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

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

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

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

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

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

קדים, עפ"י עוד יש להבין, במה שכתב רש"י שיעקב אמר "ותרי"ג מצוות שמרתי", ונ
מה שמסופר, שאחד בא אל הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב, וסיפר ששידך את בתו, 
והתחיל לשבח בפי הרבי את החתן, ואמר שהחתן הוא מתמיד גדול, אולם הרבי לא 
גילה שום סימני התפעלות, המשיך ואמר שהחתן מתפלל בהשתפכות הנפש 

ום סימן התפעלות. הוסיף אותו ובדבקות, ושיש לו מידות טובות, והרבי לא מגלה ש
אחד ואמר שהחתן גם יודע לשיר יפה, כאן נענה האדמו"ר ואמר: הא, זה מעלה 
מיוחדת! והסביר: זה שהחתן יושב ולומד ומתפלל ושיש לו מידות זה לא שבח, זה 
מדינא, זה מהדברים שמוטלים על כל יהודי לעשות, אמנם, לשיר יפה זה כבר מעלה 

 זה מעלה שאין להרבה אנשים...שלא מחוייבים בה ו
' ה אהה לז, ב) שיחזקאל הנביא אמר "ואומר ובאמת, שיסוד זה כבר איתא בגמ' (חולין

 בפי בא ולא עתה ועד מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבלה מטומאה לא נפשי הנה אלקים
' שא"א להבין את הדברים כפשוטם, כי לא יתכן שמתפאר פגול" אומרת הגמ בשר

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

שלהיות בחברת רשעים ולא ללמוד ממעשיהם, זהו בעצם נגד הטבע, א"כ, יוצא אם כן, 
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 רעיון זה בספר 

 "מחשבת מוסר")
יעקב אבינו היה כל השבוע בשדה, ולא ראה את  בזה מובן גם כן המדרש הנ"ל, שהרי

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 השבוע, אבל 
 בשאר הימים לא היה בזה רבותא יתירה כמו בשבת, ועיקר גדלותו היה בשבת בחברת

 אותו רשע ולא למד ממעשיו.
 ונסמיך לכאן סיפור (מובא גם ב'להגיד') מעניין זה של ללמוד מהשני, מזוית מעניינת:

ר' דוניש מטלז ז"ל היה מהגבירים הגדולים והיחידים שכספם לא אבד בעת המהפכה 
ברוסיה. הוא נשאר גביר והגדיל את רווחיו. שמו נודע כערליכער גדול ובעל חסד 

רבים וטובים היו נוקשים על דלת ביתו לצדקה והיו נענים ביד רחבה מאוד.  מפורסם.
 הוא זכה להיות מגדולי תומכי התורה בדור.

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

 ל היה לוקח!...ור' יוז
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.
 אותו תלמיד חכם היה מאוכזב, וללא מחשבה נוספת שאל שאלה אישית:

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

ענה לו ר' דוניש, כשצלצלתם בפעמון וראיתי אתכם, הבחנתי שאתם לבושים בבגדים 
הבגדים כי נאים, למה? יש לך סיבה פשוטה, התכוננתם הרבה בבית וגיהצתם את 

הולכים לפגישה עם דוניש. וכשנכנסת, נתת לי ללכת ראשון, לא התיישבתי עד שאני 
התיישבתי ולא התחלת לדבר עד שסימנתי לך, ולמה אתה מכבד אותי? כי יש לי כסף? 
אם כך, אמרתי לעצמי, אני לומד ממך שהכסף זה דבר חשוב ואשמור אותו אצלי. אבל 

לתוך החדר ומתחיל מיד להטיף לי מוסר עם ניגון:  כשר' יוזל מגיע הרי הוא נכנס
דונישקע דונישקע מה יהיה איתך, לא הכל זה כסף. כשאני שומע את זה אני לומד 
ממנו שכסף לא שווה כלום, ואני נותן לו כמה שרק רוצה שלפחות יעשה עם זה 

 (ציוני תורה)                                                  חסדים...     

 (לב, ה)עתה  עד ואחר גרתי לבן עם
המפרשים מביאים שלכן אמר יעקב  עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי.וברש"י, 

לעשיו ששמר על תרי"ג מצוות, היות שיצחק אמר לעשיו "והיה כאשר תריד וכו'" 
שכאשר לא ישמור יעקב על המצוות יזכה עשיו בברכות, וכעת הרי בא עשיו על דבר 

המצוות, ואין ביכלתך לקחתם  הברכות. אמר יעקב לעשיו תדע לך ששמרתי על תרי"ג
וניכר מכאן נקודה נפלאה בדרגת הענווה של יעקב אבינו, שאף כשהיה צריך  ממני.

להעיד על עצמו ששמר על המצוות לא אמר זאת בפה מלא: שמרתי על כל המצוות" 
אלא דרך רמז וגימטרי' "עם לבן גרתי", שכן "יהללוך זר ולא פיך", ויעקב לא יכול 

 (רעיונות)     על עצמו בפה מלא.           להוציא שבחים 
הנה בביתו של לבן הי' יעקב אע"ה מוטרד מאוד, והי' לו ביטול תורה הרבה ע"י עסקיו 
 עם לבן שלא הניחו להרגיע כלל והוצרך לחשוב תחבולות איך להנצל מרמאותיו. 

להיות עמל בתורה לא הי' מכניע ואילמלא לא בא עליו לבן בעקיפין והי' לבו מופנה 
עצמו לעשו כל כך, דבזמן שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי 
עשו (מדרש ילקוט פ' קטו) ובלא"ה אין שליטה לידי עשו, והיינו ששלח לו: אל תתמה 

 מ"מ לא הי' ביכלתי ללמוד ששמרתי תרי"ג מצותבמה שאני מכניע עצמי אליך הגם 
של  "מעשיו הרעים"ע"י  "ולא למדתי"עשיו הרשעים של לבן והיינו דאמר מחמת מ

אבל כשיעזרני השי"ת ויהי' לי הרחבת הדעת ללמוד וללון בעומק הלכה אז בלאו לבן, 
 (ערוגות הבושם)                         הכי אין הידים ידי עשו.

כאשר שהה מרן הגרי"ז זצ"ל מבריסק בעירת המרפא "קריניצא" היה שם באותו זמן 
גם הרב של לעמבערג, חתנו של רבי לייב ברוידא זצ"ל. פעם אחת כשטייל מרן הגרי"ז 
זצ"ל ברחובות העיר לצורך בריאותו, נתלוה אליו הרב הנ"ל, וחזר בפניו על דבר תורה 

 שאמר לבני קהילתו בשבת. 
הנה כתוב בריש פרשת וישלח שאמר יעקב אבינו ע"ה "עם לבן גרתי" ומביא רש"י 
"ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים". ולכאורה קשה האיך היה ביכולתו 
של יעקב אבינו לשמור על כל התרי"ג מצוות, והרי לבן הארמי ביקש לעקור את הכל, 

להתפלל וללמוד, והיה עומד עליו לבלבלו ובודאי היה בכל עת מפריע ליעקב כאשר בא 
אולם התירוץ הוא, שעל זה התכוון יעקב באומרו "ויהי לי שור וחמור" ולהטרידו... 

דכוונתו לומר שלבן היה בעיניו כשור וחמור, שלא התחשב בו ולא התפעל ממנו כלל, 
 ולכן לא למד ממעשיו הרעים. 

נם שאין זה הביאור הפשוט בפסוק כאשר הלך הלה, אמר מרן הגרי"ז זצ"ל כי אף אמ
[שהרי כתוב ועבד וגו', משמע דאיירי דהוו ליה בהמות כפשוטן] מכל מקום עצם הדבר 
נכון הוא שאם נותנים חשיבות במידה כל שהיא לרשעים אף בדבר פלוני או בתכונה 

 פלונית שלהם על כרחו ילמד ממעשיהם... 
ים בעיניו כבהמות ממש, כ"שור משא"כ כשמבטלם האדם בליבו לחלוטין, והם חשוב

 וחמור", אזי לא ילמד האדם מהם מאומה שכן חשובים הם אצלו כשור וחמור. 
והביא מרן הגרי"ז זצ"ל לדברי הרמב"ם בהלכות דעות פ"ו ה"א "דרך ברייתו של אדם 
להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו וכו" ומדגיש הרמב"ם "רעיו וחבריו" 

 (עובדות והנהגות לבית בריסק)        אצלו "כשור וחמור" אינו נמשך אחריהם.כי כאשר הם 

 (לב, ח)   לו ויצר מאד יעקב ויירא
וירא שמא יהרג וייצר  –יש להבין ממה פחד יעקב, ומהי הכפילות "וירא" ויצר"? וברש"י 

 שמא יהרוג את אחרים.
", שכשהרגיש יעקב שיש לו מורא בליבו, מיד "אהבת יונתןפירש וכן הוא ב"מלבי"ם" ה

 "ויצר לו" על כך שהוא מתירא, ודאג על שאינו שלם במידת הבטחון.
תרצו ש"אחרים" היינו רבי מאיר, שיצא מבני בניו של עשיו. וחשש  מהמפרשיםהרבה 

 יעקב שמא יהרוג הוא את "אחרים" שאם יהרוג את עשיו לא יוולד רבי מאיר.
לפי הנ"ל, שהרי יעקב קנה את הבכורה מעשיו, והיה זה קנין על  מבאר ב"אמרי שפר"

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

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

מפרש שיעקב ידע שעשיו אמר "יקרבו ימי אבי למות ואהרגה את יעקב  בכלי יקרואילו 
אחי", וכיוון שראה יעקב שעשיו בא להרגו, חשש שאולי כבר נסתלק יצחק, וזה הכוונה 

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

 פי אפשר לבאר על  אחרים". את הוא יהרוג אם לו ויצר יהרג, שמא "ויירא י"כתב רש
 חוזה חכם יועץ לו שהיה צרפת, במלך שפעם היה ,'חי איש בן'ה שמביא רבינו מעשה

 מאמין היה והמלך ועתידות, נסתרות תמיד לו מגיד והיה באצטגנינות, ובקי בכוכבים
 ידי על עליו, המלך לב נהפך אחד יום והנה ויכבדהו, ויעשירהו חכמתו, לרוב מאד בו

 קשרהיועץ קשר שכאילו בו, קנאתם מרוב היועץ על הרע לשון שדיברו רכיל הולכי
 ועלה היועץ את לפניו להביא אומר גזר ותיכף ממלכותו, להדיחו המלך אויבי עם

 . במלכות מורד כדין יהרגנו טרם בדברים עמו להיכנס בדעתו
 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
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ב 

 במשטר לחשוב ויתבונן פניו, נגד רעה כי שהרגיש מאד החוזה ויבהל, מותך יום לי נא
 במשטר רואה הוא כאילו המלך עיני למראה בחכמה כן ויעש שלפניו, בלוחות הכוכבים
 עליו נופלת גדולה חשכה אימה והנה פניו השתנו רגעים איזה ואחר והמזלות, הכוכבים
 צר אולם ראשי, על מרחפת גדולה סכנה כי לי גילו הכוכבים המלך, אדוני למלך: ויאמר

 ג' ימים, המלך של מותו יום לפני יהיה מותי שיום לי נודע הכוכבים ידי על כי מאוד לי
 ...האדירה ממלכתו וקץ קצו קרב כי המלך, אדוני על אלא דואג אני עצמי על ולא

 בו, לנגוע ויירא ופחד, אימה עליו הטילו החוזה דברי כי אזניו, למשמע המלך וישתומם
 את ללוות משמר המלך שם ואדרבה, המלך, לפני זכאי ויצא משפטו לאור הוציא ואז

 קהלת נאמר זה ועל הימים, באחרית יבואו חזונו שדברי האמין כי ילך, אשר בכל היועץ
 שרבקה ג)"י (סוטה חכמינו דברי ידועים הנה והנמשל, ."בעליה תחיה החכמה" ג"י' ז

. "אחד יום שניכם גם אשכל למה" שנאמר כמו אחד ביום ימותו ועשו שיעקב נתנבאה
 לכן פחד יעקב שמא יהרוג את אחרים שאם יהרוג את עשיו, הרי גם הוא ימות.  

 )זצוק"ל(לבוש יוסף בשם הגר"ע יוסף                        
 (לב, ט)לפליטה.  הנשאר המחנה והיה והכהו האחת המחנה אל עשו יבוא אם ויאמר

 על מה הסתמך יעקב שהם ישארו לפליטה?
 ממחנה רחוקה היתה אחת שמחנה במדרש איתא תירץ כך: דהנה חנוכת התורהבספר 
 למה אמרה רבקה והנה. הראשונה בהמחנה הלך שיעקב וידוע. יום מהלך השניה
 עשו יהרוג אם זה לפי כן אם. אחד ביום ימותו ועשו שיעקב אחד יום שניכם גם אשכל
. השניה להמחנה שיבא קודם הוא גם עשו ימות כן אם בתוכם ויעקב ראשונה המחנה
. לעיל כנזכר אחד ביום שימות עלול הוא והא יום מהלך דרך היה השניה מחנה עד דהא
  לפליטה. כרחו על השניה המחנה יהיה כן אם

 (חנוכת התורה)
 .                                                                                               , שהיות ותפילה עושה מחצה, ידע שמחנה אחד וודאי ישארבמפרשיםעוד יש 
 (לב, כז)השחר  עלה כי שלחני ויאמר

הביא לבאר, שידוע שהשטן  עבודת ישראלוברש"י, שהגיע זמנו לומר שירה. בספה"ק 
א לפתות את האדם, בעצמותו אינו רוצה שישמעו לקולו ושיחטאו, אלא שתפקידו הו

כדי שיתגבר האדם ויקבל שכרו על זה, ואם מפתה אדם לעבור עבירה, תקוותו שהאדם 
 לא ישמע איליו, ואם האדם נכשל, הרי זה מצערו.

והנה כאן יעקב אבינו שהיה בעל כח גדול, ובכל זאת לא השתמש בזה לשום תאוות, 
מלאך שמח שמחה גדולה וכעת שנלחם עמו בפנים בפנים, והתגבר על היצר, הרי שה

למאוד, שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצחו, וממילא הגיע זמנו לומר שירה על שיעקב 
 (עבודת ישראל)               אבינו נצחו.

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

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

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

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

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

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

 וכה סיפר החפץ חיים:
בהיותי בן חמש עשרה שנה, פתח הח"ח, נסעתי ללמוד בישיבתו של ר' נחומקה הורודנער 

' נחום לזמן מה, וכאשר זצ"ל, והבחינו התלמידים שמידי לילה לאחר חצות, היה נעלם ר
 בדקו אחריו, מצאו שהולך הוא לביהכנ"ס שבעיר שהיה באותה שעה ריק מאדם.

נפשי חשקה לדעת מעשיו של הרבי לאחר חצות הלילה, ממשיך הח"ח לספר, הלכתי לאותו 
ביהכנ"ס לתפילת ערבית, וכשכל הקהל שבו לביתם נחבאתי בעזרת נשים מתחת הספסל, 

 נ"ס והלך לו.עד שנעל השמש את בהכ
בשעת חצות ליל, שמעתי את קול חריקת המנעול, והבנתי כי הרבי נכנס כעת לביהכנ"ס, 
רעד חלף בגופי, התבוננתי בדריכות מבעד למחיצה לראות ולהתבונן במעשיו של הרבי 
זצ"ל, והנה ר' נחומקה עלה על הבימה, והכניס ידו אל אחת התיבות של ה"שמות" שעמדו 

 איזה ספר, וכנראה שהיה זה ספר קבלה, והחל מעיין בו. שם, ומוציא מתוכה
גוואלד,  -וכאשר החל ללמוד בו ראיתי לפתע אש סביבותיו... רעדה אחזתני ורציתי לצעוק 

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

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

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

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

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

 המלך ע"ה.
"והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו" (מלכים א, א.), ופירש רש"י, לפי 
שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו, נצטנן דמו מיראתו, ואף שראיית המלאך שראה דוד 

מש המחזה מדוד כל ימיו, ואף בעת זקנותו היה שנים רבות קודם, הנה לגודל המורא, לא 
 עדיין פוחד הוא ודמו צונן!

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

החיל, לימינו ולשמאלו... ואף סגור ומסוגר בכמה דלתות... ושאר חייליו ראש מגיבורי 
 עומדים נצבים ודרוכים סובבים בחצר לשמור הפתח...

מלאכים ממש!... [שהרי אין עיכוב חומרי לפניהם ובודאי  -ולפתע רואה הוא לנגד עיניו 
ף בראותו אותם שלא הוזקקו להכנס דרך הפתח לאחר "סידור פגישה" עם עשו...] והלא תיכ

 לפניו, היתה צריכה בהלת מות לאחוז בנפשו, וליפול מכסאו ארצה מתעלף מפחד!...

אך לא כך אירע, עשו לא הוכה בהלם, ואף לא נתקף בפחד... ואדרבה! נשאר עומד 
"וישובו  -באדישותו ושלותו, ואף השיב כנגדם בתשובת מלחמה! כמבואר בפסוק 

 לקראתך וארבע מאות איש עמו". המלאכים אל יעקב וגו' וגם הולך
הרי, שאותו עשו הנדמה בעינינו לאדם שאינו משיג דברים מרוממים, ואינו אלא רשע 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 של 
 הקב"ה כדי לייראו ולבהלו, דכתיב "כי על כן ראיתי פניו כראות פני אלוקים" וגו'.

הנה למדנו, כי אף מי שמשתעשע עם מלאכים, ולא רק שמשתעשע עם מלאכים אלא גם 
ברי המדרש שיעקב היה מזכיר את שמו של מתירא משמו של הקב"ה כמו שלמדנו מד

 עשו הרשע!!! -הקב"ה כדי לבהלו, עם כל זה יכול להיות 
הארכנו בכל הענין יען כי חושבים העולם שעשו הרשע אינו שייך לנו... כלומר שאנו אין לנו 
צורך ללמוד מעשו ולהיזהר על עצמנו, כי אין ענו עומדים בדיוטא התחתונה כעשו הרשע... 

רבה עשו היה בעל השגה, ועם כל זה עשה מעשה רשעות! כך יש אנשים שרוצים אלא אד
לעשות מעשה צדקות ולבסוף עושים מעשה רשעות, מחרפים ומגדפים... והכל לשם 
שמים... אם אם יודעים אנו שעם כל ה"לשם שמים"... ואף אם ראיית מלאכים ופחד משם 

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

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

 מעשה שהיה. -והנה דוגמא לדבר 
אחד אירע ב"שבת זכור" שהבעל קורא הקבוע נעדר לאונסו, חפשו המתפללים  בבהכנ"ס

ותרו אחר בעל קורא זמני שימלא מקומו של זה הקבוע, לבקשת המתפללים נעתר נער 
צעיר, שלא מכבר מלאו לו י"ג שנים, שידע הקריאה, ועלה אל הבמה וקרא את הפרשה, 

! כאן הופרה הדומיה ונעצרה המשך פרשת זכור -הכל הלך למישרים, עד שהגיע למפטיר 
הקריאה, לקולו הרועם של אחד מן המתפללים שחשש לצאת ידי חובת הדאורייתא, על 

 סמך חזקה דרבה גרידא, וגער בנער לעיני כל, אתה לא "גדול"! רד מהבימה.
כאן כמה סערה בין המתפללים, חלקם הצטרף ל"חששות" וחלקם טענו שאין חשש, ובתוך 

יק הגדול הלזה"... אל פני הנער לראות ולבדוק אם "גדול" הוא... היש לו כך מביט "הצד
חתימת זקן אם לאו, ואילו חלק מן הציבור טען, כי החושש בדבר ייצא לחדר סמוך וישמע 
שם ה"זכור" מפי מבוגר שנתמלא זקנו, אבל לא על חשבון נער צעיר שעשה עמנו טובה 

 בעת שנעדר הבעל קורא הקבוע.
בכה... ובנתיים הנער שהטיב עם הציבור, נהפך כתצוגה לעין כל, לדיון הלכתי  זה בכה וזה

מעמיק... וצבע פניו משתנה חליפות, וכדאמרו בגמ' על המתבייש ברבים אזיל סומקא ואתי 
 חיוורא, ופני הנער חפו.

סוף הדבר היה שה"צדיק" המחמיר דנן, בעזותו גבר על כל הטענות שלא לבייש יהודי, ולא 
בידי הנער ברירה אלא לרדת מן הבימה, ו"הירא שמים" דנן נעמד במקומו ומחה את  נותר

זכר עמלק בקריאת הפרשה, בעוד שזה עתה בייש יהודי ב"הידור נפלא", רח"ל, כאילו היה 
הנער מזרע עמלק שמצוה לרומסו...! כך נראה אותו בעל קורא החדש: עשו ליינט זכור! 

 (עשו קורא זכור)...
 ולב רע -קות שפתיים דול

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 בו 
הכתוב, "כסף סיגים מצופה על חרש שפתיים דולקות ולב רע"! ששפתיו דולקות לקיים 

 אבל "לב רע", שלבו לב רע לעשותו על חשבון נער צעיר.מצות מחיית עמלק, 
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 בדבריו 

ו אנו לדאבונינו של ר' ישראל בא' ממאמריו, ובעוד שר' ישראל הביאו כמשל בעלמא שמענ
 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 נמוך 

בר הקומה, נזכר בהלכה המחייבת לברך ברכת משנה הבריות, והמחמיר הלזה שהיה גם 
כדין  -אוריין כנראה, העלה ברעיונו "הידור נפלא" ניגש אל נמוך הקומה, נטלו בידיו והגביהו 

'חפצא דמצוה' שמצוה ליטול ביד!... בנוסף ל"מעלותיו" היה אף "מחבב" ומדקדק בברכות 
השבח, ומפני כך החל להתנענע בסילודין לכוון לבו אל הברכה לקילוס עילאה, ובעוד 

סכן, מנוענע ביד "הצדיק" כאילו לולב הוא ביד מהדר במצוות, פתח את שהנמוך קומה המ
 פיו "בשפתיים דולקות", ובירך ברוך אתה ד'... משנה הבריות!...

אין מן הצורך להאריך בגנות הענין, רק נוסיף, שמן הסתם מעשים "וחומרות" כעין אלו 
יהם להיחשב כיר"ש, ודומיהם אינם מצויים אלא כשנעשים בפני אחרים... להתכבד בעינ

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 המהדר 
"בברכות" השבח כשרואים אותו בני אדם ועל דמו של יהודי נכלם, האם מהדר בין הוא בין 

 ותלי ביתו כשאין איש רואהו, בברכת אשר יצר ג"כ?!...כ
עשו הרשע אף הוא כן, לפני אביו מחפש להתכבד ולהראות רוב צדקותו, לפיכך מרמהו 
ושואל כיצד מעשרין את המלח... אך בלבו פנימה מקוננת המחשבה "יקרבו ימי אבל אבי", 

הטעים הדבר במשל החזיר, וכבר דימהו חז"ל לחזיר שפושט טלפיו ואומר כשר אני! ויש ל
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, אך 
 שאינו אלא חזיר... -כמה מגוחך הוא 

וכשרותו בקלון חבריו דומה הוא לזה  כמו"כ המהדר בחומרות וחושב להתכבד על הידוריו
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 לקח 

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

 אמר: אלך לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון השטר".
רים (שמות רבה ה, כ) ולא פרעו את השטר, וקשה, לפי זה. שהרי שבט לוי לא נשתעבדו במצ

עשר שני פ"ה הי"ד, ונפסק ברמב"ם) שלוי מביא הם נחלה בארץ. שכך אמרו במשנה (מויש ל
בכורים וקורא, לפי שיש לו נחלה בארבעים ושמונה ערי הלויים (יעוין בתוספות וצל"ח 

 ברכות כ ע"ב, "כפות תמרים" סוכה לח ע"א, "מגן אברהם" קפו, א)!



 

 ג 

ד: לפני מתן תורה נאמר: "וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו" (שמות יח, כז). ואמרו ועו
על כך במדרש (פסיקתא דרב כהנא יב, טז): זהו שנאמר: "לב יודע מרת נפשו", ולפיכך 
"בשמחתו לא יתערב זר" (משלי יד, י). אמר הקדוש ברוך הוא: ישראל היו משועבדים בטיט 

יושב בתוך ביתו השקט ובטח ובא לראות בשמחת התורה עם בני?  ובלבנים במצרים, ויתרו
 -לפיכך: "וישלח משה את חתנו"!

יתרו לא זכה להיות נוכח בקבלת התורה, משום שלא היה בשעבוד חומר ולבנים במצרים. 
ובני שבט לוי, לא זו בלבד שזכו להיות, אלא משה רבינו הוא מנחיל התורה, ואהרן ובניו 

יותר אל ההר (רש"י שמות יט, כד). ולא עוד אלא שישראל חששו במחיצה הקרובה ב
 שעיקר התורה לבני לוי נתנה (רש"י דברים כט, ו). והרי לא היו בשעבוד חומר ולבנים!

 שאלה קשה!
 שבתי לביתי, ועיינתי, ומצאתי את התשובה.

ייהם בספרים הקדושים מובאים דברי הזוהר הקדוש (ח"א כז, א) על הפסוק: "וימררו את ח
בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" (שמות א, יד), "בעבודה קשה" זו קושיא. 
"בחמר" זה קל וחומר, "ובלבנים" בלבון ההלכה, "ובכל עבודה בשדה" זו ברייתא. והענין 
שכאשר פיתה פרעה את ישראל לבוא ולעבוד, לא באו בני לוי (שמות רבה ה, טז) משום 

ה, וכל המקבל עליו עול תורה פורקים ממנו עול מלכות (אבות פ"ג שקבלו עליהם עול תור
 מ"ה), ולפיכך נפטרו מעבודת הפרך ("שפתי כהן" במדבר א, טז).

 -עכשיו הכל מובן 
עשו הלך להר שעיר לרעות את מקנהו, ויתרו ישב שוקט בביתו. אבל בני לוי היו במצרים, 

עבודה בשדה בעמל תורה בקושיות  אלא שהמירו את העבודה הקשה בחומר ובלבנים ובכל
ולבון הלכה. היש עוד פלא בכך שבמתן תורה זכו למלוא הקירבה, והם נהנים מיבול הארץ 

 המובטחת בלי טרחה!
במדרש (בראשית רבה ס, ב) כינו את אליעזר עבד אברהם בכינוי: "עבד משכיל" (משלי יז, 

האיש בידו". שהיה בן כנען,  ב). ובארו: ומה היתה השכלתו, אמר: "כבר קללתו של אותו
שנתקלל: "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט, כה). ואז, "שמא יבוא כושי 

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

 "ולא בבית אחר"! -ראשית כד, ב)! (ב
כמה נפלאים דברי רבי יהודה הלוי זצ"ל: "עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ועבד ה' הוא לבדו 
חפשי", שהרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" (אבות פ"ו מ"ב), "ועל כן, בבקש כל 

 אנוש חלקו, חלקי ה' אמרה נפשי!" (איכה ג, כד).
נהיה בכלל "עבדך מלך, כמלך!"  -ובכלל זה עבד ליצריו ומאוייו  -לעבדים במקום להיות עבד 
 (שבועות מז ע"ב).

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

 בראשית כד)!
 -וברירה זו נצבת בפני כל אדם 

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 

עיר המלוכה וינה היתה מקום מושבם של טובי הרופאים, גדולי הפרופסורים בעולם. 
המונים נהרו ובאו למצוא מזור לתחלואיהם, בהם רבים שהפרוטה אינה מצויה בכיסם. 

בעד נפשו" (איוב ב, ד), יוציא לרופאים ולתרופות.  הבריאות מעל לכל, "וכל אשר לאיש יתן
אבל לדמי אכסניה לא השיגה ידם. היה בוינה יהודי אמיד, שזכה במצוה זו. ביתו היה פתוח 
לרוחה, שימש אכסניית חינם לכל חולה וסובל, אף עזר להם בכספו ויצר קשרים עם 

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

 חשה כאלו התגוררה בבית נתיבות הומה, דחקה בו שישים לזה קץ.
נקלה בכף הקלע, אוי לו אם ישמע ואוי לו אם יסרב. באותם הימים, תחילת אלול שנת 

של כבוד התורה, נערכה בה הכנסיה הגדולה הראשונה תרפ"ג, התקיים בוינה מעמד אדיר 
של אגודת ישראל, בראשות ה"חפץ חיים" זצ"ל שנשא בה את נאום הפתיחה. החליט 
לעלות לאכסנייתו של החפץ חיים ולשאול בעצתו. ככלות הכל, חסד מתחיל בבית. "צדק 

וספות קדושין משלך, ותן לו" (בבא בתרא פח ע"ב), דלא מקרי צדקה, אלא הנותן משלו (ת
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" אמר 

מור "ה' רועי, לא אחסר" (תהלים כג), כפי שפסק ב"משנה ברורה" (סימן קע, א), כהרגלו מז
"שהוא מדברי תורה ותפלה על מזונותיו", וסיים בפסוק: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, 
ושבתי בבית ה' לארך ימים". פתח ואמר: הפתגם השגור אומר, שהטיפש עושה גם מזהב 

שנותנים לו" (חגיגה ד ע"א), ואלו הפיקח עושה גם  אשפה, "איזהו שוטה, המאבד מה
 -מאשפה זהב 

מעניקים לאדם עושר, זהב. אם פקח הוא, עושה בו צדקה וחסד ותומך תורה, והזהב הופך 
 לאוצר נצח. אם טפש הוא, מרבה בו מעדנים ותפנוקים, ועושהו לאשפה...

ם. "העולם הזה, נוה ומעניקים לאדם אשפה, רחמנא לצלן, נקצבים לו יסורים, ה' ירח
התלאות" (ספר הישר, שער ו). אם פקח הוא, יעבור אותם ב"חיי צער תחיה ובתורה אתה 
עמל" (אבות פ"ו מ"ד), כי "אין לך אדם בלא יסורים, אשרי מי שיסוריו באים עליו מן התורה" 
ב (בראשית רבה צב, א). וכמו שאמרו (בסנהדרין צט ע"ב) על הפסוק "אדם לעמל יולד (איו

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

 -שכר" (ברכות כח ע"ב) 
ורחים, נגזרו עליו יסורים, עגמות נפש. והוא מכניס א -המשיך ה"חפץ חיים"  -יש לך אדם 

והם טרחנים, ונרגנים, ויש כפויי טובה, ויש שאינם כה נקיים. והוא סובל. כמה 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, טו) זה 

כמה צרות  -תו (סנהדרין ק ע"ב), "כל רעה, ולא אשה רעה" (שבת יא ע"א) הסובל מאש
 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 ימים

 ירבה שכרי בעולם שכולו ארוך (קדושין לט ע"ב), וארויח בגינן. כך יוצרים 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 

וסחורות המיועדות לארצות רחוקות. לפתע צד עינו ספינה, ממדינות הים, וטוענות תבואה 
 שטוענים אותה באבנים כבדות!

פנה לרב החובל שעקב מהרציף אחר הטענה, ותמה באזניו: "תבואה וסחורות, מובן. אבל 
 אבנים, למה? וכי חסרות אבנים בנמל היעד?"

ולה לאבד את ענהו הקברניט: "התשובה פשוטה. אניה ללא משא צפה על פני המים ועל
שווי המשקל ולטבוע בסערה. חייבת היא להיות עמוסה במדה מסוימת של סחורה, 
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)     סחורה, טוענים אבני משא!...  ללמדנו שאם אין נוטלים 

 
שאלה המתעוררת בפסוקים נוגעת לדבריו של עשו ליעקב. יעקב אבינו שולח מנחה לעשו, 
והנה הוא רואה את עשו בא, הוא חוצה את העם שאתו לשניים, מעמיד את הילדים כל 

 אחד במקומו, ומתקרב לעבר אחיו עשו.
ין יעקב ועשו (שם ד): "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל המפגש המתואר בפסוקים מתחיל ב

על צוארו וישקהו ויבכו". לאחר מכן מתבונן עשו ורואה את הנשים ואת הילדים אשר 
שייכים ליעקב. אז שואל עשו (שם ח): "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי". משיב לו יעקב: 

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

 הברכות".
כל הענין כולו תמוה ביותר: במשך שלושים וארבע שנה זועם עשו על יעקב ומתכנן לנקום 

 בו באופן הגרוע ביותר.
מלבד ענין גזלת הברכות, נוטר עשו עוד 'חשבון' ישן עם יעקב על שנטל ממנו את הבכורה 

שרה. מהספור על הבכורה על הברכות עברו ארבעים ושמונה שנה. ארבע בהיותו בן חמש ע
עשרה שנה שהה יעקב בישיבת שם ועבר ועוד עשרים שנה בבית לבן אם כך, הרי אלו 

 שמונים ושתים שנים רצופות של כעס וטינה!
בארבע עשרה שנות למודו של יעקב בישיבת שם ועבר המתין עשו בשקט, בעשרים השנים 

 עקב אצל לבן הוסיף עשו לחכות.שבהם שהה י
סוף סוף הגיע הזמן להשיב לו מנה אחת אפיים על גזלת הברכות. לשם כך הוא גייס ארבע 
מאות שכירי חרב, ציד את כולם במיטב הנשק, רובי קלצ'ניקוב ביד ימין ו'אם שש עשרה' 

 בשמאל... ומדריך אותם לירות עד שיביאו לו את גלגלתו של יעקב...
כולה הם צועדים נחושים לנצח ב"קרב החיים" הצפוי מול יעקב שנוא נפשו  במהלך הדרך

של עשו. אפילו המנחות שנשלחות בזו אחר זו לעברו, אינן מצליחות לשכך את עצמת 
 השנאה.

 והנה מגיע רגע המפגש המיוחל...
 -בא עשו, נופל על צוארו של יעקב ושואל: "מה שלומך?... האם יודע אתה מדוע באתי? 

 שיהיו שלך, אחי. יהי לך אשר לך...". -תי לאחל לך כל טוב, והברכות המדוברות, ובכן הגע
 הייתכן?!

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

 אדני".
ששלח יעקב, ולפי זו המנחה  -את שאלתו של עשו מפרש רש"י בשני אפנים: על פי הפשט 

 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 ואנשיו 
לא ישנו. כת של מלאכים הגיעה אליהם והחלה לדחוף אותם אחורה, תוך כדי מכות עזות. 

לאך, הן המכות הגרועות ביותר, משום שאפילו לא יודעים מהיכן הן הגיעו, ואיך מכות ממ
 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 

...", אולם המלאכים המשיכו להכות. "עשו הוא נכד לאברהם אבינו", ניסו האנשים של יצחק
לומר, אך המלאכים הוסיפו להכות, לבסוף צעקו: "עשו הוא אח של יעקב", ובאותו רגע 

 אמרו המלאכים: "אם כך, הרי אתם משלנו... סליחה, זו טעות...", ועזבו אותם לנפשם...
נוספת, שוב חוזר המעשה על עצמו. הם זוכים למכות רק נעלמו אלו, והנה הגיעה כת 

ודחיפות, אומרים שהם אנשי עשו, והמכות רק מתגברות, מנסים להתלות בזכותם של 
יצחק ושל אברהם, ללא תועלת. רק כאשר הם מזכירים את יעקב, עוזבים אותם המלאכים 

 לנפשם.
וא שואל אותו: "מי היו כל כך היה במשך הלילה כולו. לכן, מיד כאשר נפגש עשו עם יעקב ה

המלאכים שנפגשו אתי? מה פשר המכות הללו שקבלנו במשך כל הלילה האחרון? כל 
 האנשים שלי מגובסים...".

 עונה לו יעקב: "למצא חן בעיני אדוני"...
 לפי מדרש זה תשובת יעקב איננה מובנת: האם המכות נועדו כדי למצוא חן בעיני עשו?

ללו, עלינו לעיין בשרשי השנאה העצומה שרחש עשו ליעקב כדי להשיב על הקושיות ה
 ולהבין את פשרה.

 מדוע חשב עשו שהברכות מגיעות לו?
שנאתו של עשו ליעקב נובעת מלקיחת הברכות על ידי יעקב, ועלינו להבין, האם עשו הינו 
בעל הבנה דלה כל כך שלא הצליח להשיג בשכלו שיעקב הוא איש צדיק, יושב אהלים 

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

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

הוא החזיק בדעה שיעקב מבזבז את זמנו ביושבו על התורה ועל העבודה!... כפי 
שהמשכילים היו נוהגים לקרוא ללומדי התורה: "בענק קוועצ'ערס", כלומר: לוחצי 
ספסלים. לפיכך, בהתאם להשקפה זו, היתה לקיחת הברכות על ידי יעקב עוול משווע! הוא 

יעות ליעקב! ומכאן מקורה של השנאה היוקדת כלפי יעקב.באמת לא חשב שהברכות מג
 כך חכה עשו ליעקב כדי להנקם ממנו במשך שמונים ושתים שנה.

הכל היה טוב ויפה עד ללילה האחרון לפני המפגש עם יעקב... עשו צעד בראש קבוצה 
 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.



