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תשע"ז ויצא פרשתלאספקלריא   

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר
  "ט(וחש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

  במלה "אשרי"?דוד את ספרו מדוע פתח 

 פירושים מדברי חז"ל על כך:להלן 

אשריך ' –שכתב בסוף התורה בלשון "אשרי" , ממקום שפסק משהפירוש א': 

 . 1אשרי האיש –שהתחיל בלשון "אשרי" , שם התחיל דוד המלך ',ישראל

, דרכיםה הרבביאור מהות העניין שכל אחד פתח במה שסיים קודמו נאמרו וב

 : 2ולהלן אחדים מהם

להורות שברכות הראשונים והאחרונים קשורות זו בזו, כי "השלמויות  א.

  אשכנזי, סוף בראשית(-יפה תואר )ר"ש יפההאמיתיות קשורות זו בזו". 

 חם יותר גדול לברך.ווכ ,מדרך ענוה להורות שברכות הראשונים יותר גדולות ב.

  (שםיפה תואר )

כיר בתחילת דבריו את היסוד שהזכיר קודמו לומר שהוא מודה בו כל אחד הז ג.

יפה וגם הוא עושה זאת ליסוד, ומזכיר בסוף דבריו את היסוד שבא הוא לחדש. 

  3חלק ב, פרשת נח(להנ"ל. עינים )

                                                
 בראשית רבה ויחי פרשה ק,יב; תנחומא ויחי טז; ומדרש שוח"ט כאן.  1

ית רבה הלשון "אף דוד כשבא לומר תהלה" ויש שהבינו בכוונת המדרש "כשבא לומר תהלה על ובבראש

הצדיקים", פתח בלשון "אשרי", ובדומה ל"אשריך ישראל", אולם לכאורה מסתבר יותר שהכוונה "כשבא לומר 

שרי האיש" תהלה לה'", וכן משמע בתנחומא ששם הלשון "כשבא לומר שירה", שכשבא לומר שירה לה' פתח ב"א

דברי שבח על הצדיקים. ואולי זה הסבר על כלל הדבר שפתח במזמור שאינו כלל שבח כלפי גבוה, שאולי בחר  –

 לעשות כך כדי לפתוח בעניין שבו סיים משה. אמנם יש שרמזו במזמור שבחים כלפי גבוה.
"י עראמה(; אבן יחיא; נורא תהלות גאנון, דרוש לשבת כלה(. וע"ע: עקידת יצחק )ר-וראה עוד: זרע רב )ר"מ אבן 2

שועיב(; מקור חיים; מאיר תהלות )ר"מ עראמה(; מים שאובים )מחו"ר תימן, פרשת וזאת הברכה, עמוד -)ר"י אבן

 ריב( על פי קבלה; ועוד.
 ועי"ש ביאור כל דברי המדרש לפי זה. 3
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ולכן לא התחיל ממקום שהתחיל  ,לגדול הימנו קודמוב את יחשהכל אחד  ד.

 4מדרש בפסוקפתח הלכן . ולהתחיל משם 'דבמקום גדולים אל תעמו'הראשון כי 

 אמרי בינה "אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדולים אל תעמוד".

, 5כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשריפירוש ב': 

 ; מדרשים[7. ]ברכות י,א6, כי שני פרקים אלו נחשבים לאחד'בסוף מזמור בדהיינו 

, 'פתח וסיים באשרי'אורי האגדות )ברכות י,א(: ביאור הגר"א מוילנא בביוביאר 

, ש'כתר' מתקשר עם הקשר מבאר בנו בביאורו שםאת . ו8הוא 'כתר' 'אשרי'כי 

 , נעוץ סופן בתחילתן. 9'הקפה'

הסוף עם ההתחלה  התקשרותשמבאר זאת על פי ש 'שי מלכים'וראה כעין זה ב

ן לו סוף, שכשמסתיים מתחיל )'נעוץ סופו בתחילתו'( מורה על שלמות, דבר שאי

שהמשך "כי בא סוס פרעה"  10דברי המהר"ל מפראג בענין שירת היםוהביא שוב 

  . הוא "אז ישיר" עי"ש

 okmail.co.il@9696לתגובות: 

                                                
 .ו משלי כה, 4
אם ולאו דוקא בתיבת 'אשרי', כי  באותה מלהוהתוספות מפרשים שהכוונה שכל פרשה חביבה פתחה וסיימה  5

 הכוונה דווקא ל"אשרי" אין מתאים לומר "כל מקום" כיון שמצאנו זאת רק במקום אחד. 

יש מקום לבאר עוד שעולה על מזמורים אחרים שאמר ולא כללם בספר התהלים, וכן המזמורים  יש לעיין אםו

  שונה מהסגנון שכתב בספר התהלים. שלפנינו לדעת המלבי"ם דוד המלך עצמו אמרם בסגנון
ה" )שיר השירים ח,ו(, ויש לומר -ברכה ותהלה )ה"ויגד יעקב" מפאפא(: "אשרי" ראשי תיבות "רשפי אש שלהבת ק 6

 שלזה כוונת הגמרא. 

הכוונה בעולם  –הכוונה בעולם הזה, ו"סיים באשרי"  –גאנון, דרוש לשבת כלה(: "פתח באשרי" -זרע רב )ר"מ אבן

ומוסיף: כנראה שדבר זה נלמד גם מעצם משמעות המזמור, שבתחילה מדבר על "והיה כעץ שתול וגו' וכל  הבא.

אשר יעשה יצליח" שהכוונה לפי ביאור זה על שכר העולם הזה, ו"אשרי כל חוסי בו" מדבר על שכר עולם הבא, 

מ"חוסי בו" זה שכר עולם הבא,  ב. מכך שסתם ולא פירש מהו ה"אשרי", א.והסמך לכך עי"ש וכך נראה הביאור: 

 שנאמר עליו )תהלים לא,כ( "פעלת לחוסים בך". 

ובחמדת ימים )מחו"ר תימן, פרשת ויחי, עמוד קפ(: וכי כל ספר התהלים אינו חביב? אלא הכוונה: כל פרשה 

"( ואשריהם שהנזכרים בה חביבים בצדקות, שלגביהם "פתח וסיים באשרי", כלומר: "אשריהם בעולם הזה )"פתח

בעולם הבא )"סיים"(, אשריהם בעולם של מעלה ואשריהם בעולם של מטה, שעליונים ותחתונים מאשרים 

 )מהללים( אותם".
קישור הסוף להתחלה, וכגון לעניין הוספה בקצרה עפ"י ספרים: וכעין זה מצאנו ענין 'חזרת הגלגל פנים ואחור',  7

, שאין לאותיות סוף, בסוד 'איכה ירדוף 900עד  000פיות שמספרן אל"ף )המשך לאותיות הסו –ב"ש, ואלף -א"ת

אחד אלף'. ויש שביארו בזה את מה שנהוג לרשום אלפי שנים ביחידות, כגון ב'תתפ"ח(. וקישור סוף ספר עם 

 תחלתו, ומכאן הביטוי "גלגל חוזר בעולם" שהעני מעשיר ולהפך. והאכלת עדשים עגולים לאבל.
 .ועוד, (:פנחס, רעיא מהימנא רכג,ב; תקוני זהר )תקון תליסר, כז על פי זוה"ק במדבר 8
 י 'הקיפו'."רש ופירש, מנוחה' הרדיפוהו בנימין את מג 'כתרו,כ כמו בשופטים 9

 מז. פרק סוף', ה גבורות 10
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במשנת האור החיים / הרב יעקב שלמה 

 שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י'

 בלין היא ליצה"רת -התורה 

)פ"ה(, בהא דאמרו ז"ל )קידושין ל:( "אמר הקב"ה  מסילת ישריםאיתא בספר 

בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין". וז"ל: והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא 

ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה 

תה אינו אלא טועה, ויראה טעותו בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשוב להינצל זול

 לבסוף כשימות בחטאו.

-הא למה זה דומה, לחולה שדרש ברופאים והכירו חליו ואמרו לו שיקח סם

רפואה פלונית, והוא, מבלי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח התרופה 

ההיא ויקח מה שיעלה במחשבתו, הלא ימות החולה ההוא ודאי. כן הדבר הזה, כי 

י שמכיר בחלי היצר הרע אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו אין מ

 היא התורה.

בפר' צו )ז, לז( וזלה"ק: "זובח תודה יכבדנני, דרשו ז"ל  האור החיים הק'וכן כתב 

)סנהדרין מג:( זה הזובח יצרו, והזביחה היא שינצחהו, ובבחינת הנצחון הוא בורר 

נה בחינה זו היא מעלה גדולה אשר יתעצם מהיצה"ר( בחינת הטוב... וה-ממנו )

לזבוח יצרו כמעשה דוד המלך שאמר )תהלים קט, כב( ולבי חלל בקרבי, ודבר זה 

ואין מציאות להשגה זו זולת עושה פעולה גדולה בבחינה שאנו משתדלים עליה, 

כאמרו )קידושין ל:( אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש,  באמצעות התורה

שם( אמר הקב"ה בראתי לכם יצר הרע בראתי לו תבלין שהיא היצר וכן אמרו )

 הרע" עכ"ל. וכן מזכיר רבינו סגולה זו בפרשתינו, וכדלהלן:  

כתיב בפרשתן "ויצא יעקב מבאר שבע וגו' ויקח מאבני המקום", כותב האוה"ח 

הק' שרומז על יצרו של אדם המתגבר עליו, והסגולה להינצל ממנו הוא ע"י 

וזלה"ק: "ואומרו ויקח מאבני המקום פרוש בנינו של עולם שהם דברי התוה"ק, 
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תורה, גם יתיחס להם אבני המקום שבהם נסקל ונרגם יצר הרע וכחותיו, והוא 

אמרם ז"ל )סוטה כא.( תורה מצלת מיצר הרע בין בזמן שעוסק בה בין בזמן שאין 

 עוסק בה" עכ"ל.

כמה גרגירים יקרים, וזה יצא  הספה"ק מלאים בענין זה, ונביא מדבריהם בכאן

בפר' צו, וזלה"ק: י"ל, כי התורה שנתן לנו ה' עיקריה?  המאור עינייםראשונה דברי 

שעל ידו נכניע את היצר הרע, לכן עפ"י רוב נזכר בזוהר לאשתדלא באורייתא 

שהוא תרגום של ויאבק איש אמו )בראשית לב, כה(, היינו שעפ"י התורה יוכל 

יצר הרע ולהכניעו כי המאור שבה מחזירו למוטב )איכ"ר א( האדם להתאבק עם ה

 עכ"ל. 

מדז'יקוב )פר' בחקותי( לבאר מאמרם ז"ל  באמרי נועםעוד פרוש נפלא איתא 

)פסחים מט.( תורה מתשת כחה של אדם היינו שמעביר הזוהמה מן האדם, 

 ומעביר ומחליש את היצר ממנו עכ"ד.

מסאכטשוב זצ"ל, שאפילו תורה שלא  זרהאבני נוחידוש נפלא איתא מהגה"ק ב' 

לשמה גם עוזרת לאדם להגבר על היצר, ומפרש מאמרם ז"ל )יומא עב:( זכה נעשה 

לו סם חיים, לא זכה נעשה סם מות. הפי' 'זכה נעשה לו סם חיים' היינו שמתורתו 

נשפע כל טוב ומדריגות. אולם לא זכה ותורתו אינה ַזּכה כל כך, על כל פנים נעשה 

ם המות היינו סם למות שמגרש את הרע ממנו עכ"ד )שיח שרפי קודש, פר' לו ס

 תצוה(. 

 והאר עיננו בתורתך

ר' )על שו"ע( בסוף חלק או"ח מאחיו הגאון  השערי תשובהודבר נפלא מביא 

זצ"ל, לפרש הא דאנו אומרים "והאר עינינו בתורתך" דהיינו  אפרים זלמן מרגליות

ו, ושנראה איך היצר הרע מסמא את עינינו שהתורה הקדושה תאיר את עינינ

 עכ"ד.
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ויש לבאר הארה זו, עפ"י דאיתא )ראה דגל מחנה אפרים, פר' בראשית( בשם 

זי"ע על הא דאמרו ז"ל )חגיגה יב:( "וירא אלקים את האור כי מרן הבעש"ט הק' 

 לגנזו, וגנזו לצדיקים, ובו משתמשין צדיקים בכל דור ודור" ואמר מרן זי"ע, -טוב 

שהשי"ת גנזו לאור הגנוז בתורה הקדושה, ומשתמשין צדיקים בכל דור ודור באור 

ההוא ע"י התורה שיש בה אותו אור שיכולים להסתכל בו מסוף העולם ועד סופו 

 עכ"ד.

מקאסוב )עה"ת, פר' תרומה(, ביאר ענין אור הגנוז ע"ד  תורת חייםוהנה בספה"ק 

)ת"ז ק.(, והאור שנברא בששת ימי העבודה,  דידוע שהאדם נקרא 'עולם קטן' 

בראשית היה האדם "מביט בו את עצמו" מסוף ועד סופו, והיה רואה את שפגם 

 ומה שצריך לתקן, ולא היה ראוי העולם להשתמש בו, וגנזו עכ"ד, יעו"ש.

ועל פי זה י"ל דלכך כשאדם לומד התורה הק' ששם נטמן האור הגנוז, מתגלה לו 

את עיניו של אדם לראות את עצמו ומצבו כנ"ל, וזהו  מאותו אור מופלא, ומאירה

 והאר עינינו ע"י בתורתך וכדברי הרא"ז מרגליות הנ"ל, ודו"ק.

דלימוד התורה, מפריע מאוד להיצה"ר כשעוסקים ועמלים בה,  –והנה תבלין זה 

 ולכך יעשה שידברו מהכל ואפי' בגנותו, העיקר שלא ילמדו. 

רבי חיים מויז'ניץ זצ"ל, על הגאון  יםהאמרי חיוכפי שסיפר הרה"ק ב' 

זצ"ל, כשפעם נכנס לביהמ"ד, ראה שכולם יושבים ולומדים, ורק שני  וואלאז'ינער

 בחורים יושבים ומשוחחים.

ניגש אליהם ושאלם: מה הנכם מדברים? ענו הבחורים שהם מדברים מהבעל 

 דבר, שמה מאוד מצטער הוא בראותו ביהמ"ד שכזה, מלא לומדי תורה.

אני אומר לכם מה שהיצה"ר אומר: "דברו עלי ותגנו אותי,  –ענה להם רבי חיים נ

 ובלבד שלא תלמדו !..." )שרפי קודש(. 

  moL448@gmail.comלתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י'  

mailto:moL448@gmail.com
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מ"ס הבינני / הרב נתן ר. מח"ס עיון סוגיות ע

 עירובין

 עושה רושם –יציאת צדיק 

א ַיֲעֹקב  )רש"י( עושה רושם מקוםמכאן שיציאת צדיק מן ה)כח, י(  ַויֵּצֵּ

כל עוד והצדיק נמצא בעיר הרי שהוא זיוה הוא הדרה, ברגע שעוקר ומתמקם 

 ודר במקום אחר. הרי שאיבד המקום את הודו והדרו של הצדיק.

* 

להפקד בזרע של קיימא, ששם הוא פעמיו מסופר על יהודי מר נפש שלא זכה 

לקודש הקדשים הרבי מקוצק זי"ע, בכדי להתברך מפיו בישועה. והנה בהכנסו 

לקודש פנימה תינה את צערו וצרתו באוזני הרבי, הסיר וגל הוא את האבן 

המכבידה מליבו ללבו של הרבי. עיין הרבי רגעים ספורים בענין כשעיניו עצומות 

ד אש, בקדושה עילאית. פותח הוא את עיניו, ופורך ידיו. וכאילו ופניו יוקדות כלפי

 מרמז לומר, אין, לא, לא מצאתי את מבוקשך.

שב הוא היהודי במפח נפש ועגמומיות לעיירת מגוריו.  נסע בעגלה, עם קבוצת 

חסידים. ישב הוא בעצבות וקדרות  אין סופית באחת הפינות. משנס הוא יתרת 

ך לעודד רוחה של זוגתו מחשב הוא מה והאם יאמר. ואיך כוחו לרכז מחשבתו היא

 . 

באמצע הנסיעה הורו החסידים לעגלון עצור נא! חפצים אנו להתפלל תפילת 

מנחה. תיכף עצרו במשעולי הדרך, והכינו עצמם ברטט וזיע להתפלל כדרכם של 

חסידים. לפתע, נזכר הוא אחד מהחבורה, שכאן במקום זה בדיוק, עצר היהודי 

דוש מפשיסחא להתפלל, שח הוא בהתרגשות. נעמדו הם להתפלל בהתלהבות הק

והתרגשות יתירה. עמד מיודעינו הלז בפינתו כשכולו רוטט מבכי, מבקש ומתחנן 
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על נפשו אנא 'וזכיני לגדל...'. לאחר שעה ארוכה סיימו הם תפילתם והמשיכו 

 בדרכם לעבר עיירת מגוריהם.

הלה ורינה, נולד לו במזל טוב בן זכר. כל לאחר תקופת השנה ששון ושמחה, צ

 תושבי העירה באו להשתתף בשמחתו. 

כמובן נסע הוא אל מורו ורבו הרבי מקוצק לבשר טוב על ישועתו. תיכף כשכנכס 

אל חדרו של הרבי, שאלו הרבי ספר קורותיך מאז שיצאת מכאן. שח הוא  את כל 

דוש שחנה שם איש קדוש השתלשלות הענינים על ענין הנסיעה והחניה במקום ק

וכו' . 'אכן נודע הדבר' זה, זה מקור ישועתך כיון שהתפללת כראוי במקום שעמד 

שם הצדיק והתפלל, מקום של רצון הוא, ואכן תפלתך זכה וברה התקבלה בשמי 

 מעון, ונושעת למעלה מדרך הטבע.

הרי שמושבו של הצדיק מותיר וחורט רושם עז של קדושה טמירה, במקום. 

וליות וכוח נעלה נותר שם במקום עד כדי כך שפועל הוא למעלה מדרך הטבע, וסג

 ישועות.

אכשר דרא והתרבו ארונות הספרים במינים ממינים שונים של ספרי הגות 

ומחשבה, חיזוק והבנה בנפש האדם, כל נושא וענין מלובן ומבורר היטיב כשכרכים 

עצות וכללים, משורבטים שלימים מסבירים בטוב טעם ודעת, ופתרונות וכלים, 

להפליא בין הדפים. ההגיון אומר מה לי לעסוק בספרים עתיקי יומין כמסילת 

ישרים ואורחות צדיקים, הרי צנא מלא בספרים שיורדים ומעמיקים היטיב 

בהתמודדויות ובדילמות האופפות את המסילה העולה בית קל, מיטיבים הם 

מה לי ללמוד ספרים שמדברים להגדיר את הבעיה כשפתרונה בצידה. וא"כ. 

בענינים כלליים וחיזוקים בענינים הידועים ופשוטים הם לכל דרדק וצעיר. אך יש 

לדעת ולהפנים היטיב, שבאותם חיבורים של קדושי עליון צדיקים וקדושים 

מהדורות הראשונים, כוחם רב ועצום הוא למעלה מדרך הטבע הטמון בין דפי 

לזכך להיטיב ולהבריא את הנפש, להתעלות ספריהם ומועיל בכוח  סגולי 
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ולהתגבר על כל המהמורות והמכשולות שמפריעים לכל מבקש ה', הגם שאין 

 הדברים כביכול מזדהים וקרובים אל הרגש.    
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 רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד מלכים

 גניבת התרפים

ְגֹנב יָה  ַותִּ ים ֲאֶשר ְלָאבִּ ל ֶאת ַהְתָרפִּ להפריש את אביה מעבודה זרה  )לא, יט(ָרחֵּ

 נתכוונה )רש"י(

הרשב"ם ביאר: שלא יגידו ויודיעו ללבן כי רוצה יעקב לברוח, כענין שנאמר: 'אין 

אפוד ותרפים' )הושע ג, ד(; 'כי התרפים דברו און' )זכריה י, ב(, רגילים היו לקסום 

בריו מבואר בפרקי דר"א )פל"ו) עיי"ש; ובתנחומא )כאן סימן יב). בהם, ע"כ  וכד

מבואר בדברי הרשב"ם, דהיתרה של רחל לגנוב את התרפים, הוא משום שחששה 

 לפיקוח נפשו של יעקב, אם ישארו התרפים בידי אביה ויקסום בהם.

אמנם לשיטת רש"י, והכי איתא נמי ברמב"ן )כאן( שגנבה התרפים כדי להפריש 

 יה מע"ז, צ"ב, היכן מצאנו שמותר לגנוב בשביל להפריש אדם מן העבירה.אב

 ונראה לתרץ שאלה זו בכמה אנפי: 

בשו"ת אבני נזר יו"ד סי' קכ"א סק"ד הביא כדבר פשוט,  -א. בע"ז ליכא גזל 

דאף דגזל הגוי אסור, בע"ז שלו אין דין גזל, וכ"ש עושה כן להפרישו מאיסור ע"ז, 

, וזה לשונו: "אך אף למ"ד גזל גוי אסור. מ"מ ע"ז שלו פשיטא שאין דטובה היא לגוי

בו איסור גזל. ורחל גנבה התרפים אשר לאבי' כדי להפרישו מע"ז. וה"נ זה טובה 

לגוי להפרישו מע"ז. וכיון שמותר לגוזלו שוב נעשה שלו כנ"ל" עכ"ל אף שדיבר 

גוי לא להביא ראיה, ונראה שם לענין אחריות בממון הגוי, לענין זה עצמו של ע"ז ד

 דלמד כן גופא ממעשה רחל.   

וכ"כ בשו"ת בית יצחק לר"י שמעלקיש, או"ח במפתחות דהביא ראיה דאיסור 

הנאה אין לו בעלים, מדגנבה רחל התרפים, ואיך עברה על לאו דגניבה. אלא ודאי 
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בע"ז,  דאין לו בעלים, ודחה תחילה דבריו, מהא ד"יא דלבן נח אין איסור הנאה

אולם שוב העלה כי בחידושי הר"ן ע"ז נ"ט ע"ב מבואר דכמו שהוזהרו בני נח 

שלא לעבוד ע"ז, כמו כן הוזהרו שלא ליהנות מע"ז, ונמצא דרחל כדין עשתה 

בלקיחת התרפים, שמנעה אביה מאיסור השימוש בע"ז. וכ"כ בשו"ת שבות יעקב 

ו"ם, אפילו למ"ד גזל עכו"ם ח"ג סימן ל"ח דפשיטא ליה דמותר לגזול ע"ז מעכ

אסור מהתורה, דכתיב: "ואשריהם תשרפו באש", ורחל אמנו שגנבה התרפים 

 יוכיח שאין איסור בזה עי"ש. 

יש לציין דבשו"ת שבט הלוי ח"ג סי' ע"ב חלק על דברי האבני נזר, וס"ל דבאמת 

ימנע אין היתר לגזול מגוי הע"ז שלו על מנת להפרישו ממנה, דבין כך הוא לא 

ממעשיו בגזילה זו, וז"ל: "נלענ"ד דלא שייך כלל היתר להפרישו מע"ז בגוי שמוחזק 

לעבוד ע"ז, וכי משום שהוא אובד אחד מצלמיו או גוזלין אותו ממנו, הכי משום זה 

ימנע עצמו לעבוד עוד לאיזה צלם אחר שיש לו או שיקנה לו, א"כ מה שייך 

כיון דגוי אינו מצווה רק שלא לעבוד ע"ז, להפרישו מע"ז. וא"כ ההיפך פשיטא לי, ד

אבל על אסור הנאה של ע"ז אינו מצווה, וכן כתב בפשיטות במנ"ח במצוה תכ"ח, 

 א"כ בודאי שייך איסור גזל גוי למ"ד אסור, כיון דלדידי' שוה לו כסף" עכ"ל. 

וכסייעתא לדבריו יש לציין את דברי הפנים יפות כאן דמייתי דיש איסור גניבה 

, וכן בספר חמדת ישראל קונ' נר מצוה אות ה' האריך לחלוק על דברי בע"ז

השבו"י דאינן ברורין, ומסיים שאין ספק דבן נח מותר להנות מע"ז, שהרי מבואר 

בפרשת וישלח, שאמר יעקב לבניו: "הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם", 

ור הנאת ע"ז, ופירש"י שהיה בידם משלל שכם, ומבואר דבן נח אינו מוזהר באיס

וכן הוכיח בשו"ת מהרי"ל דיסקין מדברי טורי אבן בחגיגה דף י"ג, דבן נח אינו 

מצווה באיסור לא ידבק, דנהי דמצווין על ע"ז, אולם על הנאת ע"ז לא מצינו 

שיהיה אסור. וכ"כ בשו"ת מהרי"א הלוי ח"ב סי' כ"ג, דפשוט דבן נח מותר 

 בהנאת ע"ז. 
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י חמד עמ"ס ע"ז דף נ' ע"א שמביא ראיה מהגר"ח אמנם עיין עוד בס' חשוק

קניבסקי שליט"א, דאף לגוי איכא מצווה לבטל ע"ז שלא כדברי המנ"ח מצווה 

תל"ו, דס"ל דליכא בגוי מצות איבוד ע"ז, מהא דאיתא בע"ז מ"ג ע"א: "אמר רבה 

בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי פעם אחת הייתי מהלך אחר ר' אלעזר הקפר 

ריבי בדרך, ומצא שם טבעת ועליה צורת דרקון וכו', מצא עובד כוכבים גדול ב

ואמר לו בטלה ולא בטלה, סטרו ובטלה", משמע דסבר דמצווה על הגוי לאבד 

הע"ז, וביאר שם טעמו של דבר נראה, מפני שמבואר בספרי )פרשת ראה פיסקא 

דה זרה מן העולם צו) "שכל זמן שעבודה זרה בעולם חרון אף בעולם, נסתלקה עבו

נסתלק חרון אף מן העולם", וממילא על כולם יש מצוה למנוע חרון אף מהעולם, 

 גם על נכרים, ע"ש. 

