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 (כה, כא)  היא עקרה כי

 אבותינו היו מה מפני יצחק ר"הגמרא אומרת במסכת יבמות (סד, א) "א
אפשר לפרש צדיקים".  של לתפלתן מתאוה הוא ברוך שהקדוש מפני עקורים,

 תורה מתלמוד אבותם מבטלים את שהבנים העולם מדרך דהנה הלצה, בדרך
 שיתן מבקשים ע"י טיפולם והדאגה למחסורם תמידין כסדרן. ועל זה אנו ותפלה

אורייתא" שיהא זרעא חיא שלא  מפתגמי יפסוק לא די וקיימא חיא "זרעא לנו
 זאת כל ועם ובמצות בתורה להגות שנוכל מפתגמי אורייתא, דהיינו אותנויפסיק 
 עליהם. בדאגותיהם אותנו יבטלו ולא הימים, כל ושלמים בריאים שיהיו
 בדיעה להתפלל שיוכלו כדי אבותינו עקורים שהיו כאן, גם הכוונה וזה
     ...צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"הקב בלי הפרעה של הילדים כי מיושבת

 (תפארת שלמה)
 (כה, כא)הוא  עקרה כי אשתו לנכח לה' יצחקויעתר

הגמרא במסכת ברכות (לד, ב) אומרת שכאשר מתפללים בנוכחות החולה אין 
ל נא -צורך להזכיר את שמו, כמו שמצאנו אצל משה רבינו שהתפלל על מרים א

 רפא נא לה בלי להזכיר את שמה. 
כאן חשש יצחק שאם יצטרך להזכיר את שמה, הרי יזכיר את שם הוריה 

כשמתפלל עבורה, לכן התחכם להתפלל הרשעים, והוא לא רצה להזכיר את זכרם 
 (לנפש חיה)  ."לנוכח אשתו" בכדי שלא יצטרך להזכיר את שמה

 ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו. 
פלד זצוק"ל מהו הלשון וננסובול ששאל את רבי יוסף חיים זכתב רבי שלמה 

עתר נ'ויעתר לו השם' משמע שעשה לו הקב"ה טובה שלמה לאחר שהפציר, 
לבקשתו והפצרתו, ולא שהסכים תיכף לקבל תפילתו. וצ"ע שהרי הקב"ה הבטיח 
'כי ביצחק יקרא לך זרע'? ואמר רבי שלמה להגרי"ח שלדעתו התשובה היא כך, 

חת יהודי כל ימי לו נברהם 'תיקבר בשיבה טובה' שיהיה הקב"ה בישר לאכיון ש
שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, נו זמם קודם נישחייו, ולכן הסתלק ה' 

בן נו יא"כ כשאין יצחק מתפלל ומעתיר בבקשה, היה מוליד כשהיה אברהם אב
כשהיה  . אך כיון שהעתיר בתפילהנהשק"פ  ניפל השנמאה ששים וחמש, ט"ו 

ים. נה יצטרך להסתלק מוקדם בחמש שנמצא שלאחר ט"ו שנאברהם בן ק"ס 
, אמר תיכף ועתר לבקשתו'. לאחר שהשלים רבי שלמה את דברינממילא כתוב '
ים'. וראיתי בספרים שאמר נותו 'ויעתר לו הויה' בגימ' 'חמש שנהגרי"ח  בגאו

יכף, מוכרח להיות הגאון רבי אהרן קוטלר [היום היארצייט] שלומר דבר כזה ת
 )י רייזמן"הגרמ(   מדרגה של רוח הקודש.  

 (כה, כה) אדמוני הראשון ויצא
 להיות מוכרח שעשו כיון) רות מגילת על בפירושו( מדובנא המגיד הקשה

 כך? על יענשמדוע דמים שופך
 במזל נולד לכן המקדש, לעבודת ומוכן והבכור, הראשון נולדעשו אלא
 כיון" הראשון ויצא" הפסוק כונת וזה הקרבנות, דם והוא דם, על המורה מאדים
 לא אחיו ליעקב ומכרה בעבודה שמאס אחר אולם ,"אדמוני"נולד ראשון שהוא
 כך. על יענש ולכן רוצח להיות אלא מזלו פי על ידיו למלאת עוד לפניו נשאר

דהיינו שעשו היה לו את הכח, ויכל היה לנצלו לטוב, אלא שבחר לנצלו לרעה. 
 וכאשר משפיעים משמים כח לידיו של האדם יכול הוא לנצלו לדברים רעים ג"כ.

 לקבל שבא, אחד חסיד על מספרים הזה של ניצול הכח שלא לטובהובעניין
 ברצונו גדול מאד סכום על הגרלה כרטיס וקנה היות ם"האדמורי מאחד ברכה

 אולם גדולה בשמחה מהרבי האיש יצא, יצליח כי בירכו והרבי, יזכה שכרטיסו
 עצוב אפיים בנפילת לפניו ובא החסיד חזר. בגורל זכה ולא הצליח לא לבסוף
 והשיב? אותך שבירכתי אחרי עשית מה לחסיד הרבי שאל. הצלחתו אי על ושבור

 בעל בעיני חן שנשאנו וקרה, שמחה מתוך למסעדה ומשפחתי אני נכנסנו כי
 על הרבי ספק אז, בחינם כמעט הסעודה בעבור גדולה הנחה לנו ועשה המסעדה

 כולה וההצלחה הברכה כי, האוצר את הפסדת בעצמך שאתה חבל ואמרידו
 . פעוטים לדברים אותה שניצלת אלא לפניך מוכנה היתה

 ל"זצ בנט מרדכי' ר לפני אחד בא ב,"ח" יביעו טובך" בספר מסופרזה כעין
 יהיה כן שאכן מרדכי' ר בירכו עתק בסכום ויזכה בגורל יעלה שמספרו שיברכו

 ליווכח נסיון בביתם שיעשו משפחתו לבני אמר, לב וטוב שמח לביתו וכשהגיע
 גם והכניסו שונים מספרים עם גורל כעין ועשו, בגורלם יעלה הרב של ברכתו אם

ושמחתםבגורלהמבורךהמספריצאואכן, לזכותשעומדלמספרהתואםהמספר
 כי, לתוגה שמחתם הפכה האמיתית ההגרלה זמן כשהגיע אולם, מאד עד גדלה
, קרהו אשר כל לו וסיפר מרדכי לרבי האיש אותו הלך, בגורל המספר עלה לא

 התורה)(אוצרות בביתם.      שעשו בגורל התקיימה שהברכה מרדכי רבי לוויאמר
 

 (כה, כה) אדמוני הראשון ויצא
שהוא תואר  'ראשון' בתואר לקראו עשו את הכתוב כיבד יש להבין למה

 חשוב.
 ד"ע והוא. זה בתואר לגנותו הכתוב דבא ד"בס ל"כתב רבינו ה'בן איש חי', ונ

 במידותיו משכיל עבד יהיה שאם ה)"נ (דף השכחה בעומר ל"ז גבישון א"מהר ש"מ
 במידותיו. משכיל ואינו הארץ עם והבן ח"ת הוא אביו אשר הבן מן יותר יבחרוהו
 העיר דיין חלה בקרטבא כי הערב" "מלכי של הימים דברי בספר אמרו שכך

 לא הדיין של ובנו הקצב, בן שהוא אחד תלמיד לו היה וגם אחד בן לו והיה למות,
 בן את תחתיו מינו הדיין, שמת אחרי ולכן, הקצב, בן התלמיד כאותו ראוי היה

 הדיין זלזל בדיין החדש ובן הקצב. לאחר זמן, לא הסתדרו בן הדיין ובן הקצב,
 אני אבל הקצב, בן שאני הוא נכון לו הדיין, ויאמר ענהו הקצב, בן שהוא באומרו

 באביך נשלמו והחכמה שהיחס משא"כ אתה, ממני והיחס החכמה התחיל עתה
  ש"ע כ"ע והסכלות הנקלה ואצלך התחיל

 וידועים נבונים חכמים קדושים היו ויצחק אברהם אבותינו הנה כאן, הענין וכן
 'ראשון' נקרא היה לא ודרכם, בעקבותיהם והולך וישר טוב אדם עשו היה ואם

 אבל אחריהם, נגרר שהוא מפני להם שלישי נחשב היה אלא והישר הטוב בדרכם
 מסוג שאינו וכסלות רע לדרך פנה אלא והישר הטוב בדרכם הלך לא ועשו הואיל
 אבותיו של והישרות החכמה חבל שנפסק 'ראשון' נקרא כן על להפך, אלא דרכם
 והישרה הטובה בדרכם הלך אלא מאבותיו נבדל לא ה"אע יעקב כ"משא ממנו,
 נמשך כי לאבות שלישי נקרא אלא והחכמה הטוב בדרך ראשון נקרא אינו ולכן

 (עוד יוסף חי) בה.                              שהלכו בדרך והלך אחריהם
 (כה, כח)בפיו  ציד כי עשו את יצחק ויאהב

יכול עשיו לרמות איש קדוש כיצחק אבינו בגלל  כל העובר ישתומם האיך
ש"ציד בפיו"? ואף לפי דברי חז"ל שהכוונה שידע לרמות כיצד מעשרים וכו', עדיין 
הקושיא במקומה עומדת  איך יכול לרמות בכמה שאלות את יצחק אבינו שקיים 

 את כל התורה כולה?! 
' ר ק"הרה םהביא תירוץ בספר דברי מאיר להרה"ק מפרעמישלאן זיע"א בש

 הקדוש של רבי פייבוש ה"ה הרה"ק לרבו כי הדרך, בזה ל"זצ מבראדשין פייביש
 צדיק בן לפני כראוי יושר בדרכי הלך שלא אחד בן לו' הי ל"זצ חיים' מים 'באר בעל

 לו ודאג יקרים במלבושים במזונות בנו את מחזיק חיים רבי היה כ"ואעפ, כמוהו
 ע"זי' חיים מים באר'ה קם כאשר הבוקר אשמורת ובכל, הצטרכויותיו לכל

 רבונו ל:"בזה עולמין רבון קדם ובהתנצלות בתפלה האיר דבריו פתח לעבודתו הק'
 כ"אעפ תמים בדרך הולך שאינו י"אעפ בני עם עושה אנכי כאשר נא הבט עולם של
 הרחמן אב אבינו הוא אתה ש"ומכ ודם, בשר רק ואנכי וחסד, טוב רב לו עושה אני
 ו."ק ממני ותלמד כן בניך עם להתנהג לפניך והגון ראוי בוודאי חסד ורב ומטיב טוב

 הוא ברוך הקדוש לו יאמר לבא והנה הגמ' אומרת (שבת פט, ב) "לעתיד
 אמר, שמך, קדושת על ימחו עולם של רבונו לפניו, אמר לי, חטאו בניך לאברהם

 ליה אמר עלייהו, רחמי דבעי אפשר בנים גידול צער ליה דהוה ליעקב ליה אימר
 בסבי לא אמר שמך, קדושת על ימחו עולם של רבונו לפניו, אמר חטאו, בניך

 של רבונו לפניו: אמר לי, חטאו בניך ליצחק לו אמר עצה, בדרדקי ולא טעמא
 בני להם קראת לנשמע נעשה לפניך שהקדימו בשעה "בניך"?! ולא "בני"? עולם,
 שנה שבעים אדם של שנותיו כמה חטאו כמה ועוד, בניך?! ולא בני עכשיו בכורי,

 תמצא ואם עליך ופלגא עלי פלגא לאו ואם מוטב כולם את סובל אתה אם וכו'
וכו'" הרי שזה היה טענת יצחק להקב"ה  קמך נפשי קריבית הא עלי כולם לומר

שאע"פ שחטאו בכל זאת הם בניו. וזה מה שרצה יצחק אבינו לפעול בהנהגה של 
ו, בכדי שברבות הימים יעמוד זה לזכות ישראל שאף ע"פ שחטאו אהבתו לעשי

 (דברי מאיר)                                               יגאלם הקב"ה.
   )כג כב, כז("  עשו ידי והידים יעקב קול הקל"

 שיצחק מביא בשם הרה"ק רבי נחמן קאסאבער: כיון "אוהב ישראל"בספה"ק 
 מדוע ועל סמך מה עשו, של וידיים יעקב של קול סותרות, הוכחות בשני הבחין
 את לו מגיע ולא האמת הוא הקול של ההכרה אולי, וברכו עשו שהוא הכריע

 ?הברכות
 הברכות את לו ויגנוב יצחק את ירמה שיעקב לאפשרות חשש שעשו, ותירץ

 אמר לכן להטעותו כדי עשו של לקולו קולו את ישנה בפקחותו שיעקב ובודאי
 של לקולו קולו את ישנה הברכות את לקחת עצמו הוא כשיבוא אביו ליצחק עשו
לפניך, ויעקב בחכמתו הבין  בא עשו שאני והסימן האות לך יהיה וזה יעקב

שכנראה זה מה שסוכם בין עשו ליצחק אביו, לכן כשהגיע אל אביו לא שינה את 
קולו להידמות לעשיו, רק דיבר בקולו הטבעי ובדרך ארץ, וכיוון ששמע יצחק את 

 קול יעקב הבין שכנראה זה עשו לפי מה שסוכם ביניהם. 
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יף: ועל זה אמר יצחק לעשיו , ומוסבית הלויכעין רעיון זה ממש כתב בספר 
"בא אחיך במרמה" ובאונקלוס פירש בחכמה, כיון שהיה זה כאילו מרמה, אבל 

 באמת לא היה רמאות שכן דיבר בקולו הטבעי וא"כ זה מרמה של חכמה.          
 (אוהב ישראל)

 (כז, כח)ותירש  דגן ורב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן
 ולוחם גדול כקנאי ידוע שהיה ע,"זי מבעלזא ד"המהרי ק"כ בשם ראיתי
 להידמות ולא, הקודש טהרת על להיות שצריך לבוש בעניני ובפרט ,'ה מלחמות
 מודרני, בלבוש לבוש שהיה גדול נגיד איזה לפניו בא פעם והנה הגויים, ללבושי
 אותו. להעליב שלא כדי נועם, בדברי זה ענין על לו לעורר הצדיק וברצות
 לבושים להיות דרכם בעם הגדולים הנגידים מדוע טעם לתת צחות בדרך אמר
 אבינו מיצחק הזה" "עולם ברכות קיבל אבינו יעקב הנה אמר, וכך גויים, בלבוש

 קיבל , וכאשר"ותירוש דגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לךויתן"
) טו, כז( שכתוב וכמו, אביו יכירו שלא כדי עשו, בבגדי לבוש היה הוא אלו ברכות

 את ותלבש בבית אתה אשר החמודות הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותקח"
 בבגדי לבוש בהיותו ז"העוה ברכות את קיבל אבינו שיעקב ומכיון" הקטן בנה יעקב
 לפעמים לבושים הם אף אלו, לברכות שזכו הגדולים שהעשירים גרם זה הנה עשו,

 (זאת התורה) ד.                      "עכ עשו, של ללבושו שדומה בלבוש
 (כז, לג)  "ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד"

למה חרד יצחק, אמר: שמא עוון יש בי, שברכתי קטן לפני גדול ושניתי סדר 
מר לו היחס. התחיל עשו מצוח: "הכי יקרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמים". א

אביו: מה עשה לך? אמר לו: "את בכרתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי". אמר: בכך 
הייתי מצר וחרד, שמא עברתי את שורת הדין. עכשיו לבכור ברכתי, "גם ברוך 

 יהיה" (רש"י בראשית כז, לו).
 -מי מסוגל להבין את עשו 

בא מן השדה והוא עיף, וחומד את נזיד העדשים. כשהוא מתבקש לשלם 
תמורתו בבכורה, החל לחרף ולגדף את העבודה שבבכורים (בראשית רבה סג, יג), 
וצחק צחוק גדול על אחיו התמים, שמחשיב את הבכורה ומוכן לתת תמורתה נזיד 

 -עדשים (שם, יד) 
וכעת, שיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות, מתמרמר 

 -נושי הוא על 'רמאותו'...   אבל כזה הוא הטבע הא
 שמעתי מעשה בדיין ירא שמים, אבל ממה חיים. ייקח שוחד.

נוי. לתובע ייחד את הנעל הימנית, ולנתבע את יאבל אסור, החליט לקחת בש
 הנעל השמאלית.

לפני הדיון היה מחליף את נעליו בנעלים שבחדר המבוא, לראות באיזו מהן 
 כה.טמנו תכריך שטרות. ואם בשתיהן, איזו מפריעה יותר להלי

יום אחד תחב רגליו, והימנית בקושי נכנסה. מצא סמוכין למכביר להצדיק את 
התביעה, ופרכות לכתות גרסת הנתבע. לאשרו, מעולם לא נכשל, תמיד נתן הצד 

 הצודק את השוחד.
יצא התובע וכל תאותו בידו, והדיין צלע החוצה וחלץ את החפיסה מנעלו, 

 והנה היא תכריך נירות בעלמא.
 חיתות", רטן. "איזו רמאות!" אין אמון בבני אדם..."איזו ש

זהו שאמרו, שאין האדם רואה נגעי עצמו. הוא נוטל שוחד, ומעייניו ברמאות 
 (והגדת)  הזולת...                                                                                   

 (כז, לה) ברכתך ויקח במרמה אחיך בא ויאמר
 י"רש שכתב מה י"עפ) לג פרק" מוסר שבט" לבעל" (אליהו מנחת" בספר ביאר

, יצחק של מאכלו היה עזים גדיי שני וכי" עזים גדיי שני משם לי וקח" הפסוק על
 .ל"עכ א"דר מפרקי מטעמים עשה והאחד לפסחו הקריב האחד, היה פסח אלא

 וזהו, האכילה אחר אפיקומן ליצחק נתן שיעקב חכם זקן מפי ששמע ומביא
 יעקב וכוונת) 287" (אפיקומן" גימטריא" במרמה" "במרמה אחיך בא" הפסוק כונת
 אפיקומן אכל שכבר מאחר עשו של מצידו מכן לאחר לטעום יוכל שלא בזה

 (אוצרות התורה)  אפיקומן.                             אחר לאכול ואסור
 (כז, מא)יקרבו ימי אבל אבי 

 אומרי" אבלים שני בין מחלוקת בריסק של המדרש בבית פרצה אחד יום
 כדי עד הדברים והגיעו... כרגיל התיבה לפני לעבור רצה מהם אחד שכל" קדיש
 הנעשה את ובראותו בער', יושה 'רבי המדרש לבית הגיע בינתיים, דם וזוב מכות

 אל בער יושה רבי פנה עכשיו בשניהם, הנה נזף המריבה פרצה מה בשל ובשמעו
 : ואמר, הקהל

" אחי יעקב את ואהרגה אבי אבל ימי יקרבו, "הפסוק של פשוטו לי מחוור
 רבים ימים הדבר את לדחות צריך עשו היה מה מפני, הדבר מוקשה הרי לכאורה

 כידוע אלא? במקום בו יעקב עם חשבונו את לסדר כעשו ברנש יכול לא וכי? כךכל
 הזמן כל עשו העמיד" התבן את מעשרין היאך" אביו את ששאל בשאלותיועשו
 הימים שהם" אבי אבל ימי" של בימים בחר כביכול, ולפיכך שמים ירא של פנים

 להתפלל, התיבה לפני התפילה על, למשל, במחלוקת בהם לפתוח ביותר הטובים
 לפני לעבור ירצה ועשו התיבה, לפני לעבור ירצה יעקב קדיש. ולומר העמודלפני

 במבוכה צדדים, ויווצרו שני ידים להרמת לצעקות לתגרה מקום ויהיה התיבה,
 בעולם אביו את לזכות שרצה עשו את שיצדיקו כאלה עוד ויהיו יעקב יהרג הזאת
 על ולהתנפל להתחשבן כדי ביותר הנוחה ההזדמנות זאת... מצוה אחרי ורדף הבא

 אח...
שעשיו עשה חשבון שאם יהרוג את יעקב כעת, בדרך צחותהעולם אומרים

כשאביו ימות יצטרך לומר עוד פעם  יצטרך לומר קדיש בנפרד על יעקב ולאחמ"כ
 קדיש, לכן העדיף לחכות לאבל אביו ולומר קדיש על שתיהם בבת אחת...

 

 על נביות אחות אברהם בן ישמעאל בת מחלת את ויקח ישמעאל אל עשו וילך
 (כח, ט) לאשה לו נשיו

 מרשעיות על מרשעת ל"ר( רשעתו על רשעה הוסיף - נשיו "על י"כתב רש
 הראשונות". את גירש שלא) ל"וק כבר לו שהיו

למה הדבר דומה? היה אחד שהגיע אל הרופא להיבדק, אמר לו הרופא שלפי 
תוצאות בדיקות הדם, חייב הוא להתחיל בדיאטה כבר מהיום, ואם לא הרי שהוא 
בסכנת חיים. שואל אותו אחד את הרופא מה עלי לעשות בשביל זה? אומר לו 

דר, לארוחות בוקר צהריים וערב, בבוקר תאכל הרופא, הנה אכין לך תפריט מסו
שתי פרוסות של לחם מקמח מלא עם כך וכך ירקות, בצהריים מנה אחת של עוף 
עם תוספת אחת בלבד ובערב ג"כ שתי פרוסות של לחם מקמח מלא עם קצת 

 גבינה, וירקות ללא הגבלה.
 שמע אותו אדם, ורשם את הדברים. כשעמד בפתח לצאת מן החדר, שאל את
הרופא, "רק דבר אחד אני רוצה לדעת, את התפריט שהכנת לי, לאכול לפני 

 הארוחה או אחרי הארוחה?"...
כך גם עשיו, שהיו לו כבר כמה רשעיות, הלך ונשא את מחלת בת ישמעאל כי 

 (ציוני תורה)                                         אביו מקפיד שינשאו דוקא למשפחה זו...     
 

 מאוצרות המגידים  
 (כה, כב) ויתרוצצו הבנים בקרבה

רבותנו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של  –'ויתרוצצו' 
 –שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי ע"א עשו מפרכס לצאת" 

 רש"י
מבואר בדברי חז"ל אלו, שכבר בבטן אמם היו עשו ויעקב שונים בתכונותיהם. 
השאלה היא, אפוא, מה הטענה על עשו שיצא רשע, והלא כך היו תכונותיו 

 הטבעיות?
אמנם, יסוד גדול עלינו לדעת. כל אדם מוצא את עצמו לפעמים במצב רוחני 
קשה. הוא מתקומם: 'זה לא הוגן'!... אך עליו לדעת ששום מצב מצד עצמו לא 

 מצב טוב או לא טוב.בהכרח הוא טוב ולא בהכרח הוא רע. רק האדם קובע אם ה
למשל, אדם שיש לו ראש סתום. הזכרון לא עובד, כח המחשבה לא עובד. 
האם זו ברכה או קללה? תלוי מה אדם עושה עם אותו ראש. אם הוא עמל ומתייגע 
שוב ושוב להבין כמה שורות בגמרא, עד שבסוף זוכה להגיע להבנת הסוגיא על 

על שעשאו חסר כשרון, ויחד עם זאת  הרי שעליו להודות ולהלל לבוראו –בוריה 
 מתמיד, דבוק בה', וזיכהו לקבל על עצמו עול תורה ומצוות כראוי.

אך אם הוא אינו מנסה לעמול בתורה, אלא מחליט: היות והלימוד קשה עלי, 
כלפיו הראש הסתום זו  –הרי שאין לי סיכוי להצליח, וממילא מתייאש מראש 

אינו לא ברכה ולא קללה. האדם הוא זה קללה. אבל הראש הסתום מצד עצמו 
 שקובע מה לעשות עם אותו ראש וכיצד לנצלו.

דוגמא נוספת: אדם שחי בתוך חברה לא טובה, מתגורר באיזור חילוני 
וכדומה. האם זו ברכה או קללה? ראינו יהודים שחיו בשכנות לא טובה, ודוקא 

ששמרו עליהם ולמדו בזכות זה בניהם צמחו להיות גדולי עולם ממש. זאת משום 
איתם כל הזמן, וכתוצאה מההשקעה המרובה הילדים הללו יצאו פרחים. לעומת 
זאת יהודי אחר שחי בין שכנים לא טובים, ילדיו מסתובבים ברחובות, וכמה מהם 

 התקלקלו.
גם כאן התשובה תהיה:  –אם כן, כשנשאל האם לא טובה זו ברכה או קללה? 

 ה במצב שאיליו נקלע.תלוי באדם עצמו, מה הוא עוש
יש הטוען לפני הקב"ה: בורא כל עולמים, מה פתאום שמת אותי בדור כזה? 
אילו היית שם אותי בשנת ת"ק בדורו של הגאון מוילנא, והייתי שכן שלו דלת מול 

 הכל היה נראה אחרת. –דלת 
מי אמר שיותר טוב להיוולד בשכנות לגאון מוילנא מאשר להיוולד באיזושהי 

שכוחה בדורנו? אולי כן ואולי לא, תלוי מה עושים עם זה. אם יוצא ממנו עיירה 
יהודי תלמיד חכם חשוב, זו הברכה הגדולה ביותר שיכול היה לקבל מהבורא 

 יתברך.
יסוד זה מרומז באופן נפלא ומופלג בדברי חז"ל (נדה טז, ב) שאמרו, שכשאדם 

ר או חלש, עשיר או עני, אבל נברא, הקב"ה גוזר עליו מה יהיה; חכם או טיפש, גיבו
 זה הקב"ה לא קובע! –צדיק או רשע 

תמה האדם: מה פירוש הקב"ה לא קובע? הרי אם אני עני, טיפש וחלש, 
מסתבר שגם אהיה רשע!... זו טעות! אדם יכול לקחת את הטיפשות שלו, את 
העניות שלו ואת החלישות שלו, ולעשות מעצמו צדיק גדול יותר ממה שהיה יכול 

 היות אילו היה חכם, עשיר וגיבור!ל
לפי זה תתיישב הקושיה שהקשנו בעניין יעקב ועשו, שאם כבר בבטן אמם 

זרה, היכן -הייתה ליעקב משיכה לבית המדרש ולעשו הייתה משיכה לבית עבודה
 הצדק?

התשובה היא: נכון, כל אחד מהם התחיל מנקודה אחרת, אבל דוקא עשו עם 
ה יכול להתעלות פי כמה וכמה, ואילו ליעקב, דווקא התכונות השליליות שלו הי

אותו כח של קדושה עלול היה להיות לו לרועץ, כי אדם אחר במקומו, בדרגה שלו, 
-כשהיה נכנס לבית שם ועבר, לא הייתה לו כלל סיבה להתאמץ ללמוד ארבע

עשרה שנה ברציפות, בלי שינה, שהרי הוא גאון, הוא יעקב אבינו! מה יש אם יישן 
 מעט? הרי הוא כבר יודע את כל התורה, אותה למד מיצחק אביו!

אבל לא! יעקב אבינו קבע לעצמו את מצבו. הוא עמל בתורה וצמח להיות 
 אחד מהאבות הקדושים, עמוד התורה!

אין שום דבר שקובע לאדם אם יהיה רע או טוב. רק האדם עצמו בכח מעשיו 
 לטוב ולמוטב. –קובע את מדרגתו ואת הצלחתו 



 

 ג 

 (תפארת שמשון)

 
 

 (כז, ד)  ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי
 מרק משכין שלום
שכיח אודות 'מטעמים אשר אהב', מובא על רבי שמואל -מעשה מאוד בלתי

 קובלסקי זצ"ל, בספר "אנא עבדא":
לאחר השיעור שמסר ב"בית דוד", היה עולה לבקר  –כך סיפר אחיו  –בכל יום 

אצל אמו, לקיים מצות כיבוד הורים, לשמח אותה. אמו היתה שואלת שואלת 
באופן קבוע: "האם אכלת ארוחת בוקר?" והוא היה עונה באופן קבוע בחיוב, כי 
ידע שיקשה עליה להכין ארוחה, והוא לא רצה להכביד עליה, למרות שהיתה 

חה. זה לא היה שקר, מפני שהוא טעם משהו לפני השיעור, ואת עושה זאת בשמ
ה'משהו' הזה ניתן היה להחשיב בשעת הדחק כארוחת בוקר. הוא היה יושב אפוא 

 בבית אמו, שותה רק כוס תה, משוחח אתה, מנסה לשמח אותה, ושב הביתה.
כאשר הגיע הביתה, היתה רעייתו שואלת, האם אכל כבר ארוחת בוקר. הוא 

מגיע אליה הבן רעב, והיא לא מכינה לו  –בחיוב, כי חשש לכבודה של אמו  השיב
 אוכל?!

רבי שמואל צבי קובלסקי תמיד 'כבר אכל', ותמיד נותר ללא אוכל עד 
 הצהריים...

ככלל, הוא נהג לאכול מעט מאוד, לא פינק את גופו, לא היה להוט אחר אוכל, 
 ובכלל לא התייחס לאוכל ולא שיבח מעדן.

 אכל אחד יצא מן הכלל הזה, עקב מעשה שהיה.רק מ
פעם אחת, בהיותו תלמיד ישיבה, הגיע הביתה לבקר ביום שישי. אמו הגישה 
לו מרק ירקות סמיך. "נו איך המרק?" היא התעניינה, והבחור יצא מגדרו לשבח 

 את המרק שהכינה.
עם נהרו פניה של האם, ומאז, בכל פ –סוף יש מאכל שהוא אוהב!" -"או, סוף

 שידעה שהוא עומד להגיע, הכינה עבורו את המרק שכה אהוב עליו.
לעתיד את האם, אלו מאכלים הוא אוהב. "שמואל -לפני שנישא, שאלה הכלה

צבי מעולם לא הביע דעה על אוכל, הוא אינו להוט אחר שום מאכל, אבל מאכל 
ח "פעם הוא שיב –שמחה האם לשתף את הכלה  –אחד אני יודעת שהוא אוהב" 

את מרק הירקות הסמיך שהכנתי, ומאז אני מקפידה להכין אותו תמיד. הוא אוכל 
 את המנה שאני מגישה, עד תומה, ואני מגישה לו עוד תוספת".

האם לימדה את הכלה, מלאת הרצון הטוב, את אופן הכנת המרק הזה, והיא, 
המרק,  אכן, הכינה אותו שוב ושוב לפי המתכון שקיבלה. רבי שמואל צבי אכל את

 הודה לה על מאמציה, ואף קיבל בתודה תוספת.
במשך כל חייו הוא לא הביע דעה על אוכל. הרבנית לא ידעה אלו מאכלים 
חביבים עליה ואלו אינם רצויים. הוא פשוט לא התייחס לאוכל. רק על מאכל אחד 

המרק הזה. לדעתה, טעמו של המרק היה ממש נורא, –היה ידוע שערב לחיכו 
 עם וריח אין, כידוע, להתווכח.אבל על ט

לאחר פטירתו לחיי עול, הגיע מכתב תנחומים מחבר ותיק, שהתגורר בארץ 
 אחרת. הוא שמע את הבשורה המרה, ומיהר לשלוח את תנחומיו בכתב.

"הוא הציל את חיי הנישואין שלי"... כתב החבר במכתבו. בינו לבין רעייתו 
וריח. היא בישלה בסגנון מסוים, והוא התגלעו חילוקי דעות על עניינים שבטעם 

 העדיף סגנון בישול אחר. היא הכינה מטעמים, לדעתה, והוא סלד מהם.
כאשר שמע על כך הרב קובלסקי, סיפר לחברו את המעשה שהיה: כאשר 
הייתי בחור ישיבה, הגעתי ביום שישי אחד לבקר אצל אמי, והיא הגישה לי מרק 

האוכל בגרוני. טעמו היה נורא בעיני. אמי ירקות סמיך. טעמתי, וכמעט נתקע 
עמדה לידי, ובקשה לדעת, האם ערב התבשיל לחיכי. וכי מה יכולתי לומר? כלום 
יכולתי לצער אותה, לומר שאינני אוהב את המרק כלל וכלל, וכל טרחתה היתה 
לשוא?! הודיתי לה, אפוא, על המרק ושבחתי את טעמו. היא שמחה מאוד, ומזגה, 

ספת לצלחתי. אכלתי גם את התוספת, כדי לא לצער אותה. זה ממש לצערי, תו
לא היה קל, חששתי שאני עומד להקיא, אבל כאשר ראיתי את עיניה המאירות 

 משמחה, יגעתי שהמאמץ היה כדאי.
הבעיה היתה, שמאותו יום, בכל פעם שידעה אימי, שאני עומד להגיע, היא 

הייתי כמעט נחנק, ומודה לה על  הכינה ברוב מסירות, את המרק הזה... ואני
 המאמצים ועל הטרחה.

לא חשבתי שלאחר נישואי הבעיה תימשך, אך... כלתי שמעה מאמי, שזהו 
המאכל היחיד ששבחתי בפניה. כיון שהיא אשה טובה, רצתה לעשות את רצוני, 
ואני לא רציתי לאכזב אותה. אכלתי את המרק הנורא, הודיתי, וקבלתי תוספת, 

 הודיתי. נו, ואתה מתווכח עם אשתך על הבדלי טעמים?!שגם עליה 
"לא שמעה ממני אשתי מילת בקורת על האוכל,  –סיפר החבר  –"מאותו יום" 

רק שבחים ותודות. זמן מה לאחר מכן, היא החלה להכין מאכלים שערבו לחיכי 
מאוד, ושוב לא התווכחנו לא על הבדלי טעמים ולא על זוטות אחרות. השלום 

 שבו לאוהלנו. והשלוה
הרבנית קראה את המכתב, ולא ידעה את נפשה מצער. מדוע?! מדוע הוא לא 
סיפר על כך?!והרי היא את המרק הזה לא סבלה מעולם, הילדים סלדו ממנו ולא 
הסכימו לטעום. היא הכינה במיוחד עבורו, כדי שישמח, והוא כמעט נחנק, והודה 

 ?!לה מקרב לב. מדוע הוא שתק, ולא אמר מילה
 אבל היא ידעה את התשובה, והתשובה גדולה ועמוקה...

