, בוכה עשו: ויעקב עשו כך אף
: אומר הכתוב יעקבעל. וישכנו עשו יחזור שמא, בוכה ויעקב

: נאמר עשו ועל'); ה', ז השירים שיר" (השן כמגדל צווארך"
 ').ח', ג תהילים" (שיברת רשעים שיני"

 

 )יט, לב" (לעשו לאדוני שלוחה היא מנחה"
 ממקורביו אחד אתל"זצ מידנר משה רבי צ"הגה שלח פעם

" אברהם בית" בעל ר"אדמו למרן נסיעה שיסע ביותר הגדולים
 שיחזור לו אמר וכשחזר, הדרך להוצאות כסף לו ונתן, ע"זי

 שלוחה היא מנחה, "המאמר את לו ואמר, מאמר איזה לפניו
 או - שלוחה מנחה הוא עושה שיהודי מה כל", לעשו לאדוני
, לאדוני מנחה זה הרי כראוי זאת עושה אם לעשו. או לאדוני

 ואמר. לעשו וחלילה חס זה הרי כראוי זאת עושה אינו ואם
 נחה'מ של ת"שהר לכך וסימן, עבורי נשלח זה מאמר, מ"הרמ

 .ה"מש הם לוחה'ש יא'ה
 )שלום נתיבות(

 

 )ד, לג" (וישקהו"
. ליעקב" שונא שעשו בידוע היא הלכה י"רשב "אמר י:"פירש

 אסורים זה את זה שמכירים שנים מובא: דבהלכה לפרש יש
 יחד. יאכלו שמא גבינה וזה בשר זה אחד, שולחן על לאכול
' סי ד"(יו ופלתי כרתי בספרו אייבשיץ יהונתן' ר בשם וכתוב

 ישראל אין כרגיל כי ביחד לאכול מותר ם"ועכו שלישראל פח)
 מזה כי", הלכה" לשון בזה ומדויק, זה את זה אוהבים ם"ועכו

 . וחלב בשר לענין הלכה לנו יוצאת
 

 ) ד, לג( "וישקהו"
 מעשה. ליעקב" שונא שעשו בידוע היא "הלכה י:"רש פירש
 רבי עם שהלך, הונגריה מרבני", דרור מר" בעל מרדכי ברבי

 ערלים עליהם קמו. אמסטרדם של ברחובה מקמאד שמואל
 שאת בעוד, מרדכי רבי של לעברו אבנים וזרקו המקום מתושבי

 מרדכי רבי הבחין דרך כברת כשעברו. לנפשו הניחו שמואל רבי
 רבי ענה. כך על שאלו. תמרורים בוכה שהוא שמואל ברבי

 הערלים ואם, ליעקב שונא שעשו בידוע היא הלכה שמואל
 ולא פניך על חקוק ישראל שם כי סימן זה הרי, בי ולא בך בחרו

 .שחטאתי משום זה, פני על
 )אברהם דברי(

 

 )י, לג" (אלוקים פני כראות פניך ראיתי"
: בפיו וקובלנה גוי להגמון הגיע דתו שהמיר שפל יהודי

 בגלל נוצרים אנשים של בפניהם מסתכלים אינם היהודים"
 של לדידו". רשע אדם של בפניו להסתכל אסור" גזענית טענה

 .קודם" אחת שעה ויפה לתקן שחייבים אפליה זו, המומר
 על כרצונו יעליל אדם שכל ייתכן לא, הוכחות רצה ההגמון

: מוכן הגיע המומר. כך סתם יסבלו וכולם שלמה אוכלוסיה
בצורהזאתלךאוכיחשם, אייבשיץיונתןרביאלעימיבוא"

 ".ביותר פשוטה
 בפניו בעוד אבל. עימו לשוחח והחלו יונתןרבי אל שניהם הגיעו

. להסתכל אבה לא המומר של בפניו, יונתן רבי הביט הגוי של
 שונה במה. בפני מסתכל אינו הוא, הנה: "בהגמון דחק המומר

 כן על כי" שנאמר אחיו עשו בפני שהביט יעקב מסבו הוא
 ?"פניך ראיתי
 הפסוק: בחריפות וענה המומר דברי את יונתן רבי שמע

 פניך ראיתי" התורה אומרת בהמשכו. שלם אינו שציטטת
 האלוקים בפני להסתכל אפשר שאי כפי-" אלוקים פני כראות

 עבורי נחשבת פניך ראיית לעשו יעקב אמר כך, בחיים ולהיוותר
 ...למיתה

 

 נא יעבר ...לנגדך ואלכה ונלכה נסעה ויאמר"
 עד ...לאטי אתנהלה ואני עבדו לפני אדוני
 )יד-יב, לג" (שעירה אדוניאל אבוא אשר

 בארצות מחוויותיו סיפר' מפוניבז הרב, כהנמן יוסף שלמה רבי
 ברכבת נסעתי" הישיבה למען הראשונה בנסיעתו, הברית

 שהבעת פרחחים בחבורת הוקפתי לפתע, יורק בניו התחתית
... בודד יהודי מלשדוד יירתעו שלא בבירור העידה פניהם
 לי נקף לא. בי ננעצו ועיניהם סביבי התהדקה הצעירים טבעת

 פיסת מכיסי הוצאתי: רעיון במוחי צץלפתח. לעזרה מקור כל
 היכן יודעים הם אם אותם ושאלתי, קרובה כתובת ועליה נייר
 ."איתנו, כאן לרדת "עליך הפרחחים, צהלו כמובן",. "לרדת עלי

 מאשר החשוך ברחוב אורח עובר לשדוד בטוח יותר הרבה
 ...הציבורית ברכבת
 הכבוד את להם נתתי ממקומותינו. קמנו וכולנו, עצרה הרכבת

 האוטומטיות הדלתות נסגרו ואז רגע התמהמהתי לפני, לרדת
 ..".אלו של מעונשם פטור - בפנים נשארתי ואני

 .השומעים הפטירו ,"גאוני רעון זה הרי"
 הציע כשעשו אבינו. מיעקב אותה למדתי, שלי המצאה זו אין"

 ואני, עבדו לפני אדוני נא יעבר יעקב השיבו" ונלכה נסעה" לו
 ."..לאיטי אתנהלה

 גאונות זו הרי המצוקה ברגע הפסוק מן הרעיון את לדלות
  יותר... עוד גדולה

 )אבות מורשת(
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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

כל יהודי זקוק לחסידות
עדיין קיימת תפיסה שהחסידות היא עניין 'רגשי', והיא נחוצה למי 

שאינם מסתפקים בשכלתנות אלא זקוקים גם ל'רגש'. האומנם?

ת

מי היו תלמידי הבעש"ט

שכל ועומק

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 
יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב
עורך: מנחם ברוד שיחת השבוע

ב"ה � ערב שבת�קודש פרשת וישלח � ט"ו בכסלו התשע"ו, שנת ַהקֵהל � 27.11.15 � גיליון מס' 1508 

336 בתי חב"ד 
לשירותכם

אור החסידות לכל יהודי. רגש ושכל, שמחה ועומק (צילום: ישראל בליזובסקי)

ניו�יורקאילתבאר�שבעחיפהתל�אביב  ירושלים

4:004:144:044:184:214:13כניסת השבת

5:155:165:145:185:195:15צאת השבת



למה לקנות?

לשלם בקישוטים

ערך רגשי

(לקוטי שיחות, כרך כה, עמ' 177)

הערך האמיתי של ארץ ישראל

האמת פותחת

(ליקוטי דיבורים)

חסידות כנגלה

(אגרות קודש)

לצייר בנפש

שהמאמר יַלמד אותך

אוויר גן עדן

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

ענווה שלא במקומה

(אוהלי ליובאוויטש)

שכל ואמונה

(לקוטי דיבורים)

התעלות באמונה

(ספר המאמרים קונטרסים) 

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

החסידות מוסיפה

הרש"ב  אדמו"ר  שיגר  תרס"ב  בשנת 
י"ט  הגאולה  חג  לקראת  איגרת  מליובאוויטש 
פדה  אשר  "החג  החג:  על  כתב  ובה  בכסלו, 
בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו. היום 
אלוקים  (=דברי  לדא"ח  השנה  ראש  הוא  הזה 

חיים), אשר הנחילנו אבותינו הקדושים".

החסידים  התאספו  לווילנה  האיגרת  כשהגיעה 
בעיר להתוועדות גדולה בבית הכנסת אפאטוב. 
ענייני  בכמה  להקל  שנהג  רב,  התגורר  בעיר 
רבי  הגאון  באוזני  לחסידים  לעג  והוא  הלכה, 
נזכרו  "במשנה  באמרו:  גרודוזנסקי,  חיים�עוזר 
ארבעה ראשי שנה, ואילו החסידים הוסיפו ראש 

שנה חמישי".

ואצלנו  מתווסף  "אצלם  בשנינות:  הגאון  השיב 
פוחת" (רמז לקּולות של אותו רב בענייני הלכה).

אמרת השבוע מן המעיין

"רבנו הזקן, במסירות נפשו במאסר, פעל שכל 

מי שילמד את ספרו התניא — 'תניא' אותיות 

'איתן' — יתעורר ה'איתן' שבנשמתו, ויפעל בו 

התחזקות בעבודת השם יתברך" (ה'צמח צדק')

פתגם חסידי



דין תורה 
בלילה

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

גילוי סודות התורה
אומר  הרמב"ם  לגמרי.  חדשה  לרמה  המשיח  בימות  תגיע  התורה  ידיעת 
והחכמה  הדעה  תרבה  הימים  "באותם  ב):  הלכה  ט,  פרק  תשובה  (הלכות 
והאמת... שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חכמה יהיה יותר משלמה, 
ונביא גדול הוא קרוב למשה רבנו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'". 
גם בסוף ספרו אומר הרמב"ם, שבימות המשיח "יהיו ישראל חכמים גדולים 

ויודעים דברים הסתומים".

חז"ל ייסדו עניין זה על הפסוק (ישעיה נא,ד) "כי תורה מאיתי תצא", שנאמר 
בתוך ייעודי הגאולה. וכלשון המדרש (ויקרא רבה פרשה יג,ג): "תורה חדשה 
שמעוני  בילקוט  שנאמר  כפי  או  תצא".  מאתי  תורה  חידוש  תצא,  מאיתי 
(ישעיה רמז תכט): "עתיד הקב"ה להיות יושב... ודורש תורה חדשה שעתיד 
ליתן על�ידי משיח". מכל זה עולה שבימות המשיח תהיה התגלות עצומה 

של חכמת התורה, עד שהיא תיחשב "תורה חדשה".

מניין החידושים?
גילוי  ה'תורה חדשה' שתתגלה על�ידי המשיח מתחלקת לשני חלקים: א) 
סודות התורה. כיום אנו לומדים את חלקה הגלוי של התורה, וההשגה שיש 
סודותיה  בשפע  יתגלו  המשיח  בימות  מזערית.  ובצפונותיה  בסודותיה  לנו 
הפנימיים של התורה, ולכן היא תיחשב "תורה חדשה". ב) חידושים ושינויים 
גם בהלכות התורה. המדרש מתאר כיצד נאכל את שור הבר והלווייתן: "כיצד 
ולווייתן  וקורעו,  בקרניו  ללווייתן  נותץ  הבר)  (=שור  בהמות  נשחטים?  הם 
נותץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו". שואל המדרש: "זו היא שחיטה כשרה?!". 
והוא משיב שאז יינתן "חידוש תורה", שעל�פיו שחיטה כזאת תהיה כשרה.

אלא שכאן נשאלת שאלה גדולה: אחד מעיקרי הדת הוא, שהתורה "אין לה 
דברים  אינו רשאי לחדש  נביא  ואפילו  תוספת",  ולא  גירעון  ולא  שינוי  לא 
חידושים  ייתכן אפוא שיתגלו  איך  היא".  לא בשמים  "התורה  בתורה, שכן 
וכמאמר  גדולים כל�כך בתורה, שלעומתם התורה שלנו היא מעוטת ערך, 
המדרש (קהלת רבה פרשה יא,ח): "תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא 
לפני תורתו של משיח"?! ובמיוחד קשה להבין איך ישתנו אז הלכות שחיטה, 

עד ששחיטה על�ידי לווייתן תהיה כשרה?!

לא מן השמים
התשובה על שאלה זו מבהירה ומעמיקה את תפקידו של המשיח. בדברי 
חז"ל והרמב"ם מודגש תמיד שה'תורה חדשה' תתגלה על�ידי המשיח דווקא. 
לא יהיה זה כפי שהיה במתן תורה, כאשר הקב"ה נתן בעצמו את התורה לעם 
ישראל, אלא ה'תורה חדשה' — אף שהיא באה מאת הקב"ה — תינתן על�ידי 
המשיח דווקא. מדוע זה חשוב כל�כך? מפני שאכן התורה "לא בשמים היא". 
כל החידושים והגילויים שהקב"ה רוצה לגלות בתורה צריכים לבוא על�ידי 

אדם דווקא, בשר ודם, בעולם הזה — המשיח.

המשיח יגלה 'תורה חדשה', כמו כל יהודי הלומד תורה, שהוא רשאי לחדש 
בה. על�ידי יגיעתו בתורה, הוא מגלה ומוציא מתוך התורה דברים חדשים. 
ונעלמים  נסתרים  שהיו  חלקים  גם  התורה  מתוך  להוציא  יצליח  המשיח 
לא  זו  תורה  יגלה  הוא  אך  חדשה'.  'תורה  נחשבת  שהתגלותם  עד  לגמרי, 
רק מתוך כוחו הנבואי, אלא מתוך שכלו וחכמתו, ככל 'תלמיד ותיק' שלומד 

תורה ומחדש בה.

גם השינוי בהלכות התורה, כמו בעניין שחיטת שור הבר על�ידי הלווייתן, 
יהיה על�פי כללי התורה. אלא שבמציאות שתהיה אז, יגלה המשיח שדיני 
'תורה  תהיה  זו  וכך  מותרת.  היא  ולכן  זו,  שחיטה  על  חלים  אינם  שחיטה 
חדשה', ועם זה, היא תבוא מתוך התורה שניתנה בהר סיני (ראה בהרחבה 

ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 566 ואילך).

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

מוזיקה במקורות 

העומק של המוזיקה

זכות גדולה

סודו של 'ניגון הניגונים'

ספר הניגון. ר' לב לייבמן (צילום: ברלה שיינר)

איך עונים 'קדושה'
שאלה: כיצד צריכה תנוחת הגוף להיות בזמן 

עניית 'קדושה'?

