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  דבר העורך
אבות האומה: תוודע אנו למתחילים לה ,לך"-בפרשת "לך

עשר פרשיות  לכך מייחדת התורהאברהם, יצחק ויעקב; ו
 . )מתחילת פרשתנו עד סוף ספר "בראשית"(שלמות 

אברהם טבועים בשרשרת של נסיונות  מאורעות חייו של
 ידי-י נבחר עלשלא בכד   ,האומה-קשים, שבהם הוכיח אבי

להפיץ את אמונת הייחוד בקרב יושבי הארץ. לדברי  ,'ה
, וכתוב בתחילת חז"ל, נתנסה אברהם אבינו בעשרה נסיונות

לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ -: "לךהפרשה
לך -ולך וגמור בציווי: "קח נא את בנך... ,)יב, א(אשר אראך" 

, נומי. וציינו חכ)כב, ב(אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה" 
והנסיון האחרון נמסרו לאברהם  (הראשון)"לך לך" שניסיון 

לך מארצך וממולדתך", וניסיון -"לך, דהיינו לך"-בקריאת "לך
 ".לך אל ארץ המוריה-אחרון ב"לך

הוא -ברוך-לך", שהקדוש-מלשון הכתוב "לך מפרשרש"י 
הבטיח לאברהם שהליכתו לארץ החדשה תהיה להנאתו 

 .: "ואעשך לגוי גדול")יב, ב( הכתובולטובתו, כמובא בהמשך 
: 'הפלאה', בעל הזצ"ל הורביץ לוי שואל על כך רבי פנחס

לך מארצך" עם עשרת הנסיונות, -כידוע, נמנית ההוראה "לך
מבטיח  ב"ה, ואם הק)אבות ה, ג(שנתנסה בהם אברהם אבינו 

כאן לאברהם, שלא זו בלבד שלא יפסיד בהליכתו לארץ, 
מה ניסיון יש כאן  -הנאתו ולטובתו אלא שהליכה זו תהא ל

בהסבר הבא:  'הפלאה'מתרץ זאת בעל ה ?מצד אברהם
 ידי אברהם, נאמר-כשבא הכתוב לספר על קיום מצוות על

". בכך מדגיש בפנינו  ': "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה)יב, ד(
לא היתה חלילה כדי להפיק  ,הכתוב, שהליכת אברהם לארץ

 . 'רק כדי לקיים מצוות ההנאה בשבילו, אלא -טובת
אברהם אבינו נבחן אפוא באותה שעה, האם לאחר 

הוא ילך  -שהובטחה לו הנאה וטובה בהליכתו לארץ 
 ףהנאה, או שחר-במחשבה ובכוונה להפיק מהליכתו טובת

ויצא לדרך  ממנהיתעלם  - ההבטחה הגשמית שניתנה לו
לא , ב'ה את רצוןלקיים  אך ורק מתוך כוונה טהורה וצרופה

כל פניות צדדיות. ואכן, מעיד הכתוב על אברהם, שהלך 
הנאה -ולא נתן דעתו לשום טובת ," '"כאשר דיבר אליו ה

נחשבת הליכה זו לאחד מעשרת  ,שהובטחה לו; ומשום כך
הנסיונות, שבהם נבחן אברהם ונמצא ראוי לשליחות 

 .האלוקית הגדולה שהוטלה עליו
לו ולא משום  אמר' שאברהם הלך רק משום שה ,ללמדך

נגיעות אישיות שלו, הרי שבודאי נסיון גדול מאוד הוא 
 'לצמצם את המחשבה שהמטרה תהיה רק משום צווי ה

שעשה זאת  . דהיינו,יתברך ולא משום הבטחות גשמיות
 אברהם לשם שמים ללא שום מטרה לקבל בתמורה על

 .ששמע לדברי הקב"ה
י על האדם מורה כ ,לשון התורה "לך לך"ש עוד יש מבארים

יראת  ,בתורהלצורך עליה הליכה  להיות תמיד במצב של
ולא במצב של דריכה במקום  ,שמים ומעשים טובים

, כי כל " אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'" :שנאמר
 .ירידה סופהכשאין ברצונו לעלות יותר, במקום  דריכה

 

'טל ומטר', ו'ברך  לבקש מוסיפים ,חשוןמרהשבוע החל מז' ב
 נו' לספרדים.עלי

 

בשבת זו י"א חשון הוא יום פקודתה של רחל אימנו ע"ה, 
רחל, שאנו מבקשים ממנה  נובעלון פרק נרחב אודות אמ

 עד הגאולה השלימה. ,ל בניהעשתמשיך לבכות 

 חכמים, 
 
 
 
 
 

 
 

