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 אגדה ובקיאות   

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

התפיסה השגורה, השטחית, שעשיו הטעה את אביו, צד אותו 
ואת  המלח  את  מערבין  כיצד  עקרות:  בשאלות  ובלשונו  בפיו 
רבקה  אבל  שומעות.  שאזניו  מה  אלא  לו  אין  עור,  ויצחק  התבן. 

רואה את מעשי עשיו, ועומדת על מהותו.
חשבון  (שער  הלבבות"  "חובות  מדברי  הדעת  את  ומסיחים 
הנפש פרק ג יא) שהעומד לפני ה' תמיד- והרמב"ם (מורה נבוכים 
ח"ג פרק נא) כתב שהיתה זו דרגת שלשת האבות ומשה רבינו - 
"יראה מאין עין וישמע מבלי אוזן"! אין ספק, שעשיו לא הצליח 

לרמות את יצחק!
אם כן, כיצד יתכן שאהב את עשיו?!

בחיל  באמת  עמד  יצחק,  לפני  עמד  עשיו  שכאשר  והתשובה, 
ורעדה, הבין שפה האמת, וזו הדרך, ואין בלתה. שאשרי מי שעמלו 
בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב, אשריו בעולם הזה 

וטוב לו לעולם הבא. 
יודע  "איש  להיות  שב  פרח.  הכל  יצא  שכאשר  היתה,  הבעיה 
ציד איש שדה", בטלן (רש"י) ומופקר (בראשית רבה סג, י) וזאת, 

ראתה רבקה. 
ואנו, האיננו כאלו?!

ה"חפץ חיים" זצ"ל סיפר, שכאשר למד בוילנא בצעירותו שמע 
מפה  המלא  הגדול  הכנסת  בבית  זצ"ל  זאב  רבי  המגיד  דרשת 
לפה, וסיפר שהיה קסם בשפתיו, השומעים היו מרותקים. עיניהם 

לטושות ואזניהם כרויות ופיהם פעור לבלוע בצמא את דבריו.
אתם  מרותקים  ה''  בבית  'שתולים  ממש:  נפלא,  "כמה  אמר: 
לדברים, אבל 'בחצרות אלוקינ', רק תצאו החוצה, ופססס, 'יפריחו' 

הכל נגוז ונעלם"...
וירמיהו הנביא אומר בדבר ה': "וגם בכל זאת לא שבה אלי בכל 
לבה כי אם בשקר" (ירמיה ג, י). פרש"י: דורו של יאשיהו מראים 
עצמם שהם צדיקים, והם רשעים. היו צרים צורות של עבודה זרה 
על דלתותיהם מבפנים, חציה על זו וחציה על זו. וכשהיו מבערי 

עבודה זרה בודקים היתה הדלת פתוחה ולא היו מכירים בה.
לבינו.  בדלתות  הזה  העולם  הבלי  כל  חקוקים  בכך,  כיוצא 
באים אנו לחצרות בית ה', שומעים שיחת מוסר, שופכים נפשנו 
בתפילה, שוקדים על דלתי תורה ונהנים מאורה, ונפתחות דלתות 
העפלנו  שהנה  אנו  ובטוחים   - ליבנו  חדרי  ממלא  והאור  לבנו, 

לפסגות - 

שבה  זרה'  וה'עבודה  נגוז,  האור  נסגרות.  הדלתות  אחרי,  ורגע 
לקדמותה כשהיתה. לא נעים לומר: עשיו. כי "מי יעלה בהר ה'" 

ענין אחד, "ומי יקום במקום קדשו" ענין אחר.
"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר 
עמלק" (שמות יז, יא) כח פלאי אצור היה בידיו של שמה רבינו. 
או  מלחמה  עושות  משה  של  ידיו  במשנה: "וכי  הבינו  כך  לא  אך 
שוברות מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלין 
כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, 
ואם לאו היו נופלים" (ראש השנה כט ע"א). דמותו של משה רבינו 

הנשוא ידיו למרום היתה כשיחת מוסר, דרשת התעוררות.
נפלא.

וכולם  ידיו,  מרים  רבינו  משה  שאלה:  נשאלת  כך,  אם  אבל 
מתעוררים, משעבדים ליבם לאביהם שבשמים, כמה מפעים!

והוא מוריד את ידיו - 
וכבר מתנתקים מהאב שבשמים?! כבר נסוגים ונופלים?!

ומשמע, שאכן כן. המתג הורד, והאור כבה...
"שמע  בזעקת  נעילה,  בתפילת  אנו  איפה  מתפלאים.  אנו  ומה 
"והוא  בחטיפת  אחרי,  רגע  ואיפה  האלוקים",  הוא  ו"ה'  ישראל" 

רחום יכפר עוון"!.                                                (חפץ חיים)

"כי הקרה ה' אלוקיך לפני" (כז, כ)

יצחק אבינו שולח את עשיו לצוד ציד ולהכין עבורו מטעמים, 
תמה  במקומו.  יעקב  את  ושולחת  רבקה,  שומעת  שיברכו.  כדי 
יצחק: "מה זה מהרת למצוא בני" ויעקב עונה: "כי הקרה ה' אלקיך 
לפני" (בראשית כז, כ) פרש רש"י: כשם שהעבד שהלך לבקש לך 
האיל  וגם  יב),  כד,  (בראשית  היום"  לפני  נא  "הקרה  אמר:  אשה 

שנזדמן בעקדתך לפי שעה, כך הקרה לפני שבשבילך.
בני  זה  האתה  בני,  ואמושך  נא  גשה  יעקב:  אל  יצחק  "ויאמר 
עשיו אם לא" (בראשית כז, כא) פרש רש"י: אמר יצחק בלבו, אין 
ה'  הקרה  אומר: "כי  וזה  בפיו,  שגור  שמים  שם  להיות  עשיו  דרך 

אלוקיך".
לא מובן.

יעקב אבינו אנוס על פי הדיבור- נבואתה של רבקה- להתחזות 
לעשיו, ופוחד: "אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי 
עלי קללה ולא ברכה" (בראשית כז, יב) יצחק אבינו מדת הגבורה, 
"פחד יצחק" (בראשית לא, יב), כמה עול הוא לרגוז על כך, ומה 
נוראה תהיה הקפדתו: "כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, מיתה או 
עוטה  כיכלתו:  הוא  מתחזה  לצלן.  רחמנא  ע"ב)  ז  (נדרים  עניות" 
פרות עזים על ידיו ועל חלקת צוארו. אם כך, מדוע אינו מתאים 

אגישמקע ווארט
                            גליון שפ"א פרשת תולדות ג' כסלו תשע"ז

לע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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שגור  שמים  שם  להיות  עשיו  דרך  אין  אם  דיבורו.  אורח  את  גם 
בפיו, ישמיטו גם הוא!

אבל מה, יודעים אתם, רגיל אני לשאת שיחות, לעורר לבבות. 
נענה לכל הזמנה, אולי יעשו הדברים פרות. חניך נובהרדוק אני. 
והסבא מנובהרדוק היה אומר: "יש לזרוע בכל מקום, ולקצור היכן 
שגדל" והחפץ חיים זצ"ל אמר: היער שורץ חיות לרוב. ציד יוצא 
לצוד, וכי סבור הוא ללכוד את כל החיות? די לו אם ישוב עם צבי 
אחד, או דוב אחד, אף דרשן הדורש, אשריו אם יעורר לבות כולם, 
ואפילו יהא  דוב,  ר'  או  צבי  ר'  אחד מדרשתו,  אם יתעורר  די  אך 

זה הוא עצמו.
בפני  דברים  לשאת  אותי  והזמינו  הבית,  בארצות  הייתי  ובכן, 
בני ישיבה. ודאי, בשמחה. הגעתי והתחלתי לדרוש באידיש. ראש 
הישיבה זע באי נוחות, פנה אלי ואמר: "אלו נערים אמריקאיים, 
מבינים רק אנגלית" אמרתי: "מצטער, עם כל הרצון הטוב, בשפה 
זו איני שולט". לבסוף נמצא מוצא דחוק: אמרתי, ותרגם. שבתי 

ואמרתי, והמשיך ותרגם.
כך, עבור יעקב אבינו, דיבור בלי הזכרת שם שמים היה בגדר 

"שפה זרה"! אינו מסוגל לדבר בה!
(והגדת)

"כי ציד בפיו" (כה, כח)

יצחק אבינו אהב את עשיו, "כי ציד בפיו" (בראשית כה, כח), 
וגם  מצידו,  שאכל  הטוב,  הכרת  מכח  גם  ובגשמיות.  ברוחניות 
ואף  ההלכות  על  כמקפיד  ומתחזה  פיו  באמרי  צד  שהיה  משום 
(בבא  והוזהרנו  הוא,  בכור  אופן  ובכל  ומלח.  תבן  לעשר  מחמיר 
בתרא קלג ע"ב) שלא להעביר נחלה אפילו מבן רע לבן טוב, שאין 
לשדה  שיצא  מעשיו  יצחק  בקש  צאצאיהם.  יהיו  מי  יודעים  אנו 
ויצוד ציד להביא, לעשות לו מטעמים כאשר אהב, כדי שיברכהו 
לפני מותו. שמעה רבקה, וצותה על יעקב אבינו להתחזות לעשו 
ברך  דעתו.  נחה  ולבסוף  חשד,  אבינו  יצחק  הברכות.  את  וליטול 

את יעקב.
"ויהי אך יצוא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשו אחיו בא 
מצידו" הכין מטעמים וביקש את הברכות. "ויאמר לו יצחק אביו, 
מי אתה, ויאמר: אני בנך בכורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה 
מכל  ואוכל  לי  ויבא  ציד  הצד  הוא  אפוא  מי  ויאמר:  מאוד,  עד 

בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה!" (בראשית כז, לג).
ולא מובן -

עשו  "הן  נרתע:  לעשו,  להתחזות  ליעקב  רבקה  כשהורתה 
אחי איש שעיר ואנכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו 

 בעומק הפרשה 

ריתחא דאורייתא 
                  

וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת וגו' (כח 
ט)

בירושלמי (בכורים פ"ג ה"ג) איתא: "וכי מחלת שמה והלא 
בשמת שמה אלא שנמחלו לו כל עוונתיו" ומכאן ילפינן שחתן 

מוחלים לו על כל עוונותיו.
והנה ברמ"א (אבהע"ז סי ס"א ס"א) מבואר שהחתן מתענה 

־ביום חופתו כיון שמוחלים לו על עונותיו. ותמוה דכיון דלומ
דים מעשו שמחלו לו על עונתיו כשנשא אשה ועשו הרי לא 
ברשעו  היה  דעשו  יא.  במגילה  מבואר  (דהרי  תשובה,  עשה 
היה  שעה  דבאותו  צב:  בב"ק  מוכח  וכן  סופו,  ועד  מתחילתו 
רשעתו  על  רשעה  הוסיף  נשיו.  "על  כאן  ברש"י  וכ"ה  רשע, 
מוחלים  של  דינא  האי  ע"כ  א"כ  הראשונות").  את  גרש  שלא 
לחתן על כל עונותיו הוא אפי' כשלא עשה תשובה, וא"כ למה 

צריך חתן להתענות והלא בלא"ה נמחלים לו עונותיו
ובעיקר הקושיא, דאי נימא דעוונותיו של חתן נמחלים אף 
דלק"מ,  נראה  להתענות,  החתן  צריך  מ"ט  א"כ  תשובה  בלא 
דיוה"כ  פה:)  (יומא  רבי  דדעת  ביוה"כ  זה  כעין  מצינו  דהרי 
מכפר על כל העבירות אפי' בלא תשובה ואעפ"כ מקרא מלא 
אין  וא"כ  להתענות,  צריך  כפרה  שהוא  כיון  שביוה"כ  בתורה 

־לתמוה כלל למה חתן יתענה ביום חופתו אפי' אם בלא תשו
בה יתכפר עונותיו דלא גרע מיו"כ לדעת רבי שמתענים אע"פ 
מצינו  לא  מ"ט  יקשה  שעדיין  אלא  תשובה,  לעשות  שאי"צ 

שכל מי שעולה לגדולה מתענה, וצ"ע.
שמ בפשיטות  שנקטו  אחרונים  בכמה  מצאנו  מאידך  ־אך 

חילת חתן הוא דווקא כשעשה תשובה, [יעוי' בס' תורת משה 

לחת"ס ר"פ ויצא, ובתוספת חיים על החיי אדם (סי' קלב ס"ק 
נזר  מס'  ע"ב)  סי'  (אבהע"ז  יציב  דברי  בשו"ת  הביא  וכן  נה) 
הקה"י  בעל  רבינו  אורחות  ובס'  זו,  בשיטה  ג"כ  והלך  הקודש 

־הביא שהקה"י ג"כ סבר כן, ויעו"ע בפ' יונתן על תיב"ע ברא
שית כח ט].