ובאמת לגוף השאלה, כותב השבט  -ב. היכא שמתבטלת הע"ז מבית הגוי שרי 

הלוי דיתכן דסברה רחל דבלקיחת התרפים תתבטל הע"ז מביתו, וז"ל שם: "והאי 

דרחל שהביא האבני נזר, נראה דאיירי באופן שע"י גניבת ותגנוב את התרפים 

התרפים חדלה הע"ז מביתו, דתרפים היו מין ע"ז מיוחדת שאולי בטלה בגנבתן, 

עיין בפרקי דר"א שהובא בבעה"ת שם, ועוד אולי רחל עשתה מדעת עצמה, ואילו 

 שאלה ביעקב אבינו לא הי' מורה לה היתר, ודו"ק בכ"ז" עכ"ל. 

י להביא ראיה לדברי השבט הלוי, על פי דברי הספר הישר, והאמת חשבת

המבאר כי לבן ביקש תרפי אחרים, וז"ל: "ויבוא לבן אל ביתו, וישאל על יעקב 

וילך אל תרפים וביתו ואין, ויבקש לבן את תרפיו לדעת אנה הלך יעקב ולא מצא. 

עכ"ל. ולפי  וישאל בהם, ויגידו לו כי ברח יעקב מאתו ארצה כנען אל אביו" אחרים

דבריו צריך לומר, שהטעם שידע לבן שברח יעקב רק ביום השלישי, הוא לפי שרק 

אז מצא תרפים אחרים לשאול בהם, והטעם שלקח לו כ"כ הרבה זמן עד שמצא 

תרפים אחרים, דידוע דיחסי לבן עם שכיניו לא היו מן המשופרים בלשון המעטה, 

א חפצו להשאיל לו תרפיהם, שלא מאחר שידעו כי רמאי ושקרן הוא, ולפיכך ל
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ידעו אם יחזירם להם, ולכן לקח לו הרבה זמן לשכנע את שכיניו לתת לו לשאול 

 בתרפיהם. 

ולפי זה י"ל שרחל ידעה מראש עד כמה  שכיניו של לבן אינם מחבבים אותו, 

ולא ישאילו לו את תרפיהם, ואף לפי דברי הספר הישר, יתכן שהסכימו להשאיל 

ם רק באופן חד פעמי, לצורך הבירור היכן יעקב ומחנהו, ויתכן שאף לו את תרפיה

היו איתו, ואח"כ לקחו תרפיהם עמהם בחזרה, ונמצא כי באמת בטלה הע"ז מביתו 

של לבן, שכן התרפים היו ראש של בכור בן בכור ששחטו אותו וכו' כמבואר 

ם בניו לא היו בראשונים, והרי ידוע כמה זמן חיכה לבן לבנים עד שהגיעו לו, וג

בכורים כי היו בנות שקדמו להם, וא"כ ליצור תרפים חדשים זה כמעט בלתי 

אפשרי עבורו, ונמצא שהנחת רחל היתה נכונה, לפי ביאורו הנפלא של השבט 

הלוי, שבמעשה לקיחת התרפם באמת מתבטת הע"ז לגמרי של אותם תרפים 

 מבית לבן. 

על שאלה זו עמד גם רבינו החיד"א והנה מצאתי ש - ג. לא התכוונה לזכות בהם

בספרו חומת אנך, וביאר הוא שם, כי באמת כאשר רחל לקחה את התרפים, היא 

לא התכוונה לשם גניבה, ולא התכוונה לזכות בהם, אלא שהם ישארו ברשות 

אביה, והיא תרחיקם ממנו ותניחם היכן שיהיו, ובכה"ג לא ניתן לתובעה על איסור 

חל את התרפים אשר לאביה, כלומר שבעת שלקחתם פירשה גזל. וז"ל: "ותגנוב ר

שאינה רוצה לקנותם ח"ו, רק יהיו התרפים לאביה, והיא פירשה בלב ובפה שאינה 

  ח"ו רוצה לזכות בהם, שהם ע"ז והם לאביה" עכ"ל. 
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 ימה של תורה / הרב ישראל מאיר העריס

 יסודו של לב טוב –ייחד לב וגל אבן 

ַגש ַיֲעֹקב  ר וגו' )כט, י(ַויִּ י ַהְבאֵּ ַעל פִּ  ַוָיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן מֵּ

הרועים אומרים "לא נוכל עד אשר יאספו כל  צ"ב שהרי כשבא יעקב לחרן

העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר", וכאן כתוב אצל יעקב "ויגל" ואומרים 

ברש"י חז"ל "כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכחו גדול )

 ע, יב(. ב"רוב

וביותר  ?וכי לומר שיעקב היה גיבורשכחו גדול,  חז"ל כשאמרו מה באים לחדש

 חות הללו?וצ"ב מהיכן שאב יעקב את הכ

 בשני יצריך" –"בכל לבבך 

חד לב וגל אבן יבתפילת הגשם אומר הפייטן "זכר טען מקלו ועבר ירדן מים, י

 מעל פי באר מים".

ד יכל יעקב להזיז את האבן הגדולה מפי ייחד לב, באיזה לב מדובר כאן? וכיצ

? ועוד יש להבין, שברש"י כתב לפרש ע"פ המדרש בעזרת ייחוד הלב באר מים

שבהזזת האבן נתגלה כחו של יעקב, ובפיוט של תפילת הגשם מבואר שייחוד 

 הלב הוא זה שהביא להצלחתו בגלילת האבן?

לול את האבן, שמה שנתן ליעקב את הכח הגדול שיכל על ידו לגאלא נראה 

 היה ייחוד הלב. אלא שצ"ב כיצד.

בשני ייצרך הכתוב  - לבבךואהבת את ה' אלו' בכל  -לאדם ישנם ב' לבבות 

לאדם ישנם כוחות רבים, מידות רבות, רצונות  מדבר ביצר טוב וביצר הרע.

 ודחפים פנימיים.

 הינו ייחוד הלבבות. -לב טוב 
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 , אל היצר הטוב.ייחוד הכוחות, היצרים הדחפים כולם לטוב

 היצרים הרעים מונעים את הטוב לב

מה מונע מהאדם להיות שמח ומשמח אחרים, מה מונע אותו מלתת, להעניק 

 לשני, לסייע ולעזור כשצריך?

כחות נפשו הרעים, המשיכה לרע, האגואיזם והאנוכיות האומרים לאדם שב 

מו ב'שירות תנוח, מה לך ולצרת הזולת, אם הוא צריך דבר, שיעשה זאת בעצ

 עצמי'.

העצלות המכריעה את האדם לכדי חולשה גופנית כזקן בא בימים. העצל לא 

 יכול לעשות דבר, היא מונעת מהאדם להזדרז ולהתנועע בכדי להיטיב לשני.

 כל אלו הינם המונעים.

 אבל כשמתאחדים הכחות כולם לצד הטוב.

 לב טוב. –כשנהפכים כולם להיות לב אחד 

 מול רצונו הטוב של האדם. מה שירצה יעשה.אין דבר שיעמוד 

ייחוד כל הכחות והיצרים של יעקב  –זהו הסוד המתגלה אצל יעקב, ייחד לב 

הביאו לגילוי כחו האדיר כמ"ש חז"ל "להודיעך שכחו גדול", עד כדי שיכל אפילו 

להזיז אבן גדולה מעל פי הבאר, שזהו הסימן כי כל מה שחפץ לעשות טוב ייצא 

 ללא שום מונע ומפריע מצד כחותיו ויצריו.אל הפועל 

לב טוב, ובזה להיות  –ויה"ר שנזכה לאחד כחות הנפש שלנו לכדי לב אחד 

 מתדמים לקוננו בהטבה המושלמת.

 !ךשבת שלום ומבור

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות: 
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 ן!!תפלת העקש

 ביאור לשון "ויפגע" בנוגע לתפלה!

א ַהֶשֶמש וגו' )כח,יא( וידוע מה שמביא רש" ם ִּכי בָּ קֹום ַויֶָּלן שָּ י ַוִיְפַגע ַבמָּ

 "ורבותינו פירשו לשון תפלה.. ולמדנו שתקן תפלת ערבית..".

הנה רגילים אנו בכמה מיני לשונות של תפלה, להתפלל, להתחנן וכדומה, אולם 

 " צ"ב מהו השייכות לענין התפלה.ויפגע"הלשון 

והנה בספר הנפלא שערים בתפלה מהגה"צ ר' שמשון דוד פינקוס זצ"ל מבאר 

היא ריבוי בבקשות בזה דברים ברורים להגדיר הלשון "פגיעה" בתפלה וז"ל, "

", וע"ש מה שמביא כמה ראיות להוכיח בעקשנות כדי להשיג דבר הצריך לו מאד

 הגדרה זו. 

 ייה!עדות רא

 -ומוסיף שם וז"ל:

ואני בעניותי הבנתי דבר זה ממה שראו עיני, זוג אנשי מקצוע בגיל העמידה 

שחזרו בתשובה, והתחילו לשלוח את בניהם שבבית, לחינוך חרדי, והצליחו 

שבניהם נהיו בחורי ישיבה, וגם חתנם חזר בתשובה, והאב עצמו התחיל להשתתף 

ם, ראיתי אותו והתברר שלאט לאט עזב את בשיעורי תורה. והנה אחרי כחמש שני

עבודתו והתיישב ללמוד בכולל, והוא לומד כל היום כולו בהתמדה ובחשק, ראיתי 

והשתוממתי האיך נהיה כדבר הגדול הזה שמעולם לא ראיתי כזאת. ראינו צעירים 

מתיישבים ללמוד, אבל יהודי שהתחיל ללמוד והוא כמעט בגיל חמישים, שיעזוב 

 ללמוד בתורה כזו כאברך צעיר, זה מעולם לא ראיתי.הכל וישב 
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ואז שאלתי אחד המכיר את המשפחה, וסיפר לי את אשר קרה. אשתו של יהודי 

זה החליטה בעקשנות שבעלה צריך להתיישב וללמוד, ואע"פ שהבינה שזה רחוק 

מן המציאות, וכמעט שלא דברה אותו על זה, אבל התחילה להתפלל על כך 

ומר הרבה הרבה תהלים, והכל במטרה אחת, שבעלה יהא תלמיד תפלות רבות ול

חכם גמור. השנים עבור, ולאט לאט הפך הדבר למציאות וכמו שראיתי בעיני 

 שלומד בהתמדה כל היום גמרא ותוס' וראשונים ואינו מבטל רגע.

 אויסבעטען!

מזה המעשה נפתחה לי הבנה חדשה בסוג זה של תפלה, וזהו הנקרא באידיש 

בעטען", והיינו להרבות בתפלה בלי הפסק על ענין מסויים עד שמשיגו, וזה "אויס

נוגע למעשה כגון המבקש על הצלחה בתורה ויראת שמים, לעצמו או על מישהו 

אחר, או על חינוך ילדיו שיגדלו יראי שמים ותלמידי חכמים, או כגון בקשה על 

לה, לא יעזוב ולא בנים, או חוסר פרנסה, ליכנס במלחמתה של תפלה יומם ולי

 להרפות, עד שירחמו עליו מן השמים וישיג את מבוקשתו.

 הזהירות בזה

ויעויין שם בהמשך מה שמזהיר ליזהר שלא יכנס טענות או תביעות בלבו על 

השי"ת אם מאריך להתפלל ואינו רואה שום פירות מתפילתו, כי אין לנו שום 

תהלים )כז, יד( קוה אל השם, טענות עליו יתברך אלא אדרבא יתנהג כמו שכתוב ב

ואם לא תתקבל תפלתך חזור וקוה. וזהו  -חזק ויאמץ לבך וקוה אל השם ופרש"י 

 11מהות תפלת פגיעה העקשנות והאמונה ברורה בו יתברך להמשיך בתפלותיו.

 

                                                
 ויעויין שם מה שמזהיר שמכיון שאין אנו יודעים באמת מה הטובה האמיתי עבורינו, העצה היעוצה הוא לבקש 11

 לטובה", ע"ש. -באופן כללי שיהיה באופן שימלא השם משלאלות ליבנו 
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ויש לציין בהאי ענינא שני מראי מקומות. הראשון מהנועם אלימלך זי"ע, שאחרי 

לשונו הועתק  -האדם" ושם באות א' מוזכר האי נושא  הצעטעל קטן נדפס "הנהגת

 .12למטה בהערה

וכמדומה אשר בספר ברכת פרץ מהבעל קהילת יעקב שאינה תחת ידי כעת, 

מוזכר ג"כ האי ענינא לפרש מה שגילו חז"ל אודות המעלה של המאריך בתפלה, 

ה שאין הכוונה דוקא להתפלל שמונה עשר ארוך )"א לאנגע שמונה עשרה"( שבז

אלא הענין הוא שמרבה להמשיך להתפלל עבור ענין  -מתקיים "המאריך בתפלה" 

 ע"ש. -אחד במשך תקופה ארוכה, וגם זה נכלל ב"המאריך בתפלה" 

                                                
וז"ל "הראשון צריך האדם ללמוד גמרא ופירש"י ותוס' ומפרשים כל אחד לפי השגתו והפוסקים אחריהם  12

כי חטאת נעורים של האדם הראשון מסמין  וצריך להתפלל להשי"ת שיבא על האמתומתחלה ילמוד ש"ע או"ח, 

יראה אף שיכול לפלפל ולהגיד לאחרים דינו אבל הוא בעצמו שוכח ולא מקיימם באמת, לכן צריך עיניו שלא 

האדם להתחרט מאוד על עונותיו ולהתבודד עצמו קודם אור היום שאז עת רצון לבכות על גלות השכינה פעמים 

תיו נגד עיניו, ויזכור את הרבה עד אין חקר ויבכה בדמעות וגם ביום לפעמים יתבודד ואז יראה בעצמו שעמדו עונו

לא פעם ולא שתיים חטאותיו ועונותיו ופשעיו כהרים וגבעות אשר מעולם לא זכר אותם אם עשה ככה, ככה יעשה 

עד אשר ירחמו עליו מן השמים ויתפלל להש"י שידריכוהו בדרך, ויורה דרכו שלא יבלה חיי חייו  ולא מאה פעמים

 .אור תורתו הקדושה ויבין וישכיל תוכן הדבר לעשותו ולקיימוואז הש"י ברחמיו וברו"ח יאיר עיניו ב
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר וייל, מח"ס 

 'וביום השבת' ו'השבת כהלכתו'

 ת בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח"שו

 כדורי ברזל בלי הכשר

אני לוקחת בקביעות כדורי ברזל ]פרנטל[ בלי הכשר. האם יש בהם איזה בעיית 

 כשרות?

וטעם ההיתר לבלוע  ,איסור רבים חששותרוב כדורי התרופות מלאים בתשובה: 

כל איסור ו משום שאין בהם טעם, גם כשאין חשש סכנת חיים הואאת הכדורים 

ה לאוכלו שאז אסור משום שנפסל מאכילת אדם אין בו איסור אלא אם כן רוצ

אלא יש  כ'אוכל' שמחשיבו לאוכל בעיניו, אבל כשלוקח כתרופה הרי לא מחשיבו

זה גם הסיבה שלא מקפידים כל כך על כשרות משחת ו .13לו צורך מסוים בו

 שיניים, מפני שגם אם נבלע מעט הרי לא החשיבו כ'אוכל'.

כמו ה'פרנטל' שמוזכר  ולכן, אין שום חשש בנטילת כדורי ברזל שאין בהם טעם

בשאלה ללא הכשר, אבל כדורי ברזל וויטמינים שיש בהם טעם אסור לקחת בלי 

 הכשר מפני שיש בהם הרבה חששות כשרות.

 

 

 

                                                
יד אברהם סוף סי' פ"ד, כת"ס או"ח סי' קי"א ד"ה והנה דעתי, חזו"א או"ח סי' קט"ז סק"ח וסי' קנ"ה סק"ג, יד  13

וראה  יהודה יו"ד סי' ק"ג סק"ח, אגרו"מ ח"ב סי' צ"ב, קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב זצ"ל ח"א סי' ע"ג וסי' מ"ט,

קמח עמ' נא. ושיטת השאגת אריה סי' ע"ה  -מאמר הגרח"פ שינברג זצ"ל בקובץ מוריה ניסן תשד"מ גליון קמז

 שנטילת לתרופה נחשבת אחשביה.

טעם נוסף להיתר נטילת תרופות, הוא משום שחולה שאין בו סכנה מותר באכילת איסור שלא כדרך אכילה 

לה, אבל בליעה של מאכל אינו נחשב שלא כדרך אכילה( כמבואר )ותרופות בלי טעם נחשבות שלא כדרך אכי

ברמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ח והל' מאכ"א פ"י הי"ד וסי' תרי"ב, ו', וביו"ד סי' קנ"ה, ג' וש"ך שם סקי"ד, אבל 

 לאדם בריא לא שייך היתר זה.
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 ת בענייני שבת"שו

 נכנסה לכיתה ונדלק האור ]ע"י גלאי אור[, מה תעשה?

לק ילדה נכנסה בשבת לכיתה בבית ספר בפעילות שעושים בשבת אחה"צ ונד

 האור. האם מותר לה להישאר/ לצאת?

תשובה: היא חייבת לצאת מיד ולא להישאר בכיתה. אם נכנסו בנות נוספות, 

 .14כולם צריכות לצאת והיא תצא אחרונה

 ועיין בהערה השלכות נוספות להלכה בנידונים דומים. 

                                                
ל עצמו נזירות חייב מלקות ונחשב לאו מבואר בתוס' בנזיר דף יז. ד"ה אילימא שהנכנס לבית הקברות וקיבל שם ע 14

שיש בו מעשה משום שאינו יוצא משם, והאחרונים משל"מ פ"ג מהל' ביאת מקדש הכ"א ושאגת אריה סי' ל"ב 

וגליון מהרש"א שם ומצפה איתן שם וקה"י שם סי' ה' ביארו הדבר ע"פ מש"כ תוס' בשבועות דף יז. ד"ה או 

 השהייה וכל זמן ששוהה ואינו יוצא משם נחשב מעשה.שמצרפים את מעשה הכניסה שלו להמשך 

וכן מבואר בבאה"ל סי' שט"ז, ו' ד"ה ישב שהוכיח מהרשב"א שאם צד בעל חי באיסור אסור לו להמשיך לעמוד 

 בפתח וצריך לשחררו, והיינו משום שכל המשך השהייה שלו בפתח מצטרפת למעשה הצידה.

ם מתחת מתקן ייבוש ידיים ונזכר שהיום שבת, חייב לעזוב מיד ולא ימשיך ולפי זה, מי שלחץ על פעמון או הניח ידיי

 להשהות את היד שם.
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 לשון לימודים / הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 שתי סיבות להליכת יעקב

א ר ֲעֹקביַ  ַויֵּצֵּ ְבאֵּ  ָחָרָנה. )כח, י( ַויֵֶּלךְ  ָשַבע מִּ

בפרשה כתוב על יעקב אשר הלך מבית אביו מבית יצחק אל מקום לבן אחי 

 לחרן.   -רבקה 

אלא שבפסוק המספר על הליכתו של יעקב לכאורה יש אריכות יתרה, שהרי כבר 

ן ואם נאמר על יעקב שנפרד מאת יצחק שהיה בבאר שבע, וגם כתוב שהלך אל לב

כן למה שנה עליו הכתוב לומר מאין יצא ולאן הלך, ולא נאמר רק 'וילך יעקב אל 

ם. ַפֶדנָּה ַויֵֶּלךְ  חרן' וכדומה כפי שנאמר לעיל )כח, ה(  ֲארָּ

 שם פעולת ההליכה

תשובה לדבר כתב בספר בית הלוי, כי שתי כוונות ייתכנו באיש ההולך ממקום 

ום הראשון ולכן עובר למקום חדש, ויש למקום, יש איש שירצה לעזוב את המק

 איש שכל תכליתו היא להגיע אל המקום החדש ולכן עוזב את מקומו.

על פי כוונת ותכלית האיש ההולך תקרא שם הפעולה שלו, אם לעזוב את מקומו 

יקרא המעשה שלו 'יציאה מן המקום', ואם למקום השני ישים את פעמיו  -כוונתו 

 למקום פלוני'.נקרא את המעשה 'הליכה  -

לדוגמא, אצל נח מצאנו שהוצרך לעזוב את התיבה, אולם לא היתה לו תכלית 

א )ח, יח(: מיוחדת במקום אליו הלך, לכן נאמר בו יו ֹנחַ  ַויֵּצֵּ נָּ וכו', ולא אמר  ּובָּ

להיכן הלך מפני שאין זה עניין המעשה. ואילו אצל אליעזר עבד אברהם שהלך 

 היתה להגיע אל ארם נהרים אמר הכתוב )כד, י(:לקחת אשה ליצחק, וכל תכליתו 

 נָּחֹור. ִעיר ֶאל ַנֲהַרִים ֲאַרם ֶאל ַויֵֶּלךְ 
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 ציווי רבקה וציווי יצחק

על פי זה נבין כי כאשר נאמר אצל יעקב גם יציאה וגם הליכה, הוא מפני שאצל 

יעקב היו שתי כוונות אליהם נתכוון בפעולה זו. רבקה צוותה את יעקב שילך מפני 

שעשיו חפץ להורגו, לכן יברח אל לבן אחיה, אולם מלבד זאת יצחק קרא ליעקב 

ושלח אותו לחרן עיר לבן כדי שיקח משם אשה מבנות לבן. הרי שיעקב היה צריך 

גם ליציאתו 'מבאר שבע' מפני שנאת עשיו וגם להליכתו 'חרנה' לקחת אשה. לכן 

 לחרן. והלךממקומו  שיצאאמר הכתוב וכלל את שתיהם 

יתבארו גם הפסוקים הבאים,  -לפי ביאור זה, מהם הסיבות שהיו ליעקב ללכת 

יָּה בדרך כאשר שכב יעקב במקום ההוא נגלה אליו ה' בחלום ובירך אותו:  ַזְרֲעךָּ  ְוהָּ

ֶרץ ַּכֲעַפר אָּ ֹנִכי ְוִהנֵּה וכו'. הָּ ךְ  אָּ ְך. בפסוקים אלו נאמרו  ֲאֶשר ְבֹכל ּוְשַמְרִתיךָּ  ִעמָּ לֵּ תֵּ

תי ברכות כנגד שני הדברים אליהם היה יעקב נצרך, הוא רצה להנצל כאן ש

מעשיו, ולקחת מבנות לבן לאשה להקים את ביתו, וה' אמר לו שאת שני הדברים 

האלו  יזכה להשיג, זרעו ירבה, והוא יהיה שמור בכל מקום שילך, עשיו לא יוכל 

 לפגוע בו.

על הדברים האלו, על אחרי נבואה זו השיב יעקב תפילה ונדר לה' וביקש 

ִדי ֱאֹלִהים ִיְהֶיה השמירה ועל ביתו שיקום וכך אמר: ִאם י ִעמָּ  וכו'. ְוַשְבִתי וְשָמַרנִּ

ית ֶאל ְבָשלֹום ִבי בֵּ כפי שביאר , והבנים וכו'. 'שלום' זה היא בקשה על האשה אָּ

 קחתל יוכל לא הוא כי, לאמו ולא לאביו ולא לו שלום יהיה לא זולתם הרד"ק: כי

 .כנען מבנות אשה

אמנם שמירת ה' ליעקב לא היתה מפני עשיו, בכל דרכיו שמירת ה' חפפה עליו, 

 גם אצל לבן ועוד כפי שיסופר בפרשות הבאות
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה / מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב

, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי אמרי

 צדיק באמונתו יחיה

ר ָשַבע ַויֵֶּלְך ָחָרָנה ְבאֵּ א ַיֲעֹקב מִּ  )כח, י( .ַויֵּצֵּ

הקשו המפרשים מדוע התורה כופלת הלשון ויצא וילך הרי אם וילך חרנה 

 ממילא הוא?

ותירץ רש"י על כך שנכתב 'ויצא' ללמדנו שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא 

פנה זיוה פנה הדרה. והאלשיך הק' תירץ  זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה

שיש שני יציאות יציאה ראשונה מבאר שבע ומשם הלך ונטמן בבית מדרש של 

שם ועבר י"ד שנה שלא ימצא אותו עשיו, ואח"כ יצר שוב חרן ולכן הודגשו שני 

 החלקים.

