
4:025:165:55
4:165:185:51
4:065:165:51
4:175:195:52
4:015:175:54
4:195:185:54

 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 



   

סימניה שמסרה זכר: "י"רש כותב". רחל את אלוקים ויזכור"
 ".ללאה
לקבל בכדי שנים שבע להמתין רחל נאלצה מדוע, הקושיא ידועה

 ?מעשיה על גמול תשלום
* 

עמד הישיבה ראש. הסתיימה הישיבה בהיכלשחרית תפילת
בחברותא ולמד אליהו ישב, מאחוריו. תפיליו את וקיפל במקומו

 .י"בחורש הקבוע שיעורו את
של שטר מארנקו שלף הוא, הישיבה ראש לו קרא, לימודו כדי תוך

עכשיו סע. "מובנות בלתי הוראות צרור ירה ומיד שקל חמישים
לדבר רוצים הם, בגאולה' יהגה ובתורתו' למשרדי גש, לירושלים

 ".איתך
מה מושג של צל היה לא. מהלך לרובוט הפך הוא רגע מאותו
 .ממנו רוצה הישיבה ראש
את לנחש לנסות זמן מספיק לו היה הארוכה הנסיעה כדי תוך
לאירועים זה את קשר טבעי באופן. התמוהה הנסיעה פשר

 .האחרונים הימים של המסעירים
לדרבן בכדי קם אשר הארגון של שמו זה -" יהגה ובתורתו"

הצטרפו ישיבות עשרות. הלימודים כל על ולשנן לחזור תלמידים
 .למגמה
בחור למנות בארגון החליטו, הארגון מטרות את לקדם רצון מתוך

את בונה הוא. מגוון הינו האחראי של תפקידו. הרוחני לאחראי
,המבחנים מועדי על אחראי הוא, הישיבות בכל החזרות תוכנית

כל בפני שיחה ומוסר בישיבות לבקר נוסע אף פעם מדי
של המרכזי כדובר משמש אף המסיבות במהלך, התלמידים

 .ועוד ועוד, הארגון
המעמד מלבד. ביותר נחשק תפקיד הינו, האחראי תפקיד
משמש שהתפקיד שלוחשים כאלו יש, אליו שנלווים והיוקרה
לכולל להתקבל מבקש אתה. העתידיים לחיים אדירה כמקפצה

היותך עובדת, שהיא כל תורנית למשרה להתקבל ברצונך, פלוני
 .השערים כל את פותחת הארגון אחראי
כל מעורבים שבו בחירות תהליך ידי על מתנהל האחראי מינוי
מכינים. בארגון הרשומות הישיבות בכל הרוחני הצוות חברי

הנדרשים הקריטריונים על העונים הבחורים כל של רשימה
.המועמדים כל מתוך אחד לבחור כולם מתבקשים ואז, לתפקיד
 .הנחשק בתפקיד זוכה הוא, הקולות מירב את שמקבל הבחור

לשמש יכולים גדולה בישיבה' ג משיעור בחורים רק, הכללים לפי
,כן לפני שלוש או ששנתיים בחורים יש זאת ובכל, בתפקיד
 . לתפקיד ראויים שהם להוכיח כדי מאמצים משקיעים

מן להתרשם ואם, לתפקיד מועמדות שהגישו אלו בין היה - אליהו
 .רבים סיכויים לו היו, שלו והאופי האישיות
כוסו הישיבה קירות. נגנז שחלומו אליהו הבין בלילה אתמול

מתיקות" מישיבת ויינגרוב לשמואל ענקיות ברכה במודעות
 .הסאגה תמה ובכך, היבחרו לרגל" התורה
 ?לירושלים כעת מוזמן הוא מה לשם, ובכן

טעויות יש. האדם בריאת עם יחד לעולם באו- אנוש טעויות
לאחראי הבחירות במהלך שקרה מה. קריטיות טעויותויש קטנות
 .קריטית טעות זו, הארגון

,לתפקיד וזכה ניצח הוא שבבחירות, אליהו שמעהארגון במשרדי
בחוסר. טעות ביצע המודעות את שהדפיס שהגרפיקאי אלא
,האתמול בליל הישיבות לכל המודעות כל הגיעו לבשימת

שמואל של בחירתו את הלילה כל חגגו" התורה מתיקות"ובישיבת
 .ויינגרוב

הגלגל את להחזיר. 1: אפשרויות שתי אליהו שלבידיו ניתנו כעת
 .שמואל עבור לוותר. 2. אחורה

מלחמה. זה את הרגיש הפעם', היצר מלחמת' על שמע פעם אם
 .בקרבו התחוללה אדירה
רגש!', תוותר אל, שלך העתיד זה? פתאום מה: 'אומר ההיגיון

זה, לשמואל את לעשות יכול לא אתה: 'אומר היהודית הרחמנות
 '.אותו ישבור מאוד
ובכל. אחד לאף מילה יגיד לא הוא. לוותר בסוף החליט אליהו
נבחר שהוא שמאשר מודפס דף לקבל: אחת בקשה לו היתה זאת

להטמין קדישא מהחברא אבקש אולי. "כך על ושוויתר לתפקיד
 .נימק -?" שלי בקבר הדף את

של להתפאר ידיו מעשי לישיבה להגיע החלו, מכן לאחר חודש
יפה מכתב וגם, המבחנים מועדי, שהכין החזרה תוכניות. שמואל

את שאלו חברים כאשר. שפתיים נשך אליהו. הישיבה תלמידי לכל
.ולהללו לשבחו מאוד השתדל, החדש האחראי על דעתו חוות

התקבל הוא, בישיבה לביקור שמואל הגיע מכן לאחר חודשיים
לו היתה. חבריו בין ישב אליהו. דרשה נשא ואף פתוחות בזרועות
.מילה אמר ולא שפתיים נשך שוב אבל, דבריו על ביקורת הרבה
 .טבעיים-על בכוחות בעצמו שלט שנה חצי במשך
 .מאוד קשה רגע הגיע אז אבל

מנת על' ג שיעור תלמידי את וכינס, בישיבה לביקור הגיע שמואל
 .הארגון הישגי את לייעל כיצד לדון
.החזרה בתוכנית שהוא כל שינוי אליהו הציע הדברים כדי תוך

שלי במקום תשב כאשר: "ואמר להצעתו בזלזול התייחס שמואל
 ".השינוי את תנהיג
 !יותר יכל לא הוא! זהו
עכשיו הייתי רציתי רק לו. "להתפרצות עדים וחמישה עשרים היו

 ".שלך במקום יושב
את שלף אליהו. בחדר אדירה סערה פרצה שניות מספר בתוך
לראשות נבחר באמת מי לכולם והוכיח, הארגון של הרשמי הנייר

 .הארגון
הקולות נשמעו מאוד מהר. הישיבות בכל חיש התפרסם הסיפור
וביקורת להג חיצי, לתפקיד המתאים הבחור את בחרו לא שאכן
יכל לא שמואל. עבר בכל נשמעו שמואל של התנהלותו נגד

אנונימית בישיבה ללמוד עבר ימים מספר ולאחר, בכך לעמוד
 .לארץ בחוץ

.זכותו על עומד היה בהתחלה שכבר בתנאי. צדק אליהו - למעשה
מביש למסע בסוף הפך, מצידו הוויתור של הנאצל המעשה כי

 .שמואל עבור ביותר ומחפיר
* 

 :לתרץ שמעתי כך
היו לא, לרחל מסר שיעקב שהסימנים, הקדושים בספרים מובא
הבינה זו כאשר. רחל את לימד שיעקב' היהודי הבית הלכות' אלא

לאה שכאשר חששה, במקומה לאה את להכניס שמתכוונים
ולימדה הלכה, ולכן. תיכשל היא ההלכות ידיעת במבחן תעמוד
סוף עד. הסימנים שאלו תדע שלאה מבלי, ההלכות כל את אותה
 .למענה וויתרה שרחל לאה ידעה לא ימיה
ברחל לאה הטיחה, הדודאים מעשה בעת מכן לאחר שנים כמה

לאה?!", בני דודאי את גם ולקחת אישי את קחתך המעט: "ואמרה
 .רחל של באוהלה שכב שיעקב על התלוננה
אני. "העוצמה בכל ללאה להחזיר צריכה רחל היתה, לכאורה
היית - רציתי רק לו. למענך ויתרתי אני והרי?! אישך את לקחתי
ישכב לכן: "ואמרה שפתיים נשכה, רחל אבל". לעשיו נשואה היום
 ".הלילה עמך

באה אלא, פעמי חד היה לא שהוויתור, רחל הוכיחה הזה בנסיון
סוף עד הוויתור עם התמידה היא. רחמנות של אמיתי ממקום

 .מעשיה עבור לה לשלם הזמן היה כעת, ולכן. חייה

gilayon12@gmail.com 

 נלקט מתוך הספר החדש שיצא לאור בקרוב בס"ד
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 (כח, י)  חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא

 במדרש תנחומא: "זה שאמר הכתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך".
שהנה יכול היה לומר "ויצא יעקב מבאר שבע  "תמימי דרך",ביאר בספר 

", החרנ ךלוילחרן", ואם היה כתוב כן, יוצא שהאותיות י' ו' ה' ך' מיותרים: "
לאך הממונה על קפיצת הדרך, ובספרים הקדושים מובא שהשם יוה"ך זה המ

", ובזה מובן המדרש, שהיה קשה ךל היצו ומלאכי יושם זה יוצא מהפסוק "כ
למדרש על ייתור האותיות הנ"ל, ומתרץ שהכתוב רימז על המלאך שממונה על 

 הדרך שנתלווה איליו, וכפי שיוצא מהפסוק כי מלאכיו וכו'.
 , פר' ברכה) "במדרשבספה"ק אוהב ישראל הביא לבאר בזה כך: (ליקוטים

 הלכה ורבים יחיד הלכה ומאי. הלכה דבר מתוך אלא יפטר אל מחבירו הנפטר
 ת"ס מן היוצא ך"יוה הוא הדרך שמירת של שם כי' פי. המדרש ל"עכ. כרבים
 לכה"ה רבים"ו חיד"י של ת"ר והם, לך יצוה מלאכיו כי) יא, צא תהלים( מפסוק

 זה. שם כ"ג שהוא רבים"כ
תפוחין", מביא בשם הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א, שסיפר, בספר "חקל 

שפעם נסע הרה"ק החוזה מלובלין עם כמה מחסידיו, והיה זה ביום שישי, וכבר 
נתאחרה השעה, פנו החסידים אל רבם ואמרו, שבדורות הקודמים, במצב כזה 
היו הצדיקים עושים קפיצת הדרך, נענה החוזה מלובלין ואמר "יא ווער כען 

נט" (כן, מי יכול היום), ולפתע ראו שהגיעו למחוז חפצם מוקדם בהרבה היי
יינט" כיון החוזה מלובלין הען כוער וא ימהמצופה, ולאחמ"כ אמרו שבדבריו "

     את השם הנזכר, יוה"ך' שמסוגל לקפיצת הדרך.  
 (ציוני תורה)

  (כח, כ)ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש 
ין הוא מבקש מותרות, רק לחם לאכול ובגד יעקב אבינו מסתפק במועט, א

ללבוש. הסבא מקלם זצ"ל שואל, הרי הרמב"ם אומר שמה שאדם מוכרח ואינו 
יכול להסתדר בלי זה, מובטח לו שהקב"ה יתן לו, א"כ הרי יעקב בטוח שאת 
המעט שהוא צריך בשביל להחיות את נפשו, יקבל מהקב"ה, א"כ מה היתה 

 ובגד ללבוש". בקשתו "ונתן לי לחם לאכול 
והתירוץ, יעקב אבינו שעוזב את ביתו של יצחק, בית המלא קדושה וטהרה, 
והולך ללבן הרמאי העובד ע"ז, מפחד הוא שמא הקירבה עם לבן תשפיע עליו 
לרעה, ומבקש הוא מהקב"ה שאף בזמן שהוא יחזור מלבן: "ונתן לי לחם לאכול 

לעצמי את הלחם ואת הבגד,  ובגד ללבוש". פירוש: שאני ירגיש שלא אני נותן
ןלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא שארגיש שהכל נותן לי הקב"ה. 
וזה ביקש יעקב אבינו, שהוא ישאר באותה מדריגה שהוא נמצא עכשיו ולא 
ישפיעו עליו מעשיו הרעים של לבן. כי האיש שיש בו הרבה אמונה מרגיש שלא 

נותן לו הקב"ה, ובשעה שהאדם יתבונן בזה,  הלחם ולא הבגד הם שלו, אלא הכל
 יראה בצורה אחרת הברכה שמברך על הלחם והברכה שמברך מלביש ערומים. 

 (דברי מוסר)
 מראשתיו וישם המקום מאבני ויקח השמש בא כי שם וילן במקום ויפגע

 ):יא, (כח :ההוא במקום וישכב
 חיות מפני שירא לראשו סביב מרזב כמין עשאן - מראשותיו וישם וברש"י:

 וזאת ראשו את צדיק יניח עלי אומרת זאת זו עם זו מריבותהתחילו רעות
 שם אשר האבן את ויקח' שנא וזהו אחת אבן ה"הקב עשאן מיד יניח עלי אומרת

 :מראשותיו
אם הניח את האבנים סביב לראשו, מה יש להם  -יש להבין בדברי רש"י: א

ממתי שמענו  –לריב "עלי יניח צדיק ראשו"? הרי לא שם כרית אלא גדר!. ב 
 ל אמת לאמיתה אף שלא שמענו כן"בוודאי שדברי חז[שאבנים יכולים לריב? 

מה עניין של "מריבה" יש  –ג  ]זולתם, אמנם אפשר לבאר בדרך נוסף, כדלהלן
כאן? הרי דבר זה תלוי ביעקב היכן שיחליט שם יניח את ראשו, מילא אם היה 

 מילא, אבל 'מריבה' מהיכי תיתי? –ים היו במתח רב מי יזכה אומר שהאבנ
(חולין צא) עמד על השאלה הראשונה (וכן ברא"מ עיי"ש)  במהרש"אהנה 

 י"כפרש' כו מרזב כמין שעשאן מפורש ר"בב'. כו ראשו צדיק יניח וכתב: עלי
 הניח האבן אותו וסביב עליו ראשו להניח אחד אבן מלמטה שהניח והוא בחומש
' א דף שיש מרזב כמין דפנות' ג שנעשו עד צדדים' מג בגובה אבנים הרבה

 שהניח אבן אותו עם מריבות אבנים כל התחילו מצדדין דפנות' וג מלמטה
ל"ר' אבאבןנבלעיםוכלןעדראשואתצדיקיניחעליאומרת' אכלמלמטה
 ם"הרא ודברי כלן על ראשו שיניח כדי שלמטה אחת אבן באותה נבלעו שכולן
  :להאריך ואין מבוררים אינם בזה

הונח לנו השאלה הראשונה לפי דברי המהרש"א, אך שאר התמיהות נראה 
 ליישב עפ"י דברי המהרש"א וכדלהלן:

כו וכן בזבחים נג וביומא יב מביאה המחלוקת אם ירושלים  הגמרא במגילה
  נתחלקה לשבטים":

 יהודה ורבי לשבטים ירושלים נתחלקה לא סבר קמא תנא קמיפלגי במאי
 של בחלקו היה מה דתניא תנאי דהני ובפלוגתא לשבטים ירושלים נתחלקה סבר

 ובית והיכל אולם בנימין של בחלקו היה ומה והעזרות הלשכות הבית הר יהודה
 בנימין של בחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאת היתה ורצועה הקדשים קדשי
 חופף שנאמר לבולעה יום בכל עליה מצטער הצדיק בנימין והיה בנוי מזבח ובה
 לא סבר תנא והאי לשכינה אושפיזכן ונעשה בנימין זכה לפיכך היום כל עליו

 לשבטים. ירושלים נתחלקה
רואים מדברי הגמרא שבעבור השתוקקותו הרבה של בנימין בשבילה זכה 

 להשראת השכינה בחלקו. וכן כתבו המפרשים שם.
נתחלקה לשבטים, היכן מצאנו את אבל לפי המ"ד שירושלים לא 

 השתוקקותם להשראת השכינה שבשבילה זכו לכך?
אפשר לומר שזה היה כאן העניין עם האבנים, על פי דברי המדרש רבה 

אבנים  12שמביא כמה שיטות כמה אבנים שם מראשותיו ואחת השיטות שהיו 
 ה.-כנגד שניים עשר שבטי י

תחת ראשו ושאר האבנים היו והנה לפי דברי המהרש"א לקח אבן אחת למ
מסביב, וכאן היה הויכוח בין השבטים שבא ראובן ואמר האבן אשר יעקב יניח 
ראשו עליה היא המכוונת נגד שבט ראובן ושאר השבטים אבנם מונח סביב, בא 
שמעון והתחיל מריב איתו שהאבן מתחת ראש יעקב היא כנגד שבט שמעון וכו', 

צדיק ראשו", דהיינו שהאבן שיעקב מניח ראשו  כך כל שבט ושבט טען "עלי יניח
עליה היא המכוונת לשבטו. ובזה הרווח לנו שלא היה צורך שהאבנים יזוזו מכאן 

 להתם ואף לא יפתחו את פיהם אחד לשני.
מה עשה הקב"ה? כיוון שראה השתוקקותם של כל השבטים לזכות 

ך לא נתחלקה להשראת השכינה, עשאן לאבן אחת ואמר שכולם יזכו בכך, ולכ
ירושלים לשבטים שכן מכולם זכו, וזהו אמרו "האבן אשר שמתי מציבה יהיה 
בית אלוקים" דהיינו שכמו האבן האחת המכוונת נגד כל השבטים כך בית 

      האלוקים בחלקת כל השבטים.
 (ציוני תורה)

 (כט, יג) האלה הדברים כל את ללבן ויספר
 ממונו ושנטלו אחיו אונס מתוך אלא בא שלא - ללבן י, "ויספר"כתב רש

 אליעזר אמר ריקניות בידים שבא לפי א"ממנו".   ולעיל (פסוק יא) הביא רש"י "ד
 שרדף לפי. כלום בידי אין ואני ומגדנות וצמידים נזמים בידיו היו אבא אבי עבד

 של בחיקו אליפז שגדל ולפי והשיגו להורגו אחריו אביו במצות עשו בן אליפז
 שבידי מה טול יעקב לו אמר אבא של לציווי אעשה מה ל"א ידו משך יצחק
 כמת". חשוב והעני

הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל סיפר ששאל פעם את הסטייפלער, איזה מעלות 
צריך לחפש כשרוצים לבחור חתן, אמר לו הסטייפלער שכשבוחרים חתן, לא 

טובות,  צריך לבדוק עילוי גדול, רק צריך לבדוק שלשה דברים, שיהיה לו מידות
שיהיה מתמיד, ושיהיה לו שכל הישר. אבל לא צריך להיות גאון. וסימנך "משה" 

תמדה, אמר הגרמ"מ שאלתי את הסטייפלער, אם יש לו הכל ישר ושידות, מ
שכל הישר, והוא גם מתמיד, למה צריך שיהיה לו מידות טובות? הרי התורה 

נה לו הסטייפלער, מעדנת את האדם?! ע"י תורה האדם מקבל מידות טובות. ע
אכן התורה מעדנת את האדם, אבל זה לא מספיק, אם האדם לא מתייגע לשנות 
את המידות ולשפרן, התורה לבד, זה לא מספיק. והביא לו ראיה מהפרשה שלנו, 
אליפז למד אצל זקינו יצחק, ומה למד אצלו? "לא תרצח". וכי את הלאו של "לא 

? הוא למד שאסור להיות רוצח, ושודד תגזול" ו"לא תגנוב" הוא לא למד אצלו
 מותר כן להיות?

מה התירוץ? אם הוא לא היה לומד תורה הוא היה רוצח, אבל היות שלמד 
תורה, והתורה מעדנת את האדם, אז זה הועיל לו להוריד אותו מדרגת "רוצח" 
לדרגת "שודד". אמר לו הסטייפלער, וודאי שהתורה עוזרת, שבלי התורה הוא 

ואילו עם התורה הוא סתם "חיה רעה". אם לא עובדים על המידות, זה היה רוצח 
 לא מספיק. 

אמר לו הסטייפלער, בחור שלומד טוב, ההוכחה היחידה היא שעם 
ה"סטנדר" יש לו "שלום בית" טוב, ואתה יודע למה? כי ה"סטנדר" אף פעם לא 

ינוק ביקש לו להוריד את הפח... הסטנדר אף פעם לא ביקש לו לקום אל הת
באמצע הלילה... אם לא עובדים על המידות, יכולים ללמוד ולהיות מושחת. זה 

         מה שלומדים מאליפז, שעל המידות צריך לעבוד.
 (הרב אליהו דיסקין)

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 (כט, טו)חנם  ועבדתני אתה אחי הכי ליעקב לבן ויאמר
נשקיך נרשאהרב:אמרגידלרבהגמרא במסכת חולין (קכז, א) אומרת: אמר

ככיך [ספור את שיניך לבדוק שלא גנב לך  מני [אם אדם מהעיר 'נרש' נשק אותך]
[אם אדם מהעיר 'נהר פקוד' מתלווה אליך]  לוייך פקודאה נהר איזה שן],
עלך [זה בגלל שהוא חומד את בגדיך ורוצה לגנוב לך  דחזי שפירא מגלימא
אושפיזך  אשני יך]לוייך [אדם מ'פומפדיתא' מתלווה אל פומבדיתאה אותם],

 [תשנה את אכסנייתך, שכן הוא זומם לפרוץ אליך].
אומר הפסוק "ויספר ללבן את כל הדברים האלה" שיעקב סיפר לו זה מה ש

. כששמע לבן שיעקב גם שגנב מעשיו את הברכות ולכן גנב לו אליפז את הכל
הוא יודע לגנוב, נענה ואמר "הכי אחי אתה" אם כך הרי אנחנו ממש אחים... 

 –הרי אתה גנב כמוני  –והוסיף ואמר ליעקב בלשון תמיהה הכי אחי אתה 
בטח עוד תגנוב אותי באיזה הזדמנות, כמו שהגמ' מספרת  –ועבדתני חינם? 

ך לרמות ולגנוב, אם כן, "הגידה לי מה בחולין שודאי יש לגנב כוונות נסתרות אי
 משכורתך" בא נסכם מראש כמה אני נותן לך ואל תגנוב אותי...

 (ע"פ חתם סופר עה"ת ותורת משה)
 (כט, לא) רחמה את ויפתח לאה שנואה כי ה' וירא

במדרש תנחומא: "ראה כי שנואין מעשי עשיו בפניה". יש להבין מדוע דוקא 
 בזכות הזאת זכתה להיפקד?

ביאר בספה"ק קדושת לוי, שהגמ' אומרת שלכן היו אמותינו עקרות, כיון 
שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. והנה כאן מצאנו שהיו עיני לאה רכות 
וברש"י שבכתה הרבה מחמת שחששה שתנשא לעשיו, וזה מה שכתב המדרש, 
שהקב"ה ראה שלאה כבר בין כה וכה התפללה הרבה מחמת ששנואין מעשי 

                     בעיניה, לכן נפקדה מיד. עשיו
 (קדושת לוי)

 (ל, כג) חרפתי את אלקים אסף ותהר ותלד בן ותאמר
 לתלות במי לה אין בן לאשה שאין זמן כל ואגדה' וכו כתב רש"י: "חרפתי

 ל."עכ בנך" אלו תאנים אכל מי בנך זה כלי שבר מי בו תולה בן לה משיש סרחונה
 קטנים דברים שמזכירים אמנו, רחל אצל הבן מעלת זהו וכי מפליאים, והדברים

 שבט שמעמידה שמחה הבנים אם של הגדול אושר לעומת בכבוד, בכך מה של
 כמה אבינו, ליעקב ובן קיימא של לזרע וזכתה רחמה שנפתח עקרה ואם בישראל
 כלל?! כזה דבר שתזכיר תמוה

 עוד ומה אחריו רץ וחבירו כובעו איבד שכשאדם ל"ז חסמן ל"הגרא ופירש
 ואם ז."ע טובה לו ומכיר מאד, לו מודה הרי כובעו, את לו להציל למים שנכנס

 כובעו, את לו הציל וגם והצילו, חבירו ובא לים, ונפל בסכנה, היה עצמו הוא
 מה כלום בעיניו נחשב לא חייו הצלת על והודיה שבח שמרוב האדם מטבע
 להודות לו ראוי הטובה, והכרת האמת ממידת אמנם,, כובעו גם את לו שהציל

 עוד עמו שעשה בגלל וכי היא, טובה זה גם הרי כי עצמו, בפני ודבר דבר כל על
 שלא אמנו, רחל הזכירה ז"ועד הקטן? דבר לגבי חובתו בטלה יותר גדולים דברים
 הרי חרפתי, את אלקים אסף של כזה קטן דבר על גם טובה להכיר לעולם תשכח
 יעקב בן' ה עבד על ,'ה ברך זרע על והודיה ושבח שמחה מלא ליבה שכל פשיטא
 כ"ע לב על משים האדם שאין קטן ענין גם הזכירה גדלותה ומתוך קה, משבטי

                   ד."תו
 (ברכת אברהם)

 (לא, נא)ובינך  ביני יריתי אשר המצבה והנה הזה הגל הנה ליעקב לבן ויאמר
קנייבסקי בשם אביו הסטייפעלער זצ"ל, בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח 

שכאן רצה הכתוב להראות את עוצם שקריו של לבן, שהרי הכתוב מספר שיעקב 
לקח אבן, כמו שאמר לבניו לאסוף אבנים עד שעשו גל אבנים, והנה בתוך כדי 

 דיבור בא לבן ואומר "הגל הזה... אשר יריתי" והרי הוא לא נגע בכל האבנים.
 (טעמא דקרא)

 

 מאוצרות המגידים  
 (כט, כה)ויהי בבוקר והנה היא לאה 

"אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל 
שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תיכלם אחותי, עמדה ומסרה לה אותן סימנים" 

 (רש"י) 
 מידת השתיקה

לינו לדעת כי אנו יודעים כי לשון הרע זו עבירה חמורה. וזה נכון. אבל ע
מלבד עצם האיסור לדבר לשה"ר על אנשים, על חברים, ישנו חלק נוסף בנושא 

 זה, והוא: המידה הכללית הנקראת שתיקה, לאו דוקא מלשה"ר.
ישנו מעשה מופלא שמספרים על האדמו"ר מרוז'ין זיע"א, אחד מגדולי 

רך האדמורי"ם לפני כמאה וחמישים שנה. מנהגו היה, שעל השולחן שהוא ע
 [ה'טיש'] היה יושב בשקט, בדממה.

ומספרים שפעם שאלו את הגוי שהיה מנקה את בית המדרש של האדמו"ר, 
מה ראה שם. נענה הגוי ואמר בזה הלשון: "ראיתי שם שולחן ארוך שיהודים 
יושבים משני צדדיו. בראש השולחן יושב זקן אחד, הוא שותק וכולם 

 מקשיבים"...
 זו השתיקה! –היפה ביותר שנאמרה שם  איזו הגדרה נפלאה: המילה

 השתיקה! –השירה היפה ביותר 
, ז) כלומר, על שום דבר. מכאן נאמר בפסוק: "תולה ארץ על בלימה" (איוב כו

למדו חז"ל ש"אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה, 
שנאמר תולה ארץ על בלימה". הוא ששתק בשעת המריבה הוא היסוד לכל 

 העולם.
כאן אנו מוצאים גדלות הנקנית בצורה בלתי צפויה; ללא עמל במצוות 

 ובתורה, רק בלימה בשעת מריבה!
 ה עלינו להבין, איזו גדלות טמונה בשתיקה, בבלימה.ושומ

ידוע שהמלאכים אומרים שירה, מהי שירת המלאכים? "קדוש, קדוש, 
קדוש" ו"ברוך כבוד ה' ממקומו". אך ישנם מלאכים אחרים [חיות הקודש] 

 –הנקראים "חשמל", ומבואר בגר"א שהמילה "חשמל" מורכבת משתי מילים 
ממלמלות" (חגיגה יג, ב) לפעמים החיות שותקות חש מל. "עתים חשות עתים 

 ולפעמים הן מדברות, ומוסיף הגר"א שזהו ענין חזרת הש"ץ.
 –כי כשמשבחים את הקב"ה, מוכרחים להגיע לאותה שלימות של שירה 

עשרה של הש"ץ היא שירה, וגם -דיבור יחד עם שתיקה. תפילת שמונה
השירה המיוחדת שעניינה:  השתיקה של הציבור היא שירה, וביחד יש כאן את

 חש מל.
ישנן שתי דרכים כיצד לשיר לה', ישנו ניגון של "קדוש, קדוש, קדוש", ישנו 
ניגון של "ברוך כבוד ה' ממקומו", וישנו ניגון של שתיקה. שתיקה, אם כן, איננה 

 רק לא לעשות עבירות. שתיקה היא בעצם גם שירה.
אצל אליהו הנביא מובא תיאור של שירת המלאכים: "ויאמר צא ועמדת בהר 
לפני ה' והנה ה' עובר ורוח גדולה... לא ברוח ה', ואחר הרוח רעש לא ברעש ה'... 

יב) השיא של השירה הוא: "קול -ואחר האש קול דממה דקה" (מלכים א יט, יא
ביותר הוא  השבח הגדול –דממה דקה", כמו שנאמר "לך דומיה תהילה" 

 הדומיה.
נצייר לעצמנו: אילו היה נכנס לכאן תלמיד חכם גדול, היו כולם מנמיכים את 

 –טון דיבורם ומתחילים ללחוש. אבל אם היה זה תלמיד חכם עצום, גדול הדור 
 היו כולם שותקים, היתה משתררת דממה באולם!

וחז"ל  שתיקה היא השירה הגדולה ביותר, יותר מהשיר היפה ביותר שישנו.
אומרים: איזו שירה מחזיקה את העולם? "תולה ארץ על בלימה", כשאדם יודע 
לשתוק לכבוד שמים, כאשר הוא מתפוצץ לומר מילה, לעקוץ את השני, 

זוהי  –להראות את עצמו חשוב יותר. אך הוא צועק שתיקה לכבוד השי"ת 
 הגדלות שבגדלות!

 שתיקה של גדלות 
 דלות.הבה נצייר לעצמנו תמונה של ג

יענקל'ה מגיע הביתה אחרי חתונה בחיפה. השעה מאוחרת, הוא עייף, 
מותש, רוצה רק לישון. הוא כבר אמר קריאת שמע שעל המיטה, ואז הוא חושב 
לעצמו: רגע, אם ה' הוא אחד, עלי לעשות משהו לכבוד ה'. כדי לא להירדם הוא 

מכניס את הרגליים  ממלא דלי מים, משליך לתוכו קוביות קרח, מוריד את גרביו,
 למים ולומד עד אור הבוקר.

זוהי גדלות, מן הסוג שאנו מאחלים לילדינו. באותה שעה הקב"ה ודאי אוסף 
 את פמליא של מעלה ואומר: ראו בריה שבראתי בעולמי.

 נתבונן עתה במעשיה של אשתו, נקרא לה רחל.
ברגעים  השעה תשע וחצי בבוקר. בעלה ב'כולל' והיא בבית עם התינוק, אשר

אלו מתרוצץ ברחבי הבית. לפתע היא מגלה שישנם מים על הרצפה. מתברר 
שהתינוק סתם עם פקק את חור הניקוז של האמבטיה, פתח את הברז, המים עלו 
על גדותיהם וכעת הבית מוצף מים... היא נוטלת מגב ובמשך שעה וחצי עובדת 

 ב גב לפני יומיים...]קשה לגרוף את המים [תוך כדי כך היא נזכרת שהיה לה כא
פתאום מצלצל הטלפון. על הקו השכנה מלמעלה ובפיה בקשה: "רחל, אני 
חייבת לצאת לאיזה מקום, תוכלי לעשות לי טובה לשמור על התאומים שלי"? 
היא מסכימה, ותוך חמש דקות התאומים בביתה, מצטרפים לתינוק שלה. ישנם 

 עדיין מים על הרצפה.
בש את הבית, ואז היא מביטה בשעון ומגלה סוף סוף היא גומרת ליי
עשרה וחצי ועליה להכין ארוחת צהריים. היא -לחרדתה שהשעה כבר שתים

תופסת את התינוק והתאומים, רצה למכולת, חוטפת מהמדף שני קופסאות 
תירס, נעמדת בתור לקופה, משלמת, ואז רצה הביתה, מחממת מהר משהו 

 ם מוכנה בזמן.מהמקפיא, וב"ה איכשהו הארוחת צהריי
יעקב מגיע הביתה, מביט בסיר ומפטיר בנימת אכזבה: "אין משהו אנושי 
לאכול בבית הזה"?... והיא שותקת, ממלמלת בשקט: "אני מצטערת, לא היה לי 
זמן". הוא יוצא מהבית, קונה לעצמו מנה פלאפל, חוזר, השעה כבר שתיים. "אני 

מרי על השקט". היא משתדלת חייב לישון", הוא מודיע לאשתו, "בבקשה, תש
 בכל כוחה לשמור על התינוק והתאומים שלא יפריעו את מנוחת בעלה.

בשלוש הוא חוזר לכולל, ובשלוש וחצי חמותה מתקשרת: "רחל, שמעתי 
 שהיום הכנת תירס לארוחת צהריים"...

ברגע זה, הדם עולה לה לפנים, הדמעות עולות לעיניים. היא אומרת: "רק 
היא ניגשת לברז, מוזגת לעצמה כוס מים ומברכת "ברוך אתה ה' רגע , אמא". 

אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו" ושותה. ביחד עם המים נשטפים גם 
 הכעס והדמעות, הכל נמוג כלא היה!

ברגע זה הקב"ה מכנס את פמליא של מעלה, ואומר: ראו בריה שבראתי 
ה' בהיכל קדשו, הס מפניו כל בעולמי. זוהי גדלות של "לך דומיה תהילה". "ו

 הארץ". השבח הגדול ביותר הוא: "הס מפניו כל הארץ".
 שתיקת רחל  –זכות הגאולה 

כאשר נתבונן נגלה, כי המעשים היפים ביותר בהסטוריה של העולם, היו 
 דוקא מעשים של שתיקה!

ידועים דברי המדרש שהגאולה העתידה מהגלות המרה בה אנו נמצאים, 
 רחל אמנו, וכך הוא לשון המדרש:תהיה בזכות 



 

 ג 

ה "הקב לפני אברהם בא המקדש בית שחרב בשעה נחמן: בר שמואל ר""א
 בידי ומסרתן בני, את הגלית מה מפני עולם של רבונו ה:"הקב לפני אברהם אמר

 שהעליתי מקום המקדש, בית את והחרבת משונות מיתות בכל והרגום האומות
כלעלועברוחטאובניךלאברהם:ה"הקבלואמרלפניך?עולהבנייצחקאת

 התורה".
 בן לי נתת שנה למאה ע"רבש ואמר: ה"הקב לפני אברהם "מיד פתח

 לפני עולה העלהו לי אמרת שנים ושבע שלשים בן בחור והיה דעתו על וכשעמד
 תזכור ולא אותו כפתתי בעצמי אני אלא עליו ריחמתי ולא כאכזרי עליו ונעשיתי

  בני?!" על תרחם ולא זאת לי
 לו יראה אלקים) כ"כ בראשית( אבא לי כשאמר ע"רבש ואמר: יצחק "פתח

 ופשטתי המזבח גבי על לבי ברצון ונעקדתי דבריך על עכבתי לא בני לעולה השה
 בני?!" על תרחם ולא זאת לי תזכור ולא הסכין תחת צוארי את

 וכשיצאתי לבן, בבית עמדתי שנה עשרים לא ע"רבש ואמר: יעקב "פתח
 עליהם למיתה עצמי ומסרתי בני את להרוג ובקש הרשע עשו בי פגע מביתו
 של כאפרוחים שגדלתם לאחר לטבחה כצאן אויביהם ביד נמסרו ועכשיו

 בעבורם גדול בצער הייתי ימי רוב כי בנים גידול צער עליהם וסבלתי תרנגולים
 בני?!" על לרחם זאת לי תזכור לא ועתה

 שנה ארבעים ישראל על הייתי נאמן רועה לא ע"רבש ואמר: משה "פתח
 יפלו במדבר עלי גזרת לארץ שיכנסו זמן וכשהגיע במדבר כסוס לפניהם ורצתי

  עליהם?!" וכו' ולבכות לספוד לי שלחת שגלוועכשיו עצמותי
 לפניך גלוי ע"רבש ואמרה: ה"הקב לפני אמנו רחל קפצה שעה "באותה

 וכשהשלימו שנים, שבע לאבא בשבילי ועבד יתירה, אהבה אהבני עבדך שיעקב
 בשביל לבעלי להחליפני אבי יעץ לבעלי, נשואי זמן והגיע שנים, שבע אותן

 ומסרתי לבעלי, והודעתי העצה, לי נודעה כי מאד, עד הדבר עלי והוקשה אחותי,
 נחמתי כן ולאחר להחליפני, אבי יוכל שלא כדי אחותי ובין ביני שיכיר סימן לו

 חלפו ולערב לחרפה, תצא שלא אחותי על ורחמתי תאותי, את וסבלתי בעצמי,
 שיהא כדי לבעלי שמסרתי הסימנין כל לאחותי ומסרתי בשבילי, לבעלי אחותי
 והיא עמה מדבר והיה המטה, תחת שנכנסתי אלא עוד, ולא רחל, שהיא סבור

 חסד וגמלתי אחותי, לקול יכיר שלא כדי ודבר דבר כל על משיבתו ואני שותקת,
 ואפר עפר ודם בשר שאני אני ומה לחרפה, הוצאתיה ולא בה קנאתי ולא עמה
 רחמן וקיים חי מלך ואתה ולחרפה, לבושה הוצאתיה ולא שלי, לצרה קנאתי לא

 ועשו בחרב ונהרגו בני והגלית ממש, בה שאין כוכבים לעבודת קנאת מה מפני
 כרצונם?". בם אויבים
 את מחזיר אני רחל בשבילך ואמר: הוא ברוך הקדוש של רחמיו נתגלגלו מיד
 נהי נשמע ברמה קול' ה אמר כה) א"ל ירמיה( דכתיב הוא הדא למקומן, ישראל

 כה) שם( וכתיב איננו כי בניה על להנחם מאנה בניה על מבכה רחל תמרוריםבכי
) שם( וכתיב' וגו לפעולתך שכר יש כי מדמעה ועיניך מבכי קולך מנעי' ה אמר
 לגבולם" עד כאן לשון המדרש. בנים ושבו' ה נאם לאחריתך תקוה ויש

הבה ונראה מה היה כאן: בא אברהם אבינו לפני הקב"ה ואמר: רבש"ע, 
לחינם עמדתי בעשרה נסיונות? ענה לו הקב"ה: מה אעשה, עם ישראל עשו 
הרבה עבירות. בא יצחק ואמר: לחינם פשטתי את צווארי להישחט? וגם לו ענה 

ה התשובה. וכך גם ליעקב ולמשה רבינו. אף אחד לא הצליח הקב"ה את אות
 להציל את עם ישראל.