    תוכן ענייני הפרשה - ֶלְך ְלך  
 נסיון אברהם אבינו בהליכה לחרן, ולארץ ישראל. .א
 , שרה  אברהם ושרה יורדים למצרים: רעב בארץ, נסיונות .ב

 .נלקחת לפרעה, ובדרך נס שבים בכבוד ממצרים

לוט נפרד ריב רועי אברהם עם רועי לוט, כתוצאה מכך  .ג
 .יח(-ה )יג, מאברהם ומתיישב בסדום

 .)פרק יד(לוט  הצלת, רדיפת אברהם למלחמת המלכים .ד
 הבטחת ה' כה יהיה זרעך, והאמין בה'. .ה

 .)פרק טו( הבתרים ונבואת השעבוד והגאולהברית בין  .ו
 .)פרק טז(ישמעאל , והולדת בנה הגר המצרית .ז

 הבטחת ה' לאברהם על הולדת יצחק. .ח
            .)פרק יז( מצות מילה -בריתו של אברהם אבינו  .ט

 
 

ה' ַּ ה "ְוֶהֱאִמן ב  ק  ֹו ְצד  ֶבה  ל  ְחש ְ י ַּ  )טו, ו( "וַּ
 לזכות לאברם חשבה הקב"ה -" צדקה לו ויחשבה" וברש"י:
 .בו שהאמין האמונה על, ולצדקה

 חיים חי הוא. ורחוק דחינ בכפר התגורר הכפרי קיאש
 חשב לא פעם ואף, והפרות התרנגולים בין ושקטים רגועים

 התחיל, ששים בן יאשק כשהיה, והנה .אחרת להיות שיכול
 אמר"! טוב מרגיש לא אני. "הלב באזור לחץ פתאום להרגיש

 "?להיות צריך זה מה, "בבהלה לעצמו
 מצמחי תרופות להכין שידעה, הזקנה ג'וליה אל יאשק הלך

 .הכפריה לזקנה יאשק אמר", טוב מרגיש לא אני" .מרפא
 ומהרה, הזקנה אמרה"! נהדרת סבתא תרופת לך אכין מיד"

 בשלה, העשבים את רחרחה היא. שונים עשבים ףולקט
 את שתה הוא. תרופה יאשק בעבור ורקחה ערבבה, אותם

 יהיה הוא וישמעכש הוויוק הפרצוף את עקם, המר המשקה
 יאשק של הרגשתו נהיתה ליום מיום. היה כך לא אבל. בריא

 יש הגדולה שבעיר, חבריו לו אמרו לבסוף .ויותר יותר גרועה
 נסע וכך. נורא כך-כל מרגישים אם ללכת צריך שאליו, רופא

 כך-ואחר, היטב אותו בדק הרופא. הממחה הרופא אל יאשק
 את יאשק שאל"? הזה הפתק מהו" .פתק על משהו רשם

. בקצרה הרופא ענה", בסדר לא קצת שלך הלב" .הרופא
? כדור איזה? כדור" ".כדור לקחת עליך, בקר בכל, מהיום"

 .מהוןיבת יאשק שאל "?ברחוב בו משחקים שהילדים זה כמו
 אמר", יום בכל לבלע טרךתצ שאותו קטנטן כדור זהו. לא"

 .תרופה של כדור נראה כיצד ליאשק והראה, הרופא
? הזה הפצפון הכדור לי רויעז מה, "יאשק צחק"? כדור כזה"

 לכאבים להועיל יכול קטן כדור איך בדיוק להבין רוצה אני
 רוצה אתה: "בכעס בו הביט הרופא "!בלב לי שיש החזקים

 בשביל? שלך הלב על משפיע הכדור איך אחד ברגע להבין
 !"לרפואה ספר-בבית שנים עשר לפחות ללמד צריך זה

 אותו אכניס לא, לי רויעז ההז הכדור איך אבין לא אם"
 הרופא של שלחנו על הכדור את זרק הוא. יאשק אמר"! לפה

 ...החדר מן במרוצה ויצא
 תמיד שלא, האדם בני מתנהגים הכפרי יאשק כמו בדיוק

 יתברך ה'. בעולם דברים קורים ולמה מה על להבין יכולים
  .הכל את ויעשה עושה, עשה והוא, הסבות את מסובב

 שאלות לולשא לא - שלמה באמונה בזה להאמין צריכים אנו
 צוותמ את ולקים בתמימות ללכת רק. להבין לנסות ולא

 ואין ציווה ה' כי, וטהורה שלמה באמונה, לבבנו בכל התורה
 [ותהידברע"פ ]                                               .מלבדו עוד

 בס"ד

 זשע"ת חשון  'ז         בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף       'זשנה   282עלון מס' 

 ב' וםביערך נש 404 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2 קוצרה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
   שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

  ֶלְך ְלך  



 

 