־ובאמת על הראיה מעשו שנתכפר לו בלא תשובה יש לפ
קפק בזה טובא, דהנה במד"ר (בראשית ס"ז י"ג) איתא: "וירא 
עשיו כי רעות בנות כנען וילך עשו אל ישמעאל. רבי יהושע בן 
לוי אמר נתן דעתו להתגייר, מחלת שמחל לו הקב"ה על כל 
הוציא  אלו  ר"א  אמר  עליו,  דעתו  שנתבסמה  בשמת  עונותיו, 
עכ"ל  כאב"  על  כאב  נשיו  על  אלא  היה  יפה  הראשונות  את 

־המד"ר. ובביאור דברי המד"ר יעוי' ברש"י על המד"ר שם וב
מתנות כהונה שם שביארו שנחלקו ריב"ל ור"א אם עשו היה 
דעתו לעשות תשובה, דדעת ריב"ל שבאמת עשו נתן בדעתו 
נקט  למה  שהתעורר  שם  ברד"ל  תשובה @02(ויעוי'  לעשות 
המד"ר לשו' להתגייר ולא נקט שנתכוין לעשות תשובה)@88, 
עשו  הוציא  אלו  דבשלמא  ריב"ל  דברי  על  הקש'  ר"א  אמנם 

־את נשיו הראשונות אפשר היה לפרש שבאמת עשו רצה לע
שות תשובה, אבל כיון שעשו לא גירש את נשיו אלא הוסיף 
אשה רשעית על הראשונות א"כ ע"כ לא נתכוין לעשות עשו 
תשובה. ולכאו' נרא' לפי"ד המד"ר שבאמת גם דרשא זו גופא 
תלוי  עונותיו  כל  על  לעשו  הקב"ה  לו  שמחל  ריב"ל  שדרש 
לעשות  עשו  שנתכוין  ריב"ל  דלדעת  ור"א,  ריב"ל  במחלוק' 
תשובה נמחל לו כל עונותיו, אבל לדעת ר"א שלא עשה עשו 
דהירושלמי  מאוד  יתכן  וא"כ  עונותיו,  לו  נמחלו  לא  תשובה 
מ"ד  כהאי  ס"ל  ג"כ  עונותיו  לו  מתכפר  שחתן  מעשו  שלמד 

שעשו עשה תשובה, אבל בלא תשובה לא מתכפר.
(פנינים מבי מדרשא)
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יא-יב)  כז,  (בראשית  ברכה"  ולא  קללה  עלי  והבאתי  כמתעתע, 
אם יחשוד בו יצחק, עוד בטרם יעלה חפצו בידו, לא יסתפק בכך 

שישלחו ריקם, אלא עוד עלול לקללו חלילה - 
וכשמתברר ליצחק שאכן הונוהו, והוא חרד חרדה נוראה - 

אומר בתוך כדי דיבור: "גם ברוך יהיה"?!
וכן  בתרגום,  ופרש  ברכתך"  ויקח  במרמה,  אחיך  ומוסיף: "בא 
מצינו,  עוד  היכן  ופלא:  הפלא  בחכמה.  "במרמה"  רש"י  כתב 

שאדם 'נעקץ' בתרגיל מחוכם, ומתפעל מההברקה!
איך יובן כל זה?!      התשובה היא:

יצחק אבינו ידע בברור מי הוא יעקב ומי עשיו. ידע שזה יושב 
אוהלים וזה איש שדה. אבל ידע שיעקב "איש תם, יושב אהלים" 
(בראשית כה, כז). ופרש רש"י: מי שאינו חריף לרמות קרוי "תם". 
ומתן.  משא  ובערמומיות  העולם  בהויות  בקי  שאינו  והכוונה 
והבין יצחק, שממרום רוצים לחלק ביניהם את התפקידים. יעקב 
יתעלה ברוחניות ויקרין על אחיו, ועשיו יחזיקו - אותו ואת זרעו 
- בגשמיות. זה ידאג לתורה וזה לקמח. כשבט לוי שעסק בתורה 
ועבודת ה', "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" (דברים לג, 
י), ולפיכך אינם נוטלים חלק בארץ ישראל ובביזה (יעוין ברמב"ם 
סוף הלכות שמיטה ויובל), ועם ישראל מחזיקם בעשרים וארבע 
מתנות הכהונה. לפיכך ביקש לתת את הברכות הגשמיות לעשו, 

כי הוא הזקוק להם, עבורו ועבור יעקב כאחד.
כך  בפיו",  ציד  "כי  מכלכלו,  שעשיו  שכשם  בטוח,  יצחק  והיה 
האמת,  את  ידעה  רבקה  אבל  וזרעו.  יעקב  את  לכלכל  ימשיך 
אלא  התורה,  לומד  את  כמשרת  לא  אביו  את  מכלכל  שעשיו 
כמקיים מצות כבוד אב גרידא. וידעה, שלא יתמוך ביעקב, אלא 
יתנכר לו. החליטה שאין בררה, ועל יעקב לדאוג לקמח ולתורה 
וגם  יששכר  גם  מזרעו,  יהיו  השבטים  שאר  וגם  לוי  גם  כאחד. 

זבולון. לפיכך, עליו ליטול את הברכות.
לשם כך, התחזה יעקב לעשיו. ומששמע יצחק כך, אמר: אם 
אין הוא "תם" כשחשבתי, אלא חריף הוא ליטול את הברכות, אם 
כך, יוכל לדאוג גם לקמח ולא רק לתורה. ומשכך, "גם ברוך יהיה"! 
התפעל מכך ש"יושב אהלים" מגלה פקחות בהויות העולם, "בא 
לחרן,  אותו  לשלוח  ואפשר  ברכתך"  את  ויקח  בחכמה  אחיך 
להתעמת מול לבן הארמי!                     (הגר"י גלינסקי זצוק"ל)

השדה  וצא  וקשתך  תליך  כליך  נא  שא  "ועתה 
וצודה לי ציד" (כז, ג)

וצריך ביאור, למה היה צריך לומר לו איזה כלים צריך לקחת 
לציד, הרי עשו היה כל יום הולך לצוד והיה "איש ציד" והיה לו 

לומר רק צודה לי ציד וכו'.
מן  לי"  "וצודה  בד"ה  רש"י  שכתב  מה  פי  על  לומר,  ונראה 

ההפקר ולא מן הגזל, עכ"ל.
לכן הדגיש לו יצחק "שא נא כליך" - שלך ולא כלי שגזול בידך 

וכן "תליך וקשתך".
את  לקח  לא  יום  באותו  עשו  למה  שאת  ביתר  יתבאר  לפי"ז 
בגדי החמודות כיון שבגדים אלו כתוב בחז"ל, שאם היה ממשמש 
בחיה שמצוירת שם היא היתה מגיעה אליו, והוא היה שולט בה 

ואם היה לוקח בגדים אלו היה יכול להגיע לו חיות מן הגזל.
ל"בעלי  התורה  בפירושי  שכתוב  מה  נפלא  כמה  מעתה 
התוספות" "בנה הגדול החמדת" בגימטריא בגזל לקחם מנמרד, 

עכ"ל.                                                                 (המלקט)

"ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד" (כז, לג)

למה חרד יצחק, אמר: שמא עון יש בי, שברכתי קטן לפני גדול 
יעקב,  שמו  קרא  "הכי  מצוח:  עשיו  התחיל  היחס.  סדר  ושניתי 
"את  לו:  אמר  לך?  עשה  מה  אביו:  לו  אמר  פעמים"  זה  ויעקבני 
מצר  הייתי  בכך  אמר:  ברכתי".  לקח  עתה  והנה  לקח,  בכורתי 
"גם  ברכתי,  לבכור  עכשיו  הדין.  שורת  על  עברתי  שמא  וחרד, 

ברוך יהיה" (רש"י כז, לו)
מי מסוגל להבין את עשיו-

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

(שם יד).
את  לקבל  הבכורה  בזכות  השתמש  אבינו  שיעקב  וכעת, 

הברכות, מתמרמר הוא על 'רמאותו'...
אבל כזה הוא הטבע האנושי - 

שמעתי מעשה בדיין ירא שמים, אבל ממה חיים. יקח שוחד.
אבל אסור, החליט לקחת בשנוי. לתובע ייחד את הנעל הימנית, 

ולנתבע את הנעל השמאלית.
המבוא,  שבחדר  בנעלים  נעליו  את  מחליף  היה  הדיון  לפני 
איזו  בשתיהן,  ואם  שטרות.  תכריך  טמנו  מהן  באיזו  לראות 

מפריעה יותר להליכה.
סימוכין  מצא  נכנסה.  בקושי  והימנית  רגליו,  תחב  אחד  יום 
הנתבע.  גרסת  לכתות  ופרכות  התביעה,  את  להצדיק  למכביר 

לאשרו, מעולם לא נכשל, תמיד נתן הצד הצודק את השוחד.
את  וחלץ  החוצה  צלע  והדיין  בידו,  תאותו  וכל  התובע  יצא 

החפיסה מנעלו, והנה היא תכריך ניירות בעלמא.
"איזו שחיתות" רטן. "איזו רמאות"! אין אמון בבני אדם...

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

(והגדת)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

 
בקבוקי  לאיסוף  מיוחדים  כלובים  היום  יש  שאלה: 
לטלטלם  מותר  בשבת  האם  למיחזור,  ריקים  פלסטיק 

ולקחם דהרי אי"ז אשפה או שזה מוקצה.
תשובה: אין ראוי.

שאלה: עיתון שיש בו גם מדורים שאסור לקוראם בשבת 
ומחיריהם,  חשמל  מכשירי  של  תמונות  עם  פרסום  וכגון 

האם מחמת זה כל העיתון נהיה מוקצה בשבת.
תשובה: המנהג להקל ויזהר שלא יקרא מה שאין ראוי.