 (ומתוק האור)

 
 מה חשבו יצחק ורבקה

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו", שהיה מביא ציד ומאכיל את יצחק (רש"י, 
שבגינה מהתרגום), "ורבקה אהבת את יעקב" (בראשית כה, כח). וכי זו הסיבה 

היה יצחק אבינו, אמוד היראה, "פחד יצחק" (בראשית לא, מב), אוהב את עשו, 
שהיה "איש שדה", אדם בטל (רש"י), ש"יוצא וגוזל וחומס והיו בני אדם מאררים 
אותו" (תנחומא תצא ד), פוקד בתי עבודה זרה (בראשית רבה סג, י), וידע יצחק 

, כא). ואהבו משום שאכל מצידו. שאין שם שמים שגור בפיו (רש"י בראשית כז
 ולא זו בלבד, אלא שבקש לתת לו את הברכות? אתמהה!

אלא מאי, יצחק אבינו ראה שעשו מפרנסו בכזו מסירות, והבין שמשום כך 
העניק לו הקדוש ברוך הוא שני בנים אלו, את עשו ואת יעקב, ולפיכך עשו הבכור. 

וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה  כי "אם אין קמח, אין תורה" (אבות פ"ג מי"ז),
בטלה וגררת עוון (אבות פ"ב מ"ב). הבין יצחק אבינו שזו חלוקת התפקידים בין 
עשו ליעקב, עשו ממונה על ה"מלאכה" ואחראי ל"קמח", ויעקב "איש תם ישב 
אהלים", אהלי שם ועבר, אהלי תורה ותפילה, מתעלה ברוחניות ומקרין על אחיו, 

 וזבולון.כעין שותפות יששכר 
וכשם שזבולון העושה פרקמטיא ומסחר עבור יששכר העוסק בתורה מוזכר 

הקמח  יד) ומשה (דברים לג, יח), כקדימת-ראשונה בברכות יעקב (בראשית מט, יג
לתורה, כך קודם עשו ליעקב. לכן ביקש לתת ברכות יבול ושפע גשמי לעשו, כפי 
שעם ישראל מחזיק מיבולו המבורך של בני שבט לוי המקדישים עצמם לתורה 
ולעבודת ה' ומקרינים רוחניות למחזיקיהם: "יורו משפטיך ליעקב ותורתך 

 לישראל (דברים לג, י).
רום הודיעוה בנבואה שיעקב הוא שיטול את אם כן, מדוע התנגדה רבקה, וממ

 הברכות, ולא יהיה סמוך על שלחן עשו?
 שתי סיבות לכך.

האחת, שהרב מפוניבז' זצ"ל אמר לי פעמים רבות, בבאור דברי הגמרא (יומא 
עא ע"א): "הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין". 

יפתחו פיהם, והמנסך יצוק לגרונם? ודאי שלא! מהו: "ימלא גרונם", וכי החכמים 
 -אלא מאי 

הענין כך הוא: הקדוש ברוך הוא קוצב לעשיר פרנסתו, ומוסיף לו גם עבור 
תלמידי החכמים. ואז, ראשית כל חי העשיר בפזרנות, ומוציא את כספו ואת 
הכסף המופקד אצלו. וכשנותן כבר למשולח של הישיבה, לוקח המשולח את 

 לו, ומה מגיע כבר לגרונם של תלמידי החכמים...האחוזים ש
לפיכך, אמר לי הרב מפוניבז', מכתת הוא רגליו בעצמו, למרות זקנתו 
וחולשתו. כי בנועם שפתיו פותח הוא את לב הנדיבים לתת יותר, את כל החלק 
המופקד אצלם, וכולו קודש לישיבה! וזהו שאמרו: "ימלא גרונם", שיתן להם את 

 !הסכום במלואו
 חששה רבקה שאם עשו יהיה הממונה על פרנסת יעקב, יגווע יעקב ברעב...

ודבר שני, אמר לי הרב מפוניבז' זצ"ל, מטרה נוספת לי בנדודי: לזכות יהודים 
במצות החזקת התורה. רצון זה הוא הנותן לי את הכח לשאת את הקשיים 

 והבזיונות שהם מנת חלקי.
פלג. פתח את הדלת ואמר: "איני נותן פר: נקשתי בדלת ביתו של עשיר מויוס

למשולחים", וטרק את הדלת. זהו, פטור אני. נסיתי לזכותו, וסרב. אבל עקפתי את 
הבית ודפקתי על דלת המשרתים. המשרתת פתחה, ראתה זקן לבן, והניחה לי 
להכנס. היית צריך לראות את פני בעל הבית! התבוננתי סביב, וראיתי תמונה 

חרדי וזקנו יורד על מדותיו. שאלתי מי זה, וענה: "זה סבי".  ממוסגרת של יהודי
התענייתי והתרכך. ספר על ארחותיו וצדקתו. אמרתי: "תמונה כזו, מן הדין 
שתפאר חדר בישיבה, שהתלמידים יראו וילכו בארחותיו!" נענה, ותרם חדר 

 בישיבה!
 כסבורים אתם שהחדר לא היה נבנה בלעדיו? אבל הוא שזכה!

 דעה שלעשו אין זכויות להחזיק את יעקב!ורבקה י
ופעם חזר הרב מפוניבז' ממסע מתיש למען הישיבה, ואמר לי: "בוא וראה 

 מעשה אלקינו, השגחה פרטית!"
הבנתי שחוה הצלחה מיוחדת. וספר: הייתי בארצות הברית, ושמעתי על פלוני 

ודש. יהודי מיליונר, המבקש להנציח את שמו במבנה צבור רב רושם בארץ הק
חשבתי לעצמי, ברוך השם, ישיבת פוניבז' עומדת על תילה. אבל נתרום אותו 
להציב יד ושם לישיבה נוספת שנכחדה בשואה הנוראה. ישיבת גרודנא, או 

 -רמיילס, או קוברין, או ברנוביץ', לא חסר 
הכלל, טרחתי ונסיתי בלי סוף, וכל העת היו דחיות מדחיות שונות, ממש 

ה יצא ופה נסע, פה חלה ופה נפש. התיאשתי, והתרמתי גבירים מניעות ממרום. פ
לתי, וברוך השם עלה בידי. כשעליתי למטוס לשוב ארצה, מי יושב לידי, וכיכ

במושב הצמוד, אם לא אותו יהודי! באמת יהודי חם בעל לב נפלא. שוחחנו 
 בלבביות והצגתי את מרכלתי, לזכותו בשני העולמות.

ר בשבוע. כבר תרמתי אצטדיון ביפו שישא את שמי, ואמר לי: "חבל שהרב אח
 אצטדיון בלומפילד"...

 אי , מעשה אלקינו!
 -לא היו לו זכויות, לא נמצא ראוי! 

אילו היה זוכה, ובונה היכל לתורה, כמה מצוות היו מתווספות לו מדי שנה 
 בשנה, ומדי חודש בחדשו. מדי שבוע ויום, ובכל שעה ושעה!

 שבת רחמנא לצלן יזקף לחובתו... משלא זכה, כמה חלול
ובענין זה, שאל הגאון רבי דוד גריינימן זצ"ל אל דודו, מרן ה"חזון איש" זצ"ל: 
אני נוסע לארצות הברית לאסוף כספים עבור כולל חזון איש, ויהודים רבים עונים 

וכי מחר יהיו עשירים יותר? אני כבר כאן, מדוע לא  -לי: "תבוא מחר". איני מבין 
 ו?!יתנ

 חבל שלא שאל אותי, יש לי נסיון בזה.



 

ד 

מה שקרה הוא, שהיתה פה תקלה. קרתה טעות ופתחו בפניו את הדלת. 
 באמת, שלא בכוונה. אבל מחר ידעו לענות שאינו בבית...

וכמעשה שהיה. פעם ישבו שלושה יהודים: רופא, ונדיב, וסוחר מצליח. 
 פטירתם.התגלגלה השיחה, ותהו מה יאמרו עליהם לאחר 

אמר הרופא: "ודאי יספרו כמה חולים רפאתי, ולכמה עזרתי. איך כתתי רגלי, 
 ולעתים לא גביתי תשלום, אפילו רכשתי את התרופות".

"אני יכול להעיד על כך", אישר הנדיב, "אבל מובן שבהספד יפריזו מעט. עלי, 
 -דומני, יספרו על הלב הפתוח והיד הרחבה" 

ישי, "אבל מובן שבהספד יפריזו יותר. הפלא ופלא: "שמענו על כך", אמר השל
בחייכם מספרים עליכם את האמת, במידה. וכשאתם עולים לעולם האמת יפריזו 
עליכם בשקרים. אני, בעולם השקר חי בשקר, אבל בעלותי לעולם האמת יאמרו 

 עלי את האמת!"
 "הכיצד?" תמהו.

: הוא איננו. וזה שקר, ואמר: "כל משולח וגבאי צדקה שבא לביתי, אומרים לו
 כמובן. אבל כשאמות יאמרו: הוא איננו, וזו תהיה אמת לאמיתה"...

 מכל מקום, לא זו היתה תשובתו של ה"חזון איש".
 היודעים אתה מה ענה?

שאותו יהודי נצרך לזכויות של עוד קריאת שמע ערבית ושחרית ולעוד שלוש 
 תפילות, כדי לזכות להחזיק תורה.

 (והגדת)

 
 האריה המדבר

שמעתי מהגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, שכמעט כל הענשים הכבדים נתכו על 
 מעשה אחד! נקצבו בגין טעות אחת!

אדם הראשון גורש מגן העדן ונקנסה עליו מיתה, ונדון לעבודת פרך, בשל חטא 
 אחד: "מצוה קלה צויתיו, ועבר עליה" (שבת נה ע"ב).

ענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים כששאלו נדרים לב ע"א) מפני מה נ
מאתים ועשר שנים, נחלקו רבותינו איזו משלוש סיבות גרמה. אבל ודאי להם שאחת 

 מהן, ולא שלשתן!
ראובן בכור ישראל איבד בכורה כהונה ומלכות, בגין תביעה אחת. שלא לדבר על 

ה (שבת כך שהיתה זו תביעה כה דקה עד שכל האומר שראובן חטא אינו אלא טוע
 נה).

 שאול באחת, והודח מהמלוכה (יומא כב ע"ב).  חטא העגל, אחד. מי מריבה אחד.
 מדוע?

 נסביר, נספר ספור:
בחור חפש עבודה. עיין בעתון, במדור "דרושים". מודעה צדה את עינו: "עבודה 
זמנית קלה ומכניסה, לא נדרש נסיון קודם". ינסה. התקשר, והוזמן לכתובת בפתח 

ע, ונוכח שאלו משרדי גן החיות. תמה, ועלה. התקבל במאור פנים. "תראה", תקוה. נס
אומר לו מנהל גן החיות, "הארי התפגר. אי אפשר לנהל גן חיות בלי מלך החיות. הזמנו 
צמד אריות מטנזניה. עד שיגיע, נסתפק בתחליף. פשטנו את עור האריה, נקינו, אל 

 לפני הפתיחה".תדאג. התקנו רוכסן. תבוא מחר בשבע, שעה 
 הבין מדוע לא נדרש נסיון קודם.

 "מה עלי לעשות", שאל.
"מאומה. כתבנו שהעבודה קלה. האריה עצל. מפעם לפעם תפער את הלוע 

 ותפהק. בכל חצי תשאג. זה הכל. הגן נסגר בארבע. בחמש, מוציאים אותך מהגוב".
. הגיע בשבע ועטה את הפרווה. חש מסורבל כל כך, הסכים ליום יומיים נסיון

הבטיחוהו שיתרגל מהר. הטעינוהו על הרכב ודהרו עמו במשעולי גן החיות. בקול 
פנימה. הפתח נסגר בנקישה והרכב עזב את  פתח הגוב והוא נדחףנקישה מתכתי נ

 -המקום. התמקם על ארבעותיו ונער את הפרווה 
 נות.והנה הלביאה לקראתו, צועדת מעד

שותק מאימה. גרר עצמו אחורנית, ונחסם במוטות הכלוב. הלביאה עצרה מולו, 
 אמדה אותו בעיניה הצהובות. לא ארוחה משביעה, אבל מנה ראשונה.

 -קולו רעד: "שמע ישראל" 
"ה' אלקינו ה' אחד", ענתה בקול גברי. אח, "לא ילבש". "התעודד", אמרה לו 

ם, עלינו להניח את דעתם". נשאה ראשה 'הלביאה', "עוד מעט יבואו המבקרי
והשמיעה שאגה מקפיאת דם. 'האריה' נסה לחקותו, לא רע עבור פעם הראשונה טוב, 
בחברותא זה נסבל. בכל פעם השתפרו השאגות, התחרו ביניהם בעצמתן. אולי יקבלו 

 תוספת מאמץ לשכרם.
ל שלושה ברבע לארבע התפרץ אדם למשרדו של מנהל גן החיות, ואחריו שובל ש

זאטוטים. בפרצוף סמוק קרא: "לא אעבור על כך לסדר היום! את העיתונות אערב, את 
 כל המדינה אבעיר! אתם מתעתעים בקהל, מציגים מצג שוא!"

 "הרגע", בקש המנהל, "מה הענין?"
"להרגע, איך אפשר להרגע?! הילדים רצו לגן החיות, רוצים לראות אריה. 

ה הכרטיסים, והתחלנו בסיור. אמרתי: הנה היפופוטם, התארגנו, והגענו. שלמתי, הנ
הנה הפיל, והם: "היכן האריות". הראיתי להם את הקופים והקופיפים, את הג'ירף 
והזברה, והם: "היכן האריות". ראינו את הדובים והנמרים, והם: "האריות". טוב, 

את הלביאה: הולכים ומגיעים, הם הפנו לנו את הגב, ואז אני שומע את האריה שואל 
"מתי מסיימים, עוד כמה זמן נותר?!" והלביאה ענתה: "שקט, מישהו בא!" אז אני 

 שואל אותך, כך מרמים, כך מתעתעים בצבור ששלם כסף מלא?!"
עודו מדבר, והד השאגות חדר לחדר, נשמע בברור. "הנה, שומע אתה", אמר 

 המנהל.
 מאמין לי אפוא?!"זה מה שהיה עוד חזר. עיני הלה ירקו ברקים: "אינך 

 ן"תשמע", נסה המנהל להפיס את דעתו. "בוא ונעשה עסק. אני מאמין לך, תאמי
אתה לי. אני יושב פה מהבוקר. בכל חצי שעה, לערך, שואגים הם כזו שאגה. כל היום 

 הם שואגים. אז פעם אחת דברו, משום כך אינם אריות?!"
 אכן כן! משום כך אינם אריות!

 . נקודה.כי אריה אינו מדבר
 ואם פעם אחת דבר, אינו אריה!

והנמשל, מובן. עבד ה', אינו חוטא ולו פעם אחת. ואדם חכם, אינו עושה מעשה 
 שטות ולו פעם אחת. ובפעם אחת, מתגלה מהותו!

 -ובענין זה 
"אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שמשתי אותו 

ששמש עשו את אביו. אני, בשעה שהייתי משמש  -אף לא אחוז אחד!  -אחד ממאה 
את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים, ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא 
בבגדים נקיים. אבל עשו, בשעה שהיה משמש עת אביו לא היה משמשו אלא בבגדי 
מלכות! אמר: אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות!" (בראשית רבה 

 ז).סה, ט
ונעיר, שאביו היה עיוור, ולא ראה באלו בגדים הוא משמשו! לא עשה זאת אלא 

 לכבודו!
קוראו אביו, ומורהו: "שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד" 
(בראשית כז, ג). והיו לו בגדי החמודות, שספרו במדרש (הובא בפרוש הברטנורא, 

הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ומצוירות בראשית כז, טו) "שהן 'כתנות עור' שעשה 
בהן כל החיות שבעולם, וכשהיה נוגע באותה צורה היתה החיה באה לפניו ועושה בה 
כרצונו. ונפלו ליד נמרוד, וכשהרגו עשו עברו לרשותו. ועתה, כשנשלח להביא ציד, 
! מדוע לא נטל עמו את הבגדים שיעזרוהו בצידו? כי האב אמר לו ליטול חציו וקשתו

 איזה כבוד אב!
ואמרו (בתנחומא תולדות יא): כיון שיצא עשו לצוד שלח הקדוש ברוך הוא עליו 
שטן ולא הניחו לצוד עד שיבוא יעקב ויטול את הברכות. כיצד, היה עשו רץ וצד צבי 
וקושרו ומניחו, ורץ ותופס אחר וקושרו ומניחו, והשטן מתירן ומבריחן, והיה עשו בא 

הם. וכך עשה ב' או ג' פעמים והיה מגלגל בשעות עד שבא יעקב ולא היה מוצא אחד מ
 ונטל את הברכות.

נעיין: הרי נשלח לצוד, וצד. יסתפק בצבי אחד! כמה אוכל האדם! וביחוד לאחר 
שראה שהקודמים הותרו באורח פלאי, יקח האחד וישוב! אבל ראוי שהמגש יהיה 

 עמוס, לכבוד האב, ועבור זה, כדאי לטרוח כל כך!
ניחא, אבל כשראה שהצבאים משתחררים ובורחים, דרך בדוקה לפניו: "משל 
לצייד שצד צפורים, אם ראשון ראשון משבר כנפיו, משתמר. ואם לאו., אין משתמר" 

 ולא יברחו. ,ובין נד ע"ב). ישבור רגלי הצבאים(ער
 אבל אין זה נאה להביא לאבא צבאים בעלי מומים!

ץ, התאכזב והתחיל מחדש, שוב ושוב. כמה היש לנו מושג כמה טרח ויגע ור
 מתוסכל היה!

וממשיך המדרש: "וכיון שנכנס הרשע, התחיל קורא לאביו בזדון: "יקום אבי ויאכל 
מציד בנו" (בראשית כז, לא), והכתוב אומר עליו: "בבוא רשע, בא גם בוז" (משלי יח, 

 -ג), "יקום אבי", היה גוזר עליו" 
 איפה ה"בבקשה", כי יעקב אמר "קום נא" (בראשית כז, יט. וברש"י שם כב)!

מה רוצים ממנו?! מי כבד את אביו כמותו, כמה טרח ויגע, אז שכח לומר 
 "בבקשה"!

 אבל המכבד באמת, אינו "שוכח"!
כמה נוקב משל המדרש (במדבר רבה יח, יז). [על דואג ואחיתופל, ראשי הסנהדרין 

ה מלא תבן, ואין אדם יודע מה בתוכו. לימים התחיל התבן מבצבץ בדורם] לבית שהי
 מבין הסדקים, וידעו הכל שהוא מלא תבן!

 נורא, ונחנו מה!
(והגדת)

 בדרך הדרוש  
משמרתי מצותי חקותי  וישמר בקלי אברהם שמע אשר עקב

 כו, ה)( ותורתי 
 אברהם קיים אשי רב ואיתימא רבא בגמ' (יומא כח, ב) אמר

 שבכתב תורה אחת תורתי שנאמר תבשילין עירובי אפילו אבינו
 ערוב נקט אמאי הקשה ישנים פה"  בתוספות שבעל תורה ואחת

תירץ יעקבובעיוןהמצוות?מכלטפיהיאקלהוכיתבשילין
 הואיל לשבת ט"מיו לבשל דמותר סו) (בפסחים דאמרינן משום

 להכנסת ראשון שהיה אבינו ואברהם אורחים, מיקלעי ואי
 קיים ה"ואפ תבשילין לעירובי צריך אפ"ל דאינו כ"וא אורחים

 אותו.

(כז, כז) ה'  ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה ויאמר ויברכהו
בגמרא תענית (כט.) אר"י משמי' דרב כריח שדה של תפוחים, 

' כתבו, יש מפרשים תפוחים כריח אתרוגים. יש להבין ובתוס
למה אתרוגים.  וי"ל עפ"י מש"כ רש"י עה"פ "עץ פרי עושה פרי" 
שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא "ותוצא 
הארץ וגו' ועץ עושה פרי" ולא העץ עצמו כפרי. לפיכך כשנתקלל 

לה.  והנה בגמ' האדם על עוונו נפקדה גם היא על עוונה  ונתקל
סוכה (לה, א) ת"ר פרי עץ הדר איזו עץ שטעם עצו ופריו שוה, 
הוי אומר זה האתרוג. נמצא מוכח שבעץ האתרוג לא שינתה 
האדמה אלא הוציאה עץ פרי. ובזה מיושב, שהיה קשה לגמרא 
איך אמר יצחק כריח שדה אשר "ברכו" ה', הרי האדמה נתקללה 

ועל זה תירצה כריח של על שלא הוציאה עץ כטעם הפרי, 
תפוחים, וכפי הי"מ בתוספת שהכוונה על אתרוגים, ששם אכן 
 לא שינתה וזהו אשר ברכו ה'                                                             
 (טללי אורות)

 
 מושבך יהיה הארץ משמני הנה אליו ויאמר אביו יצחק ויען

 (כז, לט) מעל השמים ומטל
 עד יון של איטליא זו' וגו מושבך יהיה הארץ משמני י"ברש

 י"לרש קשה שהיה לפרש ויש. בזה ל"ז י"רש בעי מה וקשה. כאן
 משמני המקום ואיה כלום שייר ולא ליעקב ניתן הארץ כל הלא
 מטל האלקים לך ויתן ליעקב אמר כבר הלא לעשו שנתן הארץ

 דהנה. יון של איטליא זו י"רש פירש לכך. הארץ ומשמני השמים
 ירד פרעה בת את שלמה שנשא בשעה שבת במסכת איתא

 וזהו רומי כרך עליה ונבנה שרטון בה ועלה בים קנה ונעץ גבריאל
 ההוא בעת ארץ איטליא היתה לא כן אם. שם עיין יון של איטליא
                                 :יעקב ברכת בכלל היה ולא יצחק שבירך בשעה

 .(חנוכת התורה)
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ל בֵּ  הֹוִמי ין ְיהּוִדי ְלגֹויַהֶהְבּדֵ ל ּתְ יֹוֵתר , הּוא ֶהְבּדֵ
ין ָאָדם ִלְבֵהָמה ל ּבֵ ר ִלְמֹצא ּגֹוִים ֵמַהֶהְבּדֵ . ָאְמָנם ֶאְפׁשָ

ֶחֶסד ּוְבֶעְזָרה ַלזּּוַלת, ֲאָבל ֵאין  עֹוְסִקים ּבְ טֹוִבים ׁשֶ
ִנים.  ּוְ א ְלטֹוַבת ַעְצָמם ִמְתּכַ ָרָתם ַלֲעׂשֹות טֹוב ֶאּלָ ַמּטְ

ל ְצָדָקה ָוֶחֶסד ָאְמרּו ֲחַז״ל: ּכָ מֹו ׁשֶ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ּכְ ׁשֶ
ֱאַמר ״ְוֶחֶסד  ּנֶ ל ּבֹו, ׁשֶ ּדֵ א ְלִהְתּגַ ין ֶאּלָ ין, ֵאיָנם עֹוׂשִ עֹוׂשִ

את״. ים ַחּטָ  ְלאּוּמִ

הּוא  ׁשֶ יֹוֵתר, ּכְ רּוַע ּבְ ת זֹאת ְיהּוִדי, ֲאִפילּו ַהּגָ ְלֻעּמַ
ָרתֹו ַלֲעׂשֹות ַרע, וּ  וֹ נוֹ צְר חֹוֵטא ֵאין  א ַמּטְ ֵאין ֶזה ֶאּלָ

ר  ֵמֲחַמת ּבֵ ְצרֹו ִמְתּגַ ּיִ י ִהיא ׁשֶ ָעָליו. ֲאָבל ְרצֹונֹו ָהֲאִמּתִ
רּוַע  הּוִדי ַהּגָ ַהּיְ ַלֲעׂשֹות ַרק טֹוב. ּוְכַמֲאַמר ָהעֹוָלם, ׁשֶ

יֹוֵתר.  יֹוֵתר טֹוב הּוא ֵמַהּגֹוי ַהּטֹוב ּבְ ״ה ּבְ ּבָ ם ַהּקָ לֹא ְלִחּנָ
ם  ַעל ׁשֵ ָאַמר ַהּבַ מֹו ׁשֶ אֹוֵהב אֹוָתם ַאֲהָבה ֲעצּוָמה, ּכְ

מֹו טֹוב, ַהְלוַ  יֹוֵתר, ּכְ דֹול ּבְ יק ַהּגָ ּדִ אי ָהִייִתי אֹוֵהב ֶאת ַהּצַ
ם הּוא  י ּגַ יֹוֵתר, ּכִ רּוַע ּבְ הּוִדי ַהּגָ ״ה אֹוֵהב ֶאת ַהּיְ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ֶעֶצם טֹוב.  ּבְ

ֵעת ָאְמרֹו  ַעם ּבְ ּפַ אְרִדיְטׁשֹוב ׁשֶ ר ַעל ָהַרַה״ק ִמּבַ ְמֻסּפָ
ְרכַּ  ג ַעל ּבִ ּלֵ ַחר ּדִ ַ ת ַהׁשּ ְרּכַ ִני ּגֹוי״, ְוָאַמר ּבִ ּלֹא ָעׂשַ ת ״ׁשֶ

י  ִקְרּבֹו, ּכִ ר ּבְ ּבַ ָנתֹו ָהָיה ִלּבֹו ָהָיה ִנׁשְ ְ ר ֵהִקיץ ִמׁשּ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ׂש  ָבר טֹוב. ִנּגַ ַעְצמֹו ׁשּום ּדָ ֹגֶדל ַעְנְוָתנּותֹו לֹא ָמָצא ּבְ ּבְ

ָכל זֹ ם ּגֹוי, ָאַמר ּבְ יט ַהחּוָצה ְוָרָאה ׁשָ את ֶאל ַהַחּלֹון ְוִהּבִ
ק ּוֵבַרְך  ְמָחה לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַאּפֵ י, ּוֵמרֹב ׂשִ ּגֹוי ֵאיֶנּנִ
הּוא  ב ׁשֶ ָכל ַמּצָ לֹוַמר ּבְ ִני ּגֹוי. ּכְ ּלֹא ָעׂשַ ָרָכה ׁשֶ ֶאת ַהּבְ

מֹוַח  ל ְיהּוִדי ִלְרקֹד ְוִלׂשְ ִני ּגֹויָיכֹול ּכָ ּלֹא ָעׂשַ  .ׁשֶ

ה'ְוָכְך ְמָבֵאר הַ  ַמח מֹׁשֶ ְוָידֹו ֹאֶחֶזת סּוק: ֶאת ַהפָּ  'ִיׂשְ
ו ֲעֵקב ֵעׂשָ ל ּבַ ָקֵצהּו ַוֲעֵקבֹו ׁשֶ ל ַיֲעקֹב ֹאֶחֶזת ּבְ , ָידֹו ׁשֶ

ׁש ֵאֶצל  ּיֵ יֹוֵתר ׁשֶ ְגַמר ַהּטֹוב ּבְ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ לֹוַמר ּבְ ו, ּכְ ֵעׂשָ
יֹוֵתר  רּוַע ּבְ הּוִדי ַהּגָ יְּ ׁש ּבַ ּיֵ ם ַמְתִחיל ַהּטֹוב ׁשֶ ו, ׁשָ ֵעׂשָ

ְבֵני ַיֲעקֹ ּבִ  ב.ׁשֶ

 פלהכמערת המ
ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי 

 (יומא כח, א)מפסוק זה למדו חז"ל  .ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי
 .ששמר אברהם אבינו כל התורה כולה

האחרונים איך היה מותר לאברהם  והקשו
 . )1לשמור שבת, הרי נכרי ששבת חייב מיתה

 לילה אחר היום
י איסור שביתה : כמתרץ )נח(פרשת בפנים יפות 

בנכרי לומדים מפסוק "יום ולילה לא ישבותו", 
קודם יום ואחר כך לילה, נמצא שאם עשו מלאכה 

ובמוצאי שבת לא שבתו יום שלם, כי בערב שבת 
  בשבת היום הולך אחר הלילה.

 שניים שעשאוה
ספרו בית האוצר ערך אבות ב(הגאון רבי יוסף ענגיל 

מתרץ כי עשו מלאכה יחד עם עוד אחד,  אות כג)
שמדין שבת שניים שעשאוהו פטורים, אבל 

 בפועל שביתה לא שבתו.
 בשליח

כתבו לתרץ, שהיו עושים  בשם הגר"י סלנטר
מלאכה ע"י שליח, והנה לגבי עבירה הדין ש'אין 
שליח לדבר עבירה' ואין העבירה נחשב על 
המשלח, אבל לגבי שליחות נכרי יכול להיות שליח 

 לנכרי חבירו.
 לבשו ציצית

בשם רבו החתם סופר  (סנהדרין נח, ב)מהר"ם שיק 
הביא לתרץ, כי יצאו לרשות הרבים בד' כנפות עם 
ציצית, ואם ישראל הם הרי הציצית חלק מהבגד 
ואין משוי, אבל אם בני נח הם הרי פטורים מן 

  .הציצית 
 

כבר דנו האחרונים אם האבות היה להם דין בני נח או  )1
ה דן באריכות בענין זת דרכים (דרוש ב) שישראל, ובפר

 רבים מן האחרונים .שזה מחלוקת הראשוניםומסיק 
נקטו שהאבות עצמם הסתפקו בזה אם דינם כבני נח או 
ישראל [וחלק מן התירוצים באו לבאר כיצד יצאו מידי 

  ספק בשמירת שבת].



 

 

ברש"י:  ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ... ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת ה'.
. היצר הטוב והיצר הרע תמיד ‘ 

מתרוצצים ביניהם, ואף שלפעמים היצר הרע גובר, 
 תגבר בסוףשממי  -‘ בסופה אבל התכלית 'מה יהא

 (קול שמחה) .הוא המנצח
  

ברש"י: 'כשזה קם זה נופל, לא  .ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ
נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים'. צור מרמז 
למקור התאוות והמדות רעות, 'לא נתמלאה צור אלא  

ה באים ה הם' מחורבן המחורבנה של ירושלי
 (אמרות משה) התאוות ומדות רעות.

  
ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר. פירש הרה"ק מרוזין בג' אופנים: א) 

עושה ה'  -  שמתגאה ומחזיק עצמו למי 
את מי  - להקטין אותו. ב)  - פעולות, 

 ) מי שקטן בעיני עצמו. ג - הוא עושה גדול, 
כדי שיחזיק עצמו  - הרבה צריך לעבוד,  - 

 (נר ישראל) בשפלות.
  

כאשר בני ישראל  ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו.
מעשה  - , אז  -עוסקים בתורה 

שמלאכתם נעשית על  - ידיו שצריך לפרנסתו, 
 (דגל מחנה אפרים) ידי אחרים.

  
.ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶת הואיעקב  ָּבא ָאִחי

אתה עשו מרמה אותי תמיד שצדיק כמו ש, 
אתה, כך יעקב מרמה אותי שאינו צדיק, לכן 

 (ייטב לב בשם זקינו הישמח משה) .

 

רות כשהיא בשמחה ילה עושה פיתפה
 והתלהבות

ּתֹו. ר ִיְצָחק ַלה' ְלֹנַכח ִאׁשְ ְעּתַ ֵרׁש ַרׁשִ  ַוּיֶ לֹו "י: 'ּפֵ
ה ְצִריָכה ִלְהיֹות '. ְולֹא ָלהּ  ִפּלָ י ִהּנֵה ַהּתְ ֵיׁש ְלָפֵרׁש ּכִ

ּוְבִהְתַלֲהבּות ְמָחה ׂשִ י, ּבְ ַעל ֶהָעַבר "ת ְלהֹודֹות ְלַהׁשֵ
ׁש ַעל ֶהָעִתיד ַעְצבּות לֹא ֲאָבל , ּוְלַבּקֵ ל ּבְ ּלֵ ִאם ִמְתּפַ

תוֹ  ְתִפּלָ רֹות ּבִ ה ּפֵ ׁש . ַיֲעׂשֶ ים ְלַבּקֵ ׁשִ ֶדֶרְך ַהּנָ ְוָידּוַע ּדְ
ה  ָ ָהִאׁשּ ָמָרא ׁשֶ ּגְ ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ ְבִכיָּה ּכְ ַרֲחִמים ּבִ

ְמָעָתּה ְמצּוָיה ךְ , ּדִ ָלה ּכָ ּלְ ם ִרְבָקה ִהְתּפַ ָתם ּגַ , ּוִמן ַהּסְ

ָתהּ ֲאָבל ִיְצָחק הִ  ִפּלָ ְמָחה ֵהֶפְך ִמּתְ ׂשִ ּבְ ל ּלֵ ְוֶזה . ְתּפַ
רּוׁש  ּתוֹ "ּפֵ ת  "ְלֹנַכח ִאׁשְ ִפּלַ לֹוַמר ֶנֶגד ְוֵהֶפְך ִמּתְ ּכְ
ּתוֹ  ְוָקא ְולֹא ָלהּ  - "ַויֵָּעֶתר לֹו ה'"ְוָלֵכן , ִאׁשְ , לֹו ּדַ

ְמָחה ּוְבִהְתַלֲהבּות ׂשִ תֹו ָהְיָתה ּבְ ִפּלָ ּתְ ְגַלל ׁשֶ  .ּבִ
 )להרה"ק רבי ישראל מרוזין קדישין(עירין  

ו ֵהם ְרָאיָ  ַאְבָרָהם הֹוִליד ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ה ׁשֶ
 ֶאת ִיְצָחק

ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד   ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ
ְּבַרִׁש"י: 'ַעל ְיֵדי ֶׁשָאַמר ִיְצָחק ֶּבן  ֶאת ִיְצָחק.

