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 (לב, ה)עתה  עד ואחר גרתי לבן עם יעקב עבדך אמר כה
 ברכות על אותי לשנוא כדאי אינך גר, אלא וחשוב שר נעשיתי לא - כתב רש"י: "גרתי

 .בי" נתקיימה לא שהרי לאחיך, גביר הוה שברכני אביך
, דהיינו בילאחיך", והרי לא נתקיימה  גביראמר יעקב לעשיו, אבינו יצחק ברכני "הוי 

, שאני ג' ר'לא נתקיימו, ונשארו רק שני האותיות  – "גביר"מתוך המילה  ב' י'האותיות 
וכו' שהרי לא  "גר",נחשב כגר. וזה מה שכתב רש"י לא נעשיתי שר וחשוב אלא 

 (גבעת פנחס)                       ."בי"נתקיימה 
 (לב, ה) עם לבן גרתי

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

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

עוד יש להבין, במה שכתב רש"י שיעקב אמר "ותרי"ג מצוות שמרתי", ונקדים, עפ"י 
ל הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב, וסיפר ששידך את בתו, מה שמסופר, שאחד בא א

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

ואמר שהחתן גם יודע לשיר יפה, כאן נענה האדמו"ר ואמר: הא, זה מעלה  אחד
מיוחדת! והסביר: זה שהחתן יושב ולומד ומתפלל ושיש לו מידות זה לא שבח, זה 
מדינא, זה מהדברים שמוטלים על כל יהודי לעשות, אמנם, לשיר יפה זה כבר מעלה 

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

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

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

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

יוצא אם כן, שלהיות בחברת רשעים ולא ללמוד ממעשיהם, זהו בעצם נגד הטבע, א"כ, 
יעקב, "עם לבן גרתי" ומצד הטבע הייתי לומד ממעשיו, מובן היטיב שזה מה שאמר 

ואעפ"כ "תרי"ג מצוות שמרתי", וזהו אכן שבח גדול למאוד. (ראה כעין רעיון זה בספר 
 "מחשבת מוסר")

בזה מובן גם כן המדרש הנ"ל, שהרי יעקב אבינו היה כל השבוע בשדה, ולא ראה את 
וע לא היה את הניסיון, רק בשבת, לבן, אבל בשבת חזר לביתו, יוצא שבמשך ימי השב

וזה מה שאמר המדרש, שבוודאי שיעקב שמר את התורה גם במשך ימי השבוע, אבל 
בשאר הימים לא היה בזה רבותא יתירה כמו בשבת, ועיקר גדלותו היה בשבת בחברת 

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

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

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

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

 ור' יוזל היה לוקח!...
שפעם הגיע אל ביתו תלמיד חכם מפורסם ובקש בתחנונים למען מטרה  הוו עובדא

נעלה לאיזה דבר מצווה. הוא ביקש סכום מסוים (סכום גדול) אך ר' דוניש נתן לו הרבה 
 פחות מהסכום שביקש.

 אותו תלמיד חכם היה מאוכזב, וללא מחשבה נוספת שאל שאלה אישית:
ם, אתה פותח לו את אוצרותיך ואומר לו כשר' יוזל מנובהרדוק מגיע לכאן, כך אומרי

 פחות חשובים בעיניך? –קח כרצונך. האם אני או המטרה שלשמה אני אוסף 
ענה לו ר' דוניש, כשצלצלתם בפעמון וראיתי אתכם, הבחנתי שאתם לבושים בבגדים 
נאים, למה? יש לך סיבה פשוטה, התכוננתם הרבה בבית וגיהצתם את הבגדים כי 

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

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

 (ציוני תורה)                                                  חסדים...     

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

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

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

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

 עיונות) (ר    להוציא שבחים על עצמו בפה מלא.           
הנה בביתו של לבן הי' יעקב אע"ה מוטרד מאוד, והי' לו ביטול תורה הרבה ע"י עסקיו 
 עם לבן שלא הניחו להרגיע כלל והוצרך לחשוב תחבולות איך להנצל מרמאותיו. 
ואילמלא לא בא עליו לבן בעקיפין והי' לבו מופנה להיות עמל בתורה לא הי' מכניע 

ולו של יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עצמו לעשו כל כך, דבזמן שק
עשו (מדרש ילקוט פ' קטו) ובלא"ה אין שליטה לידי עשו, והיינו ששלח לו: אל תתמה 

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

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

כאשר שהה מרן הגרי"ז זצ"ל מבריסק בעירת המרפא "קריניצא" היה שם באותו זמן 
רוידא זצ"ל. פעם אחת כשטייל מרן הגרי"ז גם הרב של לעמבערג, חתנו של רבי לייב ב

זצ"ל ברחובות העיר לצורך בריאותו, נתלוה אליו הרב הנ"ל, וחזר בפניו על דבר תורה 
 שאמר לבני קהילתו בשבת. 

הנה כתוב בריש פרשת וישלח שאמר יעקב אבינו ע"ה "עם לבן גרתי" ומביא רש"י 
כאורה קשה האיך היה ביכולתו "ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים". ול

של יעקב אבינו לשמור על כל התרי"ג מצוות, והרי לבן הארמי ביקש לעקור את הכל, 
ובודאי היה בכל עת מפריע ליעקב כאשר בא להתפלל וללמוד, והיה עומד עליו לבלבלו 
ולהטרידו... אולם התירוץ הוא, שעל זה התכוון יעקב באומרו "ויהי לי שור וחמור" 

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

כאשר הלך הלה, אמר מרן הגרי"ז זצ"ל כי אף אמנם שאין זה הביאור הפשוט בפסוק 
[שהרי כתוב ועבד וגו', משמע דאיירי דהוו ליה בהמות כפשוטן] מכל מקום עצם הדבר 

נותנים חשיבות במידה כל שהיא לרשעים אף בדבר פלוני או בתכונה נכון הוא שאם 
 פלונית שלהם על כרחו ילמד ממעשיהם... 

משא"כ כשמבטלם האדם בליבו לחלוטין, והם חשובים בעיניו כבהמות ממש, כ"שור 
 וחמור", אזי לא ילמד האדם מהם מאומה שכן חשובים הם אצלו כשור וחמור. 

זצ"ל לדברי הרמב"ם בהלכות דעות פ"ו ה"א "דרך ברייתו של אדם  והביא מרן הגרי"ז
להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו וכו" ומדגיש הרמב"ם "רעיו וחבריו" 

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

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

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

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

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

ס"ל "דבר שלא בא לעולם", שהרי עדיין לא היה עבודה בבית המקדש,  ורבי מאיר הוא 
שקנין שבדבר שלא בא לעולם קונה (יבמות צג), ויעקב אבינו טען ש"קים לי" כרבי 
מאיר, אבל כעת שאם יהרוג את עשיו, ממילא לא יצא ממנו רבי מאיר, וממילא תיבטל 

 המכירה. 
מפרש שיעקב ידע שעשיו אמר "יקרבו ימי אבי למות ואהרגה את יעקב  בכלי יקרואילו 

אחי", וכיוון שראה יעקב שעשיו בא להרגו, חשש שאולי כבר נסתלק יצחק, וזה הכוונה 
"וירא יעקב" מעצם זה שעשיו רוצה להרגו, "וייצר לו" שמא מת אביו יצחק.                                           

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

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

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

 . במלכות מורד כדין יהרגנו טרם בדברים עמו להיכנס בדעתו
 בידך יש האם בשאלה, המלך פנה המלך, לפני בכוכבים החוזה הובא כאשר והנה

 הגידה כן אם, המלך לו אמר, ויש יש החוזה ויאמר כאלה? בעתות לך צפוי מה לחזות
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 במשטר לחשוב ויתבונן פניו, נגד רעה כי שהרגיש מאד החוזה ויבהל, מותך יום לי נא
 במשטר רואה הוא כאילו המלך עיני למראה בחכמה כן ויעש שלפניו, בלוחות הכוכבים
 עליו נופלת גדולה חשכה אימה והנה פניו השתנו רגעים איזה ואחר והמזלות, הכוכבים
 צר אולם ראשי, על מרחפת גדולה סכנה כי לי גילו הכוכבים המלך, אדוני למלך: ויאמר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מאדם. בדקו אחריו, מצאו שהולך הוא לביהכנ"ס שבעיר שהיה באותה שעה ריק
נפשי חשקה לדעת מעשיו של הרבי לאחר חצות הלילה, ממשיך הח"ח לספר, הלכתי לאותו 
ביהכנ"ס לתפילת ערבית, וכשכל הקהל שבו לביתם נחבאתי בעזרת נשים מתחת הספסל, 

 עד שנעל השמש את בהכנ"ס והלך לו.
הכנ"ס, בשעת חצות ליל, שמעתי את קול חריקת המנעול, והבנתי כי הרבי נכנס כעת לבי

רעד חלף בגופי, התבוננתי בדריכות מבעד למחיצה לראות ולהתבונן במעשיו של הרבי 
זצ"ל, והנה ר' נחומקה עלה על הבימה, והכניס ידו אל אחת התיבות של ה"שמות" שעמדו 

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

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

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

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

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

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

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

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

 עדיין פוחד הוא ודמו צונן!
 המלאכיםעשו אינו מתירא מן 

כעת נשוב לתחילת דברינו ונתאר זאת לפי מושגי זמנינו... הנה יושב לו עשו במשרדו... 
שקוע במחשבות מלחמה הניצבת לפניו עם יעקב אחיו... וכדרך העולם העמיד לו שומרי 
ראש מגיבורי החיל, לימינו ולשמאלו... ואף סגור ומסוגר בכמה דלתות... ושאר חייליו 

 וכים סובבים בחצר לשמור הפתח...עומדים נצבים ודר
מלאכים ממש!... [שהרי אין עיכוב חומרי לפניהם ובודאי  -ולפתע רואה הוא לנגד עיניו 

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

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

 המלאכים אל יעקב וגו' וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו".
וממים, ואינו אלא רשע פשוט הרי, שאותו עשו הנדמה בעינינו לאדם שאינו משיג דברים מר

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

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

 ע!!!עשו הרש -הקב"ה כדי לבהלו, עם כל זה יכול להיות 
הארכנו בכל הענין יען כי חושבים העולם שעשו הרשע אינו שייך לנו... כלומר שאנו אין לנו 
צורך ללמוד מעשו ולהיזהר על עצמנו, כי אין ענו עומדים בדיוטא התחתונה כעשו הרשע... 
אלא אדרבה עשו היה בעל השגה, ועם כל זה עשה מעשה רשעות! כך יש אנשים שרוצים 

ת ולבסוף עושים מעשה רשעות, מחרפים ומגדפים... והכל לשם לעשות מעשה צדקו
שמים... אם אם יודעים אנו שעם כל ה"לשם שמים"... ואף אם ראיית מלאכים ופחד משם 

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

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

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

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

הקריאה, לקולו הרועם של אחד מן המתפללים שחשש לצאת ידי חובת הדאורייתא, על 
 סמך חזקה דרבה גרידא, וגער בנער לעיני כל, אתה לא "גדול"! רד מהבימה.

בין המתפללים, חלקם הצטרף ל"חששות" וחלקם טענו שאין חשש, ובתוך  כאן כמה סערה
כך מביט "הצדיק הגדול הלזה"... אל פני הנער לראות ולבדוק אם "גדול" הוא... היש לו 
חתימת זקן אם לאו, ואילו חלק מן הציבור טען, כי החושש בדבר ייצא לחדר סמוך וישמע 

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

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

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

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

כך נראה אותו בעל קורא החדש: עשו ליינט זכור!  הנער מזרע עמלק שמצוה לרומסו...!
 (עשו קורא זכור)...

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

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

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

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

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

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

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

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

, רק נוסיף, שמן הסתם מעשים "וחומרות" כעין אלו אין מן הצורך להאריך בגנות הענין
ודומיהם אינם מצויים אלא כשנעשים בפני אחרים... להתכבד בעיניהם להיחשב כיר"ש, 
ואותו פלוני שהוריד את הנער מן הבימה לחומרא בקריאת התורה, נוכל לבודקו ולתהות על 

. וכן אותו פלוני המהדר קנקנו באם הוא יתפס באיזו שאלה הלכתית, האיך תהיה תגובתו..
"בברכות" השבח כשרואים אותו בני אדם ועל דמו של יהודי נכלם, האם מהדר בין הוא בין 

 כותלי ביתו כשאין איש רואהו, בברכת אשר יצר ג"כ?!...
עשו הרשע אף הוא כן, לפני אביו מחפש להתכבד ולהראות רוב צדקותו, לפיכך מרמהו 

אך בלבו פנימה מקוננת המחשבה "יקרבו ימי אבל אבי", ושואל כיצד מעשרין את המלח... 
וכבר דימהו חז"ל לחזיר שפושט טלפיו ואומר כשר אני! ויש להטעים הדבר במשל החזיר, 

דומה הוא לחזיר, ומשום שהחזיר ידוע לכל כי  -שהמחמיר דוקא כשרואים אותו אחרים 
בפני רואיו על כשרותו, אך  אינו כשר, אך בכ"ז החזיר פושט טלפיו, וחושב להשתבח ע"י כך

 שאינו אלא חזיר... -כמה מגוחך הוא 
כמו"כ המהדר בחומרות וחושב להתכבד על הידוריו וכשרותו בקלון חבריו דומה הוא לזה 
ממש, שהוא עצמו אמנם אינו רואה וחש בנגע עצמו, אך העומדים כנגדו רואים ומראים 

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

 
נשאלתי שאלה, ואני מודה: לא ידעתי את התשובה. התורה הקדושה מספרת שעשו לקח 
כל אשר לו והלך לשעיר "מפני יעקב אחיו" (בראשית לו, ו). פירש רש"י: מפני שטר חוב של 
גזרת "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם" (בראשית טו, יג). ונדחה לנצח. כי 

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

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

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



 

 ג 

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

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

 -לפיכך: "וישלח משה את חתנו"!
במצרים. יתרו לא זכה להיות נוכח בקבלת התורה, משום שלא היה בשעבוד חומר ולבנים 

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

 שעיקר התורה לבני לוי נתנה (רש"י דברים כט, ו). והרי לא היו בשעבוד חומר ולבנים!
 שאלה קשה!
 י, ועיינתי, ומצאתי את התשובה.שבתי לבית

בספרים הקדושים מובאים דברי הזוהר הקדוש (ח"א כז, א) על הפסוק: "וימררו את חייהם 
בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" (שמות א, יד), "בעבודה קשה" זו קושיא. 

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

 מ"ה), ולפיכך נפטרו מעבודת הפרך ("שפתי כהן" במדבר א, טז).
 -עכשיו הכל מובן 

ות את מקנהו, ויתרו ישב שוקט בביתו. אבל בני לוי היו במצרים, עשו הלך להר שעיר לרע
אלא שהמירו את העבודה הקשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה בעמל תורה בקושיות 
ולבון הלכה. היש עוד פלא בכך שבמתן תורה זכו למלוא הקירבה, והם נהנים מיבול הארץ 

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

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

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

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

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

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

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

בראשית כד)!
 -וברירה זו נצבת בפני כל אדם 

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

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

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

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

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

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

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

ע"ב), דלא מקרי צדקה, אלא הנותן משלו (תוספות קדושין  משלך, ותן לו" (בבא בתרא פח
ח ע"ב). אולי באמת אין לו רשות לעשות חסדים על חשבון הבית, "ביתו זו אשתו" (ריש 

-יומא) 
בעל האכסניה של ה"חפץ חיים" הכירו. אמר שה"חפץ חיים" סועד עתה פת שחרית. יכניסו 

ועמד מן הצד. ה"חפץ חיים" אמר  אל הטרקלין, ולאחר הסעודה ישטח מבוקשו. עלה,
כהרגלו מזמור "ה' רועי, לא אחסר" (תהלים כג), כפי שפסק ב"משנה ברורה" (סימן קע, א), 
"שהוא מדברי תורה ותפלה על מזונותיו", וסיים בפסוק: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, 

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

 -מאשפה זהב 
מעניקים לאדם עושר, זהב. אם פקח הוא, עושה בו צדקה וחסד ותומך תורה, והזהב הופך 

 לאוצר נצח. אם טפש הוא, מרבה בו מעדנים ותפנוקים, ועושהו לאשפה...
ה, רחמנא לצלן, נקצבים לו יסורים, ה' ירחם. "העולם הזה, נוה ומעניקים לאדם אשפ

התלאות" (ספר הישר, שער ו). אם פקח הוא, יעבור אותם ב"חיי צער תחיה ובתורה אתה 
עמל" (אבות פ"ו מ"ד), כי "אין לך אדם בלא יסורים, אשרי מי שיסוריו באים עליו מן התורה" 

ין צט ע"ב) על הפסוק "אדם לעמל יולד (איוב (בראשית רבה צב, א). וכמו שאמרו (בסנהדר
ה, ז), הכל עמלים, אשרי מי שעמלו בתורה, ואז הופך הוא את ה"אשפה" ל"זהב". כי "אנו 
עמלים, והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר [גם עבור העמל], והם עמלים ואינם מקבלים 

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

והם טרחנים, ונרגנים, ויש כפויי טובה, ויש שאינם כה נקיים. והוא סובל. כמה שכר יקבל על 
כל הבלגה וסבל, ועם זה נפטר הוא בכך מהיסורים שנקצבו לו. ואם בגלל זה סובל הוא 

מי עני רעים" (משלי טו, טו) זה מאשתו, ואין לנו מושג איזה סבל זה, שכבר אמרו: "כל י
כמה צרות  -הסובל מאשתו (סנהדרין ק ע"ב), "כל רעה, ולא אשה רעה" (שבת יא ע"א) 

 חוסך הוא, מלבד השכר המעותד לו!
וזהו שבקש דוד המלך עליו השלום: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי". רבונו של עולם, אם 

וב וחסד שאעשה. "ושבתי בבית ה' לארך ימים", נקצבו לי רדיפות, שתהיינה רדיפות מצד ט
 ירבה שכרי בעולם שכולו ארוך (קדושין לט ע"ב), וארויח בגינן. כך יוצרים מ"אשפה" "זהב"!

 בל תשובה, עוד בטרם פצה פיו לשאול!יוק

 ושמעתי על כך ספור נפלא בילדותי.
סחורות שהביאו אדם הזדמן לנמל הגדול באודסה, וראה ספינות באות ופורקות מטען, 

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

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

ה פשוטה. אניה ללא משא צפה על פני המים ועלולה לאבד את ענהו הקברניט: "התשוב
שווי המשקל ולטבוע בסערה. חייבת היא להיות עמוסה במדה מסוימת של סחורה, 
שתשקיעה במים עד ירכה. כל ספינה יוצאת מכאן טעונת סחורה. לי אין סחורה לקחת, אני 

 -שיכבידו וייצבו"  יוצא ליבא סחורה ממדינת הים. לכן בדרכי לשם אני טעון אבנים
 (והגדת)     ללמדנו שאם אין נוטלים סחורה, טוענים אבני משא!...  

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

 בר אחיו עשו.אחד במקומו, ומתקרב לע
המפגש המתואר בפסוקים מתחיל בין יעקב ועשו (שם ד): "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל 
על צוארו וישקהו ויבכו". לאחר מכן מתבונן עשו ורואה את הנשים ואת הילדים אשר 
שייכים ליעקב. אז שואל עשו (שם ח): "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי". משיב לו יעקב: 

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

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

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

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

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

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

 שיביאו לו את גלגלתו של יעקב...בשמאל... ומדריך אותם לירות עד 
במהלך הדרך כולה הם צועדים נחושים לנצח ב"קרב החיים" הצפוי מול יעקב שנוא נפשו 
של עשו. אפילו המנחות שנשלחות בזו אחר זו לעברו, אינן מצליחות לשכך את עצמת 

 השנאה.
 והנה מגיע רגע המפגש המיוחל...

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

 הייתכן?!
 למצוא חן בעיני אדוני...

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

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

על פי הדרש, אומר רש"י, באותו לילה שבו נאבק יעקב עם מלאכו של עשו, גם עשו ואנשיו 
עה אליהם והחלה לדחוף אותם אחורה, תוך כדי מכות עזות. לא ישנו. כת של מלאכים הגי

מכות ממלאך, הן המכות הגרועות ביותר, משום שאפילו לא יודעים מהיכן הן הגיעו, ואיך 
 להתגונן מהמכה הבאה...

"מי אתם?", שאלו המלאכים, ומששמעו שאלו הם אנשי עשו אמרו: "הכו הכו". המכות היו 
לו לצעוק: "עזבו אותנו, האם יודעים אתם מיהו עשו? בנו כה נוראות, עד שאנשי עשו הח

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

 טעות...", ועזבו אותם לנפשם... אמרו המלאכים: "אם כך, הרי אתם משלנו... סליחה, זו
רק נעלמו אלו, והנה הגיעה כת נוספת, שוב חוזר המעשה על עצמו. הם זוכים למכות 
ודחיפות, אומרים שהם אנשי עשו, והמכות רק מתגברות, מנסים להתלות בזכותם של 
יצחק ושל אברהם, ללא תועלת. רק כאשר הם מזכירים את יעקב, עוזבים אותם המלאכים 

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

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

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

 ולהבין את פשרה.
 מדוע חשב עשו שהברכות מגיעות לו?

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

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

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

הוא החזיק בדעה שיעקב מבזבז את זמנו ביושבו על התורה ועל העבודה!... כפי 
'ערס", כלומר: לוחצי שהמשכילים היו נוהגים לקרוא ללומדי התורה: "בענק קוועצ

ספסלים. לפיכך, בהתאם להשקפה זו, היתה לקיחת הברכות על ידי יעקב עוול משווע! הוא 
באמת לא חשב שהברכות מגיעות ליעקב! ומכאן מקורה של השנאה היוקדת כלפי יעקב.

 כך חכה עשו ליעקב כדי להנקם ממנו במשך שמונים ושתים שנה.
ון לפני המפגש עם יעקב... עשו צעד בראש קבוצה הכל היה טוב ויפה עד ללילה האחר

גדולה של ארבע מאות איש לפגוש את יעקב. ואז, רגע לפני המפגש המיוחל שבו סוף סוף 
"יסגור חשבון" עם אחיו על כל מה שעולל לו, הוא סופג מכות נמרצות מן המלאכים. הוא 

. רק לבסוף כשאומרים אינו יודע מי הם. אנשיו מדברים על לבם של המלאכים שיניחו לו
 למלאכים שהוא אחיו של יעקב, אמרו המלאכים: "אם כן משלנו אתם", והניחו לעשו.



 

ד 

רגע זה חולל אצל עשו טלטלה בכל תפיסת העולם שלו. עד עתה סבר כי אין ערך ללומדי 
התורה, "מאי אהני לן רבנן", ומתוך נקודת מוצא זו השתית את חייו: הוא בז לבכורה, הוא 

מוך ביעקב הלומד תורה. והנה עכשיו באו המלאכים והכו על קדקדו: דע לך סרב לת
 שבשעה שיעקב לומד תורה, אתה מפסיק לקבל מכות.

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

 מפסיק לקבל מכות.
לשם  -כאשר פגש מיד לאחר מכן ביעקב הוא שואל: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי" 

מה היית צריך להקים עלי את כל המלאכים האלה שיכו אותי ויפגעו בי? השיב יעקב: "למצא 
ך, אלא כדי שתווכח שללמוד התורה שלי יש ערך, ותבין שלא אני חי בזכות -חן בעיני אדני" 

אתה חי בזכותי! אם עשו יבין זאת, תתפוגג השנאה והטינה שיש בלבו של יעקב ויסלח לו 
 על שנטל ממנו את הברכות.

 ה'שפה' שהבין עשו...
הדרך לגרום לעשו לדעת ולהבין את חשיבות התורה, מזכירה את הספור אודות אדם אחד 

שבון שלו. הפקידה שנעמד מול הפקידה בבנק ובקש למשוך עשרים אלף שקל מן הח
 הקלידה את הנתונים שהכתיב לה, וגלתה שהוא באוברדרפט של מאתים אלף שקל.

 "אין אפשרות אדוני", אמרה לו.
 "אבל אני רוצה".

 "אי אפשר".
 "אבל אני צריך".

 "מה לעשות?".
היא ניסתה להסביר לו שוב ושוב, אבל האיש לא הצליח להבין. תור ארוך החל להשתרך 

 אחריו, והפקידה שהיתה אובדת עצות, קראה לבסוף למנהל הבנק לפתור את הבעה.
המנהל הוציא לפני האיש דפי חשבון, הראה לו את הנתונים, והסביר לו שאין אפשרות 

 וצה כסף...הוא ר -למשוך יותר כסף, אבל הוא בשלו 
עשרים אנשים כבר עומדים בתור קצרי רוח, ולבסוף נגש אחד מהם, חם מזג מטבעו, וסטר 

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

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

מאורע דומה מובא בספר "לב אליהו" מפי רבי הירש ברוידא, חתנו של הסבא מקלם זצ"ל, 
שספר כי הצאר ניקולאי היה אמור לעבור בתחנת הרכבת בעירו, ואלפי בני אדם התאספו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לו:
"ראה אדוני, זה מקרוב באתי להתגורר כאן, ואיני מכיר איש עדיין. ברשותי שני ארנקים, 
האחד של חמש מאות זהובים, והשני של אלף זהובים. את הארנק של חמש מאות הזהובים 

מסתור, ועתה אני מסתפק מה לעשות בארנק השני, האם כדאי  טמנתי זה מכבר במקום
 להטמינו אצל הארנק הראשון, או שמא עדיף להפקידו בידי אחד מתושבי המקום?"

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

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

 רעיון מבריק עלה במוחו...
הוא ניגש והוציא את הארנק המלא עדיין, מיהר לעבר השדה והחזירו אל מקום הטמנתו. 

ניגש למקום הסתר, נטל את הארנק הראשון שהושב למקומו, הסוחר אשר המתין לכך, 
  )ומתוק האור(                 ומיהר חזרה לביתו...           

 (לב, ד)וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו 
יארע לנו  –כתב הרמב"ן "ויש בזה עוד רמז לדורות, כי כל אשר ארע לאבינו עם עשיו אחיו 

תמיד עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמינו לשלושת השברים 
 שהזמין הוא את עצמו, לתפילה, לדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל וכו'.

 הוהכד ינאי רבי) טו עח ר"ב( אמרו, עצה בזה עוד ראו ובהמשך דברו מביא עוד: ורבותינו
 לא זמן חד, רומאין עמיה נסיב הוה ולא פרשתא בהדא מסתכל והה למלכותא סליק

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

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

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

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

 שאל אותו: "זיידע, מה קרה?"
סיפר הנצי"ב: "רוצים לסגור את המקוה. אמנם זו לא פעם ראשונה שזוממים לעשות זאת, 

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

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

 את המושל לבטל את הגזירה!"
 אחרי שכנועים הסכים הנצי"ב ונתן לרבי חיים את הכסף.

רבי חיים זצ"ל היה חכימא דיהודאי. המעשה התרחש בתקופת הקיץ. הלך רבי חיים לארון 
בו מאוכסנים בגדי החורף, הוציא את הקוטשמע [כובע הפרוה] הגדול והרחב, ואת 

 .המגפיים, לבש הכל וכך הלך לבית המושל
 דפק בדלת. הממונה פותח את הדלת ורואה לפניו בריה משונה, עם קוטשמע ומגפיים

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

 "המתן רגע".
 נגש הממונה אל המושל ואמר: "יש כאן אברך הטוען שהוא נכד של הרב, והרב שלח אותו".

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

 משהו. בחוץ חם ואתה לבוש בגדי חורף כבדים, מדוע?"
"אני אסביר לך", אמר רבי חיים, "אמי הגיעה אלי בחלום ואמרה שהיום ירד שלג והיה כפור, 

נני מחפש לעצמי צרות, לא רציתי להצטנן ולכן התלבשתי יכמו בשיא החורף הרוסי. א
 כל יהיה בסדר"...למזג אויר סוער שכזה, להיות בטוח שהכראוי 

 המושל פרץ בצחוק. "אמא שלך הגיעה בחלום... תגיד לי, אתה באמת מאמין בחלומות?"
"כן, אדוני המושל. אל לך לצחוק מהחלומות של אמא שלי. זו לא פעם ראשונה שהיא 

 אני מאמין לה שיהיה שלג!" –אומרת דברים והם מתקיימים, ואם היא אומרת שיהיה שלג 
 שלג?""אה, יהיה  -

 "כן, ואני מוכן להתערב על כך", אמר רבי חיים.
 "על כמה?"

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

 עד הלילה מה יהיה"."טוב, בסדר", הסכים המושל, "בא ונראה 
 כמובן שעד הלילה לא ארע מאומה. לא שלג, לא גשם ולא כפור.

 בלילה הגיע רבי חיים עם הכסף לבית המושל.
 "אתה רואה?" סנט בו המושל, "אמרתי לך לא יהיה שלג!"

אמר לו רבי חיים: "מה אני יכול לעשות שהחלום של אמא שלי לא התקיים. הפסדתי 
 בהתערבות, הא לך הכסף".

 יהיה בסדר, הלא כן?" –אולם לפני שיצא מהחדר, לחש לכיוון המושל: "אבל בעניין המקוה 
"כן כן, המקוה יהיה בסדר" אמר המושל, וכך הוסרה הגזירה שריחפה מעל ראשם של יהודי 

 (יחי ראובן)      המקום.