ונו"כ,  ס"ב  קכה  וסי'  ס"ד  צה  סי'  או"ח  שו"ע  מקורות: 
יוסף  ילקוט  החיים,  כף  ערוה"ש,  משנ"ב,  אדה"ז,  שו"ע 

ו'מנהג ישראל תורה' שם, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חנוכה שמח°מרגישים חג באושר עד
ÆÆחנוכה שמח ו
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  ,17:53 :רבינו תם 17:16: צאת השבת 16:14: הדלקת הנר
  ).עובדיה א(חזון עובדיה : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""וישלחוישלח""פרשת פרשת  
  ].יד, לג[" ואני אתנהלה לאטי"

יניהם על השניים סיכמו ב. וביקשו שיקחנו לעיר פלונית כי צריך להגיע בדחיפות לפגישה, מעשה שהיה בתייר שעצר מונית
.  הפגישה שקלים עבור זמן ההמתנה של נהג המונית במקום80ותשלום נוסף של ,  שקלים300נסיעה של הלוך ושוב תמורת 

. גם הוא הגיע לכאן בדיוק כעת. הבחין בנהג שמתקדם בנסיעה לעברו, וכשיצא, סיים את פגישתו, התייר הגיע ליעד בזמן
: עונה הנהג', ...?וכמה הרווחת'. הנהג השיב בחיוב. ?'ת נסיעות בזמן ההמתנההאם עשי, תאמר לי את האמת, 'שאלו התייר

 שקלים מדמי הנסיעה 20אלא אדרבה אקזז לך , מעתה איני משלם לך על ההמתנה, 'אומר לו הנוסע', אם כן' .' שקלים100'
שגם אם נקבל את טענת , יצויין (.'...וכל מה שהרווחת שייך לי, שהרי בזמן ההמתנה היית הפועל שלי,  בלבד280כך שתקבל 

שכן על כל פנים , אם כן צריכים שניהם להתחלק ברווחים', יד פועל כיד בעל הבית'ו, שהוא שכר את הנהג באותו הזמן, התייר
  ).'הדלק וכו, כי הביא את הרכב, גם לנהג יש חלק ברווחים

לכאורה זה בגדר זה ... ך מה עשיתי בזמן ההמתנהומה איכפת ל, הרי הגעתי בדיוק בזמן שאמרת לי': הנהג התפלא והשיבו
  '!נהנה וזה לא חסר

  ).שאלתנו עוסקת באופן שאין מנהג ברור באותו מקום בנוגע למקרה שכזה(? עם מי הדין
  :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 למען ידעתיו כי 'דכתיב חסדים גומלי. חסדים וגומלי, ביישנים, רחמנים: היהודית האומה את מאפיינים סימנים שלושה
, רחמן חסד בעל ליהודי איכפת שלא בודאי, כן ואם.). ט"ע יבמות(' ומשפט צדקה לעשות' ה דרך ושמרו... בניו את יצוה אשר

 היא ההמתנה זמן תשלום כוונת כל אלא, זה בזמן כפועל אותו לשכור כוונה כלל ואין, ההמתנה בזמן רווחים עושה שחבירו
 לנהג שייכים ההמתנה זמן רווחי כל, ולכן, הנוסע עבור בדיוק שעה באותה זמין ויהיה, שנקבע בזמן יעמוד הגשהנ בכדי רק

  .ביניהם שסוכם כפי ההמתנה דמי את הנוסע שישלם הראוי מן וכן. המונית
 יבותובהתחי עמד לא למעשה כי, שקלים 80-ה תשלום את יקבל לא, ההמתנה זמן את מעט איחר המונית שנהג ובמקרה
 לא כאמור כי, ההמתנה בזמן שעשה ברווחים הנהג עם לחלוק זכאי אינו הנוסע זה באופן גם מקום מכל אך. בזמן כאן להיות
  .)ופריו מתוק (זה בזמן שיגרוף ברווחים ולזכות כפועל אותו לשכור כוונה כלל כאן היתה

  ).י"רש( בחכמה –במרמה ]. יג, לד[" במרמה... ויענו בני יעקב"
וזאת משום שבדירת השכן ... 'המחיר גמיש מאוד': ובמודעה שפרסם הדגיש,  בראובן שחפץ היה למכור את דירתומעשה
ואף לאחר שדאגו (, וכמעט מדי ערב היה רץ בביתו כשעתיים וגורם לרעש רב, ל"היה אדם הסובל בבעיות נפשיות רח, למעלה

רבים התעניינו אודות הדירה עם המחיר  ).המשיך להטרידוהרעש , הדבר לא הועיל הרבה, לאיטום מיוחד החוסם רעשים
  . והשיחה הסתיימה לאלתר... יש למעלה שכן שמרעיש כשעתיים מידי ערב: אך מיד בתחילת השיחה ראובן הבהיר, הגמיש
ת ולדון אך נוכל לשב, זו אכן בעיה קשה': הוא ענה, וכאשר ראובן הודיעו אודות הבעיה בדירה, הגיע קונה בשם שמעון, והנה

ומחמת המטרד הוא מוכן להוריד , ראובן אמר כי מחיר הדירה הוא שני מיליון שקלים. 'בהוזלת המחיר ולהגיע לעמק השווה
  .סוכם על הורדה של שלוש מאות אלף שקלים, ולאחר משא ומתן ממושך, אך שמעון לא הסכים, מאתיים אלף

האמת היא שמעולם לא חשבתי ': א ומספר"שליטלברשטיין הגאון יצחק זיר "מגיע שמעון אל מו, לאחר חתימת החוזה
ׁש... לקנות את הדירה לעצמי ֵ ר ֵ , כששמעתי אודות הדירה והמטרד שבה; והם מחפשים דירה, הנשוי לחרשת, יש לי אח ח

 שמא, כעת ליבי נוקפי... כדי שאוכל להוריד יותר את המחיר מחמת הרעש הנורא, הצעתי לו שאגש ואקנה אותה בשליחותו
ולמעשה קניתי עבור אחד שעבורו אין כאן שום , משום שהעמדתי פנים כאילו אני קונה לעצמי, לגמרי' גלאט'מעשיי אינם 

  ... ?'האמנם יש דופי מסויים במעשיי... מטרד
 ,בשוק השווי לפי נמדד ששווי משום, כהוגן נהג והוא, שמעון של במעשיו ופקפוק דופי כל שאין פשוט: א"שליט ר"מו השיב
 נכנס מי כלל משנה זה ואין, הדירה של האמיתי מחירה אכן הוא, והקונה המוכר סיכמו עליו והמחיר, הקונה של שווי לפי ולא
). יותר גבוה במחיר ימכרנה לא הוא הדירה את למכור ירצה החרש ואם(, המערכ שמוריד פגם כאן יש למעשה כי, בדירה לדור

    מחמתם כלל מושפע לא הדירה מחיר ממילא, האוכלוסייה לשאר ביחס ודמא קטן מיעוט הוא החרשים וציבור ומאחר
  .)ופריו מתוק(

  .כוחה של רחל אמנו]. כ, לה ["ויצב יעקב מצבה על קברתה היא מצבת קברת רחל עד היום"
הייתה אחת המלחמות שבה החיילים ראו בכל , "עופרת יצוקה"במבצע , ט"בחורף תשס, המלחמה כנגד מחבלי החמאס בעזה

המחישה לנו היטב את מה , שהחלה בנר שביעי של חנוכה, המלחמה .ה"רגע את הניסים והנפלאות שעשה עימם ועימנו הקב
  ..."ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה": "ועל הניסים"שאנו אומרים בחנוכה בברכת 

החיילים סיפרו שכאשר הם הגיעו . רחל אמנו... קשור ל, תרלא פחות ולא יו, אחד הסיפורים המדהימים ביותר היה על
! אל תיכנסו לבית זה: "לבתים מסויימים במבואות עזה יצאה אישה לבושה שחורים כשרעלה על פניה ואמרה להם בעברית

  ...אותה אישה הזהירה אותם בעוד בתים, וכן הלאה... !"הוא ממולכד
  "?מי את: "חיילים שאל אותהאחד ה. החיילים הבינו שאין זו אישה רגילה

  ... ולפתע היא נעלמה מעיניהם!" ואני כאן כדי להציל את עם ישראל בזכות התפילות שלכם, אני רחל אמנו"
כי לא יתכן שאלפי טילים נורים וברוב ',  זו ראו כל החיילים בחזית ואף באזרחים בעורף את יד הכי במלחמה, אין ספק

עזבו " רגע לפני"מתברר שיושביו , על בנין מגורים, ואם הם כבר נופלים בשטח בנוי,  פתוחמוחלט של המקרים הם נפלו בשטח
  ?מי ראה כל אלה ועדיין לא שב בתשובה ...את הבית או את החדר

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"היחיה בן הלן  שלמה א,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



  :באחד השבועונים המופיעים בערב שבת מסופר על סגולה של תפילה בקבר רחל
הדבר האחרון שהייתי . 'בדיחת השנה'קה הייתי נותנת לו את הפרס  בעודי רוו33אם מישהו היה אומר לי שאחגוג יום הולדת 

לכאורה היו לי כל הנתונים שאפשרו לי לקטוף כל בחור . אבל זה בדיוק מה שקרה,  שלא אמצא בן זוג זה– מאמינה על עצמי
  .ובנוסף גם משכילה ומלומדת, כשרונית ובעלת קסם אישי, הייתי בחורה נאה. שרציתי

בכל , בסיומו נרשמתי ללימודי מקצוע נחשק, אחרי הצבא יצאתי לטראק ארוך בנפאל, תה מלאה בפינוקיםהילדות שלי היי
ב ותומך ותמיד חלמתי ופנטזתי על משפחה עם בעל אוה, מאז ילדותי אהבתי ילדים ומשפחה. האושר היה רחוק ממני, זאת

נפגשתי עם המון  .אך לשווא, החלום שליאת האיש שאיתו אוכל להגשים את  – חיפשתי את האחד, וילדים מאושרים
ואלה שכן רצו להיות בקשר לא רצו , מי שאני רציתי אותו הוא לא רצה אותי ומי שרצה אותי אני לא רציתי אותו, בחורים

  .שום דבר לא התקדם לקשר רציני כמו שרציתי, בקיצור. ומי מדבר על ילדים, להתחייב למסגרת של נישואין
כל החיים שלי החלו סובבים סביב , וככל שהזמן עובר הרצון להקים משפחה הולך וגובר. שנה ועוד שנה, וכך חולף הזמן

אחיי ואחיותיי לא המתינו ,  ילדים4אני הבכורה בין , התסכול היה גדול .רק הלך והתחזק, הוא לא הרפה לרגע, הרצון הזה
, כשאחותי הקטנה חגגה ברית מילה לבכור שלה, ואז. בטוח עד לנישואיןוהתקדמו לאט ו, וגם הם החלו לרקום קשרים, לי

  !!!כלום – ואני, אחותי הקטנה חוגגת את לידת בנה בכורה .פשוט התרסקתי לרסיסים
כל אחד " !?מה יהיה איתה, מסכנה זאתי: "מדברות ללא מילים, הגעתי לברית וכל העיניים של הדודים והדודות היו עליי

  .מתאפקת בכוח שלא יפרצו הדמעות לפני כולם, ליבי עליי... ואני, בת לידו מרוב רחמיםהזמין אותי לש
אולי הגיע הזמן שתפסיקי : כל הזמן שמעתי את המילים. ההורים גם הם לא תרמו הרבה לשיפור הרגשתי בלשון המעטה

לא מגיע לנו קצת , נתנו לך מספיקלא , מה? שיהיה לך שיער לבן? למה את מחכה? כמה, כמה את בוררת, לברור כל כך הרבה
  ...לו ידעו כמה שבוער לי למצוא זיווג. כאילו שאני לא רוצה? נחת

ניסיתי את הכול והרטבתי את כולם עם הדמעות  .כל סגולה שמציעים לי אני מנסה. ברוב ייאושי אני מתחילה לנסות סגולות
  :'מעניינות'ניסיתי את הסגולות היותר , כשזה לא עבד .אפס, שלי

רבתי שם , רצתי לכל החתונות הקרובות וגם אלה שפחות, שכנה של חברה אמרה שסגולה גדולה לאכול חלה של כלה בחתונה
  .כלום... ו, אכלתי אותה בחרדת קודש, עם כל הדודות המבוגרות על פיסת חלה

פה ושמים מתחת יש משהו בדוק ומנוסה לקחת חתיכה מן הכוס ששוברים מתחת לחו, אמרהו מישהי העיפתאום הג
במקביל גם התדפקתי על  .אבל החתן מיאן להגיע... אך בנס לא נפצעתי, מצע של זכוכיות היה מתחת למיטה שלי... למיטה

אבל נראה שיש איזו מחיצה שם , כולם בירכו והתפללו. צדיקים ומקובלים הכל, דלתותיהם של עשרות אם לא מאות רבנים
  .נגזר עליי להישאר רווקה לנצח, הייתי בטוחה שזהו, הייתי על סף ייאוש. שפשוט עוצרת מהחתן להגיע, למעלה
זו משיעורי , כן, רחל – חברה שלי מתקשרת אליי ומספרת לי שזה יום ההילולא של אמא שלנו, א בחשוון"הגיע יום י, ואז
ם שמהם יצא עם זאת שעמדה להתחתן עם בחיר ליבה ביודעה שהיא הולכת להוליד ממנו את שנים עשר השבטי, ך"תנ

אומרת ' לכי אליה' .לאחותה – יעקב אבינו – הסכימה למסור את בעלה הצדיק לעתיד, ובגבורת הנפש שאין דומה לה, ישראל
  '.והיא בטוח תפעל ישועה בשבילך, אני בטוחה שהיא הכי תבין אותך'. אותה חברה

הלכתי לשם רק מתוך הרגל של הליכה לכל , רמשהו בי כבר החל להישב. ממש לא, לא שתליתי בזה תקוות כלשהן. נסעתי
בכיתי , דחוסה בין אלפי נשים, עמדתי שם? מה יש להפסיד? אז בעצם למה לא, וכעת יש הילולא, קבר מזדמן של צדיק כלשהו

. הרגשתי כאילו אמא מחבקת אותי ומקשיבה לבכי שלי, פתאום הרגשתי מן חום אימהי כזה שעוטף אותי. מתוך ייאוש מר
את שידעת , כמה כואב זה שבן הזוג חומק לך מבין האצבעות, את שידעת מה הוא צער המתנה לזיווג הגון, אמא ":להאמרתי 

  .אנא העתירי עלי אצל בורא עולמים למען אוושע בתשועת עולמים, מהו צער של כמיהה לילדים משלך
, רתיעה מי יודע מה היא מכילה בתוכהפתחתי את השקית עם לא מעט ,  דחפה לי שקיתהאישה חרדית חבושה מטפחת הדוק

הייתי תשושה ומיובשת מדמעות כך שזה היה ממש במקום , הופתעתי היה מדובר בארוחה קלה וזמינה מלווה אף בשתייה
חוברת עם , לאחר ששבעתי רוויתי ומעט התאוששתי נפניתי להביט מה עוד טומנת השקית בחובה הבחנתי בחוברת דקה

  . רחל אימנותפילות לאמירה על ציון 
אני שולפת את . אצל אמא – כאילו השארתי את השק הכבד שאני סוחבת על גבי, כשחזרתי משם הרגשתי הקלה גדולה

להכיר , אני חוזרת אליה והיא מזכירה לי שהיא סיכמה איתי לפני שבוע. כולם מחברה שלי, שלא נענו שיחות 9ורואה , הנייד
והוא יכול להיפגש רק , כרגע מתברר שהבחור צריך להמריא מחר.  קצרה בארץל והגיע לחופשה"לי ידיד שלה שלומד בחו

התחננה " אבל הוא טס מחר"...  'אין לי ראש לזה, בכיתי עכשיו כמה שעות, אני מותשת, אין לי כוח, 'אמרתי לה' עזבי'. הערב
אני אומרת " על הרגליים האחוריות נעמדה חברתי" אין מצב" "בין כה אני כבר לא בונה על כלום. "אמרתי" שיטוס. "חברתי

  .הסכמתי, לא היה לי כוח לריב איתה". הוא מתאים לך בול, לך
  .]מוסדות קבר רחל [)אמרתי לכם שאני מאוד מאוד אוהבת ילדים... (אני כבר בלידה שישית – מפה לשם

* * *  
הגיעו שמועות סותרות , דף יוםיום ר. המתח היה בשיאו. היה זה בזמן מלחמת יום הכיפורים .המחזה היה קורע לב

, ובעיצומם של ימי הפחד שכר ראש ישיבת מיר. 'זועק ומתפלל אל ה, הציבור בירושלים היה בהאפלה מוחלטת, ומבולבלות
במשך כל . והימים ימי פחד אבל הוא בשלו; מקורביו ניסו להניאו. מונית לנסוע לקבר רחל, ל"ר חיים שמואלביץ זצ"הג

  ..."מנעי קולך מבכי... קול ברמה נשמע"תעוררות וברגש את הפסוקים הנסיעה שר לעצמו בה
  !!!"אימאאאאא" :רבי חיים נכנס פנימה אל המצבה ואז התפרץ בזעקה נוראה ושוברת לב. הגיעו לקבר

  .הזעקה המזעזעת הפכה בן רגע לבכי סוער ביותר. המלווים קפאו על מקומם
אל תפסיקי : מבקש ממך, חיים הבן שלך, אבל אני', מנעי קולך מבכי'מך ה מבקש מ"הקב" – שתנק רבי חייםה – !"אימא"

  ..."אל תרפי; תעוררי רחמים על בנייך הנמצאים פה למטה! לבכות
  ...באותו הערב הגיעה הידיעה על ההדיפה המושלמת של כוחות האויב

, מיים שיגאל אותנו בקרוב ממשאנו נמשיך להתפלל ולבקש מרחל אמנו שתמשיך לבכות על עם ישראל ולבקש מאבינו שבש
ה "עד שהגיעה לכך שהקב, מלאה צרות, רק תפילותיה וזעקותיה של אישה קטנה ".אני גואל את עם ישראל, רחל, בזכותך"כי 

ה אומר "עד שהקב, רק תפילותיה של אישה זו מתקבלות לפני כסא הכבוד; בשני ילדיה יוסף ובנימין, מברך אותה בפרי בטן
  .)ברכת דוד ("'גו' לתך נאום הומבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעמנעי קולך "לה 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע

  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"על, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
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הרשעים אע"פ שיש  "!יש לי כל" יעקב אומר ",יש לי רב" עשו אומר
 ,להם כל כסף וזהב שבעולם נראה להם שעדיין הם חסרים, ויש להם רב

וה ויש בידו מנה מתא '.יש לי רב'אבל לא כל צרכם, לכך אמר עשו 
אם יש בידם מעט הם מסתפקים בו  ףכי א ,פךיוהצדיקים בה .םילמאתי

 ל"ג ט', י"א)"כלי יקר" (                   !             לו יש להם כליושמחים בחלקם, כא
 

 הדשא של השני ירוק יותר
 

"בצעירותי כילד,  סיפר הגאון החסיד רבי שמאי גינזבורג לנכדיו:
מאכל האורז הגיע לפולין, תחליף לתפוחי האדמה המסורתיים. 
ההתלהבות מהאורז גרמה לכך שבביתי, כמו בבתים רבים, בישלו 

חששתי מלומר זאת, כיוון אך אורז כל יום... לא אהבתי מאכל זה, 
צריך  –שהחינוך בבית היה שלא להתפנק, כל אוכל המוגש 

איני אוהב מאכל מסויים, אזכה לקבל לאכול! ואם אומר פעם ש
 אותו מאכל חודש ברציפות עד שאתרגל...