ַאְבָרָהם ֻהְזַקק לֹוַמר ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק, 
ְלִפי ֶׁשָהיּו ֵליָצֵני ַהּדֹור אֹוְמִרים ֵמֲאִביֶמֶל 

ָרה' ְוכּו'. ֵיׁש ְלַדְקֵּדק, ֵמֵהיָכן ִּדְּיקּו ִנְתַעְּבָרה ׂשָ 
א  ַהֵּליָצִנים לֹוַמר ֶׁשֵּמֲאִביֶמֶל ִנְתַעְּבָרה, ֲה
ַאְבָרָהם ָיכֹול ָהָיה ְלהֹוִליד ֶׁשֲהֵרי הֹוִליד ֶאת 
ִיְׁשָמֵעאל, ְוִאם ָהִעּכּוב ִמַּצד ָׂשָרה, ַמה הֹוִעיל 

א ֶאָּלא ַטֲעַנת ַהּלֵ  ֲאִביֶמֶל ָלֶזה? יָצִנים ָהְיָתה ִּכי 
ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ֲהָפִכים ְּבֶאָחד, ָלֵכן ָהָיה ָקֶׁשה 

ן  ֶׁשִּמָּדתֹו ַּפַחד ּוְגבּוָרה, הּוא  ִיְצָחקְלַהֲאִמין ׁשֶ  ּבֶ
ֶׁשִּמָּדתֹו ֶחֶסד, ַעל ֵּכן ָטֲענּו ֶׁשֵּמֲאִביֶמֶל  ַאְבָרָהם

ִנְתַעְּבָרה. ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָראּו ֶׁשִּיְצָחק הֹוִליד ֶאת 
ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו ֶׁשֵהם ְׁשֵני ֲהָפִכים, ִמָּכאן ָהְיָתה ְרָאָיה 

. ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחקמּוַכַחת ֶׁשִּיָּתֵכן ַּגם ׁשֶ 
ה ּתֹוְלדֹתְוֶזהּו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י  'ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו  - ְוֵאּלֶ

ָהֲאמּוִרים ַּבָּפָרָׁשה', ְּכלֹוַמר ֶזה ַההֹוָכָחה 
 ֶׁש"ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם".

לכאורה  .ַוֹּיאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַל ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבֹכָרה
וצריך , הבכורה את ביזה והלך שקם שבזה משמע

 לכאורה הבזיון היה במה שמכר. וישלהבין שהרי 
 לעשיו לפי מה שכתוב בגמרא שאחזו לפרש

והיה צריך לאכול, לכן מכר את הבכורה  בולמוס
כי היה בסכנה. ועל פי זה יוקשה מדוע כתוב 
"ויבז עשיו את הבכורה" הרי מכר אותה מחמת 

(חולה הנוטה בסכנה, אלא שהדין הוא ששכיב מרע 
קיימת, אבל אם קם שנתן נכסיו מתנתו למות) 
ו יכול לחזור בו ממתנתו. אם כן מבואר לימח



 

 

הפסוק, שבעצם המכירה לא היה בזיון שהרי מכר 
מחמת סכנה, אבל לאחר ש"ויאכל וישת" ויצא 
מכלל סכנה היה צריך לחזור מהמכירה, אבל הוא 
"ויקם וילך" שלא איכפת לו מהבכורה, הרי מכאן 

 ש"ויבז עשיו את הבכורה".
 )להגה"ק רבי יהודה אסאדרי״א (דברי מה 

ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעקֹב ְּבָנּה ֵלאמֹר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת 
 וגו'ָאִבי ְמַדֵּבר ֶאל ֵעָׂשו ָאִחי ֵלאמֹר ָהִביָאה ִּלי ַצִיד 

איך שמעה לכאורה . ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ה' ִלְפֵני מֹוִתי
לפני ה'" הרי לא  שיצחק אמר "ואברככה רבקה

עשו. ויש  אלכשדבר יצחק מצינו זאת בדברי 
לי ְוצּוָדה "לומר שיצחק רמז זאת בדבריו כשאמר 

, שהיה יכול לומר וצד לי ֵצד, נמצא "ָצִידה
שבתיבת "וצודה" האותיות ו"ה מיותרים, 
ובתיבת "צידה" האותיות י"ה מיותרים שהם 

ל שאותיות שם הוי"ה, ורבקה הבינה את כוונתו 
לכן אמרה כי שמעה את יצחק אומר יצחק 

 ."ואברככה לפני ה'"
 )להרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ (עבודת ישראל  

ִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ֵּׁש אּוַלי ְיֻמ 
 .ַוֹּתאֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְת ְּבִני ְקָלָלה ְוא ְבָרָכה
אמנם חשש יעקב שיצחק לא  ,וצריך להבין

יברכו, אבל למה חשש שיקללו, כי הלא האב 
מרחם על בנו. ויש לומר דהנה כתיב "ארור משגה 
עור בדרך", ויש לפרשו בשני אופנים: א' 
שמדובר בעֵור ממש שמשגה ומטעה אותו, ב' 

לאדם עצה שאינה  נותןכמו שפרשו חז"ל ש
הפסוק כפשוטו, למד את . והנה יעקב לו הוגנת

לכן אמר אם אני מרמה את יצחק שהוא עֵור, 
קללת תעלה עלי "והבאתי עלי קללה" כלומר 

התורה שאמרה "ארור משגה עֵור". אך רבקה 
אמרה לו שלא יחשוש כיון שפירוש הפסוק הוא 
למי שנותן עצה רעה, לכן אדרבה, עצה טובה 

הראויים  שיבוא יעקב ויטול את הברכותלו היא 
  )קאאלהגה"ק הרבי ר' העשיל מקר (חנוכת התורה .לו

את מרן מהר"ש מבעלזא, מדוע  שאל משכיל אחד
אנו רואים שדרך רשעים צלחה כאשר לובשים 
בגדי עכו"ם מצליחים, השיב לו מרן זצ"ל בדרך 

צחות כי יעקב אבינו ע"ה בעת לקחו הברכות 
ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֵאת ִּבְגֵדי   כתוב מיצחק אבינו ע"ה

בבגדי התחפש ש. ֹבֵעָׂשו ְוגֹו' ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת ַיֲעק
כאשר מתחפשים בבגדי שעשו ומאז נהיה כזאת 

 עשו מצליחים.
 מ

אמת מגור לארץ  בפעם הראשונה שהגיע האמרי
ישראל, התלוה אליו בנו הבית ישראל שהיה אז 
צעיר לימים. ביום מן הימים כשראה הבית ישראל 
שאביו טרוד, נצל רגע שלא שם לב וחמק משם 
והלך לישיבת המקובלים של הספרדים כדי לשמוע 
שם דברי תורה. כאשר חזר, שאל אותו אביו להיכן 

מקובלים נעלם, ענה לו הבן: הלכתי לישיבת ה
לשמוע דברי תורה. ומה שמעת שם? שאל אותו 
אביו. הבית ישראל הבין שאין דעתו נוחה מכך 
שבחור צעיר ילך לשמוע דברי קבלה, על כן ענה 
בדבר פשוט ששמע שם. וכה אמר: רש"י אומר על 

" שמדבר לשון תחנונים ֹבֹל קֹול ַיֲעקַהּקהפסוק "
ָיקּום  "קום נא" אבל עשו לשון קנטוריא דבר "

גם בעשו מצינו לשון תחנונים, ". והקשו הרי ָאִבי
ַהְלִעיֵטִני  כשבקש מיעקב מנזיד העדשים אמר "

אמר האמרי אמת. כשראה  –". נו, א גוטע קשיא ָּנא
הבית ישראל שאביו נהנה, נענה בחריפותו ואמר: 

רשה לי ללכת, לא הייתי יודע אותה. אילו לא היית מ
נו... נו... התחייך האב, מצפה לשמוע את התירוץ. 

" אין ַהְלִעיֵטִני ָּנאש" –אמר הבן  –התירוץ הוא 
הכונה לשון בקשה, אלא כמו שנאמר בקרבן פסח 

שאינו מבושל לגמרי,  -כלו ממנו נא" "אל תא
כלומר כשבקש עשו מיעקב להלעיטו עדיין לא היה 

ַהְלִעיֵטִני ל מבושל כל צרכו, אך עשו אמר לו התבשי
אפילו שאינו מבושל לגמרי. ובזה מבינים גם  ָּנא

ורש"י אומר  ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזהלמה נאמר 
שזה היה תבשיל עדשים, והרי לכאורה עדשים 
לאחר בישולם צבעם ירוק, אך כיון שאלו לא 
נתבשלו לגמרי עדיין היה צבעם אדום. כשספר 
הבית ישראל את המעשה, אמר ששנה לאחר 
 מעשה זה בפרשת תולדות אמר אבי את הווארט

הזה לפני קהל חסידיו בפולין בשם מקובלי הספדים 
ירושלים, אז נוכחתי לדעת שאבי הסכים למעשה 

  שעשיתי.



 

 

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

ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ְׁשַנת תקצ"ג ִהִּגיַע ַרֵּבנּו ִלְנַמל ֵחיָפה, 
 ְוַכּפֹות ַרְגָליו ַּדְרּכֹו ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש.

 עלי יניח צדיק ראשו
ֵׁשַמע ִּביָאתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָּפְׁשָטה ְּבָכל ָהָאֶרץ, ְוָכל 
ַהִּיּׁשּוִבים ִהְתַאּוּו ֶׁשַרֵּבנּו ִיְקַּבע ֶאת מֹוָׁשבֹו ֶאְצָלם, 

ִהְׁשַּתְּדלּות ִמִּצָּדם ְלַבֵּקׁש ֶׁשַּיְׁשֵּכן ְּכבֹודֹו ְוָעׂשּו 
ְּבִעיָרם. ַאף ַרֵּבנּו ַעְצמֹו ֲעַדִין א ִהְכִריַע ֵהיָכן 
ְלִהְתַיֵּׁשב, אּוַלי ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש 
ְוַהִּמְקָּדׁש, אֹו ִלְצַפת ָׁשם ָהָיה ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ַהֶּמְרָּכִזי 

 אֹוָתם ָיִמים.ְּב 
ֵּביְנַתִים ִהִּגיָעה ִמְׁשַלַחת ֶׁשל ּתֹוְׁשֵבי 
 ְצַפת ּוִבְקׁשּו ֵמַרֵּבנּו ָלבֹוא ִעָּמם, ְלאֹור ָּכ
ָנְפָלה ַהַהְחָלָטה ְלִהְצָטֵרף ֲעֵליֶהם ְלֵעת 
ַעָּתה, ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְקרֹוָבה יֹוֵתר ְלֵחיָפה, 

ִליט ִאם ּוְלַאֵחר ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ַיְח 
 ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים.

ְּגבּול,  ָעהְד ִׂשְמַחת ּתֹוָׁשֵבי ְצַפת א יָ 
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהיּו ַרִּבים ִמְּפזּורֹות ָּגֻלּיֹות 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּלֵעת ִזְקנּוָתם ָעְזבּו ַהּכֹל 
ְוִהְתַיְּׁשבּו ִּבְצַפת, ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ֶאת 

ֲאִויר ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוַאף ֵׂשיָבָתם ְּבטֹוָבה ַּב 
ְלִהָּטֵמן ַּבֲעָפָרּה. ֵמֶהם ָׁשְמעּו יֹוְׁשֵבי ְצַפת 
ַעל ֹּגֶדל ּכֹחֹו ְוַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו, ִּבְפָרט 
ְּבכַֹח ִּדּבּורֹו, ֶׁשִאְמֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשָהיּו ֶנֱאָמִרים 
ְּבִהְתַלֲהבּות ֵאׁש קֹוֶדׁש ָהיּו ַמְלִהיִבים 

ֹות ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים ַוֲחִסידּות. ִּתְקָוָתם ָהְיָתה ִּכי ַאף ְלָבב
ִאם ַרק ְּתקּוָפה ְקָצָרה ִיְׁשֶהה ַרֵּבנּו ָׁשם, ָיִרים ָּבּה ֶאת 

 ֶקֶרן ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות ְוַרִּבים ֵיאֹותּו ְלאֹורֹו.
 ההתעוררות מדבורים פשוטים

ְמֻסָּפר, ִּכי ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשל ְׁשַנת תקצ"ד 
, [1]ֵּלל ַרֵּבנּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשַעל ֵׁשם ָהֲאִריַז"לִהְתַּפ 

ּוְבֹראׁש ַהָּׁשָנה קֶֹדם ַהְּתִקיעֹות ִהְתַאֵּסף ָקָהל ַרב 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִצּפּו ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ִלְׁשמֹוַע ִּדְבֵרי 

ַרֵּבנּו. ִּפְתאֹום ִנְכַנס ַרֵּבנּו ְלֵבית ִהְתעֹוְררּות ִמִּפי 
ַהְּכֶנֶסת ְוָעָלה ַעל ַהִּביָמה ּוָפַתח ְוָאַמר: 'ַרּבֹוַתי, רֹאׁש 

                                                      
ַהִּנְקָרא ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר"י ָהַאְׁשְּכַנִּזי, ֶׁשִהיא ָהְיָתה ֵּבית  [1]

 ַהְּכֶנֶסת ַהֶּמְרָּכִזי ִלְקַהל ַהֲחִסיִדים.

ַהָּׁשָנה ַהּיֹום ְוָצִרי ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה', ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים 
ת ֵאּלּו ֶׁשָּיְצאּו ִמִּלּבֹו ַהָּטהֹור ֶׁשל ַרֵּבנּו, ָגְרמּו ִהְתעֹוְררּו

ֶׁשָּגעּו ָּכל ָהָעם ִּבְבִכָּיה, ַעד ֶׁשַהְּׁשִליַח עד ה ָּב ַר ּכֹה 
א ָהָיה ָיכֹול ְלַהְמִׁשי [2]ִצּבּור. 

 האמונה שהכריעה
 ַרֵּבנּו ִהְתַעֵּנג ַעל ְקֻדָּׁשָתּה ְורֹוְממּוָתּה ֶׁשל ְצַפת, ַא
ִעם ֹזאת ֲעַדִין א ָּבא ִלְכַלל ַהְחָלָטה ְלִהָּׁשֵאר ָּבּה 

 ּפּור ַהָּבא.ְלָתִמיד, ַעד ַהִּס 
ְּבֶאָחד ִמְּיֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ְּכֶׁשָחַזר ַרֵּבנּו 
ֵמַהְּתִפָּלה, ָׁשַמע קֹול ִמַּגג ֶאָחד ַהָּבִּתים, ֶׁשִאָּׁשה 
קֹוֵראת ִלְבָנּה ְואֹוֶמֶרת לֹו: 'ְיַרְחִמיֵאל! ָאָּנא ֲעֵלה ֵאַלי 

, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאל ַהַּגג ַוֲעזֹר ִלי ְלהֹוִריד ֶאת ַהַּמְחָצלֹות
ִיְתַקְלְקלּו ֵמַהְּגָׁשִמים'. ָאַמר ָלּה ַהֶּבן: 'ֲהא ֶׁשֶמׁש ָנָאה 
ְמִאיָרה ַּבחּוץ, ַמּדּוַע ַּתְחְׁשִבי ֶׁשֵּיְרדּו ְּגָׁשִמים?' ָאְמָרה 

לֹו ָהֵאם: 'ֲהֵרי עֹוד ְמַעט ִיְהֶיה ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֶׁשּבֹו 
ַהְּגָׁשִמים, ּוַמְתִחיִלים  ִמְתַּפְּלִלים ּוְמַבְּקִׁשים ַעל

ְלַהְזִּכיר ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים, ַוֲהֵרי ה' ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ְוֵתֶכף ְיֻקַּבל ְּתִפָּלָתם ְוִיְפַּתח ה' ָלֶהם 

 ֶאת אֹוָצרֹו ָלֵתת ְמַטר ָהָאֶרץ'. 
ָּבא ְלֵביתֹו ְוָאַמר ַרֵּבנּו ִהְתָּפֵעל ְמאֹד ֵמַהְּדָבִרים ּוְכֶׁש 

ָלַרָּבִנית: 'ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשָאנּו ִנְׁשָאִרים ָלגּור ִּבְצַפת!' 
ֶׁשָהיּו ֵּבין ָהֵאם ַלֵּבן,  ְוִסֵּפר ָלּה ֶאת ַהִּדין ּוְדָבִרים
ְוָאַמר: 'ִאם ֵאּלּו ֵהם ַאְנֵׁשי ְצַפת, ַּבֲעֵלי ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה 

י ִעָּמֶהם ּוֵביֵניֶהם ֲאִני רֹוֶצה ּוְתִמיָמה ָּכזֹאת, ְיִהי ֶחְלִק 
 .[3]ָלגּור'

 ַהֲחִסידּות ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל (ַּדף קמו). [2]
 ּתֹוְלדֹות ָהַעִלָּיה ַהֲחִסיִדית. [3]
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת תולדות

 
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד 

 את יצחק" (כה, יט)
האור החיים הקדוש מביא בשם 'יש מפרשים' שיצחק אבינו 

 נעקד בעל כרחו, וזו היא שיטת ה'אבן עזרא' בפרשת וירא.
יצחק עשה זאת ברצון  ישבוודאאולם האוה"ח הק' חולק על זה 

ויצחק  ,מסירות נפשבינו הכניס בו כוח של השלם, כי אברהם א
 למד מאביו לעשות מצוות ומעשים טובים. 

וזה פירוש הפסוק 'ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד 
את יצחק', שהרי מצוות ומעשים טובים נקראים 'תולדות' וכמו 
שאמרו חכמינו אצל נח 'עיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות 

תולדות יצחק בן  ומעשים טובים', וזה הפירוש גם כאן 'ואלה
אברהם' שגם במעשים טובים הנקראים תולדות היה יצחק בנו 
של אברהם, והתנהג כמוהו, שהרי 'אברהם הוליד את יצחק', 
שאם אברהם הוא המוליד, אז בטוח שגם בנו כמותו, במצוות 

 ומעשים טובים. 
 

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד 
 את יצחק וכו'" (כה, יט)

 רש"י יעקב ועשו האמורים בפרשה.ופירש 
ונראה בפשטות על פי מה שפירשו המפרשים שלכן ילדה רבקה 
תאומים אחד צדיק ואחד רשע, שמצד יצחק שהיה צדיק בן 
צדיק ילדה את יעקב הצדיק, ומצד רבקה שהייתה צדקת בת 
רשע ילדה את עשו הרשע. וזה שאמר הכתוב "אלה תולדות 

ועשו האמורים בפרשה", מזה יש  יצחק בן אברהם" היינו "יעקב
הוכחה ש"אברהם הוליד את יצחק", כי אם מאבימלך נתעברה 
שרה, אם כן הייתה צריכה שרה להוליד תאומים, אחד רשע בגלל 
אבימלך ואחד צדיק בגלל שרה, ולא ילדה אלא אחד, סימן 

 שאברהם הוליד את יצחק. 
 (במשנת דר' אליעזר)

 

עקרה הוא  "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי
 ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" (כה, כא)

אפשר לבאר הפסוק, דהנה איתא במדרש דלא נפקדה רבקה עד 
עשתה  תפילתנושהתפלל עליה יצחק, כדי שלא יאמרו לבן ובניו 

פירות, שהרי בירכו את רבקה כשהלכה עם אליעזר, (בראשית 
זו כד, ס) ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה. אכן טענה 

היתה שייכת רק אם רבקה היתה יולדת מיד כשנישאה ליצחק, 
אבל לאחר ששהתה כ' שנים ולא ילדה, לא שייכי הכא טענת לבן 
ובניו וממילא יכלה כבר ללדת, וזה היתה תפלתו של יצחק, 
ויעתר יצחק לה', יצחק התפלל אל הקב"ה, לנוכח אשתו, אמאי 

סתום טענתם של אינו נותן לה פרי בטן, דאם הטעם הוא כדי ל
לבן ובניו, כי עקרה הוא, הרי 
רבקה עקרה כבר עשרים 
שנה ולא שייך טענתם, לפיכך 
ויעתר לו ה' ומיד ותהר רבקה 

 אשתו. 

 "ויעתר לו ה'" (כה, כא)
ברש"י 'לו ולא לה שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק 

 בן רשע'. 
שנעתר ה'  ההכוונתימא הרי שניהם על דבר אחד התפללו, ומה 

 לו ולא לה, הרי שניהם נענו. 
ויש לומר, שיצחק שהיה צדיק בן צדיק ונתגדל בביתו אברהם 
אבינו, לא היה מכיר כל כך את הרע, לכן כשהתפלל על בנים לא 
פירש בקשתו שיהיו בניו צדיקים ולא רשעים, אבל רבקה 

בת בתואל אחות לבן, ומקומה אנשי רשע, ידעה  השהיית
לה בנים צדיקים ולא רשעים,  ועל זה אמר 'לו להתפלל שיהיו 

ולא לה', ואם תאמר הרי שניהם לאותו דבר התפללו, לכן אמר 
'שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק' שלא ביקש על בנים צדיקים, 
'לתפלת צדיק בן רשע' שכן פירטה בקשתה והתפללה על בנים 

 (אמרי דעת)  צדיקים. 
 

 "ויעתר לו" (כה, כא)
א לה שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת ברש"י לו ול

 צדיק בן רשע לפיכך לו ולא לה.
ולכאורה הרי רבקה היא נקבה ולמה כתוב "צדיק בן רשע" בלשון 

 זכר, צריכים לכתוב צדקת בת רשע.
 ועוד התיבות שמסיים רש"י "לפיכך לו ולא לה" מיותרות.

ממקומו ויש לומר שקשה לרש"י למה אברהם היה צריך ללכת 
כדי להוליד כי משנה מקום משנה מזל, וליצחק היה די בתפילתו, 
לזה מתרץ רש"י "לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק" זה 
יצחק, "לתפילת צדיק בן רשע" זה אברהם, ורש"י מסיים 

 "לפיכך" מפני סיבה זו, גם ביצחק ורבקה, "לו ולא לה".
 (גן רווה)

 

אם כן למה "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר 
 זה אנכי" (כה, כב)

עוברת על פתחי  הכשהייתברש"י רבותינו דרשוהו לשון ריצה 
תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת עוברת על פתחי 
עבודת אלילים עשו מפרכס לצאת. רבקה ידעה דכל תכלית 
השידוך שלה עם יצחק הוא להמשיך דרך אביו בעבודת השי"ת 

", לכן כשעברה על ךאלוקיי ה' לפרסם בכל העולם את ה"אנכ
פתחי תורה ועל פתחי ע"ז חשבה בדעתה דמיירי כאן באחד 
שהיום יעסוק בתורה ולמחר יעבוד ע"ז ח"ו, ותאמר אם כן למה 

" אם הוא רץ ךאלוקיזה "אנכי", מה התועלת בפרסום ה"אנכי ה' 
 גם לפתחי ע"ז, ואפשר דלא הגיע השידוך לתכליתו האמיתי.

 (שיח יעקב יוסף)
 

״ויתרוצצו הבנים 
 בקרבה״ (כה, כב)

 הכשהייתמפרש רש״י: 
 –עוברת על פתחי עכו״ם 

עשו מפרכס לצאת״. מדוע 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת תולדות

 
מובן, שכן  –כשעברה ליד בית המדרש לא יכול היה יעקב לצאת 

כשעברה ליד בית  עשו חסם את דרכו, אך מדוע לא יצא עשו
 עבודה זרה? מי עיכבו מלצאת?

פירש רבי שלמה קלוגר: בלי יעקב לא היה לעשו שום רצון לצאת 
לעולם, שכן מה יעשה שם בלעדיו? עם מי יאבק ולמי ימרר את 

 החיים...?
 

 "ותלך לדרוש את ה'" (כה, כב)
 "לדעת מה תהא בסופה" (רש"י).

הנה כל ימי חיי האדם, היצר נלחם בתוכו. ורבקה סבורה הייתה 
כי בריה אחת היא בבטנה אלא שהיא נלחמת ביצר, לכן פעם היא 
כך ופעם כך. הלכה לדרוש "מה תהא בסופה", מי יגבר על מי 
בסוף המאבק, מי יהיה אחרון המנצח ככתוב: "והיה עקב 

לה: שני  תשמעון" הכל הולך אחרי העקב, הסוף. אולם נאמר
גויים בבטנך. אחד צדיק מתחילתו ועד סופו והשני רשע 

 (ר' בונם מפשיסחא)  מעיקרו. 
 

 ״ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה״ (כה, כז) 
דרש בעל ׳מנחת אלעזר׳: פעמיים נכתב ׳איש׳ אצל עשו שכן 

שמים ומדקדק במצוות -פנים של ירא –פרצופי׳ -היה ׳דו
וץ, בשדה. לא כן יעקב, היה רק שהראה ליצחק ופנים אחרות בח

 ״איש תם״... –איש אחד 
 

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה 
 אוהבת את יעקב" (כה, כח)

כאן רמוז הא דתנן כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל הדבר 
בטלה אהבה, וכל שאינה תלויה בדבר האהבה מתקיימת. על כן 

כתיב 'ויאהב' יצחק שאהב את עשו בשביל ענייני עולם הזה, 
לשון עבר, כי כשלא הביא ציד בטלה האהבה. 'רבקה אוהבת את 

'אוהבת', שאוהבת  הכתוב יעקב' בשביל עולם הבא הנצחי, אומר
 .תמיד

וזהו מוסר גדול שלא יאהב האדם ענייני עולם הזה באהבה רבה 
, אבל התורה והמצוות, 'אהבתי תורתך כל היום היא רב וחשק

 ש)(השל"ה הקדו  שיחתי'.
 

"ויאמר עשו הלעיטני נא מן האדום האדום 
 הזה" (כה, ל) 

כיון שבאותו היום נפטר אברהם אבינו והיו הכל שרויים באבלות, 
נתבייש עשו לומר, כי תאב הוא לאכול מן העדשים, שהוא מאכל 
אבלים. לבל יאמרו: הכל מתאבלים אחרי סבא והוא להוט אחרי 
האכילה! לפיכך העמיד פנים כאילו איננו יודע כלל שאלו הן 

מר: תן נא לי מן המאכל עדשים וכי יום של אבלות הוא היום, וא
האדום הזה. אך מיד נמלך בדעתו והרהר, הלא עם טעימת הכף 
הראשונה אהיה מוכרח להכיר בעדשים ותהיה זו בושה, שאינו 

שפוך את  -עוסק באבלות ככל השאר, לפיכך אמר: "הלעיטני" 
הנזיד לתוך פי, כדי שלא 

ואינו  - יראה ולא ידע מה הוא אוכל, מתוך נימוק: "כי עייף אנכי"
 (בית הלוי) עוצר כח להגיש את הכף במו ידיו אל פיו...

 

"ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא 
 מאה שערים ויברכהו ה" (כו, יב)

שהתייגע יצחק בעבודת  –לכאורה צריך ביאור, דאם ויזרע 
הארץ, מה וימצא שייך כאן, הרי "מציאה" באה שלא בעמל 

שת יום טוב' מסיגעט זי"ע שאכן, וביגיעה, ומבאר הרה"ק ה'קדו
בפועל היה ויזרע יצחק, אך מכל מקום, כשבא למעשה וראה 
מאה שערים, החשיב את כל יבולו כ'מציאה' גרידא, וכמתנת 
שמים שבירכו ה', ולא הסיח דעתו שברכת ה' היא תעשיר וכל 

בזיעת אפך תאכל  –ענין ההשתדלות אינו אלא 'גזירת עליון' 
'מאה שערים' באו לו כ'מציאה'  –גופא לחם, אבל הפרנסה 
 (באר הפרשה) במתנה מן השמים...

 

״ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא 
 מאה שערים ויברכהו ה׳״ (כו, יב)

מדוע רק בסוף הפסוק נאמר שברכו ה׳, ולא מיד בתחילתו, ובכך 
 היתה מדגישה לנו התורה כבר בתחילת הפסוק שכל ברכתו מה׳ 
הוא? אלא הטעם הוא, שאם היה יצחק אבינו מצליח בזריעתו 

אנשי המקום או אפילו פי שניים או שלושה ממה  כפי שאמדוהו
שהיה נראה להם שיצא מעבודת הקרקע שלו, אזי היו אומרים 
הבריות שהצלחתו נבעה מזיבולו הטוב, ומהשקאתו המתמדת 
ומכושר פעולתו, אולם כשראו שהתברך פי מאה, בזה אף אחד 
לא יכול להכחיש את המוחש שברכה והצלחה עצומה כזו היא 

ה' יתברך. לכן כתבה התורה את התיבות "ויברכהו ה'" אך ורק מ
בסוף הפסוק, שרק לאחר שראו את היבול הרב, כולם הודו 

 (עונג השולחן) ואמרו ויברכהו ה'. 
 

 "ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה" (כו, לה) 
מדרך העולם הוא שהחמות שונאת את כלתה ואחר כך תניע לב 

 בעלה שגם הוא ישנא אותה. 
ק הכתוב והקדים את יצחק לרבקה, שלא תאמר לכן דקד

שרבקה היא שהניעה את לבו לשנוא אותן, אלא הוא מעצמו 
 שנאן על שהקטירו לעבודה זרה. 

 (ר' יוסף ישראל דייטש אב"ד באלאשא יארמוט בספרו בן גרני)
 

 "ותכהין עיניו" (כז, א)
כשהתורה מספרת לנו שיצחק נתעוור בעיניו אומר רש״י: 

יעקב את הברכות״. ותמוה הדבר, הרי  לשייטודי ״ותכהין" כ
הקב״ה יכול היה לגלות  –בעבור זה ישנה עצה פשוטה יותר 

 ליצחק כי עשו רשע ולא היה צריך יצחק לסבול מעיוורון.
ומתרץ הרבי מלובביץ' מכאן למדים אנו הוראה נפלאה אודות 

של ׳לשון הרע׳. מוטב היה שיצחק יהיה עיוור נ״ז  ןהענייחומר 
ובלבד שלא לדבר ׳לשון הרע׳ על עשו... –״חשוב כמת״  –שנה 

א  
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 נפלאים  סיפורים
 פרשת תולדות

 
 (כה, כא) ״ויעתר לו ה׳״

בילדותי הגעתי  סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א:
לישיבת ״עץ החיים״ כדי להבחן על תלמודי אצל רבי חיים מן. 

הגאון  -לבחינה, שמענו שראש הישיבה  סלהיכנכשעמדנו בתור 
לא עלה על יצועו בכל הלילה  -הגדול רבי איסר זלמן מלצר 

הטבעית נתעוררה בנו, וניסינו לברר מהי שעבר. הסקרנות 
הסיבה שגרמה לכך שאותו גאון לא עצם עין כל הלילה. והנה 

 סיפור המעשה:
הרב מלצר הוגה בתלמודו, בשעת לילה מאוחרת. לפתע נשמעו 
דפיקות על דלת ביתו. הוא קם ממקומו וניגש לדלת. בחוץ 
עמדה אשה ממררת בבכי. הכניסה הביתה והיא החלה שופכת 

החיים על מי את מר ליבה: ״הרב, אני נשואה לבעלי כעשר שנים, 
אלא, שלא זכינו להיפקד בילדים. ואני מנוחות, וב"ה הכל בסדר, 

 חוששת מאוד, שבעלי ירצה לגרשני״.
רבי איסר זלמן שומע ומאזין, מקשיב לצרה, ומבין למועקה. הוא 
. מעודד את האשה בדברי ניחומים, והיא יוצאת לביתה מחוזקת

הרב יושב בביתו, צרתה של האשה נגע לליבו הטוב. הוא נעמד 
להתפלל עליה שתזכה להיפקד בילדים. הבכי שהיא בכתה 
הוחלף בבכיותיו קורעות הלב של הרב. לילה שלם הוא עומד 
ומתחנן, מפציר ומייחל לפני ה' יתברך שיושיע את האשה 
ר מצרתה. תפילותיו בקעו רקיעים, ה' פקד את האשה, וכעבו

התקיימה בירושלים ברית המילה של בנה בששון בשמחה  שנה
  ובטוב לבב.

 (אמונה שלמה)
 

 "ויעתר יצחק לה'" (כה, כא)
 .(רש"י) "הרבה והפציר בתפילה"

בסקי, הסטייפלער זצ"ל, מספרים על הגאון ר' יעקב ישראל קניי
 , שח לו אחד מנכדיו כי עומד הוא לנסוע לכותל המערבי.כי פעם

 , תזכיר גם אותי בתפילתך". ביקש הסטייפלער."בעמדך שם
הנכד היה המום, "האם אני צריך להזכיר את הסבא לפני הקב"ה? 
הלא הקשר שלך עם ריבונו של עולם הרבה יותר חזק, וכי 
בשמים לא יודעים מיהו בעל "קהילות יעקב" עד שאני אזכירנו 

 בתפילתי?" תמה הנכד.
את קולו: "דע לך, אין  כששמע מרן את הדברים, הזדקף והרעים

שום תפילה החוזרת ריקם, כך טבע הקב"ה בבריאתו. כל מילה 
של תפילה ותחנונים היוצאת מפיו של יהודי פועלת את 
פעולתה, אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים, ואפילו 

אמר מרן " בעוד מאה שנה. גם התפילה שתתפלל עלי, תעזור!
 הסטייפלער לנכדו.

 

 ה' לה שני גוים בבטנך" (כה, כג)"ויאמר 
פירש רש"י שני גאים זה אנטונינוס ורבי שלא פסקה מעל 

 שולחנם לא צנון ולא חזרת וכו'. 
אנטונינוס שהיה פילוסוף והתעמק בנושאים העומדים ברומו 
של עולם, היה משוחח על הגיגיו ומחשבותיו עם רבי והיה שואל 

את רבינו הקדוש, אותו שאלות שונות. פעם שאל אנטונינוס 
האם אפשר להתפלל בכל שעה? אמר לו, אסור, אמר לו למה? 

אמר לו שלא ינהג קלות ראש בגבורה. לא קיבל ממנו. מה עשה 
", )שלום למלך(רבינו הקדוש, השכים אצלו אמר לו "כירי כירי 

מפקד -(בעל שלטון לאחר שעה נכנס אצלו אמר לו "איפרטור"
"שלום עליך המלך". אמר לו  , ולאחר שעה אמר לוצבא מנצח)

מה אתה מבזה את המלכות? אמר לו רבי, ישמעו אזניך מה שפיך 
אומר, ומה אתה שהנך בשר ודם, השואל בשלומך בכל שעה 
ובכל רגע, אתה אומר שהוא מבזה את המלכות, מלך מלכי 
המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שלא יהא 

  מטריחו בכל עת ובכל שעה.
 