 תירוץ המגיד מדובנא ובעל בית הלוי

יש שהולך לברוח מהמקום שבדרך כלל אצל בני אדם ישנם שני סוגי הליכות 

שהוא נמצא ולכן עיקר הליכתו באה לידי ביטוי ביציאתו מהמקום, ויש שהולך 

למקום אחר לצורך השגת מטרה מסויימת במקום ההוא ואצלו עיקר ההליכה באה 

לידי ביטוי בהליכה למקום השני, אולם אצל יעקב אבינו היו שני המטרות ביחד 

עשיו שלא יהרגנו, ומטרה שניה מצוות אביו מטרה ראשונה מצוות אמו לברוח מ

ללכת לחרן לשאת אשה ולכן נכתב בתורה גם המקום שיצא וגם המקום שהלך 

 בהיות והן שני מטרות.
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 תירוץ אחר שעצם הליכת האדם היא מטרה

ונראה בכדי ליישב את השאלות בפרשתנו נלע"ד מלבד תירוצים הנ"ל אפשר 

רא בברכות)ג.( במעשה של רבי יוסי שאמר להוסיף בהקדם דברי הבן איש חי, הגמ

פעם הייתי מהלך בדרך וכו' ונכנסתי מפני עוברי דרכים, והקשה בא"ח בספר 'בן 

 דרכים ולא הולכי דרכים?  עובריבדרך ופעם  הולךיהוידע' מדוע פעם 

ומפרש שיש ב' סוגי בנ"א יש המאמין שכל צעדיו בהשגחה פרטית והן לצורך 

וממילא אין המטרה אשר בגללה הולך לעיר אחרת עיקר תיקון נשמתו ולטובתו 

אלא היא סיבה לעיקר שהיא עצם הליכתו בכל אורך הדרך, אולם יש בנ"א 

שחושבים שהעיקר במטרה אשר משיג בעיר שהוא נוסע בגללה, וממילא אין 

 מטרה בעצם הדרך ולזה נקרא בשם עובר דרך ולא הולך.

ה ואף בכל הליכתו שהיא ג"כ מטרה בזה מובן אצל יעקב שיש לו ענין ביציא

לעצמה מלבד ההליכה לחרן למטרת נישואין. וזה כונת הברכה שאנו מברכים בכל 

 בוקר המכין מצעדי גבר השגחה פרטית על כל צעד נלמד מדכתיב ויצא וילך.

 דמעשה שהיה עם ד"ר ברנהאר

הובא בספר 'מסוד שיח חסידים' בפרק ראשון מעשה מופלא שהיה הצדיק רבי 

חיים דוד מפייטרקוב זצ"ל מפולין והוא המכונה בעבר ד"ר ברנהארד בתחילת דרכו 

היה מתבולל ונחשב לאחד מגדולי הרופאים במזרח אירופה, והנה פעם הוזמן ביום 

כיפור למיטתו של רוזן פולני שהיה גוסס, כמובן רכב על סוסו והלך אולם כאשר 

אם לחינם באתי ביום כיפור הגיע לשם הודיעו לו שכבר מת, ושאל את עצמו ה

לכאן, ולכן החליט לחזור בדרכו דרך העיר ללוב, כאשר ראו אותו תיכף הזמינו 

אותו לבדוק את כלתו של האדמו"ר רבי דוד מללוב זצ"ל שהיית במצב סכנה, 

כמובן שהלך וטיפל בה וב"ה הצליח להציל את מצבה והאדמו"ר כאשר ראה כך 

לו כל העבירות שעשה עד עכשיו, ובנתיים ישב בירכו שבזכות המצוה הזו ימחלו 

איתו האדמו"ר ודיבר על ליבו וסיים באמירה לבבית דוד חיים אילו היית חוזר 
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בתשובה אין לך מושג איזה נחת רוח היית עושה לאביך שבשמים, הדבר נגע 

לליבו וחזר בתשובה. וכך גם אצלו הוא חשב שהלך לרפאות את הרוזן וכיון שמת 

 אולם אינו כן שבאותה הליכה גילה את עולמו. הלך בחינם 

הראת לדעת שצדיק באמונתו יחיה כי כל חייו של האדם הכל מתוכנן מאת 

השי"ת לכל אדם ואדם לפי תכליתו ולכן ממצאים לאדם מהשמים סיבות שונות 

בכדי להובילו לכל מיני מקומות והכל למטרה אחרת רוחנית שהשם יתברך מתכנן 

ל על הליכת שאול לחפש האתונות במטרה להביאו לשמואל כמו שמבואר בשמוא

שימליך אותו', יעזור השי"ת שנזכה כל צעדנו יהיו לעשות רצונו יתברך וכמ"ש דוד 

כָּ  ְבִתי֥המלך בתהלים )קיט, נט( ִחַש  ִש  יְ֑דרָּ ה֥וָּאָּ ֹדֶתֽיךָּ  ֗יְגלַ ֝רַ  יבָּ  .ואמן אמן. ֶאל־עֵּ

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

 A Tzaddik Lives With His Faith 

The parasha opens with the pasuk (28:10), “Vayeitzei Yaakov me’Be’er Shava vayeilech 

Charana, And Yaakov left Be’er Sheva and he went to Charan.”  

 Questions: 

1 – The commentators ask why the Torah must state both “vayeitzei, *Yaakov+ left,” and 

also “vayeilech, *Yaakov+ went.” If he went to Charan, he obviously left Be’er Sheva. Why 

must the Torah state it explicitly?  

2 – Parashat Vayeitzei is a parasha setumah *lit., a “closed parasha”+. There is no space 

between any of the parshiot that comprise this parasha – why is this so?  

3 – Later in the parasha (31:3-15), when Yaakov informs his wives, Rachel and Leah that 

the time has come to leave Lavan’s house, he explains his reasoning at length. This is very, 

very perplexing. Why must Yaakov provide such a lengthy explanation? All he needed to say 

was that Hashem commanded him to go and that’s all. Would his wives not fulfill the Will of 

Hashem, Heaven forbid? 

4 – Rachel and Leah responded, “Ve’ata kol asher amar Elokim eilecha asei, And now, all 

that Elokim says to you we will do.” Previously, they began to answer Yaakov by telling him 

that they were very unhappy living in Lavan’s domain. If so, what does “ve’ata, and now” 

mean? Does it imply that only now that they were unhappy living with Lavan, that they 

would be willing to listen to Hashem’s command? Could it be?  

 The Answer of Rashi and the Alshich 

Our first question was already addressed by Rashi, who writes that the word vayeitzei is 

meant to teach us a lesson. It teaches us that when a tzaddik is in a city, he is its splendor, 

luminance, and glory. But when he leaves, the splendor, luminance, and glory leave with 
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him. The Alshich answers that there were actually two times that Yaakov left. First he left 

Be’er Sheva and studied Torah in the beit midrash of Shem and Ever for 14 years, so that 

Esav would be unable to find him. He then left the beit midrash to go to Charan; that did 

not involve leaving Be’er Sheva, so it is simply referred to as “going,” but not as “leaving.”  

 Answer of the Dubno Maggid and the Beit Halevi 

The Dubno Maggid and Beit Halevi answer that an individual generally goes somewhere 

for one of two reasons: There are those who go to flee the particular place in which he is 

found. In such an instance, the main part of his journey is simply leaving the place that he is 

presently in. Yet there are those who journey with the intention of achieving something in 

their future destination. In that instance, the primary aspect of the journey is not from 

where one is leaving, but rather, to the place that one is travelling. By Yaakov, his journey 

combined both aspects. On one hand, he wished to fulfill his mother’s command to flee 

from Eisav. The second purpose in leaving was to fulfill his father’s command to go to 

Charan and marry. Therefore the Torah not only mentions the place from where he left, but 

also his destination, since each one had its own distinct purpose. 

 An Additional Reason: The Journey is Itself an Ends to a Means 

I think we can add the Ben Ish Chai’s comments on the Gemara Berachot 3a. The Gemara 

quotes R’ Yosi as saying, “One time I was walking on the way *mahaleich ba’derech+ … and I 

entered because of the passersby *ovrei derachim+.” In his sefer, Ben Yehoyada , the Ben Ish 

Chai asks why one time R’ Yosi uses the expression mahaleich ba’derech and one time, 

ovrei derachim. Why two different expressions for what is seemingly the same action? He 

explains that there are two types of individuals: There is one individual who believes that all 

of his steps are taken with Divine Providence; they are for his benefit and for the sake of 

rectifying his soul. Therefore travelling to the other city is not what is primary; rather all of 

the travelling along the way is an ends in and of itself. This individual is referred to as a 

mahaleich ba’derech, because he understands that the entire journey is for his ultimate 

benefit. However, there are individuals who think that the main purpose for travelling is in 
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order to achieve something in another city. He is called an oveir derech, because he is only 

looking ahead to his destination. He does not see the benefit in the actual travelling. With 

this, we can understand why with Yaakov, the Torah first states vayeitzei; this implies that 

Yaakov understood that besides for actually reaching Charan for the purpose of getting 

married, simply setting out on the journey was to his benefit. This is the intention of the 

blessing we recite each morning, “ha’meichin me’tzadei gaver, Who prepares the footsteps 

of man.” In other words, each one of man’s footsteps is prepared and directed by Divine 

Providence.  

 The Reason Why the Entire Parasha is Setumah 

This is also the theme of Parashat Vayeitzei, about which the Baal Haturim writes is 

different from every other parasha in the Torah. It does not contain within it even one 

parasha that is petucha [open] and not setumah. The truth is that the “closed parshiyot” 

already begin from Parashat Toldot – from the episode of Yitzchak’s blessings, and conclude 

with Yaakov’s encounter with Eisav, when the two made peace. I saw the Lekach Tov, 

quoting R’ Chaim Shmulevitz zt”l, explain the Torah’s intention in arranging the parshiyot 

in such a manner. He explains that the Torah wishes to teach that all of these events are truly 

one extended episode. Therefore, they are not divided up, so that the individual can 

understand that the events are connected. We learn that what occurred to our forefathers is a 

sign for what will occur to us as well. Each individual has a Waze from Heaven which 

directs his footsteps, journeys, and actions throughout his life. Everything is directed with 

the utmost exactitude, and it is impossible for something to have occurred by accident or by 

chance. Rather, there is a complete plan for each and every man on the face of the earth, and 

it is all for his benefit. We cannot always see the final outcome, and when viewing only half 

a picture, man can certainly be fooled. However, “Tzaddik be’emunato yichyeh, A tzaddik 

lives with his faith,” believing that beneath the surface, everything is for the best. The story 

is told of a pauper, who was once intended to be the victim of a devious plot. A pit was dug 

precisely where he intended to walk, with the hopes that he would not see it and fall inside. 

As he was walking, he remembered that he had left something in his house. He returned 

home, and by doing so, was saved from the plot. In other words, it was not that he merely 
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made a mistake or forgot; rather, it was orchestrated by Hashem for his benefit. This is how 

the pasuk is explained, “All of the Nations will praise Hashem, for His kindness has 

overpowered us.”  

If we contemplate this extended parasha, we will recognize that this is a story which spans 

25 years, over which many events occurred: 1- Yaakov’s blessing; 2- Yaakov’s leaving 

Be’er Sheva and journeying to Charan; 3 – Elifaz’s stealing from Yaakov on the way; 4 – 

going to the beit hamidrash for 14 years; 5 – marrying Leah and Rachel; 6- Lavan’s cheating 

Yaakov with his livelihood; 7 – Yaakov’s fleeing Lavan and their meeting; 8 – Eisav’s 

meeting Yaakov. Everything was planned by Hashem. So too, with each individual; he 

experiences many events and he does not understand what the connection is between them. 

However, the Torah wishes to teach that man’s life is similar to a chain, with each link 

connected to the next. Despite the fact that there is a space between one link and the next, 

together they form one chain. Therefore, an individual must strengthen himself with trust and 

faith in Hashem, and to know that everything occurs with the utmost precision and is not 

mere happenstance. Unfortunately, in present times, the media and newspapers are filled 

with various different commentaries on each event that transpires in the world. By doing so, 

they calm themselves. Woe is to the eyes that see this and to the ears that hear this . By doing 

so, they uproot the foundation of our entire Nation. As our Sages teach, Chabakkuk 

encapsulated the Torah in one theme – emunah, faith. Without it, the entire Nation crumbles. 

Since we always hear events reported in such a fashion, we have already grown accustomed 

to it. If an individual gets sick, Heaven forbid, the explanations begin right away – how it 

happened, etc. Or if an individual died in a car accident, the questions begin immediately – 

How did it happen? Why was he not careful? Everyone forgets the Providence of Hashem, 

that everything is directed by Him, up until the most minute detail. He forgets that 

everything is decreed from Above. This is to the extent that our Sages have said that an 

individual does not bump his finger in this world, unless it was decreed from Above. This 

means that an individual who was not careful when moving his hand, if he got a small bruise, 

it was a decree from Heaven. It is not because he was negligent and was not careful. From 

this, an individual should learn a lesson regarding even more serious suffering, i.e., that it’s 

all brought with Providence from Heaven. It is for both the public’s benefit as well as the 

individual’s. Similarly in our times, the masses do not grasp the true reason for the various 
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nations rising in power, and they attribute it to lack of proper leadership in the land and the 

like. Rather, it is one of the signs of the redemption which is soon to arrive, when the 

misfortune of the Jewish Nation will increase so that it repents from its wicked ways. Then 

we will merit the redemption.  

 Story With Dr. Bernhard 

There is an amazing story quoted in the sefer Me’sod Siach about the tzaddik, Rebbi 

Chayim David from Piatrikov zt”l from Poland. He had previously been called Dr. Bernhard. 

In the beginning of his journey, he had been an assimilated Jew, and he was considered one 

of the most esteemed doctors in Eastern Europe. One Yom Kippur, he was summoned to the 

bed of a Polish count who was near-death. As expected, he rode on his horse, but when he 

arrived, he was informed that the count had already died. He then asked himself if had rode 

there on Yom Kippur for no reason at all. He therefore decided to return home and travel 

through the city of Lelov. When he was spotted, he was immediately asked to examine the 

daughter in law of Rebbe David of Lelov zt”l, who was in a life threatening situation. He 

went and treated her, and baruch Hashem, managed to save her. The Rebbe, when he saw 

this, blessed the doctor that in the merit of this mitzvah, he should be forgiven for all of the 

sins that he committed up until that point. Meanwhile the Rebbe sat with him and spoke to 

his heart. He concluded by saying sincerely, “David Chayim, if you would repent, you have 

no idea what type of gratification you would bring to your Father in Heaven.” The words 

struck the doctor’s heart, and he repented fully. So, too, had it been with him – he thought 

that he was going to heal the count and that since he had died, he had gone for naught. But it 

was not so; on the contrary, by going, he fulfilled his purpose in life.  

 Everything is for the Best 

Now we can understand the continuation of the parasha and answer the questions that we 

asked. The Forefathers are teaching us a great lesson on the topic of placing our trust in 

Hashem. Yaakov fled from Eisav since he wished to kill him. Then he travelled to Lavan and 

succeeded greatly in earning a livelihood, to the extent that he became a very rich man. This 

is as is stated in Midrashim, that Yaakov earned a good name, as people said that his 

property was blessed. Everyone was ready to give him slaves, maidservants, donkeys, and 
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camels in exchange for Yaakov’s sheep, so that they, too, would incur blessing. Now, once 

Yaakov had so established himself in this place and truly achieved his main goals in life – he 

married, had children, grew wealthy, and was saved from Esav – how could he leave such a 

place? Apparently, this was something that would cause him great damage. Not only to leave 

the place where he had grown successful, but to now go to the place where Eisav and his 

enemies were located. It would appear on the surface, that this commandant of Hashem was 

something that appeared to be to his detriment. However our forefathers wished to teach 

how it is possible to explain that each commandment of Hashem is only for man’s benefit. 

Therefore Yaakov, when he called to Rachel and Leah, explained this and made it clear to 

them that Hashem’s command was only for their benefit, even though it goes against their 

father. They answered Yaakov similarly, stating that they were certain that this was for their 

benefit, even though they were leaving their father. They therefore responded, “And now” – 

i.e., now that we know that it is for our benefit – we must certainly fulfill Hashem’s 

command. We see, therefore, that they have taught us that everything Hashem does is for the 

best.  

 Words of Mussar 

You have now learned that a tzaddik lives with his faith. For all of man’s life is one unit 

and a parasha setumah from beginning to end. Everything is planned by Hashem according 

to each individual’s specific purpose in life. Various reasons are presented to man in order to 

lead him to different places. Each journey is for a specific spiritual purpose that Hashem had 

planned. Every man must believe that there is a Waze in Heaven that guides and directs each 

of his footsteps in life and that all is for his benefit. Even at times when it appears that the 

opposite is true, it is because we see only half of the picture and not the full picture. This is 

as it states in Tehillim (perek 19), “The judgments of Hashem are true, totally righteous.” 

The commentators explain that when all events are seen together, in totality, then and only 

then, can we understand that the judgments of Hashem are righteous. However, when we 

only see half a picture, we do not understand, and err regarding Hashem’s Providence. 

Hashem should help us merit that all of our steps are taken to perform his Will. This is as 

David Hamelech stated in Tehillim (perek 59), “I considered my ways, and returned my legs 

to your testimonies.” Amen ve’amen.  
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 דועו, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

 לבן משתה בנישואי רחל לא מצינו שעשה מדוע

ְשֶתה י ַהָמקֹום ַוַיַעׂש מִּ  ב()כט, כ ַוֶיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָכל ַאְנשֵּ

 ויאסף" בפסוק: שנאמר כפי, משתה עושה לבן, לאה עם אבינו יעקב הנה בנישואי

 מצאנו לא, רחל בנישואי מדוע אך, שם(" )משתה ויעש המקום אנשי כל את לבן

 .משתה שהשע

  והנה הג"ר ברוך דדון שליט"א מח"ס חשובים, כתב לי עשרה תירוצים נחמדים.

 מטרת המשתה היה כדי לשכר ולרמות את יעקב

 את לשכר כדי הייתה המשתה מטרת שכל מבעל התוספות תירצו, זקנים דעת

 כי משתה עשה לא רחל אצל כן ועל, ללאה רחל בין יבחין לבל לרמותו ביין יעקב

  .לרמות מה ודע אין

 מטרת המשתה היה לפרסם הנישואין שיעקב לא יוכל לחזור בו

 כדי הנישואין, דבר לפרסם כדי הייתה המשתה שמטרת האברבנאל תירץ,

 שייך היה לא רחל שאצל מובן ובזה, לאה את ולגרש בו לחזור יוכל לא שיעקב

   .רחל בנישואי משתה עשה לא כך ומשום, לגרשה יבוא לא כי, זה טעם

  אסף הכסף קודם מאנשי המקום

 העולם שדרך, מדובנא המגיד דברי פ"ע תירץ,( 6 עמוד) ארכה מרפא בספר

 היה לבן אך, לאנשים לקרוא כ"ואח, הסעודה צרכי כל את ולהכין משתה לעשות

 שלא ומי, חידות אותם ששאל, אליו הקרואים האנשים ממעות משתה ועשה רמאי
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, הפסוק מן מדוייק וכן, משתה עשה זה ומכסף, ךוכ כך סכום ליתן צריך היה ידע

 יכול היה הראשונה בפעם זה ולפי, משתה עשה ואחר כך לבן, אסף שקודם

 והוא, באו ולא ממונם על חסו רחל, נישואי אצל השניה בפעם אך, להטעותם

  .ש"יעו. ממעותיו משתה לעשות רצה ולא יכל לא בעצמו

 אנשי העיר השאירו משכון בסעודה

 לכל הודיע שלבן'( ע פרשה) רבה המדרש פ"ע תירץ,( ד"נ עמוד) בנימין זכר בספר

 ולקח, ברחל לאה את לו להחליף ליעקב לעשות שרוצה הרמאות העיר אנשי

 החנויות, לבעלי שלח המשכונות וכל, ליעקב הסוד יגלה שלא אחד מכל משכון

, כונותהמש את דרשו המחרת וביום, הסעודה צרכי וכל ודגים בשר מהם ולקח

 חרה העיר שבני ומובן, המשתה הוצאות לשלם כולם והוצרכו, לחנוני אותם ושלח

 משתה עוד עשה לא כן ועל, המשתה אל שוב ילך ומי, זה מעשה על בלבן אפם

  .ש"ע. עוד יבוא לא איש ששום בידעו רחל, בנישואי

 עשה משתה כדי להאשים את אנשי מקומו

 כדי מקומו אנשי לכל משתה עשה שלבן תירץ,( א"נ עמוד) יאיר דברי בספר

, לאה את לתת לו ואמרו, ליעקב רחל את לתת בעדו עצרו שהם אותם להאשים

  .ש"ע. ישב ובדד משתה, עשה לא, באמת לו נתנה אשר בעת כי והעד

 שמחה אחר שמחה בהפרש של שבוע

הגאון רבי ברוך דדון שליט"א תירץ חמישה תירוצים יפים, ראשית ביאר שהנה 

 שמחה יעשה אם אך, השמחה בעל את ולכבד לאירוע לבוא, העולם שדרך עידו

 ועל, עליהם הדבר טורח כי, לכבדו כולם יבואו לא, שבוע של בהפרש שמחה אחר

 כי, משתה לבן עשה לא, לאה שמחת אחר שבוע הייתה רחל ושמחת הואיל כן

 שותלע טוב שלא תירוץ ומצא, האירועים סמיכות מחמת, יבואו לא שמא חשש

  .משתה
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  מקומו אנשי את להעניש רצה

, המרמה דבר לגלות שניסו על מקומו אנשי את להעניש רצה עוד תירץ, שלבן

 שהיו'(, ע פרשה) רבה בראשית במדרש שמובא וכפי, ברחל לאה את להחליף

, הרמאות דבר לגלות וניסו והואיל. ש"ע. לאה זו לו לרמז" ליא הא" לפניו משבחים

  .משתה להם עשה ולא הענישם לבן

 הסעודה עלתה לשתיהן

 פ"אע, רחל את לקדש במחשבתך וכוונת הואיל ליעקב אמר עוד תירץ, שלבן

  .לשתיהן עלתה הסעודה לאה, את שקדשת

 לא היה זמן להתארגן

 אך, למשתה שבע שנים להתארגן זמן היה הראשונה שלחתונה תירץ, עוד

  .משתה לעשות יכולת ההיית ולא, בחיפזון אותה עשה לבן השניה בחתונה

 במשתה הראשון היה הוללות ושכרות

, כולם נאספו כיצד הראשונה החתונה את ראה כאשר אבינו שיעקב תירץ, עוד

 ומשום, יותר צנועה חתונה רצה השניה ושכרות, לכן בחתונה הוללות שם שהיה

   .משתה עשה לא כך

  לא רצה שלבן ימשיך לרמות אותו

נוט שליט"א, מח"ס "ויאמר שמואל", ושא"ס, כתב לי הגאון רבי שמואל ברוך ג

 לבן להערים הצליח הראשון המשתה שעל ידי ראה שיעקב תירוץ נפלא, שכיון

 לא שלבן כדי, השני המשתה על לוותר יעקב העדיף, בלאה רחל את ולהחליף עליו

 ל"שחז, )זילפה או בבלהה רחל את במשתה הפעם ויחליף עליו, לרמות ימשיך

 ולכן. לו שהייתה אחרת בבת או ,(ורחל לאה של אחיותיהן היו גם כן שהם אמרו

 .דעת הסחות שום וללא יום באור אלא, משתה ללא רחל את לישא בחר יעקב
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הרב יהודה טננהויז בעמח"ס  /משפטי צדקך 

 משפטי צדקך על חו"מ

 עבודת יעקב ברחל

ל ַוֹיאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶשַבע ְתָך ַהְקַטָנה ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרחֵּ ל בִּ ים ְבָרחֵּ  )כט, יח( ָשנִּ

יעקב אבינו מרצונו  הבטיחש הנה כל מפרשי התורה עומדים בשאלה מה הסיבה

 ,לבן היה מתרצה בפחות מזהיתכן שוהלא  ,עבודת ז' שנים וללא דרישת לבן הטוב

ו רבינו בחיי ויש לתמוה בזה: מה היתה כוונת יעקב להתחיל להזכיר לוכלשונו של 

הזמן הגדול של שבע שנים להשתעבד בהם, ואלו היה לבן מתחיל בזה שיאמר: 

תעבדני שבע שנים, היה ראוי לו ליעקב שימעיט הזמן ויאמר כי די לו בעבודת ב' 

 ושלש שנים שהוא זמן השכיר, ואיך יתחיל הוא בזה. 