 

פעם נאלצה אמי לנסוע למספר ימים לוורשה, לביקור חולים 
 אצל סבתא.

 

במשפחתי לא התירו למשרתת הגויה לגשת למטבח כלל. אמי 
ביקשה מהשכנה שהיא תחמם ותגיש לנו את ארוחת הצהריים. 

רוצה בישלה כמות גדולה של אורז מה שלא ידעתי כי אמי הח
שתספיק לנו לכל תקופת העדרותה. בכל אותם ימים אכלתי את 

 הארוחה בתאבון רב.
 

: יכששבה אמי ושמעה שאכלתי אורז ללא כל בעיה, שאלה אות
 "מה קרה שהינך אוכל אורז לתאבון?"

 

עניתי, שכדאי לה לשאול את השכנה איך היא מבשלת את 
ה טעימה ביותר... לא העליתי כלל בדעתי האורז, זה מבושל בצור

 ה מעשה הקדירה של אמי...שז
 

כח  :כמה מוסר השכל ניתן להפיק מסיפור זה ,סיים רבי שמאי
המדמה שבאדם, בכל גיל, בכל מצב, המשכנעו כי האורז, האוכל, 

                                       החיים של השני טעימים יותר, נעימים יותר, יפים יותר!                         -הדירה 
 "הגאון החסיד") עפ"י (                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ל"ג י"ז) ".ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית"

  

מצ'רנוביץ, נינו של רבי ישראל מרוז'ין, הרה"ק רבי מנחם נחום 
אצל האדמו"ר רבי שמעון נתן  כשהיה בארץ ישראל בא לביקור

נטע מלעלוב, שהתגורר באותה העת בבתי מחסה. האורח שהיה 
רגיל לדירות מרווחות ונאות, נדהם למראה עיניו, מקום דירתו 

 י היתה כמעט מתחת לפני הקרקע, דירה קטנה ועלובה.בשל הר
 

 ?!'כזושהיתכן שכבודו מתגורר בדירה 'שאל האורח את מארחו, 
 

בית השיבו רבי שמעון נתן נטע: דוד המלך אומר בתהלים "
בית הלוי ברכו את  ,ה'בית אהרן ברכו את  ,ה'ישראל ברכו את 

 ה'."ברכו את ה' יראי  ,ה'
 

יש לדקדק למה נעדר לשון 'בית' אצל יראי ה'? אלא התשובה 
אין צורך בבית, די להם בארבע כתלים כדי היא שליראי ה' 

 ("אוהל מועד" גליון רכ"ז מהרה"ח שמחה קרקובסקי)          לחסות מפני החמה והצינה...
 

 
 
 
 
 
 

יפו, אלא  האמת לא רק על סבלי -מעשה על הסבלים של נמל יפו 
אפנדי עשיר מלבנון עם  ,לנמל יפויום אחד הגיע  :על כולנו

 'לי את המזוודה לכל היום סחובאני צריך סבל שי'מזוודה קטנה. 
 ', שלש מאות גרושונקב בשכרו 'אתן לו  אמר האפנדי

 

היה מאה גרוש ליום הסבלים של שכר עבודתם בדרך כלל 
זכה זריז ונשכר,  ,אחדהצעה כזו. סבל והנה פתאום  .עבודה

בעבודה נקיה וקלה זו. כל הסבלים קינאו בו, איזו עבודה נפלאה. 
 הוא מקבל שלש מאות גרוש...  מעטבלי לעבוד כ

 

הסבל שהרגיש את צרות העין של חבריו, אמר להם: 'למה לכם 
לקנא בי, למה אתם לא מקנאים באיש שהולך לפני עם מקל 

הרוויח קצת יותר הזהב, למה לקנא בחברכם העני והמסכן ש
 ) פא"ו מפי דודו הר"ר י" הר"ר("נר לשולחן שבת" יש"כ לידידי                 לפרנסתו...'

 
 של יעקב! -' וישקהו ... ויחבקהו'

 

הגאון רבי  ,בשבוע שעבר הלך לבית עולמו תלמיד חכם וצדיק
  .בפטירתו נעקרה דמות תורנית גדולה בראש העין משה פנחס.

 

 רבת המשתתפים, בתום ההספדים ניגש אחד הנאספים בהלוויתו
 ךהזמן קצר, צרי שאי אפשר,ואמר שברצונו לומר מילה... אמרו 

 רמקולבבני ברק. האיש תפס את ה לבית החייםלהספיק להגיע 
 . אמרו לו בסדר, דבר קצר., תנו לי, אני חייב לדבר'אנא' :וביקש

 

 צמוד לבית הכנסתה נוהיה זה לפני שבע שנים. בית' האיש: סיפר
. לא היינו המתפלליםגרם לנו להתחשב ברגשות  "שוועת עניים"

 .מבית הכנסתנוסעים בשבת בזמני הכניסה והיציאה 
 

שבת אחת, לאחר שסברתי שאחרון המתפללים יצא, פתחתי 
הצדיק רבי משה.  ,והנה למול עיני הופיע המנוח הדגול ,את רכבי

. נבהלתי, חששתי, מה גדולות והתקרב אלי פתח עלי זוג עינים
 הולך לקרות פה...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
לחץ את ידי בחום ובירכני ב"שבת שלום", חיבק רבי משה  ואז

 אותי ולקינוח הוסיף נשיקה! 
 

זהו  ,'אשתי :התביישתי עד עמקי נשמתי, רצתי לביתי והודעתי
 אין יותר חילולי שבת, אנחנו לא נוסעים בשבת!'

 

רעייתי חשבה שמדובר בסערת רגשות זמנית, לשבת הבאה 
לה: 'אשתי היקרה, לא נוסעים,  נכנסה לרכב עם ילדינו. אמרתי
כשלא הובן ו ,דיברתי על ליבה אנחנו לא מחללים שבת יותר'.

שמשת  ,בדיבורים תפסתי אבן גדולה ו... קול פיצוץ עז נשמע
  ..הרכב הקדמית התנפצה לרסיסים.

 

עליה  בדרך הקשה שאם רצונה לחיות עמי יחד יהיהאשתי הבינה 
 .בזה סיים את הספדו' הדרך!לשמור שבת. זו היתה תחילת 

 

כיום מדובר במשפחה למופת, שומרי שבת ומצוות, הילדים 
והכל בזכות חיבוקו של צדיק,  .במוסדות תורניים, שיעורי תורה

 ("נר לשולחן שבת" יש"כ לידידי הרה"ג אנ"ל וי"א)           נשיקתו של רבי משה!
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  ביכמן נ ר' חיים יוסף"לע

 בן אליהו ישראל ז"ל
 תנצב"ה



 חזון עובדיה
 

מה ראה עובדיה להפרע מאדום? אלא אמר הקב"ה, אברהם "
רגם, והיה ממלא את ם ושבים, עמד עשו והיהיה מאכיל לעובר

 ("מדרש תלפיות" א' אברהם)                                          "המערות מתים...

  
.הגרים המפורסמים ביותר היה רבי עובדיה הגראחד   

.על שם עובדיה הנביא, שהיה גר כןקרא לעצמו   
 

 ,בן בג בג שמו היה יוחנן, כמובא' הביא הגאון רבי עובדיה יוסף:
 .(קידושין י:) יהודה בן בתירא' 'וכבר שלח יוחנן בן בג בג אצל רבי

בן בג בג ובן הי הי היו גרים שנתווסף ה' בשמם, כנגד אברהם 
 .(תוס' חגיגה ט:) וכן בג עולה חשבון ה' ,ושרה שנתווסף אות ה' בשמם

 

תי מהר"י בן הרא"ש ע: שמ(אבות ה' כ"ב) ובמדרש שמואל הביא
ולהסתירם מן המלשינים  ,גרים היוכי בן בג בג ובן הי הי  דודי,
והם בני אברהם ושרה, שנתווספו אותיות ה' לשמות  .כך נקראו

 והם היו תחילה לגרים'. .כל אחד מהם
 

'האדונים בן בג בג ובן הי הי היו גרי צדק  וכן כתב רבי דוד הנגיד:
 ונעשו חכמים גדולים בתורה, ונקראו על שם אברהם ושרה ...'

 אבות") ("ענף עץ  ימים.  כוהארי אלפי של ,כן ושנקראכתב יו"ט ס' תוו

 
 ".ויירא יעקב מאד ויצר לו .אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו"

 

שלא תאמר הרשע הזה השעה  –"אל תתייאש מן הפורענות" 
משחקת לו, אלך ואתחבר עמו כדי שאצליח, לכך אמר אל 

 ) כהמן שנהפך מזלו כהרף עין תוי"ט שםאבות א ז' ו (רע"ב   תתייאש מן הפורענות. 
 

  
הספר נקרא כך  .חיבורו של הרע"ב על רש"י -מתוך "עמר נקא" 

 מת'אדוש קקי נברטנורא מובדיה עבינו רראשי התיבות 'בשל 
 

 ."ודינה היכן היתה? בתיבה. ונענש יעקב לפי שמנעה מאחיו"
 !היה ראוי שתחשב לו לצדקה שמנעה מיד הרשע? ,אדרבה :וקשה

רוצה שאחיו עשו יהיה ויש לומר שיעקב לרעה נתכוון, שלא היה 
 ולכן נענש. 'ה גביר לאחיךיה'כדי שלא תתקיים בו ברכת  ,צדיק

 

מדוע היה צריך  .וחזר עליהם" שכח פכין קטנים - ויותר יעקב לבדו"
 ,אלא שלא יתכן שיעקב נשאר לבדו ?להוציא מקרא מידי פשוטו

 'לכדו'. ביאר כןל ,'המהלך בדרך יחידי מתחייב בנפשו'שהרי 
 

כך  אם ,יש להבין נשמטו אחד אחד".איש וארבע מאות  -"וישב עשו 
 הלכו?הם אציגה נא ... מן העם אשר אתי" אם "איך אמר ליעקב 

ומשרתיו. בתחילה הכתוב  מאנשי ביתו גםיש לומר שהיו עם עשו 
 כי הם לא באו למלחמה ומהם אמר "אציגה נא". ,םזכירלא ה

 

והעלימו את מיתתה כדי  –נתבשר באבל של אמו  –"תחת האלון 
: הביא ירושלמימדרש ב שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשו".

שהתעסק בהספדה והלך אחרי הוא עשו בנה  ,כאשר מתה רבקה
 ויעקב היה בדרך.  ,בבית סגורארונה. שהרי יצחק כהו עיניו ו

 

לכך  ,אם יראו בני אדם את עשו לבדו יוצא אחר מיטתה יקללוה
וכיון  ,בחשאינקברה  ,תה בלילהטהעלימו את מיתתה והוציאו מי

 (וישלח)      שהם לא פירסמו את מיתתה אף הכתוב לא פירסמה.

 
 "הספורנו" - ספורנו מתורת רבינו עובדיהפנינים 

 

כדי שיהיה ההיזק אשר הורע בנגיעת  ."על כן לא יאכלו בני ישראל"
 (ל"ב ל"ג)!                           כף הירך היזק בדבר בלתי נחשב אצלנו

 

אע''פ ששמע לא הפילו  ."וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר"
 (ל"ה כ"ב)      .מידכי לא היה ספק אצלו שעשה תשובה  ,ממנין בניו

 
    '.ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב ...ובני יעקב '

 

אסור לבן למחול על כבוד אבותיו ולעבור על מידותיו, אם חירפו 
ומכל מקום לא ירים  וגידפו אותם, יאמר להם שאינו מוחל להם.

 ) ק"אבות ובתשו א"ח שופטים וכ"כ מהרש"ל פ' החובלעיין ב( .את ידו על המקללים
 

שאם הבן יודע ומכיר בהוריו שדרכם  ללב" שכתבועיין ב"יפה 
לעבור על פשע ומוחלים למי שחטא כנגדם, ואדרבה, אם יצא 

כבוד לאיש "לריב בעדם הם מצטערים, אם ישתוק זה כבודם, כי 
 ("הלכה ברורה" ח' עמ' קנ"ב)                                                 "!שבת מריב

עם דמדומי חמה וקבע תחומין ערב שבת כנס בנ – ויחן את פני העיר"
 (ב"ר ע"ט ועיי"ש)   ששימר יעקב את השבת קודם שניתנה".    –מבעוד יום 

 

אם מותר לאדם לקבל שכר  - נשאל הגאון רבי עובדיה הדאיה
 לדרוש בדברי תורה ביום השבת. ,עבור הליכה לישוב עולים

 

 ,במקום מצוה אין לנו לזוז מדעת מרן שאוסר אף, לאיסור השיבו
הבלעה, שידרוש להם גם בימי החול.  על ידיואין היתר אלא 

 אמנם נראה שאם מכין הדרשה בחול חשוב כהבלעה.
 

אמרו על הקורא בתורה בשבת, שהתירו לו  יוצא בזהשכ ,וזכורני
 (שו"ת "ישכיל עבדי" ח"ז או"ח י"ט)    .ללמודלקבל שכר מפני שטורח בחול 

 

 נוראות נפלאתי עליו שהעלה יוסף כתב:והגאון רבי עובדיה 
, שלא בהבלעה אףלאסור נגד המנהג הפשוט לשכור חזנים לשבת 

וכן  כמו שהעידו גאוני ירושלים וחברון שהמנהג קבוע להיתר.
 וכמו שכתבתי באורך. ,פסקו כמה גאונים מרבני אשכנז וספרד

 

 .נו הרואות שגדולי ישראל עושים מעשה להקליוגם עתה עינ
כל הלכה שהיא רופפת בידך ... צא 'ונודע מה שאמרו בירושלמי 

 . אכן מרן חזר בו והתיר.'וראה איך הציבור נוהג ונהוג כן
 

ובענין סברת הבלעה, כתב בשו"ת "מעט מים" שאין זה נחשב 
השכירות היא על מה שנראה לנו כי כהבלעה לימודו בחול, 

 ולא על הנעשה בחדרי חדרים. ,בעינים
 

מותר לחזנים ודרשנים ליטול שכר ואין בזה איסור  ,ולמעשה
 .ציבור בשכר שהוא צורך מצוה ויותר ראוי ליקח שליח ,שכר שבת

 (שו"ת "יביע אומר" ח"ה או"ח כ"ה עיי"ש באריכות)                                                                   

  
 עובדיה יוסף ורבי בן ציון אבאהיתה תקופה בה היו הגאונים רבי 

שאול לומדים יחד בכל ליל שישי בבית הכנסת "שושנים לדוד". 
 ,אחר תפילת ותיקין היו חוזרים בצוותא לביתם ברחוב אלקנה

 .בקומה מעלו בקומה הראשונה וחכם בן ציון דירתחכם עובדיה ל
 

שמע חכם בן ציון דפיקות  לאחר שנפרדו, כמה רגעים ,פעם
בדלת. פתח, ראה את חכם עובדיה עומד שמח ושוחק... שאלו 

 ."מה לידידי בביתי"
 

אמר חכם עובדיה: "אל תשאל מה קרה, הלילה באו גנבים 
 ולקחו את כלי הבית, לא נותר מאומה, צלחות, סכו"ם..." לביתי

 תמה רבי בן ציון: "ולשמחה מה זו עושה?!"
 

עובדיה: "אני לא מבין מאיפה הרשעים הגנבים אמר לו חכם 
  האלו ידעו להגיע בדיוק השבוע..."