(מחשבת עם)
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בין שבילי המוסר  

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

שהיה מביא ציד ומאכיל את יצחק (רש"י מהתרגום)

יצחק"  "פחד  היראה,  עמוד  אבינו,  יצחק  היה  בגינה  הסיבה  זו  וכי 
בטל  אדם  שדה"  "איש  שהיה  עשו,  את  אוהבת  מב),  לא,  (בראשית 
(תנחומא  אותו"  מאררים  אדם  בני  והיו  וחומס  וגוזל  ש"יוצא  (רש"י), 
תצא ד) פוקד בתי עבודה זרה (בראשית רבה סג, י) וידע יצחק שאין 
שאכל  משום  ואהבו  כא)  כז,  בראשית  (רש"י  בפיו  שגור  שמים  שם 

מצידו. ולא זו בלבד, אלא שביקש לתת לו את הברכות? אתמהה!
והבין  מסירות,  בכזו  מפרנסו  שעשיו  ראה  אבינו  יצחק  מאי,  אלא 
יעקב,  ואת  עשיו  את  אלו,  בנים  שני  הקב"ה  לו  העניק  כך  שמשום 
ולפיכך עשו הבכור. כי "אם אין קמח אין תורה" (אבות פ"ג מי"ז) וכל 
מ"ב)  פ"ב  (אבות  עוון  וגוררת  בטלה  סופה  מלאכה  עמה  שאין  תורה 
והבין יצחק אבינו שזו חלוקת התפקידים בין עשיו ליעקב, עשיו ממונה 
על ה"מלאכה" ואחראי ל"קמח", ויעקב "איש תם יושב אהלים", אהלי 
שם ועבר, אהלי תורה ותפילה, מתעלה ברוחניות ומקרין על אחיו כעין 

שותפות יששכר וזבולון.
העוסק  יששכר  עבור  ומסחר  פרקמטיא  העושה  שזבולון  וכשם 
ומשה  יג-יד)  מט,  (בראשית  יעקב  בברכות  ראשונה  מוזכר  בתורה 
לכן  ליעקב.  עשו  קודם  כך  לתורה,  הקמח  כקדימת  יח)  לג,  (דברים 
ביקש לתת ברכות יבול ושפע גשמי לעשיו, כפי שעם ישראל מחזיק 
מיבולו המבורך את בני שבט ללוי המקדישים עצמם לתורה ולעבודת 
ותורתך  ליעקב  משפטיך  "יורו  למחזיקיהם:  רוחניות  ומקרינים  ה' 

לישראל" (דברים לג, י).
אם כן, מדוע התנגדה לכך רבקה, וממרום הודיעוה בנבואה שיעקב 

הוא שיטול את הברכות, ולא יהיה סמוך על שולחן עשיו?
שתי סיבות לכך.

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

והמנסך יצוק לגרונם? ודאי שלא! אלא מאי - 
עבור  גם  לו  ומוסיף  פרנסתו,  לעשיר  קוצב  הקב"ה  הוא:  כך  הענין 
את  ומוציא  בפזרנות,  העשיר  חי  כל  ראשית  ואז,  החכמים.  תלמידי 
כספו ואת הכסף המופקד אצלו. וכשנותן כבר למשולח של הישיבה, 
תלמידי  של  לגרונם  כבר  ומהמגיע  שלו,  האחוזים  את  המשולח  לוקח 

החכמים...
לפיכך, אמר לי הרב מפוניבז', מכתת הוא רגליו בעצמו, למרות זקנתו 
וחולשתו. כי בנועם שפתיו פותח הוא את לב הנדיבים לתת יותר, את 
"ימלא  שאמרו  וזהו  לישיבה!  קודש  וכולו  אצלם,  המופקד  החלק  כל 

גרונם", שיתן להם את הסכום במלואו!
חששה רבקה שאם עשיו יהיה הממונה על פרנסת יעקב, יגוע 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.
וסיפר: נקשתי בדלת ביתו של עשיר מופלג. פתח את הדלת ואמר: 
"איני נותן למשולחים" וטרק את הדלת. זהו פטור אני. ניסיתי לזכותו, 
המשרתת  המשרתים.  דלת  על  ודפקתי  הבית  את  עקפתי  אבל  וסרב. 
פתחה, ראתה זקן לבן והניחה לי להיכנס. היית צריך לראות את פני בעל 

הבית! התבוננתי סביב, וראיתי תמונה ממוסגרת של יהודי חרדי וזקנו 
והתרכך.  התענינתי,  סבי"  "זה  וענה:  זה,  מי  שאלתי  מידותיו.  על  יורד 
שתפאר  הדין  מן  כזו,  "תמונה  אמרתי:  וצדקתו.  אורחותיו  על  סיפר 
חדר  ותרם  נענה,  באורחותיו!"  וילכו  יראו  שהתלמידים  בישיבה.  חדר 

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

ורבקה ידעה, שלעשיו אין זכויות להחזיק את יעקב!
ופעם חזר הרב מפוניבז' ממסע מתיש למען הישיבה, ואמר לי: "בוא 

וראה מעשה אלוקינו, השגחה פרטית!"
הבנתי שחוה הצלחה מיוחדת. וסיפר: הייתי בארצות הברית, ושמעתי 
רב  ציבור  במבנה  שמו  את  להנציח  המבקש  מליונר,  יהודי  פלוני,  על 
רושם בארץ הקודש. חשבתי לעצמי, ברוך השם, ישיבת פוניבז' עומדת 
שנכחדה  נוספת  לישיבה  ושם  יד  להציב  אותו  נרתום  אבל  תילה.  על 
ברנוביץ',  או  קוברין,  או  רמיילס,  או  גרודנא,  ישיבת  הנוראה.  בשואה 

לא חסר -
הכלל, טרחתי וניסיתי בלי סוף, וכל העת היו דחיות מדחיות שונות, 
ממש מניעות ממרום. פה יצא ופה נסע, פה חלה ופה נפש. התיאשתי, 
למטוס  כשעליתי  בידי.  עלה  השם  וברוך  כיכלתי,  גבירים  והתרמתי 
לשוב ארצה, מי יושב לידי, במושב הצמוד, אם לא אותו יהודי! באמת 
יהודי חם בעל לב נפלא. שוחחנו בלבביות והצגתי את מרכלתי, לזכותו 

בשני העולמות.
ביפו  אצטדיון  תרמתי  כבר  בשבוע,  איחר  שהרב  "חבל  לי:  ואמר 

שישא את שמי, אצטדיון בלומפילד"...
איי, מעשה אלוקינו!

לא היו לו זכויות, לא נמצא ראוי!
אילו היה זוכה, ובונה היכל לתורה, כמה מצוות היו מתווספות לו מדי 

שנה בשנה, ומידי חודש בחדשו. מדי שבוע ויום, ובכל שעה ושעה!
משלא זכה, כמה חילול שבת רחמנא ליצלן יזקף לחובתו...

ה"חזון  מרן  דודו,  את  זצ"ל  גריינימן  דוד  רבי  הגאון  שאל  זה,  ובענין 
חזון  כולל  עבור  כספים  לאסוף  הברית  לארצות  נוסע  אני  זצ"ל:  איש" 
יהיו  מחר  וכי   - מבין  איני  מחר"  "תבוא  לי:  עונים  רבים  ויהודים  איש, 

עשירים יותר? אני כבר כאן, מדוע לא יתנו?!
חבל שלא שאל אותי, יש לי נסיון בזה.

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

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

איך  עזרתי.  ולכמה  רפאתי,  חולים  כמה  יספרו  "ודאי  הרופא:  אמר 
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" - 

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

בשקר, אבל בעלותי לעולם האמת יאמרו עלי את האמת!"
"הכיצד?" תמהו.

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

לאמיתה"...
מכל מקום, לא זו היתה תשובתו של החזון איש.

היודעים אתם מה ענה?
ושחרית  ערבית  שמע  קריאת  עוד  של  לזכויות  נצרך  יהודי  שאותו 

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

הקולי שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה 
 זה אנכי" (כה, כב)

דהנה לא ידעה רבקה שיש ב' ילדים בקרבה, רק  שר לומראפ
א ילד אחד וזה הילד האחד יש בו יצר הרע ויש בו יצר וחשבה שה

כשהיא הולכת אצל פתחי עבודה זרה, היצר  תטוב ובפעם האח
 אצל פתחי בית המדרש היצר טוב מתגבר. ,הרע מתגבר

וזהו ששאלה שהנה אנו יודעין כי האדם נברא עם ב' יצרים, אך 
יש לו גם כח שלישי של "אנכי", היינו מה שהוא בעצמו רוצה 
לבחור בטוב או ברע, וזהו שתמהה לדעת "אם כן למה זה אנכי", 

וא האנכי העצמי של האדם, הרי חזינן כאן אצלי שהאדם היכן ה
 אינו בוחר כלל, רק בכל פעם כפי שמפתין אותו...

 

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה 
 זה אנכי ותלך לדרוש את ה'" (כה, כב)

הלכה, וקשה הלה גם רבקה  "לבית מדרשו של שם"ופרש"י 
שם, ולא ידעה  תה, ולמה הוצרכה לילך למדרשו שלינביאה הי

בעצמה, ויש לומר דרבקה הבינה שיש רשע במעיה, שהרי 
הלכה  ל כןכשעוברת על פתחי עבודה זרה מפרכס לצאת, וע

היינו מה שדרשו חז"ל 'את ה' אלוקיך תירא' 'את'  ,לדרוש את ה'
לרבות תלמידי חכמים, וגם אמרו חז"ל מאן דרחים רבנן הויין ליה 

ת מדרשו של שם לקיים 'את' לרבות בנין רבנין, ועל כן הלכה לבי
תלמידי חכמים, ואולי בזכות שמכבדת תלמידי חכמים, יהיו לה 

 בנין רבנן. 
 (אור לשמים)

 

 "ותאמר אם כן למה זה אנכי" (כה, כב)
אומר רבי שלמה קלוגר: כשחשה רבקה שפרי בטנה מפרכס 
לצאת בשעה שהיא חולפת על פתחי עבודה זרה, באה בטרוניה 

ושאלה: "אם כן", בשביל ללדת ליצחק בן לעבודה כלפי מעלה 
זרה: "למה זה אנכי"? לשם מה טרח אברהם ושלח להביא אותי 
ממרחקים? בשביל בן כזה, יכול היה אברהם לקחת ליצחק בנו 

 גם אשה כנענית.
 

 ש את ה'" (כה, כב)ו"ותלך לדר
ופירש רש"י שהלכה לבית מדרשו של שם. וקשה, מדוע הלכה 

ל שם ולא לבית אברהם חמיה, הלא גם הוא היה לבית מדרשו ש
נביא? והנה במדרש מבואר שהטעם שאברהם נפטר מן העולם 

כדי שלא יראה שנכדו עשו יוצא לתרבות רעה. וודאי  - קודם זמנו
יתה ישלא רצו משמים שידע שיש לו נכד כזה, והרי אם רבקה ה

תה מספרת לו כשהיא יהי - הולכת לשאול את אברהם חמיה
ולדה מפרכס לצאת, ואז אברהם היה  בודה זרהת ליד בית עעובר

יודע שיש לו נכד רשע, וכיון שמשמים רצו להסתיר ממנו את 
 סיבבו שרבקה לא תלך אליו. - זאת

 (תפארת יהונתן)
 

 ם בבטנך" (כה, כג)י"שני גוי
ים כי היצר טוב יש לו עם של יהיצר טוב והיצר הרע הם שני גו

מהמצוות, והיצר הרע יש לו עם של מלאכים הנבראים 
בתאוות, כי מי  - משחיתים שנבראו מעברות, וזה תלוי בבטנך

 שהולך אחר תאוותיו נדבק בו יצר הרע.
 