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

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

שמא, אלא,'כולצדיקיםשכר טובמשלםשאתהאנימובטח
 הניקוד את דרשינן אם תלוי מעשו יעקב פחד כ"וא החטא יגרום

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

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

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

 ) כה, לב( לבדו יעקב ויותר

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

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

(מהר"י אסאד)



 

  

- 

הלֹו חֶ  דמַ עָ  דּוׁשָ ֲחנּותֹו ַהּגְ ִניָמה , ְנָוִני ּבַ ְלֶפַתע ָחַמק ַנַער ּפְ
ם ֱאגֹוז ֶאָחד ּוָבַרח ָ ַער , ְוָחַטף ִמׁשּ ַהּסֹוֵחר ִהְתִחיל ִלְרּדֹף ַאַחר ַהּנַ

יל ֶאת ֱאגֹוז ֵדי ְלַהּצִ ּנוּ , וֹ ּכְ ַער ָהָיה ָזִריז ִמּמֶ ֵמְרחֹוב ּוָבַרח  ַאְך ַהּנַ
ְמָטה  הּ ִלְרחֹוב ּוִמּסִ ֲחִצי , ַלֲחֶבְרּתָ ל ּכַ יׁש ׁשֶ ף ַמּתִ ְלַאַחר ִמְרּדָ

ָעה ִהְתָיֵאׁש ַהּסֹוֵחר ְוָחַזר ַלֲחנּותוֹ   .ׁשָ

ְכַנס  ּנִ ֶ כּו ֵעיָניוִמׁשּ ַהֲחנּות ָהְיָתה ֵריָקה ְלַגְמֵרי לֹא , ָחׁשְ
ר יר ֻסּכָ ְרּגִ ּה ֲאִפּלּו ּגַ ַאר ּבָ ֵרר לֹו ׁשֶ . ִנׁשְ ל ִהְתּבָ ַפל ְלַתְרִמית ׁשֶ ּנָ

ב' ּנָ ער ּגַ ל , 'ּפֹויִליׁשֶ ִליַח ׁשֶ א ׁשָ ב לֹא ָהָיה ֶאּלָ ּנָ ַער ַהּגַ ּנָב ַהּנַ ַהּגַ
ם ה , ַהְמֻחּכָ ּמָ ה ּוַבֲעבּור ּכַ ּלָ רּוָטה ּדַ ים ִלְגֹנב ּפְ , ָהֱאגֹוזֶאת ִהְסּכִ

הּוא ִיְרּדֹף ַאַחר ַהנַּ ִהְטִמין ְוָכְך  ַעת , ַערַמְלּכֶֹדת ַלֶחְנָוִני ׁשֶ ּוִבׁשְ
ף  ְרּדָ ה ַהּמִ ר ָעׂשָ  . ִמּכֹל ָוֹכלַהֲחנּות ֶאת ָזַמם ְורֹוֵקן ֶאת ֲאׁשֶ

יַטת  ׁשִ ב'הַ ּבְ ּנָ ער ּגַ ֶצר עֹוֵבד ' ּפֹויִליׁשֶ ם ַהּיֵ אֹוֵמר  -ָהַרע ּגַ
ָרֵאל'הַ  ְבֵרי ִיׂשְ ַאְך לֹא , ִלְפָעִמים הּוא ֵמִביא לֹו ְנִפיָלה ְקַטּנָה ',ּדִ

ִפיָלה הּוא ָצִריךְ ֶאת  ֹבאּו , ַהּנְ ּיָ ְברֹון ׁשֶ ִ א ָהֶעֶצב ְוַהׁשּ ֶאּלָ
בֹוָתיו ִעּקְ ילֹו יֹוֵתר , ּבְ ָכָסיוְויֹוֵתר ְוָכְך ַיּפִ ֵאר ָנִקי ִמּנְ ָ ׁשּ ּיִ  .ַעד ׁשֶ

ֲעבּור ֱאגֹוז ְוִכי : ָהָיה אֹוֵמר, ִאּלּו ָהָיה אֹותֹו ֶחְנָוִני ָחָכם ַרק ּבַ
ִאיר ֶאת ַהחֲ ֶאָחד  ִמיָרהַאׁשְ לֹא ׁשְ ַער ִעם ? נּות ּבְ ָחֵנק ַהּנַ ּיֵ ׁשֶ
 !ַוֲאִני ֶאת ְסחֹוָרִתי לֹא ַאְפִקיר, ָהֱאגֹוז

ם ְלָך ִעם , ְוָכְך ָצִריְך ָהָאָדם לֹוַמר ְלִיְצרוֹ  ַ ֶיֱעַרב ְלָך ִויֻבׂשּ
ךָ  ׳ַהְצָלָחה׳הַ  ּלְ מֹור , ׁשֶ יְך ִלׁשְ ְלּכֶֹדת ְוַאְמׁשִ ּמַ ַאְך ֲאִני לֹא ֶאּפֹל ּבַ
ׁש ִליעַ  ּיֵ ה. ל ַמה ׁשֶ ֶאְתַחזֵּק , ְוַאְדַרּבָ ׁשֶ ים יֹוֵתר וְ יֹוֵתר ּכְ ִעם ַמֲעׂשִ

י, טֹוִבים ְלּתִ ְכׁשַ ּנִ ם ֶאת ַמה ׁשֶ ן ּגַ  .אּוַכל ְלַתּקֵ

י ֶזה  סּוקהּוא ְוַעל ּפִ יר ֶאת ַהּפָ ו ֶאל : ַמְסּבִ ִאם ָיבֹוא ֵעׂשָ
הוּ  ֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהּכָ ִאם ִהְצִליַח , ַהּמַ ֶצר ְלַהּכֹות ֶאת ׁשֶ ַהּיֵ

ָדָבר ֶאָחד ילֹו ּבְ ב , ָהָאָדם ּוְלַהְכׁשִ לֹא ַאְתִחיל ַלְחׁשֹב ּוְלִהְתַעּצֵ
יֵלִני ְלַגְמֵרי ֶצר ָהַרע ְלַהּפִ ָרה ְוָלֵתת ַלּיֵ ּקָ א , ַעל ַמה ׁשֶ ֶאּלָ

ֵדי ׁשֶ  י ּכְ ּלִ ׁשֶ יְך ּבְ ָאר ִלְפלֵ וְ ַאְמׁשִ ׁשְ ֲחֶנה ַהּנִ , ָטהיָהָיה ַהּמַ
י ֵאר ִלְפֵליָטהַאְמׁשִ ָ ׁש ִלי ִיׁשּ ּיֵ ה ׁשֶ ּמַ מֹור ׁשֶ ָעַבר ּוַמה , ְך ִלׁשְ ֶ ׁשּ

יָלא ן ִמּמֵ  .ְיֻתּקַ

 זה קם וזה נופל
למדנו על מאבקו של יעקב  בפרשתינו

אבינו עם שרו של עשו, שהכה את כף ירך 
  .ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכֹויעקב 

 כשעשיו למעלה
אצל  אחגיש ש ז יא, ב)"(עמסופר בגמרא 

מביאים ש ,)1אחת לשבעים שנההרומיים 
אדם שלם (כנגד עשו) ומרכיבים אותו על 
אדם חיגר (כנגד יעקב שנעשה צולע 
ממכתו של שרו של עשו, לרמז שעדיין 
עשו שולט על יעקב), ומלבישים את העליון 
בבגדי אדם הראשון שהיו מונחים אצל 

שאמר יעקב ֶׁשַּמה עשו, ומכריזים לפניו 
אדוננו בניו, כזב הוא. אחי ִיָּגֲאלּו שבסוף 

, (יעקב שהוא אחי אדוננו עשו) רמאי וזיפן
שרימה את עשו ונטל ממנו את הברכה 

, אך מה "ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחי"שברכו יצחק 
לו הרמאות, כי הרי עדיין עשו  ההועיל

 שולט על יעקב.
 מה יהא בסופו

את ההכרזה היו מסיימים: "ווי לזה כאשר 
יקום זה" כלומר ווי לעשו כאשר יקום יעקב 

ְוָעלּו בגאולה השלמה שיבוא במהרה, 
מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו 

 . ְוָהְיָתה לה' ַהְּמלּוָכה
 לשונם מכשילם

הגמרא, שאילו היו מדייקים עוד אומרת 
'זיפן הוא אחי אדוננו, היה בלשונם לומר 

משמע כמו שהם אומרים, אבל הם נכשלים 
בלשונם ואומרים "אחי אדוננו זיפן ורמאי 
הוא", נשמע מזה צירוף המלים 'אדוננו 

 (עשו) זיפן ורמאי הוא'.
 

שנה מיום  70כשעברו בתורת חיים מבאר ש )1
, עשו גלות בבלאחר גלותם וראו שלא נגאלו כמו 

שנה. 70-, ולכן נקבע החגא אחת לאת החגא



 

 

בלשון הזה,  - אמרו לו י ְלֵעָׂשו. ּכֹה תֹאְמרּון ַלאדֹנִ 
לשוני, ובזכות זה אפילו את שלא שניתי  להראות לו

מנו 'ותרי"ג מצוות , נשארתי מרוחק מש
  (אגרא דכלה) ‘.שמרתי

  
שהשפעת  מחמת  ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים.

 התעוררתי להיות עוד יותר קטן בעיני. -עלי, 
  (שפת אמת) 

  
.ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּד 

 .אותי להחסד הגדול ביותר הוא 
 (רבי אברהם מסלונים) 

  
היצר  ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו.

אך באמת אינו  כומראה לי פנים הרע הבא אלי 
  (תולדות יעקב יוסף) הרשע.אלא 

  
לאחר שיצאו מבית לבן  ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמֵתיֶכם.

מבגדי הנכרים שלבשתם  אמר יעקב לבניו 
 ש יהודי.בּוללְ  בבית לבן 

  "ד מבעלזא)מהרי( 
  
החן הזה שאני מוצא  ָלָּמה ֶזה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני.

י אין לי שום ענין למצוא חן בעינבעיניך אינו טוב לי, 
  (בית יעקב) .עשו 

 

 יפתה את היצר הרע כדי שלא יפריע לו 
ה ו ֵאְלָך ְלִמי ַאּתָ ו ָאִחי ּוׁשְ ָך ֵעׂשָ י ִיְפָגׁשְ  ו'.גְוָהָיה ּכִ

ָאָדם ַמְתִחיל ְלִהְתָקֵרב ַלה' ׁשֶ יֵמי ְצִעירּותֹו ּכְ ַוֲעַדִין , ּבִ
ר ָעָליו ּבֵ יַע , ֵיֶצר ָהַרע ִמְתּגַ ֲעבֹוָדתֹו ַלה' ַיּגִ ּבַ ַיְחׁשֹב ׁשֶ

ן ם ּכֵ ּוָבֶזה ֻמְכַנע ַהיֵֶּצר ָהַרע  ,לֹו טֹובֹות עֹוָלם ַהזֶּה ּגַ
ה' ֵבקּותֹו ּבַ ּלֹא ְלַהְפִריַע לֹו ַעל ּדְ יָּכֹול  ,ׁשֶ ַלֲענֹות לֹו ׁשֶ
ה ֹזאת תֹוֶעֶלת ַעְצמֹו הּוא עֹוׂשֶ ּלְ ָבר . ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ

ה' ק ַעְצמֹו ּבַ ֵדי ַלֲעׂשֹות  ,ְמַדּבֵ ָאז ִיְהֶיה ֲעבֹוָדתֹו ַרק ּכְ
ו ָאִחי "ְוֶזה . ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרוֹ  ָך ֵעׂשָ י ִיְפָגׁשְ ְוָהָיה ּכִ

ֵאְלָך ְלִמי ו , "ּוׁשְ ם ֵעׂשָ ׁשֵ ֻכּנֶה ּבְ ּמְ ַהְינּו ַהיֵֶּצר ָהָרע ׁשֶ ּדְ
ל  ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ֵהם ַהּמַ ַמְלֲאֵכי ַיֲעקֹב ׁשֶ ִיְפּגֹׁש ּבְ

ּנּו ִנְבְראּו ַמְלָאִכים ּמֶ ּמִ ְוהּוא ִיְרֶצה ְלַהְפִריַע  ,ַיֲעֹקב ׁשֶ
ֵלךְ "לֹו ְולֹוַמר  ה ָצִריְך ֶאת " ָאָנה ּתֵ ִביל ַמה ַאּתָ ׁשְ ּבִ

ָך ְלַיֲעקֹב". הזֶ  ָאנּו ַמְלֲאֵכי ַיֲעקֹב , "ְוָאַמְרּתָ ְלַעְבּדֶ
ים ַהּטֹוִבים ִנְבָרִאים ֶאְמָצעּות ַמֲעׂשִ ָצִריְך  אלֹ ַאְך , ּבְ

יו ַהּטֹוִבים י , ְלַהְפִריַע ְלַיֲעקֹב ַעל ַמֲעׂשָ ִמְנָחה ִהיא "ּכִ
ו לּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעׂשָ ְר , "ׁשְ ה ּתַ ם ַאּתָ ַעל ְיֵדי , ִויַח ִמזֶּהּגַ

מּוַרת ֲעבֹוָדתוֹ ּתְ ַהֲהָנאֹות שֶׁ  ל ּתְ  .ַקּבֵ
 )להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב (קדושת לוי 

ל  לֹא ֹעל ְיהּוִדי ְמַקּבֵ ַמִים ַאף ּבְ ַמְלכּות ׁשָ
 ִיּסּוִרים

ו ּכֹה ָך   ּכֹה ֹתאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעׂשָ ָאַמר ַעְבּדְ
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּכֶׁשֵהם יֹוְׁשִבים ְּבַׁשְלָוה,  .ַיֲעקֹב

ְסבּוִרים ֵהם ִּכי ְּבֹכָחם ְוָחְכָמָתם ִהִּגיעּו ְלָכל 
א עֹוֶלה ַעל ַּדְעָּתם ְלַקֵּבל ֹעל ַמְלכּות  ַהֶּׁשַפע, ְו

ם ִיּסּוִרים ֵהם ָׁשַמִים. ַרק ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ֲעֵליהֶ 
א ֵכן  תִמְתעֹוְרִרים ְלַקֵּבל ֹעל ַמְלכּו ָׁשַמִים. ַא 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאף ְּבֵעת ַׁשְלָוָתם ְּכֶׁשַהָּקָּב"ה ַמְׁשִּפיַע 
ֲעֵליֶהם ַרב טּוב, ֵהם ַּגם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל 

ַלח :ַמְלכּות ָׁשַמִים. ְוֶזה ְמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ׁשְ ַיֲעקֹב   ַויִּ
ֵהם ַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל  ַמְלָאִכים

ָמקֹום, ּוְׁשָלָחם ַיֲעֹקב ַעל ֹראׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, ְוָאַמר 
ו" ֶׁשַעל , , ָלׁשֹון ָעִתיד"ּכֹה ֹתאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעׂשָ
ַהִּיּסּוִרים ְיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים  ֵדייְ 

ְּכֶנֶגד כ"ה אֹוִתּיֹות ֶׁשְּבָפסּוק  ֹּכ"הַהְּמֻרָּמז ְּבֵתַבת 
 ּכֹה ָאַמר. ֲאָבל ְּבַיֲעֹקב ֶנֱאַמר ""ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
ָך ַיֲעקֹב  ָאַמר ְּכַבר הּוא ְּכלֹוַמר, ָעַבר ָלׁשֹון ַעְבּדְ

א ַהִּיּסּוִרים  ְלכּותמַ  ַעל ָעָליו ְוִקֵּבל ה"ּכֹ  ָׁשַמִים ְּב
 ְוֵאינֹו ָצִרי ָלֶהם.

 .""ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ָלֶזה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן

 ְּפִניִנים ְקָצִרים 
כיצד הגיע יעקב  -  ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד.

אמרו שעליה שפלות הרוח,  - , על ידי 'ליראת ה
  ‘.'מאד מאד הוי שפל רוחחז"ל 

  
ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד ָאִחיו ַוָּיָרץ 

להשפיל השתחוה פעמים ז' . ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו
וכל כך היתה רעות עד לארץ, המדות השבע את 

שהשפיע אור עבודתו בשלימות 
התשובה גם על אחיו, לכן 

. 



 

 

ברש"י: 'לא נעשיתי שר וחשוב אלא  .ָבן ַּגְרִּתיִעם לָ 
גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך 
שברכני הוי גביר לאחיך שהרי לא נתקיימה בי'. 
ידוע שדרכו של רש"י לקצר, אם כן למה האריך 

אינך כדאי לשנוא אותי על , היה די לו לומר 'כאן
אפשר  ו'. שהרי לא נתקיימ ברכות אביך שברכני

לפרש על זה האופן, שאם תטול מתיבת "גביר" 
. וזה 'גר'את האותיות "בי" אזי תשאר מילת 

אינך כדי לשנוא אותי על ברכת הוי  :פירוש רש"י
"גביר" שהרי לא נתקיימה האותיות "בי" 

ונשאר רק  , כי לא נעשיתי שר וחשוב,מ"גביר"
  (גן רוה) "גר".

וברש"י: 'על כרחו'.  .ְפֵליָטהְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר לִ 
וקשה, מהיכן ידע יעקב שישאר מחנה אחד 
לפליטה אולי חלילה יהרגו שניהם? אלא שמחנה 
אחד היה רחוק מן המחנה השני מהלך יום, וידוע 
שיעקב הלך במחנה הראשון. ורבקה כשאמרה 

למה אשכל גם ליעקב לברוח מעשו אמרה "
ש נזרקה " וכתב רש"י: 'רוח הקודשניכם יום אחד

בה ונתנבאה שביום אחד ימותו'. ממילא ידע 
יעקב שאם יבוא עשו ויהרוג את המחנה הראשון 
יחד עמו, גם עשו ימות בו ביום ולא יספיק להרוג 

  (חנוכת התורה) את המחנה השניה.

כבר הקשה רש"י  .ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעְּמ
ז"ל שהלא לא מצינו בשום מקום שהקב"ה אמר 
לו בזה הלשון. ויש לומר על פי הידוע שהשי"ת 
ברא שבעת ימים כנגד שבעת הרועים, יום ראשון 
של השבוע הוא בחינת אברהם, ויום שני בחינת 
יצחק, יום שלישי הוא כנגד יעקב. והנה בפרשת 

כי מעשה בראשית כתוב ביום השלישי פעמיים 
" כי היום היטב איטיב עמךטוב, וזהו שאמר "

שמכוון נגדו נכפל בו כי טוב ולכן אבקשך 
  מבעלזא) הגה"ק רבי שלום(מהר״ש  שתיטיב עמדי.

מאוסטראה  הודה)ין בוסף יעקב י(הרה"ק רבי ייב"י 
מרבה לפעול ולהזהיר היה  , (תלמיד המגיד ממעזריטש)

על חומר איסור השיחה בבית הכנסת, והיה מלקט 

מספרים הקדושים בענין זה ומדפיסם ותולה אותם 
 .]הספר 'מורא מקדש' מזה נתחבר[בבית המדרש, 

הרה"ק רבי פנחס מקאריץ, על פעם התווכח עם 
זה יען פנחס טען כי  ת הגלות, רביובת אריכיס
בנות ישראל העניות הולכות למכור דברים אצל ש

אדוני הגויים, ויש בזה חשש שלא יבואו לידי יחוד. 
ורבי ייב"י טען שזה בעוון דברים בטלים בבית 
הכנסת. הסכימו ביניהם שיפתחו חומש, ובו יוכיחו 
עם מי הצדק. פתחו חומש בראשית ונפל עיניהם 

, והוכיח ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו ַהְכזֹוָנהעל הפסוק 
מכאן רבי פנחס כדבריו. אך רבי ייב"י אמר מיד, 

ָלא ָיִאי ְלֶמֱהֵוי נראה מה מתרגם יונתן, ושם כתוב: "
יהיו שלא טוב הוא " (ִמְתַאַמר ִּבְכִניְׁשֵּתהֹון ְדִיְשָרֵאל

בבתי כנסיות של ישראל), ונמצאו דברי  מדברים
  שניהם צודקים.

 מ
(מרכבת  אןרב עם הַּב הפוניבטשער פעם אחת נסע 

שאסף עבור  ממון רב כשבאמתחתו הברזל)
באמצע הדרך הבחין כי בקרון שלו , מוסדותיו

יושבים שני אנשים הלוטשים עליו עין, והבין כי 
רוצים לגנוב לו את הכסף. כתב הם השודדים 

כתובת על פתק ושאל את הסובבים: "מי יודע איפה 
הכתובת הזה?" ענה אחד השודדים אנחנו יודעים 
איפה זה, צריך לרדת בתחנה הבאה, גם אנו יורדים 
שם ונעזור לך, כמובן כוונתם היה לשדוד אותו. 
כשהגיעו לתחנה, אמר להם הפונוביז'ער רב: "רדו 

רב עשה עצמו  הפוניבטשערכבר יורד" ולפני! אני 
 כאילו יורד וכשנסגרה הדלת מיד קפץ פנימה

הפוניבטשער רב . הסביר והשודדים נשארו למטה
ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני למד כן מיעקב שאמר לעשו: "כי 
 ".ֵׂשִעיָרהֲאדִֹני  ֶאלר ָאבֹא ַעד ֲאֶׁש ... ָפַני לְ 

 טּוב ַעִין
 ַּבת ַעִין' ֵמַאְווִריְטׁש 'ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַה 

ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתי 
ַאְדַמת ֲאֶׁשר , ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּהְּבנֹוָסף ַעל ֲחִביבּוָת 

ְוַעד ה' ְוֵעיֵני , קֶֹדׁש ִהיא ֱאֶקי ָּבּה ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה
ִּבְגַלל  ֲהֵרי ֶׁשִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלּה .ַאֲחִרית ָׁשָנה

 . ֶׁשִּנְתַקְּדׁשּו ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות ,ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּבּה



 

 

ְוָהָיה ְמַבֵּקר ָּבֶהם , ּוְמקֹומֹות ֵאּלּו ָהיּו ֲחִביִבים ַעל ַרֵּבנ
ִלְׁשּפֹו ִׂשיַח ּוְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ּבֹוֵרא ָּכל , ִמַּפַעם ְּבַפַעם

 .עֹוָלִמים
 ְּבַהר ַהַּכְרֶמל

ֶׁשְּבַהר ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמָעַרת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָאַהב ַרֵּבנּו 
ִמִּסָּבה זֹו ַאף ָעְלָתה ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו . ַהַּכְרֶמל ְּבֵחיָפה

 .1ִּבְתִחַּלת ַּדְרּכֹו ְלִהְתַיֵּׁשב ְּבֵחיָפה
 ִעיר ַהּקֶֹדׁש

ַאף ִלירּוָׁשַלִים ָעָלה ִלְׁשּפֹ ִׂשיַח ַעל ְׂשִריד ֵּבית 
. ִמְקָּדֵׁשנּו ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשֹּלא ָזָזה ְׁשִכיָנה ִמָּׁשם

ָעָנה , 2ָאְמרּו לֹו ֲאָנִׁשים ִּכי ֶאְפָׁשר ַלֲעלֹות ַעל ָהָהר
ּור ֵהיָכן ֶׁשָּקדֹוׁש ֲהֵרי ָאס, ִמָּמה ַּנְפָׁש: ַרֵּבנּו ְוָאַמר

ְוֵהיָכן ֶׁשֵאינֹו , ַלֲעלֹות
ָקדֹוׁש ַמה ֵיׁש ְלַחֵּפׂש 

 .3ָׁשם
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד 

 ָעֶליהָ 
ְּכמֹו ֵכן ָהָיה עֹוֵבר 
ְּבָהֵרי ַהָּגִליל ִלְפקֹד 
ֶאת ַהְּמקֹומֹות 
. ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשם

ַּפַעם ִהִּגיַע ִלְכַפר 
ִחִּטין ַלָּמקֹום ַהְּמֻקָּבל 

, ת ְקבּוַרת ִיְתרֹוִּכְמָעַר 
ָׁשם ִנְמֵצאת ֶאֶבן ֲאֶׁשר 
ָחקּוק ָּבּה ַּתְבִנית ַּכף 

ֲאֶׁשר אֹוְמִרים , ֶרֶגל
ְוִצּפֹוָרה , ָעֶליָה ִּכי ִמְדַר ַּכף ֶרֶגל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו הּוא

ַרֵּבנּו ִחֵּבק . ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ֵהִביָאה אֹותֹו ִעָּמּה ָלָאֶרץ
ֶׁשָּׁשַפ ָעָליו  אֹוָתּה ְּבֶדַמע ֵעינֹוְוִנֵּׁשק ֶאֶבן זֹו ּוִמֵּלא 

 .4ְוַאף ָרַחץ ָּפָניו ְּבאֹוָתם ְּדָמעֹות, ַּכַּמִים
 ְזִהירּות ֵמַאִּפיקֹוְרסּות

ַּגם ְמֻסָּפר ִּכי ַּפַעם ַאַחת ְּכֶׁשָּיָצא ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל 
 ְּבֶאָחד ֵמַהְּקָבִרים ַנֲעָנה ֶאָחד, ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ִּבְצַפת

ִמי יֹוֵדַע ִאם ָאֵכן ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ָטמּון : ִמְּמַלּוָיו ְוָאַמר
ָּדָבר ֶׁשהּוא ָמסֶֹרת ֵאֶצל ְיהּוִדים : ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו. ָּכאן

 .5ֲהֵרי זֹו ַאִּפיקֹוְרסּות, ְוֵאין ַמֲאִמיִנים ָּבֶזה

                                                      
"ם (הנדפס בבת עין מהדורת ר' ישראל מאיר ּתֹוְלדֹות ָאָד  11

 מענדעלאוויטש).
ֲאֶׁשר ַּכָּידּוַע ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ִּבְגבּולֹוֶתיָה ַהְּמֻדָּיקֹות ֶׁשל ַהר  2

ַלֲהָלָכה (אֹוְמִרים ֶׁשְּקֻדָּׁשָתּה ֵאיָנּה ַקֶּיֶמת ַהּיֹום ְוַגם ֶיְׁשָנם הָ , ַהַּבִית

ה' ִהְתַקֵּׁשר ַרִּבי ְּבסֹוף חֶֹדׁש ֶחְׁשָון 
ִּכי ֱהיֹות ּוְבָׁשָנה , ַלִּמְׂשָרד ִּבְניּו ָיאְרק

ִעם ַהֵחייֶדער ֶׁשל ' ֻׁשָּתפּות ְרִגיָלה'ֶׁשָעְבָרה ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
ּדֹוָלר ְלחֶֹדׁש ְלֶמֶׁש  30ֶׁשְּמִחירֹו , ָהַאְווִריְטֶׁשער ַצִּדיק

ַעל ֵּכן , ָּׁשָנה ְלִהְסַּתֵּיםְוִהֵּנה ָּכֵעת ְּכָבר הֹוֶלֶכת ַה , ָׁשָנה
 '.ֻּׁשָּתפּות'ַּבָּקָׁשתֹו ְּבִפיו ְלַהְמִׁשי ָהְלָאה ֶאת ַה 

ֶחְׁשָון ִהִּגיָעה ֵאַלי ַקָּבָלה "ו ְּבט: ְוֶזה ַהִּסּפּור ֶׁשָהָיה ְּבִפיו
ִאיְנָפאְרַמאְצֶיע 'ְּבֵצרּוף ַהִּגָּליֹון , ַעל ְּתרּוָמִתי ֶהָחְדִׁשית

ִמֵּדי חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹוֶׁשְּמ ' [ִוויְנְקל , ַקְּבִלים ַהֻּׁשָּתִפים ַהְּיָקִרים
ָּבֶהם ִמְתַוְּדִעים ַלַּנֲעֶׂשה 

 ]. ְוַהִּנְׁשָמע ְּבֵחייֶדער
ִּגָּליֹון ָהַאֲחרֹון ַּב ְוִהֵּנה 

ָקָראִתי ַעל ַהֲהָכנֹות 
י"ב ִלְקַראת ַהָּיאר־ַצייט

: ְוָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי, ִּכְסֵלו
ֶׁשָעְבָרה ִהֵּנה ַּבָּׁשנָ  ה

ִהְתַחַּיְבִּתי ַעל ֻׁשָּתפּות 
ִזּוּוגֹו  ִלְזכּות ִּגיִסי ֲאֶׁשר

ּוְכָבר ָעְבָרה , ִמְתַעֵּכב
ָׁשָנה ַוֲעַדִין ַהְיׁשּוָעה 

ַעל ֵּכן ֲאִני . ִמְתַעֶּכֶבת
ַמְבִטיַח ֶׁשִאם ַעד ַהָּיאר־

ת ַהֻּׁשָּתפּות ַאְמִׁשי ְּבִלי ֶנֶדר ֶא , ִיְמָצא ִּגיִסי ֶאת ִזּוּוגֹו ַצייט
 .ֵמֵעֶבר ַלָּׁשָנה ֶׁשִהְתַחַּיְבִּתי ָהְלָאה

 ...ּתֹו ָיִמים ִמְסַּפר ְּכָבר ָׁשְברּו ַצַּלַחת
 

ַא ָהָיה , ְיִליד ַאְרצֹות ַהְּבִרית ִהְתַיֵּׁשב ְּבמֹוְנְטִריאֹולא' 
ֲאֻרִּכים ְוֶזה ְּכָבר ֳחָדִׁשים , ָצִרי ְלִויָזה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָלגּור ָׁשם

ְּביֹום . ֶׁשהּוא עֹוֵבר ְקָׁשִיים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים ְוֵאינֹו זֹוֶכה ְלִויָזה
ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהַּבת ַלּמֹוָסד ַהָּיאר־ַצייט ָּתַרם ְּתרּוָמה ֲהגּוָנה 

ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ִהִּגיעּו ֵאָליו , ַעִין ְוָנַתן ִּתּקּון ִלְכבֹוד ִנְׁשָמתֹו
 .ַהִּמְסָמִכים ְוַהּכֹל ָהָיה ְמֻסָּדר ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר

 ).ִנְתַקֵּבל ֶׁשָאסּור ַלֲעלֹות
 .ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי אֹות כט 3
 .ְלַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ָראִּבין 'ַמַּסע ִמירֹון'ֵסֶפר  4
 כ.ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי אֹות  5

 ְּפִנים ְמָעַרת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְּבַהר ַהַּכְרֶמל
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 ליקוטים נפלאים 
 וישלחפרשת 

 

 "נ לעי
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

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

 "מלאכים ממש" (רש"י)
המשנה אומרת; הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע (אבות א, 
ז). כי אפילו האדם המושלם ביותר, בהיותו שרוי במחיצתו של 
רשע, סופו ללמוד מדרכיו הרעים. לפיכך, חושש היה יעקב 

אל עשו, פן יושפעו ממנו לרעה. ולכן שלח לשלוח בני אדם 
מלאכים. וזהו שאמר הכתוב: "וישלח יעקב מלאכים" ולא בני 
אדם משום "אל עשו אחיו" שהוא אדם רשע. ו"ארצה שעיר 
שדה אדום", גם המקום הוא מושחת. בשליחות כזו, אין לסמוך 

 (חומת אש) אלא על מלאכים בלבד.
 

 "וישלח יעקב" (לב, ד)
שלח, כלומר יעקב שלח ממנו את ה"וי", גירש ממנו -י"וישלח" ו

 (הרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ) את העצבות.
 

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

יעקב אבינו נאנח ואמר: אמנם תרי"ג מצוות שמרתי, אולם 
 מצטער אני כי לא למדתי מלבן לקיים את המצוות בשלמות
כזו של התלהבות ומסירות, כפי שהוא היה עושה את מעשו 

 (בשם מהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל)  הרעים... 
 

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

תמה ר' יצחק זליג מורגנשטרן, האדמו"ר מסוקולוב: יעקב, 
ת בחיר האבות, כלום נאה לו להתפאר בזאת ששמר תורה בבי

לבן? מי ישמור אם הוא לא ישמור? אלא "עם לבן", פירוש: 
ביחד עם מעשה לבן, בתוך העובדין (מעשה) של חול "גרתי" 
שמרתי תרי"ג מצוות, התורה כולה. זכיתי והכנסתי את 

 הקדושה גם בעבודתי הפשוטה והרגילה.
 

"עם לבן גרתי... ויהי לי שור וחמור צאן ועבד 
 ו) -ושפחה" (לב, ה

עם לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשו הרעים" 
(רש"י). על קיום המצוות סיפר יעקב לעשו רק בדרך רמז, 
ואילו על עשירותו הוא סיפר בגלוי ואף הוכיח לו אותה בשלחו 
לו מנחה, וכל כך למה? כדי שאם ירצה עשו להרע לו ולהזיקו, 
יחפש לעשות זאת ב'גשמיות' וברכוש, ולא ינסה לפגוע בו 

  (חידושי הרי"ם) בעניינים רוחניים. 
 

"שור וחמור צאן 
ועבד ושפחה 
ואשלחה להגיד 

 ניך" (לב, ו)לאדוני למצוא חן בעי
שואל האור החיים הקדוש, יש להבין מדוע שולח יעקב אבינו 
לספר לעשו את הצלחותיו ואת עושרו, הרי יעקב אבינו רוצה 

 לפייס אותו, ומה התועלת בסיפור זה??? 
 התשובה היא, שזה בדיוק חלק מהפיוס וקירוב הלבבות, וזלה"ק

של האור החיים 'דרך שני אחים אשר נאמנים הם באהבתם, 
להודיע לאח את כל אשר יעבור עליו, כי זה יגיד קירבת 
הלבבות'. והמטרה היתה למצוא חן בעיניו, על ידי כך שמראה 

 לו שהוא מאמין בו ונאמן באחוותו. 
בדרך זה, מבאר רבנו גם בפרשת וישב, את הסיבה שיוסף סיפר 

ל החלומות שלו, ולכאורה הרי ידע שהם לאחים שלו את כ
שונאים אותו, ומדוע מוסיף לספר להם חלומותיו??? אלא 
שיוסף הצדיק נתכוון לגרום לקרבת הלבבות ביניהם, שמראה 
להם שהוא אוהב ונאמן להם, כי ידוע שאדם מספר את חלומו, 
רק למי שהוא אוהב, כדי שיפתור לו את החלום לטובה, ולכן 

 את על מה שעובר עליו כדרך אחים נאמנים.  סיפר להם יוסף
נמצאנו למדים, שהאדם צריך לעשות הרבה ולהקריב המון, 
למען האהבה והשלום והאחדות, ואדרבה מי שעושה כן אינו מן 
המפסידים, אלא מן המרוויחים, יעקב ניצל מעשו, והקים 
משפחה לתפארת, היסוד של עם ישראל, יוסף הצדיק גם לא 

עלה לגדולה, ושלט במעצמה הגדולה ביותר  הפסיד, אדרבה
 בזמנם.

 

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

 ט) -הנשאר לפליטה" (לב, ח 
יש להבין שאל הצדיק רבי שלום מבעלזא מנין היה לו ליעקב 

מחנה אחד, יישאר המחנה השני אבינו בטחון שאם יכה עשו 
לפליטה, ומאין לו שלא יכה עשו את שני המחנות? אלא תרץ 
הרבי על פי הכתוב (ויקרא כו, ח): "ורדפו מכם חמשה מאה", 
דהיינו שחמשה מישראל יכולים לנצח במלחמה מאה איש. 
והנה אצל יעקב היו באותה שעה שבעה עשר נפש: הוא עצמו, 

יו ודינה ביתו, ואילו עשו הלך אחד עשר בניו, ארבע נשות
לקראתו עם ארבע מאות איש, נמצא שעל פי החשבון של 
"ורדפו מכם חמשה מאה", אין במחנהו של יעקב מספיק 

 אנשים כדי לנצח את עשו וחילו.
משום כך חילק יעקב את משפחתו לשני מחנות, המחנה 
הראשון היו בו עשרה אנשים ובמחנה השני שבעה, והיה סבור 

שכאשר יראה עשו את הדבר יעשה אף הוא כך ויחלק את יעקב 
 אנשיו לשני מחנות מאתיים איש בכל מחנה.