עד שבאה רחל אמנו. בעצם, מה עשתה רחל? היא שתקה! אבל פעולה זו 
של השתיקה פשוט פוצצה את העולם. היא ראתה איך שכל בית ישראל נלקח 

מה היא ממנה, איך שהיא עתידה להיכנס לבית עשו, היא ראתה דברים נוראים, ו
עשתה? נכון, היא גם עשתה מעשים נפלאים, אבל בעיקר שתקה! זה הכח 

 לעצור את עצמו! –המופלא שיש אצל האדם 
אל  –כל נהג יודע כי הכלל הראשון בנהיגה הוא: אם אין מעצור ['ברקס'] 

 תיכנס למכונית! המעצור הוא הדבר החשוב ביותר במכונית!
הכח לשתוק. לפעמים צריכים לשתוק  ושוב, אינני מדבר על לשה"ר, אלא על

 גם כשמותר לדבר.
איזו עבירה היתה רחל עוברת אילו היתה מגלה ליעקב שניתנת לו לאה 
אחותה במקומה? אדרבה, היא היתה מקיימת בכך מצוה, שהרי יעקב אבינו 
ציווה עליה לשמור על סימנים על מנת לדאוג לכך שלאה לא תינתן לו, והיא 

בטחתה [ובאמת, בסופו של דבר רחל לא הפסידה כלום, עומדת בדיבורה ובה
הכל היה  –ישראל. רחל אמנו היתה "עקרת הבית" -שהרי ממנה נבנה הכלל

ממנה , כי את לאה היא הכניסה, וגם את בלהה וזלפה היא הכניסה, היא הכניסה 
 את כולם].

ואעפ"כ היא אינה עושה כן. מדוע? כי אחותי תתבייש! הכח לשים 'ברקס', 
כח זה הוא הכח  –שתוק בשעה שמרגישים שמוכרחים לדבר ומוכרחים להגיב ל

 אשר יביא את הגאולה, כמו שנאמר "ויש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם".
 (תפארת שמשון)

 
 (כט, לה)  הפעם אודה את ה'

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: מיום שברא הקב"ה את עולמו 
להקב"ה עד שבאתה לאה והודתו, שנאמר: הפעם אודה  לא היה אדם שהודה

 את ה' (ברכות ז, ב)
חז"ל למדו אותנו כי אחת מן החובות הבסיסיות ביותר בחייו של יהודי, היא 

 היותו מודה להקב"ה על כל הטובות שגמל אתו.
הגמרא אומרת (בבא קמא טז, א) "שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה 

 במודים". נחש, והני מילי דלא כרע
לאחר שבע שנות קבורה באדמה, הופכת שדרתו של מי שלא כרע במודים 

משום שכמו הנחש, אשר בעקבות קללתו  –לנחש. מדוע הוא מקבל עונש זה? 
אין לו חוש טעם בפיו, וכל מאכליו הינם בטעם עפר ואינם מסבים לו הנאה, כך 

אינו  –ורע במודים מי שאינו יודע להודות לה', שזה שורש הסיבה לכך שאינו כ
מכיר בטובה שנתנו לו, ולא מרגיש טעם במה שקיבל.

והנה, לאחר שהודתה לאה, היא הפסיקה ללדת ילדים נוספים, כנאמר (כט, 
 לה) "ותעמוד מלדת".

 מדוע נענשה לאה, לאחר שהודתה לה'?
מכיון שביחד עם ההודיה לה' על מה שגמל לנו בעבר, עלינו לבקש ולצעוק 

מו שכתוב: "הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, ואמרו הושיענו על העתיד, כ
אלוקי ישענו... להודות לשם קדשיך", אנו מודים להשי"ת על העבר "הודו לה' כי 
טוב", וביחד עם זאת "ואמרו הושיענו... והצילנו מן הגויים", צועקים ומבקשים 

 על העתיד שיצילנו, כדי שאז נודה לשם קדשו.
הרב הלל זקס: "מה שלום כבוד הרב?", הוא נוהג לענות:  כאשר שואלים את

"ברוך ה' טוב, כן יתמיד חסדו עלינו...", כדי להרגיש שבד בבד עם ההודאה, יש 
 לצעוק ולהתפלל על העתיד.

הבעיה היא שלא תמיד אנו רואים שיש על מה להודות... הרבה פעמים 
ים, וראייתנו ממוקדת רק נדמה לנו שאין מספיק, ומה שכבר ישנו, נעלם ואינו קי

 במה שחסר ובמה שאיננו.
בין ראובן ושמעון היו קשרי ידידות ענפים במשך שנים רבות, וכאשר הוצעה 
בתו של זה לבנו של זה, קיוו שניהם להצלחת השידוך. ואכן, לא חלף זמן רב עד 

 שבאו השנים בקשרי שידוכים זה עם זה, ושמחתם גדלה עד מאוד.
ב  עד שנודע לראובן, כי שמעון, מחותנו, נקלע לקשיים אולם לא חלף זמן ר

 כלכליים, ולמעשה הריהו מבוסס עד למעלה מארכובותיו בביצת חובות טובעני.
הזדרז ראובן, נטל לידו עט וקסת וכתב לריעו משכבר הימים מכתב תנחומים 
נוגע ללב. הוא ביכה את מר גורלו והשתתף עמו יפה בכל מצוקותיו , ולבסוף 

"נ. ב. לגבי השידוך שבינינו, ודאי תבין, כי לרגל ההתפתחויות האחרונות  חתם:
בטל השידוך כלא היה, שכן לא יעלה על הדעת, שאנוכי ובני נשתדך עם בעל 

 חוב..."
הוא שלשל את המכתב לבית הדואר, ובכך תמה ונמחתה פרשת שמעון 

 מחייו.
התקבל בביתו  אולם, עודו מהרהר למי יפנה כדי לחפש שידוך אחר לבנו,

מכתב תשובה משמעון, שבו מודה לו חבירו מקרב הלב על דברי העידוד והנוחם 
 שטרח לכתוב לו, ומוסיף כי השידוך אינו בטל, אלא חי, קיים ונושם...

המכתב המפתיע לימד את ראובן שככל הנראה לא הבין שמעון במה דברים 
וארז את כל המתנות אמורים, וכדי שחלילה, לא יצאו תקלות תחת ידו, מיהר 

שקיבל בנו, נתנם ביד שליח ומינה אותו להשיבם לבית שמעון, ולציין באזניו כי 
 השידוך בטל ומבוטל.

 זמן קצר לאחר מכן, הודיעו לו כי אורח חשוב הגיע לביתו.
בפתח הבית עמד שמעון בכבודו ובעצמו, אוחז בידו את ערימת המתנות של 

 לחתם לי את המתנות הללו, שלכם הן!".הבן ואומר: "שלום עליכם! מדוע ש
 "קח לך", אמר ראובן והשפיל את מבטו.

 "לא אקח. אלו המתנות שלך, השידוך חי וקיים..."
"כל זמן ששנינו גבירים היה השידוך חי, אולם מרגע שאתה אינך גביר, אין 

 טעם לדון בכך, וברור שהשידוך מתבטל לגמרי".
 וניין לעשות זאת, והשידוך חי"."יש על מה לדבר, אולם אתה אינך מע

משנוכח ראובן בעקשנותו של שמעון, הבין כי צרתו צרה, והחליט לנסוע אל 
 אחד האדמורי"ם שיחליט בעניין.

 ביום שישי, אחרי חצות היום, הגיעו השניים לבית האדמו"ר.
 "שלום עליכם".

 "הרבי יודע... שידכתי את בני, אולם המחותן פשט את הרגל"
 "."אני יודע

 "כעת הנני רוצה לבטל את השידוך"
"ככה?... מזל גדול יש לך שאתה באתה אלי... אולם יום שישי אינו זמן 

 לדיבורים, היכנס אלי שוב במוצאי שבת"
בבת אחת נגולה אבן גדולה מעל ליבו של ראובן. ברוך ה'! האדמו"ר אוחז 

אינה בדעתו, ולבטח הוא ימצא את הדרך להודיע על כך לשמעון בצורה ש
 משתמעת לשתי פנים.

במשך כל השבת לא סר החיוך מעל פניו, ומיד בצאת השבת הידפק על 
 דלתות בית הרבי.

 "שלום עליכם", הושיט לו האדמו"ר את ידו.
 "באתי בקשר לשידוך".

 "מה?"
 "אני רוצה הדרכה. איך, למעשה, לעזוב את השידוך המדובר?"

 "אומר לך. כמה התחייבת אתה?"
 דולר".מאה אלף 

 "וכמה התחייב הצד השני?"
 "עוד יותר".

"אם כן, תתן את הכסף שהתחייבת וגם את הכסף שהוא התחייב ולך לחופה 
 שמח וטוב לב..."

פער ראובן את פיו בתימהון, ובקושי הצליח לשאול: "הלא הרבי אמר שהנני 
 בר מזל שבאתי הנה".

אדמו"ר, "האם היית "וודאי שהנך בר מזל על שאתה באת הנה", חייך איליו ה



 

ד 

 מעדיף שאתה תפשוט את הרגל, ושמעון יבוא לשאול עליך?!..."
כה התרגלנו לראות בכל עניין שהוא את הצד השלילי, עד שאין אנו מבחינים 

 כלל בצד החיובי, וכך אנו שרויים תדיר בעצב רב.
 חלק מעבודת החיים שלנו היא "הפעם אודה את ה'", אשר מגיע מכח

 ההכרה בטובתו של מקום!                                                                                       
 (ומתוק האור)

 
 על ידי האחדות והשלום -גאולת עם ישראל 

וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר 
על פי הבאר. ונאספו שמה כל העדרים וגללו ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה 

את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה. 
ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו. ויאמר להם הידעתם את 
לבן בן נחור ויאמרו ידענו. ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו 

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו באה עם הצאן. 
רעו. ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר 

 ח)-והשקינו הצאן (כט, ב
האלשיך הקדוש בספרו 'תורת משה', דרש פסוקים אלו בדרך רמז "על 

 שלשלת הדורות בגלות שגלינו מארצנו ומבית מקדשנו:
ב אבינו ראה כאן מחזה נבואי: וירא והנה באר בשדה. "באר" הוא בית יעק

כל השפע וכל הטוב שבעולם. והיכן  -המקדש. משם היו נובעים ה"מים החיים" 
נמצאת "באר" זו? "בשדה", שהרי נאמר על בית המקדש: "ציון שדה תחרש" 

 (ירמיהו כו, יח).
ם, הלויים והישראלים, אלו הכהני -בצים עליה ווהנה שם שלשה עדרי צאן ר

 שכולם נכללים בתואר "צאן".
 ולשם מה הם באים לשם?

כי מבית המקדש, כאמור, היו מקבלים  -כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים 
את השפע, הן הגשמי והן הרוחני, ובשמחת בית השואבה היו שואבים משם רוח 

 הקודש כמו שאמרו חז"ל (ב"ר ע, ח).
דלה על פי הבאר. בגמרא (סכה נב ע"א) אלא שגרמו העוונות והאבן ג

מבואר, שאחד משמותיו של היצר הרע הוא "אבן", אבן גדולה הושמה על פי 
הבאר ומנעה את האפשרות לשאוב משם את השפע. כלומר, בא היצר הרע, 
החטיא את עם ישראל בעבודה זרה, ועתה הבאר הזו נסתמה, נחרב בית המקדש 

 הראשון.
*** 

רעתה הגדולה של ה"אבן" הוא יצר הרע של העבודה  בראות עם ישראל את
 -זרה 

בתקופת בית שני עלה עזרא הסופר מבבל, יחד  -ונאספו שמה כל העדרים 
עם כל אנשי כנסת הגדולה, עשו אספה גדולה "ויזעקו בקול גדול אל ה' 

 אלקיהם" (נחמיה ט, ד).
-, בייא [ומספרת הגמרא (יומא סט ע"ב), שהתפללו לקב"ה וכך אמרו: "בייא

לשון זעקה]! היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליא להיכלא, וקטלינהו לכלהו 
אותו יצר הרע של עבודה  -צדיקי, ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדין מרקד בינן" 

בגללו נחרב בית המקדש, נשרף ההיכל, נהרגו כל הצדיקים, ועם ישראל  -זרה 
 ו!הגלה לבין האומות, ועדיין קיים הוא בתוכנ

הרי כל מה שנתת לנו, רבונו של  -"כלום יהבתיה לן אלא לקיבולי ביה אגרא" 
עולם, את היצר הרע של העבודה זרה, הוא כדי שנתגבר עליו ויהיה לנו על כך 
שכר. שכר מקבלים רק כשמתגברים. על ימות משיח נאמר: "והגיעו שנים אשר 

שחט הקב"ה את היצר תאמר אין לי בהם חפץ" (קהלת יב, א), כי באותו זמן י
הרע, ולכן יהיו אלו ימים שאין בהם מה לעשות, כי כל החכמה היא לקיים מצוות 

 כשיש נסיון, כשנזקקים להתגבר על מכשולים!
 יסוד גדול זה, נלמד מהמעשה הבא שארע עם רבי שלום שבדרון זצ"ל:

בימי קום המדינה היו ימים קשים. הנוער ברובו נסחף אחרי תנועות 
ת לבריטים, והיה צורך בספינת הצלה למנוע את הסחף הגדול. ר' שלום ההתנגדו

 יחד עם קבוצת תלמידי חכמים אספו בני נוער ויסדו מסגרות תורניות.
אחד הבחורים שהשתתף בקביעות בשעורי הערב החל להחסיר. יום, יומיים 
שלושה. ר' שלום החליט שמתפקידו לאתר את הנער ולהשיבו לחיק אהבת 

קש על דלת בית הוריו, נכנס פנימה, ולהלן השיחה המאלפת התורה. נ
 שהתפתחה ביניהם:

"שלום עליך יקירי. בימים האחרונים לא ראינו אותך, וחששנו אולי נפלת  -
 למשכב, או שמא משהו אחר מציק לך..."

"לא, מורי ורבי, ב"ה, אני מרגיש טוב, אני גם אוהב ללמוד גמרא, אלא  -
 הבא אשוב לספסל הלימודים ביתר שאת".שהשבוע אחסיר. בשבוע 

 "מה קרה? מישהו חולה במשפחה?" -
"לא, חלילה. יש לי סבה צדדית שמונעת ממני להשתתף בשעור, אך כמו -

 שכבר אמרתי אני מבטיח להשתתף בשקידה מיד עם סלוק הטרדה".
"סתם מענין, מה הטרדה שמצליחה להפריע לך דוקא באותה שעת ערב  -

 יעור?"מוקדמת של הש
 "קשה לי לספר, אני מתבייש... זה לא בשביל הרב"... -

ר' שלום הפציר בו בעדינות שיספר על מה ולמה ההיעדרות, עד שלבסוף 
 נכנע הבחור להפצרותיו ונאות לספר:

את האמת אספר: השבוע מתקיים המשחק המרכזי ב"כדורגל", שעות  -
 על רגעים אלו!"המשחק חופפות לשעות השעור, ואני לא מסוגל לוותר 

ר' שלום שמע את הדברים ושתק שתיקה קצרה. אחריה הרים עיניים 
אוהבות ואמר: "ידידי היקר. טוב, שמעתי והבנתי. רק מה שמעניין אותי מה סוד 

 האושר במשחק הכדור. הייתי שמח מאד לשמוע מקרוב על מהלך המשחק".
 פשטות:התלמיד חש בנוח ליד ר' שלום החביב, והדברים קלחו מפי ב

"אם הרב רוצה אסביר לו" אמר בחיוך, "המשחק בנוי על שתי קבוצות 
המשחקות אחת מול השניה, ואם נרצה להגדיר את ההצלחה על רגל אחת נאמר 

שמי שמבקיע את השער הוא המאושר, זאת אומרת, בצדי המגרש יש שער  -
נכנס רחב ממדים ומי שבועט בכדור ומכניסו לשער הוא המנצח. הרגע שהכדור 

 הוא הרגע של המשחק!"... -לשם 
ר' שלום העמיד פני תם כמי שאינו מבין כלל בכדור ושאל שאלה: "מה 
החכמה הגדולה להכניס כדור לתוך השער?! בוא עמי ואראה לך איך אני בועט 

 לתוך השער עשרים כדורים במהירות הבזק".
והוא  הבחור חייך: "את העיקר שכחתי לספר לרב! ליד השער עומד שומר

 משתדל למנוע, והחכמה היא להתגבר עליו להכניס את הכדור".
"אני רוצה להבין", בקש ר' שלום, "אותו שומר לא הולך לישון? הוא נמצא 

 ליד השער עשרים וארבע שעות בימימה, אוכל שם וישן שם?"
"מה פתאום!" צחק הנער, "ודאי שהוא הולך לישון. הוא עומד שם רק בשעת 

 ך הוא שב לחיי היום יום".המשחק. ואחר כ
"אם כך" שאל ר' שלום, "מה הבעיה, נבוא בלילה כשהשומר הולך ונבקיע 

 את השער ללא שום בעיה"...
הבחור הגביה את קולו: "דוקא משום כך, דוקא מכיון שהשומר הסתלק ואין  

אין זו חכמה להכניס את הכדור. החכמה והגבורה היא  -קושי להכניס את הכדור 
הקושי, כשעומדים במגרש שחקני הקבוצה היריבה ומנסים בכל כוחם  רק בשעת

 זו הצלחתך הגדולה!" -למנוע את הבקעת השער. אם אז הצלחת להבקיע 
ר' שלום נעמד על רגליו, הביט על הבחור ואמר בקול: "ישמעו נא אזניך מה 
שפיך מדבר. האם לבוא לשיעור בשבוע הבא זו גבורה?! אתה הרי רוצה ללמוד, 

בשבוע הבא לא תהיה לך שום מניעה לבוא לשיעור, אם כך, החכמה אינה ו
גדולה במיוחד. החכמה הגדולה היא בשעה שיש מפריע שעומד בשערי בית 
 המדרש ומונע את הכניסה. בשעה זו, נקודת האושר היא להבקיע את השער!..."

 אז אין זו -כשבאים ימים "שאין בהם חפץ", כשהיצר הרע שוב אינו שולט 
חכמה גדולה להמנע מעברות. כל מה שנתן לנו היצר הרע, הוא כדי שנעמוד 

 בנסיונות ונקבל עליהם שכר.
איננו  -אמרו, אפוא, אנשי כנסת הגדולה: "לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן" 

רוצים לא אותו ולא את שכרו. הנה תראה, רבונו של עולם, מה קרה: כבר נחרב 
ה בגלות, ועדיין יצר הרע מרקד בינינו ואיננו בית המקדש, היינו שבעים שנ

 מצליחים להתגבר עליו. אנא, קח אותו מאתנו!
ישבו בתענית שלשה  -"אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא" 

ימים ושלשה לילות, עד שמשמים מסרו את היצר הרע דעבודה זרה בידיהם. 
דמות גור אריה של אש  ראו -"נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים" 

יוצאת מתוך קדש הקדשים. רדפו אחריו, תפסו אותו, שמוהו בתוך סיר של 
עופרת ובשלוהו עד שמת. רק שערה קטנה ממנו נפלה ארצה, ומחמתה יש עדיין 

 יצר הרע של עבודה זרה בעולם.
אנשי כנסת הגדולה, וגללו את  -זהו שנאמר כאן: ונאספו שמה כל העדרים 

הצליחו לבטל את היצר של העבודה זרה, ולבנות את בית  -הבאר  האבן מעל פי
כלל ישראל חזרו להנות מהשפע שנבע  -המקדש השני, "והשקו את הצאן" 

 מבית מקדשנו ותפארתנו. -מה"באר" 
 אלא שאז התגלעה מחלוקת בעם ישראל, שנאת חנם. ומה קרה?

היצר הרע עם ישראל השיבו את  -והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה 
 והחריבו גם את בית המקדש השני. שוב נסתתמה ה"באר".

 (ומתוק האור) 

 בדרך הדרוש  
 ואם בנים לי הבה יעקב אל ותאמר באחותה רחל ותקנא

 (ל, א) אנכי מתה אין
 העריות כל למה טעם נתן ם"דהרמב לישב ל"ונ, ותמוה

 בחייהם רק אסורות אחיות ושתי מיתה לאחר אף אסורות
 מיתה ולאחר קנאה מחמת רק אסורות אחיות דשתי משום

 וקשה אחותה לישא במיתתה מותר ולכך קנאה שייך אין
 ביניהם קנאה היתה שלא ל"וצ אחיות שתי נשא יעקב למה

 מטתה. תחת עצמה שהניחה כדאיתא

 קנאה שהיתה ל"וצ באחותה רחל ותקנא ש"והא
 אנכי מתה אין ואם בנים לי הבה ליעקב אמרה לכך ביניהם
 אחות משום עליך אני אסור ואז אחותי על קנאה לי יש הלא
 ק               "ודו אנכי מתה כך ומפני ם"הרמב כדעת אשה

 (מדרש יונתן)
 (כח, טז) .ידעתי לא ואנכי הזה במקום' ה יש אכן
 לומר ויש. ידעתי לא ואנכי לסיים לו דמה לדקדק ויש

 לבו הרהור אחר הולכים החלומות דכל בגמרא איתא דהנה
 חלם לא שמימיו בלילה בחלום לו בא ביום שמהרהר דמה

 מעולם בזה הרהר שלא לפי דמחטא בקופא דעייל פיל אדם
 יש אכן במדרש איתא והנה. מעולם מצוי אינו זה שדבר כיון
 תאמר ושמא. ספק בלי בודאי לומר רצה הזה במקום' ה

 לא ואנכי מסיים לכך, דיום הלב והרהורי חלום רק שזהו
 כן על. הזה במקום' ה שיש ידעתי לא שמעולם היינו. ידעתי

 ידעתי לא שהרי היום הרהורי אחר חלום להיות אפשר אי
' ה יש בודאי אלא, אחריו להרהר לי שהיה ביום כלום מזה

:הזהבמקום
 .(חנוכת התורה)
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 ברוך שפטרני
לרגל השמחה השרויה במעונו של המנהל הדגול 

, בהכנס בנו יקירו רבי יונה שנעק שליט"אהרה"ח 
ני"ו לעול תורה ומצוות,  גדליהו אהרןכמר תלמידנו 

נייחד את המדור לענין ברכת "ברוך שפטרני". 
מברך האב לעול המצוות, כאשר נכנס הבן שמנהגינו 

 ברכת "ברוך שפטרני". 
אלעזר  בירמר א: ")11במדרש אהוהמקור לברכה זו 

מיכן ואילך  ,עד י"ג שנה לחנכו]-[צריך אדם להטפל בבנו 
 ל זה'".ברוך שפטרני מעונשו ש'צריך שיאמר 
מובא שמברכים את הברכה בשם  )2בראשונים

ומלכות: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר פטרני 
מביא כך, אך מוסיף: "וטוב  )3מענשו של זה". גם הרמ"א
כתב שיהרהר  )4'בן איש חי'הלברך בלא שם ומלכות". ו

 שם ומלכות בלבו.
 משמעות הברכה:

, הכונה (הנ"ל)על פי המשמע במדרש  - פירוש אחד
יחטא הבן מחמת ואם  ,שעד בן י"ג חייב האב בחינוך

יענש עליו, אבל מכאן ואילך ות האב בחינוכו, תרשלה
 וכן כתב המגן אברהם. "פטרני מענשו".
על כך לבוש משמע שהברכה היא ב -פירוש אחר 

שנפטר הבן מעונש עוון אבות, כי בעוון אבות בנים מתים 
. אך הוא מקשה דלכאורה אינו נפטר הבן )5בקטנותם

אם אוחז מעשה אבותיו בידו נענש  שהרילגמרי מעונש, 
גם בגדלותו. עוד מדייק האליה רבה שהלשון 'שפטרני' 

 אינו מכוון, שמשמע שהאב נפטר.
 4המשך בעמוד 

בר"ר פרשת תולדות (סג, י) על פסוק 'ויגדלו הנערים'; וכן בילקוט  )1
 קטן תשב"ץ )2 .שמעוני רמז קי, שם מובא בשם רבי אלעזר ברבי שמעון

וכן מובא פסקים לרבנו אביגדור צרפתי (מבעלי התוספות); סימן ש"ץ; 
ראה פרשת ראה  )4. או"ח סימן רכה ס"ב )3. בשם המרדכיבמהרי"ל 

"עד י"ג שנה הבן לוקה ז: ילקוט שמעוני רות רמז תר  )5 .שנה ב' אות יז
  .בעוון האב"

 157גליון   ו“תשע •ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא 
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לאחר ארבע עשרה שנה שלא ישן . ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו
 (אור למאיר) בבית שם ועבר, קץ יעקב ומאס בשינה.

 
במקום של תורה . ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאנִֹכי א ָיָדְעִּתיה' ָאֵכן ֵיׁש 

 ש אימתי, בזמןותפילה שורה השכינה, 
 (עטרת ישועה) שמחזיק עצמו תמיד שאינו יודע.

 
 .מה שאני מעשר ונותן ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל

, כי זה אשר נשאר להיות לצדקה הוא 
 אצלי לנצח, מה שאין כן הקנינים הגשמיים.

  (קומץ המנחה) 
 

יעקב ל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאִקים. ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹ 
ה “ביקש שאף כאשר יתן לו הקב

ויהיה לו כל טוב ושפע רב לא ישכח ח"ו את  
  (אמרי חיים) . השי"ת, אלא

 
 יבוא מהרה עת האסף המקנה. א לדול גהיום עוד 

ין זה זמן א , והנורא ההדין 
 )ק רבי משה מקאברין"הרה( לאסף קניני עולם הזה.

 
, שחבק אותו כדי אותיות . ַוְיַחֶּבק לֹו

כמובא  שם דברים מטמיןלמשמש בחיקו אם אינו 
 אפרים) (רבנו .ברש"י

 
 .ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאה

מכאן רמז למה , ראשי תבות  
שאמה  'ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה ' :על הפסוק שכתב רש"י

  (עבודת ישראל) .מתה לכן
 

פירוש אני הוא ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָל. ִּכי ָרִאיִתי ֵאת ָּכל 
שראיתי ונתתי בלבו אשר יעשה כל הרמאיות האלו, 

  (באר מים חיים) כדי שלא תוכל עוד להיות אתו.
 

, כבודו בגימטריא  .ַוִּיְגנֹב ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי
 של לבן נגנב על ידי שברח יעקב בלי רשות.
 (רבינו אפרים) 

 
 כל הלהתגבר על ואפשר ה' נמצא בכל מקום 

ֶלְך ָחָרנָ  ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ְפגַּ ה ַוּיֵ ע ַוּיִ
קוֹ  ּמָ הנה יעקב אבינו היה צריך לילך אל לבן  .םּבַ

שהיה מקור הקליפות כדי לקחת משם זיווגו, 
ם, שהם ולהוציא משם ניצוצי הקדושה שנלכדו ש

י"ב השבטים, על כן היה צריך להשית עצות בנפש 
, אשיצא משם בשלום, לכן שם לנגד עיניו ציור  אות 

שמשמעו שהקב"ה אלופו של עולם נמצא בכל 
מקום, מרום המדרגות, עד המדרגות השפלות 
ביותר. וזהו "ויצא" ראשי תבות ו'ירא י'עקב צ'ורת 

בע", א'לף, כשיצא ממקור הקדושה הנקרא "באר ש
ואז "וילך חרנה" שהיה יכול ללכת גם למקום 
הטומאה שיש בה חרון אף. ואכן "ויפגע במקום" 
שאף בבית לבן פגע בהקב"ה שהוא מקומו של 

  )רבי גדליהו מליניץתשואות חן ( עולם. 

 יו מחשבותהוציא ל הכזתפלת יעקב שי
 ל הפועלאהטובות 
ברש"י: 'שיחול שמו עלי  ם.ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹקי

מתחלה ועד סוף'. דהנה במחשבה קל יותר לקבל על 
עצמו קבלות טובות, כי המלאכים אינם יודעים 
מחשבות, לכן אין היצר מתגבר כל כך למונעו, אך 
כשמגיע לידי מעשה היצר מערים עליו קשיים 
ונסיונות. על זה התפלל יעקב ואמר "והיה ה' לי 

בות יעזור לי להוציא את לאלקים" שה' היודע מחש
מחשבותי הטובות אל הפועל, ומבאר רש"י 'שיחול 
שמו עלי מתחלה ועד סוף' שמתחלת המחשבה עד 
סוף המעשה יחול שמו עלי, שאוכל להשלים את 

 (מהר"א מבעלזא) רצונותי הטובות.
כתוב .ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי א ָיָדְעִּתיה' ָאֵכן ֵיׁש 

הכבוד בספרים שעל ארבעת רגלי מרכבת כסא 
אריה נשר כרוב ואדם.  :חקוקים ארבע צורות

והנה יעקב אבינו היה בבחינת האדם השלם 
שתקן כל פגמיו, לכן צורתו היתה דומה לדמות 

[כמו שאמרו חז"ל: האדם החקוק על רגלי הכסא 
. וכתוב שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם קדמאה]

במדרש  שהמלאכים הסתכלו בדמות הכסא וירדו 
יעקב, ורצו בסולם וראו שזה אותו דמות של 

להזיקו כשראו אותו ישן, לכן נצב עליו ה' 
ויעקב אבינו ידע זה מכבר את הצורות  לשמרו.

החקוקות בכסא, אבל עד עתה לא ידע שצורת 
ראשי  - "ָאֵכןהאדם היא כדמותו, לכן אמר: "

 יצחק אייזיק ווייס; אהרן שמריהו כהן תלמידים שהביאו חומר לגליון:
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דהיינו "ֵיׁש ַּבָּמקֹום ַהֶּזהתבות א'ריה כ'רוב נ'שר "
ל מטה, כסא הכבוד המכוון נגד בית המקדש ש

ראשי תבות א'ריה נ'שר כ'רוב  - "ְוָאֹנִכיאבל "
 (רבי שמשון מאוסטרופליא)   ."א ָיָדְעִּתיי'עקב, זאת "

להבין וצריך עוד היום גדול לא עת האסף המקנה. הן 
מה חידש להם יעקב אבינו, וכי הם לא ידעו זאת 

כיון שביום האתמול שקעה החמה אלא . מעצמם
ה שיעקב ילון שם, "קודם זמנה כי רצה הקב

חמה עוד טרם והרועים שראו ששקעה עליהם 
אספו המקנה, חשבו שמא נשתנו הטבעים ווהיום 
מקדים להעריב, לכן ביום זה הקדימו לאסוף 

, "הן עוד היום גדול"אמר להם יעקב לכן המקנה. 
לא עת "כי היום תשקע החמה בזמנה, ממילא 

 )נינים יקרים בשם אבני שהםפ( ."האסף המקנה

ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה וגו' ַוֹּתאֶמר ִּכי ה' ַוַּיְרא 
 .ִּכי ְׂשנּוָאה ָאֹנִכי וגו' ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹוןה' ָׁשַמע 

שאשה השנואה על  דמדרך העולם ולכאורה קשה
בעלה בושה מלפרסם זאת, והיא קראה בנו 
שמעון כאילו מתפארת בזאת שהיתה שנואה. 
עוד יש לדקדק, כיצד אמרה כי שנואה היא, הרי 
מקרא מפורש היא "ויאהב יעקב גם את רחל 
מלאה", שגם לאה היתה אהובה אלא ריבה אהבה 

"ועיני לאה רכות" כתוב הנה לרחל. ויש לומר ד
ואמרו חז"ל שהיתה מרבה בבכי שלא תפול 
בגורלו של עשו. והנה אונקלוס תרגם 'ועיני לאה 
ָיֲאָין' פירוש נאות, ולכאורה נראה שסותר פשט 
זה, אלא לאה היתה עיניה נאות ולכן חששה 
שיחפוץ בה עשו, על כן הרבתה בבכי עד שהיו 

שאמר  עיניה טרוטות כדי שלא ירצה בה עשו. וזה
הכתוב "וירא ה' כי שנואה לאה" דהיינו שהיא 
עשתה שתהיה שנואה על עשו, בשכר זה "ויפתח 
את רחמה". ועל כן קראה לבנה שמעון "כי שמע 
ה'" את בכיה שאינה רוצה לינשא לעשו, ועל ידי 

 )רבי מאיר מפראמישלאן( זה נעשית "שנואה".