 

"ומה יש השבוע" שאלו חכם בן ציון. אמר לו חכם עובדיה: 
אנו מפטירין "חזון בשבת קודש "השבוע פרשת וישלח, מחר 

אם שודדי  ,ושם בהפטרה כתוב "אם גנבים באו לך ,עובדיה"
 זה..." המן זלילה". איך הם ידעו לכוון להגיע בדיוק ב

 שאול)-מתוך הספדו של הרה"ג רבי יהושע אבא - ("תשובת ציון"                              

 
של עדת האשכנזים  לארצות הגולה ארץ ישראל ישליחאחד מ

 ראשי העדה מ ,היה רבי עובדיה בן יששכר בער ,בירושלים
 

אנו מוצאים אותו  עובדיה חילק לנדיבים עפר ארץ ישראל.רבי 
רבי יוסף לייפניק שמר על  ,בהונגריה. אחד מהםבשנת ת"ס 

"גם מונח בתוך נייר אצל התכריכים,  :קומץ העפר, ובצוואתו כתב
אדמה מארץ הקדושה, מה שהביא לי הרב מוהר"ר 'וכתוב עליו: 

ואותו ארץ  ,םיוהבטיח לי שהוא מהר הזיתים מירושל ,עובדיה
                          ."פר אדמתו עמו... בכדי לקיים 'וכִ  יפוזר עלי בקברי בכל גופי

 (מילואים ל"תולדות חכמי ירושלים")                                                                                        
 

 ,ל אותה שנה אנו מוצאים את רבי עובדיה באיטליהבקיץ ש
 וכותב עליו הקדשה: ,"דרכי נועם"שו"ת לאחד הנדיבים מעניק 

 

ב"ב ומהולכי שלוחא דרחמנא מירושלים תו תום מטהאני הח'
הקצין הר"ר  ,המרומם ,באתי לכאן לבית הגביר הנכבד גולה

 ,שמעון בן הקצין מהר"ר יקותיאל מ"ץ ועשה עמי טובות גדולות
ועם קהל קודש אשכנזים בירושלים להנאתם בסיוע מתנה יפה, 

 ("שלוחי ארץ ישראל")   .'לזכרון ולחיבה יתירה ,ונתתי לו זה הספר למתנה

                                                                                                             
בזמנו הוא היה בין  רבי עובדיה יוצא שוב לחו"ל. ת"עבשנת 

אותו החותמים על איגרת ראשי העדה בירושלים לפולין נגד 
מנהיג שהיה , חיים מלאךמקובל נודע ומפורסם בכל אירופה, 

רבי עובדיה  ,בקושטא ם בשיירת רבי יהודה החסיד.השבתאי
 היה הרוח החיה בכל הפעילות המחודשת נגדואישר את האיגרת, 

 (שם)  , ובהשתדלותו הצטרפו חכמי קושטא לכרוז זה.חיים מלאך





 

hutShelChesed@gmail.com 



 

.

0527148571
052-7157836



8-10
0548-434-435 073-727-0000

a0548434435@gmail.com
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 

 בעיר התחתית ברכבת נסעתי אחד יום: ל"זצמן כהנהרב  מפוניבז הרב סיפר
 פניהם שהכרת, כושים פרחחים חבורת אותי הקיפה לפתע, יורק ניו     
 התהדקה העבריינים טבעת. אותי ולשדוד לתקוף מתכננים שהם בם ענתה
 נייר פיסת הכיס מן שלפתי, במוחי רעיון צץ. לעשות מה ידעתי ולא סביבי
 עלי היכן יודעים הם אולי אותם שאלתי, מקום בקרבת כתובת רשומה ועליה
 בכיוון הולכים אנחנו גם, הקרובה בתחנה לרדת עליך" צהלו'', כמובן. ''לרדת
. הציבורית ברכבת מאשר חשוך ברחוב אותי לשדוד להם היה עדיף..." ההוא
 הכבוד את להם נתתי. שלנו הישיבה ממקומות נעמדנו כולנו, הקרון נעצר והנה
 ואני, האוטומטיות הדלתות נסגרו ואז, מעט התמהמהתי, לפני ראשונים לרדת

 שזו סבורים הנכם שמא..."אלו של מעונשם לגמרי פטור, ברכבת נשארתי
 מיעקב למדתי הזאת התחבולה את, "בחיוך' מפוניבז הרב הפטיר",שלי המצאה
 לפני אדוני נא יעבור" יעקב השיבו', ונלכה נסעה' לו הציע עשו כאשר. אבינו
 )מפוניבז הרב("... לאיטי אתנהלה ואני, עבדו

 
 

 המחיש ל"זצ" יחזקאל חזון" בעל, סלוצק ד"אב, אברמסקי יחזקאל רבי הגאון
 הרבה לראות ומטיבים למרחק הצופים ישראל גדולי של תכונתם את     
 מטר מאה של במרחק העומד אדם לעצמינו נתאר: זו בדרך, העם משאר יותר

 משיב הלה? הנקודה את רואה אתה האם אותו ושואלים, מסויימת מנקודה
 מביאים כך אחר. מטר משלושים גדול יותר למרחק רואה ואינו ראיה קצר שהוא
 מטר ארבעים של לטווח מוגבלת ראייתו גם אך, יותר טובה שראייתו אדם
 יותר לראות מצליח אינו מהם אחד ואף, אדם בני המוני עוד מביאים כך. בלבד

 להבחין שבכוחו, ויחיד אחד אדם מגיע לבסוף. מטר תשעים או משמונים
 לפני כוחם את שניסו המונים אותם כל. מטרים מאה ממנו המרוחקת בנקודה

 שכן, יחד יתאגדו אם אפילו ההיא הנקודה את לראות לעולם יצליחו לא כן
 הדברים פני הם כך. מטר מאה של למרחק מגיע אינו ראייתם כח סוף סוף

 דברי את לסתור יוכלו לא אדם בני המוני. הדור גדולי של ראייתם לכח באשר
 דבר על יצביע הוא אם. מדעתם השונה דעה ומביע, כנגדם העומד, הדור גדול

 שהם מנוגדת לדעה משקל כל יהיה לא, רוחנית סכנה מהווה שלדעתו מסויים
 ואילו, למרחוק ומביט צופה הוא כי". סכנה כל רואים איננו: "באומרם, יביעו

 יצליחו לא אנשים מליון: "אמרו זה משקל על.קצרה העם פשוטי של ראייתם
 )בהם שיש חיים".(ם"כהרמב אחת הלכה לנסח

 
 

 שם היה' קרעניץ' המרפא בעיירת זצ״ל מבריסק הגרי״ז מרן שהה כאשר
 זצ״ל הגרי״ז מרן כשטייל אחת פעם. לעמבערג של הרב גם זמן באותו       

 דבר על בפניהם וחזר, הנ״ל הרב אליו נלווה בריאותו לצורך העיר ברחובות
 יעקב של ביכולתו היה היאך, קשה לכאורה:בשבת קהילתו לבני שאמר תורה
, הכל את לעקור ביקש הארמי לבן והרי, מצוות התרי״ג כל על לשמור אבינו

 עומד והיה, ללמוד או להתפלל בא כאשר, ליעקב מפריע עת בכל היה ובוודאי
 באומרו אבינו יעקב התכוון זה שעל, הוא התירוץ אלא. ולהפריעו לבלבלו עליו
 שלא, לומר דכוונתו, וחמור כשור בעיניו היה שלבן, וחמור״ שור לי ״ויהי

 אחרי.הרעים ממעשיו למד לא ולכן, כלל ממנו התפעל ולא כלל בו התחשב
, בפסוק הביאור זה שאין אמנם אף כי, למלוויו זצ״ל הגרי״ז מרן אמר, שנפרדו
 נותנים שאם, הוא נכון היסוד מקום מכל, כפשוטן בבהמות שמדובר דמשמע
, שלהם פלונית בתכונה או פלוני בדבר אף, לרשעים שהיא כל במידה חשיבות

 והם, לחלוטין בלבו האדם כשמבטלם משא״כ...! ממעשיהם ילמד כרחו על
 מאומה מהם האדם ילמד לא אזי, וחמור״ כ״שור, ממש כבהמות בעיניו חשובים

 מלשון ראיה זצ״ל הגרי״ז מרן והביא'.וחמור שור"כ אצלו חשובים הם שכן
 בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו ״דרך) ה״א מדעות פ״ו( הרמב״ם
 נמשך אינו וחמור״ כ״שור אצלו הם כאשר כי, וחבריו״ רעיו אחר ובמעשיו
 )ח״ד בריסק לבית והנהגות עובדות(                            .             אחריהם

                                    

                                                                                                             

                       לקט פירושים על פרשת השבוע              
ךָ  ָאַמר ּכֹה י ָלָבן ִעם ַיֲעֹקב ַעְבּדְ ְרּתִ ה ַעד ָוֵאַחר ּגַ  ג"ותרי, גרתי לבן עם:ָעּתָ

 נאנח אבינו יעקב)י"רש(הרעים ממעשיו למדתי ולא שמרתי מצוות    
 מלבן למדתי לא כי אני מצטער אולם, שמרתי מצוות ג"תרי אמנם: ואמר
 היה שהוא כפי, ומסירות התלהבות של כזו בשלמות המצוות את לקיים
 )ל"זצ מלובלין שפירא ם"מהר בשם(.. הרעים מעשיו את עושה

 
ו ַלאֹדִני ֹתאְמרּון ּכֹה ֵלאֹמר ֹאָתם ַוְיַצו ךָ  ָאַמר ּכֹה ְלֵעׂשָ  ָלָבן ִעם ַיֲעֹקב ַעְבּדְ
י ַוְיַצו ְרּתִ  מצות ותרי״ג גרתי לבן עם כלומר, )613(תרי״ג בגמטריא ״גרתי״: ּגַ

 אבינו יעקב מודיע מדוע ותמוה.)רש״י( הרעים ממעשיו למדתי ולא שמרתי
 עשיו האם? לבן של הרעים ממעשיו למד ולא מצוות תרי״ג ששמר לעשו
 נראה האבות בחיר שיעקב יתכן כיצד לשאול יש ועוד? בזה ישמח

 כאשר ״והיה אביו מיצחק נתברך שעשו אבינו יעקב ידע אלא? כמתגאה
 התורה מלימוד יתרשלו כשישראל דהיינו צוארך״ מעל עולו ופרקתתריד
. להם יוכל לא התורה בלימוד וכשיתחזקו, עליהם יגבר עשו ושלום חס אז
 התורה מלימוד נתרשל ולא מצות תרי״ג שמר שהוא לעשו יעקב הודיע לכן

 (שער בת רבים).אותו לנצח יוכל שלא נאמנה שידע לו לרמוז
 

ַחר ֲעלֹות ַעד ִעּמוֹ  ִאישׁ  ַוּיֵָאֵבק ָ  כתוב וביוסף עשו״ של שרו" פירש רשי:ַהׁשּ
 ״איש״ נשתנה מה גבריאל״ המלאך רש״י ואומר איש״ ״וימצאהו ַוּיֵָאֵבק

 שכאן אלא? גבריאל הוא יוסף ואצל עשו של שר הוא יעקב שאצל זה
 הוא כי, פנאי לו שאין לו השיב, שיברכהו ממנו ביקש שכאשר מסופר
, הוא אומר טובה ממנו מבקשים שכאשר, כזה איש. שירה לומר צריך

 כתוב ביוסף אבל. עשו של שרו בודאי זהו, שירה ולאמר להתפלל שצריך
 אף עזרתו לו והציע בו שהתעניין? תבקש״ מה, לאמר האיש ״וישאלהו
  ' לייב מוכיח)(ר גבריאל המלאך זהו, שירה לאמר צריך היה הוא גם שבוודאי

 
ֵחִני ַוּיֹאֶמר ּלְ י ׁשַ ַחר ָעָלה ּכִ ָ  כי: הכונה( רש״י(שירה לומר אני וצריך: ַהׁשּ
 הוא תכליתו עיקר זאת בכל, יעקב את להחטיא שרצה אף הזה השר     
 תשוקתו שאליך אף, בו״ תמשול ״ואתה כאמור, אותו ינצח יעקב אשר
 ״תמשול האדם אתה אשר הוא תכליתו אבל, להחטיאך רוצה היצר היינו
 היה ויעקב, הזה המלאך את שנצח אדם היה לא יעקב עד והנה, בו״

 עלה שלא, האמיתי לתכליתו הניע הראשון בפעם ביום בו ונמצא, הראשון
 שירת עיקר כי, שירה לומר אז זמנו הגיע ולכן, האדם את להחטיא בידו

 הראשון בפעם מילא וכעת, קונם רצון לעשות יכולים אשר על, המלאכים-
. בנסיון האדם שיעמוד שרצה, מקום של רצונועיקר את

 )יקרים פנינים(
 

ֵחִני ַוּיֹאֶמר ּלְ י ׁשַ ַחר ָעָלה ּכִ ָ ֲחךָ  לֹא ַוּיֹאֶמר ַהׁשּ ּלֵ י ֲאׁשַ ִני ִאם ּכִ ַרְכּתָ  צריך:ּבֵ
 שכאשר לומר ויש?עשו של משרו ברכה יעקב צריך מה לשם, להבין

 אבל, תחול לא שהברכה רבים מקטרגים יש אז, טוב ממלאך באה הברכה
 היא, עשו של שרו כגון ורע מקטרג עצמו שהוא ממלאך שבאהברכה
 הסכים שלהם שהשר מאחר שיקטרג מי שאין כיון, קטרוגשום בלי חלה
 )יעקב גבורת(.עשו של משרו ברכה יעקב ביקש כן ועל, לברך

 
ֹזאת ַאךְ  ְהיוּ  ִאם ָלֶכם ֵנאֹות ּבְ ל ָלֶכם ְלִהּמֹל ָכֹמנוּ  ּתִ  מפני להבין צריך:ָזָכר ּכָ
 להם ולהשיא מרמה בדרך שכם באנשי לנקום יעקב בני צריכים היו מה

 אף עליהם לגבור הגיבורים יעקב בני ידם לאל היה לא וכי? שימולו עצה
 אנשי את הרגו אילו: אייבשיץ יהונתן רבי ומתרץ? נימולים שהיו בלא
 עצה עשו ולכן, גויים שהרגו על בעולם רעש קם היה, נימולים שאינם שכן
 אומות של זעמם יתעורר לא ובכך כיהודים נודעים שיהיו אותם למול

 .העולם

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                           

         

 ישלחו    דבס"
 910גליון מספר        
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                                     תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                             

 )האדם מדרגת.(קר או חם או אלא, פושרים אין ברוחניות                                                                

 )הקנאה שער צדיקים אורחות( וצער דאגה תשבע ואתה, בחייו ינעם הוא כי, לו יש אשר על באחיך תקנא אל: לבנו החכם אמר                                      

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    מייל בתגובות הערות והארות 

 
 

 בשם ולא בשמו לו קראו מנומסים בלתי בתים בעלי שכמה בקהלה רב היה
 ש״ישראל״ ידוע הלא: השיב הרב? לבזיון לו זה אין האם, שאלוהו. ״רב״    
 אלא מופיע לא התורה בכל זאת ובכל ״יעקב״ משם מכובד יותר כינוי הוא
 לו קרא ״ישראל״ ואילו הצדיק אביו לו קרא ״יעקב״ כי, וההסבר. יעקב שם
 קראו ״רב״ ושם הצדיק הגאון אבי לי קרא שלי השם את כן כמו. עשו של שרו
...עליי חביב יותר מה אז, וחילוניים הארץ עמי ביניהם, בתים בעלי סתם לי
 )אבא של עולמו(
 
 
 
 

 שהוא הארץ ברכת םשמזכירי לפי ברכת המזון בעת הסכין שמכסים הטעם
 מכסים" ותירוש דגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל"  יעקב ברכת      
 שבט ינוח לא כי"  וכתיב" תחיה חרבך ועל"  עשו של ברכתו שהוא הסכין
 )משה מטה בשם המטעמים ספר(" הצדיקים גורל על הרשע

 
 
 
 

 שער כל כרוכים הלבבות חובות הספר של השערים היו בסלבודקה כי וזכורני
 שער אבל, כלל כרכו לא היחוד שער ובאמת, לעצמה מיוחדת בכריכה       
 הרבה ונתעלתי גדולה תועלת קיבלתי ואני. זה את ולמדו, שם היה הבחינה
 ומה,שם בואי קודם היטב זה למדתי שכבר הגם, שם הבחינה שער בלומדי

 ביארנו שכבר מלבד, פשוטה האמונה הוא שהעיקר, הזה הלימוד נגד שטוענים
 כלל בדרך באמת אבל, הכרה של ענין אלא, אמונה של לענין שייך זה שאין
 ישרים המסילת ביאר וכבר. מחשבתו לייגע רוצה שאינו, לעצלות תירוץ רק זהו

