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  דבר העורך

שרו של ) מלאךל יעקב אבינובפרשה מסופר על המאבק בין 
. חזור לדרכובחוזקה ולא נתן ל אחזו, יעקב אבינו נצחו .(עשו

ר: "המלאך ביקש מיעקב ָשחַׁ ֵחִני ִכי ָעָלה הַׁ לְּ אבינו  יעקב! "שַׁ
השיב לו  !?"מדוע אתה חושש פן יעלה השחר: "שאלו

לא הגיע זמני  ,שנברא העולםמלאך אני ומיום : "המלאך
הרשה לי  ,אנא. עד היום הזה, ה"לומר שירה לפני הקב

 אמר לו יעקב". ברךית' לעלות לשמים ולשורר לכבוד ה
ָתִני: "אבינו כְּ ֵלֲחָך ִכי ִאם ֵברַׁ   ."ֹלא ֲאשַׁ

ָרֵאל: "אמר לו המלאך ָך ִכי ִאם ִישְּ ֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִשמְּ ִכי , ֹלא יַׁ
תּוָכלקִ ִעם ֱאֹלָשִריָת  ִעם ֲאָנִשים וַׁ המלאך הודה ליעקב  -" ים וְּ

אלא בשררה , על הברכות שלא לקח אותן בעקבה וברמאות
 . ( כשנתנן יצחק אבינו את הברכות ליעקב) ובגילוי פנים
ַאל יֲַׁעֹקב ִישְּ ֹיאֶמר, וַׁ ֶמָך: "וַׁ ִגיָדה ָנא שְּ ֹיאֶמר, "הַׁ ָלָמה ֶזה : "וַׁ

ַאל ִלשְּ  ָבֶרְך ֹאתֹו ָשם ...?ִמיִתשְּ יְּ  . "וַׁ
: המלאך עונה לו, שואל את המלאך לשמו אבינו כאשר יעקב

 ! ?"למה זה תשאל לשמי"
שכאשר היצר הרע  ,ל"זצ רבי שבתאי יודלביץאומר על כך 

! רק לא לחשוב - הוא מבקש ממנו דבר אחד, בא לאדם
, אל תעצור, חטוף בילויים והנאות ללא הפוגה: היצר אומר

, כי אם תשאל שאלות)... ואל תשאל שאלות, משיך לזרוםת
וברגע שתגלה , תרצה לדעת אם אני היצר הרע או היצר הטוב

 . ...(אז תתרחק ממני, שאני הוא היצר הרע
להסיח דעתו של אדם מן המצוות כדי  ,דרכו של היצר הרע

 כדי לצוד י תחבולות שונות"וזאת ע ,לטורדו מן העולם הבא
ימעט ככל האפשר בקיום המצוות ולימוד ברשתו וש אותו

 . התורה
 מעשה :'ברכת חיים'בספר כדי להמחיש זאת מופיע מעשה 

הלך והביאו . שהעלה בחכתו דג זהב נפלא, בדייג אחד
שמח בו המלך שמחה רבה והעניק לדייג . לארמון המלך

ראה המשנה למלך את הדבר והיתה . חמש מאות זהובים
הוא . ה כה גדולה בעבור דג אחדעינו צרה בדייג שקיבל מתנ

שלא יניחו לאיש להביא מתנות  ,הורה לכל שומרי הארמון
הפליג דייג אחד בים והעלה , למחרת היום. למלךמהיום 

הואיל ושמע . מרהיב בשלל צבעיו, בחכתו דג נדיר וססגוני
: חשב בלבו, שהמלך נתן חמש מאות זהובים בעבור דג זהב

 ! "זהובים בעבור דג זה ודאי אקבל אלף"
, אולם בשער עצרו השומר, נטל את הדג ועלה אל הארמון

 . ולא הועילו כל תחנוניו והוא לא הורשה לעבור
הניחני לתנו , אנא. הבט וראה ביופי הדג: "אמר לו הדייג
 ! "ואני אתחלק אתך בכסף שאקבל -למלך במתנה 

עבר הדייג בשער החומה . והניח לו לעבור ,השומרהסכים 
אין : "בפתח הארמון עצרו השומר הבא. החצרוחצה את 

והשומר , הבטיח לו הדייג חצי ממה שישאר בידו! "!!מעבר
נכנס הדייג לקומת הקרקע ולפני המדרגות . הרשה לו לעבור
וגם לו הבטיח הדייג מחצית , י שומר אחר"נצטווה לעצור ע

כך נעצר הדייג לפני המסדרון ולפני . ממה שישאר בידו
, שומרים ולכל אחד הבטיח מחצית משכרו 11האולם על ידי 

אורו . עד שהתייצב לפני המלך והגיש לפניו את הדג הנהדר
אמור אתה ונקוב ! "דג כה נפלא טרם ראה, עיניו של המלך

ברצוני ללקות אלפים . "אמר לו המלך -! "את שכרך
בקש זהובים ולא : "נדהם המלך. ענה הדייג -! "מלקות
ו רצוני ואבקשך להיות נוכח זה: "ענה הדייג! "מלקות

אך דע , רצונו של אדם הוא כבודו: "אמר המלך ".בהלקאתי
! "לך שמעולם לא קיבל אדם אלפיים מלקות ונותר בחיים

אתה תגזור את המלקות ואני לא , אל דאגה: "ענה הדייג
 "!... אקבל יותר ממכה אחת

 
 
 
 
 
 

 

 
, רצהרכן הדייג א. תמה המלך מאוד ואמר לעשות כדבריו

 "! חדל, די: "צעק הדייג. הונף השוט והונחת בין כתפיו
הלא אמרתי לך שלא תוכל לסבול את : "אמר לו המלך

אלא משום שלקיתי , לא זו הסיבה: "ענה הדייג"!... המכות
מי הם השותפים : "שאל המלך". יש לי שותפים לשכרי. די

משום שהבטחתי להם : "ענה הדייג? "ומדוע יתחייבו מלקות
השומר הראשון יקח : והרי לך החשבון. תחלק בשכרילה

מחצית , 011השני יקבל . מחצית השכר, מלקות 1111ממני 
 -החמישי . 100 -הרביעי . 001 -השלישי . מהמלקות הנותרות

. 15-כ –השביעי . 51.00 -והשישי . מחצית הנותר, 50.0
ת א. לי 0-לו ו 0נותרו  -ולעשירי  ,4 -התשיעי . 8-כ -והשמיני 

 ". 11-ואת השנייה יקבל השומר ה, האחת קבלתי אני
העניש את השומרים חומדי , צחק המלך לחכמתו של הדיג

השעה את המשנה למלך מתפקידו והעניק לדייג , הבצע
 . אלפיים זהובים במקום אותן אלפיים המלקות

היה בטוח שהוא עומד לזכות  ,שהשומר חומד הבצע ,נמצא
הערמומי הטעהו לחשב שאמנם בעוד שהדייג , באוצר בלום

 ... ולמעשה הסגירו לעונש ולמלקות, כן הוא
שאדם שפוי  ,היצר הרע יודע. העניין עם היצר הרע ךכ