ובדרך הפשט מצינו כמה תירוצים ויישובים, א( היות והיתה רק בת ה' שנים 

צה להמתין שתהיה בת י"ב שנה שכבר ראויה להוליד, )רבינו בחיי( ב( שחשב ור

שאם יגיד מספר קטן לא יתרצו כלל להכנס עמו למשא ומתן, כי רחל היתה יפת 

תואר ויפת מראה, ובודאי לא יסתפקו במעט, )חזקוני( ג( כפי המנהג בימי קדם 

ץ בבת יעקב ואמר שהיו נותנים לאבי הנערה מוהר ומתן כפי שמצינו ששכם חפ

י לבני יעקב  לָּ ה ַּכֲאֶשר ֹתאְמרּו אֵּ ן ְוֶאְתנָּ ַלי ְמֹאד ֹמַהר ּוַמתָּ , יב( בראשית לד)ַהְרבּו עָּ

ובכדי לתת את שוויה שעבד עצמו לז' שנים שהוא יותר מכדי שני עבד עברי. )אור 

 החיים(

  סוד שבע השנים

זה יכווין תמיד להכניע אעבדך שבע שנים. צדיק  אור החייםובדרך רמז מבאר ה

עצמו שבע, וגם בהשתחוותו לאחיו שבע פעמים, והוא סוד )משלי כד( שבע יפול 

צדיק וקם אחרי נפלו: וא"כ מתברר שמה שזימן עצמו לעבוד שבע שנים הוא מפני 
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שבא לרמז שיש במספר שבע ענין סגולי כמו שאנו מוצאים שבע ימי השבוע שבע 

 שנות שמיטה ועוד.

)בראשית  ויאהב יעקב את רחל.להרב החיד"א על הפסוק  חומת אנךבוכן ראיתי 

ם יעקב ורחל במאזנים ישאו יחד כט יח( כי  שראה שהיתה נאותה לו כי ראה כי שֵּ

הרב הגדול מהר"ר וידאל בשם לזה אהב את רחל.  ,לא כן לאה יכלו ז' ז' במספרם

כי  כלו ז' ז' במספרםכי ימבאר את כוונתו  המו"לערת ובה צרפתי ז"ל בפירושו כ"י:

מתחלקים במספר שבע בדקדוק.  רחלשל הגימטריא וכן  יעקבשמו של  ריאבגימט

ובשמה של רחל ל"ד פעמים ז'. )העירני בזה הרה"ג  ,בשם יעקב יש כ"ו פעמים ז'

 מהר"ר מרדכי אהרן שיינברגר שליט"א מעיה"ק ירושת"ו(.

  בירור הנשמות הקדושיםבירור הנשמות הקדושים

למהר"ש מסוכטשוב זיע"א  שם משמואלגם ב ודומה לזה ובעומק נוסף מצינו

שסיבת עבודת יעקב ברחל היה בכדי להוציא את רחל מבית לבן הוא ענין גדול 

רומז לעליונים כמ"ש בזוה"ק, המובן שהיה בזה תיקוני נשמות להוציא הנשמה 

 היקרה משביה אצל לבן הארמי ולכן נטה הוא שכמו לסבול העבדות שבע שנים.

זה שאמר אעבדך להרמ"מ מרימנוב זיע"א  שפתי צדיקיםן זה בוכן האריך בעני

שבע שנים ברחל כו' )לקמן כט, יח( כדי שיתקן ויעלה הניצוצין קדישין של שבעה 

מדות כנ"ל ואחר כך הוסיף עוד שבע שנים בלאה ואחר כך אמר )לקמן ל, כו( תנה 

יו בממון שראה את נשיי ואת ילדי לפי שהיה נחוץ לילך אל אביו, אבל לבן נתן עינ

נכסיו מתברכין בשביל יעקב כמו שאמר נחשתי ויברכני ד' בגללך לכך אמר לו 

כח(. ויעקב לא הטה אזנו לדבריו לפי שכל  -נקבה שכרך עלי ואתנה )שם, כז 

מחשבתו לא היה לעבדו בשביל ממון, רק זה היה מוכרח לעבדו ארבע עשרה שנה 

ת י"ד שנה נשאו לבו לשוב אל אביו בשתי בנותיו בשביל צוואת אביו ואחר ככלו

כדי לקיים מצות כיבוד אב ואפילו אם יתן לו לבן מלא ביתו כסף וזהב לא היה 

 רוצה לעכב אצלו אפילו יום אחד. 
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  העבודה בצאן לבן העבודה בצאן לבן 

אך מחמת שראה שיש הרבה נשמות קדושות בהצאן של אותו רשע והיה נפשו 

ם. והיה שקול בדעתו איך חשקה מאד להוציאם מעומק הקליפה ולהעלותן לשרש

יעשה אם ילך תיכף לאביו כדי לקיים המצוה של כבד את אביך שהוא מצוה 

או יעכב עוד איזה זמן כדי להעלות הניצוצין קדישין  ,גדולה מעשרת הדברות

שבזה נכלל גם כן כמה אזהרות שלא תוכל להתעלם ובפרט המצוה גדולה של 

תא דשמיא. ובפרט כי תורת אלהיו ואהבת לרעך כמוך כאשר אכתוב לקמן בסייע

היה בלבו תמיד באותיות וטעמים ונקודות ותגין שעל ידי זה יוכל להעלותן, לכן 

נתן עצה בלבו שיעשה נסיון זה להתנות עם לבן שיתן לו עקודים נקודים וברודים 

, ר"ל שעל ידי זה יוציאם מרשות לבן ותיותאגין תקודות נעמים וטלואים כנגד ט

 ו.ויביאם לחלק
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 (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  ן"בג מתהלך

 רמזי התפילין במקלות יעקב

ן ְפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחֹׂש  ל ָבהֵּ ְבֶנה ַלח ְולוז ְוַעְרמֹון ַוְיַפצֵּ ַקח לֹו ַיֲעֹקב ַמַקל לִּ ף ַהָָָּבן ַויִּ

 ֲאֶשר ַעל ַהַמְקלֹות )ל, לז(

ת התעסק בכוונת התפילין. וזה ידוע מה שאיתא בזוה"ק שבעסק יעקב עם המקלו

' ד ידי על ולהמתיקם לתקנם יעקב לשון ספה"ק נועם אלימלך בפרשתן, 'הלך

, וערמון לוז לח לבנה אלו תיבות בארבע המרומזים הקדושים תפילין פרשיות

 דהיינו וגבורה ודין ורחמים החסד על רומזים הם תפילין של פרשיות דארבע

( יד, יא דברים) בה דכתוב רחמים הוא, שמוע םא והיה. וחסד אהבה הוא, ואהבת

. מצרים בכורי שהכה דין הוא, קדש. הרחמים ידי על שהוא, ארצכם מטר ונתתי

 גם רומזים אלו תיבות' וד'. כו חזקה ביד כי בה שנאמר: גבורה הוא יביאך כי והיה

 נוהיי למים רמז, לח. לבן כולו לחסד רמז, לבנה דהיינו. לעיל הנזכרים רמזים כן

' הד ידי ועל(, ב קסא א"ח) בזוהר שנאמר כמו: וגבורה לדין רמז, וערמון לוז. רחמים

 הדינים'.  ממתיק היה פרשיות

ונביא בזה כמה רמזים נפלאים איך שנרמזים ארבע פרשיות של תפילן בפסוק זה. 

ומתחילה נקדים מה שכתוב בפרי עץ חיים )שער הקדישים פרק א( 'שלעולם 

. גבורה כמנין, אותיות ו"רי בו שיש, ב"ע בשם כנודע, הגבורות הם אותיות בחינת

חסד'. והביאור בזה שאותיות הם ההתחלקות לפרטים,  כמנין ב"ע הם התיבות אך

והוא ענין של צמצום ודין, ואילו תיבות הם כוללות בלי התחלקות והוא רומז 

מצד  למידת החסד. אם כן הדין נותן שהפרשיות של שמע והיה אם שמוע שהם

החסד כמ"ש בנועם אלימלך יהיו מרומזים במנין תיבותיהם, ופרשיות קדש והיה כי 

 יביאך שהם מצד הדין יהיו מרומזים במנין אותיותיהם.

הוא בגימטריא ק"ע  מקלועתה נראה את רמזי הפרשיות בפסוק זה. הנה תיבת 

כמנין התיבות שבפרשיות שמע והי אם שמוע. ומנין התיבות של פרשת קדש 
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)קל"ג( עם מנין האותיות של פרשת קדש )תק"ד( עולה תרל"ז, והוא מכוון כמנין 

ולוז וכמו כן הוא עולה מכוון כמנין התיבות לח.  לבנה מקל יעקב לו ויקחהתיבות 

ומנין התיבות של פרשת והיה בי יביאך )ק'( עם מנין האותיות של וערמון ויפצל.  

 מקל יעקבוהוא מכוון כמנין התיבות פרשת והיה כי יביאך )שע"ז( עולה תע"ז, 

' הוא כמנין התיבות ויפצל וערמון ולוז  - לח לבנה מקל 'יעקב)ונמצא שלח.  לבנה

 והאותיות של פרשיות קדש והיה כי יביאך(.

עוד רמז נפלא יש בדבר, דהנה ידוע שיש כ"א הויות בארבע פרשיות שבתפילין, 

שהם ארבע וערמון,  ולוז לח לבנהוכ"א פעמים שם הוי"ה עולה מכוון ממש כמנין 

 פרשיות שבתפילין כנ"ל.

עוד רמוז בזה גם מנין התיבות והאותיות של תפילין דמרי עלמא, המבואר בגמ' 

 גוי וגו', ומי גדול גוי מי וגו', כי ישראל כעמך ברכות ו' ע"א שהם הפסוקים ומי

ן וגו'. וסך כל עליו וגו', ולתתך אלקים הנסה וגו', או ישראל וגו', אשריך גדול

התיבות שבפסוקים אלה )קי"ז( עם סך אותיות הפסוקים האלה )תע"א( עולה  

'הלבן אשר' , וכן הוא מכוון כמנין מחשוף ויפצל וערמוןתקפ"ח והוא מכוון כתיבות 

 על המקלות.

*** 

עוד בה מילין בקוצר אמרים על פי המבואר בכתבי האר"י בסוד המשנה הקטע 

על יעקב אבינו שנאמר בו ותקע כף ירך יעקב. ובמק"א יוצא בקב שלו, שקאי 

מבואר בכתבי האר"י שקט"ע עם הכולל הוא כמנין המילואים של ע"ב ס"ג מ"ה, 

והמילואים בלבד )בלי ג' פעמים שם הוי"ה( עולה כמנין ק"ב. ובכח המילואים 

שלהם יוצאים השמות המרומזים בתיבת קט"ע לרשות הרבים היינו לרשות של 

אחרא. וזה ענין ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עם עשיו, שאז נעשה קטע, הסטרא 

והיינו ביציאתו לרשות הרבים להילחם עם שרו של עשיו שהוא מצד הסטרא 

 אחרא.
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ואיתא בספר ויקהל משה הקדמון )דף כג: בפירוש מאמר אדם דאצילות( 

ל"ע שמלחמה זו היה ליעקב גם כנגד בלעם בן בעור שהוא בלע בן בעור, כי ב

בגימטריא ק"ב, ונקרא בלע בן בעור ולא בלעם כי אין לו שליטה רק באותיות קב 

שהוא פ' העולה מ"ם  י"עהעולה בל"ע ולא באותיות מ"ם. וכן תיבת יעקב מצורף מ

והיה לו שליטה רק באותיות ק"ב של יעקב ולא באותיות י"ע העולים כמנין  ק"ב,ו

יונתן ריש פרשת בלק. ונמצא מבואר  מ"ם. וידוע שלבן הוא בלעם כמבואר בתרגום

מזה שארמי אובד אבי וביקש לעקור את יעקב היינו שרצה לעשות אותו לקט"ע, 

בעת שיצא יעקב לרשות הרבים לסטרא אחרא ביתו של לבן, אבל לא עלתה בידו. 

ואחר צאתו מבית לבן פגש בו שרו של עשיו וגם הוא ביקש לעשות אותו לקטע ואז 

 עד שנרפא.  ותקע כף ירך יעקב

בדרך אחר מבואר בזה בספה"ק מקור חיים מגורי האר"י )טור פטדה דף ה. 

הלכות שבת סימן ש"א אות טז( שיעקב היה הקיטע שנקעה כף ירכו, והיה יוצא 

בקב שלו, קב היינו המקל שהקיטע יוצא בו, וזהו העסק שבמקלות שהתעסק בו 

בזה בסתרי תורה. ויש לומר יעקב בבית לבן והוא סוד התפילין, עיי"ש שהאריך 

שבבואו לערוך מלחמה עם הסררא ברשות הרבים דיליה היה נצרך דווקא לתפילין 

שכתוב בהם וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ובזה היה יכול 

 ללבן. ובדרך רמז יש לומר שקט"ע וק"ב עולה כמנין פא"ר שהם התפילין.

 ובין בינו ימים שלשת דרך דלעיל מיניה וישםועל פי זה יש לרמז בזה בפסוק 

יעקב, היינו שלבן היה כמעט והגיע לעשות את יעקב בחי' קט"ע, שהוא מרוחק 

שלש אותיות מתיבת יעקב העולה קפ"ב, אבל יעקב היה מרוחק ונעלה ממנו 

 בשלשה אותיות ועל כן לא היה יכול לו, והבן. 

ת, ולפי זה נבא לחשבון, ובפסוק שלאחריו כתוב שהתעסק יעקב עם המקלו

העולה אלף קי"ד בתיבת  ויפצל וערמון ולוז לח לבנה מקל יעקבונכפיל תיבות 

קט"ע, שזה היה מעשיו של יעקב לבטל כח הקטע על ידי פיצול ארבע מקלות אלו, 

הנה אלף קי"ד פעמים קע"ט עולה קצ"ט אלף ות"ו. וכאשר נחשב סך הגימטריא של 
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שבתפילין עולה מנינם צ"ט אלף תש"ג, והרי יש  כל התיבות שבארבע הפרשיות

שני תפילין, תפילין של ראש תפילין של יד, וב' פעמים צ"ט אלף תש"ג עולה קצ"ט 

 אלף ות"ו. 
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, לוי עקיבא' ר ג"הרה/  הלכה של עומקה

 הפשט עומק ח"בעהמ

 'אנטנה סלולרית בשכונת מגורים'

  תןדברים כהוויי

 ם,להפתעתל כך, שביום בהיר הם מגלים מצוי כיום דיירים המתלוננים ע

בתוך  סלולר חברתשל אנטנה התקינו  ם,למעונ הסמוךשלהם או  מגורים ןישבבני

בית פרטי הממוקם בתוככי שכונות מגורים, ללא רשות השכנים וללא שום אישור 

  ?מסוכנת הסלולאריות לאנטנות החשיפה האם, לברר ישו .ומתחת לכל ביקורת

 שינוי בקו האדום!

שליט''א, דיין בבית דינו של הגר''נ קרליץ  הג''ר ישראל ברגרנתון מעניין מציין 

ורב שכונת 'גני גאולה' בירושלים )יתד נאמן מוסף שבת קודש פרשת בלק 

( שהתברר באחד מדיני התורה בבית הדין, שהכללים לכמויות 10תשס''ח עמוד 

ן. כאשר הרשויות קרינה סלולארית, זיהום אויר, וכדומה, משתנים כל הזמ

 נאלצות לפשר בין הרצוי למצוי. 

כמו במשק המים, כאשר מפלס המים בכנרת ירד עד הקו האדום מצאו 

הורידו את הקו האדום לקו נמוך יותר. כך גם בנושא  -האחראים פתרון מבריק 

הקרינה משנים את הקו האדום, לפי צרכי חברות הסלולר. ובאמת הכלים 

 ת הסיכון לא ברורים. עכ''ד.הנכונים להכריע את מיד

העמדה הרשמית של הגורמים המוסמכים ביחס לאנטנות  קרוב לוודאי:

, הבסיס מתחנות המרחק ועקב ,בישראל הקיימים בתקנים בהתחשב הרשמיות;

 ישירים שמחקרים למרות .ביותר נמוכה זה ממקור לאדם המגיעה הקרינה

 בהתחשב, לביצוע ניתנים אינם האדם בריאות על האנטנות השפעות את שיבדקו

 .משמעותי בריאותי סיכון מהווה אינו זה שגורם ודאיול קרוב לעיל באמור
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 דינים העולים

  בזהבזה  ישיש: : תשובהתשובה  שאלה; האם שכנים יכולים לעכב על התקנת אנטנה סלולרית?שאלה; האם שכנים יכולים לעכב על התקנת אנטנה סלולרית?

  ; ; צדדיםצדדים  44

  חובתחובת. . שהואשהוא  סוגסוג  מכלמכל  אנטנהאנטנה  העמדתהעמדת  לעכבלעכב  השכניםהשכנים  וזכותוזכות, , בהחלטבהחלט  אסוראסור. . אא

  בעלבעל  מומחהמומחה  שלשל  דעתדעת  חוותחוות  להציגלהציג  עליועליו  ומוטלומוטל, , האנטנההאנטנה  בעלבעל  עלעל  חלהחלה  ההוכחהההוכחה

  מוסמךמוסמך  מומחהמומחה  דעתדעת  חוותחוות  יביאיביא  ואםואם. . מזיקהמזיקה  אינהאינה  זוזו  שקרינהשקרינה, , מוסמךמוסמך  מקצועמקצוע

  . . מותרמותר  אזאז, , נזקנזק  חששחשש  שאיןשאין  הצדדיםהצדדים  שנישני  עלעל  המקובלהמקובל

  מדיןמדין  המעמידהמעמיד  עלעל  לעכבלעכב  השכניםהשכנים  יכוליםיכולים  איןאין  ודאיודאי  נזקנזק  הוכחהוכח  לאלא  עודעוד  כלכל. . בב

  . . הראיההראיה  עליועליו  מחבירומחבירו  המוציאהמוציא

  . . להתקיןלהתקין  לולו  ראויראוי  איןאין  מצידומצידו  השכןהשכן  אולםאולם, , לעכבלעכב  יכוליכול  איןאין. . גג

  ..להסירלהסירחיוב חיוב   איןאין  ההתקנהההתקנה  אחריאחרי, , לעכבלעכב  אפשראפשר  ההתקנהההתקנה  לפנילפני. . דד

אם מציב האנטנה אינו נשמע לדין תורה, מותר לפנות לערכאות לחייבו אם מציב האנטנה אינו נשמע לדין תורה, מותר לפנות לערכאות לחייבו 

  בשמירת כללי הבטיחות.בשמירת כללי הבטיחות.

 gmail.com@5047867 002-7687400 :לתגובות וקבלת הגיליון השבועי

mailto:5047867@gmail.com
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 כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון'

 מהי חובתו של שומר שכר, ומהו שומר שכר?

יטְ  י יֹום וְגֻנְבתִּ י ְתַבְקֶשָנה ְגֻנְבתִּ ָידִּ י ֲאַחֶטָנה מִּ ֶליָך ָאֹנכִּ י אֵּ אתִּ בֵּ ָפה ֹלא הֵּ )פרק  .ָלְיָלה רֵּ

 לא, פסוק לט(

יעקב אבינו אומר ללבן, שהוא עשה מאמץ עליון יום ולילה כדי לשמור לו על 

הצאן. ואם בכל זאת ארעה תקלה ונטרף אחד, יעקב אבינו היה משלם לו את דמי 

 . האם כל שומר שכר חייב להתאמץ כל כך?15הטריפה

 חובת השמירה של שומר שכר

כדי לשמור. החל שומר המקבל שכר תמורת השמירה, חייב לעשות מאמץ עליון 

מהנחת החפץ במקום השמור ביותר, ובהמשך עליו לוודא שהחפץ שמור היטב, 

ולשמור בפועל מפני כל חשש תקלה והפסד. ובמקרה הצורך עליו אף להוציא 

הוצאות עד גובה דמי החפץ שהוא שומר עליו כדי למנוע את הפסדו, הוצאות 

 .16שיוכל לקבלן חזרה מבעל החפץ

 מהו שומר שכר?

מר שכר הוא אדם המקבל תמורה עבור השמירה. בין אם סוכם שיקבל שו

תמורה, ובין אם קיבל דבר מה עבור השמירה הזו ללא שסוכם על כך. וגם אם 

קיבל הנאה כלשהי כתוצאה מהשמירה. וכגון אדם שקיבל חפץ לתקן, הרי הוא 

שומר שכר על החפץ, כיון שקיבל הנאה, גם אם ההנאה אינה ישירות עבור 

 שמירה.ה

                                                
נתבאר ברד"ק כאן ובשאר המפרשים שיעקב אבינו לא היה חייב לשלם על הטריפה, שהרי שומר שכר פטור  15

 באונס. אך לבן היה מכריח אותו לשלם גם על טריפה.
 הדברים התבארו בשו"ע חו"מ סי' שג. 16
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 חובתו של שומר שכר

שומר שכר חייב להשקיע מאמץ מיוחד בשמירה, שהרי הבעלים נתן לו שכר כדי 

שישקיע שמירה מיוחדת. אמנם יש אומרים שאם לא קיבל שכר עבור השמירה 

, או 17עצמה, אלא רק קיבל הנאה צדדית. וכגון במקרה שאדם שקיבל חפץ לתקן

מצווה וכדין 'פרוטה דרב יוסף'. הוא שומר אבידה שהוא שומר שכר בעקבות ה

יהיה אמנם שומר שכר, אך אינו חייב בשמירה מיוחדת )מעבר לחובתו להזהר 

זהירות יתירה בתיקון עצמו, שעל זה קיבל את שכרו(. ויש אומרים שדינו ככל 

 .18שומר

 שמירת הפיקדון קודמת לשמירת הרכוש האישי של השומר

ר אם להציל את רכושו האישי, או את במקרה שיש שריפה והשומר יכול לבחו

הפיקדון. אם השומר בחר להציל את רכושו האישי ולא את הפיקדון, הרי הוא 

חייב לשלם. כיון שאינו אונס. ורק אם היה סבור שיוכל להציל את שניהם, וסיכון 

של הרכוש האישי שלו היה יותר קרוב מהסיכון של הפיקדון. וכגון אם הפיקדון 

מהאש. ואח"כ התברר שאינו מצליח להציל את הפיקדון. במקרה  היה יותר רחוק

 19זה יהיה פטור

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

 ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בדיני ממונות.

  gmail.com@7470107דוא"ל:   077-4707070פקס   0027624694לתגובות: טל' 

                                                
בסי' שו נתבאר דיני אומן, י"א שבכל מקרה האומן הרי הוא שומר שכר. אמנם המחנה אפרים שומרים סי' מא  17

כתב שאם האומן קיבל את שכרו לפני העבודה, אין לו כלל דין שומר שכר. ונתבאר שם שרבו החולקים שס"ל 

 שבכל מצב האומן הרי הוא שומר שכר.
לך שכירות פ"י ה"א. שו"ת חת"ס סי' טז.  אבן האזל גזילה ואבידה פ"ז דעות הפוסקים בזה הובאו במשנה למ 18

 הט"ו. קצה"ח סי' עב סק"ה ופתחי תשובה סי' עב וסי' שגס ק"ד. ובשו"ת אג"מ ח"א סי' סט.
שו"ע סי' שג סעיף ג' ובש"ך ופתחי תשובה שם. ונתבאר שם שי"א שגם שומר חינם חייב להציל קודם את  19

 י גאונים כלל צו סי' מח.הפיקדון. ועיי' בדבר

mailto:7470107@gmail.com
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 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 למה צריך שתי מחנות של מלאכים?

ם ם ַהָמקֹום ַההוא ַמֲחָניִּ ְקָרא שֵּ  )לב, ג( .ַויִּ

ושל ארץ  ,שתי מחנות, של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאןוכתב רש"י: מחנים, 

 .(עה, י. תנחומא וישלח ג. אשית רבהישראל שבאו לקראתו )בר

השם משמואל )חיי שרה, תרע"ו( מביא, שאביו בעל האבני נזר נדרש לשאלה 

המפורסמת, איך אנו אומרים בליל שבת למלאכים "צאתכם לשלום", האם רצוננו 

 לסלקם מביתנו חלילה?

ותירץ בעל האבני נזר, כשם שליעקב אבינו היו שתי מחנות של מלאכים, מלאכי 

גם לנו יש שתי כיתות של מלאכים, מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוצה לארץ, כן 

ימות החול ומלאכי שבת קודש. למלאכים המלוים אותנו בימות החול, אנו 

 אומרים "צאתכם לשלום", כי אכן הם עוזבים אותנו כעת.

 השם משמואל מעמיק בכוונת דבריו, כדלהלן.

 איך מתחברת אלינו הנשמה היתירה בשבת?

ן, גדול מאוד, הן מבחינה רוחנית והן המרחק מעולם העליון לעולם התחתו

מבחינה גשמית, פיזית, מציאותית. אין לנשמה היתירה, שהיא מן העולם העליון, 

אפשרות לרדת אל האדם הנמצא בעולם התחתון, אלא על ידי שתעבור שלב 

 אמצעי.

דוגמא לדבר, כל נשמה, בבואה להוולד בעולם הזה בתוך גוף האדם, צריכה 

, שהיא אמצעי בין עולם הבא לעולם הזה, כי מצד אחד יש להתמהמה בבטן אמו

נר דלוק על ראשו ומביט מסוף העולם ועד סופו,  –בה מענייני העולם העליון 
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ומלמדין אותו כל התורה כולה )נדה ל:(. מצד שני, יש בה מענייני העולם הזה, 

 אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה )נדה ל:(.