 

ד 

כל תפיסת העולם שלו. עד עתה סבר כי אין ערך ללומדי רגע זה חולל אצל עשו טלטלה ב
התורה, "מאי אהני לן רבנן", ומתוך נקודת מוצא זו השתית את חייו: הוא בז לבכורה, הוא 
סרב לתמוך ביעקב הלומד תורה. והנה עכשיו באו המלאכים והכו על קדקדו: דע לך 

 שבשעה שיעקב לומד תורה, אתה מפסיק לקבל מכות.
לא נדרש עשו 'להאמין' בתורתו של יעקב, אלא ידע זאת באופן הברור ביותר. באותו רגע 

הוא הבין וראה בעיניו, שכאשר הוא מזכיר את היותו אחיו של יעקב, לומד התורה, הוא 
 מפסיק לקבל מכות.

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

כדי שתווכח שללמוד התורה שלי יש ערך, ותבין שלא אני חי בזכותך, אלא  -חן בעיני אדני" 
אתה חי בזכותי! אם עשו יבין זאת, תתפוגג השנאה והטינה שיש בלבו של יעקב ויסלח לו 

 על שנטל ממנו את הברכות.
 ן עשו...ה'שפה' שהבי

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.

 ני רוצה"."אבל א
 "אי אפשר".

 "אבל אני צריך".
 "מה לעשות?".

היא ניסתה להסביר לו שוב ושוב, אבל האיש לא הצליח להבין. תור ארוך החל להשתרך 
 אחריו, והפקידה שהיתה אובדת עצות, קראה לבסוף למנהל הבנק לפתור את הבעה.

לו שאין אפשרות המנהל הוציא לפני האיש דפי חשבון, הראה לו את הנתונים, והסביר 
 הוא רוצה כסף... -למשוך יותר כסף, אבל הוא בשלו 

עשרים אנשים כבר עומדים בתור קצרי רוח, ולבסוף נגש אחד מהם, חם מזג מטבעו, וסטר 
 לו על לחיו. באותו רגע הסתובב האיש והלך.

 "אדוני", קרא לו המנהל, "מדוע לא הלכת קודם?"
 הסביר לי...". -הוא "כי אתה רק אמרת לי", ענה הלקוח "ו

 בלי מכות עשו לא הצליח להבין, ומכיון שכך, היו זקוקים לכתות המלאכים ש"יסבירו" לו...
מאורע דומה מובא בספר "לב אליהו" מפי רבי הירש ברוידא, חתנו של הסבא מקלם זצ"ל, 
שספר כי הצאר ניקולאי היה אמור לעבור בתחנת הרכבת בעירו, ואלפי בני אדם התאספו 

די לראות את פניו. רבי הירש, שהיה באותה עת בחור צעיר, הצטרף גם הוא להמון הנלהב. כ
כל הלילה המתינו כולם בקוצר רוח, וכאשר הגיעה רכבת המלך החלו כל האכרים להריע 

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

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

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

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

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

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

 החלה הסתלקות המונית של איכרים, ובתוך זמן קצר התרוקן הרציף לגמרי...
 יומים ומכות דברה אל ליבם.הבקשה לנימוסים ולדרך ארץ היתה זרה להם, רק שפה של א

זו היתה ה'שפה' שהבין עשו, ואכן, מיד לאחר מכן אמר: "יהי לך אשר לך", והודה ליעקב 
שהברכות שיכות לו. הוא הבין שיעקב, בזכות למוד התורה שלו, מביא את הברכה לעולם. 
ם עשו הוא מי שזורע את החטים, אך הן צומחות בזכות יעקב, השמש זורחת בזכותו, הגש

 יורד בגללו והברכה בעולם כולו מגיעה מכוחו.
ואילו יעקב, אשר נודע לו בלילה, שעשו זוכה ל"טפול רציני" של מלאכי השרת, הבין כי 
כעת, כאשר הבין עשו את הענין, לא נשקפת כל סכנה לחייו, ומשום כך צרף את שני 

 (ומתוק האור)                        המחנות ובא עם כולם כדי לקדם את פני אחיו. 

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

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

 יהיה המחנה השני לפליטה. –יכה בו עשיו על המחנה האחת ו
באר על כך "עבד המלך": למדה תורה דרך ארץ שלא יהיה אדם נותן את כל ממונו 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 

 דם מעותיו, שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו".ישליש א
יעקב אבינו העניק במעשיו עצה טובה להגנת הרכוש על ידי חלוקתו לשניים, ושמירת כל 

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

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

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

זוג לבסוף חפר גומה בקרקע והטמין בה את הממון, אולם תוך כדי עבודתו לא הבחין ב
 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 האיזור
כולו, כולל שטח הקרקע בה הוטמן הכסף... מיהר היהודי אל בעל הבית שגר בסמוך ואמר 

 לו:
"ראה אדוני, זה מקרוב באתי להתגורר כאן, ואיני מכיר איש עדיין. ברשותי שני ארנקים, 
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, האם כדאי 

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

 ו נעלם לו, וודאי לא יטמין את הארנק השני באותו מקום.ויגלה כי רכוש
 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 למקומו, 

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

יארע לנו  –כתב הרמב"ן "ויש בזה עוד רמז לדורות, כי כל אשר ארע לאבינו עם עשיו אחיו 
תמיד עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמינו לשלושת השברים 

 ילה, לדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל וכו'.שהזמין הוא את עצמו, לתפ
 הוהכד ינאי רבי) טו עח ר"ב( אמרו, עצה בזה עוד ראו ובהמשך דברו מביא עוד: ורבותינו

 לא זמן חד, רומאין עמיה נסיב הוה ולא פרשתא בהדא מסתכל הוה למלכותא סליק
 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

מהמעשים אודות הנהגות שנלמדו ע"י גדולי הדורות מפרשה זו (עיי"ש שמביא עוד לפנינו 
 כמה עובדות, והבאנו כאן אחד מהם):

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

 קרה?"שאל אותו: "זיידע, מה 
סיפר הנצי"ב: "רוצים לסגור את המקוה. אמנם זו לא פעם ראשונה שזוממים לעשות זאת, 
אלא שבפעמים הקודמות נתנו שוחד למושל והכל היה בסדר, אבל עתה הגיע מושל חדש 

 והוא לא מוכן לקחת כסף, א בראך!"
 אמר לו רבי חיים: "תן לי את הכסף, אני כבר אכניס לו את זה".

אמר הנצי"ב, "ניסיתי והוא לא לוקח", אבל רבי חיים בשלו: "אני אצליח לשחד  "לא תוכל",
 את המושל לבטל את הגזירה!"

 אחרי שכנועים הסכים הנצי"ב ונתן לרבי חיים את הכסף.
רבי חיים זצ"ל היה חכימא דיהודאי. המעשה התרחש בתקופת הקיץ. הלך רבי חיים לארון 

הקוטשמע [כובע הפרוה] הגדול והרחב, ואת  בו מאוכסנים בגדי החורף, הוציא את
 .המגפיים, לבש הכל וכך הלך לבית המושל

דפק בדלת. הממונה פותח את הדלת ורואה לפניו בריה משונה, עם קוטשמע ומגפיים 
 באמצע הקיץ... "כן, מה אתה רוצה?"

 "אני נכד של הרב, הוא שלח אותי בשליחות חשובה אל המושל".
 "המתן רגע".
 נה אל המושל ואמר: "יש כאן אברך הטוען שהוא נכד של הרב, והרב שלח אותו".נגש הממו

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

 משהו. בחוץ חם ואתה לבוש בגדי חורף כבדים, מדוע?"
"אני אסביר לך", אמר רבי חיים, "אמי הגיעה אלי בחלום ואמרה שהיום ירד שלג והיה כפור, 
כמו בשיא החורף הרוסי. אנני מחפש לעצמי צרות, לא רציתי להצטנן ולכן התלבשתי כראוי 

 למזג אויר סוער שכזה, להיות בטוח שהכל יהיה בסדר"...
 ד לי, אתה באמת מאמין בחלומות?"המושל פרץ בצחוק. "אמא שלך הגיעה בחלום... תגי

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

 "אה, יהיה שלג?" -
 "כן, ואני מוכן להתערב על כך", אמר רבי חיים.

 "על כמה?"
הסכום שהוקצב לדמי השוחד לביטול גזרת  –"על כך וכך", וכאן נקט רבי חיים בסכום גבוה 

 המקוה.
 עד הלילה מה יהיה"."טוב, בסדר", הסכים המושל, "בא ונראה 

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

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

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

רה שריחפה מעל ראשם של יהודי "כן כן, המקוה יהיה בסדר" אמר המושל, וכך הוסרה הגזי
 (יחי ראובן)      המקום.

 בדרך הדרוש  
  (לב, ח)  לו ויצר מאד יעקב ויירא
 לכך' וכו זכיותי נתמעטו י"פירש החסדים מכל קטנתי עה"פ

 להמסר לי ויגרום בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא אני
שהרי  לולא, על נקוד למה דרשו' ד דף בברכות והנה עשו. ביד

 שמא , אלא,'כו לצדיקים שכר טוב משלם שאתה אני מובטח
 הניקוד את דרשינן אם תלוי מעשו יעקב פחד כ"וא החטא יגרום

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

 היוצא מ"ר על שרמז כבר וכתבו אחרים את יהרוג ושמא יהרג
 הוא ולדברינו הנזקין באגדת ש"וכמ קיסר נירון של מזרעו מעשו
 חיישינן ולא ט"ומע תורה בידו יש והלא מה מפני וירא חומר כמין
 מ"ר זה אחרים את יהרוג שמא לו ויצר אבל החטא יגרום שמא
 יגרום שמא חיישינן ואזי נקידי לדרוש נוכרח ואז נקודי דריש דלא

                  ק     "ודו ש"וכמ לולא מנקודות החטא
 (ברית הלוי)

 ) כה, לב( לבדו יעקב ויותר

 הא ל"במאחז דאיתא י"עפ ל"ונ. קטנים פכין שכח י"ופרש
 יטמאו שלא קטנים פכים על חס ה"הקב, הבית את ופינו בנגע דכתיב
 ילך ולא עצמו על ח"הת שיחוס ו"ק בבית אשר כל לפנות צוה ולכן
 וקשה, לבדו יעקב ויותר כתב כאן והנה, אתו נעריו בשני אם כי לבדו
 ילפינן הא, עמו איש בלי לבדו שישאר כך לידי עצמו את הביא איך
 על אבינו יעקב חס לא ואיך ה"הקב עליהם שחס קטנים מפכים ו"ק

 שכח כלומר" קטנים פכים שכח" י"רש' פי לזה, לבדו ונשאר עצמו
 ק.          "ודו קטנים מפכים ו"הק

 (מהר"י אסאד)    



 

  

 

 

 ותת הנשיאלשוש
"ו לרגל יומא דהלולא של רבי יהודה הנשיא (ט

כסלו), נביא כאן את שושלת הנשיאים מהלל ועד 
 הלל. 

שושלת הנשיאים היו מזרע בית דוד, מבנו 
. אך לא היו בן אחר )1אשת דוד שפטיה בן אביטל

 .)2בן, ומצד אביהם היו מבני בנימין
בר פלותיה של שמאי הזקן, התחיל  -הלל הזקן  .1

 .)3ן בית שנירבנשיאותו מאה שנה קודם חו
שמו לא נזכר  .בנו של הלל - ןשמעו] )4[רבן .2

  במשנה.
 רבן גמליאל הזקן. .3
הוא אשר נהרג  -רבן שמעון בן גמליאל הזקן  .4

 .)5בעשרה הרוגי מלכות בזמן החורבן
, והוא היה הוא היה הנשיא ביבנה -רבן גמליאל  .5

 .)6בר פלוגתיה של רבי יהושע
הוא רשב"ג הנזכר  - רבן שמעון בן גמליאל .6

 סתם במשנה.
מסדר המשנה. ונקרא  - נשיארבי יהודה ה .7

רבי סתם, כי היה רבן של כל ישראל, ונקרא במשנה 
גם 'רבנו הקדוש', כיון שמרוב קדושה לא הכניס 

 .)7ידו תחת אבנטו
 רבן גמליאל ברבי. .8
 .)8רבי יהודה נשיאה .9
והוא  )9בימיו נפסקה הסנהדרין -הנשיא הלל  .10

קבע את לוח השנה הנהוג עד היום, וקדש את כל 
 )10יקבעו לפי לוח זה.החדשים ש

 
כן כתב ) 4 שבת טו, א. )3 בראשית רבה לג, ג.) 2 .כתובות סב, ב )1

ברש"י שבת (שם). ולפי זה הוא הראשון שנקרא בתואר 'רבן' 
בשעה שנהרג היה בנו רבן  )5 .(שהוא תואר מיוחד לנשיאים)

גמליאל צעיר, ובאותה שעה שימש רבן יוחנן בן זכאי כנשיא (לכן 
ראה ברכות כז, ב; ראש השנה כה, ) 6 .הוא בתואר 'רבן') נקרא גם

הקבור באבנית סמוך לאביי  )8 ) שבת קיח, ב.7 .א; בכורות לו, א
כן מנה ה'צמח דוד' שהם  )10זה היה בימי אביי ורבא. ) 9ורבא. 

עשר דורות (הובא בסדר הדורות ד"א קי"ח. אך בספר יוחסין מנה 
 עוד כמה דורות. 



 

 

אד נ   רּון ל  ֹ  ִ ּכ ה ת אמ    ַ     ְ   ֹ ׂש  ֹ    ע  ְ  ֵ ָ י ל  יעקב אמר דבריו בלשון . ו  
, שמשתמע גם שמדבר אל עשו, וגם תפלה להקב"ה

להקב"ה, וגם  - שהאמירה תהיה גם  
  )נועם אלימלך( .

 
ּת   ר  ן ּג  ב  ם ל  ַ  ְ ִ ע     ָ  ָ ולא למדתי  : ותרי"ג מצוות שמרתיברש"י. י ִ  

, ות שמרתימצו . כלומר ממעשיו הרעים
שממעשיו הרעים למדתי כיצד לעשות מעשים טובים, 

בשני יצריך, שגם  -כמו שאמרו חז"ל "בכל לבבך" 
 )דגל מחנה אפרים( מהיצר הרע צריך ללמוד. 

 
 ּמ  יב ע  יט  ב א  יט  ּת  ה  ר  מ  ה א  ּת  א  שיש טובה שהיא רעה,  .ְ  ַ ָ   ָ ַ ְ ָ  ֵ  ֵ   ֵ  ִ    ִ ָ ו 

שהקב"ה נותן טובה לרשעים בעולם הזה כדי 
 . אבל להאבידם העולם הבא

 )קדושת לוי(  .טובה שהיא לשם טובה -לשון כפול  -
 
 ּמ  יב ע  יט  ב א  יט  ּת  ה  ר  מ  ה א  ּת  א  מי שרגיל לראות רק  .ְ  ַ ָ   ָ ַ ְ ָ  ֵ  ֵ   ֵ  ִ    ִ ָ ו 

 - טוב, הקב"ה משפיע יותר טוב. 
(רבי יחזקאל מקאזמיר).שהכל טוב לך, אז 

 
ּמֹו יׁש ע  ק א  ב  א  ּי  ּדֹו ו  ב  ק ב ל  ע  ר י  ּו ת  ּי  ֵ    ִ    ִ  ו  ָ  ֵ  ַ    ַ  ְ    ֹ ֲ  ַ  ֵ  ָ  ִ כאשר יהודי עומד  .ַ 

מידבלי התחברות עם כלל ישראל,  
  )דמשק אליעזר( היצר הרע מתחיל להאבק עמו.

 
כ   ל ז  גּו ּכ  ר  ה  ּי  ח ו  ט  יר ּב  ע  ל ה  ב אּו ע  ּי  ָ  ָ ו     ָ    ְ ַ  ַ  ַ  ַ  ֶ    ִ ָ   ַ     ֹ  ָ ת ששב כמו שנכרי ר.ַ 

חייב מיתה, כיון שמתשמש באות השבת שהיא אות 
בין ה' לישראל, כך גם בני שכם שמלו השתמשו באות 
.המילה שהיא אות בין ה' לישראל, ולכן נתחייבו מיתה

  )החידושי הרי"ם( 

קודם ביאת המשיח הוא הזמן המוכשר 
 לרפואת הנפש

ש   מ  ש    ח לו  ה  ז ר  י   ׁ  ו   ֶ ֶ ּ ׁ  ַ   ֹ   ַ  ְ ִ ּ ַ' גו  כו   ְ  ֹ  ו  ר  ל י  ע  ע  הו א צ ל  ַ   ְ  ֵ  ֹ ו    ַ  ֵ  ֹ ן  ְ  ּ    ל כ   ּ ֵ  ע     ַ
ה נ  ש   יד ה  ת ג   ל א  א  ר  ש   נ י י  לו  ב  ׁ ֶ ל א י אכ  ָ ּ  ַ    ִ ּ    ֶ    ֵ ָ ְ ׂ  ִ   ֵ  ְ   ּ  ְ תו ב  . ֹ  ֹ   ּ ָ ּ   כ  

י  ש  כ   דו  ק   ר ה  ז  ה  ּ ִ  ב     ׁ  ֹ ָ ּ  ַ    ַ ב 'ת ֶ א  'ּ ַ ֹּ א  ה ב   ע  ש   ת ת   ו  ב  ר  א ל  ָ  ב   ְ ּ   ָ ְ ׁ ִּ    ֹ ּ ַ  ְ ל  א  ,ּ ָ   ּ ֹ  ש   ֶ ׁ
ב א  ה ב   ע  ש   ת  ל ב   א  ר  ש   נ י י  לו  ב   ָ  י אכ  ְ ּ   ָ ְ ׁ ִ ְ ּ    ֵ ָ ְ ׂ  ִ   ֵ ְ ּ   ּ  ְ ם , [ֹ   ג  ַ   ו  י "ת  ֶ א  ְ  אש   ׁ ֵ  ר   ָ 

ת  בו  ֵ ֹ   ת   ה ִּ ת    ּ ע  סו ק . ]ב ָ א   ׁ ְ ָ ש   פ   ל ה  נ  ה ע  ה  ָ ּ   ו  ּ  ַ   ַ   ֵ ּ  ִ ל "ְ  ע  ע  הו א צ ל  ַ   ַ  ו   ֵ ֹ    ּ  ְ
כו   ר  ת "ְ  ֵ  ֹ י  ו  ל  ג  ז ל  מ   ר  הוא מ  רו ש   מ  ּ ֹ  א   ַ ְ   ֵ ּ ַ ְ    ּ ֶ ׁ ת . ָ  ְ ּ   ר א  א  ב  ז ה י ש  ל  ֶ   וב     ֵ  ָ  ְ   ׁ  ֵ   ֶ ָ  ּ

תו ב  כ   ּ ָ ּ   ה  ש  "ַ  מ  ש    ח לו  ה  ר  ז  ֶ  ׁ ו י   ֶ ּ ׁ  ַ   ֹ   ַ  ְ ש    ",ַ  ִּ ש  ר  ר  ׁ ִ ו פ  ַ   ׁ ֵ  ֵ ה "י ּ  ר  ה  מ   ֲ  ָ  ש   ִ ּ ֶ ׁ

תו   או  פ   ר  י ל  ד  ילו  כ   ב  ש   ח  ב   רו  ז  ְ ֹ   ֹ ל  ּ ַ ְ   ֵ ְ ּ   ֹ  ִ ְ ׁ ִ ּ   ַ י  ד  ,ִ ְ  ֹ  מ   ר ש   לומ  ִ ַּ  כ   ּ ֶ ׁ    ַ  ֹ ְ ּ
ת   ה  ִ  ְ ב   ץ ּ ְ ר  א  ל ה  ה  ע  את  ת צ  ם ע  ד ק ד  ש  עו  מ  ש    צו ת ה  צ  ָ  ֶ  נו   ָ    ַ   ּ ָ   ֵ    ֵ   ֶ  ֹ    ֹ   ׁ  ֶ ֶ ּ ׁ  ַ    ּ  ְ  ֹ 

ק ב י ע  ה ל  פו א  ר  ה ה  א  ר ב   ב  ֹ  כ    ֲ  ַ ְ    ָ  ּ ְ  ָ    ָ ָ ּ    ָ י  ב א , ּ ְ ם ש   י ק ד  ז כ   מ   ר  א ל  ֹ   ו ב  ָּ ֶ ׁ   ֶ  ֹ   ִ ּ   ֵ ּ ַ ְ    ָ  ּ
ל א  ר  ש   ת י  ו  ש  פ  ל נ  או  כ   פ   ר  ת  ינו  י  י מ  ה ב   ר  ה  מ  ל ב   א  ו  ג  ֵ  ה  ָ ְ ׂ  ִ   ֹ ׁ  ְ  ַ   ָ ּ   ּ ְ ּ ַ ְ  ִ  ּ   ֵ  ָ ְ ּ   ָ  ֵ ְ ִ ּ    ֵ  ֹ ּ  ַ ,

ל   הו  ים ו  ב  ר  ק  ת  נו  מ  א  ז  ה ש   ן ה  מ  ז   ן ב   ל כ   ָ  ְ ִ   ְ  ֹ  ְ ע  ְ ִ   ּ  ָ ֶ ׁ   ֶּ  ַ    ַ ְּ ַ ּ   ֵ ּ ה ַ    ל   א  ג   ל  ים ּ ָ  כ   ֻ ְ ּ  ַ    ִ
ה מ  ל  ש    ָ  ה   ֵ ְ ּ ׁ ת , ַ  פו א  ר  ת ל  ו  כ  ז  ל  ה ו  ו ב  ש  ת  ר ל  ש   כ  מ   ַ   הו א ה   ּ ְ ִ    ֹ ּ  ְ  ִ  ְ   ָ  ּ ׁ ְ ִ   ָ ׁ  ְ ֻ ּ  ַ    ּ 

ש   נ  פ  ֶ  ׁ ה  ֶ ּ  ַ. 
 )אברהם יהושע העשיל מאפטארבי הרה"ק לאוהב ישראל  ע"פ( 

ה ר  חו  ה ש   ר  מ  ל ל  ו  פ  ל  א ל  ז  ק ש   ח  ת  ק ב ה  ָ  י ע   ֹ ְ ׁ  ָ  ָ  ְ   ֹ ּ  ִ   ֹ ּ ֶ ׁ   ֵ ּ ַ  ְ  ִ    ֹ  ֲ  ַ
י ל א י כ ל לו  ו   א כ   י  ר  ּ ִ   ֹ  ָ  ֹ   ֹ   ַ ו  כו  ַ  ַּ ְ   ף י ר  כ  ע ב   ג   ֵ   ֹ י    ְ   ַ ְ ּ   ַ ּ ח לו  ...  ִּ ר  י  ז  ְ  ַ   ֹ  ו  ִּ  ַ

ש   מ  ש    ֶ  ׁ ה  ֶ ּ ׁ כו   ...ַ  ל י ר  ע  ע  הו א צ ל  ֵ   ֹ ו   ְ   ַ   ַ  ֵ  ֹ ב  .ְ  ּ    י ה י ע ק  ה  ן ׁש  ֹ   ּכ יו   ֲ  ַ   ָ  ָ  ֶ    ָ   ֵ
ל  רו  ׁש  ת ׂש  יע  א  נ  כ  ה  י ל  ר  ֶ   צ    ֹ   ָ    ֶ   ַ   ִ  ְ  ַ  ְ ּז ק ָ  ִ    ח  ת  ו ה  ׂש  ֵ   ע   ַ  ְ  ִ    ָ ת ֵ  ּד  מ  ְ  ִ ַ  ּב 

ה ע נ ו  לּות ו  פ  ָ  ׁש   ָ  ֲ  ַ      ְ א,  ִ י  ר  ל  ַ  ַּ ְ ו  רו  ׁש  ֶ   ׂש    ֹ ו ָ   ׂש  ָ   ע  ל לו  ֵ  א י כ  י  ֹ  ּכ      ֹ  ָ      ִ
ג   ילו  ּב  ּפ  ה  ְ  ֵ ל    ֹ    ִ  ַ רּוח  ְ  ג ּסּות ה  ַ  אּות ו     ָ      ַ  ְ כו       ף י ר  כ  ע ב   ג   י   ֵ   ֹ ו   ְ   ַ ְ ּ   ַ ּ ף'   ַ 'ּכ   ,ַ  ִּ

לּות פ  ׁש  יפּות ו  פ  ן ּכ  ׁשו  ְ    ל  ִ  ְ       ִ  ְ    ֹ י , ָ   ד  ל י  ע  ּבו  ע  ג  פ  ה ל  צ  ר  ֵ   ׁש   ְ   ַ   ֹ    ַ  ֹ  ְ  ִ    ָ ָ  ֶ
ה ע נ ו  ָ  ה   ָ  ֲ ינו  , ָ  א  ה ׁש  ר  חו  ה ׁש  ר  לּות ּומ  צ  יס ּבו  ע  נ  כ  ה  ֹ  ל     ֵ  ֶ   ָ  ֹ  ְ   ָ  ָ       ְ  ַ   ֹ      ִ  ְ  ַ  ְ

ת  ד א  ע ב  אּוי ל  ֶ   ר     ֹ  ֲ  ַ ק  ה'. ָ     ּב  ּד  ת  ה  יא ל  ז ה ה  ה ל  צ  ע  ה  ֵ   ו  ַ  ְ  ִ  ְ     ִ    ֶ  ָ    ָ  ֵ  ָ  ְ
י ּדו  "ג ְ  ּב  ים ִ  ֹ מ  מ  ח  ל ר  ֲ  ִ  ת ׁש  ַ    ֶ ה' הּוא ,    ז ה ׁש  נ ן ּב  ּבו  ת  ה  ֶ        ּול     ֶ  ָ   ֵ  ֹ   ְ  ִ  ְ  
ּנּון- ֵ א  " ח  חּום ו  ַ    ל ר   ְ     ַ    "' גו  ֹ  ו  ל ּכ ל , ְ   ּב  ק  ה ל  ׁשּוט  ינו  ּפ  ימ  ָ   ו     ֵ  ַ  ְ    ָ    ְ   ֹ   ִ   ִ

ר הּוא א ׁש  ם ּב  ֶ      ָאד   ֲ  ַ ז הּו .   ָ   ֶ    ו  ש  ְ  מ  ש    ח לו  ה  ר  ז  י   ֶ  ׁ ו  ֶ ּ ׁ  ַ   ֹ   ַ  ְ יר  ַ  ִּ א  ה  ִ    ּׁש   ֵ  ֶ
ֹ  לו   יםי"ג   מ  ח  ל ר  ת ׁש  ּדו  ֲ  ִ  מ  ַ    ֶ    ֹ ָאז ,  ִ  ל  ְ    ו  ע  ע  הו א צ ל  ַ    ו    ַ  ֵ  ֹ    ּ  ְ

כו   ֵ   ֹ י ר  א, ְ  ּמ  ֵ  ׁש  ת ֶ  ּיו  ת  ֹ   ו    ִ ל'ֹ  צ  ֵ  ע  ה ' ָ  ֶ   נ ע ׂש   ֲ ל ע  'ַ  ֵ  ַ צ  ּקּוד , 'ֹ  ּנ  ִ     ׁש   ֶ
ת  ם או  קו  מ  ם הּוא ּב  ל  חו  ֹ   ה      ֹ   ָ  ְ        ָ  ֹ ת ו' ַ   כ  ׁש  מ  ל ה  ה ע  א  ר  ּמ  ַ   ׁש   ָ ְ  ַ    ַ    ֶ ְ  ַ  ֶ
ה ּט  מ  ה ל  ל  ע  מ  ל  ה מ  ּׁש  ד  ּק  ָ  ה   ַ  ְ    ָ  ְ  ַ  ְ ִ    ָ  ֻ ְ  ַ. 

מֹו ח  י ׁשֹור ו  י ל  ה  י  ַ  ֲ  ו         ִ   ִ  ְ 'שור' זה יוסף שנאמר : במדרש .רַ 
"בכור שורו הדר לו", 'חמור' זה יששכר שנאמר 

שכר חמור גרם". וצריך להבין למה הזכיר "יש
לעשיו דווקא שני שבטים אלו. ואפשר לומר על 
 פי המדרש על הפסוק "ויירא יעקב מאד ויצר לו"
אמר יעקב כל השנים הללו עשו ישב בארץ 

תאמר שבא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל,  ישראל
כל השנים הללו הוא יושב ומכבד הוריו תאמר 

יבוד אב ואם. הרי שיעקב שבא עלי בכח מצוות כ
חשש ששני זכותים אלו יעמדו לעשו. אך יש 

 יחזקאל ארנסטר; אליעזר שנעק תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

להקשות שהרי אמרו חז"ל שגדולה תלמוד תורה 
יותר מכיבוד אב ואם שהרי אותן י"ד שנים 
ששמש יעקב בבית עבר לא נענש עליהם. כמו כן 

שראל, מישיבת ארץ יאמרו שגדולה תלמוד תורה 
שכל זמן שהיה ברוך בן נריה חי לא עלה עזרא 

יעקב. אך יש לומר שחשש  מבבל, אם כן למה ירא
יעקב שמא לימוד גדול רק מאחת מהם, אבל עשו 
יש לו שתי הזכיות יחד אולי יעמדו לו. והנה אמרו 
בגמרא שכל העוסק בתורה זוכה לנחלת שני 
שבטים, יוסף ויששכר, שיששכר היה עוסק 

יוסף עסק בגמילות חסדים שפרנס את בתורה ו
את כל בית אביו. לכן אמר על שני שבטים אלו, 

שקולה ככיבוד סדים של יוסף חכי זכות גמילות 
ה מזכות גדולהתורה של יששכר אב ואם, וזכות 

נמצא שזכותו של יעקב ישיבת ארץ ישראל, 
 ולה יותר.גד

 )גה"ק רבי אלעזר מאמסטרדםלהמעשה רוקח (

ר   ק  ּי  ִ  ְ ָ ו  ק  ל  ֵ ק   לֹוא ַ  א  י  ֱ  ֵ א  ר  ׂש  רבותינו דרשו ברש"י:  ל.ִ  ְ ָ ֵ י 
ל, ודברי תורה קשהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב 

כפטיש יפוצץ סלע, מתחלקים לכמה טעמים, 
יש לדקדק  . ואני לישב פשוטו של מקרא באתי

מדוע ראה רש"י צורך לומר כי אין מדרש רבותינו 
פשוטו של מקרא, שלא כדרכו בכל מקום. ויש 

קב"ה נגלה למשה לומר דהנה אמרו חז"ל שה
מעוטף כשליח צבור ואמר לו י"ג מדות של 
רחמים, ואמר לו אם יעשו ישראל כסדר הזה אני 
מוחל להם. ונחלקו הקדמונים מה הכונה 'יעשו' 
לפני כסדר הזה, יש אומרים שצריכים לעשות 
ממש, דהיינו שיתנהגו בי"ג מדות של רחמים, 

כונה שיתעטף ש"ץ ויאמר י"ג הויש אומרים ש
ל', אשר                     ֵ אחד מי"ג מדות הוא 'ק  והנה ות. מד

, אם כן לכאורה לא שייך שיהיה האדם במידת קל
מכאן ראיה לדעה האומרת שצריך רק להזכיר. אך 
לכאורה לפי המדרש שהקב"ה קרא ליעקב קל 
הרי כן יכול אדם להיות במדת קל, אם כן שוב 
אפשר לומר שצריך לעשות בפועל את הי"ג 

דורות האחרונים קשה במדות. אך רש"י ידע ש
במדות הרחמים ימחול לומר שרק אם יתנהגו 

, לכן פסק רש"י שאין זה פשוטו של להם ה'
מקרא, ולפי פשוטו אי אפשר לאדם להיות במדת 
'קל', וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה 

 מאמרי חודש אלול מאמר ב בני יששכר( .בשמים
  )צבי אלימלך מדינובלהגה"ק רבי 

ה עלה ּכי חני ַׁשּל  ָ ָ ִ ִ ֵ ְ אמר המלאך ליעקב במדרשר. ַ ח   ָ ּׁש  ַ
מיום מדוע הגיע זמני לומר שירה, וצריך ביאור 

שנברא לא הגיע זמנו לומר שירה עד היום 
אמנם הנה כל מלאך אינו אומר  .שנלחם ביעקב

רק כשעושה רצונו של מקום, ומגיע שירה 
 עהרר והנה שרו של עשו היצלתכלית בריאתו. 

עת יוצרו כי לכך נברא להסית האדם ולהסירו מד
באמת שישמע האדם לקולו  צואין חפאך  ,נברא

לעשות הרע רק הוא מחויב לעשות פעולתו 
ולהדיחו והאדם יתחזק וילחום כנגדו ויכבוש 

כמשל הזונה עם בן המלך (, אותו, וזה תכלית בריאתו
, שהמלך העמידה לפתות את בנו, אבל התכלית הנזכר בזוה"ק

המלאך . והנה )היא שבן המלך יתגבר עליה ולא יתפתה לה
שלא היה  ,עדיין לא אמר שירה מיום שנברא זהה

וירא לכן " ,לגמרי כמו יעקב אבינו אדם שכבשו
, שאבינו יעקב התגבר בקדושתו "כי לא יכול לו

והגיע זמני  "שלחני כי עלה השחר"אמר  ,נגדו
וברוך ה' שפעלתי  ,לומר שירה שלכך נבראתי

 .פעולתי לכן אני חפץ לומר שירה
ישראל המגיד מקאזניץה"ק רבי רלהעבודת ישראל ( 

 )בשם חכם אחד 

הגאון רבי יהושע לייב דיסקין כשהיו מביאים לפניו 
דף היה יודע מיד כמה אותיות בה, וכן מספר 
האבנים בבנין, ומספר החוטים בבגד וכדו'. שאלוהו 

מיעקב אבינו ירש אותה מהיכן יש לו כח זה, אמר ש
ּי  : שנאמר ק ב א  ָ ּׂש  ַ  ִ ו  ע  א ַ  ֲ ֹ  י  ר  ּי  יו ו  ינ  ָ    ַ ַ  ְ  ע  ּב  ...  ֵ  ר  ּמֹו א  ע  ע  ְ  ִ    ַ ְ ַ ו 

יׁש אֹות א  , שמיד כשנשא את ראה ראה שיש  ֵ     ִ  מ 
 ארבע מאות איש. 

 מ

בא אחד עם חבורו לבקש המלבי"ם הגה"ק אל 
עבר המלבי"ם על הספר וראה שלא , עליו הסכמה

כתוב בו מאומה רק גבובי דברים, שאל אותו 
המלבי"ם: כיצד אתה רוצה לקרוא את שם הספר, 

יאמר יעקב', ענה פלוני כי בכוונתו לקרוא לו בשם 'ו
אמר לו המלבי"ם זה שמו נאה לו, שהרי מצינו 

ה בתורה  יו מ  ל  ר א  ּי אמ  ָ     ַ  ו  ק  ְ ּׁש  ַ  ֹ  ֶ   ֵ ע  ר י  ּי אמ   ו  , וכאן ב ֶ  ַ  ֹ  ֶ  ַ  ֲ ֹמ 
הוא סוף פסוק, ולא כתוב מה אמר יעקב, לכן נאה 

 השם 'ויאמר יעקב' כשאינו אומר כלום... 