 )כו, כה" (עשו בעקב אוחזת וידו"

 ללמוד ק"בספה' אי, בעקבו עשו את שתפס ש"ע נקרא יעקב
 ניסה הוא, צלחה לא יעקב של זו פעולתו הלא. השכל מוסר מכאן
 אך, הבכור הוא שיהא יציאתו את ולמנוע עשו בעקב לאחוז אכן
 את מכר עשו, דבר של בסופו היה מה אולם. בידו עלה לא

 השתדלותו את לעשות האדם שעל, ללמדך. ליעקב בכורתו
 נראה עתה שלעת פ"אע, לו ישלימנו ה"והקב, הוא והתאמצותו

 . מיגיעתו תועלת שום ההיית שלא לו
 היה ולא', הק ט"הבעש בבית נוראה דחקות שררה אחת פעם
 הלך, הבוקר באשמורת ק"שב בערב. שבת צרכי להכין ממה

, אחד איש של ביתו חלון על קלה דפיקה ודפק' הק ט"הבעש
 הבית בעל. לו הלך ותיכף שבת להוצאות הוא שנצרך בפיו ואמר

 ויצא וממיטת מיד קם, האלמוני דברי ואת הדפיקה את ששמע
 של בדמותו והבחין, חלונו על הדופק הוא מי לראות החוצה
 אכן אם להבין ובקש, והשיגו אחריו דלק. המתרחקת ט"הבעש
. שיענה עד המתין ולא לו הלך מדוע, שבת לצרכי הוא נצרך
 לעמול אדם צריך היה לא לעולם': הק ט"הבעש לו השיב

 נדה( עמו ופרנסתו נולד, לעולם תינוק כשבא שכן, לפרנסתו
 נ"כמש, הפרנסה על לעמול שיצטרך גורם שהחטא אלא:). לא

 העמל שמדת אלא". לחם תאכל אפיך בזעת) "יט, ג בראשית(
 שפרנסתו יש. שלו הקלקול לפי אחד לכל נחלקת, הנדרשת
 כפי, אני. לחמו ממרחק להביא שצריך ויש, בביתו לו מצויה

 לעשות אלא, מרובה להשתדלות זקוק אינני – בדעתי שגמרתי
, ת"השי לי יעזור בוודאי כי אני בטוח מעתה. בלבד כלשהי פעולה

 .אחר ידי על או ידך על אם
 

 (כה, כח) ״ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו״

מתרגם אונקלוס ״ורחים יצחק ית עשו ארי מצידיה הוה אכיל״ 
עשו בגלל שהיה נותן לו לאכול. וכי זו סיבה כדי  -יצחק אהב את 

״מנוחה וקדושה״ תמה. שהרי על האריז״ל  ראותו, בספלאהוב 
מסופר, שהוא היה רואה על מצחו של כל יהודי את כל המצות 

אבינו לא ראה את והעבירות שהוא עשה. ואם כך, היאך יצחק 
העבירות של עשו, וכי האריז״ל היה גדול ממנו?! ברור אפוא 
שה״ארי מצידיה הוה אכיל״, אין הכוונה שיצחק אכל מהחיות 
שעשו היה צד, אלא שיצחק היה צד את עשו בזה שהיה אוכל 
מהבשר שלו. דוגמא נפלאה לכך, מביא המחנך הדגול רבי 

נגש לאחד הבחורים  ירחמיאל קראם שליט״א: משגיח בישיבה
ושואל אותו: ״היכן היית אתמול״? ״הייתי חולה. הלכתי לקופת 



 

 ~2 ~ 
  

 נפלאים  סיפורים
 פרשת תולדות

 
ו המשגיח: חולים״. ״באיזו שעה״? ״בשעה חמש״. אומר ל

אבל בבקשה בפעם הבאה תודיע לי  ,״שתהיה לך רפואה שלימה
דר, וכל כשאתה יוצא, כדי שלא אדאג לך״. המשגיח יוצא מהח

יודעים שאתמול בשעה חמש  הכל ,הבחורים פוצחים בצחוק רם
 אחר הצהרים, הסניף של קופת החולים היה סגור... 

והאמת היא, שגם המשגיח ידע היטב שקופ״ח סגור בשעה כזו, 
אלא שאמר המשגיח לעצמו: הרי אילו הוא היה אומר לי את 
הסיבה האמיתית להיעדרו מהישיבה, מה הייתי עושה? כל זמן 

הוא שהוא עוד מחפש להיות  שהבחור מנסה למצוא תירוץ, סימן
ואם כך, הרי שיש  ,ת בעיני המשגיח, לא נעים לו ממנובסדר לפחו

עוד תקוה, כי הגם שבסתר איננו נוהג כשורה, אך לפחות בגלוי 
עדיין הוא שומר על גבול מסויים של התנהגות ראויה. אם היה 
מגיע חלילה למצב שאין לו כבר מה להפסיד הוא היה פורק עול 

חוצות. כלומר: רק כשהאבא שומר על כבוד הבן, על  - בראש כל
 -אף שמצבו הרוחני האמיתי ידוע לו אז שווה לבן לכל הפחות 

לחבוש כיפה ליד אביו ולאכול כשר. לא לפרוק עול באופן 
אל״ מוחלט. מספרים כי בחצרו של האדמו״ר בעל ה״בית ישר

, היה כאשר היה מגיע אל הרביו ,מגור, הסתובב חסיד שהיה צבוע
מתלבש כמו חסיד ומתנהג בקדושה ובטהרה, ואילו בביתו שלו 
הוא היה רחוק מהתנהגותו מחסידות ומקדושה. החסידים ידעו 
זאת, וכשראו שהרבי מגלה כלפיו יחס של חיבה, הדבר עורר 

 תמיהה רבתי.
פעם אחת פנה הגבאי שאל את הרבי ואמר לו: ״רבינו הרי הוא 

ע אני גם יודע שהוא צבוע, ואני אוהב צבוע״... אמר לו הרבי: ״יוד
את הצבע הזה״! יש בכך גם צד חיובי. תאר לעצמך שהוא היה 
בא אלי ואומר לי שאינו דתי, שרצונו לפרוק מעליו עול תורה 
ומצוות, מה הייתי יכול לעשות לו? הרי אז הייתי מאבד אותו ואת 
ע כל משפחתו לדורי דורות, אבל במצב הנוכחי כל זמן שהוא מגי

אלי, הרי שאת ילדיו הוא ישלח לישיבות הקדושות, לתלמודי 
לכל הפחות את הדור הבא  חנרוויתורה ולסמינרים לבנות. כך 

 שלו ולכן את הצבע הזה אני מאוד אוהב... 
 ,יצחק אבינו ערך לעצמו חשבון, הרי אני יודע בדיוק מיהו עשו
וא אך כל זמן שאני נותן לו את התחושה שאני אוהב אותו ושה

הכיפה עדיין וצדיק לכל הפחות הוא מחזיק שחיטה כשירה, 
אך אם אני לא אתן לו את הכבוד הזה, אם לא , מונחת על ראשו

אראה לו שאני מחזיק ממנו הוא יפרוק עול ויעבור על כל 
האיסורים שבתורה. כעת הוא משתדל להתנהג יפה, לפחות, 

יצד לפני. ולכן כשבא עשו אל יצחק ושואל אותו: ״אבא כ
מעשרין את המלח? יצחק אבינו לא גוער בו: ״איך מעשרין מלח? 
לך ותתחיל ללמוד משהו ותדע מה חייב במעשר ומה אינו חייב 
במעשר״. לא ולא. יצחק מאיר לו פנים ואומר לו ״טוב מאוד אתה 
שואל אותי. זו באמת שאלה טובה. כל הכבוד לך עשו. איזה 

דע היטב עד כמה עשו הוא צדיק אתה... כל זאת על אף שיצחק יו
בגדר של ״צדיק״, אולם לא היתה לו ברירה. הוא היה מוכרח 

רוחנית  תרדרוידמהלשחק את המשחק בכדי להציל את עשו 
נוספת. ובאמת כל זמן שיצחק היה חי, עשו לא פרק עול 

 בפרהסיה. זו היתה עבודתו של יצחק אבינו ע״ה.
 

 "וישמור משמרתי" (כו, ה)
 .(רש"י) "שבות לשבת .להרחקות על אזהרות שבתורה..גזירות "

החזון איש זצ"ל הקים עולה של תורה בכלל, כמו כן העיר את 
רוח האנשים לשמור על המצוות התלויות בארץ ואת מצות 
השמיטה בפרט, באחד הימים נכנס אליו איש בעל שאר רוח 
שלא הפנים את חשיבותה של המצוה, וכשהתעוררה שאלה 

דדים להקל אמר לחזון איש, הרי שמיטה בזמן הזה שראה בה צ
היא דרבנן... נענה לו החזון איש במתק שפתיו ושאל, האם אוכל 

הזדעזע השומע ואמר חס ושלום, ענה  ?אתה נקניק עוף בחמאה
לו החזון איש נקניק בחמאה זה תרי דרבנן, ראשית, בישול עוף 

היו נוהגים  בחלב מותר מן התורה ובמקומו של התנא רבי יוסי אף
כך למעשה, ויתירה מכך הרי רק דרך בישול אסרה תורה ונקניק 
בחמאה אינו בדרך בישול, והם נאסרו רק כדי שלא יבואו 

 להיכשל בבשר וחלב דאורייתא.
 

 הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותקח"
 ) טו, כז" (בבית אתה אשר החמודות

 המאה חלק הגעתי ולא אבי את מכבד הייתי ימי כל רשב"ג אמר
 אוכל לו נותן שהייתי בשעה אני כי! לאביו עשו שעשה הכבוד מן

 הישנים הבגדים לובש הייתי, לפניו ומרבץ מכבד או ידיו ורוחץ
 לובש אני, לשוק יוצא וכשאני. בגדי ללכלך שלא כדי ביותר
 את לשרת כשבא כי זו מעלה הייתה לעשו ואילו נאים בגדים
 לשרתו לאביו כבוד אין: אמר. החמודות בגדי את לובש היה אביו

 ). טז, סה ר"ב( מלכים בבגד אלא פשוטים בבגדים
 נעשים – אחד בשער בתורה שעוסקים, ותלמידו הרב, ובנו האב

 עד משם זזים ואינם), לזה זה שמקשים מתוך( זה את זה אויבים
 . זה את זה אוהבים שנעשים
 במרחק דרו משינווא יחזקאל רבי ובנו מצאנז חיים ברבי מעשה

 מרביתם – מכתבים חליפת ביניהם התנהלה כן ועל, מזה זה רב
 חלוקי בנו לבין האב בין התעוררו המכתבים באחד. הלכה יבעניינ
 ונסע יחזקאל רבי קם, שכך כיון כלשהו הלכתי ןבעניי דעות
 . הדין את פה בעל עמו לברר מנת על, אביו אל, לצאנז
 אל פניו שם תחילה. אביו בית אל לגשת מיהר לא, לצאנז בהגיעו

, דעה יורה בחלק", ערוך שולחן"ה את פתח ושם, המדרש בית
 ואיך כיצד ידע למען וזאת, ואם אב כיבוד הלכות את היטב ולמד
 תהילים פרקי כמה אמר כך אחר, אביו עם להתווכח לו מותר

 לו הצפוי הוויכוח בשלום שיעבור, העולמים ריבון לפני והתחנן
 . אב מורא במצות לא ואף, בהלכה חלילה יכשל ולא, אביו עם
 רבי בין שהתנהל והראשון היחיד ההלכתי הוויכוח זה היה לא

 לשינווא יחזקאל רבי שעבר קודם עוד. בנו לבין מצאנז חיים
 גזר הלוהט הוויכוח ובמהלך, חמורה בסוגיה ויכוח ביניהם ניטש
 . ביתו סף על עוד ידרוך שלא, בנו על חיים רבי

, אביו בבית יחזקאל רבי התגורר עדיין עת באותה, כאמור
 מבעד יצא כיצד אך. הבית את לעזוב עליו היה אביו דברי ולשמע
 קשר לכן ידרוך על סף הבית" שלא" עליו גזר אביו והרי, לפתח
 מגיע היכן עד ראו מהחלון וירד הלשניי אחת שמיכות כמה

 .ההמצוו של ההידור

com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל 
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 "ַוִּיְתרְֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה'
. ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה ְׁשֵני ֹגִיים ְּבִבְטֵנְך" 

. "ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבכָֹרה" 

. ּקֹוַתי ְותֹורָֹתי"  "ַוִּיְׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצו ַֹתי ח-

       

. "ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים" 



   

שאלה: האם אבוקדו קשה שלא ראוי לאכילה הוא מוקצה בשבת?

.
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  .שבת מברכין, )כ' שמואל א(מחר חודש : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""תולדותתולדות""פרשת פרשת  
  ]. יט, כו ["באר מים חיים"

 השניים שנחרבו והשלישי, שהוא רמז לשלושת בתי המקד, ן כותב שעניין שלושת הבארות שהתורה מאריכה בהן"הרמב
, לפי שכל מה שאירע לאבות היה סימן לבנים, 'ן"מאריך להסביר את דברי הרמב' כלי יקר'וב. ש"עיי. שייבנה במהרה בימינו

  .'וכו', שנקראו באר מים חיים, בתי מקדשות' על ג,  בארות אלועל כך מצאו מקום לדרוש כל ענייני
', ענייני מים'ב' סימנים'על ה' באר מים חיים'בפסוק זה של גם אנחנו נתמקד , םוכשם שאירועי האבות הם סימנים לבני

ים הנכונות כדי לקלוט יינצריך את הע. לראותם ולהבחין בהםסימנים שלא כל אחד זוכה , ת משגר בעולמו לבני האדם"שהשי
  .במקום הנכון, את הרמז הנכון

. שבו נפל ילד לתוך בור מים עמוק, שאירע בעיר אור יהודה, אודמ-אפילו מצער, המעשה המופלא החל דווקא באירוע מצער
והבהילוהו לבית , פקודי קשה מאודובמצב ת,  המים כשהוא מחוסר הכרהמשו את הילד מן, אנשי ההצלה שמיהרו למקום

האמא למצב והכינו את , פעם לתפקד כרגיל- שהילד ישוב אי' אין הרבה סיכויים' הרופאים חיוו את דעתם במפורש ש.החולים
  . לכל ימי חייו' צמח'שבו הבן שלה יישאר 
אני נשבעת שהבן ': קמה והכריזה לפני כל הנוכחים, כאשר שמעה האמא היהודייה את דברי הרופאים .ברגע זה קרה משהו
  ...'וימשיך לתפקד כאחד האדם, שלי יקום ויתעורר

והיו בטוחים שהאירוע , ספק בחמלה, ספק בתמהוןוהסתכלו על האם , האנשים שהיו במקום לא האמינו למשמע אוזניהם
  .והיא פשוט יצאה מדעתה, הקשה השפיע עליה לרעה

ב משחזרה על דבריה שו. והיתה נראית שפויה לכל דבר, האמא הזו לא עשתה רושם כמי שיצאה מדעתה, אבל מה לעשות
                   , ה כנוגד את המציאות לחלוטיןמה שנרא, שאלוה הרופאים מהיכן היא כל כך בטוחה שבנה יתעורר ויבריא, ושוב

  .וסירבה בינתיים לפרט את העילה לדבריה', אתם תראו שכך יהיה'אמרה האשה פעם נוספת 
ולפני שאנשי הצוות , מתעורר הילד ושב להכרה מלאה –  לילה מאוחרת בשעת– פתאום-ולפתע, לא עברו יומיים, והנה

ניתק את כל המכשירים הרפואיים אליהם היה ... ו, עשה הילד מעשה, ולל לנגד עיניהםהספיקו לעכל את המראה והנס המתח
וכל הסימנים הראו שהוא מתכונן לפתוח את דלת המחלקה שבה היה מאושפז וללכת , קם על רגליו, מחובר מאז האסון

התברר שהוא אכן בריא ושלם ו, לא לפני שעבר את כל הבדיקות, ובתוך זמן קצר אכן שוחרר הילד מבית החולים ...הביתה
  .והטביעה במים לא הטביעה בו את אותותיה, לחלוטין

  .בתיקו האישי של הילד נכתב לאמר שהוא שוחרר לביתו לאחר נס רפואי מובהק שאירע עימו
וניגשו אל האם ושאלוה פעם נוספת מהיכן היה לה את הכוח והעוז להתבטא , עכשיו כבר באמת לא יכלו הרופאים להתאפק

  .אולם-כשהוא בריא, ולהישבע שבנה ייצא מהמצב הקשה שבו היה, ל"נכ
, אני עובדת במקצוע קדוש ומקודש הקשור למים'. בשלב זה החליטה האם להתייצב בפני הרופאים ולספר את סיפורה

-אל מקוםסכום זה מספיק בקושי לכלכל את נסיעותיי .  שקלים בלבד1,250-ומגיעה ל, משכורתי היא נמוכה מאוד. ולטהרה
, אני ממשיכה לעבוד שם במשך שנים רבות, והגם שהעבודה הזו אינה מפרנסת את ביתי, ולמרות זאת .הטהרה בו אני עובדת

  .והעניינים לא יתנהלו בצורה ההלכתית הראויה, הטהרה בטהרתו-ביודעי שאם אפרוש מהתפקיד לא יישמר מצב
ואז המשיכה , של בנהדברים שמספרת האשה ובין הצלתו הפלאית הרופאים בבית החולים עדיין לא הבינו מה קשור בין ה

שאם אני מוסרת את נפשי למען , האמנתי בלב שלם, לאחר שהזעיקו אותי והודיעו שהבן שלי נפל לבור מים': האמא ואמרה
 שהרופאים ובעוד... !'לא יתכן! ת יעניש אותי ואת בני במים"לא יתכן שהשי, הקודש ההוא-במקצוע, ת בעניין המים"השי

כשהוא לומד עם , ח"סיפרה האשה שלפני מספר ימים שמעה את בעלה הת, אמונה זו-ההמומים מאזינים לדבריה של בעלת
על רבי נחוניא שאף הוא גילה מסירות רבה למען עם ישראל ) 'עמוד א' דף נ(החברותא שלו את הגמרא במסכת בבא קמא 

  .וגם אצלו היה מקרה דומה, בעניין המים
    ,תנו רבנן .'וכו, שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים, וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות': ספרת הגמראוכך מ

שעה ראשונה ). כדי שיתפלל עליה(באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא , מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול
  .עלתה ,ית אמר להםשליש; שלום, שניה אמר להם; שלום, אמר להם

         ? נביא אתה, )לרבי חנינא בן דוסא(אמר לו . וזקן אחד מנהיגו, זכר של רחלים נזדמן לי, אמרה להם? מי העלך, אמרו לה'
  !'?יכשל בו זרעו, דבר שאותו צדיק מצטער בו – אלא כך אמרתי, לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אמר להם

יכול לרכוש לעצמו הגנה ומחסה , הוא-כל אדם באשר, ולכן. שבה מנהל השם יתברך את עולמו' מידה כנגד מידה'ה, הרי, זו
  .בגין המצוות שהוא מתמסר אליהן

, או בפרנסה ,אדם הנצרך לסיוע שמיימי בעניין בריאותי, דהיינו. שההנהגה יכולה להתנהל גם בצורה ההפוכה, ומכאן
ואז יחול גם עליו הכלל שטבע רבי , ולסייע בידיהם בעניין ההוא, בכך עם אחיוכדאי לו להתמסר לעניין זה ולהתעסק , וכדומה

  ).ברכי נפשי (!'?יכשל בו זרעו, דבר שאותו צדיק מצטער בו, 'חנינא בן דוסא

  .צוואת הרוקח]. ד, כז[" לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמותוהביאה "
             , משולח רסן, איש שדה, האחד איש יודע ציד,  לו ליצחק אבינושני בנים. פרשת נתינת הברכות, פרשה סתומה לפנינו

           , נביא אלוקים, ויצחק אבינו .בחיר האבות, קדוש וטהור, יושב אהלים, והשני איש תם ומושלם, תאוותן חסר מעצורים
. ומבקש ליתן לו את הברכות, חסידצדיק ו, חושב שעשיו הגון וראוי. טועה כביכול, שהשכינה במעונו, בעל רוח הקודש

  !?היתכן

נא לשמור על קדושת העלון    
   .עת התפילהאין לקרוא בש

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הישלום בן מזל , ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"היטאוס מהרנגיז בת לרפואת 



היה הכל גלוי כאילו לא , כאילו מלאכי רום אלו זקוקים היו לעיניים כדי לראות. לא ראה, הלא עיוור היה, יאמרו, אלא מאי
המעלה "שכאשר מגיע האדם אל " בות הלבבותוח"ל ב"זצ וכי לא כתב רבינו בחיי הדיין הספרדי. םוידוע לפני רוח קדש

  "!וירגיש בלי חושים, וישמע מאין אוזן, יראה מאין עין – יונה ממעלות הצדיקים והמדרגה הרמה ממדרגות החסידיםהעל
את ההשערה שיצחק אבינו טעה , המשגיח דישיבת סלבודקה, ל"ינסקי זצ'מעשה בבן ישיבה שהביע בפני הגאון משה טיקוצ

  .נפעם הלה, "ודאי". "?מאמין אתה, י הקדוש"בכתבי האר": ושאלו, נתן בו המשגיח עיניו .לא הכיר במהותו, בעשיו
ענה , "ודאי". !"?מאמין אתה בכל אלו. תנאים ואמוראים, שרשי נשמות נביאים ומלכים" ספר הגלגולים"יש שם את "

  .הזכיר המשגיח, "הם חיו דורות רבים לפניו, י הקדוש לא הכיר אותם"אבל האר" .הנשאל
  .קרא הבחור, "אבל לפניו נגלו כל העולמות, נכון"
  !"?ולא ידע את אשר לפניו, י הקדוש"לא הגיע למעלתו של האר, כסבור אתה, ויצחק אבינו"

אם כן . ומה הוא עשיו, שיצחק אבינו ידע בבירור מי הוא יעקב, ל כתב בפירוש"האלשיך הקדוש זצ. התשובה ניצחת היא
  ?ולקפח את הבן הצדיק והנבחר,  את הברכות לבן הרשעכיצד ביקש לתת, נשאלת השאלה

                    . להביא מזור ומרפא לחולים ולסובלים, מעשה באדם שהחליט להקדיש עצמו לעזרה לזולת. נסביר זאת במשל
את סממני רכשו , והחולים נהרו לביתו, כתש ורקח, אסף וחקר. בסבלנות ובשקידה למד את תורת צמחי המרפא וסגולותיהם

שישה מהם ניצלו את הרווחה . שבעה בנים היו לו. סיפוק ושם טוב, רכש הרוקח כבוד ועושר. התרופות וגמלו לו בעין יפה
הסבו להוריהם עגמת . ולא שעו לבקשותיו ותחינותיו, אטמו אוזן ולב לתוכחותיו. וחיו חיי בטלה והוללות, שבבית אביהם
לחקור , גרגריםוהעמיק חדור לנבכי היער לחפש זנים חדשים של שרשים . אביו ולדרכורק בן אחד נאמן היה ל .נפש וצער רב

  .את סגולותיהם ולהפיק מהם תרופות חדשות שיושיעו חולים נוספים
  .את כל הונו יחלק בשווה בין כל ששת בניו: קרא לידידו כדי שיוציא לפועל את צוואתו. יום אחד חלה האב

  .הורה האב, "הבן השביעי לא יקבל מאומה" .הזכירו, "י שבעה בנים לךהר", תמה החבר הנאמן" ?שישה"
  !"?מדוע תדיר אותו מרכושך, הלא הוא הנאמן שבבניך", נרעש החבר, "מדוע"
                    , אינם מסוגלים להרוויח פרוטה, אחיו הולכי בטל הם! הרי הוא קיבל יותר מכולם", השיב החולה." למה תצעק"

ופרנסתו מובטחת , אבל השביעי הרי יודע את הסודות שהעניקו לי את עושרי. הם את רכושי ויתפרנסו זמן מהאחלק ביני
  !"ברווחה כל ימי חייו

יעקב אבינו . 'מברכת ה – ליצחק היה עושר רב. 'מברכת ה – לאברהם אבינו היה עושר רב. והנמשל מובן, משל נפלא הוא
ויורעף עליו , מובטח לו שתפילותיו ייענו. 'מובטחת לו ברכת ה, ממילא. הב צדיקיםאו' וה,  תמים הואצדיק, הולך בדרכיהם

לפיכך ביקש יצחק לתת ! ?ממעשיו הטובים, ממצוותיו, מתורתו? מהיכן יקבל ברכה, הפוחז, הרשע, אבל עשיו ההולל. שפע רב
  ...את הברכות לעשיו

 ! והברכות מובטחות לו מאליהן, הרי צדיק הוא, מדועו. שתשלח את יעקב לקבל את הברכות, אבל לרבקה נאמר בנבואה
". לבושים בבגדי עשיו"שיהיו . ויהיו מצאצאיו שלא יהיו כה צדיקים, אבל הברכה הרי ניתנה לדורי דורות. נכון הדבר, אכן

  ).מעיין השבוע (!לברכה עדי עד,  קיבל את הברכות–! עבורנו – ועבורם

  ].ל, כה[" הלעיטני נאא"
ומיד ניגש אל דניאל , יונתן חברו הבחין בכך. יאל שהוציא מילקוטו חפיסה של ופלים והחל לאכול מהםמעשה בילד דנ

         , "תן לי מהופלים: "ויונתן המשיך לבקש ולהפציר, דניאל סרב לתת לו...". ?אולי תכבד אותי מהופלים שלך: "וביקש
  . אך דניאל נותר בשלו והמשיך לסרב שוב ושוב

:  הוא קפץ וברך בשם ומלכות–כדי להכריח את חברו לתת לו מהחטיף שלו , !)שלא יעשה(יונתן לעשות מעשה החליט , ואז
ורומז לו שימהר ויתן לו , ועכשיו הוא מושיט את ידו לעבר דניאל"!! אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות' ברוך אתה ה"

  .ונתן לו ממאכלו, בוד ברכתו של חברויחשש לאדניאל אכן  ...כדי שחלילה לא תצא ברכתו לבטלה, מהופלים
כי אולי ברכתו הראשונה על המאכל שביד חברו , האם צריך יונתן לברך עתה פעם נוספת על הופלים:  התעוררה השאלהכעת

  ?היתה לבטלה
                  , "ודלא תחמ"ועבר על איסור , כי יונתן נהג בקלות דעת, תחילה יש להדגיש: א"השיב הגאון יצחק זילברשטיין שליט

,              וגם יתכן שנהנה מסעודה שאינה מספקת לבעליה; "הוזהרנו שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת כל אשר לרענו"בו 
,              )ה-ו סעיף ד"ר' ע סי"בשו( הנה הלכה בידינו –ובאשר לשאלה האם צריך עכשיו לברך שוב ! 'אבק גזל'ונחשב הדבר כ

ואם ברך ואחר כך הביאו אחרים את המאכל . ויאחז בו ביד ימינו, עד שיביאוהו לפניו, ברך לא על אוכל ולא על משקהשאין ל
כיון שבשעת הברכה לא היה , אין זה מועיל, גם אם כיון דעתו על מאכל זה שהיה אצל אחרים.  צריך לברך פעם נוספת–לפניו 

  . יתנו לו אותו או לאאם , והדבר היה תלוי בדעת אחרים, המאכל אצלו
כי תלוי הדבר , לא היה ברור שהמאכל אכן יגיע לידיו, הרי בשעת ברכתו של יונתן שנהג כגזלן, במקרה שלפנינו, לאור הדברים

, ממילא, ומאחר שביד דניאל היתה הברירה שלא ליתן ופל לחברו, )שסרב שוב ושוב ליתן ליונתן(בדעת דניאל בעל המאכל 
  ).2אחת שאלתי ! (וצריך לחזור ולברך, תה לבטלהברכתו של יונתן הי

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

  

הופיע הכרך השני בספר המדהים לילדים ולכל המשפחה
 אחת שאלתי


  א"שליטיצחק זילברשטיין  הרבשאלות אקטואליות מרתקות ותשובות מאלפות בצידן מאוצר שולחנו של הגאון 

  בשילוב איורים משעשעים
  .ובנים ומתמידים- אבות, חברות תהילים, מחירים מיוחדים למוסדות חינוך

  
 8150023-077: להזמנותלבירורים ו

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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  "אושר מדומה" - תולדותפרשת 

 ֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדהֹוַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש י"על הפסוק בפרשתינו 
בספר "לקח תב כ(כה, חז)  "ֵׁשב אָֹהִליםֹוְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם י

בספרו "דברי אשר הביא הגרי"ש אלישיב זצ"ל טוב" בשם 
לכאורה עשיו  .דבר נפלא מוסרת לנו כאן התורהכי אגדה" 

בונה וכובש, וכביכול  –וא איש המעשה, איש העולם הגדול ה
לא  ואין לפניו כל מעצורים או מגבלות, לדיד ,כל העולם בידו

קיימים איסורים ואזהרות. הוא אינו נמנע אפילו מרציחה 
או גילוי עריות. כל עולם ההנאות והתאוות פתוח לפניו. 

ועבר, לעומתו, יושב יעקב רכון על גבי הגמרא בישיבת שם 
זה מול  ועל כל צעד ושעל הוא מוגבל על ידי גדרים וסייגים. 

 ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִידזה ניצבים שני עולמות שונים בתכלית. עשיו "
מטרתו לרכוש קנינים וליהנות מהעולם עד  –" ִאיׁש ָׂשֶדה

קצה היכולת. כאמור, אין דבר העוצרו בדרכו. הכל כשר 
ִאיׁש וה. כנגדו, יעקב "בעיניו כדי להשיג את ההנאה והתאו

מסתכל על העולם מתוך ד' אמות של  –" ָּתם יֹוֵׁשב אָֹהִלים
הלכה בלבד. וכמובן, עשיו וכל ההולכים בשיטתו מביטים 
על יעקב כעל איש חסר דעה. הם לועגים לו על שאין לו עניין 
אחר בחיים מלבד בית המדרש וד' אמות של הלכה. 

וכל עולם מהנאות ה המקריב את עצמו ומתנזר לשיטתם,
היום הוא מטופל בעבודה בעול המצוות והדינים, חייו אינם 

סוף האמת להתגלות, גם כשאין רוצים להודות  ,חיים. אולם
בה. לא ארכו הימים והנה עשיו בא מן השדה והוא עייף. מה 
טיבה של עייפות זו? מי שולל את מנוחתו? מדוע הלך 

ג, יג)? עשיו חש להיאבק עם נמרוד (ראה בראשית רבה ס
סוד זה היה גלוי מדוע?  –בפנימיותו מהומה וסערת רוח 

שריקנות הנפש לא ליעקב כבר מראשית דרכו. הוא יודע 
תימלא מחורבנה, וכל מחמדי עולם לא יוכלו להביא את 

. לאדם בעל מטרה גבוהה בחייו, יש טעם הנפש אל סיפוקה
ד, יז) בחיים והוא רואה נחת בעמלו. על זה אמרו (אבות 

"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל 
חיי העולם הבא". אותם החיים על פי התורה חסים על 
חייהם ואוהבים את החיים, כי הם יודעים מה אפשר לרכוש 
במשך החיים, אבל המתרחקים מהתורה אוהבים את 
המוות, או במילים אחרות: אוהבים את חוסר העניין 

לה הדבר, הגיע היום שבו הכריז עשיו בחיים. והנה התג
מכל ההנאות והתאוות, לאחר שטעם אנוכי"! ורעב "עייף 

אז אמר לו יעקב -אועדיין הרגיש את עצמו רעב ויגע. 
ועשיו השיב לו "הנה אנוכי  ."מכרה כיום את בכורתך לי"

עדיין הוא לא מצא את המטרה לחיים  –הולך למות" 
"למה זה לי בכורה".–רוחניים 

זה היה סוד נפילתו של עשיו. הוא נמשך אחרי העולם הזה, 
ורצה שיהיה עולם זה אצלו בבחינת "חלק ונחלה". על ידי 

 .כך איבד את כל חלקו ברוחניות
בספר "בנועם שיח" כתב כי בחברה הנהנתנית של ימינו, 
שבה ההישגיות וההצלחה הכספית הן העיקר, נסתמו רבים 

היה לפנים בעל נפש לספק  מן המפלטים, שבאמצעותם יכול
את צרכיו, בתחום של שאר הרוח. בחברה זו, חותר האדם 
בן דורנו אל חדוות השפע, אשר בה יהיה מבוטח מן העריסה 
ועד הקבר. כיצד נשתחרר את עצמנו מחיי הבל הבלים. 
בעולם השקר, הדמיון פועל. אדם יכול לנווט את חזיונותיו 

צד, כל אחד רואה  הרצויים לו, אך שמגיע הזמן לעבור
באמת מה הוא פעל בעולם הזה. עולם השקר נותן לנו 
הרגשה כאילו יש בו מציאות אמיתית. ענייני העולם 
המורגשים בחמשת החושים נראים  כבלתי משתנים 
ויציבים, ויוצרים הרגשה של דבר טוב וקיים. אבל 
בהתבוננות מועטה מגלים כי אין ממש במציאות הזו, וכי 

ביותר שהוא יכול להציע לנו, אינו אלא דבר  אפילו הטוב
מוגבל וכלה. המהר"ל אומר ש'עולם' הוא מלשון 'העלם', על 
שם שהוא כביכול מעלים את האמת על מציאותו! לפי 
 הערכה מקצועית לחלוטין, התאווה בנויה על ארבעה אחוזי

 
 

על כגון זאת אמר . מציאות ותשעים וששה אחוזי דמיון!!! 
ל מסלנט את דברו, ב'אגרת המוסר' הגאון רבי ישרא

המפורסמת, בה פתח את דבריו בתיאור אכזרי אודות 
עורמתו של היצר הרע ודרכי פעולותיו, כיצד מנווט הוא את 
האדם עד כדי התעלמות מהעונש הצפוי על העבירה, כלשונו 
"האדם החופשי בדמיונו ואסור במושכלו, דמיונו מוליכו 

מהעתיד הוודאי עת יפקוד  שובב בדרך לב רצונו, בל יחת
הקדוש ברוך הוא על כל מפעליו ובשפטים קשים יוסר... אוי 
לדמיון האויב הרע הלזה, מידנו הוא, בכוחנו להרחיקו 
בתתנו אוזן קשבת אל השכל להשכיל על דבר אמת לחשוב 
שכר עבירה כנגד הפסדה, ומה נעשה? הדמיון נחל שוטף 

 והשכל יטבע..."
עמים לרצות את מה שאין לנו, מבלי גורם לנו לפ ,הדמיון

האדם משלם  ,להסתפק במה שכבר יש לנו בחיים. לפעמים
מחיר כבד בשביל דבר שהיה נראה לו כדבר הכי חשוב שיכול 
לתת לו תקווה בחייו, אלא שלבסוף מתברר לו שבמקביל 

. הסיפור הבא הוא הפסיד חלקים גדולים ויפים מחייו
מכוניות הפאר שעברו יטב. שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו ה

במהירות מול עיניו, כמעט והוציאו אותו מדעתו. הנרי עמד 
שם בפינת הרחוב והביט בעיניים אכולות קנאה בעשירים 
ובני משפחותיהם שיצאו מרכבי הפאר, לאירוע יוקרתי ורב 
רושם באולם האירועים הגדול. 'נמאס לי מהחיים האלו!' 