 הות בגן עדן התחתוןהנשמה מוכרחה לש

גם בשעת פטירתו של אדם, כאשר נשמתו עוזבת את העולם הזה, וחוזרת לעולם 

העליון, היא לא יכולה לעבור מעבר כזה בבת אחת, ולכן הנשמה תתמהמה בגן 

 עדן התחתון, ומציין שכך מבואר בספר מלכיאל.

ם כך גם הנשמה היתירה, המלאכים שמלווים אותה הם האמצעי הראשון, וג

באים לקראתה המלאכים המלווים את האדם בימות החול בכל רגע, והם האמצעי 

השני, עד בואה לאדם, ואז מוסרים אותה מלאכי ימות החול למלאכי השבת, 

 כדוגמת שלוחי האב שמוסרים את הכלה לשלוחי הבעל )כתובות מח:(.

 צאתכם לשלום

מה היתירה מרשות כל עוד לא נסתלקו מלאכי ימות החול, עדיין לא יצאה הנש

המלאכים המלוים אותה, מלאכי ימות החול, להיותה לגמרי עם האדם ועם 

 מלאכי יום השבת, לכן אנו נאלצים לומר למלאכי ימות החול "צאתכם לשלום".

 זה השולחן אשר לפני ה'

 אבל האדמו"ר הזקן מווארקא זצ"ל, ביאר ענין זה בדרך אחרת.

לבני אדם נתן ה' תפקיד של אכילה, שיש  למלאכים אין עבודת ה' באכילה. אבל

בו עבודת ה'. כאשר איימו על דיבוק מסויים שיביאוהו לפני הגאון מוילנא, הוא 

רעד מפחד. שאלוהו, הרי הוא לא מתענה ומסתגף, ומדוע אתה ירא מפניו? השיב, 

 אנו יראים מאכילתו, יותר מהרבה תעניות וסיגופים של אנשים אחרים.
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וים אותנו, לא יכולים להיות אתנו בסעודת ליל שבת, כי הם לכן המלאכים המל

לא במדרגה של אכילת קודש זו. לכן לפני הסעודה, אנו אומרים להם "צאתכם 

 לשלום".

שני לקחים עלינו להפיק מהדברים האמורים: א. אין לבצע מעברים חדים, אי 

אפשר בעבודת ה' לקפוץ בבת אחת למדרגות גבוהות, על האדם להתקדם 

באיטיות ובעקביות צעד אחר צעד. כך התקדמותו בטוחה. ב. עלינו לדעת, 

שאכילתנו היא לפני ה'. לא להיות שקועים ראשנו ורובנו בתוך הצלחת, אלא 

 לדעת ש"זה השולחן אשר לפני ה'"!   

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ

 כתפארת אדם לשבת בית

 בית –אדם. בני רחל  –בני לאה 

 אבינו שראה כיון אמר, יצחק' ר בר שמואל' ר בשם חנין' במדרש )ב"ר עא, ב(: "ר

 ברוך הקדוש שפקדה וכיון שה,לגר דעתו נתן באחותה, לאה שרימה מעשים יעקב

 ד"הה הדבר, על מודה הוא ובסוף מגרש, אני אלו של לאמן אמר בבנים, הוא

 יעקב אבינו של מטתו ראש היה מי, המטה ראש על ישראל וישתחו( מז בראשית)

 ורחל שנאמר כמה בית, של עיקרו היתה רחל יצחק ר"א, עקרה ורחל לאה?! לא

 רחל". עיקרה, עקרה

הכונה רק, שלאה ילדה ונישאה ראשונה ליעקב. אלא שצאצאיה  נראה, שאין

פרק ה  -פרוש על ספר יצירה )בהגר"א בחינת 'ראש', כראש האדם. וזה לשון 

ראיה לראובן  ,ואמרו רז"ל כי הי"ב החושין הנ"ל מיוחסין לי"ב שבטים(: "משנה ג

מ"ש ישימו כמ"ש כי ראה ה' בעניי, שמיעה לשמעון שנאמר כי שמע ה', ריח ללוי כ

קטורה באפיך וכליל כו' ועולה ג"כ ריח כמ"ש אשה ריח ניחוח, שיחה ליהודה 

כמ"ש הפעם אודה את ה' ואמרו לאה אחזה בפלך הודיה ועמדו ממנו בעלי הודיה 

דניאל אמר לך  ,דוד רווהו להקב"ה בשירות ותשבחות ,יהודה אמר צדקה ממני

 ,שכר חמור גרם כו' בתורהאלהא כו' והכל מיהודה, הרהור ליששכר כמ"ש יש

וכן יששכר  ,והענין שהחמור אף כשהוא ישן ניעור ממשמרה ראשונה זמן השינה

שאף בשינה נעשין כליותיו מעין החכמה שבהן ההרהור כמש"ל, כמשה"כ אף 

לילות יסרוני כליותי. שחוק לזבולון כמ"ש שמח זבולון בצאתך שיהיה מרויח 

". ויש מקום להוסיף, טוב אשר נתן לךושמחת בכל ה ,בפרקמטיא והוא בשמחה

לגבי זבולון, שלא זו בלבד, אלא שגם הנזכר בו 'שם יזבחו זבחי צדק, עמים הר 

יקראו', הוא ענין הודאה בפה, כי יורדי הים באים להודות במקדש, והגוים 
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מתגיירים שם, וזה הכל בפה, רק שיש בפה אפשרות שיחה והודאה, ויש אפשרות 

 שחוק.

רים הללו, שהם עינים אזנים ריח ופה, וכן המח החושב, והפה השוחק, הנה האיב

כולם בראש האדם. נמצא שצאצאי לאה, הם בחינת ראש. יש גם מקום לפרש, 

שלכן בלידת יהודה 'ותעמוד מלדת', כי האיברים של הראש הושלמו, וכמו 

בטים שהראש נפרד משאר הגוף, ויש גרון המפרידו להבדילו ולרוממו, כך גם ד' ש

הראשונים שהם כנגד איברי הראש, הם נולדו ועמדה מלדת. שמא גם 'הפעם 

 אודה', כי זכתה לבנים כנגד כל איברי הראש. 

והם גם כסדר האיברים. העינים למעלה מכולם, האזנים תחתיהם, האף שבו 

 הריח תחתון להם, והפה תחתון לכולם. כך גם סדר שמותיהם. 

* 

ל, חזינן להדיא שהם עניני 'בית'. זה לשון הגר"א והנה, בחושים שנטלו בני רח

שינה  .יסוד כידוע ,וידגו כו' ,כמ"ש בן פורת יוסף כו' ,תשמיש ליוסף)שם(: "

 ".הנה מטתו שלשלמה ,והוא חדר המטות ,כמ"ש ובין כתפיו שכן ,לבנימין

פשוט שתשמיש מהותו בבית, ורב מנגיד אמאן דמדקדש בשוקא, ואם על 

ינים שבינו לבינה, וכל כה"ג העושה בשוק לוקה מכת מרדות, הקידושין כ"ש ענ

והוא פשוט גם למשפחות האדמה. אולם גם השינה מהותה 'בית', צא ולמד מהל' 

י אדם ארעי אסורה חוצה לה, וביארו הראשונים, שאכילת ארעסוכה, ששינת 

אוכל חוץ לבית, אבל אין אדם ישן חוץ לבית, ומאחר שתשבו כעין תדורו, לכן 

 י צריכה סוכה. ארעי חוץ לסוכה מותרת, אולם שינת ארעאכילת 

* 

 הרי שצאצאיה של רחל, מהותם ותכונתם כנגד 'בית'. זהו 'עיקרה של בית'. 
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גם בני השפחות הם הרחבה של הענינים הנ"ל. הנה שפחת רחל בלהה, ילדה 

חוק, את דן ונפתלי, ומבואר בדברי הקדמונים בפי' ספר יצירה, שהם ענין כעס וש

והם שני צדדים לאותה נקודה. ענין השחוק והרוגז, הם עניני 'בית', שהם משנים 

את כל הענין ב'בית'. גם הענינים האחרים הם בגדר 'משים שלום בבית', ומאידך 

מכונה בשם 'מצחק את רבקה', וזה ב' הענינים של בית. אלא שאינם 'עיקר' הבית, 

 אלא תוספת ושלימות הבית.

ואשר. לדברי רבותינו, גד כנגד כח המעשה, היינו כח הידים, וזהו  בני זלפה, גד

אכן מאחר שכחו מצד  טרף זרוע אף קדקד, שהיה בו כח הידים, להסיר זרוע אויב.

לאה, הסיר אף קדקד שהוא ראש פרעות אויב. אשר הוא כח הלעיסה, שמנה 

לחמו, מעדני מלך, כי כח הגוף הוא באכילתו. אלא שאינם עיקר תפארת וחשיבות 

האדם, אולם הם חלק נכבד בשלימות האדם, שהם הגבורה והנוי ושאר חלקי 

 כי היא מציינת ענין זה.. לכן דייקא נולדו שני אלה לאם אחת, 20הגוף

וכנגד זה, גם בבית המקדש, הנה חלקו של בנימין שהוא מבני רחל, היה הבית. 

חדר המטות, כלשון הגר"א, הוא קה"ק, כרובים מעורים זב"ז. אולם חלקו של 

יהודה היה מקום העזרה, שם היו משמיעים את שירי דוד עבדך, האמורים לפני 

אכילה. כלשון חכמים 'אכילת מזבח', גם הוא מזבחך. והנה, המזבח שהוא כעין 

היה בחלקו של יהודה, אכן גם אכילה צריכה בית, ועל זה היה בנימין מצטער, 

אולם מאחר שמצאנו שאכילת ארעי נעשית גם חוץ לבית, אין במזבח משמעות 

 'בית', לגמרי. 

י אם בית וענין זה נרמז ליעקב בלכתו חרנה. מחד גיסא, 'וילן שם', ואמר 'אין זה כ

אלקים', שהודיעו לו, שישא את רחל, שהיא עקרת הבית, ובניה הם כנגד לינה 

ובית. אולם מאידך כשלקח מאבני המקום נתנם 'מראשותיו', להוליד בנים ואבנים, 

כדמות ראשו. לכאורה זהו שראה דמותו חקוקה בכסא הכבוד, וזהו החלום, 

 בניו בחינת אדם שבכסא.  שמלאכי אלקים עולים ויורדים בו, דהיינו שיהיו

                                                
 וגם מצאנו העורכים לגד שולחן, שזה צורת חיבור הפוכה של גד ואשר, ודוק.  20
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 טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (וויליאמסבורג)

 ענין צמח הדודאים בדמות אדם

ְמָצא  ים ַויִּ טִּ יר חִּ י ְקצִּ ימֵּ ן בִּ ים ַבָשֶדה'דודָ 'ַויֵֶּלְך ְראובֵּ  , יד(ל) אִּ

כאשר נתייחס חג הפסח אל  אשית ל()תורת משה ברוז"ל  כתב האלשיך הק'

קציר החטים, כי על כן בפסח היה קרב עומר קציר השעורים כן חג השבועות אל 

השעורים ובחג השבועות שתי הלחם מהחטים, ובפירוש יחסה תורתינו חג 

השבועות אל קציר החטים, באומרה על חג השבועות בפרשת כי תשא בכורי קציר 

וילך ראובן בימי קציר חטים הוא ערב  מאמר הכתוב ובזה יתכן כי זה חטים וכו'.

שאנו מצווים לקצור חטים באופן שהלילה הוא ליל שבועות הוא ליל מתן  שבועות

 תורה, עכ"ל לענינינו.

)שבועות אות זצ"ל  והנה כתב ספר אמרי פנחס מאמרי הרה"ק רבי פנחס מקאריץ

מלך ע"ה עכ"ל, וע"כ וז"ל, מלכות שבמלכות הוא גבוה מאד מדתו של דוד ה רעג(

דוד בן  -נרשם פה ביום מציאת הדודאים ערב שבועות מלכות שבמלכות התיבות 

  :ותא חזי בדילוג מספר דודאים. -ישי 

שני ליעקב:  )יג( ותאמר לאה באשרי כי אשרוני  בן1)יב( ותלד זלפה שפחת לאה 

אים בשדה דדו בנות ותקרא את שמו אשר: )יד( וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא

ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך:  )טו( ותאמר 

ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך  ישילה המעט קחתך את א

 הלילה תחת דודאי בנך:

 והוא פלאי.. )בדילוג מספר עד( ישי-בן  -דוד
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שם בפסוק טז, ויבא ומה שכתב האלשיך הק' שהיה זה בערב חג השבועות נר

צא לאה לקראתו וגו' ולא כתיב איזה ערב היה, אולם ותרב בעדה השיעקב מן 

 ודו"ק.יום השבעות ן תמצא מעקב ייבא וובתוספות תיבות  - השבעותנרשם בר"ת 

דייקא דודאים ולהבין היטב במקרא ושום שכל למה נרשם דוד בן ישי בתיבת 

הרמב"ן ז"ל  לכות דייקא, נעתיק מש"כדייקא וביום מלכות שבמדודאים ובמספר 

וז"ל, וכתב ר"א דודאים אמר המתרגם יברוחין וכן יקראו בלשון  )בראשית ל יד(

הדודאים נתנו ריח, והן על צורת  )שה"ש ז יד(ישמעאל ויש להן ריח טוב וכן כתוב 

 בן אדם כי יש להם דמות ראש וידים עכ"ל.

יה נראה כדמות אדם, ולהמתיק והנה יש להבין למה ברא הקב"ה צמח כזה שיה

כגמול עלי )תהלים קלא ב( הדברים נעתיק מש"כ רש"י ז"ל לפרש מאמר דוד המלך 

אמו כגמול עלי נפשי וז"ל הנני עליך כמי שאין לו ידים ורגלים כגולם מוטל לנגדך 

אים בדמות אדם כי באמת זה דודעכ"ל, ובזה מובן טעם שברא הקב"ה צמח ה

ת לפניו ית' כאדם צמח כגולם שניטל ממנו ידיו ורגליו תכלית האדם השלם להיו

בחי' מלכות שבמלכות, )וכמבואר בספה"ק דבחי' מלכות הוא ע"ד הלבנה דלית לה 

מגרמא כלום בחי' ודוד הוא הקטן(, פי' הבנה והרגשה אמיתי דלית ליה מגרמיה 

ע ורק שפעו ית' שפ)דברי הימים א כט יד( כלום כי ממך הכל ומידך נתנו לך 

 הנשמה פועל בו וק"ל.

ובזה מיושב כמין חומר דדייקא ביום הארת מלכות שבמלכות דייקא בתיבת 

 וק"ל.דוד בן ישי דודאים נרשם 
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 אריאל מייזליש/ הרב  צלותי ובעותי

 תפילה פותחת דרך למעלה ממדרגתו

אחרת שהיא מביאה את האדם לידי דבקות למעלה ממדרגתו כי תפילה זהו דרך 

על ידה נפתחת בפני האדם דרך להגיע אל למעלה מהמדרגה שלו כי על ידה 

נפתחת בפני האדם מעלה מאחיזתו, שהרי בתפילה אנו פונים ישירות להקב"ה 

ואומרים ברוך אתה ה' ולא צריך להגיע ולגעת במצוות. ונזהרים בזה כמו שכתב 

"ל שהתפילה מגיעה אל הבחינה העליונה הנעלמת, שכתוב "לא יראני המהר

האדם וחי" ואצל משה רבינו לא היתה חציצה של טמטום לב בין השכל ללב 

כמונו הנמצאים שקועים בתוך החומר, ולכך השיג מ"ט שערי בינה וכ"ז בכוח 

נבואתו שראה, וזה הענין שנגש אל הערפל, שהוא דבר מכוסה מראיתו, נשמע 

הקול שמדבר שרק שם גם משה לא יכל לראות אלא רק מדותיו והנהגתו וזה 

ללמוד ממעשיו ועי"ז תדע שמץ מחשבת ה' שכל זה ע"י  –"וראית את אחורי," 

 השכל להגיע להנהגה.

 הלב בדבקותו מגיע יותר למה שהשכל לא מגיע בהשגתו

תברך פי' משא"כ בתפילה אפשר לכל אדם אפי' לפשוט ביותר להגיע ישר אליו י

הלב בדבקות מגיע יותר למה שהשכל לא מגיע בהשגתו. ובפרשת "ואתחנן אל ה' 

בעת ההיא לאמור," אומר התרגום וצליתי קדם ה' לשון תפילה, אומר רש"י אין 

חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם 

בלשון ואתחנן. דבר אחר שזה הטובים אין מבקשים אלא מתנת חינם לפיכך אמר 

אחד מי' לשונות שנקראת תפילה דאמר ר"י עשרה לשונות נקראת תפילה: שוועה, 

צעקה, נאקה, רינה, פגיעה, בצור, קריאה, ניפול ופילול ותחנונים דכתיב ואתחנן 

 אל ה', ומכל הלשונות לא התפלל משה אלא בלשון תחנונים.  

ם אצל הבורא שהרי בדרך חיוב אין לו אמר ר"י מכאן אתה למד שאן לבריה כלו

עליו כלום, אלא דרך רחמים וחסד הוא עושה שהרי משה לא בא אלא בדרך 
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תחנונים. אמר רב לוי למה לא בא משה אלא בלשון תחנונים המשל אומר הוי 

זהיר בדבריך אל חברך שלא תתפוס מקום בגלל דבורך לחובתך. אמר ה' למשה 

 ה עמו ע"כ דברי המדרש רבה."וחנותי" ממידת חינם אני עוש

( תפילות שזה גימטריא של ואתחנן 010ומבואר מדבריו שמשה התפלל תקט"ו )

וח"ו להגיד שהיו לשוא, אין לך מצוה בכל המצוות כולן דהיינו שמצות תלמוד 

תורה כנגד כל המצוות כולן ויוצא שת"ת כנגד כל התרי"ג מצוות וכנגד כל 

מעשה בשו"ע שת"ת קודמת לכל מצוה שאפשר המצוות יחד, וכך נפסק הלכה ל

 להתקיים ע"י אחר. ומבואר הטעם מפני שת"ת הגדול שבמצוות.

 מצוות השלמת האדם ומדרגתו 

ומה שמצוה שא"א להתקיים ע"י אחר דוחה ת"ת כבר הסביר המהר"ל לא מפני 

שהיא גדולה ממנה אלא מפני שהוא יסודי, שתורה פאר השלמות האדם ומצוות 

ות האדם ומדרגתו ואם חסר לאדם מצוה שא"א להתקיים ע"י אחר חסר זה השלמ

לו בהשלמתו, אפי' שבאמת ת"ת גדול ממנה ויש בת"ת שלמות יותר )מהר"ל נתיב 

התורה פ"א עיי"ש(. ואכן כבר הזכרנו מענין זה ראוי להזכיר דברי הגאון בשנות 

מחייב בזה  אליהו על )פאה פ"א מ"א( ת"ת כנגד כולם מתו"ד שזה דבר שהשכל

לפי שכל תיבה ותיבה בפני עצמה הוא מצוה גדולה והוא שקול כנגד כל המצוות 

א"כ כשלומד דף מקיים לפעמים מאות מצוות, ובוודאי יותר טוב מאה מצוות 

ממצוה אחת עכ''ל.וידוע שהחפץ חיים עשה חשבון שבדקה אחת אדם יכול לומר 

 בדקה אחת של לימוד תורה.כמאתיים מילים, א"כ אפשר לקיים מאתיים מצוות 
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, א"שליט רייזמאן צבי' ר ג"הרה/  כצבי רץ

 (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר

יְטל  )א( לימוד תורה בליל נִּ

האיש' בפי יוצאי מזרח אירופה, ויש "ִניְטל" הוא כינויו של ליל הולדת 'אותו 

 הנוהגים להימנע מלימוד תורה בלילה זה בעיקר בקהילות החסידים. 

 -שבועיים לפני ה"ִניְטל", ביקשו בני החבורה להבין מדוע נאסר ללמוד בלילה זה 

לעסוק בדברי תורה כל ימות  -דבר המנוגד לכאורה למצות "והגית בו יום ולילה" 

 נו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה".השנה "כי הם חיי

כאשר למדנו את דברי הפוסקים בענין, עלו בידינו פרטים נוספים בבירור המנהג: 

באיזה תאריך חל, ובאלו שעות בליל יום זה נמנעו מללמוד.  -מה זמנו של ה"ִניְטל" 

 ובמה נוהגים לעסוק בשעות שלא לומדים תורה.

 

זרה נקבע הכלל: "לפני אידיהן של גוים  במשנה הראשונה במסכת עבודהא. 

שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהן, להשאילן ולשאול מהן, להלוותן וללוות 

מהן, לפרען ולפרע מהן". ובמשנה הסמוכה פירטו חז"ל: "ואלו אידיהן של גוים, 

ִסים, ְויֹום ְגנּוְסיָּא של מלכים, ויום הלידה, ָקֶלְנָדא,  טֵּ א, וְקרָּ ויום המיתה, ּוְסַטְרנּורָּ

א  ֶלְנדָּ דברי רבי מאיר". ובסוגיית הגמרא במסכת עבודה זרה )ח, א( "אמר רב חנן קָּ

שמונה ימים אחר התקופה היא תקופת טבת והיו עושים שמונה ימים רצופים  -

איד, רש"י. תנו רבנן, לפי שראה אדם הראשון יום שהיה מתמעט והולך מתשרי 

מא בשביל שסרחתי חוזר העולם לתוהו ובוהו. ועד טבת, רש"י, אמר, אוי לי ש

עמד וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה, כיון שנפלה התקופה וראה יום 

שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא, עמד ועשה שמונה ימים טובים. לשנה 
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אחרת, עשאן לאלו ואלו ימים טובים. הוא קבעם לשמים, והם קבעום לעבודה 

 זרה".

להולדת 'אותו האיש' היו  בתקופה מוקדמת יותררי הגמרא כי ומבואר בדב

הנכרים עושים 'יום איד' שמונה ימים רצופים לאחר היום הקצר ביותר של השנה 

סוף תקופת תשרי ותחילת תקופת טבת, כאשר הימים מתחילים להתארך, וזהו 

שון "ראש השנה שלהם", וכפי שביאר התפארת ישראל )ע"ז פ"א מ"ג( "קלנדא, בל

לאטיניתן היה זה שם כולל לראש חודשם וראש שנתם, אמנם ח' ימים אחר 

תקופת הסתיו, מדמורגש אז כבר שנתארך היום, לכן לקחו אז היום ההוא לראש 

 שנתן וקראוהו קאלענדעא". 

בהקשר לדין זה אנו מוצאים בדברי רבותינו הראשונים איזכור ל"ִניְטל", 

ה( לשאלה: "בכמה עיירות נוהגים היהודים בתשובתו של תרומת הדשן )סימן קצ

כשמתחדשים להם השנה,  לניתללשלוח דורונות לכומרים ולשלטונים ביום שמיני 

יש חשש זהירות בדבר, או לא" מעניין שהשאלה מתייחסת ליום "ראש השנה" 

האזרחי שחל שמונה ימים לאחר "חג המולד" של הנוצרים. והשיב: יראה שיש 

ממש באותו יום אלא יום קודם או אחריו. וכן העתיק אחד  להיזהר שלא ישלחו

ופנקי"ש שלהם שלא בקלנ"ד מהגדולים מדרשות מהר"ח אור זרוע שיש להיזהר 

ישלחו ממש באותו יום. אמנם כמדומה לי שעכשיו מקפידין הם ביום שלאחריו. 

, היינו משום דסמנין ביום שמיני דקלנ"דדעיקר כוונתם מה שחפצים בדרונותם 

הו מילתא לכל השנה כולה, כמו שאנו מסמנין כמה מילי לסימן טוב ויפה בראש ל

השנה שלנו לאכול מאכלים שיש בהם "סימן" טוב, וכן לא לישון, ולהבדיל בין 

 הטמא ובין הטהור". 

ה"ִניְטל" הוזכר גם בדברי תלמידי רבינו יונה )ע"ז ב, א( בביאור "מנהג העולם 

אידיהם, דסמכו על מה שכתב הרשב"ם בשם זקנו  לשאת ולתת עם הנכרים בימי

, שעשויים עיקרם בשביל יש"ו הנוצרי שהם וניתלרש"י שאינו אסור אלא קצ"צ 

תופשים בהם ממשות ועיקר, אבל בשאר אידיהם אין תופשים בהם ממשות". 
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ובביאור הטעם לקריאת יום הולדת 'אותו האיש' בשם "ִניְטל" הביא בספר מועדים 

טבת סימן יג( מדברי הבני יששכר )רגל ישרה אות י( "שהוא -כסלו  שלשמחה )חוד

מהעולם באותו לילה". והוסיף: "ויש שכתבו שהכינוי הוא  נטילתו ועקירתועל שם 

ל'אותו האיש' ששמו יש"ו, משום שלא רצו להזכיר את שמו, דשם רשעים ירקב 

אותו באותו לילה, , כיון שנהרג ונתלה על העץ ולא מוכרח שתלו התלויכינו אותו 

אלא כך קראו ליש"ו הנוצרי. ויש שרצו לומר שהכוונה הולדת שבלשון רומי 

)לאטינית( הוא 'נאטאל' שפירושה יום הולדת, כי לפי הנוצרים ישו נולד ביום זה. 