 מזכה הרבים                 
 שמו ולפרסום הרבים לזיכוי חייו את הקדיש אבינו אברהם

 שמזכה מי כי' ':הלבבות חובת' וכדברי ,בעולם יתברך' ה של
 רב ושכרו מהמלאכים יותר במעלתו הוא גדול הרבים את

 '. ועצום
 הכי הבקשה מה"א: "שליט שטיינמן הרב מרןאת שאלו 

 להיות שאזכה"לאלתר,  השיב הרב? לרב" שיש גדולה
 הרבים מזכה כי הקדוש הזוהר שכותב כפי ."הרבים ממזכה

 70-ב מתברך הוא ה', ומשמים מאת ואהבה מיוחד. לחן זוכה
  ברכות.

 ובית כנסת בית יש חולון'ב"א: "שליט גלזר ליאור הרב סיפר
'. וחסד אהבה' בשם ,קומות מבנה גדול עם מספרב מדרש

  .קטנטן חדרון הזה המבנה היה ,תרבו שנים לפני
 לרווחת המקום את להגדיל שרצו ,המקום של הגבאים

 לכלל התרמה לערוך רצו ,הכנסת בית של וולכבוד הציבור
 הבה :נפלא רעיון בליבם עלה ,מחשבה אחר אך .הציבור

 רבנו ג"הרה - דאז אביב תל העיר של רבה ,למרן ונקרא
 נבקש ואז תורה ידבר למסור שיבוא ,זצ"ל יוסף עובדיה

 .אותו להגדיל מנת על למקום שיתרמו שיבקש ממנו
 עניין פה שיש שמע והרב ,יוסף עובדיה רבמרן הל פנו הם
  .מיד וניאות ,התורה להגדלת הרבים-זיכוי של

 אנשים המוןו חולון העיר רחבי בכל נתלו ושלטים מודעות
 מרן של קודשו פה את ולשמוע לראות דיכ. עבר מכל הגיעו

 . עובדיה רבה
 ביקש ואז ,והתפילה התורה במעלת ודיבר למקום הגיע הרב

 בכל יתברך ,המקום והרחבת להגדלת שיעזור מי כי ,ואמר
 צנועות תרומות לתרום הסכימו רבים אנשים .דמיטב מילי

 מוגרבי יוסף ג"הרה של אביו הגיע לפתע אז אך ,ויפות
 ובדיהע לרב ואמר ,ועשיר מפורסם זמר אז שהיה ,א"שליט
 לי לבן זכר, יש זכיתי עדיין טרם אני ,הרב כבוד": כולם לעיני

 אניזכר,  לבן שאזכה אותי יברך הרב אם ,בבית בנות רק
  ".הכנסת לבית שלם קיר שאתרום לרב מבטיח

 ,לך מבטיח אני": ואמר בו הביט ל"זצ יוסף עובדיה רבנו
 הבאה בשנה לך ישיבשם שה', ה לבית תורם שאתה בעבור

 ,הרב מברכת מאד התרגש ,מוגרבי הרב של אביו". זכר בבן
 לתרום עצמי על ומקבל מבטיח אני ,הדבר כן אם": ואמר

 הכל ,במקום ותפילה תורה של שלם בניין לבניית כסף
 אמר התפעלותו ומרוב ,הרב זאת שמע ".האישי מחשבוני

 תורה של שלם בניין תורם השאת בעבור ,ככה אם" :לו
 שישיב לבן שתזכה לך מבטיח אני ,בית מדרש - ותפילה

  ."בתשובה ואלפים מאות
ן זכר, ברכת הרב אכן לב זכה לאבהם  שנים לאחר ,רבותיי

 ויקרא ,זכר בן ילדה אשתווהתקיימה, ולא חלפה לה שנה 
 יוסף עובדיה הרבמרן  של שמו על ",יוסף" :בישראל שמו

 ר' יוסף מוגרבי גואותו 'ילד', לא אחר מאשר הרה" ,זצ"ל
 יםרב ומשיב השיב שרא ,הגדול הרבים מזכהא, "ליטש

 . בתשובה
וזאת לימדונו  ,הרבים מזכה של למעלתו וערך שיעור אין

שקירב וגייר אנשים להכיר בבורא העולם,  אבינו אברהם
ְוֶאת ַהֶנֶפׁש : ")יב, ה(ושרה אימנו שגיירה את הנשים שנאמר 

 ...".ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן

 

 
 

ְרְצך  ֶלְך ְלך  מ  "  (א ,יב)" ...אַּ
 והתעלה הארציות מן ""ֶלְך ְלךָ  לאברהם ה"הקב אמר

 כמה עד גבול אין כי ללכת היכן עד אמר לא אך, ברוחניות
 תורה[ ]ליקוטי                          . ברוחניות להתעלות אפשר