פונה אל ? מה הוא עושה. בדעתו לא יסכים למרוד בקונו
אך הכל , מבטיח לאדם הנאות לאין סוף; השקר והתרמית

נוכח לפתע לדעת , כשהאדם שומע בקולו! שקר וכזב
 . שכל מטרתה היתה להפילו, הנאה היתה רגעית וחולפתשה

למה "שהיצר הרע מציג את עצמו במילים  ,הרב שךואומר 
אמנם יש לו שבע . כי למעשה אין לו שם, "זה תשאל לשמי

, דמיון בעצם והוא שמות כי הוא מחליף דמויות לפי העניין
כך , דהיינו כמו שלא ניתן לראותו בעיניים הטבעיות שלנו

  ...הכל דמיון, הזה בעולם' ההנאות'ל תעתועי גם כ
ונישא תפילתנו לבורא העלום שיצליח את דרכינו לעלות 

במצוות ובמעשים טובים ויסייע לנו , בתורה, בקדושה
ה "אומרת אלמלא הקב( לבקידושין )הגמרא . במלחמת היצר

 .עוזרו אינו יכול לו
 

 

…..... 
 

ַלח שְׁ  תוכן ענייני הפרשה - ַויִּ
 .ומלחמה ,תפילה ,דורון י"ע ,ֵעָשו עם ישהפגל מתכונן ביעק .א

 .קבנהר יבֹ  יעקב מעביר את בני משפחתו ורכושו .ב
המלאך מבשרו , ומנצח( ֵעָשושרו של ) יעקב נאבק עם מלאך .ג

 (.לג-ב דל) ואיסור אכילת גיד הנשה, "ישראל" שיקרא בשם

 ויעקב ֵעָשו שב לארץ אדוםכ "ואח ,יעקב נפגש עם ֵעָשו .ד
  (.לג) 'ומציב מזבח לה, קונה שדה, גיע לשכםמ

 .(לד)בת יעקב  מעשה שכם עם דינה .ה
 :(לה)קורות יעקב עד בואו לבית אביו בחברון  .ו

 .בני יעקב נטהרו ממלחמת שכם, אל - בנה מזבח בבית .א
 .(ובזה נרמזה גם פטירת רבקה) מות דבורה מינקת רבקה .ב
 .י"מבטיח לו את או" ישראל" בשםיעקב קורא ל' ה .ג
 .דת בנימין וקבורתה בדרך בית לחםירחל בל פטירת .ד
   ".ויהיו בני יעקב שנים עשר" ,חטאו של ראובן .ה
 .וקבורתו במערת המכפלהאבינו של יצחק  פטירתו .ו

רשימת נשיאי ארץ אדום  -ומשפחתו ֵעָשו  תולדות .ז
 .(פרק לו) ֵשִעירמשפחת ל שוומלכיה 

 

 ד"בס

 ו"תשע כסלו ב "י       ל"יה זצוק'בן גורג נ מרן הרב עובדיה יוסף"העלון מוקדש לע    'ו  שנה 323' עלון מס

 'ב וםערך בינש 508 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,11:11בשעה , 8השומר  ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות, "יקצורוברינה " במדרשת
ַלח   .א"שליט אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא ְׁ ש   ַוי ִּ



 

 

א ֵעָשו ֶאל ַהַמֲחֶנה הָ " אֶמר ִאם ָיבוֹּ  ַאַחת ְוִהָכהּוַויֹּ

ֵליָטה פְׁ ָאר לִּ שְׁ ָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהנִּ  (ט, לב) "וְׁ

, לתפלה, לדורון, התקין עצמו לשלשה דברים: י"וברש
  .י אבי אברהםקאל - לתפלה ...ולמלחמה

פרשת בלק )במאמר זה בחרנו להביא את דברי הזוהר הקדוש 
ויהי רצון שהדברים יגרמו לחיזוק . בעניין התפילה (ה"קצ
 .כל אחד בתפילתול

ח ָבא ָפתַׁ ִבי אַׁ גוֹ , רַׁ ֲעטֹוף וְּ ָעִני ִכי יַׁ ִפָלה לְּ ֹלָשה ֵהם ֶשָכתּוב . 'תְּ שְּ
ִפָלה ֶהֱעִמידּוהּו ָדָבר ֶזה, ָבֶהם תְּ ֶאָחד הּוא , ֶאָחד הּוא ֹמֶשה. וְּ

ֶאָחד הּוא ָעִני, ָדִוד ֵבר ָבֶהם, וְּ חַׁ ִנתְּ ָלל ָבֶהם וְּ ִאם ֹתאמַׁ . ֶשִנכְּ , רוְּ
ָנִביא, ֲהֵרי ָכתּוב ּקּוק הַׁ ֲחבַׁ ִפָלה לַׁ ָבָעה ֵהם, תְּ  . ֲהֵרי ַארְּ

ּקּוק (:ּוֵמִשיב) ר, ֲחבַׁ ִפָלה הּוא ָאמַׁ ל ִפי , ֹלא ִמשּום תְּ ַאף עַׁ וְּ
ִפָלה ָּקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶשָכתּוב בֹו תְּ הַׁ הֹוָדָאה הּוא לְּ ל , ֶשָבח וְּ עַׁ

ָעשָ , ֶשֱהֶחָיה אֹותוֹ  בּורֹותוְּ ִמית . ה ִעמֹו ִנִסים ּוגְּ ָנּה ֶשל שּונַׁ ִכי בְּ
 . ֶשֱהֶחָיה אֹותֹו ֱאִליָשע, ָהָיה

ִפָלה ָרִאים תְּ ִנקְּ ֹלָשה ֵהם הַׁ ֹמֶשה ִאיש ָהֱאֹלִקים :ֲאָבל שְּ ִפָלה לְּ  תְּ
ָאָדם ַאֵחר - ִפָלה זֹו ֶשֵאין ָכמֹוָה בְּ  . תְּ

ָדִוד ִפָלה לְּ ִפלָ  - תְּ ֶמֶלְך ַאֵחרתְּ ִפָלה ֶשֵאין ָכמֹוָה בְּ . ה זֹו ִהיא תְּ
ִפָלה ֶלָעִני ִפָלה ִהיא - תְּ ֹלָשה ִמי ֲחשּוָבה ִמכָֻּלן. תְּ שְּ ֵאלּו הַׁ ֱהֵוי , מְּ

ִפָלה ֶשל ָעִני, אֹוֵמר ִפָלה ֶשל ֹמֶשה. תְּ ִפָלה זֹו קֹוֶדֶמת ִלתְּ , תְּ
ִפָלה ֶשל ָדִוד קֹוֶדֶמת ִלתְּ ִפלֹות ָהעֹוָלםוְּ . וְּ ָאר תְּ . קֹוֶדֶמת ִמָכל שְּ

ם :(שֹוֵאלו) עַׁ טַׁ הּו הַׁ ֵלב (ּוֵמִשיב), מַׁ , ִמשּום ֶשָעִני הּוא ָשבּור הַׁ
ָכתּוב ֵרי ֵלב' ָקרֹוב ה, וְּ בְּ ִנשְּ ֶהָעִני עֹוֶשה ָתִמיד . לְּ ִעם  'ִריב'וְּ