 

 

יר ע  י ה  נ  ת ּפ  ן א  ח  ּי  ֵ    ָ ִ  ו  ְ   ֶ   ַ  ִ  ַ 
"י ׁש  ּפ    ַ ִ  ר  ל ה  ב ע  ת  ַ    ַ ָ ּכ  ה': סּוקָ  ַ   י  ת ה  ּב  ב ׁש  ר  ָ  ע  ָ    ָ ת ' ֶ ֶ   ַ ּב  ת ׁש  כ  ּס  מ  א ּב  ר  מ  ּג  ָ   . ּוב  ַ    ֶ ֶ ַ  ְ   ָ ָ  ְ  ַ    
תּוב ם': ָ    ּכ  ה  ן ל  ּק  אֹות ּת  צ  ח  ר  ר מ  מ  ן א  נ  י יֹוח  ּב  ָ  ֶ ר    ֵ ִ     ָ ֲ ְ ֶ   ַ ָ    ָ ָ      ִ א . ' ַ צ  מ  ק ב ִ  ְ ָ  נ  ע  ּי  ַ  ֲ ֹ  ׁש  ֶ 

אֹות.  צ  ח  ר  ם מ  ה  ן ל  ּק  ת  ת ו  ּב  ב ׁש  ר  ע  יע  ּב  ּג  ָ  ֶ   ֶ ְ ֲ ָ     ה    ֵ ִ  ְ   ָ ַ   ֶ ֶ  ְ  ַ   ִ אן  ִ ּכ  ָ    מ  ים  ִ יד  ס  רּו ח  מ   ָ ְ    ֲ ִ  ִ   א 
ץ ּב   ח  ר  ּמ  ה ּב  ר  ה  ט  ז ל  מ  ַ  ֶ ְ ָ   ְ ר    ָ ֲ ַ  ְ ׁש. ֶ ֶ   ת ק ד  ּב  ב ׁש  ר  ָ    ֹ ֶ  ע  ַ   ֶ ֶ  

יא  ב  ן נ  כ  ִ    ּוב   ָ    ֵ  ְ ה   ז  ר ל  ׁש  ק  ֶ   ּב   ָ ּפּור ְ  ֶ ֶ   י ִ    ס  ּפ  נּו מ  ע  ּש   מ  ְ     ִ ִ ׁש  ַ  ׁ "ח  ל ֶ ׁש  ו  ֶ ָ ה  ר  ַ    ה  יׁש  ָ ַ ׁש  ּי  ָ  ִ   ה  ַ 
ת פ  ּצ  "ל מ  וייס ז  ל ו  יא  י י קּות  ּב  ַ  ר   ְ ִ     ַ       ֵ  ֵ  ִ    ְ   ִ ע    ַ עּוד  ת ְ  ֵ ּב  ּו  ת  ְ   ַ ס  ל  ַ  ֶ מ  ּכ  ה  ְ ל  ְ  ָ מ   .ה ַ

דֹול   ּג  ְ    ֵ מ  יי  ִ יק  ּד  ּצ  י  ם  ַ ַ ִ  ִ ה  ר  ג  הּונ  ַ  ְ ָ ּב   ְ י   א ְ   י ה  ָ ָ ה  ּב  "ק ר  ה  ר   ָ ַ ַ    ַ ִ  ה 
י אל  ּק  יק מ  יז  י  ק א  ח  צ  ִ  י   ַ ִ     ִ   ְ י"ע, ִ  ְ ָ   ַ ִ      ב ז  ידֹו   מ  ל  ְ  ִ   ּת  ּב  ל  ֶ ׁש    ַ ר  י ר'  ָ ַ ִ ה 

ק   על  מ  ְ  ָ ׁש  גא  ְ ֶ  ּבּור  ׁש  ל  יק  ּנ  ְ  ְ   ְ מ  ְ   ִ הּו,  ִ י  א ְ   ו  מֹוה  ָ ָ ה  ד  א  "ר  ָ ַ ְ  ה 
אׁשֹו ר  י  ן  ָ ִ   ה  ר  ג  הּונ  ַ  ְ ָ ּב   ְ  א. ְ  

ב  ר  ל ע  כ  את ּב  צ  ה ל  י  יק ה  יז  י  ק א  ח  צ  י י  ּב  ל ר  ּכֹו ׁש  ר  ָ    ֶ ֶ  ּד  ְ    ֵ  ָ    ָ ָ     ִ   ְ ַ   ָ ְ  ִ  ִ ַ   ֶ    ְ ַ 
ם  יר, ׁש  ע  חּוץ ל  ל מ  יׁש א  ק ב פ  ע  ׁשֹו ר' י  ּמ  ׁש  ם מ  ת ע  ּב  ָ  ִ     ָ  ׁש      ִ   ֶ    ִ    ֹ ֲ  ַ      ְ ַ ְ   ִ   ָ ַ 

ה  י  ָ   ה  נ   ָ כ  ְ  ַ נ  תֹוס ִ  י   ְ    ל  ט  ת  ַ ִ ּב  י  ן  ָ ָ ק  ה  ו   ּבֹוה  ֶ ָ ָ ׁש  ק  י  ה  ִ ְ ֵ מ  ים  ַ ִ מ  ּי  ִ  ח  ם  ַ
ע   ּנֹוב  י    ַ   ֵ ַ ה  ע  ּמ  ל  ן, ִ ַ ְ ָ מ  טֹוב  ׁש. ם  ָ ׁש  ְ    ֵ  ו  ת ק ד  ּב  בֹוד ׁש  כ  ֹ  ֶ   ל    ָ ַ      ְ ר' ִ 

ק  ע  י  ב ַ  ֲ ֹי  יה  ָ ָ ה  ּת  מ  חּון  ַ ְ ִ מ  ּב  ד  ַ ע  ץ  ַ  ּב  ר  ה  ּי  י  ֶ ָ ַ ִ ׁש  ס  א  ם, ְ  ַ ֵ י  יּוז ְ  ָ ו    ָ  ה 
י ב  ית  ם  ָ ִ ׁש  ב   ם.ְ  ֵ  ָ ל 

ם א  עֹול  ָ      מ  ׁש   ֵ   ק ב ב  ָ ַ ח  ע     ַ  ֲ ֹ  ר' י  ד  א ְ  ו  תֹוה  ַ מ  ע ָ  ַ י  ל  ע  ָ   מ  ל  ֶ ׁש    ַ ֲ
י   ע  א ר  ד  ַ ע  , ה ֶ ז  ן  ַ ְ ָ מ  ּב  ֹ  ַ ׁש   ְ ל  ח  ֶ ו  א י  ִ ּכ  , לֹוע    ַ נֹוד  א  ֶ ֶ ּפ  ק  ה  ִ ְ ֶ מ 
ׁשּו כ  א, הּוט  ָ  ּפ  קֹומֹוי ְ  ִ ו  ו  ל  ֶ ׁש    ְ    מ  ק  ּמ  ּהה  ַ ִ ְ ֶ ה  ינ  ָ  א  י    ֵ  יד ְ  ַ ל  אל  ִ  ק  ב  ַ 

ל    ל.ְ  ָ ּכ 
ׂש   ע  י  ה   ַ ֲ ֶ ּומ  ה  ה  ֶ ָ ָ ׁש  י   ָ  ּכ   ה: ָ ָ ה 

 ר'  ל  ל ה  ב  יק ט  יז  י  ק א  ח  צ  י י  ּב  ר  ה ׁש  ע  ׁש  ת ּב  ח  ם א  ע  ַ      ּפ  ָ   ַ ָ     ִ   ְ ַ   ָ ְ  ִ  ִ ַ ֶ   ָ ָ ְ   ַ ַ   ַ ַ 
תֹו א  נ  ה  ט ל  ע  ל מ  ּי  ט  ק ב ל  ע  ָ  ָ  י  ֲ  ַ   ַ ְ    ֵ ַ  ְ    ֹ יבֹו ַ  ֲ ב  ס  קֹות  ִ ְ ִ   ּב  ּמ  ח  , ם ַ ָ  ה  א  ר ְ  ַ ַ ל 

מ   צ  ן ְ  ַ ז  זֹור ר  ָ ָ ק  א  ר ל  ז  ח  ׁש  ְ  ֵ    ּכ     ַ ָ ֶ  ְ
ק  ח  צ  י י  ּב  ר  ה ׁש  א  ן ר  י  ע  ּמ  ָ    ָ ָ   ֶ ַ ִ  ִ  ְ ָ  ה  ְ ַ ַ 
  ר  ּד  ת ה  ּנּו. א  ינ  יק א  יז  י  ֶ      ֶ   ַ ֶ ֶ  א   ֵ     ִ   ְ ַ 

ה  ר  ז  ָ  ָ  ח  י   ֲ י    ֵ הֹול  ה  ָ ָ ה  מ  ד  ָ ִ ּת 
בֹו ק  ע  ּב  ת  ְ ִ ְ  ּב  ר  י,  ָ ַ ִ ה  ירְ  ו  ּכ  ִ   א ה  ִ    
ּה ד      ָ אֹות  ּיּוכ  י ְ  ֵ ּכ  כ  ל  ֶ   ַ ׁש  ל  ֶ  ֶ ל  ת ָ 

ּדֹו ּבֹו ב   .ְ  ַ  ל 
א  צ  ק ר' ָ  ָ  י  ע  תּור ב ַ  ֲ ֹי  ָ     ל 

ּיֹורּו לֹו  ים ׁש  ׁש  נ  ר א  ח  ָ  ִ    ֶ        א  ֲ   ַ ַ 
ז ר  ח  ל ל  ּיּוכ   ׁש  ר  ּד  ת ה  ַ  ֲ ֹ  א     ַ   ֶ   ֶ ֶ ַ   ֶ 

יב. אל  ק  ִ    ל  ּנ   ְ  ַ  ה  א הּוה ְ  ִ ֵ ו 
ׁשא    ֵ מֹוצ   ּמ  ּמ  מּו  ֶ ַ ָ ׁש    ָ   ס 

קֹו מ  ו  ם ִ  ְ  ל  ק  ּמ  ּהה  ַ ִ ְ ֶ ה  נ  ׁש  ָ  י  ְ  ֶ 
י ׁש  ר,  ִ ע  ּי  ן    ַ אֹופ  ר  ֲ ֶ א  נ  ּב  ִ  ָ ה  ה  ַ ְ

צּור   ית ְ    ַ ו  ּת  ּב  ים  ַ ָ ִ ה  ִ  ׁשֹונ  ם   
ּמ   י  ה  ִ ַ מ  ה  יה  ֶ ָ ָ ׁש  ג  ִ  ר  קֹול  ָ מ  ם  ִ ְ  ּב 

י  ו. ְ   ָ מגּור 

סּתֹוב   ק ב ר'  ִ ְ   ֵ ה  ע  יב ַ  ֲ ֹי  ע  ח  ר  ָ ִ ּב  ְ  ַ ַ ּולא  ׁש   ג  ים ּפ  ע  רג  ה ּמ  ַ   ר ּכ  ָ    ִ  ָ ְ  ָ  ַ   
ם  ד  א  נ   ְ ָ ָ  ּב  מ  א  הּום  ֶ ָ ְ ָ ׁש  א  ר  ה   ַ ְ ֵ  מ  בּוׁשֹו ׁשֹונ   ל  י א  יהּוד  ֶ   ּכ          ְ   ַ   ִ     ִ

א י  ר  ג  הּונ  יל ּב  ג  ר  ה  ָ  מ  ְ  ַ  ְ   ְ     ִ ירֹוּפ    ֵ ָ ָ א  יו א  ְ ֵ    ָ ּוב  ל  ׂש א  ּג  ק ב נ  ע  ָ    , ר' י  ֵ    ַ  ִ   ֹ ֲ  ַ     
א   ׁש  יד, ל ְ  ָ ַ ו  יׁש: "ר' א  יד  א  זֹו      ְ ִ  ִ         ִ    אֹותֹו ּב  ויא  ייי ִ    ַ  ו  עט ֵ   ג  ן פּון  ֶ מ 

ייא  ָ ד   ין  ֵ  ק  אל  ִ  ק  יב?(ב?  ַ  אל  ק  אן ל  ּכ  ים מ  יע  ּג  י מ  ִ    א   ַ  ְ     ָ ִ    ִ   ִ ּל  “ ) ֵ    ַ ה  ַ ָ ה 
ן  ּמ  ה ס  י  ה  ָ    ִ ֵ  ׁש  דֹו  לֹו ֶ ָ י  ָ    ּב  תֹו. י  ִ ּכ   ְ פ  ת ׂש  ין א  ב  ינֹו מ    ֵ     ֵ ִ    ֶ   ְ ָ    א 

ק ב  ע  ל אֹותֹו ר' י  א  ל  ת  ֶ א   ָ ַ          ַ  ֲ ֹ  ׁש  א  ׁש   ּ ְ ֵ ָ ה  ׁש, ה  ַ ּק ד  ׁשֹון ה  ל  ֹ  ֶ   ּב  ַ      ָ ְ 
י:  הּוד  ּי  ה לֹו ה  נ  ְ    ִ   ע  ַ       ָ יב' ָ אל  ּׁשמֹו ק  קֹום ׁש  יר מ  ּכ  י מ  ינ  ִ   א   ַ    ְ ֶ     ָ    ִ ַ    ִ  ֵ ' .

ּהה   ַ ּומ  ' מ  יל  ֶ ׁש    ְ ָ ׁש  ע  נּור  ָ ִ ה  א  ים   ֶ ָ  ׁש  א  צ  מ  ּהִ  ְ ָ ִ   נ  ת?  ָ ּב  ע  −  'ָ  ֵ  ּכ 
ר  מ  ק ב, א  ע  ל ר' י  א  י:  ָ ַ     ַ  ֲ ֹ    ָ ַ  ׁש  הּוד  ּי  ְ    ִ   לֹו ה  יר י    ִ זֹוה  '    ַ ׁש ִ   ע  ּק ד    ַ ֹ ֶ ה 

ת פ  ר    ְ ַ צ  א  א  ץ  ְ ֶ ֶ ּב  ר  ׂש  ק ל'. ר' ִ  ְ ָ ֵ י  ע  ק  ב ַ  ֲ ֹי  ת  ל  ף ִ  ְ ַ נ  ה  המ  ם  ְ ֶ ֶ ּב  ד  ת  ה: ְ  ַ ְ ֵ ָ ו 
פ   ר   ת?! ְ ַ צ  א  ץ  ֶ ֶ א  ר  ׂש   ל?! ִ  ְ ָ ֵ י 

ח   א  ּג  ר ְ  ַ ֵ ל  ר  ּנ  ִ  ְ ַ ׁש  ק ע ר'   ֶ ע  ע  ב ַ  ֲ ֹי  א  ט  ְ ַ מ  ן ל:  ָ ַ ׁש  י  ע  ּמ  הּו ה  ָ   ּומ  ְ ַ ַ    ַ  
 ?מּו ס  אן ּב  א ּכ  צ  מ  ּנ  ָ     ְ ָ     ה    ָ ְ  ִ יז  ' ַ ר  א  ה ה  ו  ק  הּו מ  ֶ    ָ ֲ ִ  ַ ז  ה −  '"לֶ     ִ ְ נ  ָ   ע  ָ 

י. הּוד  ּי  ְ    ִ  ה  ַ  
וק  ַ ר   ׁש  כ  ְ  ָ ע  פ    ַ ק ב ס  ָ ַ ּת  ע  לֹות  ֶ א     ַ  ֲ ֹ  ר' י  ד  ּתֹו ָ  ְ  ּג  ר  א  פ  ת  ל  ֶ ׁש   ְ  ִ ְ ַ ְ  ו 
ּבֹו עֹו . ַ  ר  ב  ד ְ   ו  פ  ר  ָ ָ ּד  ע  י  ִ ּכ   ,ס ָ ַ ּת  ּב  ם  ֶ צ   ְ ֶ ּב  ׁש  ב   זֹות ְ  ַ ָ ל  א ר ְ  ָ ּכ 
יע   ג  ִ   ַ י  י ְ  אל  ק  ִ  ל  הּוב, ְ  ַ  יא ְ   ו  ר  א   ָ ִ  צ  ד  ֹ ל  מֹוג ִ  ְ צ  ע  י   ְ  ַ ְ  ל  נ  ס  כ  ְ  ָ א  ַ  ְ א  ַ
ּב   ׁש  ׁשת ְ  ַ ָ ל   .זֹו  ֹ ֶ ק ד 

י ח  ת  גֹול  ל ר'  ִ ְ ִ ה  נ  ל ְ    ֵ ל  פ  הּוד   אֹותֹוי  ִ ְ ֵ ּב  ּד  י ְ    ִ י  ר  פ  ה  ַ מ  ת  ֶ א  י  ְ ָ ַ ִ ס 
הּו ר  ּק  ׁשי  ִ ּכ  ,  ֶּ ָ ָ  ׁש   ּמ  ׁש  יא הּו  ְ ַ ֵ מ  ּד  צ  דֹוק ְ  ַ ִ ל  ּג  ל ָ   ּג  ר  ר  ַ ָ ה  א  ץ  ְ ֶ ֶ ּב 
י   ר  ג  ַ  ְ ָ הּונ   ְ ירֹוּפ  א    א  ּב  כ  א,  ֶ ְ ֵ    ָ ׁש  ר  ל   ְ ָ ּוב  ּב  ב  ֶ ֶ ע  יע  ת  ַ ָ ׁש  ּג  ִ   ַ מ  א הּו  ַ
יצ   פ  ק  ת  ִ ְ ִ  ַ ּב  ר  ּד  ּב   ַ ֶ ֶ ה  ט  ֹ ל  אל ִ  ְ ו -ן ָ  ּכ  ׁש  כ  ע  ְ  ָ ׁש  הּו לֹוע    ַ נֹוד    ֶ ַ א  ֶ  ׁש 
ו   ק  ּמ  דֹוׁשה  ַ ִ ְ ֶ ה  ּק  יז  ל  ֶ ׁש    ַ ָ   ה  ר  א  יֹו"ל.  ָ ֲ ִ  ַ ה  ה  ּיֹות ֶ  ֱ  ו  ה  צ  ם  ֶ ַ  ׁש  א ָ  ָ י 

ע   ּי  ט  ְ ַ מ  ט  ע  ל ְ  ַ ֵ ל  ב  ת  ְ ֵ ּב  ּט  ּבֹול  ֶ ָ ַ ׁש  ז  ,  ַ  ר  ּבֹור  ָ ַ ח  ת    ַ  ר  י  ּב  ְ  ָ ה  ב ה  ַ ַ ד ְ  ַ ל 
הּו ל  א ְ   ו  א  א  ץ ֶ  ֱ ָ נ  ׁש   ה  ּ ָ ֵ ל  אר ְ  ִ  ן.ָ  ּכ 

הּוד   ּי  ְ    ִ ה  ּד  י  ַ ר  פ  ּס  נ  י  ַ ְ ָ ַ ִ ה  ע  ה ַ  ֲ ָ נ 
ּי   מ  ד  ִ ַ מ  א  פ  ר: ְ  ָ ַ ו  ח  ב  ֵ ל  ץ  ְ ֵ ֶ ּב 

ּת   כֹוה  ַ ָ א  יֹול ָ   י  ה  ח  ת ִ  ְ  ל  י    ְ ִ אֹור 
א   ׁש   ה  ְ  ִ ָּ ֵ ּול  ל  ר   צ  ׁש   ד ַ ע  י  ֶ ְ ִ א  ר  ֲ ֶ א 

צ   מ  א  ִ ְ ָ ּת  ּכ  ר  ְ  ּד  ר    ַ ְ ז  ְ  ָ ח  ה  ָ
י   ר  ג  הּונ  ַ  ְ ָ ל   ְ ּב  א, ְ    ר  ד  א  ה ְ  ַ ְ ַ ָ ו 

י   ה  בּור  ת  ֹ ז אה  ִ ְ ֶ ּת  י  ֲ   ִ ע 
נּו ּמ  ּד  ז  ְ  ַ ְ  ה  מֹוע ת  ִ ׁש  ַל  ל  ַ ע   ִ  ְ  

דֹול   יי ְ    ֵ ּג  יק  ּד  ּצ  ע   ם ַ ַ ִ  ִ ה  ל ְ  ַ ו 
י יד  ס  ח  צֹו ם ַ ֲ ִ  ִ ה  ר  א  ּב  ת  ֶ ְ ַ ְ  ׁש 

ירֹוּפ    א. ֵ    ָ א 
בּוע   אֹותֹול  ָ ּכ   ה    ָ   ַ ׁש  ה  ָ ָ ׁש 
ק ר'  ע  פ  ב ַ  ֲ ֹי  צ  יע  ת,  ִ ְ ַ ּב  ּג  ה  ׁש  ִ   ַ ּכ  ִ ֶ  ְ 
יׁש  ם יֹו י  ִ  ִ ׁש  ל  ַ  ה  ק ר'   ָ ע  ב ַ  ֲ ֹי 

י ּת  מ  ה  י  ן ְ  ַ ְ ִ ל  ו  ד ְ  ַ ל  ק  ה  ִ ְ ֶ מ 
ר   א  יע  "י,  ָ ֲ ִ ה  ּג  ה  ׁש  ִ   ַ ּוכ  ִ ֶ  ְ ּבֹו     ַ  ר 

ז   ּמֹור  ָ ַ ח  קאלי ִ  ע  ִל  ַ ב.ְ
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 "וישלח יעקב מלאכים לפניו" (לב, ד)
פירש"י מלאכים ממש. יש לעורר כמה שאלות בפרשה זו : א. 

האור החיים הק', למה השתמש יעקב במשרתי עליון  תקושיי
 לשלוח מלאכים ממש בשליחות שיכולה להיות ע"י בני אדם. 

ב. תיבת "לפניו" נראה כמיותר, כי ענין שליחות מלאכים נזכרו ב' 
פעמים בפרשת חקת, "וישלח משה מלאכים", "וישלח ישראל 

 מלאכים", ולא כתיב שם "לפניו". 
גרת"י בגימטריא תרי"ג, לרמז שעם  חז"ל ג. עם לבן גרתי, אמרו

לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי. וקשה הלא חפץ למצוא חן בעיני 
 עשו, ומי ששומר תרי"ג מצות אינו מוצא חן בעיני עשו. 

ד. הלא עשו אמר "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" , 
ולמה הלך לקראתו למלחמה בחיי אביו. ויש לומר, כי עיקר 

י בברכת יצחק לעשו היה, והיה כאשר תריד, אז ופרקת התנא
יעקב, כי ברך אותו "ויתן לך  עולו, וח"ו לא יחולו הברכות על

הדין, אם יהיה זכאי, ולכן חשב עשו, אין לי זמן  תבמידים" קוהאל
מוכשר יותר מזה, כי היה עשרים שנה בבית לבן והתרחק מלימוד 

ביו יהיה עוד הפעם התורה ומקיום המצות, כי אם יבוא לבית א
אם שבבחינת איש תם יושב אהלים, ואיך אוכל לו, על כן חשב 

לא עכשיו אימתי. ויעקב הבין זאת, על כן שלח לו ותרי"ג מצות 
שמרתי גם בבית לבן, ואני במדרגתי הקודמת שהייתי בבית 
מדרשו של שם ועבר. ואם אין אתה מאמין לי, שלח לו המלאכים 

כן כתיב וישלח יעקב מלאכים "לפניו", שנבראו מכל המצות. על 
המלאכים שלו, שנבראו ממעשים טובים שלו שלח לעשו, "כי 

לפניו בכל  להגןמלאכיו יצוה לך לשמרך" אלו המלאכים צריכים 
, כדכתיב עת צרה וצוקה, אבל המלאכים מהמחנה השני

"מחניים", שהיו לו שתי מחנות, המלאכים שלו ומלאכי מעלה 
באו לכבודו, את אלו לא שלח לעשו, רק משרתי עליון ש

 המלאכים שלו שלפניו כנ"ל.
 (בית אהרן להגה"ח ר' שלמה זלמן הורוביץ זצ"ל אב"ד פאטיק)

 

 "ארצה שעיר שדה אדום" (לב, ד)
רש"י אומר כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילה שמים ה"א בסופה. 
אלא לכאורה לא מרויחים כלום כי בסוף כותבים אות אלא 

חה , דבסוף שים אותהם לומר יא אפילו מילה שצריכהסיבה הו
אותו מאיפה  ו, וידוע שהקאצקער שאלתראותה למאוחר יו

לוקח את הכח לשתוק, ורצה לענות לו אלא נזכר סיג לחכמה 
כל אחד יתבונן כששתק לא  ןהניסיושתיקה ועל כן שתק. ומתוך 

 (הרה"ק ר' מנדל מווארקא זצ"ל) התחרט.
 

 "עם לבן גרתי" (לב, ה)
 מצוות שמרתי (רש"י) עם לבן גרתי, ותרי"ג

ן, האדמו"ר מסוקולוב : יעקב, רתמה ר' יצחק זליג מורגנשט
בחיר האבות, כלום נאה לו להתפאר בזאת ששמר תורה בבית 
לבן ? מי ישמור אם הוא לא ישמור ? אלא "עם לבן", פירוש : 
ביחד עם מעשה לבן, בתוך העובדין (מעשה) של חול "גרתי" 

ולה. זכיתי והכנסתי את הקדושה שמרתי תרי"ג מצוות, התורה כ
 גם בעבודתי הפשוטה והרגילה.

 

 "עם לבן גרתי" (לב, ה)
 הרעים" (רש"י) עשו"ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממ

יעקב אבינו נאנח ואמר: אמנם תרי"ג מצוות שמרתי, אולם 
מצטער אני כי לא למדתי מלבן לקיים את המצוות בשלמות כזו 

 עשופי שהוא היה עושה את משל התלהבות ומסירות, כ
 (בשם מהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל) הרעים... 

 

 "עם לבן גרתי" (לב, ה)
לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא  -ברש"י: גרתי 

אותי על ברכות אביך שבירכני 'הוה גביר לאחיך', שהרי לא 
 נתקיימה בי.

מהברכה שברך  ביאר ה'גן רוה', שכוונת יעקב הייתה לומר לעשו:
אותי אבא "הוה גביר לאחיך", נותר "גר" בלבד. האמצע של 

 'בי', לא התקיים. -המלה 'גביר' 
 זהו שאומר: "...שהרי לא נתקיימה בי".

 

 "ויירא יעקב מאד" (לב, ח)
יושב בארץ ישראל, תאמר  -עשו-אמר יעקב, כל השנים הוא 

). ישיבת ארץ ישראל (בראשית רבה שהוא בא עלי מכח
ולכאורה הדבר תמוה: יעקב אבינו שהעיד על עצמו "עם לבן 
גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי" (רש"י) , יחשוש מפני עשו אחיו רק 
משום שקיים מצוה אחת בלבד , מצוות ישוב ארץ ישראל? על 

רחך אתה אומר, כי מצוה זו של ישיבת ארץ ישראל , גם כאשר כ
להיות שקולה נגד כמה וכמה  גוי , עשו ממש , מקיים אותה, יכולה

מצוות שצדיק תמים כמו יעקב מקיים אותן, ועל אחת כמה 
ראש ח"ו  מקלוכמה שישיבת יהודי בארץ ישראל אפילו הוא 

במצוות אחרות , חביבה לפני המקום. ולא לחינם אמרו חכמינו 
(ילקוט שמעוני , איכה ג') אמר הקב"ה , הלוואי והיו בני עמי 

 פי שמטמאים אותה. בארץ ישראל אף על
 (הרב שמואל מוהליבר זצ"ל / עיטורי תורה)

 

 "ויירא יעקב מאד וייצר לו" (לב, ח)
 )רש"י( . ויצר לו שמא יהרוג הוא את האחרים.גייהרויירא שמא 

מדוע הריגת האחרים, הייתה אצל יעקב בדרגת חשש גדולה, 
מדובר כאן בדיוק כמו החשש שמא ייהרג הוא? הרי בכל זאת 

 במי שבא להורגו ובהחלט יכול להשכים ולהרוג אותו?
בדרך כלל) הכוונה לרבי מאיר. (ויעויין במסכת ("אחרים" בש"ס 

הוריות דף י"ג במעשה שמביאה הגמ' שממנו המקור לשם 
 .עשוורבי מאיר יצא מבני בניו של  "אחרים").

 עשוחשש יעקב שמא יהרוג הוא את "אחרים". כי אם יהרוג את 
 לא יוולד רבי מאיר.

. עשולפי זה מבאר ה"אמרי שפר" כך: יעקב קנה את הבכורה מ
והיה זה קנין בדבר שלא בא לעולם (שהרי עדיין לא הייתה עבודה 

 ?ןהקנייבביהמ"ק לבכורות). ולמה חל 
נה דבר שלא בא כי יעקב סבר כשיטת רבי מאיר שאדם מק

 עשואבל כעת חשש יעקב שאם יהרוג את , לעולם (יבמות צ"ג)
 לא ייצא ממנו ר"מ וממילא תתבטל המכירה.
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 "וירא יעקב מאוד ויצר לו" (לב, ח)
ה לו, יעקב נתקף בפחד מפני אחיו, אך מיד התחרט על כך וצר הי

 הכיצד נתיירא הוא מפני משהו חוץ מה' יתברך ...
 

 ח)(לב,"וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם"
 על מה היה יעקב ירא מאד ? מדוע "ויצר לו" ?

אלא פרשו גדולי החסידות : על כי "ויחץ את העם", משום 
שהשתררה חציצה והתפלגות בקרב עמו, ולא מאונס. ידע יעקב 

דים כולם יחדו, אין יד עשו יכולה לשלוט בהם, כי כל עוד מלוכ
 ואילו משנחלקו למחנות, יש מקום לחשוש מפניו.

 

ואת הצאן ואת הבקר  אתו"ויחץ את העם אשר 
והגמלים לשני מחנות ויאמר אם יבוא עשו אל 
המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר 

 ט) -לפליטה" (לב, ח 
מנין היה לו ליעקב רבי שלום מבעלזא  רה"קיש להבין שאל ה

מחנה אחד, יישאר המחנה השני  עשואבינו בטחון שאם יכה 
את שני המחנות? אלא תירץ  עשולפליטה, ומאין לו שלא יכה 

הרבי יש לפרש על פי הכתוב (ויקרא כו, ח) : "ורדפו מכם חמשה 
מאה", דהיינו שחמשה מישראל יכולים לנצח במלחמה מאה 

 איש.
עצמו, צל יעקב היו באותה שעה שבעה עשר נפש : הוא א, והנה

הלך  עשואחד עשר בניו, ארבע נשותיו ודינה ביתו, ואילו 
לקראתו עם ארבע מאות איש, נמצא שעל פי החשבון של 
"ורדפו מכם חמשה מאה", אין במחנהו של יעקב מספיק אנשים 

 וחילו. עשוכדי לנצח את 
י מחנות, המחנה משום כך חילק יעקב את משפחתו לשנ

הראשון היו בו עשרה אנשים ובמחנה השני שבעה, והיה סבור 
את הדבר יעשה אף הוא כך ויחלק את  עשויעקב שכאשר יראה 

 אנשיו לשני מחנות מאתיים איש בכל מחנה.
להילחם  עשואם כך המשיך הרבי כאשר יבוא המחנה האחד של 

ולאחר במחנה הראשון של יעקב ינצחו העשרה את המאתיים 
מכן יצטרפו עשרת המנצחים למחנה השני וביחד יכו את 

 הנותרים בקלות.
אל המחנה  עשויש לפרש את הפסוק כך : "אם יבוא  לפי זה

אל המחנה הראשון, "והכהו" ינצחו  עשוהאחת", כאשר יבוא 
וחילו, ומשום כך בוודאי "והיה המחנה  עשועשרת האנשים את 

 ה".הנשאר לפליט
 

 "קטנתי מכל החסדים" (לב, יא)
מכל  –. קטנתי ההענווע"י החסדים שעשיתי זכיתי למידת 

החסדים, ע"י שאדם עושה חסדים לזולתו הוא נעשה קטן בעיני 
 עצמו וזוכה למידת הענווה. 

 (שער החסידות)
 

 "ואתה אמרת היטב איטיב עמך" (לב, יג)
שהקב"ה כבר הקשה רש"י ז"ל שהלא לא מצינו בשום מקום 

אמר לו בזה הלשון. ויש לומר על פי הידוע שהשי"ת ברא שבעת 
ימים כנגד שבעת הרועים, יום ראשון של השבוע הוא בחינת 
אברהם, ויום שני בחינת יצחק, יום שלישי הוא כנגד יעקב. והנה 
בפרשת מעשה בראשית כתוב ביום השלישי פעמיים כי טוב, 

שמכוון נגדו נכפל בו כי  וזהו שאמר "היטב איטיב עמך" כי היום
 השר שלום מבעלזא)(טוב ולכן אבקשך שתיטיב עמדי.

 

 "ויקח מן הבא בידו" (לב, יד)
מצינו אצל אליהו עם נביאי הבעל שהפר של הבעל לא רצה 

צתה ללכת, וזו הכוונה "ויקח מן הבא בידו" היות שאף בהמה לא ר
 ללכת וליפול בחלקו של עשו, היה צריך לקחתן בכח ובעל כרחן.

 )שפת אמתבאר מים חיים, , אלשיך(
 

 "עיזים מאתים ותישים עשרים" וכו' (לב, טו)
כל הפסוק מסתיים במ"ם לרמז שכל הבהמות ששלח לו יעקב 

 רה.היו בעלי מומים כדי שלא יקריב מהם קרבן לעבודה ז
 (בעל הטורים)

 

 "מנחה לעשו..." (לב, יד)
מתנות? האם לא היה מספיק להתפלל?  עשומדוע נתן יעקב ל

וביארו: רצה יעקב לפעול ולעזור לבניו עד סוף כל הדורות, 
יתנו להם שוחד, ויבטלו  –שכשתהיה להם בעיה עם הגויים 

 הגזרות....
 

ויאמר אל  "ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו
עבדיו עברו לפני ורווח תשימו בין עדר ובין 

 עדר" (לב, יז)
כדי להשביע עינו של אותו רשע,  -וכתב רש׳׳י : עדר לפני חברו 

 ולתווהו על ריבוי הדורון ...
דרש הגה״צ רבי יחזקאל לוינשטיין זי״ע ואמר : בא ונראה מה 

כל תאוות רווח! כן  -השביע את עינו של אותו רשע, כלום! אוויר 
 העולם, הם רק דמיון כאילו יש לו ממשות, ובאמת כלום אין בו !

ששמים יד על העיניים בקריאת  ןהענייועפ״ז אפשר להסביר את 
שמע, למען נדע כי רק האמונה בה' היא אמיתית, וכל מה שאתה 

רוח אוויר״  -רואה בעיניך הוא מציאות זמנית ולא ממשית " 
 המטעה את האדם ...

 

 יעקב לבדו ויאבק איש עמו" (לב, כה)"ויותר 
 כאשר מתחברים הרבה יחדו, אין היצר מתגרה.

אך כאשר אדם פורש מן הצבור ונשאר לבדו, מיד נאבק האיש 
 עמו, מתחילה מלחמת היצר.
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"הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי" 
 (לב, ל)

ופירש רש"י: מפרש שמשתנה שמו כל פעם לפי שליחותו. 
ר מפרשים "למה זה תשאל לשמי" זה שמו ועצמותו ובעלי המוס

של השטן שלא לתת להתבונן ולשאול את עצמו על מצבו 
אין להתבונן כלל מה  -הרוחני, וזה הכוונה "למה זה תשאל" 

 (בשם הרב גרשון שטיינברג) חובתו בעולמו.
 

"ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא 
 צלע על ירכו" (לב, לב)

רש"י הביא מדרש אגדה שהכוונה ויזרח לו  -ש ויזרח לו השמ
 לצרכו, לרפאות את צלעתו. 

בספר דברי יאיר מובא הסבר נוסף על מה ולמה זרחה לו השמש 
בדרך החידוד : חז"ל אמרו (סוכה כט, א) : "בשביל ד' דברים  –

החמה לוקה", ואחד מהם על שני אחים שנשפך דמם כאחד". 
: "למה אשכל גם שניכם יום והנה רבקה אמרה (בראשית כז, מה)

נתנבאה שביום שימות יעקב ימות גם עשו.  רש"יאחד" ופירש 
ולכן נאמר אחרי סיפור יעקב והמלאך "ויזרח לו השמש", כי לו 
היה יעקב נהרג על ידי המלאך, היה גם עשו מת בו ביום, והיה 

החמה לוקה, אבל  הוהייתנשפך דמם של שני אחים ביום אחד, 
 יעקב נאמר : "ויזרח לו השמש "...עכשיו שניצל 

 

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

של שיש. לכך נקוד "וישקהו", ונעשה צווארו ביקש עשו לנשכו 
 שלא הייתה נשיקה של אמת.

לחטוף למה בכו? משל למה הדבר דומה? לזאב שבא  -"ויבכו" 
את האיל. התחיל האיל לנגחו, נכנסו שיני הזאב בקרני האיל. זה 
בוכה, וזה בוכה: הזאב בוכה, שלא יכול לעשות לו כלום (בפעם 

 הזאת); והאיל בוכה, שלא יחזור ויהרגנו (בעתיד).
אף כך עשו ויעקב: עשו בוכה, על שנעשה צוואר יעקב כשיש; 

יעקב הכתוב אומר: ויעקב בוכה, שמא יחזור עשו וישכנו. על 
ועל עשו נאמר: "שיני  ), הזצווארך כמגדל השן" (שיר השירים "

 )., חרשעים שיברת" (תהילים ג
 

 "ויפל על צואריו וישקהו ויבכו" (לג, ד)
הגמרא אומרת (סוכה נב ע"א), שלעתיד לבוא ישחט הקב"ה את 
היצר הרע, ואז הצדיקים בוכים והרשעים בוכים. הצדיקים 

לכבש הר גבוה כזה? והרשעים בוכים  ויכולנאיך  -באמרם  בוכים,
לכבש חוט השערה כזה! אומר ה"חתם סופר"  ויכולנכיצד לא  -

איך הצלחתי להתגבר על כזה הר, כמו עשו  -: יעקב בכה באמרו 
וארבע מאות האנשים שעמו? וכן כתוב בפסוק (עובדיה א, כא) 

עשו הנו 'הר'.  : "ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו"..
הכיצד הוא וארבע מאות איש עמו, לא הצליחו  -ואלו עשו בוכה 

להתגבר על 'חוט השערה' הזה, ששמו יעקב?! וזאת נרמז 

יעקב עצמו  -בפסוק : "עד אשר אבא אל אדני שעירה" (לג, יד) 
 איש איש וסיבתו. -אומר לעשו 'אני רק כשערה'. "ויבכו " 

 

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

מובא: שנים שמכירים זה את זה אסורים לאכול  שבהלכהלפרש 
ר' ב על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה שמא יאכלו יחד. וכת

יהונתן אייבשיץ בספרו כרתי ופלתי (יו"ד סי' פח) שלישראל 
ו"ם אוהבים ועכו"ם מותר לאכול ביחד כי כרגיל אין ישראל ועכ

זה את זה, ומדויק בזה לשון "הלכה", כי מזה יוצאת לנו הלכה 
 בשר וחלב.  ןלעניי

 

"וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה 
את עבדך"  םאלוקילך ויאמר הילדים אשר חנן 

 (לג, ה)
מקשה הרמב"ן, הלא שאל עשו 'מי אלה' על הנשים והילדים, 

א על הנשים. אלא הגמרא ולמה השיב לו יעקב רק על הילדים ול
אומרת, כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו 
ילדה (סוטה יב), אם כן הרי הנשים הנישאות לשם שמים גם הן 

 (אמרי אמת)בגדר 'ילדים', ולפיכך שפיר השיב יעקב על כולם.
 