כל הזמן סביב אותו הרהר בזעם. 'החיים שלי סובבים 
גלגל, לעבוד בשביל המשכורת העלובה שאני מקבל בסוף 
החודש ובקושי אני מצליח לחיות כמו בנאדם' קמץ את 
אגרופו, והבין שעליו להתרחק מהמקום לפני שהכעס 
הנורא שאצור בתוכו יתפרץ החוצה. הנרי גדל במשפחה 
ענייה באנגליה של תחילת המאה העשרים, להיות עני 

לחוות מחסור תמידי באוכל,  -תקופה פירוש הדבר  באותה
בחימום, וכמובן שאין מה לדבר על בגדים יוקרתיים או על 

את ילדותו הוא העביר בחלומות  מוצרי מותרות אחרים.
תמידיים אודות חיי עושר ופאר, הוא דמיין את עצמו כאדם 
עשיר בעל אחוזה רחבת ידיים המתפרסת על פני כמה 

ובבים עשרות משרתים שרק ממתינים דונמים, בה מסת
למוצא פיו, הוא אף פעם לא נהנה מחוויות הילדות שאותן 
חוו חבריו שהיו אף הם במעמד דומה לשלו, כיוון שכל הזמן 
דמיין במוחו את החוויות והפינוקים הגדולים שיש לילדי 
 העשירים, וחיכה ליום שבו חלומו הגדול יתגשם.

יעה מהמעמד הנמוך, כשהתחתן עם אשתו, שאף היא הג
הוא עדיין לא הפסיק לחלום על חיי עושר נוצצים, הוא היה 
מסוגל לבהות שעות בהקיץ ולדמיין את עצמו כאיש עשיר, 
עד שאשתו הייתה מעירה אותו מהחלומות ואומרת: 'אולי 
כדאי שתתעורר ותפסיק לחלום? תתחיל לחיות את החיים 

ות את החיים שלך כמו שהם וליהנות ממה שיש לך, די לחי
 עם תחושה של החמצה...'

אבל את הנרי זה לא הרגיע, הוא המשיך לסבול מחייו 
הקשים לטעמו, ולחשוב רק מה היה 'אילו היה עשיר'. 
אשתו מצדה ניסתה לעודד את רוחו כל הזמן, וכשהבינה 

החליטה לדאוג לכך שחלומו של בעלה  -שזה לא יעזור 
חייו. היא פנתה להרגיש עשיר יתגשם לפחות פעם אחת ב

לחברת ילדות שלה, שהתחתנה עם אחד מאילי הנפט של 
אנגליה, ובקשה ממנה לסדר לה שתי הזמנות פרטיות 
לנשף היוקרתי והמפואר של עשירי אנגליה שיתקיים בעוד 
חודש. היא הוציאה את כל חסכונותיה, קנתה לעצמה 
שמלה מפוארת, ובכסף הנותר הלכה עם בעלה להזמין 

 ידו יוקרתית כיאה למשתתפי הנשף היוקרתי.חליפת טוקס
אבל הנרי לא הסתפק בחליפת הטוקסידו המפוארת, הוא 
טען בתוקף שלא יוכל להסתובב במסיבה ללא שעון זהב 
התלוי על שרשרת, שבו יוכל להתבונן מדי פעם בארשת 

 פנים חשובה. בלית ברירה פנתה אשתו לחברתה וביקשה 
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"אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 שבתהזמני כניסת 
     נתניה                  
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ור הנשף, בהבטחה לשאול ממנה שעון זהב יוקרתי עב
שהוא יוחזר ללא רבב מיד למחרת הנשף. החברה לא 
התלהבה מהבקשה, אבל היא שבה אליה לאחר כמה דקות 
עם שעון זהב עטור יהלומים שאליו מחוברת שרשרת זהב 
ארוכה, היא הזהירה אותה בעשרות אזהרות לבל יינזק 

עכשיו היה הנרי מוכן ומזומן ל'ערב  השעון או ילך לאיבוד.
ייו', הוא הסתובב בנשף מנופח כטווס בין האורחים ח

המכובדים תחת סיפור כיסוי כלשהו אודות עסקי הספנות 
הגדולים שמנהלות חברותיו במזרח אירופה, וכמובן דאג 
מדי כמה דקות להוציא את שעון הזהב ולהתבונן בו בארשת 
חשיבות עצמית. כמו כל דבר טוב, גם הערב הזה נגמר 

א את עצמו נוחת בחזרה אל המציאות לבסוף והנרי מצ
היומיומית העגומה כל כך עבורו, הוא פשט מעליו את 
החליפה היוקרתית ואז נפלטה מפיו צווחה: 'השעון! הוא 
איננו!', הוא החל לחטט בכל הכיסים אך לשווא. בני הזוג 
המבוהלים, החלו להתרוצץ בכל פינות האולם תוך כדי 

למחרת היום מיהרו  צא.חיפוש מדוקדק אבל השעון לא נמ
הנרי ואשתו אל חנות תכשיטים יוקרתית וביקשו לחפש 
שעון הזהה בדיוק לשעון האבוד. המחיר בו נקב בעל החנות 

לירות שטרלינג! בלית  50,000השאיר אותם בתדהמה: 
ברירה, לוו השניים את הסכום הענק ומיהרו לקנות את 

כלכלי השעון כדי להשיב אותו לידי החברה. אם מצבם ה
היה 'לא טוב' עד אותו היום, מאותו יום מצבם הורע 
שבעתיים, הם נאלצו לעבוד בעבודות נוספות עד השעות 
הקטנות של הלילה, כדי שיוכלו לעמוד בהחזר התשלומים 

הדבר נמשך כעשר שנים, עד  החודשיים של ההלוואה.
שיום אחד פגשה החברה העשירה את אשתו של הנרי 

ה כי הזקנה קפצה עליה והיא ולתדהמתה היא הבחינ
נראתה נורא. לשאלתה מדוע היא נראית כל כך רע, סיפרה 
לה אשתו של הנרי את כל פרטי המאורע, וסיפרה לה על 
החובות הכבדים וההחזרים הגבוהים שבהם הם נאלצים 
לעמוד מדי חודש. החברה ההמומה ספקה את כפיה 

א היה וצעקה: 'אבל מדוע לא סיפרת לי שהשעון נאבד? הו
סתם חיקוי זול ולא אמיתי! מחירו של השעון הזה, הוא רק 

 שטרלינג!' 500
החברה מיהרה להשיב את שוויו של השעון לידי בני הזוג 
כדי שיסגרו את החוב הגדול, אבל הנרי החל לבכות באמרו: 
'אמנם מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, אבל עכשיו זה 

ת ביותר של חיי כמעט ולא יעזור לי, את רוב השנים הטובו
 בזבזתי בשביל לשלם עבור חלומות השווא שלי...

בשעה שאדם חומד דבר מסוים, נדמה לו כאילו הוא דבר כן, 
מו הוא מתאכזב צנפלא ותענוג גדול, וכאשר מגיע לדבר ע

ואינו מוצא בו את סיפוקו. עובדה זו חוזרת על עצמה בכל 
יש לו סוגי התאוות והתענוגים. גם מה שאמרו רבותינו "

מנה רוצה מאתיים" נובע מן הדמיון הכוזב. כל זמן שהמנה 
 למרותאיננו בידו נדמה לו שכאשר ישיגו יהיה מאושר. אך 

שהאושר עדיין ממנו והלאה... ומעשה הוא אה ושהשיגו ר
בני אדם הסותרים את עצמם יוכיחו. מצד אחד רודפים הם 
, אחרי רווח ממון ללא כל מעצורים כמעט, בקיץ, בחורף

בשמש הלוהטת, בשלג ובקור. שום דבר אינו עוצר בעדם 
אפילו על בריאותם אין הם שמים לב. הרי שהכסף חשוב 
להם יותר מהבריאות!... מצד שני, כאשר הם נופלים 
למשכב, יוציאו את מיטב כספם על רופאים ותרופות. הרי 
שהבריאות חשובה יותר!... ההסבר לכך, כל זמן שעדיין אין 

ת הכסף הוא מחשיבו ומחבבו יותר מבריאותו. לו לאדם א
אך לאחר שהשיג את הכסף, יודע הוא כי בריאות הגוף 

לא היה אלא  –חשובה הימנו, וכל מה שחמד את הכסף 
שכל הרודף אחר העולם הזה,  ,מכוח דמיון שווא!!! נמצא

רודף להשיג דבר שאינו בנמצא כלל. מכיוון שההנאה שאליה 
קיימת. על כל פנים, כל דברי  הוא נושא את נפשו אינה

העולם הזה והנאותיו הם קטני ערך מאוד. רק הדמיון 
אם והתשוקה מגדילים אותם. כל חוזקו של היצר הרע הוא 

רק בעת רצון וחמדה, אבל אחרי שמגיעים לדבר, מוכח כן 
בעליל שאין בו ממש. המעשה הבא שלפנינו יבהיר לנו אז 

יחדיו למסע, ובדרך ברל ושמרל יצאו דברים אלו היטב. 
עצרו בפונדק ללינת לילה. "חם פה בחדר", אמר ברל, הוא 
קם ממיטתו, גישש בחושך את דרכו אל עבר החלון ופתח 

 איזה אוויר נעים! ממש 'א מחיה'!". –אותו לרווחה. "אה 
 
 

הוא חזר למיטה מרוצה, אבל אז נזעק שמרל "קר לי! הוא 
ל להירדם בלי ניגש אל החלון וסגר אותו. "אני לא מסוג

אוויר", רטן ברל, ופתח שוב את החלון. "אי אפשר לישון 
בקור הזה", ענה כנגדו שמרל וסגר את החלון בשנית. ראה 
ברל שאין לדבר סוף. מה עשה? חלץ את נעליו והשליך 
אותה בכוח אל עבר החלון. לשמע הזכוכית המתנפצת, נאנח 

הצח בהקלה "זהו עכשיו כבר לא תוכל למנוע מהאוויר 
לחדור פנימה, שמרל! כמה נעים עכשיו!". והוא נרדם 
בשלווה, בעוד שמרל המסכן מתכרבל בשמיכתו, רועד כולו 
ורוטן "איך העז ברל לעשות דבר כזה? אני לא יכול להירדם 
כשכל כך קר בחדר!". רק כשהאיר הבוקר, נוכחו השניים 
לראות כי החלון סגור וגם שלם. ברל החטיא את המטרה, 

 ץ בנעלו את המראה התלויה על הקיר... וניפ
יוזל הורביץ זצ"ל, כי האדם נותן  רבי יוסףעל כך ואומר היה 

בדמיונות כוזבים ובפיתויי שווא, כל חייו ליצרו לפתות אותו 
ורק בסוף ימיו מתגלה לו שכל חייו עברו עליו בהבל וריק 
והוא נשאר עירום מכל, הן במובן הרוחני והן במובן 

אדם יתן את רק כאשר ההוא נתון לחרפה ולביזה. החומרי, ו
הדין בצאתו מהעולם הזה מעולם השקר לעולם האמת, 

הון בלי וצבירת תענוגות תבל  אחרמהעולם הקוסם והמושך 
עד כמה היצר הרע הטעהו אז יתעורר לראות  ,מיצרים

 הסיפור ופיתהו לרדוף אחר הנאות העולם הזה אך לשווא.
כפרי איוה לו  דברים אלו היטב. הבא שלפנינו ימחיש לנו

להכיר את שכיות החמדה של העולם, קבץ מעט כסף, צבר 
פרוטה לפרוטה ויצא אל עיר המטרופולין הגדולה של ארצו 
להתוודע מעט אל "העולם הזה". בהגיעו למקום תפשו 
עיניו מודעות שובות עין על קרקס עולמי, קרקס פלאים 

לצופה. נכנס  שהגיע למקום, המציע את מירב ההנאה
הכפרי אל "הקרקס העולמי" לצפות בפלאיו. בקופה 
הראשונה שבתה עינו כרזה מאירת עיניים שהתנוססה 
מעל הקופה: שלם חצי רובל ותזכה בחצי מליון רובלים...!. 
לזכות בחצי מליון רובלים...?! דמיונו של הכפרי נשתלהב. 
אמנם חצי רובל זה לא מעט בשביל כפרי שחסך פרוטה 

רוטה, אבל ריווח של חצי מליון רובלים בצדו... הן את כל לפ
הכפר עם כל הפרות והלולים יוכל לרכוש, ועוד ישארו לו 
לא מעט מזומנים...! רכש הכפרי כרטיס והוכנס אחד כבוד 
אל מגרש רחב ידיים, מגרש ריק. סוס בודד עמד ליד 
הכניסה ראשו שקוע אל תוך אבוסו. מלא הכפרי פליאה, 

ו לעשות במגרש ריק ושומם? אך הנה נכנס אחד מה יש ל
מאנשי הקרקס והחל מסביר לכפרי: בעוד דקות ספורות 
ישמע צלצול פעמונים. זה האות. הסוס יתייצב על המגרש, 
יתחיל לרוץ ואם תתפוס את הסוס תקבל חצי מליון 
רובלים. פשוט מאד. אתה צריך רק לתפוש את הסוס, לגעת 

צי מליון רובלים... הפשיל הכפרי בו אפילו בזנבו ואז... ח
את שרווליו ועמד מצפה בקוצר רוח לאות, ואכן אחרי דקות 
ספורות נשמע האות, צלצול פעמונים רועם, הסוס נטש את 
אבוסו התייצב על המגרש, איש הקרקס הצליף אחדות 
בשוטו והסוס החל בריצה כשהכפרי אחריו... שעה ארוכה 

הסוס. בהתחלה דימה ניסה הכפרי את כוחו להדביק את 
שהנה עוד מעט... עוד קצת מאמץ... כמה קפיצות נועזות 
וחצי המליון... אולם לאט לאט עזבוהו כוחותיו. לא במהרה 
נאות הכפרי להשלים עם המציאות ולנטוש את המרוץ 
האווילי, לוותר על הזכיה העצומה של "הקרקס העולמי"? 

שנפל  בשארית כוחו השתדל לעשות ולנסות את הכל עד
מתעלף, חסר נשימה אל ריצפת המגרש... לאחר שרוחו 
הושבה אליו והתאושש, יצא הכפרי מחוץ למגרש המרוץ 
ומצא את עצמו נוכח כרזה מאירת עיניים: שלם רובל 
ותצחק מלא חופנים! רובל שלם זה הרבה כסף בשביל 
הכפרי, אולם לאחר מה שעבר עליו היה זקוק מאד למעט 

הנות קצת "מהקרקס העולמי" צחוק בריא, לפחות ל
משכיות החמדה שבו. הכפרי שילם את הרובל טיפס בגרם 
מדרגות ומצא את עצמו ביציע גדול המשקיף אל מגרש ריק. 
סוס בודד עמד ליד הכניסה ראשו שקוע אל תוך 
אבוסו...ליד הכניסה עמד אדם מפשיל את שרווליו, 
מסתכל בחוסר סבלנות בשעונו. מחכה... ביציע החל 

הדהד קולו של הכרוז: היכון, הצחוק הגדול של "הקרקס מ
העולמי"... בעוד רגע קט יחל המרוץ, כאשר למטה בזירה 

 זהו הצחוקכן, ינסה האיש שלפניכם לתפוס את הסוס... 
 
 



 האמיתי של הקרקס העולמי...
צדיקים וחסידים רבים חיו חיי צנע הנה זה ידוע כי 

לים, הביגוד והסתפקו במועט, ידועים הם המגורים הד
והריהוט הצנועים של גדולי ישראל. הם ברחו מפני השעבוד 
שעולם החומר משעבד את התלויים בו תלות יתר שאינה 
הכרחית. העולם הזה משמש אותם רק כאמצעי בלבד ולא 
כתכלית. ההסבר לכך פשוט מאוד, הצדיק יודע כי העולם 

צילו הזה הינו "פרוזדור" לפני ה"טרקלין" והימים עוברים כ
של עוף הפורח באוויר ומשום כך אינו משקיע כוחות 
מיותרים בעולם חולף זה. רק כאשר הכסף הוא אמצעי 
למטרה, אמצעי לעבודת ה' ולהתעלות רוחנית אזי חי האדם 

  , מאושר הוא ושמח בחלקו. אמיתי בסיפוק נפשי פנימי
 ,המוביל אותנו לתובנהשלפנינו  הסיפורהבה ונראה מ

לא קונים בעזרת כסף ואושר פנימי אמיתי נפשי שסיפוק 
 מדומה... 

בבוקר, שמש חמימה שלחה עוד ועוד נגוהות לעבר  9:00ברזיל,  
היקום, מוחה בחריצות שיירי נמנום שנותרו מזכרת מן הלילה 
הארוך. קרן צהבהבה האירה את פניה של גברת נכבדה שצעדה 

ישה באצילות מן השער הרחב אל מכונית השרד הממתינה, מדג
תווים רכים בפנים הנחושים. סניורה אליזבט פאולו כהן התרווחה 
בנינוחות על המושב המרופד והורתה לנהג לעבור דרך הדוכן 
הקרוב לממכר עיתונים. הנהג משך בכתפיו. ככל הידוע לו, מגיע 
מספר לא מבוטל של עיתונים בכל בוקר הישר לפתח הבית. אולם 

כדי לשרתה בכל הדרוש, ולא  כך ביקשה הגברת, והוא נמצא כאן
להביע דעות. פליאתו גברה כאשר ביקשה הסניורה לגשת בעצמה 
לדוכן. העצמאות המוגזמת שלה גורמת לה לפגום במעמדה, העז 
להרהר, מציץ בחופזה במראה הקטנה, בוחן אם פניה אינן 

סניורה פאולה כהן כבר ניצבה ליד  מסגירות את מחשבותיו. 
ן לחלוטין, ואז סידרה את ענינה ושבה הדוכן ממתינה שיתרוק

מתונות לרכב. המנוע הותנע מחדש, והמכונית הפליגה לדרכה, 
לעבר שדרת אדולפו הרחבה. במרכז העסקים היוקרתי, ניצב 
לראווה בנין החברה לתקשורת אשר בבעלות משפחת פאולו כהן. 
סניורה פאולו כהן נכנסה באלגנטיות ללובי המפואר, מהנהנת 

לעובדים שניקרו בדרכה. אלו הנידו ראשם במבוכה בנעימות 
והתרחקו ביראת כבוד. המשרד המתין לה כבכל יום, שקט 
ומסודר. השלט שקדם את הבאים לחדרה, סגנית מנכ"ל, סיפר 
באלם על מעמדה הרם בחברה היוקרתית. אך למעשה, עבודה 
רבה לא היה ביכולתו להציע לה. הפקידות והעובדים הרבים עשו 

אכתם נאמנה, לא מותירים הרבה מעבר לפיקוח על את מל
מלמעלה ביצע בעלה,  םהתנהלות עבודתם. את ניהול הענייני

המנכ"ל, ביסודיות מקצועית. כך, לאחר כשעתיים של בדיקת 
הביצועים היומיים, התרוממה הסניורה הכבודה ממקומה, ויצאה 

את  , פונה לעבר הרכב הממתין לה בנאמנות. הנהג ניתבןמן הבניי
דרכו במיומנות דרך המרכז הצפוף ועמוס הפקקים אל 

הדרך אל אזור הבילויים.  ה, משם קצרה הייתההאוטוסטראד
הרכב המהודר פלט את הגברת סמוך למסעדה יוקרתית, ולא נסע 
משם טרם סוכמה השעה בה יאספה אל ביתה. סניורה פאולו כהן 

אל תיקה העיפה מבט נוסף לעבר כלי הרכב המתרחק, ואז נפנתה 
המהודר, מוודאת את הימצאם של העיתונים הישנים אותם קיבלה 

עתה החישה את צעדיה אל סמטה פינתית, נבלעת  הבוקר בחינם. 
בפתח בנין ממוצע, כמוהו מתנוססים רבים בבירה הברזילאית. 
לאחר כרבע שעה, נראתה אישה פשוטה, לבושה בבגדי עבודה 

. היא הרכיבה לעיניה ןיומצוידת בתיק פשוט, בפתח אותו הבני
משקפיים כהים, ופנתה לתחנת האוטובוס הקרובה. הדפיקות 
בדלת החישו את הלן לפתח. היא קידמה בשמחה את העוזרת 

מתנצל סליחה קולה השבועית שלה, אליאנה. זו מיהרה פנימה, 
שאיחרתי, האוטובוס נסע לאט משום שהיה עמוס במיוחד. כל 

הזמן. הלן נאנחה בהשתתפות.  עצירה בתחנה התארכה, וכך חלף
כדי להגיע מן השכונה הפרוורית  הכירה את המצב.  המתוך ניסיונ

למרכז, נאלצים פעמים רבות לנסוע בתנאים ירודים. נס שהעוזרת 
הזו אינה מתייאשת, כמו קודמותיה. אין משפחות רבות באזור 
שיש ביכולתן לשלם לעוזרת, אולם היא מוכרחה לאפשר זאת 

ופה זו בשל אשפוזו הממושך של בנה בביה"ח. בכלל לעצמה בתק
היא מברכת בליבה על המזל הטוב שהביא את אליאנה לביתה. 
בעוזרת כה עדינה ומתחשבת, וגם זריזה וחרוצה, לא זכתה 

 להיתקל זמן רב. לא האמינה שתשיג עזרה בתקציבה המדולדל
 
 

בלאוו הכי, והנה פנתה אליה זו מיוזמתה, שמעה שהיא מחפשת 
זרת בזול, ומוכנה לעשות זאת. בינתיים שלפה אליאנה את עו

העיתונים מתיקה. הבאתי עיתונים, כמו שהבטחתי, היא סיפרה 
בשמחה. עתה נוכל להבריק כראוי את דלתו הסוררת של התנור. 

אליאנה עבדה כתמיד בזריזות, חשה עצמה נישאת על -אליזבט
הבית, גלי האנרגיה והשחרור. לאחר כשלוש שעות עזבה את 

מותירה אחריה ניחוח של ניקיון ובאמתחתה סיפוק במינון גבוה 
דיו עד לשבוע הבא. הדרך חזור למרכז העיר חלפה הפעם 
במהירות, ועד מהרה נבלעה ה"עוזרת" בפתח דירתה אותה שכרה 
בחשאי, שם שבה לדמותה היומיומית. מאופרת, כבודה ונוצצת. 

ת השונה, והניעו רק העצים שבחצר זיהו את הגברת תחת האדר
הנהג המתין לה חסר סבלנות. "הסניור  את עליהם ברחשי פליאה. 

רצה שתקדימי היום", הסביר. יש לו משהו חשוב לספר. "אולם", 
הוסיף ברטינה, "לא מצאתי את הסניורה בכל המסעדות באזור. 
אני מקווה שלא עלה בדעתה לבצע קניות לבד", שאל מצטער על 

ורה אליזבט פאולו כהן הצטמרר, למרות חוצפתו. גווה של סני
מסתבך! אולם בקור רוח הפטירה:  ןהחום ששרר ברחוב. העניי

"סידורים קטנים. אמור לסניור שאל לו לדאוג". בארוחת הערב 
אכן האווירה רצינית  ההמשותפת לבני הזוג פאולו כהן, היית

פחות. בטון חגיגי, סיפור סניור פאולו כהן על ההתפתחות 
חברה יוקרתית מארה"ב עומדת לחתום על הסכם החדשה: 

רכישה נרחב עם החברה שבבעלותם. רגשות חמים מילאוהו, 
מניעים את מחשבותיו לאחור. את דרכו החל בחברה של אביו 
למחשבים. בהמשך פתח בעצמו עסק קטן שהלך והתרחב. למרות 
שהיה תמיד משופע בכסף, מילאה אותו ההצלחה שמחה וסיפוק. 

עומתו, הגיעה מרקע שונה לגמרי. כמהגרים חדשים אליזבט, ל
התקשו הוריה להשתלב בחברה וניהלו בקושי כלכלי את חייהם. 

, ובשל רצונו םהייחודיי ההוא נישא לאליזבט בשל כישרונותי
להקים בית בו תישמר היהדות. בבת אחת הפכה העלמה העמלה 
ו לסניורה נכבדת שאינה נוקפת אצבע בביתה וזמנה פנוי למלא

כרצונה. אמנם בתחילה התקשתה להתרגל למעבר החד, והתחננה 
לעבוד מעט, הוא נאלץ להסביר לה שוב ושוב שאין זה אפשרי 
בבית זה, עד שהשלימה ככל הנראה עם הדברים, ולמדה למלא 
את זמנה כראוי למעמדה. מבטו סקר את הפאר סביב. הוא חש כי 

חשה זאת  הכל בוהק אליו בברק של שמחה. אליזבט בוודאי
תמיד, בהתאם לפער שבין העבר להווה. מעברו השני של 
השולחן, היו המחשבות שמילאו את ראשה של אליזבט, באותו 
עניין בדיוק. בעלה לא יכול היה לדמיין כי הקירות החשופים, על 
ניקויים נהגה לעמול, היו מאירים אליה בהכרת טובה, שאורה 

א נזכרה בגעגועים בימים אינו משתווה עם כל ברק של יוקרה. הי
היא עברה בזריזות מדבר  ההם בהם היו ידיה מלאות עבודה. 

לדבר, מותירה שובל של נקיון וסדר בכל מקום. אליזבט אהבה 
את עבודת הכפיים. ליבה זימר בעוד ידיה מרקו וסידרו. מעולם 
לא חשה עליבות במעמדה. השמחה והסיפוק מילאו אותה תדיר. 

כו היוצרות. נכון, היא מודה לאלוקים על מאז נישואיה, התהפ
חייה הקלים, אולם אינה מסוגלת להתרגל לגינונים החיצוניים 
המלווים אותה כצל בחייה. הרצינות והכבוד גורמים לה לבחילה. 

מסתגלת למסכה אותה עליה לעטות, אין היא יכולה  הגם לו היית
לוותר על מעט עמל כפיים. אלא שבביתם, שלא כבבתים 

זילאים הממוצעים, אין חדר אחד בחצר למגורי העוזרת הבר
הצמודה. כבר בעת הבניה תוכנן שטח נרחב בקצה הבית בו 
הוקצו חדרים כמספר המשרתות, אשר בהמשך צוידו בכל הנדרש 
לחיים נוחים. מובן איפה, כי לעולם לא יוותר דבר הדורש את 

לטוב עזרתה. כח האדם מספיק די והותר. בעלה המסור סבור כי 
מתרגלים מהר, ומעמדה כיום כבר "לבוש עליה" היטב. אין הוא 
יודע, כי שנים חלמה על ההזדמנות לשפשף כתמים, או להבריק 
חלונות, עד אשר החליטה לממש את חלומה בדרך מקורית. לו 
היה יודע, היה כנראה נזקק לטיפול רפואי דחוף, חלף לו הרהור 

לחה לשטות בכולם. שובב במוחה. היא אהבה את תחושת ההצ
בשבוע שלאחר מכן, המתינה הלן עד בוש לבואה של "אליאנה". 
היא כנראה הצטרפה לשורת הנוטשות, חשבה בפסימיות. הלן לא 
דייקה. בעוד המחשבות הנוגות ממלאות את מוחה, ניסו הרופאים 
בבית החולים העירוני להשיג פרטים מזהים אודות הפצועה 

פגע וברח". תיקה הפשוט לא גילה שהובהלה לשם לאחר תאונת "
 כל ממצא מלבד כרטיס נסיעה באוטובוס ומספר ממחטות. מאוחר

 
 



יותר, כשפקחה סוף סוף את עיניה, חשה למול הקירות הלבנים כי  
השחור עוטף אותה. היא הכניסה עצמה לבוץ רציני ממנו לא 
מצאה כל אפשרות חילוץ. כשלב ראשון נאלצה כמובן למסור את 

א הבינה שהמצב אינו מאפשר כל ברירה אחרת, ובלב פרטיה. הי
הולם מסרה את שמה המלא, כתובתה ומספר הטלפון הישיר 
לחדרו של בעלה. יודעת שגילוי האמת בוא יבוא. אלא שהיא 
שכחה מן המכתב שעתיד "לסדר לה את העניינים. סניור פאולו 
כהן לא האמין למשמע אוזניו. "אני חושב שטעות בידך", אמר 

חות שניסתה להניח עליו את ההודעה המאיימת, "אשתי כלל לא
אינה מגיעה לאזור זה, בוודאי לא ברגל". "ראה סניור", ענתה 
היא בסבלנות, זו אחריותך, עשה כרצונך, אך אוכל להמליץ לך 
לבדוק את הנושא". עודה סוגרת את הטלפון הרהרה בזעם אודות 

לא נראה להם.  האליטה המכובדת. גם לקבל בשורות קשות כבר
בליבה הבטיחה לעצמה, שאילו היה מדובר בה, היה בעלה זונח 
את כל עסקיו ורץ לברר מה ארע לה. אדון פאולו כהן המבולבל 
לא ידע להשית עצות בנפשו. התברר אכן שמדובר באשתו. הנהג 
לא איתר את אליזבט בזמן הנקוב, והוא הנחה אותו לדהור לבית 

הפצועה שקיבל לידיו הוסיפה שקית החפצים של  החולים.
לתדהמת מה הביא את אליזבט, ביום ככל הימים, לשכונת 
הפועלים, בבגדים פשוטים ותיק ישן? סימני שאלה מלווים 
במחשבות איומות על איומים וחטיפות התרוצצו במוחו, תובעים 
תשובות, אותן לא הייתה אליזבט החלושה מסוגלת לספק. עודו 

ונים, נשמע מתוכה רשרוש. כעבור רגע מנער את השקית בחוסר א
נשלף דף מקופל, כתוב בכתב ידה המסודר של אליזבט. פאולו 
כהן פנה בלהיטות לקריאת המכתב, חש שתכנו יסייע לו בפתרון 

"לך, הלן יקירתי, לפני שנים, הייתה ילדה קטנה החידה. 
מסתובבת בביתכם, מסתייעת בהכנת שיעורי הבית, וזוכה להגנה 

הגדולה מפני ילדי השכונה המציקים. ילדה זו הינה  של חברתה
אני, אליזבט, אותה הכרת בשם אליאנה. התזכרי את העזרה הרבה 
אותה הגשת לי בהיות הורי המסורים עסוקים היו עד למעלה 
מראשם בפרנסתם? בכל פעם שראיתי את סנדרה העוזרת שלכם, 
י, עוסקת בעבודות הבית, אותן היה עלי לעשות בעצמי בבית

חשבתי בליבי שמזלי הטוב גרם לכך שאקבל בשמחה את 
האילוץ, ואבצע ברצון את כל המוטל עלי. אולם היה נראה לי, כי 
למזל טוב יותר זכה מי שאינו צריך כלל להתמודד עם אילוץ זה. 
חלפו שנות ילדותי, ומנערה חסרת כל הפכתי לאישה עשירה 

שטיפסנו  ובעלת מעמד. אוי, תתקשי לקבל זאת, אולם ככל
בדרגות ההצלחה, חשתי כי העושר הגשמי אינו מספק אותי. 
לפתע, עודי חשה כי הזכות לעסוק בעבודות הבית נשללה ממני 
בכוח, הבנתי כי הסיפור האמיתי מגיע לליבי דווקא מתוך העשייה 
הפשוטה הזו. ובעצם יש לי צורך בה, גם כשאינני נאלצת לבצעה. 

לממש את רצוני, אפילו במעט.  בביתי לא הייתה לי כל אפשרות
לכן, לאחר שנים של תחושת חוסר מעמיקה, פניתי לחפש את 
סיפוקי במקום אחר. ואז, נודע לי עלייך. שמעתי על מצבך הקשה. 
על חוסר היכולת שלך להתמודד עם מטלות ביתך במקביל לשעות 
הרבות של שהייה סמוך למיטת בנך, ושעות הנסיעה המתישות. 

שמצבך הכלכלי הורע, וקשה לך. כך חברו להם התברר לי גם 
תחושת הכרת הטוב הרבה שחשתי כלפייך והצורך שלי במציאת 
סיפוק אמיתי, ורקמו את הרעיון הנועז אני, הסניורה הכבודה (את 
שמי המלא לא אוכל לספר לך, כדי לא לפגוע במשפחת בעלי) 
ני אצא לעזור לך בעבודות הניקיון! עזרנו רבות זו לזו. ואינ

בטוחה כלל שלא יצאתי נשכרת יותר ממך. עתה, חשה אני כי לא 
אוכל להמשיך, מפני שבביתי החלו לצוץ סימני השאלה, אם 
תיודע שם האמת, יראו זאת כפגיעה עמוקה במעמדם. רוב תודות 
לך, הלן, על הסיפוק הרב שאפשרת לי לשאוב מעבודתי, העבודה 

יף. מוקירה ומכירת תחסר לי מאד. אינני חושבת שאמצא לי תחל
  טובה, אליזבט (אליאנה).

דקות ארוכות נותר הדף בידו של הסניור המהורהר. כשהתנער 
לבסוף, סיכם לעצמו, אמנם צדקתי בהערכתי שהמכתב יפתור לי 
את החידה, אולם לא עלה כלל בדעתי שטמון בו פתרון עמוק 

 !להשבת הסיפוק לחייה הנוצצים והריקניים של אשתי...
 

 
 אחים יקרים!