אם כך המשיך הרבי כאשר 
יבוא המחנה האחד של עשו 
להילחם במחנה הראשון של 
יעקב ינצחו העשרה את 
המאתיים ולאחר מכן 
יצטרפו עשרת המנצחים 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 למחנה השני וביחד יכו את הנותרים בקלות.
סיים הרה"ק מבעלזא יש לפרש את הפסוק כך: "אם  לפי זה

יבוא עשו אל המחנה האחת", כאשר יבוא עשו אל המחנה 
הראשון, "והכהו" ינצחו עשרת האנשים את עשו וחילו, ומשום 

 כך בוודאי "והיה המחנה הנשאר לפליטה".
 

"ויחץ את העם... והיה המחנה הנשאר 
 ט)-לפליטה" (לב, ח

ה, ותפילה עושה מחצה לכן חצה את משום שהכין עצמו לתפיל
 המחנות כדי שלפחות מחנה אחת יהא נשאר. (חתם סופר)

 

 "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת" (לב, יא) 
אומרים בתפלה "יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך" ונראה 
הכוונה דהנה עם ישראל מצפים כל השנים לגאולה שלימה ואף 

אים שהגיעה הגאולה מכל שעדיין לא זכינו לכך ואין אנו רו
מקום ממשיכים אנו לצפות בכל יום מחדש עוד ועוד, ועל כן 
אנו מבקשים מבורא עולם "יהי חסדך ה' עלינו" שתרבה עלינו 
חסדים אף שאינך רואה מאתנו כל כך מעשים טובים ואין 
אנחנו ראויים לחסדים מרובים "כאשר יחלנו לך" אנו כל השנים 

 (המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע) אף שלא ראינו הגאולה. 
 

 "ואתה אמרת היטב איטיב עמך" (לב, יג)
לכאורה קשה למה פחד הרי הקב"ה הבטיחו כמה פעמים. אלא 
יש לומר ע"פ מה שכתב הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות, 
שהא דאמרינן שהבטחת הקב"ה אינה יכולה להבטל זה רק 

צמו יכול כשזה בא ע"י מלאך או נביא, אבל ע"י הקב"ה בע
 להבטל, לזה אמר "ואתה אמרת" וממילא יכול להבטל.

 (מקור ברוך)
 

 "מנחה לעשו" (לב, יד)
מדוע נתן יעקב לעשו מתנות? האם לא היה מספיק להתפלל? 
אלא רצה יעקב לפעול לבניו עד סוף כל הדורות, שכשתהיה 

 להם בעיה עם הגויים יתנו להם שוחד, ויבטלו הגזרות....
 

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

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

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

 אין בו !
ועפ״ז אפשר להסביר את העניין ששמים יד על העיניים 
בקריאת שמע, למען נדע כי רק האמונה בה' היא אמיתית, וכל 
מה שאתה רואה בעיניך הוא מציאות זמנית ולא ממשית "רוח 

 אוויר״ המטעה את האדם...
 

 "ויאמר שלחני כי עלה השחר" (לב, כז)
ש"י, שהגיע זמנו לומר שירה. בספה"ק עבודת ישראל הביא ובר

לבאר, שידוע שהשטן בעצמותו אינו רוצה שישמעו לקולו 
ושיחטאו, אלא שתפקידו הוא לפתות את האדם, כדי שיתגבר 
האדם ויקבל שכרו על זה, ואם מפתה אדם לעבור עבירה, 
תקוותו שהאדם לא ישמע איליו, ואם האדם נכשל, הרי זה 

והנה כאן יעקב אבינו שהיה בעל כח גדול, ובכל זאת לא  מצערו.
השתמש בזה לשום תאוות, וכעת שנלחם עמו בפנים בפנים, 
והתגבר על היצר, הרי שהמלאך שמח שמחה גדולה למאוד, 
שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצחו, וממילא הגיע זמנו לומר 

  שירה על שיעקב אבינו נצחו.
 (עבודת ישראל)

 

ך ויאמר למה זה תשאל "הגידה נא שמ
 לשמי" (לב, ל)

ופירש רש"י: שמשתנה שמו כל פעם לפי שליחותו. ובעלי 
המוסר מפרשים "למה זה תשאל לשמי" זה שמו ועצמותו של 
השטן שלא לתת להתבונן ולשאול את עצמו על מצבו הרוחני, 
וזה הכוונה "למה זה תשאל" אין להתבונן כלל מה חובתו 

   בעולמו.
 שון שטיינברג)(בשם הרב גר

 

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

רש"י הביא מדרש אגדה שהכוונה ויזרח לו לצרכו, לרפאות את 
צלעתו. בספר דברי יאיר מובא הסבר נוסף על מה ולמה זרחה 

בדרך החידוד: חז"ל אמרו (סוכה כט, א): "בשביל  –לו השמש 
ואחד מהם על שני אחים שנשפך דמם  ד' דברים החמה לוקה",

כאחד". והנה רבקה אמרה (בראשית כז, מה): "למה אשכל גם 
שניכם יום אחד" ופירש (רש"י) נתנבאה שביום שימות יעקב 
ימות גם עשו. ולכן נאמר אחרי סיפור יעקב והמלאך "ויזרח לו 
השמש ", כי לו היה יעקב נהרג על ידי המלאך, היה גם עשו מת 

והיה נשפך דמם של שני אחים ביום אחד, והיתה  בו ביום,
 החמה לוקה. כעת שניצל יעקב נאמר: "ויזרח לו השמש..."

 

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

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

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

 גם הן בגדר 'ילדים', ולפיכך שפיר השיב יעקב על כולם.
 (אמרי אמת)
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 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "קטונתי מכל החסדים" (לב, יא)
מכל החסדים, ע"י שאדם עושה חסדים לזולתו הוא  –קטונתי 

 נעשה קטן בעיני עצמו וזוכה למידת הענווה. (שער החסידות)
מעשה ביהודי וגוי שגרו בשכנות. לאחר מכת גניבות בביתו של 

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

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

 מה קרה, וכי המזוזה לא שמרה עליך מפני גניבות?
הבעיה היא, השיב הגוי: המזוזה דווקא עצרה את מכת הגניבות. 

שמאז ששמתי מזוזה בכניסה, כל רבע שעה דופקים ומבקשים 
 ממני צדקה...

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

 השאלה היא, איך אמורים להתמודד מול כל אלו?
בתגובה לכל יש הסבורים כי המפתח נמצא רק בידי אלוקים. 

בעיה, הם יתפללו, יתנו צדקה, יבדקו תפילין ומזוזות ויוסיפו 
במצוות, אך לא ינסו בעצמם לשפר את המצב. לדעתם, אפשר 

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

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

בא יעקב אבינו ומלמד כי השילוב הנכון הוא גם אמונה 
באלוקים וגם עשייה אנושית. פרשת השבוע מספרת כי כאשר 
עשו התקרב אל יעקב להורגו, יעקב עשה במקביל שלוש 
פעולות: שלח מתנות לעשו, הכין את עצמו למלחמה והתפלל 

 אל אלוקים.
מצד אחד נדרשת השתדלות בדרך הטבע. הטבע נברא על ידי 
אלוקים, והוא רוצה שנפעל בעולם הזה בכלים טבעיים ולא 

 נתמך רק על ניסים.
מצד שני נדרשת תפילה ואמונה באלוקים, כיון שהטבע נברא 
על ידו והוא נתון בידיו בכל רגע. לכן לפני הכל יש להתפלל אל 

רצונו, כדי שלאחר מכן תצליח ההשתדלות  אלוקים ולקיים את
 בדרך הטבע.

כאשר יש אמונה וביטחון באלוקים, אין מקום ללחץ ודאגה. 
הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין הסביר פעם, כי במילה "דאגה" 
יש את כל האותיות הראשונות בא"ב, חוץ מהאות ב', שכן 

 האות הזו מייצגת ביטחון באלוקים.
 

 יד)"מנחה לעשו" (לב, 
יעקב שלח לעשו מתנות כדי לסמא את עיניו, שהשוחד 

מסנוור. כח תורתם של 
צדיקי וגדולי הדורות שבכל 
דור ודור, הביאו לכך, שיראת 
ה' היתה נסוכה על פניהם, 
ובכוחה הם גם זכו לפיקחות 
וסייעתא דשמיא מיוחדת 

בוויכוחיהם ובמאבקיהם עם הגויים, עד שראו עליהם את 
ראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ״ו -הפסוק הנ״ל 

  ממך״. ועל כך יוכיח הסיפור הבא:
הגה״ק רבי חיים מבריסק זי״ע בעודו צעיר לימים, שימש כר״מ 
בישיבתו המפורסמת של הנצי״ב מוולוז'ין זי״ע. ובתקופה ההיא 
התנכלה הממשלה ללומדי תורה והחליטה להגביל את מספר 

תיים מהם הורשו לשהות בהיכל התלמידים בישיבה, כשרק מא
הישיבה ותו לא, והכל ידעו שהעבירה על חוק ממשלתי זה 
כרוכה בעונש חמור. ולמרות זאת המשיכו כל הבחורים (שהיו 

 רבים ממאתיים) ללמוד בישיבה ולשהות בין כתליה.
כאשר היה מגיע מפקח מטעם הממשלה לבדוק האם מקפידים 

יו שלמונים הגונים והמפקח בוולוז'ין על קיום הצו, שלשלו ליד
 דיווח לממונים עליו שהישיבה עושה כמצווה עליה...

אבל יום אחד הודיע השר הממונה שברצונו להגיע בעצמו 
להיכל הישיבה ולבדוק את העניינים מקרוב. עכשיו היה ברור 
שיש לנקוט בדרך אחרת, שכן לא הרי פקיד זוטר כהרי השר 

 לשחד בעצמו. בעצמו ובכבודו, אותו אסור כמובן
ההנהלה לא ידעה להשית עצות בנפשה, אבל ר' חיים 
בריסקער, שכאמור בגיל צעיר מאוד כבר התמנה לר״מ 

 בישיבת וולוז'ין הציע הצעה.
הרבה ברירות לא עמדו בפני הנהלת הישיבה ולכן הסכים 
הנצי״ב להצעתו של הגר״ח, ונתן לו הסכמה לבקשתו. והנה 

ה, ביקש ר' חיים מאנשי כאשר הגיע השר להיכל הישיב
 הפמליה להתקבל לראיון אצל השר.

באותו יום שרר מזג אויר קייצי, אבל הגר״ח בהיכנסו אל השר, 
עטה על עצמו לא מעיל חורף אחד אלא מעיל על מעיל, וכולו 
מכוסה בגדי חורף חמים. כשראה אותו השר מיד שאלו: ״מה 

״ח: ״תראה, קרה? מדוע הינך לבוש בבגדים אלה?״ השיב לו הגר
אדוני השר, סבתא שלי נגלתה אלי אמש בחלום הלילה ואמרה 

 לי שהיום ירד גשם עז ורוח זלעפות תנשב בחוצות״... 
השר החל לגחך למשמע הדברים, ואז אמר לו ר' חיים: ״מה 
אתה צוחק? אני מוכן להתערב עמך על סך חמש מאות רובל 

 שהיום ירד גשם כפי שסבתא שלי אמרה!״
ירד גשם באותו  -יים התערבו. ומה אתם חושבים? ואכן השנ

 היום? כמובן שלא...
כשבא ר' חיים לשלם לשר את סכום הכסף שעליו התערבו, 
הוסיף לו על הסכום שנקבע מראש עוד כהנה וכהנה, כשהוא 

 נותן לשר להבין שאת היתרה מוסיפה לו הנהלת הישיבה...
השר יצא  לא עבר זמן קצר מאז שקיבל את הכסף לידו, וגם

בהודעה רשמית מטעם המשרד הממשלתי בראשו הוא עומד 
שבישיבת וולוז׳ין אין יותר ממאתיים תלמידים!... מיד לאחר 
מכן התאספו כולם אצל הגר״ח ואמרו לו בהתפעלות: ״איך 
הצלחת לעשות זאת?״ ענה להם הגר״ח ואמר שכאשר שמע 
שהשר עצמו אמור להגיע 
לישיבה, הוגיע את מוחו 

כיצד ניתן יהיה בכל  בשאלה
אופן לשחד גם אותו בממון, 
ואז העלה את הרעיון 
המפוקח להתערב אתו על 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

שלא בתורת  -דבר כזה שיאלץ אותו, את ר' חיים, לשלשל כסף 
לידיו של איש השלטון, ומשיגיעו 'המצלצלים' לכיסו,  -שוחד 

תהיה כבר אפשרות להוסיף עוד ועוד, ולרמוז באוזנו שהישיבה 
 שהעניקה לו את המצלצלין...היא זו 

אדם שמתנהג לפי דרך התורה, הקב״ה נותן לו פיקחות מיוחדת 
 בכדי שגם הגוי הרשע ביותר יתמוסס בפניו...

על הרה״ק רבי יואל מסאטמר זי״ע מסופר, שכאשר עלה לכהן 
כרב בסאטמר, התלוננו בפניו עסקני העיר על אחד ממושלי 

ישראל כמה וכמה העיר שנתפרסם ברשעותו והרע לבני 
פעמים. אמר להם הרבי בדרך צחות: ״שיראו אם למושל יש 
ידיים, כי אז יוכל לקחת בהם מתנת כסף, אז בוודאי יכולים 
לשחדו, כי הלא בשביל זה יש לגויים ידיים בכדי שיוכלו לקבל 

 שוחד מהיהודים, וימנעו על ידי זה מלהרע ליהודים״...
שאומרים בהגדה של  ואף אמר בדרך צחות שזה הפירוש מה

פסח: ״והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים 
עלינו לכלותינו והקב״ה מצילנו מידם״, והכוונה שהרשעים 
עומדים עלינו לכלותינו והקב״ה מצילנו על ידי שיש להם ידיים, 

  על ידי שיקבלו שוחד בידיהם...
 (אמונה שלמה)

 

 "וייאבק איש עמו" (לב, כה)
 עשו (רש"י) שרו של

בגמרא נחלקו חכמים, האם נדמה לו המלאך כגוי או כתלמיד 
 חכם. 

מעשה ברבי אייזל חריף מסלונים שדיבר עימו רבאיי רפורמי 
פעם אחת זמן רב, לאחר מכן אמר לו רבי אייזל שעכשיו 

 תורצה לו קושיה גדולה בגמרא.
לתמיהת הרבאיי איזו קושיא תורצה, ענה רבי אייזל: חז"ל 

ו לגבי שרו של עשו האם נדמה לו כגוי או כת"ח. ואני נחלק
תמה, הרי יש הבדל ענק בין גוי לתלמיד חכם, איך זה שחז"ל 
נוקטים שתי עמדות כל כך קיצוניות? והתשובה היא פשוטה. 
אחרי שדיברתי איתך אני רואה שיש כזה מצב של חצי גוי וחצי 

 תלמיד חכם. כך שאין כל סתירה...
 

לי רב... ויאמר יעקב... וכי יש ״ויאמר עשו יש 
 יא)-לי כל" (לג, ט

החפץ חיים (על התורה) אומר, כי בשני הפתגמים הללו הביעו 
שניהם את השקפותיהם על העולם הזה. עשו אמר ״יש לי רב" 
כלומר, אמנם יש לי הרבה, אבל מי שיש לו מנה רוצה מאתים, 

נתן  ויעקב אמר ״יש לי כל״ כלומר, לא חסר לי מאומה, עשו
 עיניו בממון ובחמדת העולם ויעקב הסתפק במה שיש לו.

בבן איש חיל (ח״ב קלג) מובא מעשה באדם שהיו לו שני בנים. 
הייתה לו מרגלית יקרה עד מאוד, והוא הניח אותה ביד אחד 
מבניו למשמרת, בלי שאיש ידע על כך. לאחר פטירת האב 

לטול את חלקו ביניהם הבנים את רכושו. אותו בן יכול היה 
המרגלית לעצמו, אבל כיוון שהיה אדם ישר, בא אל אחיו ואמר 

לו: "אבא הפקיד בידי מרגלית זו, והיא שייכת לשנינו. בוא 
ונמכור אותה, ונחלק בינינו את שוויה". אחיו לא היה אדם ישר, 
וכששמע על המרגלית, החליט לקחתה לעצמו. מה עשה? הלך 

ר לאחיו: ״כיון שאתה היית וקנה אבן מלאכותית בפרוטות, ואמ
ישר והוגן וסיפרת לי על המרגלית שברשותך, אספר לך 
שאבינו הפקיד גם ברשותי אבן יקרה. ואם כן איננו חייבים 
למכור את הירושה היקרה, אלא נניח את האבנים הטובות בתוך 

 קופסאות ונטיל בינינו גורל, מי יזכה באבן זו ומי באחרת".
 בר, וכן נעשה״.אמר האח הישר: "טוב הד

יצא האח הנוכל לרחוב, וקנה שתי קופסאות זהות. אחת נתן 
לאחיו. בשניה שם את האבן שלו, ובהיחבא סמן עליה נקודה 
 שחורה, כדי שיכירה. הוא הכין גם שתי פתקאות עם שמותיהם,

ואת הפתקה שלו סמן לאחר הקיפול בנקודה שחורה מכל צד, 
מוכן, אמר לאחיו: ״חכה כדי שיוכל לזהותה. כאשר היה הכל 

כאן, ואני אצא לרחוב להביא שתי עדים, שיעידו על הגורל". 
אמר לו אחיו לשם מה לנו עדים, הלא אנחנו אחים נאמנים, 
ושנינו מסכימים לגורל, נטיל אותו וחסל!" אמר לו: טוב יותר 
לעשות זאת בפני עדים". יצא הנוכל לחפש עדים ואחיו נותר 

הוא הוציא אותן מן הקופסאות ושחק  לבדו עם שתי האבנים.
בהן, כשהוא נהנה לראותן זוהרות בשלל צבעיהן. לאחר מכן 
הכניסן שוב לקופסאות, ומבלי משים הניח את האבן האמיתית 
בקופסה המסומנת בנקודה שחורה, ואת האבן המזויפת 
בקופסה השניה. כעבור שעה קלה חזר אחיו בלווית העדים, 

הם אביהם שתי אבנים, והם החליטו וספר להם כיצד הוריש ל
להפיל עליהם גורל. ואמר להם: "היו עדים גמורים בדבר, 

ואחיו  -והעידו שהגורל נעשה כדין, ואין אחריו טענות ומענות" 
מוחה וקורא: "חדל לך מרוב דברים, מדוע תעשה עסק גדול 
מגורל פשוט?" ענהו הרמאי: "ומה בכך אם נחזק את הדברים 

חזר עליהם שוב.... סוף דבר, הטילו את  ונכפלם?" והוא
הפתקאות, והרמאי מהר לטמון את ידו ולהוציא את הפתקה 
ששמו כתוב בה, ולשים אותה על הקופסה, שאין בה נקודה 
שחורה, שהרי הקופסה בעלת הנקודה היתה שלו ובה הניח את 
האבן המזויפת שברשותו. הניח אחיו את הפתקה השניה על 

אמר הרמאי לעדים: "בכבוד, פתחו את  הקופסה השניה, ואז
הפתקאות וחלקו את הקופסאות, ותהיו עדים בדבר, שהגורל 
נעשה כדת וכדין ואין עליו שום ערעור!" אמרו: "כדבריך כן 
הוא", וחלקו את הקופסאות בין האחים. נהרו פניו של הרמאי 
והוא פתח את קופסתו להשתעשע במרגלית וחשכו עיניו. בידו 

המזויפת, שהרי אחיו השתעשע קודם באבנים, היתה האבן 
והחליף את הקופסאות מבלי משים! הלך לביתו, הכה את 

 ראשו בכותל, ושאג
מה עשיתי! אילו הייתי ישר, הייתי זוכה במחצית שויה של ”

 המרגלית. ועתה אבדתי הכול!..." 
(אמונה שלמה)
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  ""וישלחוישלח""פרשת פרשת  
וירץ עשו לקראתו ויחבקהו וייפול על . שתו עד אחיוגוהוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד "

  ].ד-ג, לג ["צווארו וישקהו ויבכו
כי אנו פונים לגדולים . ל כי אולי אנו בדרגה גבוהה יותר מאשר הדורות הקודמים"בפני הרב שך זצאדם פעם טען 

אלא אנו פחות מוכנים לחשוב , כי אין אנו בדרגה גבוהה יותר, הרב שך השיב. בשאלות רבות כל כך לגבי מה לעשות
הוא היה מודע לכך שאדם הלכוד . כיצד יוכל לעבוד על עצמואלא , האברך שבו מדובר לא שאל מה לעשות .בעצמנו

עיתים קרובות להרוויח לויש באפשרותו , בתוך מצב מסויים או במערכת יחסים מסויימת הוא נעדר אובייקטיביות
  .מנקודת המבט של אדם מן החוץ

אשר לנו , מצב מסוייםבמקום לקבל ,  לשנות את נסיבות חיינו כוחנו– אולי המסר החשוב ביותר מן הסיפור הוא
                   . עים לכך כי לעיתים קרובות אנו משחקים תפקיד מרכזי במצבנודעלינו להיות מו. כנתון, אין שליטה עליו
על האדם להביט , כי כאשר משהו אינו הולך כשורה בחיים האישיים או במערכת יחסים בין אישית, כלל ברזל הוא
  .ה ישירה על עצמוהאדם היחיד אשר יכול לקחת שליט – פנימה אל עצמו
 כמים הפנים לפנים: "נתן לנו החכם מכל אדם עצה בטוחה לשינוי האיכות של כל מערכת יחסים, לפני שנים רבות

 -שינוי שפת הגוף שלנו ושינוי המסרים שאותם אנו מעבירים לסביבה). ט"י, ז"משלי כ" ( כן לב האדם לאדם–
אלא שינוי הדרך , ך שינוי זה אינו רק שאלה של טכניקהא. בהכרח משנים את הדרך שבה אנשים מסתכלים עלינו

  .שבה מסתכל האדם על העולם ועל הזולת
חה של וכ, לחבירו' ההשתחואה מורה על ביטול א, אפשר אולי ללמוד רעיון זה ממה שיעקב אבינו השתחווה לעשיו

  . אותו וינצלו חייועשיו לא ישנא, כ כמים פנים אל פנים"ועי, היתה לעקור את השנאה לעשיופעולה זו 
, הסיפור הבא יבהיר חד משמעית כמה האדם יכול, ועוד כל מיני תירוצים, הרבה אנשים יאמרו שהם לא יכולים

  :רק הוא לא תמיד מודע ורוצה להתבונן על יכולותיו בתחום
בעובד כל מי שלא הכיר את הביטוי חתול ועכבר היה משתמש ,  היה עובד שממש לא הסתדר עם הבוסדבמפעל אח

            . כמובן שהעובד וכמוהו הבוס היו נמנעים ממפגשים מיותרים. ובבוס שלו כדי לתאר מצבי ריב מתמשכים
שיח ענייני ויבש הוביל לכמעט פיטורין ואם , דיונים גלשו למריבות, הגישור והפישור לא עלו יפה, ניסיונות הוויתור

  .פעם היה קצת שקט היה זה שקט שלפני הסערה
הוא החליט להיפרד ,  כל הקיצין והעובד הבחין שהרווחה הנפשית שלו נמצאת בסיכון גבוהכשכלו, יום אחד

  .מהבונוסים הגבוהים שצבר וכמובן מהבוס, מהעבודה, ממשכורת הענק
         ,הוא חשב שאולי בכל אופן כדאי לעשות עוד ניסוי אחד אחרון להסתדר, אבל רגע אחד לפני הצעד הקשה הזה

לשם כך הוא קבע פגישה אצל יועץ עסקי . משכורת עתק שכזוא עבודה כזו טובה בעלת וכי מי יודע אם יצליח למצ
אסף את כל כוחות הנפש שאי פעם היו לו , הוא הודיע על היעדרות ממקום העבודה. עם רקע פסיכולוגי עשיר

  .והתיישב באומץ לפגישת יעוץ
סיים העובד ותלה , נו.  לכל מעללי הבוסהאזין במשך שעה תמימה, שכנראה היה לו גם דוקטורט בהקשבה, היועץ

  ?משהו שיוכל לנרמל את היחסים בינינו, יש לך איזו עצה או תרופה או איזה כלי, עיניים מתחננות
חלק נכבד ממנה תלוי במצבך , הבעיה כולה יכולה להיפתר רק צריך להקדיש לעניין זמן, פתח היועץ ואמר, תראה
  .יפות הומופאטיות  מיוחדות אשר להן מאה אחוזי הצלחהול אוכל לתת לך טכבסיס לטיפ. הנפשי

כשגילה שהבקבוק מרוקן לגמרי . היועץ פתח מגירה ענקית ונקייה ושלף משם בקבוקון לא גדול ונענע אותו קלות
כדי לרקוח אותו אמר היועץ בקול אני . בקבוק ריקההוא פנה לעובד והסביר לו ש. עטו קווים של צער את פניו

מהבקבוק נדף ריח קל שהתערב  .אלו טיפות שמסייעות פלאים, חבל. ערות משפמו של האריהמוכרח שלוש ש
חבל שלא נותרו לי ", העובד התרומם ממקומו מאוכזב, היתה דקה של שתיקה. בריחות ההחמצה שעמדו בחדר

  .אין לי כח להתעסק עם אריות ובוודאי שלא עם שערות השפם שלהם, הרהר, "כמה טיפות
אחר הצהריים כשגמר את . העובד החליט שהוא עוזר לעצמו. ר בחברת הבוס וכאב הלב עשה את שלועוד שבוע עב

הוא שם את בשר הכבש בשק ויצא . הוא ניגש לידיד נעורים וביקש ממנו במחיר מוזל כבש שמת פתאומי, העבודה
עברו שעות אחדות . גבוהענף ומיד טיפס על אחד העצים וישב על הוא הגיע אל היער  .אל היער לחפש את האריה

אבל ברגע שהוא נזכר , הוא כבר התחרט על הכל. היה לו חם והוא הזיע,  הלב דפק,והוא רואה את האריה מתקרב
רק ניגש אל הבשר , האריה המופתע לא חשב הרבה. בבוס שלו הוא התגבר וביד רועדת זרק מראש העץ חתיכת בשר

  . זורקים לו משם עודלעס אותו בתאבון והרים את העיניים לבדוק אם
נשם עמוק עמוק , למחרת קצת יותר עם אומץ חזר האיש אל היער ישב על ענף נמוך יותר הקשיב לדפיקות לבו

כך עשה יום יום במשך ארבעה חודשים כשבכל פעם הוא , והתקרב מעט יותר אל האריה ואז זרק לו את מנת הבשר
  .מצמצם את המרחק בינו לבין האריה

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



לאחר ארבעה חודשים הוא כבר ירד מן העץ והאכיל את האריה מכף ידו כשהוא מתפלל שהאריה לא יטרוף לו את 
  .האריה השבע לא זז ממקומו, כאשר שבע האריה העיז העובד ללטף את רעמתו. התוכניות

,  את שפמוליטף את רעמתו ואז העז ללטף גם, נתן לאריה לאכול מכף ידו, למחרת הצטייד העובד בקופסת זהב
האריה לא זז ממקומו והעובד המבועת סיים  .קצת יותר בעוצמה וקצת יותר לאט ותוך כדי כך הוא תלש שערות

במהירות הוא פתח את קופסת הזהב והניח . הוא גילה שם שלוש שערות, ובחשש פתח את ידו כדי לבדוק את השלל
  .כריז בלי קול שזה הכיבוד של מסיבת הפרידהזרק עוד חטיף בשר לאריה וה. את השערותעל מצע קטיפה שחורה 

מיד כשנכנס אל חדרו התרומם היועץ ממקומו ופתח נרגש . בדרך חזור לביתו הוא מיד סר אל הקליניקה של היועץ
העובד נאנח סיפוק ותיאר עם הרבה צבע את  ...?'איך עשית זאת'שאל , וראה את השערות, את קופסת הזהב

סיכם העובד ובעיניים נוצצות , "זהו. " אחר מהלך עד שהאריה אכל מכף ידוארבעת החודשים בהם התקרב מהלך
  ".עכשיו תן לי סוף סוף את הטיפות הפלא שינרמלו את יחסי עם הבוס: "הוסיף

  ".אתה לא מקבל טיפות פלא! לא: "היועץ נענע ראשו מצד לצד בסירוב ואמר
 חיי יום יום והכל כדי לקבל כמה טיפות בבקבוק נשארתי חודשים על העץ סיכנתי את, אחרי כל מה שעשיתי? מה"

  "?וכעת אתה לא מוכן לרקוח לי אותן
אם הצלחת להתקרב בסבלנות לאריה . אתה לא צריך טיפות וגם לא עצות, לא: "חייך היועץ בנחת וענה במתינות

בוס - עובדתצליח בוודאי לשנות את יחסי ה, אם השכלת לצמצם את המרחק המפחיד והקשה הזה, מסוכן כל כך
  .שלך וליהנות איתו בעבודה יומיומית משותפת

הסיפור הזה מספר שלכל אחד ואחד מאיתנו יש , הסיפורים העצובים של החייםהסיפור הזה מספר את אחד 
רק הבעיה שבדרך , כוחות עצומות ונפלאות כדי להצליח בכל תחום שהוא בוודאי ובוודאי גם בתורה ויראת שמים

או לחפש תרופת פלא , עם האישה, הוא משקיע בלריב עם הבוס – וחותיו לא בכיוון הנכוןכלל האדם משקיע את כ
 הרבה פחות לעשות שלום ולהתאמץ להתנהג כמו ולואפי, לו היה לו שכל היה יכול באותם כוחות ...שאינה קיימת

  .)נצוצות( ...והכל היה בא על מקומו לשלום, שצריך
  .משפטיך תהום רבה ].א, לד[ "ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץץ"

ידעה ברוח . היתה מעוברת בשביעי, חר שילדה לאה אמנו שישה שבטים קדושיםשלא, רבותינו הקדושים מספרים
כולם לא די שילדתי מחצית ממספר , ריבונו של עולם: אמרה. דשה שעתיד יעקב אבינו להוליד שנים עשר בניםוק

יוסף רחל ילדה את , שמעו ממרום לקולה! ותחליף את הריוני בבת, תן לה בן זה? ואילו רחל אחותי עקרה, בניו
שהורתה ולידתה , כמה קדושה וטהורה צריכה להיות בת זו! כמה חסד וחמלה, איזו הקרבה !ולאה ילדה את דינה

! וגדלה בבית אביה הגדול ובצל אחיה הקדושים, בתם של יעקב בחיר האבות ולאה אשת החסד, בקדושה ובחסד
שכם בן . טרגדיה נוראה, אסון שכזה, רהמה ק, ולבסוף! היימצא אדם על פני כדור הארץ שיתאים להיות לה לבעל

איזה כאב לב יש לאב ! למה, למה: וזעקה פורצת ועולה! הלב נקרע, חטף אותה ומתעלל בה, חמור נותן בה עיניו
כל דרכיו ', צדיק הוא ה! אנה תוליך את חרפתה, ולדינה עצמה! לכל האמהות ולשבטי יה, לאם הקדושה, הקדוש
  "!משפטיך תהום רבה", אבל מי יוכל להבין, משפט

. וילדה בת, והנה הוברר שמעוברת היא. שמעון ולוי פשטו על שכם ושחררו את אחותם .אך אין זה מסתיים כאן
  .הלכה לנדוד בעולם. ונטשה, לא השתלבה, חשה הבת חריגה ודחויה

הורד יוסף . ד נמכר יוסףלעב, בן זקוניו האהוב נחטף. וקפץ עליו רוגזו של יוסף, ביקש יעקב לישב בשלווה, עברו שנים
הושלך לבור כלא לעשר . והעלילה עליו עלילת כזב, עמד בניסיון. ונטפלה אליו אותה מרשעת, נלקח לבית פוטיפר, למצרים
היא בת דינה . את אוסנת, ואת מי נשא לאשה. הגיע זמנו לבנות ביתו, בן שלושים היה. ומבית האסורים יצא למלוך, שנים

, שני השבטים הקדושים מנשה ואפריםאת שילדה לו , ובנה יוסף בית עם בת אחותו. עון בבית פוטיפרשנדדה בעולם ומצאה מ
וכך מצאם האב . גדושת הגילולים ומרובת התועבות, שחונכו על ידי הוריהם באורחות בית אבא בתוככי מצרים הטמאה

שמסובב הסיבות הוא , והוברר".  זרעךם אתיוהנה הראה אותי אלק, ראות פניך לא פיללתי: "ואמר, הקדוש ברדתו למצרים
  !ממשפחתו ומבית אביו, והכין ליוסף הצדיק אשה בתוככי מצרים, שתכנן הכל

                      .נדע שיש מי שמוביל את המאורעות. ותוהים לאן כל זה מוביל, הרואים את כל המאורעות העוברים עלינו, ואנו
  .)מעיין השבוע( !ובסוף יתברר שהכל לטובה, יש מי שמנווט

  ].ב, לד[ "נשיא הארץ"
עד שבבוקר אחד , ר לכיתה בכל בוקר משום עצלנותההרבתה לאחש ,ב" מארה10 בת בילדה, ט"שה היה בשנת תשסמע

               , ב"נשיא ארה...לא דרך הצליחה להגיע עד לובדרך , הילדה החליטה שאינה מוותרת... החליטה המורה לגרשה
ורשם בכתב ידו מכתב רשמי , הנשיא נענה לה, למרבה הפלא...  ויכתוב לה מכתב עבור המורה,והתחננה שיתערב בעניינה

  .בו הוא מבקש מהמורה להתחשב בתלמידה ולקבלה בחזרה, מבית הנשיא
  . והורשתה לחזור לכיתתה, מסרה התלמידה את המכתב למורתה, ואכן
מה נעשה שישנם אנשים בעולם שמוכנים (ישנו ערך רב מאד ', נשיא'שנכתב ונחתם בטבעת ה, ידוע שלמכתב שכזה, והנה

          . האיץ האב בבתו שתשוב אל המורה על מנת ליטול בחזרה את המכתב, אשר על כן, )לשלם עבור מכתב כזה הון עתק
הנה ראי נא ! המכתב הלא מיועד עבורי", אולם המורה סירבה להשיבו. פנתה התלמידה וביקשה ממורתה את המכתב בחזרה

, ון שנכמרו רחמיו עליהאך גם התלמידה אינה מוותרת וטוענת שהנשיא רשמו מכי...".  לכבוד המורה-מה שנרשם שראשו 
  ?עם מי הדין ...ובשבילה נרשם המכתב

  . ולכן זכתה בו, אליה הוא נשלח, שכן את המכתב ייעד הנשיא עבורה, בפשטות נראה שהצדק עם המורה
ומסתבר שלא היתה , שבודאי ידע הנשיא היטב כי המכתב שלו שווה הרבה כסף, א אמר"שליטצחק זילברשטיין יר "אולם מו

                     וממילא נראה שהמכתב , אלא הוא רצה להעניק טובה ולשמח את הילדה, יר את המורהלו שום כוונה להעש
   .)והערב נא(!  שייך לילדה

  ,ל"ז רי בת מונירהפא מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל" אסתר זנ יוסף בן"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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. "וישלח יעקב מלאכים לפניו" 
,  

.