 "'ויאמר עשו יש לי רב אחי" (לג, ט)
ים לעשו להחזירו בדרך צחות : כתוב (מדרש) יעקב שלח מלאכ

בתשובה, אמר לו עשו : (לג, ח) 'ויאמר מי לך כל המחנה הזה 
אשר פגשתי' כלומר האם כל המחנה אתה רוצה להחזירו 
בתשובה?! אמר לו, לא, למצוא חן, ויאמר עשו יש לי רב אחי, 
אתה רוצה לעשות אותי רב?! אני מסתפק בזה שיש לי אח רב, 

 (דברי ישראל)יעקב! 
 

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

הרשעים לעולם חסרים, כיוון שמי שיש לו מנה רוצה מאתיים 
 וכו'.

 משום כך יש להם רב אך לא הכל.
 אך הצדיקים אינם חסרים דבר, שתמיד יש להם "הכל".

 על כן יהודי כל בוקר מברך "שעשה לי כל צרכי".
 

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

בשנת תרצ"ג כשעלה היטלר ימ"ש לשלטון בגרמניה, שאל אחד 
חיים זיע"א מה יהיה גורלם -מראשי הישיבות בראדין את החפץ

ו להכחיד של אחינו אחרי אשר הרשע הצורר הכריז על מטרת
 את שם ישראל ח"ו? 

חיים: זה לא יעלה בידו. מעולם לא הצליח מי -ענה לו החפץ
שהוא לכלות את עמנו בארצות פזורינו. ומפורש נאמר: אם יבוא 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לה במייללקב

עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה. הבין 
השואל, כי הסכנה קרובה והוסיף לשאול לתומו, אם ח"ו יעלה 

השמיד חלק מהיהודים מי יהיה אפוא, המחנה בידי הצורר ל
הנשאר לפליטה. על זה ענהו: גם זה מפורש בדברי הנביאים 
(עובדיה א, יז): ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. והרב השואל 
יצא מאת החפץ חיים כולו רועד ונסער על חורבן יהדות אירופה, 

 )ת"הע חיים(חפץ ולבו היה נכון ובטוח כי ארצנו הקדושה תינצל. 
 

 "קטונתי מכל החסדים" (לב, יא)
מכל  –. קטונתי ההענווע"י החסדים שעשיתי זכיתי למידת 

החסדים, ע"י שאדם עושה חסדים לזולתו הוא נעשה קטן בעיני 
 עצמו וזוכה למידת הענווה. 

 (שער החסידות)
מעשה ביהודי וגוי שגרו בשכנות. לאחר מכת גניבות בביתו של 

 גוי אל היהודי ושאל: איך בביתך אין גניבות?הגוי, פנה ה
 השיב היהודי: המזוזה שומרת עלינו.

 ביקש הגוי מזוזה וקבע אותה בפתח ביתו.
לאחר כמה ימים, נשמעו דפיקות בדלת ביתו של היהודי. הגוי 
ניצב בפתח וביקש להחזיר בדחיפות את המזוזה. שאל היהודי: 

 גניבות? מה קרה, וכי המזוזה לא שמרה עליך מפני
השיב הגוי: המזוזה דווקא עצרה את מכת הגניבות. הבעיה היא, 
שמאז ששמתי מזוזה בכניסה, כל רבע שעה דופקים ומבקשים 

 ממני צדקה...
החיים מזמנים בפנינו דילמות לא פשוטות. קשיי פרנסה, בעיות 
בריאות, דילמות בתוך המשפחה והרשימה ארוכה. השאלה היא, 

 מול כל אלו? איך אמורים להתמודד
יש הסבורים כי המפתח נמצא רק בידי אלוקים. בתגובה לכל 
בעיה, הם יתפללו, יתנו צדקה, יבדקו תפילין ומזוזות ויוסיפו 
במצוות, אך לא ינסו בעצמם לשפר את המצב. לדעתם, אפשר 

 לשבת בחיבוק ידיים, שהרי ממילא הכל משמים.
הם יזלזלו לעומתם יש הסבורים כי המפתח נמצא בידי אדם. 

בזמני התפילה והלימוד, ויטענו כי בזמן הזה עדיף לעבוד ולמצוא 
 הזדמנויות להשיג עוד פרוטה ולסגור עוד עסקה.

בא יעקב אבינו ומלמד כי השילוב הנכון הוא גם אמונה באלוקים 
וגם עשייה אנושית. פרשת השבוע מספרת כי כאשר עשו 

וש פעולות: התקרב אל יעקב להורגו, יעקב עשה במקביל של
שלח מתנות לעשו, הכין את עצמו למלחמה והתפלל אל 

 אלוקים.
מצד אחד נדרשת השתדלות בדרך הטבע. הטבע נברא על ידי 

לים טבעיים ולא אלוקים, והוא רוצה שנפעל בעולם הזה בכ
מצד שני נדרשת תפילה ואמונה באלוקים,  ,נתמך רק על ניסים

יו בכל רגע. לכן לפני הכל כיון שהטבע נברא על ידו והוא נתון ביד
יש להתפלל אל אלוקים ולקיים את רצונו, כדי שלאחר מכן 

 תצליח ההשתדלות בדרך הטבע.
כאשר יש אמונה וביטחון באלוקים, אין מקום ללחץ ודאגה. 
הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין הסביר פעם, כי במילה "דאגה" 

שכן האות יש את כל האותיות הראשונות בא"ב, חוץ מהאות ב', 
 הזו מייצגת ביטחון באלוקים.

 "מנחה לעשו..." (לב, יד)
ר' יוסף בר סולובייצ'יק רבה של בריסק, נסע פעם אחת ברכבת 
יחד עם כמה יהודים. הגיע זמן תפילת מנחה. רצה ר' יוסף בר 
להתפלל מנחה במניין של עשרה יהודים. באותו קרון היו שנים 

וצה לצרף גם אותם למניין מן ה"משכילים", כששמעו כי הרב ר
עשרה נשמטו ויצאו לקרון אחר, המניין נתבטל ור' יוסף בר 
התפלל מנחה ביחידות. לאחר התפילה חזרו אלה השנים לקרון 

 וישבו במקומם.
אמר ר' יוסף בר : כל ימי הייתי תמה על מה שאמרו חז"ל 

כך הרבה עדרי צאן ובקר -(בראשית רבה סוף פרשה עג) : כי כל
כלבים כדי  אריבועקב אבינו עד שהיה זקוק לשישים היה לי

לשמור על העדרים. והייתי מתקשה : הלא יעקב שלח מנחה 
לעשו מכל הבהמות : עזים ותיישים, רחלים ואילים, פרים ופרות, 
עיירים ואתונות, ולמה לא שלח לו בתוך מנחתו גם כלבים 
לשמור על העדרים האלה ? אבל עכשיו מצאתי פתרון 

: אמנם רצה יעקב לצרף גם כלבים למנחתו, אבל דרכם לתמיהתי
 (שרי המאה) של כלבים לברוח מן המנחה.

 

 "ויאמר שלחני כי עלה השחר" (לב, כז)
וברש"י, שהגיע זמנו לומר שירה. בספה"ק עבודת ישראל הביא 
לבאר, שידוע שהשטן בעצמותו אינו רוצה שישמעו לקולו 

האדם, כדי שיתגבר  ושיחטאו, אלא שתפקידו הוא לפתות את
האדם ויקבל שכרו על זה, ואם מפתה אדם לעבור עבירה, 
תקוותו שהאדם לא ישמע איליו, ואם האדם נכשל, הרי זה 
מצערו. והנה כאן יעקב אבינו שהיה בעל כח גדול, ובכל זאת לא 

פנים בפנים, בזה לשום תאוות, וכעת שנלחם עמו השתמש 
מחה גדולה למאוד, והתגבר על היצר, הרי שהמלאך שמח ש

שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצחו, וממילא הגיע זמנו לומר 
 (עבודת ישראל) שירה על שיעקב אבינו נצחו.

 

"ויאמר יעקב...ראיתי פניך כראת פני אלהים 
 ותרצני" (לג, י)

בעת פגישתם, מתמיהים  עשודברים אלה, משמיע יעקב באזני 
ראות מידה של אותנו לא מעט. ונשאלת השאלה: האם אין ל

הרשע: "ראיתי פניך  עשוחנופה והתרפסות מצד יעקב, הקורא ל
 כראות פני אלוקים"?

והנה מצויה תשובה לתמיהה זו בדברי חז"ל, המובאים במסכת 
, למה הדבר עשוסוטה (מ"א, ע"ב): אמר רבי לוי: משל של יעקב ו

דומה? לאדם שזימן (=שהזמין לביתו) את חבירו, והכיר בו 
 שמבקש מארחו להרגו.האורח 

אמר לו האורח: טעם תבשיל זה, שאני טועם אצלך, כתבשיל 
שטעמתי בבית המלך. אמר המארח: מכיר אותו המלך? פחד 
ולא הרגו... מדברי חז"ל כאן יוצא, שיעקב אבינו אינו מחניף 

, כי אם מטיל עליו אימה ופחד בהזכרת שם עשוחלילה ל
 לפגוע בו לרעה. עשועז "אלוקים", העומד לימינו, וכך לא י
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  ""וישלחוישלח""פרשת פרשת  
  ].יד, לג[" ואני התנהלה לאיטי, יעבור נא אדוני לפני עבדו"

 עמי והיה, יורק-ניו בעיר התחתית ברכבת תינסע אחד יום: ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי', מפוניבז הרב מרן סיפר
 מתכננים שהם הראתה פניהם שהכרת, כושים פרחחים חבורת אותי הקיפה לפתע. הישיבה מכספי בכסף מלא תיק

  .לעשות מה ידעתי ולא סביבי התהדקה העבריינים טבעת. אותי ולשדוד לתקוף
 אתם אולי 'אותם שאלתי, מקום בקרבת כתובת מהרשו ועליה, נייר פיסת הכיס מן שלפתי. במוחי רעיון צץ פתאום
          . '...ההוא בכיוון הולכים אנחנו גם, הקרובה בתחנה לרדת עליך, 'צהלו', כמובן'. ?'לרדת עלי היכן יודעים
  .הציבורית ברכבת מאשר, חשוך ברחוב אותי לשדוד להם היה עדיף
 ראשונים לרדת הכבוד את להם נתתי. שלנו הישיבה ותממקומ נעמדנו כולנו. הרכבת נעצרה והנה, בפעמון צלצלו
  ...אלו של מעונשם לגמרי פטור, ברכבת נשארתי ואני, האוטומטיות הדלתות נסגרו ואז, מעט התמהמהתי, לפני
. אבינו מיעקב למדתי הזאת התחבולה את, בחיוך' מפוניבז הרב הפטיר, שלי המצאה שזו סבורים הנכם ושמא
  ).והערב נא(... 'לאיטי אתנהלה ואני, עבדו לפני אדוני נא יעבור 'יעקב השיבו', ונלכה עהנס 'לו הציע עשו כאשר

  ].יט, לד ["ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו"
      ר השוכן "דסליחות כדי להתפלל עם רבו האדמו' מעשה היה באברך שנסע מצפת במוצאי שבת דיום א

כשהגיע לאחת הצמתים הסמוכים לחיפה ראה קבוצה של אברכים מחבריו שיצאו מחיפה כדי , ק" עיהבירושלים
אך דא עקא , הוא עצר את רכבו כדי להעלות כמה נוסעים עמו ירושלימה, ר"לנסוע לירושלים לסליחות עם האדמו

    ,  ידע את מי להעדיףהוא לא, ולא את כולם הוא יכל לקחת, היה ציבור מדאי גדול של אברכים שרצו להצטרף
  .דחס לרכב שלו הוא מוכן לקחתיכ יצא בהכרזה שכמה אברכים שיצליחו לה"ע

עורר את חשדו באמצע הדרך משום מה הרכב הזה , והוא יצא לדרך, ואכן קבוצה נכבדה של אברכים נדחסו ברכבו
ם מכמות האנשים שנדחסו הוא הביט לתוך הרכב ועמד נדה, ועצר את הרכב, של אחד השוטרים שפיטרלו בכביש

  , ח רציני לנהג"הוא נתן דו, הוא ביקש מהם לצאת והנה הוא רואה חמש עשרה אנשים שנדחסו לרכב, לתוכו
  .שיונויובנוסף לכך הזמנה לבית משפט כדי לשלול את ר

פני שטח ב, כשזכה להיכנס לקודש פנימה, ר"אחרי הסליחות האברך דנן ביקש מהגבאי בדחיפות להיכנס להאדמו
זה סכנת , הוא צעק עליו איך היית מסוגל לעשות כזה דבר, ר נראה כועס מאוד"האדמו .ר את הסיפור"האדמו
  .נורא' ובנוסף לזאת זה הרי חילול ה, נפשות

שהיה שוטר תנועה במשטרת רמת גן שחזר בתשובה ובא לשאול את מרן הרב וואזנר , ר וסיפר"הוסיף האדמו
  ?אם יש בזה איזשהו חסד לוותר להם, ן מעבירות תנועה שעושים כל מיני אנשיםאם מותר לו להעלים עי, ל"זצ

ובהצלת חיי אדם צריכים להחמיר כמה , חוקי התנועה הרי נועדו להצלת חיי אדם, ענה לו הרב וואזנר מה פתאום
  ...ל"שרק יותר כדי למנוע אסונות רח

ואני מקבל על עצמי יותר לא לעבור עבירות , תשובהאני חוזר ב, היום הרי ימי סליחות, רבי, האברך התחנן ואמר
  .אני מבקש מהרבי שיברך אותי שאנצל מהפרשה הזו הרכב נחוץ לי מאוד לצורך פרנסתי, תנועה

והנך מקבל על עצמך לא לעבור על חוקי התנועה , אם הנך שב ומתוודה באמת ובתמים, ר ואמר"נענה האדמו
  .ואברך אותך שתצא זכאי במשפט.... אני אשיא לך עצה, שנעשו להצלת חיי אדם
נעמד השוטר , כשהגיע תור משפטו, מחכה בסבלנות לתורו, ברך לבית המשפטהגיע הא, כשהגיע מועד המשפט

וגם אין ביטוח על כזה כמות , זה מסוכן, ואמר לשופט שהאברך הזה לקח ברכבו עשר אנשים מעל המותר ברכב
היות ואחד שמזלזל בחוק בצורה , ו עונש חמור וישלול את רישיונוופט שיתן לכ אני מבקש מכבוד הש"ע, אנשים

  . כזו אינו ראוי שיהיה ברשותו רישיון נהיגה
כבוד השופט הרכב שעמו נסעתי באותו ערב נמצא , האברך אמר, השופט שאל את האברך מה יש לו לומר להגנתו

  ?הרבה אנשים לרכב הזהכ "ואני מבקש מכבוד השופט לראות האם זה יתכן שיכנסו כ, כאן למטה
השופט פתח את הרכב ובקש מהעוברים ושבים לנסות להידחס לרכב , ירד למטה עם השוטר, השופט נענה לאתגר

כבוד השופט , נענה האברך ואמר, לאחר מאמצים רבים לא הצליחו להידחס יותר מתשעה אנשים, כמה שרק יותר
עלה חזרה לאולם בית המשפט וזיכה את האברך מכל השופט  .רואה שלא יתכן שנכנסו חמש עשרה אנשים לרכב

במדרגות היציאה מבית המשפט , ה על חסדיו הרבים עמו"והודה להקב, האברך היה מאושר מעצת רבו. אשמה
תגיד לי , אבל שאלה אחת ברצוני לשאול אותך. שיהיה לך לבריאות, זכית, ואמר לו, פגש אותו השוטר שהעיד נגדו

וכעת ראיתי שיותר , י במו עיני ראיתי וספרתי שהיו ברכב שלך חמש עשרה אנשיםאיך יתכן שאנ, את האמת
  ?מה הסוד? מה האמת, מתשעה אנשים לא יכולים להידחס ברכב שלך

האברכים שנסעו עמי במוצאי שבת רצו בכל מאודם לנסוע להתפלל סליחות עם , התשובה פשוטה, האברך אמר לו
אבל האנשים שנדחסו ברחוב הסמוך לבית המשפט , הרבה אנשים ברכב שליכ "כ הצליחו להידחס כ"ע, הרבי שלנו

  ...לא רצו באמת להיכנס ולהידחס ולכן לא יותר מתשעה הצליחו

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"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



המספרת על חמור בן שכם שרצה בכל , שלמעשה רעיון זה אנחנו מוצאים בתורה הקדושה, הוסיף האברך ואמר
ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה "עקב אבינו בהצעה באו בניו של י, מאודו להינשא לבתו של יעקב אבינו

. אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמונו להמול לכם כל זכר. לתת את אחותנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו
  ".ונתנו את בנותינו לכם ואת בנותיכם ניקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד

ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ .  בעיני חמור ובעיני שכם בן חמורוייטבו דבריהם: "התורה ממשיכה ומספרת
       . ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר. בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו

 והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם את בנותם נקח לנו תהוהאנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו א
אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר . לאנשים ואת בנותינו ניתן להם

וישמעו אל חמור ואל שכם בנו . מקניהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו. הם נמולים
  ."ר עירו וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירוצאי שעוכל י

והוא מצליח לשגע את כל , עומד אדם אחד שיש לו תאווה מסויימת, קרה כאן סיפור מופלא מכל בחינה שהיא
וכולם נוהים ומסכימים בלב שלם לצעד , העיר לעשות את אחד הדברים הקשים והמוזרים ביותר בעולם להימול

  ?כה קשה וכואב היתכן
  "... ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב", שאלה הזו התורה הקדושה עצמה מתרצתאלא את ה

,  מוכן להפוך עולמות כדי להשיגובשביל הרצון הזה הוא היה –  חפץ בבת יעקב הוא–  היה לו רצוןיהתשובה היא כ
 הגיוניים הכל מכח דבר ואכן מכח הרצון הזה הצליח לשכנע את כל העיר לעשות את הדברים הכי קשים והכי לא

  ...כי חפץ בבת יעקב – אחד
אני מברך , אם תחפוץ במשהו בכל מאודך אכן תצליח להשיגו כי אין דבר העומד בפני הרצון, אף אתה ידידי השוטר

  ...ותזכה לשוב בתשובה שלימה במהרה בימינו אמן, שתרצה אך טוב וחסד, סיים האברך את דבריו, אותך
, כי אם רוצים יכולים באמת להשיג הכל, יש רק לא רוצה, הרי כבר סיכמנו שאין לא יכול ..."לזה אני לא יכו, אוי"

אז אתה ודאי תוכל להפוך אותך ומשפחתך למשפחה יהודית , אם חמור בן שכם יכל להפוך עיר שלימה בכח הרצון
  ).נצוצות (...קדושה וטהורה

   ].ב, לה[" ותיכםהסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלל"
 ).י"רש (זרה עבודה של כסות בידכם יש שמא -  שמלותיכם והחליפו. זרה מעבודה - והטהרו

  : שמים ירא בחור מאת א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו נשאל שאול
). צלב צלם-  (וערב שתי צורת לצווארו שענד, קשיש נוצרי כומר לפתע ונכנס, הראשון במושב באוטובוס ישבתי
 מושבך את ולתת לקום לא מתבייש אינך: "עלי וזעמו קמו והנוסעים, מלפניו קמתי ולא, במקומי יושב נותרתי
  ! וערב שתי צורת מלפני אופן בשום אקום שלא השבתי!...". הזקן לכומר
  ?    הכומר מפני לקום מותר האם, שכזה במקרה לנהוג יש היאך, היא שאלתי
, אולם". לסומכו יד לו ונותנים, בדברים אותו מהדרים, גוי זקן אפילו: "ערוך בשולחן נאמר :א"שליט ר"מו השיב
 כדרך לפניהם חמה צורת שנושאים או, בבגדיהם כוכבים עבודת צורת להם שיש כהנים או שרים: "א"הרמ כתב

 שיקום וא, מעותיו שנתפזרו כמו, נראה שאינו בדרך רק, לפניהם הכובע להסיר או להם להשתחוות אסור, הגמונים
 עבודת העובדים שגם וידוע הואיל, בדבר מקילין ויש. בואם קודם וישתחוה הכובע יסיר וכן. בואם קודם לפניהם
  ".הראשונה כסברא להחמיר וטוב. להשר רק, כוכבים לעבודת משתחוים או הכובע מסירים אינם כוכבים
, הכומר שעונד הצורה דבריו ולפי". תרומו צלם מקרי לא, לזיכרון בצוואר שתולין אותם: "א"הרמ כתב, והנה

 אם אך, לה השתחוו שלא כשידוע רק מותרת זו צורה כי שכתב, ך"בש יעויין אך. זרה לעבודה נחשבת אינה לכאורה
  .אסורה היא, לצורה עבדו שמא ספק קיים
, ל"הנ א"רמה בדברי המוזכרות הכיבוד שפעולות משום, לישב לכומר וליתן לקום מותר דנן שבנידון נראה אולם

 ליתן מטרתה, בנידוננו הקימה אך, הצלם כלפי שמכוונות כיבוד של פעולות הינן, וכדומה הכובע הסרת, השתחוויה
 כבוד של מיוחדת פעולה אינה זו כן ואם, )הצלב לישיבת ולא האיש לישיבת מיועד שהמושב כמובן (לישב לקשיש
 טרם לקום יקדים אם, יהיה ביותר והטוב. כן לנהוג שיש נראה ולכן, המושב את ליתן מקובל זקן לכל שכן, הצלם
 בכך יהיה, מלקום יימנע שאם שנראה ובפרט .לכבודו שקם הדבר ייראה שלא באופן, וכדומה, הכומר של בואו
 כך על שישמע נוצרי רופא יהיה גם ואולי, הגויים של חמתם את הדבר שיעורר שיתכן משום, איבה של גדול חשש
  . נפש פיקוח של חשש קצת בכך שיש ונמצא', וכו יהודי לחולה עזרה מלהחיש ויימנע
  .)והערב נא (לישב לכומר וליתן לעמוד יש: לסיכום

 ).א" לרבינו בן ציון מוצפי שליט-שיבת ציון ( -   ""אל תקרי הליכות אלא הלכותאל תקרי הליכות אלא הלכות""
הדירה יאמרו בפיהם וכן כשמבשלים או מסדרים , טוב מאד שהן האיש והן האשה כשקונים איזה מוצר לכבוד שבת  .א

וברכה וקדושה חלה ושורה על אותו , וכשאומר כך מלאכי השרת אומרים אשרי העם שככה לו". לכבוד שבת קודש"
  .ונשמתו תאיר מאוד, עסק וחפץ

ויפרוש מפות מיוחדות וכיסויים על גבי המיטות , יכין דירתו ויזהר בניקויה וסידורה כמקבל פני מלך ומלכה  .ב
 .והמושבים

ודבריו יהיו , א עושה ככל יכולתה לחרחר ריב ומדון"כי הסט, וד להרבות אהבה ושלום בביתו בערב שבתיזהר מא  .ג
 . בנחת ובמרגוע

ולמעשה , ק אחר חצות היום כי כבר התעוררה קדושת שבת"נחלקו חכמי הקבלה אם נכון להניח תפילין בערב שב  .ד
 .חכמי בית אל, א"נכון להמנע מכך בפרט שכך דעת הגאון החיד

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז מרים בת יונהנ "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"זכורשיד נ טובה בת "לע

  .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" ז טורןמולוק בתנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: עלוןלמעוניינים בהפצת ה
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המסתיים ב"ויאמר יעקב", פסוק בתורה  היכן מצינו חידה::
 ...בהמשך תשובהה היתכן?!

  
 !קטנתי

 

  .)סוטה ה( .גאוהשל  צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית תלמיד חכם
 

 הפסוק השמיני בפרשה, שהיא הפרשה השמינית. הפסוק 'קטנתי' הוא
שעל אופן זה מותר להתגאות ולתלות בעצמו, שאת הטובות להורות 

, אך תכליתה היא גאוהוהגם שהיא  שקיבל, יעקב תלה בזכות עצמו,
                                                                                                                                                                 א)"(הגר.            ענווה, כי הרי מעתה יאמר נתקטנו זכויותי, כי אכלתי אותם

 
 (אבות ד' ז') "הגס לבו בהוראה שוטה, רשע וגס רוח'.

 

ויש לומר רמז נאה  גס רוח"." גאוהחז"ל קראו לאדם המתנהג ב
בטעם שנקטו הלשון "גס רוח", דהנה חז"ל אמרו שתלמיד חכם 

ופירש רש"י , (סוטה ה.) צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית
 . גאוהשצריך שתהיה בו מעט 

 אחד מס"ד גאוהמבואר שתלמיד חכם צריך שיהיה בו הרי 
חלקים, שהרי שמונה פעמים שמונה הוא שישים וארבע. ואסור 

 לו להוסיף על כך אפילו מעט.
 

מס"ד חלקים והיינו אפילו אחד  גאוהוהנה אם יש בו מעט יותר 
'גס  גאוה, לכן קראו לבעל גאוהמס"ג חלקים, הרי זה נקרא בעל 

רוח' לרמז על הס"ג חלקים, שאם יש לו אפילו אחד מהם נקרא 
 )ברית המועצות-לות אדוםמצדיקי ג אהרן חזן מהגאון ר'("ניצוצי אהרן"        ה!בעל גאו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ל"ב י"א) מדרש הגדול( .'שלשה נתעשרו על ידי מקל: יעקב, משה ודוד'

 
 (ל"ב י"א). "כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות"

 

ה על "נויבירט היה מודה תמיד להקב הגאון רבי יהושע ישעיה'
בימי מלחמת  שעשה עמו בהצלתו מידי הגרמנים ותכל הטוב

. מדי שנה היה עושה סעודה להודות על נס העולם השניה
הצלתו שהתחבאו בני משפחתו בהולנד בבית בין הגויים והיה 

 מספר על ניסי הצלתם.
שהגעתי לבד  ",כי במקלי עברתי את הירדן הזה" :פעם אמר לי

ס אחד עם חור מאחורה וחור בסוליה עם מכנישראל לארץ 
 "ועתה הייתי לכמה מחנות...

 

עוד סיפר לי כי בשנת תשל"ו, עת היה באירופה, נסע במיוחד 
לבית בו היו מסתתרים ובירך "ברוך שעשה לי נס  ,להולנד

 )פיגלמהרה"ג יצחק ש("קול התורה" חוברת ע"ח .    'במקום הזה" בשם ומלכות

  
תשובה לשאלה היכן יש בתורה פסוק המסתיים ב"ויאמר ה

יעקב"... בפרשת השבוע, המלאך, שרו של עשו שואל את יעקב 
 (ל"ב כ"ח יש"כ לידידי הרה"ג רש"ר)".    ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב"

 

 
 
 
 
 
 

האם יעקב שלח לעשו אבנים?... אכן  - 'מנחה' בגימטריא אבנים
 "מן הבא בידו".  -כן, אבנים טובות ומרגליות, שאדם צוררן בידו 

 ), בעל הטורים שםמדרש אגדה ל"ב י"ד רש"י(                                                                         
 

 שקורין מאולף, שיעקב שלח לעשו נץ שמעתי בשם רבינו תם
או 'פלקון', שהמלכים והשרים משתמשים בו  ''אסטור אותו

, לפי שצדים בו בלי הםיוהוא דבר חשוב מאד בעינ ,לצוד עופות
 פריסת מצודה ומכמורת. 

 

יעקב הכיר את עשו אחיו שהיה איש שדה ויודע ציד, לכן העניק 
לו מתנה נכבדה זו. זו הכוונה "מן הבא בידו", ממה שאדם רגיל 

 )!ג."ק חולין נ"שטמהרוצה להחכים יעיין  - (רבינו אפרים בעלי התוס' שםלהביא בידיו.  
 

  ("ילקוט ראובני")  נגד תק"ן קרבנות. -שלח לו נשר  - "אם תגביה כנשר"
 

חייך ' :אמר הקב"ה -סוד עמוק  -ת בהמויעקב שלח לעשו תק"ן 
 )עלון!הבראש  ראהו עיי"שרא"ג (!' שבניך יצטרכו לפורעם לי בכל שנה

 
יעמוד "רווח והצלה  -"ורווח תשימו"  רמזים בפרשה לפורים:

צילנו ה" (בעה"ט ל"ב י"ז) שוחד לשרים.ליהודים", רמז לדורות שיתנו 
 (שם י"ב) יד" זה המן, שיצא להכות אם על בנים "טף ונשים". מא נ

 
 ...לא רק פורים יש בפרשה אלא גם "זכור"

 

מפני מה נזכרו בפירוט כה רב בני עשו נשאלת השאלה, 
 ?! בתורה הקדושה ומשפחותיהם

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
כדי שנדע ונכיר את מי להניח ולא להרע לו ואת מי להחרים 

עמו של עשו ציוונו שלא לתעב אותם -ולהרוג, שהרי על אדום
ולא לקחת את ארצם, אבל את עמלק ציוונו ההיפך, לתעב 

כדי שנכירם את משפחות עשו ויחוסם, ולהחרימם, לכן פירט 
 ונדע להתנהג עם כל אומה ואומה על פי דיני התורה.

 

תמנע" בא ללמדנו שעמלק אינו נחשב אחות לוטן ו" -פסוק זה 
(רבנו בחיי, רמב"ן ל"ו י"ב)                                                                  בכלל זרעו של עשו! 

  
והיה עשו  ,צדקת היתה דבורה בת עוץ - "מינקת רבקהותמת דברה "

 שנוא עליה. ציפתה אימתי ישוב יעקב ותראה את בניו ונשותיו.
 

גם לאחר שנפגשו יעקב ועשו בפנואל והשלימו, עדיין היה כעסו אצור 
בו, וכשבא עשו לשמש את אביו, הכירה בו רבקה שעדיין לא שככה 

 חמתו, ונמנעה מלשלוח ליעקב שישוב הביתה. 
 

עברו עשרים וארבעה חודשים, בהם יעקב שלח מדי חודש דורונות 
חה רבקה את דבורה לעשו. עתה ניכר היה בעשו ששכך כעסו. מיד של

כיון שבאה שמח יעקב ביותר. אך לא  לבית אל, לומר ליעקב שישוב.
 (ס' הפרשיות) עשתה שליחותה בחייה. - מתה ארכה שמחתם, כי מיד בבואה

 

ברחה אולם  ,, ובאה עמה יחד עם אליעזרדבורה אמה של רבקה היתה
 )מדרש אגדה(                                         יצחק בגלל עשו... ו שלמבית

 

 
 לזכות הנער אהרן מאיר זרביב נ"י

 לרגל הגיעו לעול מצוות 
 ,היקרים לראות ממנו נחתיזכו הוריו 

 !יראה ומעש"טל ,לגדלו לתורה

 בכל עניני העלון
 הארות ותרומות

 וזנבליטרתנאל נ
03-5791486 

gmail.com@ner4499 פרשת וישלח  
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 השבת יחול יום הזכרון לגאון הצדיק רבי יוסף יוזל הורביץץ
 פ"ז כסלו תר", ראש ישיבות נובהרדוק, י"הסבא מנובהרדוק" 

 

את בתו המלומדת שרה הסבא מנובהרדוק בשנת תרע"ג השיא 
 לגאון רבי אברהם יפה'ן ומינהו באופן רשמי לראש הישיבה. 

 

עם שהעריץ הסבא את חתנו הצעיר לא נשא לו פנים. מספרים, 
כי בעודנו חתן מסיבות מסויימות ארע שהחסיר פעם או 

 פעמיים מאמירת שיעוריו בישיבה.
 

היתר שלו העיר לו רבי יוזל שהוא גורם לו בכך סיבוכים, כי כל ה
לקחת חלק מהוצאות חתונתו מקופת הישיבה מתבסס על כך 
שהוא מביא תועלת לישיבה בשיעוריו, אבל אם הוא מבטלם 
לפעמים, מתעוררת שאלה גדולה אם מותר לו להשתמש 

 (תולדותיו וקוים לדמותו של מרן רבי אברהם יפהן)בכספי הישיבה למטרה זו...      

 
  יפה'ןעדותו של הגאון רבי אברהם 

 

יעקב אבינו היה היחידי בין האבות שעבר חילופי מצבים באופן 
גם עלינו  שלם! -עמד הוא בכולם  ,כה קיצוני, תמיד היה מוכן

ללמוד להיות מוכנים לשינוי המצבים, בכל מצב שיהיה לא 
 לאבד את העשתונות אלא לנצל כל אפשרות לעבודת ה'!

 

נהג בפרישות, היה  הסבא ז"ל היה דומה ליעקב אבינו. מתחילה
 בודד. לאחר מכן עקר לדרך של זיכוי הרבים במידה עצומה.

 

 בתחילה העמיד תלמידים הרבה, אחר כך בחר מספר בני עליה.
 

בראשית יסד ישיבות במקומות קטנים, הרחק ממסילת 
הרכבת. זכורני, באחד המקומות הללו איך הסוס שהוביל אותנו 

 לחלץ אותו.שקע בטיט והעגלון עמד ועמל שעות 
 

לאחר מכן הקים מרכזי תורה דווקא בערים הגדולות. זוכר אני 
רב אחד ביקר אותו על זה  ,כאשר הסבא בא לעיר גדולה

 שמחפש ערים גדולות אשר חילול השבת מצוי בהם...
 

 אמרתי לו שעלינו אי אפשר לשאול שאלות. מצבנו היום בבחינת
 ("המוסר והדעת" פר' וישב)   'אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי"...   

 
על הפסוק הנה מבואר ברמב"ן  -מתורתו של הסבא מנובהרדוק 

 אפילו רשע הבוטח בה' חסד יסובבנו!ש"בטח בה' ועשה טוב", 
 

'כל הבוטח הוא מאמין, אך לא כל המאמין בוטח'. סיבת הדבר, 
מפני שירא לבטוח בה' מפני עוונותיו. כמו שמצינו אצל יעקב 

חשש זה רי אלא שיש להבין, ה'שהיה ירא שמא יגרום החטא', 
 ?!דבר כזה אצל יעקב יתכןואיך  ,בטחוןבבאמת חסרון הוא 

 

החטא' מפני  יעקב פחד 'שמא יגרום הסבא מנובהרדוק תירץ:
שהיה לו עסק עם עשו, אותו בירך יצחק "והיה כאשר תריד 
ופרקת עולו ..." כוחו של עשו היה כה גדול עד שאם ירד יעקב 
אפילו מעט הוא יתגבר עליו. נמצא שיעקב לא היה יכול לילך 
בכח הבטחון לבד, כי אם היה לו חטא אזי החטא יגרום שעשו 

עם שהחטא הוא חסרון ינצחו, לכן פחד יעקב, אבל לא מט
 אלא שהחטא הוא חסרון בממשלת יעקב על עשו. ,בבטחון

 

אבל לנו אין החטא שייך לבטחון, כי אפילו רשע הבוטח בבורא 
חסד יסובבנו. החטא שייך לתביעת הדין, אבל שיעשה החטא 

 ("מדרגת האדם" דרכי הבטחון ח')רושם ורפיון במידת הבטחון, לא ולא!    

 
 "מזקנים אתבונן",  מיוחדהמתוך הקונטרס 

 בטחון אמונה ו ניבעני מתורת מרן בעל "איילת השחר"
 

, אחד הדברים וכדומה אם אדם נמצא בצרה או צריך ישועה'
 כפי שנאמר זה הבטחון השלם בה' יתברך. -שיכול לעזור ביותר 

מי  -בבטחונו "והבוטח בה' חסד יסובבנו". דהיינו, החזק 
 .'בהקב"ה, חסד יסובבנו להצילושבטחונו מאה אחוז 

 
היא להתחזק באמונה ובטחון  המצוה המיוחדת בדורנו'

בהקב"ה! בטחון בשלימות זוהי דרגה גבוהה מאד. להגיע לכך זו 
 .'עבודה קשה, עבודה לכל החיים

 

המציאות היא כי בדורנו אנשים הם קטני אמנה, לאף אחד אין '
אמונה מוחלטת, כי להגיע ממש לבטחון צריך עבודה גדולה 

 'רבי יוזל מנובהרדוק עבד על זה כל החיים שלו! -מאד 

אם כך מה ההבדל בין אמונה לבטחון? ענה  -כאשר שאלוהו 
זה להאמין זה לדעת שהכל מהקב"ה, בטחון ': אהרן לייב רבי

ה"בפועל"! אמונה בלי בטחון היא לא אמונה למעשה, היות 
 'מה זה קשור אלי?! -ומשמעות הדבר בזה שלא בוטח כאומר 

 

בטחון צריך עבודה, אמירה סתמית שיש לך בטחון לא תועיל. '
אנשים רוצים לקפוץ בדרגה בבטחון יותר ממה שהם. לדוגמא: 

במידת  יש שנכנסים ליער בחושך, לבדם, במטרה להתעלות
הבטחון ונשארים שם כל הלילה ואומרים שהתחזקו בבטחון, 

 'ולמעשה הם רועדים מפחד...
 

אחד השומעים, פוסק חשוב מחו"ל סיפר, כי בנובהרדוק היתה 
חורבה שאף אדם לא היה מעיז להכנס לשם אפילו ביום מחשש 

 מזיקים. פחד נורא היה לעבור שם. 
 