לֹ " א  ן ב ְ ֹכ  ִעְבִרי ְוהו א ש  ם ה  ְבר  ד ְלאַּ ג   י ַּ ִליט וַּ פ   ֹבא הַּ י   י וַּ נ 

י  ֲעל  ַּ ם ב  נ ר ְוה  ֲאִחי ע  ֹל וַּ כ  ֱאמִֹרי ֲאִחי ֶאש ְ א ה  ְמר  מַּ

ם ְבר   (יג, יד) "ְבִרית אַּ

, אחר דבר. ברית עימו שכרתו - אברם" ברית "בעלי: וברש"י
  המילה". על עצה לו שהשיאו

 ברית בענין לקבל אבינו אברהם נזקק עצה איזו, להבין יש
 עוג של לבואו וךסמ זה דבר נאמר מדוע, ועוד. המילה
 לצאת עמד אבינו אברהם: סופר" ה"חתם וביאר? הפליט

, במלחמה ימות שמא וחשש, המלכים ארבעת מול למלחמה
 יותר מאוחר גם נהוג שהיה כפי, לכן. עגונה אשתו ותישאר

 הסיבה בעצם זו. לאשתו גט אברהם נתן, דוד בית במלחמות
 אמר. לאשה שרה את לקחת רצה כי, הגיע הבשן מלך שעוג

 סימן יהיה ואז, עצמך את תמול - גט לתת במקום: ממרא לו
 על אשתך את להתיר יהיה ניתן, תמות ואם, בגופך מובהק

 לו שהשיאו - אברם" ברית בעלי "והם נאמר לכן. זה סימן פי
 . המילה על עצה

 זצ"ל יוסף הרב עובדיה הראש"ל מרן של התמסרותו ידועה
 במהלך אליו שהופנו תהשאלו מאות בכל, העגונות להיתר

על מסירותו  ילמדנו, רבים מני אחד, הבא הסיפור. השנים
 למשפחת הזוג נישואי לאחר קצר זמן: לדבר מכאיב זה

 עימו החיים. לא הגון איש הוא שבעלה ,לאשה נודע, מזרחי
 הערה שום שמע ולא אזנו אטם הוא. לסיוט מתמשך הפכו

 והגישה יןהד לבית פנתה ,האשה. ..הגסה התנהגותו על
 ההזמנה את קיבל מזרחי אדון. גירושין הליך לפתיחת בקשה

 חטופה הצצה לדיינים והספיק, לדיון הגיע הוא. נפש בשוויון
 כמה לאחר. בדבריה האמת דברי שניכרים להבחין בכדי

, וגידופים חירופים של מפיו פרץ אדיר התפרץ, האזנה דקות
 שעיינו לאחר. המומים היו הדיינים. סובלתם שאין האוזן

 יצטרך ,מזבח של כרחו שעל ,הצער למרבה פסקו, בדבר עוד
 הם. גט לתת הבעל את וכופין, :(צ גיטין) דמעות עליו לשפוך

 הביט הוא. החלטתם את הקשוח לבעל ברורה בשפה הודיעו
, לעשות מה לו יכתיבו לא הם. בוז מלאות בעיניים בהם

, הבא בדיון. הדין מבית דלת בטריקת ויצא, האלה הרבנים
 יסרב הוא ואם, כדין זוגתו את לשחרר שעליו ,לו הודיעו הם

. בבוז להם לעג בןוהוא כמ. עבריין נקרא הוא, לפסק
 לא הוא .עבריין אותו הגדירו ,המשפט ובית המשטרה

 אפילו הוא -ובטח לא התרגש מכל אותם הרבנים , התרגש
 ו,מבית הלה 'התנדף', אחדים ימים וכעבור. עפעף הניד לא

 לצלצולי השיב לא הוא. היה כלא ונעלם לבדו התגורר
. ולשוטרים הדין בית לשלוחי נענה פתח ולא, הטלפונים

 פתחה המשטרה. בבית גר אינו שהוא ,העלה קצר מעקב
 הצליח שהוא ,העלתה מרובים מאמצים שלאחר, בחקירה
, בחיפושים אתכם נלאה לא. נודע בלתי למקום להמריא

 לעלות מזרחי הגברת הצליחה ,ויזע עמל הרבה לאחר אבל
 בזהירות צעדיה את חישבה היא. הימצאו מקום על

 נהרג שהוא אמר המידע. שוב נעלם הוא... אך, ובתבונה
 המידע מרוחקת... אך בנסיעה בתאונה אולי, כלשהו באסון

 שהצליחה לאחר. לעשות מה ידעה לא היא. מעורפל היה
 פנתה, בעלה פטירת על המעיד המסמכים תיק את להשיג
. זצ"ל יוסף הגר"ע מרן, דאז יפו אביב תל העיר רב של לביתו