 "ורב יעבוד צעיר" (כה, כג)
הדברים הללו לא נאמרו לה כנבואה בלבד אלא גם כתרופה 
ן להקל על מכאוביה. כי לפי חז"ל (מדרש הגדול) "היו עולין ויורדי

במעיה כגלי הים, זה אומר אני יוצא תחילה וזה אומר אני יוצא 
תחילה". כיוון ששמעו "ורב יעבוד צעיר", לא רצה אף אחד 

 לצאת תחילה, ונחו. וע"י כך הוקל לה לרבקה. (רי"ח זוננפלד)
 

"ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש 
 תם יושב אהלים" (כה, כז)

 .לרמות קרוי תם" (רש"י) מי שאינו חריף -"איש תם 
מקשין העולם דהא יעקב שפיר ידע לרמות את עשו ולבן, ולמה 

 קרוי תם.
ויש לומר דהנה "איש" נקרא מי שמושל על הדבר כמו "איש 
מלחמה", ויעקב נקרא אכן "איש תם" שהי' מושל על התמימות, 

קש תתפתל, וזהו שאכן יוהי' יודע היאך ומתי להשתמש בו ועם ע
לרמות קרוי תם",  חריףי בלשונו המתוק "מי שאינו דייק רש"

היינו מי שאינו יודע כלל היאך לרמות איש הוא קרוי "תם" בלבד, 
אבל באמת יעקב אינו קרוי תם בלבד רק "איש תם", ששפיר ידע 

 מתי להיות רמאי כשצריך...
 

"ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש 
 תם יושב אהלים" (כה, כז)

ורה צריך ביאור מדוע שינה הכתוב בלשונו, ואמר גבי עשו ולכא
יודע ציד, ואילו גבי יעקב לא אמר יודע תורה, וביאר הגאון 
ה'שבט לוי' זצוק"ל דהנה זכור לו משנות עלומיו כאשר למד 
בישיבת 'חכמי לובלין' המעטירה, בא רב אחד לדרוש בישיבה, 

מהם הינם בעלי ה ומועטים יובתוך דבריו אמר, ראיתי בני עלי
ליח צשרונות יעמדו לאדם בדרכו להישרונות, כי לא הכיכ

בתורה, אלא מידת התמדתו ויגיעתו, וכן העיד הגר"ש בעצמו 
שכל גדולי תורה שנתגדלו בישיבה דשם היו העמלים והיגעים, 
ועל כן בבוא התורה לשבח את יעקב אבינו, לא שיבחוהו בכך 

ב אהלים בהתמדה רבה שהיה יודע תורה, אלא בכך שהיה יוש
 ועצומה.

 

 "ויאהב יצחק את עשו" (כה, כח)
עשו לא היה איכר מגושם, הלובש חולצה משובצת, הולך יחף 
ורועה חזירים. עשו היה מגדל זקן ופאות, מנהיג עדה ומשמיע 
 ,תורה בסעודה שלישית, אלא שחלק על יעקב, צדיק הדור

 מקוצק) הרה"ק( כנע לו. יוסירב לה
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ד" וש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מא"ויגדל האי
 (כו, יג)

מנהג העולם, שהעשירים ככל שעשרם גדל, כך ה'איש' שבהם 
פוחת והולך ולבם נאטם משוועת הזולת. אולם אצל יצחק 

ד", על אף ונאמר: "ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מא
 שהלך יצחק וגדל ברכושו, הלך גם ה'איש' שבו וגדל כעשרו.

 

 נא זקנתי לא ידעתי יום מותי" (כז, ב)  "הנה
 קא באותו יום מפני יום המיתה?ומה טעם נתיירא דו

שכן אמר תרגום יונתן, כי ערב פסח היה אותו היום ולפיכך ציוה 
להביא שני גדיים, אחד לקרבן פסח ואחד לקרבן חגיגה. והנה, 
הגמרא אומרת, כי "בפסח נולד יצחק" (ראש השנה י') , והלא 

וא, כי "הקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של כלל ה
הרי ידע יצחק שימות  –צדיקים מיום ליום" (ראש השנה י"א) 

בפסח, אך לא ידע באיזה פסח ימות, ולפיכך אמר באותו יום של 
 ערב פסח: "לא ידעתי יום מותי". 

 (יסוד התורה) 
 

"ותקח רבקה את בגדי עשו...ותלבש את 
 יעקב" (כז, טו)

רבי יצחק מאיר מגור: יעקב אבינו נתברך על ידי יצחק, אומר 
בהיותו לבוש בבגדי עשו. להורות לדורות הבאים, שגם כאשר 
יהודים מחליפים את לבושם היהודי בבגדי עשו ונראים כגויים, 

 גם אז הם ראויים לברכה.
 

 "הוה גביר לאחיך" (כז, כט)
הוה גביר  אם הנך גביר, כלומר עשיר, אל תהנה מזאת לבדך, אלא

 לאחיך ובעת מצוקתם סייע בידם.
 

 "ויבא לאביו" (כז, לא) 
אמרו בעלי הרמז שב' תיבות אלו יחדיו נקראים ישר והפוך, 
מתחילתם לסופם ומסופם לתחילתם, כי כך הטביע הבורא 

שבניו יכבדוהו,  -בעולמו שבן אשר יכבד אב, ישנה הדבר אצלו 
 הדברים ... ומי שאינו מכבד אב ואם, גם אליו יחזרו

 (באר הפרשה)
בספר נחל אליהו מובא רמז נחמד: דהרי כל כיבוד עשו לאביו לא 
היה כדי לקיים מצוות כיבוד אב, אלא בכדי לקבל חזרה את מה 
שהוא חפץ, הברכות, וזה נרמז במילים "ויבא לאביו" שנקראות 

 ישר והפוך...
 

"ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך אבי 
 י אבי וכו'" (כז, לח) ברכני גם אנ

, הבפשטות הכוונה היא שעשו שאל את אביו בלשון תמיה
יש לך רק ברכה אחת, לברך את  –"הברכה אחת היא לך אבי" 

יעקב, ואותי לא? "ברכני גם אני אבי"! אבל הרה"ק בעל הצמח 
יז'ניץ זי"ע פירש בלשון ניחותא וכך אמר: שבע פעמים וצדיק מו

ה בגימטריה -ו-ה-ב', ושמונה פעמים יה בגימטריה 'יעק-ו-ה-י
'יצחק', וזה מה שאומר עשו לאביו: הרי ברכת את יעקב בשם ה' 

 ם כןה שבשמך, וא-ו-ה-מתוך שמונה הפעמים של שם ישבע 
נשאר לך עוד אחד, אז ברך גם אותי, וזה, "הברכה אחת היא לך 

 הרי נשאר לך עוד שם אחד, בשבילי!  –אבי" 
 

 " (כז, לח)"וישא עשו קולו ויבך
במדרש איתא בשביל דמעות שבכה עשו ואמר 'ברכני גם אני 
אבי' זכה לכל הטוב הזה. לכאורה הלא אנו בני ישראל בוכים 
בכיות פי כמה, בוכים כל הימים, והרי דין הוא שכל דבר בטל 
בשישים, מדוע אין הדמעות שלנו מבטלין דמעות של פעם אחת 

של 'מין במינו אפילו  שבכה עשו. אלא יש לבאר על פי הדין
בטל', ודא עקא, דמעותינו ודמעותיו של אותו רשע אינו באלף 

הן מאותו סוג, הוא בכה מתוך ששאף לכל חמודות עולם הזה, 
אף אנו בוכים על שום שחסרים לנו צרכי עולם הזה, או שאנו 
שואפים ליתר ממה שבידינו. אלמלי היו בכיותינו לשם שמים, 

הצרכים רק בכדי שנוכל לעבוד בהם את  והיינו מבקשים את כל
ד', ואפילו כשבוכים על צער הגוף מתכוונים לצער השכינה 
שמצטערת כביכול אתנו, כי אז היו דמעותיו של עשו בטלות 

 ומבוטלות בשישים ויותר.
 (הרה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע)

 

"ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה 
 מא)את יעקב אחי" (כז, 

הטעם שרצה עשו להמתין בהריגת יעקב עד אחר מיתת יצחק, 
רש"י מפרש: כמשמעו, שלא אצער את אבא. והרמב"ן כתב 

פוך השפחד עשו שאם ימיתנו בחיי אביו, אז יקלל אותו יצחק וי
גום יונתן כתב שאמר עשו: הלא גם קין הרג רברכתו לקללה. ובת

כן אני אם אמית את שת, ו וילד אבי ר כךאבל אח ,את אחיו הבל
כשאמיתנו  ה שאין כןאת יעקב עכשיו, יחזור אבי ויוליד בן, מ

 אחר מיתת אבי, אז אהיה אני היורש היחידי.
 

"ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויאמר לו לא 
 תקח אשה מבנות כנען" (כח, א)

אומר ה"חפץ חיים": כאשר אדם מבקש להשפיע על ילדיו ללכת 
אותם מללכת בדרך חטאים, ינהג כמו שנהג בדרך טובים, ולמנוע 

ת ולא יעשה זאת ברוגזה ובכעס. תחילה: וּ יצחק, בנועם וברּכ 
"ויברך אותו", אחר כך פנה אליו בבקשה: "לא תקח אשה מבנות 
כנען". אחר כך חזר והרעיף עליו אהבה וברכות: "ואל שדי יברך 

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

מספרים על הגאון ר' יעקב ישראל קנייבסקי, הסטייפלער זצ"ל, 
כי פעם אחת, שח לו אחד מנכדיו על כי עומד הוא לנסוע לכותל 

 המערבי.
 "בעמדך שם, תזכיר גם אותי בתפילתך". ביקש הסטייפלער.

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.
קף והרעים את קולו: "דע לך, אין כששמע מרן את הדברים, הזד

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.

 

 "ויעתר יצחק לה'... כי עקרה היא" (כה, כא) 
הרב יעקב שכטר שליט"א, סיפר למגיד המישרים רבי שלמה 
לוונשטיין שליט"א, כי פעם הזמינו אותו לישיבה מסויימת לדבר 
בפני הבחורים. בין הדברים סיפר להם, כי בקהילת אופקים, 
בתקופת הגה"צ רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל כמרא דאתרא, 

תגורר שם אברך ל"ע חשוך ילדים. השנים חלפו. צערו ויגונו ה
של אותו אברך ורעייתו היו עצומים. הם ניסו לעשות כל סגולה 

אך מאומה לא הועיל. באחד הימים קרא לו הרב  –שנאמרה להם 
פינקוס ואמר: "יודע אתה, ישנה סגולה אחת שעדיין לא עשינו, 

עשרה -בשעה שתיםאולם כעת אין לי זמן, תבוא אלי בבקשה 
בלילה...". הלה תמה לשעה המאוחרת, שבה התבקש להגיע 
-לרב, אולם מה לא יעשה האדם כדי לזכות בפרי בטן? בשתים

עשרה נקש מיודענו בדלת ביתו של הרב פינקוס. הרב הוביל 
אותו אל הרכב, וכששניהם התיישבו, החל בנסיעה. "מה 

רב. הרכב דהר הסגולה?" ניסה האברך להבין. "חכה", השיב ה
ארבעים -לכיוון באר שבע, ומשם לכיוון ירוחם... שלושים

קילומטר של מדבר למלוא כל האופק. להפתעתו המרובה הרב 
מקום. "כאן תרד", אומר לאברך, שמנסה -עוצר באמצע השום

למצוא איזה אות חיים בין החולות והשיממון. "מה צריך לעשות? 
ב הבהרות. והרב פינקוס הוא תוהה ומבקש מהר - מהי הסגולה?"

עשרה וחצי בלילה, אני אגיע בע"ה -עונה: "כעת השעה שתים
בשלוש וחצי לאסוף אותך... יש לך שלוש שעות לבכות 

רק הקב"ה. תבכה,  –ולצעוק... אף אחד לא שומע אותך כאן 
 תצעק ותתחנן...". 