" ניתלוכן הוא בספר הנצחון בפרשת בראשית על הפסוק נעשה אדם כתב שמילה "

 .במשמעות יום לידתו של אותו האיש"

והרע"ב כתב )ע"ז פ"א מ"ב( "אסור לשאת ולתת עם הנוצרים בכל יום ראשון, וכן 

ופשקוו"ה, אבל שאר ימי אידם  ניט"לבכל יום איד שלהן שעושין אותו כגון 

 שעושים לשם הקדושים שלהם שאין תופסין בהם שם אלהות מותר".

, וכפי שכתב בִניְטללא ללמוד אמנם בדברי רבותינו הראשונים לא הוזכר המנהג 

בספר נטעי גבריאל )חנוכה פרק ג הערה יא( כי "המנהג שלא ללמוד בִניְטל אינו 

מוזכר במקורות קדומים מפחד המלכות, שהצנזורה הנוצרית מחקה כל מלה 

שרמזה על אותו האיש והכת הנוצרית, שהרי אפילו במקומות שנזכר בראשונים 

ם לפני ימי אידיהם, נמחקו עם העכו" לאיסור משא ומתןבש"ס ִניְטל בנוגע 

 מהדפוסים ע"י הצנזור. לכן נשאר המנהג בקבלה איש מפי איש".

ואכן בשו"ת דברי ישראל )סימן כא( כתב: "מעודי תמהתי מה נשתנה הלילה הזה 

מכל הלילות בשנה לבטל לימוד מצות עשה דעסק התורה שהיא דאורייתא, ולא 

אבלות, אך מכל מקום אפילו  מצינו איסור לימוד תורה רק בתשעה באב משום

בתשעה באב גופא מצוה ומותר דברים הרעים על כל פנים, ובלילה שנופלת בו 

 תקופת טבת נהגו שלא ללמוד כלל".
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יְטל"  בגלל החשש מפוגרומים ביציאה מהבית ללמוד  -טעם המנהג לא ללמוד ב"נִּ

 בבית המדרש 

, עמ' תק( כתב: "טעם יש בספר טעמי המנהגים )ליקוטי ענינים שונים, אות יטב. 

למנהג שנמנעים מלימוד בליל שחל תקופת טבת, לפי שבימים הראשונים היו 

צוררי היהודים אורבים עליהם ומכים אותם בלילה ההוא אנה שמצאו אותם, 

בחוץ או ברחוב, מכות אכזריות. ולפעמים עד שמתו תחת ידם, שההמון הנכרים 

ור על המלמדים ועל התלמידים ועל בני חשבו זאת למצוה. לכן גזרו גדולי הד

 הישיבות שיכבדו ויֵּשבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות". 

רבי יוסף ליברמן )מוריה, קובץ עט עמ' קלו( הוסיף כי סיבת ביטול הלימוד, 

השוטטות  -הנעוצה בסכנה להימצא ברחובות בליל ִניְטל, נובעת מסיבה נוספת 

שתתף בשמחת הנוצרים ביום אידם: "לולא ברחובות נאסרה כדי לא לה

דמסתפינא הייתי נותן טעם בפשוטן של דברים למניעת הלימוד בליל ִניְטל על פי 

 והרמ"א )יו"ד סו"ס קמח( דאית ביה משום אות אדברי תרומת הדשן הנ"ל לעיל 

איבה אם נפרוש עצמינו מהם ביום חגם, ואנו שרויים ביניהם וצריכים לשאת 

ל השנה, ולכן אם נכנס לעיר ומצאם שמחים ביום חגם ישמח עמהם ולתת עמם כ

משום איבה, דהוי רק כמחניף להם, ומ"מ בעל נפש ירחיק, עכ"ל. ולכן בלילה שבו 

שמחים הם לאידם ונכנסים לכנסיותיהם, סגרו אבותינו שערי בתי מדרשות 

חג  וישיבות וחדרי תשב"ר, בבחינת למה תתראו לנהוג כבכל השנה שלא לעשות

להשתתף בשמחתם, והיתה גם סכנה מהמון העם שהשתכרו והיו עלולים 

להתפרץ לתוך בתי מדרשות, ובפרט הפריצים האכזרים היו חוטפים יהודים 

למסיבות הוללותיהם ומתעללים בהם שם. והיו שהעלילו עלינו שידינו היתה בו. 

ְך ַעִמי ֹבא  ְתךָּ ולכן קיימו בעצמם מאמר הכתוב )ישעיה כו, כ( לֵּ ֶריךָּ ּוְסֹגר ְדלָּ ַבֲחדָּ

ור זַָּעם. וכיבו האור והלכו לישון, ואחרי חצות לי לה ַבֲעֶדךָּ ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעבָּ

 כשכבר שכבו הם שיכורים על עריסותם אז קמנו ונתעודד לעבודת בוראנו ית"ש".
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נעו ואמנם לפי סיבה זו, במקומות שלא היו רדיפות וסכנה בליל ִניְטל, לא נמ

מללמוד בלילה זה. כפי שהובא בספר דרכי יואל )סי' כד סע' ג( מדברי האדמו"ר 

שלא התגוררו סמוך לנוצרים, לא ביטלו מלימוד התורה  שבני ספרדמסאטמר, 

בליל ִניְטל, היות והסיבה שלא למדו בליל ִניְטל "כי זה נצמח ממה שהיה לפני 

ם אצל יהודים, היו עושים שאם הגויים ראו אור בליל איד באשכנזמאות שנה 

פוגרומים, ולכן גזרו שלא להאיר בליל זה, ולכן לא למדו. ומכיון שאנחנו מבני 

אינם בני ספרד לכן נמשך המנהג לא ללמוד. וסימן לזה, שאחינו  יוצאי אשכנז

 יודעים כלל מזה. אבל אין לטומאה שום כח חס ושלום בלילה זו". 
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 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 צדיק עושה רושםיציאת 

ר ָשַבע ַויֵֶּלְך ָחָרָנה ְבאֵּ א ַיֲעֹקב מִּ לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב  . וברש"י:ַויֵּצֵּ

חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, 

שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה 

 . ז( ותצא מן המקום, האמור בנעמי ורות ,ן )רות אזיוה פנה הדרה וכ

הנה קושיית רש"י הייתה מדוע לא כתוב וילך יעקב חרנה אלא ויצא מבאר שבע. 

ותשובתו: שהמאורע המשמעותי בכל הסיפור הינו עזיבת באר המקום שהיה שם 

 ולא המקום שהולך משם. 

עירו, ועובר להנהיג  הנה אם נתאר לעצמינו רב או מנהיג רוחני גדול עוזב את  

קהילה בעיר אחרת, נגלה מחזה בערך כזה: התושבים בעיר הישנה כאובים על 

עזיבת הרב, מעמד פרידה עלוב למדי, ובעיקר געגועים לימים מקדם. לעומת זאת, 

בעיר החדשה, ששון ושמחה, קבלת פנים מפוארת בכל קנה מידה, דגלים 

ה, מודעות ענק. ובעיקר התרגשות ברחובות, פנסים צבעוניים מאירים בכל פינ

רצינית אצל כל אחד ואחד מהתושבים מהשינוי המבורך המיוחל בתקופה 

 החדשה. 

 רושם מהו?

לכאורה השינוי והרושם הגדול ביותר חל על העיר החדשה ולא על הישנה.   

 עושה רושם". מקוםומדוע כתב רש"י "יציאת צדיק מן ה

ש האדם, בעומק פנימיותם של התושבים. אלא וודאי, הרושם העיקרי הוא בנפ  

תפאורה, אורות גדולים, פלקטים מרוחים מקצה לקצה. לא עושים שום דבר בנפש 

האדם, מלבד שמחה חיצונית פה ושם במקרה הטוב. כשהצדיק יוצא מהעיר או 

עולה השמימא חלילה, עושה הדבר רושם עצום בנפש תלמידיו ותושבי המקום 
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צדיק או מסתופף בצילו פועל הדבר גדולות ונצורות  כולם. אדם שגר בעירו של

בנפשו ובמיוחד לעת פרידה. על אף שהשינוי המשמעותי, יותר נראה בעיר 

החדשה עם החידוש המרענן, עדיין אין ביכולתו להשפיע עליהם מיד, ועל אף 

ההתלהבות הראשונית, גם הנפש לא תמלא. עדיין לא חל שינוי כל כך מהר 

 ר החדשה.     בנפשות בני העי

 מקום תורה

אמר רבי יוסי בן קסמא , פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי באבות )ו.ט( "  

אדם אחד , ונתן לי שלום , והחזרתי לו שלום , אמר לי , רבי , מאיזה מקום אתה , 

אמרתי לו , מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני , אמר לי , רבי רצונך שתדור 

אני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות , אמרתי עמנו במקומנו ו

לו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם , איני דר אלא 

במקום תורה , וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל , טוב לי תורת פיך 

 אין מלוין לו לאדםמאלפי זהב וכסף . ולא עוד , אלא שבשעת פטירתו של אדם 

וכו'". למתבונן במשנה זאת תעלה הקושי', מה הקשר בין לגור במקום תורה לפסוק 

 'טוב לי תורת פיך', הרי מדובר לגור במקום תורה, ולא לעסוק בתורה. 

מטו בשמי' דהגרא"מ שך זצוק"ל שאמר, שידוע הדבר שהתורה גולה ממקום   

בטוחני שהתורה גלתה  –שך  אמר הרב –למקום עם הדורות, לאחר השואה 

לאמריקה משום שמרן הגר"א קוטלר גם שם. היכן שנמצא גדול הדור שם התורה 

בעצמה ושם יש את כל הכלים לגדול בתורה, לכן כשיש עיר עם חכמים וסופרים, 

 נמצא גם "טוב לי תורת פיך".

 הרושם של היציאה גדול בהרבה, וזה השינוי העצום ביותר ביציאת הצדיק.  
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 בפאתי הבית )משה גוטמן(
 ויצא יעקב פרשה סתומה.

בבעלי תוס' שיצא בהצנע מפני עשו, יעקב הוכרח לנוס ממקום קדוש ונחשב 

 כגלות אצלו. וגם כי רדף אליפז אחריו והי' צר לו והתחזק בד' בעת צר לו.

ואולי הרמז על פ' סתומה כדאי' בתחלת גלות מצרים פ' זו סתומה כיון שנפטר 

מו עיניהן ולבן מצרת השעבוד וזה הרמז בכאן פ' סתומה, שהתחיל אצלו יעקב נסת

הגלות, ושעיבוד לבן, והלך ללמוד תורה כדאי' במד' וזה העצה להתחזקות, עד 

 יעבור זעם.

ואי' שם פנו לכם צפונה הצפינו עצמכם מפני עשו. וגם כן כאן דרך יעקב הדרך 

 להצפין עצמו מפני עשו, בברחו מפניו.

במד' אם ראיתם שמזדווג לכם )עשו*( ברחו לתורה. וזאת עשה יעקב וכן אי' 

אבינו. ומזה דרשו חכז"ל, שהגיד כ"ק אאז"ל, אם יסורים באים לאדם ירוץ לתוך 

חדרי תורה שבלבו וזה עצה על נסתם לבן של ישראל מצרת השיעבוד. ויעקב סלל 

 זדווג להם.הדרך לכל בנ"י שיוכלו להתחזק על ידי תורה אף שיסורין ועשו מ

וזה הרמז שדרשו חכז"ל ומובא ברש"י וישא יעקב רגליו כיון שהובטח בשמירה 

 נשא לבו את רגליו, ונעשה קל ללכת שסר סתימת הלב שהי' לו מקודם.

וכן העצה לדורות שעל ידי כח התורה נפתח עיניהן ולבן של ישראל, כי מדה 

 טובה מרובה.

ר שבע. ואולי הרמז על השבועה ואי' בזוהר מבאר שבע שלקח עמו קדושת בא

שמשביעין את האדם קודם הולדו ומלמדין אותו, כל התורה, וזאת לקח יעקב, וכן 

 יכול כל האדם להאחז בכח השבועה הזאת ולהתגבר על עשו.
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ואי' בשפת אמת ענין פ' סתומה שלא הסיח דעתו, מיציאתו ממקום הקודש, וכן 

 שה הראשונה ובזה יכול להתגבר.על כל האדם אף שצר לו לא להסיח דעת מקדו

 ויצא, תשי"ח, קטע ג(ישראל, -)בית 

ימֹות יַחת ְסתִּ  ְפתִּ

* האם בריחה ממקום סכנה למקום מפלט ומקלט יכולה להיחשב גלות? * כשכל 

האם ישנו מוצא? *  -החומות סוגרות על האדם ונקלע הוא לסכנה גשמית ורוחנית 

יכול הוא למצוא אור? *  -יב גלות כאשר מואשם הוא ברציחת נפש בשגגה ומתחי

יכול  -כאשר נקלע הוא לזמן כה חשוך שאפילו אבותיו הצדיקים לא מצאו בו אור 

הוא לסלול בו הארה לדורות עתיד? * איך ניתן לשמור על רצף חשיבה אחד ואחיד 

שנות שהות נֵּיכר הכוללות תלאות אינספור? * כיצד ניתן להתגבר על  22לאורך 

יבוי ההרגשים יחד עם סתימת העיניים בחשכות גדולה? * האם ניתן סתימת הלב וכ

לגרש חושך במקלות? * וגם: האם תורת ָעָבר שנלמדה בתקופת הטוהר ואולי כבר 

 נשכחה מלב יכולה לסייע בעתות חושך רוחני מוחלט? וכיצד? *

* סודות ההצפנה *  : חבי רגעאיזו סתימה * צר לו מאוד * שיטת הפעולה *

 * הסלול * השבועה הקדומה * שמור על קשר במסלול

 

 איזו סתימה

 נקלע אדם לסכנת חיים ממשית.  

אחיו עצמו ובשרו מבקש להרגו ולרצחו נפש ומגייס לשם כך את משפחתו 

הרחבה. הוריו האוהבים חסים על חייו ומשלחים אותו במשלוח בטוח לחסות 

כבוד ואף יׂשיאוהו. קרובי משפחה הגרים במקום מרוחק ובטוח. שם יקבלוהו ב

האם ישנה גאולה גדולה לנרדף על חייו זה מתחושת גאולתו בעת עזיבתו את 
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המקום המסוכן ובפרידתו מן האדמה הבוערת תחת רגליו? שמא לא יחוש תחושת 

שחרור והקלת פדות הפושטות בעצמותיו בעת צאתו מטווח המוות הרצחני לעבר 

 ם?הארץ הרחוקה והבטוחה, ארץ החיים הבטוחי

, המספרת על עזיבת יעקב אבינו את מקום הסכנה והליכתו ויצא יעקבפרשת 

היא. אין רווח של פרשה פתוחה לרווחה בין שלהי  סתומה פרשהלמקום הגנה, 

הפרשה הקודמת המספרת על הגעתו של יעקב אבינו לפדן ארם, לתחילת פרשה 

 זאת המספרת את יציאתו מבאר שבע. 

יות מעוררת תחושת יציאה לגלות והתקרבות צרת סתימּות זאת שבין שתי פרש

שעבוד משום שנמצאה היא בעוד מקום בתורה, בפרשת ויחי שתחילתה פרשה 

כי  21סתומה הכתובה מיד אחרי סוף פרשת ויגש. בפרשת ויחי מבאר המדרש

"ַוְיִחי נסתמה ללמדנו שנסתמו עיניהם ולבן של ישראל מפני השעבוד, בזה הלשון: 

ץ ִמְצַרִים למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה אלא כיון ַיֲעֹקב ְבֶארֶ 

דבר אחר למה הוא סתומה  שנפטר אבינו יעקב התחילה שעבוד מצרים על ישראל.

למה היא סתומה בר אחר ד מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו.

"למה : 22". רש"י מבאר אף הוא בפרשת ויחימפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם

פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל 

 מצרת השיעבוד".

הוי אומר: נסתמה תחילת פרשת ויחי כדי ללמדנו שחווה יעקב אבינו בחינה של 

'נסתם ממנו' בגלל תחילת השעבוד של בניו, תחילת גלות מצרים, כה עמוקה היא 

הקץ העתידי לבניו כדי לרומם את רוחם, אינו יכול.  הגלות עד שאפילו לגלות את

ועוד מלמדתנו סתימת הפרשה כי חוו ישראל סתימת עיניים ולב, חושך  ש כ ל י  

של החשכת עיני הדעת וחשכות  ר ג ש י ת  של כיבוי כלל ההרגשים הרוחניים 

 המצויים בלב, עם פטירת יעקב אבינו, בגלל צרת השעבוד.

                                                
 בראשית רבה צו א. 21
 בראשית מז כח. 22
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בפרשתנו נסתמה תחילת פרשת ויצא כדי ללמדנו כי חווה אם כן אפוא גם כאן 

יעקב אבינו בחינת 'נסתם ממנו' בגלל גלותו עצמו, ונסתמו עיניו ולבו מצרת 

השעבוד, בשל גלותו ובריחתו מחרב אחיו, התרחקותו ממקור חייו הרוחניים, 

, בית אביו הצדיק ואמו הצדקנית, עיר בתי המדרש של שם 23מבאר שבע הרוחנית

ר, למאורתו החשוכה והנכלולית של לבן הרמאי ואנשי מקומו משתפי הפעולה ועב

 .24עם נכליו. זה לבן הארמי שניסה להכשיל את יעקב בשלוש עבירות החמורות

לא זו בלבד, אלא שביציאתו מואשם יעקב אבינו בגרימת מותו הרוחני של אחיו 

 נויילמדנו רבמדנו: ל 25הגדול עשו ונדון לגלות כרוצח נפש בשגגה. במדרש תנחומא

ההורג נפש בשגגה  ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה? כך שנו רבותינו:

ויעקב אבינו  לשלש הערים שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען. גולה לערי מקלט

גלה לחרן, בורח בנפשו ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשו אחיו, מכוון שראהו 

: כי בריחת יעקב 26אמת-ובשפת עליו בחלום.בצרה גדולה נגלה דוש ברוך הוא הק

היה כמו גלות למי שהורג נפש בשוגג כי נחשב לו לחטא מה שנדחה עשו על ידו. 

 כי היה לו לקרב גם אותו.

גם מורחק מבית אביו ומעירו השמורה, גם נרדף על חייו ובהמשך נחמס מכל 

שע, וגם נכסיו ונותר רק במקלו, גם נאלץ להתגלגל לשהות במקום תעובה ורֶ 

מואשם ברציחת נפש אחיו בשגגה וחייב גלות כרוצח. האם יש לו לאדם גלות 

פנימית וסביבתית, רוחנית וגשמית, חשוכה יותר מזו? האם פלא הוא שנסתמו גם 

 עיניו השכליות וגם לבו המרגיש?

ברם, סתימת גלות זאת של תחילת הפרשה, חשכת תחילת גלותו של יעקב, מה 

 ~~~ נו?באה היא ללמדנו א

                                                
 ראה להלן את דברי הזוהר על בחינת באר שבע מול בחינת חרן. 23
דה זרה מגילוי עריות משפיכות דמים ושמרני בדרך, רבנן פתרין לה בכל ענינא, אם יהיה אלקים עמדי וגו', מעבו 24

מלשון הרע, אין דרך אלא עבודה זרה, כמו דאמר ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע, אין דרך אלא גילוי עריות, 

 ד(.-שנאמר כן דרך אשה מנאפת. )בראשית רבה ע א
 פרשה כח א. 25
 תרל"ד. 26
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 צר לו מאוד

שאלה גדולה שואלים מפרשי הפרשה הלא לפני תחילת פרשתנו, בסוף הפרשה 

, כתוב מפורשות: וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם. יעקב 27הקודמת

כבר הלך. מדוע זה אפוא חוזר שוב הכתוב כאן לאחור, אחרי שני פסוקים אחרים, 

ר שכתב הכתוב על עצם ההליכה לפדן כדי לספר שוב על יציאתו. אלא, שאח

ארם, שוב בא הכתוב ללמדנו על אופן היציאה ואופייה. כי לא רק בואו של יעקב 

פדנה ארם חשובה, אלא גם תורת יציאתו צריכה לימוד גדול ולעשות רושם 

בנפשנו למען נלמד מבחיר האבות כיצד יוצאים לגלות, במה מתאזרים ואיך 

ם מהמקום המואר והטוב, הרוחני והנקי, מקום שבו נערכים, באיזו צורה נפרדי

פתוחים עיניו ולבו, שכלו ורגשותיו, להארות רוחניות, מה לוקח האדם מהמקום 

 ומהמצב שבו שהה לפני שנקלע לכלא גלותו.

שיצא  מבארים: "לפיכך פרשה זו סתומה, מפניבעלי תוספות פירוש רבותינו ב

דנו כי אף היציאה עצמה, המנוסה סתימת הפרשה באה ללמבהצנע מפני עשו". 

ועזיבת באר שבע, נעשו בהסתר מפני סכנת עשו. יעקב נוטש את משוש חייו 

הרוחניים לעבר ההתמודדות המסוכנת, בהסתר ובכיסוי, בבריחה שקטה 

והימלטות. צורת ואופן ההליכה של יעקב מבאר שבע נטבעו בטביעות של הרגשת 

 גלות.

לא ממקום סכנה למקום הגנה הולך הוא? תחושת גלות זאת על מה למה? ה

ן דודו המקבלו בסבר פנים יפות.  בָּ  מחרב עשיו המתהפכת מעל לראשו להגנת לָּ

לא בכדי מזכיר יעקב הוכרח לנוס ממקום קדוש. תחושת גלות זאת משום ש

הכתוב את באר שבע שאותה עזב, הן זאת העיר שבה ישבו אברהם סבו ויצחק 

ו, לא נביט רק לעבר היעד האפל שאליו נאלץ ללכת אביו וקידשוה כל אחד בדרכ

אלא נפנה מבטנו לאחור אל המקום הקדוש שאותו נאלץ לעזוב, מאיגרא רמא של 

                                                
 בראשית כח ז. 27
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ונחשב כגלות  מקום אבותיו, נאלץ ללכת לבירא עמיקתא של מקום לבן ואנשיו

סיבה נוספת לכך שעצם ההליכה הייתה בשבילו גלות כבר מתחילתה  אצלו. וגם

וביקש  אחריו בן עשוכי רדף אליפז הות המרוחקת בבואו פדנה ארם, ולא רק הש

 להרגו ורוקנו מכל נכסיו, מה שגרם להליכתו להיות הליכת גלות.

הוי אומר: גם חשכות רוחנית ירדה עליו בעזיבתו את מקור חייו, את העיר באר 

שבע שנתקדשה על ידי אברהם ויצחק, זאת העיר שפעלו בה בתקופה ההיא שלוש 

של ; ג. בית המדרש של עבר; ב. בית המדרש א. בית המדרש של שם: 28שיבותי

גם סכנת חיים פיסית ארבה לו על ידי אחיינו הרודף אחריו להרגו  יצחק אבינו.

ואינו מרפה עד שמחשיבו כמת. אם כן אפוא, אם נחשב כמת בגלל הפיכתו לעני, 

ור מעתה: הסתרה למה זה נאלץ לברוח מבית אביו, אם בלאו הכי כבר מת. אמ

 שבתוך הסתרה.

זאת ועוד: יציאתו של יעקב אבינו מבאר שבע לחרן לא היתה העתקת מקום 

גיאוגרפית גרידא. מדובר היה בצניחה ובירידה רוחניות של הסביבה החיצונית 

ובהחלפת רשויות מקֹודש לטמא. ביטוי לכך אנו מוצאים בזוהר הקדוש המפרש 

. רבי ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנהלחרן:  את היציאה מבאר שבע ואת המעבר

ה ... 29וזרח השמש ובא השמש חייא פתח ואמר כד הו עקב  י דא  זרח השמש  ו

ן לחר ל  כד אז בא השמש  ו . דכתיב וילן שם כי בא השמש ,30בבאר שבע 

רבי שמעון אמר נפיק מכללא דארעא דישראל דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע ואזל 

נפיק ממזרח דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע דא  .31לרשו אחרא דכתיב וילך חרנה

ואזיל למערב דכתיב וילך חרנה אתר  ,טה דנטיל מעומקא עלאה נהירו דנהירישמ

 .32.33דדינא ורוגזא תמן

                                                
 מהרש"א מגילה יז א. 28
 קהלת א ה. 29
 ם: בבאר שבע היה יעקב אבינו בבחינת וזרח השמש, בחרן היה בבחינת שקיעת השמש.תרגו 30
 תרגום: יצא מרשות ארץ ישראל והלך לרשות אחרת. 31
 תרגום: יצא ממקום אורות עליונים והלך למקום דינים ורוגז. 32
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כי נסתמו עליו כל הפתחים ונלקח ממקומות של אורות עליונים  והיה צר לו

נפש בשגגה,  ושלמות למקום של סתימת עיניים ולב, חרון אף ודינים, גולה כרוצח

ולמדנו  34כנאמר ויפגע במקום. אין פגיעה אלא תפילהוהתחזק בד' בעת צר לו. 

אחרי ששכח לעצור תחילה בהר המוריה ונזכר מאוחר  35שתיקן תפילת ערבית

יצא יעקב מבאר ודכתיב  דההוא יומא נפק יעקב אבינו36יותר, אך לא מאוחר מדי. 

)=בבואו כי בא השמש כי מטא לחרן שבע וילך חרנה וכתיב ויפגע במקום וילן שם 

אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי לחרן בו ביום שיצא מבאר שבע( 

כיון דהרהר בדעתיה למיהדר )=רצה לחזור( בעי למיהדר  .ואני לא התפללתי בו

 .מיד ויפגע במקום)כיון שהרהר בדעתו לחזור קפצה לו הארץ( קפצה ליה ארעא 

לא תפלה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל דבר אחר אין פגיעה א

 .תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי

הנה כי כן, אף שעבר על מקום שבו התפללו אבותיו מבלי לעצור ולכאורה בא 

חרנה מבלי להיאחז במורשת אבות, לא נפלה רוחו בקרבו לחשוב כי התנתק כליל 

מיד ביקש לשוב למקום שבו ממורשת אבות והסיח דעתו מבית אב ורוח סב, אלא 

 התפללו אבותיו. 