.

כי  עבדך  את  עשית  אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטונתי 
. במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות" 

:  

 

. "ויאמר עשו יש לי רב" 

. "ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה" 
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  "השפעת הסביבה" - וישלחפרשת 

 "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו"על הפסוק בפרשתינו 
(לב,יב) כתבו המפרשים כי כאשר יעקב אבינו מגיע לארץ 
ישראל, הוא שולח שליחים אל עשיו אחיו לפייסו. באים 
השליחים ומודיעים לו שעשיו בא נגדו ואיתו ארבע מאות 

וא וביקש: "הצילני איש. מיד התפלל יעקב לקדוש ברוך ה
נא מיד אחי מיד עשיו". ונשאלת השאלה: הרי היה לו 

שוב לא אחי"  "מידליעקב אח אחד, על כן, אחרי שאמר 
מתרץ בעל "בית הלוי"  "מיד עשיו"?היה צריך להוסיף 

שכאשר שמע יעקב שעשיו בא לקראתו הבין שעשיו יתנהג 
גו, עמו באחד משני האופנים, או שילחם עימו במטרה להור

או שיתפייס עימו ויבקש שישבו יחדיו בשלווה. יעקב פחד 
משתי האפשרויות האלה גם יחד. מצד אחד אמנם לא רצה 
להיהרג, אך מצד שני חשש מהתקרבות של עשיו אליו כאח. 
ומכאן מובנת הכפילות בדבריו "הצילני נא מיד אחי מיד 

אנו רואים בהמשך שתפילתו של יעקב נתקבלה  ,ואכן .עשיו"
שלמות. אולם, אם נתבונן היטב נראה כי יעקב הקדים ב

בתפילתו את "הצילני נא מיד אחי" לפני בקשת "מיד עשיו" 
שסכנת ההתקרבות של האח הרשע גדולה ידע ומדוע? יעקב 

יותר מהסכנה של ההריגה. שהרי בעוד עשיו הרשע מהווה 
סכנה לגוף מחמת החשש שמה ייהרג ואז יפסיד כמה שנים 

ולם הזה אך יזכה לעולם הבא, לעומת עשיו של חיים בע
"האוהב" המהווה סכנה לנשמה שהתוצאה שלה היא איבוד 
עולם הבא. ומהחשש שהתקרבות הרשע אל הצדיק עלולה 
להשפיע על הצדיק ומעשיו, גברה הדאגה הראשונה על 
הדאגה השנייה, וכפי שהתבטאו רבותינו על זה באומרם 

זהו שהשתבח יעקב "גדול המחטיאו יותר מההורגו". ו
באומרו "עם לבן גרתי" שהייתי גר עשרים שנה בבית לבן 
הרשע אבל הייתי כגר (נוכרי) אצלו ולא למדתי כלל ממעשיו 
הרעים וממידותיו המושחתות כל זאת ע"י שתרי"ג מצוות 

 ,וזהו לימוד לקח לדורות שלימד אותנו יעקב אבינושמרתי. 
ם ומהשפעתם כיצד להרחיק את בנינו מקרבתם של רשעי

ההורסת והמזיקה על הנפש. ויש לקחת מכאן מוסר השכל 
גדול, שאפילו יעקב אבינו למרות גודלו העצום, ולמרות 
שהוא עצמו כבר עמד בנסיון דומה במשך שנים רבות שגר 
עם לבן ולא למד ממעשיו הרעים ועליו נאמר כי שרית עם 
א אלוקים ותוכל (רש"י בראשית לב, ה), בכל זאת היה יר

ומפחד מעמידה נוספת של נסיון זה של אחווה עם רשע, 
 אנו מכאן עד ועוד שפחד מזה יותר מן המלחמה עמו. רואים

חברה, וכמה צריך להזהר הכמה גדולה השפעתה של 
מחברה רעה, שמורידה את האדם לשאול תחתית...

בספר "בנועם שיח" כתב כי חכמי המוסר והמחשבה  
יים המשפיעים ביותר על לימדונו, כי הגורמים העיקר

תכונותיו, הנהגותיו, נימוסיו ומעשיו של האדם בעבודת ה' 
ובקיום המצוות, הינם תלויים בסביבה אשר בה נותן הוא 
משכנו ובחברה אשר אליה מתחבר. יען כי קשה לו לאדם 
מאד להיות "כזאב בודד ביער" בעת היותו במסגרת כלשהי: 

ות חיים מנותקים חינוכית, משפחתית או סביבתית, לחי
מבני אדם ולהתנכר לכל הסובב אותו. הוא מוכרח, איפוא, 
לפעול בחברתם של בני האדם, כי בעזרתם הוא יכול לתפקד, 
במסגרתם הוא מוצא אפשרות להתבטא, עמם הוא יכול 
לסבול,  ואתם הוא יכול ליהנות. כדי שאלה יקבלו אותו, 

הידמות להם, יושיטו לו יד ואף יעריכו אותו, הוא מוכרח ל
יידחה. לא פלא, איפוא, אם  -להיות כמותם, אם יהיה שונה 

הוא מושפע מן המסגרת שבה הוא נמצא, סופג את רוחה, 
וכבר כתב  תרבותה ומחקה את התנהגותה. רוכש את
להיות נמשך  שטבע האדם (בהלכות דיעות)הרמב"ם 

בדעותיו ובמעשיו אחרי חבריו ואנשי מדינתו. דהיינו: 
שפיעה עליך, גם אם זה לא נראה לך וגם אם אתה הסביבה מ

חושב שההשפעה לא קיימת כלל, זה משפיע רק שההשפעה 
 הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים .לא תמיד מורגשת

 

תה ישיבה ימסופר שלפני מספר שנים הי אלו היטב.
קדושה שיצאה לטיול שנתי, ובערב, אחד מהרבנים נתן 

מבוסס על דברי הרמב"ם  להם שיחת מוסר שעיקרה היה
הנ"ל. הוא הרחיב בדוגמאות, סיפורים, ראיות ומשלים, 
וכולם התחזקו מאוד. לאחר השיחה כאשר התלמידים 

וכי האדם כל כך  –שוחחו ביניהם, חלקם קצת התפלאו 
מושפע מהחברה?! האם לאדם אין אישיות משלו? והם פנו 

ינו אל רבם: "אנחנו רוצים להבין את כוונת דברי רבות
ז"ל!". הרב אמר להם שהוא מוכן לעשות להם ניסוי כדי 
שהם יראו עד כמה הדבר נכון וכמה הם מושפעים! 
התלמידים שמחו והסכימו. הרב ביקש שני תלמידים 
שיהיו איתו ולא ישתתפו בניסוי אלא יכתבו את התוצאות, 

הם יגשו  10:00וכן הוא ביקש מכל התלמידים שבשעה 
בטיול, כל אחד בתורו. כולם חיכו  ל"משרד" המאולתר שלו

בכיליון עיניים, כל התלמידים התכנסו במקום מסויים, 
בדיוק התלמיד הראשון ניגש ל"משרד" של 10:00ובשעה 

הרב. הרב הכין לו דף שבו כתובים תשעה משפטים, כאשר 
בכל משפט המילים שבו אינם מסודרות, כגון "דאגה היום 

סדר את המילים בסדר לו יש רבה". ועל התלמיד היה ל
הנכון. וכך עשו כל התלמידים, כל אחד בתורו ניגש ממקום 
הכינוס למשרד, סידר את המשפטים וחזר לחבריו. בסיום 
הניסוי כולם חיכו לתוצאות. הרב ניגש לתלמידים ואמר 
להם שהניסוי הצליח מעל ומעבר למצופה! התלמידים לא 

ילה שמו לב אבל בכל אחד מתשעת המשפטים היתה מ
כגון: דאגה, טרדה, זקנה, עייפות וכדומה. הרב מדד את 
הזמן שלקח לכל תלמיד להגיע ממקום כינוס התלמידים 
למשרד וכן את הזמן שלקח לו לחזור מהמשרד אחרי 
המטלה למקום הכינוס. סידור אותם המשפטים שבהם 
המילים הללו השפיע עליהם מיידית, כך שהזמן שלקח 

ד" המאולתר עד למקום הכינוס לתלמידים לחזור מ"המשר
שבו היו כל התלמידים, היה כמעט כפול מהזמן שלקח 
להם לבוא ולהגיע למשרד! התלמידים לא כל כך שמו לב 
לתוכן המשפטים, אבל המילים המובאות בהן נכנסו להם 

מודע וגרמו להם להתנהג וללכת בצורה יותר איטית! -לתת
ל חוקר הרב הסביר להם "זה לא רעיון שלי! אלא ש

בארצות הברית", הרב הסביר שהחוקר עשה כמה וכמה 
ניסויים כאלו, וביניהם הוא לקח קבוצת סטודנטים ונתן 
להם להרכיב תשעה משפטים, כשבסיום עליהם היה 
להגיש את הטופס עם המשפטים למזכירה של הניסוי. 
החוקר הקפיד שתמיד יהיה מי שידבר עם המזכירה בזמן 

לה את הטופס. את הסטודנטים  שהסטודנט ירצה להגיש
הוא חילק לשתי קבוצות, לקבוצה הראשונה הוא נתן 
משפטים שבהם כתובים מילים כגון: אומץ, בולט, 
אגרסיבי, ממהר וכו'. ואילו לקבוצה השנייה הוא כתב 
משפטים כמו: סבלנות, אכפתי, רגיש וכו'. התוצאות הראו, 

עסוקה שכל מי שהיה בקבוצה הראשונה וראה שהמזכירה 
המתין מעט כיוון שראה שהיא עסוקה, כדי לא להיות  –

חוצפן, אבל כל הסטודנטים מקבוצה זו המתינו לכל היותר 
חמש דקות. אולם, אנשי הקבוצה השנייה המתינו 

זמן כפול ויותר! כשהמינימום להמתנה היה יותר  בסבלנות
רואים  מחמש דקות, אך רובם המתינו אף זמן כפול מכך!

ה התת מודע שלנו מושפע מדברים חיצוניים! ולכן אנו עד כמ
אנחנו צריכים להיזהר מאוד במה שאנחנו שומעים או 
רואים! כמה צריך לשמור על הילדים, עם איזה חברים הם 

לדברים מסתובבים, לאן הם הולכים ומה הם שומעים. 
הללו ישנה השלכה מעשית. במשך למעלה ממאתיים שנה 

במעין גטו. מאז שפרצה שומרי התורה והמצוות ו חי
ההשכלה, נלחמו גדולי ישראל על כך שנסגור את עצמנו כמה 
שיותר וממילא לא יהיה לנו קשר איתם. התבדלות זו 

 הצליחה עד השנים האחרונות. הגטו הזה נפרץ וכמעט אין
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לנו שליטה על המתרחש. פעם, אדם שרצה להיות לא בסדר 
ולם ראו, כ –היה צריך ללכת לקולנוע, ואם הלך לשם 

וממילא הוא היה מחוץ למחנה. ואם היה מכניס טלוויזיה 
היצר הרע  ,הביתה כולם ידעו והתייחסו אליו בהתאם. כיום

מיני אז לא צריך לצאת  –המציא מכשירים חדשים 
לקולנוע, כי הקולנוע נמצא בתוך הבית ואף אחד לא יודע 
ממנו. שלא לדבר על האינטרנט המכיל בקרבו את כל 

והתועבה של העולם. כך נפרצו חומות הטהרה של  הזוועה
: "הרחק משכן רע באבות וזוהי כוונת התנא. הבית היהודי

ואל תתחבר לרשע" שיזהר מאוד האדם בראש ובראשונה 
להתרחק ממוקד הסכנה של השפעות שליליות מהסביבה 

מעשה שהיה בזמן גזירת הילדים ולא להתחבר כלל לרע. 
קח בנה של אלמנה אחת החטופים לצאר הרוסי כשנל

לשנים ארוכות לצבא הרוסי. פכרה האלמנה האומללה את 
אצבעותיה ונשאה את עיניה לאביה שבשמים ואמרה 
בדמעות: "אנא אבי שבשמים אני מבקשת ממך, בני זה 
מחמד עיני, משוש ליבי וחדוות נשמתי, נחטף על ידי 
ת ערלים בני עוולה. אנא ריבונו של עולם קחהו אליך, טול א

נשמתו הצחורה והכניסה תחת כסא כבודך טרם יפלו בה 
כתמים של חטא על ידי הרשעים האלה שידיחוהו מדרך 
היהדות. מוטב שימות יהודי משיחיה כמו גוי!" האמא 
האלמנה העדיפה שבנה ימות כצדיק ואז היא תזכה לראותו 
בעולם הבא. מה שאין כן, אם יחיה כמו גוי שספק אם 

 .תראה אותו לעולם..
המתאר יהודי אשר עבר הבה ונראה מהסיפור שלפנינו 

 אי שם בערבותבשמירה על יהדותו  ומרים ניסיונות קשים 
או חלילה יגרר יחזיק מעמד האם , הקומניסטית אוזבקיסטן

 אחרי רוח הכפירה ששלטה אז באותם ימים במלוא עוזה...
 

מי לא מכיר את השיר המרגש והמרטיט של רבי יום טוב ארליך,  
ל "יעקב", בחור שנלחם לשמור על יהדותו בערבות אוזבקיסטן, ע

בקצה הנידח של מזרח רוסיה, בשנות מלחמת העולם השניה 
ועמד בניסיון הכביר שנתנסה בו, להינשא לבת אל נכר... אז הנה 
הסיפור, שיש בו מוסר השכל וחיזוק עצום, כפי שסיפרו צאצאיו: 

וחות מעבודה קשה היא עמדה מול נרות השבת, אצבעותיה הנפ
מכסות את עיניה, דמעות זלגו על פניה ללא הרף, מתפללת 
בדבקות מול הנרות המרצדים, יעקב הקטן הביט באמו תוהה על 
מה ולמה הדמעות? "אמא?" שאל אותה כשסיימה להתפלל, 
"אבא, למה את בוכה?". היא נעצה בו מבט, עדיין דומע. "בני 

תלך בדרך הישר,  היקר, אני מתפללת שתמיד, אבל תמיד
שתישאר יהודי אמיתי, שתלמד תורה, שנרווה ממך נחת יהודי". 
"אמא, אשאר תמיד יהודי אמיתי" הבטיח. אמא סיימה להדליק 
את נרות השבת ופנתה לערוך את השולחן. היא לא ידעה, כי 
הבטחה זו תלווה אותו משך שנים רבות. לא ידעה כי תפילתה 

ים, שתחזיק אותו גם ברגעים תצעד אחריו ימים ולילות ארוכ
אפופי יאוש, בשעות ארוכות של בדידות איומה, בחודשים של 
ניתוק מחיים שפויים, בעולם אחר ומבודד. גם הוא לא ידע זאת 
כשהמילים רחשו משפתותיה. יעקב פוטשאו בכיתוב ובהגיה 
היידישאית האמיתית "פאטאש", נולד בבית חסידי וורקא וגדל 

עשרים קילומטרים מוורשא. לבד ממנו רדזימין, כ בעיירה
ומתשעת אחיו ואחיותיו גידלו הוריו עוד ארבעה ילדים יתומים 
שלא נמצא להם בית. שאיפת הוריו היתה שבנם יגדל בתורה. על 

וחצי נשלח יעקב הקטן אל העיירה ברנוביץ, אל  11כן כבר בגיל 
ישיבתו של מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד. שם למד תקופה 
מסויימת ומשם המשיך לסטולין, לישיבה בהנהגת האדמו"ר רבי 
משה מסטולין הי"ד, שנחשבה כמעולה ביותר ובחירי העילויים 
מכל האזור נמנו עם מיטב תלמידיה. מלחמת העולם השנייה 
פרצה כשיעקב נמצא בישיבה בסטולין. תלמידיו, חסידיו, שומעי 

רבי משה  לקחו ושאר בני הקהילה רצו להציל את האדמו"ר
סירב: "אם נגזרה גזירה על העיר איני נוטש הלה מסטולין אך 

אותה, אני אשאר עם בני קהילתי" אמר ונשאר. עם זאת המריץ 
את תלמידיו ואת כל מי שרק יכול היה להימלט על נפשו, ביניהם 
יעקב. יחד עם האדמו"ר נשאר ראש הישיבה הגאון רבי שלמה 

על שם השנים הרבות בהן סליבן המכונה רבי שלמה מתמיד, 
הסתגר בבחרותו בחדר, וכל כולו אש יוקדת של לימוד תורה 
בהתמדה מופלאה. בערב ראש השנה נרצחו כל בני הקהילה 

 שנותרו ובראשם האדמו"ר מסטולין וראש הישיבה הי"ד על
 
 

 , הצטרף13קידוש ה'. הנער הצעיר יעקב, שהיה אז רק בן 
ונמלטו לוילנא. באותו  לקבוצת תלמידים שנשמעו להוראת רבם

זמן היתה ליטא עדיין עצמאית ואל בירתה וילנא נקבצו תלמידי 
ישיבות, ראשי ישיבות ומגידי שיעור שגלו מפולין מאימת 
המלחמה ובה המשיכו את לימודם ככל שיכלו. יעקב הצטרף אל 
תלמידי מרן הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל ונשאר איתם עד ערב 

בתש"א. לילה שחור אחד כשעלטה כבדה  פלישת הנאצים לליטא
שררה בחוץ, נאלץ יעקב לברוח גם מוילנא עם קבוצת בחורים מן 
הישיבה. כשהבחורים יצאו לדרך לא ידע מהם איש מה עלה 
בגורל משפחותיהם ולא יכול היה לשוב הביתה. כל שרצו הוא 
להינצל ולהישאר בחיים. הקור המקפיא חדר מבעד לבגדיהם, לא 

נן את הזיעה הנוטפת מפחד. שעות חצות מתקרבת. מצליח לצ
הגרמנים שורצים בכל מקום. הבחורים מתקשרים זה לזה 
בתנועות עיניים בלבד. עליהם לשמור על שקט מוחלט אם רצונם 
להצליח ולעבור את הגבול לאזור שבשליטת ברית המועצות 
(רוסיה). אם ייתפסו, אחת דינם למוות. הם הקפידו לשמור מרחק 

מזה כדי להגדיל את סיכוייהם לשרוד במקרה שמישהו ייתפס. זה 
לפי תוכניתם יגיע כל אחד מהם בדרכו שלו אל מעבר לגבול ושם 
קבעו להיפגש בנקודה מוסכמת ולהמשיך הלאה בדרכם יחד. 
יעקב החל לזחול על האדמה, נע בזהירות מרובה מטר ועוד מטר. 

ריו. ליבו הלם, עוד מספר דקות יעבור את הגבול וייפגש עם חב
רקותיו פעמו, הדקות נדמו כנצח. בסייעתא דשמיא הצליח סוף 
סוף לעבור את הגבול בשלום. זמן מה חלף עד שייצב את נשימתו 
הכבדה. הוא ישב רכון על מקומו ניזהר לא להשמיע קול מיותר, 
מחכה לחבריו. הוא חיכה וחיכה ולפתע קלט שנותר בודד 

שם. מלבד הדי קולות של כלבים בחשיכה הקרה. חבריו לא היו 
ושומרי גבול לא שמע רחש. הם אינם. יעקב איבד את דרכו. 
"יהודי אף פעם לא לבד בעולם" שינן לעצמו שוב ושוב, השתרע 
בין עשבי השדה ושקע בשינה טרופה. עם הזריחה ידע שעליו 
להתרחק מן הגבול במהירות הגדולה ביותר לצאת מטווח 

? הרעב כירסם ך. אך לאיזה כיוון ילשליטתם של שומרי הגבול
בבטנו. הוא סידר את כובעו על ראשו והמשיך לפסוע בלי לדעת 
להיכן. מאזור הגבול בין פולין לברית המועצות החל יעקב במסע 
נדודים מיוסר של ממש לעבר המזרח, מסע של יותר מאלף 

 (משק שיתופי) קילומטר אשר בסופו הגיע אל קולחוז נידח
הרעב הכריח אותו להמשיך לנוע עד שראה  .קיסטןבערבות אוזב

מרחוק כפר. בפחדו להיכנס אל הכפר שמא יעקבו אחריו הרבה 
עיניים חוקרניות, נשאר בפאתי הכפר, שם פגש כפרי שהחזיק 
בידיו אבטיח. יעקב לא ראה מעודו אבטיח ולא הכיר את הפרי 
הזה, אבל הבין שזהו אוכל. מכיוון שלא ידע רוסית השתמש 

תה עדיין במצב טוב ישפת הידיים. הוא הצביע על חולצתו שהיב
לעומת בלויי הסחבות שלבש הכפרי. "עסקת חליפין?" עיניו 
שאלו הכפרי הסכים והעסקה בוצעה. הם החליפו חולצות, יעקב 
עזב את המקום לבוש חולצה בלוייה אך עם אבטיח גדול. הוא לא 

יחו לאכול את הכיר את הפרי והרעב ששלט בו ללא רחמים הכר
הפרי על קליפתו. אחר כך שכב בשדה משך כל הלילה, מתפתל 
מכאבי  בטן איומים... הוא המשיך להסתובב פה ושם בכפר, 
מחפש מזון. ככל ילד שמפתח חושים דווקא בזמני מצוקה שם לב 
כי ביום השוק בכפר אנשים עוברים מדוכן לדוכן וכשהם אומרים 

להם טעימה. יעקב קלט את מילה מסויימת בעל הדוכן מגיש 
המילה והחל לנוע בין הדוכנים ולומר לכל רוכל את המילה ההיא. 
כאשר המוכרים נתנו לו טעימות הוא עיווה את פניו כאחד בלתי 
מרוצה מטיב הסחורה והמשיך לנוע בין הדוכנים. ביום השוק 
שבוע אחר כך כבר תפסו הרוכלים את התכסיס וגירשו אותו משם 

שעברו מספר ימים ואוכל לא בא אל פיו החליט בצעקות... מ
להיכנס לכפר קטן אחד, שם הסתובב כמעט גווע מרעב, מחפש 
משהו לאכול או מישהו שירחם עליו. עכשיו היה נראה כנווד. 
שזוף, מוזנח, שערו גדל פרא. כעבור שעה הרחוב החל להסתובב 

ף. מול עיניו ועיגולים שחורים ריצדו מכל הכיוונים. הוא התעל
כשהתעורר הכל מסביבו היה שחור. לילה? לילה אפל כל כך? 
הוא לא ראה כלום! פחד איום חילחל בו, האם התעוור? הוא 
החל לזחול על ארבע, לגשש את דרכו. ואז שמע את קולה של 
הזקנה. היא הבחינה בבחור המבוהל שידיו מגששות בחרדה, 

ה הקטנה, והבינה שאיננו רואה. ברחמיה הובילה אותו אל בקתת
 הגישה לפניו אוכל, אולם יעקב לא נגע רק בלחם וירקות, אחר כך

 
 



הציעה לו מיטה. יעקב כבר שכח טעם של מיטה, מתי ישן במיטה  
בפעם האחרונה? דמעות זלגו מעיניו כשחשב שגורלו נחרץ 
לעיוורון. מה יעשה? עייפותו הרבה הכריעה אותו והוא שקע 

נה בבחור העיוור (ולא בתרדמה עמוקה. שבועיים טיפלה הזק
ידעה על יהדותו). הוא אכל ושתה וישן ובכה, אך ראייתו חזרה 

בוקר אחד כשהתעורר. לא היה מאושר ממנו. העיוורון היה אליו 
זמני, מרעב ומתת תזונה. אלוקים שלח לו מלאך בצורת זקנה 
כפרית שטיפלה בו עד שחזר לאיתנו. הוא לא ידע איך להודות לה 

איכשהו, . חייו. עתה היה עליו להמשיך בדרכועל שהצילה את 
אחרי חודשי נדודים ארוכים מכפר לכפר וברכבות ארוכות, הגיע 
לבסוף אל מחוז חפצו, לאוזבקיסטן, שהיתה יעד לפליטים רבים 
מיהדות פולין ורוסיה. מכיוון שמדינה זו היתה מרוחקת מאוד 

לא  מקווי המלחמה, התייחסו אליה הרוסים בשוויון נפש. שם
יכלו הפליטים להזיק למאמצי המלחמה. בדרכו הארוכה 
לאוזבקיסטן השתנה מראהו של יעקב לחלוטין. הוא התבגר 
ונעשה בחור צעיר וחסון. את לחמו הרוויח כעובד חקלאות זמני 
הנודד בין משקי איכרים, ובמשך הזמן התחזק גופו ונעשה מוצק 

דד ושרירי. יד ההשגחה הובילה אותו אל קולחוז מבו
באוזבקיסטן, מקום שכוח ונידח, שתושביו המוסלמים אינם 
מתעניינים בשום נושא חוץ מעבודתם ורווחיהם וסגנון חייהם 
השבטי. אנשי הקולחוז ראו מולם פליט מלחמה צעיר, איתן, 
המסוגל לכל עבודה, ובשל כך ותו לא הסכימו לקחתו. כל מה 

דות שניתן הנה תוספת של זוג ידיים עוב –שחשבו עליו היה 
לנצלן ללא תמורה רבה. בבואו סימן להם בשפת הידיים כי הוא 
רעב, ומיד הניחו לפניו כיכר לחם. ויעקב? הוא ראה מולו חבורת 
מוסלמים פרימיטיביים, אנאלפביתיים, קשוחים ומאיימים. חושיו 
אמרו לו שעליו להשתדל לעבוד במלוא יכולתו, לא להתבלט 

נאים אלה יניחו לו לשרוד. ויעקב, ולהסכים איתם בכל. אולי בת
בחור יהודי מבית טוב, נאלץ להתמודד לבדו עם חיים קשים 
ואלמוניים בכפר נידח, שאנשיו אכזרים וחיים בתנאים הירודים 
ביותר. תקוותו היתה להישאר שם בחיים עד שהמלחמה תחלוף, 
או אז יצא לדרכו חזרה אל עיר מולדתו, לחפש אם נותר משהו או 

מעברו. האוזבקים הפראיים תפסו שהעובד החדש יודע מישהו 
את אשר לפניו. מבחינתם אפילו לא היה לו תחליף. הוא למד 
לנהוג בטרקטור, התפקיד הקשה והמורכב ביותר בקולחוז, ונעשה 
לנהג המובחר שלהם, שיכול גם לתקן כל תקלה במכשיר. הילד 

ל מעט היהודי המפונק, היה קם כל בוקר מתפלל בזריזות, אוכ
ואחר כך עסק במשך כל שעות היום בעבודה פיזית קשה ומפרכת, 
שמתאימה לעובדי אדמה ותיקים וקשוחים. מפחד הפועלים 
הגברתנים ישן בלילות לבדו בפינה קטנה שסידר לעצמו ובה חי 
בבדידות. חודשים עברו ויעקב מחזיק עדיין מעמד ומייחל 

ם ימים בקולחוז באותלימים סיפר כי לשינוי, לסיום המלחמה. 
היה יוצא לשדות מרוחקים ושוממים לעבד את האדמה. כשמילא 
את מכסת יומו בעבודה עד הערב, נהג ללון שם בשדה ליד 
הטרקטור. סביבו שרצו חיות טרף ולמרות הסכנה הגדולה נותר 
לישון שם, מפחד תושבי הקולחוז. הוא היה שוכב בין הקוצים 

י פעם, כשהבחין בזאב או כשגפרורים ומיכל נפט לצידו. מיד
בחיה טורפת אחרת היה מדליק מיד אש והחיה המסוכנת ברחה. 
"מעולם לא התרגלתי לאותם קוצים, הם כאבו כל פעם מחדש" 
העיד. ימים ארוכים לא החליף את בגדיו ושכב בשדה, בלילות, 
מוכה יגון. הוא סיפר איך בבדידותו ניסה לשחזר את שעות 

... ולחזור על מה שזכר, מאותם ימים הלימוד המענגות בישיבה
קסומים... ואיך היה מתעל את מחשבותיו הנוגות לעבודה פיזית 
מלווה בנעימות ישנות ובגעגועים. יום אחד בשעת צהריים, כאשר 
ישב בתא הטרקטור, פשטה בכל עצמותיו עייפות. עיניו כמעט 
ונעצמו. הוא החנה את הטרקטור, השעין את ראשו על ההגה 

ט לחטוף תנומה קלה. ידע שלא יתפסו אותו בקלקלתו כי והחלי
חנה בשדה מרוחק מאוד מן הקולחוז. מנהל העבודה לא ישים לב 
לשעת הנופש הקצרה. בחלומו ראה את אמו מדליקה נרות, ראה 
אותה ממש, את נרות השבת המרצדים, את אורם הזוהר, את 
אצבעותיה הנפוחות מלישת הבצק, את שפתיה הממלמלות 

ילה. ראה את עצמו כילד קטן ניגש לאמא ושואל אותה למה תפ
היא בוכה, למה אצבעותיה נפוחות. וראה גם את אמו מסתכלת 

אני יעקב, אליו בעינים דומעות, אבל לא מכאב, אלא מתפילה "
 מבקשת שתגדל יהודי, שתמיד תלך בדרך הישר". יהודי... תישאר

 
 

ף זיעה, רטט של יהודי... תלך בדרך הישר... יעקב התעורר שטו
געגוע בכל גופו. כשראשו התרומם הבחין בזוג עיניים זאביות 
לוטשות אליו מבט. הוא מיהר להצית את האש שכבתה בזמן 
שנרדם. הזאב ברח. לא נותר ליעקב אלא להודות לאמו על 
שהצילה אותו גם עכשיו, ממרחק אלפי מילין. "קולחוז" הוא 

והיה פרי האידיאולוגיה  ברוסית קיצור של המילים משק שיתופי
הקומוניסטית בברית המועצות. לאחר המהפכה הלאים הממשל 
בכפיה את המשקים הפרטיים והכריח את בעליהם להפוך לחברים 
בחווה שיתופית גדולה אחת. רווחי החווה התחלקו שווה בשווה 
בין החברים. חברי הקולחוז הפכו אם כן לעובדי מדינה. עם זאת, 

להחזיק לצריכה משפחתית משק פרטי קטן,  כל חבר היה רשאי
שהעבודה בו היתה על חשבון זמנו הפנוי. על כל קולחוז הושתה 
מיכסת ייצור חקלאי, אותה התחייב לספק לממשלה. רק עודפי 
תוצרת נשארו בידי הקולחוז, אותם מכרו החברים או השתמשו 
בהם. הקולחוזים היו שנואים על האיכרים ונחלו כישלון חרוץ 

חינה כלכלית. במחקרים משנות השבעים התגלה לשלטון מב
 15הסובייטי כי התפוקה במשקים הביתיים הזעירים היתה פי 

מהתפוקה בקולחוזים הגדולים. עם נפילת ברית המועצות 
התבטלו הקולחוזים והופרטו. בזמנו של יעקב, כל חבר קולחוז 
 קיבל כחלק משכרו תלושים לרכישת מזון. תמורת תלושי מזון

מסויימים אפשר היה לרכוש בשר, ויעקב, שהתנזר כמובן 
מאכילת בשר, שמר את התלושים וקיווה לעשות בהם שימוש 
שיעזור לו בעתיד. אותם תלושי מזון שחסך אכן הצילו את חייו 

דל הניסיונות והקשיים שעמדו בפני ובהמשך. אין לתאר את ג
קפיד יעקב. הוא הסתיר בכל כוחו את עובדת יהדותו, אבל ה

לחבוש כובע פועלים מבלי להיחשד כיהודי. איש מבין האוזבקים 
לא יכול היה לנחש לאיזה עם הוא שייך. מצוות השתדל לקיים 
בסתר ככל יכולתו. הוא הקפיד לסמן מידי יום את התאריך כדי 
שיצליח באופן כלשהו לשמור שבת, לדעת מתי החגים. במשך 

הסתכסך, אך שמר  הזמן הצליח להתחבב על כולם. מעולם לא
ככל האפשר על מרחק בינו לבין הפועלים שבמחיצתם עבד ועל 
פיהם ניהל את עבודתו, שכן פגיעתם היתה רעה. הם מצידם 
התרגלו להעריך את הבחור השקט והחרוץ, שלא דרש דבר 
לעצמו. מפה לשם החלו להגיע אל הקולחוז המרוחק שמועות 

יומיומי ביהודים. מחרידות, מסמרות שיער, על הטבח הנאצי ה
יעקב הקשיב לסיפורים בחלחלה וליבו נחמץ. מה קרה 
למשפחתו? מתי יצא מן המקום הזה? מה קורה ליהודים בעולם? 
פחד מפני הבלתי נודע אפף אותו. לפעמים, כשהיתה שורה עליו 
הרוח ונפשו יצאה מחרדות ומגעגועים עזים אל הוריו, אל ימי 

ז נטל מפוחית שהשיג איכשהו הישיבה, אל השיעורים בישיבה, א
בקולחוז ופצח בניגון עצוב כשהוא יושב מול מדורה בוערת. 
באותן שעות קסומות, שצליל נוגה היה מתלווה להן, אהבו תושבי 
הקולחוז להתאסף סביבו בחצי גורן. בהערצה דוממת עקבו אחר 
הצלילים המתוקים שיצאו מלב חתום, כשרק תוי מפוחית 

דשים הארוכים לשהותו שם רזה מאוד, גם משמשים לו לפה. בחו
בגלל שניזון על פי רוב מפירות וירקות, שלא היו בשפע. בכל זאת 
המשיך לעבוד בשדות על הטרקטור. תוך כדי תימרון בין תלמי 
השדה היה משנן לעצמו בעל פה סוגיות אותן זכר מן הישיבה. 