יש לדקדק  .דָּג  ַוֹּתאֶמר ֵלָאה ָּבא ָגד ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו
מדוע לא נתנה כאן שם על מה שהתפללה או 
עובדה כמו שאר שמות השבטים. ונראה פירושו, 
דהנה קשה למה נתנה לאה שפחתה ליעקב, 
בשלמא רחל לפי שהיתה עקרה נתנה שפחתה 

שהיה , כמו "אולי אבנה ממנה" אמרהליעקב כ
. , אבל לאה הרי כבר ילדה בניםשרה אמנואצל 

שראתה שעמדה כיון כוונת לאה היתה,  לאא

אבל מלדת ורצונה היה להעמיד עוד שבטים, 
שייך, כי כבר היה לה היה להתפלל על זה לא 

עשתה מעשה התחכמה ושבטים. לזה  ארבעה
 ,גמילות חסד ששחררה שפחתה ונתנה ליעקב

בכדי שעל ידי זה יתעורר עליה מלמעלה מדת 
ים בין , ואמרו חז"ל שחסד הוא בין לעניחסד

, ממילא אף היא אף שיש לה כבר בנים, לעשירים
יגמול ה' חסד עמה ויתן לה עוד. וזה מרומז בשם 

ידי זה  ,ג'ומל ד'ליםראשי תיבות  "גד" שהוא
 (קול שמחה) .זכתה להעמיד עוד שבטים

 
יִקיי ְידֵ ל עַ  ּדִ יעַ ם ְיכֹוִלים ַהּצַ  הַעזָּ ה ְלַאֲהבָ  ְלַהּגִ

ָר  ְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהּתְ  םִפיְוָלָבן ָהַלְך ִלְגזֹז ֶאת ֹצאנֹו ַוּתִ
ר ְלָאִביהָ  יִקי .ֲאׁשֶ ּדִ ִכיי ְידֵ ל עַ ם ַהּצַ ַזּכְ ּמְ ם ַעְצמָ ם ׁשֶ

י ַמֲעׂשֵ ְצו ֹ ּבְ עֹוְסִקית, ַהּמִ הֶ ם ׁשֶ ִמים ּבָ לִ ד ּתָ ּטוּ י ּבְ  ֲאִפּלוּ ל ּבִ
יעַ ד, ֶאחָ ע ֶרגַ ל שֶׁ  ּפִ בָּ ם ָלהֶ  ַמׁשְ ה, ַעזָּ ה ַאֲהבָ ר אוֹ "ה ַהּקָ

ִמי ּתָ ִלּבֹו ד ׁשֶ ַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ב"ה, ִלְכֹסף ִיְהֶיה ּבֹוֵער ּבְ
ַאֲהָבה  ֶפׁש ּבְ ְכלֹות ַהּנֶ ַרְך ּבִ ִמיד ֵאָליו ִיְתּבָ ּתֹוֵקק ּתָ ּוְלִהׁשְ

דֹוָלה ַעד ְמֹאד פַּ ר ּוְלַאחַ . ַעזָּה ּוְתׁשּוָקה ּגְ ׁשְ ּנִ ה זֶ ר אוֹ ע ׁשֶ
יקֵ  ְזכוּ ם ְיכֹוִליר, ַהּדוֹ י ְלַצּדִ יקֵ ת ּבִ ה ָלזֶ א ָלבֹ  רַהּדוֹ י ַצּדִ
ֵאינוֹ י מִ  ֲאִפּלוּ  ךְ  ׁשֶ ךְ ל כָּ  ְמזֻּכָ לֵ י ְידֵ ל עַ , ּכָ ְתּפַ ּיִ  שׁ ִויַבקֵ  לׁשֶ

ים דָ אָ הָ  יעַ "ת ֵמַהׁשֵ יעוּ א לֹ ם ָאְמנָ ה, [ַהזֶּ ר ָלאוֹ  ְלַהּגִ  ַיּגִ
ְרגַּ  ְלאֹותוֹ  מוֹ ה ַאֲהבָ ת ּדַ יִקיל שֶׁ  ּכְ ּדִ  ְוֶזהוּ  ם].ַהּצַ

ֲאשֶׁ   הוּ ן ָהֶעְליוֹ ן ַהּלֹבֶ ר ּכַ ִחינַ א ׁשֶ ת ּבְ
בָּ ל שֶׁ  צֹאנוֹ ם עִ ר ְלִהְתַחבֵּ  ָהַלךְ  ַעזָּה,ה ָהַאֲהבָ  "ה, ַהּקָ

יקֵ ם הֵ  ה ְלַדְרגָּ ז ְמַרמֵּ ל' ָרחֵ , 'ז אָ ר, ַהּדוֹ י ַצּדִ
חּותָ  לֹומַ ה, ּפְ ֵאינָ  ֵאּלוּ ר ּכְ ִכיםם ׁשֶ ךְ ל כָּ  ְמזֻּכָ ם ְיכֹוִלי, ּכָ

ת ּוְנֻקדַּ ף ּתֹרֶ  - ב ְוִלְגנֹ ף ַלֲחטוֹ ם הֵ ם גַּ 
ֹכחַ , ה ָהַאֲהבָ  יקֵ  ּבְ ּתֹוְקקוּ ר, וֹ ַהדּ י ַצּדִ ת ְוַהִהׁשְ
ִפלָּ  יעַ ה ְוַהּתְ  ה.ָלזֶ  ְלַהּגִ

   
תֵּ  ין י ׁשְ ִפּלִ  ְוִיְרַאת ָהרֹוֵממּות ִיְרַאת ָהֹעֶנשׁ  -ַהּתְ

ִיְרָאה ְרגֹות ֵיׁש ּבְ י ּדַ ּתֵ ָאה , ׁשְ ּתָ  -ָהַאַחת ִהיא ִיְרָאה ּתַ
ֶזה , ִיְרַאת ָהֹעֶנשׁ  ל ּבָ ַקּבֵ ּיְ ין ְוָהֹעֶנׁש ׁשֶ ְתָיֵרא ִמן ַהּדִ ּמִ ׁשֶ

ָבאאֹו  ִניָּ ה'. ּוֵמֲחַמת ֶזה עֹוֵבד ֶאת , ּבְ ְ ה ִהיא ִיְרָאה ַהׁשּ
ָאה  ַגְדלּות ַהּבֹוֵרא , ִיְרַאת ָהרֹוְממּות -ִעיּלָ ְתּבֹוֵנן ּבְ ּמִ ׁשֶ

יט ְוַהּכֹל ְלָפָניו ֵאיָנם ֲחׁשּוִבים ּלִ הּוא ַרב ְוׁשַ ּוֵמֲחַמת , ׁשֶ
פְ  ה ִמּלִ ֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ֶזה נֹוֶפֶלת ָעָליו ֵאיָמה ָוַפַחד ּובּוׁשָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֹגֶדל , ַהּמְ ִקְרּבֹו ּבְ ר ּבְ ּבָ ְוִלּבֹו ִנׁשְ
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ְפלּות ית'ִיְרָאה זֹו ִנְקֵראת . ַהְכָנָעה ְוׁשִ  'ִיְרָאה ֵראׁשִ
ָעֶליָה ֶנֱאַמר  ית ָחְכָמה ִיְרַאת "ׁשֶ ִהיא ֹראׁש ה'", ֵראׁשִ ׁשֶ
ְדֵרגֹות רּות ְוִהּנֵה תְּ  .ְלָכל ַהּמַ ׁשֹון ִהְתַחּבְ ין ִהיא ִמּלָ ִפּלִ

ֵרׁש ַרשִׁ [ ּפֵ מֹו ׁשֶ ֵתנוּ "י ּכְ ָפָרׁשָ י"ַעל  ּבְ ְלּתִ , "]ַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִקים ִנְפּתַ
תֵּ  ְ ׁשּ רּות ָהָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵראׁשֶ ִהְתַחּבְ ְרגֹות ֵהן ּבְ , י ּדַ

ָהה  יִחין ַעל ָיד ּכֵ ּנִ ּמַ ל ָיד ׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ז ָהַאַחת ּתְ ַרּמֵ ַהּמְ
ין ל , ִלְבִחיַנת ּדִ דֹו ׁשֶ ּלֹא ִיְלֶקה ִמּיָ ְתָיֵרא ׁשֶ ּמִ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

בָּ  ין"ה ַהּקָ ְבִחיַנת ּדִ ִניָּ . ְוִהיא ִיְרַאת ָהעֶֹנשׁ , ּבִ ְ ין ַהׁשּ ִפּלִ ה ּתְ
ל ֹראשׁ  ז ַעל , ׁשֶ ַרּמֵ ּמְ ית'ׁשֶ ִיְרַאת  - 'ִיְרָאה ֵראׁשִ
ת ( .ָהרֹוְממּות ָרׁשַ ןּפָ ן ֶאל ד"ה  ָוֶאְתַחּנַ  )ה'ָוֶאְתַחּנַ

תַ ה מַ ם גַּ ה ְראֵ  ּכָ נוּ ב ׁשֶ ִעְניַ  ַרּבֵ ֵתנוּ ה זֶ ן ּבְ ָפָרׁשָ (ד"ה  ּבְ

ְראַ , ב)ַיֲעקֹ א ַוּיֵצֵ  ּיִ ל ֲאבָ , א ִהי ָהֹעֶנשׁ ת ׁשֶ
הּ ,  ְרּכָ יִעי ּדַ ת ְלִיְראַ ם ַמּגִ

 ת.ָהרֹוֵממוּ 

ן כעס על יעקב על שברח ממנו ורצה להורגו, בל
ֵואֵקי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש  וכאשר בא אל יעקב אמר לו 

ָאַמר ֵאַלי ֵלאמֹר ִהָּׁשֶמר ְל ִמַּדֵּבר ִעם ַיֲעקֹב  
, לכאורה למה היה צריך לספר זאת, ִמּטֹוב ַעד ָרע

ר' ה"ק רה הרי בזה נתחזק יעקב יותר. אלא ביאר
לא שאף שלבן ידע זאת  יחזקאל מקאזמיר זצ"ל

דיבר  'מלספר שהומלהתגאות יכול להתאפק ה הי
 .עמו

 ּׁשמ
דרך הרשעים שרוצים ללכת אחר תאוות לבם, 

העולה על רוחם, וכדי להשקיט  לרמות ולגזול ככל
ים הם כי אינם מאמינים ענאת מצפון לבם טו

בבורא עולם, ומחפשים להם כל מיני אמונות 
אינם מאמינים בהם, אך זה תפלות, אשר באמת 

טוב להם להשקיט את לבם. והנה כאשר הם 
רואים את האיש הצדיק איך שאמונתו בה' איתנה, 

לה' לבדו, אז  וכל כיסופיו והשתוקקותו הוא בלתי
 יודעים בלבם כי הבל אמונתם, ואך אלקים אמת.

ִּכי וזה מה שטען לבן אל יעקב, כשאני רואה 
שבשמים, אתה  ְלֵבית ָאִבי הִנְכסֹף ִנְכַסְפָּת 

מקלקל לי את כל האמונה בתרפים שלי, ויש לי 
אני רוצה להמשיך , יָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאָה : טענה

לרמות ולגזול ואתה מפריע לי. ענה לו יעקב: אכן 
ְגֹזל ֶאת ְּבנֹוֶתי  ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּת זאת רציתי 

 ...יֵמִעִּמ 

 ותמצא"כותב:  )6ואכן ה'אור החיים' הקדוש
 שאינם שנים לכלל מגיעים בניהם כשהיו שהצדיקים

 ברוך' ואומרים היו שמחים אביהם בעוון נלכדים
לפי נוסח זה אכן מברכים  ".'זה מעונש שפטרם המקום

 על הבנים שנפטרו מעונש.
כתב, שהקב"ה אומר  )7ובספר 'שפתי כהן' על התורה

הוא אחר י"ג שנה,  - אל הנשמה "לך לך ... מבית אביך"
 מברך 'ברוך שפטרני מעונשו של אבא'. שהבן

 ברמז ובמליצה:
ובענין זה נביא כאן אמרה נאה מהרה"ק ה'קדושת 

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ציון' מבאבוב, על הפסוק "
מי אלה שאינם ראויים  ", וכתב רש"י:הַוּיֹאֶמר ִמי ֵאּלֶ 

, דהנה ולפרש כך יש להמליץ על בני יוסף כה. לבר
ברוך "כשהנער נעשה בר מצוה, אביו מברך עליו 

כי עד עתה היה ענשו וחיובו  "שפטרני מעונשו של זה
על אביו, ועכשיו כשהגדיל נפטר אביו מעונשו. והנה 

שלא יעקב אבינו בראותו את קדושת בני יוסף וראה 
מי אלה שאינם מר: 'טעמו טעם חטא מעולם, תמה וא

תה לא היה אביהם יוסף ', שהרי עד עראויים לברכה
נענש בגללם כי שמורים היו מן החטא, וממילא אינם 

 ראויים לברכה שיברכו עליהם 'ברוך שפטרני'.
סעודת מבעלזא ב רבי אהרןרמז נפלא אמר הרה"ק 

ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש בר מצוה שלו, על הפסוק: "ה
ו", כי במשך ימי ָתיֹּבא ָיבֹא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמ ,ַהָּזַרע

הילדות האב 'הלך ילך ובכה' כי הוא 'נושא' על כתפיו 
' יב"אהעוונות של זרעו, אבל כאשר 'בא  -הזרע' 'משך 

אז  האב  כשהבן נעשה בן שלש עשרה, - בגימטריא י"ג
 'ברנה' כי הבן בעצמו 'נושא אלומותיו'.

פרשת לך לך. המחבר הוא הגאון  )7 פרשת משפטים שמות כב, כה. )6
 .מגורי האריז"ל צפתהמקובל רבי מרדכי הכהן מעיה"ק 

 נגילה ונשמחה בויום הזה 
הלב למנהל הדגול, העושה שגורה בזאתטוב מזל ברכת 

רתלהגדיל תורה ולהאדירה ולהחזיר עטלילות כימים 
-קול צאן קדשים ק צפת ליושנה, למען ישמע בה ״עיה

 ארח המפו״ה הרה״בקדושה וטהרה, ה ר״תשב 
 א״שליט  הרב

 המופלגתלמידנו היקר  היכנס בנולרגל 
 ו״ני     כמר 

 תורה ומצוותלעול 
רוב נחתומכל צאצאיו שיזכה לרוות ממנו ת ״השייעזור 

מעלה מעלה על במתי התורה והיראהדקדושה שיתעלה 
הוריו ומוריו. לתפארתרבא יתעביד ולאילנא  והחסידות
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 זי"ע ֵמַאְווִריְטׁשב ּדֹום ַאְבָרָה  ַרֵּבנּו
 ַרֵּבנּו תיַר ִט ְפ לִ  הנָ ָׁש  175את ְמ ל ְלֶרגֶ  ַהָּׁשבּוַע 

 ָעֵלינּון ָיגֵ  ְזכּותֹו ֵמַאְווִריְטׁשב ּדֹום ַאְבָרָה י ַרִּב  ַהָּקדֹוׁש
ת ֶא ע ְלֶרגַ ב ַנֲעזֹו. ִּכְסלֵ "ב ים ְּביֹול, ִיְׂשָרֵא ל ּכָ ל ְוַע 

ת ֵמאֹו ִמְּׁשׁשר ְּביֹוֵת ג ּוְנַדּלֵ , ָאַחְזנּו ָּבּה"נ ר'ַה ת ְׁשנֹו
ה ָׁשָה ם ָּבֶה ם ַהָּׁשִני - "ץתק'ַה ת ְׁשנֹות ְסִביבֹול ֶא ה ָׁשנָ 

 ת.ְצַפ  ַהּקֶֹדׁשר ְּבִעי ַרֵּבנּו

"ג, תקצת ְׁשנַ ל ֶּבֱאלּוה ַהִּנְרֶא ל ְּככָ ץ ָלָאֶר  ִהִּגיַע  ַרֵּבנּו
 ת.ִּבְצַפ  מֹוָׁשבֹו ִלְקּבַֹע ט ֶהְחִלי"ד תקצן ּוְבֶחְׁשוָ 

י ַרִּב ב ָּכַת ת ִלְצַפ  ַרֵּבנּול ֶׁש  ַהָּגָעתֹות ְּתקּוַפ ל ַע 
 ': קֹורֹות ָהִעִּתים' ְּבִסְפרֹו 1ץִמַּקאִמיִניל ֶמעְנִדים ְמַנֵח 

"ָהִעיר ַהְּקדֹוָׁשה ְצַפת ָהְיָתה ָאז (ֹקֶדם ָהַרַעׁש 
ֲעֶׂשה ָּבּה) ִעיר ְּגדֹוָלה, ְוִנְמְצאּו ָּבּה ְוַהָּׁשָלל ֶׁשּנַ 

ְׁשֵני ֲאָלִפים ַּבֲעֵלי ָּבִּתים... ְוַעָּתה ִמָּקרֹוב ָּבא 
ְלפֹה ִאיׁש ֱאִקי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבער 
ִמְּקִהָּלה ְקדֹוָׁשה ַאְברּוץ, ְוַנֲעֶׂשה ֹראׁש ַעל 

א ה הּוָהיָ , 2ת ּפֹוִליןּכֹוֵלל ַהֲחִסיִדים ַאְנֵׁשי ְמִדינַ 
ָהרּוַח ַהַחָּיה , ְּבתֹור ֹראׁש ַהּכֹוֵלל ַהֲחִסיִדי

 ".ְּבַהְחָזַקת ְוַכְלָּכַלת ַהֲחִסיִדים
 רֹוֶעה ֶנֱאָמן

ה, ָהֶעְליֹונָ ה ַהַהְׁשָּגָח י ַּדְרכֵ ת ֵא ן ֵמָהִבי מֵֹחנּוה ְקַטּנָ 
ַרֵּבנּול ֶׁש  ּבֹואֹות ְׁשנַ  -"ד תקצן ֵּבי ֵאּלּום ָׁשִני ַא ,

ה ֶׁשָּיְדָע ת ַהָּקׁשֹון  ִמ  ָהיּו, ְּפִטיָרתֹות ְׁשנַ  -"א תרת ִלְׁשנַ 
ו ְלָפָניח ְוָׁשלַ ה ַלַּמּכָ ה ְּתרּוָפ ם ִהְקִּדי"ה ְוַהָּקָּב ת. ְצַפ 

ת ַהּגּופֹון ִליִמיד ַיֲעמֹ ר ֲאֶׁש  ָהִאיׁשא הּו, ַרֵּבנּות ֶא 
 ם. ְדָּכִאיַהּנִ ת ַהְּלָבבֹות ֶא ק ִויַחּזֵ ם ַהִּנְׁשָּבִרי

ן ִסיוָ  ְּבחֶֹדׁשם ֲעֵליֶה ה ָנְפלָ ה ָהִראׁשֹונָ ה ַהַּמּכָ 
ם, ִמְצַריִ ל מֹוֵׁש י ֲעלִ ד מּוַחַּמ ד ֶנגֶ ד ַהֶּמֶר ץ ִּבְפֹר"ד תקצ

                                                      
ץ ָלָאֶר  ְוִהִּגיַע ה ָעלָ א, ֶׁשְּבִליָט ץ ַקאִמיִניר ֵמִעיל ֶמעְנִדים ְמַנֵח י ַרִּב  11

ף ִהְצָטֵר ת ִּבְצפַ "ג. תקצל ֶּבֱאלּו, ִהִּגיַע  ֶׁשַרֵּבנּוה ְּתקּופָ  ְּבאֹוָתּה
ל ִיְׂשָרֵא י ַרִּב ת ְּבָראׁשּו"א) ַהְגָר י ַּתְלִמיֵד ם (ַהְּפרּוִׁשית ַלֲעַד 

ץ ֶאֶר י ְׁשלּוֵח ם ִע ץ ָלָאֶר ץ ְלחּוא ָיָצ "ח תקצת ִּבְׁשנַ ב. ִמְּׁשְקלֹו
ת ֶא ב ַהְּכָת ל ַע ה ֶהֱעלָ ז ְוָא ב, ַהִּיּׁשּור ֲעבּות ָמעֹוץ ְלַקּבֵ ל ִיְׂשָרֵא 
ב ָּכַת ר ַהְּׁשָא ן ֵּבים, ַהְּקדֹוִׁשית ַהְּמקֹומֹול ְוַע ל ִיְׂשָרֵא ץ ְּבֶאֶר ה ַהַּנֲעָׂש 
ת ִּבְׁשנַ ת ְצפַ י יֹוְׁשבֵ  ֶׁשָעְברּום ַהָּקִׁשית ַהְמאָֹרעֹול ַע ה ַּבֲארּוכָ 

 "ד.תקצ
י ִמּיֹוְׁשבֵ ה ֲחלּוָק ת ְמַקֶּבלֶ ה ֶׁשָהְיָת ן', ָוואהִליל ּכֹולֵ א 'ַהִּנְקָר א הּו 2

ת ַלֲעַד ף נֹוָס ל ּכֹולֵ ה. ְואּוְקֵרִאינָ ן ּפֹוִליי יֹוְצֵא ם ַהְיהּוִדיר ֲעבּוה ַהּגֹולָ 
ל ַע ם ַאְחָרִאי ֶׁשָהיּו' ֶעְסְטֵרייי ֲחִסיֵד ל ּכֹולֵ 'ַה ה ָהְיָת ם ַהֲחִסיִדי

ץ, ָהָאֶר י ָעֵר ת ֶא  ּוָבְזזּו ָׁשְללּו, ִהְתַּפְרעּוץ ָהָאֶר י ַעְרִבּיֵ 
  3ר.ָלִעיץ ִמחּול ֶא ס ָלנּו ֶנֶאְלצּות ְצַפ י ְותֹוְׁשֵב 

ג ְּכַמְנִהי ַרֵּבנּול ֶׁש  קֹוָמתֹול ּגֶֹד ה ָּבְלָט ת ֵע  ְּבאֹוָתּה
 ם': ָהִעִּתית קֹורֹור 'ְּבֵסֶפ ב ֶׁשּכֹוֵת י ְּכִפ ם, ַרחּו

"ְוַאף ֶׁשָהַרב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהַּנ"ל ִנְׁשַאר ָנִקי 
ִמְּנָכָסיו, ַוֲאִפילּו ְּכֹתֶנת א ִהְׁשִאירּו לֹו 

ֶׁשָּׁשְלחּו לֹו ְּכֹתֶנת ִמְּטֶבְרָיא. ַאף ַהּׁשֹוְלִלים, ַעד 
ַעל ִּפי ֵכן ָהָיה ְמַחֵּלק ִמָּכל ַמה ֶׁשָהָיה לֹו 

 ִלְמזֹונֹוָתיו ֵהן ִמֶּׁשֶמן ְוֵהן ִמֶּלֶחם".
י ַׁשֲעֵר ' ְּבִסְפרֹור ֵרייֶׁשעה מֶֹׁש י ַרִּב ר ְמָתֵא  ְוָכ

 : ַרֵּבנּול ֶׁש  ַהְנָהָגתֹוי ְיֵמ ת ֶא  4ם'ְירּוָׁשַליִ 

"ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַהַה״צ ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם 
דֹוב ראבד"ק ַנאִוויִריְטׁש זצללה"ה. רֹוב 
ִצְדָקתֹו ּוְקֻדָּׁשתֹו ְוָטֳהָרתֹו ֵאין ּגֹוְמִרים ָעָליו 
ֶאת ַהַהֵּלל. ְּבסֹוף ָיָמיו ָּבא ִלְׁשּכֹון ָּכבֹוד 

ַפת ת"ו ַּגם ְצ  ְּבַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבִעיר ַהֹּקֶדׁש
 ָׁשם ָהָיה ֹראׁש ּוַמְנִהיג ָהִעיר ֶּבֱאֶמת ְוֶצֶדק".

 דְּבֶחֶס ג ַמְנִהי

 רּוחֹוד ְּכֶנגֶ  ְלַהֵּלע ָיַד  ִלּבֹוב ּוְבטּו ְּבִפְּקחּותֹו ַרֵּבנּו
ם ִע ם ַהְּפרּוִׁשים ְּבָׁשלֹו ָחיּוו ּוְבָיָמיד, ְוֶאָח ד ֶאָח ל ּכָ ל ֶׁש 

ל ְקַה ג ַמְנִהים ִע ת ִּביִדידּוי ֵח  ְוַרֵּבנּום, ַהֲחִסיִדי
ן'. ַהֻּׁשְלָח ת ְּפַא ל 'ַּבַע ב ִמְּׁשְקלֹול ִיְׂשָרֵא י ַרִּב ם ַהְּפרּוִׁשי

ד ֶאָח ח ֶׁשָּׁשלַ ת ְּבִאֶּגֶר ם מֹוְצִאי ָאנּו ְלָכת ְמַעְנֶינֶ ת ֵעדּו
 ּדֹוֵרׁשם, ְוַהְּׁשַּתְדָלן ַהְמֻפְרָס ד ַהָּנִגיל ֶא ת ְצַפ י ִמּתֹוְׁשֵב 

 י: מֹוְנִטיְפיֹוִר ה ֶׁש מֹ , ְלַעּמֹוב טֹו

"ֲאַנְחנּו מֹוִדיִעים ְלַהְּגִביר ַהְמֻפְרָסם ר' ֹמֶׁשה 
הּוא  5נר"ו, ֶׁשָהֹראׁש ֶׁשְּבֻכָּלם ָּבַאְרַּבע ֲאָרצֹות

ָהַרב ַהַּצִּדיק ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם, ִאיׁש ֱאִקים, 
ַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה, ּגֹוַלת ַהּכֹוֶתֶרת, ִאיׁש 
ָעָנו ּוְׁשַפל ֶּבֶר ְוכּו' ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם 
ּדֹוב ֵמַאְווִריְטׁש. ַוֲאִפילּו ָהַרב ר' ִיְׂשָרֵאל 

י ַרִּב י ַאְחַראה ָהיָ  ָעֶליָה א, ְוַגאִליְציָ  ֶעְסְטֵרייי ְליֹוְצֵא ה ַהֲחלּוָק 
ם ּגַ י ְּכַאֲחַרא ַרֵּבנּוה ִנְתַמּנָ ן ֵּגְרׁשֹוי ַרִּב ת ְּפִטיַר ם ִע ת. ַמְרָּגִלּיֹון ֵּגְרׁשֹו

ת ִמְּצפַ ר ָעַב ב ִמְּׁשְקלֹול ִיְׂשָרֵא י ֶׁשַרִּב ר ּוְלַאַח ה. זֶ ל ּכֹולֵ ל ַע 
 ם'.ְּפרּוִׁשיל ּכֹולֵ י 'ַּכְסּפֵ  ֲחלּוַקתל ַע ם ְמֻמֶּנה ּגַ  ַרֵּבנּוה יָ ָה ם, ִלירּוָׁשַליִ 

 ם.ַהָּיִמים אֹוָת ת קֹורֹול ַע  ְּבִלי ֵנֶדרב ַנְרִחיד עֹות ָהֵע א ְּבבֹו 3
ל ֶׁש  ְּכֵנִסיֹוֶתיהָ י ָּבֵּת ל ַע ר ַהְמַדּבֵ ק ַּבֶּפֶר ץ ָהָאֶר י ִׁשְבֵח  -ר ה' ַׁשַע  4

 ת.ְצפַ 
ם ְירּוָׁשַליִ ם: ַהָּיִמין ְּבאֹוָת ת ַהֲחׁשּובֹות ַהְּקִהּלֹוע ְלַאְרּבַ ה ַהַּכּוָנָ  5

 א.ּוְטֶבְריָ ת ְצפַ ן ֶחְברֹו
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ְּפרּוִׁשים ָׁשַלח לֹו [ְּקִהַּלת ַה]ִמ , ֶׁשהּוא [ִמְּׁשְקלֹוב]
ְקִויְטל ִמְּׁשמֹו ְוֵׁשם ִאּמֹו ְלִהְתַּפֵּלל ֲעבּורֹו, ְוַגם 
ָׁשַלח לֹו ָמעֹות ַעל ִּפְדיֹון ְּכֶׁשָהָיה חֹוֶלה ר"ל. 
ּוְכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמְתַנֵהג ִעם ָהעֹוָלם 

ָתם, ְוַגם ְּבֶחֶסד, ְוַגם ִמְׁשַּתֵּתף ִעָּמם ְּבָכל ָצרֹו
ְמַקֵּים ְודֹוֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו. ַהֵׁשי"ת ַיֲאִרי ָיָמיו 
ְוִיְזֶּכה ִלְהיֹות ֹראׁש ֶלָעִתיד ָלֹבא ִּבְמֵהָרה 

 ְּבָיֵמינּו ָאֵמן".
ע ַהַּמָּס י ְּבִכְתֵב א ִנְמָצ , ַרֵּבנּות ַהְנָהגַ ל ַע ף נֹוַס ר ֵּתאּו

י, מֹוְנִטיְפיֹוִר ה מֶֹׁש ל ֶׁש  ַמְזִּכירֹוי ַהֵּלוִ ר ֱאִליֶעזֶ ל ד"ר ֶׁש 
 "ח:תקצת ִּבְׁשנַ ץ ָּבָאֶר ר ֶׁשִּבֵּק 

"ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִנְקֵראִתי ֵמֵאת ַרִּבי ַאְבָרָהם דֹוב 
ֶאל ַהֻּׁשְלָחן. ָהִאיׁש ַהֶּזה הּוא ֶאָחד ַהֲחָכִמים 

-[ַהְּיָקִרים ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֵמעֹוִדי, ַוְיִהי ַהָּנֵקל לֹו 
ֶאת ֲעבֹוַדת ָהֵעָדה  ֶׁשהּוא עֹוֵבד]-[ ַלֲעבֹד א ֵּדי לֹו]

, ְוִהֵּנה הּוא 6ְּבִלי ָּכל ַקָּבַלת ְּפָרס ִמֻּקַּפת ַהָּקָהל
 ְמַחֵּלק עֹוד ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַלֲעִנֵּיי ַעּמֹו.  [ַגם]

ַּכֲעָׂשָרה ַעד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ֲאָנִׁשים אֹוְכִלים 
, ְוַהִהְתַלֲהבּות ֶלֶחם ֻחָּקם ַעל ֻׁשְלָחנֹו ָּתִמיד

ֲאֶׁשר ִנְּגנּו ָּבּה ָהִאיִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת ְזִמירֹות 
י ְלָבָבם ִהיא ִמַּמֲעַמֵק ַהַּׁשָּבת, ָנְתָנה ֵעֶדיָה ִּכי 
 יֹוֵצאת ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים. 

ַרּבֹות ִיְסְּבלּו ַהְיהּוִדים יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהֹּזאת, ַעל 
יִקים ְּבָמֻעָּזּה, ּוְבָכל ְּדַבר ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ֵהם ַמְחזִ 

 זֹאת ִיְׂשְמחּו ְּבֶחְלָקם ְוא ַיְרּפּו ִמֶּמָּנה".
ֶׁשעֹוד ִהִּכיר , ַרִּבי ְיַׁשְעָי' הֹורֹוִביץ ִמְּצַפת

ְמָתֵאר ֶאת ְּדמּותֹו  ,ְיהּוִדים ֶׁשָּזְכרּו ֶאת ַרֵּבנּו
 :ַהַּנֲעָלה ְּבִסְפרֹו 'ֵעֶדן ִצּיֹון'

ַהִּנְזָּכר ִּביִׁשיָבתֹו ַהְּקִביעּות ָהַרב ַהַּצִּדיק "
ְוָהָיה , ָהָיה ָּבּה ָהרּוַח ַהַחִּיים, ְצַפת"ק ְּבִעיַה 

ְלָכל ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּדָׁשם ִליׁשּוָעה 
ֶׁשָּסְבלּו ַהְרֵּבה , ְוֶנָחָמה ְלַחֵּייֶהם ַהָּקִׁשים

ֵמחֹוָלִאים ָרִעים ּוִמַּפַחד ָהַעְרִבים 
ְונֹוַסף ָעֶליָה ַּגם ֹּדַחק ְוֹקִׁשי  ,ָהרֹוְצִחים
ֶׁשָהיּו ֵעיֵניֶהם ְוִלָּבם ַרק ַעל , ַהַּפְרָנָסה

, ַמְּתַנת ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ
ֶׁשָהיּו ׁשֹוְלִחים ָלֶהם ֶאת ִנְדַבת ִלָּבם ַעל 

-[ְמֻיָחד ֶׁשָּנֵחית ֵמָהָכא ְלָהָתם "ר ְיֵדי ַׁשַד 
ְוַכָּמה ְפָעִמים , ]ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלחּוץ ָלָאֶרץֶׁשָּיַרד ֵמ 

                                                      
ס ְלִהְתַּפְרנֵ ל ְויּוכַ  םְלַהְׂשִּכיָר י ְּכֵד ץ ָלָאֶר ץ ְּבחּום ְנָכִסיה ָקנָ  ַרֵּבנּו 66

ל, ֵמַהָּקָה ר ָׂשכָ ם ׁשּול ִקֵּב א ן ָלכֵ ל, ִיְׂשָרֵא ץ ְּבֶאֶר  ְּבִׁשְבּתֹום ֵמֶה 

ֶׁשָּסְבלּו ַעל ְיֵדי , ָהָיה ִמְתַעֵּכב ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ִסָּבה
 ר"ל.ֶזה ֶחְרַּפת ָרָעב 

ַהַּצִּדיק  -ּוְבהֹוִפיַע ֲעֵליֶהם ָהאֹור ַהֶּזה ִּכי טֹוב 
רּוָחִני ָהיּו ִמְתַחְּמִמים ְּבאֹורֹו ְּבֹעֶנג ז"ל, ַהִּנְזָּכר 
 ".ְוַנְפִׁשי

ַאף ֶׁשֹּלא ִׁשֵּמׁש ְּבאֶֹפן , ִּביֵמי ִׁשְבּתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִּבְצַפת
 .ָהָיה ַרֵּבינּו ַהַּמְנִהיג ְוָהרֹאׁש"ד, ִרְׁשִמי ְּבתַֹאר ַרב ַוֲאַּב 

הּוא ָהָיה , ֶׁשִּנְׁשְלחּו ְּבָיָמיו ְלִחּזּוק ָהִעירָּבִאְּגרֹות 
ַאְבָרָהם דֹוב : ָחַתםְׁשמֹו ְוֶאת , ַהחֹוֵתם ָהִראׁשֹון

ַאֵחר א ּוְלׁשּום . ת"וְצַפת "ק ֵמַאְווִריְטׁש יֹוֵׁשב ְּבִעיַה 
 .ּתַֹאר ֶזהִּביֵמי ַרֵּבנּו ִנַּתן 

ָסמּו ִלְפִטיָרתֹו ָסַמ ַרֵּבנּו ָידֹו ַעל ַּתְלִמידֹו ַהֶּנֱאָמן 
ת ַרב ּומֹוֶרה ִלְהיֹו "לַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶהעִליר ְזצּוַק "ק ַהָגַה 

ּוְלַאֵחר ִהְסַּתְּלקּות ַרֵּבנּו , 7ֶצֶדק ְלַהִּגיד ִּדְבֵרי ִמְׁשָּפט
  .ְצַפת"ד ֻהְכַּתר הּוא ִלְהיֹות ֲאַּב 

ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַרֵּבנּו ָּתֵגן ָעֵלינּו ְוַעל  תֹוכּוזְ 
ְוַגם ִּבְׁשֵמי ָמרֹום ִיְדרֹוׁש  .ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ִלְפעֹל , ַהֶּנֱאָנִקים ְוֶנֱאָנִחיםְּבטֹוַבת ַעּמֹו 
ִלְפֵני ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ַעל ְיׁשּועֹות ַהְּפָרט 

ִויׁשּוַעת ַעּמֹו ָיִחיׁש ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה , ְוַהְּכָלל
 .ְּבָקרֹוב

 ה.ַהֲחלּוָק ת ִמְּמעֹוח ָלַק א ף ְוַא 
 .ַרִּבי ָנחּום ֶאְתרֹוג ֵמַרָּבֵני ְצַפת"ג ִמּתֹו ֶהְסֵּפדֹו ֶׁשל ָהַרהַ  7



 
 

 פרשת ויצא
 

 )י, כח" (חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא"
 רדף אביו בית את יעקב שעזב דאחרי כתב) יא כט,( לקמן י"רש

 אליפז שגדל ולפי, להורגו אחריו אביו במצות עשו בן אליפז
 לציווי אעשה מה ל"א. אותו הרג ולא ידו משך יצחק של בחיקו

 . כמת חשוב והעני שבידי מה טול יעקב ל"א. אבא של
 הראשון דפסוק תיבות בראשי מרומזים אלו ל"חז דדברי ל"וי

'שא י'ז א'דיק, צ'עקב י'יצא ו" –" יעקב ויצא" - פרשתנו של

, שו'ע ן'ב הוא'ש שע'ר ליפז'א א'ב יד'מ'בכי, ב'ולו ק'שו ע

 ."מקל'ה שאר'נ ק'ר 'פציו),ח( ילו'ח ל'כ ו'ל עקב'י יתן'ו

 )ל"זצ אסאד י"הגר(
כל הדברים האלה" (כט, יג)  כמו"כ מרומז בפסוק לקמן "את

 צאתי'י ב'ר רכוש'ב בר'ד באתי'ה א'ל י'כ תמה'ת ל'א"

 ".כל'ה קח'ל ליפז'א לך'ה שם'מ

 
 י), חרנה" (כח וילך שבע מבאר יעקב "ויצא
ממקום  עוקר כשאדם הרבה פעמים מצינו, צחות בדרך

 לומר לעצמו מתיר, מכירים אותו שאין למקום אותו שמכירים
 מכובדים ומפליג בתוארים עצמו ומכנה, אנא מרבנן צורבא

 היה שלא' הק התורה מעידה יעקב אבינו אצל אמנם, בגוזמאות
, שבע מבאר יעקב שיצא אותו, שבע מבאר יעקב ויצא אלא ,כן

 .וכדומה תוארים תוספת בלא הגיע לחרן כן, חרנה וילך
 (שיח יעקב יוסף)

 

 מגיע ארצה וראשו מצב סלם והנה "ויחלם
 יב), (כח השמימה"

 ונכנע עצמו בעיני שפלה, בשם כ"ק מהרי"י מספינקא זצוק"ל
 .השמימה מגיע שראשו סימן ,ארצה מוצב ומתבטל בבחינת

 
 )כ, כח" (ללבוש ובגד לאכול לחם לי ונתן"

 צריך הרי כי. זה בעניין נפלא פרוש" אפרים אוצר" בספר מובא
 לובשים שבגד ברור והרי לאכול לחם התורה כתבה מדוע להבין
 ?אוכלים ולחם
 לקנות ורוצה למכולת שהולך אדם יש: כך לפרש אפשר אבל
 שאם חשבון ועושה, יקר הוא זה מאכל אך טעים מאכל לילד
 .לחורף מגפיים לו לקנות יוכל לא הרי, זה מאכל יקנה

 עם מעור מגפיים המוכר לו מציע, מגפיים לקנות וכשהולך
 מגפיים יקנה שאם חשבון עושה הוא אבל, מחממת פרווה
 .וחלב לחם במכולת לקנות כסף לו יישאר לא, כאלו
 לקנות יכל שלא מה את ולובש מגפיים אוכל זה שאדם יוצא

 .במכולת
 יהיה שהלחם", לאכול לחם לי ונתן: "אבינו יעקב ביקש ולזה

 .מאכל ולא לבוש יהיה ושהבגד, מלבוש ולא מאכילה

 )כ, כח" (ללבוש ובגד לאכול לחם לי ונתן"
 הרי" ללבוש" ובגד" לאכול" לחם לומר צריך היה למה, וקשה
 .ללבוש בשביל ובגד לאכול בשביל הוא שלחם ברור

, ביטחון מחוסרי אמונה קטני אדם בני שישנם, הוא והפירוש
, מחר יהיה מה דואגים ותמיד, מרוצים אינם להם שיש שכמה

 בחלקם שמחים הביטחון בעלי אך, העתיד לצורך ואוגרים
 ואינם, עת בכל הצטרכותם את להם שיזמין ה"בהקב ובוטחים
 .מחר דאגת דואגים

, לאגירה לא", לאכול לחם לי ונתן, "אבינו יעקב שאמר וזה
 .העתיד לצורך לא" ללבוש ובגד"
 

 )ז, כט" (גדול היום עוד הן"
 ? גדול היום שעוד ידעו לא וכי
, בעונתה שלא השמש ששקעה קרה אתמול שביום היות ל"וי

) יא כח, י"רש( המקדש במקום ילין שיעקב ה"הקב שרצה מפני
 המחרת ביום, לכן. בלילה המקנה לאסוף הרועים הוכרחו ואז

 לא הם כי כך היום גם יקרה פן, הצאן לאסוף עצמם הקדימו
 שדעתם יעקב כשראה לכן, אתמול של השקיעה סיבת ידעו

 תשקע לא שהיום" גדול היום עוד הן" להם אמר, זאת לעשות
 ".המקנה האסף עת לא" כן ועל, הרגיל זמנה קודם השמש

 )שהם אבני(
 

" אחר לאיש אותה מתתי לך אותה תתי טוב"
 )יט, כט(

 לתת שמוטב אמר ולכן צדקת ורחל צדיק הוא שיעקב לבן ידע
 - לאחר רחל תינשא אם כי. לאחר מאשר ליעקב רחל את

 עליה ישפיע - לאחרת יעקב יינשא אם וכן, לטובה עליו תשפיע
 . למנוע הרשע לבן רצה וזאת. בעולם צדיקים ויתרבו, לטובה

 )מגדים נועם(
 

 את לו ויתן זאת שבוע וימלא כן יעקב ויעש"
 )כח, כט" (לאשה לו בתו רחל
 כיצד, אחיות שתי לשאת אסרה והתורה מאחר להבין צריך
 אמרו והלא, ולאה רחל את לשאת לעצמו אבינו יעקב התיר

 ואפילו, כולה התורה כל את קיימו אבותינו כי) כח יומא( ל"חז
 ?תחומין ועירובי תבשילין עירובי
 קיימו שאבותינו מתרצים יש. זו לשאלה נאמרו תירוצים כמה
, לארץ בחוצה לא אבל בלבד ישראל בארץ הקדושה התורה את

 בואם בתחילת בדרך רחל שמתה זאת הייתה יתברך' ה ומאת
 בארץ אחותה עם יחד יעקב תחת תהיה שלא בכדי לארץ
 ).ן"הרמב( ישראל
 כל את מקיימים האבות היו תורה מתן קודם כי נוסף תירוץ
 התורה את לקבל צריך היה ואחד אחד כל אבל, כולה התורה

 כקטן נחשב שנתגייר גר) צז יבמות( ל"חז אמרו והרי, גר כמו
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 crulruchi@gmail.com :לקבלה במייל

 לפני גיירן בוודאי אחיות שתי יעקב כשנשא וממילא, שנולד
 כי אחיות כשתי חשיבות להן אין שנתגיירו ולאחר, הנישואין
 נולדו ולאה רחל כאילו" דמי שנולד כקטן שנתגייר שגר" מאחר
 לא ולכן, לשניה אחת שייכות ללא עצמה בפני אחת כל מחדש
 )יוסף מלבוש לוקט א"במק ם"הרא( כלל יעקב על נאסרו