 העיון ליגיעת נצטרך שלא מעלה ואין, לעיון נצרך שאינו חכמה שאין בהקדמתו
 בשנים מאות או עשרות שלפני שבעוד הרי, האמת שלפי גם ומה, לקנותה

 בהשי״ת באמונה וגדוש מלא היה הרחוב ואפילו, באמונה ספוג האויר היה
, יחיד כל על לטוב הרבה השפיע ובודאי, האומות אצל ואפילו, הבא ובעולם

 שלהם רע והריח, עול ופריקת במינות וגדוש מלא העולם חלל כל היום אבל
 פשוטה אמונה שגם הרי, הבורא את להכיר עיונו ישים לא ואם, אחד לכל מגיע
 בכלולראות, במקרה הכל לתלות, ההבל אנשי דעות אחרי שנמשך, לו תחסר
 הגמראבלימוד ומתמיד, בתורה עצמו משקיע אם ובודאי. גשמי חומר רק דבר

 אופן בכל פנים כל על אבל, אמונה בו יולד כן גם הנכונים בספרים וקורא
 דברינו בכל כאמור הרי, כראוי בתורה עוסק אם גם אמנם. יגיעה לזה צריך
 ידי על חושית בהרגשה אותה כשקונה דוקא הוא האמונה שלימות, הנ״ל

 )ל"זצ מילר אביגדור' ר צ"הרה-אורה שערי(. הגשמיים ענינים
 
 
 

 )המצוה עשיית לפני(עובר לעשייתם מברך הדין הוא שכל הברכות:  שאלה:
 ?לעשייתן עובר מברך שאינו יתכן איך

 אחר לעולם מברך לכך נקיות ידיו אין שלפעמים ,ידיים בנטילת תשובה:
ואף על , המצוה מן הניגוב שגם ועוד. לנטילה נטילה בין לחלק שלא,הנטילה

 )החידות ספר( לחלק רצו לא אין צריך ניגוב שלפעמיםפי 

קמנומסיםבלתיבתיםבעלישכמה
השיבהרב? לבזיוןלוזהאיןהאם, 

אז,וחילונייםהארץעמיביניהם, 

שמזכירלפיברכת המזוןבעתסכין

)משהמטהבשםהמטעמיםספר(" יקים

החובותהספרשלהשעריםהיוקה
להיחודשערובאמת, לעצמהחדת

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

 
ו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית ֵאשׁ  ַיֲעֹקב ֵבית ְוָהָיה  יגן ניסים הרב :ְלַקשׁ  ֵעׂשָ

 סיפור לו שסיפר אדם פגש יורק בניו בהיותו בזמנו סיפר, ל"זצ     
 ובכל... בגטו שחי ופשוט תמים יהודי על מסופר. מאד ומחזק מדהים

 מחנה בתוך חיים של רוח ולהפיח היהודים אחיו את לעודד ניסה עת
 כאשר. אותם חוטף היה למצוות הזדמנות שהייתה פעם בכל. העבודה

 ניתנת שהייתה מצווה כל, תפילות, קדיש שיעשו דואג היה איש 21 היו
 שרוח ראו הגרמנים. בשמחה מקיים היה אדם אותו בגטו לעשות
 המקומות שאר מכל יותר, יהודי אותו בזכות במחנה שם חזקההיהדות

 כל שמפיח שובב אחד לה'ינק שיש ומתברר חקירה עשו הם. בגטו
 שר אותו שראו פעמים מספר אותו הזהירו. בגטו יהדות של רוח הזמן

 לו יעשו זה עם יפסיק לא שאם אותו הזהירו. הגטו בתוךומתפלל
 הם!". חי בעודך עצמך את תקבור אתה"ו המחנה בתוך' לינץ משפט
 את עבדו" ולשיר לרקוד המשיך האדם אך, אותו ירתיע שזה חשבו
 יצא" סוף סוף"ו.  שם מתרחש מה הבינו לא הם"... בשמחה השם
 למשפט והגברים הנשים כל את להביא: המחנה ממפקד דין הפסק
 ליד מצוות ששומר חוצפן יהודי זה מה יראו האנשים שכול פומבי
 לחפור התחיל! שלך הקבר את כאן תחפור כולם ליד לו אמרו.  גרמנים

, הנאצים הגרמנים". בשמחה השם את עבדו: "שר היה הזמן וכל
 ולא מעשיו את הבינו לא הם, להתבלבל החלו והארורים האכזריים

 להיות יכול הוא כמה עד עצמם לבין בינם תהו! שם קורהמהעיקלו
 לו אמרו, בידיים שלו הקבר את חופר הוא!?! המוות לפני!? עקשן
 מאלפי פיך תורת לי טוב: "שר עדיין והוא חי אותו יכסו חי ימות שהוא
 הזה היהודי"... וכסף זהב מאלפי פיך תורת לי טוב".. "וכסף זהב

 במותו אחרים של החיים את לקדש לפחות רצה הוא, לשיר המשיך
. הקבר את חופר בעודו ורקד שר הוא אז. מת שהוא לפני אותם ולעודד

. חי אותו לכסות ברגעים מחכים והגרמנים הקבר את לחפור סיים הוא
 הרתיע לא זה גם. עירום לקבר ולהיכנס להתפשט עליו ציוו הגרמנים

 להתכנס מתכונן נעלים, מכנסים, הגופיה, החולצה הוריד הוא. אותו
 את...  קטנה הטלית את להוציא הסכים לא אחד דבר.  לקבר ערום

 כמה אותם שלבש המיושנים החוטים. להוריד הסכים לא קטן הטלית
 שוב זה את להוציא ממנו דרש וזכרו שימו ימח הגרמני.  לו רקדו שנים
 לא אתה למה לי תגיד לו אמר הרשע הגרמני. הסכים לא והואושוב

 מה לי תסביר אותך קורע שאני לפני? הטלית את להוריד מסכים
 שם את בהם יש... האלה בחוטים: לו אמר? לך עושים האלה החוטים

 הם. אתה ולא העולם את מנהיג אשר אלוקים שיש מראים הם! השם
!! ממך דמי את ינקום אלוקים אותו. עלי וגם עליך גם בוס שיש מראים

 לשמוע יכל לא המפקיד.  עליכם גם בשמיים עליון כח שישמראה זה
:  לו ואמר היהודי העם של נלאים הבלתי והעוז האומץ הגבורה את

 אותו פגש שם...  הברית לארצות לברוח ויזה לו ונתן! מייד תתלבש
 .זה סיפור את לו וסיפריגן ניסים הרב

)ל"זצמילראביגדור' רצ"הרה-אורהערי

עובר לעשימברךוא שכל הברכות
ל
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י ִאם ִישְָׂרֵאל (לב,כט) ְמָך כִּ לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עוֹד שִׁ

יעקב אבינו עבר הכל, מה לא עבר עליו מהרגע שהוא נאלץ לברוח מבית 
אבא, דרך כל השנים שנאלץ לבלות במחיצתו של גדול הנוכלים והרמאים, 
לבן, ועד המפגש הכל כך מאיים שפותח את הפרשה, כשמהצד האחד של 
המתרס יעקב אבינו עם ארבע אמהות קדושות ואחד עשר שבטי יה והרבה 
צאן ובקר, ומהצד השני מתקרבים אליו ארבע מאות לוחמים ובראשם עשו, 

זועם ומבקש נקמה.

לצאת  שלו  הסיכוי  אפשרית.  בלתי  כמעט  נראית  יעקב  של  המשימה 
איך  בפועל?  קורה  ומה  לאפס.  שואף  הזה  המאיים  המפגש  מן  בשלום 
צוארו  על  ויפול  ויחבקהו  לקראתו  עשו  "וירץ  הזה?  המהלך  כל  מסתיים 
הוא  אבינו?  יעקב  עשה  מה  הזה?  המהפך  קרה  איך  ד).  (לג,  ויבכו"  וישקהו 
ראשו  מרים  הוא  ולכן  סכוי  לו  אין  הטבע  שבדרך  יכול,  לא  הוא  שלבד  הבין 
מכל  "קטונתי  ובענווה.  בשפלות  עולם.  בורא  של  עזרתו  ומבקש  למעלה 
חושש  שאני  עולם,  של  רבונו  עמדי  עשית  חסדים  הרבה  כך  כל  החסדים", 
שמא "קטונתי", שמא נתמעטו זכויותי והרשע יוכל לי. ובלשון פשוטה וכנה 
הוא מבקש מבורא עולם "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנוכי אותו" 

(לב, יב). ככה מדברים עם השם. דיבורים פשוטים, אמיתיים, מהלב.

לו  שהבטיח  מה  את  יקיים  שה'  מאמין  הוא  אמונה.  עם  חי  אבינו  יעקב 
"שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך" (לב, י), גם אם הוא לא רואה עדיין את 

האור בקצה המנהרה.

שהשם  בחיים  לי  שיש  נסיון  בכל  מצב,  בכל  לעצמי  להזכיר  זה  אמונה 
הוא כל יכול. אדם רואה שבדרך הטבע אין לו שום סכוי, אז הוא מתייאש. 
מרים ידיים. תאמין שבורא עולם יעשה דבר שאתה בכלל לא חשבת עליו, 

בס"ד

שבת קודש   טז' כסלו, תשע"ו
פרשת וישלח

ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָשׂו ָאִחיו" (לב,ד) שְׁ ַויִּ

כמו שהוא קרע את ים סוף ועם ישראל עבר בתוך הים ביבשה, כך הוא יכול 

לעשות לך בבריאות, בפרנסה, בזיווג, בכל דבר. תזרוק את השכל. תתחזק 

באמונה. אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום, השם הוא כל יכול והוא יושיע 

אותי  לימדו  כי  מתפלל  לא  אבל  מתפלל.  רק  אני  יודע,  לא  אני  איך?  אותי. 

שצריך להתפלל. לא. אני מתפלל מתוך אמונה שמה שיש לי זה רק תפילה, 

ששום דבר בעולם לא יכול לעזור לי.

אדם צריך להתפלל על כל דבר ודבר. כל דבר צריך לבקש מבורא עולם. 

אפילו הדבר הקטן ביותר. אין דבר כזה שיש משהו שלא צריך להתפלל עליו. 

כל דבר מקבלים מבורא עולם. כל דבר תבקש ממנו. אין לך כתובת אחרת.

יש  לה'.  תודה  להגיד  סיבות  הרבה  כך  כל  יש  תודה.  הרבה  תודה.  תגיד 

מי  חסדים.  חסדים,  חסדים,  הזמן  כל  גדולים.  ניסים  ויש  קטנים  ניסים 

שזוכה לראות אותם לא מפסיק להגיד תודה. יעקב אבינו, בתוך כל הצרות 

מחנות"  לשני  הייתי  ועתה  הזה  הירדן  את  עברתי  במקלי  "כי  רואה.  הוא 

(לב,יא). אני זוכר איך הגעתי לפה ואני רואה השם מה עשית ממני. ואנחנו? 

עסוקים בדרך כלל במה שעדיין חסר לנו ושוכחים את המשפט הגדול הזה 

שצריך להגיד אותו כמה שיותר פעמים ביום: "אשרינו, מה טוב חלקנו ומה 

נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו".

בתוך כל הצרות והקשיים שהוא עובר, שומר יעקב אבינו על שמחה. כי 

הוא לא לבד. כי יש לו את ה'. ה' אוהב אותך, ה' משגיח עליך, ה' מוליך אותך. 

תחפור, תחפור, תחפור בתוך הנשמה שלך, תמצא את היהלום שקוראים לו 

שמחה, תבין שאי אפשר להכיר את ה' אלא דרך הצרות והיסורים. מפה ה' 

רוצה שנמצא את השמחה שלנו, את החיבור שלנו אליו.

גיליון מס. 501

בשביל מה שלחם? כדי להסיר קנאתו ואיבתו בדברים רכים כעניין שנאמר: "מענה רך ישיב חימה" (משלי טו). הוא שאמרו חכמים: מחנפין לרשע מפני דרכי 
שלום (מדרש הבאור כת"י).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, דליה בת שושנה, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, 
הרב דוד חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת 
נסריה, יוסף יצחק בן שיינדל חיה, וליבה בת שרה יהודית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה

ת.נ.צ.ב.ה
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כל הצרות נתקבצו ובאו עליו יחד, חס ושלום, בלי הרחבה כלל, ועל ידי זה 
על  ואזי  באמת,  יתברך  אליו  לצעוק  יכול  ואינו  יתברך  מהשם  ליבו  נתעקם 
ידי זה נתרבים עליו הצרות באמת, רחמנא לילצן, כי כל הנמשך אחר צערו, 
למצוא  בדעתו,  רווח  ליתן  מאד  ליזהר  צריכים  כן  על  אחריו,  נמשך  הצער 
הרחבות  גם בתוך הצרות בעצמן, ולהביא תודה והודאה על זה בכל עת, כי 
באמת בכל צרה שבעולם יש בתוכה הרחבה, בחינת "בצר הרחבת לי" שזה 
כלאי  (ליקו"ה  אבינו"  ביעקב  הנאמר  עדר"  ובין  עדר  בין  תשימו  "ורווח  בחינת 

בהמה ד,ח).

את  אוהב  ה'  הרבה.  לעשות  לך  כשקשה  עושה  שאתה  בקצת  תשמח 
ואנשיו  עשו  כשמתקרב  עושה.  שאתה  השערה"  ה"כחוט  את  הזה,  הקצת 
למחנה יעקב, נאמר שיעקב חצה את העם אשר אתו ואת הצאן וכו' לשני 
את  להציל  יצליח  לא  אם  לפליטה".  הנשאר  המחנה  "והיה  למה?  מחנות. 
הכל, לפחות יציל חלק. כשאי אפשר לעשות הכל, נעשה מה שאפשר, נחטוף 

משהו, לא נוותר חלילה על הכל. ונשמח עם המשהו הזה.

השמחה זו העבודה הפנימית הכי חשובה שלנו.  אדם אין לו רשות ללכת 
ברחוב עם פרצוף חמוץ. זה כמו שהוא עושה בור ברשות הרבים, מסכן בני 
להאיר  לחייך,  כדי  הכל  לעשות  חייב  אני  אנשים,  בין  כשאני  בחוץ,  אדם. 
עם  אותו  כשרואים  השני  של  בליבו  להכניס  יכול  אדם  עצבות  איזה  פנים. 
מקרב  הכי  זה  כי  גבוה.  הכי  הדבר  זה  אנשים  לשמח  ברחוב.  חמוץ  פרצוף 

אותם אל ה'.

שגם  כדי  זה  עושה,  שהוא  מה  כשכל  ה'?  רצון  את  מגשים  אדם  מתי 
אחרים יחזרו בתשובה. לא מספיק שאני התפללתי והיתה לי חוייה נפלאה, 
והייתי בדבקות והיה נפלא. צריך להשתמש באור הזה שקיבלתי מהתפילה 
גדול הוא שהאדם  הדבר הכי  כדי לקרב אחרים.  מעבודת ה',  ושאני מקבל 
יהיה מרכבה לשכינה, שהוא יגלה את האלוקות בעולם. שיראו אותו יגידו, 
שהכי  והדבר  כשרה.  אשה  חיל.  אשת  זאת  יגידו,  אותה  יראו  תורה.  בן  זה 
בשמחה.  השם  את  עובדים  אנשים  רואים  כשהם  זה  אדם  בני  על  משפיע 

רואים אנשים שמחים. כי כולם רוצים שמחה.

זה סוד הגאולה. כל העניין של עם ישראל זה שהם ערבים זה לזה. כמו 
אותו סיפור מפורסם שאומרים מהרשב"י, שבא בן אדם אחד וישב בספינה 
והתחיל לקדוח בספינה, אז באו ואמרו לו מה אתה עושה, עוד מעט הספינה 
מה  תחתי,  חור  קודח  אני  אמר,  הוא  אז  בספינה,  קודח  אתה  מה  תטבע, 
אתם רוצים. אל תתערבו לי, זה המקום שלי. זאת המציאות של עם ישראל. 
עם ישראל בתוך ספינה אחת. אם אחד עושה משהו לא טוב, כולנו צריכים 
לשכוח  ישראל.  עם  כל  על  לבקש  רבים.  בלשון  לדבר  להתחיל  צריך  לרעוד. 
בזוהר  שכתוב  כמו  אז  עצמו,  על  מבקש  הזמן  כל  אדם  אם  מעצמך.  קצת 

הקדוש שהוא כמו החיות האלה שעושות הב הב הב, תן לי תן לי תן לי.