אדם נאמן סיפר לו כי הוא שמע מהבת של הסבא מנובהרדוק, 
שבליל הסדר היה אביה לוקח אותה ואת אחיותיה לטייל והיו 
נכנסים לחורבה, להמחיש להם בפועל את האמונה שלילה זה 

 )עמודים! 532 משה סחייקרבי ידידי הרה"ג הו"ל  -א'  (ח"ו     שמור מן המזיקים!  

 
 דברי מרן רבי איסר זלמן מלצרמידת הבטחון!' הסבא היה 'אחד בדורו ב

 
   !נובהרדקאי אמיתי, אמיץ לב, עשוי ללא חת -הרב רבי בנימין גרודקה 

 

ויהי בצאת נפשה כי רבי בנימין נתקיים בו הכתוב בפרשת השבוע "
 יום היארצייט של אמו חל ביום הולדתו! ".ואביו קרא לו בנימין... מתה 

 

'שלש שנים רצופות למדתי בישיבת ביאליסטוק,  מעט מדבריו:
ללא ביקור אחד בבית הורי. רוח הישיבה לעבודת ה' בהתלהבות 
כבשה את לבי. זכורני, כשלמדו מסכת יבמות האור בבית 

 המדרש לא כבה כל הלילה, אהבת התורה היתה גדולה.
 

מה העולם הפסיד במעבר מנרות לחשמל. בהיות הנר  -הארה 
ר את הגמרא בלבד ומסביב הכל חושך. ממילא דולק היה מאי

לא יכלת להוציא את הראש מהגמרא, לא כן מאז שאור החשמל 
 כבש את החושך, העינים מתפתות לתור אחרי דברי בטלה...

 

היה דגש חזק על עבודת המידות. זכורני שראש הועד שהיה 
מהמבוגרים הציב שאלה בפנינו הצעירים: איזו מידה ניתן 

מדרכיו של הסבא? קם תלמיד אחד והשיב: "הכרת ללמוד 
ענה לו ראש הועד: "נכון, הכרת הבורא היא מידה  .הבורא"

 חשובה מאד, אבל גדולה הימנה העבודה על הכרת עצמו!"
 

אי אפשר להאמין היום, כיצד בחורים ממש צעירים למדו להכיר 
את נפשם ותכונתם והחלו לעבוד על בירור המידות בגיל צעיר. 

 בהרדוק לקחה ילדים ועשתה מהם אנשים גדולים!נו
 

בסעודה שלישית היינו מזמרים את כל הפרק הראשון של 
 "מסילת ישרים": 'יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה ...' 

 ) ואינם! על גדלות נפש, חיים שהיו שמך לא שכחנו" עיי"ש לקט מופלא: סיפורים -("ובכל זאת 

 
 אינובהרדוקבחור סעודה שלישית של 

 

הגה"צ  ,שאלתי את סבי' סיפר לי הרה"ג רבי אשר קליימן שליט"א:
את הסיפורים בפינסק  ורבי מאיר קליימן אם הוא זוכר מישיבת

לבית מרקחת בחורים שהיו הולכים  על נובהרדוק, הידועים
אחד מעקרונות נובהרדוק , שכידוע לקנות מסמרים וכדומה

 שלא להתפעל מהעולם.  ,היתה 'אמיצות'
 

שהוא לא זוכר כאלה סיפורים אצלם בישיבה... לי סבא השיב 
הוא זוכר שפעם הלך בחור לאחד מחשובי הגבירים בעיר  אך

 והוכמובן קיבל .סעודה שלישיתאצלו וביקשו אם יוכל לאכול 
  בכבוד והניחו לפניו סעודת מלכים.

 

מיד  ,ך למצוהשנצר עטאת המאכל  ,אכל כזית ,הבחור נטל ידיו
 והלך לו... בירך ברכת המזון

 

כי רצה לקיים את דברי רבינו יונה ב"יסוד לחבריו אמר הבחור 
'לא יניח המצוות מפני בושה. כגון, רגיל לאכול שלש  :התשובה"

סעודות בשבת למצוה ומתארח אצל בני אדם שאינם מחזיקים 
באותה המצוה. אל יניח המצוה מפני הבושה כי אוי לה לאותה 

 ."שימו ואסעד כמצות הבורא" :בושה... אלא יעיז פניו ויאמר
 

ת כפתי ואפילו אם יהיו העולם מתלוצצים עליו, יש לו להיו
 ("נר לשולחן שבת")   בעיניהם ולא יעבור מצוה קטנה ממצוות הבורא!'
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  :ספרי� אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיג

גולדשטיי�.  אצל ש בכולל שבתיבחנויות הספרי� או

 ש"הרשהכונות וטיב טיב 

  על חנוכה

  

  המועדי�טיב 

  שיחות ופניני	 לחנוכה

  

  :כ נית� להשיג ספרי� אלו"כמו

   טיב הנשואי�# טיב השדוכי
 #טיב החינו� 



 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "אמרתי תודה ונושעתי" - וישלחפרשת 

 "ָהֱאֶמת ְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכלוָקטֹ "על הפסוק בפרשתינו 
ל ידי החסדים (לב, יא) כתב רש"י "נתמעטו זכויותי ע

והאמת שעשית עימי". יעקב אבינו הרגיש שהוא כל כך 
משופע בחסדי ה' עד שהיה סבור שכל זכויותיו נוכו על ידי 

 החסדים הרבים שה' עשה עימו. 
כתב כי אמירת תודה בכל יום ולו  בספר "האמנתי ואדברה"

על הדבר הקטן ביותר היא אחד הצינורות העוצמתיים 
את השפע. האדם לרוב מתלונן ומקטר ביותר להביא עלינו 

על מה שקורה לו ושוכח להודות לבורא עולם על הדברים 
הטובים שיש לו. כאשר הבעל מתקן משהו בבית, אשתו 
מודה לו מאוד וזה מעודד אותו לרצות לעשות עוד משהו 
עבורה. כאשר מישהו ביקש את עזרתכם בעניין כלשהו, 

אלפי תודות על עזרתם לו בשמחה והוא הודה לכם אלף 
עזרתכם, האם לא רציתם לעשות עוד עבורו? כך גם כאשר 
אדם מודה לקדוש ברוך הוא על כל השפע שיש לו, הקדוש 
ברוך הוא ישפיע עליו עוד ועוד. בשמים אומרים, אתה מודה 
ומכיר טובה, ניתן לך עוד מתנות, הצלחות, אירועים טובים 

ה, זה חוק בעולמו וישועות, כדי שתודה עוד לה'. זו לא סגול
של הקדוש ברוך הוא. כאשר האדם מודה על מה שקיבל 
הוא מושך אליו עוד ועוד מן הטוב, אך אם לא יודה, הוא 

טוב: בכל -שם-כך כתב הבעלמונע מעצמו לקבל שפע. 
מקום שהאדם חושב הוא מתדבק. והכוונה היא שדבר 
שהאדם מתמקד בו, הוא מושך אותו אליו, אם הוא יתמקד 

ים, בחובות, בצרות שלו, זה מה שהוא יקבל. ולהיפך, בקשי
כשהוא מודה על חסדי ה' יתברך עליו החסד יסובבנו 

ומדוע? כאשר עבר עליך יום קשה, אתה מותש, אם  תמיד.
מישהו הרגיז אותך ואין לך מצב רוח, אתה יכול מהר מאוד 
לשנות את האנרגיה השלילית על ידי הודאה לה' והכרת 

דה על מה שיש לך. ריבון העולמים, אני מודה הטוב אליו: תו
לך על הבית שאני גר בו, תודה על הילדים שנתת לי, תודה 
על השידוכים, השמחות, ההצלחות, על הפרנסה, תודה על 
ההשגחה הפרטית שראיתי היום עין בעין, תודה על האישה 
היקרה שנתת לי. כל יום חדש תודו ותוסיפו כי אין יום 

מתנות מהקדוש ברוך הוא, והוא מחכה שאינכם מקבלים 
לכם שתאמרו לו תודה והקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם 
יותר ויותר שפע טוב. מה קורה כאשר אתה מתלונן ומקטר? 
אתה מושך אליך עוד סיבות שיהיה לך לקטר עליהם. מה 
קורה כאשר אתה כועס ויוצא מכליך? אתה מושך אליך עוד 

. בשמים נוהגים באדם כפי אנשים ואירועים שיכעיסו אותך
הנהגתו בעולם הזה. אם רואים שהאדם כל הזמן רוטן 
ורוגז, אומרים לו: אין בעיה, ניתן לך עוד סיבות והזדמנויות 
שתוכל להתלונן עליהן, וכך הוא מושך אליו עוד אירועים 
שליליים וממשיך להתלונן ומושך אליו עוד ועוד אירועים 

קבוע להודות לבורא עולם שמכעיסים אותו. עשה לך מנהג 
על כל דבר טוב שקורה לך במשך היום. מצאת חניה, תודה 
לה', הצלחת בבחינה, תודה. קנית בגד, תודה. שים לב לאן 
מרחפות מחשבותיך במשך היום, אין לי רכב וחסרים לי 
וילונות, ואין לי וחסר לי, במצב שכזה תמשוך אליך עוד 

זכור! מחשבה טובה מצבים שתאמר בהם אין לי וחסר לי. 
עוצמתית, חזקה יותר ממאה מחשבות שליליות. וכיצד 

על ידי אמירת תודה לריבון  תעבור למחשבה טובה?
העולמים על מה שיש לך ועל מה שקיבלת היום, כך תמגנט 

 . אליך שפע עצום
הבה נראה כמה גודל החיוב לא  כתב: בספר "שם דרך"

הפעוטה  ה, ולולשכוח להודות לקדוש ברוך הוא על כל טוב
עג, ח) שרחל פרשה  בראשית רבהכתוב במדרש (כך ביותר. 

קראה את שם בנה יוסף על שם "ותאמר אסף אלקים את 
"כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי  -חרפתי" (בראשית ל) 

בנך,  ?לתלות סרחונה, משיש לה בן תולה בו. מי שבר כלי זה
 ה זה תמוהבנך". ולכאורה מדרש אגד? מי אכל תאנים אלו

 
 

רחל עד מאוד, היעלה על הדעת שכל ההודאה שמצאה לנכון 
להודות לקדוש ברוך הוא כאשר זכתה לבן היא על שיש אימנו 

דבריו ביאור הדברים נראה על פי  ?לה "במי לתלות סרחונה"
רבותינו דברי  שהביא אתהסבא מסלבודקא זצ"ל,  של 

דה: מודים (ברכות נט:) "מה מברכים על הגשם? אמר רב יהו
שמחובתו  ,אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו". והיינו

של האדם להודות לבורא עולם על כל דבר ודבר שנותן לו 
בחסדיו הגדולים, ולו על הדבר הפעוט ביותר, ולכן חובה 
להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה של גשם. 

נו בבואה ומעתה מבוארים היטב דברי המדרש. רחל אמ
לקרוא שם לבנה הנולד לה, ובלבה מפעם רגש תודה לקדוש 
ברוך הוא על הזכות הגדולה שנפלה בחלקה להעמיד אחד 

"יוסף הצדיק"! באותה שעה גדולה ורווית  תמהשבטים, א
רגש, אין היא שוכחת ומסירה מלבה אף את רגשות ההודיה 
 על הדברים הפעוטים ביותר שיתרחשו כתוצאה מלידת יוסף,
והם "כל זמן שאין לאישה בן אין לה במי לתלות סרחונה, 

בשעה  ,זהו מוסר גדול ונוקב לאדםומשיש לה בן תולה בו". 
שמודה לה' על חסדיו הגדולים שעושה עמו בכל שעה ושעה, 

הסיר מליבו את אותם "חסדים קטנים" לחלילה לו מ
וכך  .יומיומיים ויש להודות ולשבח לבורא עולם אף עליהם

על  - (תהילים קנ, ו)רבותינו "כל הנשמה תהלל יה" מרו גם א
! הגם שזהו מחוייב תודה לה' עליה כל נשימה ונשימה

לולי זה לא יחיה ואין בזה דבר שמחוץ לטבע, וגם שהמציאות 
אין לו בזה יתרון מכל בני אדם, בכל זאת צריך להודות על כל 

אלו  הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים נשימה ונשימה.
בעלון 'טיב המעשה' מובא סיפור על אחד מהנגידים היטב. 

הגדולים בארצות הברית, שרכש לעצמו 'מטוס פרטי' מפואר 
ומשוכלל בשביל טיסותיו הרבות לעסקיו המסועפים על פני 
מדינות שונות. מטוסים אלו תואמים במיוחד עבור 'אנשי 
 עסקים' ופמלייתם, מזכירים, יועצים ועורכי דין, שכל

צרכיהם מוכנים ומתואמים בבטן המטוס בקפידה, כדי 
שתהא הטיסה נעימה ונינוחה. במהלך אחת הטיסות ארעה 
פתאום תקלה קשה באחד המנועים, ובתוך דקות ספורות 
החל המטוס לקרטע ולהתנדנד מצד אל צד כעלה נידף. כל 
יושבי המטוס היו בסכנה גדולה ונתקפו בפחד איום, מכל 

נוראות וזעקות שבר והגביר דנן החל  עבר נשמעו צעקות
להתכונן לגרוע מכל, בכל רגע אמור היה המטוס ליפול 
ולהתרסק ארצה לשברי שברים רחמנא ליצלן. לפתע, תפס 
היהודי העשיר את גודל השעה הנוראה! הן עומד הוא עתה 
בדקות האחרונות של חייו! ולא נותרו לפניו כי אם עוד מספר 

זכר במאמר רבותינו ש"על כל נשימה הוא  –נשימות קצוב... 
ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא! כמו שכתוב 
(תהילים קנ, ו) "כל הנשמה תהלל יה". כמה עמוקה היא 
משמעות המדרש, כאשר הנשימות שנותרו ספורות אחת 
לאחת, לפני המוות הנורא! רק עתה, על סף נשימותיו 

לבורא ברוך  האחרונות, חדרה לתודעתו גודל חובת הודאתו
הוא, שאם על כל נשימה ונשימה צריך לקלס ולהלל, על 
אחת כמה וכמה בכל הטובות והחסדים העצומים שגמל עמו 
השם יתברך כל ימי חייו! פתאום התחיל הגביר להתפלל 

מקירות ליבו, ובמקום לבכות וליילל באמירת 'וידוי',  ולזעוק
רב לב ונפש כדין העומד על שערי מוות... פצח בשיר והלל מק

על כל החסד אשר גמל עימו השם יתברך, כשהוא הולך 
ומפרט בהתלהבות גדולה את כל הטובות שנעשו לו בימי 
חייו. ליבו התמלא שבח ותהילה ככל שנזכר יותר ויותר 
במתנות הרבות שהוענקו לו משמים, בבריאות, ובמשפחה, 
בבית ובממון, ובכל שאר הקניינים בגוף נפש ורוח שזכה 

מיום עמדו על דעתו ועד הלום, ועל הכל נתן שיר  להם
כשלבסוף צירף בקשה וצעקה על  –ושבחה הלל וזמרה! 

העתיד, להושיעו גם עתה מצרתו הגדולה, כדי שיוכל 
 להמשיך להודות ולהלל! והנה בדרך פלא התייצב פתאום 
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המטוס והתיישר על מעמדו ובניסים גדולים עלה בידו של 
ה המקרטעת עד הנחיתה בשלום! הטייס, להמשיך בטיס

המקרה הנורא הזה חדר עמוק לעצמותיו ועשה בו מהפכה 
אדירה. באותם דקות שנדמו כנצח של שיר ושבחה לחי 
העולמים, הוא למד על בשרו ועל נפשו את 'טיב ההודאה! 
ומאז התהפכה הסתכלות השקפתו בחיים, לראות תמיד 

מונה עשרה בחלק הטוב שנתן לו ה' יתברך. ובכל תפילת ש
אינו שוכח להודות ולשבח לבורא, על כל מה שהעניק לו! כי 

 מודה לה'. -'יהודי' 
(ויקרא כב, כט).  "וכי תזבחו  כתוב בתורהוהנה מצאנו ש
הלא כל אדם  ,לכאורה פלא .נכם תזבחו"וזבח תודה לרצ

הקדוש ברוך  הניסים שעשה עימושמביא קרבן תודה על 
, ומדוע צריכה התורה ודאי שמביא קרבנו לרצון ,הוא

אלא ביאר ה"כתב סופר", הגם ששמח האדם  ?להדגיש זאת
בנס שקרה לו, אך בליבו חושב עדיף שלא היה לי את הצרה 
ולא הייתי נכנס לסכנה, ולא הייתי זקוק לנס ולהביא קרבן, 

נכם תזבחו" תקריב מכל הלב ו"לרצ -על זה אמרה התורה 
יודע מה הטוב לך, ותשמח בכל מה שעבר עליך כי אין אתה 

לטב עביד, הצרה היא הטוב ביותר  -וכל מה דעביד רחמנא 
היא  "צרה"תיבת וכבר אמרו בדרך צחות כי  בשבילך.
מלשון אור או אבן טובה (רש"י פרשת נח על  "צהר"אותיות 

שהצרה היא טובה  ,הפסוק "צהר תעשה לתיבה"), לומר
ואים ר ךשהקדוש ברוך הוא מיטיב עם האדם, אך תלוי אי
יתברך,  'אותה. להלן מעשה המורה לנו את דרכי וחסדי ה

טמין בה העינינו כצרה, הקדוש ברוך הוא בנראה ש דבראיך 
אני בעל תשובה, ועוד לפני שחזרתי  ישועה...כבר את ה

בתשובה, היה ברשותי רכב מרצדס ספורט אדומה חדשה. 
לבקשת אשתי, כנשוי טרי, שמתי שלט 'למכירה' על 

מנת למכור אותו ולקנות רכב חלופי, פחות מנקר הרכב, על 
עיניים. הגיע קונה, שהתקשר ללא הרף. לאחר שנפגשנו 
רצה לעשות בדיקה לרכב, פתחתי את מכסה המנוע, ראיתי 
 שהוא מבין ברכבים. לאחר מכן אמר לי 'בדיקה אחרונה',
לקחת חתיכת בד לבן, והלך לאגזוז וביקש שאתן גז. צחקתי 

מיליון ק"מ. המנוע  םמרצדס, לא סובארו עואמרתי לו 'זה 
של הרכב הזה מחזיק הרבה זמן'. והוא התעקש, בכל אופן 

וא אחליף באמר לתת גז, ובכל פעם אמר לי 'זה לא בסדר, 
אותך', בתמימות הלכתי לאגזוז, מיד הוא רץ לכיסא של 
הנהג, נכנס לרכב ונתן גז כפשוטו. רדפתי אחריו ברחובות 

! תעצרו אותו! יהודים, תעזרו לי!'. זה צעקתי 'גנב! גנבו
רכב ספורט מהיר מאוד, רציתי ארבעה רחובות והוא נעלם, 
אשתי פחדה לשלומי וירדה למטה. התקהלו הרבה אנשים. 
הזעקתי משטרה, והתחילו לחקור. השוטר לא ידע מה 
לעשות. ראיתי שאין עם מי לדבר והכל מאיתו יתברך. לא 

וח המקיף על רכב מדגם כזה היה לי ביטוח כי עלות הביט
גבוהה מאוד. הרכב היה אחרי טסט. צמיגים חדשים. 
מצבר חדש. מתודלק מיכל מלא ושטוף. פעם שמעתי מרב 

 -שאמר שאם אדם מכה במקל מישהו, למי יבוא בטענה 
למקל שהרביץ לו, או למי שמכה אותו? בזכות זה הבנתי 

חתי. יתברך, ופשוט רקדתי ושמ ה'שמה שקרה לי זה מאת 
אנשים לא הבינו. אמרו 'השתגע'. אמרתי להם, אני מאמין 

לטובה הוא עושה.  שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה,
צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא יתברך, הכל לטובה, רק 

 -לשמוח ולרקוד, הקדוש ברוך הוא לקח את הרכב, ירצה 
זה הכי טוב. מובן שעשיתי השתדלות  -יחזיר, לא ירצה 

תלונה במשטרה, והנושא נשכח! כעבור תקופה  והגשתי
קצרה התקשרו מהמשטרה והודיע לי שהרכב נמצא. 
שאלתי אם נשאר משהו מהרכב, ענתה לי הקצינה 'יש 
מנוע וגיר, תבוא ותראה'. באתי עם ציפיות נמוכות. וקרה 
נס: לא רק שהחזירו את הרכב שהיה אדום, גם צבעו לי 

שווי שהשקיעו הוא אותו בצבע שחור, חדש ומיוחד (ה
ש"ח לפחות). יש לי תמונות של הרכב מלפני ואחרי.  6,000

אחרי הצביעה הרכב נראה הרבה יותר מרשים, מכובד 
ומושקע. והמחיר שאקבל עליו אם אמכור אותו, יהיה גבוה 
יותר ללא ספק. כמה טוב הקדוש ברוך הוא יתברך! לקח 

לומר  את הרכב, שיפץ אותו והחזיר לי אותו. כמה חשוב
תודה ולהחזיק באמונה! אל תלך עם השכל! השכל אומר 

לך עם  -לך: זה לא טוב, אבל האמונה אומרת: הכל טוב 
 האמונה. תגיד תודה. על הכל תגיד תודה. קודם כל: תודה

 
 

 אין רע בעולם. וכל כך למה? כי לך הקדוש ברוך הוא. 
כתוב בפסוק (תהלים פרק עו) את ההחיד"א זצ"ל פירש והנה 

כאשר אדם כך:  "כי חמת אדם תודך שארית חמות תחגור"
מודה על נס שנעשה לו בשכר זה יעשה עמו הקדוש ברוך הוא 

 כאשר ניצול - "כי חמת אדם תודך"ניסים נוספים להבא, 
 ?שכרו מהמודה אליו יתברך, ו (צרות ודינים) מחמת האדם

היינו שהוא עיכוב, ה מלשון חגיר "שארית חמות תחגור"
המלך  דודגם וכן אמר  .ךאחרות שלא יבואו עליצרות שתעכב 

"הפכת מספדי למחול לי וכו' למען יזמרך כבוד ולא  ע"ה
בגלל שעשיתי  ,(פרק ל) פירוש הי לעולם אודך"וידום ה' אל

 -מחול על שהפכת מספדי ולא שתקתי אלא זמרתי אז 
. וזהו שדקדק ואמר הפכת מספדי "למחול" "לעולם אודך"
למחול, כמו שהמחול אין לו קצה אלא תמיד המספד יהפוך 

הסיפור הבא חוזר חלילה, כך השמחה שלי לא תפסק לעולם. 
"מזל טוב! בשנה הבאה  שלפניו ימחיש לנו דברים אלו היטב.

בן זכר..." אחלו לנו בחתונה, עם תקוה ותפילה לחגוג את 
ברית המילה. אין מה לומר, השמחה היתה עצומה, זכינו 

ן בישראל. בית מלא שלום, אחוה ורעות. להקים בית נאמ
היה בו הכל. הכל, חוץ מתינוק. חיכינו שהוא יבוא, רצינו 
שהוא יבוא, התפללנו עליו. אבל הוא לא בא. קשה לתאר 
לאדם שלא עבר את הניסיון הזה, את התחושה, את הריק, 
את החוסר. יום אחרי יום של שקט. והימים האלה נערמים 

כזבה מחדש. חודשים שהצטברו לחדשים, ובכל  חדש א
והפכו לשנים. התכנסנו בתוך עצמנו, לא שיתפנו אף אחד. 
פנינו לטיפולים שהיו מאוד קשים. כמעט כל שבוע מצאנו 
את עצמנו נוסעים לירושלים ומגיעים לכותל כדי להתפלל, 
לבקש ולהתחנן "אבא שבשמיים, בבקשה אותנו". אחת 

רת. פנינו כהרגלנו הנסיעות לכותל היתה בשעת לילה מאוח
כל אחד להתפלל במקומו. אני שטחתי בפני הקדוש ברוך 
הוא את כאבי ותפילתי ופניתי לצאת כשעל פני ארשת של 
עגמימות. בדרך החוצה ישב לו חסיד ברסלב. החסיד 
הסתכל על הפנים שלי והושיט לי דיסק. לקחתי את הדיסק 

 "תפסיק להתבכין -והסתכלתי על מה שהיה כתוב עליו 
ותראה ניסים". החסיד לא ביקש שום דבר, לא צדקה ולא 
כסף עבור הדיסק, גם לא אמר דבר. אני לא מאלה ששומעים 
דיסקים בכלל, אבל כדי לא להיות כפוי טובה אמרתי לו 

ידו כמה מטבעות בתודה רבה, לקחתי את הדיסק, שמתי 
והלכתי. פגשתי את אשתי ויצאנו מהכותל. דבר הדיסק 

נחתי אותו ברכב מבלי לשמוע אותו. ממילא נשכח ממני, ה
תה טובה ולא תמיד הצליחה לקרוא את יהמערכת לא הי

הדיסקים, זו הסיבה שלא ראיתי שום טעם אפילו לנסות 
לשמוע אותו. שיגרת ימינו המשיכה לה עד שיום אחד, 
באחת הנסיעות השיגרתיות האזנו לרדיו שנשמע משעמם 

ו קצת לרוחניות, מהרגיל. חיפשנו משהו לשמוע, משה
הדיסק. ניסינו להכניס  שידבר לנשמה. ואז ראינו אותו, את

אותו למערכת בתקווה שנצליח לשמוע אותו ובאורח פלא, 
הוא החל להתנגן. ... ושינה לנו את החיים. כבר מהרגע 
הראשון הבנו שיש פה משהו שונה, קדוש, דברי אלוקים 

כך מופתית מהדיסק הצליח בצורה כל  יצאחיים. הדיבור ש
ובהירה להיכנס לשכל ולהגיון, לחדור אל תוך הנשמה. 
דיסק פשוט של כמה שקלים הסביר משהו שלא הובן 
לעומקו גם אחרי קריאת ספרים, לימודים ושיעורים. שמענו 
את הדיסק שוב ושוב, ובכל פעם הבנו עוד משהו חדש 
שפיספסנו בהאזנה הקודמת. נדהמנו מהסוד "הפשוט" 

ל לומר תודה ולהפסיק להתבכיין. התחלנו והניסי הזה ש
ליישם. אט אט הכנסנו מושגים מוכרים, אבל כאלה שלא 

תודה, הכרת הטוב,  -היו שימושיים בחיי היומיום שלנו 
והפכנו אותם לחלק בלתי נפרד מחיינו. הדיסק הזה  -שירה 

לא הפסיק להתנגן אצלנו, ובכל פעם ששמענו אותו שרנו 
אותה תקופה לפני סידרת טיפולים ביחד עם הרב. עמדנו ב

נוספת, קשה גם כן, אבל הפעם זה היה שונה. הפעם היינו 
חדורי אמונה ומלאים בתודה והודיה לבורא עולם. את 
מקומם של המושגים כמו מתח וחרדה, מרירות ועגמומיות, 
תפס פתאום השיר המפורסם "מה שהיה היה, העיקר 

תי, אישה להתחיל מהתחלה" כל הדרך לטיפולים. אש
גיבורה ואמיצה עם גוף מרוסק מרוב תרופות, התחילה 
לשיר, לחייך ולהודות לבורא עולם. נדהמתי ממידת הבטחון 

 אחרי תשעה חודשים נולדהואז זה קרה, ונסחפתי אחריה. 
 
 



לנו בת יפה ומתוקה. לא יכולנו שלא לתת לה את שמה 
..דוד החלטנו, נלמד לומר תודה. ". ך... את ילדתנו, כהודיה

מלך ישראל, שהוא גואל, נבחר להיות משיח" אומר הרב 
שלום ארוש בדיסק המיוחד הזה, "למה? מה מיוחד בו? 

כולו שירה והודאה! הוא הגיע לעניין השירה משום ש
וההודאה הכי הרבה מכולם, מכל העולם, לכן הוא נבחר 
להיות המשיח! מה הוא מבקש מכל העולם הזה? מעם 

א תהלים, מה הוא קורא בתהלים? ישראל? כל מי שקור
כן, תשירו לקדוש ברוך הוא! תהללו אותו! תודו לו!..." 

הניסים לא פסקו. לתא המשפחתי שלנו נוספו עוד שני 
ה והלל לבורא אהודב כאשר בטאנו זאתילדים מתוקים 

 עולם. 
עומדים אנו בתקופה שכולנו זקוקים לישועות, כל אדם עם 

במצוקתו הכללית, הנמצא מצוקתו הפרטית, ועם ישראל 
בגלות כבר קרוב לאלפיים שנה ומצפה לגאולה האמיתית. 
כל אדם עובר בחייו נסיונות, מצבים קשים וקלים, וכתבו 

יתברך שולח לאדם מצבים  בספרים הקדושים שלעיתים ה'
אלו, בכדי שיזכה ויתקרב אל ה' על ידי תוספת קבלות 
ומעשים טובים. אחת העצות והסגולות לעבור מצבים אלו, 
היא לקבל על עצמו להודות לה' יתברך, על כל מעשיו, לשוב 
לפניו ולשבחו, והשבח היותר נעלה הוא אמירת 'נשמת כל 

הגאון רבי עקיבא איגר חי'. אמר רבי יוחנן נשמת כל חי'. 
זצ"ל (בדרשות א) מסביר את הפסוק "זובח תודה יכבדנני 

על ידי שאדם נותן תודה  –ושם דרך אראנו בישע אלוקים" 
"זובח לקדוש ברוך הוא על כל חסדיו ורחמיו הרבים, דהיינו 

על ידי שבח זה האדם בעצמו  – תודה יכבדנני, "ושם דרך"
ת ה' שתאיר לאדם במה , לישוע"ישע אלוקים"סולל דרך ל
 שנצרך לו. 

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
 כוחה של תודה והודאה לה' עד היכן היא מגעת...

רבי שמואל התניע את רכבו ותחושה של זכות עצומה מילאה את  
ליבו. היום הוא מסיע לבית החולים את הרב החשוב הרב בן ציון 

שהוא מתנדב במערך ההסעות של ארגון סנה. כבר שנים ארוכות 
החסד הנודע "עזר מציון", ואף פעם לא הזדמן לו להסיע ברכבו 
תלמיד חכם בשיעור קומה שכזה. הוא הדליק את מזגן החימום ווידא 
כי הרב נשען בנוחות על הכיסא מאחור ולאחר מכן שאל בנימוס 

ית האם ישנה דרך מסויימת, בה מעדיף הרב את מסלול הנסיעה לב
החולים. 'לא משנה באיזו דרך תבחר', חייך לעברו הרב סנה בהארת 
הפנים המוכרת שלו, ממילא אני חפץ לנצל את הזמן לתפילה. רבי 
שמואל החל להשתלב בתנועה הזורמת בכביש, כאשר אוזנו כרויה 

  לתפילתו של הרב סנה היושב מאחוריו. לפתע שמע מפיו משפטים
אחז הרב את ספר התהילים בשתי ידיו מרגשים. 'ריבונו של עולם', 

ואמר בכוונה, בעיניים עצומות 'פעמים רבות אושפזתי בבית חולים, 
הולך, רץ ומטפס  –ראיתי אנשים שאינם יכולים ללכת ואני 

מדרגות... תודה רבה לך ה', תודה שהענקת לי רגליים בריאות'. רבי 
ם זהו שמואל הביט דרך המראה על הרב, ופליאה פשטה בפניו, הא

נוסח התפילה שלו? 'ריבונו של עולם', ממשיך הרב סנה, 'הסתובבתי 
רבות בבית חולים וראיתי אנשים שאינם יכולים להזיז את ידיהם, 
אינם מסוגלים לשרת את עצמם והם נזקקים לשירות עשרים וארבע 
שעות ביממה. ואני, ברוך ה', עשר אצבעות יש לי וכל דבר יכולות הן 

וביעילות. תודה רבה לך ה' שנתת לי שתי ידיים לבצע, במהירות 
בריאות'. הנהג השתומם. הוא לא הבין מדוע פוצח הרב במסכת 
תודה לה', כשכולו נרגש ונסער. 'ריבונו של עולם', הוסיף הרב ואמר 
'שבועות ארוכים שהיתי בבית חולים וראיתי אנשים שאינם יכולים 

. ואני, בחסדי ה', לראות, עולמם חשך בעדם והם מגששים כסומים
צבעוני ומלא חיות. תודה רבה לך  –רואה את העולם היפה שסביבי 

ה', ששמרת על מאור עיני! רצה רבי שמואל לשאול את נוסעו מה 
פשר ההשתפכות הלא מובנת הזו, אלא שהרב לא השתהה והוסיף 
לשבח 'ריבונו של עולם, ראיתי אנשים שאינם שומעים בשתי 

להרכיב על תנוך האוזניים מכשירי שמיעה אוזניהם, הם נאלצים 
משוכללים. ואני, בחמלת ה' עלי שומע באוזן שמאל. רק אם אפשר, 
רפא נא בוראי גם את אוזני הימנית החולה'. רבי שמואל חש כי אינו 
מסוגל להמשיך בנסיעה. מה פשר נוסח התפילה המשונה הזו? האם 

חשבותיו, סגר באופן זה צריך האדם להתפלל? הרב, כמו קרא את מ
את ספר התהילים וסיפר לו 'למעשה התגוררתי כל חיי בארץ ישראל, 
אלא שבאחד הימים נפצעתי בתאונת דרכים קשה. הרופאים בישראל 
ניסו לטפל בי, אלא שמהר מאוד הרימו ידיים והמליצו כי אטוס 
 לטיפולים בחוץ לארץ, שם יש בתי החולים מתקדמים בעולם ואולי

 
 

. בהמלצתם הגעתי למונסי, אך תקופת האישפוז שלי ימצאו לי מזור
התארכה, במהלך הטיפולים הכואבים הודיעו לי הרופאים, באופן חד 
משמעי, כי לעולם לא אשמע באוזני הימנית. הצטערתי מאוד. 'האם 
אין לכם דרך לטפל בי?' התחננתי אליהם. 'לא, השיבו, 'אין שום דרך 

ונה המחרידה'. הבעיה היתה לעזור לך. תשמח שיצאת 'בזול' מהתא
שהעצב באוזני הימנית לא מת. סבלתי מדלקות אוזניים חריפות 
וייסורי היו נוראיים. 'אולי נזריק חומר שימית את העצב החי?' הציעו 
הרופאים. נעניתי בהסכמה. לא יכולתי לסבול יותר ורציתי לשוב כבר 

ה בדעתי לשיגרת חיים תקינה. בינתיים, עד להמתת העצב הפגוע, על
לשנות את נוסח התפילה השגור בפי: תמיד הייתי פותח את הסידור 
ומבקש, מתחנן, בוכה ומפציר שה' יעזור וירפא, ייתן ויחמול. פתאום 
הבנתי, שאינני מודה לבורא העולם, מנהיג כל הברואים, על כל 
הטובות והחסדים שעשה עימי עד היום ועל ההשגחה הפרטית 

הזמן. קיבלתי על עצמי, שלפני כל תפילה  העצומה שמלווה אותי כל
אני מודה, בדיוק כמו הנוסח ששמעת זה עתה'. רבי שמואל המתנדב 
הנהן ראשו בהבנה. הוא למד היום מהרב פרק חשוב בהודיה לה'. 'יום 
אחד', ממשיך הרב סנה לספר 'הוזמנתי לבדיקת שמיעה, לפני שיכרתו 

בדיקה, ייקבעו הרופאים את העצב של אוזני הימנית, על פי תוצאות ה
תור לניתוח. כשהגיע תורי הושיב אותי הטכנאי בחדר מבודד 
מרעשים, כשאני מחובר לאוזניות. לפתע התרחש הבלתי ייאמן: 
הטכנאי הגוי עזב באחת את עמדתו, פתח בסערה את הדלת המפרידה 
בינו ובין הנבדק וקרא בקול נסער 'נס, נס עשה לך אלוקים! הפלא 

בנציון סנה, אתה שומע אותי? אתה מאמין? השמיעה ופלא! רביי 
אחוזים מסך  40 -החלה לחזור לאוזן הפגועה שלך! אתה כבר שומע כ

הצלילים המגיעים אליה!'. הרב סנה שמע את הבשורה הטובה ומיד 
נעמד לומר במלוא הכוונה את "נשמת כל חי". הגויים שסבבוהו 

ממשיך הרב סנה לספר, הביטו בו בהתפעלות, כמו הבינו את גדולתו. 
כי נעשה לו נס עצום מכיוון שקיבל על עצמו להודות על הטוב 
שקיבל. את מידת הכרת הטוב למדנו מיעקב אבינו, שחיזק את הנהגתו 
זו. כאשר פגש יעקב את עשיו אחיו, התפלל וביקש "הצילני נא מיד 
אחי מיד עשו פן יבוא והכני אם על בנים". אך תחילה נשא תודה לה' 

אמר "קטנתי מכל החסדים אשר עשית את עבדך". ראשית חייבים ו
לומר תודה ורק אחר כך לבקש. לפעמים, אדם שרוי בצער נוראי ואינו 
יכול להודות, הקשה הנהג בפני הרב סנה, הוא מרגיש מרוקן וחלול, 
כולו חבול, פצוע ושבור ורק זועק לה' שיושיענו מצרתו הנוראה. מי 

ההזדמנות לקבל שפע אלוקי מן השמים,  שאינו מודה, מחמיץ את
הבהיר לו הרב, הרי נאמר "הרחב פיך ואמלאהו". אם תרחיב את הפה, 
תחייך ותודה, אמלא את משאלותיך. עכשיו נשבר המתנדב והחל 
לגולל בקול מרוסק אודות הצרה הגדולה שפקדה את ביתו: בביתי 

והנה, לפני  אחד עשר ילדים, כולם ברוך ה' בריאים, חכמים ויראי ה'.
כשלושה חודשים, שמתי לב כי בני הבכור החל להיות קצת מודרני, 

שמואל בצער, הוא החליט יום אחד כי במקום שפאותיו  סיפר רבי
תהיינה מסולסלות לפני אוזניו, הוא ילך עם פאות מסולסלות אחרי 
האוזניים. נו, נו, אמרה אשתו, לא כדאי להעצים את העניין. עם הזמן 

ר ויחזיר את פאותיו למקומן. גם אני סברתי כמותה. היינו הוא יתבג
אופטימיים וחדורי תקווה. האמנו כי בננו הבכור הינו בסך הכל נער 
יקר, המשקיע את כולו בגמרא וספוג באמונה טהורה בה' ומן הסתם 
תוך זמן קצר ישוב מסורו ויחזור לדרך הישרה שסללנו עבורו כל חייו. 