ָּקדֹוש ָברּוְך הּוא בָ ה "והקב, הַׁ שֹוֵמעַׁ דְּ ִשיב וְּ קְּ  . ָריומַׁ
ֵלל מִ הֶשֶהָעִני  בשעה פַׁ ִפָלתוֹ תְּ ָכל , תְּ פֹוֵתחַׁ ָכל ֲחלֹונֹות ָהָרִקיעַׁ וְּ

ָלה  עְּ מַׁ ִפלֹות ָהעֹולֹות לְּ תְּ ָאר הַׁ ָשבּור , אֹוָתם אֹותֹו ֶהָעִני קדֹוחֶ שְּ
ֵלב ֲעטֹוף" :ֶשָכתּוב. הַׁ ָעִני ִכי יַׁ ִפָלה לְּ ָהָיה ָצִריְך לֹוָמר. "תְּ ִכי , וְּ

ֵטףִיתְּ  ֲעטֹוף, עַׁ הּו ִכי יַׁ ֵפרּוש הּוא, ֶאָלא ?מַׁ , הּוא עֹוֶשה ִאיחּור, הַׁ
ד ( דהיינו) ָנסֹות עַׁ ִפלֹות ֶשָבעֹוָלם ֶשֵאיָנן ִנכְּ ַאֵחר ָכל תְּ ֶשמְּ

ֶנֶסת ִפָלה ֶשלֹו ִנכְּ תְּ רה "והקב. ֶשהַׁ ִפלֹות , ָאמַׁ תְּ ָנה ָכל הַׁ ֲאֵחרְּ ִתתְּ
ֲעֶלה  ִפָלה זֹו תַׁ , ֵאיִני ָצִריְך ָכאן ֵבית ִדין ֶשָידּונּו ֵביֵנינּו, ֵאָליּותְּ

עֹומֹות ֶשלוֹ  רְּ תַׁ ֶייָנה הַׁ י ִתהְּ ָפנַׁ ֵדנּו, לְּ בַׁ ֶיה ִבלְּ הּוא ִנהְּ ֲאִני וְּ . וַׁ
עֹומֹותה "הקב רְּ תַׁ ֵאלּו הַׁ דֹו בְּ בַׁ יֵַׁחד ִבלְּ ִהיא, ִנתְּ ִפָלה הַׁ תְּ , בַׁ

ֵני ה, ֶשָכתּוב ִלפְּ פוֹ ' וְּ ֵני ה. ְך ִשיחוֹ ִישְּ אי', ִלפְּ דַׁ  . וַׁ
ִים שֹוֲאִלים ֵאלּו ָלֵאלּו ָשמַׁ ָבאֹות הַׁ ֶמה עֹוֵסק , ָכל צְּ , ה"הקבבַׁ

ֵדל תַׁ ֶמה ִמשְּ ִרים ָלֶהם. בַׁ ֵכִלים , אֹומְּ שּוָקה בַׁ יֵַׁחד ִבתְּ הּוא ִמתְּ
ֵרי ֵלב, ֶשלוֹ  בְּ ִנשְּ נּו בְּ יְּ הַׁ ה. דְּ ִעים מַׁ ת  כָֻּלם ֵאיָנם יֹודְּ ִפלַׁ ֲעֶשה ִמתְּ נַׁ
עֹומֹות ֶשלוֹ , ֶהָעִני רְּ תַׁ שּוָקה ֶלָעִני , (בגלל הצרות) ּוִמָכל הַׁ ִכי ֵאין תְּ

ָקדֹוש ֶמֶלְך הַׁ ֵני הַׁ עֹומֹות ִלפְּ רְּ תַׁ ָמעֹות בְּ ֶששֹוֵפְך דְּ ֵאין . ֶאָלא כְּ וְּ
שּוָקה ֵבל אֹוָתם ,ה"להקב תְּ קַׁ ֶשהּוא מְּ ָפכִ , ֶאָלא כְּ ִנשְּ ָפָניווְּ . ים לְּ

ִפלֹות ֶשָבעֹוָלם תְּ ָכל הַׁ ִעכּוב לְּ ִפָלה ֶשעֹוָשה ִאיחּור וְּ זֹו ִהיא תְּ  . וְּ
זוֹ  ִפָלה הַׁ תְּ ָמה ָיִמים בַׁ ֵכב כַׁ עַׁ ִנתְּ ִפָלתֹו וְּ ֵלל תְּ פַׁ ת , ֹמֶשה ִהתְּ ֵמֲחמַׁ

ת ֶהָעִני ִפלַׁ  . תְּ
ֲעֵרי הַׁ  ,ָדִוד ָרָאה ָכל שַׁ ֲחלֹונֹות וְּ ִים כָֻּלם מּוָכִנים ֶשָכל הַׁ ָשמַׁ

ת ֶהָעִני ִפלַׁ ח ִלתְּ ִהָפתַׁ ִפלֹות ֶשָבעֹוָלם, לְּ תְּ ָכל הַׁ ֵאין בְּ ה "שהקב, וְּ
ִשיב ָלּה ִמָיד קְּ ת ֶהָעִני, מַׁ ִפלַׁ מֹו ָעִני , כךֵכיָון ֶשָרָאה . ִכתְּ צְּ ָעָשה עַׁ

יֹון ֶאבְּ ל ָהָאֶרץ כָ , וְּ ב עַׁ ָישַׁ כּות וְּ לְּ מַׁ בּוש הַׁ ט לְּ יֹוןָפשַׁ ר , ֶאבְּ ָאמַׁ וְּ
ִפָלה ֵטה ה" :ֶשָכתּוב, תְּ ָדִוד הַׁ ִפָלה לְּ ְך ֲעֵנִני' תְּ נְּ ר. "ָאזְּ ִאם ֹתאמַׁ , וְּ
יֹון ֲאִני"ִמשּום , ָלָמה ֶאבְּ ר לֹו . "ִכי ָעִני וְּ ִכי , ָדִוד, ה"הקבָאמַׁ וְּ

ָלִכים ִגבֹוִרים ל מְּ ִליט עַׁ שַׁ ְך ֶמֶלְך וְּ צְּ , ֵאינְּ ָתה עֹוֶשה עַׁ אַׁ ְך ָעִני וְּ מְּ
יֹון ֶאבְּ ֹאֶפן ַאֵחר שינהִמָיד . וְּ ִפָלתֹו בְּ יֹון , תְּ ִמִלים ֶאבְּ ב הַׁ ָעזַׁ וְּ

ָעִני ר, וְּ ָאמַׁ ִשי ִכי ָחִסיד ָאִני: "וְּ פְּ ָרה נַׁ ִעם ָכל ֶזה. "ָשמְּ ֹכל , וְּ הַׁ
ָדִוד ֵהן ָחִסיד, ָהָיה בְּ ָעָזר. ֵהן ָעִני וְּ ִבי ֶאלְּ ר ֵליּה רַׁ ָיֶפה , ָאמַׁ