 

 לתת במקומנו כן יעשה לא לבן ויאמר"
 )כו, כט" (הבכירה לפני הצעירה

 כי ליעקב לבאר הוצרך הארמי לבן מדוע: הלוי בית בעל מבאר
 אומר שהיה מספיק, צעירה שהיא מחמת רחל את לו נותן איננו

 ?רחל את נותן אינני לא לו
 עניינים אין אצלנו, כמוך לא אנחנוש ליעקב לרמוז בא לבן, אלא
 זו וצעירה, בכורה זו בכורה אצלי, הבכורה את שקנית אצלך כמו

 .שם שעשית מה במקומנו כן יעשה לא, צעירה
  אבינו... ליעקב מוסר נותן הזה" הרמאי"
 

 הבה יעקב אל ותאמר באחותה רחל ותקנא"
 )א, ל" (אנכי מתה אין ואם בנים לי

 פ"ע" א"מהרי דברי" בספרו ל"זצ אסאד יהודה' ר הגאון מפרש
 מוטב, - ניצחו. הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם" הגמרא

 יקרא - ניצחו לא מוטב, – ניצחו. בתורה יעסוק -ניצחו  לא
 . "המיתה יום לו יזכיר - ניצחו לא מוטב, –ניצחו . שמע קריאת
 שהרי, הראשונות העצות שייכות לא לכאורה נשים אצל והנה
 .שמע וקריאת תורה מלימוד פטורות הן

 כבר אבל. המיתה יום את להזכיר - השלישית העצה רק נותרה
 תורה י"ע הרע מהיצר להישמר טוב שיותר המפרשים אמרו

 האדם על משרה שזה מפני המוות יום זכירת י"ע ולא ש"וק
 נשים( ?קזכיין במאי נשי הני ל"חז אמרו כבר אבל. עצבות

 ?) תורה של זכות יזכו במה תורה מלימוד שפטורות
, ובזה. תורה ללמוד בניהם את ששולחות במה ל"חז ואמרו
 הבה" ליעקב אמרה שרחל הפסוק יפורש, אסאד י"הגר אומר

 תהיה לא, אין ואם. תורה של זכות לי תהיה ידם שעל" בנים לי
 ". אנכי מתה. "המוות יום את להזכיר רק אלא ברירה לי
 

 )טו, ל" (קחתך המעט"
" שאול ממנה ויצא זכתה ברחל בה שהייתה צניעות מתוך"

 שמסרה מתרצתו? ברחל הייתה צניעות איזה הגמרא שואלת
 הקשר מהנשאלת השאלה , תתבייש שלא לרחל סימנים
 ...זולתהתחשבות ב, ותרנות של טובה מידה זה אולי? לצניעות

 בכל משתדל, לרעהו טובה שעושה אדם, שבעולם בנוהג אלא
 ...זאת לו יזכור שההוא צורה
 הסימנים את מסרה שהיא רק לא. גדולה מעלה ראינו רחל אצל

, הדודאים במעשה שנים אחרי גם אלא, עצומה בהקרבה
 גם ולקחת אישי את קחתך המעט: "בטענה אליה באה כשלאה

: אפיים אחת מנה להשיבה רחל יכלה הרי", בני דודאי את

 החסד מעשה בזכות זה לו נשואה שאת מה כל הרי? אישך"
 ."..שלי המופלג

 את בכלל להחשיב לא. מופלגת צניעות זוהי אבל היא שתקה!
 .המעשה על מעלתה

 

 כל וילדו שכרך יהיה נקודים יאמר כה אם"
 יהיה עקודים יאמר כה ואם נקודים הצאן
 )ח, לא" (עקודים הצאן כל וילדו שכרך

 שהוא הסיפור והלא עתיד בלשון יעקב מדבר מדוע לדייק ויש 
 ?היה כבר, לנשותיו מספר
, לרמות לבן ניסה שבתחילה מפרש" א"ריצב ליקוטי" בספר
 ...ליעקב לו מצליח יעקב עם מתנה שהוא מה שתמיד ראה אבל
 ואחרי העקודים את תקבל אתה, ליעקב ואמר התחכם ולכן

 לו ואמר שינה אז, מעוברות היו כבר הצאן שכל זמן שהגיע
 .לרמות שיוכל לבן חשב וכך. הנקודים את תקבל
 את וידע אדם בני מחשבות גם היודע אלוקינו' כה מי אבל

 של התכניות לפי מעוברות הצאן היו ולכן. לבן של תכניותיו
 מה וזה. מראש שאמר מה לפי ולא כ"אח שיאמר מה לפי, לבן

. נקודים הצאן כל וילדו, שכרך יהיו נקודים יאמר כה אם שכתוב
 הניסים את ראו לנשיו, יעקב שאמר וזהו. כ"אח שיאמר מה לפי
 .אתנו עשה יתברך' שה

 

 הגיד בלי על הארמי לבן לב את יעקב ויגנוב"
 )כ, לא" (הוא בורח כי לו

 יספר בורח שהוא שלפני בעולם מישהו יש וכי להבין וצריך 
 ?לאויבו זאת יגלה פתי מי וכי? לברוח עומד שהוא
 לחרן שכשהגיע והוא, בריחה של אחר ענין הסתיר יעקב ,אכן
 יודע היה לבן אם כי. מֵעׂשו בורח שהוא ללבן יעקב סיפר לא
 שומר שהיה או. לנשים בנותיו את כלל לו נותן היה לא, זאת
, מצוין תירוץ ללבן היה כי לארצו ייסע שלא משמר מכל עליו
 .ונכדיי בנותיי את ויהרוג עשו יבוא ודאי לאביך תיסע אם
 בלי על ?לבו גנב במה". לבן לב את יעקב ויגנוב" שכתוב וזהו
 .מעשו בורח שהוא – הוא בורח כי לו הגיד

 

 הכר - יחיה לא אלהיך את תמצא אשר עם"
 )לב, לא" (לך וקח עמדי מה לך

: וארץ שמים בורא, חיים באלקים הייתה יעקב של אמונתו
: בהם חיים רוח אין, אדם ידי מעשי ואבן בעץ - לבן של אמונתו
 אשר עם? "הזה הרעש כל מה: יעקב של טענתו הייתה וזאת

 ומה יועילך מה! אלהיך את שתמצא נניח -" אלהיך את תמצא
 אבל! ממש בו אין עץ בול זה הרי"! יחיה לא" הרי? בו תועלת

 את קבל -" לך וקח" - לי יש ל-א איזה ראה -" עמדי מה נא הכר"
)ל"זצ שפירא מ"מהר. (חיים באלקים אמת אמונת - אמונתי
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 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח, י)
מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק 
בעיר הוא הודה הוא זיוה והוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה 

 זיוה ופנה הדרה (רש"י)
כל ימיו השתוקק ה"חפץ חיים", לעלות ולהשתקע בארץ 

 בארץ הקודש.ישראל. היה זה חלומו הגדול לזכות ולהתגורר 
פעם אחת עשה מעשה וקבע תאריך בו יעזוב את ראדין, ואף 

 דירה הוכנה לו בארץ ישראל בעיר פתח תקוה.
ניסו בני הקהילה להניא אותו ממחשבתו זו ואף מקהילות 
סמוכות שלחו שליחים שידברו על ליבו, אולם מאומה לא עזר 

 וה"חפץ חיים" נותר איתן בדעתו.
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, הזדרז  כאשר נודע הדבר לגאון

ונסע לראדין, שם מיהר אל ביתו של ה"חפץ חיים" וכאשר 
נפגשו השניים פתח רבי חיים עוזר והסביר ל"חפץ חיים" את 
ההשפעה העצומה שיש לו על כל יהודי ליטא ופולין, וסיים רבי 
חיים עוזר את דבריו באומרו: יש לדעת כי כאשר הסבא מסב 

מתנהגים הנכדים ביראת כבוד!... כאשר שמע אל השולחן, 
 ה"חפץ חיים" את הרמז ביטל את נסיעתו.

 

 י), חרנה" (כח וילך שבע מבאר יעקב "ויצא
 עוקר כשאדם הרבה פעמים דמצינו, צחות בדרך לפרש יש

 מתיר, מכירים אותו שאין למקום אותו ממקום שמכירים
 בתוארים עצמו ומכנה, מרבנן אנא צורבא לומר לעצמו

 מעידה יעקב אבינו אצל אמנם, בגוזמאות מכובדים ומפליג
 אותו, שבע מבאר יעקב ויצא אלא ,כן היה שלא' הק התורה

 תוספת בלא הגיע לחרן כן, חרנה וילך, שבע מבאר יעקב שיצא
 .וכדומה תוארים

 (שיח יעקב יוסף)
 

 )י ,כח( "חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא"
 רדף אביו בית את יעקב שעזב דאחרי כתב) יא כט( לקמן י"רש

 אליפז שגדל ולפי, להורגו אחריו אביו במצות עשו בן אליפז
 לציווי אעשה מה ל"א. אותו הרג ולא ידו משך יצחק של בחיקו

 . כמת חשוב והעני שבידי מה טול יעקב ל"א. אבא של
 הראשון דפסוק תיבות בראשי מרומזים אלו ל"חז דדברי ל"וי

'שא י'ז א'דיק, צ'עקב י'יצא ו" –" יעקב ויצא" - פרשתנו של

, שו'ע ן'ב הוא'ש שע'ר ליפז'א א'ב יד'מ'בכי, ב'ולו ק'שו ע

 ."מקל'ה שאר'נ ק'ר 'פציו),ח( ילו'ח ל'כ ו'ל עקב'י יתן'ו

 )ל"זצ אסאד י"הגר(
(כט, יג)  "את כל הדברים האלה"כמו"כ מרומז בפסוק לקמן 

 צאתי'י ב'ר רכוש'ב בר'ד באתי'ה א'ל י'כ תמה'ת ל'א"

 ".כל'ה קח'ל ליפז'א לך'ה שם'מ

 

 ויצא יעקב" (כח, י)
ברש"י ויצא, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, 
שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם 

 פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה, ע"כ.
יש לבאר על פי המעשה מרב העיר בראד שסבל רדיפות עד 
שהוכרח לעזוב את העיר, ערב צאתו את העיר נתאספו כל 
הקהל לקבל ברכת פרידה ונהגו בו כבוד גדול עד שנתעצבו אל 
לבם על אשר רבם עוזב את העיר, והיינו יציאת צדיק מן 
המקום עושה רושם, רק בעת שהצדיק עומד לצאת ולעזוב את 

ום אז מתעורר הקהל ומתלהב מהצדיק, משא"כ בעת המק
 שבתו אין איש שם אל לבו, אלא להיפך ח"ו ממרמרים את חייו.

 (שיח יעקב יוסף)
 

 מגיע ארצה וראשו מצב סלם והנה "ויחלם
 יב), השמימה" (כח

 עצמו בעיני שהוא שפל מי, בשם כ"ק מהרי"י מספינקא זצוק"ל
 מגיע שראשו הוא הסימן, ארצה מוצב ומתבטל בבחינת ונכנע

 .השמימה
 

"מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו... והנה ה' 
 יג)-ניצב עליו" (כח, יב

בעל האמרי אמת מגור ישב באחד הימים ללמוד עם בן זקוניו 
רבי פנחס מנחם, בלימודם הגיעו האב והבן לחלומו של יעקב 
על הסולם והמלאכים, והאב שחפץ לראות עד כמה נבון ופיקח 

 החל לשאול אותו שאלות לחידוד: –ו בנ
אם יעקב ראה את ”שאל רבי אברהם מרדכי, “, אמור נא לי”

מלאכי השרת עולים ויורדים בסולם, מדוע לא טיפס אף הוא 
“. אבא, זה היה רק חלום”הבן חייך: “. והעפיל מעלה עימם?

הוסיף האב הגדול להקשות, “, נכון בני, היה זה חלום בלבד”
ם אדם בלילה טמונים לא מעט מהרהורי ליבו אבל במה שחול”

ביום, האם יעקב אבינו לא שאף בחלומו להיות גבוה יותר 
 “.מדרגתו העכשווית?

בפסוק הבא עונה התורה ”הרהר פנחס מנחם וענה בשנינות: 
מדוע לא טיפס יעקב אף הוא בסולם, שכן מיד לאחר מכן כתוב 

כי יטפס לחפשו  ה לידו, מה לו“אם הקב –‘ ניצב עליו‘ והנה ה’
רבי אברהם מרדכי נהנה מאוד מתשובתו של “... במקום אחר

 הילד והבליע חיוך של סיפוק מחכמתו.
 

 "כי לא אעזבך" (כח, טו)
מנדל מוויז'ניץ ז"ל סיפר שחסיד אחד בא פעם ’ הרב הצדיק ר
וב ז"ל, וסח לפניו דאגתו, כי ’לוי יצחק מברדיצ’ לרב הקדוש ר

ל החוב גדול, והעולם עדיין אינו יודע מצבו רע מאוד, והוא בע
מזה, כי עד עתה היה איש עשיר, ועתה איבד את כספו 



 
 

 פרשת ויצא
 

בעסקים רעים, ועדיין לא נשמע בין החיים דבר אסונו. אמר לו 
 הרב הקדוש: דעתי שתקנה שטר הגרלה, ואי"ה תיוושע מזה.

ענה החסיד: אמנם, איני מפקפק, חלילה, שהבטחת הרבי 
שכמה פעמים גרלות מתי, שהרי שטרי ה תתקיים, אך מי יודע

שנים עוברות עד שיזכו, ובין כה יתחילו בעלי החובות לנגוש 
 אותי, וגם יש לי בת שהגיעה לפרקה ואני צריך להשיאה.

לוי יצחק, שהשי"ת יזמין לו במהרה מעות, גם ’ הבטיח לו ר
 קודם שיזכה בהגרלה.

לה. כאשר החסיד קיים, כמובן, את דברי הצדיק וקנה שטר הגר
נסע לביתו, הגיע בדרך למלון אחד, ונטה לשם ללון. בלילה סר 
למלון שר גדול אחד שנסע במרכבה לדרכו, ואף הוא נתעכב 
ללון שם. בלילה חלם השר, כי במלון הזה נמצא עכשיו איש 
יהודי שיש לו שטר הגרלה שמזלו טוב, ועליו להשתדל להחליף 

השטר של היהודי את השטר שיש לו בשטר של היהודי, כי 
ודאי יזכה, ושלו אינו שווה כלום. וייקץ השר והנה חלום, ויישן 
ויחלום שנית כזאת, אז עמד ממשכבו, וציווה למשרתו שיחקור 
אם יש כאן איזה יהודי זר, ואם ימצא יימצא יקרא אותו אליו. 
המשרת הלך ומצא את היהודי, והביאו לפני השר. שאלו השר 

והשיבו שכן. אמר לו השר: גם אני יש אם יש לו שטר הגרלה, 
תחת ידי שטר כזה, בוא נא ונחליף בינינו את השטרות, ואני 

 אוסיף לך על שוויו כמה זהובים.
סירב היהודי לעשות כן ואמר: הוסיף לו השר עד אלף זהובים 
ובלבד שיחליף עמו והיהודי עומד בסירובו. אז קם השר בחמתו, 

את השטר בחזקה. המשרת וציווה למשרתו שייקח מהיהודי 
עשה כן, תקף את היהודי והוציא ממנו בכוח את השטר, ומסר 
לשר. אמר השר ליהודי: בכל זאת אינני רוצה לגזול אותך, ולכן 
הנני נותן לך את אלף הזהובים שהצעתי לפניך, וגם את שטר 

 ההגרלה שלי.
קיבל החסיד בעל כרחו את הכסף עם השטר של השר ואמר 

", ונסע לביתו והשיא את בתו בהרחבה. לא ארכו "גם זו לטובה
הימים, והשטר שמסר השר ליהודי בעל כרחו זכה בהגרלה 

וב, לקבל פני רבו. אמר לו ’סכום גדול. ונסע החסיד לברדיצ
הצדיק: ראיתי כי מזלך הושפל עד לעפר, והוכרחתי לשלוח את 
בעל החלומות שידבר על לב השר שיחליף אתך את השטר 

איתי שהשטר שלו יזכה ולא שלך, ואלף הזהובים שלו, כי ר
שהוסיף לך הוא, משום שאמרת כי אתה מוכרח תיכף להשיא 
את בתך, לכן מתחילה הייתה לך ישועה קטנה, ואחרי כן באה 

 הישועה הגדולה.
 נסע החסיד לביתו, ונעשה עשיר גדול יותר משהיה בתחילה.

זה כיון כשסיים הרב הצדיק מוויז'ניץ את הסיפור, אמר: ל
הקב"ה באמרו ליעקב אינו "כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי 
את אשר דברתי לך", שלכאורה קשה: מאי "עד אשר עשיתי", 
וכי אחרי שיקיים הבטחתו יעזוב אותו? והלא אי אפשר 
להתקיים אפילו רגע אחד בלי השגחתו יתברך, אבל הפירוש 

 בם,הוא: אפילו עד שתבוא הישועה הגדולה גם כן לא אעז
 (אמרי חן)  ותהיה לך בינתיים ישועה קטנה. 

 "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" (כח, כ)
בעת שנערכה סעודת נשואיו של נכד האדמו"ר "בעל התניא", 

יתברך יעזור בגשמיות ’ קם הרבי וכמנהגו איחל בזו הלשון: "ה
וברוחניות". כוונתו היתה, כי הודות לכך שיהיו הצרכים 

 ר יהיה לפעול גם ברוחניות.אפש –הגשמיים 
נכח במקום אחד מגדולי הצדיקים, ולשמע האיחול פנה אל 
"בעל התניא" ושאל: "כיצד יתכן שגשמיות תקדם לרוחניות?" 

ונתן לי לחם לאכול ’השיבו, "הן כך מצאנו אצל יעקב אבינו: 
 הקדים גשמיות לרוחניות.’ לי לאלוקים’ ובגד ללבוש... והיה ה

ושאל: "האם נתן להשוות את הגשמיות של אך הצדיק המשיך 
 יעקב אבינו לזו שלנו?"

ענה לו "בעל התניא": "וכלום נתן להשוות בין הרוחניות שלנו 
 ו?!"לזו של יעקב אבינ

 (מעשיהם של צדיקים)
 

 "והיה ה' לי לאלוקים" (כח, כ)
הרה"ק רבי זושא מאניפולי זיע"א נסע פעם בעגלה, תוך כדי 

קום רפש וטיט ולא היו יכולין להוציא נסיעה שקעה העגלה במ
העגלה, עמד רבי זושא בתפילה לפני הקב"ה ואמר, רבונו של 
עולם הלוא הכנסתני לבוץ בכדי שאעשה תשובה אבל במצב זה 
א"א לעשות תשובה, תוציאני מן הבוץ ואז כשיהיה לי הרחבת 
הדעת אעשה תשובה. ועל פי זה אפשר לבאר כאן תפלתו של 

עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, יעקב אבינו, ד
וזהו שביקש קודם מהקב"ה ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, 

 ואז לאחר מכן והיה ה' לי לאלוקים מתוך הרחבת הדעת.
 

 )כ, כח( "ללבוש ובגד לאכול לחם לי ונתן"
" ללבוש" ובגד" לאכול" לחם לומר אבינו יעקב צריך היה למה
 .ללבוש בשביל ובגד לאכול בשביל הוא שלחם ברור הרי

, בטחון מחוסרי אמונה קטני אדם בני שישנם, הוא והפירוש
, מחר יהיה מה דואגים ותמיד, מרוצים אינם להם שיש שכמה

 בחלקם שמחים טחוןיהב בעלי אך, העתיד לצורך ואוגרים
 ואינם, עת בכל הצטרכותם את להם שיזמין ה"בהקב ובוטחים
 לחם לי ונתן", אבינו יעקב שאמר וזה .מחר דאגת דואגים
 .העתיד לצורך לא" ללבוש ובגד", לאגירה לא, "לאכול

  לקנות רוצהה אדם: כך נפלא שוריפ" אפרים אוצר" בספרו
 לא הרי, זה מאכל יקנה שאם חשבון עושה, יקר טעים מאכל
 לו מציע, מגפים לקנות וכשהולך .לחורף מגפים לו לקנות יוכל

 חשבון עושה הוא אבל, מחממת הופרו עם מעור מגפים המוכר
 לחם במכולת לקנות כסף לו שאריי לא, כאלו מגפים יקנה שאם
 מאכלים שלא יכל לקנות. ולובש מגפים אוכל זה נמצא .וחלב
 יהיה שהלחם, "לאכול לחם לי ונתן: "אבינו יעקב ביקש זה

 .מאכל ולא לבוש יהיה ושהבגד, מלבוש ולא אכילה



 
 

 פרשת ויצא
 

 ה) "הידעתם את לבן" (כט,
כך היה דרכו של אדמו"ר הזקן בעל ה"תניא", שהיה בא לידי 
ההתפעלות עצומה והיה מתגלגל על הארץ וצועק בקול. פעם 
אחת קרא בתורה בשבת פרשת "ויצא", וכשהגיע לפסוק 
"הידעתם את לבן", צעק בקול גדול מאוד "הידעתם את לבן", 

אמר ונפל לארץ ונתגלגל כחצי שעה, ואחר כך קם מעל הארץ ו
 בקול ובניגון "ויאמרו ידענו".

תמהו החסידים, מה ראה הרבי לבוא להתפעלות עצומה כזו 
’ בפסוק זה דווקא, עד שמצאו, שבמדרש יש על פסוק זה "ר

יוסי בר חנינא פתר קרא בגלות מחרן אנחנו, מחרונו של הקב"ה 
אנו בורחים, הידעתם את לבן? הידעתם את מי שהוא עתיד 

שלג, השלום לו? ויאמרו שלום באיזו זכות? ללבן עוונותיכם כ
-והנה רחל בתו באה מן הצאן, הדא הוא דכתיב (ירמיה לא, יד

קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה ’ טז). כה אמר ד
מנעי קולך מבכי...ויש תקוה לאחריתך". ’ על בניה. כה אמר ד

 (סיפורי חסידים)
 

 )ז ,כט( "גדול היום עוד הן"
 ? גדול היום שעוד ידעו לא וכי
 בעונתה שלא השמש ששקעה קרה אתמול שביום היות ל"וי
 במקום ילין שיעקב ה"הקב שרצה מפני, )הרגיל הזמן קודם(

 המקנה לאסוף הרועים הוכרחו ואז) יא ,כח – י"רש( המקדש
 יקרה פן, הצאן לאסוף עצמם הקדימו המחרת ביום, לכן. בלילה

 לכן, אתמול של השקיעה סיבת ידעו לא הם כי כך היום גם
 היום עוד הן" להם אמר, זה לעשות שדעתם יעקב כשראה

 לא" כן ועל, הרגיל זמנה קודם השמש תשקע לא שהיום" גדול
 )שהם אבני(   ."המקנה האסף עת

 

 "אחר לאיש אותה מתתי לך אותה תתי טוב"
 )יט ,כט(

 לתת שמוטב אמר ולכן צדקת ורחל צדיק הוא שיעקב לבן ידע
 - לאחר רחל תנשא אם כי. לאחר מאשר ליעקב רחל את

 עליה ישפיע - לאחרת יעקב ינשא אם וכן, לטובה עליו תשפיע
 . למנוע הרשע לבן רצה וזאת. בעולם צדיקים ויתרבו, לטובה

 )מגדים נועם(
 

 "ויהי בבוקר והנה היא לאה" (כט, כה)
אמרו במדרש: שכל אותו הלילה היה קורא לה "רחל" והיא עונה 
לו כן, וכי מה צריך היה ליעקב לקרוא בשם רחל כל הלילה? 
אולם יתבאר ע"פ מעשה שהיה: סוחר אחד שכר עגלה נסע בה 
לרגל מסחרו, והנה באמצע הדרך, ירד העגלון מן העגלה, וציווה 

ון, ולא יהרוג על הסוחר לפשוט בגדיו וללבוש את בגדי העגל
אותו ומעתה הוא יהיה העגלון, ואילו העגלון לבש בגדי הסוחר, 
והתיישב בעגלה, והסוחר ציית בעל כרחו, והנהיג את העגלה, 

עד שהגיעו לעיר, וכשהגיעו לעיר, וראה את עצמו בטוח, וסר 
ממנו הפחד, הרים קול צעקה! והתחיל צווח על העגלון, שהוא 

והעגלון צועק שהוא הסוחר, ובקיצור העגלון לקח לו כל רכושו 
כל אחד אומר: אני הסוחר והוא העגלון ונעשתה מהומה גדולה 
עד שהגיעו לפני רב העיר, הרב רצה לבחון מי באמת הוא 
העגלון, ומי הסוחר באמת וע"כ בקש מהם קודם לנוח מטרחת 
הדרך, וכשיתפנה מעסקו אז פנה אליהם וידון אותם והציע להם 

ח עליהם, והם מרוב עייפות הדרך השתקעו שתי מטות לנו
בשינה עמוקה, ואז הרב פתח את הדלת של החדר פתאום, 
והכריז בקול חזק: עגלון! ומיד העגלון האמיתי ענה "כן" כי הוא 
רגיל בכך ואילו הסוחר נשאר ישן, כי בהיות אדם משוקע 
בשינה, אינו מתעורר, כשקוראים בשם אחר, ואז התברר מי 

באמת, ומי הוא הסוחר, וע"כ. גם יעקב אבינו חשש הוא העגלון 
פן לבן רימה אותו והכניס לו לאה במקום רחל וע"כ המתין לה 
עד ששקעה בשינה, ואז התחיל לקרוא "רחל" להעמידה 
במבחן, אם היא באמת "רחל" או שהיא "לאה" וע"כ כשהיא 
ענתה לו "כן" מתוך שינה היה בטוח שהיא רחל, וע"כ בבוקר 

לו שהיא לאה, אמר לה: את רמאית בת רמאי כשנודע 
שהרמאות מוטבעת בך מלידה שאפילו מתוך שינה כשקראת 
לך "רחל" עניתי לי "כן אמרה לו ממך למדתי שמותר לשקר 
לדבר מצוה שהרי זה כ"א שנה כשאביך שלח את עשו להביא 
לו אוכל, הלכת אתה מהר והבאת לו וכששאל אותך מי אתה, 

ך, ובוודאי לא נמנעת מלשקר כדי לקיים השבת, אני עשו בכור
מצות אמך. כיום אף אני עושה כך כדי לקיים מצות אבי. ובפרט 
כדי לזכות באנין כה גדול להיות עם חסיד כמוך ובכך להינצל 

 (אמרי חן)     מידיו של עשו..
 

 את לו ויתן זאת שבוע וימלא כן יעקב ויעש"
 )כח, כט( "לאשה לו בתו רחל
 כיצד, אחיות שתי לשאת אסרה והתורה מאחר להבין צריך
 אמרו והלא, ולאה רחל את לשאת לעצמו אבינו יעקב התיר

 ואפילו, כולה התורה כל את קיימו אבותינו כי) כח יומא( ל"חז
 ?תחומין ועירובי תבשילין ערובי
 קיימו שאבותינו מתרצים יש. זו לשאלה נאמרו תירוצים כמה
, לארץ בחוצה לא אבל בלבד ישראל בארץ הקדושה התורה את

 בואם בתחילת בדרך רחל שמתה זאת היתה יתברך' ה ומאת
 בארץ אחותה עם יחד יעקב תחת תהיה שלא בכדי לארץ
 ).ן"הרמב( ישראל
 האבות היו תורה מתן קודם כיאומר הרא"ם  נוסף תירוץ

 צריך היה ואחד אחד כל אבל, כולה התורה כל את מקיימים
 גר) צז יבמות( ל"חז אמרו והרי, גר כמו התורה את לקבל

 שתי יעקב כשנשא וממילא, שנולד כקטן נחשב שנתגייר
 להם אין שנתגיירו ולאחר, הנישואין לפני גיירם בודאי אחיות

 שנולד כקטן שנתגייר שגר" מאחר כי אחיות כשתי חשיבות
 ללא עצמה בפני אחת כל מחדש נולדו ולאה רחל כאילו" דמי

  .כלל יעקב על נאסרו לא ולכן, לשניה אחת שייכות



 
 

 פרשת ויצא
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ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת "
 )כו, כט( "הצעירה לפני הבכירה

 כי ליעקב לבאר הוצרך הארמי לבן מדוע: הלוי בית בעל מבאר
 אומר שהיה מספיק, צעירה שהיא מחמת רחל את לו נותן איננו

 ?רחל את נותן אינני לא לו
 אצלנו, כמוך לא אנחנו ליעקב לרמוז בא לבן: הרב מבאר אלא
 זו בכורה אצלי, הבכורה את שקנית אצלך כמו ענינים אין

 שעשית מה במקומנו כן יעשה לא, צעירה זו וצעירה, בכורה
 .שם

  ...אבינו ליעקב מוסר נותן הזה" הרמאי"
 

 הבה יעקב אל ותאמר באחותה רחל ותקנא"
 )א, ל( "אנוכי מתה אין ואם בנים לי

" א"מהרי דברי" בספרו ל"זצ אוסאד יהודה' ר הגאון מפרש 
. הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם שאומרת הגמרא י"עפ

 יקרא נצחו לא. מוטב נצחו. בתורה יעסוק נצחו לא. מוטב נצחו
 והנה. המיתה יום לו יזכיר נצחו לא. מוטב נצחו. שמעי קריאת
 הן שהרי, הראשונות העצות שייכות לא לכאורה נשים אצל

 .שמע וקריאת תורה מלימוד פטורות
 אבל. המיתה יום את להזכיר - השלישית העצה רק ונשארה

 י"ע הרע מהיצר להשמר טוב שיותר המפרשים אמרו כבר
 על משרה שזה מפני המוות יום זכירת י"ע ולא ש"וק תורה
 ?קזכיין במאי נשי הני ל"חז אמרו כבר אבל. עצבות האדם

?) תורה של זכות יזכו במה תורה מלימוד שפטורות נשים(
, ובזה. תורה ללמוד בניהם את ששולחות במה ל"חז ואמרו
 אמרה שרחל, שלפנינו הפסוק יפורש, אוסאד י"הגר אומר
 ואם" ,תורה של זכות לי תהיה ידם שעל" בנים לי הבה" ליעקב

 מתה" ,המוות יום את להזכיר רק אלא ברירה לי תהיה לא "אין
 ". אנכי

 

 )וט, ל( "קחתך המעט"
" שאול ממנה ויצא זכתה ברחל בה שהיתה צניעות מתוך"

 הגמרא מתרצת? ברחל היתה צניעות איזה הגמרא שואלת
 הקשר מה ולכאורה, תתבייש שלא לרחל סימנים שמסרה
 ...'וכדו, ותרנותאחרת, ו טובה מידה זה אולי? לצניעות

 בכל משתדל, לרעהו טובה שעושה אדם, שבעולם בנוהג אלא
 ...זאת לו יזכור שההוא צורה
 הסימנים את מסרה שהיא רק לא. גדולה מעלה ראינו רחל אצל

, הדודאים במעשה שנים אחרי גם אלא, עצומה בהקרבה
 גם ולקחת אישי את קחתך המעט: "בטענה אליה באה כשלאה

: אפיים אחת מנה להשיבה רחל יכלה הרי, "בני דודאי את
 החסד מעשה בזכות זה לו נשואה שאת מה כל הרי? אישך"

. מופלגת צניעות זוהי. שתקה. ורחל הצדקנית "..שלי המופלג
 .המעשה על מעלתה את בכלל להחשיב לא

 כל וילדו שכרך יהיה נקודים יאמר כה אם"
 יהיה עקודים יאמר כה ואם נקודים הצאן
 )ח, לא( "עקודים הצאן כל וילדו שכרך

 שהוא הסיפור והלא עתיד בלשון יעקב מדבר מדוע לדייק ויש 
 ?היה כבר, לנשותיו מספר
, לרמות לבן ניסה שבתחילה מפרש" א"ריצב ליקוטי" ובספר
 .ליעקב לו מצליח יעקב עם מתנה שהוא מה שתמיד ראה אבל
 ואחרי העקודים את תקבל אתה, ליעקב ואמר התחכם ולכן

 לו ואמר שינה אז, מעוברות היו כבר הצאן שכל זמן שהגיע
 .לרמות שיוכל לבן חשב וכך. הנקודים את תקבל
 את וידע אדם בני מחשבות גם היודע אלוקינו' כה מי אבל

 של התוכניות לפי מעוברות הצאן היו ולכן. לבן של תוכניותיו
 מה וזה. מראש שאמר מה לפי ולא כ"אח שיאמר מה לפי, לבן

. נקודים הצאן כל וילדו, שכרך יהיו נקודים יאמר כה אם שכתוב
 הניסים את ראו. לנשיו יעקב שאמר וזהו. כ"אח שיאמר מה לפי
 .אתנו עשה יתברך' שה

 

 הגיד בלי עדהארמי  לבן לב את יעקב ויגנוב"
 )כ, לא( "הוא בורח כי לו

 יספר בורח שהוא שלפני בעולם מישהו יש וכי להבין וצריך 
 ?לאויבו זאת יגלה פתי מי וכי? לברוח עומד שהוא
 לחרן שכשהגיע והוא, בריחה של אחר ענין הסתיר יעקב. אכן
 יודע היה לבן אם כי. מעשיו בורח שהוא ללבן יעקב סיפר לא
 שומר שהיה או. לנשים בנותיו את כלל לו נותן היה לא, זאת
 אם, מצוין תרוץ ללבן היה כי לארצו יסע שלא משמר מכל עליו
 .ונכדיי בנותיי את ויהרוג עשיו יבוא ודאי לאביך תסע
 בלי על ?לבו גנב במה". לבן לב את יעקב ויגנוב" שכתוב וזהו
 .מעשיו בורח שהוא – הוא בורח כי לו הגיד

 

 הכר - יחיה לא אלהיך את תמצא אשר עם"
 )לב ,לא( "לך וקח עמדי מה נא

: וארץ שמים בורא, חיים באלקים היתה יעקב של אמונתו
: בהם חיים רוח אין, אדם ידי מעשי ואבן בעץ - לבן של אמונתו
 אשר עם? "הזה הרעש כל מה: יעקב של טענתו היתה וזאת

 ומה יועילך מה! אלהיך את שתמצא נניח -" אלהיך את תמצא
 אבל! ממש בו אין עץ בול זה הרי"! יחיה לא" הרי? בו תועלת

 את קבל -" לך וקח" - לי יש ל-א איזה ראה -" עמדי מה נא הכר"
 . חיים באלקים אמת אמונת - אמונתי

 )ל"זצ שפירא מ"מהר(
 

  א גוט שבת
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 אגדה ובקיאות   

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח, י)

פרש"י, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת הצדיק מן 
המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא 
זיוה הוא  הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה. 

ע"כ.

נפלא  רמז  טוב"  ה"לקח  בשם  הביא  חמישאי"  "ילקוט  בספר 
בזה:

שבע"  "באר  והמילה   .182 בגימטריא   - "יעקב"  המלה  דהנה 
בגימטריא 575. והמשפט "פנה הודה זוה והדרה", בגימטריא 393. 
וזהו רמז הפסוק, "ויצא יעקב מבאר שבע". אם תוציא את המספר 
יצא   575-182 דהיינו   ,575 שהוא  שבע  מבאר   182 שהוא  יעקב 

בדיוק 393, שהוא בגימטריא "פנה הודה זוה והדרה".
(ילקוט חמישאי)

מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סלם  והנה  "ויחלום 
ה'  יש  אכן  ויאמר  במשנתו  יעק  וייקץ  השמימה... 

במקום הזה ואנכי לא ידעתי" (כח, יב-טז)

בספר "עטרת ישועה" (דזיקוב) כתב:
איתא בספרים הקדושים סטא"ל ר"ת סיום מסכת אין לעשות, 
אשר הס"מ אין מניח לעשות סיום מסכת, אבל יעקב אבינו ע"ה 
התגבר עליו, וזהו הנה סלם בר"ת סיום מסכת לעשות, שהוא למד 
ועשה סיום מסכתות, וזה שדרשו חז"ל (ב"ר ס"ט ז') וייקץ יעקב 

־משנתו, אל תקרי משנתו אלא ממשנתו, והיינו שעשה סיום מש
בסיום  שכן  דייקא,  יש  הזה,  במקום  ה'  יש  אכן  שאמר  וזהו  ניות, 
עתיד  היא,  האחרונה  המימרא  עוקצין)  מסכת  (סוף  המשניות 
הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנאמר (משלי ח' 

כ"א) להנחיל אוהבי יש.
(עטרת ישועה)

"הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה, השקו 
הצאן ולכו רעו" (כט, ז)

לכאורה יש להשתומם, אמר הגרי"ש כהנמן זצ"ל (מובא בספר 
"במחיצתם" ח"ב עמ' 374) מדוע לא התרעמו רועי הצאן על יעקב? 