 כשהוא המסמכים תיק את לידו וקיבל, לבכיה הקשיב בריכוז
 השעון. הלילות באחד זה היה. היטב בדבר לעיין מבטיח

 משפחת של ביתה דלת כשעל, בוקר לפנות שלוש על הורה

 ..סיפור מרגש. ...דהיםסיפור מ



 

 

. מה-בבהלת האשה התעוררה. עדינות נקישות נשמעו מזרחי
 לא היא? יוסף". "מי" בחשש, "עובדיה שאלה? שם" "מי

, הספיקה להכיר אותו, הקול אבל, אוזניה למשמע האמינה
, הדלת את לפתוח היא מיהרה. יוסף" "עובדיה ונשנה חזר

. מאושר אך מותש, עייף הרב מרן את לראות המומה
 בתוכו יש. שלך התיק "הנה, לה אמר, השעה" על "מתנצל

 מייד עזב... אדם" לכל מותרת ואת. ההלכתית התשובה את
 ויום השחר יאיר מעט עוד. לביתו לשוב, מרן את ביתה

 "מהלך: אביב תל מרבני אחד סיפר, לימים. לו מחכה עמוס
 לשלוש סמוך זה היה, חורף בליל עיר של ברחובה הייתי

 דרכה העושה ,רבנית בדמות מבחין אני והנה, בוקר לפנות
, משהתקרב רק. לו לחכות לי סימן הרב. וונילכי במרוצה
, יוסף עובדיה רבנו העיר של רבה זהו כי לתדהמתי הבחנתי

 לרחוב מגיעים היאך, מר לי "יאמר, מתנשף כשהוא ששאל
 נחוץ מה לשם התפלאתי אבל, הדרך את לו הורתי? פלוני"

 את לי הראה? זה" את רואה "אתה. כעת לשם להגיע לו
 הגעתי כעת. מסכנה עגונה של יקת "זהו, שבידו התיק

 לא. כתב על ההיתר את והעליתי, להתירה שאפשר למסקנה
, המשמחת הבשורה בקבלת - רגעל אפילו - אותה לעכב רציתי

 מצטערת ככה כשהיא, לישון ללכת יכולתי כלום, נא יאמר
 תשמח ודאי "היא: בחיוך הוסיף והוא? לתשובתי" ומחכה

 ['וגדול שר']                   ...המאוחרת" השעה על תקפיד ולא

 
 

ן"    ר  ׂשו  ְבח  ר ע  ֶ ֶפש  ֲאש  ֶ נ   )יב, ה( ..."ְוֶאת הַּ

 סיפור מרגש – ותומכיה מאושר  
שהכניסן תחת כנפי השכינה,  -" אשר עשו בחרן" :רש"יוב

ם, ומעלה אברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת הנשי
 .ר עשו()לכך כתיב אש עליהם הכתוב כאילו עשאם

אנשי חסד, אשר בנדיבותם לעולם התורה  -ויש נדיבים 
גורמים באופן ישיר להגדיל תורה ולהאדירה ולהפצת התורה 
בקרב עם ישראל, ועליהם נאמר: "עץ חיים היא למחזיקים 

 בּה, ותומכיה מאושר".
טוויל הכהן  (ראלף)ר' רפאל אחד מהנדיבים הגדולים היה 

 תשע"ו. נפטר בשנת שזצ"ל, איל הון, 
בנערותו נפטרה אמו, ואביו העביר אותו ואת אחיו לבית 

 ביום.  $2 למכור גרביים והרוויח פאלהחל ר 14יתומים. בגיל 
פעם אחת עברו גויים שיכורים לידו וזרקו את כל הגרביים 

אך  ,לא נשאר חייב וסטר כהוגן לאחד מהם פאלרלרצפה. 
כששכב הוא על  .מיד התנפלו כולם עליו והפילוהו לרצפה

 ,בעזרת ה': "הרצפה חסר אונים, אמר הוא לאבינו שבשמים
אנא  !זו הפעם האחרונה שמישהו זרק אותי על הרצפה

ממך! עזור לי להתרומם ולהתעשר ואדאג לעזור ולהרים כל 
 ".וזקוק הוא לעזרה 'הרצפה'יהודי שמצבו על 

הוא החליט להרחיב את עסקיו, וכששמע על הנדיב הדגול ר' 
שלום זצ"ל, ניגש אליו כדי להיעזר בו. "כמה  (אייזיק)יצחק 

", כסף אתה צריך"? שאל אותו ר' יצחק. "חמשת אלפים דולר
אין . ". "האם יש לך ערבים"? הוסיף ושאל ר' יצחקפאלרענה 