תָ  רְּ  .ָאמַׁ

 שצריך להתפלל אופןומה אומר הזוהר הקדוש ב
ָעָזר ִבי ֶאלְּ ר רַׁ ָּקדֹוש: "ָאמַׁ ֶמֶלְך הַׁ ֵני הַׁ ִפָלה ִלפְּ . "ֲהִרימֹוִתי ָיִדי ִבתְּ

נּו דְּ ִפָלה , ָלמַׁ תְּ ָלה חּוץ ִמבַׁ עְּ מַׁ ָהִרים ָיָדיו לְּ ָאסּור ָלָאָדם לְּ
ֲאדֹונוֹ  ֲחנּוִנים לַׁ תַׁ ָרכֹות ּובְּ  ' ִרימֹוִתי ָיִדי ֶאל ההֲ : "ֶשָכתּוב. ּוִבבְּ

יֹון ל-אֵ  ֵגם, "ֶעלְּ ָתרְּ לוֹ ָיִדי  ארמית, ּומְּ ִפָלה, ִבצְּ נּו ִבתְּ יְּ הַׁ ִכי . דְּ
יֹוִנים ָבִרים ֶעלְּ ִים ֵיש ָבֶהם דְּ ָידַׁ עֹות הַׁ בְּ ָתה ֲאִני עֹוֶשה ָכְך. ֶאצְּ עַׁ , וְּ

ִפָלה ֲאִני אֹוֵמר. ֶשֲאִני ֵמִרים ָיִדי ִבתְּ ֵדר ֵאלּו ֶשָכל ִמי , וַׁ סַׁ ֶשמְּ
ֵעיל ָכִרים לְּ ִנזְּ ָבָעה הַׁ ֲעֵלי ִקדּוש , ָהַארְּ ֲעִנִיים ֲחִסיִדים ֲעָבִדים ּובַׁ

ֵשם ִפי , הַׁ ֶזה , ֲאדֹונוֹ ( רצון)לְּ ִתּקּון הַׁ ֵחֶפץ ֵלב בַׁ מֹו בְּ צְּ עֹוֶשה עַׁ וְּ
ֶזה, ָכָראּוי ִתּקּון הַׁ ִפָלתֹו , (דלהלן) ִהֵנה בַׁ ֲחזֹור תְּ  . ֵריָקםֹלא תַׁ

ִחָלה תְּ מֹו ֶעֶבד ,בַׁ צְּ ֲעשֹות עַׁ ֵני , ָצִריְך לַׁ ָבִחים ִלפְּ ֵדר שְּ סַׁ נּו לְּ יְּ הַׁ דְּ
ֵמר זַׁ ָפָניו (פסוקי דזמרה) ֲאדֹונֹו ּולְּ ֵני . לְּ ָבחֹות ֶשִלפְּ ִתשְּ ֶזהּו בַׁ וְּ

ִפָלה תְּ מֹו ֶעֶבד. הַׁ צְּ ֲעֶשה עַׁ ר ָכְך יַׁ ַאחַׁ ִפלָ , וְּ ֵלל תְּ פַׁ ר ֶשִהתְּ ַאחַׁ ה לְּ
ֲאדֹונוֹ , ָהֲעִמיָדה ִפָלה לַׁ ֵדר תְּ סַׁ מְּ ר ָכְך יֲַׁעֶשה . הּוא ֶעֶבד הַׁ ַאחַׁ וְּ

מֹו ֶעֶבד צְּ ְך לוֹ , עַׁ ָהלַׁ ִפָלתֹו וְּ ֵלל ָכל תְּ פַׁ ר ֶשִהתְּ ל ֵכן ָדִוד . ַאחַׁ עַׁ וְּ
ִפָלה זֹו ֶעֶבד ָעִמים ִבתְּ מֹו ָשֹלש פְּ צְּ ע : "ֶשָכתּוב. ָעָשה עַׁ הֹושַׁ

ְך אַׁ  דְּ בְּ ח ֶנֶפש , ָתה ֱאֹלָקיעַׁ מַׁ ְךשַׁ דְּ בְּ ָכתּוב , "עַׁ ְך "וְּ זְּ ָנה עֻּ תְּ
ֶדְך בְּ עַׁ מֹו ֶעֶבד, "לְּ צְּ ֲעשֹות עַׁ ִריִכים לַׁ ָעִמים ֶשצְּ , ֲהֵרי ָשֹלש פְּ

ִפָלה תְּ ֵני הַׁ נּו ִלפְּ יְּ הַׁ ֵרה, דְּ מֹוֶנה ֶעשְּ ת שְּ ִפלַׁ ר תְּ ַאחַׁ ר ָכל , וְּ ַאחַׁ וְּ
ֵעיל ָכר לְּ ִנזְּ ִפָלה כַׁ תְּ  . הַׁ

ר ָכְך ל ִקדּוש , ַאחַׁ ָשם עַׁ פְּ רּו נַׁ מֹו תֹוְך ֵאלּו ֶשָמסְּ צְּ ָצִריְך ָלִשים עַׁ
ֵשם ָרֵאל. הַׁ ע ִישְּ מַׁ ִיחּוד ֶשל שְּ נּו בְּ יְּ הַׁ צֹונֹו . וְּ ֶשָכל ִמי ֶשֵמִשים רְּ

ֶזה ָרא הַׁ ִמקְּ מ, ָכְך בַׁ ת שְּ שַׁ דֻּ ל קְּ שֹו עַׁ פְּ ר נַׁ ִאלּו ָמסַׁ . וֹ ֶנֱחָשב לֹו כְּ
מֹו ָעִני צְּ ָתִחים ֶשל , ָצִריְך ָלִשים עַׁ ל פְּ דֹוֵפק עַׁ סּו וְּ נְּ ָמן ֶשִנכְּ זְּ ִכי בַׁ

רֹוִמים יִַׁציב, רּום מְּ ֶשאֹוֵמר ֱאֶמת וְּ ִפָלה, כְּ ָלה ִלתְּ אֻּ סֹוֵמְך גְּ , וְּ
ת ֲעִמיָדה ִפלַׁ ֶיה ִבתְּ ֵרה, ִיהְּ מֹוֶנה ֶעשְּ יֹון, ִבשְּ ֶאבְּ בּור ֵלב ָעִני וְּ , שְּ

יָ  צֹונֹו וְּ ֵלב להכללִשים רְּ ת הַׁ ִבירַׁ יֹוִנים ִבשְּ תֹוְך ָהֶאבְּ לּות , בְּ ִשפְּ ּובְּ
ר ָכְך. ֶנֶפש ִפָלה, ַאחַׁ שֹוֵמעַׁ תְּ מֹו תֹוְך ֲחִסיִדים בְּ צְּ , ָצִריְך ָלִשים עַׁ