. ההתדרדרות הרוחנית שלו נעשתה בקצב אלא שטעינו טעות חמורה
מואץ, מבלי שתהיה לנו יכולת לעוצרה. למרבה דאבוננו התרועע בננו 
עם חברים מדורדרים, בלי שידענו על כך. בהשפעתם ההרסנית הוריד 
את הכיפה והתרחק מכל מה שריח יהדות נטף ממנו. ברגע הראשון 

זב אותנו קשות. כל נחרדנו עד עומק נשמתנו. בננו, ציפור נפשנו, איכ
החיים השתוקקנו לראותו בן עליה. והנה טפחה המציאות על פנינו 
וספגנו מהלומה כואבת. כהורים למשפחה ברוכה, דאגנו לשלומם 
הרוחני של יתר ילדינו, שלא ישפיע עליהם חלילה בדרכיו הקלוקלות. 
תחילה בטובות, ומשלא הועלנו, פנינו בהכוונת מומחים לשיטת 

התרעות, עונשים ודברי תוכחה. אולם מאום לא עזר. הבחור  –'המקל' 
התחפר בדרכו ולא היה קשוב לדברי כיבושין ומוסר. אישתי ואני 
הרגשנו מרוסקים. הבית שלנו נהרס וזו היתה גזרה איומה עבורנו. וכך 
החל נגדנו מסע של ביזיונות והשפלות. השכנים הרחיקו בצדק את 

שוקק חיים וחברה. פתאום הפכנו  ילדיהם מביתנו, אשר היה תמיד
'מנודים' בשכונה הענקית שלנו. כולם הסתכלו עלינו ברחמנות והיו 
שהפנו אלינו אצבע מאשימה. הבנו אותם. אף אחד אינו חפץ שילדיו 
יתגוררו ליד מי שהשפעתו הרסנית, במיוחד שמדובר בבני בכורי 

דגוגים שהינו בחור עוצמתי, כריזמטי ובעל כושר מנהיגות. כל הפ
הורו לנו, למרות הניסיון הקשה, לקרב את הילד, להשאיר מולו ערוץ 
 של קשר ולנהגו עימו בכבוד. הבעיה שהילד דוחה את קרבתנו בשאט

 
 



נפש. הוא אינו מוכן לקבל מאיתנו שום יחס. נראה כאילו מחק   
אותנו לחלוטין מן הלכסיקון המשפחתי שלו. מה נעשה? אנא נפנה? 

ותושיה? רעד קולו של רבי שמואל. דמעות חמות ממי נבקש עזרה 
התגלגלו על לחייו והרטיבו את זקנו הכסוף, ששערות שיבה נזרקו 
בו בטרם עת. 'נראה כי אין שום תקווה לשינוי' מלמל ביאוש. הרב 
בנציון סנה, שישב עד כה מרותק, מכיל בקרבו את סיפורו הקשה של 

ד לעבר האב נהגו, התנער משתיקתו הממושכת, שלח מבט ח
המדוכדך וגער בו 'למה אתה אומר כך? כל זמן שהנר דולק אפשר 
עוד לתקן! שוב לביתך ונסה את הדרך של הודיה לה' לפני כל 
תפילה, תחינה ובקשה שאתה מוציא מפיך'. באותו יום שב רבי 
שמואל לביתו, כששביב תקווה בליבו. כאשר נמו ילדיו הקטנים 

עם אישתו, כאשר למולו מחברת ובביתו שררה דומיה, התיישב 
ומכשיר כתיבה. 'עכשיו אנחנו כותבים את כל הטובות שעשה עימנו 
ה' עד כה', אמר ואור חדש בעיניו. בתחילה חייכה. לא חבל על הזמן 
של שניהם? יש לה עוד הרבה משימות לערב זה. הרי פסח מתקרב 

סגולה נראה שאין להן סוף. 'זאת מן  –בצעדי ענק ועבודות הניקיון 
שנתן לי היום הרב בנציון סנה, בשביל שרוליק שלנו...' הבהיר לה 
קצרות. כך החלו בני הזוג לפרט את כל החסדים העצומים המלווים 
אותם בימי חייהם. 'צריך להגיד תורה לה' שנישאנו', פתח הבעל. 
'וכמובן שה' נתן לנו ילדים', השלימה זוגתו. 'והם בריאים ושלמים, 

ים', הזכיר רבי שמואל ופרץ של הכרת טובה גאה חכמים ומוצלח
מקרבו. 'ועל כך שיש לנו בחסדי ה' קורת גג לדור בה', הוסיפה 
האישה בהודיה. 'וחייבים להודות לבורא עולם על כך שיתר בננו 
קמים כל יום לתפילה והולכים לישיבה... כמה אחרים במקומם היו 

יוחד שלהם. אט נשברים...', חידד הבעל את הסייעתא דשמיא המ
אט, בתהליך כתיבה פנימי ומחושב, התמלאה המחברת בעשרות 
 תודות למנהיג כל הברואים, על חסדיו הגדולים והקטנים שעשה עם

כל יצוריו. לפנות בוקר, כשהיתה רשימת התודות גדולה ועמוסה, 
נשאו ההורים עיניהם השמיימה וביקשו בלב מורתח 'אנא בורא 

ה עם בננו בכורנו, שרוליק בן ציפורה, טע עולמים, עזור לנו בבקש
בליבו רצון לשוב לדרך הישרה'. כך עלו על יצועם, כשעיניהם 
אדומות ונפוחות מבכי והמחברת מוצפנת במגירתם. בהגיע ליל 
הסדר ליל הסדר, התיישבו כל ילדיו של רבי שמואל סביב השולחן 

ושר הערוך. "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך", חש האב המא
כמלך. גם שרוליק, בנו הבכור, הצטרף לסדר ועקב בדריכות אחר 
אביו. 'ילדים, היום, לפני שנתחיל בסדר, נפתח בהקדמה קצרה', דפק 
האב קלות עלה השולחן והניח למולו את מחברת ההודיה לה'. 
'תחילה ברצוני לקרוא באוזניכם את כל אשר עלינו להודות לבורא 

ני לפני כשבוע ימים'. הילדים היו העולם, כפי שרשמנו אמא וא
המומים, זו להם הפעם הראשונה שאביהם נוהג כך. תמיד הוא ממהר 
להתחיל בסדר והיום משום מה הוא נינוח ושליו. פניו קורנות 
והשמחה פורצת מתוכו. רבי שמואל קרא בפרטי פרטים את כל 

הטובות שגמל ה' עמו ועם בני משפחתו. רק לאחר מכן החל לקרוא 
גדה. כאשר הגיע לנאמר בהגדה "אילו פינו מלא שירה כים", בה

"ולפיכך אנחנו חייבים להודות", החל לשיר בשמחה עצומה, ובחדר 
השתררה אווירה של הכרת טובה לה'. חלפו שבועות. יום אחד, 
באמצע ספירת העומר, מגיע בנו בכורו הביתה, כאשר כיפה זערורית 

ילה. בני הבית קיבלו הוראה מתנוססת על ראשו. אף אחד לא אמר מ
שלא להתערב בעניינו. גם ההורים השתוממו, אך אצרו את פליאתם 
בליבם. הם חששו לחבל בהתקדמות הקטנה של הבן. בחלוף מספר 
ימים הבחינו בסימנים של פאות המפארות את צדעי פניו של הנער. 
האם נכון רואות עיניהם? האם אלה סימני הישועה הממשמשים 

חג השבועות הגיע הבן לבית הכנסת, לאחר זמן רב שלא ובאים? ב
דרך במקום. האב שפשף עיניו בתימהון ופחד להוציא מילה מיותרת 
מפיו. הוא התפלל שרגעי ההארה הללו של הבן לא יפוגו לעולם. 

עם  -בראש חודש תמוז נכנס הבן הביתה בלבוש של 'בחור ישיבה' 
דים. 'אבא, החלטתי המגבעת, החליפה וציציותיו מתנופפות לצד

אני חוזר לישיבה' הודיע לאביו בקול בטוח. האב המאושר  –סופית 
נפל על צווארי בנו, חיבקו, נשקו, הרעיף עליו קיתונות של חום 
ואהבה ולאחר מכן שאל אותו 'אמור לי בני, מה קרה? מה גרם למהפך 
הנפלא הזה שעשית?'. הרכין הבן לפניו ואמר 'אבא, כל חיי שמעתי 

ך ומאמא 'כשיהיה לנו כסף אז תזרח השמש'. 'ולכולם יש ורק לנו ממ
אין'... והייתם מתלוננים ומקטרים על המצב שלכם. גדלתי בהרגשה 
חמוצה של חסר ולכן פניתי לחפש את האושר בחוץ. פתאום, בליל 
הסדר, אני שומע את רשימת התודות שלכם, הוריי. עקבתי אחריכם 

הודיה והכרת הטוב באמת ממלאים את ה –וראיתי שזה רציני אצלכם 
לבותיכם. במהלך הסדר נשברו כמה צלחות יוקרתיות ואתה פלטת 
בחיוך 'לא נורא, יש הרבה זכוכיות בבית וברוך ה' ששפך חמתו על 
עצים ואבנים'. אחר כך היו תקלות טכניות נוספות, שעשויות היו 
 לגרום עוגמת נפש, כמו מיץ הענבים שנשפך והכתים את המפה

החדשה בכתם שלא יורד. ציפיתי לשמוע מילה, ובמקום זה אמא 
חייכה ואמרה 'נו, באמת, נשתמש מחר במפת הקרם. יש לנו עוד 
הרבה מפות בבית'. זה גרם לי שינוי מהותי. פתאום רציתי להידמות 
לכם, לחקות אתכם, להיות כמותכם, חביבים ומאירי פנים, שיודעים 

שקיבלו... לאחר הפסח ישבתי עם באמת להודות לה' על כל הטוב 
עצמי והחלטתי לכתוב את כל הטובות שעשה עימי ה'. הרשימה 
התארכה ואני מוסיף וכותב, ממלא ומודה. לאחר שהדפים התמלאו 
שאלתי את עצמי בגילוי לב 'איך אני יכול להפנות עורף לקדוש ברוך 
הוא, אחרי שגמל עימי כל כך הרבה חסדים וטובות? אז החל הצעד 
הראשון והנה אני כאן, מוכן ומזומן לשוב לדפי הגמרא'. רבי שמואל 
וזוגתו ליוו את בנם בכורם בדרכו לישיבה לבעלי תשובה, כשדמעות 
הודיה לה' מציפות את עיניהם. הם זכו לישועה! תפילתם בקעה 
רקיעים. ושניהם ידעו כי הם העניקו לעצמם ולילדיהם את מנת החינוך 

 העניק אי פעם...!הטובה ביותר שיכלו ל
 

 אחים יקרים!
 

 
נפלא מבואר פירוש בספר "מקדש מעט" (תהלים פרק ק"ז) במזמור העוסק בהודאה על נסי הקדוש ברוך הוא 

בשם מהר"י מפראג ז"ל, על הפסוק בסוף המזמור "מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ה' ": הנה ידוע שכל 
הם בבחינת חסדים טובים, אלא שאין אנו מבינים עתה את זאת,  הקדוש ברוך הוא יתברך עושה עמנושהדברים 

אבל לעתיד לבוא שתתמלא כל הארץ דעה, אז נבין את כל החסדים שהיו טמונים בכל צרה שבאה עלינו. וזהו 
מי שהוא חכם ימתין עם כל מה שעובר עליו לעתיד לבוא "ויתבוננו חסדי  -שאמר הכתוב "מי חכם וישמור אלה" 

אשריו בעולם לכך, ין אז את כל המעשים שעברו עליו כמה חסדים היו טמונים בהם! אשרי אדם הזוכה ויב -ה' " 
 לו בעולם הבא. וטוב הזה

 
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 052-3939551אברהם מלכה  -במהרה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים 

 ויקטור בן חנה, , בן אסתריעקב רפאל   לרפואת:
 עליזה בת מיסה, טוהר חיה בת איילה, מיטל בת פרחיה,

 אסתרינה בת זולה,לאה בת רחל,  רפאל בן אסתר,
 ת סימי, דרור בן מזל, שרה חיה ב חנה בת רבקה,

 מאיר בן יעל בת שבע. נהוראי בן יעל פני,. אסתר בת וסינה
 רונית בת שושנה.  זיווג במהרה:

 

 סעדיה בן אברהם, ג'ינה בת בובה.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, נתן בן חיים, ציון בן אברהם,

 רה, רפאל (רפי) בן שלבייה, ג'נט בת לונה,אפרים בן זו' יהודה בן אסתר,
 חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, אליס בת חנה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

ויקטוריה קלרה בת לאה, שרה בת גיטה. קלמנט בן אסתרינה, ניסים בן ליזה,
 שלמה בן אברהם.

 התחזקתם? התרגשתם? עזרו לנו להגיע לעוד בתים לכבוד ה' יתברך.
 052-3939551תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה 

על שם עמותת "נתיבות שלום נאות  בנק מסד 850סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 גנים"

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
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שלחוי  •  112ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  א)(לא,  ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזהה
לכאורה, "כבוד" הוא שמכבדים אדם: "יעמוד הרב... שלישי", או 

  "... אבל כאן הרי מדובר על כסף, עשר, מה זה שייך ל"כבוד"?"שישי
(בראשית רבה ע"ג, יב): "רבי יהושע דסכנין בשם רבי אמרו חז"ל 

שנאמר (נחום ב, ז): 'בזו כסף בזו זהב  לוי אמר: אין כבוד אלא כסף,
  ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה".

א מוראדיגע מעשה! אנחנו יודעים שהמשנה אומרת (אבות פ"ו מ"ג) 
'", וכאן, "אין כבוד אלא תורה, שנאמר (משלי ג) 'כבוד חכמים ינחלו

  פתאום, א נייע מעשה: "אין כבוד אלא כסף"... מה קורה פה?
רבותי! רוצים לשמוע את "מתיקות התורה", לכבוד שבת? רוצים 

  "ללקק את האצבעות"? 
הגאון מולינא זצ"ל אומר, כי בכל מקום בתנ"ך המילה "כבוד" 
כתובה בכתיב מלא: "כבוד", חוץ משתי פעמים, שהיא כתובה 

 –"כבד"! שני המקומות הם: פעם אחת בפסוק שלנו  בכתיב חסר:
"ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה", ופעם שניה הוא הפסוק 

  בספר נחום הנ"ל: "בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה".
אומר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: אכן! כשמדובר על "כבוד" 

א תורה"! אבל כשמדובר על "אין כבוד אל –מלא, שלם, אמיתי 
  (יחי ראובן) הכונה לכסף.  –"כבד", חסר, פגום 

  (לב, יג) ואתה אמרת היטב אטיב עמך
אמונה של אדם משתקפת אפילו בתשובתו לשאלה "מה שלומך?" אם 
אדם עונה "שלא יהיה יותר גרוע" וכיוצ"ב, בשמים אומרים "מה? 

ד מתלונן? טוב, אז למרות הבריאות שקיבלת, הילדים, הפרנסה אתה עו
אם כך, בוא ותראה מה זה באמת גרוע..." ואם יהודי עונה "ברוך ה'.... 

ל דבש..." בשמים אומרים "מה, למרות הקשיים שלך אתה ל הכתודה לק
מודה לקב"ה...? אז אם כך בוא ותראה חמוד מה זה באמת דבש..." לפי 

היטב"  זה מבאר ר' יחזקאל מקאזמיר זיע"א את הפסוק "ואתה אמרת
אם תמיד אתה מודה לקב"ה כאילו שהכל "היטב" התוצאה תהיה 

(מתוק מדבש,   שבשמים יאמרו "איטיב עמך"... טובה וברכה עד בלי די...
  הרב ברוך בוקרה)

ו... פרות ארבעים ופרים עשרה ויקח מן הבא בידו מנחה לעש
  (לב, יד, טז) אתונות עשרים

עמא דקרא". איך היה מותר תמה רבי חיים קניבסקי שליט"א בספרו "ט
ליעקב לשלוח בהמות גסות לעשו, הרי יעקב קיים את כל התורה כמו 
שאמר 'ותרי"ג מצוות שמרתי', והרי שנינו במסכת עבודה זרה דף י"ד: 
אין מוכרין בהמה גסה לנכרי והוא הדין שאסור לתת לו מתנה, ובדף 

וא ימכור לו גזירה משום נסיוני פירוש דלפעמים ה - ט"ו. מבואר הטעם 
סמוך לשקיעת החמה שלפני שבת, והוא יבקש מהיהודי שינסה לומר לה 
ללכת, וכשתשמע את קולו היא תלך, ומאחר שנוח לו בכך הוא עובר על 
איסור מחמר אחר בהמתו בשבת, והמחמר אחר בהמתו בשבת חייב 
חטאת, א"כ מדוע יעקב לא נזהר בהלכה זו? ותירץ: א. מאחר שיעקב 

א ע"י עבדיו אין לחשוש לאיסור מחמר. כך משמע בגמר שלח הבהמות
. וכן נפסק ביו"ד ס' רנ"א סק"ב. ב. )רב אדא התיר( עבודה זרה דף ט"ו

היכא דאינו מכיר את קולו מותר למכור, וכאן עוד לא הכיר את קולו, 
שהרי לכך נאמר "ויקח מן הבא בידו". שלא הספיק להכיר את קולו, לכן 

  מר.לא היה חשש איסור מח

ויאמר עשו יש לי רב... ויאמר יעקב אל נא מצאתי חן בעיניך 
  יא)-(לג, טולקחת מנחתי מידי... כי חנני אלקים וכי יש לי כל 

כאן מתגלה אחד ההבדלים המהותיים בין יעקב לעשו. עשו אומר: 
" כליש לי הרבה, אבל לא מספיק. יעקב אומר: "יש לי  –" רב"יש לי 

  לא חסר לי מאומה. שעשה לי כל צרכי!הכל יש לי, ברוך ה',  –
לא חסר  –בברכת המזון אומרים: "ודרשי ה' לא יחסרו כל טוב" 

  להם כלום. מה הכונה?
  

  
  רבי אליהו לופיאן זצ"ל המחיש את הדברים במשל מבהיל: היו פעם
  שני חברים, האחד עשיר והשני עני ואביון. בא העני לבקר את חברו 

חפצי חן ושכיות חמדה שובי עין,  העשיר המופלג, וראה בביתו
דברים יפים מאוד. למחרת בא העשיר לבקר בחזרה את חברו העני. 

פש את התמונות והקשוטים יכשנכנס אליו הביתה הביט סביבו, ח
  ואינם. –שהורגל לראות בבתים אחרים 

"מה זה פה"?, תמה באזני ידידו, "היכן התמונות והיכן חפצי החן? 
  בביתך..."חסרים לך הרבה דברים 

נענה החבר העני ואמר: אמשל לך משל למה הדבר דומה, יהודי ידוע 
חולי ומכאוב בא לבקר את חברו הבריא. נכנס אליו הביתה ומיד 
ביקש: "תראה לי, בבקשה, את קופסת התרופות שלך". "אין לי שום 

"נו, אם כן בא נראה את הכדורים, את  –תרופות", ענה הלה. 
". "איך יתכן שאין לך", הזדעזע האורח, הלא "אין לי –פות"... יהט

זה ממש פקוח נפש! לי יש כדורים, לפני האוכל ואחרי האוכל, וסדר 
נון של ישלם, והרופא סידר לי רשימה מפורטת של כל התרופות, מ

תרופה וזמן נטילתה, שלא אתבלבל. כך אני יכול, ברוך ה', לחיות. 
  ממש נס ופלא"...רחמנות, איך אתה חי בלי שום כדור,  –אתה 

חייך המארח ואמר: "אתה, ל"ע, אדם חולני ונזקק לתרופות, 
בלעדיהן הנך בסכנת חיים. אבל אני, תודה לאל, בריא כשור ולא 
חסרות לי כלל כל התרופות הללו!" "וכך", סיים העני ואמר לחברו 
העשיר, "אתה 'חולה', חש צורך ותאוה לחפצי אמנות ושאר הבלי 

דיהם אינך יכול לחיות. אני, ב"ה, אדם 'בריא'. איני העולם הזה, ובלע
  נזקק לכל אותם דברים, ממילא לא חסר לי דבר".

לא חסר להם דבר. כל מנעמי העולם  –"ודרשי ה' לא יחסרו כל טוב" 
להם הם אינם  –הזה למיניהם, שאצל אחרים נחשבים כצורך קיומי 

שאמר: "כי חסרים כלל. מבחינתם, יש להם הכל, כמו יעקב אבינו 
  (יחי ראובן)   חנני אלקים וכי יש לי כל".

  (לד, כח) ואת בקרם ואת חמריהם וכו' לקחו את צאנם
הנצי"ב ב'העמק דבר' מסביר את הסיבה מדוע לקחו בני יעקב את 
הצאן והבקר והחמורים, בניגוד לשאר החפצים שהפקירו, ואומר, 

אם אין להם ש'באשר טבע צאן ובקר ובהמה שניזונים מיד בעלים, ו
ימותו ברעב, על כן משום צער בעלי חיים לקחו לעצמם,  –בעלים 

משא"כ שארי דברים'. דהיינו שבני יעקב ריחמו על בעלי החיים 
הללו שיישארו מעתה בלי בעלים, ולכן לקחום איתם. תכונה זו של 

  רחמנות על כל יציר כפיו של האלוקים, נטבעה גם בדורות הבאים. 
מעשה שהיה עם הגאון רבי יצחק אלחנן, שיצא בימי הקיץ מביתו 
שבקובנא לפוש קמעה באוויר הצח שבאחד הכפרים בסביבה, מעבר 
לנהר. ויהי בבוקר, השכים הגאון ויצא מאכסנייתו אל הרחוב, 
כשבידו מכתב, והוא מחפש אחרי שליח שיואיל לחצות בסירה את 

ותרו בקובנא. צעיר יהודי הנהר, וימסור את המכתב לאנשי ביתו שנ
מבני הכפר הסתקרן מאוד לדעת מה הענין הדחוף שביקש הגאון 

לך הדרך המ, והציע את עצמו לתפקיד השליח. בלהעביר לבני ביתו
נלחם השליח עם עצמו האם לפתוח את המכתב אם לאו, אך כשהגיע 
לעברו השני של הנהר לא עצר עוד ברוחו ופתח את המעטפה. 

ורא בקשה נדירה מסוגה, וזו לשונה: 'כתוב בספר לתדהמתו הוא ק
על כל מעשיו", והנה בחצר ביתנו יש חתול אשר  תהילים "ורחמיו

בכל יום ויום הבאתי חלב להשקותו, ועכשיו שיצאתי מן הבית ולא 
זכרתי למנות ממלא מקום שיטפל בזה, השקט לא אוכל... אבקש בכל 

  זאת במקומי'! לשון לחוס עליי, ולדאוג לכך שמישהו יעשה 
לא להאמין איזה דברים יכולים להעסיק את מוחו של גאון אדיר 

  מסוגו של רבי יצחק אלחנן, שהיה רבן של ישראל ופוסק הדור!
-רק אצל עם ישראל אפשר לפגוש בתופעות כאלו, של אנשים הכי

רוחניים, שלצד רוממותם הענקית אינם שוכחים גם את - גדולים, הכי
    (ברכי נפשי)      החתול בחצר הבית!

  

  משותף בין דינה, שרה, נח, ומשה רבינו?מה ה                              
  כל הבעלי החיים, אחד עשר במספר, מופיעים בהפטרה.משבוע שעבר: חידה תשובה ל                        

  
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  כל המפעל עולה באש, חדר אחרי חדר, מחלקה אחרי מחלקהה

  ידי רב אמריקאי שפקד את משכנו בשיכון חזון איש.על יסי הגר"ח קניבסקי סיפור עם מוסר השכל בצידו, שסופר לו  סיפר לי ג
התפילות בימי החול, אבל כגודל הקפדתו להגיע לתפילות, כך  3בקהילה שלי, סיפר הרב האמריקאי להגר"ח קניבסקי, היה יהודי שהגיע לכל 

בבוקר,  7-דקות. אם התפילה החלה למשל, ב 10היה היהודי ההוא מגיע באיחור של  בתיזמון קבועהיתה 'הקפדתו' לאחר לכל תפילה. כמו 
. כמה וכמה פעמים ניסיתי לגשת אליו ולשכנע אותו שיגיע בזמן, ; אף פעם לא קרה שבה בזמן7.10-הוא הגיע תמיד, אבל ממש תמיד, ב

זמן; אבל היהודי השיב לי תמיד באותו סגנון: אדרבה, אם אני כבר מגיע ואמרתי לו שאם הוא כבר מגיע לתפילה, מה איכפת לו להגיע ב
דקות לכאן או לכאן, למה זה כל כך משנה... וכך במשך תקופה ארוכה  10לתפילה, מה זה כבר משנה מתי אני מגיע; העיקר שאני מגיע... 

  מאוד, הרב מנסה לשכנע, והיהודי משיב בסגנון הנ"ל, וממשיך כמנהגו לאחר.
שבבוקר אחד הופתעתי, מספר הרב, לראות אותו מגיע לתפילה בזמן. כיון שמעולם לא קרה כדבר הזה, משך הדבר את תשומת לבי, עד 

וניגשתי אליו ושאילתיו מה יום מיומיים... והאיש, שהיה נרגש מאוד, השיב: 'הקב"ה הוכיח לי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שלא 
  כדאי לאחר לתפילה'! 

ממנו שיספר לי מה אירע, והיהודי, שהוא גם עשיר גדול, סיפר שמהפעל היוקרתי העומד בבעלותו, ומניב רווחי עתק, ונחשב כאחד ביקשתי 
המפעלים הרווחיים, עלה אתמול באש, ואי אפשר לתאר את עוצמת הנזקים שנגרמו לו עקב כך. במשך דקות ארוכות תיאר היהודי את 

  שאחז בו בעקבות האסון. השריפה שפשטה במפעל, ואת ההלם 
עם כל ההשתתפות האמיתית שלי בצערך, אינני מבין מה הקשר בין השריפה הנוראה, ובין ההוכחה שקבלת עקב כך שלא לאחר לתפילה, 

ההוכחה שקיבלתי, השיב האיש, התרחשה בדקות שלאחר פרוץ השריפה, בעת שהתקשרתי בבהילות אל מכבי  אמר הרב לבעל המפעל.
  י שיגיעו במהירות למקום, כדי למזער ככל האפשר את מידת הנזקים.האש, וביקשת

המוקדן בתחנה הבטיח שמכבי האש יצאו כבר לדרך, ובעוד דקה הם יהיו אצלי. אבל הנה עוברת לה דקה, ושתיים, ושלוש, והמפעל ממשיך 
ופק. הלב שלי כמעט והפסיק לפעום מרוב צער, לעלות באש, חדר אחרי חדר, מחלקה אחרי מחלקה, ומכוניות הכיבוי עדיין אינן נראות בא

דקות תמימות ניראו מכבי האש באופק,  10סיפר בעל המפעל לרב הקהילה, במיוחד כאשר ידעתי את חשיבותה של כל שניה. רק כעבור 
וע איחרתם כל כך; הרי וכשהגיעו היה כבר מאוחר מדי, והמפעל היה שרוף כמעט כולו. הייתי במצב הסטרי, וניגשתי אל הכבאים וזעקתי 'מד

, המפעל היה ניצל'?! היהודי ששוחח עם רב הקהילה, היה נירגש כולו; אימת הטראומה עלתה ובאה אצלו שוב, אם הייתם באים מוקדם יותר
ופו של ואי אפשר היה להרגיעו. רק לאחר כמה דקות המשיך וסיפר: לשאלתי מדוע לא הגיעו מוקדם יותר, השיבו לי הכבאים ואמרו, 'הרי בס

לכאן, הרי בסוף הגענו'!... למשמע התשובה רתח דמי בקרבי, אבל בדיוק אז נדלקה במוחי נורה אדומה;  10דקות לכאן או  10דבר הגענו... 
  נזכרתי שזו היתה גם התשובה שלי במהלך השנים שבהן הרב ניסה לחזק אותי להגיע לתפילה בזמן.

דקות. לפתע נוכחתי לדעת איזה עולמות אפשר לבנות בהן, ולחלופין מה ניתן  10בותן של ליבי מה גדולה היא חשי- לפתע ראיתי ונתון אל
  (ברכי נפשי)    דקות. וקיבלתי על עצמי להגיע בזמן לתפילה. 10-להרוס ב

  
זושא למארח שלו בהתפעלות ’ זושא התארח אצל חבירו בסעודת שבת בבוקר, כשהגישו את הטשולנט פנה ר’ ר                                          

ואמר לו: הטשולנט שלכם כל כך מיוחד, מעולם לא טעמתי כמותו! והוסיף ושאלו: מהו הסוד שלכם? מה אתם מכניסים בפנים שעושה את 
בה את המתכון המדויק כדי שתוכל להכין בביתך בדיוק כזה טשולנט, אולם בשבת הטשולנט כל כך טוב? והמארח ענה לו: אתן לך בשמחה ר

  איני יכול לדבר על ענינים אלו, כי כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת אסור לדבר על עשייתו משום "ודבר דבר", האם צודק המארח בטענתו?
ן, רבי שמאי גרוס, רבי שמואל אליעזר שטרן ורבי יעקב מאיר שטרן פוסקי ההלכה בינהם הגאונים רבי יצחק זילברשטיין, רבי משה שאול קליי

הסכימו שמותר לאדם לומר לחבירו מה הם המרכיבים של המאכל שהוא אוכל, כגון כמה ירקות וקטניות וסוגי בשר שנתן בו. וזה לא נחשב 
  בזה עובר משום "ודבר דבר". ד’, "ודבר דבר" אבל אסור לתת לחבירו הוראות בישול, כגון שצריך לטגן את הבצל וכדו

הם צידדו שאסור לומר לחבירו גם את רשימת המרכיבים  - גם הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ נדרשו לשאלה, אך חלקו על שאר פוסקי ההלכה 
יות, בוודאי של המאכל, מכיוון שהוא מבקש לדעת זאת כדי שיוכל לבשל ולהכין בעצמו מאכל כזה. אך אם מבקש לדעת זאת מסיבות בריאות

   (וישמע משה עיי"ש עוד באריכות)  אין בזה כל מניעה. הגר"ח קניבסקי אף ענה בחיוך: "איך אפשר לדבר על כאלו דברים בטלים בשבת?".
                          

  ?אתם צריכים לגלות מה אני, אתם יודעים שלא שומעים אותי, לא רואים אותי וכאשר תדברו אני איעלם                     
  נ"י שם הזוכה: כי הוא לא מגיע לכפתור. :תשובה לחידה משבוע שעבר
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 במקום לגור הבא אדם: תלמידיו את ל"זצ חדש מאיר רבי המשגיח הדריך כך

 ומה החדש המגורים במקום יסתדר כיצד. עצמו על טבעי באופן חושב,מסוים
 הוא יוכל במה לחשוב כל קודם שחובתו היא האמת אולם. בו לקבל יוכל

" העיר פני את ויחן" אבינו יעקב אצל נאמר כך הלא.העיר תושבי את להנעים
 טובה להחזיק אדם שצריך, להם תיקן מרחצאות, להם תיקן מטבע ל"חז אומרים

 עבודה לעובדי, לכנענים? אבינו יעקב כאן דאג למי.ממנו הנאה לו שיש למי
, החדשים השכנים על, האחרים על לחשוב: הדרישה זו, החובה זו אבל, זרה
 שאפשר ברוחניות בתועלת דוקא לא, הללו השכנים הם מי כלל חשוב לא

  א)"המאיר ח(. בגשמיות גם להם לתרום אפשר מה, לחשוב. עליהם להרעיף
 

, יורק ניו בעיר התחתית ברכבת נסעתי אחד יום: ל"זצ מפוניבז הרב מרן סיפר
 שהם בם ענתה פניהם שהכרת, כושים פרחחים חבורת אותי הקיפה לפתע

 ידעתי ולא סביבי התהדקה העבריינים טבעת. אותי ולשדוד לתקוף מתכננים
 כתובת רשומה ועליה נייר פיסת הכיס מן שלפתי, במוחי רעיון צץ. לעשות מה

 צהלו'', כמובן. ''לרדת עלי היכן יודעים הם אולי אותם שאלתי, מקום בקרבת
 להםהיה עדיף..." ההוא בכיוון הולכים אנחנו גם, הקרובה בתחנה לרדת עליך"

 כולנו, הקרון נעצר והנה. הציבורית ברכבת מאשר חשוך ברחוב לשדודאותי
, לפני ראשונים לרדת הכבוד את להם נתתי. שלנו הישיבה ממקומות נעמדנו

 פטור, ברכבת נשארתי ואני, האוטומטיות הדלתות נסגרו ואז, מעט התמהמהתי
 הרב הפטיר",שלי המצאה שזו סבורים הנכם שמא..."אלו של מעונשם לגמרי

 הציע עשו כאשר. אבינו מיעקב למדתי הזאת התחבולה את, "בחיוך' מפוניבז
 אתנהלה ואני, עבדו לפני אדוני נא יעבור" יעקב השיבו', ונלכה נסעה' לו

 )מפוניבז הרב("... לאיטי
 

 באהבת מאוד הצטיין, שבהם המפורסמים ומן, הישיבות ראשי מגדולי אחד
 פלוני בחור ראו שכאשר כך כדי עד, לתלמידיו להנחילה והצליח, שלו התורה
הראש־.ההוא הראש־ישיבה של תלמיד שהוא אמרו, תורה באהבת המיוחד
 בגיל כבר, התורה אהבת את הוריו לו הנחילו שבה הדרך על פעם סיפר ישיבה

 את כלכלו וההורים, מצויה הפרנסה היתה לא, סיפר, גדלתי בו בבית.קטן
 פרקתלמוד תורהב ללמוד החלו שבו לגיל הגעתי כאשר. רב בדוחק המשפחה

 הוא.העוצמה במלוא התורה אהבת את לי להנחיל אבי ביקש, מציאות־ ׳אלו
 אלא, לבדו מציאות׳ ׳אלו פרק את רק לא לי לקנות שכדאי, רעיון במוחו הגה

 לייקר אדע, אבא חשב, כך. מציעא בבא מסכת כל עם, גדולה גמרא לי להביא
. רב היה ומחירן, כך כל מצויות היו לא, בזמנו, כאלו גמרות.יותר הלימוד את

 הגמרא את לי ולקנות, הזו היקרה במתנה להפתיעני אבא החליט, הכל ולמרות
 אבא התלבש, שלי התורה ללימוד שחש הכבוד ומגודל, המעמד מגודל.הגדולה
 אראה שכאשר ידע הוא. הספרים לחנות הלך וכך, שבת בבגדי יום באותו
, והנה.בעיניי ועוד עוד התורה תתייקר, שבת בבגדי הגמרא את לי מוסר אותו
 מוצא הוא הגדולה ולתדהמתו, הספרים חנות אל ורחימו בדחילו צועד אבא
 ההורים של פניהם.שבת בבגדי לבושה היא גם והנה, שלי אמא... את שם

 -? רעייתי, כאן עושה את מה... בקרקע עיניהם כבשו ושניהם, לרגע נתכרכמו
 ללימוד עזה אהבה שלנו לילד להנחיל רציתי: השיבה והאשה. האבא שאל

 ומהיכן...גדולה גמרא לו ולקנות, יקרה במתנה להפתיעו החלטתי ולכן, התורה
 את מכרתי: השיבה וזו. הבעל התעניין? כזו יקרה למתנה הכסף את השגת
 התרגשות לילד לגרום שכדי לספר והמשיכה... לחתונתי שקיבלתי הזהב צמידי
 שגם לה שהתברר לאחר...שלה השבת בבגדי התלבשה, האפשר ככל גדולה
, הכסף את השיג מהיכן האשה התעניינה, מטרה לאותה לכאן הגיע בעלה
, החנותאל יחד שניהם הגיעו וכך...שלו הזהב שעון את שמכר השיב והבעל
 הגמרא את כבר רכשו ועכשיו, חול יום של בעיצומו השבת בבגדי לבושים
הבן־ אל הגמרא את יביא מי; חדשה שאלה ביניהם התעוררה עכשיו.בצוותא