 

אדם שנמשך אחר תענוגות החיים ותאוות העולם, כאשר נראה לו שהכל, לכאורה, נוצץ והכל מבטיח... מגיע לבסוף 
מתברר  –למסקנה כפי שהגדירה אדם חכם, שעולם התאווה הוא בועת סבון צבעונית וזוהרת, אבל כשאתה קרב אליה 

 שאפילו משל לא היתה!!!
לשאוף לרוחניות יותר מזולתו ובגשמיות פחות מזולתו וזהו שאמרו "אשר בשמים מעל ואשר אמרו חכמינו, שעל האדם 

גשמיות) -בארץ מתחת". והסבירו כך, אשר בשמים (רוחניות) מעל, כלומר תשאף ליותר ויותר. ואילו אשר בארץ (ארציות
באבות "התקן עצמך בפרוזדור כדי מתחת, כלומר תשאף דווקא פחות מזולתך כי העולם הזה נמשל לפרוזדור כמאמר התנא 

שתכנס לטרקלין". ועל כך התבטאו חז"ל באומרם "אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו". חיים אמיתיים 
בעלי תוכן רוחני עשיר הם החיים שעל כל אדם לשאוף אליהם. לא "עשיית כסף" ולא חיפוש תמידי אחרי העושר הנכסף 

המקווה. אושר אמיתי מתבטא רק בדרך של חיים על פי תורתנו הקדושה והיא זו שמביאה את  הוא שיביא את האושר
 האדם לידי שמחה שלימה ואמיתית לטובתו ולאושרו הנצחי והבלעדי.

 בברכת התורה 
 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים 

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

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

.רפאל בן אסתר עמליה בת סבוט, סילביה בת ברתה, .דינה חיה בת נילי 
 , הרב אריה אהרון בן שרה, נוסרת אסתר בת טאוס רחל

 רונית בת שושנה.  זיווג במהרה:     תהילה ציפורה בת טליה

 

 ,יוכבד חיה בת ג'נט  :"נ כל נשמות ישראל ובכללםלעע
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

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

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

  !  התודה והברכה לאוהבי התורה ותומכיה
 מתפללי בית הכנסת אדאדי בשיכון ותיקים נתניה 

 הי"ו ומתן סוויסה יסה וסו יוסףראובן אדאדי, ציון אדאדי, ישראל כהן, ובפרט ל
לכל  םולבני משפחת להםיהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו , על תרומתם להדפסת העלונים

 שפע גדול לעבודתו יתברך.ויזכו ל טובה וברכה
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 כומר פוגש את ידידו הרב.  אומר הכומר לרב "הרבה דברים לימדת אותי     נקודה למחשבה
".  אומר לו הרב "אתה גוי ויש לך ראש של גוי, אין ה אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד ואתה לא מוכן  אני רוצה 

ללמד אותך גמרא בתנאי שתענה לי על סיכוי שתצליח להבין גמרא".  הפציר הכומר ברב עד שהסכים.  אמר לו הרב "אני מסכים 
שאלה אחת". "טוב" משיב הכומר "מה השאלה?".  שואל אותו הרב "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא 

?".  "פשוט מאוד" עונה הכומר "המלוכלך יתרחץ והנקי לא".  "אמרתי לך שלא תצליח  ,נקי, 
אומר לו הרב "בדיוק להיפך הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת, להבין" 

מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ".  "על זה לא חשבתי" מסכים הכומר "שאל אותי עוד שאלה".  "טוב" 
 לוכלך ואחד יוצא נקי,  מי מבין שניהם ילך להתרחץ?".  אומר הרב "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מ

 

"הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת  " "פשוט מאוד" 
ן.  הנקי מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ".  "שוב טעית" אומר לו הרב "אמרתי לך שלא תצליח להבי

מסתכל במראה, רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ".  "אבל לא 
.  לפי , אמרת שיש שם מראה" מתלונן הכומר.  "זה מה שאמרתי לך" עונה הרב "זה הראש שלך, 

טוב" נאנח הכומר "בוא ננסה שוב, שאל אותי עוד שאלה".  "פעם אחרונה" אומר הגמרא. צריך לחשוב על כל האפשרויות".  "
הרב. "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי , מי מבין שניהם ילך להתרחץ?".  "זה נורא פשוט" מחייך 

ך להתרחץ,  המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הכומר "אם אין שם מראה, הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והול
הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ.  אם יש שם מראה, הנקי מסתכל במראה,רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ,  

המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ".  אומר לו הרב "אמרתי לך שלא תצליח להבין, אתה גוי ויש לך 
 ששני אנשים יפלו דרך ארובה, אחד יצא מלוכלך והשני יצא נקי?" י גוי.  תסביר לי ראש של 

 

 (העורך)  בכל העולם בכול דור ודור. םחוכמתו של היהודי בכל תחום ונושא בחיים 

זצ"ל  יהודה צדקההבחין הגאון רבי  פעם
לבוא בכל בוקר אל סדרי  ני באברך פלוני 

הישיבה. ניסה לברר אצלו את הסיבה. סח לו 
האברך כי לאחרונה רכש דירה מוגדלת בת 

ובכל בוקר עליו , ם שלושה חדרים 
, בין אנשים להשיג הלוואות גמחי"ם להתרוצץ

 , ללוות כספים מזה ולפרוע לזה
 

ות. נענה הרב צדקה ואמר כדי לגלגל את החוב
,, ולי תשמעלו:"אם לק
, מכור את הדירה בת שלושה החדרים 

ואת החדר , חזור לדירה קטנה בת שני חדרים
וב יותר השלישי תניח לעולם הבא.וכי לא יהיה ט

 רמאשר , באופן זה
 בגלל חדר שלישי בעולם הזה?!"

  של' ה עבודת
 היתה ל"זצ ברכה ציון רבי

 לפני רב זמן, ופלא הפלא
 הזמן זה לכאורה  אשר, חצות

 לעניו תנומה נתן בו היחד
  היה רגעים עשרים כל כמעט

  משמשו את שואל הרב
 חצות זמן? 

 ? הזמן הגיע
 

 לקימת שחיכה מרוב כי עד
ך לערוך בכדי חצות
  היה בוראו  את ולעבוד 
 לילה חצות זמן כבר קם

, בקודש בעבודתו ומתחיל
. 

  של הגדולה יראתו על
 ברונשטיין יעקב שמואל רבי

 העובדא תעיד עולם מבוראזצ"ל 
 ברגעים, נורא שבת ערב באותו:הבאה

 לפתע הסתלקה נעוריו שאשת
 שנלקחה . . לעולמה

 , יניוע את עצם , ימיה בדמי
 שתי על המיוגע ראשו את והטיל
 מיד אבל, עייפות בתנוחה ידיו כפות

, עילאה בנהירו אורו פניו, התעשת
 :עצמו לחש והוא

 קפץ ומיד ""
 .דבקות של בשיר ופצח

  את משנה הניסים הרגל אין
 בהנהגה אנו חיים, במאומה המציאות

 טבע אין, ל על ניסית
 , כלל עולם של ומנהגו

  מסביב הכל
 אין, 

מידו הכל ורחש תנועה כל, מלבדו עוד
  להכיר אפשר וממילא, יתברך

 

 פסיעה בכל ת את
.מלכותו מתבטאת כלב שהרי,ופסיעה

 ששון חכם ליה אניס לא רז  כל
 בתורה גדול כבקיא ידוע היה ל"זצ לוי

 , פ"בע ידע הכל, ובסודותיה
 הוא הלא, בדורו המקובלים שזקן עד

 היה ל"זצ הכהן אפרים רבי מרן
 הזו העצומה הידיעה כל מהיכן מתפעל

 ? ובסוד בפשט
 מדרש מבית הולך אותו רואים היו הרי

 ו למשנהו
 המופלגת וידיעותי כל לפלא והיה
 שהתורה קדושתו םמעוצ וזאת בתורה

 .בו התקיימה

 גן עלינות וזכות        ברכסים תמשגיח ישיבת     זצ״ל  י רבי    הגאון הצדיק    זקן המשגיחים      העלון לעילוי נשמת: 

ֵהיָכן ִהִּגיַע ַהֶּקֶׁשר ַהּנְַפִׁשי ַעד 
ָעָזר ֶאלְ ֶהָעמֹק ֵּבינֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי 

ךְ  ל ָלַרָּבנִית "זצ ְמַנֵחם ַמן ׁשַ
נּוַכל ִלְלמֹד ִמּתֹו ְּדָבִרים  –ה "ע

ַלגרש"ז ֶׁשָאַמר 
אךְ  ְלַאַחר ְּפִטיַרת  אֹויֶעְרּבַ
ז, ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע "ֵאֶׁשת ַהגרש

ְלֵביתֹו ְלנֲַחמֹו. ְוכֹה ָהיּו 
ַאֲחֵרי ְּפִטיַרת ַרֲעיִָתי, "ְּדָבָריו:

ָחַׁשְבִּתי ַּגם ֲאנִי  –ה "ָהַרָּבנִית ע
  י ִּכי 

 ַוֲחֵׁשָכה יְָרָדה ָעָליו. 
 

ַהְרָּגָׁשִתי ָהיְָתה ִּכי ֵאין ִלי ַטַעם 
ְוִסָּבה ָלקּום ֵמַהִּׁשְבָעה ְּכָלל... 

 –אּוָלם ְלַאַחר ֶׁשָחַלף זְַמן 
יְכֹוַלנִי ְלַלֵּמד ַלֲאֵחִרים ִּכי 

ֶעזְָרתֹו , ּובְ   ה "ַהקב
נִָּתן ְלַהְמִׁשי ֶאת ַהַחּיִים ַלְמרֹות 

י ְוַהְּכֵאב! ִֹ זֹו ָהיְָתה ֵאפֹוא  "ַהּקׁש
ְּתחּוָׁשתֹו ְּכַלֵּפי ָהַרָּבנִית... הּוא 

ָהעֹוָלם " – ָחׁש ִּכי 
 "ָחֵרב ַוֲחֵׁשָכה יֹוֶרֶדת ָעָליו

הקב"ה דורש מאיתנו 
 עיניים טהורות .

 

גם אנחה קטנה, שאינה 
יוצאת מעומק הלב, היא 

 גנבת דעת

גם איומים על הילד 
 אינה תופעה בריאה .

 

 אין אבידה כאבדת הזמן
 

הבית האידיאלי , הוא זה 
שהילדים נכספים 
 ומתגעגעים אליו .

מדוע שנשברים 
 כלים אנחנו 
 כלים " " יוצאים מן ה



 

שגרה מעליי קצת  השכנהה
סנילית. היום היא התבלבלה 

ונכנסה אלינו לדירה במחשבה 
 שזו הדירה שלה.

 

  אני אבהיר לה את הטעות

.. 

hamaor.netכל העלונים: 

ָעֶתר לֹו ה'  י ֲעָקָרה ִהוא ַוּיֵ ּתֹו ּכִ ר ִיְצָחק לה' ְלֹנַכח ִאׁשְ ְעּתַ  "ַוּיֶ
ַהר ִרְבקָ  ּתֹו" (בראשית כה, כ"א).ַוּתַ  ה ִאׁשְ

 

מובא שלאחר שראה יצחק שרבקה עקרה ומנעה ה'  
מלדת, הלך להר המוריה, למקום בו נעקד על גבי המזבח, ורצה להקריב 
 שם קורבן לה' ולהתפלל לה' שיראה בעוניים ויפקדם בבנים. וכך היה, 

מות העליונים ועשה התפלל יצחק מעומק הלב שוב ושוב, חתר חתירה בעול
ָעֶתר לֹו ה'! -רעש גדול בשמים, ונענה  ַוּיֵ

 

 רבותינו על תפילתן של צדיקים שנמשלה לעתר  
מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום  -(קלשון גדול), לומר לך

למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת 
 וכה יד ע"א).אכזריות למדת רחמנות (ס

 

אדם מתפלל ונראה שתפילתו אינה מתקבלת, ומתלונן  
"התפללתי ולא התקבלה תפילתי", אך אין להישבר אלא להמשיך להתפלל 

ה ֶאל ה' ֲחַזק  עוד ועוד עד שלבסוף תוקבל תפילתו ברחמים וברצון, ַקּוֵ
ה ֶאל ה' ָך, ועוד פעם ְוַקּוֵ  שתקובל התפילה!  (תהלים כז, יד), עד ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ

 

(וכן הוא במדרש רבה סג, ה שיצחק אבינו העשיר כביכול את הבורא יתברך 
 מתפילותיו, תפילות רבות באושר ובשפע השפיע יצחק, עד ששמע ה' תפילתו).

 

נו ברחמים וברצון לפניו יתברך ונזכה לראות יתושתקובל תפיל 
 , אמן.בקרוב בגאולת ישראל השלימה

 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 
 

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

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

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

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

ל בישיבת נובהרדוק יגע "זצ שמואל פריימן רבילימודו של  בשנותת
שמואל שהיה נחבא אל הכלים כמעט  רביג שעות, ו"ועמל בתורה שעות ע

ולא סיפר על עצמו, אך פעם אחת סיפר שבמשך זמן אחד חזר עם החברותא 
כ סיפר שבאחד הלילות צעד עם ". כמו

עקיבא, במשך כל הלילה צעדו הלוך ושוב תוך כדי  רביפ רחוב "החברותא ע
 .מ"על כל התוספות של מסכת ב 

תה פרוסה , גמרא הייככללל
ל בכל עת "זצ חייםלפניו, הרב 

, מעיד "גם ביום כיפור"מצוא. 
אחד הלומדים בבית המדרש 

הוא רכון היה ", 
על סידור התפילה, אך מתחתיה 

. ומה הגיב הרב "גמרא ומשנה
כשהתפעמו מולו על התמדתו 

 ? 
 

, היה משיב בענווה. "לכן נוצרנו"
כם חיים כאשר התקשה ח

בקריאה, בשל חלישות עיניו, 
ד "ביקש מאחד מבאי ביהמ

,להקריא לו מן הספר, 
החכם בשגיאה,  

היות שרזי התורה נהירין היו לו.

 מה:" בנהאת שואלת אםם
?" הספר יתבב היום עשית
." בכימיה ניסוי: "הבן עונה

 ומה: "בשנית האם שואלת
?" הספרבבית מחר תעשו

 : לה עונה
"" 

ַכי רביֶׁשל  ביתוו  ָמְרּדְ
ָהיָה נְִמָצא ְּבַמֲעֵלה  זצ"ל ִגיְפֶטר

 רביַהִּגְבָעה. ִמֵּדי יֹום ַּכֲאֶׁשר 
ָמְרְּדַכי ָהיָה יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד, ְוִהִּגיָעה 

ָהֵעת ֶׁשַרֲעיָתֹו ֲאמּוָרה ַלֲחזֹר 
ַהַּביְָתה, ָהיָה סֹוגֵר ֶאת ַהְּגָמָרא, 
ְויֹוֵרד ִמַּמֲעֵלה ַהִּגְבָעה ֶמְרָחק ָּגדֹול

ת גֹות ַרּבֹות ּוַמְדרֵ 
, ְּבָאְמרֹו ֶׁשִהיא 

ֻׁשָּתָפה ְּגדֹוָלה ְלַהְחזַָקת ַהּתֹוָרה, 
 

 ֶׁשִהיא ְמַפְרנֶֶסת ַהַּביִת 
, ְוָלֵכן ָצִרי ָלֶרֶדת 

 ּוְלַקֵּבל ֶאת ָּפנֶיָה.

ל על "זצ שמשון פינקוס רביבני ביתו של  ומספריםם
תה שבת בה אחד משכיניו חש לא בטוב כאבי בטן חמורים או

והוא התייסר במיטתו ולא יכול היה לזוז. המצב  פקדו אותו,
מבחינה הלכתית ברור שמותר להתקשר אל  ,

שמשון אשר  רביאולם  תחנת 'מגן דוד' ולהזעיק רופא למקום,
ביקש לצמצם את חילול  שמירת שבת בערה בו בעצמותיו,

על אף שלא היה הדבר לכבודו ולכבוד  ככל שניתן. השבת
ונסע  של אחד מבני בניו, , רבנותו,

  בכבודו ובעצמו להזעיק את העזרה הרפואית הדרושה.
 

לא היה במעשה זה בכדי  א היתה קרובה,"מאחר ותחנת מד
להשהות את העזרה הרפואית לה זקוק היה אותו שכן 

בעוד  ,םעל אופניים  רכיבה ומאידך, בדחיפות,
יש  שיחה טלפונית למוקד ההצלה כרוך באיסור דאוריתא.

א הצטרף הרב למכוניתו של "לציין שבשובו מתחנת מד
שיאשפזו את החולה  ר כשנשאל על כך אמר  הרופא.

 בבית החולים אשר הטיפול בו לוקח זמן.

תע

, החזיק את ה"רסן" זצ"ל מאיר חדשרבי , המשגיחח"
היטב, בידיים אמונות ואיתנות, לבל נסטה מן הקו, מן המסגרת 

של לימוד תורה בשקיקה, לימוד מוסר ב"שפתיים דולקות". אולם 
מאות וריסון עצמי, גדלות לנו הוא נתן את ההרגשה של עצ

 ואחריות. אין כפיה. אין "מים גנובים". 
 

הקב"ה נתן לאדם מעיינות של חוכמה ודעת. בכוחו לכלכל מעשיו 
ועליו לנצל זאת. אולי משום כך לא אהבנו  

את התואר 'משגיח'. קראנו לו סתם רבי מאיר." מעיר הגה"ר רבי 
יימת היתה בישיבה במשך כל : "דמותו של המשגיח קדוד כהן

 שעות היום גם בשעות בהן שהה בביתו. 
 

ההרגשה היתה שהוא מודע לכל מה שמתרחש אצל כל יחיד. יכול 
אני להעיד על עצמי וגם על חברי הקרובים, שכמעט בכל נושא 

של המשגיח? מה  - -עמדה לנגד עינינו השאלה
בבחינת פחד  -א מיניה"תהיה דעתו? לא היה זה "גברא דמיסתפינ

בבחינת  -מעונש או גערה, אבל היה "גברא דמיסתפינא מיניה"
כבוד ורוממות. היה חשוב לתלמידים, שלא לעשות מעשים, 

ע"י המשגיח, גם אם היו בטוחים,  ו שיתקבלו 
 שהוא לא יעיר להם כלל על כך"

ל  היה רגיל במשך "זצ הגרח"פ  שיינברגלציין שראש הישיבה  ישש
של הישיבה  וגם בשנים הראשונות "חפץ חיים"שנים רבות גם בישיבת 

 י ללמד רק בשפת האידיש או האנגלית... "כ באר"ל ולאחמ"בחו
ולמרות זאת לאחר שהגיעה הקבוצה הישראלית בתחילה לישיבה כגון, 

שנסגרה התאמץ ראש הישיבה לשנות את הרגלו ועבר   
על אף הקושי הרב  םלמסור שיעורים ושיחות גם 

שישים. וכמו שביטא זאת אחד התלמידים שראש  מאחר שהיה כבר בגיל
 ."שובר את השינייםהישיבה היה 

ונוסעים  י זצ"ל והגאון רבי  הגר"ש וולבה מבאר יעקב לירושלים, עם המשגיח בנסיעהה
 נוספים, כיבדו את המשגיח לשבת בראש, דהיינו במושב ליד הנהג. המשגיח לא רצה כל כך, 

, אלא סבב כל גופו מוטה הצידה, כיושב לעבר ,אך לא היתה לו ברירה, וכשהתיישב, 
 ל וגם אולי מבריחה מכבוד.של הגאון הנ" ם הנהג ולעבר היושבים מאחוריו. כמובן, גם משום 

פסחים היה מחלק רבי  בערביי
שקים זצ"ל  מאיר גראסמן

של תפוחי אדמה,בצלים ועוד, 
לכל החפץ. לא היה מי שפנה 

אליו לעזרה והוא סרב או ביקש 
ממנו למלאות טופס, לכולם 

. קהעניק 
 

אנשים עזובים, חוזרים בתשובה 
בהתחלת דרכם, ואף הרבה 

וחנו ואף נדכאים סעדו על של
ישנו אצלו. זאת מלבד פעולות 

טוב מסכן ובריא   ל."חסד אדירות אשר אכמ
 ... מאיש עשיר וחולה

 

 ל שאדם ככ
 מקטין ומשפיל 

את עצמו, עדיין אינו 
מגיע לאפסותו 

 האמיתית. 
 

לעולם הוא קטן 
 מכפי שנדמה לו.

דעתם של אנשי 
 שלמך עליך , 

 
חשובים כדעתך 

 על עצמך .

 

מרחיק  הרע ההרגל
 את האדם 

 מהבורא יתברך .

יוסף צבי  מדרגתו הנשגבה, בתפילה למען הזולת, של הגה"צ רבי עלל
ד זצ"ל (ראב"ד לונדון) במעשה לפנינו: לאחד  הלוי דינר

 ץרה לאחר מכן עלה התלמיד להתגורר בארתקופה קצ 
הקודש. והנה לאחר עשרים שנה הגיע הלה להתייעץ עם הגרי"צ דינר 

 . ד בעניין מסוים. בסיום השיחה ביקש הרב מהתלמיד 
 

נענה הרב דינר ואמר לו בפשטותו האופיינית: "מיום לידת בנך (מעל 
 ני מזכירו..."עשרים שנה!) אין תפילת שמונה עשרה אחת שאי



 

 

   
 
 

  
 

 

  דבר העורך
ומקור  של עם ישראלשרשיו מתארת את  ,פרשת תולדות
עוד בהיות יעקב ברחם  .על במת ההיסטוריה כח השפעתו

ת ְוַהֵהָאְבקּותגוששות הכבר טעם את הטעם המר של ה ,אמו
? השיב "ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי"על תלונת רבקה  .עם אחיו עשו

. "ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּו ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנהקב"ה "
הוא סמל הגוף  -דרכיהם תפרדנה מן הקצה אל הקצה, עשו 

 -יעקב  .המגושם, איש יודע ציד, זולל וסובא, חי על חרב
הוא סמל הנשמה העדינה איש רוח, איש תם יושב אהלים. 

עברו אלפי דורות וההתרוצצות טרם נפסקה,  ,מיני אז
והתמודדות נצחית בין בעלי הגוף ובעלי קיימת האבקות 

הנשמה, בין נושאי דגל הקדושה ובין נושאי דגל הטומאה, 
אומר:  רשב"י .חושךמול התגוששות בלתי פוסקת של אור 

תנחומא  .ספרי בהעלותך ט, ב(בידוע שעשיו שונא ליעקב  ,הלכה
התרוצצות זו תתמיד עד  .)שמות, כז. הובא ברשי בראשית לג, ד

... מים ועד שיקוים ועלו מושיעים בהר ציוןאחרית הי
, בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו "והיתה לה' המלוכה"

 והקב"ה מצילנו מידם. 
ואגלה לך את זצ"ל:  אלעזר מנחם מן שךמרן הרב וכבר כתב 

כל מה שיש בלבבי, אם כי כולם חפצים ומשתוקקים שיהיה 
מים במצב של שלום ביננו עם שכנינו, למנוע הרבה שפיכת ד

 ד אני חושש משלום הזה! וד מאואי שלום, אבל מא
אנחנו בטוחים שצעירים וצעירות ממצרים  -כי במצבנו כעת 

ומארצות ערב לא באים בירושלים ללמוד באוניברסיטה, 
ונמנע בזה הרבה מההתבוללות. אבל כשיהיה שלום עם 

ירות ישכנינו בטח שצעירים וצעירות מישראל יסעו לב
ללמוד שם, וכן יבואו משם ללמוד באוניברסיטה ולקהיר 

בירושלים, ומה יהיה המונע שלא יהיה התבוללות? וכי 
מנע את זה? הלא רואין אנו איזה לאומיות יש תהלאומיות 
 ..השישים וחמישה אחוז. אצלם, אצל

ֹּכִחי "לנו ומבוססת על  המדינה היא חילונית עם חוקים זרים
רובם רחוקים משמירת  ,נבחרי העם. ו), יזדברים ח( "ְוֹעֶצם ָיִדי

התורה ומצוות, ואמירת בע"ה חשוב רק אם מבוסס על 
שמירת התורה וקיום המצוות. ומשענת הקנה הרצוץ כהיום 

שר מראה פנים שוחקות אהיא ארה"ב, או מדינה אחרת 
כי  ,למדינה ישראל, אשר בתוך תוכם כולם שונאים ליעקב

ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ב "'הלכה היא עשו שונא ליעקב' וכתי
ועד כה עוד לא לקחו לקח.  )תהלים קמד, ח(" ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר

בזמן  - כי פעם היה צרפת האוהבת והתומכת במדינת ישראל
ְוֶחֶסד ְלֻאִּמים כי " -שהיה איזה צורך להם, ועכשיו היא נגדנו 

 ,אומר כלום . והחיוך של נשיא פלוני לא)משלי יד, לד(" ַחָּטאת
 אבינו על שעןיכי מחר יחייך אחרים, ואנו אין לנו אלא לה

 המשיח.   בביאת באמונה ולהתחזק שבשמים
והגאולה תהיה לא ע"י מדינה זו אחר אחרת, ולא ע"י ראש 
 ,ממשלה זה ולא ע"י אחר, אך ורק כשישראל עושין תשובה

, )פ"ז מהל' תשובה ח"ה(א משיח צדקינו כמו שכתב הרמב"ם ויב
ושום דבר לא יזיז אותנו מאמונתנו זו. ואסיים בברכה 

  .מרובה וה' ידריכנו בדרך הטובה
מדויקים כל כך של מרן הרב שך זצ"ל,  אלו דבריםדומה ש

שהדברים,  שהם וכאילו נאמרו בימים אלו ממש... למרות
גם עד  ,אזשרצוי שנפנים כמו ו .ות בשניםרנאמרו לפני עש
", עד הגאולה השלימה, א ליעקב"עשו שונ - עצם היום הזה

 בב"א.

 
 
 
 
 

  
   

 יםיאופ ,יעקב וֵעָׂשו תפילת יצחק ורבקה לבנים. לידת .א
 כח). -(כה, יט  (ונבואת עתידם קודם הלידה)ומעשיהם, 

לד).-כט ,כה( נזיד עדשים תמורת ליעקב הבכורהכר את וֵעָׂשו מ .ב

(הסמוכה לא"י)  ,ארץ פלשתיםהלך לק יצח ויהי רעב בארץ, .ג
 .(פרק כו)ה' שהיתה לו שם  וברכת השגחת

 (חסד לעולם). חופר בארות מים(בדרך אביו)  יצחק .ד
שיביא סעודה ויברכו, רבקה ברוח יצחק לֵעָׂשו ברכת  .ה

הקודש שומעת מהדבר ושולחת את יעקב עם תבשילים 
אל יצחק, יעקב מתברך, ואח"כ מגיע עשו ומבקש ברכתו, 

ליעקב וכך (אותיות ברכתו)  וסיפר לאביו שמכר את בֹכרתו
ֵעָׂשו לוקח מסכים יצחק סופית לברכה שברך את יעקב. 

 ט). -, ו ח(כאשה נוספת מבנות ישמעאל 

 נטילת הברכות.  עקב להרגו ורצונו ליעקב ֵעָׂשו של שנאתו .ו
לברוח  את יעקב בנו לפדן ארם יםשולח ורבקה יצחק .ז

           .מעשו ולמצוא אשה

 
 

  מה בין יעקב לעשיו
"מה בין יעקב לעשיו", הרי זה כאילו שאלנו "מה  כששואלים

הקדוש, זצ"ל. אבל  'אור החיים'בין אור לחושך", כך כתב ה
רשאים וחייבים אנו לשאול: מהו מקור השוני, כיצד זה 

יהיו שונים מן הקצה אל הקצה. אותו  ,ששני אחים תאומים
 והבדל בין יום ללילה. - יחוס אבות, אותו חינוך

משל  ,על כך, הביא הגאון רבי ששון מרדכי זצ"ל מבגדד
וחידה: שני אנשים נכנסו לכוך הסדנא של פחמי, צורף 

 - הושחרו פניו כשולי הקדירה. השני - נחושת. אחד מהם
נכנס בשלום ויצא בשלום, נזהר ויצא נקי. אחד מהם ימהר 

ימהר  ,ים הנקיותלרחוץ את פניו. מיהו? נכון: בעל הפנ
להתרחץ. ומדוע? משום שהוא רואה את פני חברו 
השחורות ומניח שגם פניו מלוכלכות... אבל חברו, שרואה 
את פני רעהו נקיות, לא יעלה בדעתו להתנקות... כך עשיו, 

 -" איש תם יושב אהלים" - ראה לנגד עיניו את יעקב אחיו
א, "עשוי" כשמו כן הו ,זך וישר, והיה בטוח שגם הוא כזה

ומושלם, והרשה לעצמו להתבטל ולהתהולל. אבל יעקב 
הנהגתו  - הפקרותהאבינו, שראה לנגד עיניו את תוצאות 

של עשיו, את ההידרדרות וההשחתה, נחרד וחשש שגם הוא 
מעלה  ולהתעלות להזדכך נתמ לע האוהל, מתוך מש ולא כזה,

 ו!אבות הקדושים, זכותם תגן עלינהמעלה, עד שהיה לבחיר 
 

 

     
תיכף קם והלך ולא בירך  ,פסוק זה רומז שאחר שאכל ושתה

אחר מזונו, ומיד אח"כ נאמר "ויהי רעב בארץ", לרמוז כי 
 "ל.  חר ,גורמים שיהיה רעב בארץ ,כשמזלזלים בברכת המזון

גורם  ,דוע הוא כי המזלזל בברכת המזון ואומרה בחטףוי
אך המברך בכוונה מתוך הכתוב  ,"לחר ,שעניות תבוא עליו

 משפיע על עצמו שפע ברכה ופרנסה ברווח.     ,מילה במילה
         ]מעיין השבוע[

 בס"ד

  שבת שלום

 ּתֹוְלדֹת

 חשע"ת חשון   כ"ד                 זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןלע"נ העלון מוקדש               'חשנה   336עלון מס' 

ב' וםערך בינש 456 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

  
ה לא "הרבה והפציר בתפלה. כביכול הקב "ויעתר" :וברש"יי

הסכים לשמוע לבקשתו עד שהרבה בתפלה. ויש להבין, מה 
שיהיה ליצחק אבינו  'הטעם בכל ההפצרות, הרי ודאי רצון ה

בן שימשיך את מסורת אבותיו ויקים את עם ישראל, ולמה 
ל "? וביותר אמרו חז"טרם יקראו ואני אענה"לא היה בגדר 

ה ": מפני מה היו אבותינו עקרים, מפני שהקב.)(סדביבמות 
יצחק למה נמשלה  'מתאווה לתפלתן של צדיקים. אמר ר

תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה 
ממקום למקום, כך תפלתן של צדיקים מהפכת מידותיו של 

 ה ממידת רגזנות למדת רחמנות. "הקב
בותינו שהיה צורך להפוך את הגזירה שא ראמבואר בגמ

ושוב, התמיהה גדולה,  מעקרים לאנשים מולידים. יתהפכו
נולדו ם ישראל האבות והאימהות שייסדו את ע מדוע

בחסרון ובצורה לא מושלמת? אומרים בעלי המוסר שהיא 
הנותנת, כדי לייסד את עם ישראל יש צורך בקרבה עצומה 

 ה, וזה מגיע על ידי ריבוי תפלה והפצרה. "לקב
האבות והאימהות יהיה שפע לכל הדורות,  וכך, בכח תפלת

וזה נותן לנו כח להתפלל גם במקרה שלא נראית שום 
אפשרות לעזור, ובכל זאת התפלה פועלת ויש לה כח לשנות 

 סדרי בראשית מחוץ לגדר הטבע.
 

 
 

  
שמותיהם של יצחק  ידוע שבתפילת "נשמת כל חי" מרומזים

ורבקה במילים בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים 
 .ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, תתברך

 מי חיבר את נשמת כל חי, יש בזה חילוקי דעות. 
, סבור מאיר מאזוז שליט"אהרב  הגאון מרן ראש הישיבה

שיצחק אבינו יסד תפילה זו, ולכן רמז את שמו ושם רבקה 
לכאורה הרי מוזכר בתפילה יציאת מצרים. יתכן שאת [ו

עיקרי התפילה יסד יצחק, ובמשך הדורות נוספו עוד 
 - "לנכחוזהו שנאמר "ויעתר יצחק לנכח אשתו". ". קטעים]
 .יחל כשמת נומר ל - נוטריקון

 

 
דגל " א בעלפר על רבי משה חיים אפרים מסדליקוב זיע"ומס

מחנה אפרים" נכדו של הבעש"ט הקדוש זיע"א, שנזדמן פעם 
כבודו : הקניטו הלה ואמר לו .לפונדק אחד עם סופר משכיל

אך דומני שלי יש יותר חסידים , הוא אמנם נכד הבעש"ט
אין תימה בדבר,  :מאשר לכבודו. נענה הצדיק ואמר

ואילו הכל קראו לו כן,  - בפרשתנו כתוב "ויקראו שמו עשו"
 הקב"ה קראו כן.  ,"ויקרא שמו יעקב" פירש רש"י

.את עשו הכל מכירים, ואילו את יעקב מכיר רק הקב"ה

 
 

 - , והרי רק למתים אומרים"בשלום"מדוע אמר להם ו
 "ל"שלום?! עונה המדרש -ב"שלום, ולחיים צריכים לומר 

חק ענה להם כטיפשותם. הם אמרו "ונשלחך , שיצ(לקח טוב)
 בשלום" והוא אמר להם גם "בשלום".

ובעניין זה של ענה כסיל כאיוולתו, מסופר שאדם אחד נכנס 
אל ה"כתב סופר", והרב אמר לו "הו, כבודו הטריח את עצמו 

, "לא, הלכתי פה לסנדלר, וממילא כבר כסיל? ענה ה"ייאל
קם האיש ללכת והכתב  נכנסתי אל הרב"... כשסיימו לדבר

סופר מלווהו. "הרב לא צריך לטרוח ללוות אותי", אמר 
האיש. אך הכתב סופר ענה לו כאיוולתו, ואמר לו: "לא, אני 

 פשוט צריך לצאת לבית הכיסא"...

       
לא היו ניכרים במעשיהם,  ,שכל זמן שהיו קטנים :רש"יוב

זה פרש לבתי מדרשות,  -כיון שנעשו בני שלש עשרה  אולם
 וזה פרש לעבודת גילולים.