ָטָאיו ָפֵרש חַׁ ִפָלה, לְּ שֹוֵמעַׁ תְּ ֲעשֹות ָיִחיד בְּ ֵדי , ִכי ָכְך ָצִריְך לַׁ כְּ
ִהתְּ  ָיִמיןלְּ ֵבק בַׁ ֵבל ָשִבים, ֶשהּוא ֶחֶסד, דַׁ קַׁ שּוָטה לְּ פְּ ָרא , הַׁ ָאז ִנקְּ וְּ
ָבָעה ֵאלּו ָכָראּוי. ָחִסיד  . ֲהֵרי ַארְּ

ֵעיל, ק"הזוהושואל  ָכִרים לְּ ִנזְּ , ּוֵמִשיב. ִמי כֹוֵלל ֶאת ָכל ֵאלּו הַׁ
לֹול אֹוָתם ֶזהּו הּוא, הּוא ִמי ֶשָצִריְך ִלכְּ כֹוֵלל ֶאת ָכל  ,ֶעֶבד, וְּ הַׁ

ָאר שְּ ֵשם, ֶשֵהם, הַׁ  . ָחִסיד, ָעִני, ִקדּוש הַׁ
קֹומֹות ֹלָשה מְּ כָֻּלם ֶאָחד, ָשֹלש ֲעָבִדים ֵהם ִבשְּ ֲעֵליֶהם , וְּ וַׁ

גוֹ , ָכתּוב ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל יַׁד ֲאדֹוֵניֶהם וְּ  . 'ִהֵנה כְּ
ָצִאים ֵאלּו ָהֲאֵחִרים ֶעֶבד ִנמְּ נּו ֵבין ֶעֶבד ָהִראשֹון  ,ֵבין ֶעֶבד לְּ יְּ הַׁ דְּ

ִפָלה תְּ ֵני הַׁ ת ָהֲעִמיָדה, ָלֶעֶבד ָהַאֲחרֹון, ֶשִלפְּ ִפלַׁ ר תְּ ַאחַׁ ֵיש , ֶשלְּ
ֵשם ל ִקדּוש הַׁ שֹו עַׁ פְּ סֹור נַׁ יֹון , לֹו ִלמְּ ֶאבְּ מֹו ָעִני וְּ צְּ ֲעשֹות עַׁ לַׁ וְּ

ֲחִסי מֹו תֹוְך הַׁ צְּ ָלִשים עַׁ ת ָהֲעִמיָדה וְּ ִפלַׁ ִפָלהִבתְּ שֹוֵמעַׁ תְּ . ִדים בְּ
ֹכל ִסֵדר ֶאת הַׁ ר וְּ ר ֶשָגמַׁ ִליִשי הּוא ַאחַׁ שְּ ר ָכל , ֶעֶבד הַׁ ַאחַׁ נּו לְּ יְּ הַׁ דְּ

ִפָלה תְּ  . הַׁ
נּו דְּ ָדִרים , ָלמַׁ סְּ ת הַׁ ָבעַׁ אֹוָתּה ָשָעה ֶשִסֵדר ָהָאָדם ָכל ֵאלּו ַארְּ בְּ

ֵלב ָרצֹון הַׁ ּקָ , בְּ ֵני הַׁ ָרצֹון ִלפְּ ִמינֹו , דֹוש ָברּוְך הּואהּוא לְּ ּופֹוֵרש יְּ
ִליִשי שְּ הּוא הַׁ ִפָלה, ָעָליו ָבֶעֶבד הַׁ תְּ ר ָכל הַׁ ַאחַׁ קֹוֵרא ָעָליו , ֶשלְּ וְּ

אֹוֵמר לוֹ  ָתה, וְּ ִדי אַׁ בְּ ָרֵאל : "ֶשָכתּוב. עַׁ ָתה ִישְּ ִדי אַׁ בְּ ֹיאֶמר ִלי עַׁ וַׁ
ָפֵאר ְך ֶאתְּ אי הּוא "ֲאֶשר בְּ דַׁ פִ , וַׁ ֶזה ֹלא ֶשתְּ ָלתֹו ֶשל ָהָאָדם הַׁ

עֹוָלם ָשקוֹ . ָתשּוב ֵריָקם לְּ ָבא ּונְּ ִבי אַׁ  .ָבא רַׁ
שמן הראוי שיתבונן האדם בשעת התפילה  ,אומר רבנו בחיי

ֲחָסִדים" - בִשפלותו ובָמך ערכו ִתי ִמֹכל הַׁ ומאידך , "ָקֹטנְּ
 ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת" - באדנותו של האדון אשר כולנו עבדיו

ֶדָך בְּ יתבונן המתפלל ברוב הטובה והחסד , כמו כן". עַׁ
ל : "כמו שנאמר, ברךית' המושפעים עליו מאת ה טֹוָבִתי בַׁ

אינה בגדר של , ה"הטובה שניתנת לנו מהקב, כלומר, "ָעֶליָך
, אחרי הקדמה כזו. אלא רק מתוך חסד גמור, חובה כלשהי

: כשם שיעקב ביקש, יכול האדם לבוא ולשאול צרכיו
ִציֵלִני ָנא ִמיַׁד ָאִחי ִמיַׁד ֵעָשו"  ."הַׁ



 

 

 הסיפורים לקוטפי ולתאר לספרהחלטתי ... לוי אדון לך שלום"
 יגאל מר סיפורו את פתח כך". בתשובה חזרתי כיצד, שלך

 מבריקים היותר המוחות מן ואחד, במקצועו מהנדס, רפאלי
. עולם חובקי טכנולוגיים בפיתוחים רב לו ידיו אשר, בתעשיה
 לשישה סב, נשואים ילדים לשלושה אב, המהנדס מיודענו

, להפליא וזריז חיוני הוא, 01, המפואר גילו למרות אשר, נכדים
 שהשתיקה, עלומה תעשיה באותה הצעירים כאחד עובד ןיועדי
 בדיוק הוא מה לדעת שלנו הסקרנות שעודף ובודאי, לה יפה

 כיצד לשמוע ןכמוב אשמח אני, רפאלי מיסטר כן" .שם עושה
 "... בתשובה חזרת

, 50 בגיל בהיותי כלומר, שנים חמש לפני עד, לוי הרב ובכן"
 היהודי הבית מהווי לחלוטין מנותק, לחלוטין חילוני הייתי

, טובים וימים משבתות עשויה נשמתו שריקמת, השורשי
 גיבורי להרבה בניגוד. ה"בקב דבקות והמון, ותהילים תפילות

 - ברשתות אותי צדו לא, למשל ךכמו התשובה עולם
 לא, וטובים לרבים בניגוד. כדומהו ערכים בסמינרי האינטלקט

 כדי - אברים בריסוק הואדיות סלעי אל תאילנד ממצוקי צנחתי
 בשאגת לבלעני איים לא ,טורף אריה ואף, הבורא את להכיר
 לאבא" הצילו" שאשמיע כדי, ונגל'ג איזה במצולות רעבונו

 ומפחיד מבעית חלום איזה לחלום זכיתי לא גם. שבשמים
 או הנביא אליהו על וחביב מתוק חלום לא ואפילו, שיעוררני