 יביאוה הם, במצוה חלק לשניהם שיהיה שכדי, והחליטו... שלהם יקיר
, השני הצד מן ואשתו, אחד מצד הגדולה הגמרא את הבעל אחז וכך.ביחד

, הילד נפש את ולרגש, המעמד את לקדש ההורים התאמצו כך כל.לילד ומסרוה
 כך ואחר. סיני הר מעמד כעין היתה רגעים באותם בבית ששררה שהאווירה
 ביחדמתאמצים האמא וגם האבא גם כאשר...כזה ילד להם שצמח מתפלאים
 וגם, שני׳ ל׳טבע זו אהבה אצלם תיהפך, התורה אהבת את לילדיהם להעניק
  (לחנך בשמחה)צוואר  עד זו באהבה שקועים יהיו כשיגדלו

                                  

                                                                                                              

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

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

 
י ָלָבן ִעם ְרּתִ ה ַעד ָוֵאַחר ּגַ  ולא שמרתי מצוות ג"ותרי, גרתי לבן עם:ָעּתָ

 זצ״ל מבריסק הגרי״ז מרן שהה כאשר) י"רש.(הרעים ממעשיו למדתי
 פעם. לעמבערג של הרב גם זמן באותו שם היה' קרעניץ' המרפא בעיירת

 אליו נלווה בריאותו לצורך העיר ברחובות זצ״ל הגרי״ז מרן כשטייל אחת
 קהילתו לבני שאמר תורה דבר על בפניהם וחזר, הנ״ל הרב

 כל על לשמור אבינו יעקב של ביכולתו היה היאך, קשה לכאורה:בשבת
 בכל היה ובוודאי, הכל את לעקור ביקש הארמי לבן והרי, מצוות התרי״ג

 לבלבלו עליו עומד והיה, ללמוד או להתפלל בא כאשר, ליעקב מפריע עת
 ״ויהי באומרו אבינו יעקב התכוון זה שעל, הוא התירוץ אלא. ולהפריעו

 שלא, לומר דכוונתו, וחמור כשור בעיניו היה שלבן, וחמור״ שור לי
 ממעשיו למד לא ולכן, כלל ממנו התפעל ולא כלל בו התחשב
 שאין אמנם אף כי, למלוויו זצ״ל הגרי״ז מרן אמר, שנפרדו אחרי.הרעים

 היסוד מקום מכל, כפשוטן בבהמות שמדובר דמשמע, בפסוק הביאור זה
 בדבר אף, לרשעים שהיא כל במידה חשיבות נותנים שאם, הואנכון

 משא״כ...! ממעשיהם ילמד כרחו על, שלהם פלונית בתכונה או פלוני
, ממש כבהמות בעיניו חשובים והם, לחלוטין בלבו האדם כשמבטלם

 אצלו חשובים הם שכן מאומה מהם האדם ילמד לא אזי, וחמור״ כ״שור
 מדעות פ״ו( הרמב״ם מלשון ראיה זצ״ל הגרי״ז מרן והביא'.וחמור כישור

 רעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו ״דרך )ה״א
. אחריהם נמשך אינו וחמור״ כ״שור אצלו הם כאשר כי, וחבריו״

 )ח״ד בריסק לבית והנהגות עובדות(
 

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

 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
 גבריאל המלאך זהו, שירה לאמר צריך היה הוא גםשבוודאי

)מוכיח לייב ר׳(
 

ֵ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
. העולם אומות של זעמם יתעורר לא ובכך כיהודים נודעים שיהיו אותם למול

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

גדלו וכש םה שקוע

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

 וישלח דבס"
 163גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
         ).החסיד יהודה' ר( רעהו מי שאל, אדם על כשתשאל                                           

  )נחום חזון(בעיניו קלה עושה בעצמו ושהוא ,האדם בעיני חמורה היא,  עושה שחברו ַעְוָלהה                  

    )(אומר לגולגולת.כבוד ליותר וירצה,  בעיניו יקל וכשיתכבד,  עצמו הכבוד מן גדולה הכבוד תאות           
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 יכולה אשה האם תלמידיו את ל"זצ סולוביצ׳יק משה ר׳ הגאון שאל פעם
 וענה? מאירים נרות שתי לה יהיה ואז מראה מול שבת לכבוד אחד נר להדליק
 שם שיש כמו המראה לפני האשה שכשתעמוד מאחר מועילה אינה זו דעיצה
 )לב ישמח (.נשים שתי כן גם יש נרות שתי

 
 
 

 שמצינו. מ״ו סי׳ יעקב ישועות בספר כתב כרצונו שעשני מברכת שהאשה טעם
 האשהביצירת אבל, האדם בבריאת במלאכים נמלך שהקב״ה רבה במדרש

 .כרצונו אותה ועשה נמלך לא
 
 
 

 תורה משמירת הרחוקים יהודים בפני מדגישים שאנו העיקריים הנושאים אחד
 דרישות יש,הזה בעולם כאן אותנו ושם אותנו שברא ה"שלהקב, הוא ומצוות
 להם ממשיל אני, יהדות מהי לחילונים להסביר מנסה כשאני.מאתנו ברורות

, מפואר במלון נמצא אתה. כוכבים חמישה בעל למלון חיים אנו בו העולם את
 טיולים לך מארגנים, רקע מוסיקת מתנגנת ברקע, מפוארות ארוחות מקבל

 אותו מסדרים יום וכל מפואר חדר הוא במלון שלך החדר. מעניינים וסיורים
, חודש, שבועיים,שבוע הזה במלון נמצא ואתה!  תענוג חיי - בקיצור. עבורך
 את ותשאל תיגש, הקבלה דלפק של בהימצאותו שתבחין יום יבוא מתי...שנה

" ? עולה זה וכמה, פה עושה אני ומה,  הזה המלון מי של, סליחה: " הקופאי
 נפלא בעולם חיים אנחנו! מוקדם שיותר כמה יגיע הזה שהיום מאוד כדאי -

 נוף תמיד יש. ברא ה"הקב אשר הציפורים של רקע מוסיקת לנו יש. ומופלא
!  העולם של היופי את ונראה ולהתבונן לעצור רק עלינו!  מרהיב נוף, יפה

 אוהבים ילדים למה! עצמו על חוזר הנוף בה שניה חצי אין, במכונית כשנוסעים
 של התענוג!  ה"הקב של בעולמו התחדשות יש רגע בכל כי?  בחוץ להיות
 לנו יהיה מתי...שלך מהילדים לך שיש התענוג, מים כוס של התענוג, אוויר
 היא ישראל אמונת" ?הזה התענוג עבור לשלם צריך כמה: " לשאול השכל את

 אני: " שאומרים אנשים פוגשים לפעמים! רצונו מה בפירוש לנו אמר ה"שהקב
 אתה איך - אבל, ויפה טוב הכל". הכנסת לבית תורם שאני ומספיק, מסורתי

 הוא מה בדיוק יודעים ואנו, רצונו את לנו גילה ה"הקב' ?ה רצון שזהו יודע
 המתנות את צריך לא הוא!  בשבילנו ברא שהוא הנפלא העולם תמורת מבקש
 מה לנו אמר שאלוקים היא ישראל אמונת. הכנסת לבית תרומות בדמות שלנו
 ברא ה"הקב .לנו אמר שהוא כמו בדיוק רצונו את לקיים ועלינו - רוצה הוא

 פשוט אחד תפוח בתוך מונח מה. פשוט תפוח למשל נקח. נפלא עולם עבורנו
 והוא, אותו לקטוף מושך לא וצבעו, ירוקה קליפתו, בוסר עדיין כשהתפוח? 

!  בטן כאב לקבל עלול אתה, עכשיו אותי תאכל אל:  מסר לנו מעביר כאילו
 לנו מעביר בעצם והוא,  העין את ומושכת אדומה קליפתו - בשל כשהוא אבל
 טריות על שומרת הקליפה, זאת מלבד!  תאכלו בואו!  תקטפו בואו:  מסר
 המחירומה. נוספים תפוח עצי יצמחו שמהם גרעינים מכיל והוא, הפרי
, העולם מלך אלוקינו' ה אתה ברוך! " ברכה?  עבורו שנשלם מבקש ה"שהקב
 )הגה"צ ר שמשון פינקוס זצ"ל-שמשון  נפש( " ! העץ פרי בורא

 
 
 

, טמא דבר אוכל לויכא לאחר נטילת ידים ,גובינ בלי האוכל כל הדין שאלה:
 ?  נגוב צריך דאין ואיך יתכן
 שהמים אעפ״י גובינ אין צריך  במעין או במקוה ידיו טבל אם תשובה:

 (ספר החידות)   .נטהרו הטבילה השקת ידי עלמכל מקום  מהידים נטמאו

תלמאתל"זצסולוביצ׳יקמשהר׳
להיהיהואזמראהמולשבתבוד
לפהאשהשכשתעמודמאחרילה לפנהאשהשכשתעמודמאחרלה

)לבישמח(.נשיםשתי

ישועותבספרכתבכרצונושעשנית
״ה
כה

,ם
.כרצונו

הרחיהודיםבפנימדגישיםשאנום
בעכאןאותנוושםאותנושבראה

האדבבריאתבמלאכיםנמלך
כרצונו

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

וּוֵביתֶלָהָבהיֹוֵסףּוֵביתֵאשׁ ַיֲעקֹבֵביתְוָהָיה עלמסופר:ְלַקשׁ ֵעׂשָ
 יוסף' ר ירושלים של רבה לבית שפרצו בריונים חמישהשלקבוצה
 ישב הרב אך, נפש לרוצחו ורצו ואיימו השתוללו. ל''זצ זוננפלד חיים
 השתוללו כך הבריונים כשראו, נפש ובשלוות רוח בקור מקומו על

, השתוללותם לשיא כשהגיעו, מולו אגרופיהם והניפו שאת ביתר
 מוכן הנני: ''ותקיף חד בקול ואמר ליבו את גילה מולם הרב הזדקף
 כמלוא אזוז לא מהאמת אני! נפש ורצחוני בי תירו'' שמים שם לקדש
 נסוגו הבריונים נבוכו הזה האמיץ הצעד על בתגובה. הנימה

 פשר שאת למקורביו סיפר הרב. הבית את ויצאו המתקיפים
 העיירה של מרבה למד זה במעשה הצלחתו וסוד התנהגותו

 שהפיל יהודי'' ומוסר'' מלשין התגורר בעיירה, בפולין'' שאדיק''
: כגון להם לסרב יכלו שלא דרישות לו היו, העיירה יהודי על חיתתו
''. שישי'' עליית וכן בעיירה הגדול הכנסת בבית'' במזרח'' לשבת
 אך, המתפללים של וכן העיירה רב של רוחו למורת היה זה דבר
 העמידו העיירה רב כשניפטר. בדבר לערער בנפשם אומץ העזולא

 יהודי של מעלליו על שמע הרבנות כס על וביושבו, חדש רב במקומו
 החליט'', שישי'' ולעלות'' במזרח'' לשבת חוצפתו ועל זה'' מוסר''

 דברים'' (איש מפני תגורו לא'' בעצמו ולקיים למעלליו קץ לשים הרב
 ובקריאת, הגדול הכנסת בבית הרב הופיע השבתות באחת). יז א

 בחוזקה הרב הכה'', שישי'' לעלות למלשין קרא כשהגבאי התורה
 טמא לפה מה?! הקדושה ולתורה לך מה: וזעק שלפניו העמוד על

 על לברך, לשלטונות ישראל של ונפשם ממונם שמוסרומשוקץ
 במרא להלום תחילה ניסה המופתע המלשין! טמא צא? התורה
 פנה אף ובחרי גדול בכעס. ממנו זאת מנעו המתפללים אך, דאתרא
 באצבע מאיים כשהוא היציאה לכוון והפגוע הנעלב המלשין
 ממעשה חדשים מספר לאחר''. לקח אלמדכם עוד'' כאומר מאשימה

 דרכו עשה כאשר, הסביבה מכפרי באחד מוהל להיות הרב הוזמן זה
 במלשין התלמידים הבחינו, הכפר עבר אל מתלמידיו שנייםבלויית
 נשאר הרב אך המלוים את תקף גדול פחד. לקראתם סוסו על דוהר
 קפץ אליהם כשהגיע, פחדם גדל כך קרב שהסוס ככל, ושאנן שליו

, הרב אל מהירים בצעדים וניגש סוסו גבי מעל בזריזות המלשין
 כלפיו התכופף הרב יד על'' המוסר'' נעמד התלמידים לתדהמת

 שעוללתי מה כל על לי מחל, לי סלח ורבינו מורנו, ''בהכנעה ואמר
 מן ונעלם סוסו על בחזרה קפץ דבריו את כשסיים''. כנגדך וחטאתי
 דוהר'' המוסר'' את כשראיתי, הרב סיפר המלוים לתדהמת. האופק

 לב כן, לפנים הפנים כמים'' הפסוק לי נזדמן, לקראתנו סוסו על
, המוסר של בזכותו להפך התחלתי מיד). יט כז משלי'' (לאדם האדם
 המדרגה לשפל שהגיע שמים לרחמי זקוק וכמה הוא אומלל כמה

 רחמי שנכמרו עד, לשלטונות אחיו את למסור כדי עד מוסרילתהום
 הדבר'' לפנים הפנים כמים'' ואז, נגדו טינה כל מליבי ונעקרה עליו

 טובה בכוונה עשה שהרב כנראה לזכותני וחשב נפשו על השפיע
 קבוע מתפלל לא הרב הרי כי, חלילה קינטור לשם ולא שמים לשם

 הבעת כדי עד ליבו נתרכך וכך ודברים דין איתו לי ואין במקום
 האלה כדברים: אמר ספורו את זוננפלד ח''הגרי כשגמר. חרטה

 והניפו הבריונים חמשת מולי שעמדו בשעה אני גם הרהרתי
 )ש"א(.אגרופיהם

אברוך! "ברכה? עבורושנשלםש
הגה"צ ר שמשון פינקוס-שמשוןנפש(" !ץ

לאחר נטילת,גובינבליהאוכלכל
?נגובצריךן
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1 גיליון מס. 556שבת קודש  פרשת וישלח

למה שלח יעקב אצלו שלוחים? אלא כך אמר: אשלח לו שלוחים אולי יחזור בתשובה. ציווה להם לספר מהצלחתו ויראה עשיו כי גם בארץ נוכריה בבית לבן 
הרמאי ברכו ה', אז ישים לבו כי ה' עמו וישוב  בתשובה (מדרש רבה).

לטהר,  לרחוץ,  לזכך,  לתקן,  אותנו,  לרפא  כדי  קורה  שהכל  יודעים  אנחנו  אם 
לקרב אותנו אל ה', אם מבינים שזאת המטרה היחידה של היסורים שעוברים 
עלינו, אז הכל הופך להיות הרבה יותר קל. אך אם מביטים על כל מה שקורה 

לנו כאילו אין פה השגחה ח"ו, אז זה באמת יכול לייאש ולשבור.

מה  בדיוק  יודע  והוא  הכל,  את  פה  מנהיג  והוא  לעולם,  בורא  שיש  תזכור 
אתה צריך לעבור בשביל לקרב אותך אליו. אתה צריך להאמין באמונה שלמה 

שמפה תצמח הישועה שלך, דווקא בדרך הזו, דווקא על ידי הקשיים האלה.

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

האור בקצה המנהרה.

הוא  שה'  בחיים  לי  שיש  נסיון  בכל  מצב,  בכל  לעצמי  להזכיר  זה  אמונה 
כל יכול. אדם רואה שבדרך הטבע אין לו שום סכוי, אז הוא מתייאש. מרים 
אדם  עליו.  חשבת  לא  בכלל  שאתה  דבר  יעשה  עולם  שבורא  תאמין  ידיים. 
זורק את השכל, אז אין גבול לפתרונות ולישועות שהוא פתאום מאמין שה' 

יכול להושיע אותו.

הוא  הזה.  בנסיון  איתך  שה'  תזכור  חזק,  הכי  בחושך  קשים,  הכי  ברגעים 
יודע מה עובר עליך. הוא חי את הצער שלך. התחזקות אצל רבנו זה לא איזה 
עצה טובה, זה לא איזה המלצה לחיים טובים יותר, זה חיוב ממש. החיים שלנו 
להתחזק.  הזמן  כל  זה  רבנו  לנו  שנותן  והעצה  נפסקת  בלתי  התמודדות  זה 
בתוך  תמצא  תתבונן,  אם  לקום.  לך  עוזר  והוא  הנפילות  בכל  איתך  הקב"ה 
הצרה את ההרחבה, זה קשה  מה שאני עובר עכשיו אך גם בתוך הקושי, בתוך 

הצרה, אני רואה איך הקב"ה מנסה לעזור לי, להקל עלי.

ם ֲעבוַֹדת ַהשֵּׁ ֶרְך בַּ דֶּ

איך זוכה יהודי להיות צדיק? ע"י הבחינה הזו שהוא לא מייאש את עצמו 
לעולם, אף על פי שעובר עליו מה שעובר.

כל  הכיוונים,  מכל  עליו,  עובר  אחד  כל  כסדר,  אצלו  הולך  שהכל  אחד  אין 
אחד והמסלול שלו, רק צריך להרגיל את עצמנו לפנות אל ה'. כשאדם פתאום 
את  להרים  זה  חשוב  הכי  הדבר  לעשות,  שאפשר  הדברים  כל  שמתוך  מבין 
הראש למעלה, לפנות אל ה', זה האור הכי גדול, זה בעצם הסוד של הדבקות 

בה'.

יעקב אבינו עבר עליו הכל, מה הוא לא עבר מהרגע שנאלץ לברוח מבית 
והרמאים,  הנוכלים  גדול  של  במחיצתו  לבלות  שנאלץ  השנים  כל  דרך  אבא, 
השבוע,  פרשת  את  הקדושה  התורה  פותחת  שבו  המאיים  המפגש  ועד  לבן, 
ואחד  קדושות  אמהות  ארבע  עם  אבינו  יעקב  המתרס  של  האחד  כשמצד 
מתקרבים ארבע מאות  ומהצד השני  ועוד הרבה צאן ובקר,  שבטי י-ה,  עשר 
לוחמים ובראשם עשו, זועם ומבקש נקמה. המשימה של יעקב אבינו נראית 
לפי הטבע בלתי אפשרית. הסכוי שלו לצאת בשלום מן המפגש המאיים הזה 

הוא מאד קטן. ובכל זאת הכל עובר בשלום. איך? עם הרבה שפלות וענוה.

"קטונתי מכל החסדים", כל כך הרבה חסדים עשית עמדי ריבונו של עולם 
ובלשון  לי.  יוכל  והרשע  זכויותי  נתמעטו  שמא  שמא "קטונתי",  חושש  שאני 
פשוטה ועם הרבה אמת הוא מבקש מבורא עולם "הצילני נא מיד אחי מיד 

עשיו כי ירא אנוכי אותו".

חשוב איך מסתכלים על כל מה שעובר עלינו. באיזה משקפיים משתמשים. 

בס"ד

שבת קודש   יז' כסלו, תשע"ז
פרשת וישלח

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

גיליון מס. 556

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת 
ציונה, זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה, מוריה 

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

ציפורה בת חנה, שלום בן לאה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  יז' כסלו, תשע"ז גיליון מס. 2556

הכל.  לי  יש  ה'-  אל  וכסופים  רצונות  לי  יש  הנפש.  כלות  עד  ה'  את  רוצה  אני 
בה,  נמצא  שאני  למציאות  לא  שמעל,  למשהו  בתשוקה  נמצאת  שלנו  הנפש 
אלא למציאות יותר גבוהה, למציאות כזו שתרומם אותי ואם אני אגיע אליה, 
אז הכל יהיה אחרת. מה זו המציאות הזו? זה כל הדברים הנפלאים שנמצאים 
מאתנו, לא הגענו לזה, זה נמצא  בתוך הקדושה. הכל נמצא קצת יותר גבוה 
מעל, וכל העבודה זה שננסה לתפוס משהו מזה, להרגיש את זה, לכסוף לזה, 
אני  נכון,  הרצון.  עצם  על  שמחה,  כבר  הנפש  בעצמו  זה  על  מזה,  כוח  לקבל 
אדם  רוצה,  אני  רוצה,  אני  רוצה,  אני  אבל  והזה,  הזה  בעניין  מצליח  לא  עוד 
את  שלו,  החסרונות  את  רק  רואה  הוא  לא,  אם  שלו.  הרצון  את  לראות  צריך 
ולא  שרציתי  שווה  זה  מה  עצמית.  לרדיפה  לעצבות,  ונופל  שלו,  הכשלונות 
בשמים  נחשב  אתה  הרצון  את  עוזב  לא  שאתה  זמן  כל  שווה!  זה  עשיתי? 
לצדיק גמור. יכול להיות אדם שהמעשים שלו קטנים, והרצונות שלו גדולים 

מאד מאד וזה נחשב מאד בשמים.

האינסופי,  התענוג  מאשר  האדם  בחיי  יותר  ומושלם  נפלא  תענוג  אין 
הנצחי, של אדם שמתקשר ומתחבר למלכו של עולם באהבה וביראה. 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.

אבל זה חייב להיות באהבה וביראה. רק אז זה שלם. אם זה רק אהבה, או 
רק יראה, זה לא יכול להחזיק מעמד.

לדבוק בה', לחיות עם ה', זה לראות שכל מה שקורה לנו זה ממנו יתברך, 
שאין עוד מלבדו. רק כשאדם נמצא בצרות, ביסורים, רק אז הוא יכול לראות 
באמת שאין עולם, שיש רק את ה', רק אז הוא רואה שאין עוד מלבדו וה' לא 

עזב אותו. כמו בסיפור הבא:

החיים הם כמו תא מטען

את הסיפור שלנו אני רוצה להתחיל מהסוף.

זה היה לפני כשנה. נסעתי עם בתי בת השנה באוטובוס מנתניה לירושלים. 
ירדתי בתחנה ברחוב מלכי ישראל, הפעוטה בידי, והייתי צריכה להוציא את 

העגלה מתא המטען.

ראיתי ילדה כבת 12 עומדת שם ואמרתי לה: "חמודה, את יכולה להחזיק 
ההיסוס  בחיוב.  השיבה  לבסוף  אך  מעט,  היססה  היא  התינוקת?"  את  לרגע 
נותנת  אני  שאם  והחלטתי  נוסף  מבט  בה  נתתי  להסס,  קצת  לי  גרם  שלה 
לבתי בת ה-10 להחזיק לרגע את התינוקת, שום דבר לא יקרה אם אתן אותה 

לילדה הזו לשבריר שנייה, כדי שאכול להוציא את העגלה מתא המטען. 

האוטובוס.  של  המטען  לתא  וניגשתי  הפעוטה  את  בזרועותיה  הנחתי 
הבחנתי שהעגלה נמצאת בתוככי תא המטען, מישהו הניח את המזוודה שלו 
ופשוט דחף את העגלה פנימה. נאלצתי להסיט את המזוודה ולהיכנס פיזית 
על ברכיי לתא המטען. ואז קרה משהו שאותו לא הייתי מאחלת לאיש. חשתי 
האוטובוס  דלת  מה,  נגד  מי  להבין  שהספקתי  ולפני  רגליי,  כפות  על  בלחץ 

האוטומטית של תא המטען פשוט דחפה את כולי פנימה ונסגרה אחריי.

השתרר חושך אימים, ומיד לאחריו החל האוטובוס לנסוע. לקח לי מספר 
יכולת  בלי  מטען,  תא  בתוך  לכודה  אני  נמצאת.  אני  צרה  באיזו  להבין  שניות 
המתוקה  התינוקת  נמצאת  בחוץ  שלי.  הקטנה  הבעיה  עוד  וזו  ממנו,  לצאת 
שלי, שהעמסתי על ילדה בת 12 שבכלל היססתי אם לתת לה את האחריות 
אלא  מכאן,  לצאת  הולכת  שאיני  רק  לא  ואני,  שנייה.  לשבריר  אפילו  הזו, 

האוטובוס נוסע ונוסע.

פשוט  שלי.  האונים  וחוסר  החרדה  רמת  את  לתאר  שיצליחו  מילים  אין 
אין מילים. התחלתי לדפוק ולצעוק, אך רעש המנוע הבהיר לי שאין כל סיכוי 

מבקש  והוא  אחיו  עם  הגורלי  המפגש  לקראת  מתנות  מכין  אבינו  יעקב 
לעשות רווחים בין העדרים שהוא רוצה לתת לו. "ורווח תשימו בין עדר לעדר" 
רווחים,  תעשה  הפרדה,  תעשה  ביחד,  שלך  הצרות  כל  על  תסתכל  אל  (לב,י). 

תטפל בצרה אחת ותניח לרגע לכל השאר. וגם באותה צרה שאתה מטפל בה, 
תמצא את הנחמה, את הרחמנות של ה'.

"לפעמים נדמה לו לאדם כאילו כל העולם נפל עליו, וכאילו ח"ו כל הצרות 
נתקבצו ובאו עליו יחד חס ושלום, בלי הרחבה כלל, ועל ידי זה נתעקם ליבו 
נתרבים   זה  ידי  על  ואזי  באמת,  יתברך  אליו  לצעוק  יכול  ואינו  יתברך  מהשם 
נמשך  הצער  צערו,  אחר  הנמשך  כל  כי  ליצלן,  רחמנא  באמת,  הצרות  עליו 
הרחבות גם  הצרות, ולמצוא  רווח בין  אחריו, על כן צריכים ליזהר מאד ליתן 
בתוך הצרות עצמן, ולהביא תודה והודאה על זה בכל עת, כי באמת בכל צרה 
"ורווח  בחינת  שזה  לי"  הרחבת  "בצר  בחינת  הרחבה,  בתוכה  יש  שבעולם 

תשימו בין עדר לעדר" הנאמר ביעקב אבינו (ליקו"ה כלאי בהמה ד, ח).

אי  שמחה.  על  אבינו  יעקב  שומר  עובר,  שהוא  והקשיים  הצרות  כל  בתוך 
את  שנמצא  רוצה  ה'  מפה  ויסורים.  צרות  דרך  אלא  ה'  אל  להתקרב  אפשר 

השמחה שלנו, את החיבור שלנו אליו.

יעקב  את  להפיל  ניסה  עשיו,  של  שרו  שהיה  יעקב,  עם  שנאבק  המלאך 
לעצבות אך יעקב נלחם ולא נתן לו ללכת עד שיברך אותו. ואיזו ברכה ביקש 
יעקב? להיות שמח. "לא יעקב ייאמר עוד שמך כי אם ישראל". מה זה ישראל? 

זה שיר א-ל, כל הזמן לשיר, כל הזמן לשמוח.

קשה לך לשמוח? תתבונן בכל החסדים שה' הטוב עושה אתך וזה יעזור לך 
לשמוח. אנחנו עסוקים בדרך כלל במה שעדיין חסר לנו ושוכחים את הפסוק 

הנפלא הזה "אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו".

בתוך כל הצרות, רואה את החסדים. "כי במקלי עברתי את  יעקב אבינו, 
ואני  לפה  הגעתי  איך  זוכר  אני  יא).  (לב,  מחנות"  לשני  הייתי  ועתה  הזה  הירדן 

רואה מה עשית ממני רבונו של עולם.

השמחה זו העבודה הפנימית הכי חשובה שלנו. אדם אין לו רשות ללכת 
בני  מסכן  הרבים,  ברשות  בור  עושה  שהוא  כמו  זה  חמוץ.  פרצוף  עם  ברחוב 
אדם. כשאני בין אנשים, אני חייב לעשות הכל כדי לחייך, להאיר פנים. בשביל 
כשרואים  השני  של  בלבו  להכניס  יכול  אדם  עצבות  איזה  פנים.  קיבלתי  זה 

אותו עם פנים חמודצת, או כשחולפים על פניו והוא מתעלם, "לא רואה".

ומה  בנפש.  לו  טוב  ה',  עם  חי  כשאדם  ה'.  קירבת  זה  השמחה  של  הסוד 
שידוכים,  וצריכים  פרנסה,  שצריכים  נכון  בנפש?  מטוב  יותר  צריכים  אנשים 
וכו' וכו', אך העיקר זה כשטוב בנפש. לפעמים יש לאדם הכל אך לא טוב לו 
בנפש. אז בעצם מה שווה כל מה שיש לו? כי לא טוב לו. שום דבר לא מנחם 

אותו. שום דבר לא מעודד אותו.

בפגישת יעקב ועשיו, לאחר שנים ארוכות של פרידה, מבקש יעקב לתת 
דורון לאחיו, לפייס אותו. עשיו מסרב: "יש לו רב אחי, יהי לך אשר לך". ומה 

משיב לו יעקב? "כי חנני אלוקים וכי יש לי כל" . 

שתי תפיסות עולם. עשיו אומר יש לי רב, אומנם יש לי הרבה אך עדיין יש 
מקום לשיפור, עדיין לא הגעתי לסיפוק. לעומתו אומר יעקב- "יש לי כל, לא 
והמושלם  הנפלא  לתענוג  זכה  אבינו  יעקב  בחלקי.  שמח  ואני  כלום  לי  חסר 
בחיי האדם, תענוג של אדם שדבוק בבוראו. כל העניין שלי בחיים זה לשמור 
על הקשר, לשמור על החיבור. רק זה ימלא לי את הנפש, רק זה ישמח אותי 
באמת, כל שמחה מסוג אחר זה רק 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 לאורך זמן.

נפש,  כליון  כליון,  לשון  הכל  הזה?  הכל  זה  מה  כל"?  לי  של "יש  הסוד  מה 
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שמישהו ישמע אותי, מה עוד שאני ירדתי די בסוף ומי שנשאר זה רק הנהג. 

האוטובוס נוסע ונוסע, ואני יוצאת מדעתי מדאגה, אך הדבר הנורא ביותר 
היה חוסר האונים. העובדה שאיני יכולה לעשות שום דבר בקשר לזה. בשניות 
הללו, שנדמו כנצח, חזרתי למה שעברנו משפחתי ואני בשנה שקדמה לאירוע. 
כפי שאמרתי, התחלתי מהסוף, וכשתשמע את ההתחלה לא תאמין שכל זה 

קרה למשפחה אחת בשנה אחת.

הקו  על  מצלצל.  הטלפון  בביתי.  שהיתי  לכן  קודם  כשנה  הימים  באחד 
אני  אישיות".  תאונות  "ביטוח  לי  מציעה  היא   .' הראל  'ביטוח  חברת  נציגת 
בשכירות  התגוררנו  שבה  מ"ר  בת 40  ציוד  יחידת  היה  ש"ביתי"  לציין  חייבת 
"כמה  לי:  אומרת  היא  כזה.  ביטוח  לנו  שיש  לה  אומרת  אני  נפשות.  חמש 
פרמיה את משלמת?" האמת שרציתי לסגור, אבל מאי נעימות אמרתי שאלך 
ואראה. אמרתי לה את סכום הפרמיה שיורדת כל חודש. היא אמרה: "בעבור 
דיבר  אמנם  זה  מזה".  כפול  בסכום  אתכם  מבטחת  אני  הזה  מהסכום  חצי 
"בעלי  שאלה.  מבוטח?"  "מי  עיסקה.  שאסגור  כדי  מספיק  לא  אבל  אליי, 
ואני" אמרתי. "ילדים יש?" "שלושה, כן ירבו". "והם מבוטחים?" שאלה. לא 
עניתי. "אני  מציעה לך ביטוח לחמישה בני אדם במקום לשניים בסכום כפול 
למקרה תאונה ובחצי פרמיה, אז יש לך שאלה?" אמרתי: "אני אסגור אתכם, 
רוצים  שאתם  פקס  להם  אשלח  "אני  הקודם?"  הביטוח  עם  יהיה  מה  אבל 

לבטל". "יופי", אמרתי ומסרתי את מספר האשראי. העיסקה נסגרה.

בצהריים הגיע בעלי ואמר כי השיג מאחיו רכב ואנו נוסעים להוריי בנתניה. 
עלינו על הרכב ונסענו. בדרך חזור בלילה, ממש לפני חצות, התרחשה תאונה 
נדירה. באחד הצמתים נכנסו בנו מהצד שני כלי רכב. לא אחד. אנחנו עפנו, 
תפרים  ברגליים,  בידיים,  בצלעות,  שברים  חולים.  לבתי  והובלנו  התגלגלנו 
בראש, אבל ברוך ה' חיים. משפחה שלמה מאושפזת, הרכב הלך לגמרי. בני 
וחבולים  פצועים  בהכרה,  היינו  כולנו  למחרת.  אותנו  לבקר  הגיעו  המשפחה 
והמומים ממה שקרה לנו. אחיו של בעלי, שהיה בעל הרכב, הגיע וסיפר שהרכב 
התרסק ולדעתו יוכרז כ'טוטאל לוסט'. "זה בסדר, כבר השארתי הודעה לסוכן 
הביטוח שלי והוא צריך לחזור אליי בכל רגע". הוא לא סיים לדבר, והסלולארי 
פג  שלך  שהביטוח  יודע  "אתה  הקו.  על  היה  שלו  הביטוח  סוכן  צלצל.  שלו 
הטלפון  את  סגר  הוא  לתאריך 31.7".  עד  היה  הוא  אתמול?" "אתמול?" "כן, 
ונראה חיוור כולו. "אין לי ביטוח", אמר, "אני לא מאמין. הביטוח פג אתמול". 
"רגע", אמר בעלי, "אבל היום התאריך 1.8". "נכון, והביטוח הסתיים יום קודם 
לכן", אמר גיסי. "לפי ההיגיון זה היה צריך להסתיים בחצות". "ובאיזו שעה 

הייתה התאונה?" "תברר".

עברו עלינו דקות ארוכות של לחץ. על פי מסמכי בית החולים הגענו בשעה 
חצות ורבע, אבל הזמן הקובע הוא זמן התאונה. גיסי התקשר למד"א וביקש 
לשאול מתי הגיעה הפנייה. הם התעניינו מדוע הוא שואל, והוא הסביר. דקה 
מורטת עצבים עד שהתשובה הגיעה: ב- 23:58 נרשמה הקריאה. הרכב היה 
עם ביטוח. ואז נזכרתי בשיחת הטלפון המוזרה מהבוקר. "עשיתי היום ביטוח 

תאונות", אמרתי. "יש לנו", אמר בעלי. "כן, אבל עשיתי עוד אחד". 

כמה ימים לאחר מכן יצאנו מבית החולים. לא בדיוק בריאים ולא בדיוק 
צלעות  כמה  עם  אני  תפרים,  חמישים  עם  בני  שברים,  עם  כולנו  שלמים, 
שתי  שהגשנו  עד  להתארגן  זמן  לנו  לקח  מוח.  זעזוע  אחרי  ובעלי  שבורות 
מהחברה  אך  הסכמה,  קיבלנו  'הראל'  מחברת  שונות.  חברות  לשתי  תביעות 
שלנו  הדין  עורך  לנו.  כתבו  הביטוח",  את  "ביטלתם  סירוב.  קיבלנו  האחרת 
ביקש לראות את החתימה על הביטול. הם שלחו טופס ביטול, אבל החתימה 
שהתנוססה עליו הייתה של... הנציגה שמכרה לי את הביטוח השני... היא לא 

הייתה מוסמכת לעשות זאת. רק מי שקנה את הביטוח מוסמך לבטלו.

לעבור  ה'  בעזרת  יכולנו  שבאמצעותו  פיצויים  סכום  קיבלנו  התוצאה: 
בבעלותנו,  חדרים  ארבעה  לדירת  מ"ר  ארבעים  בת  השכורה  הדיור  מיחידת 

ועוד סכום נאה שאיפשר לנו לצאת ממעגל העוני שחיינו בו.

הייתה  התאונה  לא.  ממש  טוב?  משהו  לנו  שקרה  לומר  מנסה  אני  האם 
ובמצב  הנפשי  במצב  נזכרת  כשאני  אבל  לכל,  קודמת  תמיד  ובריאות  רעה, 
הרוח הנורא שהיה לנו, בעיקר בחוסר האונים ובידיעה שלעולם לא נוכל לחיות 

אחרת, אני לגמרי לא בטוחה. ועדיין איני מעזה לומר שקרה לנו משהו טוב.

אבל הסיפור, כמו שאתה יודע, לא נגמר.

אם לא איכפת לך, אני עדיין לכודה בתוך תא מטען של אוטובוס שדוהר, 
מי יודע לאן, בתי הפעוטה בת השנה בידיה של ילדה בת 12, שכאמור אפילו 
במצב  נמצאת  אני  ושוב  שניות.  עשר  למשך  אותה  לה  למסור  אם  היססתי 

בלתי נסבל של אימה נוראה, חרדה וחוסר אונים מאין יבוא עזרי.