שמו זאב. והיה בן  זצ"ל לצדיק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב
כמותם למד, וכמותם  -היה הילד זאב ככל הילדים בני גילו 

השתובב ושיחק. כאשר התקרב לגיל שלש עשרה, פנה אביו 
י יכתוב תפילין עבור הצדיק לסופר סת"ם מומחה, בבקשה כ

 בנו יקירו.
ניגש הסופר למלאכה בקדושה ובטהרה וברוב רגש, הן לא 

צדיק! הבכל יום מזדמן לו לסופר לכתוב תפילין לבנו של 
כאשר סיים, בא הסופר לרבי יחיאל מיכל והראה לו את 
הפרשיות. שמח רבי יחיאל מיכל בפרשיות המהודרות, אולם 

שתכניס את הפרשיות בקשה אחת הייתה בפיו: קודם 
 לבתים, הבא אותם אלי שוב.

בא הסופר ובידיו הבתים והפרשיות. נטל רבי  ,כעבור זמן
יחיאל מיכל את הפרשיות בידיו והחל בוכה, בכי חרישי 
מעומק הלב, והדמעות דמעות קודש, גולשות לתוך בתי 
התפילין... והסופר רואה ומשתומם. כאשר נרגע הרבי 

לין מלאות מדמעותיו. רוקן הרבי את מבכיו, היו בתי התפי
הבתים, ייבש אותם, פנה ואמר לסופר: עתה, רשאי אתה 

 להכניס את הפרשיות לתוך הבתים...
בהגיע היום החל הנער זאב להניח תפילין, וראה זה פלא, 
מיד חל שינוי גדול בנער, לבו התמלא באהבת התורה ויראת 

 ולי הדור.שמים, ומאז עלה ונתעלה, עד שנהיה לאחד מגד
 

 
 

 
: מדוע כפלה זצ"ל הראש"ל הרב עובדיה יוסף מרןשואל 

 התורה באומרה יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. 
אם ישנו אדם עני אשר קרוב  ,והסביר: מדרכו של עולם

גדול, הרי שהעני מתפאר בפני הבריות משפחתו עשיר 
ואמור פלוני העשיר הגדול הוא קרוב משפחתו, אך העשיר 
 -עצמו מסתיר זאת ומתבייש באותי עני, וכן הדבר באב ובנו 

פעמים שהאב אדם חשוב ונכבד, והבן אינו כן, ואז הבן 
 מתפאר באביו אך האב אינו מפאר בבנו. 
הרי שאז  ,וחשוביםואולם כאשר האב והבן שניהם גדולים 

שניהם מתפארים זה בזה, כי כבוד הוא להם, וכן גם 
יצחק היה  -שניהם התפארו אחד בשני  -באברהם ויצחק 

 אברהם וכן ,"אברהם בן יצחק" שנאמר אביו באברהם מתפאר

 ."יצחק את הוליד אברהם" שנאמר בנו ביצחק התפאר
 

  
רבה של רמת אלחנן:  -שליט"א  רבי יצחק זילברשטייןסיפר 

זיע"א  רבי יחזקאל אברמסקיבשנת תשמ"ג בעת שעלה 
במרומי הסולם שבספרייתו, מעדו קרסוליו ורבינו נפל ארצה 

קרא  ,רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל זאת ונחבל, מששמע
לחתנו הרב זילברשטין שליט"א, וילכו שניהם יחדיו לביקור 

הגרי"ש אלישיב ידוע כקצרן בדיבורו, אך  ,והנה ו.לים אצלחו
הפעם יצא מגדרו ושוחח עם מרן כשעה, כשיצאו מן הקודש, 
תמה חתנו של הרב, מה ראה כבודו לצאת מגדרו ולהאריך 
בדיבור, ענהו הגרי"ש אלישיב: גאון כזה שנחבל מחמת 

 עמו בוערת כאש בקרבו, לא ראוי להאריךהאהבת התורה 
 ]99ע"פ מלך ביופיו עמ' [                                    ...  בדיבור?



 

 

 
בחוג שלנו  .היתה לי ילדות רגילה ושלווה כמו כל אחיי ואחיותיי

ל צעיר, יחסית. את ארוסי חגגו בצורה נפלאה, הורי מתארסים בגי
היו מאושרים מהאוצר שזכו בו כחתן לבתם, רציתי לסיים את 

 הלימודים, ולכן סיכמנו שנחכה תקופה.
בלבד, של חלומות נעימים ואז התחילה  אחד חודשרק עבר 

הפצצה הגדולה לתקתק. כבר הרבה זמן סבלתי כאבי ראש חזקים. 
שפחה: את לא אוכלת. את לא שותה. תראי מסביב נזפה בי המ

איך שאת נראית. בלית ברירה החליטו במשפחה להאשים בכאבי 
את העובדה שאני לחוצה מכל מה שעברתי  ,ראש שאני עוברת

בתקופה האחרונה. יתכן. קיבלתי את ההסברים הללו בשתיקה. 
לא היה לי טיפת זמן להתייחס לכאבים האיומים שהלכו ותפחו 

בל איכשהו בסוף, זה הגיע. בלי שום התראה בהדרגה. א
התעלפתי, והובלתי אחר כבוד לבית החולים. הרופאים היו 

 10המומים מהגידול שהתפתח במוחי, בלי הפרעה. הם נתנו לי 
, 18זה מעט מאד לבחורה בת  אחוז 10אחוז של סיכויים לחיות. 

שכל כך רוצה לחיות. הייתי אומללה מאוד. הורי החליטו בעצת 
חשאי לא לפרסם את הדבר. שמרנו על המחלה כמו סוד ש ,דוליםג

מחתרת, אפילו אחיותיי הנשואות לא ידעו דבר, הם רק ידעו של 
כדי לקבל את לפנות בוקר "שאני מאוד לחוצה מהחתונה". נסעתי 

יום. ה' ריחם ההטיפולים, והשתדלתי להתייצב בלימודים באותו 
י, כך שלא ראו עלי עלי, ההקרנות לא השפיעו הרבה על שער

כלום. אולם חרף מאמצי להמשיך כרגיל, המצב הלך והחמיר, 
הרופאים המליצו על ניתוח מהיר, אני זוכרת איך רעדה ידי, 
כאשר חתמתי על הנייר בו אני מאשרת את עריכת הניתוח. כאשר 
מלווה אותי דמעותיה של אימא, מצד אחד. ותפילותיו של אבא 

 ל גדולי וצדיקי הדור מהצד השלישי.מהצד השני. ותפילותיהם ש
שעות, יומיים לאחר  12הניתוח עצמו היה מסובך והתמשך על פני 

שהרופאים החלו  ,הניתוח לא פתחתי עיניים, אחר כך שמעתי
להכין את הורי לקראת האפשרות שאשאר "צמח" לכל החיים. 
דווקא לאחר ההכרזה הנוראה הזו, התעוררתי, ומבטי נפגשו עם 

של אמי. כמה שבכינו אז והודינו להשי"ת, שבוע אח"כ דמעותיה 
שוחררתי מבית החולים. הניתוח עבר ב"ה בהצלחה מלאה. נותר 
לי לבוא כל חצי שנה לבדיקה, וחוץ מזה, לא ראו עלי את 
הטראומה הרצינית שעברתי במשך החודשים הקשים הללו. 
חשבנו אז שזה פשוט נפלא, שהיה זה רק חסד שהצד של החתן 

ידעו ממה שעבר. למה שידעו ויסבלו גם הם. זאת היתה לא 
המחשבה שעברה עלי. ב"ה שלא הלחצנו אותם לחינם. הנה, הכל 

  רך אי"ה בזמן.יעעבר בשלום, והחתונה ת
רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום. חודש אחרי 
הניתוח וההצלחה הגדולה, הבהירו לי הרופאים דבר עצוב מאוד. 

לי ילדים.  ועצוב ומכריע. הם טענו, שאין שמץ של סיכוי, שיהי
? שאלתי במר ליבי. עד היום עומד הרופא ""אבל איך זה קרה

לי בקול צרוד, איך ההוא בזיכרוני, אפור שיער ולבן זקן, מסביר 
זה קרה. כאשר הזריקו לי את ההרדמה המיוחדת בניתוח, נרדמו 
עוד כמה תאים חשובים בגופי, ופשוט לא "התעוררו". בכיתי ללא 
הפוגות. אחרי שגמרתי לבכות על הכל. כלומר, על התקופה 
הקשה שעברתי, על ההקרנות, הניתוח והידיעה המרה, רק אז 

ידעתי שזה נגמר, איזה חתן ירצה  התפניתי לחשוב על העתיד.
להינשא לאחת במצבי. הגעתי לכזה ייאוש עמוק, שרציתי מרצוני 

, לעזוב את הכלהאישי לעזוב את השידוך, לעזוב את הלימודים, 
כשהתייעצנו עם האדמו"ר, הוא  שאפילו הצטערתי שהצילו אותם.

אמר, שעלינו להפקיד את ההחלטה הזו בידיים של החתן 
בא שלי התקשר אל המחותן, וביקש לקבוע עמו ומשפחתו. א

פגישה, המחותן שאל במה מדובר, אולי אפשר לשוחח בטלפון, 
אבל אבא אמר, לא, עדיף פנים אל פנים, וקבעו מקום דיסקרטי 

 להיפגש. 
כשנפגשו, פתח אבא שלי וסיפר למחותן, שקיבלתי את המחלה, 

ף. לאט הוא היה נסער מאד, אבל שתק, ונתן לו לדבר עד הסו
לאט אבא התקרב לקטע המצמרר. הוא לא הרגיש, כמובן, וכך 
הסיפור כולו התנהל, כאשר אבא מגיע לקטע הטוב, שלמעשה 
הבראתי. והתקרב לקטע שלאחריו... הוא המשיך לדבר באדישות. 
ואמר למחותן שהיה נס גדול ועשרות האחוזים של הסיכויים 

צם ש... אתם הפכו לישועה גדולה, ושאחרי חודש התגלה בע
מבינים בעצמכם, איך אבא שלי הרגיש. הלב שלו דפק כמו 
פטישים רבי עוצמה. הוא היה חיוור מאד, ובשפתיים סדוקות 
ניסה להסביר למחותן, את מה שכל הרופאים חזרו ושיננו, אבא 

שלי לא יכול היה להסתכל לו בעיניים. הוא סיפר לו בקול אדיש 
הדם בעורקיו. המחותן התקשה כביכול, מונוטוני, ובפנים בער 

? שאל בחוסר "בתחילה להאמין לדבריו, "בטוח שאין שום סיכוי
אונים. אבא שלי הוציא מסמכים רפואיים, ופרש אותם על 
השולחן. המחותן קרא את המסמכים הרפואיים בעיון. הראש שלו 
היה מוטה כלפי מטה, והידיים תמכו את הסנטר. אבא שלי ראה 

ילה לא הבין למה הוא כל כך מתעמק, התוצאה את פניו. הוא בתח
הרי כתובה שחור על גבי לבן. ופתאום הדף התחיל להתמלא 
בכתמים כהים, נוזליים, אז אבא שלי הבין שהוא בוכה. בוכה על 
העתיד של בנו, בוכה על העבר, בוכה בשבילו ובוכה בשביל 

אבא שלי בחכמתו, מלמל כמה מילים, ויצא החוצה  המחותן שלו.
כמה דקות, כדי לתת לו להתייחד עם הכאב, הלב של אבא שלי ל

עמד להתפקע כל רגע, וגם היה חייב קצת להתאושש. כשאבא 
שלי חזר, המחותן כבר היה רגוע. אם כי פניו הסגירו את העובדה 
שהוא בכה, בכי סוער. אבא שלי אמר לו, שזה בסדר, והוא חייב 

 לפרוק קצת.
ז היו צריכים להגיע לסיכום אפשרי, הם דיברו עוד על העניין, וא

אבא שלי הסביר לו שהוא צריך להחליט אם הוא מעוניין להמשיך 
, תחליטו כםאת השידוך, אבא שלי הוסיף אין בלבי ובלב בתי עלי

מה שתחליטו, יתקבל בהבנה. תשקול טוב את העניין. המחותן 
 דית. הוא צריך להתייעץישאינו יכול לתת תשובה מי ,כמובן, אמר

עם רבנים, ואינו יכול לקחת החלטה כל כך מכריעה על גבו, 
ובמהירות כזו. הם סיכמו שהוא יתקשר אחר כמה ימים, ויענה 

הימים הבאים היו סיוט בהתגלמותו, אתם יכולים  את התשובה.
לתאר לעצמכם, משפחה חרדה לעתיד גורל בתם, שנעה במעגלים 

פו של דבר המחותן בין "כן" ל"לא" ומה אומרים להם בתגובה, בסו
התקשר יומיים אחרי המועד שקבעו. הוא התנצל מאוד על עוגמת 
הנפש שבהמתנה, ואמר שהרב עדיין לא נתן לו תשובה ברורה, 

 הימים הבאים עברו עלי כמו מתוך חלום ושנצטרך להמתין עוד.
כל צלצול טלפון הקפיץ אותי מן המקום. בסופו ארוך ומתמשך. 

התשובה, והיא הייתה מעניינת למדי.  הגיעה כמובן ,של סיפור
הוא אמר כי הרב קבע, שכרגע התשובה שלילית, כלומר: אנחנו 
עוזבים שידוך. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול. עדיין לא אומרים 

? מכיוון שאנחנו ערב יום "מהלְ זאת לכל האנשים, אלא מחכים. "
לות כיפור, הרב אמר שיום כיפור יכול לשנות הרבה, ותפילות יכו

לבקוע שערים, לכן למרות שעזבנו שידוך, עדיין לא לפרסם את 
 הדבר, מפני שיש תקווה שיקרו ניסים!

תשובה 'לקחתי את המלים הללו ברצינות, והחלטתי להתמסר ל
. אינני זוכרת בדיוק את 'תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

 נוסח הבקשות שהתפללתי ביום כיפור, מפני שרוב הזמן בכיתי.
אינני יודעת מה היו תפילותיו של החתן. בדבר אחד לא היה לי 

יומיים אח"כ,  ספק. התפילות שלי היו סוערות ולוהטות...
כשסיפרנו במקרה לעסקן רפואי את הסיפור העצוב, הוא ניסה 
לברר עוד אי אילו פרטים. העסקן, התקשר אלינו אחרי יום. הוא 

שבהחלט יש סיכוי  ,דעד. הוא ערך בירור וקיבל מיוהיה נסער מא
למצב שלי. ושהפרופסורים לא צדקו, יש לו הוכחות על נשים 

השמחה בבית הרקיעה  שהצליחו להיוושע במצב הזהה למצבי.
שחקים, הודענו למשפחת החתן את הבשורה הנפלאה הזו, ויחד 
הודינו לה' על הנס שגמל אתנו, שבוע שלם הלכתי מאושרת. 

"כ נודע לנו, שהעסקן הזה שבוע שלם של שמחה בלב. רק אח
טעה, וחזרנו שוב לנקודת ההתחלה, שוב ריחפה השאלה הגדולה 
בחלל הבית מה יהיה? מבטלים את השידוך? אבל היות וזה היה 
כל כך סמוך לחתונה, הרב החליט שאין לבטל את השידוך, ושאם 

אף  יצא כך מן השמים, אז כנראה שהזיווג הזה צריך לצאת לפועל.
את מהות החופה ואת בכי התמרורים שלי. מלאכים  אחד לא הבין

ממרומים העתירו בעדי וסוככו על שכבת הקטיפה... עמדנו מתחת 
אין  ,לחופה, ובכינו על ילדים, למרות שידענו שעל פי הרפואה

שום סיכוי. היום אנחנו נשואים באושר, ב"ה. וכן, פחות משנה 
ם, ועוד איך התברר לכולם שיש לנו סיכוי לילדי ,אחרי החתונה

שיש! אז נולד הילד הראשון. הרבה יותר מוקדם מלאחרים, שעל 
לצד  סיכוייהם להביא ילדים לא הוטל סימן שאלה כה מכריע.

לנכס לכל החיים, הידיעה הברורה על  - זכיתי לדבר נוסף ,הישועה
ה' שומע  חדרה לתודעתי בבהירות מוחשית:  ,כוח התפילה

 הכבוד לפני כיסא עולותדמעות, הו. התפילות תפילות עמו ישראל
של ריבונו של עולם, והן פועלות את פעולתן, אצל שומע כל 
בכיות. לפעמים לוקח זמן, עד שרואים שהן התקבלו. נכון 
שלפעמים לא רואים. לפעמים התוצאה מגיעה אחרי כל הצער. 
לפעמים אנחנו כלל לא רואים את התוצאה. אבל תמיד הן 

      [ע"פ ניצוצות]                                                          ! מתקבלות

 רגשסיפור מ - כוחה של תפילה



 

 

 "אולי אשאל את אמא שלך איך מכינים את עוגיות השוקולד
צ'יפס שלה? אם אתה כ"כ אוהב אותן, אז אולי גם אני 
אוכל"... אמרה נחמה לבנימין בעלה. "אל תשאלי אותה... זה 

ה שסוד כמוס לא כ"כ חשוב"... בנימין השתתק, נראה הי
עוטף את העוגיות הללו. נחמה לא שאלה יותר, היא 

חזר  ,הוא כבר יספר לה. באותו יום ,האמינה שבבוא היום
משה הביתה ובידו הפתק המוכר "משה לא יוכל להגיע לחדר 

היו מוכרים להם  ,פתקים מסוג זה .ללא ליווי אחד ההורים"
יותר מדי לצערם.  

, הוא היה קצת נבוך, לא בערב קרא גם בנימין את הפתק
יודע מה לעשות, איך לדבר עם הילד, איך אפשר להבין מה 

המתעקש להעמיד את סבלנותו , 10-עובר בראשו של בן ה
פעם אחר פעם. "אמא שלך שלחה  ,של המלמד במבחן

עוגיות שוקולד צ'יפס. היתה חגיגה, הילדים אכלו, אבל 
 ,ו באחתאמרה נחמה. פניו של בנימין הואר ,שמרתי לך"

כאילו לא היה עד לפני רגע כאוב ונסער. הגיע הזמן שאספר 
 לך את סיפור עוגיות ה"שוקולד צ'יפס"!

הייתי ילד נחמד, קצת אוהב תעלולים, עליתי לישיבה, מהר 
מאוד הבנתי שמתמיד גדול לא אהיה, אם אני רוצה 
להתבלט אוכל לעשות זאת בקלות בתחום הבדיחות 

ן שנונה מאוד, אמנם הייתי רגיש והליצנות. היתה לי לשו
ומתחשב והבדיחות שלי לא הופנו כלפי אנשים וכל זמן שהן 
נאמרו בזמן הארוחה או לפני השינה הן לא הפריעו לאיש, 

שהמגיד שיעור הסביר איזה תוספות  ,אולם קרה לא פעם
מוקשה וגילה כמה בחורים שיושבים מולי וצוחקים וזה היה 

רו בכולם, אח"כ גילו מיהו מוקד מכעיס ומעצבן. בתחילה גע
גערו בי גם  ,בהמשך .אחראי להתפרצויות אלהההרעש ו

כשלא אני הייתי האחראי להפרעה. מהר מאוד קיבלתי 
מעמד לא מכובד בעיני הצוות הרוחני בישיבה, וגם בעיני 
חברי. לא הייתי דמות שכולם שואפים להיות כמותה, היו לי 

דרדרו יים. העניינים הכמה חברים אך הם השתייכו לשולי
בקצב מסחרר, אם ממילא מעירים לי וכל הפרעה מתקבלת 
כאילו אני טיפוס שלילי, אז בשביל מה להשקיע? באחת 
הפעמים הגזמתי וחרגתי מגבול הטעם הטוב, מצאתי את 

הרגשתי שזה  .עצמי מהר מאוד באוטובוס המוביל הביתה
. לא בכל אופן אחרת, אני עומד לפני פרשת דרכים חדשה

היה אכפת לי כמעט מכלום, הדרך היפה רחוקה ממני ואילו 
ם ובה כנראה אמשיך אני תקוע בדרך של מהמורות ומכשולי

תכננתי מה אומר להורי שיבקשו  ,בין לבין לצעוד כל ימי.
לשמוע הסברים להתנהגות המאוד לא בוגרת שלי. ישבתי 
והרהרתי כמה העולם קשה ורע, כמה הוא מתאכזר אלי, 

רבתי הביתה בצעדים מהירים ונחושים כשבראשי כבר התק
מסתובבים תסריטים על מה יקרה בעשר דקות הבאות... אך 
שום דבר מכל זה לא קרה באמת. אמא עמדה בפתח דאוגה 
ומוטרדת, "שלום בנימין, שמעתי שאתה לא מרגיש טוב, יש 

 ...  "לך חום? כואב לך הראש? אתה באמת לא נראה טוב
א בתדהמה, על מה היא מדברת בכלל? אך הסתכלתי על אמ

אמא לא חשבה שמדובר במשחק, החלטתי שזה דוקא יכול 
להיות רעיון טוב. בשביל מה להיגרר לחיכוכים, לאכזב 

אם אפשר לא להרגיש טוב? נכנסתי למיטה, לא היה  ,ולצער
לי משהו מתאים יותר לעשות. לאחר כשעה נכנסה אמא 

"קח בנימין, הכנתי  ,צ'יפס לחדר ובידה מגש עוגיות שוקולד
? "אני "לך את העוגיות שאתה אוהב, אתה מרגיש יותר טוב

חושב שכן, מ... תודה רבה אמא על הדאגה". "אין בעד מה, 
"עד הערב אהיה  אמרה. ,אני מקווה שתהיה בסדר עד הערב"

 3בסדר" אמרתי, אח"כ נזכרתי שמותר לי לחזור רק בעוד 
? "עוד קצת בבית, בסדרימים "אבל אם תרשי לי אשאר 

אמרה לי  אחותךשכבודאי, בא תאכל קצת עוגיות, מיד 
רצתי להכין אותן, תארתי לעצמי  ,שהתקשרו מהישיבה

בודאי אין לך תאבון אבל את העוגיות של  ,שאם אתה חולה
? אמא חייכה אלי, חייכתי "אמא תמיד אפשר לאכול, לא

כמוך, למרות שבפנים הלם בי קול "שקרן ש - אליה חזרה

! ניסיתי לעשות סדר במחשבות, "גונב את דעתה של אמא
התקשרו מהישיבה ורצו לשוחח עם ההורים לידע אותם 
 בתעלולי הנסיך שלהם, חשבו בטעות שמדובר באמא, וחוה

לא הבינה נכון מה הם אומרים והעבירה לאמא  אחותי
שחליתי, אמא הטובה והדואגת עשתה מיד הכל כדי לשפר 

העוגיות היו טעימות במיוחד, טעמם חימם את מצב רוחי. 
קמתי  ,ם ורגיעה. לאחר כמה דקותעמשהו בתוכי והביא נו

ממטתי ואמרתי לאמא שאני הולך ללמוד קצת בביה"כ. "מה 
פתאום, אתה חולה", אמרה, "זה בסדר, אני מרגיש יותר 
טוב", זה היה מוזר, זו היתה הפעם הראשונה שניהלתי ויכוח 

ימים חזרתי לישיבה, אמא ארזה עבורי  3בכוון הזה. אחרי 
קופסא עם עוגיות, יצאתי מהבית כשאני מתכוון לעשות 
תפנית. כשהגעתי לישיבה, נכנסתי תחילה לחדרו של ראש 

שאני רוצה  ,הישיבה, שוחחתי עימו ואמרתי לי בפתיחות
 להתחיל דף חדש וביקשתי שיעזרו לי, והוא הבטיח לעזור.  

ההורים שלי התחילו לקבל דרישות כך פסעתי לאט ובטוח, 
שלום אחרות, הייתי מלא רצון טוב התברכתי בכישרונות 
ובעזרת ה' הצלחתי לעלות על דרך המלך, אחרי שהייתי 
 ,בשלב האחרון שלפני סילוקי הסופי. שנתיים לאחר הסיפור

ישבתי עם הורי וסיפרתי להם על  .הגעתי הביתה לשבת
ה טרחה למעני, הורי אותה פעם "שהייתי חולה", ואמא כ

הקשיבו לסיפור ובסופו ראיתי דמעות נוצצות מעיניה של 
אמא. "אם היינו יודעים, היינו כועסים, אולי גוערים ואתה 

 ,ואח"כ הייתי נפלט מהישיבה לשומקום""... "היית משיב
המשכתי בשקט. אמא לא אמרה דבר, בעיניה האיר ניצוץ 

שלושתנו. "עוגיות  מוזר ואולי אמא דווקא כן ידעה? שתקנו
זו הסיסמא שרק אמא ואני מכירים, כשהיא  -השוקולד" 

רצתה לחמם את ליבי ולומר לי שהיא מקבלת אותי ללא 
תנאי וכמו שאני, היא שלחה לי את העוגיות הללו". בנימין 
השתתק, רעש קל נשמע, משה קם ממיטתו והופיע במטבח, 

ה אותו "רק רציתי לשתות". פתאום הסתכלה בו אמא וראת
אחרת לגמרי, קטן כ"כ ומפוחד, "בוא שב כאן", קרבה כסא 
"ותספר לנו מה שלומך משה, אולי אמא תכין לך מחר 

      ...??"עוגיות כאלו שאתה אוהב? עם שוקולד צ'יפס כאלו

 
 

 

 ברינה                                     ן  רוֹ 
 

 [משלי טז, א] "י ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹוןְלָאָדם ַמַעְרכֵ "        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 שמחה : גורג'י בן שמחה  נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -בנית הר :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיאנ ": לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 

 
3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות

 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה 'רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 סיפור לשבת –כוחן של עוגיות 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 לאה אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 נחם בן עליזהדוד בן שמחה : מ
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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תולדות •  160  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )(כה, יט אלה תלדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחקוו
אה להשמיענו את תולדות יצחק דאת לכאורה קשה שהרי התורה ב

ולדות אברהם כבר ידענו וא"כ מפני מה משמיעה לנו התורה ת
ותו קשיא דכיון דכתיב יצחק בן אברהם  ,ם הוליד את יצחקשאברה

רי ויש לבאר על פי דב ,א"כ ממילא שמעינן דאברהם הוליד את יצחק
לא יבוא פצוע דכה וכרות  )כ"ג ב' ג'( ת כי תצאבעל הטורים בפרש

שפכה בקהל ה' לא יבא ממזר בקהל ה' שכתב סמך ממזר לפצוע דכה 
והנה רש"י כאן פירש דליצני הדור  ,שממזר אינו מוליד כפצוע דכה

וא"כ הוי יצחק ממזר והרי  ,היו אומרים מאבימלך נתעברה שרה
 ,ולכן בא הכתוב להשמיענו אלה תולדות יצחק ,ממזר אינו מוליד
ושרה לא נתעברה  ,שמע מינה שיצחק אינו ממזר ,ומזה שיצחק הוליד

ואברהם הוא שהוליד  ,אלא באמת יצחק הוא בן אברהם ,מאבימלך
  , הובא בויקרא דאורייתא)חנוכת התורה החדש(       .קאת יצח

ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו ה' 
  (כה, כא) ותהר רבקה אשתו

וקשה מדוע היה צריך יצחק להתפלל דוקא לנוכח אשתו, וכן קשה 
מדוע ברישא כתיב לנוכח אשתו ללא הזכרת שמה ואילו בסיפא כתיב 

זכרת שמה, ואמאי לא היה סגי בויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו, עם ה
  ותהר אשתו.

וי"ל עפ"י מה דאיתא בברכות ל"ד המתפלל על חבירו צריך להזכיר 
דכתיב ויצעק  ,אבל אם מתפלל בפניו אין צריך להזכיר שמו ,שמו

וא"כ י"ל דיצחק אבינו לא היה בטוח  ,משה לאמר אל נא רפא נא לה
נה הקב"ה את שמה כפי דשמא יש ,דשמה של רבקה ישאר רבקה

וא"כ לא יכול היה להתפלל עליה בהזכרת  ,שמצינו באברהם ושרה
בהכרח היה צריך להתפלל  אינה מולידה ולכן "רבקה"שמה דאולי 
ולכן לא נזכר שמה רק לנוכח  ,לא צריך להזכיר שמה זבפניה דא

אבל באמת הקב"ה נעתר לתפילת יצחק בלי שיצטרכו לשנות  ,אשתו
ולכן כתוב ותהר רבקה אשתו דבאמת השם  ,קהאת שמה של רב

  )פנים יפות(   .רבקה היה מסוגל להוליד ולא היו צריכים לשינוי השם

  (כה, כו)  חזת בעקב עשווידו א
 רחמהיעקב אף מרחם אמו. שמכיון שנפתח להודיע חסידותו של 

  ).ענח רזא(פדקדק לצאת יחדיו בפעם אחת שלא תצטער אמו פעמיים 
  (כה, כז) ידע צידויהי עשו איש 

לצוד ולרמות את אביו בפיו ושאלו אבא היאך  ,פירש"י ,יודע ציד
  .מעשרין את המלח ואת התבן כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות

ויש להבין מדוע שאל עשו את יצחק דוקא שאלות בדיני מעשרות 
 ,כדי להראות את דקדוקו במצוות וכי אין מצוות אחרות בתורה

פ"י (וי"ל עפ"י מה שכתב הרמב"ם  ,קא למצוה זוומדוע הוא נטפל דו

על ששה דברים נצטוה אדה"ר על ע"ז ועל ברכת השם  )מהלכות מלכים ה"א
הוסיף לנח  ,ועל שפיכות דמים ועל גילוי עריות ועל הגזל ועל הדינים

בא אברהם ונצטוה יתר על אלו במילה והוא התפלל  ,אבר מן החי
 ,תפלה אחרת לפנות היוםויצחק הפריש מעשר והוסיף  ,שחרית

יוצא איפא דהמצוה  ,ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית
וא"כ י"ל  ,שנתוספה ליצחק אבינו היתה מצוות הפרשת מעשרות

דמצוות הפרשת מעשרות היתה מצוה המיוחדת ליצחק אבינו דהוא 
בקביעות ובה שהצליח לחדשה ולגלותה ולכן במצוה זו עסקו בביתו 

ולכן שאל עשו  ,ו היתה המצוה של אותו דורזשו דדנו פילפלו וחיד
   אבינו חידשה היתה חביבהכיון דיצחק  וכן  ,דוקא בענין מעשרות

  
אוהב ששואלים אותו  עליו מאד דהוה מרא דשמעתתא וכידוע אדם

ולכן עשו כדי להחניף ולצוד את אביו  ,ודנים איתו על דבר דעסיק בה
  צבי רוטברג שליט"א, יקרא דאורייתא)(הגאון רבי .  שאלו דוקא בעניני מעשרות

ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשיו בכורך עשיתי כאשר 
  (כז, יט) דברת אלי וגו'

ופרש"י, אנכי עשיו בכורך, אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך. 
  עשיתי, כמה דברים כאשר דברת אלי.