ראש  ערב אחד ניגשו אליו מספר בריונים אוזבקים והודיעו לו כי
הקולחוז מבקש להיפגש איתו. ראש הקולחוז ניהל את החווה ביד 
רמה ומעמדו היה למעשה כעין זה של ראש שבט. שליט כל יכול 
שאיזכור שמו בלבד הפיל את חיתתו על כולם. הלה קיבל את 
יעקב במאור פנים ובלי גינונים מיותרים ניגש לעניין "אני רוצה 

גם בהבעת שבח, כי מי יסרב  אותך כחתן לבתי" אמר בתקיפות אך
למחמאה שכזו, להיות חתנו של ראש הקולחוז? ולצד ההצעה 
הפקודה יש גם שכר "אתן לך עדר כבשים עבורה", חייך וציפה 
לראות את הבחור נלהב. בחברה המוסלמית החתן הוא שמשלם 
מוהר לאבי הכלה, והנה ראש הקולחוז הפך את היוצרות והחליט 

ל ידי הבטחה של רכוש אדיר. מי שהיה לפתות אותו לשידוך ע
ברשותו עדר כבשים נחשב לעשיר גדול. יעקב שתק, וכי מה 
ביכולתו לעשות? מי יהין לענות בשלילה להצעה כה קוסמת של 
ראש הקולחוז? זה היה שאלה של חיים ומוות, וראש הקולחוז 
קיבל את שתיקתו כהודאה. "אם כן, בעוד שבוע נחגוג את מסיבת 

" אמר וטפח על כתפו. "אתה תהיה החתן שלי" אמר לו האירוסין
 מאושר, ויעקב חזר אל פינתו המום. הידיעה פשטה במהירות

 
 



ברחבי הקולחוז. "בר מזל אתה" הביטו בו כולם בקנאה, אך מתוך  
הבנה ליתרונות שמצא בו ראש הקולחוז. בחור עובד בהגינות, 

גם את ליבו עדין נפש, שצלילי המוזיקה שלו כבשו את לב כולם. 
של ראש הקולחוז. בלילות הבאים התהפך יעקב על משכבו 
וחלומות פקדוהו מכל כיוון. יהודים נכחדים באירופה, הוא לבד 
בעולם, ראש הקולחוז מושיט לו יד ומציע לו חיים חדשים, 
ביטחון כלכלי, ביטחון פיזי, אף אחד לא יעז להתקרב אליו. יעקב 

אם יסרב דינו ייחרץ בוודאי לרעה.  מזיע, עצמותיו נוקשות זו לזו.
יעקב לא יכול להירדם בלילות. מרחוק יללת התנים בשממות 

קרבת. תסביב, קולות האנשים שטורחים על סעודת האירוסין המ
ושוב ליבו דואב. הוא אינו יודע לאן ילך והיכן ימצא את עצמו 

מופיעה אמא כאשר באחת הלילות הוא נרדם  ,בעוד יממה. והנה
, עומדת מול נרות השבת, אצבעותיה נפוחות. "אני בחלומו

מתפללת בני, שתישאר יהודי נאמן ותלך בדרך התורה 
והמצוות"... יעקב מתעורר אחוז אימה ופחד. הוא חייב לברוח 
מכאן. הוא קיבל כוחות עלומים בעקבות החלום הזה שעליו 
להתגבר בכל מחיר על הניסיון המר והקשה שהוא נתון בו, הוא 

לברוח. גם אם הוא היהודי האחרון שנותר לפליטה בכל  חייב
העולם אסור לו להתחתן עם נוכריה. הפחד לופת אותו, אבל הוא 
יודע כבר שעליו לפעול. "מאין יבוא עזרי?" שפתיו החלו למלמל 
תפילה. ואז הוא נזכר וידע מה יעשה: שלף ממחבואם את תלושי 

וכים. בארבע הבשר הרבים בהם לא השתמש לאורך חודשים אר
לפנות בוקר הוא שומע מטוס זעיר נוחת לא רחוק. פעם בחודש 
נחת המטוס בקולחוז והביא אספקה מבחוץ. יעקב ארב לטייס, 
ניגש אליו והגיש לו את תלושי הבשר היקרים מפז. "תוציא אותי 
מכאן, התלושים שלך" התחנן. הטייס הסכים להחביא את יעקב 

ין שהוא מצליח להימלט מן בתא המטען הקטן. יעקב לא האמ
המקום הזה כששלח מבט אחרון אל הקולחוז בו בילה זמן כה רב. 
"אמא, אני חוזר הביתה" דמעות זלגו מעיניו. הוא לא חזר הביתה. 
עם סיום המלחמה, כשהצבא הרוסי סיים את כיבוש פולין, נפתחו 
שעריה ויעקב, כרבים אחרים, רצה לחזור לעיר מולדתו ולחפש 

שריד מבני משפחתו. הוא גם חלם לחזור לבית הוריו.  אם נשאר
בדרכו לשם פגש מכר מן העבר. "אל תחזור לשם" הזהיר אותו 

ים נסעו לביתם ונהרגו על ידי השכנים הפולנים, שהשתלטו "רב
בינתיים על רכושם". במקום זה חיפש ריכוזי פליטים יהודיים 
ומצא אחד כזה. שם מצא כמה מחבריו ועכשיו חידש עמם את 
הקשר. תוך תקופה קצרה חזר להיות בחור ישיבה מן המניין. 

חיו ניצל יעקב יצר קשר עם אגודת ישראל ומשם מסרו לו כי א
והוא נמצא בצרפת. הוא הודיע לאחיו שנשאר בחיים וזה דאג 

 לשלוח לו דמי נסיעה ואישור כניסה לצרפת. למוד תלאות הגיע

יעקב לצרפת, כואב את הוריו הנרצחים, את אחיו שנספו, את כל 
קדושי עם ישראל שנרצחו. בצרפת הצטרף לישיבה שנפתחה. שם 

יתה ניצולת שואה אף היא, גם השתדך עם אשתו יענטל. אשתו ה
את כל בני שם שנשארה בחיים אחרי אושוויץ אך איבדה 

משפחתה. דודה שניצל שלח להביא אותה לצרפת, שם התגוררה 
בפנימיה לבנות. הם עמדו מתחת לחופה, יעקב ניצול בודד 
שהצליח להימלט לאוזבקיסטן עם פרוץ השואה ויענטל אוד 

בילו אותם לחופה. אחים מוצל מתופת אושוויץ. הורים לא הו
ואחיות לא נכחו ביום כלולותיהם. רק זכר כולם ריחף באוויר. בין 
העומדים צפופים סביב האפיריון היו חברי החתן, בודדים וחסרי 

הנשים עמדו בנות חסודות, שתוגה  תמשפחה אף הם. בעזר
נשקפה מעיניהן. בהשתתפותן בשמחה כמו ביקשו לכנס לתוכן 

בין הקרואים נראו לא מעטים שבאו להשתתף פרוטות של נחמה. 
בשמחה בהיותם יהודים שאיבדו את משפחותיהם, את נשיהם, 
בעליהן, ילדיהם. אלה כמו אלה חשו צורך עז לחזק שורש חדש 
שימשיך את שושלת העם היהודי שאך זה עתה עלה עליו הכורת 
וביקש למחקו כליל. רבי יעקב עמד מתחת לחופה ביודעו שהוא 

ית נאמן בישראל, שהתפילות של אמא עומדות להתגשם, מקים ב
מרגיש שיש לה עכשיו נחת שם למעלה בשמים. עם צאת החתן 
והכלה מחדר היחוד, כשוך מעגל הריקודים הראשון, הושלך 
לפתע הס. כולם נתנו את עיניהם באברך חסידי, רבי יום טוב 

ירתו עהרליך קראו לו, לימים מלחין אידישאי וזמר יהודי שקול ש
בוקע מאלפי בתים. "הכרתי את החתן בסמרקנד שבבוכרה (עיר 
הבירה של אוזבקיסטן) אמר רבי יום טוב בעיניים נוצצות, 
"וכתבתי שיר לכבודו, השיר שמספר את סיפור הניסיון שלו". 
"אין אוזבקיסטן" החל רבי יום טוב לשורר את השיר, שבמרוצת 

ותיהם החשופים השנים המיס לבבות. מילות השיר נגעו בלב
והכואבים של באי החתונה. השיר תיאר בצורה ציורית ומושכת 
את הסיפור של יעקב החתן, את הקשיים, את הבדידות, את 
הניסיונות, בערבות אוזבקיסטן, כל אחד מהמשתתפים בחתונה 
נשא בצלמו ובדמותו את כאבו האישי, את הניסיונות המרים 

הבכא. כשסיים רבי יום  שחווה ואת חבלי גאולתו האישית מעמק
טוב לשיר היו משתתפי השמחה באולם הקטן רטובים מדמעות. 
מרן הגאון הרב אהרן קוטלר זצ"ל דאג לשלוח לכל תלמידיו 
לשעבר שניצלו ויזות לאמריקה. גם רבי יעקב ואשתו הצעירה 
קיבלו ויזות ועזבו את צרפת בכיוון אמריקה, שם הקימו משפחה 

כאשר הוא  די חכמים. רבי יעקב נפטרלתפארת, דורות של תלמי
נכדיו וניניו כולם הולכים בדרך ישראל  ,בניולראות את  זוכה
 !.סבא.

 

 
 אחים יקרים!

 

עומד הנער היהודי.  וזך במרכזהטהור והשמן ההוא חג של חינוך בדרך ישראל סבא, עם פך הקרב ובא חנוכה חג ה
הפחד הגדול אינו רק בשעה שהם רודפים אותנו, אלא יותר  .עמיםמחובתנו, איפוא, לזכור, כי לנו יש תרבות אחרת משאר ה

עוד יותר ממה שפחד יעקב מן  –" ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשומכך בשעה שהם מנסים להתקרב אלינו, כמו שאמר יעקב "
תה לעם ישראל נזק גדול הפיגועים שזומם עשו לעשות לו, הוא פחד 'מיד אחי', מן הקירבה היתרה אליו! אמריקה עש

לעומת גרמניה שבה נהרגו  –יותר מן הנזק שנגרם לה בשואה! היא הביאה אותנו למצב של תשעים אחוזי התבוללות 
את לו הגוי ועושה אז יודע לעשות את ה'קידוש', מגיע אינו שישה מליון יהודים. ה'עולם' נוהג לומר: כשיהודי 

כמו  –פשנו עבור טוהר החינוך, ברצותנו להמשיך ולחנך ולהעמיד דורות כמו פעם ה'הבדלה'... מוסרים אנו, איפוא, את נ
 והלוואי ונזכה לכך! ,ואחרים ה'בן איש חי', כמו רבי עקיבא איגר וכמו הרמב"ם

 בברכת התורה 
 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – כוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמיםעלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזי 

 אברהם מלכה – malkaay3@gmail.comבכדי  לקבל את העלון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת 

 , טוהר חיה בת איילה וסף חיים בן חנה,, יצחק בן רחמהי  לרפואת:
 דרור בן מזל,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל,

.רפאל בן אסתר עמליה בת סבוט, סילביה בת ברתה, .ה בת נילידינה חי 
 , הרב אריה אהרון בן שרה, נוסרת אסתר בת טאוס רחל

 רונית בת שושנה.  זיווג במהרה:     תהילה ציפורה בת טליה

 

 ,יוכבד חיה בת ג'נט  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 ושנה שמעה בת סעדה,שיצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה, ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר,

  העלון מוקדש לעילוי נשמת 

 שיח' שערלמשפחת בן אסתר ובכור ז"ל  רונן
  יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לו כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות ישראל. אמן.
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 .פלא זמיר ובו זהב כלוב ההי, לגן הפתוח בחלון, המלך בארמון     נקודה למחשבה
 ומזונו, טהור זהב פיתוחי שכולו במעון המתגורר אחיהם של בכבודו לראות ובאו לזמיר אשר הפעמונים קול סלסולי את הציפורים שמעו
 מרעה לא, מקור תסבול לא, המלך שולחן על סמוך שאתה אשריך, חלקך טוב מה אשריך: “ ואמרו פצחו .זהב בכלי המלך כיד לו ניתן
 לפרוש ביכולתי אין אם, הרב ובמזון מזהב בכלוב לי בצע מה,  “: “ מר בקול וענה קולם את הזמיר שמע. מצמא ולא
 מי יתנדב לו: “הזמיר אמר. להסכמה בראשם ונענעו הציפורים שמעו, מחסור לחיי אני מוכן.נשללה וחירותי אני כלא אסיר אלא, כנף

 אולי? קרני אשר האסון על לה ויודיע ילך מי. הארז עץ על הלבן ביער המקננת, מאוד חכמה אחות לי ההנ – טובה עימי ויעשה מכם
 הזמיר אחות את מצאה, הלבן היער אל עפה היא. אחת ציפור של רחמיה נכמרו!” בינה להורותני תוכל אולי, עצה לי לעוץ תוכל
 ארצה העץ מצמרת ונפלה הערב שירה את מלשיר פסקה, הנוראה ההבשור את האחות כשמוע. לאחיה קרה אשר האסון על לה ובישרה

 לה סיפרת? אחותי אצל ההיית: “ושאל הזמיר אותה ראה.  חזרה ועפה כנפיה פרשה, הקטנה הציפור נבהלה. – –
 ".דברי, תפחדי אל" הזמיר בה דחק" לי נא הגידי. "דבר ענתה ולא הציפור נאנחה?” סיפורי את

 

 והדואגים בו המטפלים, המלך עבדי. שתה לא ומים אכל לא זרעונים. מרה והתאבל הזמיר נבעת .ארע אשר את בעצב ציפורה ספרה
". אנושה מחלתו: “המלך עבדי אמרו. פסקה ושירתו דום נאלם הזמיר!” הזמיר הוא חולה: “ואמרו בו שחל בשינוי הבחינו, לרווחתו

, ואז... החוצה גופתו את והשליכו הכלוב שער את המלך עבדי פתחו. חיים רוח בלא כלובה קרקרעית על מוטל הזמיר נמצא אחד בוקר
 צמרת אל, הלבן היער... אל הישר עף הוא. הוד וכלו נהדר שיר ומפיו למרומים ודאה כנפיים פרש, ,, לפתע

 !וחופש דרור חיי יחיה ואז – כמת עצמו שיעשה. לו יעצה אשר העצה על לה והודה באחותו שם פגש, הארז
 

 ואם, יעוף כחלום הזה העולם הן.”עצמו את ימית“ - השיבוהו?” ויחיה האדם יעשה מה: “ששאלם מוקדון לאלכסנדר חכמים שאמרו זהו
 להתעלות יוכל מתי – ו כמוהו הרי, ולשתיה לאכילה, לדיור ממון לכנוס, לביתנו טרף להביא החיים כל יאסוף האדם

 ? עימו יקח מה? יעלה במה – למרום ויעלה היום וכשיגיע? רוחני עושר יכנוס מתי? רוחנית עלותהת
 לקנות, ולכנוס לאסוף הקדחתני המירוץ בעד נעצור. העולם מהבלי" עצמנו את נמית" שבו ת את  הבורא לנו נתן כן על

 (העורך)  .רוחני ואושר נצח לחירות הדרך את נפלס ובכך, לרוחניות נקדיש שאותו יום, ולמכור

 מופלא וגאון שקדן היה מחד ל"זצ שרבאני ראובן רבי
 ל חיל איש היה ומאידך, חטאין דחיל
 בצילו להסתופף זכינו עת בשנים עשרות לפני, שיעור לאין

 שמחת משפיע היה כיצד 'ירושלים יקירי' 'הק בישיבה
 , לבורא וגעגועים באהבה התלמידים על התורה

 מרנן רביתינו אצל ראה כך כי, אומר שהיה וכפי
 לאין שמחה שאול אבא צ"והגרב צדקה י"הדר

היה צ"הגרב של השיעור בשמחה היה הכל והתפילה התורה. קץ
 צדקה י"הגר של השיעור אבל ל של ברצף כולו

 , ומעשיות בסיפורים מתובל היה
 .בעושיו ישראל ישמח' בה שמחה. בשמחה  והכל

  הגאון היה קשה מחלה לאחר
 חלש ל"זצ שאול אבא ציון בן רבי

 אותו הזמין. משותקת היתה ורגלו מאוד
 בנו של דו תלמידו
יכול אני איך: "הרב אמר. בביתו שנערכה
 של הם, שלי אינם שלי החיים הרי, לסרב
 התפילות בזכות, .. הציבור
 ששהיתם לי תםשעזר העזרה בזכות, שלכם
 ." לבוא חייב אני ולכן, החולים בבית איתי

 

 ובא ה עלה, רגלו את הרב גרר
 .בשמחה להשתתף

 כדורייצחק  הגאון הרב ישב ישיש מלילות דדבאח
 ולמד' יוסף פורת'מ אברכים קבוצת עם התה בחדרזצ"ל 
 ותיקון הלימוד לאחר. שבת הלכות על' החיים כף' איתם
 המרפסת על עוברים, הביתה כהרגלי אותו מלווה אני, חצות

. למדרגות שהגענו עד, לדוד שושנים של הארוכה
, ונעצר עיניו את תאוםפ סגר הוא המרפסת סוף לקראת
. טוב היה לא האוכל אולי, משהו לו שקרה חשבתי, נבהלתי

 . שקט, שקט: ענה הוא. שאלתי? קרה מה
 

 הוא מכן לאחר. ך כך לעמוד ונשאר
? פנחס איפה שואל הוא כשחזרנו. לישיבה תחזור, לי אמר

 לפני שבת הלכות איתו שלמדו האברכים כל?משה איפה
. תשובה לי יש: להם אומר והוא בחזרה לכולם נוקרא. דקות

 מצאו ולא ' 'החיים כף' כשלמדו, התברר
: אמר הרב אבל. בה לעיין יחזרו שלמחרת והחליטו, תשובה
 הדקות בשתי. אמר? תשובה ללא יישאר' החיים כף' מורנו

 '; ישות' בבחינת היא אהבה .תשובה מצא שעמד
 ביטוי כאן ויש, עליו האהוב לדבר נמשך האדם

 . שלו-לרצונותיו
 עההכנ של נפשית תנועה היא , , לעומתה
 למי לגמרי ם האדם, וביטול

 .מפניו ירא שהוא

 יהודה חכם החל השנים עם
 בישיבתו תורה להרביץזצ"ל  מוצפי

 יהודה רבי ש"ע' יהודה מנחת'
) שמו על נקרא הרב וגם( ל"זצ פתיה

 בחביבות.רבות שנים עמד בראשה
 אף' הגמ את מלמד  היה מיוחדת
 כפיים עמלי ליהודים סבוכות בסוגיות

 .שיבה ואנשי
  זו שכן.ם בהם ונוהג
 .המדומה מהכבוד וריחוק הענוו מהותו

 נפשה בטוב תלין וזרעה ירש ארץ           ל) (ראשל)                 העלון לעילוי נשמת 

 הפרנסה שדאגת וכיון
, התורה עסק מבטלת

 מבטיחה שהתורה מצינו
 כדי 

 ללמוד בידם ספק שיהא
 , ודאגות טרדות ללא
 הייתה" שנאמר כמו

  "רסוח כאוניות
 על שמדובר י''רש ופירש

 שמביאה התורה
 . ומזון ברכה ללומדיה

 

 יהודה רבי פירש וכן
 הייתה''ל זצ" החסיד
 –' רביסוח כאוניות

 לעוסקים מזמין ה''הקב
 כל בתורה ולילה יומם

 שיעסוק וכל צרכיהם
 ה''הקב תדיר בתורה

 מרחוק מלאכים לו שולח
 ו לו להביא

 .לחם נקראת תורה לכך

יעקב התפלל שמידת הענווה תהיה 
אצלו מצד חסדי ה' ולא חלילה מפני 

 וצער. ייסורים

 אדם כמו בצל, 
 כשמקלפים את כל קליפותיו 

 

 נשארת רק הדמעה.

יעוד חיי 
 האדם 

 הוא 
 עשיית 

 רצון 
 הבורא
  יתברך,

 
ההתקרבות 

אליו 
והדבקות 

 בו.

שיש לו אומנות, או  הנראה 
להתפרנס כדי חייו ולא  קצת משא ומתן

להתעשר, ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו 
ולומד בדברי  

 תורה, הוא הנקרא תורתו אומנותו.   



 

כאשר חזרתי מארוע  אתמולל
שוטר עצר אותי על משפחתי 

 מהירות מופרזת.
א ניגש אלי ואמר: "אני מחכה וה

  פה כל היום לנהגים כמוך"
 

 ": "ואמרתי ל
".. 

hamaor.netכל העלונים: 

ה"  י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ּגַ ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים..ּכֹה ָאַמר ַעְבּדְ ׁשְ  "ַוּיִ
 

ג מצוות שמרתי ולא ותרי" -(מדרש אגדה, הובא ברש"י) עם לבן גרתי  „ר˘ו רבו˙ינו
למדתי ממעשיו הרעים. וצריך להבין, מה לו לעשו אם יעקב שמר תרי"ג מצוות או לא, 
הרי הוא בא להילחם עמו כעת, וכיצד יפחיד וירתיע אותו הבשורה ששמר יעקב תרי"ג 

 מצוות, מדוע טענה זו של יעקב תמנע ותעצור את עשו מלצאת נגדו למלחמה?
 

קב תורה ומצוות כנראה שלא עשה מילואים ולא התאמן אדרבה להיפך, אם שמר יע
באומניות לחימה, ואם כן ודאי חושב עשו שיצליח במלחמה כנגד יעקב, בפרט שעשו 
ֵדי ִמְלָחָמה (שיר השירים ג, ח), כולם  ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלּמְ ּלָ בא עם כל פמליא דיליה, ּכֻ

יָמן, ַאּלּוף אֹוָמר, ַאּלּוף בדרגת אלוף, אין אפילו אחד סגן אלוף או אלוף משנה. .. ַאּלּוף ּתֵ
ה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום (בראשית לו, טו  מג), כולם אלופים!-ְצפֹו, ַאּלּוף ְקַנז.. ֵאּלֶ

רבותינו מבארים שהזכיר לו יעקב אבינו לעשו את מה שאמר יצחק אביהם: "ַהּקֹל  ‡ל‡
ו" (בראשית כז, כב), ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ   קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ

כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין ידי עשו יכולות 
לשלוט בהם, וכשאין קולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הידיים ידי 

 פתיחות).-עשו (בראשית רבה סה, כ, איכה רבה 
 

ר תָּ  -אין את קולו של יעקב אז ידי עשו שולטות  ר˜ ‡ם ֲאׁשֶ ִריד ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ְוָהָיה ּכַ
אֶרָך (בראשית שם, מ), אמר לו יצחק לעשו אם ראית יעקב אחיך פורק עול של  ֵמַעל ַצּוָ

 תורה מעל צוארו, את יכול לו (פסיקתא פרשת תולדות), 
ב אָֹהִלים" (בראשית כה, כז), אם קולו מהדהד בתורה  ם יׁשֵ אבל אם יעקב "ִאיׁש ּתָ

 לות לשלוט.ובמצוות אין ידי עשו יכו

לו יעקב לעשו: "דע לך אחי, קיימתי את כל תרי"ג המצוות בבית לבן ולא  לכן ‡מר
 למדתי ממעשיו הרעים, כל מצווה שבאה לידי קיימתיה במסירות נפש, 

ולכן אינך יכול עלי, ואיני צריך לפחד ממך כלל ועיקר! לא הקלתי בקולו של יעקב, 
דוֹ   ל ְולֹא ָיָסף (דברים ה, יט), אלא הקול נשאר חזק ועומד, קֹול ּגָ

 ולכן צריך אתה לפחד ממני, כיון שלא תוכל עלי!"
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  ניסים בן רימה, נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   לעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,אהרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 סבג, שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

זצ"ל, וביקש  יעקב ישראל קנייבסקי שהיה חולה מאד נכנס לחדרו של אדםם
ון : כיון שתפילתו של החולה מהרב שיתפלל עליו. בתוך כדי הדברים אמר לו הגא

אין  נשמעת, הייתי מציע לך שתתפלל על עצמך ודע לך שאין תפילה החוזרת ריקם.
ולרביע, וגם אם הדבר לא מורגש  למחצה לשליש, ה תפילה

מיד. יש מקרים שהתפילה פועלת לאחר שבוע או שבועיים, חודש או חדשיים, שנה או 
 שנים.  10 -שנים ו 5י ולפעמים אחר שנתיים,

 תו אדם קיבל על עצמו את הדברים, והחלווכאן עצר הרב את דבריו. א
 שנים מאז ביקורו בבית הרב,  10בדיוק לאחר , ו

 נרפא ממחלתו והפך להיות ככל האדם , ..

 תש"הה, טייכן, גרמניה -פינףף
היהודים השבורים במחנות 

לו מסירות העבודה הגרמניים, גי
 נפש גם בטיפול מתים.  

 

שחבריה " "" נוסדה
טיפלו בקבורת מתי ישראל, 

שהתרבו מדי יום ביומו. כל לילה 
טיפלו אנשי ה"חברא קדישא" 
במתים אלה... נעשתה להם 

"טהרה" על פי הלכה, למרות 
הידיעה שלמחרת יועברו הגופות 

ה לשריפה. הכל נעשה
ון לילה, עד ובצנעא מרובה, באיש

 שהרגיש בדבר אחד מאנשי הס.ס.
להתעסק  

 במצווה זו.
"חברות קדישא" אלה פעלו 

במחנות "דירנפורט", "וולפסברג", 
 ו"פינף טייכן".

פגש פעם שד וזה  חיילל
החליט לתת לו במתנה שתי 

משאלות. "אני רוצה מחסנית 
גמרו שהכדורים לעולם לא י

בה", אמר החייל, ומיד 
 הופיעה בידו מחסנית כזו. 

 
את המחסנית  החיילהכניס 

לנשק שלו והחל לירות, 
ובאמת, לא נגמרו הכדורים. 

"וואו", התפעל החייל, 
 "משאלה שניה: 

"... 

אבי שיחי' שבאחד  סיפרר
מהשנים הגיע אורח נכבד מחו"ל 
 לביקור בארץ ישראל והתארח

מקום , 
הגרח"פ מגורי ראש הישיבה
 זצ"ל .  שיינברג

 

והנה לא עבר זמן רב וראש 
קום הישיבה מיהר לבקרו במ

ששהה שם. לקראת סוף הביקור 
התנצל האורח ואמר: למה ראש 

ך הישיבה היה צריך
הרי הייתי מגיע לביתו של , 

 ראש הישיבה בעצמו...

ם את מה שבברכת החודש מהדרים לקיי נהוגג
 שנאמר בסידור "נכון לדעת זמן המולד", 

  "ואילו על מצוות עשה מן התורה "
והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים" אין מהדרים 

כל כך. אחד המשפיעים ביאר את הסיבה: ידיעת 
 יותר... ד המולד 

שתלתה החסידות המאורות המופלאים ביותר,  אחדד
הקדושה ברקיע העם היהודי, היתה דמותו השמיימית של 

מאיר רבנו הקדוש הנשגב, צדיק יסוד עולם, רבי 
. מאור אשר כלול היה מאורות הרבה, זצ"ל מפרימישלאן

ומוקף מכל עבריו בהילה אפופה רז של למעלה מן הטבע. 
שכן, בכל מידותיו ומדרגותיו, בצדקותו כבכוחותיו 

ומבקיע תחומים; אל מעבר  , , העילאיים
 לדפוסים הנהוגים עלי חלד. 

 

דמותו הבהירה של רבנו הקדוש, הפיקה מכלול של נגוהות 
ת זוך עילאיים, אשר קרנו מסגולותיו הנאצלות 

. אישיותו הנעלה מכל רעיון, הפיצה על סביבותיה שלל 
בצדיקים, אחת זהרים, אשר איפיינו את כל המידות שנמנו 

וכולם כאמור בהפלגה: צדקה וחסד, מעל ומעבר  -לאחת
למושגים אנושיים; ענווה, עד קצה הגבול; 

; קדושה ופרישות, כשל מלאך 
מעולמות עליונים; חכמה עמוקה מני ים; צדקות ועבודת ה', 

 עד לאין ערוך ולאין השגה.

 מן השנים הגעתו אליו באחתת
זצ"ל בעת  הגר"ש וולבה

תפילת מנחה גדולה, ועקב 
סיבות טכניות עדין לא סעדתי 
סעודות שבת קדש, ובבוקר רק 

 עשיתי קידוש על מזונות. 
 

 ,וכששמע זאת המשגיח, 
מיד לביתו לסעוד עמו את 

סעודת השבת. אך מכיוון שאצל 
המשגיח זה היה כבר הסעודה 

 השניה באותו היום,
המשגיח כשעה לאחר גמר  

הסעודה היה זה בימי החורף 
הקצרים, לארגן לי אישית 

  
 סעודה שלישית בשבילי.