~~~ 

 

                                                                                                                                                                         
ליה אתר דשריא ועוד שם: אמר רבי חייא, כד אזיל שמשא למערב, האי מערב אקרי מקומו דשמשא כרסייא די 33

עליה. הה"ד ואל מקומו שואף זורח הוא שם, דאזיל לגביה לאנהרא עליה, ונטיל כל נהורין וכניש לון לגביה, והיינו 

כמה דתנינן, קב"ה אנח תפלי, ותנינן קב"ה אנח תפלין, דכתיב נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו, ותנינן ימינו דא תורה, 

וזו אלין תפלין, וכלהו נטיל יעקב, ומכניש לגבי מערב... רבי אלעזר אמר תפארת דכתיב מימינו אש דת למו, ובזרוע ע

ישראל נטיל כלא וכד אתמשכא כנסת ישראל לעילא נטלא אוף הכי כלא. עלמא דדכורא דקב"ה וכן עלמא  דנוקבא 

ך באר שבע דא דקב"ה. כמה דנפקי כל נהורין מהאי עלמא,הכי נמי נטיל כלא האי עלמא דהא דא כגוונא דא ובגין כ

יובלא. באר שבע דא איהי שמטה. ושמשא לא נהיר אלא מיובלא ובגין כך ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה דא 

מערב דאיהי שמטה. רבי שמעון אמר ויצא יעקב מבאר שבע דא מערב שנת השמטה וילך חרנה דא שנת ערלה, בגין 

 תמר.דנפק מרשו קדישא, לרשו אחרא, דהוה עריק מאחוי, כמה דא
 ירושלמי ברכות ד א. בבלי ברכות כו ב. 34
 שם. וכן רש"י בפרשתנו. 35
 סנהדרין צה א. 36
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 שיטת הפעולה: חבי רגע

אלא שעמד ותיקן שם תפילת  37לא זו בלבד ששב למקום ההוא בקפיצה אחת

יהושע בן לוי: אבות הראשונים התקינו שלש תפילות. אברהם  ביאמר ר. 38ערבית

רבית שנאמר: קן תפלת עייעקב ת... יצחק תקן תפילת מנחה... קן תפילת שחריתית

ואין פגיעה אלא תפילה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה  ויפגע במקום

וכן הוא אומר ואם נביאים הם ואם . ואל תשא בעדם רינה ותפילה ואל תפגע בי

 .יש דבר ה' אתם, יפגעו נא בה' צבאות"

בלב האפלה, בנקודת המעבר המרסקת, תיקן יעקב את אותה תפילה הנאמרת 

. אותו חלק השייך לחיצונים בתערובת טוב ורע 39ביותר של היממהבחלק החשוך 

המשמים בערבוביה. כל הנסיבות מחשיכות עליו עתה, גם מצבו כעני החשוב 

כמת, גם מקומו בחרן, וגם זמנו בלילה: והנה, בלב החושך, אחרי בואו לחרן, כגולה 

, פניו מּועדות לעיר מקלט, ללא נכסים עליו, מנותק מהוריו עובדי ה' ומתרחק מהם

ורגליו מֹועדות לכיוון תרמיות לבן המסואב, באותו חלק ביממה שבו לא תיקנו 

אבותיו כל תפילה משום שראו אותה חשוכה מדי בשביל לתקן בה תפילה, לא 

כבוקר שבו תיקן אברהם אבינו שחרית, ולא כצהריים שבו תיקן יצחק אבינו 

נת חיות רעות המסכנות את ראשו תפילת מנחה, אלא ערב ליל וחושך, זמן של סכ

בלב האפילה הזאת עמד יעקב, בזמן יציאתו לגלות, עיניו ולבו  - 40של האדם

 ותיקן תפילת ערבית. -נסתמים מצרת השעבוד 

זהו כוחו של יעקב. תתן אמת ליעקב. אמת קיימת בכל מקום ובכל זמן וצריך 

וה המתעתע, להתעקש ולחשוף אותה. בסילוק המעטה החיצוני, בקילוף המסו

בהסטת המעבה המטעה. כי גם כאשר הכל אומר ֶסֶתם והגלות על חרון אפה 

                                                
בשפת אמת בפרשתנו מסביר שיעקב נשאר במקומו בחרן והר המוריה הוא שקפץ אליו, כנאמר קפצה לו הארץ.  37

לה חיצוניותו ונחשפה כי זה כוחו של יעקב להפוך כל מקום לקדוש. גם מקום כחרן, בזכות תשוקתו של יעקב, נגל

 פנימיות הקדושה הקיימת בכל מקום ומקום. כך הפכה חרן להר המוריה.
 בראשית רבה סח ט. 38
 ע"ע שפת אמת תרמ"ח קטע א. תרנ"ה קטע ב'. 39
 וישם מראשותיו, עשאן כמין מרזב סביב לראשו, שירא מפני חיות רעות )רש"י, בראשית כח יא(. 40
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-מתחילה להשתרע מלפנים, והעבר המואר והיפה מתקפל ונארז לאחור, וארבע

עשרה שנות הלימוד העילאיות שבהן נדדה השינה הרחק נעלמות ומפנות מקום 

עות מתכנסים לטרף לשינה ראשונה, והרמאים מחכים מעבר לאופק, והחיות הר

גם שם גילה יעקב את האור, תיקן את התפילה, נכנס לעובי הקורה להביא  -לילה 

אורה, ייסד את תפילת ערבית שתאיר אלפי שנים את רבבות הלילות החשוכים 

 העתידים לבוא על בניו.

אכן רבותינו בעלי התוספות הסבירו את סתימות הפרשה ללמדנו שיעקב נאלץ 

ואולי הרמז על פרשת סתומה כדאיתא בתחלת גלות מצרים,  להימלט בהיחבא.

ודורש פרשה זו סתומה  כי 41בפרשת ויחי, שם אומר המדרש על פרשת ויחי

מצרת  של ישראלכיון שנפטר יעקב נסתמו עיניהן ולבן המדרש ומבאר רש"י ש

 השעבוד.

 וזה רואים אנו כי סתימתן של פרשיות רומזת לסתימת עיניים ולב מצרת גלות,

פרשה סתומה, שהתחיל אצלו  גם בפרשת ויצא, כמו בפרשת ויחי,הרמז בכאן 

כהכנה לגלות זאת ולקראת שעבודו ללבן בעבודה קשה, הגלות, ושיעבוד לבן. ו

יעקב הלך חורב ביום וקרח בלילה, כפי שבני ישראל עבדו את המצרים בפרך, 

 דאיתא במדרש.כארבע עשרה שנות לימוד  42ונטמן בבית עבר ללמוד תורהאבינו 

וזה ומעשה אבות סימן לבנים להשכיל לדעת מה היא ההכנה הטובה לגלות, 

בראות האדם חשיכה מתקרבת ונופלת עליו ועל חייו ייאחז  העצה להתחזקות

. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה: 43כמוסבר במדרש עד יעבור זעם.בתורה, 

. עט רגע עד יעבור זעםמי בוא חדריך וסגור דלתיך בעדך חבי כמלך עַ  44ביכת

שבשעה שאתה רואה שהשעה חצופה, שמידת הדין שורה בעולם, לא תעמוד 

                                                
 ראה לעיל. 41
 ט. רש"י בראשית כח 42
 תנחומא הקדום, ויצא ה. 43
 ישעיה כו כ. 44
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שכל מי שעומד כנגד השעה נופל בידה. וכל מי שנותן אלא תן לה מקום... כנגדה, 

 ."השעה נופלת בידו מקום לשעה

עצת ההתחזקות שלימד והנחיל לנו יעקב היא כי לא תמיד כשרה העת למלחמה 

ול האויב הרע ומהר. יש שעות שמשחקות לו לרשע ואי אפשר להכניעו. חזיתית מ

, ולהתחזק בה' בעת צר, כפי שהמדרש מעיד על 45או אז יש להיחבא עד יעבור זעם

 יעקב.

~~~ 

 סודות ההצפנה

שנים רבות תחלופנה, המאבק בין יעקב לעשו ילבש צורה חדשה, יעבור אל 

שזה קם זה נופל. עם ישראל נגאל בניהם אחריהם, ישראל ואדום, שני עמים, כ

ה ֶדֶרְך ַים ס. 46מגלות מצרים ועובר במדבר בדרכו לארץ ישראל רָּ ֶפן ַוִנַסע ַהִמְדבָּ ּוף ַונֵּ

ִעיר יִָּמים ַרִבים.  ה'ַּכֲאֶשר ִדֶבר  ב ֶאת ַהר ׂשֵּ י ַונָּסָּ לָּ ַלי ה ַוֹיאֶמראֵּ אֹמר אֵּ ֶכם ַרב. לֵּ  ֹסב לָּ

ר ֶאת הָּ ֹפנָּה ֶכםלָּ  ְפנּו ַהֶזה הָּ הדמויות התחלפו עם השנים, אבל שיטת . צָּ

ההתמודדות מול עשו נותרה על כנה. שיטת ההתחבאות וההתחזקות הפנימית 

תחת היציאה במלחמה חזיתית, שיטת ההמתנה עד יעבור זעם, ההתחזקות בה' 

 וההצטיידות בלימוד תורה כדי לשרוד את החושך במקום להיאבק בו.

חייא אמר להם אם ראיתם רבי ר מא פנו לכם צפונהמהו  47במדרש ואיתא שם

)=מפני ממנו  הצפינו עצמכםאותו שמבקש להתגרות בכם אל תעמדו כנגדו אלא 

יהודה בר שלום אמרו לו רבי ר מא הוי פנו לכם צפונה. ,עד שיעבור עולמו עשו(

אביו מברכו על חרבך תחיה ואתה מסכים עמו ואומר לנו יבונו של עולם ר :ישראל

                                                
 היכן ניתן להתחבא? ראה בהמשך. 45
 ג.-דברים ב א 46
 מדרש רבה דברים א יט. 47
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אם ראיתן שמזדווג לכם ברחו  :אמר להם ?ינו עצמכם מפניו ולהיכן נברחהצפ

  יצפון לישרים תושיה. 48לתורה ואין צפונה אלא תורה שנאמר

דרך יעקב הדרך כפי שהסבירו בעלי התוספות שברח יעקב בהצנע כי וגם כן כאן, 

את לא להתגרות נגדו להכניעו ולא לגרש להצפין עצמו מפני עשו, בברחו מפניו. 

חשכתו במקלות, אלא לברוח לחדרי תורה שבתוכנו ולבצר לנו אור של תפילת 

ערבית בתוך האפלה, כי המלחמה עמו מסוכנת. ראשו מסוכן וחזק. ההגנה 

היחידה על טהרת הראש בעת שנסתמים העיניים והלב היא בריחה מעשו, 

אם  וכן איתא במדרשהסתתרות והטמנה בבית המדרש, לימוד התורה ללא שינה. 

שהמתין עד ראיתם שמזדווג לכם )עשו*( ברחו לתורה. וזאת עשה יעקב אבינו. 

 יעבור זעם. 

על ומזה דרשו חכמינו זיכרונם לברכה, שהגיד כבוד קדושת אדוני אבי ז"ל, 

דוש דבר אחר הביאני המלך חדריו כשם שיש לו להק: "49הנאמר בתנא דבי אליהו

להן לתלמידי חכמים לכל אחד ואחד חדר חדרי חדרים בתורתו כך יש ברוך הוא 

וץ , רעליך םובאי םשהן ממשמשי םואם ראית ייסורי .חדר חדרי חדרים בתורתו

לכך  50ממך, שנאמר: לך עמי בא בחדריך םבורחי םלדברי תורה ומיד הייסורי

 ".נאמר: הביאני המלך חדריו

אל תיאבק בייסורים הממשמשים ובאים. תפעל בשיטתו של יעקב. נמצאנו 

חדרי התורה אם יסורים באים לאדם, ירוץ לתוך חדרי תורה שבלבו. ים שלמד

שבלב נותרים תמיד פתוחים. גם אם נסתם הלב. התורה שמורה בו ונצורה, 

ממתינה להתחברות האדם אליה. ממתינה להתגלות. יעקב אבינו גילה את הר 

ת המוריה בתוך חרן הרעה. יעקב חלם את חלום ההתגלות בחרן אחרי שהעלה א

המקום לדרגת הר המוריה. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית בלילה. אותו זמן שבו 

מעלים על המזבח אברים ופדרים שלא התעכלו במשך היום, כי לא ראויים היו, 

                                                
 משלי ב ז. 48
 רבה, פ"ז. 49
 ישעיה כו לב. 50
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. אף אתה היהודי הנחרד מול 51בלילה ניתן להעלותם עלי מזבח קודש בזכות יעקב

ום וגלה בהם את התורה הייסורים, בוא בחדריך, התכנס לתוך חדרי לבך הסת

שנלמדה לפני בוא הייסורים, לפני התקדרות שמיים בעבים מחשיכים. חבור 

לגרסה דינקותא שנותרת תמיד שמורה ושומרת, נצורה ונוצרת, צריך האדם רק 

 לחבור אליה ואז להינצל מהייסורים הבאים. 

 מול סתימת הלב שנוצרתוזה עצה על נסתם לבן של ישראל מצרת השיעבוד. 

מכוח שעבוד, תועיל רק הסתתרות המתחברת לפנימיות הלב ולחדריו. הן יועילו 

הזיכרון והידיעה כי מתחת לסתימה הסותמת את הלב ומחשיכה את הראייה, 

. הם קיימים, ואם 52נותרו על ִתלם חדרי התורה, גם אם אין רואים וחשים אותם

כוחם הלאה לתוך  גם בעת צרה, זוכים להמשיך את 53אין מסיחים מהם את הדעת

 ימי התמודדות. 

עתה יובן אל נכון הסברם של רבותינו בעלי התוספות על סתימת הפרשה 

שהסבירוה בצנעה שבה נאלץ יעקב לברוח. עתה נבין כי לא אילוץ היה כאן אלא 

סלילת מסלול לדורות. הצנעה זאת היא דרך לדורות לדעת נאמנה כיצד להתמודד 

ל ביטול החושך אלא התחבאות וחביון בחדרי הלב מול עשו. לא מלחמה גלויה ש

 המלאים תורה.

~~~ 

 במסלול הסלול

יעקב אבינו עצמו אין לנו השגה כלל לא בגלותו ולא בשעבודו. ברם, כל מה 

: 55. הגמרא אומרת54שנעשה לאבות סימן הוא לבנים. יעקב נכנס לעובי הקורה

                                                
 אמרי אמת ובית ישראל בפרשתנו. 51
לא כן מדוע נלמדת כמו התורה שלומד האדם קודם לידתו שנשכחת ממנו, ובכל זאת פועלת פעולתה, שאילו 52

 היא. ראה בהמשך דברי רבינו.
 ראה להלן בדברי רבינו. 53
 שפת אמת ואמרי אמת בפרשתנו. 54
 ברכות סד א. 55
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י קי יעקב אלקך שם אלואמר רבי אבין הלוי מאי דכתיב יענך ה' ביום צרה ישגב

. מסביר מכאן לבעל הקורה שיכנס בעביה של קורה ,י אברהם ויצחקקיעקב ולא אל

 ,אם בא לטלטלה ממקום למקום לתתה בבנין -שיאחז בעובי הקורה שם רש"י: 

 . כלומר יעקב שכל הבנים שלו וטרח בגידולם יבקש עליהם רחמים

עיניים ולב, הכנה של  הכנתו של יעקב לגלותו ולצרת שעבודו בעת סתימת

סלילת דרך היא. עובי קורותנו על שכמו נשא אבינו למעננו. ממילא, לא רק 

הכוונה והוראה יש כאן, אלא הכשרה וסילוק המכשולים או מזעורם, בשבילנו. 

בכך שגילה את האור בתוך החושך, שתיקן תפילת ערבית בתוככי עלטת ויעקב 

חפה מעליו סכנת חיים וטרם צאתו ליל, שנטמן בתורת בית המדרש בעת שרי

 ,56סלל הדרך לכל בני ישראל שיוכלו להתחזק על ידי תורה לקראת חושך רוחני,

כדוגמת חרב עשו ורדיפת אליפז המרֹושש מכל נכסיהם אף שיסורין גם הם 

להשחית נפשם בהשחתה רוחנית, או כל הסתר ועשו מזדווג להם  ומחשיבם כמת,

ך כל אחד מהם וכולם יחד, הדרך סלולה משכבר וכל מחשך מכל סוג שהוא, בתו

 ימי יעקב לפלס נתיב של חילוץ ופדות בתוך הגלות.

שוב נשובה אפוא ליעקב כדי ללמוד מה סלל לנו: אחרי ארבע עשרה שנות תורה 

נטולי שינה, שנים של התעלות מעל לצרכי הגוף הבסיסיים ביותר, ניתק יעקב מן 

שך. פוגע במקום, חושך סביבו, אפילו החממה הרוחנית ושם פעמיו אל החו

האבנים מתקוטטות זו עם זו, סכנת חיות אופפת סביב, פעמי אליפז נשמעים 

 מתקרבים, שינה נופלת עליו, שינה ראשונה אחרי ארבע עשרה שנות התעלות. 

ילית, דווקא במצב הנמוך לכאורה, דווקא מתוכו ה' ניצב עליו עם  ובשינה הלֵּ

יו ַוֹיאַמר ֲאִני נִ  ה'ְוִהנֵּה הבטחה:  לָּ ב עָּ ִביךָּ וֵּאלֹ קֵּ ֱאלֹ  ה'צָּ ם אָּ הָּ ֶרץ קֵּ י ַאְברָּ אָּ ק הָּ י ִיְצחָּ

                                                
עמפני מה זכה יעקב אבינו לחיים שלא בצער  56 ר ה ר  צ י ב א  ל ש בעולם הזה ממה שעתיד ליתן לצדיקים לעתיד  ו

שלבוא?  ר ד מ ה ת  י ב ב ה  י ה ש י  נ פ קרא ובמשנה במדרש ובהלכות והאגדות מקטנותו ועד זקנותו בקי במ מ

שנאמר: ויעקב איש תם יושב אוהלים. ואומר: כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים. ואומר: את מי יורה דעה ואת מי 

משיבה ואמרה לו ליעקב: -. וכשיצא מבית אביו ללכת אל בית לבן באת שכינה ועמדה למעלה הימנו׳יבין שמועה וגו

השמימה וראה שנים עשר כוכבים ומזלות ברקיע. שתים עשרה שעות היום שתים עשרה בני שא נא עיניך וראה 

 שעות הלילה כנגד שנים עשר שבטים שאני נותן לך )תנא דבי אליהו, רבה, פו(.
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ֶרץ ּו אָּ יָּה ַזְרֲעךָּ ַּכֲעַפר הָּ . ְוהָּ ה ּוְלַזְרֶעךָּ ֶליהָּ ְלךָּ ֶאְתֶננָּ ב עָּ ה ֹשכֵּ ה ֲאֶשר ַאתָּ ַרְצתָּ יָּמָּ פָּ

ל ִמְשפְ  ה ְוִנְבֲרכּו ְבךָּ ּכָּ ֶנְגבָּ ה וָּ ֹפנָּ ה ְוצָּ ְדמָּ ְך וָּקֵּ ֹנִכי ִעמָּ . ְוִהנֵּה אָּ ה ּוְבַזְרֶעךָּ מָּ ֲאדָּ ֹחת הָּ

ה ַהֹזאת ִּכי ֹלא ֶאֱעזְָּבךָּ  מָּ ֲאדָּ ְך ַוֲהִשֹבִתיךָּ ֶאל הָּ לֵּ  ַעד ֲאֶשר ִאם ּוְשַמְרִתיךָּ ְבֹכל ֲאֶשר תֵּ

ְך. ת ֲאֶשר ִדַבְרִתי לָּ ִׂשיִתי אֵּ  עָּ

ר? אל דאגה, בורח אתה? מפחד אתה על חייך? מרושש תהיה? תרוֶמה? תיוס

מצב זה זמני. הארץ שממנה אתה בורח עתה ומפונה על כרחך, עוד תהיה שלך. 

אח שאותך רודף להרגך עוד יראה את זרעך כעפר הארץ. לא אעזבך. לא -האיש

בבוא אליפז. לא ברמאויות לבן. לא בעשרים ושתים שנות גלות ועבודת חורב 

 .  57וקרח. לא אעזוב אותך

ן יֵּש ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמ  כֵּ ְעִתי.ה' ְשנָּתֹו ַוֹיאֶמר אָּ ֹנִכי ֹלא יָּדָּ קֹום ַהֶזה ְואָּ לא ידעתי  ַבמָּ

שבמקום החשוך בתוך תוכו גם אפשר לגלות את ה'. הנה גילית שדווקא בשינה, 

מחוץ לבית המדרש, מחוץ לבית אבא, קרוב יותר לבית לבן, גם שם יש ה', גם 

 במקום הזה.

ָשא ַיֲעֹקב ַרְגָליוזיכרונם לברכה ומובא ברש"י, וזה הרמז שדרשו חכמינו  ַויֵֶּלְך  ַויִּ

ה ְבנֵּי ֶקֶדם. ּוְנַטל : ירושלמי. מתרגם תרגום ונקלוס: ּוְנַטל ַיֲעֹקב ַרְגלֹוִהימתרגם א ַאְרצָּ

א א ִריְגלֹוי ְלַטְילָּ משנתבשר בשורה : 58. מסביר רש"י בשם המדרשַיֲעקב ִבְקִלילּותָּ

מרחיב מלבי"ם:  .שמירה נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכתשהובטח בכיון טובה 

ל שעליו יאמר בדרך המליצה שרגליו נושאים אותו בעל כרחו עד עתה הלך בע

 .ועתה שהובטח מה' נשא הוא את רגליוכרחו, 

איזה שינוי, חלום אחד וכבר המגמה המכבידה התהפכה, הרוח נושבת אחרת. 

רא, דאגה וחרדה, כי אם קלות רגליים, לא עוד גלות והסתר, לא עוד פחד ומו

הבטחת שמירה סוללת את הדרך, לא אעזבך. למדת תורה, התפללת בחשיכה, 

                                                
זוהר: כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, אלא אשגחותא דקודשא בריך הוא ונטירו דיליה לא  57

 ין. בכל מה דאצטריך ליה בהאי עלמא.אשתביק מניה דיעקב לעלמ
וישא יעקב רגליו אמר רבי אחא חיי בשרים לב מרפא, כיון שנתבשר בשורה טובה טעין לביה ית רגלוהי הדא  58

 אמרה כרסא טענא רגליא.
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השתוקקת למקום שהתפללו אבותיך, שמרת על ראשך מפני חיות רעות, מובטח 

לך שתעבור את הגלות בשלום. לא רק שתעבור בשלום אלא שגם במהלכה לכל 

 אשר תלך. לא עוד לבדך תהיה. תלאותיה אנוכי עמך ושמרתיך בכל

שעל ידי ההבטחה כי גם בגלות, בתוך הנסתמו עיניהם ולבם, יהיה הקדוש בורך 

שיטת הפעולה של יעקב שסר סתימת הלב שהיה לו מקודם.  הוא עמו, הרגיש יעקב

הוכיחה את עצמה והצליחה לבטל את סתימת הלב. ההחזקה באוצרות הרוחניים 

 ה כי כוחם תקף הלאה ולא נס לחם.הקדומים מבלי לעזבם, גילת

שעל ידי כח  בהתרחש גלות על האדם, עליו לדעת ולזכורוכן העצה לדורות, 

אם יש לגלות התורה נפתח עיניהן ולבן של ישראל, כי מדה טובה מרובה. 