לי ערבים, אני יתום מאבא ואמא, אבל אני מבטיח להחזיר 
לו ר'  יש לי רעיון", אמר. "פאלראת כל ההלוואה", ענה 

אבל בתנאי  5,000$"אני מסכים להלוות לך  יצחק והוסיף:
תבטיח לי שתיתן עשרה אחוז לצדקה מכל הרווחים ; אחד

הסכים מיד וקיבל את  פאלר ".שלך, וה' יהא הערב שלך
 .)כמובן שגם החזיר את ההלוואה במלואה( ההלוואה בשמחה רבה

ואת נכנס לענף הטקסטיל. ה' יתברך האיר לו פנים  פאלר
 ה"בהסחורה שהיה מזמין ממפעלים ביפן היה מוכר באר

 . דווהתעשר מא ,ברווחים הגונים מאד, וכך עלה ושגשג
בהם  ,לבנות מפעלים במזרח הרחוק פאלרהחליט  ,עם הזמן

העסיק אלפי פועלים שתפרו בעבורו בגדי ילדים, אותם 
 .שיווק ברחבי ארצות הברית

יה יוסף זיע"א חכם עובד הראש"ללימים הכיר את מרן 
היה מתייעץ ומקבל הדרכה  עם מרןונפשו נקשרה בנפשו. 

רב הראשי לישראל, ל מרןלימים, כשנבחר רבים. בעסקיו ה
ועיצב ותפר במפעלו שבמזרח הרחוק גלימה  פאלרהזדרז 

 .מפוארת הרקומה בחוטי זהב לכבוד הראשון לציון
לתורתנו הקדושה  פאלראהבה עזה היתה בליבו של 

תמיד הרים הוא תרומות גדולות מאד למוסדות  .וחכמיה
התורה בארץ ובחו"ל. לא אחת הציל הוא ישיבות ותלמודי 

 .תורה מקריסה כלכלית
נהג להתקשר אליו בכל ערב  צ"לעובדיה יוסף זהרב מרן 

שנה טובה". על שיחה זו "ראש השנה כדי לברכו ולאחל לו 
ות "שיחה זאת נוסכת בי כוח לא אחת ואמר: פאלרהתבטא 

 ".לכל השנה
בביתו של חכם עובדיה יוסף  פאלרבאחד מביקוריו של 

 פאלרזיע"א, אחז לפתע חכם עובדיה יוסף בשתי ידיו של 
 הזדעזע ושאל: פאלרוהניחם על ראשו וביקש את ברכתו. 

"מי אני? ומה אני? איני ראוי לברך את כבוד מורנו ורבנו". 
של עולם "אתה עמוד התווך  לא ויתר ואמר לו: הרבמרן 

התרגש מאד  פאלר ".התורה, ומבקש אני ממך שתברכני
   .ופרץ בבכי ובירך את מרן

תלמוד תורה שלומדים בו מאות תלמידים באחת הפעמים, 
נזקק לעזרה דחופה ביותר, וכששמע על כך חכם עובדיה 

שיעמוד לימינם ויתרום  פאלרמיד כתב מכתב ל ,צ"ליוסף ז
אלא החליט לבנות  ,הלא הסתפק בתרומ פאלר .רוחב לבב

טס הוא  ,להם בניין גדול לרווחתם המלאה. בחנוכת הבניין
הגיע במיוחד  הרבלארץ כדי להשתתף באירוע, וגם מרן 

בשבחם של תלמידי  הרבבאותו מעמד דיבר מרן  .לכבודו
 פאלרחכמים והשכר הצפון להם בעולם הבא. לפתע פרץ 

"? ה בוכה"מה קרה? מדוע את :ובבכי ומרן פנה אליו ושאל
בוכה אני על שהפסדתי ולא זכיתי ללמוד תורה", ענה "

מרן ענה  ,מבטיח אני לך שחלקך איתי בעולם הבא". "פאלר
כוחו של הזוכה להיטיב לכל,  הרב עובדיה יוסף זצ"ל. זהו

ה' יזכנו להנעים ולהיטיב לכל אדם  .ובפרט ללומדי תורה
 לביאת משיח צדקנו בב"א.באשר הוא, ונזכה 

 

 
 

ְקחו  ֶאת לֹוטוַּ " ם ...י ִ ְבר  ן ֲאִחי אַּ ֶ ִליט ... ב  פ   ֹבא הַּ י   וַּ

ִעְבִרי ם ה  ְבר  ד ְלאַּ ג   י ַּ   (יג-יב, יד) ..."וַּ

 רשע אדם עבור עצמו מסר אבינו אברהם מדוע ,להתבונן יש
 טרח שלא היא בו? האמת מצא מיוחדת מעלה איזה ,כלוט