והנה בפשוטו נראה בפסוק שיעקב הוציא דבר שקר מפיו, שהרי אמר 
הוא עשיו בזמן שהוא יעקב. ואמר לאביו שהביא לו את לאביו ש

  האוכל כמו שציווהו, בזמן שבאמת יצחק ציווה כן לעשיו ולא ליעקב.
ולכן רש"י מיישב את דברי יעקב שבאמת לא הוציא דבר שקר, אלא 
אמר את דברי יעקב בנוסח כזה שבאמת יתכן לפרש את זה כאמת, 

המביא  –יתה לומר "אנכי ומה שאמר "אנכי עשיו בכורך" הכוונה ה
לך ועשיו הוא בכורך". וכן מה שאמר "עשיתי כאשר דברת אלי", לא 
כיוון על ענין הציד, אלא דיבר כן באופן כללי "עשיתי כמה דברים 

  כאשר דברת אלי".
ונראה ליישב עוד דבאמת הותר ליעקב כאן להוציא דבר שקר, כדי 

' קנ"ו סק"ב) כותב, להציל את יצחק מאיסור. דהנה המגן אברהם (סי
"אם שמע דין ונראה לו שהלכה כך, מותר לאומרו בשם אדם גדול כי 
היכי דליקבלי מיניה". מבואר בדבריו שכאשר אדם יודע על איזה דין 
שכך הוא ההלכה, ויודע שאם הוא יאמר את זה מעצמו לא יקבלו את 

את הדין הזה בשם אדם ויעברו על ההלכה, מותר לו לומר  דבריו
ול בשביל שיקבלו את דבריו. והנה כאשר אומר את ההלכה הזו גד

בשם אדם גדול, הרי הוא משקר, שבאמת אותו אדם לא אמר את 
ההלכה הזו כלל, ואעפ"כ כדי להציל את הציבור מאיסור, מותר לומר 
את ההלכה הזו בשם אדם גדול. רואים מזה שמותר לאדם לומר שקר 

ין לו שום דרך להצילו לחברו בשביל להצילו מאיסור, שאם א
מאיסור אלא מכח שקר, מותר לו לשקר כדי למנוע ממנו לחטוא 

  ולעשות שלא כהלכה.
ביקש מעשיו שיצוד לו ציד ויכין לו ומעתה י"ל דהנה כאשר יצחק 

מטעמים, כתוב בפסוק (פסוק ג') שאמר לו "ועתה שא נא כליך תליך 
ורשתך", ופרש"י, שא נא, לשון השחזה וכו', חדד סכינך ושחוט יפה 
שלא תאכילני נבלה. מבואר שיצחק החזיק את עשיו בכשרות, ולכן 

  ת.סמך עליו שישחט את הבהמה כראוי ולא יאכילהו נבילו
"ויזד יעקב נזיד ויבא עשיו מן השדה והוא כ"ט), (כ"ה, אבל בפסוק כתוב 

. ובגמ' בב"ב (טז:) איתא, "אמר רבי יוחנן חמש עבירות עבר עייף"
אותו רשע באותו היום, בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש, וכפר 
בעיקר, וכפר בתחית המתים, ושט את הבכורה". ולפי"ז עשיו שכפר 

בתחיית המתים, הרי הוא מומר. שחיטת מומר פסולה.  בעיקר וכפר
וא"כ כאשר עשיו יביא ליצחק מצידו ששחט בעצמו, יצחק יכשל 
באכילת טריפות. ועל זה לא יעזור מה שהסכין תהא מושחזת היטב, 
דסוף סוף עצם השחיטה היא שחיטת מומר. ויעקב ידע שאם הוא לא 

ביאת עשיו, הרי יצחק  יקדים ויביא ליצחק אביו לאכול מצידו, קודם
יאכל מצידו של עשיו ויכשל באיסור. והעצה היחידה שהיתה לו 
באותה שעה להצילו מאיסור, היא להביא ליצחק אוכל ובשר כשר, 
ולשקר ולומר שהוא עשיו, וכך בסוף כשעשיו יבוא, יצחק כבר לא 
יאכל מצידו. ולכן הותר לו לומר כפשוטו "אנכי עשיו בכורך עשיתי 

  (שלמים מציון)         רת אלי".כאשר דב
  

                                    

איזה פסוק יחיד בפרשה מזכיר את כל הקשרים המשפחתיים הבאים: סב ונכד, סב ונכדה, אב                                 
  ?ובן, דוד ואחין, בעל ואישה, חם וחתן, ואח ואחות

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
  "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים"         

  ?על מה הודה הנצי"ב
תלי צבי יהודה ברלין זצ"ל. כאשר הנצי"ב הוציא לאור את ביאורו על "שאילתות דרב אחאי גאון", שלושה כרכים סיפור זה סיפר רבי נפ

גדולים המקיפים כל מצוותיה של תורה, עשה "משתה לגומרה של תורה", מסיבת הודיה להדפסת הספר. תמהו הנאספים, שכן דרכו של 
קיבלו כאשר בעל השמחה קם לשאת בה דברים, והחל להעלות זיכרונות מימים  הנצי"ב הייתה בצנעה וענווה. את התשובה לפליאתם

רחוקים. וכך סיפר: "בילדותי הייתי ילד עירני ומוכשר, אבל לא אהבתי ללמוד. אבי, איש תם וישר, אוהב תורה היה מקבל 'דרישות שלום' 
ו. ליבו של אבי כאב ודאג. שכר לי מורים פרטיים, שוחח מעציבות מן המלמדים: נפתלי עולל כך ועולל כך, נכשל במבחן והפריע לחברי

עימי ודיבר איתי ולשווא. "ערב אחד הלכתי לישון ולא נרדמתי. שנתי נדדה, ושמעתי את אבי משוחח עם אימא: 'מה עושים עם נפתלי? 
ל, כביכול, ימסרני לידיו של הסנדלר, הוא לא רוצה ללמוד... מה יהיה עליו? לפחות ילמד מקצוע...' "נימנו וגמרו שמחר יקחני אבי לטיו

ואהיה לשוליית סנדלרים. מובן שכבר לא נרדמתי. "למחרת בבוקר שאלני אבי: 'נפתלי, התרצה לבוא עימי לטייל?' "ואני עניתי 'לא, אבא, 
ייתי נרדם בתחילת "ועכשיו, תארו לעצמכם שה בבקשה, לא... אני אלמד, אלמד בכל כוחי!' "ואכן למדתי והגעתי והגעתי לאן שהגעתי

אותו ערב, לא הייתי מאזין לשיחתם של הוריי ולא הייתי חושד בהזמנתו של אבי. למחרת הייתי מתלווה אל אבי ל'טיול' והופך לשוליית 
דלר סנדלרים. ובכך מה? אומר לכם מה היה קורה: הרי אני בחור עירני וכשרוני, והייתי לומד את המקצוע חיש קל. הייתי הופך לסנדלר וסנ

טוב, מוכשר, בעל יוזמה, מעסיק פועלים והופך לגביר... בעל בעמיו! "מטבעי, ירא שמים אני. הייתי נודב לצדקה, היו ממנים אותי לגבאי 
ה וגמרא. בקיצור, טוב לשמים וטוב לבריות! "השנים הרי נהרב, רוכש ידע בדינים והלכות, משבית הכנסת, הייתי משתתף בשיעוריו של 

ן מגיע. הייתי עולה לבי"ד של־מעלה שבע רצון מעצמי, בטוח בשכרי. ושם בשמים היו מקבלים את פניי בשמחה: 'נפתלי, חולפות והזמ
הייתי תמה. "'נו, השאילתות דרב אחאי! מצוי אצלנו  -איזה אורח חשוב! נו, והיכן ספרך על השאילתות?' "'שאילתות?! מה הן אלו?' 

יים בג' כרכים...' "ואני לא ידעתי מה הם רוצים ממני... "תודה לבורא עולם שבאותו ערב לא שאתה אמור לחבר עליהן ספר מאיר עינ
נרדמתי, שמעתי את שיחת הוריי והחלטתי ללמוד במרץ וחיברתי את הספר... על כך אני עורך מסיבת הודיה". עלינו ללמוד מכאן מוסר 

, ("ברכת דוד"להתפלל על ילדינו שיגדלו ויתחנכו לתורה עם מידות טובות השכל דאין בין גן עדן לגיהנם אלא חוט השערה בלבד, ועלינו 

  .)הובא בעלון של הרב צולק
  

  
מעשה מרתק אירע בשתי בנות שישבו באוטובוס, ופטפטו אודות חברתן שהשתדכה, על מעלותיה, ובעיקר  :שאלה                     

דע אלו על חסרונותיה הרבים. השתיים דיברו ודיברו וגינו את הבת, ומסקנתם: היתה.. רחמנות על החתן "האומלל" שהתארס עימה, שאינו יו
חיים מצפים לו עם אשה שכזו... לפתע, פונה אליהן אשה נכבדה שישבה מאחוריהן: "בנות יקרות, אני חייבת להודות לכן מקרב לב. ממש 
הצלתן אותנו!". "מי את? על מה את מדברת?", שאלו. והאשה הסבירה: "ראו נא איזו השגחה פרטית מופלאה. אני לא אחרת מאשר אמו 

אותו אחד שהתארס עם החברה שלכן... לא ידעתי שיש עמה כל כך הרבה בעיות. אני הולכת עכשיו לביתי, ואספר לבן שלי החתן.  -  - - של 
את כל הדברים שיצאו מפיכן. אשכנע אותו לעזוב את השידוך במהירות האפשרית... והכל בזכותכן!".  הבנות לקו בהלם. יוצא שבגללן 

צרה שכזו, שלא  -עולם לא התכוונו לכך, הכל היה במסגרת של מעט רכילות ולשון הרע ופתאום מתבטל שידוך של חברה טובה. הרי הן מ
חשבו עליה.  הן פרצו בבכי מר, "אנא, תאמיני לנו שהיא ממש לא כזאת... סתם קשקשנו והגזמנו מעט. אל תקחי את העניינים כל כך 

  כן לא יקום בית כה גרוע בישראל"."מדוע אתן בוכות? הרי אתן צריכות לשמוח. בזכות  ברצינות...".
אך את הבכי של הבנות לא היה ניתן לעצור, הרי בשלהן תבוא צרה שכזו על הבית, שהחתן יעזוב את השידוך. ובנוסף, חששו מאוד היאך 

  תגלה מה עומד מאחורי פיצוץ השידוך...ניהן בפני חברתן האומללה, לאחר שייציגו את פ
, כי אני לא אמו של החתן, אינני מכירה אותו כלל. אני סתם אשה ששמעה את דיבורכן.. כל מה שרציתי זה ואז אמרה האשה: דעו לכן בנותי

  להראות לכן, לאן לשון הרע יכול להגיע..."
עתה ליבה של האשה נוקפה, שמא נהגה שלא כדין ועברה על איסור שקר ו"אונאת דברים", בכך שציערה את הבנות וגרמה להן למרר בבכי. 

  לשאול האם היה מותר לה לנהוג כך? ובאה
 ,(ע' "גניבה")האשה נהגה כדין בכך שהפרישה את הבנות מחטא, דחיוב על כל אדם להפריש את חבירו מאיסור. וב"פלא יועץ" כתב  :תשובה

ע ההיזק הנורא כמו כן, הביאה האשה טובה עצומה לבנות בכך שהמחישה להן עד היכן מגי שמותר לגנוב דעת חבירו  לאפרושי מאיסורא.
  ילברשטיין)(הגר"י ז   של דיבורי לשון הרע, ובזכות מעשיה, הבנות מן הסתם שאבו חיזוק עצום באיסור לשון הרע!

                            

בניו היחידים: "עליכם לערוך תחרות  2- בעל חווה קשיש נפטר והשאיר בצוואתו משימה ל                  
מרוץ עם הסוסים שנתתי לכל אחד מכם לפני מספר שנים. האחד שסוסו הוא האיטי ביותר יוכרז כמנצח 

חד מהם ויקבל את כל החווה". מיד עלו שניהם על סוסיהם והתחילו להתחרות מסביב לחווה, אך אף לא א
סיים את המסלול משום ששניהם ניסו להגיע אחרונים לקו הסיום. הם הלכו להתייעץ עם השכן החכם 

  כיצד עזר להם השכן לפתור את הבעיה שלהם, ומיד לאחר מכן חזרו למסלול והתחרו בשיא המהירות.
  נ"ידוד צולמן  שם הזוכה:        . מגורים בד חובה לציין כתובתלתושבי פ"ת בל. 2ידות . תשובות על שתי הח1 להגרלה  כניסהתזכורת:       : ארם נהרים.ההלכתית תשובה לחידה  .השבועית: טלפון/קדיש תשובה לחידה

  

  משפחת מזרחי להכנס הבן לעול תורה ומצוות           משפחת רבר להולדת הבת   משפחת ואלס להולדת הבן      : מרכז העיר

  שרייבר לאירוסי הבןד. משפחת מאיניץ לאירוסי הבת         משפחת       ולדת הבןלהבוזגלו  –: משפחות גדי גני הדר

  משפחת א. שרייבר לנשואי הבת      להולדת הבת הנכדהקנון  –משפחות הר אבן גוז להולדת הבת הנכדה הנינה   -גוטליב-משפחות פראג

  בסון לנשואי הבןמשפחת יעק      להולדת הבת הנכדה         משפחות לפידות לנשואי הבן הנכדרוזנברג  –משפחות אנגלנדר 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
צריך שהאדם ל"חז דרשו) כב, לב במדבר( "ומישראל' מד נקיים והייתם" מהפסוק
לחשדו איש דעת על יעלה שלא, הוא וישר צדיק אפילו, בהתנהגותו להיזהר
הפלגה דרך זה בענין ונזהר ימיו כל זצ"ל צדקה יהודה רבי הקפיד ואכן. בעבירה

מאד עשירה ספריה קיימת" יוסף פורת" בישיבת: רבות מני אחת דוגמא הרי.ממש
רבני אולם. מסוימות בשעות רק הרחב לקהל פתוחה והיא") הספרים אוצר("

בכל הספריה אל להיכנס להם שיאפשר אישי במפתח אחד כל הצטיידו הישיבה
 שנזקק פעם בכל אשר, יהודה רבי היה לעצמו מפתח לקחת שסרב האחד. עת

עלנשאל כאשר. אחרת בדרך להשיגו מאד טרח", אוצר"ב  שעמד מסוים לספר
תאר. מחשדות נקי להיות כדי: השיבו? במפתח מצטייד אינו מדוע, תלמיד ידי

יתכן הלא, ימצאוהו ולא הספריה מן כלשהו ספר יעלם פעם-שאי, אמר, לעצמך
בעיני עדיף כזה מחשד להינצל ובכדי, עמדי ולקחתיו הוצאתיו  כי בי שיחשדו
. הקודם בדור הגדולים מאחד למדתי, הפטיר, הזה הנוהג את.מפתח בלי להישאר

כי, זה בבית ויוצאים נכנסים אנשים הרבה והיו, ח"גמ קופת במעונו החזיק הלה
לשיעור והקשיבו חכמים תלמידי מספר אצלו ישבו אחד יום. היה מפורסם איש

עמד החדר את שעזב לפני אך, החוצה לרגע לצאת שהוצרך קרה לפתע. שלימד
את מיד שאל כשחזר. רבים כספים שהכילה ח"הגמ קופת את במפתח ונעל

, אתם וכי? תגנובו פן בכם חושד שאני חשדתם כלום? חשדתוני במה: היושבים
לסכם יום כל דרכי שזו מפני אלא? בכך להיחשד ראויים, מופלגים חכמים תלמידי
המטבעות את ומונה סופר אני כ"ואח, ח"הגמ הכנסות מול ההוצאות מאזן את בסופו

את עיני מול אעביר מיד, אחת מטבע רק אפילו שחסרה אמצא כי והיה. שבקופה
שארכו בזק הרהור בי לחלוף עלול ואז, מעוני את זה ביום שפקדו האנשים אלו

, זו פסולה מחשבה מעצמי דוחה שאני ואף..." הזה במעל ידכם אולי" אחת שניה
לנעול העדפתי  לכך אי. ניצלתי לא אחת שניה בן בזק הרהור מאותו מקום מכל
והוא כראוי שלא בזק בהרהור אפילו אכשל שלא כדי, החדר מן בצאתי הקופה את
עד ואתאמץ אני גם אזהר ,צדקה יהודה רבי השלים", כמוהו".ויחידה אחת שניה בן

 )ליהודה וזאת(.ומישראל' מד נקי להיות יכולתי גבול קצה
 

ידידו שסיפר במה לתלות אפשר, זצ"ל צוקרמן מרדכי רבי של וגדלותו צמיחתו סוד
של שולחנו סביב מתקבצים היינו כולנו: "ל"זצ אפשטיין שלמה רבי, ראדין מישיבת

למרן קרוב-קרוב נדחק היה מרדכי רבי אולם. דבריו את לשמוע חיים-החפץ מרן
ודיבור הגה אף להפסיד שלא כאפרכסת אזנו ועושה קומתו מכופף, חיים-החפץ

עושה ומחצה שנתיים - לבו ואת אזנו את היטה תמיד: מרדכי רבי היה כזה".קל
. גדול כהן מפי היוצא הגה לכל אוזנו ומטה, בראדין החיים החפץ מרן במחיצת

" ותנועה תנועה" בכל להתבונן השכיל שלא על צערו את מביע לימים, זאת ובכל
היסודות את כשחפרו, וקשישותו זקנותו בעת, לימים גם... חיים החפץ מרן של

להניח הוא הקושי עיקר: "והסביר ארוכה שעה והתבונן עמד, מימדים גדול לבנין
העיר במכולת וכשהמוכר.... שלם בנין לבנות קל יותר כבר כך אחר', יסודות'ה את

הלא: מתעורר מיד"... טרי היה הוא כשהביאוהו" במילים, טרי החלב אם לשואל
!טריות אותה לשמר ועלינו", טריים" היינו, הזה לעולם" אותנו הביאו"כש אנו גם

  (יחיד ודורו).והתרומם למד. והתעלה למד דבר מכל
 

בעיירה השנים באחת,של הרב מבריסק רבי יצחק זאב סולוביציק זצ"ל  שהותו בעת
שמיעת לצורך מקומיבית הכנסת הל הלך, בריאות לצרכי ורשא שבפלך אטוואצק
, ספר תורהב טעות של שאלה התעוררה הקריאה במהלך. בשבת התורה קריאת

נפסל הספר ספק וללא ברורה היתה הטעות. השאלה את אליו הפנו והמתפללים
הפרשה את בו לקרוא להמשיך ניתן כי הרב פסק הפליאה למראה אולם, מחמתה

, זו בהוראה טעמו את בני ביתו בפני פירש, מכן לאחר.נעשה אמנם וכך. תומה עד
יארע מה בדעתי שחככתי אלא, טעות אותה מחמת פסול אמנם תורה הספר כי ידעתי: ואמר

הצעירים כי ידעתי. נוסף ספר תורה היה לא כנסת בית כשבאותו, בעיצומה תופסק הקריאה אם
הקריאה את לשמוע כדי מרוחק כנסת לבית עצמם את יטריחו, במקום הנוכחים' ד מיראי

שחסידיו ספק בלי הייתי שבטוח מבוגר ר"אדמו גם נוכח המתפללים שבין אלא, כשר ת"מס
. אחר ממקום כשר ספר תורה עבורו להביא וימהרו, למרחקים הטלטול את ממנו למנוע ירצו
. אפשרויות שתי בפני עמדו ולפיכך,  ביותר מפוקפקת היתה המקומי העירוב של כשרותו והנה

, בשבת הוצאה איסור על שיעברו תהא והתוצאה הספר את לפסול שאפסוק, האחת
 את אפוא העדפתי פסול שהוא למרות הנוכחי בספר לקרוא שימשיכו השניה והאפשרות
 אף הפרשה את לקרוא - בדיעבד פנים כל על - שאפשר ם"הרמב שיטת על בהסתמך השניה האפשרות

 (הרב מבריסק).!הוצאה איסור על יעברו לא וכך, פסול מספר תורה

 פירושים על פרשת השבועלקט                 
ְתרֲֹצצוּ ִנים ַויִּ הּ  ַהּבָ ִקְרּבָ ן ִאם ַוּתֹאֶמר ּבְ ה ּכֵ ֶלךְ  ָאֹנִכי זֶּה ָלּמָ  שרבקה :' ה ֶאת ִלְדרֹשׁ  ַוּתֵ
 מפרכס יעקב היה ועבר שם ישיבת - תורה תלמוד של מקום ליד עוברת היתה
 במסכת הגמרא. לצאת מפרכס עשו היה, זרה עבודה בית לפני וכשעברה, לצאת
 שהאדם הימים מן יותר בטובה שרוי שאדם ימים לך שאין: אומרת) :ל( דף נידה
 מכאן.  כולה התורה כל את התינוק את ומלמד מלאך ובא, אימו ברחם נמצא

 כל את עכשיו לומד הוא הרי, לצאת מפרכס יעקב היה מדוע להקשות יש
, זרה לעבודה לצאת רוצה עשו: ל"זצ סופר החתם אמר'? ה מלאך עם התורה

 יעקב למהאבל. אמו ברחם המלאך עם תורה ללמוד לשבת אותו מעניין לא כי
 להיות רצה לא הוא כי: וביאר'. ה מלאך עם ולומד יושב הוא הרי? לצאת רץ

ֵכן ַהְרֵחק):"א,ט( נתן דרבי באבות במשנה שכתוב כמו, רשע של במחיצתו ָ  ִמׁשּ
ר ְוַאל, ָרע ְתַחּבֵ ע ּתִ  עשו עם לשהות מאשר מלאך עם ללמוד לא עדיף". ָלָרׁשָ

 . הרשע
 

ְתרֲֹצצוּ ִנים ַויִּ הּ  ַהּבָ ִקְרּבָ  עוד, קישינוב של רבה ל"זצ ליבוש אריה רבי הגאון: ּבְ
. וחריפות צדקות של סימנים בו ניכרים היו כבר, שנים שש כבן ילד בהיותו

 תפלת ולאחרי, הציבור עם להתפלל המדרש לבית ביומו יום מידי בא היה הוא
 התורהמלומדי אחד מפי ולשמוע המדרש בבית להשאר אוהב היה ערבית
 אחת פעם.הפשוטים ההמונים עם י"ורש חומש, השבוע פרשת מלמד כשהוא
 הפרשה את שומעיו לפני והרצה, חכם תלמיד אותו ישב, תולדות בפרשת

 קרא', בקרבה הבנים ויתרוצצו' הפסוק אל כשהגיע. השבוע של הראשונה
, ריצה לשון' ויתרוצצו' תיבת דרשו רבותינו: 'שם י"רש דברי את לפניהם
 עוברת, לצאת ומפרכס רץ יעקב ועבר שם של תורה פתחי על עוברת כשהיתה

 בשלמא: ושאל השומעים מן אחד עמד'.לצאת מפרכס עשו זרה עבודה פתחי על
 שבבטנה כיון, בידו מעכב היה שעשו משום יצא ולא לצאת מפרכס היה יעקב
 אבל. לפניו לצאת ליעקב היה אפשר ואי, בראשונה מונח עשו היה רבקה של

 לא באמת למה, לצאת מפרכס היה ועשו זרה עבודה פתחי על עוברת כשהיתה
ביקש את רשות  ,ליבוש אריה הילד .יציאתו את שיעכב מי היה לא והרי, יצא

 מפרכס בודאי עשו היה זרה עבודה של פתחה על רבקה כשעברה:וענההדיבור 
 הלא, זרה עבודה לפתח הוא כשיצא כי חשש זה רשע אבל, לצאת ומשתוקק

 משום, בידו שיעכב מי יהיה ולא, תורה לפתחי לצאת ליעקב חפשי מקום ישאר
 לצאת ליעקב אפשרות לתת שלא כדי, רבקה של בבטנה להשאר בחר כך

 )בילדותם ישראל חכמי(.תורה של מדרש לבית ולהכנס
 

ֵני ָלהּ ' ה ַויֹּאֶמר ִבְטֵנךְ  גֹוִים  ׁשְ ֵני ּבְ ים וּׁשְ ַעִיךְ  ְלֻאּמִ ֵרדוּ  ִמּמֵ  נחמה מה, לכאורה:ִיּפָ
 בבטנה נושאת שהיא סבורה רבקה היתה אלא? בבטנך״ גוים ש״שני לה זו היא
 תורה פתחי ״על הן, מפרכס והוא, פנים שני המראה, ושקרן צבוע שהוא, בן
?. אנכי״ זה ״למה: וקראה התרעמה לפיכך. זרה״ עבודה פתחי ״על והן שם״ של
 נחה — רשע ואחד צדיק מהם אחד — בבטנך׳ גוים ״שני לה משנאמר אך

 )חן אמרי(...ושקרן מצבוע גמור רשע מוטב: דעתה
 

ר ְוָהָיה ֲאׁשֶ ִריד ּכַ אֶרךָ  ֵמַעל ֻעּלוֹ  וָּפַרְקתָּ  ּתָ  בדעת כזאת עלה איך יפלא לכאורה: ַצוָּ
 אדם בני יש הלא, עלו יפרוק, תריד כאשר מיד עשו את לברך אבינו יצחק
 גדולות מניעות להם ויש, בתורה ולהגות השם לעבודת וחפצם מגמת אשר

 דאיתא נראה אך. השם מעבודת תטרידהו אשר, הפרנסה ועול הזמן טרדת מחמת
, אבינו יצחק כוונת וזה. שמחה לשון" והיה"צער לשון" ויהי" שנאמר מקום כל בגמרא

 מעל התורה עול בהסרת שמחה הישראל לאיש יהיה אם היינו",   תריד כאשר והיה"
 זמן כל אבל". ופרקת"  אז, שמחה לשון" והיה" וזהו, השם בעבודת ובהתרשלו, שכמו
 אין אזי, בתורה להגות יוכל שלא השם בעבדות יקצר אשר על ויאנס צער לאדם שיהיה

 )ל"מהרי לקוטי(. ל"כנ, וחלילה חלילה עליו לקטרג פה פתחון שום לו
 

ו ַויֹּאֶמר ִלּבוֹ  ֵעׂשָ  דחה מה מפני: ָאִחי ַיֲעֹקב ֶאת ְוַאַהְרָגה ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרבוּ ּבְ
 בתורה לעסוק אסור ואבל היות אלא? אביו של אבלו ימי עד מזימתו את עשו

 תריד״ כאשר ״והיה בברכתו אמר ויצחק, לב״ משמחי ישרים 'ה ש״פקודי משום
 שבימי עשו חשב, עולו״ ״ופרקת אזי בתורה ישראל עם יעסקו שלא שבזמן
 אזי, עליו המגן דבר לו יהיה ולא בתורה יעקב יעסוק כשלא יצחק של אבלו
 )האלשיך(. אחי״ יעקב את ״ואהרגה לו יוכל

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  
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 )מצודות,משלי( .הספיקות כהתרת שמחה אין                                
  )מבחר הפנינים( .שיהיה מה פוץח,שתחפוץ מה יהיה לא אם                  

 )מבחר הפנינים.(רעהו כמעשה האדם מעשי כל כי, רעהו מי שאל אדם על כשתשאל     

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 שנסעו רבנים בשני מעשה: ל"זצ יעקב גלינסקי רבי סיפר תיובאחד מדרשו
 הנהג.לקרטע הרכב התחיל הדרך אם על. בחיפה" תורה שכולו יום"ב להרצות

 והודיעום, התענינו. מעברות קבוץ שליד למוסך נכנס, ולנסוע להמשיך רביס
 האחד אמר. שעות משלש פחות לא, אומר הוה. וחצי כשעה יארך שהתיקון
 ראו. הלכו, עלינו יסתכלו איך, פתאום מה, למה". בקבוץ ונסייר בא: "לחברו
 לא: "במקהלה ענו?" הלוחות את שבר מי, ילדים: "שאלו. משחקים ילדים
 ליוא, בבקשה לנו מרויא. "מבוגרים כמה וראו בדרכם המשיכו. תמהו!" אנחנו
 והמשיכו", ראינו לא: "בכתפיים משכו?" הלוחות את שבר מי יודעים אתם

: בנימוס והתקבלו, למזכירות נכנסו. שכזו בורות, מקומם כבר זה. בעיסוקם
, הלוחות את רשב מי לנוושא ילדים פגשנו אבל, נעים לא, תראה"?!" כן"

אתם כך פה זה מה. ראינו לא: ואמרו, מבוגרים שאלנו. אנחנו לא: ואמרו
 ואני, קבלה תביא. עסק מזה תעשה אל: "והרגיע, המזכיר שמע?!" מחנכים
 )והגדת(. "תשלום מאשר

 
 

 הוא לא, ת התפילהשיסיים אלרב ממתין  השליח ציבורש שנוהגים מה הטעם
וגורמת בעליה מקברת הרבנות שאמרו חז"ל אלא, התורה כבוד מפני רק

 ימיו לו מאריכין להיבתפ יךהמאר חז״ל אמרו זאת לעומת, ימים לקיצור
 )שושני לקט( .,לתויבתפ להאריך שיוכל כדי לו ממתינים כןעל , ושנותיו

 
 
 

  אני, לגוי היותה למאז נהייתה לא כמוהו אשר הזה הנורא החורבן לאחר והנה
 לערך האש מכבשונות שנשארו לקוטי בתר לקוטי שנתלקטו עיני ראו הגבר
 כח בלי, ואם אב מבלי יתומים, רעב נפוחי, 6-20 בגיל צעירים מאות  חמש
 ״עקאי״ בכפר והושיבום, לצרפת לאומי ארגון ידי על והובאו,  וגשמי רוחני
 גורלינו בשביל שדאגו, והשומרים הפקידים מן שם היו.  מפאריז רחוק לא

 היה לזה והאופן, עלינו שעברו כאלו צרות לעולם  מאתנו לחסל והחליטו
שיטתם ונימוק, מכולנו ישראל שם להשתכח עכו״ם  ניירות להמציא להם פשוט
 בלי כאחד כולם אשר יסופר כי יאומן ולא. התרעלה  מכוס עוד ישתו שלא
ובאמת, לקיימו שלא שכן וכל כאלו מדברים  לשמוע אף רצו לא הכלל מן יוצא
, ודווים סחופים היו ישראל שבני בזמן, הטבע דרך פי על להבינו שאין דבר זה
 בעיר אחד אפילו נשאר ולא, רבים  אנשים ממנו נפקד לא אשר בית אין

 בימי הרדיפות באמצע נולדו  מהם כמה רכים והילדים, במשפחה ושנים
 זאת כל עם, לגמרי מהם רחוק והדת יהדות עניני והיה, וההריגה המלחמה

 זאת לדעת ואחשבה. הזו ההצעה נגד נפשם ובמסירת בתוקף התנגדו כולם
 אמרו עליה אשר יעקב זרע בלב הנפלאה הנקודה אל אבא עד בעיני הוא עמל
 שהנס שכתב ז״ל הרמב״ן הגדול רבינו דברי צדקו ומה. ישקר לא ישראל נצח
 העכו״ם בין בגלות שנה אלפים לאחר אשר הוא לישראל שנעשה גדול הכי

 לא הכי ואפילו, ביניהם להתערב ונפש בגוף הכרח מיני בכל אותם מכריחין
 דבר שום עבור, אחרת אז זו בצורה חיים אלקים המירו ולא בגוים נתערבו
 )רבי מנשה קליין זצ"ל- ניסא פירסומי.(וקיימים חיים עדיין והם בעולם

 
 

 ?ד חכםיעם הארץ לפני תלמ שיכבדו איך יתכן שאלה:

 ,כהן עם הארץ קודם לתלמיד חכם, לקריאת התורה יותעל גביל תשובה:

  )ד' ובמשנ"ב שםסעיף  קל"ה ,אורח חיים סימן שו"ע(.ותיקנו כן מפני דרכי שלום

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

לֹום ֵלךְ  ְלָדִוד ְיהֹוָנָתן ַויֹּאֶמר ר ְלׁשָ ְענוּ  ֲאׁשֶ ּבַ ֵנינוּ  ִנׁשְ ם ֲאַנְחנוּ  ׁשְ ׁשֵ  ֵלאֹמר' ה ּבְ
יִני ִיְהֶיה' ה  :עֹוָלם ַעד ַזְרֲעךָ  ּוֵבין ַזְרִעי ּוֵבין וֵּביֶנךָ  ּבֵ

 התפרסם הש״ס על הרש״ש מהגהות הנודע שטרשון״ ״שמואל רבי הגאון של שמו
 הציבור בצרכי רבות עסק שמואל רבי, בתורה גאונותו בשל רק לא ישראל בעם

 על הקפיד מרובה הקפדה, לנצרכים כסף להלואת חסדים״ ״גמילות והקים
, להתרוקן הקופה עלולה ידע כן לא שאם, הגמ״ח לקופת הלווים של תשלומיהם

 פשוט יהודי זה היה הלווים אחד.ההלואות מכספי להנות איש יוכל לא ואז חלילה
, חדשים ארבעה מקץ לשלמה יביוהתח רובל מאה בסכום של הלואה פעם נטל

 לו נאמר, חובו את לשלם שמואל רבי בית אל יהודי אותו בא, הפרעון יום בהגיע
 הגמרא על רכון הרש״ש את וראה לשם איפוא פנה המדרש בבית שוהה הרב כי

 ״זהו ואמר הגמרא על כספו צרור את הניח היהודי אליו נגש. קשה בסוגיה ושקוע
 הענין כי לומר היהודי לעומת בראשו הרש״ש ניענע בתלמודו שקוע. שלי״ החוב
 פרח לימוד כדי תוך בלימודו המשיך והרש״ש המדרש מבית היהודי יצא. ברור
 היהודי הניח שעליו הדף את סהיכ הגמרא בדפי וכה כה ובעלעלו מראשו הענין
. המדרש מבית ויצא בידו אחזה גמרא את סגר, ללמוד יםימשס. הכסף השטרות את

 לעיתים הגמ״ח לקופת החובות החזרת על מרובה הקפדה הרש״ש הקפיד כאמור
 הלה אם והיה, רעונויפ זמן הגיע מהם מי לדעת הלווים ברשימת עיין תכופות

 והנה, הלווים ברשימת הפעם גם עיין, כדרכו.חובו את לו להזכיר שלח, התמהמה
 איפוא שלח. עבר הפרעון שזמן אף, חובו את לםיש טרם יהודי אותו כי ראה

 ואמר הרש״ש בית אל היהודי בא כולו מבוהל.חובו את לפרוע עליו כי להודיעו
 החליט, מראשו לחלוטין פרח התשלום שדבר הרש״ש אך! כבר״ שלמתי ״הן

 ליהודי נתנו הדיינים, הצבור את הוא שגוזל על, תורה לדין היהודי את לתבוע
 בין התורה דין על השמועה.מעשהו על ולהתחרט בדבר לחשוב מנת על ארכה

 העיר יהודי, הרש״ש של עירו, בוילנא כנפיים לה עשתה הפשוט ליהודי הרש״ש
 הרש״ש טענת את להכחיש הפשוט היהודי העז תורה בדין כי לשמוע נדהמו
 כי יפלא לא, העיר יהודי נטו מי לצד לספר צורך אין, חובו את שלם כי ולטעון
 ובנו, גנב שהוא בטענה מעבודתו פטרוהו, לו הציקו, רב סבל סבל יהודי אותו

 עיין שוב והרש״ש הימים ארכו לא.מוילנא ברח ובזיונות השפלות הוא גם ששבע
 השטרות את מצא פדוףיד כדי תוך המדרש בבית יום באותו שאחז, גמרא באותה
 את להזמין הרימ נשמתו עמקי את מזועזע. בזכרונו המאורע ועלה צף ומיד הכסף

 יסיאפ במה לו ואמר לפניו קם והרש״ש, הגיע היהודי.ביתו אל החוב בעל היהודי
 סליחתך את לבקש אני מוכן?לך שגרמתי והבושה נפש עגמת הצער כל על אותך

 דברים אשמיע באזניהםו הכנסת בבית הקהל כל לעיני, בפרהסיא
 כדי די בכך יהא לא: השיב, פניו על היטב ניכרו והסבל שהצער והיהודי.כהויתם׳׳
 על הרב של רחמיו נכמרו וענותו צדקותו בובר?הבריות יאמרו מה שכן. לפיסני
 אך האנשים יאמרו כך,  בפרהסיא לפייסו החליט כן ועל הזה העלוב היהודי
 לא הכנסת בבית סליחה בקשת אכן! מלבם הימח לא אני ושקרן גנב כי הרושם
 הקשה מצבו את הגאון הבין....הבושה מחרב מוילנא שנמלט בני את אלי תחזיר

 לאותו לעזור כיצד דרך בחפשו בהרהורים שקע הוא לפניו הניצב היהודי של
 התנער ולפתע, אחדות דקות חלפו.באשמתו ורק אך בצרות ששקע אומלל יהודי
 ״אקח היהודי אל אמר לוילנא״ לשוב לבנך לקרוא ״שלח, במוחו עלה רעיון הרב
 נאלם - הדברים לשמע!. חשד״ כל ממך יסור כזה מעשה לאחר, לבתי חתן אותו

 אירוסיהםנערכו אחדים ימים מקץ!!!לליפ לא שכזו נפלאה להפתעה דום היהודי
 חדלו לא הבריות, חלק בהם נטלו ווילנא נכבדי וכל.יהודי אותו ובן הרב בת של

 שבשמים ומכיון, זיווגים ומזווג היושב ה׳ יד בכך ראו הם, המאורע על מלדבר
 בדבר רעוהמא כל אירע - הפשוט״ יהודי בן של אשתו תהא הרב ״בת הכריזו
 . עלולפ יוצא היה לא הטבע שמדרך, הדבר את לגלגל כדי, הכסף

 )צדיקים של מעשיהם(
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  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "
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