יוצאים מהקטנות מוחין, מהקנאה שלנו, מהשנאה, מההקפדות, מצרות 
עין, מכל מיני דברים קטנוניים, יוצאים למשהו יותר גדול. מתייחסים לכולם, 
חושבים  עליהם,  מתפללים  אותם,  ומקרבים  ואהבה,  חיוכים  להם  ונותנים 
עליהם, אנחנו לא חושבים שאנחנו יותר חשובים, אנחנו יוצאים מהנקודה 
של האנוכיות וההסתכלות העצמית אל ההסתכלות הרחבה יותר, והכל כדי 

להגדיל כבוד השם בעולם, כמו בסיפור הבא:

מדוע הסובארו מחייכת?

אריה  ר'  והמתמיד  החשוב  האברך  של  המיושנת  סטיישן  הסובארו 
דרורי, הינה הסמל המסחרי שלו, כמו של עוד הרבה אברכים, שמסתפקים 

מורנו הרב: "רק כשאדם נמצא בצרות, בייסורים, ברדיפות, אז 
הוא יכול לראות באמת שאין עולם, יש רק את ה'. אדם עובר ייסורים 
הוא רואה פתאום שאין לו אף עוזר בעולם, אף סומך בעולם. בד"כ 
אדם חושב שמכבדים אותו, אוהבים אותו, פתאום הוא רואה "ואין 
לי מכיר, אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי" (תהילים קמב), "ואביט ואין 
אף  שאין  רואה  הוא  פתאום  סג),  (ישעיה  סומך"  ואין  ואשתומם  עוזר 

אחד! רק ה' איתו! רק ה' לא עזב אותו.

שאין  לדעת  מהזמן,  למעלה  לעלות  זה  האדם  של  העבודה  כל 
ומעשים  תפילה  מתורה  וחוץ  עין  כהרף  עובר  עולם  זה  מלבדו,  עוד 
טובים אין מה לעשות פה בעולם. אדם יכול להגיע לכזו מדרגה של 
אמונה, שהוא כבר לא רואה כלום! הוא כבר לא רואה רע! הוא רואה 
רק נשמות זכות וטהורות מרחפות סביבו, הוא רואה את כל העולם 
שמעליבים  מרגיש  לא  בכלל  הוא  אותו  מעליבים  אם  גם  וטהור.  זך 
הוא  עלבונות,  שום  שומע  לא  כבר  הוא  טוב.  הבנתי  לא  בטח  אותו. 

רואה את ה' כל רגע מול העיניים."

האינסופי,  התענוג  מאשר  האדם,  בחיי  יותר  ומושלם  נפלא  תענוג  אין 
הנצחי, של אדם שדבק ביוצרו. זה כזה דבר נפלא, זה כזה דבר עצום לדבוק 
בה', זה מה שהנשמה רוצה. אדם לא צריך כלום, מה הוא צריך, הוא לא צריך 
שום דבר. יש לו את ה', יש לו את הכל. בפגישת יעקב ועשו, מבקש יעקב 
לתת דורון לאחיו, לפייס אותו. עשו מסרב: "יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך". 
ומה משיב לו יעקב? "כי חנני אלוקים וכי יש לי כל". לא חסר לי כלום ואני 
שמח בחלקי. יעקב אבינו זכה לתענוג הנפלא והמושלם בחיי האדם, תענוג 
של אדם שמתקשר ומתחבר לבוראו בקשר של אהבה ויראה. זה חייב להיות 
יכול  לא  זה  יראה,  רק  או  אהבה  רק  זה  אם  שלם.  זה  אז  רק  ויראה.  אהבה 

להחזיק מעמד.

כל הענין שלי בחיים זה לשמור על הקשר. לשמור על החיבור. זה בלבד 
רק  זה  אחר  מסוג  שמחה  כל  אותי.  ישמח  בלבד  זה  שלי,  הנפש  את  ימלא 
אם היא מקושרת לחיבור שיש לי עם ה', אם לא, זה אולי שמחה של רגע, 
יש איזה תענוג, אך בסוף זה מתקלקל, זה לא מצליח למלא את הנפש שלי 

לאורך זמן.

להזכיר  צריך  הוא  ואז  עבירה.  עובר  כשהוא  מהשמחה?  נופל  אדם  מתי 
תמיד  צדיקה,  תמיד  הנשמה  שלו,  לנשמה  שייכות  לא  שהעבירות  לעצמו 
לא  שהוא  מחמת  זה  לחטאים,  נופל  שאדם  מה  כל  קדושה.  תמיד  טהורה, 
חטא  משום  בעולם,  דבר  משום  בדעתו  ליפול  אסור  ולכן  שמח,  מספיק 
הרע  יצר  איזה  תראה  תשובה.  תעשה  עבירה,  באיזה  נכשלת  אם  שבעולם, 
קיבלת, תראה עם איזה יצר הרע אתה מתמודד כל יום, ואתה במצב הקשה 
עם  שנאבק  המלאך  שתשמח.  ראוי  אז  מצוות?!  ועושה  מתגבר  עוד  הזה 
יעקב, מלאך שהיה שרו של עשו, ניסה להפיל את יעקב לעצבות אך יעקב 
נלחם, החזיק בו, לא נתן לו ללכת עד שברך אותו. ואיזו ברכה ביקש יעקב? 
ישראל?  זה  מה   . ישראל"  אם  כי  שמך  עוד  ייאמר  יעקב  שמח. "לא  להיות 
אי  כי  השמחה  על  להיאבק  לשמוח.  הזמן  כל  לשיר.  הזמן  כל  א-ל.  שיר  זה 
ההרחבה  את  תמצא  תתבונן,  צרה?  בתוך  אתה  לך?  קשה  בלעדיה.  אפשר 
הרע.  בתוך  הטוב  את  החושך,  בתוך  האור  את  הצרה,  בתוך  לך  עושה  שה' 
יעקב מכין מתנות לאחיו, עדרים של צאן ובקר, והוא מבקש לעשות רווחים 
הרווח,  את  למצוא  תנסה  (לב,יז)  לעדר"  עדר  בין  תשימו  העדרים "ורווח  בין 
יסורים  בשעת  האדם  דעת  נתבלבל  "לפעמים  הצרה.  שבתוך  הנחמה  את 
וצער, רחמנא ליצלן, ונדמה לו כאילו כל העולם נפל עליו וכאילו חס ושלום 
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בחתיכת פח אמינה זו, המהווה ד"ש חם ודי מוצלח מיפאן. למרות צורתה 
והבגאז'  השקוע  הטמבון  הפח,  על  שנמתחו  החלודה  כתמי  המזדקנת, 

העקום., היתה זו סוסתו הנאמנה, שיותר מעשר שנים לא מאכזבת.

וחשמלאי  המוסכים  ממחוזות  רשומות  דורשי  שבחים  הכבירו  וכבר 
ולכן  עמו,  הכמוסות  מסיבות  הסובארו  את  בירך  הקב"ה  שכנראה  הרכב, 
היא זכתה בתואר מכוניתו הצמודה והאמינה של אברך בן ימינו. נו,נו, אמרו, 
לא  באמת  דרורי  אריה  ר'  של  שהסובארו  להיאמר,  ניתנת  האמת  אמרו. 
עשתה צרות. "היא תמיד מחייכת" היתה רעייתו מתלוצצת על הטראנטה. 
היציאה  טרם  באב,  תשעה  לפני  שנתי  חד  וטיפול  מים,  משמן,  חוץ  כן,   , כן 
והקיץ  אותה,  שטפו  הגשמים  הרבה.  דרשה  לא  היא  הזמנים",  לנופש "בין 
דלק  ליטר   4 בן  מיכל  מתלוננת.  אותה  שמעו  לא  מעולם  אבל  אותה,  ייבש 
שכן כבוד בבאגאז' למקרה של תקיעה בלי בנזין, וגם תקיעות מן הסוג הנ"ל 
היו ספורות ממש. ועכשיו, אם תרצו או לא, כל עוד אתם צועדים על נתיבי 
מסוגלת  ענתיקה  סובארו  כיצד  במינו,  מיוחד  פרק  אתכם  נלמד  סיפורנו, 

להיות שליחה שמיימית ל... למה? אתם שואלים, סבלנות.

ועולליה  טפיה  על  הצעירה  דרורי  משפחת  קודש,  שבת  ערב  צהרי 
ספסלי  על  לה  ומצטופפת  ומזוודותיה,  תיקיה  על  עצמה  את  מעמיסה 
בעיירה  ונעימה  קסומה  לשבת  דרומה,  ופניהם  מחייכת,  שתמיד  המכונית 
הדרומית, אצל סבא וסבתא דרורי. על פי התכנון המקורי, מדובר בלא יותר 
משעה וחצי נסיעה, ועוד נותרות שעתיים להכנות. כמו תמיד ר' אריה בודק 
שמן, מים, שופך קצת מים על השמשה הקדמית ומנענע וישרים. מניעים, 
יוצאים מן העיר, תפילת הדרך, השמים בהירים והילדים שרים, מה צריך יותר 
שעושה  מי  גם  הוא  העולם,  והיה  שאמר  מי  מזה. אבל  יותר  צריך  מזה? לא 
קטנה  תאונה  פה,  תאונה  דרכים.  תאונות  ורוקם  מלחמות,  ובעל  חדשות, 
שם, פקק גדול פה, פקקון קטן שם, הזמן נמרח כמו אבוקדו רך והשעון רץ 
"וואוו  נרות,  הדלקת  דקות   20 עוד  בשעונו,  מביט  אריה  ר'  שבת.  ואוטוטו 
נורא מאוחר" באופק מפהקת לה העיירה הדרומית ורומזת בעיניה היפות 
"נו, תזדרזו עוד מעט שבת". ר' אריה היישיר מבט למחוונים, הוופה, המנורה 
אדומה מהבהבת. אין דלק. "אתדלק עכשיו או במוצאי שבת?" התייעץ עם 
רעייתו "אין זמן אריה, קודם כל שבת. אפילו הסובארו מחייכת מן השאלה 
התמימה שלך". נו טוב, חמש דקות לפני ההדלקה נחתו הדרורים היקרים, 

התחבקו עם סבא וסבתא ומהר מאד נעו לכיוון בית הכנסת. 

אצלכם?  ואיך  ומרגשת,  משביעה  נפלאה  תמיד  כמו  השבת?  היתה  איך 
פרידה,  חיבוקי  לאחר  ההבדלה  אחרי  מיד  שבת.  מוצאי  יש  שבת  ולכל 
שירי  רקע  על  צפונה,  ופניהם  הסובארו  על  עצמם  את  הדרורים  העמיסו 

מוצאי שבת קודש "לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא", העולים מן הטייפ.

אחרי חמישה ק"מ הסובארו החלה לקרטע. "אוי, אוי, שכחתי לתדלק" 
עד  מטרים  מאות  כמה  עוד  נמשך  אופייני  הלא  הקירטוע  אריה.  ר'  קיטר 
לעצירה מוחלטת.  הסובארו כבר לא מחייכת. הוא ניגש לבגאז'. מיכל הדלק 
של  אורותיה  היקר,  האברך  של  לשמחתו  ריק.  היה  לא,  איך   – מפלסטיק 
תחנת דלק הבהבו בחשיכה, ממרחק של 200-300 מ'. הוא אחז את המיכל, 
נפרד מהמשפחה והחל לצעוד. ר' אריה נכנס לתחנה והנה שלט ענק ומואר 
מקדם פניו "אצלנו פתוחים 24 שעות, שבעה ימים בשבוע!". קינאת פנחס 
השבת  את  רומסים  בקירבו "כאן  לפעפע  החלה  הכהן  אהרון  בן  אלעזר  בן 
הראשי  הכביש  לעבר  צעד  הוא  החליט.  כאן!!!"  אתדלק  לא  אני  גלי,  בריש 
נוספת.  תחנה  ישנה  צפונה  ק"מ  חמישה  לו.  לעצור  לנהגים  לאותת  והחל 
עם  חילוני  צעיר  הנהג,  מפוארת,  לבנה  מכונית  לידו  עצרה  דקות   10 אחרי 

הקרובה.  הדלק  "לתחנת  לאן?".  אדוני,  "כן  שאל:  באוזן  ועגיל  ארוך  שיער 
נתקעתי בלי דלק". "תדלק כאן, למה לך לנסוע לשם, תדלק כאן" התפלא 
הצעיר. "כאן לא אתדלק, ואל תשאל למה, כי לא תבין". "היכנס חביבי אקפיץ 
אותך לשם, ועכשיו תסביר לי מה ההיגיון שלך"... הסתקרן. ר' אירה נכנס, 
התיישב, אחז במיכל הפלסטיק וכשכולו נסער אמר "תגיד לי בחורצ'יק מה 
שמך ושם אביך?". "שמי רן שומרוני, ושם אבא שלי, יעקב". "אז ככה, שמי 
אריה. תאר לעצמך שנתקעת בלי דלק, ואתה צועד כמוני לתחנה הקרובה 
והנה במרכז התחנה שלט ענק מואר ועליו כתוב "חייבים לחסל את יעקב 
שומרוני ולהרוס לו את החיים" או לחילופין , "כאן בזים ושונאים ומתעבים 
מעלה  פה?". "הייתי  מתדלק  היית  אומר,  אתה  מה  נו,  שומרוני"  יעקב  את 
שלט  שם  שיש  לי  להגיד  רוצה  אתה  מה  הצעיר "אז  הפטיר  באש"...  אותה 
נגד אבא שלך?" "בפירוש כך" חתך דרורי, "תחנת דלק - שמודיעה פומבית 
על רמיסת השבת שהיא בבת עינו של אבינו שבשמים, של אבא שלי, בוראי 
ויוצרי - ראויה להחרמה. אצל יהודי שומר מצוות השבת היא מקור הברכה 
והאור, השמחה והשפע. ופגיעה בה, היא פגיעה באבא שציוה על שמירתה 
החריש  הצעיר  באבא".  פוגע  לא  בלבבו,  נוגעת  שמים  שיראת  ומי  וכבודה, 
אשמח  שלך.  בגישה  בעיני  חן  מוצא  אתה  אריה.  ר'  "הבנתי  ארוכה.  דקה 
שנשמור על קשר". המכונית נעצרה מול תחנת הדלק הבאה. ר' ארה מילא 
את המיכל, הנהג הצעיר עשה סיבוב פרסה והחזיר את אברכנו לסובאריתו. 
השניים נפרדו בידידות, לא לפני שהחליפו מספרי טלפון, במשך חצי שנה 

שוחחו ביניהם מפעם לפעם, עד שהקשר משום מה נותק.

אחרי שש שנות ניתוק, בשעת לילה מצלצל הטלפון בבית הדרורים, "הלו 
ר' אריה מה שלומך?". ברוך השם, מי הדובר החביב?". "שכחת ידיד... השבת 
מרגש  ממש  שלומך?  מה  רן,  "הו,  בשמים".  שלנו  אבא  של  עינו  בבת  היא 
לשמוע את קולך. איך מתקדמים?". "שמע ר' אריה יקירי, אני אומנם עדיין 
אמא  מסורתיים,  אנשים  היו  בקנדה  שהתגוררו  הורי  אבל  גדול,  צדיק  לא 
איך  מושג  לי  אין  חודש.  לפני  לעולמו  הלך  ואבא  שנים  חמש  לפני  נפטרה 
נפלה על אבא רוח קדושה וטהרה, ובצואה שהותיר לי, אני כיורש יחיד, הוא 
כתב: "על רן להעביר 10% מערך הירושה בכסף, לאברך ירא שמים, המטופל 
בילדים והשוקד על לימוד תורה". נכנסתי להלם, מה לי ולאברכים? מאיפה 
אמצא אברך ירא שמים מטופל בילדים ושוקד על התורה... חשבתי לנסוע 
מרצדת  הרהורים  כדי  תוך  פתאום  ולבדוק...  לחקור...  ולהתחיל  ברק  לבני 
אברך  מאוחרת.  די  לילה  בשעת  ההיא,  שבת  מוצאי  של  התמונה  בעיני 
נתקע עם סובארו, עומד מול תחנת דלק מחללת שבת... מי רואה אותו? מי 
עוקב  בכלל  מי  לחוצה,  אשתו  באוטו,  התינוקות  כאן?  שיתדלק  לדעת  יכול 
אחריו? רק בורא עולם בלבד... מציץ מן החרכים...והוא ר' אריה מכריע, חד 
מגיע  אני  ואז  לכל...  מעל  עולם  בורא  של  כבודו  השבת,  של  כבודה  וחלק. 
ושומע ממך את השתלשלות הדברים. נו, אז תגיד לי ר' אריה, ההתנהלות 
שלך איננה מעידה על יראת שמים? ההתנהגות שלך תפורה בדיוק לצואה 
המצאתי  לא  כמוני,  נוהג  יהודי  כל  נו,  "נו,  נבוך  אריה  ר'  שלי!!!".  אבא  של 
כאן משהו חדש". יומים אחר כך הם נפגשו. דירה חדשה בת 4 חדרים בעיר 

חרדית היתה תנובת המפגש הלילי.