 הסיפורים את מכיר אני גם. שישמחני, י"ורשב עקיבא רבי על
 אנחנו". ולא לא, משם באה לא, שלי בתשובה והחזרה, הללו
. הארץ במרכז חופשית בעיר וממוצעת חביבה בשכונה גרים
 במאבק מחיי שנים 41 השקעתי, שלי למקצוע מחוץ, אני

 אותי למצוא יכולת. פוליטית תנועה במסגרת" הדתית כפייה"ב
 אותי לקרוא יכולת. צועק, שלטים מחזיק, שלהם בהפגנות

 לכל בז, החרדי בעולם וסונט עולה למערכת המכתבים במדור
 בנפש תרמתי רב ממון אף, אבוש ולא אודה. שבקדושה דבר

, וראשיהם הדת מוסדות נגד צ"לבג עתירות מןלמ כדי, חפצה
 מעצור ללא ותקפתי, התקשורת באמצעי רואיינתי אף ושם פה

 כשהייתי, כך על יתירה. יהדות רוח ממנו שנודף מה כל בלשוני
 חליפותיהם על התורה בני את ורואה קרייה ברחובות מהלך

 המערות ליושבי בעיני דמו הם, להם בז הייתי, ומגבעותיהם
 כל את מכיר בוודאי אתה. ולפרימיטיביים, שבטים ייליד

 מרוחקים אותם, לחרדים שמדביקים הנבובות הקלישאות
 לעצמן ששמו ,עמותות בכמה אף חבר הייתי. והערב השכם
 באזורי חרדית פעילות כל אחרי ולנבור ולבלוש לעקוב ,מטרה

 אלה מאותם חלק הייתי. באיבה אותה ולבלום, הפריפריה
 שהם השחורות והנבואות, החרדים של תעצמותהה מן שחרדו
 ואגב. מעיני שינה הדירו - הימים מן ביום המדינה את ינהלו

 הכרות - הכרתי לא מעולם, ולנוטריה לדת שבזתי מרוב, כך
 הייתי ,שכזה לפורום נקלעתי ואם, חרדי יהודי אף - אישית
. נעלם כ"אח ומיד מעליב, משפיל, תוקף, דברי את משמיע

 דבק, התלהבות ושופע נמרץ, פעיל שמאלן הייתי, ס'תכל
 עד, נפשי נימי בכל עמה שהזדהיתי, זו אידיאולוגית במשימה

 . שנים חמש לפני
 ממולי דלת והשכן. גדולות דירות ארבע ובו בבנין גרים אנחנו

 ומי. דירתו את למכור וחודשיים שנים חמש לפני החליט
 .קלאסי, חרדי יהודי, בהחלט. בקלות תנחש בוודאי? הקונה

 ארבעה רכה בנחיתה זלמנוביץ משפחת בני להם נחתו הנה
 . תינוקות ושני צעירים הורים זוג. לידי מטר

 להתעלם החלטתי, להשקפתי נאמן אבל, קל לא הלם קיבלתי
 מפעם. בשלהם והם בשלי אני, ולהם לי מה, מהזלמנוביצים

 תבברכ אותו קידם זלמנוביץ, בחצר, במדרכה כשנפגשנו לפעם
 התייחסתי. הלשון את בלעתי ואני, "טוב ערב" או" טוב בוקר"

 אחד ערב. ראש בחצי לו הנהנתי ובקושי - אויר אל כמו אליו
 זלמנוביץ - חי בשידור - מולי הנה. פותח אני, בדלת צילצול
 לשוחח יכול אני, טוב ערב. "חומה נייר ובידו שקית, הצעיר

 לסלון אותו הכנסתי, מחרדים סלידתי כל עם, נו. ביקש" עמך
 לסגור רוצה אני, רפאלי אדון מכובדי. "להקשבה ונכנסתי
 וכדי, לעיריה תוכניות הגשתי בחצר פרגולה ולהקים מרפסת

 כאן יש. אישורך את מבקש אני, ולפשטם ההליכים את לזרז
 כאן אין חריגות כאן איןו, מסודר אדירכלי תכנון עם מפות

" התוכניות על תחתום אם ,לב מקרב לך אודה. החוק מן סטיות
 .ביקש כך

 עצור זעם. בקירבי התחולל מה, יודע עולם של ריבונו רק"
 להתפרץ ביקשה שנה 41-מ יותר בת טינה, בריאותיי פיעפע
. ומלואו עולם לבלוע המאיימת יוקדת לבה כמו החוצה

 החליפה, הקצוץ הזקן עם ,הזה הצעיר היהודי כאילו הרגשתי
 והנה, אדמות-עלי החרדים של נציגם הוא, והמגבעת השחורה

. לי אשר כל ואת אותי לכבוש ומבקש אמותי' לד פולש הוא
 הרבה עם מושפל מבטו, מבוישות בעיניים בי הביט ק'הבחורצי

, שלו והרע האפל לחלק זאת ייחסתי אך. והכנעה כלפיי כבוד
 של הטרף תאוות את, הכבש עור תחת מסתיר הוא כנראה וכי

 לבין ביני המפגש הפך, לוי אדון ואילך מכאן. חשבתי כך. הנמר
 בצורה, לו אמרתי לא מה. דקות 11 בן השפלה למסע, זלמנוביץ

 רושף כולי, מעליבה הכי, משפילה הכי, תקיפה הכי, בוטה הכי
 החרדי והמימסד העולם של הנציג נגד וזעם עברה כולי. וזועף
 ניבב נשארתם לא למה? לכאן בכלל באתם למה. "נפשי שנוא
 הורסים אתם, בצבא משרתים לא אתם, פרזיטים אתם? ברק
, בכליות, בלבלב, בריאות, בלב לי שהיה מה כל. "המדינה את

 ומאידך, מחד כעס של בקיתונות עליו שפכתי ל-כ-ה
 לכבוש המאיים סוער בים עצום נחשול כמו אדירה בהתלהבות

 באמונתי התחזקתי, אותו והבכתי שהשפלתי וככל. החוף את
 ומשפטיי. נוצץ יהלום היא שלי מילה שכל ,היוקדת נימיתהפ

, כמוהו גדול שאין קטלני נאום מייצרים היטב המנוסחים
 מפה יעוף כבר הוא, הזה הזלמנוביץ את אותו שאביס ואחרי

 וכאן. שלנו והחופשית השקטה השכונה מן וייעלם הרוחות לכל
 תוהמתלהמ הקטלנית המיתקפה של הסיום בנקודת, לוי אדון
, חודר אך מבוייש במבט, הצעיר זלמנוביץ בי הביט, שלי

 במילים לי ואמר לעברי ראשו הרכין, הכסא מן התרומם
 אותי ברך, רפאלי מר אותי ברך: "תהומות נוקבות אך ביישניות

 לי שיתן', ה בעבודת שלך כמו התלהבות לי יתן ה"שהקב
 מאמין שאתה כפי ובתורתו בו תמימה אמונה ה"הקב

 רפאלי אדון ברכני. הדקיקים דמך נימיך עד שלך לוגיהבאידיאו
, בדרכך מרגיש שאתה כפי, דתי כיהודי דרכי בצידקת שארגיש