 ,שהרי .ה' יתברך לכבוד חש אלא ,לוט בשביל אברהם
 נגרמה ,חי ויצא האש לכבשן אברהם את זרק שנמרודכ

 אברהם את להרוג הצליח שלא ,לנמרוד גדולה בושה
 אברהם של שהאלוקים ,שמים שם קידוש נהיה וממילא

 כולם יחשבו, לוט ייהרג שאם אברהם חשש כעת, הצילֹו
 פניהם בקלסתר מאוד דומים שהיו משום נהרג שאברהם

 של אלוקיו ושלום שחס ,'ה ולחיל יגרם ובכך (ח יג, י"כפרש)
 . יתברך 'ה לכבוד עצמו מסר אברהם לכן ,לו עזר לא אברהם

 ל["זצ יוסף עובדיה ]מרן הראש"ל רבנו



 

 

  רחל אימנו ע"ה

לקראת יום פטירתה של רחל 
בשבת אמנו עליה השלום שיחול 

 - ב'ר"ז)שנת  י"א במר חשון, -זו 

תקציר  נביא בזה, (לבריאה 2207
 ם והנעלים.מחייה הנשגבי

 2171בשנת ם נולדה בפדן אר
, לאביה לבן בן בתואל לבריאה

 בן נחור בן תרח.
 למצוא את המיועדת לו ,כאשר יעקב אבינו נשלח ע"י רבקה

ּתֹו ", ראה את רחל שנאמר: הגיע לפדן ארם, )רחל( ל ּבִ ה ָרחֵּ ְוִהּנֵּ

ָאה ִעם ַהּצֹאן של כי אין ביכולתם הבחין ו, ו'[-ט, ה'"]בראשית כ "ּבָ
יעקב אבינו בהנף יד גלל  .הרועים לגלול את האבן מעל הבאר

 , ואומר הגר''ח שמואלביץ שלא התכוויןאת האבן מעל הבאר
להראות לה את כוחו אלא עשה זאת מפני שהייתה  יעקב

  .אחיינית של אמו והיה זה משום כבוד אם
כי אין היא  ,בכה כי ראה ברוח קודשו, ורחלנשק ללאחר מכן 

ולא היה בידו  ותקבר עמו. ובכה כי בא בידיים ריקיעתידה לה
כי הוא בן רבקה אחות  ,כאשר סיפר יעקב לרחל. הת לדבר לת

רחל לספר לאביה כי אחיינו בא לעיר  מיהרהלבן אביה, 
 ,חיבק אותו ,נשק ליעקבואל השדה  לבן ץר . מיידלביקור

לאחר כחודש ימים בהם התארח יעקב  והזמינו אליו הביתה.
בן ורעה את הצאן, פנה לבן ליעקב ואמר לו: הרי אצל ל

משפחה אנחנו ואין אני רוצה כי תעבדני חינם, הגידה לי מה 
אבינו שידע ברוח הקודש שרחל מיועדת  יעקב היא משכורתך.

ה": לבןנה ללו, ע ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ל ּבִ ָרחֵּ ִנים ּבְ ָ ַבע ש  ֶ  "ֶאֱעָבְדָך ש 
י ֹאָתּה ואמר: הסכים לבן בשמחה  ט, י"ח["]בראשית כ ּתִ "טֹוב ּתִ

ר" י ֹאָתּה ְלִאיש  ַאחֵּ ּתִ  .ט, י"ט["]בראשית כ ָלְך ִמּתִ

כאשר הגיע היום  .רחללהינשא לשבע שנים עבד יעקב בשביל 
הנה מלאו שבע שנות  ,פנה יעקב ללבן ואמר לו ,חלהמיו

אותה לאשה. הזמין לבן את  אעבודתי, תן נא לי את בתך ואש
וה על לאה יאבל צ ,משתה לכל חבריוכל אנשי המקום ועשה 

וכשראתה רחל, שמכניסים  במקומה לחופה במקום רחל.ללכת 
כל ... "עכשיו תיכלם אחותי" ליעקב את לאה אחותה, אמרה:

אך יותר  ,אותו היום בכתה רחל ולא ידעה את נפשה מרוב צער
רחל חשבה על הבושות והצער  .מכל ריחמה על אחותה לאה

כאשר יעקב יבקש ממנה את הסימנים  ,אשר יהיו מנת חלקה
לא יכלה לסבול את המחשבה ו ולא יהיה בידה להשיבו.