זצ"ל: עם מרן הגה"ק  משומרי אמוניםשל  הגה"ק הרבי  קשריוו
זצ"ל תקצר היריעה מהכיל, הם אהבו  אבוחציראישראל רבנו 

והעריכו זה לזה בלב ונפש, עד כי הבבא סאלי אמר לו כי הוא רוצה 
לעשות עמו קשר נפשי, והוא מזג שתי כוסות, הוא שתה ביד שלו והרבי 

 . זצ"ל הבבא סאלישתה ביד של 
 

וסיפר הרבי זצ"ל כי ארבע עשרה שנה לפני פטירת הבבא סאלי נתן לו 
ם גדול של כסף וביקש לו כי לאחר מאה ועשרים שנה יאמר עליו סכו

'קדיש' וילמד משניות לעילוי נשמתו. סירבתי לקבל את הכסף, אך 
הבבא סאלי התעקש שאקח את הסכום לטובת הישיבה. כעבור י'ג שנים 

ואכן קיימתי את בקשתו  זנסתלק הקדוש, אז 
, טירה אמרתי 'קדיש' בכל יום, ומשך כל שנה ראשונה שלאחר הפ

 אני אומר 'קדיש' ולומד משניות ביום היארצייט. 

כל -כליל מהעולם הזה מנותקק
ימיו היה לומד תורה מתוך הדחק 

יעקב ובמסירות נפש. הרב 
זצ"ל הוא הקים את  גלינסקי

ישיבת חדרה בהתמסרות מופלא 
מסר את נפשו למענה.הוא היה 

ר מוסר 
עד שכל ההיכל היה  ,

רועש וגועש קול תורה אדיר 
וחזר.בתקופה הראשונה בשנת 

תש"י,היה מגיע פעם בשבוע רק  
לשבת,וכל שבוע היה שוהה 

 ה,ה בחדרה,בבישי
 מכל הנעשה בעולם.

עצלות השתיקה , טובה 
 יותר מעצלות הדיבור .

 

זיע"א, היה  שלמה מזוועהילרבי  הרה"קק
ר הסבל שבני אדם עוברים בעולם: מסביר את פש

,על עבירות שבין אדם למקום יש גיהינום, 

נכדתו של רבנו התאוננה  פעם אחת .
לפניו על בעלה שאינו נוהג בחומרה מסוימת 

שרבנו החמיר בזה מאוד. אמר לה שבשמים לא 
ל שמירת עיניים ישאלו על זה, בשמים ישאלו ע

. ואם קורה שיהודי ת ועל אי גרימת 
עושה איזה עוולה, מחרף, מגדף ומזלזל. צריך 

 לדעת איך להסתכל על זה: 
 

פעם באה לרבנו אישה קשת רוח ופתחה בצעקות 
אליהו ובדברי זלזול נגד רבנו, אמר רבנו לרבי 

זצ"ל מה שהיא צועקת בפני שכואב לה  ראטה
מרן לשוחח ולדבר איתי עד משהו. והתחיל 

 שגילתה לו את צרותיה...

אהבת התורה היא נותנת 
 כוח ללימוד התורה .

 יום שמעניקים 
לך כבוד למטה  
 תדע שהעניקו 

 לך נסיון 
 מלמעלה.



 

 
  שבת שלום  

  
 
 

  
 

  דבר העורך
 ַוֲחמֹור ׁשֹור ִלי ַוְיִהי" :(ע"י המלאכים)פרשתנו, יעקב אומר לעשו ב

 .ו) (לב, "...ְוִׁשְפָחה ְוֶעֶבד ֹצאן
בגדר  אינה ,העני עבור המצוות שמירת :י'ַהֵּגְרֻׁשּנִ  ה'ילקוטבאר

 .שהרי לבו שבור והוא מתפלל תדיר על מילוי צרכיו גדול ניסיון
אז  -מאומה  לו חסר לאשעשיר כגון  טוב, דםלא כאשראולם 

 ר מצוות ולהיות קרוב לה' הוא ניסיון גדול יותרוהניסיון לשמ
ולכאורה, מה הקשר  .שהרי אין לו מחסור ואינו לחוץ לעזרת ה'

: עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות ֵעָׂשול מר יעקבואהנה, לפרשתנו? 
גית צדיק ? הגמרא דנה בסומדועשמרתי, אבל כל זה לא נחשב. 

צדיק גמור,  -ה כי "צדיק וטוב לו נתורע לו ורשע וטוב לו, ומסק
 - 'מגיד מדובנא'אומר ה -צדיק שאינו גמור. כלומר  -צדיק ורע לו 

 סימן שהוא צדיק גמור.  -אם טוב לו והוא עדין צדיק 
: אם תטען שזו לא חכמה ֵעָׂשול באומרו יעקב אבינובעצם מתכוון 

שור 'דע לך שיש לי  -ן שמרתי תרי"ג מצוות שעם לבן גרתי, ועדיי
, הנני עשיר גדול, ובכל זאת שמרתי 'וחמור צאן ועבד ושפחה

 .הן ששמרו עליו מהשפעתו הרעה של לבן-והן תרי"ג מצוות
שנה עם לבן בחרן, ולא הושפע  20שיעקב גר תכן איך יאם כך, 

ולא למדתי ממעשיו  -"עם לבן גרתי" כפי שאומר רש"י: כלל, 
בשינוי  'גרתי', תרי"ג מצוותעל שמר יעקב אבינו  ,אלא ?עיםהר

 מצוות שמרתי. תרי"ג -אותיות 
הכיצד מתגאה ומתפאר יעקב  ,הקשה מרן ה"חפץ חיים" זי"ע

אלא היפוך  - כפי הפשט הפשוטאין הדברים כי ביאר, ו בצדקתו?
הדברים. יעקב אבינו ברוב צדקתו התאונן שלא למד מלבן 

 בצורה מושלמת ודבק ברשעות אםעש ,יםמעשים רע ושבעשות
 במעשיו הטובים - יעקבאך  ,עד כדי השחתה גדולה בנפשו

דרגה  הבאות ההטבה עדיין לא הגיע לשלימות -ובדביקות בטוב 
(קיט,  לבן. שכך כתוב בתהליםאליה הגיע  -של שלימות ברשעות 

 ,מודם יש להחכים ולליביושמהאהיינו  ,"ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני: "צח)
כך אנו  ,בתשוקה וזריזות ן עברותאות את שכשם שהם עושים

 .צריכים לקיים התורה והמצוות בחשק והתלהבות
שנות שהות במחיצתו של  20לאחר איך יתכן ש ,ונשאלת השאלה

ממעשיו הרעים? ואפשר לתרץ  יעקב אבינולבן הרשע לא הושפע 
יבה את עצמו ביש 'קודם הגעתו לחרן 'הטמין כך, שיעקב אבינו

נים, ואומרים חז"ל שהוא לא טעם שינה כל ש 14של שם ועבר 
 בחרן הנוראה אותה תקופה, ובכך הכין עצמו להיות עם החברה

 . הרמאי - יוצא אותיות שבחילופי ,הארמי לבן עם ובעיקר
האם ראיתם אדם שעובד  -אפשר לומר תשובה נוספת  ברם,

לא. ואיך ש בודאי? .ברפת עשרים שנה ומתחיל לעשות "מווו"..
 -יתכן שה"חברה" אינה משפיעה עליו? התשובה היא שמבהמות 

שפע! וכך יעקב, גר עם לבן ולא למד ממעשיו ואין סיכוי שי
התייחסתי ללבן כאילו  -הרעים. מדוע? כי "ויהי לי שור וחמור" 

 !...'חמור'או  'שור'הוא 
חוזק הרוחני והנפשי של יעקב אבינו ונדרשים לאנו לא קרובים 

שהאדם  (פרק ו)בהלכות דעות נו לקיים את דברי הרמב"ם א
ֶדֶר ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל ָאָדם : "שונולה וז מושפע מהחברה בה הוא נמצא

ִלְהיֹות ִנְמָׁש ְּבֵדעֹוָתיו ּוְבַמֲעָׂשיו ַאַחר ֵרָעיו ַוֲחֵבָריו ְונֹוֵהג ְּכִמְנַהג 
ִתַחֵּבר ַלַּצִּדיִקים ִוֵליֵׁשב ֵאֵצל ָצִרי ָאָדם ִלהִ  ,ַאְנֵׁשי ְמִדיָנתֹו. ְלִפיָכ

ד ִמַּמֲעֵׂשיֵהם. ִוִיִתַרֵחק ִמן ָהִרָׁשִעים ֶׁשִּיְלמַ ִּכֵדי  ,ַהֲחָכִמים ָּתִמיד
א  - ַההֹוְלִכים ַּבחֶׁש ֹמה אֹוֵמר ִיְלמַ ְּכֵדי ֶׁש ד ִמַּמֲעֵׂשיֶהם. הּוא ֶׁשְּׁש

 ְוֹרֶעה ְכִסיִלים ֵירֹוַע' ייהפך לחכם)( 'הֹוֵל ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכםכ), (משלי יג
  . ְואֹוֵמר ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ְוגֹו'.רשע)-(ייהפך לרע

כגון באמצע  וכידוע, אדם שבא לבית כנסת שמדברים שם
 , עלול להיכשל גם הוא בכך. התפילה

מאנשי שלומנו,  את ילדנו להזהירחשוב והוא  עוד עניין ויש
לעמוד עלינו א מאותם ילדים שלפעמים הכל נראה 'חלק', אך דוק

על קנקנם שמא דוקא הם יכולים להשפיע לרעה על הילד/ה, 
  עוד דוגמאות למכביר. נןויש

גרים, חיים, לשמור שלא נושפע מהחברה בה אנו לסיכום, עלינו 
לשמור את ילדנו מכל משמר ולדעת  חומרול ועובדים. וקלומדים 

ישמע החכם ויוסיף ו , ועם מי הם 'מתחברים',הם בכל רגע היכן
 לקח.

 
 
 
 
 

 

   

 .ומלחמה תפילה, ,דורון ע"י ,ֵעָׂשו עם ישהפגל מתכונן יעקב .א
 ק.בנהר יבֹ  יעקב מעביר את בני משפחתו ורכושו .ב
 המלאך מבשרו       ומנצח, ) ֵעָׂשורו של (ׂש יעקב נאבק עם מלאך   .ג

 לג).-ב ד(ל , ואיסור אכילת גיד הנשה"ישראל" א בשםֶׁשִּיָּקרֵ   
 ויעקב   ֵעָׂשו שב לארץ אדוםואח"כ  ,נפגש עם ֵעָׂשו יעקב .ד

  (לג). , קונה שדה, ומציב מזבח לה'גיע לשכםמ  
 .(לד)בת יעקב  שכם עם דינה מעשה .ה
 :(לה) בחברון לאביו בואו עד משכם מיציאתו יעקב קורות   .ו

 .נה מזבחבאל  בביתו ,בני יעקב נטהרו ממלחמת שכם .א
 .פטירת רבקה)ת ובזה נרמז( מות דבורה מינקת רבקה .ב
 ה' קורא ליעקב בשם "ישראל" ומבטיח לו את א"י. .ג
 לחם. ביתל בדרך וקבורתה בנימין דתיל עתב רחל פטירת .ד
 ".  "ויהיו בני יעקב שנים עשר חטאו של ראובן, .ה
 וקבורתו במערת המכפלה.אבינו של יצחק  פטירתו .ו

 שימת נשיאי ארץ אדום , רומשפחתוֵעָׂשו  תולדות .ז
 .(פרק לו) ֵׂשִעירושל משפחת ומלכיה 

 

 
 

באהבתה ' פרסבר רבי יצחק הרשקוביץ שליט"א מח סיפר
. יהודי היה זצ"ל) הראש"ל הרב עובדיה יוסףמרן (על  'תמיד תשגה

ים לאחר טיפולים רב .בירושלים שסבל רבות מכאבי רגליים
  .ברכתואת לבקש  זצ"ל מרן ללא הצלחה, נכנס לביתו של

אינני " ?"בני היקר אולי פגעת בעבר במישהושאלו מרן: "
השיב אותו אדם, אבל מרן לא הירפה "נסה להיזכר"  ",זוכר

כי בהיותו ילד צעיר היה  ,ביקש ממנו מרן, ואז נזכר וסיפר
י עליו, ולגלגת יצחקתשבכיתתו ילד עני שנעליו היו קרועות 

אבל "מרן,  הורה, "חפש אותו ובקש ממנו מחילה"אם כך, 
? שואל אותו אדם, הדבר היחיד שאני זוכר "איך אמצא אותו

, הביט בו מרן בעיניים חודרות ואמר לו: "יוסףהוא ששמו 
הבט בי, אני יוסף ואני מוחל לך, מחול לך, מחול לך, ובירכו "

 . "א שובמרן ברפואה שלימה, ואכן הכאבים הלכו לל
, בירושלים 8 עוד סיפר: כשמרן זיע"א היה גר ברח' אלקנה

בשבת  .שבת למסור שעור בבתי כנסיות היה הולך מידי
שנת תש"ל, יצא מרן לאחר הסעודה לשכונת  'לך לך'פרשת 

נחלאות למסור שיעור, לפתע צץ מאיזה מקום נחש ארסי 
 מרן לא התרגש ועמד מול .והזדקף מול מרן, עמד ולא זז

נחש, אני הולך לעשות רצון קוני אל "הנחש וכך אמר לו: 
כלא  הנחש נעלםופלא פלאות, , "תמנע ממני להגיע ליעדי

 עור.ישהומרן המשיך בדרכו למסירת  היה,
 

)אי לב,(
שאלו תלמידי הגאון מוילנא את רבם הגדול מדוע הוא  פעם
): סוטה(ג כל כך בענווה, והלא אמרו רבותינו בגמרא נוה

תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמינית" "
והרי כתוב  היה בו מעט גאווה. ענה להם הגאון:תש כלומר

ושינוי  לשון נקבה, "שבשמינית" ,בלשון זכר "אחד משמונה"
לרמוז לפסוק השמיני שבפרשה השמינית בתורה, זה בא 

ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל " :נאמר השמיני בפסוק ושם ",ישלחוהיא פרשת "
כלומר שתלמיד חכם צריך תמיד שיהא בו זיכרון  ",ַהֲחָסִדים

 שלא יתגאה! הפסוק הזה,

 בס"ד

 ב' וםערך בינש 458 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 חשע"ת ' כסלו ט                זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                  'חשנה   338עלון מס' 

ַלח ׁשְ ַוּיִ



 

 

  אומר: יעקב  אומר: ֵעָׂשו"

 הסתפקות במועט - )יא;ט ,לג(
(ח"ב " אל יאמר אדם, אומר הרב וולבה זצ"ל בספרו "עלי שור

, "מה אפשר לעשות, צריך להסתפק במה שיש לי". עמ' שכז)
לכתחילה!  של מידה היא דיעבד,ב של מידה אינה ההסתפקות

 על ידה מתבטלות מידות רעות כמו הקנאה והתאוה. 
ת יותר, ִלְרצוֹ שלא יעלה על דעתו  ,על האדם לסגל לעצמו

 .אינו רוצה מאתיים" - אלא לחיות באוירה של יש לו מנה
דוגמא מאלפת לחיוב ולשלילה בנושא זה, נוכל לראות 

ֶיׁש  אמר " ֵעָׂשו. ֵעָׂשובויכוח שהיה בין יעקב אבינו לבין אחיו 
ַקח ָנא ". יעקב עונה לעומתו: "ְיִהי ְל ֲאֶׁשר ָל - ָאִחי ,ִלי ָרב

  ".ֶיׁש ִלי ֹכלְוִכי אלקים ִּכי ַחַּנִני  ,ֶאת ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָל
רוצה להרבות רכוש  ֵעָׂשו"! ֹכל" ל"ָרבמה רב ההבדל בין "

יותר ויותר, וכבר יש לו הרבה. ומי יוכל לרדת למשמעות 
 - הביטוי "יש לי כל"? וכי ילוד אשה יכול לזכות ל"כל"?

שלימות?! והרי יעקב איש אמת הוא, ובודאי אין ליחס לו 
 אפילו לא קורטוב של הגזמה!

 ֵעָׂשוועל דברי  .כל סיפוקי - "כל "יש לי :אמנם רש"י מבאר
יותר ויותר  "יש לי רב" -דיבר לשון גאוה  ֵעָׂשווהוא אומר: 

 מצרכי. 
שעלינו להסיק מכאן לגבי דברי יעקב היא, שדבר  ההמסקנ

גדול מאד מונח במידת ההסתפקות, שכן מי שמסתפק במה 
 ! עד כאן ביאור הפסוק בדרך הפשט.!יש לו הכל! -שיש לו 
ירים את הפסוק בדרשותיהם, בשני הבטים נוספים, חז"ל מא

ינים גדולים נוספים המעשירים ישני ענ - ובכך הם מוסיפים
אומרת: "ת"ר טז:) במסכת בבא בתרא ( ראאת הנאמר לעיל. הגמ
, אלו הן: אהבלם מעין העו ההזלם ג' הטעימן הקב"ה בעו

וה' ברך את " - דכתיב ביה אברהםיצחק ויעקב.  ,אברהם
דכתיב  יעקב, "ואוכל מכל" - דכתיב ביהיצחק , "בכלאברהם 

 ,, אלו הן: אברהםעהרר . ג' לא שלט בהן יצ"יש לי כל" - ביה
 ".' כל' 'מכל' 'בכל'יצחק ויעקב, דכתיב בהו 

אין מקרא יוצא מידי פשוטו, וגם חז"ל אינם חולקים  ,כאמור
על הפשט שנתבאר לעיל. אולם הם מעמיקים אותו, ומגלים 

טמונות שתי סגולות גדולות אשר  ,ידת ההסתפקותלנו שבמ
הוא  עהרר יצ ;יעקב אבינו ע"ה זכה בהן בשלימות גמורה

הכח השואף להוסיף תמיד תאוה ותענוג, וכל המוסיף גורע. 
וההתחלה לזה היתה  -לגמרי  עהרר יצהכאשר יעקב ניצל מ

. זוהי (ההרגשה של "יש לי כל") "כלזכה ל" -בהסתפקות שלו 
 האחת הבאה כתוצאה ממידת ההסתפקות.הסגולה 

שאיפה ה - ביטוי לידי באה רכוש, ריבוי של החיים בסגנון הנה
כל מי שמסתפק במה שיש לו,  ,להרבות בכמות. לעומת זאת

ויותר הוא נהנה -בא לסגנון חיים של בקשת האיכות, ויותר
ושמח במה שיש לו. בזה נפתח לו טעם מעמיק והולך במה 

אשר הגיע לבסוף  ,חייו של יעקב אבינו דרך יהושיש לו. ז
במה שיש לו וזוהי  - אהבלם לכך שהקב"ה הטעימו מעין עו

 הסגולה השניה.
כל מי שיש לו יד בגישה האיכותית לדברים, נפתח בפניו 

 עולם חדש, הוא מקבל טעם רוחני בהנאה גשמית! 
בתוך  - אהבלם האבות הקדושים הגיעו בזה עד לטעימת עו

בעזרתו יתברך. ולכל זה הגיע יעקב אבינו  אגופ ההזלם עו
יש לי " -ע"י מידת ההסתפקות שלו. זוהי משמעות אמירתו 

מוליכה את  ,ההזלם יני העוי". הגישה האיכותית לקנכל
  לשמחה בחלקו. - האדם ממידת ההסתפקות

נפלא הוא לראות ולהיווכח אלו סגולות טמונות במידת 
 ". טעמו וראו כי טוב ה'" - ההסתפקות

ניתנה לנו הזדמנות להציץ לתוך ביתם של גדולי  ,לאחרונה
מאה ועשרים,  - החיים עמנו כהיום הזה עד כמיםחלמידי הת

ולקבל מושג כלשהו בהסתפקות במועט. בגליון היוצא מבית 
הרב והרבנית התגוררו  הגאון ר' נסים קרליץ שליט"א סּופר:

בה חלקו חדרים,  4 בדירה בתברחוב הרב בלוי בבני ברק, 
 בכל חדר התגוררה משפחה. כשארבע משפחות, 

בחדר אחד גרו הרב והרבנית עם ילדיהם, בחדר השני גרה 
משפחת הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, בחדר השלישי 

  (ראש ישיבת סלובודקה) משפחת הגאון רבי עמרם זקס
  ובחדר הרביעי משפחת הגאון רבי ברל וינטרוב.

יו משותפים לכולם. כך חיו ח הוהמטבשירותים, הרי חד
בהסתפקות במועט ובשמחה! לאף אחד לא היתה תחושה 
של "צר לי המקום". לדירה היתה גם מרפסת, ובכל ערב היה 
מרן הסטייפלר זצ"ל מגיע ללמוד שם עם בנו ר' חיים, שהיה 
באותה עת בשנה הראשונה לנישואיו. בצד האחד של 

 ביהשני למדו ר המרפסת ישב הסטייפלר עם בנו, ובצידה
 נסים והגרש"ז אולמן בחברותא. 

 -באותן שעות היתה גם קביעות ללימוד של הנשים כש
הרבנית קרליץ ע"ה עם אשת הגר"ח קניבסקי ע"ה, אשר 

 מוסר ויראה. ,למדו יחד ספרי הלכה
ו אף בתוך החדר המשפחתי גרו בצפיפות. לא לכולם הי

ם "סידרו" מיטות כדי לישון עליהן. לחלק מהילדי מספיק
טה ע"י שהעמידו שורה של כסאות צמודים לקיר או ימ

לכן הניחו שמיכה על  )אפילו מזרונים לא היו לכולם(לארון 
 הכסאות, וכך ישנו בלילות.

בהמשך התקופה הוקם בית דינו הגדול של ר' נסים שליט"א, 
על פי עצתם ובקשתם של גדולי הדור, ודיוני בית הדין 

 ית! התנהלו ב... תוככי הב
היו גם דיונים אשר התחילו בשעות ערב מאוחרות, כאשר 
הילדים כבר נמו את שנתם. ולעתים התעוררו הילדים 

 מהקולות הרמים אשר בקעו מתוך התנצחות בעלי הדינים.
כך הם חיו, בהסתפקות במועט, וכלל וכלל לא הורגש 

אף  - צמצום או מחסור. כל משפחה שמחה במה שיש לה
 חות ברוכות ילדים. שהיו ביניהם משפ

העיד על כך הגאון רא"י קרליץ שליט"א, רבו של בית 
שאף  אשר אף הוא היה בין הישנים על הכסאות)המדרש הליגמן (

 לא הרגישו הרגשה לא טובה או תחושת מסכנות ,במצב זה
. אלא ההרגשה היתה, שזו היתה התקופה ("טראומה")
 [ע"פ 'לקח טוב']                                   שלנו!  ביותר המאושרת

 

 
 

  
): 'תוכחת חיים'זצ"ל (בספרו  רבנו חיים פלאג'יכותב הגה"צ 

הר שלא יסובב צער מחמתו הנז" -סגולה לילדים כשרים 
לזולת, יסייעוהו מן השמים שרצונו יקויים, וזוכה לבנים 
כשרים ומיטתו שלמה. מידה כנגד מידה, כשם שאינו רוצה 
בצער אחרים ונזקם ומצטער בכאבם, כך גם מן השמים יתנו 
לו בנים כשרים שלא יבוא לידי צער ותקלה בגללם. ושניהם 

שהצטער שלא יזיק אחרים,  -" לוֹ  ַוֵּיֶצרמצינו ביעקב אבינו: "
זכה שלא באה תקלה על ידו. וגם זכה שמיטתו תהיה שלמה 

 שכולם צדיקים".



 

 

 
ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה  -" בת לאה"": רש"יוב

יא יצאנית היתה, שנאמר ותצא נקראת בת לאה, שאף ה
  .), (ועליה משלו המשל כאמה כבתהא.) (ב"ר פלאה לקראתו 

אם זה  אנחנו ההורים קובעים וחורצים את עתיד ילדינו,
ילדים  בקדושה וצניעות. אם זה באמונה,, בהשקפת עולמם

שרואים את הוריהם חזקים באמונה וביטחון, אף הם יהיו 
ם את הוריהם מתנהגים ילדים שרואי כמוהם בבגרותם.

כמותם, וכך על זה הדרך גם אף הם יהיו  זה לזו, הדדיבכבוד 
  ובקדושה. בצניעות

זוכים הם שגם בניהם ובנותיהם ואם ההורים מתנהגים כך, 
 . הםילדימ נחתילכו בדרכם, וירוו רוב 

גם למותר לציין, שהיסוד לחינוך הוא דוגמה אישית. והנה, 
הושפעו הם משאיפותיהם הקדושות של  בדורות הקודמים

אשר במסירות נפש עילאית עשו הכל למען חינוך הוריהם,
ומסירות נפשם הנלהבת הדביקה את  בניהם ובנותיהם,

זרעם אחריהם, ושאיפותיהם הקדושות של ההורים היו 
ומכוחה זכו והעפילו לרום המעלה עד שזכו  כצוואה לבניהם,

התורה והחסד. איני  וישבו בשורה הראשונה של ממלכת
אלא אף בדורנו  מתכוון בדברי לדורות שלפני מאות שנים,

זכו הם  סבים וסבתות שעשו מסירות נפש לשם כך, אנו,
 לראות את צאצאיהם גדולים בתורה וקיום מצוותיה. 

שליט"א,  יצחק דוד גרוסמן הרה"גרבה של מגדל העמק, 
 ,ליםד בירושושהיתה ידועה ומפורסמת מא וסיפר על סבת

מתוקף מעשי הצדקה והחסד הגדולים שהיתה מקפידה היא 
כל בני ירושלים : "סיפר הרב ךמאד לעשות בכל יום ויום, וכ

סובבת  היא היתה אם כל חי, של מעלה הכירו אותה.
מעבירה מכאן  והולכת בין בתיה של ירושלים המטים ליפול,

        .עובר מיד ליד -ביגוד, וכל מה שנייד  לשם חבילות מזון,
תדיר היתה עם היד  לא מקור ולא מחום, לא נרתעה מדבר,

להעביר ולתת. באותו יום פלחו הכדורים את  ,מושטת לקבל
איש  בעת מלחמת השחרור. היה זה בשנת תש"ח, האוויר.

 ילדיה, רק סבתא שלי ממשיכה בדרכה. לא יצא מהבית.
אולי לא תצאי " ניהם אמי ע"ה, מנסים לדבר אל ליבה:יב
עומדת ום? אולי תחכי קצת עד יעבור זעם"? והיא הי

: "מלעשות חסד לא מפסידים". תמיד ידעו בני הבית איתנה
חסד -והכירו את הפתגם שלה. לא רק בזמן שהזדמן מעשה

היתה סבתי הצדקנית, הרבנית פייגא ליבא גוטפרב ע"ה 
 אלא אף בעלת יוזמות של חסד היתה היא, שמחה לעשותו,

מוחה וליבה כיצד ניתן לעזור ולסייע  חושבת ומוגיעה את
התעייפה  ולא התרשלה לא ומעולם משפחה, ולעוד יהודי לעוד

מלעשות חסד. היא גם נהגה לקנות בד בכמויות גדולות 
טליתות קטנות וטליתות  - ולהכין ממנו בגדי ארבע כנפות

  עניים שאין באפשרותם לקנות. עבור אותם ,גדולות
קה בשכר הכינו מהבד טליתות תופרות קבועות שהיא העסי

קטנות, אותן חילקה לילדים העניים בירושלים. היא החזיקה 
מנשקת אותן ברגשי כבוד וממלמלת  את הציציות בידיה,

 דע דבר רע", מגיעה אל המשפחות,ישומר מצווה לא " חרש:
מניחה לפניהן את הציציות ועושה דרכה אל עבר הבית 

שינו את דרכה בשום הבא. כדורים? שריקות? פגזים? לא 
, אספה 'מאפיית הויזמן'אופן. משם המשיכה סבתא אל 

  שהיו אז: והלכה למקלטים בבתי ורשה ככרות לחם בשקים,

שם ישבו מאות  ,'בתי ורנר'ו 'בתי ויטנברג', 'אבן יהושע'
מיד בהגיעה היתה  אנשים נשים וטף מורעבים ללחם.

 .םת נפשביעה אמושיטה להם את ככרות הלחם בשפע ומׂש
אך היא עשתה זאת  הדבר היה כרוך ממש במסירות נפש,

איך העזת  סבתא," בשמחה גדולה. לימים שאלתי אותה:
ללכת ככה כשכדורים מסביבך ופגזים מתפוצצים ממש 

 ,"יצחק דוד'ל! בוא ותבין לידך"? ענתה לי סבתא בחביבות:
היו לא פחות מהסכנות  ,הסכנות הרוחניות ששררו ברחובות

על גורלה של  על גורל ילדינו, חששנו, סבא ואני, ות.הגשמי
אני  להציל את ילדי, ידעתי כי כדי להציל דורות, אמא שלך.

 מחוץ לדרך הטבע. חייבת לעשות משהו מעבר ליכולות שלי,
 כיון שכך, אך לא עלה בראשי דבר. ,הרהרתי המון בכך

כח  ייתברך שיתן לי רעיון שיהא ב 'התפללתי בדמעות לה
הבזיק  ,לפתע .ל את כל צאצאי מהסכנות הרוחניותלהצי

אדאג  !!במוחי רעיון: "אקריב את עצמי למען הזולת"!
הגשמיות של האחרים היא הרוחניות  לגשמיות של אחרים,

שלי! סובבתי והלכתי ברחובות המפחידים והריקים מאדם 
"כשם שאני מסייעת  ונשאתי תפילה לבורא העולמים:

בני וכל צאצאי שלא יפלו  כך תסייע לי עם לבניך,
סיימה , מהניסיונות הקשים ויהיו שלמים ברוחניות. וברוך ה'

  זכיתי ומכל צאצאי לא נפל אחד החוצה"." סבתא:
זכתה סבתא בזכות חסדיה הרבים, וכל צאצאיה לא  ,אכן

סטו מהדרך ודבקים בתורה ובמצוות. ואשרי הזוכה לזעוק 
מיד בדרך התורה שיזכו וילכו ת ,ולהתפלל על כל צאצאיו

וכבר זכינו לשמוע כמה פעמים מפיו הקדוש של  והמצוות,
 מורנו ורבנו, ראש הישיבה חכם יאודה צדקה זצ"ל, שאמר:

כדי שיזכו לעלות  ,ראוי ונכון לעשות תעניות למען הילדים"
 בתורה ויראת שמים".     

חיים ויטאל, שאמר בשם רבנו  זה ההסבר לדבריו של ר'
בעולם הבא הולכות הנשמות כשראשן " "ל:האר"י הקדוש זצ

וזהו סוד 'ראיתי עליונים למטה (למטה ורגליהן למעלה" 
, ובכך רומזים )י: א בתראבבע"פ מסכת ותחתונים למעלה'. 

הבנות כיון שרק הבנים ו שזקוקים הם לבניהם שבעולם הזה,
נם ולהעלותו מהיכל להיכל יהיכולים להצילו מג ,של הנפטר

זכה אותנו ואת בנינו ובנותינו לעובדו תמיד י בגן עדן. וה'
 הרב משה יזדי שליט"א]ע"פ [           בשמחה ובאהבה אמן ואמן!

 
 

 

 
: הנה המצבה זצ"ל הראש"ל הרב עובדיה יוסףמרן כתב 

הוא להזכיר מעשיו של הנפטר לדורות  ,תיםשעושים על המ
שלא ישתכח מן הלב, ודבר זה לא שייך ברחל, כי היא עקרת 
הבית ושמה נזכר עולם גם בלעדי המצבה, וכמו שאמרו 

אין עושין נפשות (מצבות) לצדיקים : (בירושלמי שקלים פ"ב)
והיתה המצבה רק להזכיר את מקום  ,שדבריהם הם זכרונם
יר את מעשיה, ולכן נאמר בפסוק שהציב קבורתה, ולא להזכ

ִהוא "יעקב מצבה על קבורתה ולא על עצמה, וכן נאמר: 
ולא מצבת רחל, ובזה נבדלה מצבה זו  ",ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל

משאר המצבות שעושים על המתים, שעניינם הוא להשאיר 
זכר המת שיהיה נזכר על ידי המצבה, אבל אצל רחל היה 

ימה לזכר עולם ע"י המת, וזה שאמר: להיפך שהמצבה נתקי
, שנשארה קיימת עד היום "ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום"

]מאור ישראל דרושים עמ' ש"א[    קבורת רחל.  מקום למען ידעו

 ...עם מוסר סיפורחינוך ילדים עד היכן? 