 כמו ושיבה זיקנה גיל עד ועוצמתי חיוניותי את אאבד ושלא
 .אמר כך" היקר שכני בך שיש

 ללהט יזכה שהוא שאברכו התחנן הזה הזלמנוביץ? קולט אתה"
, לי שיש הנבובות האידיאות בסלילת בי שיש לעוצמה, בי שיש
 שחשתי עד, ושיפלות ענווה, ופשטות תמימות הרבה כך ובכל

, האכזר ליבי ואת, ההומים מעי את משספות שלו שהמילים
 בדרכיו שולל אותי המוליך והנורא הרע היצר את ובעיקר

 . המתעתעות
 לי היה לא אבל". טוב לילה"ב וברכני, ויצא ניפנה זלמנוביץ

 הכורסא על המום יושב נשארתי. טוב לי היה ולא, לילה
 אני בהן נדירות דקות 11 אותן את, פעם אחר פעם ומשחזר

 . מלטף הוא, מעליב אני, מברך הוא, מקלל
, התעוררתי בצהרים. לעבודה הלכתי ולא, נרדמתי בוקר לפנות
 נשרה רוע של קטנה קליפה, ספק אין אך, מושפל, שבור, מובס
 גם, כן. לתוכי חדרה אמונה של נעימה אך יתשבריר ורוח, ממני
 כלפי בליבי שביתה לקנות החלה סימפטיה של מתוקה רוח

 מאותו. לחדש מה לי אין, התעייפתי ידידי, זהו. הזלמנוביצים
. להסתקרן, להתענין, להתקרב התחלתי ומביש אימתני לילה

 אני. לרב, נפש לידיד, דרך למורה, למצפן לי היה זלמנוביץ
 יודע, בריא שיהיה. מסביר והוא חוקר אני. משיב הואו שואל
 את העושה 50 בן הארץ עם ואני, חכם תלמיד 00 בן הוא. הכל

 שנכנסים עולם, ה"הקב המופלא של בעולם הראשונים צעדיו
 לה שאין והענווה המידות תיקון של ההשראה מפתח עם אליו

  ...?"שכזה תשובה סיפור בחייך שמעת, בכנות ועכשיו. קץ
 הרשעים של התלהבות - קטן פרי

 ולא -" גרתי-לבן-עם" המילים של המדהימים הפרושים אחד
 למדתי לא ,לומר רוצה .(י"רש)הרעים  ממעשיו למדתי

" והלוואי" עבירותיו את לעשות העצומה ודבקותו מהתלהבותו
 ושמחה התלהבות לעצמי מסגל שהייתי" אבינו יעקב התחנן
 ". עבירותיו עושה עשיו שאחי כפי, אלוקי מצוות את לעשות

בסוג כזה של אנשים  ,הזו החיובית הקינאה, כן כי הנה
 כאלה ולפורר לפוגג מצליח אשר, כוח בה יש, בהתלהבותםו

. מיותרת מילה וכל. הדת יסודות את לקעקע נפשם שמוסרים
 סיפור, ציבור ואיש כעתונאי שלי לניסיון הכבוד כל עם, ובאמת
 [קובי לוי]                                    ...ישמעת לא עוד כזה תשובה

ְרת ִִּ ָלָבן ִעם"  (ה, לב)"ִּיג ַּ

 (יב, לב) "



 

 

ים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר ָבאנּו אֶ " ָאכִּ בּו ַהַמלְׁ ל ַוָישֻׁ

ַבע מֵ  ַארְׁ ָך וְׁ ָראתְׁ קְׁ ַגם ֹהֵלךְׁ לִּ יָך ֶאל ֵעָשו וְׁ אֹות ָאחִּ

מוֹ  יש עִּ  (ז, לב)" אִּ
ָבאנּו ֶאל : "המלאכים שבים מהשליחות ואומרים ליעקב

מצד אחד הוא מראה פנים כאילו הוא אחיך  -" ֵעָשוָאִחיָך ֶאל 
אבל האמת היא שהוא עשיו , וכאילו שיש לו אחווה כלפיך

ע ֵמאֹות ִאיש ִעמוֹ ", שהוא שונאך בַׁ ַארְּ ָך וְּ ָראתְּ גַׁם ֹהֵלְך ִלקְּ  -" וְּ
אבל גם ארבע , מצד אחד הוא הולך לקראתך בדרך אחווה

 .('םייהחר או'י "עפ)מאות איש עמו למחשבה רעה 
ֵיֶצר לוֹ  ֹאד וַׁ ִייָרא יֲַׁעֹקב מְּ ' אמר ר: "נאמר (ב, ו"ר ע"ב)במדרש  - וַׁ

. שלא יהרג ויצר לו, שלא יהרוג ויירא: עילאי' יהודה בר
, ואם אני מתגבר עליו, הורגני -אם הוא מתגבר עלי : אמר

שלא  "ויירא" (וזהו שכתוב בפסוק: פירוש) הדא הוא, אני הורגו
מדוע היה , ולכאורה קשה". רגשלא יה "ויצר לו"יהרוג 

, והרי בדין הוא שיהרוג אותו, חושש פן יהרוג את עשיו
 ? "השכם להורגו, להורגך באה: "שנאמר

לאחד המלכים היה יועץ : משלי "ביאר זאת עפ' בן איש חי'ה
שהיה חוזה בכוכבים ואומר לו , אסטרולוג מומחה, חכם

לו מעל כל גיד, המלך אהב מאוד את יועצו. נסתרות ועתידות
שאר השרים כמובן קינאו . עושר רבב והשרים והעשיר

 ,לאחר שכנועים רבים. וזממו להפילו, ווהשנא, ביועץ האהוב
הצליחו לשכנע את המלך שהיועץ הנערץ שלו אינו אלא 

והביאו על כך ראיות והוכחות , מרגל מתוחכם של האויב
ב ההתהפך פתאום מאוהמלך . המלך האמין להםו, מזויפות

הוא קרא . ורצה להרוג אותו כדין מורד במלכות, שונאל
האם יש באפשרותך לחזות : "בחיוךו שאל, הגיעשוכ .צוליוע

הוד , אכן כן: "ענה לו היועץ? מה צפוי לך בזמן הקרוב
 ! "אמור לי בבקשה מתי יום מותך: "אמר לו המלך". רוממותו

עשה את עצמו . כוונת המלך יהיועץ החכם הבין מיד מה
ולאחר כמה רגעים אמר למלך , ו שהוא חוזה בכוכביםכאיל

אינני מצליח לחזות , אדוננו המלך: "בקול רועד מאימה ופחד
אך רואה אני שיום מותי יהיה שלושה , בדיוק מתי יום מותי

כי אם על , ולא על עצמי אני דואג. ימים קודם יום מותך
  ".תווקץ ממלכ, כי קרב קיצו, ירום הודו, אדוני המלך

וחשש , המלך על תחזיתו של יועצו החוזה בכוכבים פעלתה
המלך כמובן זיכה אותו במשפט ושמר על . לנגוע בו לרעה