"סופו של הסיפור הוא", הרים הרב שכטר את קולו לפני 
חודשים מאוחר יותר, נולד לבני הזוג הללו הבחורים, "שתשעה 

בן...". כשיצאתי מן הישיבה, סיים הרב שכטר, ניגש אלי אחד 
הבחורים ואמר לי: "אני הוא אותו הבן, שנולד לבני הזוג שהרב 

 דיבר עליהם!..."
 

 "ויתרוצצו הבנים בקרבה" (כה, כב)
גלינסקי זצוק"ל, ששאל למה לא  עקבי הגה"צ רביבשם מביאים 

מים לפני אישה בהריון, הרי יש מישהו שיודע את כל התורה ק
כולה בתוך בטנה, ותירץ שבגלל שהוא לא למד לשמה לכן לא 

 קמים לפניה. 
והוסיף, איך יודעים שהוא לא למד לשמה? כי אם ב'פליק' אחד 

 ..הוא שוכח הכל זה סימן שלא למד לשמה.
 

 "ויקראו שמו עשו" (כה, כה) 
לקוב זיע"א ימספרים על הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסד

בעל "דגל מחנה אפרים" נכדו של הבעש"ט הקדוש זיע"א, 
שנזדמן פעם לפונדק אחד עם סופר משכיל, הקניטו הלה ואמר 
לו: כבודו הוא אמנם נכד הבעש"ט, אך דומני שלי יש יותר 
חסידים מאשר לכבודו. נענה הצדיק ואמר: אין תימה בדבר, 
בפרשתנו כתוב "ויקראו שמו עשו" פירש רש"י הכל קראו לו כן, 
ואילו "ויקרא שמו יעקב" הקב"ה קראו כן. את עשו הכל מכירים, 

 ...ואילו את יעקב מכיר רק הקב"ה
 

 "ויגדלו הנערים" (כה, כז)
פירש רש"י, שכל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם, 

פירש לבתי מדרשות, וזה אולם כיון שנעשו בני שלוש עשרה זה 
פירש לעבודת גילולים. להרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב היה 
בן, זאב שמו. היה הילד זאב ככל הילדים בני גילו, כמותם למד, 
וכמותם השתובב ושיחק. כאשר התקרב לגיל שלוש עשרה, פנה 
אביו הצדיק לסופר סת"ם מומחה, בבקשה כי יכתוב תפילין 

יגש הסופר למלאכה בקדושה ובטהרה וברוב עבור בנו יקירו. נ
רגש, לא בכל יום מזדמן לו לסופר לכתוב תפילין לבנו של צדיק 
הדור. כאשר סיים, בא הסופר לרבי יחיאל מיכל והראה לו את 
הפרשיות. שמח רבי יחיאל מיכל בפרשיות המהודרות, אולם 
בקשה אחת הייתה בפיו לפני שתכניס את הפרשיות לבתים, 

אלי שוב. כעבור זמן בא הסופר ובידיו הבתים  ןהבא אות
בידיו והחל בוכה,  בתיםוהפרשיות. נטל רבי יחיאל מיכל את ה

בכי חרישי מעומק הלב. והדמעות, דמעות קודש, גולשות לתוך 
בתי התפילין, והסופר רואה ומשתומם. כאשר נרגע הרבי מבכיו, 

ים, ייבש מדמעותיו. רוקן הרבי את הבת יםהיו בתי התפילין מלא
אותם פנה ואמר לסופר, עתה רשאי אתה להכניס את הפרשיות 
אל תוך הבתים. בהגיע היום והנער זאב החל להניח תפילין, חל 
שינוי בנער ללא הכר, ליבו התמלא באהבת תורה ויראת שמים, 
ומאז עלה ונתעלה עד שהיה לאחד מצדיקי הדור, ה"ה הרה"ק ר' 

 זאב מז'אבריז' זי"ע.
 

 הבת את יעקב" (כה, כח)"ורבקה או
 "ואת עשו שנאתי" (מלאכי א, ג) 

רבי עקיבא הרבה להתווכח עם הנציב טורנוסרופוס. פעם שאלו 
הלה מדוע שונאנו הקדוש ברוך הוא שכך כתוב ואת עשו 
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שנאתי? ביקש ממנו רבי עקיבא שיתן לו ארכה עד למחרת היום, 
לגלג עליו  אז ישיבהו דבר. ניאות טורנוסרופוס להמתין. למחרת

ואמר לו בהיתול: רבי עקיבא מה חלמת זה הלילה ומה ראית? 
אמר לו ראיתי בחלומי שני כלבים, שם האחד רופוס ושם השני 
רופינא. קצף הנציב מאוד לשמע התשובה והגיב בחריפות, מות 

זית את שמי, וכי לא מצאת לך שמות לכלביך זולת יתמות כי ב
ה הבדל ביניכם? אתה אוכל שמי ושם אשתי? אמר רבי עקיבא ומ

ושותה והם אוכלים ושותים, אתה פרה ורבה והם פרים ורבים, 
אתה מת והם מתים, ובכל זאת פגעתי בנימי נפשך בקראי לכלבי 
בשמך, ואילו אתה נוטל בול עץ קורא לו אלהים, כשם אלוקים 
הנוטה ארץ ושמים, ובידו להמית ולהחיות, ואחר כל זאת הינך 

 לקינו שונא אתכם באמרו ואת עשו שנאתי? מתפלא עד אשר א
 (תנחומא תרומה ג)

 

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

החזון איש זצ"ל הקים עולה של תורה בכלל, כמו כן העיר את 
רוח האנשים לשמור על המצוות התלויות בארץ ואת מצות 

הימים נכנס אליו איש בעל שאר רוח השמיטה בפרט, באחד 
שלא הפנים את חשיבותה של המצוה, וכשהתעוררה שאלה 
שראה בה צדדים להקל אמר לחזון איש, הרי שמיטה בזמן הזה 
היא דרבנן... נענה לו החזון איש במתק שפתיו ושאל, האם אוכל 

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

בחלב מותר מן התורה ובמקומו של התנא רבי יוסי אף היו נוהגים 
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.
 

 לו) "הכי קרא שמו יעקב" (כז,
ראוי לדקדק וכי יעקב עצמו קרא שמו יעקב אלא אביו קרא לו 
השם הזה, ואם כן היה לו לומר ליצחק הכי קראת שמו יעקב, 
בלשון נוכח. אבל הנראה בזה: משל על דרך עני בן טובים, היה לו 
קרובים במרחקים, ונתנו לו יקירי העיר המלצה מפוארת 

ון הוא מגזעם בחתימת ידיהם, כי זה האיש יוסף בן שמע
וממשפחתם, אשר היה להם בעיר הזאת, וירחמו עליו ויתנו לו 
מתנת יד, ויהי בדרך התחבר עמו עוד עני אחר ללכת עמו. ויהי 
בלילה גנב מכיסו את כתב המליצה הזאת ויעש ברמאות ויבוא 
אל הקרובים הנ"ל, כאילו הוא קרובם, ויהי נחפז ללכת טרם בא 

נו לו כסף הרבה כי לא ידעו מי הוא , העלוב הנזכר, והקרובים נת
יען לא הכירו במראה פניו של קרובם ולפי כתב ההמלצה נתנו לו, 
ויהי כאשר הקריב העלוב הזה לבוא אל העיר אשר קרוביו שמה, 
והנה רעהו בא לקראתו בחזרה מבית קרוביו, וידע את אשר עשה 

יאמר לו לו הגנב הרמאי הזה, ויתפוש בו להוליכו לפני הבית דין. ו
הגנב מה עשיתי לך גם עתה. הנה אני אתן ואשיב לך את 
ההמלצה ותוכל לנסוע אליהם כנפשך, ויבך העני ויאמר הוי נבל 

אם אתה לא היית משנה, והיית אומר בפניהם אשר שמך 

טודרוס, השם אשר קרא לך אביך, הייתי נוסע ובא לקרובי אבי 
עון אחי אביהם, ואתן להם את כתב המליצה, כי אני יוסף בן שמ

אבל אחר אשר קראת את עצמך לפני קרובי בשמי ולקחת 
יתה טענת עשו, יהכסף, עתה אנה אני בא: והנמשל מובן דזאת ה

כי יעקב עשה מרמה, ואמר אנכי עשו בכורך, כשמוע צעק צעקה 
גדולה ואמר הכי קרא שמו יעקב, כי כאשר בא לפניך אם היה 

ת מברך אותו, עם הברכות אומר לך כי הוא יעקב, ודאי לא היי
אשר הכינות עבורי, אכן הלא הוא לא קרא עצמו בשם יעקב 
וכיזב ואמר כי הוא עשו, אם כן כבר נתת לו הברכות אשר היו 
שמורות עבורי. וזהו הכי קרא (יעקב) את שמו יעקב הלא הוא 

 קרא את עצמו עשו אם כן ויעקבני זה פעמים. (משלי יעקב)
 

ם עד אשר תשוב חמת "וישבת עמו ימים אחדי
 מה)-אחיך עד שוב אף אחיך עמך" (כז, מד

 ולכאורה הרי אלו כפילות הלשון.
הרי  ת,אך יש לומר דהנה אם האדם יושב עם שונאו בעיר אח

יכול לראות במו עיניו בכל יום האם כבר חלפה השנאה ממנו 
י עיירות רחוקות אין עצה תויוכל להרצות עמו, אבל כשהמה בש

פסוק "כמים הפנים אל ב ה שכתוביש עצה אחרת מ זו שייך, רק
הפנים כן לב האדם אל האדם". ועל כן אם אתה מרגיש ששב 
אפך ממנו יהי' לך לסימן מובהק שגם חברך כבר מחל לך על 

 חטאתך.
וז"ש רבקה "וישבת עמו ימים אחדים", וכי תימא אם כן תהי' 

ר "עד בעיר אחרת ומנא תדע אם כבר סלח לך אחיך, ועל זה אומ
אשר תשוב חמת אחיך", והעצה לידע את זה הוא "עד שוב אף 

 אחיך ממך"...
 

"וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת 
ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו 

 לאשה" (כח, ט) 
הוסיף רשעה על רשעתו (ר"ל מרשעת על  -כתב רש"י "על נשיו 

הראשונות". למה מרשעיות שהיו לו כבר וק"ל) שלא גירש את 
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 הרופא, הנה אכין 

הריים וערב, בבוקר תאכל לך תפריט מסודר, לארוחות בוקר צ
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 

ד אני רוצה לצאת מן החדר, שאל את הרופא, "רק דבר אח
לדעת, את התפריט שהכנת לי, לאכול לפני הארוחה או אחרי 
הארוחה?"... כך גם עשו, שהיו לו כבר כמה רשעיות, הלך ונשא 

וקא ונשאו דיאת מחלת בת ישמעאל כי אביו מקפיד שי
 למשפחה זו... (ציוני תורה)







ה"המשך בשבוע הבא אי
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  ""תולדותתולדות""פרשת פרשת  
  ].ה-ג, כו [" עקב אשר שמע אברהם בקולי...והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך"

כי לך ולזרעך אתן , גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, 'ת ליצחק"יהתורה מספרת לנו על ההבטחות שנתן הש
כמו שנאמר , ת ליצחק רק בזכותו של אברהם אביוואבל כל ההבטחות הללו ניתנ', וכו', את כל הארצות האל

  .'עקב אשר שמע אברהם בקולי'; 'בועה אשר נשבעתי לאברהם אביךוהקימותי את הש'
  ?הוא-בזכותו, מדוע אי אפשר היה להעניק את כל ההבטחות ליצחק, בש אלישי"שואל מרן הגרי, ולכאורה

כשיהיו בניו של יצחק 'כמו שמובא בילקוט שמעוני , הלא עם ישראל כולו מתקיים במשך הדורות בזכותו של יצחק
  .'ופדה אותם מצרתן, זכור להם עקידת יצחק אביהם, חוטאין לפניך

  ? ואינו מקבל את ההבטחות בזכות עצמוואם כן מדוע נשען יצחק על זכותו של אברהם
ורק , כמו שעשה אברהם אביו, עדיין לא פרסם מלכותו יתברך בעולם', עד שלא בנה יצחק מזבח לקרוא בשם ה

  .רק אז התברך בזכות עצמו, "'ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה"כמו שכתוב , משעשה זאת
 ',זכור לנו ברית אבות'ובגללם אנחנו מתפללים , שעל זכויותיהם אנחנו נשענים, אחד משלושת האבות, אבינויצחק 

, כפי שכותב הספורנו, למרות שברור שהיתה לו סיבה לכך! נחשב הדבר כאילו אין לו זכויות' קודם שקרא בשם ה
גורל הזכות והשכר לפרסם יראת השם אפשר ללמוד מכאן על  .שוב אין צורך בכך, כי לאחר שכבר פרסם אברהם

  .ואם כן בואו גם אנחנו ונפרסם אמונה. בעיני הבריות
.  שגרם לזעזוע בקרב כל מי שהדברים הגיעו לאוזניומעשההתרחש , באחת הקהילות החרדיות הגדולות באמריקה

', חיים אותה'דיוק אותה אבל לפעמים לא ב' יודעים'זו שכולנו , יש במעשה זה כדי ללמדנו את הידיעה הפשוטה
  .ואדם לא יכול לעשות בעולם הזה כל מה שהוא רוצה, שיש דין ויש דיין

בישיבות שפיזר הון רב לצדקה ותמך , אדם אהוב ונחמד, המדובר היה באחד העשירים המפורסמים באותה קהילה
, לא רק בגלל העושר המופלג שלו' קטנות מוחין'הרגיש , מי שעבר ליד הווילה המפוארת שלוכל  .ובמוסדות תורה

גם היתה הסיבה שהאיש היה אהוב על כל זו . אלא גם ובעיקר בשל מעשי החסד שיצאו משם במשך כל ימות השנה
  .בני הקהילה המקומית

ל  כ.'הצלה'ובתוך זמן קצר הגיע למקום אמבולנס של , נשמעו לפתע זעקות שבר מן הווילה,  בליל שבת אחד,והנה
ואיבדה את , ללא כל סיבה, התמוטטה לפתע,  של העשיר11-עד שהתברר שילדתו בת ה, השכונה היתה כמרקחה

, לא התעוררההילדה . ולשוא, ניסו לעוררה ולייצב את מצבההרופאים  .והובהלה בדחיפות לבית החולים, הכרתה
, לא התגלה דבר וחצי דבר, העצום היה שלאחר כל הבדיקות המקיפות שנעשו לההפלא . ומצבה אף הוחמר

  .היתה גדולה שבעתייםהתעלומה . והממצאים הרפואיים היו תקינים לחלוטין
, והמשפחה הפכה באחת מנשואת הערצה לנשואת רחמנות, מחצית השנה נותרה הילדה במצבה הקשהבמשך 

  .ללא ניע, ששכבה דום, האומללים שנאלצו לשבת ימים ולילות ליד מיטת בתםכאשר הכל נדים בליבם להורים 
  .עד שהתרפאה, ואט אט היא שבה לאיתנה, חל שיפור במצב הילדה, מחצית השנהכעבור 
  .אבל כמובן שאיש לא ידע על מה ולמה, שהרגישו שהעשיר נענש על דבר מה, היה לפלא בעיני כל בני הקהילההדבר 
ושאלו , הוא פנה אל האבא בעצמו...  לברר את סיבת הענייןהחליט, הרב נטע שלמה זילבער, מתושבי המקוםאחד 

  .האם הוא יודע למה ניחתה עליו הצרה הגדולה הזו
. ידע אף ידע בעטיו של מה נגרמה לו עגמת נפש כל כך גדולההוא . לא כיחש ולא הסתיר דבר,  למרבה הפלא,והאב
  .עם אחד משותפיו, שלו' ביזנעס'על אירוע מביש שהתרחש ב, סיפר להרב זילבערהוא 

שלא כמו במקרים אבל . ודרכיהם נפרדו, ה ביניהם מריבהגלהתגל, תקופה ארוכה שבה עבדו השניים יחדיולאחר 
  .המריבה שלהם המשיכה גם לאחר הפרידה וניתוק הקשר המסחרי, אחרים
רכשתי גם , כדי למוכרו,  מוצר מסויםשכאשר השותף שלי לשעבר רכ'ש, סיפר שעד כדי כך הגיעו הדבריםהעשיר 

על מנת , מתחת למחיר הקרן, מחירים מוזלים מאודבוהצעתיו למכירה , אני כמויות גדולות מן המוצר ההוא
  ...ולגרום לכך שהשותף שלי יפסיד, לשבור את השוק

  .והמריבות ביניהם הפכו לאש של ממש, הזו נמשכה זמן רבההתנצחות 
,  בפגישה ההיא,והנה. על מנת לעשות שלום בינותינו, והצליח להפגישנו יחדיו, הגיע יהודי שניסה לתווך בינינופעם 

האם אינך ; 'ולגרום לו להפסדים, ל" הנפנה אליי שותפי לשעבר ושאלני כיצד אני מעז לעשות לו את כל הדברים
  . לי אמר – !?'ולבסוף תיענש על כל זה, מאמין שיש דין ויש דיין

  ..."וכל אחד יכול לעשות בו מה שהוא רוצה', עולם משוחרר'הביזנעס הוא " :בשיא פחזותי, ואני השבתי לו
  .למי שיודע, החיים באמריקה- של תשובה המתאים להוויסגנון 
מי שחושב שבביזנעס ; העולם איננו הפקר': כמדבר לעצמו, ואמר בשקט, שמע את הדברים,  שישב מנגד,שותפי

  !'טועה טעות מרה עד מאוד, אפשר לעשות מה שרוצים

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"רה בת מלכה היאו ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



אל תלמד אותי מה לעשות  ':ולבשתי עזות פנים ואמרתי לו, הרגיזוני עוד יותר, הללו של השותף לשעברהדיבורים 
   - - - ' ואל תטיף לי מוסר

 ילמד ה"הקברק . אני לא אלמד אותך מאומה, אכן': "בשקט, סינן שוב מפיו,  השותך שכל כך הצקתי לו,והוא
  .יסף עוד לדברולא  .'אותך שיש דין ויש דיין

והאמבולנס הבהילה בדחיפות , שבת התמוטטה ילדתו של העשירבליל . הזו נערכה בבוקרו של יום שישיהפגישה 
  . שם שכבה במשך למעלה ממחצית השנה במצב קשה מאוד, לבית החולים

שאי אפשר לעשות כל מה , באמת, לאותו אדם היודעאשריו . שיש דין ויש דיין, באמת,  היודעאשריו לאותו אדם
ביודעו , לא יציק ולא יזיק לאף אחדהוא . כל חייו ניראים אחרת, ומתנהג על פי אמת זו, ךשמאמין בכמי  .שרוצים

  .)ברכי נפשי(ולהכותו שוק על ירך , התגלגל עליו בחזרהלשהכל עלול 
  ].טי, כז[ "אנכי עשו בכורךך"

גנב ראובן משמעון , ויהי היום. צעיר שמעון הצדיקוה, ראובן הבכור שהיה רשע, בשני אחים, מעשה שהיה כך היה
  . שלום אביהם' והפקידו אצל ר, יהלום יקר השווה הון תועפות שהיה ברשותו

יואיל נא : "ויאמר לאביו, בא שמעון ושינה את קולו לקול אחיו הבכור, שלום ותכהינה עיניו מראות' ויהי כי זקן ר
השיב " ראובן בכורך, אנכי"-" ?האתה זה ראובן בני הבכור: "לוםש' שאלו ר". אבי להשיב לי את היהלום שלי

  !ובנך בכורך הוא ראובן, אני שמעון: וכוונתו היתה, שמעון
  ?האם נהג שמעון כדין: ויש לשאול

 ויאמר יעקב אל -   מי אתה בני,אמר הננייאל אביו ויאמר אבי ו) יעקב (אוויב): ט"י-ח"י, ז"כ(נאמר בפרשת השבוע 
אולם אין להביא מכאן ראיה לנידון .  הוא בכורך- ועשו ,  המביא לך- אנכי : י"ופירש רש... עשו בכרך, אביו אנכי

     :אמרו רבותינו): ד"אמונה ובטחון פ(וכמו שכתב רבינו החזון איש , שהרי יעקב נהג כן על פי נבואת רבקה, דנן
והייתי בעיניו ): ב"י, ז"בראשית כ, אצל יעקב אבינו(כתיב הכא , כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה

ומבואר שדברי יעקב אבינו . הבל המה מעשה תעתועים): ו"ט', ירמיהו י, לגבי עבודה זרה(וכתיב התם , כמתעתע
ל כאילו עובד עבודה " היה בדבר חטא שהחמירו בו חז- פי רוח הקודש ששרתה על רבקה לולא שהותרו על , ה"ע

  .מניין לנו שכל אחד רשאי לעשות כן גם בלי נבואה, כןאם  ו!זרה
ולא , "מדבר שקר תרחק"בין נבין כי אין בשאלתנו משום , א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב אלא 

שתמעת שלשון המ, וביאור הדברים הוא. ואף לכתחילה מותר לנהוג כן, "שארית ישראל לא יעשו עוולה"משום 
מציל את הרשע , שאדרבה, אבל בנידון שאלתנו, ורק מהצד המוסרי אין לדבר כך,  אין בה משום שקר-לשני פנים 

  .)והערב נא( כי אם טובה שמוציא טרפו ממנו, מאחר שלא עושה לו עוולה,  אין בזה סרך איסור- מדינה של גיהנום 
  ].יב, כט[ "ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא"

, כשיצא מנמל התעופה. שנחת באישון לילה בארץ ישראל, ב"בן הינו יהודי תושב ארהראו .מעשה שהיה כך היה
  .  דקות נסיעה מהמקום20-שנמצא במרחק של כ, פגש בנהג מונית ובקשו להסיעו לביתו שבארץ

עלותה של !!!" ( דולר עבור הנסיעה70אך אקח ממך בסך הכל , לא הפעלתי מונה: "במהלך הנסיעה הודיע הנהג
  ). דולרים20-כזו נאמדת בכנסיעה 
, כשהגיעו ליעד, אולם.  דולר100ומיד משמש בכיסו והוציא שטר של , שישב מאחור לא התמקח על המחיר, ראובן

פנה לנהג , ומשלא מצא את השטר, החל ראובן לחפשו בין החפצים הרבים שהיו מושלכים ברכב! השטר נעלם
ומאחר והמקום היה חשוך זקוק , חד השקיות או נמצא ביניהםכי ברור לו שהשטר נכנס לא, וביקש שיתן לו פנס

ס לביתי אנא המתן לי עד שאכנ, אני נורא מצטער שאבד לי הכסף". השיב הנהג, !"אין לי פנס". הוא לתאורה
הנהג הרמאי חשב בליבו ... ונהג המונית נתן גז חיש ונעופה, א יצא ראובן את הרכבאך יצ". ואביא פנס לאתרו