הרי רק זה עתה הוא הגיע לשם, ומיד הוא מוכיח אות ואומר להם 
ללכת ולרעות את הצאן. היה אפשר לצפות שיאמר לו: אורח בא 
לעיר, וסמוך לבואו הוא מותח ביקורת ומוכיח?! האחד בא לגור 

וישפוט שפוט?!
וראה זה פלא, לא זו בלבד שלא התרעמו עליו, עוד ראו לנכון 
להתנצל בפניו, ולהסביר לו את פשר משיהם: "לא נוכל, עד אשר 
והשקינו  הבאר,  פי  מעל  האבן  את  וגללו  העדרים,  כל  ייאספו 

הצאן". באמת כיצד ייתכן כדבר הזה?
אולם אם נשים ליבנו אל דבריו של יעקב, נעמוד על סוד הענין. 
יעקב פונה אל רועי הצאן מיד עם בואו בלשון "אחי", כאן טמון 
של  בפיו  מורגלים  (שהיו  היקרים"  "אחי  המים  השפעתו.  סוד 
הן  "ברידערלאך"),  וכלשונו  זצ"ל,  כהנמן  הגרי"ש  מפוניבז'  הרב 
המפתח לליבם של בני אדם. כאשר יעקב קורא להם "אחי", הם 
מרגישים שהוא קרוב להם ואוהב אותם כאח! עתה כבר אינו איש 
זר, וממילא גם לא בגדר "האחד בא לגור וישפוט שפוט" לכן לא 
הקפידו על שהוכיח אותם. כאשר מקרינים אהבה ואחוה אמיתי, 
אפשר להוכיח ולהשפיע, והדברים ייכנסו בלב השומעים ללא כל 

טרוניה.
הנ"ל: דומה, כי יש כאן צוהר  הרב לורנץ מוסיף וכותב בספרו 
בהשפעתו  הן  הצלחתו,  סוד  זצ"ל.  מפוניבז'  הרב  של  מהותו  אל 
הנדירה ברוחניות, והן בגיוס הכספים למוסדותיו, היה בכך שליבו 
שוב  חוזר  היה  הוא  יוקדת.  ישראל  באהבת  גדותיו  על  מלא  היה 
(אחי,  ברידער'לאך"  "ברידער'לאך,  שלו  הקסם  מילת  על  ושוב 

אחי), ולכן כה לפעול גדולות ונצורות.
את  הרב  שבנה  שבזמן   (376 (עמ'  הנ"ל  בספר  מסופר  עוד 
תנאים  הג"א  אנשי  בפניו  העמידו  פוניבז',  של  התורה  מוסדות 
קשים ביותר בקשר לבניית מקלטים. דבר שהיה כרוך בהוצאות 
כספיות גדולות, שרבינו לא היה מסוגל לעמוד בהן. אך ללא קיום 

התנאים של הג"א, לא היתה אפשרות לקבל רישיון בניה.
הלה   אך  דרישתו,  את  שירכך  הג"א  ראש  על  להשפיע  ניסיתי 
לוותר  יכול  אינו  כך  ועל  המינימום,  את  רק  דורש  שהוא  הסביר 
בשום אופן, לנוכח העמדה העיקשת, הצעתי לו שנבקר יחד אצל 
אולי  רבינו  של  המיוחדים  והחן  שהחכמה  מחשבה  מתוך  רבינו, 

ישפיעו עליו.
כשנפגשנו בבית רבינו החל הקצין להסביר באריכות ובנימוקים 
מקצועיים, מדוע אסור לו לוותר על דרישתו. רבינו האזין בסבלנות 
על  לו  הודה  אלא  עמו,  התווכח  לא  הוא  הארוכה.  להרצאתו 

שהטריח את עצמו ובא אליו, ולהפתעת האורח נתן לו נשיקה.
הקצין שהתכונן לויכוח ולא לנשיקה, התרשם עמוקות מיחסו 

אגישמקע ווארט
                                 גליון ש"ל פרשת ויצא ט' כסלו תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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סירובו  על  ביקורת  מתח  לא  שהרב  בלבד  זו  לא  רבינו.  של 
בו  נשיקה..  כדי  עד  וחיבה  הבנה  לו  שהראה  אלא  בו,  להתחשב 
לבקשתך,  בהתאם  הכל  אסדר  הרב,  כבוד  והודיע:  נענה  במקום 

לפי ההצעה המפורטת שהעביר לי הרב לורנץ.
(יוסיף לקח)

"וללבן שתי בנות שם הגדולה... ועיני לאה רכות, 
ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה" (כט, טז-יז)

פירוש מחודש ומפתיע הביא בספר "דברי ירמיהו":
היו  רואה  שהיתה  עצב  דבר  כל  ועל  רוח,  עצובת  היתה  לאה 
עיניה מלאות דמעות של חמלה, וז"ש "ועיני לאה רכות", מלאות 
מקום  שבכל  מאד,  טובה  מדה  ודאי  וזוהי  ודמעות,  וחמלה  רוך 
היו  חולי,  וידוע  מכאובות  איש  או  לחם,  חסר  עני  רואה  שהיתה 
האומללים  לטובת  דואגת  והיתה  דמעות,  מתמלאות  עיניה 

האלה.
הוא  באשר  כי  לאשה,  אותה  לקחת  חפץ  היה  לא  יעקב  אולם 
בלאו הכי איש עני נכה רוח, אשר כל ימיו עברו בצרות רבות, אין 

טוב לפניו לקחת אשה עצובת רוח פן תוסיף לו יגון על יגונו.
ושמחה,  עליזה  היתה  היא  בה,  היתה  אחרת  מדה  רחל  אמנם 
ויפת  תואר  יפת  היתה  "ורחל  וז"ש  שמחה,  מפיקים  היו  ופניה 
לבבו  את  תשמח  היא  כי  אותה  לקחת  יעקב  חפץ  ע"כ  מראה", 
ותחזק את רוחו במצבו השפל והמר אשר איש כמוהו צריך להיות 
עבד ורועה צאן אבל לבן הארמי!! - וע"כ אמר הנביא (ירמיה לא) 
אשר  בניה,  על  מבכה  רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול 

לכאורה יפלא למה לא אמר שגם לאה מבכה על בניה?

קול  כי  ישראל,  של  הצרות  גדלו  מאד  מה  מצייר  הנביא  אבל 
ברמה נשמע רחל מבכה על בניה, כי אם לאה מכה על בניה אין 
כ"כ ראיה שהצרות הן גדולות ונוראות, כי עיני לאה רכות כי היא 
היתה בוכה לכל קשה יום ומר נפש, אבל רחל העליזה אשר על 

כל צרה שלא תבא היתה משמחת לבו של יעקב.
כי  היא  אות  ישראל,  צרות  על  תמרורים  בוכה  רחל  וכאשר 
האומה  של  והמר  השפל  המצב  מאד,  ונוראה  גדולה  היא  צרתם 
עבדים  להיות  שצריכים  ויעקב  יצחק  אברהם  בני  הישראלית 
יעקב  אבינו  ממצב  יותר  הרבה  נורא  הוא  גלותם,  בארץ  שפלים 
בארץ גלותו שהיה רועה צאן לבן הארמי ע"כ אמר רחל מבכה על 
בניה! וע"כ אמר "ויאהב יעקב את רחל".                                                               
(דברי ירמיהו)

"ועיני לאה רכות" (כט, יז)

איתא בתנחומא (ויצא אות ד) "והיתה לאה יושבת 
בפרשת דרכים ושואלת על עשיו מה מעשיו והיו אומרים 

לה איש רע, שופך דמים מקפח עוברים ושבים אדמוני 
כולו כאדרת שער, רשע, כל תועבות ה' עשה. כיון שהיתה 

שומעת כך היתה בוכה"

ובזוהר (ויחי דף רכג א) יש תוספת נוספת: א"ר יהודה - לאה כל 
יומא הות בפרשת אורחין קיימא ובכת בגיניה דיעקב...

בגמרא (ב"ר קכג.) איתא שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני 
לו  יש  בנות  שתי  לרבקה,  לה  יש  בנים  שני  אומרים  שהיו  אדם 
ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן והיתה יושבת על פרשת דרכים 

ומשאלת גדול מה מעשיו וכו'.

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה 
שכרי" (ל, לב)

בתרומת הדשן ח"ב סי' ק"ל הקשה על תשלום זה שהתנה 
ונקוד  וטלוא  בכשבים  חום  שה  כל  לו  והקנה  יעקב  עם  לבן 
בעיזים, והלא מכירת עובר הוי מכירה של דבר שלא בא לעולם 
ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם [וכ"ה בר"מ פ"י מכירה 
דיבוריה  דמתרצינן  ליישב  וכתב  ס"ד],  ר"ט  סי'  ובחו"מ  ה"י 
מקנה  אדם  דכה"ג  לולדותיה,  בהמה  ליעקב  לו  הקנה  דודאי 

כמבואר בתוס' בכורות ג: [ד"ה דקא], ויעוין בב"ב קמז:.
הריב"ש  דברי  עפ"י  ליישב  כתב  סק"ו  של"ב  סי'  ובקצוה"ח 
סי' שכ"ח דקודם מתן תורה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, 
ובסי' ר"ט סק"א הביא הקצוה"ח את דברי הריב"ש, ליישב מה 
דאיתא בשבת קלה: דמה דכתיב בפרשת לך לך יליד בית היינו 
הוא  עובר  קנין  דהלא  וקשה  חבירו,  שפחת  עובר  שלקח  מי 
דבר שלא בא לעולם, ולדברי הריב"ש ניחא דקודם מתן תורה 

שאני, והארכתי בביאור דבריו בפרשת תולדות [פכ"ה פל"ג].
פעולתו  בדמי  שקצץ  דמי  ליישב,  שם  בקצוה"ח  כתב  עוד 

ומאחר  הקציצה,  חלה  שפיר  לעולם  בא  שלא  מדבר  שיהא 
קציצת  חלה  שפיר  צאנו  לשמור  לבן  של  שכיר  היה  שיעקב 
מוכר  הלכות  במחנ"א  [ויעוין  הוולדות,  מן  שיהא  התשלום 
דשלב"ל סי' ג' שהבין בדעת הנימוק"י ב"מ מה: (כז.) שהלוקח 
מדברי  אכן  הקציצה],  חלה  בדשלב"ל  המכר  תשלום  שקצץ 
ס"ל  שלא  מבואר  הקצוה"ח  כדברי  תירץ  שלא  התרוה"ד 

כדבריו.
הדשן,  התרומת  דברי  שהביא  שי"א  סי'  יו"ד  בחת"ס  ויעוין 
וכתב שבאמת לבן לא הסכים למכור ליעקב את הבהמות קנין 
המועיל, וכי לבן שוטה היה למכור ליעקב בקנין המועיל את 
צאנו ואח"כ יעקב יוציאו בדיינין, ובאמת שלבן הקנה ליעקב 
דליקום  למוכר  ליה  דניחא  טז.  בב"מ  דמבואר  ואך  דשלב"ל, 
בהימנותא ולכן המוכר דואג להעמיד המקח, אך לבן הרמאי 
ניח"ל ברמאותיה ולכן החליף משכורתו עשרת מונים.                        
 (חבצלת השרון)
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של  לדיבורים  לאה  התייחסה  מה  מפני  להבין  צריך  כל  קודם 
אנשים וכי הם יקבעו מי יהיה השידוך שלה?

־עוד צריך להבין למה צריך לצאת כל יום, הרי כבר שמעה שע
שיו איש רע,  שופך דמים וכו'. מה זה יתן לצאת כל יום ולברר 

מיהו עשו.
היו  תנאים  איתא:  טז)  רבה (ע,  שבבראשית  לדעת  צריך  אלא 
בין רבקה ללבן שתהיה הגדולה לגדול וקטנה לקטן, עכ"ל. וידוע  

הבריות תנאים אלו.
ולהש להורות  "להעיר  בספר  כתב  השניה  השאלה  על  ־ישוב 

כיל" של הגאון רבי יהונתן דומב שליט"א:
כתוב כאן דבר נפלא ויסודי במבנה הנפש של האדם. דכך הוא 
טבע האדם כאשר שומע הוא דבר שמזעזע אותו, הרי אז הרגעים 
הראשונים קשים המה. אבל לאחר מכן מתחיל הוא להתרגל לזה. 
והכאב והזעזוע הולכים ופוחתים כי טבע הגוף משכח... ומתערב 
עם טבע הנפש וגם כי אינו יכול לשכוח הדבר לגמרי על כל פנים 

יתגבר עליו להתיישן הדבר. (רבינו יונה אבות פ"ג)
והיתה לאה חוששת שמא תתרגל למצב ותשלים עמו ותתחיל 

לשכנע את עצמה שהמצב לא כל כך גרוע.
מה עשתה?

היתה יוצאת יום יום אל פרשת דרכים ושואלת חוקרת ובודקת 
מה מעשיו כדי שלא יתיישן הזעזוע הראשוני.

וכן היתה יוצאת כל יום כדי לשמוע דברים נוספים מה שלא 
שמעה אתמול. ואם אתמול בכתה על שהיה איש רע הרי שהיום 

בכתה על שמלסטם את הבריות.
(להתעדן באהבתך)

מתה  אין  ואם  בנים  לי  הבה  יעקב  אל  "ותאמר 
אנכי" (ל, א)

מעיר על כך בספר "יפה לקץ" מהו שאמרה הבה לי בנים ואם 
אין מתה אנכי, וכי אם לא תלד בנים תמות:

וכתב ליישב, דהנה אמרו רז"ל ברכות (דף ה) לעולם ירגיז אדם 
מוטב  נצחו  תורה,  ילמד  לאו  ואם  מוטב  נצחו  יצה"ר,  על  יצה"ט 
ובמסכת  המיתה.  יום  לו  יזכיר  לאו  ואם  ק"ש,  יקרא  לאו  ואם 

־סוטה אמרו נשים במאי זכיין, באמטויי בנייהו לבי כנישתא. ומ
פרש ב"יערות דבש" (דרוש א') דהגמרא פריך במאי מנצחין את 
היצה"ר כיון שהן פטורות מתורה ומק"ש דהוי מצות עשה שהזמן 
גרמא ומשני בזכות שמגדלין בניהם לתורה יש להן חלק בתורת 

בניהם. ועי"ז מנצחים את היצה"ר.
־וזה שאמרה רחל, "הבה לי בנים", שאוכל לגדלם לתורה ולנ

צח היצה"ר עי"ז, "ואם אין מתה אנכי", פי' שאין לי תקנה אחרת 
לנצח היצה"ר רק בזה שאזכיר לי יום המיתה, כי העצות האחרות 
לא שייכות אצלי, וזה לא נכון להשתמש בעצה זו, כמבואר שם 
ב"יערות דבש", שהזכרת יום המיתה מביאה לידי עצבות ל"ע, על 

כן "הבה לי בנים" לנצח היצה"ר על ידיהם.
(יפה לקץ)

הגמל  בכר  ותשימם  התרפים  את  לקחה  "ורחל 
בעיני  יחר  אל  אביה,  אל  ותאמר  עליהם...  ותשב 
לי"  כי דרך נשים  מפניך  לקום  אוכל  לא  כי  אדני 

(לא, לד-לה)

סבו  מפי  ששמע  נפלא  דבר  הביא  אעתיר"  "למחר  בספר 
הגרמ"מ ברסלויער זצ"ל:

הרה"ג ישעיה פיק ברלין זצ"ל בעל מסורת הש"ס, ביאר בשם 
־רעייתו הרבנית ע"ה שרחל באמרה "דרך נשים לי, התכוונה שה

כשפים.  מעשה  היו  התרפים  כי  אצלה,  נמצאים  אמרה  תרפים 
רש"י:  וכתב  תחיה"  לא  "מכשפה  יז)  כב,  (שמות  בפסוק  ונאמר 
שהנשים  בהווה,  הכתוב  שדבר  אלא  נקבות  ואחד  זכרים  אחד 
שאמרה  זה  נשים,.  נקרא "דרך  שהכישוף  הרי  מכשפות.  מצויות 
רחל: "דרך נשים לי", התרפים שהם מעשה כשפים ונקראים דרך 

נשים, לי, נמצאים אצלי.
לפי פירוש זה יוצא שבאמת רחל לא שקרה אלא אמרה באופן 

שנשמע לשתי פנים.
(למחר אעתיר - מסורת הש"ס)

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

שאלה: האם יש בחז"ל שזמן תפילה הוא כשהצדיקים 
מתפללים.

השו"ע  על  חת"ס  יש  כזה.  חז"ל  לי  ידוע  לא  תשובה: 
מסוגל  צדיק  של  אמות  בד'  שלהתפלל  ק"ב)  סי'  (או"ח 
הוא. [והסכים מו"ר למי שהעיר לו שכבר כ' החזו"א (סוף 
הצדיק  כאשר  כי  למר",  "וכן  שיאמר  טען  שלכן  טהרות) 

מתפלל הוא עת רצון ולכן זמן מסוגל הוא לברכו].
*

שליט"א  וואזנר  מהגר"ש  ששמע  חכ"א  סיפר  שאלה: 
אפשר  כיצד  שהתבטא  מי  היה  בשנים  עשרות  שלפני 
בזמן  התפלל  לא  הוא  הרי  פלוני,  צדיק  להלויית  ללכת 
והראה  כך  על  הגיב  זצ"ל  מלצר  הגרא"ז  ומרן  תפילה, 

ב"אבן עזרא" שזמן רצון הוא זה בעת תפילת הצדיק.
תשובה: א' האדמו"רים שינה ממה שחסידיו התפללו 
מה  יודע  הוא  אבותיו,  נהגו  שכך  אף  כי  ואמר  מאוחר, 

שנכתב בשו"ע.
*

שאלה: האם נמצא כתוב ששעת אמירת "תחנון" הוא 
עת רצון, וזה בין שומר ישראל למתרצה ברחמים.

איתא  ב)  (ט,  ובתענית  ב)  (נט,  ב"מ  במסכת  תשובה: 
שהיו מבקשים בתחנון בקשות פרטיות, וכנראה שהוא 

זמן רצון. 
                                                           (דרך שיחה)
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בין שבילי המוסר  

"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 
והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" (כח, יב)

מלאכי  והנה  השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  "והנה  חם  אבינו  יעקב 
אלוקים עולים ויורדים בו" (כח, יב). והתמיהה מבוררת, שהלוא המלאכים מלאכי 
לפני  "עולים"  לומר  הקדים  ומדוע  עולים.  כך  ואחר  יורדים  ובתחילה  מרום, 

"היורדים".
ואמרו במדרש (ויקרא רבה כט, ב) שראה את שרי האומות שעתידים היו למשול 
בישראל ראה שר של בבל עולה שבעים שליבות, ויורד. שר של מדי עולה חמישים 

ושתים, ויורד. של יון עולה מאה ושמונים, ויורד. של אדום עולה ועולה ואינו יורד.
באותה שעה נתירא יעקב ואמר: "אפשר שאין לזה ירידה?"

עולה  הוא  אפילו  י),  ל,  (ירמיה  יעקב"  עבדי  תירא  אל  "ואתה  הקב"ה:  לו  אמר 
ויושב אצלי, משם אני מורידו. שנאמר: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך 

משם אורידך נאום ה'" (עובדיה א, ד)
ורבי שמעון בר יוחאי אמר משום רבי מאיר, שבאותה שעה נתירא יעקב אבינו 
ואמר: שמא חס ושלום כשם שלאלו ירידה אף לי כן, אמר לו הקב"ה: "ואתה אל 

תירא", אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית.
לא האמין, ולא עלה.

שלא  ועכשיו  עוד.  ירדת  לא  ועלית,  האמנת  אילו  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
האמנת ולא עלית עתידים בניך שיהיו משתעבדין בהם ארבע מלכויות.

אין לנו מושג ב"לא האמין ולא עלה" של יעקב אבינו - 
אחד  כל  של  עלה"  ולא  האמין  ב"לא  מושג,  לנו  יש  איך  ועוד  לנו,  יש  אבל 

מאיתנו.
כמה הזדמנויות להתעלות נקרו לפנינו, ועוד יקרו לפנינו - 

הזדמנויות של: "אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית", של: "ואתה אל תירא".
ובכן, מה דהוה הוה. מעתה ואילך, נראה לנצל ההזדמנויות!

כי זאת עלינו לדעת, שהזמן רצוף בחלונות הזדמנויות, ואם אין מנצלים אותם 
הריהם נסגרים. לפעמים, לנצח. וכבר אמרו (בבא קמא פ ע"ב): "דלת הננעלת, לא 

במהרה תפתח".
ושנינו (קהלת רבה ג, א) על הפסוק "לכל זמן, ועת לכל חפץ" (קהלת ג, א), זמן 
היה לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, שנאמר: "ויניחהו בגן עדן" (בראשית ב, טו) וזמן 
היה לו שיצא משם, שנאמר: "וירש את האדם" (בראשית ג, כד). זמן היה לו לנוח 
שיכנס לתיבה, שנאמר: "בא אל התיבה" (בראשית ז, א) וזמן היה לו לצאת, שנאמר: 

"צא מן התיבה" (בראשית ח, טז). זמן היה, שתנתן תורה לישראל.
וכדברי  לו,  מחוצה  נברא  כי  העדן.  לגן  שיכנס  הראשון  לאדם  היה  זמן  נתבונן: 
החזקוני (בראשית ב, ח): "שאילו נברא בגן עדן יהיה סבור שכל העולם כך. אבל 
בראו בחוץ, וראה שהעולם מלא קוצים וברקנים, ואחר כך הכניסו לגן עדן, מקום 
מובחר", ואיך הכניסו, "ויקח ה' אלוקים את האדם", לקחו בדברים ופיתהו להכנס 
(בראשית ב, טו וברש"י) [ותמה בשל"ה הקדוש (תולדות אדם, בית ישראל ט): "היה 
קשה לי מכמה שנים, שהלא כל מגמתנו הוא לבוא לגן עדן, ואשרי הזוכה, ואדם 
הראשון לא רצה להכנס עד שפיתהו הקב"ה?" (ויעוין לעיל, פרשת בראשית מאמר 

"לקחו בדברים" [ב]).
העדן  גן  שעיר  היו  עוברת?  השעה  שהיתה  עד  בסרובו  התמיד  אילו  היה  ומה 

ננעלים בפניו, אפילו רצה לא היה נכנס! החמיץ את השעה! 
וזמן היה לו שיצא משם.

חטא, ונטרד. והכרובים, חמושים בלהט החרב המתהפכת, חוסמים את החזרה. 
ואילו אך יכול היה להתמהמה מעט עד שתעבור השעה, "בת דינא בטל דינא", כיון 

שלן הדין, בטל הריב (סנהדרין צה ע"א) ועד היום היינו בגן העדן!
זמן היה לנח שיכנס אל התיבה, ואילו היה מתמהמה היה נשטף במבול.

תחומים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי  בתיבה  השתתהה  ואילו  לצאת,  לו  היה  וזמן 
כי  המרובה",  את  המחזיק  מועט  והיתה,  נסה  בה  נעשה  כה  בין  הן  בתיבתו.  היינו 
שבעולם  החיים  בעלי  כל  להכיל  יכולות  כמותה  עשר  ולא  היא  לא  הטבע  בדרך 

ואכלם לשנה תמימה (רמב"ן בראשית ו, יט)!
וזמן היה, שתנתן תורה לישראל - 

מרעיש! "יום הששי [ויכולו השמים והארץ וכל צבאם"] (בראשית א, לא), הוסיף 
עליהם  שיקבלו  מנת  על  עמהם  שהתנה  לומר  בראשית,  מעשר  בגמר  בשישי,  ה' 
ישראל חמישה חומש יתורה, והם תלויים ועומדים עד יום שישי בסיון המוכן למתן 
תורה (רש"י), ואם לאו יהפכם לתוהו ובוהו. ועל כן "ארץ יראה [לפני קבלת התורה] 

ושקטה" (תהלים עו, ט) משקבלוה (שבת פח ע"א).

ואילו היו מתמהמהים בקבלתה היה עובר הזמן, ולא היתה נתנת חלילה, ואלמלא 
תורה לא נתקיימו שמים וארץ (נדרים לב ע"א)! [ונבין כמה גדול כח משה רבינו 
עליו השלום שהוסיף יום אחד מדעתו והסכים הקב"ה עמו (שבת פז ע"א ויבמות 

סב ע"א) והרחיב הזמן למתן תורה!]
קצר  היום  מט"ו):  פ"ב  (אבות  המשנה  כונת  שזו  זצ"ל  ממיר  ירוחם  רבי  ואמר 
והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. "בעל הבית 
דוחק", היינו שחלונות ההזדמנויות נפתחים ונסגרים, מהרו לנצלם. וגם זה בכלל: 

עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך (שבת קנא ע"ב)!
נפלאה  כמה  בכלל:  זה  ואף  השם,  לעבודת  רבותינו  למדו  שבעולם  דבר  מכל 
המצאת הרכבת. כמה עמל הושקע במסילה. בשעות מועטות גומאת היא מרחקים, 
ואתה מגיע למחוז חפצך. כל זה בתנאי שהגעת בזמן ועלית לקרון. אחרת בדקה, 

ואיננה עוד!
איזו עת רצון היתה, שנגלה הקב"ה למשה רבינו בראשונה, כל מה שהיה מבקש 
היה נמסר לו - "ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים" (שמות ג, ו), ועברה 
השעה, לימים ביקש: "הראני נא את כבודך" (שמות לג, יח), וענהו הקב"ה: "כשרציתי 

[בסנה (רש"י)] לא רצית" (ברכות ז ע"א), והחמיץ השעה!
ואספר -

ספרו  את  הוציא  בחור  בעודו  בביאליסטוק.  בישיבתנו,  למד  זצ"ל  הסטייפלר 
על  ברר  והתפעל.  הספר,  את  ראה  זצ"ל  איש"  ה"חזון  תבונה".  "שערי  הראשון, 
אחותו,  את  לו  להציע  שלח  ביאליסטוק.  מתלמידי  בחור  שהוא  לו  ונודע  המחבר, 

ונקבעה פגישה באכסניה הסמוכה לוילנה.
דרכו של הסטייפלר, שהיה לומד ברציפות שלושים ושש שעות, יום לילה ויום, 
החליט  הצהרים,  אחר  ברכבת  לנסוע  שהוצרך  עכשיו,  חלילה.  וחוזר  לילה,  וישן 
שעות  וחמש  חמישים  וכעבור  הצהרים,  ולפני  נוסף  ולילה  ויום,  ולילה  יום  ללמוד 
לימוד רצופות יישן ברכבת. עשה כן, למד יום לילה יום ולילה, עלה לרכבת, ומצא 

שספסליה מרופדים. חשש משעטנז, ועמד כל הדרך...
הגיע לאכסניה, ומצא שהנערה ואחיה -הגאון רבי מאיר קרליץ זצ"ל שאמור היה 
ללוותה - טרם הגיעו. שמורות עיניו נעצמו. ששים שעות עירניות היו מאחריו. פרש 

לקרן זוית וקרא "המפיל". בטרם נרדם, הודיעוהו שהגיעו...
רמז שאינו יכול לדבר, עליו להרדם מעט, שיהיה לברכה על מה לחול. ישן כמה 
ממחלת  כתוצאה  היתה,  כבדה  שמיעתו  לפגישה.  והצטרף  ידיו  נטל  וקם,  דקות 

ילדות. ניסה להתאמץ ולשמוע, אך עד מהרה הכריעתו העייפות...
מול  ונרדם  שומע,  שאינו  בחור  להמשיך?  סרבה  שהנערה  בכך  פלא  היש 

הפרצוף...
נמנומו,  לפשר  הסטיפלר  את  חקר  הקורה.  בעובי  ונכנס  איש"  ה"חזון  שמע 
והערכתו רק גברה. אמר לאחותו: "הוא אינו שומע, אבל הכל ישמעו עליו, וישמעו 

אליו!"
וצייתה - וקנתה את עולמה!

רבי  כגאונים  וחתנים  שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי  כגאון  ובן  כסטייפלר,  בעל 
שאול ברזם זצ"ל ורבי שלמה ברמן זצ"ל, ונכדים ונינים גדולי תורה, עולמה ראתה 

בחייה!
ולעומת זאת ידוע הסיפור-

גביר אחד ביקש לביתו את בחיר עולם התורה, פנה אל הגאון רבי בנימין דיסקין 
מוולקוביסק זצ"ל אבי השרף מבריסק זצ"ל, שהציע לו את בחיר תלמידיו, הגאון 
רבי יצחק אלחנן זצ"ל, לימים רבה של קובנה ופוסק הדור. לא הסתפק בהמלצה, 
החלו  והשנים  הגיע,  אלחנן  יצחק  רבי  לביתו.  מופלגים  חכמים  תלמידי  שני  וזימן 
עמו  להתנצח  החלו  והשנים  הגיע,  אלחנן  יצחק  רבי  תורה.  בדברי  עמו  להתנצח 
את  והדף  חידושיו  על  הגן  הויכוח,  בלהט  נסחף  אלחנן  יצחק  רבי  תורה.  בדברי 
טעם  השולחן.  על  שהיתה  המרקחת  מצלוחית  טעם  הדעת  ובהסח  התקפותיהם, 
כפית  עוד  חילוק,  וחילק  נוספת  כפית  ראיות,  והביא  נוספת  כפית  והתנצח,  כפית 
והפריך קושיה. והנערה ואמה עומדים בפתח, שומעות את הקולות ואינן מבינות 

דבר. רואות בתדהמה איך הבחור המוצע מכלה צלוחית ריבה עד תומה - 
והחליטו שאינו בשבילה...

על מה  הפסידה העלמה את האושר, להיות אשת רבה של קובנה, הרבנית של 
 - הוא  מי  יודע  מי   - ובעלה  כספו,  כל  אביה  הפסיד  השנים  במהלך  הדור!  פוסק 
התרושש אף הוא, ובאה לפני רבי יצחק אלחנן לקבל תמיכה. לא הכירתו, אך הוא 

הכירה.
איך טרקה את חלון ההזדמנות שנקרה לה!

גדולות,   לזכויות  נדירות  הזדמנויות  לנו  יש  לפעמים   - בלבד  בשידוכים  ולא 
ואנחנו מפספסים בידיים! הבה נפקח עיניים ולא ניתן להזדמנויות אלו לחמוק!

(והגדת)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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מהבירה לעיירה 

שליחותו של יהודי

 (אגרות קודש כרך כט, עמ' מה)

הדרך המחברת את הקצוות

ישועה מתוך האֵפלה

 (רבי יצחק!מאיר מגור)

תפילה, לא ייאוש

(שם משמואל)

הכנה לחתונה

(הרבי מליובאוויטש)

סולם לשתי מטרות

(לקוטי דיבורים)

חיבור חלקי הנשמה

(אור התורה)

גאולה רוחנית

(סידור עם דא#ח)

מתי צועקים

מה ללמוד

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

תודה וברכה

הגאון מצ'יבין, רבי דב!בעריש ויידנפלד, 
ביקש מאחד הנוכחים בחדרו להביא לו 
ספר כלשהו מארון הספרים. הלה מיהר 
בשמחה  לו  והגיש  בקשתו  את  למלא 
את הספר. אמר לו הגאון: "יישר כוחך".

נענה האיש בנימוס: "על לא דבר".

חייך הגאון ואמר: "אילו הייתי אומר לך 
'תודה', היה מקום שתשיב בנימוס 'על 
אותך  שבירכתי  מכיוון  אבל  דבר',  לא 
לענות  עליך  היה  כוחך',  'יישר  בברכת 
זה  ואין  אותך,  מברך  יהודי  אם  'אמן'. 
משנה על מה ולמה, עליך לענות 'אמן' 

ולבקש שהברכה תתקיים".

אמרת השבוע מן המעיין

"סולם יעקב רומז לתפילה. מה עושים המלאכים? 

בלי  שנאמרו  במילים  חיים  רוח  מפיחים  הם   —

המעורבות  התפילה  מילות  את  ומנקים  חיות, 

במחשבות זרות"        (אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש)

פתגם חסידי



מקרוב 
ומרחוק

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

שלוש דרגות במצוות
הכנת העולם לגאולה נעשית, כידוע, על!ידי קיום התורה והמצוות, אולם לא 
בבת אחת הופיעו תרי"ג המצוות. אדם הראשון קיבל מהקב"ה שש מצוות. 
נח. אחר!כך  בני  והללו מכונות שבע מצוות  נתווספה מצווה שביעית,  לנח 
הופיעה עוד מצווה, אצל אברהם אבינו — המילה. חז"ל גם אומרים, שהאבות 
קיימו את המצוות עוד בטרם ניתנו. ואחרי כל זאת ניתנה לעם ישראל התורה 

עם תרי"ג מצוותיה.

למעשה התחולל כאן תהליך הדרגתי שהכשיר את הקרקע לקבלת המצוות 
בהר סיני. השלב הראשון היה שבע מצוות בני נח; השלב השני — המצוות 

שקיימו האבות; והשלב השלישי — המצוות שניתנו בסיני.

חיבור קדושה וגשמיות
מצוות בני נח הן, בפשטות, חוקי יסוד של חברה אנושית מתוקנת. מטרתן 
במתן  התקין.  ניהולו  את  להבטיח  אלא  ולקדשו,  העולם  את  לרומם  אינה 
תורה התחדש סוג חדש במצוות — מצוות שמטרתן להחדיר את הקדושה 
הגאולה.  של  הגדולה  האלוקית  להתגלות  ולהכינו  העולם,  בתוך  האלוקית 
כשיהודי נוטל עור של פרה — דבר גשמי לחלוטין — ומקיים בו את מצוות 
דקדושה'  'חפצא  חדשה:  מציאות  יוצר  הוא  תורה,  ספר  או  מזוזה  תפילין, 

(חפץ קדוש), שמתקדש וסופג את הקדושה האלוקית.

זה הכוח המיוחד והמופלא שניתן לעם ישראל בעת מעמד הר סיני — לחבר 
את העולם הגשמי עם הקדושה האלוקית ולקדש את המציאות החומרית. 
יש כאן חיבור של שני קטבים מנוגדים — מציאות גשמית מוגבלת עם אור 
אלוקי בלתי!מוגבל. אך הקב"ה, שהוא כול יכול ובלתי!מוגבל באמת, העניק 

לעם ישראל כוח לעשות זאת על!ידי התורה ומצוותיה.

אם כן, לפנינו שני סוגים של מצוות: מצוות בני נח, שהן במסגרת העולם 
ממגבלותיו  העולם  את  להרים  שמטרתן  התורה,  ומצוות  העולם;  ולצורך 
של  המצוות   — במצוות  סוג  עוד  היה  אך  האלוקית.  הקדושה  עם  ולחברו 
האבות. עדיין לא היה בהן הכוח לחבר את הקדושה עם המציאות הגשמית, 
אבל באמצעותן החל להאיר בעולם האור האלוקי (ולכן נאמר שעד אברהם 

היה העולם מתהלך באֵפלה, ומשבא אברהם, החל להאיר).

המצוות של האבות
לפניך  שעשו  המצוות  "כל  'ריח':  במדרש  מכונות  האבות  של  מצוותיהם 
האבות — ריחות היו". בריח אפשר לראות שתי תכונות בולטות: א) אין הוא 
פג  הוא  זמן  וכעבור  ארעי,  קיומו  ב)  בלבד;  ריחו  אלא  הדבר  מעצם  חלק 

ומתנדף. 

האלוקי  האור  א)  האבות:  של  מצוותיהם  את  גם  מאפיינות  אלה  תכונות 
בלבד  והתפשטות  הארה  אלא  האלוקות,  עצם  היה  לא  בעולם  שהשכינו 
ממנו; ב) לא היה להם הכוח להשכין את הקדושה בקביעות בתוך המציאות 
הגשמית, עד כדי הפיכתה ל'חפצא דקדושה'. זאת, מפני שעדיין לא ניתנה 

התורה ועדיין לא הייתה אפשרות לחבר בין הקדושה לבין הגשמיות.

אך הייתה לאבות מצווה אחת מעין המצוות שלנו — מצוות מילה. הואיל והיא 
באה על!פי ציווי הקב"ה, היה בה הכוח לקדש את בשר הגוף הגשמי; ככתוב: 

"והייתה בריתי בבשרכם" — קדושתי בתוך בשרכם.

אמנם מצוותיהם של האבות לא קידשו ממש את המציאות הגשמית, אבל הן 
זיככו את העולם וסללו את הדרך לקיום המצוות שלנו ולהחדרת הקדושה 

בעולם, כהכנה לביאת המשיח. ועל זה נאמר: "מעשי אבות — סימן לבנים".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

242

"נדהמנו מההיקפים"

התחיל מהתחלה

סיפורים מחזקים

האוצר שנחשף לאור עולם

צנצנת המן. המחברים וסדרת הספרים

כשעונים 'ברכו'
שאלה: כיצד צריכה תנוחת הגוף להיות בזמן 

עניית 'ברכו'?

מקורות: רמב"ם הל' תפילה פ"ט ה"א. כל בו סי' ח. ספר 
שער  הכורע.  ד"ה  ס"ג  קיג  סי'  ביה"ל  שיט.  סי'  הרוקח 
הכולל פ"ז ס"א. ילקוט יוסף (תשס"ד) סי' נו הע' ט, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חנות המפעל כפר דניאל מחלפ בנ שמנ | 08-9186633 | 054-8309580
 בני ברק רח' רבי עקיבא 49 | 03-5703498  | ירושלימ רח' כנפי נשרימ 5 | 02-6514026

תוקפ המבצע עד 30.9.15 ט.ל.ח.רח' מלכי ישראל 2 (כיכר השבת) 02-5383853

תשלומימ ללא ריבית! 36

אחריות ל-10 שנימ

קלפ + נרתיק / עצי חיימ ב-

�פר תורה שלמ כולל נרתיק / עצי חיימ כתוב ע״י �ופרימ 
מו�מכימ על קלפ איכותי, מוגה ומהודר.

מבחר ענק של עיצובימ ואפשרות לעיצוב בהתאמה אישית.

:
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  676: ד גיליון"בס

  ,17:54 :רבינו תם 17:18: צאת השבת 16:16: הדלקת הנר
  ).הושע יא(ועמי תלואים : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""ויצאויצא""פרשת פרשת  
  .על הכל אנו מודים לך ].לה, כט ["'וגו' הפעם אודה את ה"... 