 

 

   
 מאז שהודיע לי הרופא כי יש לי בעיה כלשהי בשריר הלב,

נזהרתי מהתאמצות יתר ומכל  .תי ערני לכל מחוש וכאבהיי
בבחינת "ונשמרתם מאוד  - העלול להכביד על פעולת הלב

לנפשותיכם". לאחר שחשתי כאב מעיק ומוזר בצד הימני של 
מיהרתי לרופא אשר הפנה אותי לבצע צילום רנטגן ,בטני

וכל מיני בדיקות נוספות. תקופה ארוכה הלכתי בין מכונים 
ים שונים וביצעתי בדיקות שונות, בתקופה זו רפואי

כי אם  ,התחזקה בי הידיעה הפשוטה שהחיים אינם שלי
חננו אותי בזכות לחיותם ולנצלם לעשיית רצון ה'. הגעתי 
לחדרו של פרופסור צוחר ובידי תיק הצילומים ותוצאות 
הבדיקות שערכתי מרופאי לב עד רופאי מעיים, חוות דעת 

 ואמרתיהמלצות לרוב. הרבתי להתפלל של כל המי ומי עם 
שבידו לחולל כהרף עין  - ם מבטחי בקב"הׂשָ תהלים כשאני 

אתי המתינו עוד אנשים שנראו  .שינוי מהחולי אל הבריאות
שהעולם נעצר עליהם באחת,  ,מדוכדכים ומרוטי עצבים

עוד אחד  ...ועיניהם נשואות אל הדלת הנפתחת ונסגרת
שמע בפנים? מה אני עומד  יוצא, איך נראות פניו? מה

נכנסתי אל חדרו של הפרופסור, הוא  ,לשמוע?... בהגיע תורי
כירורגיים  - עיין ארוכות בכל הממצאים הרפואיים שלפניו

השולחן,  על עצבנותב מקישה המוזהבת כשהעט ,וקרדיולוגים
עוד כמה גרודי פדחת ולאחריהם הוא פותח ואומר: "גידול 

ידעתי כבר על הממצא ובכל  במעי הדק". שתיקת עיכול,
, הוא הסיט את המסמכים וזאת נעים היה לי שהוא יבטל

הייתי מורה  ,הצידה ואמר בטון סמכותי: "במקרים רגילים
המסוגל בהחלט להביא רפואה ופתרון,  - על ניתוח מידי

אלא שבמקרה שלך מתמודדים אנו בנוסף לבעיה במעי עם 
תוח מכביד שכזה, בעיה בשריר הלב, אינך כשיר לעמוד בני

"ומהי רמת  .אלא שהגידול כפי שהוא, אף הוא מהווה סכנה
? בררתי, "הסיכון הגבוהה יותר, ביצוע הניתוח או אי ביצועו

"חמישים מול חמישים" השיב כשהוא מסכם את השיחה: 
"שמע, החיים הם שלך, בידך ההחלטה. אם תרצה לעבור את 

לחתום כאן על אף הסיכון בשריר הלב, תוכל  - הניתוח
ולבצע הכול במהירות ויעילות ואם תחליט להימנע מניתוח 
על אף הסיכון הגדול, אתה חוזר מכאן הביתה ומניח 

האחריות  המקרים בשני. התערבותנו ללא להתגלגללעניינים
עליך בלבד, אך עליך לקבל החלטה בהקדם האפשרי, הזמן 

יט? ליבי קפא בקרבי מי אני שאחל .שחולף אינו מטיב עמך"
איך אוכל להכריע בשאלה קשה זו של חיים ומוות? פרצתי 
בבכי, אין לי עם מי להתייעץ ואיני קשור לאף מקור שממנו 
אוכל לקבל עצה רפואית בקשר למצבי, זה לא מכבר עליתי 
ארצה ובודד אני ללא משפחה, איך אקבל החלטה כאן 
ועכשיו? ידי מיששה מאליה את ספר התהלים, מלכתחילה 

 אולם ,שאחליט עד בדבר ולהפוך לביתי לשוב חשבתי

כי אין בכך תועלת כי אם עינוי,  ,במחשבה נוספת הבנתי
כשמדובר בספק "חמישים מול חמישים", פניתי לרופא 

דית, אולם נחוצות לי יואמרתי: "אני יודע שעלי להחליט מי
כמה דקות של תפילה, אודה אם תניח לי להתייצב בפינה 

הוא פנה לטפל  .המשך הטיפול" לגביולהתפלל בטרם אחליט 
 את פתחתי החלון, לעבר קמתי ואני במסמכים שלפניו

והתחלתי להתפלל על חיי, מבקש סיעתא דשמיא  התהלים
ברגעים הקשים העוברים עלי עתה, עודי מתפלל וקולו של 
פרופסור צוחר נשמע פתאום: "יודע מה? בהרהור נוסף אני 

לים לעבר שולחנו. התה ע למסקנה שונה...", פסעתי עםמגי
"הסיכון לשריר הלב הינו אך ורק אם הניתוח יתבצע במשך 

שעות, דומני שניתוח סטנדרטי להוצאת הגידול  4-למעלה מ
שעות, כך שלא נראית לי כל בעיה  3-אינו מתארך מעבר ל

לאשר את הניתוח, הייתי אומר שאני ממליץ עליו"... השינוי 
סכמה לביצוע הניתוח הפתאומי הימם אותי, חתמתי על ה

לי תור לאשפוז וניתוח,  קבעו .וכי הכל הוא באחריותי
והלכתי הביתה. בהגיע המועד  ,יצאתי מחדרו המום ומעורפל

 ,באחד השבועות .שאשפוז ארוך לפניכעברתי את הניתוח 
 עבר איך ושאל בשלומי נכנס לחדרי אדם מכובד שהתעניין

י זה ואיזהו? כל ההתאוששות... תהיתי בשקט מ ואיך הניתוח
משפחתי בחו"ל, יש לי מכרים בודדים אך הוא אינו אחד 
מהם. הוא הציג את עצמו כגיסו של פרופ' צוחר: "באתי 

והחל לגולל בפני התרחשות מופלאה  ,להודות לך"... אמר
שאני במרכזה "זה שנים שאחותי, אשת פרופ' צוחר הגיעה 

לא שיש למסקנה ברורה על חייה, כסף יש להם למכביר, א
עושר ללא אושר, התוכן האמתי לחיים חסר, וכשראתה את 
 ,החיים השונים בביתי, המאופיינים בשמירת תורה ומצוות

הבינה כי בזה היא חפצה, בעלה הפרופ' לא התווכח עם 
אלא שזמנם העמוס לא הניח להם לעשות  ,עצם ההשקפה

גיסי הפרופ' שב  .עד לפני כמה שבועותזאת  ...את השינוי
נסער ונרעש ממחזה ששבה את  ,ד הימים מן הקליניקהבאח
פציינט במצב לחוץ שופך נפשו בדמעה לאלוקים מתוך  .ליבו

ספר תפילה, שואב כוחות ומפקיד את גורלו בידי יוצרו. 
מעודו לא ראה כזאת, המעמד הסעירו ולא נתן לו מנוחה. 
סערת נפשו לא שככה, "איני מבין את עצמי, איך הוצאתי 

ה מפורשת לניתוח, מי זה ערב לי שהניתוח לא מפי הסכמ
שעות ויסכן את חיי המנותח, אין זאת אלא  4-יארך יותר מ

שהתפילה שלו מוססה אותי והוציאה ממני אישור לגשת 
תפילה",  "שומע לפני גלוי שהיה מה בהצלחה שיעבור לניתוח

והוא החליט כי זה הרגע המתאים לגשת אל הרב ולקבל 
שכיפה לראשו כראיתי אותו  ,חודשיםר פהדרכה". לאחר מס

 וציציות בבגדו ואשרי שזכיתי להיות שליח לכך...
 [נפלאותיו לבני אדם ח"ג]                                                  

 
 

 

 ברינה                ן רוֹ              
 

 [משלי טז, א] "ַמֲעֵנה ָלׁשֹוןְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' "        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 י בן שמחה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג' :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה ת מרדכי שמואל : לע"נמינה ב -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  אעופר בן יחי"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 אייזיק (יצחק) בן זהבה:  : מתנאל בן איריסזיווג הגון  

    
     

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: לכתובת ניתן לשלוח צ'ק 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 רים  : הדסה בת מ אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:  
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 ת שרה: מיטל בת לולושולמית ב
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 סיפור מרגש... - 'בצרה קראת ואחלצך'
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 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173
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 ויאמר שלחני כי עלה השחר... (לב', כז')
 וצריך אני לומר שירה ביום... :רש"י

שהוא (רש"י) סליחה? הרי אותו מלאך היה שרו של עשו 
 אז איזו שירה הוא צריך לשיר? .הרי השטן והוא היצר הרע

השטן בעצמותו אינו   :מסביר בעל ה'עבודת ישראל' זיע"א
הוא לפתות שתפקידו רוצה שישמעו לו ושיחטאו, אלא 

את האדם כדי שיתגבר האדם ויקבל שכרו על זה. ואם 
תקוותו שהאדם לא  ,הוא מפתה את אדם לעבור עבירה

 ישמע אליו ואם האדם נכשל הרי זה מצערו.
והנה כאן יעקב אבינו נלחם עם המלאך שהוא השטן והוא 

ולכן המלאך שמח  והתגבר עליו היצר הרע פנים בפנים 
 .וד שיעקב עמד בצדקותו ונצחושמחה גדולה למא

 ולומר שירה. הוא היצר הרע לעלותאך שרצה המלולכן 
שהיצר הרע שמח על כך שאנו   רעישהתגלית מהרי לנו 

 מתוק מדבש!  .אליומתגברים עליו ולא שומעים 
***** 

 לב', ה')ואחר עד עתה ( עם לבן גרתי
 ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים :רש"י

ביאר שיעקב אבינו לא זצוק"ל בלין ורבי מאיר שפירא מל
התוודה על כך שאף על הוא  –אלא להיפך  ,השתבח כאן

אבל עדיין לא למד  ,את כל תרי"ג המצוותפי שהוא קיים 
דהיינו לא הגיע לדרגת דבקות  ,ממעשיו הרעים של לבן

 מתוק מדבש!  בן דבק בעבודה זרה שלו.של וכמבבורא 
***** 

 (לב', כז')ויאמר לא אשלחך כי אם בירכתני 
 ליהםג עהודה לי על הברכות שבירכני אבי ועשו מקטר :רש"י

קש  יעקב ביי לא מבאר כפשוטו ש"ויש לשאול מדוע רש
 מהמלאך?ברכה 

  ךמברכיך ברו'ס"ד שהרי יצחק בירך את יעקב בויש לומר 
עשו יברך את ואם כן הרי שכאשר שרו של  'ואורריך ארור

וזה בוודאי לא  רךבעצמו יתבהוא  איעקב הרי שממיל
 (בלשון עבר) בירכתני ולכן הוא אומר כי אם .צונו של יעקבר

 מתוק מדבש!   בי.י אנעל הברכות שבירכדהיינו 
***** 

 (לג', ג')והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים 
 מדוע יעקב משתווה שבע פעמים לעשו?  

קום 'רבקה מצווה את יעקב  :הקדמה: וחשבנו לבאר בס"ד
וישבת עמו ימים אחדים עד ברח לך אל לבן אחי חרנה 

  'אשר תשוב חמת אחיך
אבל איך יעקב ידע שאכן שבה חמת עשו? על זה מוסיפה  

תסיר את ברגע שאתה  'עד שוב אף אחיך ממך' רבקה
הוא ירגיש חיבה אליך   ,יותרגיש הערכה אלחמתך עליו ו

 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם' שנאמרכמו 
 להכניסכדי לפי זה יתכן לומר כי יעקב משתחווה לעשו 

 האהב על מנת שעשו יחושלעשו  הבהאהערכה ובליבו 

 

  שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

  תשע"ח וישלחפרשת 

 144גיליון  - יתשנה רביע
בס"ד
  166.004  –  כניסת השבת
 17.14 –יציאת השבת 

   17.47 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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 אליו.בליבו גדית נ
ויפול  וקהחביוירץ עשו לקראתו ו'ואכן זה פעל שנאמר 

מה קרה? הרי הלכה היא  'אריו וישקהו ויבכוועל צו
יס בליבו נאלא שמתוך שיעקב הכ ?שעשו שונא ליעקב

ה בליבו של עשו אהבה לעשו הוא גרם להכנסת אהב
 (לאותה שעה בלבד).אליו 

על כל מי יפעל  בוודאיואם זה פעל על עשו זה 
 שאתם רוצים לגרום לו לאהוב אתכם...

***** 
 ובעניין זה מילתא דבדיחותא

לבית הספר זר פרחים לאשתו עם הבת שלו שלח  יהודי
בית הילדה ראתה שלט בכניסה ל בו עבדה האמא,
  'הכניסה לזרים אסורה'הספר 
 כניסה כל פרח בנפרד...הזר וה תאז היא פירקה א

***** 
בלי  'ויאמר יעקב'היכן ראינו  :חידה לפרשה

 שכתוב מה הוא אמר?
 ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב (לב', כח')  :תשובה

שבא לבקש הסכמה כופר משכיל ובעניין זה מסופר על 
 .'ויאמר יעקב'מהמלבי"ם זיע"א על ספרו שנקרא 

שמח  'אכן השם מתאים לספר'הרב בספר ואמר ן יעי
אנו  גם בפרשת 'וישלח'' :ענה הרב 'למה?'ואמר  האיש

  ?מה הוא אמר כתוב כללולא  'ויאמר יעקב'מוצאים 
 מתוק מדבש!       גם בספר שלך... בדיוק וכך

***** 
 (לג', א') יחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחותתו

 .ביאום לביתןשהבני השפחות מיוחסים לרחל וללאה 
שה הבאה אל ביתך יה' את הא יתן ' ד', יא') (רות שנאמר וזה

 .'את בית ישראל םכרחל וכלאה אשר בנו שתיה
שלה + דינה + שני שש  :ללאה היו תשעה ילדיםלפי זה 

 :ארבעה ילדיםואילו לרחל היו  .ה שפחתההבנים מזלפ
 הבנים מבלהה.שלה + שני שניים 

ה לא": בשמותן(מעדני הפרשה) לכך  נחמד וראיתי רמז
מתוק מדבש!  .4=  ןספר קטל במח"ור 9ן = טבמספר ק

***** 
 (לג', יא') לוקים וכי יש לי כל...-כי חנני א

 'לוקים וכי יש לי כל-א כי חנני'יעקב אבינו אומר 
 (לג', ט') ...'יש לי רב'ולעומתו עשו אומר 

 'לוקים-כי חנני א'מאמין  כאשר יהודימכאן נלמד כי 
סתו היא מאת השם יתברך במידה נדהיינו שכל פר

ולא  'כי יש לי כל'אזי הוא יחוש תמיד  ,תרביו המדויקת
אבל אם  .ותמיד יהיה בשמחה ובאושר חסר לו כלום

דהיינו אני הוא זה  'יש לי' שאומר הוא חושב כמו עשו
זה  (הרבה ממון)אזי גם אם יהיה לו רב  ,שמביא את הכסף

 מתוק מדבש!   אף פעם לא יספק אותו.



****** 
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ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל  
 (לה', כ') עד היום

היא מצבת 'וגם  'ויצב יעקב מצבה'מדוע כפל הלשון 
 ?'קבורת רחל

רחל נקברה  : הקדמה א'ד זיע"א: ביר המהר"י אסאמס
על אם הדרך כדי שכאשר יצאו ישראל לגלות הם יעברו  

ך קברה והיא תתפלל עליהם ובזכותה ישובו הבנים  דר
 לגבולם.

קבר  ידה יכלה רחל להיהרי באותה מויש לשאול: 
דרך  ם  יעברו ההקב"ה היה גורם  שבמערת המכפלה ו

 לגלות?בצאתם לה פכממערת ה
ל הועילה  אז לא היינו יודעים שתפילת רח: התשובה

 מהות.ייתר האבות והאגם כן להם כיוון ששם קבורים 
ר? התשובה:  הי תכלית המצבה שעל הקבמ הקדמה ב':

על המצבה כותבים את שם הנפטר ובכמה מילים את  
 שבחיו.

 תאפר ךולכן אומרת התורה שיעקב קבר את רחל בדר
אבל עצם   ,בורתהקה על בוהציב מצ על אם הדרך

קבורתה על אם הדרך לבדה היא כשלעצמה נחשבת  
 מתוק מדבש!    עד היום. וכשבחה כמצבת קבורת רחל

הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום  –רפואה שלימה /  דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:
 –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –זיוה בת סלימה  /למכירת הדירה  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -שמו וב"ב 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה  /לזיווג הגון 

 .כוננו לחזור חזרה ארצהבני המשפחה הת
בדברי רבנו בחיי על כוחה של נזכר האברך ואז... 

הוא  ,השעה הייתה חצות לילה ,ההודאה לפני התפילה
 יצא וחיפש בית מדרש פתוח ומצא...

תו ופתח בהודאה  , פתח אורון הקודשהוא ניגש לא
הוא החל   ,לקב"ה על כל הטובות שהקב"ה גמל עמו

הוא שחרר את כל  ,על כל דבר ודבר ולהודותרט לפ
כיר כלל מהתרגשות בלי להז מעיין הדמעות שלו ובכה

 בעינו.שלו  הנוכחית היאת הבע
נו של וביר'סיום פרק ההודאה הוא אמר  רק לקראת

  ...חסדיך תמוכי  חמיך המרחםהטוב כי לא כלו ר ,עולם
היום כך   דע שעזרתנימבקש ממך כשם אני מתחנן ו

 ני החולה.יע ותרפא את עיתסי
הוא , יאשוב אל המרכז הרפו ההיום נסע החול רכשהאי

 .בדוק את העין שובפנה לרופא וביקש ממנו ל
ומה   .הסכים וערך בדיקה חוזרת  אהרופ הפלא  הלמרב

   כי יסופר... ה היה בבחינת לא יאומןרקש
הרופא לא האמין שמדובר בחולה שנבדק רק אתמול 

  ?ך שינתה מצב בצורה כזו דרסטיתעשית שהעין שלמה '
הראייה  ולהחזיר לך את כעת אפשר לנתח אותה בקלות

 'םמושלבאופן 
ת חזר האברך ארצה וכעבור ארבעים ושמונה שע

 .עתא דשמיא עם שתי עיניים בריאות לחלוטיןיבסי
 

הרב קוק סיפר את סיפורו של האברך באחת מדרשותיו. 
בין הנוכחים היה אברך שבביתו היו שתי בנות בוגרות 

 עברו את גיל השלושים.זמן רב ש מעוכבות שידוכין מזה
הגיע לביתו, סיפר ברגש רב את הדברים שזה  האברך

עתה שמע ואמר לבני ביתו 'בואו ונקיים גם אנו את מה  
שאמר רבנו בחיי ונודה להשם יתברך על כל מה שעשה  
אתנו עד היום הזה' וכך במשך שעה ארוכה ישבו בני 
הבית ומילאו פיהם בדברי תודה והלל לקב"ה תוך שהם  

 כו עד כה.מפרטים את כל הטובות להם הם ז
לאחר מכן הגיעה  בשבוע ש'מסיים הרב קוק ואומר 

ולאחר שלושה שבועות הגיעה   הצעה לבת הצעירה.
הצעה נוספת לבת המבוגרת, שתי ההצעות עלו יפה, 

 הבנות התארסו ונישאו בשעה טובה ומוצלחת..
 להשם יתברך...מכל הלב הודאה הוהכל בזכות 

 
שהיא? אחים יקרים! מי מאתנו לא זקוק לישועה כל 

יעקב אבינו מלמד אותנו בפרשת השבוע כי הסגולה 
לקבלת התפילות היא להודות לקב"ה בפה מלא על כל 
הטובות שקיבלנו מהבורא עד כה ואז לבקש על הישועה  

 בבחינת 'מודה על העבר ומבקש על העתיד'  
 

 יהי רצון שכולנו ניפקד בפקודת ישועה ורחמים!!!
 

 שבת שלום ומבורך!       ה' יזכנו אמן! 

 יב')-(לב', יא'קטונתי מכל החסדים... הצילני נא מיד אחי מיד עשו 

מדוע יעקב אבינו מקדים ומפרט את חסדי הקב"ה אתו  
 ורק אחר כך מבקש 'הצילני נא מיד אחי מיד עשו'?

רבנו בחיי זיע"א לומד מכאן יסוד 'שיתבונן כל אדם 
בריבוי חסדי השם יתברך וטובותיו עליו ורק לאחר מכן  

, ב') '(תהילים טזישאל את צרכיו. וזהו שאמר דוד המלך 

דהיינו מתבונן אני בדרכי השם יתברך 'טובתי בל עליך' 
שהוא אדון לכל העולם כיצד הוא מיטיב עם כל העולם 
כחסד גמור וזהו טובתי בל עליך כלומר איננה חיוב 

 המוטל עליך'.
הביא הרב שמחה  (הובא בפניני עין חמד) באחת מדרשותיו

את דברי רבנו בחיי  (רבה של רחובות) הכהן קוק שליט"א 
הדברים באותה עת נכח באולם אברך ששמע את  ,הללו

 ולא עבר זמן רב והוא עצמו נזקק להם.  
עינו של אותו אברך כהתה לפתע ל"ע, בהתייעצות דחופה 
שנעשתה אצל הרב פירר התברר שזהו מקרה מיוחד ונדיר 
ואף רופא לא מטפל בו. ישנו רק רופא בכיר בארה"ב 
 שאולי יוכל להציל את העין, וצריך לעשות זאת בדחיפות.

ך את חבילותיו ויצא עם רעייתו  בלית ברירה ארז האבר
הם ערכו את כל ההכנות הדרושות  ,אל הרופא בארה"ב

 לבדיקה ובסיומה אומר לו הרופא כי לצערו הוא גם מרים
 את ידיו משום שככל הנראה אין כל אפשרות לנתח

 ולרפא את העין.

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  רחל (רשל) בת נעימה ז"ל

 בן צ'חלה ז"ליונה עזרא 

להצלחת: מנטהאמיהגיליון בת מלכהגיטה דקל / שלימה בעילוםרפואה התורם וברוחניות/ בגשמיות התורההצלחה נשמתדברי :לעילוי

 )  )  ', א'שו"ע או"ח קנח(ם טול ידיו אפילו אינו יודע להם שום טומאה ויברך על נטילת ידייםיכשיבוא לאכול פת שמברכים עליה המוציא י

 )  )  'ט שם()))) (ל"ע) לידי עניות ונעקר מן העולםשכל המזלזל בנטילת ידיים חייב נידוי ובא  ,זהר בנטילת ידייםיצריך לה

נוטל ידיי מלוא חופניים אני 'ת) מית)(תרגום מאראא אמר רב חיסדאיוסיף ליטול בשפע כמו ש ,ברביעית(של מי הנטילה) אף על פי ששיעורם 

)  'י שם(הה לוא חופניים טובהמלי מן השמים  מים ונותנים
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  ו)-(לב,ה ויהי לי שור וחמור ,עם לבן גרתי ואחר עד עתהה
 עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים

(רש"י). בעת ששהה מרן הגרי"ז ז"ל בקריניציא, פגש בו הראבינר 
ורג, ואמר לפניו דבר תורה. הנה לכאורה היאך זה יתכן של המב

במציאות לחיות עם רשע כלבן, ועם כל זה "תרי"ג מצוות שמרתי" 
לשמור ולדקדק על כל פרט, וכי לבן הרשע הניח לו לברך, להתפלל 

", שלבן שאצלו גרתי ויהי לי שור וחמורוכדו'. על זה ענה יעקב "
וא היה בעיני כשור וחמור, ולכך לא התחשבתי עמו ואחר עד אתה, ה

ורק על ידי זה הייתי יכול כלל, כי לא היה לו כל חשיבות אצלי, 
  (טללי אורות)   רי"ג מצוות, ולא ללמוד ממעשיו הרעים...לשמור ת

  )(לב, כה יותר יעקב לבדוו
אמר רבי אלעזר:  -: "ויותר יעקב לבדו (חולין צא ע"א)אמרו חז"ל 

עליהם, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם שכח פכים קטנים וחזר 
רבותי, היתכן כך לומר, שבעיני יעקב הממון היה חשוב ."יותר מגופם

יותר מגופו? כלום מדובר כאן אפע'ס על קמצן כזה, שיחזור עד 
ומלשון חז"ל  ?...פרדס כץ כי שם העגבניות יותר זולות בחצי שקל
ונם חביב עליהם משמע שלא רק יעקב אבינו, אלא כל הצדיקים, ממ

הקושיה מתעצמת לאור המעשה הבא שסיפר  ?!יותר מגופם. הייתכן
לי יהודי נאמן. יש לו ידיד בתל אביב, יהודי דתי, שומר מצוות, מניח 
תפילין, שומר שבת, אבל לא יותר מזה. כמו שאומרים, לא צדיק 

אבל, יש לו א' געוואלדיגע הנהגה: יש לו אח  ".גדול. "א פרווה איד
האח  - מטופל במשפחה גדולה, והוא , בירושלים, בן תורה חשוב

שולח לו מידי חודש בחודשו סכום  ,שהנו בעל אמצעים -מתל אביב 
הדבר היה לפלא בעיניו של חברי, אך התבייש  .נכבד למחייתו

לשאול אותו על כך. עד שפעם הזדמנה לידו שעת הכושר ושאל אותו 
גה יפה כזו, לשלוח סכום כסף "אמור לי בבקשה, איך הגעת להנה -

מכובד לאחיך, ולא באופן חד פעמי, אלא מדי חודש בחודשו! מה 
ת כי פעמים רבות בעל יכול ,תגיד, שהנך בעל יכולת? זה לא תירוץ

יש לו מנה רוצה מאתיים'. מהיכן, 'הוא קמצן עוד יותר גדול, שהרי 
בחור  אמר לו: "אספר לך. בהיותי ?"אפוא, נובעת הנהגה נפלאה זו

למדתי בישיבת חברון בירושלים. לראש הישיבה, רבי יחזקאל סרנא 
זצ"ל, היתה הנהגה: מידי שבוע היה שולח קבוצת בחורים מהישיבה 
לבני ברק, למרן ה'חזון איש' זצ"ל, למשך שבוע ימים, מיום ראשון 

בלימוד, ויראו עד יום שישי, שיהיו אצל ה"חזון איש", ידברו עמו 
הבחורים הללו היו נוסעים לבני ברק, ישנים ש". דאת הליכותיו בק

ואוכלים בישיבת "תפארת ציון" ברחוב ירושלים, ובמשך כל השבוע 
שאלותיהם היו אצל ה"חזון איש", דיברו עמו בלימוד, שאלו את 

בדרך כלל, שלח ראש הישיבה את  ר".וקבלו תשובות מגדול הדו
היתה תועלת  הבחורים היותר טובים, את בעלי הכישרונות שלהם

גדולה יותר מהנסיעה. אני נחשבתי מהבחורים הפשוטים, אבל משום 
מה, פעם ניגש אלי הרב סרנא ושאל אותי אם אני רוצה לנסוע לשבוע 

לנסוע?  -חשבתי לעצמי ', ל'חזון איש'. אני הייתי בחור כזה 'פייפער
גם יש, אז למה לא,  -יש שם, היכן לישון  -למה לא. מה לאכול 

בסדר גמור', אמר '. "'לנסוע... 'כן, כן', אמרתי מיד, 'אני רוצההעיקר 
וכך היה. ביום " ".ראש הישיבה, 'סע יחד עם שאר בני הקבוצה

ראשון נסענו לבני ברק. שאר הבחורים מיד התיישבו עם החזו"א 
  והתחילו לדבר בלימוד. הוא שאל שאלות ואני עמדתי בצד ונענעתי 

  
אעשה? ככה היה. הסתובבתי קצת, שבוע 'כן, כן...', כי מה  -בראשי 

? ומה יצא לי מכל הנסיעה הזו" .שלם עבר ונסענו חזרה לישיבה
אני לא זוכר שקיבלתי משהו מה'חזון איש'. חבריי קיבלו  - בלימוד "

הרבה מאד, הם חזרו עם חבילות של חידושים, אבל אותי זה לא 
ה'חזון איש'. היה דבר אחד שכן קיבלתי מ" .עניין, הייתי בחור ריקני

התבוננתי וראיתי שבעיניו הכסף לא שווה כלום. במשך כל היום 
נכנסו אליו אנשים, גבירים ועניים. לזה אין כסף ולזה יש יותר מדי... 
זה נותן וזה לוקח. מגיע גביר, מניח סכום כסף גדול על השולחן, 
עוברות חמש דקות והשולחן מתרוקן, לא נשארת פרוטה אחת. גאר 

כל כך התפעלתי: בן אדם שכסף לא שווה אצלו כלום! הדבר " .נישט
הזה חדר עמוק בלבי. קניתי בנפשי את המדה הזו שראיתי אצל גדול 

אני אמנם לא זכיתי " ".הדור, לא לחוש קושי בנתינת ממון לזולת
להיות בן תורה", סיים הידיד את סיפורו, "אבל כסף ב"ה לא חסר לי, 

למה לא -ן תורה חשוב, מטופל בילדים ואם אחי, עצמי ובשרי, הנו ב
   !"אתמוך בו? כל חודש אני שולח לו סכום נכבד וזה כלל לא קשה לי

כיצד שייך, אפוא, לומר שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם? 
הלא רואים אנו בדיוק להיפך, שאצל הצדיקים הממון אינו תופס  –

בבחרותי  !מתנה מהקב"ה -כל מה שיש לי ! חשיבות כלל ועיקר
אמרתי ביאור נפלא בדברים, וברבות השנים ראיתי שגדולי עולם 

כל אדם, כששואלים אותו על  ]:האר"י הקדוש ועוד[אומרים זאת 
דברים שברשותו מנין לו אותם, כגון: "מהיכן יש לך את המגבעת 

ומאיפה יש ". "הזו?" עונה: "הלכתי לחנות הכובעים וקניתי אותה
אצל הצדיק,  "."פלוני נתן לי אותו במתנה -לך את הספר הזה?" 

זה הקב"ה נתן לי, קיבלתי  - הרגשת החיים שלו היא: כל מה שיש לי 
הקב"ה  ',"הוי, ברוך ה -מהקב"ה מתנה. מהיכן יש לך את העט הזה? 

על ידי שהרווחתי כסף ובכסף הזה קניתי  - איך נתן לי? ". נתן לי אותו
מציאות הקב"ה הוא זה את העט בחנות, אבל כל אלו תוצאות. ב

כשהצדיק יושב לאכול, מה הוא אוכל? כותב בעל  .שנתן לי את העט
, שעובד האלקים "לא יאכל אלא מה (שער ג פרק ה)ה"חובות הלבבות" 

שהטריפו". הוא מרגיש שהקב"ה זן ומפרנס, והוא הנותן לו את 
ליעקב יש פכים קטנים. מהיכן יש לו אותם? זוהי מתנת שמים,  .מזונו
תנה מידיו של בורא העולם. מתנה כזו חביבה היא עד מאוד בעיניו, מ

אני זוכר שבילדותי למדתי  !ובשום אופן אינו יכול לוותר עליה
בסאטמר, ופעם האדמו"ר מסאטמר זצ"ל נתן לי מטבע שילינג. איזו 

במשך שנים הייתי מראה לכולם: "הנה, זה השילינג  !שמחה וששון
על אחת כמה וכמה כשמקבלים דבר  ".שקיבלתי מהרב'ה מסאטמר

מהקב"ה, כמה חביבות צריכה להיות כלפי הדבר. זה לא ענין של 
לכן ממונם של  .אהבת הממון, אלא זו אהבה למתנה מהקב"ה

ואם תשאלו, הלא בגמרא שם  .הצדיקים חביב עליהם יותר מגופם
"לפי שאין  - כתוב שהטעם שחביב עליהם ממונם יותר מגופם הוא 

 ?יהן בגזל", ולא כפי שביארנו, מחמת שזו נתינה מהקב"הפושטין יד
הם הם הדברים: ממון הבא לאדם בגזל הוא ממון  -התשובה היא 

שאינו מהקב"ה. כביכול הגוזל תפס ממון זה לבד, זו איננה מתנה 
מאת ה'. אבל הצדיקים אין פושטים ידיהם בגזל, כלומר: מה שיש 

(יחי . וא עליהם יותר מגופםזה הכל נקי מהקב"ה, לכן חביב ה -להם 

  ראובן)
  

                                    

  ?פורכיליום זו ו שבתמה משותף ל
           פרק ל"א פסוק מ'. : הקודמת תשובה לחידה

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
  "כי חנני אלקים וכי יש לי כל""

  ט"אשולחן השבת של מרן ראש הישיבה שלי .במה מענגו? בחצילים
נמן, כראש ישיבת "כפר סבא" שהתנהלה על ידי צעירי אגודת ישראל, סוכם עמו ה מחמשים שנה, עת כיהן רבנו הגראי"ל שטילפני למעל

על גובה השכר החדשי שינתן לו, אך מצבה הכלכלי של הישיבה לא איפשר לה לעמוד בהתחיבות. רבנו לא אמר מלה ואף לא רמז בענין. 
ן במשך כל ימות השבוע! גם בשבת, עת כל ישראל כיצד פירנס את ביתו אז? מאכלים מבושלים ירדו מעל שולחנם של בני הזוג שטינמ

מענגים את שלחנם בבשר ודגים, להם לא היה במה לרכוש מצרכים יקרים אלו... כך סיפרה לימים הרבנית הצדקת מרת תמר, עליה 
קידש על היין  השלום, לנכדיה: "ביום ששי הייתי הולכת לשוק וקונה שני חצילים. פרסתי אותם לפרוסות וטגנתי אותם. לאחר שרבנו

ם לאכול, הוא שר זמירות, אמר דברי תורה ערבים ואז הגשתי יגן. משסיוחציל מטפרוסת  –ובצע את לחם המשנה, הגשתי לו מנת 'דגים' 
חציל מטוגן..." כך לא שבת אחת ולא שתים, לא שנה ולא שנתים! במשך שש שנים רצופות! שבת אחת אחרי פרוסת  –לו מנה 'בשרית' 

חלה וחציל בתור דגים ובתור בשר... כעבור שש שנים התמנה להנהלת הישיבה מנהל חדש צעיר נמרץ. בשמעו כי בבית רבנו שבת, אכלו 
אוכלים חצילים בשבת, מיהר ביום ששי ובא לרבנית, עליה השלום, והגיש לה מעטפה עם כסף שיספיק לקנית עוף ודג לכבוד השבת... 