ויודעת  הברזל  על  מכה  פעם  ומדי  נואשת,  בוכה,  כך,  נסעתי  שעה  רבע 
שמעתי  נעצר.  האוטובוס  סירנה.  קולות  שמעתי  ולפתע  שומע.  אינו  שאיש 
שלוש  מולי  וראיתי  בוכייה,  יצאתי,  המטען.  תא  דלת  נפתחה  ולפתע  קולות, 
ניידות משטרה. מסתבר שהילדה ההמומה התעשתה והחלה לומר לעוברים 
התקשרו  והם  הסיטואציה,  את  לקלוט  זמן  להם  לקח  קרה.  מה  ולשבים 
למשטרה. זו תשאלה את הילדה איזה אוטובוס זה היה. במפתיע היא זכרה 
את המספר, כך ידעו לפנות לחברה ולוודא היכן אמור להיות האוטובוס. הנהג 
השוטרים  פתחו  לכן  הנסיעה,  בשעת  לדבר  אמורים  אינם  נהגים  כי  ענה,  לא 

במרדף אחריו, ובאחד הצמתים פשוט הקיפו אותו והורו לו לעצור.

מתא  אותה  להוציא  נכנס  שוטר  "העגלה!"  נזכרתי:  ואז  לניידת  נכנסתי 
ארשה  לא  שכנראה  משהו  עוד  והנה  כך,  על  לחשוב  יכולתי  לא  אני  המטען. 
דואגת.  כולי  התחנה,  אל  משטרה  בניידת  חזרתי  לעולם...  לעשות  לעצמי 
וסביבה  שוטרת,  של  בזרועותיה  הייתה  שלי  התינוקת  בתחנה.  אותי  הורידו 
קהל של נשים מפנקות... "איפה הילדה!" שאלתי. "היא הלכה", אמרו לי. "אני 
עברה  שהיא  חושבת  אני  בפניה.  להתנצל  אמרתי. "וגם  לה'"  להודות  חייבת 

טראומה לא פחות ממני". אבל אף לא אחת ידעה לומר לי מי הילדה.

לדעת  כשנוכחתי  אחת.  בשנה  פשוטים  לא  דברים  עברתי  לחיי.  חזרתי 
אותי  שתשחרר  לסדנה  הלכתי  לרעה,  עליי  משפיעה  הזו  השעה  שרבע 
לא  הילדה  על  המחשבה  ועדיין,  בהצלחה.  די  נעשה  והדבר  הזו,  מהטראומה 
מי  בירור  לי  שיעשו  כדי  שבסביבה  מי  לכל  טלפונים  הרמתי  ממני.  הרפתה 
טלפון.  קיבלתי  שבועיים  לפני  אותה.  מחפשת  שאני  יפיצו  שפשוט  הילדה, 
חיפשתי  שלא  מסתבר  הילדה.  כאם  הזדהתה  הקו  של  השני  בצדו  האישה 
נכון. לו הייתי פונה למשטרה הייתי מקבלת מיד את שמה. ביקשתי לדעת מה 
השפיעה  שזה  בחרדה  ממש  עליה. "אני  השפיעה  הזו  הטראומה  ואיך  איתה 
עליה באופן חריג", אמרתי. "זה באמת השפיעה עליה באופן חריג", השיבה 
די  אך  במינה,  ומיוחדת  מצטיינת  ילדה  הייתה  הזו  שהילדה  מסתבר  האם. 
היא  במפתיע,  בהיר.  ביום  כרעם  עליה  נחת  הזה  האירוע  ומופנמת.  סגורה 
תפסה תושייה, תפקדה כמו בוגרת, פנתה לאנשים, הסבירה להם מה קרה, 
את  להם  להגיד  ידעה  הגיעה,  כשהמשטרה  התינוקת.  את  הרגיעה  ובינתיים 
מספר האוטובוס ואת שם החברה, וגם הציעה להם להתקשר לחברה ולברר 
היכן צריך להית האוטובוס ולעצור אותו. רק כאשר הגיעו מספר נשים ושכנעו 
מסרה  נעתרה,  היא  תבוא,  שהאמא  עד  התינוקת  את  יעזבו  לא  שהן  אותה 

אותה והלכה הביתה.

אתה,  יחד  הגענו  המשטרה.  לתחנת  אותה  הזמינו  אחדים  ימים  "לאחר 
תעודה  להם  הייתה  לא  שמעולם  אמרו  הם  הוקרה.  תעודה  איזו  לה  נתנו 
מהסוג הזה, והם היו צריכים לאלתר... ביתי חזרה עם הרבה כוח, במשפחה 
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וגם מבחינה חברתית הפכה לגיבורה, וכולם מדברים על התושייה ועל הבגרות 
שהיא גילתה באירוע. בקיצור", אומרת האם, "הסיפור הזה עשה לה רק טוב, 

אז את יכולה להיות רגועה לגמרי".

זה הסיפור. וכפי שהתחלתי אותו אני גם מסיימת.

בדרך כלל אתה כותב סיפורים עם התחלה רעה וסוף טוב. לפעמים ההיפך. 
את הסיפור שלנו, בעצם את שניהם, קשה להגדיר. כי הטוב והרע מעורבבים 
אחרי  גם  רע  להיות  ממשיך  וזה  רע.  זה  בתאונה.  מעורבים  היינו  בזה.  זה 
שקיבלנו פיצוי. אבל עברנו מחיי עוני לחיי רווחה. זה טוב וזה ממשיך להיות 
אישית  ואני  רע,  זה  אוטובוס.  של  מטען  בתא  נתקעתי  התאונה.  למרות  טוב 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

מוכרח  אני  באמונה.  אותי  שתחזק  חייב  אני 
מה  כל  על  מסתכל  עדיין  אני  בעצם,  כי  זה.  את 
איך  אחרת,  ח"ו.  השגחה  פה  אין  כאילו  שקורה 
שקורה  ממה  לפעמים  מתעצבן  עדיין  שאני  זה 

לי? הרי הכל אתה עושה לי?

תעזור לי להחדיר למוח וגם ללב שאתה אבא 
אני  מה  בדיוק  יודע  ואתה  הכל  את  פה  מנהיג 

צריך לעבור כדי שאזכה להתקרב אליך.

שמפה  שלמה  באמונה  להאמין  לי  תעזור 
תצמח הישועה שלי, דווקא בדרך הזו, דוקא על 

ידי הקשיים האלה.

להתאמץ  בך,  להאמין  להתאמץ  לי  תעזור 
להאמין שאתה לא עושה לי שום דבר רע בחיים. 
וכשקורים כל מיני שיבושים ועיכובים בתוכניות 
שלי, כשקורה ההפך ממה שביקשתי והתפללתי, 
של  המפתח  מלות  שלושת  את  לזכור  לי  תעזור 
כך  אחר  זה.  כל  קודם  רצה.  ה'  ככה  האמונה: 
להזכיר לעצמי שבעצם ה' רוצה את הטוב ביותר 
מה  נבהל?  אני  מה  נשבר?  אני  מה  אז  בשבילי, 

אני מתייאש?

תעזור לי אבא לזכור שאתה כל יכול, ואפילו 
שבדרך הטבע אני לא רואה שום סיכוי, אני חייב 
חשבתי  לא  שבכלל  דבר  תעשה  שאתה  להאמין 
האלה  ברגעים  השכל  את  לזרוק  לי  תעזור  עליו. 

מאמין  שאני  ולישועות  לפתרונות  גבול  אין  ואז 
בקריעת  כמו  ממש  אותי.  להושיע  יכול  שאתה 

ים סוף. 

תעזור לי אבי שבשמים להאמין שבחושך הכי 
גדול, ברגעים הכי קשים, אתה איתי, אתה יודע 

מה עובר עלי, אתה חי איתי את הצער שלי. 

תעזור לי אבא להפנים את האמת הזו שאין 
עוד מלבדך. כי זה עוד לא בתוכי. כי אני כל רגע 
זה  גם  עכשיו  שקרה  שמה  ושוכח  מתבלבל, 
מאתך. אני כל רגע רץ למטבח לאכול משהו כדי 
להוציא  כדי  טלפונים  מרים  עצמי,  את  להרגיע 
מהלב, עוד לא הגעתי לאמת הגדולה הזו של אין 

עוד מלבדו. תעזור לי להגיע אבא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

עדיין מתמודדת עם הטראומה הזו, אבל ילדה קטנה גילתה דרך המקרה את 
יכולותיה וקיבלה כוח ועצמה ששינו אותה לטובה. וזה טוב.

כעת אנו בתביעה מול חברת האוטובוסים, ומי יודע מה יקרה בסוף. אני 
יודעת שהחיים הם כמו תא מטען... על כורחך אתה חי... ומשעה שנולדת עליך 
הכל  רע.  או  טוב  הוא  לך  שקורה  מה  אם  בעצמך  להחליט  וחשבון...  דין  לתת 

מאיתו יתברך, ובסופו של דבר בני האדם ביכולתם להחליט מה לבחור.

אני בוחרת בטוב! 
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”עם לבן גרתי“ 
עם  כלומר  תרי“ג,  בגימטריא   - גרתי  רש“י:  מבאר 
למדתי  ולא  שמרתי  מצות  ותרי“ג  גרתי  הרשע  לבן 
שיעקב  מה  שכל  במדרש  מובא  הרעים“.  ממעשיו 
שמר זה רק את השבת. ואם כך יש לשאול: אם יעקב 
שמר רק את השבת, הכיצד ביאור זה עולה בקנה עם 

מאמר רש“י ששמר תרי“ג מצוות?
האדמו“ר  אל  בא  אחד  סיפור:  נביא  להבין  כדי 
מאמשינוב, וסיפר ששידך את בתו, ובתוך כדי דברים 
החל לשבח בפי הרבי את החתן, על כך שהוא מתמיד 
ובדבקות,  הנפש  בהשתפכות  מתפלל  וגם  גדול... 
ושיש לו מידות טובות, והרבי לא מראה כל סימן של 
התפעלות. כיון שראה שזה לא ”מרגש את הרבי, נאנח 
ואמר: ”רבי, החתן גם יודע לשיר יפה...“. לפתע אורו 
מעלה  זו  ”הא,  בקול:  קרא  והוא  האדמו“ר  של  עיניו 
מיוחדת!“ לפליאת הסובבים הסביר: זה שהחתן יושב 
זה  הרי  שבח,  לא  זה  מידות  לו  ושיש  ומתפלל  ולומד 
אמנם,  לעשותם...  יהודי  כל  על  שמוטלים  מהדברים 
לשיר יפה, זו כבר מעלה שלא מחויבים בה וזו אם כן, 

מעלה שאין להרבה אנשים...
אבינו  יעקב  השתבח  מה  השאלה:  נשאלת  כן  אם 
כל  על  חובה  הרי  זה  מצוות?  התרי“ג  את  ששמר 

יהודי?!
ניתן להסביר זאת על פי דברי הרמב“ם (הל‘ דעות):

”דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו 
אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו“ 

ללמוד  ולא  רשעים  בחברת  שלהיות  כן,  אם  יוצא 
היטב  מובן  כעת  הטבע.  נגד  בעצם  זהו  ממעשיהם, 
ללמוד  יכול  והייתי  גרתי“  לבן  יעקב, ”עם  שאמר  מה 
ממעשיו, ואף על פי כן ”תרי“ג מצוות שמרתי“, וזהו 

אכן שבח גדול למאוד. 
 – שהזכרנו  המדרש  את  ולהבין  להתחבר  ניתן  כעת 
שיעקב שמר שבת בלבד. יעקב אבינו היה כל השבוע 
בשדה, ולא ראה את לבן, ורק בשבת חזר לביתו. יוצא 
אלא  הניסיון,  את  לו  היה  לא  השבוע  ימי  שבמהלך 
רק בשבת. וזה מה שאמר המדרש, שבוודאי שיעקב 
בשאר  אבל  השבוע,  ימי  במשך  גם  התורה  את  שמר 
לבן).  עם  היה  לא  (שהרי  יתרון  בזה  היה  לא  הימים 
עיקר גדלותו היה בשבת בחברת אותו רשע ולא למד 

ממעשיו...

נלמד מהפרשה”כמים הפנים לפנים“

”וישתחו ארצה שבע פעמים עד גישתו עד אחיו.“
וכל  הוא  לו  והשתחווה  הרשע  לעשיו  יעקב  כך  כל  נכנע  מדוע  להבין  יש 

משפחתו שבע פעמים, וכי נאה לצדיק להיכנע לרשע?!
יהודי  התגורר  שבפולין,  ”שאדיק“  בעיירה  שהיה:  מעשה  ע“פ  לבאר  נראה 
שהפיל חיתתו על יהודי העיירה וצרות רבות גרם להם, והלשין עליהם בכל 
חוצפתו  ברוב  דורש  היה  המחפירה  התנהגותו  למרות  לשלטונות.  הזדמנות 
לתורה  ולהעלותו  הגדול  הכנסת  בית  של  במזרח  שבת  בכל  לשבת  לו  שיתנו 
נתמנה  ובמקומו  העיירה  רב  נפטר  מהימים  באחד  ביותר.  המכובדת  בעליה 
גמר  חוצפתו,  ועל  המלשין  של  מעלליו  על  וכששמע  תורה  מגדולי  אחד 
באחת  למעלליו.  קץ  ולשים  איש“.  מפני  תגורו  ”לא  מצוות  את  לקיים  בליבו 
השבתות הופיע הרב בבית הכנסת הגדול, וכאשר קרא הגבאי למלשין לעלות 
לתורה, היכה הרב בחזקה על העמוד שלפניו וזעק:“מה לך ולתורה הקדושה? 
לברך  לשלטונות,  ישראל  של  ונפשם  ממונם  שמסר  ומשוקץ  טמא  לפה  מה 
אך  הרב,  את  ולתקוף  להכות  בתחילה  ניסה  המופתע  המלשין  התורה?!“  על 
לפני  לא  ביהכנ“ס  את  עזב  אף  ובחרי  בכעס  ממנו.  זאת  מנעו  המתפללים 
זמן  לאחר  לקח...  אלמדכם  עוד  כאומר:  הקהל  כלפי  מאיימת  אצבע  ששלח 
מועט הוזמן הרב להיות מוהל באחד מכפרי הסביבה. כאשר עשה דרכו בלוית 
שניים מתלמידיו, הבחינו התלמידים בסוס הדוהר אליהם ועליו המלשין. פחד 
גדול נפל עליהם, אך הרב נשאר שליו ושאנן. הסוס התקרב אליהם והמלשין 
התלמידים  ולתדהמת  הרב  אל  מהירים  בצעדים  וניגש  בזריזות  ממנו  קפץ 
נעמד המוסר על יד הרב ובהתכופפו התחנן ואמר: ”מורנו ורבנו, סלח ומחל לי 
על כל מה שעוללתי וחטאתי נגדך.“ משסיים את דבריו עלה על סוסו ונעלם. 
המלשין,  אצל  שהתחולל  מהשינוי  נדהמים  התלמידים  את  הרב  וכשראה 
המלשין  את  ראיתי  כאשר  המאורע,  פשר  את  לכם  אסביר  להם:  ואמר  פתח 
מהתורה,  הפסוקים  באחת  הצלה  מפלט  חיפשתי  כנגדנו,  דוהר  הסוס  על 
והנה נזדמן לי הפסוק במשלי: ”כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם“, מיד 
התחלתי להרהר ולהפך בזכותו של אותו מוסר, כמה אומלל הוא וכמה זקוק 
לרחמים על שפל התהום שאליו התדרדר, ומי יודע, אולי אם היה מקבל חינוך 
רחמי  שנכמרו  עד  בזכותו  להפך  המשכתי  אחרת...  נראה  היה  בילדותו  נכון 
כמים  של  הכלל  כאן  פעל  שכך,  ומכיוון  עליו,  טינה  כל  מליבי  ונעקרה  עליו 
הפנים לפנים, ונכנסה גם בליבו מחשבה טובה והחל להרהר לימוד זכות עלי, 

והגיע לרגע של חרטה ובקשת סליחה.
יעקב  אל  המלאכים  באו  שכאשר  יעקב.  של  התנהגותו  פשר  נבין  זה  לפי 
וסיפרו לו: באנו אל עשיו אחיך, שאומנם עשיו שונא ליעקב, אך יעקב כפה 
לא  והתוצאות  ממש,  כאחיו  שנהיה  עד  עשיו  של  בזכותו  והיפך  מחשבותיו, 
שונא  שעשיו  שההלכה  ולמרות  ויחבקהו.  לקראתו  עשיו  וירץ  לבוא:  אחרו 

ליעקב, בכל זאת נכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל ליבו.
שונאים  לאדם  יש  שאם  הוא  ומנוסה  בדוק  דבר  זצ“ל:  מוולוזין  הגר“ח  וכתב 
וידונם  הם  גמורים  צדיקים  שהינם  בליבו  יקבע  אם  עימם,  להשלים  ומבקש 
לכף זכות עד שליבו יהיה שלם עמם אז מיד יתהפך ליבם להיות לו לאוהבים.            

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:02, ת"א 16:16



סיפור השבוע

היו  הסוגים.  מכל  נודדים  יהודים  מלאים  תמיד  היו  וילנה  של  המדרש  בתי 
באופן  נדבות  שקיבצו  עניים  היו  הפתחים,  על  שחיזרו  קבצנים  סתם  פה 
”גלות  שערכו  יראי-שמים  חכמים  תלמידי  והיו  כלה  להכנסת  פעמי“  ”חד 
מרצון“, כדי לייסר את הגוף ולזכך את הנשמה. המראה של יהודי זר, שלא 

מבני המקום, לא היה איפוא מראה נדיר בבתי המדרש הוילנאיים.
אף  תואם  נראה  לא  וילנאי,  מדרש  לבית  הימים  באחד  שנכנס  הזר  אולם 
מסוגלות  שהיו  השמש,  של  החדות  עיניו  לעיל.  שהוגדרו  מהסוגים  אחד 
לא  הוא  בתמיהה.  בזר  הביטו  אחד,  במבט  ”במקומו“  אחד  כל  להעמיד 
אם  אך,  סוחר.  אפילו  או  ”בעל-בית“,  נראה  הוא  הרגילה:  לתמונה  התאים 
כן מה הוא עושה באמצע היום בבית המדרש? היה זה יום חמישי בשבת. 
הזר התישב באחת הפינות, נטל גמרא והחל לומד בקול מתנגן, כשגופו נע 
סגר  מכן  לאחר  שעה-שעתיים.  למד  הוא  כך  המנגינה.  לקצב  ולכאן  לכאן 
את הגמרא, הוציא אוכל מצקלונו, נטל ידיו וישב לאכול. השמש, שכל הזמן 
הביט בזר, ניגש אליו עתה, אחרי שהלה בירך את ברכת המזון, נתן לו שלום 
מכניס  יהודי  אצל  או  המלונים,  באחד  לינה  מקום  לו  להזמין  אם  ושאלו 
אורחים. הזר השיב בתודה, אך הוא אינו זקוק לכל זה. מזונותיו עמו, הוא 

אמר, ולישון הוא יישן בבית המדרש.
מנחה- להתפלל  כדי  שנכנסו  יהודים,  המדרש  בית  התמלא  ערב  לפנות 
וערבית. ביניהם היה יהודי אמיד, בעל בעמיו, שנוהג היה להזמין אליו מדי 
האורח  כי  שאלתו,  על  להשיב  השמש  נאלץ  הפעם  לשבת.  אורחים  פעם 
היחידי הנמצא בבית המדרש הוא יהודי המסרב להיעזר בהכנסת אורחים. 
ניגש בעל-הבית האמיד אל הזר, בירכו לשלום והזמינו לעשות את השבת 
בביתו. גם לו השיב הזר, כדרך שהשיב לשמש: יש לו מה שהוא צריך, והוא 
להסתפק  מוכן  היה  לא  האמיד  המזמין  אולם   המדרש.  בבית  ללון  מעדיף 
בתשובה השלילית. הוא הפציר בזר, באומרו כי אחרי הכל אינו מבין, מדוע 
לא יתן יהודי ליהודי שני לקיים את מצוות הכנסת אורחים ומדוע שלא ישב 
שהיו  הללו,  הטענות  בלחץ  קודש?  שבת  על  ויתענג  היהודים  אחיו  בקרב 
כבדות-משקל, הסכים הזר להתארח אצל מזמינו לשלוש סעודות השבת, 

אולם הוא עמד על כך כי ילון בבית המדרש. וכך הווה.
עם אורחו לשיחה מעמיקה בדברי תורה  נכנס המארח  שבת  ליל  בסעודת 
ושמח לראות כי אורחו יודע הרבה וכי הוא איש חסיד ובעל מידות תרומיות. 
ברכת  עת  משהגיעה  אולם,  העריבה.  מהשיחה  מרובה  הנאה  נהנו  שניהם 
המזון, דוק של עצב ניכרו על המארח והוא נאנח מעומק הלב. האורח לא 
רצה לגלות סקרנות ועל כן לא אמר כלום. הדבר חזר ונשנה בסעודה השניה 
האורח  את  הבית  בעל  הזמין  השבת  צאת  אחרי  השלישית.  בסעודה  וכן 
להצטרף אליו למלווה מלכה והלה הסכים ברצון. כאשר חזר המארח ונאנח 

מרות, הרהיב האורח עוז בנפשו ושאלו לפשר הדבר.
עליהם  העלילו  ביש,  לעסק  נקלעו  למסחר  ושותפו  הוא  כי  סיפר  המארח 
היותם  למרות  בו.  אשמים  היו  שלא  בדבר  אותם  והאשימו  עלילת-שוא 
למאסר  אותם  ודן  יהודים  שונא  שופט  אותם  הרשיע  פשע,  מכל  חפים 
וקנס כבד. עתה נמצא הענין בערעור, בפני בית דין גבוה יותר, אך הסיכויים 

שיצאו זכאים הם קלושים ביותר.
בשמעו את סיפורו של המארח, אמר לו האורח, כי הוא הנו חסיד, מחסידי 
כך  כי  לליאזנה,  אליו  בדרכו  נמצא  הוא  ועתה  זלמן  שניאור  רבי  האדמו“ר 
בעצתי,  לשמוע  רוצים  אתם  ”אם  בשנה.  אחת  פעם  רבו  אל  לנסוע  מנהגו 
אמר, סעו שניכם לליאזנה, אל הרבי, ספרו לו את מה שקרה לכם, בקשו את 

עצתו ואת ברכתו. אני משוכנע כי הרבי יכול לעזור לכם“.
כדי  שותפו,  אל  הלך  הבית  בעל  ואילו  לדרכו  החסיד  הלך  היום  למחרת 
החסידית,  התנועה  של  בראשית  ימי  ההם,  בימים  הענין.  על  אתו  לשוחח 
החסידים  אל  שהתיחסו  היהודים,  בקרב  פופולרית  כך  כל  היתה  לא  היא 
בחשד גלוי. היו שחשבו כי החסידים אינם מקיימים את המצוות כראוי. אין 
פלא, איפוא, כי השותף לא היה מוכן להזדהות עם החסידים על ידי נסיעה 
לליאזנה. לבסוף הסכימו השניים להיוועץ בראש הקהל, ר‘ מאיר רפאלס, 
תלמיד-חכם גדול ואדם בעל ידיעות כלליות נרחבות, שכבר קודם לכן ניסה 
לסייע להם בענינם, אך ללא הצלחה. הם החליטו לשאול אותו, ומה שהוא 

יאמר – יעשו.
שאין  סבר  הוא  השותפים  להפתעת  אולם  חסיד,  היה  לא  רפאלס  מאיר  ר‘ 
כבר  יכולים  הם  מה  הכל,  אחרי  לליאזנה.  לנסוע  עיקר  כל  רע  רעיון  זה 

להפסיד?
אילו ידעו השניים על הנסיון, בו התנסה ר‘ מאיר לפני זמן לא רב, לא היו 
מתפלאים על ששינה את דעתו לגבי חסידות וחסידים. ר‘ מאיר לא סיפר 
לשניים, כיצד שימש הוא עצמו אמצעי בידי הרבי מליאזנה, ששיחרר עגונה 
מכבלי עגינותה בצורה מופלאה ביותר. מאז אותו מקרה שינה ר‘ מאיר את 
יחסו אל הרב, אם כי הוא עדיין לא השתכנע לגמרי ולא הפך לחסיד. עתה 
של  כוחו  את  שוב  לנסות  חשב,  הוא  כך  מצויינת,  הזדמנות  לידיו  הגיעה 
הרבי. את מחשבותיו אלו שמר ר‘ מאיר לעצמו ואילו לשותפים הוא אמר כי 
רק נס יכול לעזור להם. אני אינני עושה-נפלאות, אמר, אולי הרבי הוא כזה 

מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא
ומדוע שלא תסעו אליו? וכי מה יש לכם להפסיד? השניים נסעו לליאזנה, 
נכנסו אל הרבי וסיפרו לו על מצבם המיואש. הרבי הקשיב לדבריהם ובדברי 
תשובתו אמר: ”אני רואה כי שניכם תלמידי-חכמים הנכם ובקיאים בהוויות 
עולם. האם יודעים אתם את פירושו של מאמר חז“ל ”מלכותא דארעא כעין 
מלכותא דרקיע“? במה דומה שלטונו של מלך בשר ודם למלכותו של מלך 

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא?
השם  כאשר  הרבי,  אמר  לכם,  אסביר  אני  יודעים.  הם  שאין  הודו  השניים 
אותו  ושלח  הסנה  מתוך  רבנו  משה  בפני  הראשונה  בפעם  הופיע  יתברך 
רבנו,  משה  שאלו  מצרים,  משיעבוד  ישראל  בני  את  להוציא  כדי  למצרים, 
יתברך,  השם  ענה  זה  על  להם?  אגיד  מה  השם,  לשם  ישאלו  אם  יהיה  מה 
כי שמו הוא סוד, כי כבודו מלא עולם והשגחתו פרושה על כל העולם, אך 
את שמו אין לבטא. אין הוא ניכר בשמו, כי אם במעשיו וניתן לקרוא לו רק 
שכינה אלוקית. הוא הדין למלך בשר ודם – סיים הרבי – למרות שיש לו שם 
פרטי משלו, בכל זאת כולם קוראים לו ”הוד מלכותו“. ולמרות שנתיניו של 
המלך אינם מכירים אותו אישית ואף לא יכולים לקרוא בשמו, בכל זאת הם 
לכו  הרבי –  סיים  עתה –  ומסירות.  באהבה  מלכותו  את  עצמם  על  מקבלים 

הביתה וביטחו בה‘ שיהיה בעזרכם.
בירכם  לא  עצה,  להם  נתן  לא  הרבי  נפש.  במפח  ליאוזנה  את  עזבו  השניים 
הרבי  לדברי  כי  להם  היה  נראה  דבר-תורה.  השמיע באזניהם  רק  כלום,  ולא 
מאמר  של  פירושו  את  יודעים  הם  עתה  להם.  שצפוי  למשפט  קשר  כל  אין 

חז“ל אך באיזו צורה זה יעזור להם?
שלא  הנסיעה  ידי  על  היקר  זמנם  את  שהפסידו  כך  על  הצטערו  השניים 
את  לו  וסיפרו  רפאלס  מאיר  רבי  אל  נכנסו  לוילנה,  חזרו  הם  דבר.  העלתה 
לעשות.  יכול  הוא  מה  וכי  בכתפיו.  משך  רק  מאיר  ר‘  הרבי.  אצל  קורותיהם 
את  לשלוח  היה  שחבל  המחשבה  עברה  ובמוחו  חשב  זה,  לא  זה  כנראה 

השניים לליאזנה.
יום המשפט קרב והלך. שני השותפים נסעו לפטרבורג הבירה. עורכי-הדין, 
אותם שכרו להגנתם, לא מצאו שיש מקום רב לתקווה. לכל היותר הם יכלו 
לנסות  להם  הציע  הדין  מעורכי  אחד  המאסר.  בעונש  להפחתת-מה  לקוות 
את  בפניו  ולשטוח  ובעצמו  בכבודו  המשפטים  מיניסטר  ידי  על  ולהתקבל 

טענותיהם. 
המשפטים  מיניסטר  כי  לברר  השותפים  בידי  עלה  ודרישות  חקירות  אחרי 
מטייל בפארק מסויים מדי בוקר, לפני לכתו למשרדו. הם שיחדו את שומר 

הפארק ונכנסו בשעה מוקדמת, כדי להמתין למיניסטר.
הם לא ידעו כי מיניסטר המשפטים לא הרגיש טוב בבוקר זה ונשאר בביתו. 
אולם, לעומת זאת, עבר בפארק לגמרי במקרה מיניסטר החינוך, והם חשבו 
ואחרי  החינוך  מיניסטר  את  ”תפסו“  הם  מחכים.  הם  לו  האיש,  הוא  שהוא 
הנה  כי  ואמרו  טענותיהם  את  בפניו  שיטחו  שלהם,  ההעזה  על  שהתנצלו 
למאסר.  מלהישלח  מפשע  חפים  אנשים  שני  להציל  יכולה  התערבותו  רק 
המיניסטר שמע אותם בסבלנות אך לבסוף אמר להם כי טעות בידם, הוא 
אליו  שייך  לא  זה  ענין  וכי  החינוך  מיניסטר  אלא  המשפטים  מיניסטר  אינו 

והוא לא יכול לעזור להם במאומה.
באומרו את דבריו, המשיך המיניסטר ללכת. בעוד השניים נשארו קפואים 
על מקומם ונרעשים. לא עברו אלא דקות אחדות, והם עדיין לא התאוששו 
מהמכה שהונחתה עליהם והכזיבה את כל תוחלתם והנה שומר הפארק בא 

אליהם בריצה ואומר להם כי המיניסטר מבקש לראותם תיכף ומיד.
הוא הוביל אותם אל הספסל, עליו ישב מיניסטר החינוך, אותו פגשו קודם 
רואה  אני  ”הנה  להם:  ואמר  יפות  פנים  בסבר  אותם  קיבל  המיניסטר  לכן. 
בפניכם,  שאציג  השאלה  על  להשיב  תוכלו  אם  מלומדים.  יהודים  שאתם 
אביא בעצמי את ענינכם בפני הוד רוממותו הצאר ואמליץ שיתנו לכם חנינה. 
הנה, לפני ימים מספר שאל הצאר, ירום הודו, אותי ואת חברי המיניסטרים 
להסביר מאמר שכתוב בתלמוד שלכם ואיש לא היה מסוגל להשיב. המאמר 
היינו  אותו,  לי  תסבירו  ואם  דרקיע“,  מלכותא  כעין  דארעא  ”מלכותא  הוא: 
אעשה  השמים,  למלכות  ודם  בשר  מלך  של  מלכותו  דומה  במה  שתבהירו 

לכם כפי שהבטחתי“.
עיני השותפים אורו. הם נזכרו בהסברו של הרב מליאוזנה, אשר לכאורה לא 
היה כל קשר בינו לבין הענין שלהם. הם הסבירו למיניסטר את מה ששמעו 
ממנו  הסתירו  ולא  כולו,  הסיפור  את  לו  סיפרו  הם  זאת  עם  יחד  הרבי.  מפי 

מאין ידוע להם ההסבר על מאמר מוקשה זה.
המינסטר התרשם מאד ממה ששמעו אזניו. הוא הביע תקוה כי יעלה בידו 
ששוב  לשותפים  והבטיח  מליאוזנה  הקדוש  הרבי  את  להכיר  הימים  באחד 
בידידות  מהם  נפרד  המינסטר  שלהם.  למשפט  בקשר  לדאוג  מה  להם  אין 
והלך שמח וטוב לב, ישר אל הצאר, כדי לספר לו את הסיפור המופלא ואת 
תשובתו המוכנה על שאלתו. נקל לתאר כי לשמחתם של שני השותפים לא 
היה גבול. הם חזרו לוילנה ומיהרו לביתו של ר‘ מאיר רפאלס. לאחר ששמע 
את סיפורם של השניים, לא נותרו בלבו של ר‘ מאיר כל ספקות הוא נסע מיד 

לליאוזנה והפך לחסידו הנלהב של האדמו“ר הזקן.



”ויחץ את העם אשר אתו ואת הבקר והגמלים לשני מחנות“
יעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו בדורון, בתפילה ובמלחמה. לקראת המלחמה הצפויה לו הוא מחלק את ילדיו ואת נשיו, ואף 

את צאנו ורכושו לשני מחנות. מתוך כוונה שאם יבוא עשיו על המחנה האחת ויכה בו – יהיה המחנה השני לפליטה.
ביאר על כך בספר ”עבד המלך“:

למדה תורה דרך ארץ שלא יהיה אדם נותן את כל ממונו בזווית 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“.

ובספר ’ומתוק האור‘ מובא: יעקב אבינו העניק במעשיו עצה טובה להגנת הרכוש על ידי חלוקתו לשניים, ושמירת כל אחד מן 
החלקים באופן אחר ובמקום שונה, כך שאם יאבד חלק אחד, יעלם או יגנב – יוותר החלק הנוסף.

בהקשר לכך מספר הרב מונק שליט“א בספרו ”דרכי נועם“ את המעשה הבא:
סוחר אחד נסע למקום רחוק עם סכום הגון באמתחתו, ולא ידע מה יעשה בו. מחד 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.

כעבור פרק זמן כלשהו שב הסוחר למקום המטמון, והנה – שוד ושבר – הכסף איננו!
הוא הביט כה וכה, והנה הבחין כי בקיר הסמוך קים חור אשר בעדו ניתן לצפות על האיזור כולו, כולל שטח הקרקע בה הוטמן 

הכסף... 
מיהר היהודי אל בעל הבית שגר בסמוך ואמר לו: ”ראה אדוני, זה מקרוב באתי להתגורר כאן, ואיני מכיר איש עדיין. ברשותי שני 
במקום  מכבר  זה  טמנתי  הזהובים  מאות  חמש  של  הארנק  את  זהובים.  אלף  של  והשני  זהובים,  מאות  חמש  של  האחד  ארנקים, 
מסתור, ועתה אני מסתפק מה לעשות בארנק השני, האם כדאי להטמינו אצל הארנק הראשון, או שמא עדיף להפקידו בידי אחד 

מתושבי 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 במטמון, ויגלה כי רכושו נעלם לו, וודאי לא יטמין 

את הארנק השני באותו מקום...
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 למקומו, ומיהר חזרה לביתו...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

מחיר מיוחד לנרשם לשבת התאחדות עד יום ג‘
שהמקדים  פרסמו  השבת  מארגני  רחוק.  במושב  והתאחדות  התעלות  לשבת  הרוחני  הצוות  עם  יחד  יוצאים  הישיבה  בחורי  שאלה: 

להירשם לשבת עד יום ג‘ בערב ישלם רק 80 ₪ והנרשם לאחר מכן ישלם 100 ₪. האם יש בזה איסור ריבית. 
תשובה: אם אין צריך לשלם בעת ההרשמה, ומספיק להירשם כדי לקבל את ההנחה- אין בזה איסור.

אם המבצע הוא רק למי שמשלם בעת ההרשמה- אם המארגנים מוכנים לקבל גם צ‘יק דחוי לעוד כמה ימים- מותר. 
אבל אם המבצע הוא רק למי שמקדים לשלם במזומן- אסור. 

סברת הדברים: נפסק בשו“ע (סי‘ קעג סעי‘ ז) שאסור להוזיל את המחיר למי שמקדים לשלם, ואפי‘ באופן שיש למוכר את החפץ אם 
מפרסם שני מחירים מחיר אחד למקדים לשלם, ומחיר  אחר למאחר לשלם- יש בזה משום ריבית.

עבור   ₪ של 80  מחיר  מחירים  שני  שמפרסמים  כיון  מ“מ  וכדו‘,  המקום  את  שכרו  שכבר  מפני  לו  כיש  נחשב  אם  אף  זו  במעשה  ולכן 
המקדים לשלם ומחיר יקר למאחר לשלם – יש בזה משום ריבית. ובפרט שהתשלום הוא גם על נסיעות ואוכל וכדו‘ שאין להם עכשיו 

למארגנים, ואם כן גם כשאינו מפרש שני מחירים אסור, כמבואר בשו“ע (סי‘ קעה סעי‘ א).  
אולם אם מוזילים למי שנרשם עד יום ג‘ ואין צריך לשלם בעת ההרשמה אין בזה איסור, דהרי ההוזלה הוא עבור ההרשמה ולא עבור 
הקדמת המעות, והם רק רוצים לדעת כמה בחורים מגיעים לשבת שיוכל להתארגן כראוי, כמה מנות להזמין, ואיזה אוטובוס צריך וכו‘, 

ואין כאן הקדמת מעות. 
אבל אם צריך לשלם בעת ההרשמה, ואין מוזילים עבור ההרשמה בלבד, אזי אם מסכימים לקבל גם ציק דחוי – אין בזה איסור, דהרי 
מוכח מזה שההוזלה אינו עבור הקדמת המעות שהרי גם כשמשלם בציק דחוי- שאין בזה הקדמת מעות מוזילים, ונראה מזה שההוזלה 
אם  ולכן  הנרשם,  רצינות  את  לראות  רוצים  ואם  להגיע  הנרשם  את  מחייב  אינו  תשלום  ללא  שהרשמה  אלא  ההרשמה  עבור  רק  הוא 

רוצים שהנרשם ישלם, אבל ההוזלה אינו עבור הקדמת המעות. 
הלוואה  כשיש  רק  מוזילים  שהרי  איסור,  בזה  יש   - מראש  במזומן  שמשלם  למי  רק  ומוזילים  דחוי  ציק  לקבל  מסכימים  אינם  ואם 

והקדמת מעות.
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“
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