ראתה , על כן".  ויפתח את רחמהכי שנואה לאה' וירא ה"ש "כמ, ה זיכה את לאה בילדים כי הייתה שנואה"שהקב, התורה מציינת
על כן ' ותאמר הפעם אודה את ה"ש "כמ, ולכן קראה לבנה הרביעי יהודה, ה על הטובה אשר גמל איתה"לאה לנכון להודות לקב

   ".קראה שמו יהודה ותעמוד מלדת
הייתה אמורה , ה"אחר ההודאה להקב, דווקא עכשיו". ותעמוד מלדת" לפלא שבסוף הפסוק נאמר ךא', לאה מודה לה, אם כן

  ?ופסקה מללדת, לכאורה, ואנו בעצם נוכחים לראות שהיא קיבלה עונש, לזכות לעוד בנים ובנות נוספים
כי לא אחמוד ', הפעם הזאת אחר שיש לי ארבעה בנים אודה ה בטעם – "'הפעם אודה את ה: "תירוץ נפלא מובא באבן עזרא

  .על כן עמדה מלדת,  ויספיק לישנתן לי כל זה' אודה את ה, כאומר. להיות לי עוד
ה יעניק לו ברחמיו עוד בנים ובנות שהולכים "ולצפות שהקב!) לא בגשמיות(כי על האדם תמיד לשאוף לעוד , האבן עזרא מבאר

יש אנשים רבים "ברוחניותו של האדם לא יסתפק האדם במה שהשיג עתה ויגיד , כיוצא בזה .ולא יסתפק בכמה שיש לו' בדרך ה
  .ה על ההשגות שהשיג"אלא ישאף ליותר ותמיד יודה לקב, "מניפחותים מ

  .ה מראה בכך על זכות הנפש ורוממותה"כשהאדם משבח ומהלל להקב
היה עומד בפתח ומונה כל הטובות אשר , הכנסת לתפילה- טרם היכנסו לבית, שבכל בוקר, א"הקדוש זיע" אור החיים"מסופר על 

כ היה נכנס "ועוד ועוד ואח" הן בקומי, הן בהליכתי והן בשוכבי, וכך עשה עימי,  עימיכך וכך עשה: "דבר-ה דבר"עשה עימו הקב
  .ה כשתפילתו נובעת מן הלב ולא מן השפה ולחוץ"בזה הוקיר ושיבח לקב .להתפלל
חר י דובב את שרון שחזר לחיים לא"העיתונאי אשר מדינה נ. י"פורסם סיפורו של שרון נחשוני נ" השבוע בירושלים"בעיתון 
דרך חוויותיו , מהתאונה והניתוח המופלא, שרון שטח את סיפור חייו המדהים. בארץ ובעולם" נס רפואי מהלך"ומוגדר כ, ייאוש

  :שרשראות מתכת וריקועי פלסטיק, ועד למשיכתו היוקדת להפיץ אמונה גם בגוף עתיר ברגים, המפעימות בעולם שמעבר
המכוניות בשני המסלולים התנהלו . ליה התעורר לעוד יום שליו'ג- כביש יבנה. בבוקר 06:40בשעה , ז"א סיוון תשנ"הכל התחיל בכ

 ימי 70לבש שוב את מדיו ונכנס לרכב בדרכו לעוד ,  בצנחנים890חייל מילואים במסייעת , 26אז בן , שרון. בנחת והכל נראה רגוע
  .מילואים בגיזרת חברון

ל "שירתתי בעברי בצה. ציונה- אני אב לשלשה ילדים ומתגורר בנס" – תקפותח שרון את סיפורו המר – ",שמי שרון נחשוני"
באחד הימים קיבלתי  .ביחידת המסתערבים כלוחם ומפקד ולאחר מכן כמאבטח ביחידה לאבטחת אישים במשרד ראש הממשלה

 4כי .  וזה דבר מדהים.נפרדתי מאשתי וצאתי לדרך, העמסתי את כל הציוד על האוטו.  יום בבית חגי שבחברון70-צו מילואים ל
באמצע הנסיעה התפוצץ לי לפתע צמיג שמאלי : קרה לי האירוע החמור ביותר, לא בשטחים ולא בתוך הסכנות, דקות מהבית

ועצם היד נעקרה , הסתובבה, באותה עת תפסתי את הגה המכונית ביד אחת בתוך ההגה וכתוצאה מכך היד החליקה פנימה. קדמי
הראש שלי נתקע בתוך ההגה וכתוצאה מכך שברתי את הלסת .  וזה המשיך עד לכתף שגם הוא נעקרעקרתי את המרפק. מהמקום

  ...עד כאן הכל בסדר. וחלק מהאוזן השמאלית, האף, שלי
כי האף מרוסק , כ איבדתי את האפשרות לנשום לבד"כמו. ומרוב כאבים אני מאבד את ההכרה, פצוע קשה, אני בתוך האוטו"

שאין אפשרות להוציא אוויר , כלומר. בחירחור האחרון אני במצב של מוות. י למצב חירחורים וחנקהגעת. והלסת מדממת
  .אני נחנק וכתוצאה מכך אני מאבד חמצן שלא מגיע למוח. מהריאות

הצליחה לחמוק ממספר מכוניות . המכונית סטתה לנתיב הנגדי. את מה שהתרחש אחר כך סיפרו לי אנשים שראו את המקרה
המכונית נכנסה מתחת למשאית ונגררה מטרים ארוכים עד . עד שהתנגשה חזיתית בעוצמה במשאית סמיטריילר גדולהפרטיות 

. וקבעו לי את המוות במקום, לאחר שעה ארוכה הצליחו להוציא אותי מהרכב. צוותי ההצלה הגיעו למקום .שהמשאית נעצרה
  ...שם מצולם האדם שכיסה אותי, 'ידיעות'אני יכול להראות לך את התמונה ב!!! כיסו אותי

ובאוטו ישב , )שחזר בתשובה בעקבות הסיפור(י " מאשדוד עם נהג ששמו משה מלמד נ212מגיע למקום אוטובוס קו ' בחסדי ה"
הוא יורד למטה . האיש מתווכח עם נהג האוטובוס ומבקש ממנו לרדת למטה לעזור לפצוע. נוסע עם תווית של קצין רפואה

בודק , מוריד ממני את הכיסוי, האיש לא מוותר' !הוא מת? קר לו, מה אתה חושב': ועונים לו?' האיש הזה מכוסהמדוע ': ושואל
  ' !יש לו עוד סיכוי להישאר בחיים': דופק וצועק

הוא לוקח את העט של חוקר התאונות וזורק . מביא ממנו מברג ומכניס לי אותו לתוך הריאות מהצד, הוא רץ לחוקר התאונות"
בסיומן הוא מחזיר אותי ,  דקות הוא נלחם לי על החיים15במשך .  המילוי ודרך צינורית העט הוא מנקז לי את הדם מהריאהאת

  .כ בשדה הקרב"מבצעים אותו בדר. 'טרוקרניתוח 'לניתוח שהוא ביצע קוראים . לראשונה לחירחור
שם . השומר-רפואה קפלן למחלקה אורטופדית בתלה-הועברתי מבית. למצב אנוש עם סיכוי לחיות, וכך יצאתי ממצב אנוש"

אתה רואה . קשה לתאר את התחושה האיומה השוררת במחלקה הזו. שזה החלק הקשה בכל התקופה הזו, עברתי תהליך שיקום
באותה תקופה נאמר לי . יש כאלה שלא מסוגלים להניע את עצמם. מאבדים את הרצון לחיות, יפים וחכמים, 17-18נערים בגיל 

הייתי ' ...אנחנו נסדר לך עגלה עם מנוע': ניחמו אותי ואמרו לי. הרפואה שאין סיכוי שאעמוד על רגליי לעולם- י רופאי בית"ע
אבי השקיע מאות אלפי שקלים בבניית מעליות מיוחדות בכל הבית כדי שיהיה לי יותר נוח . משוכנע שאני עם הליכה רגלית גמרתי

  . אלך יותרכי זה היה ברור לי שאני לא, לנוע
איש לא האמין . ניתקו אותי מהמורפיום שנועד להקל על כאבי התופת של לקיחת עצם מהירך ללסת. היה זה במוצאי שבת"

.  שאני אקום ואלךל"ל זצ'באותו הזמן הבטיח לי הרב אברג(לכן הירשו לעצמם לקחת לי עצמות מהרגל , שאלך על הרגליים
  ).'!י לוקחים לו עצמות מהרגלייםהר? איך ילך': הרופא ליגלג עליו ואמר

הוא מיתמם ולא ?' םריאיפה דודה מ, שחר': אני מובל ככה מפוחד ושואל את גיסי. בשלב ההתאוששות לקחו אותי להתקלח"
  ?' למה': שאלתי' !הרופאים לא מסכימים שנספר לך': היא עונה?' את יודעת היכן הדודה': אני שואל את אחותי. עונה לי

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !א בשולחן שבתמומלץ לקרו
 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"הי אחיה בן הלן  שלמה,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"הי ברק בן שרונה, ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



אז , אבל אם היא נפטרה. כנראה שסתם חלמתי חלום, אם היא חיה': אמרתי לה כך?' וע זה כל מעניין אותךמד': היא ענתה
אבל היא באמת נפטרה באותו יום שעשית את , אל תספר שאמרתי לך': ואז אמר לי גיסי' ...שבאמת ראיתי משהוכנראה 
  .ואז זה חיזק אותי יותר' .התאונה

. ואפילו אני לא זוכר מה דיברתי, רפיום הייתי מדבר וממלמל על מה שראיתי למעלה בשמייםבכל אותה עת שהייתי מחובר למו"
  .הם רצו והביאו דף ועט ורשמו בדיוק מה שאמרתי, באותה פעם אחותי וגיסי קלטו שאני הולך לספר משהו מיוחד, למזלי

  ."שסיפרתי הייתי מפוחד מעצם סיפור הדבריםאבל גיסי סיפר שבכל העת , אני זוכר אותו במעומעם, היה זה במוצאי שבת אחד"
  :וכך כתוב שם, שרון מגיש לי את הנייר המקורי בו נכתבו הדברים

ראה שרון עצמו נכנס לתוך מנהרה עם אור ונמשך ,  דקות שבהן הוגדר כמת קליני17-השל כנראה תוך פרק הזמן , לאחר התאונה
האנשים היו כולם שמחים . ובו הרבה ספסלים ואנשים רבים מאוד, קצוותחסר , חסר ממדים, אליה עד שמגיע למעין אולם גדול

  .כולם היו נפטרים והוא ראה אותם בשלימות כפי שנראו בהיותם בחיים. והקרינו חום רב ואהבה
אני . האולם היה ענקי ללא סוף" – מספר שרון – ",לבושה יפה עם מטפחת כסף, מלבד הסבתא שעמדה בצד, כולם היו גברים"

אך לא , חיפשתי את סבא שלי. אבא של דוד רפאל ועוד ועוד... סבא של משה כהן... כמו אבא של צדוק,  אנשים בבירורזוכר
  ."והוא אמר לי שהוא הלך עם אחיו לדבר עלי, שאלתי את שלום נחשוני איפה סבא. מצאתי

. שרון רצה מאוד לפגוש אותו.  מאודציונה כל המשפחה הייתה קשורה-הסבא היה איש חסד מיוחד במינו ואישיות מוכרת בנס
  .ואז הרגיש שרון שהוא מתקדם במרכז האולם לכיוון הבמה שעמדה ממול

הקול 'אחד מהם היה . מתוך הקול בקעו שני קולות נוספים. ידעתי שאם אסתכל עליו אישרף או אכווה. ואז ראיתי מעין אור חזק
הרב דוד בצרי , ל"הרב יצחק כדורי זצוק: ור שלשה רבנים שיושבים לפניליד האורות ראיתי בביר. 'הקול הטוב'והשני הוא ' הרע
  .ורק לאחר שהתעוררתי ביררתי מיהו, ל כלל לא הכרתי באותם ימים'את הרב אברג. ל"ל זצוק'ל והרב יורם אברג"זצוק

 הבנתי מדוע בתחילה לא' !אחד מכם נשאר כאן, או אתה או הדודה מרים': הקול הרע אמר, לאחר שנשתרר שקט באולם"
-מזכירים את הדודה מרים ואיך היא קשורה לכאן אבל פתאום הבחנתי בה לידי על הבמה באותה צורה שראיתי אותה בבית

  .ואחד מאיתנו צריך להישאר בעולם האמת, ואז הבנתי שזהו יום קשה למשפחה. חלשה וחולה עם אותה חלוק, הרפואה
אחראיות , ואמר שבעצם גם אני וגם הדודה נשמות כוללות,  החל הקול הטוב לדברואז' !אני מוכן להישאר': מיד קפצתי ואמרתי"

ילד קטן שימשיך את מעשי החסד של , לכן כדאי שהיא תישאר ותבוא עוד נשמה לעולם, ודואגות למשפחה כפי שהסבא היה
זה הרבה .  כל חיי עוברים כבסרט נעותוך כדי כך אני מרגיש את, הוא דרש לערוך לי משפט. 'הקול הרע'ואז החל תורו של  .הסבא

. הבושה הייתה איומה. רואים הכל – מהילדות ועד הבגרות. זה כמו שאתה חווה את המאורעות מחדש, יותר חזק מוידאו
כיבוד , חטאי השנאה. הכל היה פתוח לפניהם. המחזות רצו שם וכולם ראו את מה שעשיתי גם הדברים הטובים וגם הרעים

  .'צניעות וכו, גזל, לשון הרע, הורים
להיות זהיר ולא . בשמיים מאוד מקפידים על עניין האמון?' נשאת ונתת באמונה': ואז לפתע נשאלתי שאלה כפי שכתוב בספרים

אתה לא ': הקול הרע החל אומר. אפילו על דברים קטנים כמו יציאה מהמפעל כמה דקות קודם מקפידים שם. לגנוב דעת הבריות
לא יכולתי להשיב כי הרגשתי שממילא . '!כי אתה אוהב כסף, עבדת בשביל הכסף.  אלא בשביל הרווח,עשית מלאכתך נאמנה

האם ציפית '. עניתי שכן?' קבעת עיתים לתורה': אחר כך נשאלו השאלות. הקול הטוב עונה לו ומזכיר את הדברים הטובים
אין לכם מושג . דיברו איתי על לשון הרע. ו עמי לפרטיםבהמשך פירטו לי את עוונותי וירד. ואת השאלה הזו לא הבנתי?' לישועה

לא '(ועברו לנושא כיבוד הורים , )'!נ ולא קיימת"נדרת נדר לביהכ'(והמשיכו בנושא נדרים . כמה מקפידים בשמיים על לשון הרע
  .דבר על גזלמשם עברו ל). '!כעת נוכיח לך שתצטרך אותם. כיבדת את הוריך מספיק כי חשבת שתתחתן ותתנתק מהמשפחה

הוא (, אבל הוא מתגאה בזה': אבל אז שיסע אותו הקול הרע ואמר, ואז הקול הטוב החל לסנגר עלי ואמר שאני תורם לישיבות
וכמה שמחתי בכל מטר שהלכתי בעולם הזה עם . כל מצווה לגופה, ואז החלו לפרוט את המצוות שלי). '!תלה את התעודה על הקיר

 – לא שוכחים שום מצווה. כי כל מצווה יש לה את הכוח הרוחני העצום שלה, הציצית עוזרת למעלהאי אפשר לתאר כמה . ציצית
  .קטנה כגדולה

כמו למשל שהתאמצתי לכבד את השבת ולענג אותה בכל דבר שיכולתי וכן את , הקול הטוב המשיך למנות את המצוות שעשיתי"
אנשים לא . בשלב זה התערבו הרבנים שהיו שם לטובתי. בתיואז החלו להביא עדים לטו. העובדה שהייתי משמח חתן וכלה
גם הצדיקים שעדיין חיים בעולם מעורבים בנעשה  – הם יכולים להמליץ עלינו שם יושר וטוב, יודעים מה גדולתם של הצדיקים

כשראש הישיבה נכנס ואז הזכירו לי שנסעתי יחד עם גיסי להגרלה שנערכה בבני ברק לטובת ישיבה אחת ואז  .בעולמות העליונים
אני קפצתי ראשון ושילמתי את הבקבוק . אמרו ברמקול שמי שיתרום סכום כסף כעת לישיבה יקבל בקבוק יין שהרב בירך עליו

  !בא בכבודו ובעצמו להעיד לטובתי שתרמתי את הסכום לישיבה, שחי עדיין, שאותו רב, כעת תאר לך. הראשון של הרב
שהיטה את כף שאף היא עצמה באה להעיד על זה וזה הדבר , כמו עזרה לאלמנה, סד שעשיתילאחר מכן הזכירו מספר מעשי ח"

  .המאזניים
?' האם אתה מקבל על עצמך את הדברים שצריך לעשות': שזהו הקול החזק והאדיר שבקע מהאור המסנוור, ואז דיבר השופט"

התחייבתי על אחד מהם ועל השאר אמרתי . שוף אותםואז פירט לי הקול מספר דברים שהם הייעוד שלי בחיים ואינני רוצה לח
  '.אבל זה יכפר עליך, אתה עומד לסבול הרבה בעולם הזה – דע לך': הקול המשיך ואמר. שאשתדל

. רואה את גופתי מונחת על האלונקה והרופאים מטפלים בי, ואז לפתע נעלם האולם והנה אני רואה את עצמי בתוך האמבולנס"
. ינה רפואית מחוסר הכרה ומונשם ובכל זאת יכולתי להבחין מלמעלה מי הם הרופאים המטפלים ביבאותו זמן הייתי מבח

  ."פתאום הפסקתי לראות מלמעלה והתעוררתי בתוך גופי
אין . זהו סיפור חיים שהולך ונמשך עד עצם היום הזה. שרון סיפר את סיפורו מאות פעמים אולם בכל פעם הוא מתרגש מחדש

מחייך , על שתי הרגליים, כשרואים אותו מגיע להרצאה. עים את סיפורו נדלק בהם הניצוץ של משמעות החייםספור אנשים ששומ
הנה רשימת החלקים הטומנים בגופו של שרון , רק בכדי להבין את עוצמת הנס .קשה להאמין למראה העיניים, ומאושר

 17שתי שרשראות אופניים עם , יים מפלסטיק ומפחברכ, רגל תותבת בגלל הקטיעה בכף הרגל: שמסייעים לו ללכת ולתפקד
מרפק פלסטיק ביד , חתיכת מתכת במקום כתף, פלטינה ורדיוס בזרוע, ברגים באגן הירכיים המחברים את הרגליים עם הגוף

  .עד כאן הכתבה המצמררת .לסת מעצמות הרגליים ומכשיר שמיעה מובנה באוזן, לסת שיניים תותבות, שמאל
, שאנו יכולים עדיין לתקן, ותודה. גם הברכיים והכתף ואגן הירכיים. שיניים שלנו במקומן והלסת מעצם מקוריתשה', תודה לך ה

  .ולהכין תשובות מספקות לשאלות הנוקבות
כך -הדברים הללו נראים לנו כל. רואים, מדברים, הולכים, ה אנו נושמים"ואולי כדאי שמעתה ניתן דעתנו ליתר כוונה כאשר ב

אך די אם נשאל יהודי העובר שלוש פעמים בשבוע טיפולים עם מכונת , ה על כל אלו"אין אנו חשים את חסדיו של הקבטבעיים ו
, ודי אם נשאל מטופל העובר הקרנות כי גילו אצלו את המחלה הידועה! ה"דיאליזה איך הוא מרגיש ואז נבין מה מנע מאיתנו הקב

  .)ברכת דוד(.. .ה על הטובה שעושה עימנו"רגע ורגע לשבח את הקבאז נבין ביתר שאת כמה אנו צריכים בכל , י"ה
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"שר בן שרה זנ עזיזולה י"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 
 
 
 
 
 
 (כ"ח י"ז) ..." יםקאין זה כי אם בית אל ,מה נורא המקום הזה"

 

 מתוך שיעורו של האדמו"ר מקלויזנבורג
 

כאשר אחד נכנס לבית המדרש ומתנהג שם כמו  כמה גדול הפגם
 בביתו, במקום שיעמוד רועד, בהתבוננו מה נורא המקום הזה!

 

מה חמור הדבר מי שפוגע או מזיק שולחנות בית המדרש, מלבד 
 האיסור בזה הרי בהתנהגות זו מבזה כבוד שמים.

 

ראינו את הפחד והמורא לכתבי הקודש, שמרוב  אצל צדיקי אמת
 יראתם פחדו מאד מלגעת בדפים.

 

לכ"ק אדוני אבי מורי היה סידור שהשתמש בו שלושים שנה, וכן 
ספר תהלים שאמר בו כל יום, במשך שנים רבות ועדיין היו 

  נראים כחדשים!
 

בעל ה"עצי חיים" היה נראה  ,גם הסידור של כ"ק מורי חמי
יה ניכר כלל שהשתמשו בו! כך היו מתפללים לא ה .כחדש

 (שיעור חומש רש"י נח תשכ"ו)                               ולומדים באימה ויראה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "רבי יוסי אומר, מנין אנו למדין שבעת ימי המשתה, מיעקב אבינו,
. "מלא שבוע זה"כשנשא את לאה עשה שבעת ימי המשתה, שנאמר 

 פרד"א ט"ז) - משמשון, שירד לארץ פלשתים ועשה שבעת ימי המשתהלמדין  ,אומר(רבי 
 

משגיח בישיבת ככיהן  כאשר הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין
 ,לומז'ה בפתח תקוה, ראה את אחד התלמידים בהיותו חתן

 הולך עם חבילה ברחוב. ,בשבעת ימי המשתה
 

למלך, מלך , כי חתן דומה העיר לו רבי יחזקאל שלא לעשות כן
 מהג"ר יהושע קרלינסקי) -חוברת מ'  "("קול התורה                         לא הולך כך!

 
היה אומר עד מתי? הגה"צ רבי הירש פאלי  - "חתן דומה למלך"

 )המשפחה פימ"נר" (                                                    כל זמן שאשתו מלכה!

  
מכל מקום  ,שאף שאסור לרקוד בשבת שלמה"כתב ה"ים של 

 )עיי"ש (ביצה ה' ו'              בשמחת חתן וכלה מותר לרקוד אף בשבת.
 

, דהנה בקהלת נאמר "ועת רקוד", ופירש ונראה לבאר שיטתו
רש"י בחתנים וכלות. ולכאורה, מדוע לא כתוב עת לרקוד עם 

 ?שנוא"עת לו"עת לאהוב דוגמת  ,כמו שאר הלשונות 'האות ל
כי הרקידה בשמחת חתן וכלה אינה מתוך מחשבה  ףא -ללמדנו 

רגליו  ,תחילה שמחליט בדעתו לרקוד אלא מתוך רוב שמחה
 שרוקד מעצמו. ",עת רקוד"נושאות אותו מאליהן לרקידה, וזהו 

 

ואם  ,והנה ידוע שבשבת קודש רק מלאכת מחשבת אסרה תורה
מלאכת  אינהכן רקידה זו שבאה בלי מחשבה אלא מעצמה 

 ("אמרי אמת")                            תרת הרקידה.       ומחשבת ולכן מ

 
 
 
 
 
 
 

פגיעה בנקודה ממש שמתחבר עם השכינה. התפילה היא  –ויפגע' 
התדבקות בשכינה, וזהו ענין העבודה בלב, לטהר ולרומם מכל עניני 

 ("ימלא פי תהלתך")                                      העולם, עד שממש מדבר לפני ה'!

 
 '.בורדים ולים ויוים עקאלמלאכי  ...סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה '
 

מתוך הספדו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א על הגאון רבי 
 איש של שמים! -מידות נפלאות  – : היה לנו עמוד התורהחיים גריינמן

 

לפני שנתגייר הרגיש  ,מספרים על גר הצדק, הגרף פוטוצקי
אז הוא התחיל לחפש את  .שמה שלמד על הנצרות הכל שקר

האמת, ואמנם, על אף שבאותה תקופה כבר היה בטוח שיש 
. אלוקים, אבל חיפש לדעת מה עושים למלא את רצון האלוקים

מאחר וידע שיש בעולם כמה סוגי דתות. הדת של הנוצרים, 
הוא שמע שיש המוסלמים והיהודים. החליט להכירם מקרוב. 

 ..לשמים. ימים בשנה בהם ראשי הדתות עולים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
עולה  ראש הדתם בשנה שימיויש יכי  אמרו לו .הלך למוסלמים

 ואז הוא מקבל את הנבואות. ,לשמים, ולא יודעים איפה הוא
 

ראש ל משרת הכי קרובל חברכסף רב היה לו לגר צדק. הלך והת
שיודע את כל הסודות. כל פעם היה נותן לו  ,הדת המוסלמית
צר אימון ביניהם. אמר לו קח ממני סכום גדול נוכסף, עד שבסוף 

 .בליבי את הסודואני אשמור  ,ותגלה את הסוד שרק אתה יודע
 

כשהוא בשמים. אמר לו, לנו  שלךמה עושה ראש הדת  ,שאלו
יומיים בשנה הוא  .המוסלמים אסור לשתות משקאות חריפים

ולך למקום של מרתף שיכר, שם הוא שותה ומשתכר עד ה
 בשביל כל השנה... ושוב שנרדם, אחר כך מתעורר ושותה שוב

 

ראש הדת הנוצרית. שם ידוע משרתו של הלך אצל  לאחר מכן
בממון רב. גילה לו  ושיחד התיידד עמו,שהכומר חי בפרישות. 

כאילו בשמים הוא ממלא ראש הדת שבאותם ימים שהמשרת, 
 ת סיפוקו לכל השנה כולה... א

 

והתיידד עם  ,, אל רבה של העיראחר כך הגיע לאמסטרדם
 השמש. הפציר בו: 'גלה לי מה עושה הרב בימים שעולה לשמים'. 

 

הרב כל השנה בשמים, הרב לא צריך לעלות לשמים, "ענה לו: 
 הוא אדם של שמים!" 

 

שבהם לומד הרב, והסביר לו כי הרב עושה  הראה לו את הספרים
בדיוק מה שלומד בספרים, ומשם הוא יודע מה ה' רוצה כל היום, 
כל רגע ורגע הוא חי בשמים. אמנם אנחנו רואים שהוא אוכל 

 ,אלא שעל היין הוא עושה קידוש וחי כאן בעולם.ושותה 
וזה לא מפריע  ,ומשתמש עם כל עניני העולם הזה לעשות רצון ה'

 ("מילי דהספידא")                             כי הוא נמצא יחד עם השמים!  ,ול
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 השבוע יחול יום הזכרון לגאון רבי נתן גשטטנר, י"ד כסלו תשע"א
 

נוהגת  , קדושת המקדש לא פקעה בחורבנו,מקום המקדש קדוש לעולם
מצות  גם בזמן הזה כי השכינה לא בטלה, אף שהוא שמם, עומד בקדושתו.

 (רמב"ם הל' ביה"ב)                                        .  בזמננועשה לירא מן המקדש גם 
 

"מה  -יעקב אבינו כשהגיע למקום המקדש הרגיש מורא מקדש 
נורא המקום הזה". והתפלא, איך יתכן שיש כאן מורא מקדש, 

 גם כשהוא בגדר "מקום", כאשר הוא חרב?! 
 

מקדש אין קדושתו  -אלא זו ראיה "שאין זה כי אם בית אלקים" 
דווקא שהוא בנוי, אלא גם כשהוא חרב, כשהוא בבחינת "מקום" 
יש עליו קדושה, כי זה שער השמים, שהוא מכוון כנגד מקדש 

 )יסוד זה עפ"י דרשות חת"ס ו"תורת משה" ויצא -שו"ת "להורות נתן" ח"י (של מעלה!    

  
ושם  ,י"ב אבנים מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק אביו "לקח יעקב

 (פרד"א, ילקוט קי"ט)                                                                 .אותם מראשותיו"
 

סורים ואהרי אבני מזבח קודש הם,  שאל ה"מגן אברהם",
ואין לומר שאברהם בנאו רק לפי שעה ואחר כך בטלה  בהנאה?!

 קדושתו, שהרי הוא המזבח שהקריב בו נח.
 

, דכיון שנתנו סביב ראשו להגן מפני החיות, נקרא תירץ המג"א
משתי גמרות: א. פסחים כו.  והוכיח כן(שלא כדרך הנאתם ומותר. 

 ריב"ז יושב בצל היכל. ב. מגילה כו: שמותר לסתום טומאה בארון קודש).
 

. נתיירא מן החיותיעקב ש ,שהיה זה פיקוח נפש ,ועוד יש לומר
 ("זית רענן")ותירוץ זה דחוק, וכי לא היו במקום אבנים אחרות?!        

 

לכאורה פשוט שמי שלקח אבני  ,תמה הגאון רבי נתן גשטטנר
קודש ועשה מהם חומה לשמירה או לצל ודאי שמועל, שהנאה 

 זו הוי הנאה כדרכה, ואיך כתב המג"א שאין זה כדרך הנאתם?!
 

, יש לומר שהיכל עשוי לתוכו, ומה ומה שהוכיח מצל היכל
שהביא מארון קודש, הארון בלאו הכי עומד, רק שינוהו ממקומו 

 ) באריכות ("מאורות נתן" בראשית עיי"שאן.                          ומה לי כאן או כ

 
 דרשתו של הגאון רבי נתן גשטטנר בבית הכנסת "אלט ניי" בפראג  

 

כשאנו זוכים להתכנס בבית הכנסת הקדוש הזה, שנבנה עוד 
בזמן הראשונים. ואנו נזכרים מי המה הקדושים שהתפללו 
במקום קדוש זה. יתכן שה"אור זרוע" התפלל פה. רבינו אביגדור 

בעל ה"לבושים",  קרא, המהר"ל ותלמידיו, ה"כלי יקר" ותוס' יו"ט.
יהונתן אייבשיץ, השל"ה הקדוש, רבי דוד אופנהיים ... רבי 

 ,... צריך לאחוז אותנו חיל ורעדהועוד רבים"נודע ביהודה" ה
ונאמר את הפסוק שאמר יעקב אבינו כאשר ראה את מקום 

 ..." יםקאין זה כי אם בית אל ,מה נורא המקום הזההמקדש "
 

'אבן היתה בבית המדרש של רבי אליעזר. פעם  מובא במדרש:
ואמר: 'האבן הזו דומה להר  נכנס רבי יהושע, נישק את האבן.

סיני, וזה שישב עליה דומה לארון הברית'. כמו כן נאמר אנחנו 
 !שול"-"אלט נייכאן ב

 

מדוע מצינו זאת דווקא בבית המדרש של רבי  והנה יש להבין
 אליעזר, ולמה דווקא רבי יהושע אמר כן ונישקה? 

 

ידועה מחלוקתם בתנור של עכנאי, והביא רבי אליעזר ראיה 
 מחרוב, אמת המים וכותלי בית המדרש.

 

רבי אליעזר רצה להוכיח שהלכה כמותו, עד שאפילו הצומח, 
 ואפילו הדומם מושפע מכח תורתו, וכח תורתו משפיע עליהם.

 

התנאים הקדושים הללו היה בכוחם  -כותלי בית המדרש יוכיחו 
 להכניס חיות ודעת אפילו בדומם, והאירו בהם את רישומם!

 

באבן עליה ישב רבי אליעזר נחרטה קדושתו, ואף אחרי לכן גם 
  פטירתו נשאר בה רושם של קדושה! 

 

בזה יובן מה שמצינו ביעקב אבינו, שהאבנים רבו, זו אומרת עלי 
יניח צדיק את ראשו וזו אומרת עלי יניח. והוא פלא, איך יש בכח 
אבנים לריב?! אלא מכיון שיעקב הניח את האבנים מראשותיו 

 ש בהם, קיבלו האבנים חיות מכח קדושתו של יעקב.והשתמ
 

וזהו מה שיעקב גלל את האבן מעל הבאר, ומובא שהיה זה 
 , להודיעך שכוחו גדול'.מעל פי צלוחית'כאדם שמעביר הפקק 

 

, מה חשיבות כוחו הגשמי של יעקב, הלא "אל יתהלל ויש לתמוה
וחו הגיבור בגבורתו"?! אלא יעקב אבינו גלל את האבן לא בכ

הגשמי אלא בכח קדושתו, הכניס כח חיות לאבן, והאבן רצתה 
לעשות רצון צדיק והתגללה מעל הבאר, זה ה"יחוד לב", על ידי 

 "עלי עשור")שו"ת "להורות נתן" ח"י ( שיחד לבו לקונו והתדבק בהקב"ה.       
 

יודעים אתם שהיינו ' :אמר להם - 'ויאסוף לבן את אנשי מקומו"
ומה ' :. אמרו לו'וכיון שבא הצדיק הזה נתברכנו במים ,דחוקים במים
במקום  אני מרמה בו ונותן לו את לאה: 'אמר להם 'נעשה עבורך?

 .'הטוב בעיניך תעשה'. אמרו: 'עוד שבע שניםכם , כך יעשה איתרחל
 

הלך ' שאין אחד מכם מגלה את הסוד... ,הבו לי משכונות' אמר להם:
ועשה להם משתה.  ,להם יין ובשרונתן משכונותיהם בעבוט והביא 

עד הערב. אמר להם  ,כל אותו היום היו מרקדים לפני יעקב ומקלסים
 'אתה גמלת איתנו חסד...' :אמרו לו 'מה כל זה בשבילי?!' :יעקב

 

יעקב: , כאשר בא להכניס כלה לחופתה כיבו את הנרות. שאל בערב
הנר'.  לחופה לאור'מה זה'. אמרו: 'צנועים אנו, מנהגנו שאין כלה נכנסת 

 (ספר הפרשיות). 'הלכה שלא ברצון -לחופה  ויקח את לאה בתו ,ויהי בערב
 

כתב ה"בית  (רמ"א ס"א א') נהגו החתן והכלה להתענות ביום חופתם.
 (שם)שמואל" מפני שהוא יום סליחה שלהם ונמחלו עוונותיהם. 

 

 בחתונה כזו אותה סידר לבן... –הנה בדרך חידוד יש להסתפק 
האם למי שהיה אצלו "יום החופה, כמו רחל,   ,העוונות יםלמי נמחל

 ("נר לשולחן שבת")                                     או למי שהיה במעמד החופה, כמו לאה... 
 

 למי נמחלים העוונות, רק לחתן או גם לכלה?
 

אודות 'עשו ובמדרש שבירושלמי  אף כתב רבי נתן גשטטנר:
. ונותיווענמחלו  שהיהנושא אששמוחלים לחתן,  וומחלת' כתב

 הפוסקים נראה שמוחלים גם לכלה.דברי מכל מקום מסתימת 
 

 מה מכפר: יום החופה בו צמים, או מעמד החופה?
 

שיום החופה מכפר.  מובא "בספרים" כתב רבי נתן גשטטנר:
אם החופה ביום, החתן והכלה ש'אמנם, "עזר מקודש" כתב 

אוכלים תיכף אחרי החופה, דלפי הטעם שהוא יום כיפור שלהם 
ין, שואינשהכפרה היא בעת ה עולה מדבריוהוי כאחר נעילה'. 

 .אין צריך להתענות, כי לא היום מכפר אלא החופהשאחר כך 
 

כתב שהוא יום סליחה, כוונתו שביום זה  ואף שה"בית שמואל"
 (שו"ת "להורות נתן" ח"י צ"ו)                                       יש סליחה ומחילה.

 

 
 (כ"ח כ') ".וידר יעקב נדר"

 

עם הציבור, או אם צדקה אם צריך לפסוק ש כתב ה"חכמת אדם"
            (צ"א ב')     בפה מלא שאינו מקבל עליו בנדר. יאמר ,אומר "יזכור"

 

הנוסח במחזורים הינו "יזכור אלקים  העיר הגאון רבי ישעיה פיק:
בעבור שאני נודב צדקה בעד הזכרת שמו". לא ידעתי אם נוסח 

הלא מבואר בגמ' ובשו"ע שאסור  ..זה מר בר רב אשי חתם עליו.
לידור, לכן טוב אם יאמר "בעבור שבלי נדר אתן צדקה". ומה גם 

 הנוסח "צדקה בעדו" אין מובן, שהרי אינו אומר סכום מסויים.
 

אמנם עדיף לפסוק בסתם ולא לומר סכום, שהרי פסק הרמ"א 
 שאין לפסוק בשבת כמה יתן.

 

ידבנו שטוב כפי  מערב יוםסכום עדיף היה שיפריש  למעשהו
לבו, ובעת הזכרת נשמות יאמר 'בעבור שאני נודר מעות 

 שהפרשתי לצדקה'.
 

שלא  ,על המג"א והט"ז שהם מפקחים על עסקי רבים ואני תמה
 ("מיני תרגימא")                              כתבו דבר זה שיאמר 'בלי נדר'.

 

 בלי נדר', מר 'שיתן צדקהלואכן עדיף  הוסיף רבי נתן גשטטנר:
כי  .שאינו רוצה שיהיה עליו דין נדר, כי חושש מחומר האיסור

אם נתן, כיפר בעדם. ואף אם לבסוף לא נתן, הוא גם כן זכות, 
שהרי בדעתו היה ליתן, וזה בכלל במה שאמרו 'חשב לעשות 
מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה', 

 ח"ט או"ח ד') שו"ת "להורות נתן"(   ה.זכות למתים לכפריש בזה גם וממילא 

 
בירח כסליו נסתפקו הראשונים ו" בשו"ת "תרומת הדשן כתב:

. (ז' א', א' א')יש לכתוב כסלו חסר י', כי כן כתוב בזכריה ובנחמיה  אם
  .(ז' א')או לכותבו מלא עם י', כפי שמובא בתרגום יונתן בזכריה 

 .)בתרגום יונתן אצלנו כסלו מופיע חסר ,(ח"א רל"ג ועיי"ש                                      
 

, שפירושו מבטח, כמו יתכן ששם כסלו יסודו מתיבת 'כסל'
 (איוב ח' י"ד, תהלים ע"ח)שנכתב "אשר יקוט כסלו" פירש הרלב"ג מבטחו. 

 

מעטים מול , בחודש כסלו יצאו בני חשמונאי הקדושים להלחם
רבים, מועטים נגד רבבות יוונים. והנה בדרך הטבע אי אפשר 
שינצחו, אין זה אלא משום ששמו בה' בטחונם וכסלם כי ה' 
                     ילחם להם. וזה נרמז בשם החודש כסלו, דהיינו בטחונו ותוחלתו.

 ("מאורות נתן" מועדים חודש כסלו)                                                                                          
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   ויצאפרשת •  56עלון מספר • פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  

  (כח, י)  וילך חרנה
פירש"י: "יצא ללכת לחרן" ומבאר השפתי חכמים שרש"י 

הישר לחרן, לכן מבאר כך, משום שיעקב הרי לא הלך 
      פירש"י שרק יצא ללכת לחרן.