  ...  וארוויח בכפליים, ואם כן אגיע לביתי ואחפשנו בנחת, השטר בודאי נמצא בתוך המוניתשהרי 
חסיד 'השאלה היא של : היינו משיבים לו, אילו היה הנוסע שואל אם לחפש את הנהג ולשלם לו את שכרו, והנה
  !?ואתה הנגנב עוד שואל אם לחפשו כדי לשלם לו, הרי הנהג חייב לך', שוטה

  : אלא הטרידה אותו השאלה הבאה,  לא מה שהפריע לראובןאולם לא זה
ופשוט , החלטתי ללמדו לקח! " הדולר לא היה ולא נברא100וסיפר לו כי כל הסיפור של אבידת , בא ראובן לרב

ואז טוב לו שיאסוף הבל , ושיערתי שאכן יברח הנהג מיד כשאצא מהמונית, העמדתי פנים ביודעי כי נהג זה נוכל
  !..." ולמעשה הפסיד גם את שלו, וא חשב לגנוב שבעים דולרה! בחפניו

 האם אמנם חייב הוא לטרוח ולהתייגע כדי למצוא את הנהג ולשלם - ואם לא ? עתה שואל ראובן האם נהג כשורה
  ?לו את השכר עבור הנסיעה

במסכת (ל "ושאלו חז,  ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא:)יב, כט(נו את דברי רבותינו על הפסוק בפרשתיש לציין 
, כן: בה רחלהשי? האם תנשאי לי: אלא אמר לה יעקב! והלא בן אחות אביה הוא? וכי אחי אביה הוא:): ג"מגילה י

וכי : אמרה לו. אחיו אני ברמאות, אם רמאי הוא: אמר לה. ולא תוכל לו, אבל עליך לדעת כי אבי רמאי גדול הוא
  .!עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל): ז"כ, ח"תהלים י(כמו שכתוב , אכן כן: ענה יעקב? מותר לצדיק לנהוג ברמאות

ולכן נראה כי ראוי היה , )שיש עליה חיוב תשלומין(ן דידן על כל פנים נהנה ראובן מנסיעה אולם יש לומר כי בנידו
  .לו להשאיר על המושב את עלות הנסיעה האמיתית טרם יציאתו

. בחשבו שיקבל מאה, שכן הוא זה שהפקיר את שכרו, מסתבר שאינו חייב, לטרוח אחר הנהג כעת, ומכל מקום
, הנה אני ממתין לו כאן, ויכול ראובן לטעון. לדרוש את שכרו כי יהיה לבוז ולשמצהוכנראה שכעת לא מעיז לבא ו

  .)והערב נא(... ישוב הוא ויטול את שכרו
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"זוור  קודסיה בת כשנ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
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 )כ"זפ( ".'ואברככה לפני ה --- והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי"

 

 ברכות צדיקים
זכורני, בילדותי היה חלבן שהיה 'סיפר האדמו"ר מקרטשניף: 

גבינה וחמאה. גם היה בעל עגלה  ,מוכר חלבעובר בין הבתים ו
 שהיה מוכר נפט.

 

בזה מזג את הנפט. והיו  ,אמי הרבנית היתה מביאה אליו כלי
הנה החלבן ובעל העגלה רצונם למכור כמה שיותר, אך ' ,אומרים

או חלב למזוג נפט  והכל תלוי בכלי שמביאים אליהם, כי לא יוכל
 . 'יותר ממה שהכלי מכיל

 

באים לרבי, כי הרבי רוצה להשפיע כמה זהו הענין גם כן כש
 (גליון "טללי אורות" כ"ח)   '!לפי זה יוכל להשפיערק  ,שיותר, אך לפי הכלי

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (כ"ז ז') ה'."הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני "

 

אפילו בענינים  ,אמרו כל מעשיך יהיו לשם שמיםו' הגר"א:
שכל אכילה ושתיה  ,רו על מידת התאווה ביותריוהזה ,הגשמיים

הביאה לי ציד ועשה לי " הענין כמו שכתוב .יהיו לשם שמים
  ... וכן אכילת השבת ותענוגיה ,ה'"מטעמים ואכלה ואברככה לפני 

 

וזהו  ,שיתיישב הגוף ,כי אין הנשמה שלימה אלא באכילה ושתיה
כתב בהסבר שנכמו  ,סעודת לויתן לעתיד. וכן סעודות של מצוה

שקושר רוחני בגשמי  ,'רופא כל בשר ומפליא לעשות'ענין 
  .ולשמ האכילה תוהנשמה בכוונבמאכל במאכל, כי הגוף נהנה 

 

. על כן מעשיך יהיו לשם שמים .. ואין חיזוק אלא באכילה ושתיה
 ,שהנשמה מדורה בראש ובשמים .ואז תתיישב הנשמה בעולם
 ):(בכורות ח   .'בין שמים וארץ הנשמה וזה סוד "לשם שמים" לחבר

 

הנשמה נהנית מרוחניות המאכל והגוף נהנה מגשמיות ד: ''מפליא לעשות'
                                                       ו') מג"א ו' ד' משנ"ב -כוונות ה( המאכל, ומכח זה קשורים זה בזה על ידי המאכל'.

 
 העצום של הגר"אלהשלמת הענין נביא את יסודו 

 

לא נהנה מן שהוא  אמרבעת פטירתו התוס' איך רבי ו תמה
פסקו מעל  שלאבגמרא , הרי מובא העולם אפילו באצבע קטנה

לא בימות החמה ולא בימות  ,צנון וחזרת ו של רבישולחנ
 , כזה שפע עצום היה על שולחנו?! הגשמים
 ,קטנה לא נהנה מן העולם אפילו באצבעעצמו רבי ש, צותוס' תיר

 כתובות קד.)ועיין (ע"ז י"א.              .אוכלי שולחנו היו רבים מכל מקום
 

בשו"ע נכתב שכל מעשיו של אדם בעולם יהיו לשם שמים, 
, שינה, אכילה, שיחה, כל צרכי גופואפילו דברים של רשות, כגון, 

. כל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון אפילו לספר דברי חכמה
 .. הנוהג כן עובד את בוראו תמיד.. לעבודת הבוראלהנאתו אלא 

 )ועיי"ש רל"א ז'או"ח (     כתב הגר"א 'ובזה מתורצת קושיית תוס'!'

 
 
 
 
 
 
 

 "הלעיטני" 
 

 העץ הנפלא 
 

: שליט"א ר"ג רש"לידידי הרה יעקב גלינסקירבי סח הגה"צ 
 רט ואתה תמחא ממנו כפיים כל היום... בירושלמיאאגיד לך וו"

. "עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראה ולא אכל"נאמר 
  !איך אפשר לאכול את מה שרואים?יש להבין, 

 

 כמה נאים עליו, כמה יפים ,ראה מולנו את העץ הגדול הזה
אילו היה עליו תפוח אחד לאכילה אמנם,  .פארותיו, הפלא ופלא

ל 'עתיד "על זה אמרו חז ...ושוכח מכל העץאוכלו  ,היית קוטפו
שבמקום להתפעל  ,האדם ליתן דין על כל מה שראה ולא אכל'
  )"נר לשולחן שבת"(         ."מיופי הבריאה אדם מתפעל מהנאת האכילה

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "הלעיטני נא"
 

 אם רוצים אפשר! אין לא יכול, יש לא רוצה! -משל עצום 
 

, אחד ממשוגעי ירושלים הנודעים והאהובים, לפני עשרות שנים
אהב מאד לאכול, אך יותר  ,מימי ילדותיהיטב אותו זוכר אני 

מהכל אהב לאכול דג מלוח... פעם עשו לו "חויזק", אחרי 
אמרו לו שהפעם לא הביאו ל"קידוש" דג  בבוקר התפילה בשבת

מלוח. הוא אכל ואכל, עוגות, קוגל, צ'ונט, עד שלא נותר בבטנו 
 מקום, אמר שהוא שבע.

 
 

רץ, ואז הביאו מגש גדוש דגים מלוחים... למראה המגש התרגש, 
 לאכול בשיא ההתלהבות...  והחל הסובביםדחף את 

 

השיבם: 'תראו את  שאלוהו: 'מה זה, הרי אמרת שאתה מלא?!'
בית המדרש, הוא מלא, אין מקום להכניס אפילו סיכה, אבל 
כשהרבי נכנס הנה יש מקום, דג מלוח בשבילי זה המלך!' 

 הרה"ג י"א)ידידי ("נר לשולחן שבת" יש"כ ל                                       והנמשל מובן!

 
ארוחותיו השתדל את בעת שאכל רבינו האדמו"ר מקלויזנבורג 

תמיד שיהיה מונח לפניו על השולחן ספר פתוח לעיין בו, או 
שהביט ודיבר אל האנשים המתעסקים בכתיבת תשובותיו 

 וחידושיו ובלבד שלא יתן עיניו בתוך הצלחת.
 

מעולם לא התכופף לראות את המאכל שהגישו לפניו, כי אם 
ובידו  החזיק את הכף בידו האחת להכניס את האוכל מן הצלחת

 ("לפיד האש")                        השנית החזיק את הספר שלמד מתוכו.

 
 לשאול עצה מאת הצדיק רבי נתן. הרבי היה באמצע האוכלבא יהודי 
רבי נתן: 'איני יודע לתת לו . אמר יעשה מה. שוב שאל השיבוולא 

 שרפי קודש")("שיח       ...'אייעץ לךלעצמי עצה האם לאכול עוד כף וכיצד 
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 איך להלחם ב"אדום האדום"
 

הגה"צ רבי יצחק  -"פעם אחרי תפילת מנחה ליוויתי את סבא 
הביתה, היתה זו שעת צהריים. הוא היה רעב. פתח את  -זילבר 

שבעה או עשרה מוצרים:  -המקרר, הוציא את כל מה שהיה שם 
 שימורים, סלטים, מרק ועוד דברים והתיישב לאכול. 

 

ידים, בירך ואכל רק דבר אחד או שנים מכל המבחר... סבא נטל 
 ומיד התחיל לברך. 

 

חיכיתי עד סוף ברכת המזון ושאלתיו בתמיהה: 'סבא, בשביל מה 
היית צריך להוציא הכל, את כל הסירים והצלחות?! הרי כמעט 

 אחד מל"ו")("  ' הוא ענה: "כדי להשביע את העין!"לא אכלת כלום?!

 
כולן  .הרץנשטר אברהםרבי  הגה"צחי ופעל  יםתשעים ושלש שנ

ת עת ושוות לטובה בתורה ועבודת ה'. בשלש שנותיו האחרונ
שם  ,עקר דירתו לביתו של הרה"ח רבי משה בורשטיין ,נחלש

  .המשיך בשגרת חייו
 

מאכלו היה דל ביותר, מכל מה שהוגש לו טעם סיפרו הבנים: 
 .נויעינב לפלאממש כדי חיותו ממש. והיה זה  ,בקושי

 

הוא  !בכל שנותיו אצלנו היה אוכל את סעודות השבת לבדו
שר את הזמירות  ,יושב בחדרו ליד השולחן עם ספריו היה

כשאנו במקביל אוכלים בנפרד ורק מגישים לו את  ,בדבקות
...  בגללאולי  .מנות האוכל. אין אנו יודעים את הסיבה לכך

 היה הדבר מחמת שלא חפץ להיות כביכול למטרד עבורנו! אוליו
 

אני הייתי מכניס לו את האוכל ' :בורשטיין שמואל הרה"ח ר'סיפר 
מעט עוף. שבת אחת רצתי לחדרו  כך בליל שבת. מעט דג ואחר

הנחתי אותה על שולחנו והלכתי לדרכי. לאחר  ,עם צלחת העוף
על הרצפה  ראיתי ,כשהבאתי לו מים אחרונים ,חצי שעה

שבריצתי לחדרו  באותו רגע הבנתי ...בפרוזדור את חתיכת העוף
 השולחן צלחת ריקה... על  נפלה מנת העוף ולמעשה הנחתי לו

 

מל'ה לא הבין על מה אני ואך רבי אבר ,י אליו להתנצלמיהרת
 ("ניצוצות כ"ג)            'מדבר, הוא אפילו לא שם לב שהוא לא אכל...