נפש  אצילותוב ,כאלוביזיונות ששאחותה תצטרך לעבור 
)כתוב בחז"ל, ומסרה לה אותן הסימנים קראה לאחותה  ,אדירה

כן,  -שבסתר לבו חשש יעקב מהרמאי לבן שינסה להערים עליו ועל 
נדה, חלה  ומהם אותם סימנים? טהרת. רחל(מסר יעקב סימנים ל

ולא סיפרה  6)את הסימנים נתן לה יעקב כשהיתה בגיל  והדלקת הנר
 .לאף אחד(

רחל אמנו נקברה בדרך אפרתה היא בית לחם. כיוון שמתה 
במערת המכפלה יחד עם שאר  בדרך, לא זכתה רחל להיקבר

על פי המסורת מקום קברה, הוא הקבר  האבות והאמהות.
 .מצא בסמוך לבית לחם אשר מדרום לירושליםהנ

על קברה נבנה בנין אבנים ולתוכו באים להתפלל, לשפוך שיח 
אבינו  , ולעורר זכותה בכל עת צרה לכלל ולפרט. יעקב'לפני ה

קבר את רחל על אם הדרך, כיוון שראה ברוח הקודש, כי  ע"ה
עתיד, העם היהודי בדרכו אל הגלות, יעבור דרך בית לחם ב

רחל . חל תחוש את הצער הגדול של בניה ותתפלל עליהםור
מסירות נפש תוך ויתור על שלמות אישית. היא  מסמלתאמנו 

להיות לעזר  מוותרת על רצונה להיקבר במקום קדוש, כדי
  .לבניה

אצילות נפש אותה הראתה מהי אצילות נפש!  אמנו רחל
ת בחורבן בי כאשר הוגלו עם ישראל .לעד הקב"הזכורה לפני 

נהרגו בהם המונים קמו כל האבות והאמהות לבבל,  ראשון
 .הקדושים לבקש עליהם רחמים ולא שמע ה' לתפילתם

באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואומר המדרש: "
גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה  ולם,על שנו ואמרה רב

יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע 
יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל  ,והגיע זמן נשואי לבעלישנים 

כי נודעה לי העצה  ,אחותי והוקשה עלי הדבר עד מאד
ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי  )יעקב( והודעתי לבעלי

כדי שלא יוכל אבי להחליפני ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי 
 חלפו שלא תצא לחרפה ולערב ,את תאותי ורחמתי על אחותי

ומסרתי לאחותי כל אחותי לבעלי בשבילי  )החליפו את(
וגמלתי  ,כדי שיהא סבור שהיא רחל ,שמסרתי לבעלי הסימנין

חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה ומה אני שאני 
לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה  ,בשר ודם עפר ואפר

 מפני מה קנאת ,לבושה ולחרפה ואתה מלך חי וקיים רחמן
והגלית בני  )שעבדו לה בניך( לעבודת כוכבים שאין בה ממש

נתגלגלו רחמיו  מיד ?!ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם
 בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומןואמר ב"ה של הק

נהי  ,קול ברמה נשמע ,כה אמר ה' )ירמיה ל"א(הדא הוא דכתיב 
על בניה כי רחל מבכה על בניה מאנה להנחם  ,בכי תמרורים

 ,כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה :)שם(וכתיב  ,איננו
ויש תקוה לאחריתך נאם  )שם(כי יש שכר לפעולתך וגו' וכתיב 

 .]רבה איכה הקדמה פסקה כד[ "ושבו בנים לגבולם ,ה'
מאז ומתמיד היה קבר רחל אמנו כמו בית תפילה לישראל, 

עליהם. וכל אימת והיא האם לכל ישראל ומלמדת סנגוריא 
מתעוררים רחמיה והם מעוררים  ,שישראל נמצאים בצרה

רחמי שמים להושיעם מצרתם, מאז לכתם בגלות בפעם 
בוּ " ירמיהו נבואת בה םישתתקי ועד הראשונה ָ ָבִנים  ְוש 

 ."ִלְגבּוָלם
באים לפקוד את מקום  רבים של רחל אמנו, פטירתהביום 

 ישראל. קבורתה, ומעתירים בתפילה למען עם 
 ,רחל, אנא אל תפסיקי לבכות בעבורינו נואנו מבקשים מאמ

 עד לביאת משיח צדקנו בב"א. ,אנו זקוקים עדיין לרחמי שמים
 

 

 התורה   בברכת   
 ברינה ן  רו   
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 מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק  לע"נ                              
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 : יהודה בן טובה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
 צחק          : לע"נ משה אהרון בן מאיר י חיים בן אסתר :נ"לע               

 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                

 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-עזיזה : לע"נמרים בת  :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                

  "נ אורה )שמעה( בת יוסף: לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה )לאון( בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. הגוןזיווג   
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  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

 זהבה בת הודיה  : פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמובן אנט :  אברהם

 רחל בת נוארה:  נורית בת רחל
 
 
 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה
 בן זכר(): חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 ורה : רחל בת חיההודיה בת ציפ

 יעל ברכה בת אביגיל

 רחל מבכה על בניה...