  .למען יאריך ימים באמצעותו, יועצו בכל צעד אשר הלך בו

 .(סוטה יג)ל "אמרו חז -בגלל סיבה זו פחד יעקב אבינו 
כמו , שרבקה התנבאה שיעקב ועשיו ימותו ביום אחד

ֵניֶכם יֹום ֶאָחדלָ : "שנאמר ל גַׁם שְּ כַׁ שלא  יפל עף וא". ָמה ֶאשְּ
כאשר , מכל מקום נקברו באותו יום, מתו ביום אחד ממש

וראשו נכרת , ערער על קבורת יעקב במערת המכפלה ֵעָשו
, שדברי רבקה נאמרו ברוח הקודש ,נמצא. חושים בן דן י"ע

ולכן חשש , ויעקב אבינו ידע את נבואתה של רבקה אמו
הרי שבכך הוא קובע גם את , אחיו ֵעָשואם יהרוג את ש

 . מותו שלו
סותרת כביכול את מידת  ,יראתו של יעקב אבינו מעשו -

 . ה"הביטחון שצריך האדם לחוש כלפי הקב

ומתוך דבריו , פרש מדוע נתיירא יעקב אבינומ האברבנאל
בכדי לבאר את . אנו למדים יסוד חשוב בעבודת המידות

צריך , שבכדי לקנות מידה טובה ,דים ולומריש להק ,הדברים
ולהתעצם , האדם להתגבר על מידות אחרות הפוכות ממנה

ניכרת דווקא כשהיא  ,של כל מידה טובההמעלה . בה בכח
 . ממנה ההפוכהמתעמתת עם 

אזי לא שייך לומר עליו שהוא , אם אדם מטבעו איננו מפחד
, ביטחוןאינה בגלל מידת ה ,שכל שלוות נפשו. ה"בוטח בקב

וכן אדם עשיר המצליח . אלא מכך שאין הוא פחדן מטבעו
לא ברור שהוא בוטח , שיש בו שלווה ושמחה בחייו, בעסקיו

יכול להיות שכל שלוותו נובעת מכך שיש לו ממון . 'בה
כאשר הוא יאבד  ,תי שלו יהיהיהמבחן האמ. והצלחות

' ואז יהיה ניכר אם הוא באמת בוטח בה, חלילה את ממונו
עיקר המבחן של מידת הביטחון הוא . שהכל לטובה או לא

 . ולא בשעה שהכל פורח ומצליח, בשעות משבר וקשיים
, האדם אינו יכול לבטוח על שום דבר בעולם הזה, למעשה

אין לנו 'וש', אין עוד מלבדו'שלהתעורר ולהאמין על האדם 
ה הוא "רק הקב -' אלא על אבינו שבשמים, על מי לסמוך

' יכול האדם לפנות אליו ית ,ובכל עת ושעה, שלנוהמשענת 
, ברךית' אך כדי שיוכל האדם להישען על ה. ולהישען עליו

שהרי כל עוד , הוא צריך לבטל מעצמו כל משענת אחרת
, הוא סומך על דבר אחר ובוטח בכל מיני סיבות חיצוניות

 . הרי שלא הגיע למידת הביטחון השלמה
, ו מפחד או אינו מודע לצרהאם אדם אינ -נשוב לענייננו 

יעקב אבינו . כשהוא שליו ורגוע' אין הוא נקרא בוטח בה
כמו שראינו כאשר גלל בקלות את האבן מעל הבאר )היה חזק מאוד 

הרגו ששמעון ולוי )וגם בניו היו גיבורים גדולים ועצומים , (בחרן

 . (הפרשה בהמשך שמופיעכפי , את כל יושבי שכם
יעקב אבינו לא היה צריך , שבדרך הטבעכתב  האברבנאל
 ת"ישבהאלא שרצה לבטוח , ומהגיבורים שלו ֵעָשולחשוש מ

ולכן הכניס את , ולא לסמוך על כוחותיו וכוחות בניו, לבדו
כדי שיוכל לבטוח , עצמו לתחושה טבעית של חשש ופחד

 . באמת ולהשען עליו ברךית' בה
, שלא היה לו ממה לחשוש יפל עף א, לפיכך יעקב אבינו

וכל זאת כדי , ֵעָשועורר בעצמו יראה ומצוקה מהאיום של 
 . 'להתעורר בביטחון בה

וכל מה שאנו ', יעקב אבינו אכן בטח בה ,שלמעשה ,נמצא
זה עצמו היה חלק משלמות , "ויירא יעקב"רואים בתחילה 

אלא מי שלבו הטבעי , שלא יקרא בוטח ,והיינו! הביטחון
מתגבר ומתעצם  ןכי פל עף וא, מכיר את הסכנות והחששות

 . ה"של יעקב אבינו ע וגדלותו וזהו מעשהו', לבטוח בה
 ['טללי חיים'י "פע]

 

 

 התורה   בברכת
 ברינה              רון 

 

ֵכי ֵלב ּומה"         רְּ עַׁ ָאָדם מַׁ ֲעֵנה ָלשֹון' לְּ  [א, משלי טז] "מַׁ
 

 ל וצדוקיעקב בן רח: ר אבי "נ מו"לע                              
 סרח בת שמחה ויוסף-שרה: נ מרת אימי"לע            

 מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף: נ חמי "לע        
 נ סמי בן שמחה"לע: נפתלי בן רוזה נ "לע               
 נ משה אהרון בן מאיר יצחק          "לע:  חיים בן אסתר נ"לע               

 יעקב בן סאלם -נ"לע: ומרים  דוד אבא בן יהאר צבי: נ "לע               
 רחמים בן חאורו אברהם -נ"לע:  בנימין בן שולמית: נ"לע                

 יפה נדרה בת נעימה-נ"לע: מינה בת מרדכי שמואל  -נ הרבנית "לע                
 בת חביבה כתון -נ"לע: מרים  בת בלור רחל-נ"לע: מרים בת עזיזה  -נ"לע                

 רחל בת חנה -נ"לע: נזימה בת טובה  -נ"לע: שמחה בת סרח -נ"לע                
  בת יוסף( שמעה)נ אורה "לע:  אפרים בן ציון ורבקה: נ"לע                

 זהבה ועקנין בת אטו: בן מלכה ( לאון)אריה : להצלחה  
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 :לזרע של קימא
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 ושנה רייזל בת מינהש
 ענת בת סוניה

 יובל בן שלומית 
 שמחה צביה בת רחל

 נדרה  יס בת יפהראי
 הודיה בת ציפורה

 בת אביגיל ברכה יעל

 : לרפואת
 ג יעקב בן מרים    "ר הרה"מו

                יהודה בן אסתר: הרב מאיר בן כמסאנה 
 יתאורטל בת גל: יעקב ישראל בן גלית 

  חיים בן אסתר:דוד בן שרה : פאולה בת דינה
      אילה בת ציפורה   : מרים קרן בת רבקה 

 השרה תהילה בת חנ: שרה בת רבקה 
  פיבי בת חביבה בן חמו: אברהם בן אנט 

 רחל בת נוארה: זהבה בת הודיה : נורית בת רחל
 
 
 