  אז מדוע נכתב "וילך חרנה"?
בעל  –מבאר הגאון רבי אלעזר רוקח זצ"ל מאמסטרדם 

שישראל  )על פי הגמרא בעבודה זרה (כה -'מעשה רוקח'
שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך, והלה עלול לפגוע בו, צריך 
לנקוט כמה דברים להגנתו ואחד מהם שאם הגוי שואל אותו 
להיכן הוא הולך "ירחיב לו הדרך" פירש"י: "אם היה צריך 
לילך לו עד פרסה יאמר לו ב' פרסאות אני צריך לילך, אולי 

ה וזה יפרוש ימתין העובד כוכבים מלהכותו עד פרסה שני
ממנו קודם לכן". ומביאה הגמרא ראייה לכך מיעקב אבינו 
שכך נהג עם עשו, שהרי יעקב אומר לו: "עד אשר אבא אל 

(בראשית לג,יד) וכתיב "ויעקב נסע סכותה"  אדוני שעירה
(שם, שם יז) מחדש ה'מעשה רוקח' שיעקב נהג כך גם 

כב בהלוך, מחמת יראתו מעשו, ולמרות שלמעשה פנה להתע
בכל זאת  –משך ארבע עשרה שנה!  –בישיבת שם ועבר 

 –אמר לכולם שהוא "הולך לחרן" משום "ירחיב לו הדרך" 
  ולפיכך מציינת התורה "וילך חרנה"!.

ויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אתה לאיש אחר 
  (כט, יט) שבה עמדי

מדוע סבור לבן כי "טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש 
'חזון ישעיהו': לבן ראה את בתו מתנהגת אחר? באר בעל ה

בצדקות מיוחדת, והדבר חרה לו מאוד. הוא רוצה בת 
"רגילה", שאינה שונה משאר אנשי חרן. כשהגיעה לפרקה 
לא רצה לשדך אותה עם אחד מתושבי המקום, כי חשש 
שמא תשפיע עליו ותהפוך גם אותו לצדיק כמוה. מה יעשה? 

יתו קרוב משפחה מארץ והנה, בדיוק באותה עת נקרה לב
ישראל. לאחר שלבן התודע אליו, התרשם כי מדובר באיש 

  תם וצדיק וירא אלקים. מתאים מאוד לבת שלו...
צריך למהר לשדך ביניהם, לפני שבתי תנשא  אמר לבן בלבו:

לאחד מאנשי חרן ויעקב ינשא לאחת מבנות חרן, ויש חשש 
ת זוגו כבד שבתי תשפיע על בן זוגה ויעקב ישפיע על ב

להתקרב אל האלוקים ולנהוג בצדקות... אם בתי תנשא 
  ליעקב הם ישאירו את כל הצדקות שלהם בביתם פנימה ואין 

   "סכנה" שהיא תתפשט בחרן.
   לכן, "טוב תתי אותה לך מתתי אתה לאיש אחר".

אולם עדיין לא נחה דעתו של לבן מכך שיקום בית בחרן על 
אדני התורה והיראה, אבל גם לכך מצא לבן תקנה: "שבה 

אחרי החתונה אל תתרחקו ממני, אלא תגורו  –עמדי" 
בסמיכות מקום אלי, תהיו סמוכים על שולחני. אמר לבן 
בלבו: אם יעשו כן, יש "תקוה" שיעקב יושפע ממני וילמד 

סופו של דבר הם ירחיקו מעליהם את ההתנהגות ממעשי, וב
    "המשונה" הזו של צדקות ושל יראת אלוקים.

  (ומתוק האור)

לתת הצעירה לפני  ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו
  (כט, כו) הבכירה

מקשים מדוע הדגיש לבן שלא יעשה כן "במקומנו"? ובפרט 
לפי מה שפסק רבנו תם במעשה שארע עם בנו של הר"ר 
אושעיא הלוי שקידש בת עשיר אחד, ולא פירש פלונית 
בתך, ונתעורר ספק איזה בת קידש. ופסק ר"ת דקידש 
הגדולה משום דלא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני 
הבכירה. רואים מדבריו שכן הוא מנהג דרץ ארץ, ולא רק 

  מנהג המקום בחרן! אז מדוע הדגיש לבן 'במקומנו'?
יה שאחעט זצ"ל בספרו 'אהבת מבאר הג"ר שאול ידיד

שאול'" יעקב גייר את אשתו, והרי קיי"ל דגר שנתגייר כקטן 
שנולד דמי, א"כ הייתה אמורה להתבטל מרחל כל קורבה 

ושוב אינה האחות הצעירה של לאה!  –משפחתית קודמת 
ושפיר יכול יעקב לשאתה לאשה (היא מייסד זאת ע"פ  –

  ת שתי אחיות).מה שמתרצים שמסברא זו יכל יעקב לשא
אך לבן טען: איננו יודע מה נהוג במקומכם, לפי החוקים 

לא יעשה כן לתת הצעירה  –"במקומנו"  –שלכם. אצלנו 
  לפני הבכירה!...

  (כט, לב) ותהר לאה ותלד בן
אמר ה'בית ישראל' זצ"ל בשם התפארת שלמה בדרך צחוק. 
חז"ל אמרו (ב"ר מה,ה) מפני מה היו אמותינו עקרות מפני 

  שהקב"ה מתאווה לתפלתם של צדיקים.
וקשה, הלוא הצדיקים יכולים להתפלל על הרבה דברים 
אחרים, ומדוע צריך הקב"ה לסבב שיהיו אמותינו עקרות 
בשל כך? אלא שמאחר שהקב"ה מתאווה לעבודת השם של 
הצדיקים, לפיכך הוא מאחר את לידת בניהם, על מנת שיהיו 

רדות ורעש פילה ללא טמשך כמה שנים לתורה ולתפנויים ב
  שמקימים ילדים... 

  אך אם כן קשה: מדוע מצאנו שלאה אמנו זכתה מיד לילדים?!
התשובה היא שלאה בלאו הכי הטרידה ליעקב בנושא זה, 
שכן פחדה שאם יגרשנה תאלץ להינשא לעשו הרשע ח"ו, 
וא"כ היה יעקב בין כה וכה מוטרד מלאה ולפיכך יכלה היא 

  ה רפאל זצ"ל)(רבי שיל ללדת מיד!

לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה 
  (לא, א) את כל הכבד הזה

על פסוק זה שנינו במדרש רבה: אין "כבד" אלא כסף וזהב, 
  (נחום ב, י) שנאמר: "בזו כסף, בזו זהב!...כבד מכל כלי חמדה"

נשאלת השאלה: כלום אין מדרש זה נוגד את האמור בפרקי 
: אין כבוד אלא תורה, שנאמר: "כבוד חכמים (ו, ג)אבות 

ינחלו"? השיב על כך הגאון רבי אליהו מוילנא בהסבר מבריק: 
צא וראה, שבכל המקרא כולו באה המלה "כבוד" בכתיב מלא 
(בו"ו); ורק בשני מקומות במקרא באה מלה זו בכתיב חסר 
(בלי ו"ו): בפרשת "ויצא" ובספר נחום. לכך מתכוונים דברי 

שבכל מקום שהמלה  –: "אין כבד אלא כסף וזהב" המדרש
"כבד" באה בכתיב חסר, הכוונה היא לכבוד מדומה, 

  (פרפראות לתורה)    ...שמשיגים בכסף ובזהב, ולא לכבוד האמיתי
  

  (רמז: שו"ע יו"ד סי' קי"ג סעי' ה') שעכו"ם בישל בשר רגיל ואין בו איסור משום בישול עכו"ם?איך יתכן                                         
י עצרת מפיסיקים תשובה לחידה משבוע שעבר: המילה 'טל', בקיץ אומרים אותה ג' פעמים ביום "מוריד הטל", ובחורף ג' פעמים ביום "ותן טל ומטר", אבל משמינ

  מתחילים לומר "ותן טל ומטר" עד ז' מרחשון.לומר: "מוריד הטל", ועדין לא 

 מאוצרות הפרשה 

 חידה הלכתית      
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      סיפור השבוע    
  אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך

  ויברך אתהם (לב, א) פי' הספורנו "כבר אמרו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך".
השמאלית. הכאב הלך והתעצם זה קרה בשמחת תורה תשנ"ח, באמצע אמירת ההלל. הגאון רבי נתן איינפלד שליט"א חש בכאב ברגלו 

עד שלא יכל להשתתף בהקפות, ובקושי גרר עצמו לקבל עליה לתורה. בחיבורו 'מנחת נתן' על אגדה הוא מגולל בארוכה את פרטי 
לט מפיו זעקות על פהסיפור, כיצד סחבו אותו הביתה באמצעות כסא גלגלים, ייסורי התופת, וכיצד שבדק אותו הרופא במוצאי החג, ני

  אבחנו ברגלו את המחלה הנוראה. –בתום סדרת צילומים  –נגיעה ברגל. בסופו של דבר הגיע לבית החולים, שם כל 
ץ עם הרב ר' אלימלך פירר שליט"א שהפנה אותו לפרופ' דקל מרמת גן. עייסורי הגוף, והוא פנה להתייכעת התווספו להם ייסורי נפש ל

  בסקי שליט"א שיתפלל לרפואתו.רבי חיים קני בינתיים שיגר שליח למרן הגאון
לאחר בדיקה דחה פרופ' דקל בלעג את האבחון בדבר המחלה הנוראה, אך טען שעם טיפול הולם ישכחו הכאבים כעבור שישה שבועות 

 –ואף הזריקות  –אך יהיה צורך בטיפול פיזיותראפי במשך שנה שלמה! שבוע חלף משמחת תורה. הייסורים הלכו וגברו, בעוד הכדורים 
לא משכחים את הכאב. היה זה ביום חמישי כאשר רעייתו יצאה לקניות לכבוד שבת, והוא הציע לה לנעול את הדלת מבחוץ כיוון שבלאו 

נאמן ביתו של מרן הגר"ח קניבסקי  –לפתע נשמעו מכיוון הדלת נקישות רמות, היה זה הרב אפשטיין  הכי איננו מסוגל לגשת לדלת.
  שקרא: "הרב נמצא למטה במכונית ורוצה לעלות לבקר!" בעודו מדלג על רגל אחת חיפש מפתח ברחבי הבית ולא מצא... -שליט"א

ראים!" בסופו של דבר התקיים הביקור הקצר מאחורי הדלת הנעולה. בעוד מצד אחד ניצב הג"ר נתן וזועק בבכי: "רבינו, יש לי יסורים נו
  ומעבר לדלת נשמע האיחול: "ר' נתן, רפואה שלמה! רפואה שלמה!"

כוניתו, ושוב נשמעו האיחולים "רפואה שלמה"! כאשר התרחקה משם פנה הג"ר נתן למרפסת כדי להביט באורח הדגול שחוזר למ
ומאומה,  –! הרמתי את רגלי השמאלית המכונית נכנס הביתה ולפתע שם לב שהוא צועד על שתי רגליו "הייתכן? לא! אין זה אלא דמיון

  אין כאב... מיששתי אותה בידי, זכרתי איך זעקתי מרה אך אמש, כשהרופא נגע ברגל נגיעה קלה, ועתה, כלום... אין שום כאבים".
רוקד!  בתגובה פרץ על המקום בריקוד ספונטני שכולו הודאה להשם. רק כעבור עשר דקות נכנסה רעייתו הביתה ומצאה את החולה...

  "אני משלים את הריקודים של שמחה תורה" הסביר לה.
שכאשר סיים לשמוע זאת אמר בפשטות: ומה הפלא? הרי זו   –הג"ר נתן התקשר מידית להרב אפשטיין שיעדכן את מרן הגר"ח שליט"א 

  תשע"ג) –יתד נאמן (מוסף שב"ק      גמרא מפורשת 'אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך'!

  הפרשה ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"אשו"ת בעניני 
בארץ אין יוצאים חו"ל ועלו לרקיע וירדו מלאכי  :"והנה מלאכי אלקים עלים ויורדים בו" (בראשית כ"ח,י"ב) פרש"י מלאכים שליווהו שאלה

גבריאל, הרי  מימיני מיכאל ומשמאלי יוצאים לחו"ל קשה איך אומרים אנשי חו"ל בק"ש על המטה  חו"ל ללותו. והנה אם מלאכי א"י אינם 
   ורפאל, וכיון שהם מלאכי א"י א"כ הם אינם יוצאים לחו"ל? בב"מ (פ"ו ב') כתוב דג' המלאכים שבאו לבקר את אברהם היו מיכאל גבריאל 

   : הם מלאכים כלליים.תשובה
שעכשיו לא נוהגים לומר התכבדו מכובדים, כי  ') כתוב עוד צ"ב במה שאומרים מימיני מיכאל וכו', הרי בשו"ע (או"ח סי' ג' סעי' א שאלה:

   מלוין אותנו, ואיך כל אחד אומר מימיני וכו'? אין אנו מוחזקין ליראי שמים שמלאכים 
   : אומר על כלל ישראל.תשובה
ו בגזל. וצ"ב מה שעת קציר הי' ולא פשט יד : "וילך ראובן בימי קציר חטים" (בראשית ל,י"ד) פרש"י להגיד שבחן של שבטים שאלה

   מצוות בני נח? החידוש שהשבטים לא גזלו, הרי זה אחד מז' 
   : קטן הי'.תשובה
זה, והדעת זקנים פי' שלבן רימהו והסיר יותר  : ויקח לו יעקב מקל לבנה" (בראשית ל,ל"ז) הראשונים מקשים איך יעקב עשה דבר שאלה

שלא  ) איתא דלרב הונא החמיצו ד' מאות חביות יין וא"ל רבנן דאירע לו כך לפי דבברכות (ה: ממה שדיברו ועם עקש תתפל עיי"ש, ויל"ע 
אינשי בתר גנבא גנוב וכו', הרי דאפילו כשלא נוהגים  נתן לאריס את חלקו, וענה שהוא גונב לו הרבה יותר מחלקו, ואמרו לו היינו דאמרי 

   כאן? עמו כהוגן אין צריך לעשות כך, ומ"ש 
   דבר מהנצי"ב זצ"ל שלא עשה כלל רמאות.: עי' בהעמק תשובה
א"א להשרות שכינתי עליך. וצ"ב במה יעקב  : "ואהיה עמך" (בראשית ל"א,ג) פרש"י ושם אהי' עמך אבל בעודך מחובר לטמא שאלה

הפריע שלא הי' לו שייכות עמו בהנהגת חייו, ואין לומר שמה שהתעסק עמו בעניני הצאן  נחשב מחובר לטמא הרי לא למד ממעשיו ולא 
   תשרה עליו שכינה קבועה, דהלא גם בארץ כנענן הוצרך להתעסק עם הגויים?  

   : הגויים בהמות בעלמא.תשובה
וכו' וכ"כ למה לפי שהי' מכיר בה שהיא  : "ויבא באהל רחל" (בראשית ל"א,ל"ב) פרש"י כשיצא מאהל לאה חזר לו לאהל רחל שאלה

   משמשנית. צ"ב וכי סקרן גונב?
   חשד.: תשובה

  
  

    

 30- צמח גדל באגם. תכונת הצמח שהוא מכפיל את עצמו בקצב הגדילה בכל יום, הצמח מכסה את האגם ב
  יום. בכמה זמן יתכסה האגם אם יכניסו בו עוד צמח אם תכונות זהות וגודל זהה?

  נ"י אליהו גלסשם הזוכה:   חרוז. תשובה משבוע שעבר:

   
  

לכנס השנתי שיתקיים אי"ה יום ראשון כ"ד כסלו נר ראשון דחנוכה באולם היכל עמלינו" ם את הורי וילדי "היחידה לחינוך חרדי מזמיני
  פרטים נוספים בסניפים    בהשתתפות: ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור. 5רח' המכבים  התרבות

  
לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה
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1 גיליון מס. 500שבת קודש  פרשת ויצא

50
0

ֶלְך, ָחָרָנה" (כח, י) ַבע; ַויֵּ ֵאר שָׁ ֵצא ַיֲעקֹב, ִמבְּ "ַויֵּ

אדם עוזב את העולם, השאיר  ילד, גם הוא, הילד, יעזוב את העולם והילד 
דור  עוד  עושים כאן בכל זאת? זה הכל  הילד גם יעזוב את העולם אז מה  של 
ועוד דור לגלות את מלכות השם, שכולם יידעו שהכל זה מה', זה קרה לי וזה 
גם זה  טוב,  ממש לא  שנראה  הזה  הטוב  והדבר  מה',  וגם זה  קרה לי  וזה  מה', 

מה'. תודה רבה לך ה'. זו תכלית הבריאה.

טוב,  לו  שיהיה  בחיים,  יצליח  שהוא  הבריאה  שתכלית  חושב  אדם  אם 
שיהיה ככה ויהיה ככה, וכאלה ילדים, וכאלה חתנים, וכאלה נכדים, ובית כזה, 
ודירה כזאת, והצלחה כזאת, אז הכל לא הצליח. שום דבר לא הצליח. אם זאת 
המטרה של החיים, שהוא יצליח, אין אחד יכול להגיד שהוא הצליח. אבל אם 
המטרה היא בכלל לא כזאת, אז הכל הצליח. אם אתה זוכר את ה', אז עשית 
את התפקיד שלך פה ומילאת את התכלית. זה מה שה' רוצה, שבכל הבלבולים 
בגללו  לי  קרה  זה  וויי,  אוי  לו,  נדמה  הזמן  כל  אדם  ה'.  שזה  בסוף  תזכור  שלך 
וכל  אשמים,  כולם  דברים,  מיני  כל  ככה,  וזה  ככה  וזה  השני,  בגלל  לי  קרה  וזה 
הזמן אנחנו יודעים את האמת ושוכחים אותה. למה שוכחים אותה? כי אנחנו 

נמצאים בתוך גוף, נמצאים בתוך נסיונות וכל הזמן מחדש באים להזכיר לנו.

כשקורים לנו כל מיני דברים אנחנו חושבים שזה תקלה. זה קרה לנו בגלל 
הספור הזה, בגלל הספור הזה, נכשלנו, טעינו, אנחנו לא מוצלחים, זה אנחנו 
שעשינו את זה לעצמנו, או מישהו אחר עשה לנו, או שזה מין גורל כזה, כל אחד 
שונות  לגמרי  צרות  יש  אחד  שלכל  ומעניין  שלו,  והנסיונות  שלו,  והצמצומים 
לו  שיש  המרירות  כי  שלמה  לא  שלו  הצעקה  לה',  צועק  הוא  אם  וגם  מהשני, 
בפנים מפריעה לו לצעוק צעקה שלמה, אבל בעצם הוא לא יודע שהצעקה היא 
שפתאום  לצעקה.  שנגיע  מלכתחילה  היא  התוכנית  התוכנית,  כל  מלכתחילה 

נזכור שיש ה'. שנבין שכל המכות שקיבלנו זה כדי שנרים את הראש למעלה.

בס"ד

שבת קודש   ט' כסלו, תשע"ו
פרשת ויצא

ֶלְך ָחָרָנה" (כה, י) ַבע ַויֵּ ֵאר שָׁ ֵצא ַיֲעקֹב ִמבְּ "ַויֵּ

"אנחנו שוכחים, אנחנו מתבלבלים,אבל יש לנו חלק אלוק ממעל. 
והוא נקי וטהור. לכל יהודי יש את החלק אלוק הזה רק שהוא בגלות. גלות 
בתוך הגוף,  הגוף. אבל אין כניעה. אין ויתור. הנשמה שנמצאת בפנים, 
היא לא מוותרת, היא נמצאת בתוך הכלא שלה, אבל היא לא מוותרת, 
והוא  טובע  שכמעט  מישהו  כמו  הראש,  את  להרים  רוצה  הזמן  כל  היא 
כל הזמן מנסה להרים את הראש, להרים את הראש למעלה.  וכשעושים 
את המאמץ הזה, עוד פעם אחת, אני לא אתייאש, ה' אני אוהב אותך, 
ה' הנני, ה' תודה, ה' אני יודע שאני צריך להודות לך, בכל מצב אני מהלל 
אותך, אז מכל תנועה כזאת אי אפשר לתאר איזה מדרגות מקבלים, איך 
יוצאים מהחומר, איך פתאום מסתכלים על החיים אחרת, איך פתאום 
לא איכפת לי מדברים, איך פתאום מה שפעם הרגיז אותי זה לא מרגיז 
אותי, איך אני עכשיו מרגיש ששווה לי החיים, שאני מתחבר אליך, זה 

אי אפשר לתאר. (באור פני מלך)

תורה  לימוד  של  שנים  אחרי 14  להרגו.  שמבקש  מעשיו  בורח  אבינו  יעקב 
חרון  של  מקום  לחרן,  פעמיו  ושם  הקדושה  משכן  את  עוזב  הוא  ולילה  יומם 
הסתרת  רעות,  חיות  מוקף  והוא  השמש,  עליו  שקעה  והנה  קשים.  ודינים  אף 
כאלה  לו  ומבטיח  הקב"ה  אליו  מתגלה  הזו  הצרה  מתוך  ודווקא  נוראה,  פנים 
אל  והשיבותיך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך,  אנוכי  "הנה  נפלאות:  הבטחות 

האדמה הזאת כי לא אעזבך" (כח, טו).

אבא לא עוזב את הילדים שלו. אבא שומר עליהם. אבא אוהב את הילדים 
שלו.

שם  גם  גדול,  הכי  בחושך  פנים,  ההסתר  בתוך  שגם  מגלה  אבינו  יעקב 
קשים,  כך  כל  היסורים  לפעמים  טז).  (כח,  הזה"  במקום  ה'  יש  "אכן  נמצא,  ה' 
כאלה  למן  נופלים  לפעמים  מייאשת,  כך  כל  ארוכה,  כך  כל  ההמתנה  לפעמים 

גיליון מס. 500

מרבה התורה לספר לנו מכל עניניהם ומעשיהם של אבותינו הקדושים אבות העולם, ואיך חפרו בארות, ומיעקב אשר הציג את המקלות ברהטים וכיוצא 
בזה. כל זה לגלות לנו מגדולת מעלתם וקדושתם, שזיככו את עצמם כל כך עד שזכו לעבוד את ה' יתברך בכל תנועותיהם וענייניהם, וכל זה להעיר אוזנינו 

וליבנו שגם אנחנו נטהר ונקדש עצמנו גם בכל העבודות החיצוניות ועסקי החול, כדי שנזכה לבוא לאיזה בחינה ומדריגה ממעלות קדושת אבותינו הקדושים 
כמו שאמרו חז"ל: "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי" ?! (ליקו"ה סימני דגים ד,ג).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, דליה בת שושנה, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, 
הרב דוד חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת 
נסריה, יוסף יצחק בן שיינדל חיה, וליבה בת שרה יהודית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ט' כסלו, תשע"ו גיליון מס. 2500

בתפילותיה  שבכתה  הבכיות  מרוב  ולאה  עייפה  שהיתה  רכות",  לאה  ש"עיני 
שלא תפול חס ושלום בחלקו של עשיו.

רואים מכאן שהצרות עצמן הן המנוף והדלק של התפילות לצאת מעומק 
ממה  להתייאש  לך  אסור  לטובה.  מתהפך  והכל  הדין,  גזר  את  ולקרוע  הלב 
שעובר עליך, אתה צריך לזכור שבורא עולם מייחל לתפילות שלך כדי שישפיע 
עליך רק טוב. כשתפילה נאמרת באמת ובתמים מעומק הלב, כשאדם משליך 
את כל יהבו על בורא כל העולמים גם כשהוא לא רואה פתרון הגיוני לבקשתו, 
אז יש בכוח  התפילה הזו לבקוע את כל הרקיעים. "כי יש בכוח התפילה לשנות  
ולהפוך את כל דבר מהיפך אל היפך הגמור והוא הענין שעל ידו מתהפך הכל 

לטובה" (שש"ק ו , שדמ).

את  יעקב',  'באר  בעיר  הישיבות  באחת  שנים  כשש  לפני  שאירע  מעשה 
שני  למדו  בישיבתנו  לדברים.  עד  שהיה  הישיבה  מבחורי  אחד  מספר  הסיפור 
בחורים מבוגרים יחסית לשאר בני הישיבה, שהיו חברים טובים מאד, שחיפשו 
שברון  את  לראות  היה  ניתן  תפילה  בכל  שנים!  לעשר  קרוב  וזאת  זיווגם  את 
ליבם ותחינותיהם לפני הקב"ה. עד שבאחד הימים ניגש אחד מהבחורים אל 
אתה  רבות  שנים  שכבר  לך  קשה  כמה  אני,  יודע  היקר,  לו: "חברי  והציע  חברו 
נמצא בישיבה ולא מוצא את זיווגך, ואף אתה יודע, כי באותו מצב אני נמצא. 
אך הרי יודעים אנו את דברי רבותינו: "כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך 
לאותו דבר - הוא נענה תחילה". מה דעתך , שניסע היום לירושלים אל הכותל 
המערבי, מקום אשר ממנו השכינה לא זזה, שם כל אחד מאיתנו יתפוס פינה 
מעומק הלב,  בתחינות  מתפלל עליך  מעומק הלב אחד על השני. אני  ונתפלל 
ואתה מתפלל עליי מכל הלב, אולי יתרצה ה' נזכה למצוא את זיווגנו". כששמע 
את  הם  עשו  למעשים,  מדיבורים  מאד.  שמח  הדברים,  את  המבוגר  חברו 
דרכם אל ירושלים עיר הקודש, הגיעו אל הכותל וכל אחד ניגש לפינה אחרת 
חברי  את  ראה  עולם,  של  "רבונו  חבירו:  על  התחנן  הלב  ובזעקות  ובתחינות 
לזכות  יכול  אתה  רק  מוצאו,  ולא  זיווגו  את  מחפש  שהוא  שנים  כעשור  היקר, 
אותו להקים בית שיקדש את שמך ריבונו של עולם... הלב זועק והדמעות זלגו 
מעיניהם, ולאחר תפילות ארוכות הם נפגשו ועשו את דרכם חזרה אל הישיבה. 
לאחר זמן מה מאז המאורע, בתחילת חודש אלול ה'תשע"א, נשמעות קולות 
התארסו  הבחורים  שני  קרה:  יאומן  והלא  בישיבה,  מיוחדת  והתרגשות  צהלה 
ימים  בהפרש 4  התחתנו  ואף  מהשני,  אחד  ימים   4 של  בהפרש  שבוע,  באותו 

אחד מהשני, הראשון ב- ט"ו בכסלו, והשני בי"ט בכסלו. (פניני בית הלוי)

שזה  לדעת  צריך  שלו,  הקדושה  על  ברוחניות,  מדריגות  על  מתפלל  אדם 

לוקח זמן. משה רבינו נהיה משה רבינו אחרי 80 שנה של עבודה רוחנית, של 

אין סוף התבודדויות, רק בגיל 80 התגלה לו השי"ת בסנה. 

רבי עקיבא, לקח לו 24 שנה להיות רבי עקיבא, והגמרא מספרת עליו שהוא 

בכה נהרות של דמעות. אני צריך לדעת שזה לוקח זמן וצריך הרבה להתפלל על 

כל מדריגה ומדריגה. ולזכור שאם התפללתי, התקדמתי, אפילו שאני לא רואה. 

שום תפילה לא הולכת לאבוד. שום רצון לא הולך לאיבוד.

כשאדם  כי  שערים.  פותח  הכי  זה  גבוה.  הכי  זה  תודה.  התפילה,  ולפני 

מה'  מבקש  הוא  לטובה.  שהכל  מאמין  שהוא  אומר  לא  עדיין  זה  לה'  מתפלל 

שיוציא אותו מהמצב ה'לא טוב' לפי דעתו. הוא אולי מאמין שרק ה' יכול לעזור 

לפני  עוד  תודה,  אומר  הוא  ראשון  כשדבר  חסרה.  עדיין  שלו  האמונה  אבל  לו 

שהוא מתפלל אל ה' שיעזור לו, אז האמונה שלו שלימה.

אותם,   זוכרים  לא  אנחנו  אבל  ונפלאות  ניסים  הרבה  כך  כל  לנו  עושה  ה' 

שוכחים אותם. שוכחים את כל הטובות שהשם עשה ועושה איתנו. צריך כל יום 

להזכיר לעצמנו, אפילו לקחת מחברת ולכתוב כל יום את כל התודות של היום. 

ואם נזכרים בכאלה מן העבר, לרשום גם אותם. לחפש פטנטים איך להתחזק 

אותנו  עוזב  לא  ה'  איתנו.  ה'  שם  שגם  שנגלה  כדי  הכל  אך  נמוכים.  מקומות 
כל  עם  איתי,  אתה  החושך  בשיא  שגם  ידעתי  לא  ידעתי"  לא  "ואנוכי  לעולם. 
את  מגלה  אבינו  וכשיעקב  בעולם.  גרוע  הכי  החוטא  עם  אפילו  ואחד,  אחד 
האמת הזאת, הוא מקבל כוח עצום, הוא לא נשבר מכל מה שקורה לו בהמשך: 
דבר  של  ובסופו  להרגו  כדי  אחריו  רודף  עשיו  של  בנו  ואליפז,  לדרך  יוצא  הוא 
משאיר אותו בחיים אך גוזל ממנו את כל כספו ורכושו ומותיר אותו עני וחסר 
לו "ושמרתיך  שהבטיח  השי"ת  על  קושיות  לו  אין  באמונתו.  נשאר  ויעקב  כל. 
בכל אשר תלך". הוא יודע שה' איתו. ובזכות זה זוכה לשרוד 20 שנה אצל גדול 
הרמאים הוא לבן הארמי, ולהוציא מעמקי הקליפות את האמהות הקדושות, 
בתוך  ישראל.  נשמות  כל  שזה  יעקב  בית  את  להקים  הקדושים,  השבטים  את 
להאמין  איתנו,  שה'  להאמין  מאתנו:  מבקשים  אחד  דבר  גדול  הכי  החושך 

בהטחה שקיבל יעקב אבינו וכל צאצאיו אחריו: "כי לא אעזבך".

היום  כל  קיווינו  "לישועתך  שאומרים  כמו  לישועה  לצפות  הזמן  כל  צריך 
ומצפים לישועה". האמונה והבטחון שגם הישועה שלי תגיע הם כל כך יקרים 

אצל ה' יתברך שזה בעצמו מקרב את הישועה.

משקר  הוא  בישועה,  מאמין  באמת  לא  שהוא  מרגיש  אדם  פעמים  הרבה 

ללא  הן  בסדר"  יהיה  השם  "בעזרת  מהפה,  מוציא  שהוא  המילים  עצמו,  את 

כיסוי, זה מן השפה ולחוץ, הוא משקר את עצמו ואת משפחתו כשהוא בתוכו 

כבר משלים כי המצב אבוד... העצה היחידה היא להתחזק. להאמין בישועה גם 

בעומק 'החוסר תקוה'. בעמקי ליבו של כל יהודי שוכנת לה האמונה האמיתית 

בכוחו הבלתי מוגבל של הבורא, צריך להתחבר אליה, להאמין באמונה תמימה 

להאמין  גדולה  חוכמה  לא  זה  טוב,  רק  רואה  כשאדם  יכול.  כל  הוא  שהבורא 

מצפה  יתברך   הוא  אז  הישועה,  את  מסתיר  כשהקב"ה  דווקא  בה'.  ולבטוח 

מאתנו: תבטחו בי שאני רוצה את טובתכם. שאני לא עושה לכם שום דבר רע 

לא  עדיין  אתם  אם  אפילו  עבורכם  ביותר  הטוב  זה  עושה  שאני  שמה  בחיים. 

זוכים לראות את הטובה הגדולה הצפונה בהסתר זה.

פעם בא לפני הבעש"ט הקדוש יהודי שביקש שיורה לו דרך בעבודת השם 

לו  אמר  מהלמדנים.  אחד  אינו  שכן  הבא,  עולם  וגם  הזה  עולם  גם  לו  שיהיה 

הצדיק: קבל על עצמך להיות תמיד שמח בחלקך ומרוצה מהנהגת השם יתברך 

עמך בכל העניינים. לפעמים בחיים, כשחושבים שזה הסוף דוקא אז מתחילה 

הישועה. תן להקב"ה לסדר לך את העניינים על הצד היותר טוב, תבטח בו בכל 

האמיתי,  הטוב  את  לך  יעשה  שהוא  ללבך  תחדיר  מחיר,  בכל  בו  תתחזק  עת, 

ותזכה גם לראות אחר כך איך הכל בעצם היה לטובתך.

לו  "שקעה  השמש?  בא  זה  מה  השמש".  בא  "כי  לישון  הלך  אבינו  יעקב 

חמה שלא בעונתה" (רש"י הקדוש). הוא לא ניבהל מהחושך הזה. הוא עושה מה 

(ברכות  תפילה  אלא  פגיעה  ואין  במקום",  "ויפגע  מתפלל.  הוא  לעשות,  שצריך 

אחותי"  עם  נפתלתי  אלוקים  "נפתולי  בתפילתה.  מתעקשת  אמנו  רחל  כו:). 

רוצה  אני  שגם  לאחותי  שווה  להיות  למקום  הרבה  והפצרתי  נתעקשתי  (ל,ח). 

כמו אחותי ללדת בנים (רש"י הקדוש). מתי אדם מפציר ומתעקש ומתפתל ולא 

ומוות  חיים  בשאלת  נמצא  שהוא  מרגיש  כשהוא  שנענה?  עד  להקב"ה  מניח 

ממש. אם לא יקבל אין לו חיים. וזהו שאמרה רחל "הבה לי בנים ואם אין מתה 

אנוכי" (ל,א).

וכרחל כך לאה. אוקיינוס של דמעות הורידה לאה על כך שהיתה מיועדת 

להינשא לעשיו הרשע, והיתה יוצאת לפרשת דרכים מדי יום מחדש כדי לשמוע 

מזדעזעת  היתה  מחדש  יום  ובכל  המיועד  החתן  של  הנוראיים  מעלליו  על 

מהשמועות הקשות מה שחידש ואף הגביר את הבכייה שלה. ומרוב בכיותיה 

ותפילותיה זכתה שהיא הראשונה שנישאה ליעקב, ורוב השבטים יצאו ממנה, 

אף משיח גם הוא יהיה מבני בניה, ואף זכתה להיקבר לצד יעקב, וכל זה מחמת 
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והוא  בשלום  עבר  הכל  ה'  ובחסדי  ניתוח  שעבר  רב  אותו  כמו  להשם.  בהודיה 
את  לקבל  החולים  בבית  מהאח  ביקש  ושלם,  בריא  הניתוחים  מאיזמל  יצא 
בוקר  כל  וכך  שלו  תפילין  הטלית –  לשקית  אותה  והצמיד  החולה  של  התווית 
נזכר בחסד ה' עמו שרק תמול שלשום לא היה באפשרותו להתפלל כאדם רגיל 

ועכשיו עשה עמו הקב"ה חסד וחזר לימי השיגרה (מתוך "עלינו לשבח")

איתנו  שהוא  לדעת  יתברך,  אליו  להתקרב  ה',  את  לזכור  בשביל  לפה  באנו 
כל רגע ורגע, שהוא לעולם לא יעזוב אותנו, כפי שהבטיח ליעקב אבינו "כי לא 

אעזבך". ה' לא עוזב אף אחד, גם לא את הפרופסור בסיפור הבא:

.... עד שהגיע הפרופסור

מוותר לחלוטין על הזמנתו לשבת קודש, של האיש  "האמת היא, שהייתי 
ושאלותיו,  שנותיו,  באמצע  אריה  כשל  היתה  שערותיו  שרעמת  הזה,  המשונה 
עוד  והוא  ומעליבות.  מקניטות  גם  היו  אחת  לא  וסקרניות,  חכמות  שהיו  הגם 
הדובר  המצחיקה".  החילונית  החופשית  החברה  של  בעגה  פרופסור  נקרא 
תורה  מרביץ  שנה   30 מזה  אשר  סוקולסקי,  חנניה  הרב  מאשר  אחר  לא  הוא 
עולים  של  ליבם  כמקרב  לפניו  הולך  גם  ושמו  חשובות,  בישיבות  לעדרים 
חדשים מאירופה וארה"ב. יהודי רהוט ומאיר פנים הוא הרב סוקולסקי, אשר 
גם  שלו,  האברכות  חיי  עם  לשלב  החליט  טוב,  במזל  אשה  שנשא  לאחר  מיד 
עיסוק בשעות הלילה, להאיר פנסי איתות לכאלה שבכלל לא נולדו על הדרך, 
וגם לא בסמוך אליה. העזר כנגדו, נחמה שתחיה, ניסתה להניאו מעיסוק צדדי 
תתחיל  כך  ואחר  תתמלא  היום,  כל  תורה  בלימוד  להשקיע  עליך  "חנניה,  זה. 
יתירה,  בינה  בך  ניתנה  נחמה,  צודקת  לשכנעו. "את  ניסתה  עדרים"  להשקות 
את  ארטיב  לא  ואם  גשם,  של  ענן  כמו  טעון  מרגיש  לעשות,  מה  אני,  אבל 
היא  ותבואות?".  נטיעות  ממנה  יצמחו  וכיצד  אתרוקן?  איך  הצחיחה,  האדמה 
לבעלי  למוקד  הפך  קודש  בשבתות  הקטן  שביתם  והעיקר  צדק,  והוא  צדקה, 
להזמין  נהגו  שיחיו,  סוקולסקי  הזוג  הגלובוס.   רחבי  מכל  חביבים,  תשובה 
על  כבוד  אחר  אותם  ושיכנו  שבת,  מדי  דרך  מחפשי  שלושה  או  שניים  לפחות 
אוכל,  חדר  גם  שהיה  לסלון,  ההול  שבין  הציר  על  מזרנים  שלושה  או  שניים 
ספריה ומשחקיה ומה לא. כן, עד שהגיע הפרופסור, ובניגוד לכללים הזמין את 
עצמו לשבת אצל הסוקולסקים. שימו לב לשיחת הטלפון שהתנהלה בבוקרו 
של יום שישי. "שלום לך הרב חנניה סוקולסקי, שמי פרופ' גדי אריאלי, אנחנו 
לא מכירים, אבל עוד כמה שעות אני מגיע אליכם לשבת ונוכל להכיר. תודה על 

ההזמנה... אגב אני בא בלי אשתי".