ולשעבוד כוח לסתום את העיניים והלב, יש לתורה כוח לפתוח את אותה סתימת 

 לב. 

~~~ 

 השבועה הקדומה

אחרי שמפרט ומרחיב בהסבר הדרגות הגבוהות א בזוהר מבאר שבע, ואית

וההארות המצויות בבחינת באר שבע שבה היה יעקב בטרם בריחתו לרשות 

רבי יוסי מוקי האי קרא , כך נאמר: "59אחרת של לסיטרא אחרא ולמקום חרון אף

ה בקדמיתא הוה נחית נהירו מעומקא עלאה  .בגלותא לי ל  טי נ הוה  עקב  י ו

ל  י אז ר מתמן ו נהי ה  דהו ם  ה שרי בי באר שבע באר דחפרו לג

באר  מהאי  ל  נטי לותא  דג מי  ו בי ו  , מו בכל שלי באר  א  לההו ם  ואשלי

חרנה בי  לג ל  י ואז דכתיב וילך חרנה כלומר חרון אף ומאי היא חרון אפו  שבע 

 ".60, דרגא בישא ארעא דרשו אחראודשא בריך הואדק

                                                
 הובא לעיל. 59
נת זאת תרגום: תחילה היה יעקב במקום אורות עליונים ומושלם בכל שלמות ובצאתו לימי הגלות לקח עמו מבחי 60

 של באר שבע לחרן.   
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על כן חוזרת התורה לתאר לקח עמו קדושת באר שבע.  יעקבש אומר רבי יוסי

את יציאת יעקב אחרי שכבר כתבה בפרשה הקודמת שבא פדנה ארם, כדי ללמדנו 

שביציאתו והגעתו פדנה ארם יצאה עמו בחינת באר שבע ובבריחתו הצליח לקחת 

עמו את קדושת באר שבע לכל דרגותיה, על אף שנשלח הרחק למקום דינים 

 והסתר פנים. 

על השבועה שמשביעין את האדם קודם  לשון שבועה,בבאר שבע, מואולי הרמז 

רש רבי שמלאי למה הולד ד :61כמובא בגמראהולדו ומלמדין אותו, כל התורה. 

 ...נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופוו ...דומה במעי אמו

אותו כל התורה  םומלמדי ...ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים

יר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה ווכיון שבא לאו... להכו

שנאמר נקי כפים ובר לבב אשר לא ... אותו ןואינו יוצא משם עד שמשביעי... כולה

נשא לשוא נפשו ולא נשבע למרמה ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק 

 .ה היה בעיניך כרשעואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק את

נשאלת השאלה: למה ללמדו את כל התורה כולה אם אחרי הלימוד ייסטר 

וישכח את כל התורה? אין זאת אלא שהטמעת רוחניות בקרבנו, גם אם נשכחה 

לא נמחקה, נצורה ושמורה היא בפנימיותנו לימים יבואו, ימים של סטירות 

ר שקדם לה. גיל הבלות מלאכים ושכחת הלימוד. הגלות אינה מוחקת את האו

 אינו מוחה את תום נעורינו הטהורים הטבוע בתוכנו וכוחו נצור ושמור לנו. 

זאת באר השבע, השבועה הקדומה שבתוכה זאת לקח יעקב, את השבועה הו

נטמנו המים החיים שמהם ירווה את צמאונו בגלות. השבועה שאותה משביעים 

יחדיו, לימוד התורה כולה יחד עם אדם אחרי שלמד את כל התורה כולה. ושניהם 

השבועה, הם ההכנה הטובה שלו במעברו המכאיב מ"ימים שאדם שרוי בטובה" 

וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, לעולם הזה, ללא התורה שלמד, בלי המלאך, 

                                                
 נדה ל ב. 61
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, נסתמים עיניו ולבו. ורק 62בלי נר, בלי עיניים פתוחות. נפתח הפתוח, נסתם הסתום

שנלמדה קודם לגלות, הן שנשארות לו לעזר וסעד. בשבועה  השבועה, והתורה

זאת נאחז יעקב אבינו בלכתו לחרון אף, לחרן. האוצרות הרוחניים הקדומים, ידע 

יעקב, שמורים ולא נמחקים המה. בהם היאחז, אליהם אברח ותחת כנפיהם 

 אסתתר.

פי אשר גם הוא הרי למד תורה, את כל התורה כולה, מוכן יכול כל האדם, 

מלאך, ונטמן בבית מדרש בטרם צאתו לעולם הזה, והתקדש בשנות נעוריו ובתום 

 להיאחז בכח השבועה הזאת ולהתגבר על עשו. קדמת דנהו,

~~~ 

 שמור על קשר

סתימּות זאת של הפרשה דרשנוה עד כה שלא לטובה, יען אשר ראינו בה גלות 

 והצנע, מנוסה ובריחה. 

טובה ולברכה. אם עד עתה דיברנו על ברם סתימת פרשה יש הנדרשת גם ל

נתייחס מעתה  -סתימת פתיחת הפרשה, הדומה לפרשת ויחי, פרשת הגלות 

 .63לסתימה השנייה, סתימת רצף הפרשה
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בפירוש בעלי התוספות נכתב כי פרשת ויצא 'סתומה'. לכאורה סברו שפרשת ויצא מחוברת לסוף פרשת תולדות  63

א( את  ללא הפסקה כמו שפרשת ויחי מחוברת לסוף פרשת ויגש )אכן בפרשת ויחי מבאר המדרש )בראשית רבה צו

הטעם שפרשה זו סתומה(. למעשה, בין סוף תולדות לתחילת ויצא קיים  ה פ ס ק  של פרשה סתומה. על כן יש 

 שהסבירו כי פרשת ויצא נקראת סתומה על שום היותה פרשת מסורה רצופה ללא כל הפסק )מנחת שי(.

: מה שכותבין קצת נקדנים פרשת ויצא וכתב בשו"ת יד חנוך )ד(: הנה בהגהות מיימוני )הלכות ספר תורה ח ג(, כתב

בלי פיסקא בתחילתה לא כיוונו יפה, כי בפרשה זו יש פיסקא כמ"ש הרמב"ם )שם הל' ד'(, רק בפרשת ויחי אמרו 

פרשה זו סתומה. אמנם ברמזי רבינו יעקב בעל הטורים ז"ל )ריש פ' ויצא( כתב, וזה לשונו, ויצא יעקב יש אומרים 

כ"ל. והנה מקור דברי האומרים שפרשה זו סתומה הוא מברייתא דספר התגין. ובספר שפרשה זו סתומה וכו', ע

מנחת שי ביאר שאין בכל הסדרה של ויצא שום פסקא. ובילדותי שמעתי מפי הישיש החסיד רבי יוסקי מבראד ז"ל 

יה מענין שפעם אחת בהיותו מסתופף בצל זקני הגאון הצדיק רבי שלום רוקח מבעלזא ז"ל נפל מילתא דא בפומ

המאמר שבספר התגין שהביא בעל הטורים שפרשת ויצא היא סתומה, ואמר ר' יוסקי הנ"ל לפני זקני הנ"ל שלפי 

דעתו ביאור המאמר פרשה זו סתומה הכי פירושא, שהנה מתחלת התורה מן סידרא דבראשית עד סידרא דויצא, 

ן לקרות שם בציבור, אלא כולן הן אין בנמצא שום סידרא שתהיה סתומה בתחלתה בריש הסידרה שמתחילי

פתוחות אבל לא סתומות, כלומר שבכל הפרשיות האלה נמסר להניח ריווח כשיעור פתוחה ולא כשיעור סתומה, 
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הן אכן הבחן יבחין הלומד כי כל פרשת ויצא כולה פרשה אחת וארוכה היא ואין 

של יעקב, פסוקי הפרשה כתובים ברצף אחד. יציאתו  148בה פרשיות נפרדות. 

ד להן. אין רווח ואין  שהותו הארוכה בפדן עד תחילת שיבתו, כולן רצף אחד ומאחֵּ

שנות שהייה במרחק  22פרצה. אין ניתוק בין יציאתו של יעקב מבאר שבע, לאורך 

שנות לימוד בישיבה( ועד לתחילת שיבתו לביתו ולארץ אבותיו. הסיפור  14)ועוד 

ל כל ההתפתחויות שאירעו עמו ועם בניית הארוך, המכיל את שהותו המרוחקת ע

 משפחתו במרחק, רצוף ומהודק ושומר על קשר בין ראשו לתחילתו. 

סתימּות זאת היוצרת רצף, הופכת את כל תלאותיו של יעקב אבינו בחרן 

ואיתא בשפת אמת ענין פרשה סתומה שלא הסיח הרחוקה לסיפור אחד ואחיד. 

ת יוצרת רצף אחיד ללא ניתוק ובלי הפסק הסתימּודעתו, מיציאתו ממקום הקודש. 

כדי לומר שיעקב אבינו עליו השלום הצליח לקחת עמו את קדושת באר שבע 

חרנה, ולא נוצר אפוא ניתוק בינו לבין מקור גידולו ומקום מגורי אביו. נחשולי 

החומריות וסערות הנכלוליות שעטו עליו להטביעו לא הצליחו לנתקו ממקור 

 לעברו הרוחני הטוב, עלתה יפה.מחצבתו. חבירתו 

אם עשו רודף אחריו מכאן ולבן מגיח למולו משם, וכן על כל האדם אף שצר לו, 

סכנת חיים מכאן וסכנה רוחנית משם, ניסיונות מחשיכי לב ועין אופפים את 

לא להסיח דעת מקדושה הראשונה.  תהלוכות חייו ועוטפים את ימיו ואת לילותיו,

קשר עם קדושתו הראשונה, עם התורה שלמד בטרם  ימשיך האדם לשמור על

לידתו, עם השבועה שהשביעוהו טרם לידתו, עם "נשמה שנתתי בך טהורה היא" 

 שאמרו לו, עם בחינות "באר שבע" שבהן שהה בתקופות נהירות אשר עברו עליו,

 ובזה יכול להתגבר.

                                                                                                                                                                         
כאשר תראה שבין פרשת בראשית לפרשת נח יש פתוחה, וכן בין פרשה נח לפרשה לך, ובין לך לוירא, ובין לחיי, 

בריש התחלת הקריאה בציבור, אך הסתומה הראשונה בהתחלת הפרשה  ובין חיי לתולדות, בכולן יש פתיחות

אנחנו מוצאים בראשונה בתחלת פרשת ויצא, כי שם כבר יש סתומה ולא פתוחה, וזהו כוונת המאמר ויצא יעקב 

 פרשה זו סתומה. והוטבו הדברים בעיני זקני הגאון הנ"ל.

שווה את סתימת פרשתנו לסתימת פרשת ויחי, אשר רבינו נקט לכאורה כשני הפירושים. בתחילת דבריו לעיל ה

 בשניהם התחילה גלות והיתה סתימת עיניים ולב. עתה מתייחס לסתימת רצף הפסוקים במקשה אחת.
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את דרכו כי שום גלות ושום מחשך שום אפה ושום עלטה אינם יכולים להחשיך 

של היודע וזוכר ומאמין כי גם במקום הזה, מקום החושך והחיות הרעות, מקום 

הסכנות הרודפות, מקום ההסתר והמנוסה, מקום העתיד הלא נודע, מקום 

גם בתוככי  -ההתרחקות הנראית מן הרוחניות וההתקרבות אל מעבה החומריות 

 ובטחת.כל אלו ה' ניצב עליו ולא יעזבו עד שישיבו אל הארץ המ

 הן יעקב סלל למעננו את הדרך.

 

 תמצית הדברים

ש. מדוע מזכיר הכתוב שוב את צאת יעקב אחרי שכבר כתב על בואו פדנה 

 ארם?

ת. ללמדנו את אופן צאתו לגלות: א. בצנעה, מחמת עשו. ב. בלקיחת בחינת באר 

 שבע עמו לחרן. ג. בלימוד תורה.

 יסיונותיו?ש. מהי צורת ההתמודדות הנכונה מול עשו ונ

ת. א. הצפנה בלימוד תורה עד יעבור זעם; ב. התחברות לשבועה שמשביעין טרם 

 בוא האדם לעולם; ג. ובריחה לחדרי תורה שבלב מזמן עבר.

 ש. מנין ייקח האדם כוח לנצח באמצעות השיטה הזאת את שפעת ניסיונותיו?

 ת. יעקב נכנס לעבי הקורה וסלל לנו את הדרך.
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 חינוך

רשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', חינוך בפ

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

 הנני, בני 

 הוא, נכר אדמת על, שם דווקא. הארמי לבן בבית רבות שנים שוהה אבינו יעקב

התמסרותו . בזרעו פסול שימצא מבלי שלימה מיטתו, הגונים בנים מעמיד

ת שמים, חינוך בניו. המופלגת למרעה צאן בבית לבן אינה גורעת מעשייתו במלאכ

ִייִתי ַלִני ַביֹום גם בתקופה שאותה הוא מסכם באזני לבן הָּ ה, ְוֶקַרח ֹחֶרב, ֲאכָּ ְילָּ  ַבלָּ

ִתי ַוִתַדד י, הוא מצהיר במקביל  ְשנָּ ינָּ עֵּ י ַגם ֶאֱעֶׂשה ָמַתימֵּ י ָאֹנכִּ יתִּ . עליו לחנך את ְלבֵּ

ִדים ַנן ֲאֶשר ַהְילָּ  ֱאֹלִקים, על מתנה שומרים. חָּ

, הורים עם שיחות. תלמידיהם בהעמדת ולילה יומם משקיעים רבים מחנכים

עמיתים, וכן  למידת, צוות מפגשי, מבחנים בדיקת, שיעורים הכנת של שעות

 נעדרים עיון, ואף בשבתות בימי 'מעיינים'. והשתלמויות בקורסים השתתפות

ָּואמנם על תלמיד נאמר . לציבור כליל מסורים לעתים מהבית, בהיותם ,  ָיְלדוֹ  ְכאִּ

 ? ָיְלדֹו ממשאך מה עם 

. שפקחה את עיני והעירה את נפשי דרשה ממחנך ותיק, שמעתי רבות שנים לפני

ן שמחנכים, הציג שאלה כואבת הדרשן כֵּ  מבניהם תמיד נחת רואים אינם ַהִיתָּ

הנסיון -זרעו'? הדרשן בעל בו ייכשל צדיק אותו בו שנזהר דבר 'אפשר? ובנותיהם

הרי הוא יודע . ילדיו מול ביקורתי לעתים נעשה שהוא מחנך ומלמד כי אב ר,הסבי

'מצוינות' מהי. הוא פוגש בכיתותיו תלמידים מדהימים, ומצפה שבניו ישתוו 

אליהם, ישיגו הישגים כאותם בעלי כשרון, ויתנהגו כיחידי הסגולה שמכירים. 

 ב ולמשבר., ומכאן לכאשלהםדרישותיו מילדיו אינן תואמות למציאות 
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 קורא הילד. הסוגיא מונח בנבכי האב לא 'רגיל' ולומד עם בנו. בביהמ"ד יושב אב

 הבן צרופה. הנאה אחוז כולו. מנחת מתמוגג הגמרא 'די בסדר', האב את ומסביר

 לידם והנה, שלחן !מבנו מרוצה האב יְֵּדעּו כי הבית אנשי כל. חיובי במשוב נעטף

 הגמרא בפרקי בקי, ותיק הוא מלמד האב .אב ובן נוספים יושבים ד"בביהמ

 מעיר על שאינו האב. הגמרא בהקראת בקושיית פותח הילד. בתתי"ם הנלמדים

 עוצרו האב ומעמידו שוב, הגמרא לתירוץ ממשיך הילד. כראוי המילים את מטעים

 בכיתה. מתוסכל הוא. מתכווץ הילד. וכו' -דייק-העמיק-ניגן-ביאר-פיסק כי לא על

. ונעלם נמס שלו העצמי אך כאן, מול אביו, הביטחון, טוב לתלמיד בנחש הוא הרי

בפסוק,  הערה מצטט הוא. תורה דבר להשמיע מתכבד הילד'. שבת שלחן'ב גם כך

 את שהרי מכיר המלמד,, האב. ומיישבה בדרך דרוש, בכיתה כפי ששמע מהמלמד

!". יץ'העיקרית, את ה'שפ הנקודה את החסרת" בגערה מתקנו ,'ווארטים'ה כל

ילד בינוני אצל אב בינוני זוכה למשוב בונה, חש מצוינות עד  !מתקן? מקלקל

ֶׂשה למצוין, ואילו בן של  רצון טובהמחנך חש לחוץ ומושפל, מתוך -שיעלה ְויֵּעָּ

 נחנק הבן, נדרס ונאבד! קרבן חינוך! –אביו, מרוב שאיפות נאדרות בקודש 

 בן ע,"ל' נושר'בבחור  פגש חרו יקר איש. משמעות-שמעתי סיפור מטלטל ורב

אליו האיש בנועם ונכנס עמו  פנה .שמים מלכות מעול לחלוטין מנוער נער שכונתו.

יְנךָּ  " בדברים. האיש שאל  על וכואבים עצובים כך כל הם? הוריך על חס ַהאֵּ

, בעבר! ממני הם מרוצים כיום דווקא" מהרהר ומשיב שותק, המסכן הנער!" מצבך

 היו, 90 ציון כשהבאתי! מצטערים בגללי תמיד ו הוריהי בחיידר כשלמדתי

 בוכים היו ההלכה בחידון" חתן סגן" כשהייתי. 100 לא ושואלים מדוע מצטערים

 אני אחד כשיום, היום ואילו. ממש הפסגה את כבשתי שלא על אותי ומוכיחים

. !"שמחה מלאים הם בשבת מסיגריה מתאפק כשאני! מאושרים הורי תפילין, מניח

 ִצֶלינָּה אזני השומע! ְת 

 נגלה הריק חציה ואחרי ראיית, נוסף למילוי תביא המלאה' הכוס 'חצי ראיית

אדרבה! למלמד ולמורה יש 'בונוסים' העשויים להקל בגידול וחינוך  .מוחלט ריקון
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ילדיו. הוא מתמצא בחומרי לימודיהם, פנוי בימי חופשותיהם, ויש לו נגישות לעזרי 

בהם, ולא  ולתמוךעליהם  להקלבנינו,  לטובתאלה ישמשו  הוראה. נזכור שכל

 חלילה להכבדה.

נוכוס ישועות נישא ובשם ה' נקרא בתפילה. האם 'הכוס מלאה'? זה תלוי  , ְבַמָבטֵּ

נּו לֵּ לּו -ובכך היא תוסיף להתמלא בנחת מ"ֲעמָּ ִנים"  אֵּ ! נעשה גם אנו שלך קודםַהבָּ

הַ  ִדים ֲאֶשרלביתנו, ונזכה לברכת יעקב אבינו מֵּ ַנן ְילָּ  ֱאֹלִקים. חָּ

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 חבר -מרצה  -מנהל  -יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

 123ymm@gmail.comלתגובות: 
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 חידה

 חידת אספקלריא / הרב משה ברחבוים

 אך לא רק –חידה לפרשת ויצא 

 החידה: 'שני כתובים הבאים כאחד'

 חמש עשרה במקרא

 הראשונה בסדרה

 לוש בתורה ארבע בנביאיםש

 עוד שמונה בכתובים

 

 מגיע מזל טוב אמרה ֲעיֵָּפה

 ָכרות עשירי ואתו הם תשעה ְבַשְיָמה

 מתנחל חלוץ ְבָגָדה המזרחית

ית ית תשתית האומות ְבַאֲחרִּ  וַמְכרִּ

 

ְשאֹול צור את ציר על האותות  בִּ

 לא די במקף נעלמו ֶרַוח ואות

 כאומר לחברו זה הפשוט

 ו מוכיחו על תפיסת אֹוָמנותא
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 בקראנו בשמחת תורה

 על התורה טרם מסירה

 נבחין שאופן כתיבתה

 הנה נותרה ָשם עד עתה

 

 בצאת שר החיל לשוט

 הכחשה במספר מחצית יוצאי פוט

 בתשיעי לתשיעי שבהכרעת הסתירה

 ורשימת החמש עשרה שם במסֹורה
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 סיפור

 / הרב זאב קופלמן מאורי אור

 יסקהגר"ח מבר

מחרוזת סיפורים מעולמו והווי חייו של  –השם שהפך למושג 

 )פרק פתיחה( הגאון האמיתי 'רבי חיים בריסקער'

אחד מהשמות המצטלצלים בין כותלי בית המדרש מאה פעמים ביום, ואפשר 

הוא השם נעדר הילת התארים, של האדם הגדול בענקים,  –מאה פעמים ואחת 

מרבן שמו: "ר' חיים". צמד מילים בודדות אלו, אבי האטום התורתי, אשר גדול 

חסרי חוד הברק, מקפלות בתוכם כה רבות, באשר שמו של האיש מחולל 

המהפכה בשיטת הלימוד בורא ש"י העולמות במחשבת הלומד'ס ויוצר הלקסיקון 

התכלה של הדקות הפך -התורני החדש עתיר הניבים העמקניים המתחפרים באי

'מושג' הנהגה בפי רוב תופסי התורה די בכל אתר ואתר זה מכבר מ'שם' בעלמא ל

ברטט של "אהבת הרוממות" מפני כבודה והדר גאונה של הדמות הנערצת 

והמקודשת כמילה הראשונה והאחרונה בכל הנוגע לעיון מחשבה היגיון 

 ומושכלות.

מאליו מובן כי קבלת מעמד כה רם ונישא בעולם התורה היא לא דבר הבא 

ם היהודי בכלליותו הוגדר על ידי הבורא שבחרו מכל העמים לאדם בכדי הע

בתורתו הקדושה כ"עם חכם ונבון" ובפרט הדברים אמורים בעולם התורה המלא 

בכוחות מעולים ובו מתרכזים טובי המוחות של העם היהודי מהאלו שבחרו בחיים 

ולא רעו בשדות זרים שבוודאי שקשה להונותם ולמכור להם סחורה זיבורית 

איננה הולמת בערכה את שווי מחיר הקרן ואם "ר' חיים" זכה ששפתותיו ש

דובבות ללא הרף בקברו על כרחך מוכרחים אפוא לומר שיש לכך סיבות טובות 

מאוד ונימוקים כבדי משקל המצדיקים את התופעה הנדירה של "אחדות פוליטית" 
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שכזו בדרך הלימוד שדומה כי אין לה כמעט אח ורע 

הדורות בהם ישבו גדולי הודית שבכל בהיסטוריה הי

הדורות איש על מחנהו ואיש על דגלו והורו לעם 

את דבר ה' כשכל בית מדרש הופיעה הרוח הקודש 

בגוון ייחודי והוטבעה בגושפנקא הייחודית של 

לפי חלקו אשר ניתן לו בתורה  –מחוללו ומייסדו 

 ושורש נשמתו.

כשנשאל הגאון מטשעבין מה זכה בעל הקצות 

החושן שתורתו מתבדרת בבי מדרשא וספריו 

מתבלים מרוב שימוש כשהכול ממשמשים בהם את ידיהם ודפיהם כבר אינן 

מצהיבים מיושן באשר ישנה מעין "קנאת סופרים" בין המכונים התורנים השונים 

מי הוא זה ואיזהו האיש אשר ישיאהו רוחו ויבינו מדעו להוציא לאור את התורה 

ביותר שבתחום השג ידו כששמע הגאון את השאלה עלה  הנאה בכלי המפואר

מיד על בדל שפתיו חיוך דק מפוכח של אדם היודע את אשר לפניו ולאחר מכן 

נענה ואמר בערך כהאי לישנא: "ראשית כי הוא ספר מתוק ביותר..." אף בכל 

הנוגע לקושיא הבריסקאית על אודות סוד כוחו הפלאי של ר' חיים אף אנו הקטנים 

ה נחזיק אחריו ונאמר כי התשובה לשאלה מה ראו גדולי הדורות על ככה נחר

ליקר להעריך כל טיפת דיו שיצאה מקולמוסו ולישב שבעה נקיים בכדי לפרק כל 

 דין ודין מהשני דינים לחלקיקיו האטומים "ראשית כי זה ספר מתוק ביותר..."

ילות יעקב לאחר ההבהרה החשובה הלזו נביא בזאת את דבריו של מרנא הקה

אשר תיאר כדרכו בבהירות והרחבת ההסבר את סדר יומו הכל כך לא שגרתי של 

רבינו והעלה על נס את מדרגותיו המופלאות במידת החסד כשביתו היה פתוח 

שעות ביממה לכל צרוע וכל זב מיטתו הייתה להפקר במקרה הטוב  24לרווחה 

אחר מכן אמר בפסקנות: ושאר חפציו היו לביזה ולמשיסה במקרה הפחות טוב ול

"העולם שואל במה זכה ר' חיים למה שלא זכו גדולים וטובים ישנם על כך 
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תירוצים שונים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות ברם אני אומר כי סוד ההצלחה 

של האיש נעוץ במידת חסדו וטוב ליבו אשר העניקו לו שפע רב של כמות הסיעתא 

 רגת מכל קנה מידה מקובל".דשמיא הנדרשת להצלחה כה כבירה החו

הבה נצא למסע בעקבותיו של רבינו נלקט שושנים ונרקח מרקחים ממסכת חייו 

הדובשנית ופרי מעלליו המשובחים מהם ניקח מוסר השכל ולקח טוב ובאורו נראה 

 )המשך יבוא אי"ה(אור. 

 