פתיע אותו. בסעודת שבת לאחר שבצע על החלה, הגישה לו... מנה אמתית של דג! רבנו לא היא לא סיפרה לבעלה הגדול כי חפצה לה
שאל מאומה ואכל את הדג, אבל כשהוגשה לו גם מנת העוף התענין אצל הרבנית מנין היה לה הכסף לקנות מוצרים יקרים שכאלו... היא 

ט ופנה לרעיתו עליה השלום ושאלה: "האם החצילים היו לך כל השיבה בשמחה כי המנהל החדש נתן לה את המגיע להם... רבנו הרהר מע
"? היא ענתה בנחרצות: "לא"! "אם כן", פסק בעלה הגדול, "חבל על כספי הישיבה, במוצאי שבת קודש השיבי את יתרת הכסף, כך רעים

חדשים את קצבתם. לבסוף,  ונמשיך לענג את השבת בחצילים..." פעם, כשלא היה כסף למשכורות הרמי"ם לא קבלו במשך תשעה
, ויתר רבנו על המגיע לו, באמרו שהרי על למוד התורה אינו לוקח כסף, וכל מטרת הלקיחה היא כדי שיוכל לחיות כסףהכשהגיע 

  (הגש"פ בצלו חמדתי)    תה לכסף זה...דשים האלה ולא מת ואין הוא זקוק עולהתפרנס. הוא הרי נשאר בחיים כל הח

  
  

ובאה  ,מעשה בשני זוגות צעירים שנתארחו אצל הוריהם בשבת, והיו נרות מוכנים רק עבור אורחת אחת :אלהש                     
נרות מכובים והיתה סבורה שהכינו את  שונה והדליקה נרות והלכה לה, ואחר כך כיבתה הרוח את הנרות שהדליקה ובאה השניה ומצאההרא

נתבררה התקלה ובאות שתי הנשים לשאול מי יצאה ידי חובתה  הנרות עבורה וחזרה והדליקה שתי נרות אלו בברכה. אחר כך בליל שבת
 ?בהדלקה
חנוכה: כבתה אין  השיב שלא מצאנו בהלכות שבת את הדין המפורש בהלכות א"נמן שליטל שטי"הגאון הגדול ראי: ראש הישיבה תשובה

שהאשה השניה הדליקה  כ מכיון"שובו וידליקו את הנרות עבורה, ואחייבת האשה לדאוג שי כ בנרות שבת אם כבו מבעוד יום"זקוק לה. וא
יתר על כן הורה ראש הישיבה  .אשונה, לא יצאה הראשונה ידי חובתה אלא השניה בלבדעבור הר נרות אלו עבור קיום המצוה שלה ולא

 .אילךשיש לקונסה להוסיף נר מכאן ו במקום שיש בו רוח מצויה נחשב שפשעה ולא הדליקה כדין ויתכן א, שאם הדליקה הראשונה"שליט
יעקב  יצאו ידי חובתן. וכן הורו הגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי שמואל נשיםא ענה, ששתי ה"און הגדול רבי חיים קניבסקי שליטואילו הג

יודעת  אין זקוק לה, הוא הדין בנרות שבת, ונמצא דאף אם היתה הראשונה ל כבתה"יא, וביארו הטעם, דכשם שבחנוכה קי"לנדא שליט
ותדליקן  עבורה [וכל שכן שהיא עצמה לא תחזור ממישהו שיחזור וידליקן שהנרות שהדליקה כבו מבעוד יום לא היתה מחויבת לבקש

הראשונה  לכתחילה מצות הדלקת נרות בנרות אלו שללצאת כ השניה יכולה "וא .]למנהגנו שהאשה מקבלת על עצמה שבת בהדלקת הנרות
 וצריך להניחי]: "א [ס"ב בסימן רסג, בהא דכתב הרמ"הרב והמ ע"דלכאורה דין זה תלוי במחלוקת השוי לנדא "שוב הביא הגרש .שכבו

ע "השו ל הדלקה עושה מצוה. וכתב"ח] הטעם דקי"ב [סקמ"וכתב המאחר.  הנרות במקום שמדליקין, לא להדליק במקום זה ולהניח במקום
שאין  כ אפילו במקום"שיניחנו דולק שם בין שיניחנו אח , בין'בו בשבת כו ד]: אבל יכול לברך ולהדליק במקום שמשתמשין"הרב [סי

רכה אין כאן ב ,שבירך עליו היה מונח שעה מועטת כאן במקום החייב בנר שבת לום בשבת וידליק כאן נר אחר, דכיון שהנרמשתמשים בו כ
מקומם, ומשמע שאסור  ממקום למקום בתוך הבית הוא משום דכל הבית הוי רלטלטל הנ ח] כתב שההיתר"ב [סקמ"כ. ואילו המ"לבטלה, ע

ע הרב הכל תלוי בשעת ההדלקה, "כ מבואר דלשו"וא .בשבת, דמקום זה אינו מקום הנרות כלל להעבירו למקום שאין משתמשים בו כלום
 ב צריך הנר להיות מונח כל"כך הניחו במקום הפטור. ואילו להמ שבשעת ההדלקה היה במקום המחוייב לא איכפת לן במה שאחר ומכיון

ולדעת  ,ע הרב העיקר תלוי בהדלקה ושתי הנשים יצאו ידי חובתן"שוה כ לכאורה יש ללמוד לנידון דידן, דלעת"הזמן במקום המחויב. וא
לגבי חיוב קנס על  והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א טען, שאין כלל מקום לדון .ב השניה יצאה והראשונה לא יצאה ידי חובה"המ

של בעלת הבית, וכבר אין  חובה בהדלקת נרותהקנס, שמעיקר הדין שתי הנשים יוצאות ידי  הראשונה, דבין אם יצאה ובין לאו פטורה מן
האור בבית, ולכן אפשר לברך על  מספיק אור בבית, אלא דאנו נוהגים לברך גם על ריבוי ותוספת חשש שייתקל בעץ ובאבן מכיון שיש

  (וישמע משה)   .בקנסנר שבת ואינה חייבת  אם לא הוסיפה אור ולא הדליקה, בודאי לא ביטלה מצות הדלקת הדלקת שתי נרות נוספים, אך
                            

  ?מה הקרבה של הילד הזה אליך, אם לאחות היחידה של אחיה של אמך יש ילד אחד                   
  נ"י ויסנשטרן אוריאל שם הזוכה:       .מתוכבר לחדר הזאבים כי הזאבים  השבועית: תשובה לחידה
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  משפחות רביץ לנשואי הבן הנכד            להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותדינר  –משפחת פוקס לאירוסי הבת          משפחות לונשטיין 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
ספרו בהקדמת בעצמו המחבר והביאו, בקירוב שנה מאה לפני נורא מעשה הובא
, זו ממידה להיווצר יכול היה ומה, הקנאה כח מה ומראה, גיטין' מס על יצחק באר

בזמן איך מספר, הדור פוסקי לימגדו שהיה גליק יצחק אברהם רבי הגדול הגאון
מלמד אצל ללמוד ושלחו, מופלג שמים וירא תמים יהודי היה אביו, ילד היותו

רב ואותו, מופלג רב של ילדים שלשה ביניהם. ילדים וכמה כמה היו ושם, מסויים
ולאחד, הקדוש השל״ה שם על קרא לאחד ולכן, ממש בתורה יגדלו שבניו רצה
ואילו, חלשים שבניו הזמן במשך ראה רב אותו, ועוד החושן הקצות שם על קרא
אותו ושיכנע למלמד הלך קנאה ומרוב, בלימודים חיל עושה יצחק אברהם ילד אותו

ילמד יהודי שישאר וכדי, גמרא ללמוד מסוגל ולא חלש שהילד, הילד לאבי שיאמר
, הילד לאבי רעה הבשורה בישר מלמד אותו, הלכה וקצת ומשניות חומש רק עמו

כך אם, אעשה מה אך, הוראה מורה יצא שבני חשבתי ואמר, בבכי פרץ ואביו
, ומשניות חומש רק המלמד עמו למד יום ומאותו, אותה אקבל הגזירה נגזרה

לימים, מפריע באין להסתובב בחוץ אותו שולח היה הגמרא לימוד זמן וכשהגיע
בחוץ יוצא יצחק אברהם הילד איך וראה, במקומו אחר מלמד ובא, המלמד נחלה
זה ילד לו אמרו, בחוץ מסתובב הילד למה הילדים את ושאל, הגמרא לימוד בזמן
המלמד ניסה, וחומש במשניות קצת אותו מחזיקים ורק, כשרונות וחלש מסכן הוא

לו וסיפר הילד לאבי והלך, ממש גאון שהוא וראה, גמרא קצת הילד עם ללמוד
השני המלמד הלך, מהמלמד האב לו סיפר, בידיים אותו דוחים ולמה גאון בנך ראה

הילד את שלחו ומאז, הדברים לו נודע ודרישה חקירה ולאחר, הראשון למלמד
אברהם רבי המופלג הגאון שיצא עד בלימודיו מאד והצליח אחר במקום ללמוד
חלקה כל להרוס עלולה רח״ל קנאה שכח הרי. ועוד יצחק יד שו״ת בעל גליק יצחק
 )קמניץ ישיבת משגיח ל"זצ שטרן. אהרון משה ר צ"הגה-ומנוחה בית(.גדולים אנשים אצל גם, טובה

 
אך, לתלמידים ישיבה לפתוח לו הציעו שמקורביו מסופר מסקולען ר"האדמו על
ממשפחות עזובים לילדים חנוך בתי רשת ליסד העדיף אלא, כן עשה לא הוא

נימק מעשהו את". לאברהם חסד" השם תחת, ישראל בארץ החדשים העולים
בישיבה ללמוד ילכו הבחורים, מאומה יקרה לא ישיבה אפתח לא אם: "באמרו
אם כן לא... אחר במקום או סקולען בישיבת ילמדו אם הבדל אין ה"ולקב, אחרת

יפלו העזובים והילדים, ישראל בארץ' לאברהם חסד' המוסדות את אפתח לא
 )החסידות מעולם תורה מרביצי(". החילוני השלטון אנשי של למוסדות, וחלילה חס,טרף

 
לאור יצאו לא דבר של בסופו אך, לדפוס היו ומוכנים, שחוברו ספרים שני על

:חיים החפץ מרן רבו של היה הראשון הספר. צוקרמן זצ"ל מרדכי רבי סיפר, עולם
של המפורסמת הגג בעליית מרדכי רבי הסתתר, ראדין את הרוסים שכבשו לאחר
רבי מצא שם בשהותו. מוגן יהיה הוא כאן כי והרגיש חש הוא. חיים החפץ מרן

ומושלם ארוך חיבור מצא וביניהם חיים החפץ מרן מכתבי רבים גניזה דברי מרדכי
בישיבה היה ידוע כי נזכר מרדכי רבי. נפלאים חידושים ובו, כלים מסכת כל על

שחיבר ידענו לא אך" - המסכת בלימוד חיים החפץ מרן עסק תמימה שנה שבמשך
חיבורו את חיים החפץ מרן הוציא לא מדוע מרדכי רבי ביאר ולימים"... ספר עליה

לצורך נחוצים לו שנראו חיבורים ורק אך הדפיס חיים החפץ מרן: "עולם לאור זה
?! משם נטלו לא מדוע, בידו היה שכזה' אוצר: 'מרדכי רבי נשאל וכאשר!".הדור
גנז חיים החפץ מרן הרי: "שכזו' אמינא הווה' אפילו דעתו על עלתה לא כי - השיב
מרדכי רבי סיפר':אברהם דבר'ה של ספרו היה השני הספר?!"אקחנו אני וכי, זה את
: האחרונים בימיו אברהם הדבר את לשמש מגיע היה בהם קובנה בגטו ימיו על
זכרונות ספר: לדפוס מספריו שלושה הכנתי... שלו לכתבים בנוגע אליו מגיע הייתי"

חידושי וקצת; שונות בהזדמנויות שאמר ושיחות דרשות ספר'; וכו ין'בוולוז חייו מימי
שערכתי בספריו שכתב מה מכל".אברהם דבר על והגהות קדשים סדר על תורה

כמה שיקחו הציע הוא, הזכרונות בספר שכתב אחד דבר אלא זוכר אינני לדפוס
של בהספק שנים וחצי שלוש במשך ס"הש כל את שילמדו כישרונות בעלי בחורים

פירושו אם, וכגון. פשוט הכי אחד בפירוש רק ס"הש את וילמדו, ליום דפים שני
זוכר שאינני פלא אין"...וכדומה התוספות של ביאורם לפי ילמדו, מוקשה י"רש של
... בגטו בו שרויים שהיו הפחד - החיים שם נראים היו איך לתאר אפשר אי! יותר

הרבה כך כל... כחודש נראה היה אחד יום, נורא היה בגטו אחד יום לחיות אפילו
היקרים הכתבים את לחפש ניסיתי המלחמה לאחר...שם שהיה מה לתאר אפשר אי.. קשיים
מבני את, קובנה בגטו העץ בתי כל את שרפו הנאצים - אש למאכולת היה הכל אבל, הללו
 (יחיד ודורו).בצער מרדכי רבי סיפר -" כלום נשאר ולא, פוצצו האבן

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

 ג"תרי אמנם: ואמר נאנח אבינו יעקב)י"רש)הרעים ממעשיו למדתי ולא שמרתי
 בשלמות המצוות את לקיים מלבן למדתי לא כי אני מצטער אולם, שמרתי מצוות

 .. הרעים מעשיו את עושה היה שהוא כפי, ומסירות התלהבות של כזו
 )ל"זצ מלובלין שפירא ם"מהר(

 
ֵתר וָּ ֲעֹקב ַויִּ ֽ ָאֵבק ְלַבּדוֹ  יַ ֽ ַחר ֲעלֹות ַעד ִעּמוֹ  ִאישׁ  ַויֵּ ָֽ  להישאר יעקב של סגולתו: ַהׁשּ

 והקשה האדיר במאבק ולנו לאבותינו שעמדה היא לבדד״ ״עם להיות ״לבדו״
 שסוף ובטוחים מובטחים אנו זו בסגולה במעוזנו בהחזקנו ותרבותו עשו שרי עם
 כורחו על עשיו של שרו ואז, השלימה הגאולה השחר״ עלות ״עד נגיע סוף

 )ושמחה אורה(.יעקב של ברכותיו על ויודה אמן יענה
 

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

 שבאה ברכה אבל, תחול לא שהברכה רבים מקטרגים יש אז, טוב ממלאך
, קטרוגשום בלי חלה היא, עשו של שרו כגון ורע מקטרג עצמו שהוא ממלאך

 יעקב ביקש כן ועל, לברך הסכים שלהם שהשר מאחר שיקטרג מי שאין כיון
 )יעקב גבורת(. עשו של משרו ברכה

 
ֲעֹקב לֹא ַויֹּאֶמר ֽ ָאֵמר יַ ֽ ְמךָ  עֹוד יֵ י ׁשִ ָרֵאל-ִאם ּכִ י ִיׂשְ ֽ ִריתָ -ּכִ ים-ְוִעם ֱאלֹקים-ִעם ׂשָ  ֲאָנׁשִ
ל  בסופו והרי המלאך את ניצח אבינו שיעקב התורה אמרה איך להבין יש: ַוּתוָּכֽ

. ירכו על צולע נשאר והוא עמו״ בהאבקו יעקב ירך כף ״ותקע נאמר דבר של
 טעם בטוב זצ׳׳ל ממינסק המגיד בזה וביאר? נצחון יקרא הלזה קשה כן ואם
 הריב במהות תלוי המנצח נצחון הרי ביניהם רבים אדם בני שני שכאשר ואמר

 בכח מנסה היריבים מן אחד כל כאשר ידים תגרת הוא הריב אם. שביניהם
 אשרהאחרונה המכה את שיכה שמי ברור הרי, שכנגד הצד את להכניע זרועו
 הצדדים שבין המריבה אם הדבר שונה.זה בריב המנצח הוא הקרב את תכריע
 לשכנע כוחו בכל משתדל צד כל כאן גם. ובהשקפה בדיעות רעיוני ויכוח היא
. וראיות הוכחות ע״י ואם וסברות נימוקים ע״י אם בצדקתו שכנגד הצד את

 של לרעיונו הדדית והסכמה הגיוני שכנוע ע״י יוקבע זה בריב שהנצחון ברור
 על לחברו ו״ישיב״ הצדדים אחד יקום השני הסוג מן בריב אם.המנצח הצד

 פשוט הרי, בדמו ויתבוסס יפול שהלה עד נמרצות במכות הצודקות טענותיו
 מהווה הזרוע בכח להשתמש שנאלץ העובדא עצם שכן, חברו ע״י שנוצח וברור
 )טוב לקח ילקוט.(חברו את לנצח מה לו אין והוכחות שבדיעות ברורה הוכחה

 
ֲעָבר ֽ ֲאִני ַעְבּדוֹ  ִלְפֵני ֲאֹדִני ָנא-יַ ֲהָלה ַוֽ ְתַנֽ י ֶאֽ ָלאָכה ְלֶרֶגל ְלִאּטִ ר ַהּמְ  סיפר :ְלָפַני-ֲאׁשֶ
 לפתע, יורק ניו בעיר התחתית ברכבת נסעתי אחד יום: ל"זצ מפוניבז הרב

 מתכנניםשהם בם ענתה פניהם שהכרת, כושים פרחחים חבורת אותי הקיפה
. לעשות מה ידעתי ולא סביבי התהדקה העבריינים טבעת. אותי ולשדוד לתקוף

 בקרבת כתובת רשומה ועליה נייר פיסת הכיס מן שלפתי, במוחי רעיון צץ
 עליך" צהלו'', כמובן. ''לרדת עלי היכן יודעים הם אולי אותם שאלתי, מקום
 לשדוד להם היה עדיף..." ההוא בכיוון הולכים אנחנו גם, הקרובה בתחנה לרדת
 נעמדנו כולנו, הקרון נעצר והנה. הציבורית ברכבת מאשר חשוך ברחוב אותי

 התמהמהתי, לפני ראשונים לרדת הכבוד את להם נתתי. שלנו הישיבה ממקומות
 לגמרי פטור, ברכבת נשארתי ואני, האוטומטיות הדלתות נסגרו ואז, מעט

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

      )מפוניבז הרב(
 

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

 שהיו בלא אף עליהם לגבור הגיבורים יעקב בני ידם לאל היה לא וכי? שימולו
, נימולים שאינם שכן אנשי את הרגו אילו: אייבשיץ יהונתן רבי ומתרץ? נימולים

 נודעים שיהיו אותם למול עצה עשו ולכן, גויים שהרגו על בעולם רעש קם היה
 .העולם אומות של עמםז יתעורר לא ובכך כיהודים

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 וישלח

 211:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

 )החינוךספר ( .ימי הלימוד הם ימי חייך                                   
                                           )   ר' שלמה אבן גבירול( .לתוומי שאינו נאמן על סודו ק"ו בסוד ז                 

 )מישרים אהבת.(לעצמו האדם עושה, לאדם הגדול השונא יעשה לא אשר את         

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 בדרשתו ופתח הבר־מצוה חתן קם. בר־מצוה סעודתב השתתף אחד רב
קם.. כמנהג, לזמר והתחילו המסובין לו הפריעו דקות מספר לאחר. מקובלכ

 בדרשה להפריע המנהג! להמשיך לו תנו —: ואמר בהם ונזף רגלו עלהרב 
בר־ בחור אבל, יודע שאינו מי את לבייש לא כדי, שמתחתן חתן אצל רק הוא
ללכת ברירה לו יש הלא, לקח ילמוד, להמשיך ידע ולא יעצור אם, מצוה

 יעשה מה אבל. גדול חכם תלמיד ולהיות קודש בלימודי ולהמשיך לישיבות
הבר־ לבחור תנו, ובכן? בתורה ויעסוק בצואריו רחיים, לחתונתו שהגיע בחור
 (אוצר מרגליות)!בדרשתו להמשיך מצוה

 
 

 נאמר תומצו דבשלש משום האבודרהם כתב.בשבת תפילין מניחין שאין טעם
 אות ישראל בני ובין ביני" בשבת". ברית לאות והיה" ,במילה", אות"

 עבדי שהן לישראל הן עדות ושלשתן". ידך על לאות והיו, "בתפילין",היא
 מלבד עדים שני לו שיש בשבת הלכך", דבר יקום עדים שניםועל פי ,הקב״ה
 אבל) שבת נקרא גם טוב ויום(תפילין מלהניח פטור והמילה השבת היינו, תפילין
 מילה עדים שני לו שיהיו כדי תפילין להניח תפילין להניח אחד כל חייב בחול

 .ותפילין
 
 

. בלילה לצאת היה אי אפשר, בגטו אחד יהודי רחוב היה, הגלות כל במשך
 בלבו בערה הזו השאיפה. הקב"ה את פגשנו? עשינו ומה. בגטו סגורים היינו
וילות לא וגם, פאר מכוניות אין עדן בגן. עדן בגן גרו היהודים! יהודי כל של

 סגרנו. הדורות כל במשך חי ישראל עם וכך. הקב"ה עם חיים שם. מפוארות
 השנים במאה.אחד״ ה׳... ישראל ״שמע גמורה בכוונה ואמרנו עינינו את

אמנם. מחננו לתוך גם חדרה הגדול העולם תרבות. השתנה העולם האחרונות
לכל. שנעשה במה מתעניינים. העולם את חיים אנחנו אך, תורה בני אנחנו
לב שמים איננו אפילו. מוזיקה, ממתקים - כשרים תענוגים מאות ישנם אחד
 שאנו המקומות, המאכלים, המזגן, שלנו הביגוד את רק תראו, הנה! לכך

 להלביש רוצים אנחנו כזה עולם על.מהעולם מאוד נהנים אנו... בהם מבקרים
לא זה ואם. להתאים צריך שזה סבורים ועוד, נפש-מסירות, יהדות, תורה

 ברצוני - ישראל״ ״שמע ולומר עיניו את לסגור צריך יהודי...גוזרים - מתאים
. זה מעולם יותר טעים דבר שאין מאמין והנני הקב״ה של עולמו את לחיות

, כיהודי הכל שאעשה אלא, כלום על לוותר צריך אינני. דבר לי חסר יהיה לא
 אשנה, שאהיה רוצה השי״ת שאתה כמו אמיתי יהודי אהיה. ובטהרה בקדושה

 דרסטי שינוי לעשות, ממצרים לצאת, הזו לגדלות שואף אינו יהודי אם.חיי את
 באנו לא. פשוט לא הוא הזה העולם.היהודי של הא״ב את לו חסר - בחייו
 לא התורה.עליהם״ עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי ״אין. לשחק לעולם
 לא. אצלנו פשרות אין. ישראל״ ״שמע את שינינו לא, משתנים אינם הדורות, משתנה

, האמונה ואת הרצון את לנו כשיהיה אך. בדורנו במיוחד, העיניים את לעצום קל
 והצלתי מצרים סבלות מתחת אתכם ״והוצאתי: אבותינו שזכו למה שנזכה אנו מובטחים

 ה׳ אני כי וידעתם לאלקים לכם והייתי לעם לי אתכם ולקחתי... מעבודתם אתכם
 )אמונה-ל"זצ פינקוס  שמשון רבי( ).ו־ז, ו שמות( מצרים״ סבלות מתחת אתכם המוציא אלוקיכם

 

 חרס שכלי יתכן איך, בהגעלה תקנה לו אין שנאסר חרס דכלי, הדין שאלה:
 ? בהגעלה תקנה לו יש

, הכשר צריכים עכו״ם בישולי משום שאסור דבר בהם שבישל כלים תשובה:

 אפילו תקנה לה אין חרס דכלי דאע״ג והקילו בדבר בהם החמירו לא מ׳״מ
 )ספר החידות(.ודיו ג' פעמים מגעילו חרס כלי דאפילו חכמים הקילו בזה בהגעלה

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ו וֵּבית ֶלָהָבה יֹוֵסף וֵּבית ֵאשׁ  ַיֲעֹקב ֵבית ְוָהָיה  התפרצות על מסופר :ְלַקשׁ  ֵעׂשָ
. נפש לרוצחו שאיימה, זצ״ל זוננפלד רבי יוסף חיים של לביתו בריונים קבוצת של

 שלוותו. הבריונים של להשתוללותם רוח ובקור נפש בשלוות הרב הגיב מתחילה
, לשיא ההשתוללות משהגיעה. השתוללותם את שהגבירו הבריונים את הביכה
 בתנועהלפתע הזדקר חשוף בחזה וכך — לבו את וגילה חולצתו את הרב פרם
 שם לקדש מוכן ׳׳הנני: תקיף בקול להם ואמר — מולם והתיצב כסאו מעל הזזרי

 בקצרה לבאר והמשיך ״!הנימה כמלוא אזוז לא מהאמת אני! ורצחוני בי ירו! שמים
 את ויצאו המתקיפים נסוגו הזה המפתיע הצעד על בתגובה. השקפתו עיקרי
 במעשה הצלחתה סוד ואת התנהגותו פשר את הרב ביאר יותר מאוחר.הבית
 את שהפיל יהודי מלשין התגורר עיירה באותה. בפולין ״שאדיק״ בעיירה שהיה
 פחדו וכולם העיירה לתושבי המלשין היסב רבות צרות. העיירה יהודי של חיתתו
 ביה״כ של ״במזרח״ לשבת שבת בכל לו יתנו כי לדרוש העז בחוצפתו. ממנו

 ובמקומו העיירה רב נפטר הימים באחד. ״ששי״ לתורה ולהעלותו, בעיירה הגדול
, זו ושקטה קטנה עיירה של רבנות דווקא לו שאיוה, התורה מגדולי אחד נתמנה
 ושם, ביתו ליד לו היה קטן מדרש בית. מפריע באין התורה על לשקוד יוכל למען
 הרב מששמע. ולילה יומם בתורה ועוסק בפרישות בוראו את ועובד מתפלל היה

 עליה לעצמו וליטול ית הכנסתלב לבוא חוצפתו ועל המלשין מעללי על החדש
 של להתקלסותו קץ ולשים, איש״ מפני תגורו ׳׳לא מצות לקיים החליט, חשובה
 וכאשר, הגדול הכנסת בית ב הרב הופיע השבתות באחת.הכנסת בית בבאי האיש
: וזעק שלפניו העמוד על בחזקה הרב הכה, לתורה לעלות למלשין הגבאי קרא
 של ונפשם ממונם שמוסר ומשוקץ טמא לפה מה! הקדושהז ולתורה לך ״מה

 תחילה ניסה המופתע המלשין ״!טמא צא? התורה על לברך, לשלטונות ישראל
 המלשין פנה אף בחרי. ממנו זאת מנעו המתפללים אך, דאתרא במרא להלום
 מאיימתאצבע ששלח לפני לא המקום את ועזב היציאה דלת לעבר והזועף הנעלב
 להיות הרבהוזמן חדשים כמה לאחר.לקח״ אלמדכם ״עוד: כאומר הקהל כלפי
 עבר אל מתלמידיו שנים בלויית דרכו עשה כאשר. הסביבה מכפרי באחד מוהל
 — תקפם גדול פחד. לקראתם סוסו על הדוהר במלשין התלמידים הבחינו, הכפר

 בזריזות ממנו קפץ המלשין. אליהם קרב הדוהר הסוס. ושאנן שליו נשאר הרב אך
 הרב ע״י ״המוסר״ נעמד התלמידים לתדהמת. הרב אל מהירים בצעדים וניגש

 כל על לי מחל, לי סלח ורבנו ״מורנו: ואמר התחנן בהכנעה כלפיו ובהתכופפו
 מןונעלם סוסו על בחזרה קפץ דבריו את משכילה, כנגדך״ וחטאתי שעוללתי מה

, חפצם מחוז אל רבם בליווי דרכם את הנדהמים התלמידים כשהמשיכו.האופק
 דוהר ה״מוסר״ את ראיתי כאשר. המאורע פשר לכם אסביר ״הנה: ואמר להם הרב פתח
 והנה. הקדושה התורה מפסוקי באחד והצלה מפלט חפשתי, לקראתנו ומתקרב סוסו על

 התחלתי מיד. לאדם״ האדם לב כן, לפנים הפנים ״וכמים) י״ט פכ״ז( במשלי הפסוק לי נזדמן
 שפל על לרחמים הוא זקוק וכמה הוא אומלל כמה. ברנש אותו של בזכותו ולהפך להרהר
 היה לא בילדותו נכון חינוך מקבל היה אם אולי, יודע ומי. נתדרדר שאליו מוסרי תהום
 ונעקרה עליו רחמי שנכמרו עד, בזכותו להפך השתדלתי וכהנה כהנה. שהגיע למה מגיע
 בלבו נכנסה. לפנים״ הפנים ״כמים של הכלל כאן פעל, שכך ומכיון. נגדו טינה כל מלבי

 כונה מתוך שעשה מה עשה ודאי הלא כי. צודק הרב ׳׳אולי: להרהר והחל טובה מחשבה
 והגיע, לבו נתרכך כאלה מחשבות שמתוך ובודאי. קינטור״ לשם ולא, שמים לשם טהורה
 כדברים: אמר סיפורו את זוננפלד חיים יוסף רבי משגמר .סליחה ובקשת חרטה של לרגע
 והוסיף. מולי אגרופיהם והניפו הבריונים חמשת מולי שעמדו בשעה אני גם הרהרתי האלה
 : בתורה מקור גם לזה מצא אך" שאדיק״ של מרבה אמנם למד הזה הרעיון שאת, ואמר
, הוא אחי אומר ״שהיית עשו״ אל אחיך אל ״באנו לו וסיפרו יעקב אל המלאכים באו כאשר
 גם אבל ליעקב שונא עשו ואמנם). שם רש״י( בשנאתו״ עודנו, הרשע כעשו עמך נוהג אבל
 עשו והנה וירא עיניו יעקב ״וישא אח״כ והנה. אשנא״ ה׳ ״משנאיך כי אותו שונא יעקב
? עשה מה מתקרבת שהסכנה יעקב ראה כאשר, עמו״ איש מאות וארבע לקראתו בא

 והפך, מחשבותיו את וכפה השתחוה יעקב. אחיו״ עד גשתו עד פעמים שבע ארצה ״וישתחו
 בו נתעוררה, לזכות מחשבותיו ע״י. ממש כאחיו שנהיה עד, אחיו״ ״עד שלעשו בזכותו
: מהמדרש רש״י מביא, ויחבקהו״ לקראתו עשו ״וירץ: לבוא אחרו לא התוצאות. האחוה
 ונשקו שעה באותה רחמיו שנכמרו אלא, ליעקב שונא שעשו בידוע היא הלכה רשב״י ״אמר
 )החומה על האיש(.. לבו״ בכל

מסופר:ְלַקׁשֵֵעָשווֵּביתֶלָהָבהֵסף
חיים יוסף שאיימהזצ״לזוננפלדרבי

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

מצוהסעודתבףעׂשווּביתלהבהסףיֹוסבית הבר־מצחתןקם.בר

"

חקםבר־מצוה

"תת"ת"פרפראות"

למ׳״מ
בהגעלה

קו

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  
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