 סוקולסקי חש שאישוניו רוטטים ולחץ דמו עולה. "עם כל הכבוד, אם הוא 
היה מבקש להתארח, הייתי נעתר לו, אבל הוא מחליט, הוא קובע ומודיע, ועוד 
שמע  שהוא  מאין  ובכלל  נחמד.  ממש  אשתו.  בלי  שיגיע  ומעדכן  טובה  עושה 
אחים  שני  המוזמנים,  אורחיו  שני  הודיעו  כך  אחר  דקה  חצי  הרהר.  עלינו?" 
הבלתי  שהפרופסור  יצא  כך  לשבת.  להגיע  מהם  שנבצר  מנהריה,  נחמדים 
קרוא, זוכה להיות אורח יחידי, בלעדי, במרחב המוגן של הסוקולסקים, שבכלל 
חולצה  לבוש  בדלת.  הקיש  הוא  נרות  הדלקת  לפני  שעה  חצי  עליו.  שמעו  לא 
אדומה בוהקת עם ציור של פיל על גבה, סנדלים, מכנסי שלושת רבעי סגולים 
ורעמת שיער כמו אריה פראי באמצע שנותיו בקיצור, טיפוס משונה לחלוטין, 
שלי  הפרופסור "תלמיד  אמר  מאד",  נדע. "נעים  עוד  למה?  פרופסור  כבן 40. 
בשבתות,  בעיקר  פתוח  בית  שאתם  לי  וסיפר  שנתיים,  לפני  אצלכם  התארח 
לכן הרגשתי נוח להגיע". סוקולסקי חייך במשובה ובסלחנות "ברוך הבא בצל 
אצלי  למד  הוא  נחמני,  "אבירם  עלינו?".  שהמליץ  התלמיד  ומי  ביתנו,  קורות 
ציקצק  ההלניסטי"  הבודהיזם  ומדעי  עתיקה  סינית  פילוסופיה  בפקולטה 
הפרופסור. "הוא כבר מזמן חרדי, הנחמני" עדכן. הבנתם איזה פרופסורה הוא 
מחזיק בקודקודו? הרב סוקולוסקי הגיש לאורח כוס מיץ אשכוליות ורוגעלך 
טרי. "תודה אני מעדיף להיות רעב לסעודת הלילה" אמר הפרופסור "אני שם 

לב שאתם עדיין עסוקים בהכנות לשבת, לא איכפת לי להמתין בחוץ". "לא, לא, 
אל תמתין בחוץ" בקש סוקולסקי, "ממול נמצא בית הכנסת שלנו, שב שם, אני 
עוד מעט מגיע, ונתפלל יחדיו". הפרופסור יצא. נחמה הביטה בחנניה, חנניה 
החרדית.  בשכונתם  נחת  לא  מעולם  שכזה,  מוזר  קוסמי  יצור  בנחמה.  הביט 
השכונה,  מתפללי  של  משהו  הציניים  החודרים,  המבטים  את  צפה  כבר  הוא 
כשיסתובב לצידו בבית הכנסת, אריה עם רעמה פרועה, לבוש חולצה אדומה 
ועל גבה ציור של פיל. נו מילא. הרב סוקולסקי היטיב את הנרות, כששימעלה 
המכונאי השכונתי נכנס והודיע "יש תקלה בגנרטור, אני נורא מצטער, חסר לי 
חלק חיוני במנוע. השבת לא תקבל הזנה מהגנרטור. סליחה". שימעל'ה יצא, 
היו  המשונה, הם  עושים? אילמלא האורח  במבוכה. מה  שקעו  והסוקולסקים 
מדליקים נרות נשמה ועששית. אבל לא נעים. זה איש מכובד, מה יחשוב? מה 
יאמר? איך יקבל את זה? סוקולסקי לחץ על המתג והתחבר להזנה של חברת 
החזון  מרן  קבע  השם"  חילול  בלב. "זה  לחמיצות  לו  גרם  הזה  האור  החשמל. 
איש זצוק"ל אבל מה נעשה עם האורח..."  "תראי נחמה" סיכם הבעל "אם אני 
מרגיש רע עם האור של חברת חשמל, אז כנראה שגם הפרופסור ירגיש רע. אם 
הוא כבר כאן, שיצטנף ויתרגל לאור העששית זה מה יש". אמרו ועשו. התנתקו 
מיד  השולחן.  על  דולקת  עששית  והניחו  דולקים  נרות  פיזרו  חשמל,  מחברת 
אחרי תפילת ערבית של שבת נכנסו השניים הביתה. הפרופסור מיצמץ בעיניו. 
"זה מזכיר לי את ימי הבינייים עששיות...נרות... נו מילא". סוקולסקי קצת נבוך, 
אזר כמה רסיסי סבלנות והסביר לו בחצי פה את שיטת מרן החזון איש מנהיג 
הדור הקודם, שאסר שימוש בחשמל בשבת הנוצר ממלאכתם של יהודים. ומיד 
פתח ב"שלום עליכם". הפרופסור שיתף פעולה, לא רע, וניגרר אחרי המנגינה 
שלא הכיר. קידוש. נטילת ידיים. המוציא. הגפילטע. ואז התחילו השאלות. לא 
מרק,  להגיש  ניסתה  נחמה  צונאמי.  טייפון,  סערה,  סוחף,  גשם  מטר,  טפטוף, 
אך לשווא. צלוחיות המרק הצטננו על השולחן, אחר כך גם העוף והאורז נותרו 
עם  לו  בא  ההוא  אימתני.  פולמוס  מנהלים  והרב  הפרופסור  וקרירים.  יתומים 
חוכמת הסינים וההודים, ומקבל "כיפת ברזל" של חז"ל ופרקי אבות, והגר"א, 
והזוהר הקדוש. על כל שאלה חוטף הפרופסור על הראש, ארבע חמש תשובות 
חדות חותכות וברורות. האקדמאי הביט בעששית ולחש לעצמו "שיטת החזון 
איש, מעניין מאד". נחמה ברכה ברכת מזון, השכיבה את הקטנטנים, ונרדמה 
ועוד  שעה,  ועוד  שעה,  לו  ונמרח  להסתיים,  שסירב  הפולמוס  קונצרט  לצלילי 
הבוקר  ובאשמורת  הבהבה,  עוד  העששית  השני,  אחרי  אחד  כבו  הנרות  שעה. 
האחרונה הבליחו איכשהו כמה קרני ירח עקשניות. הפרופסור,  הודיע שהוא 
לפני  שינה.  למצב  ועבר  בפוך  התכסה  הסלון,  בפינת  המזרן  את  פרס  עייף, 
בשבילי"  "תתפלל  שחרית.  לתפילת  עמו  שיצטרף  המארח  ביקש  שנרדם 
הפטיר האורח, ופצח בנחירה. הרב סוקולסקי הביט בשעונו, עוד מעט זריחה. 
 –  08:00 השעה  לתפילה.  וצעדה  היומי,  דף  לימוד  של  שעה  השחר,  ברכות 
השעה  בתים.  לבעלי  ברורה"  שיעור "משנה  נותן  הוא  התפילה   אחרי  "ברכו". 
כבר 11:00. הוא מעיר את הפרופסור, בעדינות. "קידוש היום פרופסור... אתה 
בטח גם רעב". הפרופסור אוסף את עצמו, נוטל ידיו לפי בקשתו של בעל הבית, 
הפולמוס  ושוב,,,  כוחות.  המון  לו  הוסיפה  הנעימה  השינה  לשולחן.  ומתיישב 
חוזר על עצמו, אותה סערה... "די , ריבונו של עולם, הוא מתיש אותי"..." התחנן 
על  הם  שעות  ארבע  שלו".  לפילוסופיות  כוח  לי  אין  לאלוקיו,  סוקולסקי  הרב 
השולחן, נחמה כבר אמרה נואש. "תפילת מנחה עכשיו" מודיע המארח, "בואו 
נצא". "תתפלל בשבילי" מבקש האורח ופונה למנוחת אחר הצהרים. המארח 
האורח.  את  מעדכן  הוא  המלומד".  ידידי  שלישית  התפילה. "סעודה  מן  חוזר 

נוטלים ידיים ושוב השאלות המציקות. 

של  בידיו  טורט  עוגת  כמו  להתפורר,  הולך  שהוא  מרגיש  סוקולסקי  הרב 
ילד שובב. הוא עייף וסחוט, לא ישן כל הלילה, גם לא ביום, והשאלות הללו... 
ופשעתי"  עוויתי  שחטאתי  ספק  לי  אין  בשבילי.  עונש  הוא  הזה  "הפילוסוף 
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(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

המארח. "תתפלל  הודיע  ערבית"  תפילת  האדיב. "עכשיו  המארח  בליבו  בכה 
"הבדלה".  הסלון.  בפינת  מזרונו  על  והצטנף  האורח,  שוב  ביקש  בשבילי" 
לעמים,  ישראל  בין  "המבדיל  להיסגר  מאיימות  סוקולסקי  הרב  של  עפעפיו 
בין יום השביעי לששת ימי המעשה....". הפרופסור בוהה באוויר. "המבדיל בין 

קודש לחול".

"תודה רבה, היה נחמד" סיכם הפרופסור, לחץ יד, ליטף קלות את העששית 
ויצא אל מכוניתו. הרב סוקולסקי צנח על מיטתו, אמר "קריאת שמע" ונרדם. 
ובחלומו אריות אדומים, פילים שחורים, ושאלות קנטרניות ומזרן בפינת הסלון 

ונחירות, וסערת רוחות "ותתפלל בשבילי"... איפה נחמה? רדומה.

אחרי שנה, נקישה בדלת. "שלום,  באתי לביקור". הרב סוקולסקי מזהה את 
המסופר.  ראשו  את  מעטרת  גדולה  וכיפה  לחלוטין,  נורמלי  לבוש  הפרופסור, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

מודאג,  מבוהל,  שאני  ברגעים  שגם  לי  תעזור 
שכחתי  יהיה,  מה  יודע  לא  לעשות,  מה  יודע  לא 
משהו חשוב בבית, אבדתי משהו חשוב שבלעדיו 

אני לא יכול להמשיך, איחרתי והדלתות נסגרו,

תעזור לי שאני אזכור אז שאתה איתי, שאתה 
אזכור,  אני  אם  כי  לבד,  פעם  אף  אותי  עוזב  לא 
יהיה לי יותר קל, אני יודע. כשקורה משהו, איזה 
אני  אצלנו,  שאומרים  כמו  "תיקון"  איזה  שבוש, 
לא זוכר אותך אבא. אני שוכח שגם התיקון הזה 
זה  דבר  של  ושבסופו  ממך.  ישירות  אלי  נשלח 
ייגמר טוב, אפילו שעכשיו רואים מסך שחר מול 

העיניים ולא יכולים להשלים עם מה שקרה.

תעזור לי אבא לזכור אותך כל שניה, אז אפילו 
מרגישים  הלב  בתוך  עברה,  לא  עוד  הצרה  אם 

יותר רגוע.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אל תיתן לי להתייאש כל כך מהר. גם אם לפי 
הטבע זה נראה אבוד. תעזור לי לזרוק את השכל 
שהים  גם  אפשרי.  הכל  השכל  את  כשזורקים  כי 
בן  שבחור  גם  בתוכו.  לעבור  ונוכל  לשנים  ייבקע 
את  שימצא  מתפללים  שנים  הרבה  שכבר   35

זיווגו וזה לא קורה, פתאום הוא מוצא.

תזכיר לי אבא שאתה כל יכול. ששום דבר לא 
ולהגיד  אמונה  קטן  להיות  לי  תתן  אל  לך.  קשה 
בפה שיהיה טוב, שהכל יסתדר אבל בלב להרגיש 
שאני  כאלה  מקרים  בהרבה  כמו  אבוד,  שהכל 

זוכר שהסתיימו לא טוב.

תעזור לי אבא להאמין בכל כוחי שאתה עוד 
להלל  נפסיק  ולא  אותנו,  ותשמח  אותנו,  תפתיע 
ולשבח ולהודות לך על הניסים והנפלאות שאתה 

עושה לנו.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי ללמוד להגיד תודה על כל דבר קטן. 

תעזור  מאליו.  מובן  נראה  שלכאורה  דבר  כל  על 

דבר  שכל  מאליו.  מובן  שאין  לחשוב  להתרגל  לי 

ודבר זה מתנות ממך אבא. אני נכנס לחדר, תודה 

על  רבה  תודה  עליו,  יושב  שאני  הכסא  על  רבה 

השולחן שאני אוכל או לומד או כותב עליו, ותודה 

על האוכל ותודה על הספר. ותודה שיש לי בכלל 

ותודה   , לבית  מבית  לעבור  צריך  לא  ואני  בית 

שיש לי שמחה בלב, ותודה שיש לי אותך ותודה 

שאני אוהב אותך. אין סוף לתודות. הכל זה ניסים 

רבונו  שלמות.  מחברות  למלא  אפשר  ונפלאות. 

ותמיד  ההודיה,  את  לחיות  אותי  זכה  עולם,  של 

ללב  להחדיר  כדי  בתודה  התפילה  את  להתחיל 

שגם כשקשה לי ואני רוצה לשנות את המצב, אני 

יודע שזה ממך ושזה לטובה.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

סוקולסקי  הרב  שאל  לי"  "תגיד  המלומד.  ציין  אצלכם"  בשבת  התחיל  "הכל 
תגיד ת'אמת, לא הבסתי אותך בפולמוס הארוך לתוך הלילה... לא קלטת אז 
חייך  ולא"  "לא  גדול!".  קשקשן  בעצם  ושאתה  לאמיתה,  אמת  היא  שהתורה 
ניצחה  העששית  העששית,  להסתדר.  יכולתי  שלך  התשובות  "עם  הפרופסור 
אותי, האוירה של החושך מסביב, הצלליות המרדצות, התאימה קצת לאישיות 
מוכן  לפיד  כמו  מואר  יהודי  תראה  גדי,  לעצמי,  חשבתי  לי.  שהיתה  החשוכה 
לשבת ולאכול וללמוד בחצי חושך, בגלל שיטת "החזון איש". איזו עוצמה יש 

לו, איזו עוצמה יש לאמונה שלו.

הפרופסור ורעייתו לשבת. והמרק? המרק כבר  בשבת שלאחר מכן, הגיעו 
לא התקרר על השולחן. תשאלו את נחמה.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לאומן לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א
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”ויחלום והנה סולם מוצב ארצה“ 

להיות  הוא  האדם  של  ביותר  הגדול  החלום 
מאושר... אבל איך נהיים מאושרים?!

חז“ל מלמדים אותנו מיעקב אבינו:
מוצב  ”סולם  אחד  במצב  רק  ניתן  מאושר  להיות 
שמוצב  כשהאדם  השמימה“  מגיע  וראשו  ארצה 
מלא  כולו  כל   - לשמיים  מגיע  ראשו  בארץ  כאן 
לא  דאגה  שום  שבשמים...  אביו   - בה‘  ביטחון 
שהכול  שבטוח  אדם  בהקב“ה   ביטחון  תשבור 

מאת ה‘ אין בלבו דאגות - הוא מאושר!
ויצא“  לפרשת  ”סיפור  מביא  השבוע  מעיין  בספר 

לאמא שהעבירה שיעור לבנה המלך:
פרס ליורש  מלך  של  בנו הצעיר  מסופר שהתמנה 
לשיחה.  אימו  לו  קראה  שנפטר,  אביו  במקום 
משתה  שבעשיית  החשיבות  את  לו  הסבירה  היא 
שתבקשי  ”כל  לאימו:  אמר  והבן  הכתרתו,  לכבוד 

אעשה!“
המלך  כיד  סעודה  לערוך  ממנו  ביקשה  האם 
מי שמאושר מוזמן למסיבה...  שכל  ולהוציא כרוז 
לכל  שקורא  כרוז  הוציא  הטרי  המלך  היה  וכך 
המאושרים במדינה להגיע למסיבה שעורך המלך 

החדש...
הגיע...  לא  אחד  אף  אך  בזמן  התחילה  המסיבה 
השעות עוברות והנסיך הצעיר חשב לתומו שכשל 

כמלך...
בנקודת השבר הזו הגיעה אליו אימו ואמרה לו:

”בני אל תחשוב שתהפוך את העולם מלא הפגעים 
הזה - אין אדם מאושר!“

זהו הלקח שרציתי ללמדך בטרם תהיה מלך!...
האם זה נכון?! וודאי שלא! 

בהבטחת  הטמון  הסוד  את  השמיענו  ז“ל  הרלב“ג 
הקב“ה ליעקב אבינו: ”הנה אנוכי עימך - ושמרתיך 
 - עימך   שה‘  מרגיש  אתה  אם  תלך!“  אשר  בכל 

ממילא הוא שומר אותך בכל אשר תלך... 
ואדם זה הוא המאושר: ”אשרי האיש אשר יבטח 

בה‘ והיה ה‘ מבטחו“.

נלמד מהפרשהקדושת בית הכנסת

בית  את  לייסד  חרנה  אביו  במצות  הולך  האבות  בחיר  אבינו  יעקב 
נגלה  הקב“ה  ואז  ללון  שם  מתעכב  אל  לבית  יעקב  כשמגיע  ישראל, 
אליו ומבטיחו בירושת הארץ -  ”הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתנה 
ולזרעך“ – וממשיך לבשרו ”הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, 
והשיבותיך אל האדמה הזאת. כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את 
אשר דברתי לך“  ובודאי שכאשר יקיץ יעקב משנתו יגיל וישמח לנוכח 
ההבטחות והבשורות שחזה בחלומו, ואולם כשמתעורר יעקב אבינו 
המשפט הראשון שאמר : ”אכן יש ה‘ במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי“, 
זה  ולכאורה  כזה,  קדוש  במקום  ישנתי  לא  ידעתי,  שאם  רש“י  ופירש 
לכל ההבטחות  אבינו  יעקב  זוכה  היה  לא  היה יישן,  לא  אם  הרי  פלא 
מוותר  שהיה  יתכן  ואיך  הגבורה,  מפי  בחלומו  שנתבשר  והבשורות, 
נכון  היא  ולהבטחת הנצחיות? התשובה  האבות לחזיון הנבואי  בחיר 
שההפסד גדול אבל במקום קדוש אין ישנים, אין זה כבוד המקום, גם 
ה‘  יש  אבינו ”אכן  יעקב  אומר  ולכן  הנבואה  הפסד  חשבון  על  זה  אם 
במקום הזה ואנוכי לא ידעתי“ – שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש 

כזה. נזהר הייתי בכבודו, 
ומכאן נלמד את החובה המוטלת עלינו לנהוג בזהירות יתרה ובמורא 
 – בפסוק  על  הקדוש  בזוהר  ואיתא  הכנסת.  הבית  בתוך  מעט  מקדש 
מכל   אתכם  לכם“ אושיע  לכם ואתם תחרישון“ – ”ה‘ ילחם  ”ה‘ ילחם 
אם  כי  הכנסת,  בבית  מדיבור  תחרישון“,  ”ואתם   – בתנאי  אויביכם 
מדברים חלילה בבית הכנסת שיחות של חולין זה מעורר חס ושלום 
ישראל  שעם  הדברים  משלושת  אחד  וזה  ישראל,  עם  על  קיטרוג 
בבית   ומדברים  היות  עליהם  שנגזר  ממה  יותר  בגלות  מתעכבים 
הכנסת. וכתב השומר אמונים שמי שזהיר מלדבר בבית הכנסת מקבל 
שבתורה,  הברכות  כל  עליו  חלים  כן  וכמו  כולו,  העולם  כל  נגד  שכר 
חס  ואם  והברכה,  הזכות  עומק  את  לשער,  בשיכלנו  שאין  ובאמת 
ושלום פונה לדבר עם חברו באמצע התפילה, אז הוא חוטא ומחטיא, 

שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, ואין לו כפרה. 
היה  אחד מפליטי השואה האיומה, מעשה נורא, שהוא  וסיפר יהודי 
הרכבת  בתחנת  נאספו  יהודים  שאלפי  בעת  זה,  היה  לזה.  ראיה  עד 
בהמתינם למסעם הארוך לאושוויץ, מי יכול לתאר את המחזה הקשה 
הם  רואים  ופתאום  המר.  לעתיד  המתנה  של  שעות  באותן  והמחריד 
יהודים,  יהודים  נוראים:  בקולות  ומשוועת  זועקת  אחת  אשה  דמות 
מדברים  שאתם  בגלל  צרות?  סובלים  אתם  למה  יודעים  אתם  האם 
בזמן התפילה בבית הכנסת!!! סיימה לקרוא תוכחתה הנוראה ונעלמה 

כלעומת שבאה.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:02, ת"א 16:16



סיפור השבוע

הגה“ק רבי חיים צבי מנהיימר זצ“ל מיהר לסיים את השיחה 
לדבר,  החלו  בטרם  עוד  מולו.  היושב  עם  שניהל  המענינת 
הבהיר כי זמנו מוגבל ביותר. נכון, שמע כי ברשותו של הלה 
בו  ברגע  אך  מצויינים,  ובתנאים  ומעולה  מבטיחה  סחורה 
יסתיים הזמן הקצוב עליו לעזוב את הכל. באמתחתו סחורה 
אדמות... עלי  סחורה  מכל  הטובה  זו  מונים,  אלפי  משובחת 

לימודו של הרבי חיים צבי קודם לכל!
הצדדים.  לשני  ביותר  הטוב  הצד  על  הסתיימה  העיסקה 
זו.  בקניה  גם  צבי  לרב  לו  עמדה  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 
תוך זמן קצר כיסה את הוצאותיו והחל גורף רווחים נכבדים. 
יומו  לסדר  מספר  שעות  עוד  לעצמו  להוסיף  יכול  היה  וכך 
הקדוש בלימוד. המסחר, העסקים הינם אמצעי בלבד לשרת 
את מטרתו הנעלה! ”שני יהודים ממתנים לך בחדר המבוא“, 
רעיתו של הרב נכנסה לחדרו ולחשה לו את המשפט האחרון, 
בעלה  את  ”להפריע“  לה  ”מותר“  זו  בשעה  כי  היטב  ידעה 
הסתם  מן  לעסקים.  מוקדש  זה  זמן  שכן  מעסקיו,  הצדיק 
מעונינים גם האורחים אלו ברכישת סחורה זו או אחרת. הרב 
לראשונה  אותם  ראה  בו  ברגע  אולם  לחדרו.  להכניסם  ביקש 
ידע כי לא למטרת עסקים הגיעו, הבן הבין היטב את מטרתם 
ברבי  בו  ניכרו  מאוד  צעיר  מגיל  התכרכמו...  ופניו  האמתית 
חיים, כשרונות עילויים. שקדנותו על לימודו היתה לשם דבר. 
החכמים  תלמידי  כל  את  מחדש  פעם  בכל  הפליאה  חריפותו 
התרומיות  מידותיו  עם  יחד  הרחום  וליבו  אותו.  הסובבים 
עצמה.  על  ונתעלתה  ונשתבחה  שהלכה  דמותו  את  השלימו 
ימים חלפו, שנים עברו, רבי חיים מילא כרסו בש“ס ופוסקים, 
האחד  הגויים.  בין  אפילו  והתפרסם  למרחקים  יצא  שימעו 
הוא  היה...  הצדיק  של  בערכו  הכיר  ולא  שמע  שלא  והיחיד 

עצמו!
לא  זה  אולם  וגאונותו,  חוכמתו  את  להסתיר  ניסה  כוחו  בכל 
מפאת  צירה  על  להסתובב  פסקה  לא  ביתו  דלת  בידו.  עלה 
רבנות  מישרת  לו  להציע  שבאו  דגולים  שליחים  אותם  כל 

בקהילתם.
קהילות חשובות ומפוארות שיחרו לבואו, אבל רבי חיים צבי 
לא מצא עצמו ראוי לכך. ענוותנותו רבתה אפילו על לימודו 

וגאונותו.
הוא  אך  בו.  מוצאים  ומה  אצלו  מחפשים  מה  הבין  לא  הוא 
לאחר  לכך  אי  ברבנות...  לכהן  להסכים  יכול  לא  אופן  בשום 
למען  במסחר,  ידו  שלח  לתפארה,  ביתו  את  והקים  שנישא 
יוכל להביא פרנסה לעולליו הרבים. סיעתא דשמיא מיוחדת 
עמדה לו בכל עסקיו וכך יכול היה להוסיף ללמוד תורה יותר 
ויותר. רק ההפצרות החוזרות ונשנות בנוגע למישרת הרבנות, 
העיבו על סדר יומו הגדוש בלימוד, כה שפל היה בעיני עצמו, 
עד  כימים,  לילות  בשלוה  וללמוד  לישב  ביקש  ליבו  בכל 
הכירו  מלבדו  כך.  חשב  הוא  רק  כאמור,  אולם  ושיבה...  זיקנה 
מאחיו  מונע  עצומה  מניעה  כי  וידעו  האמיתי,  בערכו  הכל 
מורו,  גם  כרב.  עליהם  להימנות  מסרב  שהוא  בכך  היהודים 
נחרצות  הוכיחו  הוא  כך.  סבר  סופר“  סופר ”החתם  משה  רבי 
חיים  הרב  ברבנות,  לשמש  ונשנית  החוזרת  התנגדותו   על 
אולם  ראוי!  איני  יכול!  אינני  רבי,  בהתרגשות:  התפרץ  צבי 
אלא  הענוותן,  תלמידו  מתשובת  ”נבהל“  לא  סופר“  ה“חתם 
וכישוריו,  האמיתי  ערכו  אודות  על  לו  והבהיר  והסביר  עמל 
חיים  רבי  עומד  ועדיין  העיקשת,  מעמדתו  לזוז  יאות  למען 
בסירובו. לא המשיך עוד ה“חתם סופר“ לדון בעניין, רק נאנח 
לעצמו והפטיר ספק לו ספק לתלמידו: ”רבות מחשבות בלב 

כל הבורח מהכבוד...
איש ועצת ה‘ היא תקום לעתים נגזר על האדם למלא תפקיד 
מסוים, וזו גזרת שמים שאינה ניתנת לשיקול דעתו ובחירתו. 
הוא יכול לבחור רק באיזה דרך את התפקיד...“ ורבי חיים צבי 
המשגשגים.  לעסקיו  וגם  הפורה  ללימודו  פנה  ממנו,  נפרד 
כעבור תקופה מסוימת נסע הרב ליריד השנתי שבעיר הגדולה 
מלאים  היו  כיסיו  עגלתו.  על  לו  ישב  ושליו  רגוע  אלמוץ. 
בשטרות של מזומנים לרכישת סחורה, ורכושו האמתית ספון 
בין שתי ידיו – ספר תלמודו! לכל מקום ילווהו, ויעיין בו בכל 

הזדמנות.
רק שאגה אדירה נשמעה לעברו, הפסיקה אותו מהויות אביי 
ורבא – רבונו של עולם! מה זה?! הרים עיניו שלושה שודדים 
דרשו  הרכוש!“  כל  ”את  עגלתו.  למרגלות  עמדו  פנים  רעולי 

בתוקף.
יסרב  לו  במעשים.  יותר  הם  טובים  במילים.  הם  הכבידו  לא 
חיים  ורבי  זרועם...  נחת  את  כבר  לו  יראו  לפקודתם,  להענות 
רעבי  אדם  חיות  שלשה  מול  הוא  עומד  ברשתם.  הפעם  נפל 
בצע, אשר ספק אם כספו ישביעם. יתכן מאוד כי לאחר שיתן 
אמנם  פוחד.  אינו  הוא  נפשו...אך  את  אף  יקחו  רכושו,  כל  את 
לבו בוכה בקרבו אך לא רק אודות צרתו הפרטית. יודע וזוכר 
הוא כי מכתו שלו קטנה וחוורת לעומת גורלו של העם היהודי 
בתפילה  להעתיר  ההזדמנות  היא  ועתה  ירושלים,  חורבן  מאז 
כל  מרבון  עצה  מבקש  ואף  מתפלל  הוא  שלימה...  לגאולה 
נקלע.  אליה  מהצרה  ויוציאו  הזו  בעת  שיושיעו  העולמים, 
אל  ממולח  סוחר  של  כדרכו  הוא  פונה  שניות,  כמה  בעבור 
השודדים ”הנה אתן לכם את כל הכסף שברשותי. אולם כאין 
וכאפס הוא לעומת רכושי האמיתי. הקשיבו כעת לעצתי: תנו 
לי להגיע כעת אל היריד, לשם שלחתי את חלק הארי שבנכסי. 

כאשר אשוב משם תתעשרו ממני עשרת מונים...
 רבי חיים צבי בעצמו לא הבין כיצד קבלו השודדים את דבריו... 
במעמקי  ונעלנו  סוסו  איש  איש  הם  תפסו   – עובדה  אולם 
עמו,  שהתרחש  הגלוי  הנס  על  יתברך  לה‘  הודיה  מתוך  היער. 
המשיך הרב אל היריד. בשובו לביתו חזר בדרך חילופית, מבלי 
עסקיו,  שמים,  בחסדי  שגשגו,  שוב  היער.  אותו  אל  להתקרב 
לילה  בשעת  אחדים  שבועות  בעבור  בתורה.  והגה  ישב  והוא 
מאוחרת, נפרצה בשקט מאיים דלת ביתו. איש לא שמע רחש, 
איש לא ראה דבר. רק הרב שישב על תלמודו  הבחין בשלוש 

השודדים ”המוכרים לו“ מן הדרך אל היריד...
כעת  ”אולם  השודדים,  ראש  לו  לחש  בנו!“  להתל  ”חשבת 

תשלם על כך ביוקר!...“
כלל  על  והתפלל  הדין,  את  צבי  חיים  רבי  עליו  הצדיק  שוב 
ישראל. גם ידע כי כעת עליו להיכנע לשודדים...את כל כספו 
החן.  ואבני  כליו  הערך,  דברי  כל  את  לידיהם.  שקל  וזהבו 
רעבונם של רעולי הפנים לא ידע שובעה. עד כי הבינו בעצמם 
שמאומה לא נותר בביתו של האומלל אשר לפניהם. אז עזבוהו 

לנפשו...
למחרת הגיעו שליחים מקהילת הקודש בשוטלסדוף. אף הם 
הבטח  כרבם.  לכהן  יאות  כי  העילוי  בגאון  והפצירו  התחננו 

הבטיחו הם סכום הגון של כסף בעבור מילוי התפקיד.
מחשבות  ”רבות  רבו:  של  פרדתו  בדברי  נזכר  צבי  חיים  ורבי   
בלב איש ועצת ה‘ היא תקום“. לעיתים נגזר על האדם למלא 
דעתו  לשיקול  ניתנת  שאינה  שמים,  גזרת  וזו  מסוים,  תפקיד 
ובחירתו. הוא יכול רק לבחור באיזו דרך יקבל את התפקיד...“ 
כעת הוא בחר. נאלץ הרב חיים צבי להיכנע לכבוד ממנו ברח 

עד היום, ולקבל את התפקיד, הוא נעתר לבקשה.



פרפראות לתורה

”החובה לכבד ולא לפגוע“
”ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה...“

נשאלת השאלה: מעניין לראות שאחרי שרחל מוסרת את הסימנים לאחותה ויעקב מרגיש בבוקר שרימו אותו, הוא פונה ללבן 
וללאה בתלונות קשות - ”למה זה רימיתני?“ לעומת זאת היחידה שיעקב אבינו, לא בא אליה בטענות, זו רחל. מדוע?! והרי דווקא 

היא עשתה את כל הפנצ‘ר... הרי היו לה סימנים והיא מסרה לאחותה?!...
גם אם נאמר שרחל אמנו התכוונה למנוע את הביזיונות מלאה... יפה מאוד... אבל למה על חשבון יעקב, שנתן לך את הסימנים?!

נוכל להבין את התשובה על ידי מעשה שהיה:
’החזון איש‘ ביקש משני חסידיו שיעשו טובה.... יש לו עוגמת נפש, שפלוני עוד לא מצא שידוך... ”אנא תמצאו לו שידוך!“ ציווה...

הם באמת מצאו לו שידוך... והגיעה העת לעשות תנאים...
אמר להם החזון איש: ”כשיגיע הזמן שהכול יהיה מוכן ויצטרכו רק להקריא את התנאים, תקראו לי“...

הגיע הזמן... כולם היו מוכנים... באו לקרוא לחזון איש, אבל ראו שהוא יושב עם איזה זקן וזקנה ולא רצו להפריע לו... אמרו לעצמם 
שהם  יראה  וכשהרב  עצמם,  את  והראו  הדלת  פתח  אל  נגשו  הם  זז...  לא  דבר  ששום  רואים  והם  חלף  הזמן  עד שיסיים“...  ”נחכה 
נמצאים, ואז הוא יבין שמחכים לו לשטר התנאים. הרב ראה אותם, התעלם והמשיך לדבר עם הזוג הזקנים... אמרו הם, אם הרב לא 

קם, כנראה שמדובר כאן במקרה מורכב... ורצו לשמוע על מה מדובר...  
הקשיבו ושמעו שהזקן אומר לחזון איש: ”רבי, כמה חוטים אדומים לקנות?“

ו‘החזון איש משיב במתינות: ”תקנה 24“
”וכמה מחטים לקנות?“, ”נראה לי שיספיקו 60“ אמר הרב.

”רבי, עכשיו יצא לשוק כפתור חדש, מוזהב, עם שחור באמצע... כמה מזה לקנות?“
”אם זה משהו חדש... תקנה 6“...

פעורי פה הביטו האחד אל חברו כשואלים: ”מה זה, החזון איש פותח חנות עכשיו?!“
סיימו הזוג זקנים עם החנות שלהם... קמו והלכו... אמר להם החזון איש – אתם בטח מתפלאים, אני אסביר לכם: הזקנים האלה, ה‘ 
ישמור, איבדו את כל המשפחה שלהם בשואה... הפסידו הכל... נודדים בעולם... אז יעצתי להם לפתוח חנות, ומידי פעם הם באים 

להתייעץ איתי לגבי המלאי... אז אני מדבר איתם, וזה נותן להם קצת עידוד.
”אבל הרב יודע שכולם מחכים... ובכל זאת?!“ - שאלו הם.

החזון איש השיב בתקיפות: מה פירוש ”כולם מחכים“? וכי הם לא צריכים להשתתף במצווה הזאת, לעזור לזקנים האלה?! 
של  במצווה  השתתפו  גם  הם  ממילא,  לזקנים,  שאעזור  לי,  חיכו  שכולם  ועכשיו  יכול...  אני  אבל  יכולים,   כולם  לא  הם  מה?  אלא 

החסד, עם הזקנים האלה...
מסביר ר‘ שלום שבדרון: כשרחל הלכה ועשתה את המעשה הזה, למסור את הסימנים, היא ידעה שהיא פוגעת ביעקב, אבל היא 

ידעה שיעקב חייב באותה המצווה - לא לפגוע בלאה... בדיוק כמוה! ולכן לא היה כאן מקום לשאול, אם הוא מסכים או לא?!
ולכן היא היחידה שהוא לא כעס עליה!

ובפרט שהתורה מדגישה: ”ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה“ – הוא אהב את רחל, בגלל מה שהיא עשתה עם לאה!
זה, היא גם ויתרה על הבכורה, ועל  רחל ויתרה על הבעל שלה... (היא הרי לא ידעה שאחרי זה, היא תתחתן עם יעקב). ולא רק 

מלכות כהונה ולוויה, כי היא ידעה שכבוד האדם באשר הוא חשוב הוא מאוד גם במחיר כזה...

פינת ההלכה - הלכות ריבית

גמ“ח להלוואת מאכלי שבת
שאלה: משפחה חשובה מנהלת בביתה גמ“ח להלוואת מאכלי שבת. עקרת הבית מבשלת כל  שבוע הרבה יותר ממה שצריכים לבית, 
כמה סירים של טשולנט, ביצים, מרק, בשר, דגים, וכו‘. כמו כן יש להם במחסן כמות גדולה של מיץ ענבים, יין, שתיה וכו‘, וכל השכונה 

יודעת שאם אחד נתקע ולא נשאר מספיק ממאכלי שבת, יכולים לקחת ממשפחה זו כמה שהם צריכים, ומחזירים להם אחרי שבת. 
הרבה אנשים שמחזירים להם, תורמים להם בשעה שמחזירים גם איזה תרומה לגמ“ח, בקבוק מיץ ענבים, או סתם תוספת סכום שיהיה 

בידם לקנות יותר מוצרים. 
ונשאלנו ע“י בעלי הגמ“ח, האם אין בתרומה זו משום ריבית, שהרי התורמים מוסיפים זאת רק בגלל שהלוו להם מוצרים, ומוסיפים זאת 

כהכרת הטוב על ההלוואה. 
למעשה – טוענים בעלי הגמ“ח- אפילו אחר התרומות אין להם שום רווח מהגמ“ח, כי הרבה אנשים שוכחים אחרי שבת ואינם מחזירים 
[והם מצידם מוחלים לכל השוכח להחזיר שהמוצרים שלקח יהיה בידו בתורת מתנה], ונמצא שיש להם הרבה הוצאות מזה, וכשאנשים 
תורמים להם קצת כסף הרי זה רק מחזיר להם חלק מההוצאות שיש להם, אבל אחר כלות הכל אין להם תוספת על הלוואות אלו, ויש 

לדון האם מציאות זו נותן פתרון על השאלה של רבית, כיון שלמעשה לא נשאר להם יותר ממה שהלוו.
תשובה: יש בזה איסור, ואסור לקחת את התרומות של הלווים.

פתרון: ישנו את ניהול הגמ“ח, והיינו, שיעשו קנין ע“י אחר, על כל האוכל שהם קונים לגמ“ח שזה שייך לקרן הגמ“ח, והם מתנים מראש 
שרק מה שילוו מהם שייך לגמ“ח ומה שלא ילוו מהם נשאר שלהם, ומה שנותנים לגמ“ח זה רק בתורת הלוואה, שהם מלוים המאכלים 

לגמ“ח והגמ“ח צריך להשיב להם ההלואה. והלווים לווים מקרן הגמ“ח ולא מהמשפחה עצמה, 
ובעלי  דרבנן,  רבית  יותר  להוסיף  שמותר  צדקה  לכספי  נחשב  שהגמ“ח  הגמ“ח,  לקופת  יותר  ולשלם  להוסיף  ללווה  מותר  זה  באופן 

המשפחה מותר לקחת להם התוספת מהגמ“ח כיון שלמעשה לא מקבלים יותר, וכמו שטוענים שהרבה אנשים לא מחזירים להם. 
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