אחרי חנוכת הבית ירדו רן ור' אריה במדרגות. "אני לא מאמין, אתה עדיין 
מהשמים!"  מתנה  גדול  כסף  קיבלת  אותה,  תחליף  הסובארו?!  את  סוחב 
השתאה רן. "אשתי לא מעוניינת במכונית אחרת בעד שום הון שבעולם... 
אריה  ר  סיכם  מחייכת",  ותמיד  מבורכת  היא  הזו  שהסובארו  אומרת  היא 
דרורי, והיישיר מבט חד בפח החלוד של מכסה המנוע, שבאמת חשף חיוך 

חביב במירווח שבין המיכסה החלוד לרדיאטור.
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(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

מאחורי הסיפור
דומני  סיפורנו,  גיבורת  האופיינית,  הסובארו  מן  המבטיח  לחיוך  מעבר 
שומרי  עסקים  חיזוק  נושא  את  ולעורר  להתחזק  עלינו  לפעם  שמפעם 
שבת. באשר לי, בעקבות הסיפור הנ"ל שהגיע לאוזני מאברך חשוב המצוי 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי להתחזק באמת הזאת, שההשתדלות 
בדרך  כי  התפילה.  להיות  צריכה  חזקה  הכי 
שלי,  בתוכניות  שיבוש  איזה  כשקורה  כלל, 
הולך  לא  כשמשהו  בעיה,  איזה  כשמתעוררת 
אני  התפילה.  את  לרגע  שוכח  אני  שרצינו,  כמו 
קודם כל מזדרז לפעול, לעשות דברים, להרים 
שהם  מאמין  שאני  אדם  בני  לפגוש  טלפונים, 
יכולים לעזור לי, לבקש מהם, להתחנן אליהם, 
ללחוץ עליהם, לנדנד להם, ועוד כל מיני דברים 
וכשדברים  ידי...  ועוצם  כוחי  בעצם  שהם 
כך  כל  מעצמי,  מרוצה  כך  כל  אני  מסתדרים 
בטוח שאפשר ללמוד ממני. וגם אם אני מרים 
פתרון  אין  כשעוד  אליך  ומתפלל  הראש  את 
אתה  רק  שבעצם  הרגשה  מתוך  לא  זה  לבעיה, 
דבר  לפנות  אבא  לי  תעזור  אותי.  להושיע  יכול 
הלב.  מעומק  בתפילה  להרבות  אליך.  ראשון 
איזה  לא  זה  חשוב,  הכי  הדבר  שזה  לזכור 
קודם. וכשהדברים  שעשיתי  מה  'תוספת' לכל 
מסתדרים תשמור עלי מהגאווה אבא, תעזור לי 
והכוח  והרצון  המחשבה  ממך.  הכל  שזה  לזכור 
לעשות, זה הכל אתה נתת לי, לזכור שבלעדיך 

יכול  לא  דבר  ששום  לקרות,  יכול  לא  דבר  שום 
להצליח.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

כשאני בתוך הניסיון, בתוך הצרה ח"ו, בתוך 
העיניים  מול  רואה  שאני  כשמה  ה"תיקון", 
איתי  שאתה  לזכור  אז  לי  תעזור  חושך,  רק  זה 
כי  עכשיו.  עד  שהיה  כמו  אותי,  תושיע  ושאתה 
לוקח לי זמן עד שאני מתחבר אליך מחדש, עד 
שאני יכול להוציא מהפה את המשפט - גם זה 
מאת ה' וגם זה לטובה. ועוד קצת זמן עד שאני 
וחוזר  הלב  בתוך  האלה  המשפטים  את  מרגיש 

לשמחה שלי.
אני כל כך מקנא באנשים עם אמונה חזקה 
הכל  אומרים  מייד  הם  להם  קורה  שלא  שמה 
נראה  נשברים,  לא  הם  מהמלך,  הכל  ה',  מאת 
להגיד  ואפילו  בקלות  הכל  לקבל  יודעים  שהם 
תודה. זכה אותי כל פעם שקורה משהו כזה ח"ו, 
שאני מיד אתחבר אליך, שאני מייד אזכור שאין 
אתה  לי  שקורה  מה  שבכל  לבד,  אני  שבה  צרה 
תמיד איתי. שאני אזכור לפרוש ידיים לצדדים, 
להרים ראש למעלה, לנשום עמוק ולהגיד בקול 

רם: יש ה' בשמים, אז מה אני דואג.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לי  שיש  מרגיש  באמת  שאני  רגעים  יש 
שאני  הרגעים  אלה  כלום.  לי  חסר  שלא  הכל. 
אין  באמת  אז  איתך.  מחובק  שאני  בדביקות, 
מאושר ממני. אך רוב הזמן אין לי את זה אבא. 
חסר לי כסף ואין לי כוח וחסר לי זמן וחסרים 
מישהו  רואה  אני  ואם  דברים.  מיני  כל  עוד  לי 
שיש לו יותר ממני, שהוא קיבל משהו יותר טוב 
ממה שאני קיבלתי, למרות שלפי דעתי מגיע לי 
נופל  קצת  מקנא,  קצת  אני  אז  לו,  מאשר  יותר 
לא  עדיין  שאני  איפה  הצליח  הוא  ואם  ברוחי 

הצלחתי, אז קשה לי לשמוח בשמחתו.
הזה  בתענוג  אזכה  שאני  אבא  לי  תעזור 
להם,  שיש  מה  כל  עם  ששמחים  אדם  בני  של 
והם בכלל לא מסתכלים לצדדים. תעזור לי אף 
פעם לא להרגיש מקופח, אף פעם לא להרגיש 
להתלונן,  לא  פעם  אף  קיבלתי,  ולא  לי  שמגיע 
לשמוח  תמיד  ממורמר,  להיות  לא  פעם  אף 
בחלקי ולהיות מרוצה מאיך שאתה אבא מנהיג 

אותי בכל העניינים.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

והיה  דלק.  תחנת  לכל  אכנס  ולא  נוקב,  נפש  חשבון  עשיתי  הדברים  בסוד 
זה שכרי.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לאומן לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א

 טל.  050-4178148, 02-5374711

םםם בבבבלללללללבבבבבבבבדדדדדדדדדדהההההההההההאאאאאאאשש שששל  ת לנש

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 077-2611000-5-7 (בעלות שיחה רגילה)
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

וישלח

בס"ד

358 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:15, ת"א 17:16גלי

”וישתחו שבע  פעמים עד גישתו עד אחיו“
שאלה: לשם מה נצרך כפל הלשון ”עד גישתו 

עד אחיו“?
הפנים  ”כמים  אומר  המלך  שלמה  תשובה: 
לפנים כן לב האדם לאדם“ כפי שאני מתייחס 

לזולת כך היחס שאני אקבל ממנו. 
ופניו  איש   400 עם  מגיע  שעשיו  יעקב  ידע 
לעשיו  היחס  את  יעקב  שינה  לשלום,  אינם 
וזה  לעשיו  והתבטלות  חיבה  גילויי  וגילה 

באמת השפיע על עשיו והוא נישק אותו...
סיפור שימחיש את מאמר שלמה המלך:

מלון  בית  יש  שבעיר  שמעה  כפרית  אישה 
אחד.  ליום  מלכה  כמו  שם  להרגיש  ואפשר 
חסכה מכספה, נגשה לפקיד הקבלה עם שקית 
שבמידה  והוסיפה  חדר  וביקשה  מטבעות 
ואין מספיק כסף שייתן לה שותפה לחדר אך 

שתהיה נחמדה... 
לקח הפקיד את הכסף ונתן לה מפתח לחדר. 

כשנכנסה לחדר ראתה שם אישה נוספת. 
כאן?‘  עושה  את  ’מה  בכעס-  אליה  פנתה 
’מה את עושה כאן?! תצאי  והיא השיבה לה: 

החוצה!‘.
לאחר  שבחדר.  האישה  השיבה  את!‘  ’תצאי 
נתת  ”למה  ושאלה:  לפקיד  ירדה  וכעס  ויכוח 

לי שותפה כזו?! בקשתי שותפה נחמדה?!“ 
מדברת  היא  מה  על  לרגע  הבין  לא  הפקיד 
ראתה  לא  הזו  שהאישה הפשוטה  שקלט  עד 
מימיה מראה. השיב לה הפקיד: אם תתייחסי 

אליה יפה היא תהיה נחמדה מאד. 
אכן, האישה עלתה לחדר ולא שבה עוד...

כן הוא הנמשל: 
 - לאדם“  האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  ”כמים 
יחס  ולתת  עצמנו  על  להתעלות  נדע  אנו  אם 
הרי שהם ישנו  מועדף לאלו השונאים אותנו 

את יחסם אלינו...
אחרו  לא  והתוצאות  יעקב  פעל  זו  בדרך 

לבוא...

נלמד מהפרשהחינוך ילדים - במסירות נפש

”ויירא יעקב מאוד ויצר לו“ 
פרש“י וייצר לו – אם יהרוג הוא את אחרים. לכאורה יש להבין מדוע 
וכמו  שיהרגנו,  הוא  בדין  והלא  עשיו  את  יהרוג  פן  יעקב  חושש  היה 
שאמרו חז“ל בתלמוד הבא להרגך השכם להורגו? ונראה לומר כי הנה 
אמרו חכמינו על נירון קיסר שהיה ממלכי אדום ונתגייר,  ויצא ממנו 
שכתב  וזהו  אחרים,  בשם  נקרא  מאיר  רבי  טעמא  ומהאי  מאיר  רבי 
שמא  אבינו  ליעקב  לו  היה  צר  אחרים  יהרוג  שמא  לו  –“ויצר  רש“י 
יהרוג את  עשיו, שממנו עתיד לצאת רבי מאיר המכונה בשם אחרים. 
ילדים  חינוך  של  הקודש  במלאכת  העוסקים  שכל  להסיק  יש  ומכאן 
או תלמידים אין להם להתייאש בטענה שאפסו הסיכויים לשנות את 
טמונים  כוחות  אלו  לדעת  יכולים  אנו  אין  כי  למוטב.  ולהשיבו  הילד 
שיש  ולהבין  לדעת  עלינו  אלו,  כוחות  עם  להגיע  יכול  ולהיכן  בילד, 

ילדים שההשקעה בהם דורשת מאמץ ומסירות נפש אין קץ. 
להשקיע  היא  חובתינו  לקב“ה,  נשאיר  למעשינו  התוצאות  את 
בן  יוחנן  ר‘  על  פ“א)  (תרומות  בירושלמי  שמסופר  וכמו  ובמסירות, 
גודגדא, אחד מגדולי התנאים שפגעה בו יד ה‘ וכל בניו היו חרשים ל“ע, 
ובנוסף לכל זה, ילדה בתו שני בנים אלימים. ר‘ יוחנן בן גודגדא הבין 
שמן השמים דורשים ממנו לתקן את בניו ולהעלותם לדרגה המירבית. 
ותעצומות,  עוז  יוחנן  ר‘  אזר  לכך  אי  אליה,   להגיע  מסוגל  שחרש 
התעלם מכל הקשיים והתמסר במלא כוחותיו ללמד את הילדים הללו 
תורה ודעת, והבה נראה לאיזה דרגה הגיעו: הגמ‘ מספרת מעשה בבניו 
של ר‘ יוחנן שהיו כולם חרשין והיו כל הטהרות שבירושלים נעשים 
יכולים  היו  שבה  לדרגה  שהגיעו  הרבה  היו  שלא  למרות  גביהם.  על 
להורות בענייני טהרות בירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים, כיון 
שהיו צריכים לכך ידיעה רבה עד מאוד בהלכות טומאה וטהרה. ובכ“ז 
בניו של ר‘ יוחנן הוכשרו לכך הגם שהיו חרשים. ולמרות כל הקשיים 
והכוחות  אביהם,  אצל  שראו  והטהרה  הקדושה  בדרכם.  שעמדו 
כמנוף   – להם  שמשו  וליראה  לתורה  בחינוכם  שהשקיע  העילאיים 
ללימוד תורה. ובני ביתו של ר‘ יוחנן בן גודגדא, לא הסתפקו בכך אלא 
וישבו  אחריו  הם  נכנסו  המדרש,   לבית  מגיע  רבי  כשהיה  פעם  בכל 
לידו, וכשהחל לומר את שיעורו היו מנענעים בראשם ובשפתותיהם, 
שהם  התגלה  ואז  ונרפאו,  רחמים,  עליהם  וביקש  רבי  שהתפלל  עד 

שולטים בכל התורה כולה, 
הבה נתחזק ונאמין בילדינו וביכולתם, נתפלל עליהם ונבקש מהקב“ה 

שיסייע לנו במלאכת קודש זו.       

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:00, ת"א 16:14



סיפור השבוע

הגביר“  כל ”שבתי  בפי  הנקרא  שבתי  היה  טוב  לב  ובעל  גדול  עשיר 
שהיה גר באחת הערים הגדולות בפולין, אלא שהיהודים היו במתי 
מעט. מדי פעם כשחש בדידות או שנתקף צמאון רוחני יצא לנסיעה 
ללובלין אל רבו ה“חוזה“ הקדוש, ונהג לקחת עמו סכומי כסף גדולים 
אשר  החסידים  וברעיו  וביתו,  ה“חוזה“  ברבי  רחבה  ביד  לתמוך  כדי 

בלובלין. 
גלגל חוזר בעולם וגם גלגל מזלו של שבתי שהיה תמיד למעלה ירד 
כפועל  הרגל.  את  ופשט  מנכסיו  ירד  ושבתי  סגריר,  יום  בא  פתאום. 
יוצא מכך פסק מלנסוע אל רבו. בוש להראות את פניו בלובלין כשאין 
שמבורכים  לחסידים  לחלק  וצדקה  לרבי,  ל“פדיון“  כסף  באמתחתו 

היו במעלות רבות ונאות, ואחת מהן ”יאה עניותא לישראל“.
מצבו הלך והידרדר מיום ליום, עד שנאלץ למכור את ביתו המרווח 
והיפה שעליו היתה גאוותו, ורק כותנתו אשר לעורו נותרה לו לשלל. 
כאשר הבין כי אם לא יעבוד למחייתו בעבודה כלשהי יגווע מרעב, 

הפך לסבל פשוט, וסחב על גבו המעודן משאות כבדים.
והגויים  מועטים,  יהודים  שהיו  לעיל,  הזכרנו  שבתי,  של  ובעירו 
לעומתם, נוצרים אדוקים, היו רבים, ואף על פי כן, הכומר לא התייאש 

מכל יהודי, ולא בחל בשום אמצעי כדי להביאו לשמד.
שירד  הגביר  של  מצבו  את  לנצל  מרושע,  רעיון  הגה  הזדוני  מוחו 
שבתי  את  רואה  שהיה  פעם  בכל  לפתותו.  דרך  בכל  וניסה  מנכסיו, 
נאנח נאנק ונאבק תחת משאו, היה לוחש לו: ”אם תמיר דתך אשיבך 
לשמוע  כלל  רצה  לא  שבתי  כי  לציין  למותר  הקודם“.  למעמדך 
”שקץ  בתיעוב:  הצידה  רוקק  והיה  המשוקץ,  הכומר  של  דבריו  את 
תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא“. אלא, שייסורי העניות דכדכו 
את רוחה של זוגתו עד  לבלי נשוא. רגילה היתה מלפנים, כאשתו של 
הגביר הגדול, לצעוד על משי וכלי מילת, וכעת חבקה אשפתות. יום 
אחד פנתה אל שבתי ודמעתה מתגלגלת על לחיה ”יסלח לי אלוקי, 
אבל אולי כן תשמע לעצת הכומר. מה איכפת לך? רק תעמיד פנים 
כאילו אתה משתמד. תהיה גוי למראית עין ויהודי נאמן בבית ובלב, 

כפי שהיית משכבר הימים“.
כיון שהיה יהודי פשוט והנסיון גדול מכוחותיו, התפתה שבתי לאחר 
ההבל  מדברי  לבסוף  והשתכנע  מנוח,  לו  נתנה  שלא  שבועות  כמה 

של אשתו.
לבית  נכנס  העולם.  ומבורא  היהודית  מהדת  להיפרד  החליט  הוא 
עולם,  של  ”רבונו  שבור:  מלב  ובכה  הקודש  ארון  את  פתח  הכנסת, 
אתה יודע את האמת כי אני אנוס לבצע את הצעד הנורא הזה. גלוי 
וידוע לפניך כי אם היתה בידי אפשרות אחרת, אילו היתה לי פרנסה, 
לא הייתי מעלה על דעתי לעקור את עצמי מקרב העם היהודי, אבל 
באו מים עד נפש, אין לי אפילו פרוסת לחם בבית, ואני מוכרח לשמוע 

בקולה של האשה. בטוחני שאתה מבין אותי ואינך כועס עלי...“
סיים את תפילתו, נפרד מבית הכנסת – הן לא יפקוד אותו עוד, ויצא 
החוצה.  ומבית הכנסת הודיע לאשתו כי הוא נוסע ללובלין להיפרד 
התועלת  ”מה  כגוי.  לרבו  שיסע  הדעת  על  יעלה  לא  שהרי  מרבו, 
אלא  הנסיעה,  מרעיון  להניאו  אשתו  ניסתה  זו“  מנסיעה  לך  תצמח 
שהפעם לא רצה לשמוע בקולה. כאן נאטמו אוזניו, הוא לא ישתמד 

לפני שייפרד מרבו.
והעבודת  העניות  פנימה.  הרבי  אל  להיכנס  בידו  עלה  רב  בקושי 
ואנשי  הגבאי  גבו.  את  וכפפה  פניו  את  השחירה  המפרכת  הסבלות 
החצר לא הכירוהו, ואך בקושי עלה בידו לשדלם שייאותו להכניסו 
אל הרבי. ”רבי, הפעם אינני בא בתורת חסיד אצל רבו“, פתח ואמר. 
להיפרד  אלא,  ברכה.  ליטול  ולא  ומוסר  תורה  ללמוד  באתי  ”לא 
מסכה  פני  על  ולעטות  היהודי  העם  את  לעזוב  עומד  אני  לשלום. 
של גוי. אהיה גוי למראית העין ויהודי בתוככי לבי פנימה... אחרי כן 
כמובן לא אוכל לבוא עוד ללובלין“. ”אם אתה יודע בעצמך שזה צעד 
כה מאוס, מה גורם לך לעשות זאת?“ השתאה ה“חוזה“. ”כשל כוח 
נעשיתי  התרוששתי,  מנכסי  נפש. ”ירדתי  במר  שבתי  השיב  הסבל“ 
סבל! אינני מסוגל לשאת עוד על שכמי, תרתי משמע. לא משאות 

על גבי הנשבר, ולא סבל העניות הנוראה“.
”בנוהג שבעולם, כאשר יש לאי מי טענה על רעהו, הולך הוא לבית 

מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך
”הדיינים  פיוסים,  בדברי  אוזניו  את  החוזה  סיבר  ותובעו“.  הדין 
שומעים את טענותיו. אם צודק, הרי שעל הנתבע לשלם לו את אשר 
נזמן  עולם.  של  מנהגו  ננהג  הבה  שמיא?  כלפי  טענות  לך  יש  תבעו. 
את טענותיך, ואם  תטען  בית דין.  לכאן שלשה דיינים ונושיב מושב 
תצדק, תהא סמוך ובטוח שהקב“ה ישיב לך את כל הונך עד האגורה 

האחרונה“.
”מאז ומתמיד שמעתי בקול הרבי“, ענה שבתי, ”גם עכשיו לא אשנה 

ואנהג בדיוק לפי דברי הרבי“.
תיכף הוכנסו אל הקודש פנימה שלשה דיינים: ”החל לטעון טענותיך“ 

צווה החוזה על שבתי. ”קודם שומעים התובע“.
”כל ימי עושרי חילקתי כספי לכל דבר צדקה“, פתח שבתי בקול בוכים, 
”תמכתי בתלמידי חכמים ובעניים. מעולם לא בדקתי בציציותיו של 
עניות  לי  מגיעה  מדוע  אלי.  שפנה  מי  לכל  יפה  בעין  ותרמתי  יהודי 

שכזו?“
נשמע  וזה?“,  זה  במקום  וזה,  זה  ביום  עברת  פלונית  חמורה  ”עבירה 
קולו של החוזה, שעיניו הטהורות היו צופיות מסוף העולם ועד סופו, 
דיין?“  ואין  דין  שאין  חשבת  וכי  ממעמדך,  לרדת  עליך  נגזר  ”בגללה 
ושוב נשמע קולו של הרבי: ”ועבירה חמורה פלונית אחרת שעשית?“ 
ועוד כל מיני חטאים, והרבי החל לפרסם אחת לאחת...שבתי החוויר 
הזאת  התועבה  נעשתה  ”אכן  הדין.  בבית  נחשף  קלונו  כל  כסיד, 
את  לטעון  התובע  סיים  הרבי“,  הזכיר  אשר  כל  את  עברתי  בישראל. 
הוא  שהקב“ה  בודאי  הדין  מצד  פסקו:  את  הוציא  והחוזה  טענותיו, 
לפנים  אבל  לעשירות.  זכות  לו  ואין  חטא  שבתי  במשפטו,  הצודק 
משורת הדין, מכיון שהקב“ה מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו. אם 
ייטיב שבתי את דרכיו מהיום ולא יוסיף לחטוא, ישיב לו הקב“ה את 
הונו שהיה לו קודם שנתגלגל לעניות“. ”נותנים אנו לשבתי ארבעים 
אחר  לאיש  שבתי,  יהפוך  הזה  הזמן  בתוך  אם  דרכיו,  את  לשפר  יום 
וייטיב דרכיו, ינהג הקב“ה עמו לפנים משורת הדין וישיבו על מעמדו 
כמקדם“. והוא ביקש מבית הדין לכתוב את דבריו כ“פסק דין“, והפסק 

ניתן לשבתי שנסע לביתו שמח וטוב לב.
כפי שקיבל על עצמו, השתנה שבתי ללא הכר ונעשה לבריה חדשה. 

עבר שבוע ועוד שבוע והוא הולך ומתעלה הולך ומזדכך.
בתום ארבעים יום עמד שבתי בשוק כשלפתע חלפה על פניו כרכרתו 
המפוארת של אחד השרים. פתאום עצרה לידו, ראשו של הרוכב הציץ 
החוצה, קרא לשבתי וביקשו לטלטל חבילה מן המרכבה אל המלון בו 
נכנס  המלון,  לעבר  מתגלגלת  הכרכרה  בעוד  ימים.  כמה  השר  ישהה 
של  החבילה  את  להוריד  חדר  לאיזה  המלון  בעל  אצל  לברר  הסבל 
את  כשראה  אבל  השר,  של  בואו  על  כלל  ידע  לא  המלון  בעל  השר. 

הכרכרה המפוארת ניגש בבהלה להכין את החדר המפואר.
ומשם  כאן  החבילה  את  ”הורד  הרוכב,  אליו  פנה  טובה“  לי  ”עשה 
תסחב אותה אל המלון פנימה, גרוני ניחר מצמא ובבית מרזח הקרוב 

ממתין לי בקבוק גדול של ויסקי“.
והמתין  החבילה  את  הוריד  השר?  של  הרוכב  עם  להתווכח  יעז  מי 

לתשלום שכרו ”כשיבוא השר הוא ישלם לך את שכרך, תמתין כאן“.
לסחוב  נאלץ  ורצוץ  שבור  לשוא!  ההמתנה,  נמשכה  שעות  שלש 
ומעד  צעדיו  על  השגיח  לא  לביתו  כשנכנס  לביתו.  עד  החבילה  את 
על מפתן הבית. מן הנפילה נקרעה החבילה, והנה עשרות רבות של 
מטבעות זהב מתגלגלים ברחבי הבית. מפזזים בברק נפלא מכל פינה 

ומצלצלים בצלצול משמח לבב אנוש.
שבתי וזוגתו ירדו על הברכיים והחלו אוספים את המטבעות כאחוזי 
הסך  כולם.  המטבעות  את  לספור  החלו  קצרה,  מנוחה  לאחר  תזזית. 
הכולל היה שווה בדיוק לסך של הזמן בימי עושרו הגדול! עברו כמה 
מכל  למעלה  ההון.  את  לדרוש  הופיעו  לא  עגלון  או  שר  ושום  ימים 
ביום  הפסק  את  שקיים  ”הנתבע“  זה  היה  כי  לשבתי  התברר  ספק 

הארבעים כפי שנקבע בבית דין...
שבתי שב לעשירותו כבימי תפארתו. הפעם הקפיד לשמור על קלה 
צמחה  מבורך,  היה  בה  הצדקה  מידת  גם  ויתור.  שום  ללא  כבחמורה 

ועשתה פרי כפל כפליים.
ללמדך שגם עושר וגם בריאות וגם נחת, מעשיך יקרבוך או ירחקוך.



פרפראות לתורה

הצילני נא מיד אחי מיד עשיו
אומות   = ”עשיו“  מול  להתנהל  איך  אותנו  מלמדת  עשיו  מול  יעקב  של  וההתנהלות  הפרשה  כל  וקובע:  עיננו  את  מאיר  הרמב“ן 

העולם במהלך הדורות. 
לדוגמא: לדעת שה‘ תמיד יציל את בני ישראל כפי שהציל את יעקב... 

לעשות את ההשתדלות להינצל כפי שעשה יעקב. 
לא לבטוח בעצמנו כפי שיעקב לא בטח בעצמו, ”קטנתי מכל החסדים“. 

תמיד צריכים להכין את עצמנו לשלושה דברים: 
א) תפילה ב) דורון ג) מלחמה. 

כך עלינו לנהוג - כפי שעשה יעקב.
רמז נוסף אומר הרמב“ן: לעולם לא יצליחו בני עשיו למחות את שמנו. 

אם יעקב אומר ”והיה המחנה הנותר לפליטה“ זה אומר שזה לדורות אם יקום מלך וינסה לחסל את העם היהודי במקום אחד, יקום 
מלך אחר שיציל אותם במקום אחר... 

זאת אומרת - לא תהיה כליה מוחלטת על עם ישראל.
”ויפצר בו ויקח“ – אומר הרב חיים מבריסק אם התורה אומרת שמפצירים בגוי אז הוא לוקח. אין דבר כזה שהוא לא ייקח שוחד, 

צריך לדעת איך להפציר בו...  והוא אמר זאת בהקשר לסיפור הבא:
כשראש העיר רצה לסגור את הבית הספר היהודי בעיר ולא הצליחו לשחד אותו עמד הרב על דעתו שלא ניתן להתייאש - צריך 

לדעת איך לשחד... ולהפציר... ובאמת בא אחד מהקהילה היהודית ואמר לרב - תן לי את הכסף - אני אצליח.
הוא לקח מהרב 10,000 רובל וקבע פגישה עם ראש העיר, היה זה יום אביבי,  הוא הגיע עם כובע שלג, דובון וערדליים. הוא ניצב 

לפני ראש העיר וזה שואל אותו ’מה קרה, פורים היום‘?! 
אומר לו היהודי ”פשוט אימא שלי באה אלי בחלום ואמרה שהיום ב13:00 ירד שלג!“ ראש העיר צחק. 

אמר לו האיש- ”אתה לא מאמין לי? בא נתערב על 10,000 רובל. אני אחזור בשעה 17:00, אם ירד אתה נותן לי 10 אלף, ואם לא אני 
נותן לך“... והסכימו. לאחר מכן שאל ראש העיר: ”ומה רצית?“ אמר לו היהודי: ”בשעה 17:00 כשאני חוזר נדבר כבר...“

בשעה היעודה הוא מגיע ואומר לראש העיר: ”אימא שלי עבדה עלי... קח 10,000 רובל מילה זו מילה!... זו פעם ראשונה שזה לא 
עובד“...  ראש העיר אומר לו - תשמע, כל הכבוד, יש לך מילה!... לשעת כושר זו חיכה מיודענו ומבקש: ”לגבי בית הספר היהודי... 

אם אפשר לדחות את ההחלטה לעוד שנה?...“    חייך ראש העיר ואמר: ”אתה אדם עם מילה – אין שום בעיה!“...
וכך הצליח אותו אדם לבטל את ההחלטה בדרך מיוחדת של שוחד...

זהו ”וייפצר בו וייקח“ – צריך לדעת איך להפציר ועשיו ייקח גם ייקח את השוחד...

פינת ההלכה - הלכות ריבית

השאלת אופניים למלווה - האם נחשב בפרהסיא
שאלה: בחור לווה מחבירו 500 ₪, אחר כמה ימים רוצה המלוה לשאול מהלווה את האופניים לכמה שעות, והמלוה כבר רגיל כמה פעמים לשאול האופניים 

מהלוה, והלוה מסכים להשאילו לא בגלל ההלואה רק משום שהוא חבירו. 
האם יש בזה איסור, שהרי נפסק בשו“ע (סי‘ קס סעיף ז) שאסור לעשות למלווה טובות בפרהסיא, אף דברים שאינו עושה בגלל ההלוואה. ולכאורה הרי 

המלווה משתמש באופניים ברחוב לעיני כולם, וא“כ הרי זה בפרהסיא. 
תשובה: אינו נקרא דבר של פרהסיא ולכן אם היה משאילו גם בלא ההלוואה- מותר.  

סברת הדברים: הנה בתוס‘ (ב“מ סד, בד“ה אבל) מובא האיסור של בפרהסיא, בזה הלשון: ”דדווקא במילי דפרהסיא ואוושא טובא אסור וכו‘ כגון: לדור 
בחצירו ולתקוף בעבדו, אבל להשאיל כליו או סוסו מותר“. ולכאורה צ“ב, מ“ש לדור בחצירו דנחשב לפרהסיא, מלהשאיל סוסו, דהרי גם עם סוס רוכבים 

בחוצות עיר, ולמה לא נחשב למילי דפרהסיא כמו להשתמש בעבד.
ונראה דהחילוק הוא פשוט, עבד הוא דבר שכולם יודעים שעבד פלוני שייך לאדון פלוני, ולכן כשהמלווה משתמש בו נראה לעין כולם שהלווה נתן למלווה 
תמורת  חצר  לו  נתן  שהלווה  לכולם  ניכר  המלווה  את  שם  כשרואים  ולכן  החצר,  בעל  מיהו  יודעים  שכולם  דבר  הוא  חצר  גם  בה,  להשתמש  עבדו  את 

ההלוואה. 
שונה מהם הוא סוס, שכל הסוסים נראים דומים אחד לשני, ואין ביניהם הבדל מהותי הניכר לעין כל, ולכן אף שהמלווה משתמש בו לעיני כולם אינו ניכר 
שקיבלו מהלווה, וכמו שלא יעלה על דעת, שלשאול ’כיפה‘ מהלווה יש בזה האיסור של בפרהסיא, שהרי הולך עם הכיפה לעיני כולם, דאף אחד אינו יודע 

ממי קיבל את הכיפה וכל הכיפות דומות אחד לשני, כן הוא גם בסוס שאינו ניכר ששייך ללווה.
ואף שיש מומחים או מקורבים של הלווה שמבחינים מיד שהסוס הוא של הלווה, אין בזה איסור, דהאיסור של בפרהסיא הוא רק בדבר הניכר לעין כולם 

שהמלווה משתמש בנכסי הלווה, ולא לדבר שניכר רק לחדי הראייה. 
ונראה א“כ, דהוא הדין לאופניים דאף שהמלווה משתמש בזה ברחוב לעיני כולם, מ“מ רוב האופניים דומות זו לזו ואינו ניכר לכולם שאופניים זו הוא של 

הלווה, וא“כ אין בזה האיסור של בפרהסיא. 
וא“כ  דומה,  מכונית  להם  שיש  אנשים  כמה  אחד  באזור  למצוא  וקשה  סוגים  הרבה  יש  דבמכונית  לפרהסיא,  דנחשב  מכונית,  להשאלת  דומה  זה  ואין 

כשהמלווה שואל את המכונית של הלווה ניכר לכולם שהוא נוסע במכונית של הלווה ויש בזה האיסור של ’בפרהסיא‘.
השאלת רכב של חברת השכרה

ולפי זה נראה להלכה, דגם במכונית שיש איסור להשאילו היינו רק ברכב הפרטי של הלווה, דבזה ניכר לכולם שהרכב הוא של הלווה, ולכן כשהמלוה משתמש 
מילתא  נקרא  ולא  ההלואה  בלא  גם  משאילו  שהיה  באופן  למלוה  להשאילו  מותר  השכרה  מחברת  רכב  שכר  הלווה  אם  אבל  דפרהסיא,  מילתא  הוי  בה 

דפרהסיא דאף שכולם רואים איך שהמלווה נוסע במכונית, מ“מ אינו ידוע לכולם שהרכב הוא של הלווה והרי זה כסוס שלא נקרא מילתא דפרהסיא.  

מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 
לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882