 
 

  'ם הזהום האדוהאד' רבים נאמרו מפני מה עשו כפל דבריוביאורים 
 

לאכול לשובע. בנזיד היה התבשיל עצמו והיה רוטב. רצה עשו 
אבל לא כעיקר  ,בל גם כן צבע אדוםיהרוטב של התבשיל ק

רק את  אלא ,התבשיל. ביקש עשו מיעקב שלא יתן לו רוטב
, לכן הדגיש ואמר 'מן האדום האדום', מאד רעבהיה העדשים, כי 

 )כ"ה ל'("מלוא העומר"                שהוא יותר אדום. ,התבשילתביא לי מ

 
במדרש "שכל טוב" פירש להיפך, עשו כפל הדיבור כאשר ראה 

 עדשים,-'האדום'שהנזיד מבושל היטב, לכן ביקש תן לי משניהם: 
                               (שם)      מרק, שהמרק מאודם מכח העדשים האדומות.-'האדום'

 
אה את האבלות והצער בבית על ואחרי שר ;עשו נתבייש מעצמו

פטירת אברהם והוא להוט אחרי אכילה ושתיה כדרך הזוללים 
לכן עשה עצמו כאילו אינו מכיר מה התבשיל הזה,  - והשיכורים

 כאילו אינו יודע כלל מהו... ,וקראו בשם התואר 'האדום האדום'
 

לכן גם לא רצה לאוכלו כדרך אכילת אנשים, שהרי מיד שיקח 
יעקב ש ,עלה לו הרעיון של 'הלעיטני'אלו עדשים, רואים כי בכף 

אין  ',ייף אנכיע'לכך הטעים ואמר  .ישפוך את הקדרה ישר לפיו
 ("בית הלוי" שם)             כל דבריו היו במרמה... -רגיל כלי כח לאכול 

 
 (תנחומא)" ... היה יצחק אומר כמה בני זה מדקדק במצוות -"כי ציד בפיו 

 

  וסיף עוד ציד...אבדרך צחות  ---" כדרך הזוללים והשיכורים"
 

. (כתובות ח:) האבלהלכה היא, עשר כוסות יין תיקנו לשתות בבית 
אלא בזכוכית צבועה, שלא זה יין  נותניםפסק הרמב"ם שאין 

 .)ועיין מו"ק כז. ברש"י הל' אבל י"ג ז'( לבייש את העניים, שאין יינותיהן טובים
 

מן הסתם, כאשר ראה עשו את היין שהכינו לסעודת האבלים 
הדבר מאד מצא חן בעיניו... עשה עצמו צדיק ואמר ליעקב 'תן 

האדום', אני מדקדק במצוות, תביא לי יין אדום לי 'מן האדום 
 ("נר לשולחן שבת")    בכוס אדומה, שהרי אין לשתות בכוס שקופה...'

 השבוע חל יום הזכרון לגאון רבי עקיבא סופר, ה"דעת סופר",
 רבה של פרשבורג וראש ישיבתה, נפטר ב' כסלו תש"כ 

 

 הגבאי... :'והידים ידי עשו'  התורם :'הקול קול יעקב'
 

מעשה שארע באחת העיירות בגולה. יהודי נדר לתרום יד של 
כסף לספר תורה. הביא את היד לבית הכנסת ונתנה על ספר 
התורה. אלא שהגבאי שהיה שונא לאיש הזה ציווה בתוקף על 

 החזן שלא יקרא בספר התורה שהיד של כסף עליו...
 

והבין לות רב העיירה, רבי מנדל באק שהכיר את הנפשות הפוע
מותר למכור את היד, האם יצא בדיעבד הסתפק אם את המצב... 

 בזה התורם ידי חובת נדרו. וצידד להתיר, דהוי כאונס.
 

 אך הגאון רבי עקיבא סופר השיבו שאין היתר למכור את היד.
הן מטעם שצריך לקיים את נדרו, דומה דינו ממש לדין שהובא 

קרקע לבית הכנסת והגויים לא , במי שנדר (או"ח קנ"ג י"ד)בשו"ע 
מניחים, לא יכול לומר על דעת כן לא נדרתי, דהוי כנודר לצדקה, 
 אלא ממתין עד שיתרצה הגוי. הן מטעם דהוי תשמישי קדושה.

 

לכן ישאירו את היד בבית הכנסת ויצא בזה ידי חובת נדרו. אולי 
במשך הזמן תהיה רוח אחרת על הגבאי ויעזוב דרכו הרעה למנוע 

 (שו"ת "דעת סופר" ח"א או"ח כ"ב)                            לא זו הדרך... ,וב מבעליוהט

 
  ה"ג)(מד 'שכל מי שמזכיר שמו עומדות שערותיו מפני היראה! :כאדרת שער'
 

"ומה ששאלת אם היו מקבלים אל ישיבתנו בפרשבורג בחורים 
 בלורית. עם או  ,שהלכו בשערות ארוכות

 

עלה בדעתך מחשבות האלו על ישיבתנו תמה אני היאך 
רבן של ישראל  ,בהררי קודש. הלא הם קדושת זקני שיסודה

בעל החת"ס זיע"א, ואחריו קדושת זקני בעל "כתב סופר" וכ"ק 
אבא בעל "שבט סופר" שהקפידו מאד שלא ילכו התלמידים 
בבגדי שחץ ולא יסלסלו בשערם וחס מלהזכיר מלילך בבלורית... 

 כ"ב) שם(    ..."  היה משגיח בעין פקוחה על כל זה משגיח הישיבה

 
 (כ"ו ל"ד ועיין רש"י) "ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה"...

 

בקהילת פזינג היתה תקנה נושנה שלא להעלות לתורה מי שלא \
רב: מה יעשו אם בבית הכנסת יהיו רק הנשא אישה. הסתפק 

 נשואים, האם גם אז לא יעלו אותם לתורה?  שאינםכהן או לוי 
 

השיב רבי עקיבא סופר: ראשית, יש לדון האם בכלל היה ניתן 
 לתקן תקנה כזו, שעלולה לעקור מצוות עשה של "וקדשתו".

 

בנידון דומה לזה דן החת"ס, בקהילה שהיה בה רק כהן אחד ורצו 
שלא ופסק: תקנה  ,לא יעלה הכהן לתורה 'חיוב' הלתקן שאם יהי

כך עוקרים מצוות עשה בלהעלות כהן לתורה אי אפשר לתקן, כי 
של "וקדשתו". אבל מותר לתקן תקנה כזו לזמנים מיוחדים שיש 

והכהן צריך למחול, כי לא  ,בהם 'חיובים' הצריכים לעלות לתורה
 ים.עיתלגמרי, אלא רק ל המצוהעוקרים את 

 

יא בדרך עראי, גם לכם מותר לתקן תקנה כזו, כי גם ה ,אשר על כן
 מצוי. ינוכשלא ימצא כהן נשוי, ודבר זה כמעט וא

 

ולענין שאלתו אם קראו לכהן ואין שם לוי נשוי, יכול הכהן לברך 
פעמיים, ואין זו ברכה לבטלה, כי כל קריאה היא מצוה בפני 

 עצמה, ואין בזה פגם ללוי, כי כולם יודעים שזה המנהג.
 

דול בפרשבורג רשום: ובאמת מצאתי בתקנות בית הכנסת הג
כאן, לקרוא לכהן רווק  יםהגונכך "לא יעלה פנוי לתורה כלל". ו

 "ח י"ז)(שם או    רואים!ק, אבל לא לשבעה 'מפטיר'או ל 'אחרון'רק ל

 
בוגדיו" אפילו בוגדיו. היתכן?! כן, נקודת האמת  -"וירח את ריח בגדיו 

. תשתנוויכולים להנמצאת בפנימיותם ותעורר ניצוצות הקדושה שבהם 
 ("זכרון מאיר")  גם אם הרחיק וירד לא יפול ברוחו! ,מכאן הערה לכל אדם

 

 האם מותר לקבל מעשו צדקה או תרומה?
 

 .ותילבאיש שהמיר דתו בא אל ראשי הקהל של בית כנסת סמוך 
סך נכבד של חמש מאות אמר שברצונו לתת להם מדי שנה 

 אלו.  לקבל מעותלהם אם מותר " סופר ה"דעתכתרים. פנו אל 

תשובה: אין מקבלים מעות ממומר לצורך בית הכנסת, משום 
שכל צורכי בית הכנסת דומים לקרבן. אבל לקופת הקהל מותר 

 (שם יו"ד פ"ב)         בוודאי, דלא גרע מצדקה שמותר לקבל ממומר.



 



 



 



 



 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "םחביבין ייסורי" - תולדותפרשת 

ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהין ֵעיָניו  ַוְיִהי ִּכי"על הפסוק בפרשתינו 
של כפרת עוונות  אמרו רבותינו במדרש כי מתנה זו "תוֵמְראֹ 

קיבלנו בזכות יצחק אבינו. אמר יצחק  םייסוריעל ידי 
סורין ילקדוש ברוך הוא "ריבון כל העולמים, אדם מת בלא י

מידת הדין מתוחה כנגדו". אמר לו הקדוש ברוך הוא "חייך, 
דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל שנאמר 'ויהי כי זקן יצחק 

 ותכהינה עיניו מראות'".
רבותינו (מדרש רבה יתרו, פרשה י) "שיהא שמח  כך לימדונו

סורים יותר מהטובה, שאפילו אדם עומד בטובה כל יאדם בי
ימיו אינם נמחלים העבירות שבידו, ומי מוחל לו העבירות? 
הוי אומר הייסורים... רבי שמעון בן יוחאי אומר: חביבין 

סורים, ששלוש מתנות טובות נתנו לישראל ולא נתנן  יי
סורים, ואלו הן תורה, ירוך הוא לישראל אלא ביהקדוש ב

ארץ ישראל ועולם הבא... רבי נחמיה אומר: חביבין 
סורים מרצין... יכך י –ייסורים, שכשם שהקורבנות מרצין 

יסורים מרצין יותר מן הקורבנות, מפני יולא עוד אלא שה
סורים בגוף. הרי לפנינו  כמה מגדולי ישהקורבנות בממון והי

ציגים את הייסורים כדבר המשובח ביותר התנאים שמ
שקיים עלי אדמות. רק איתם ובעזרתם יכול כלל ישראל 
לקבל את התורה, את ארץ ישראל, את העולם הבא ואת 
כפרת העוונות. ונשאלת השאלה: למה השגת אותם דברים 
גדולים ונשגבים, מותנית דווקא בייסורים? המתבאר בדברי 

של תורה, ארץ ישראל ועולם רבותינו הוא, שאותן בחינות 
הבא, הינן דבקות בבורא עולם. מאחר והוא קדוש ושמו 
קדוש, הוא אמת והנהגתו אמת, הרי שהרע הדבק בנשמתו 
של האדם, מונע ממנו מלהגיע לאותה דבקות. הייסורים הם 
דרך לנקות את הרע ובכך לסלק מן האדם את החציצה 

בעתיים בעולם המפריעה לו להגיע לקרבת ה', בעולם הזה וש
הנצח. וכן ביאר רבינו משה קורדבירו זצ"ל בספרו "תומר 
דבורה", שברא הבורא שתי דרכים לסילוק הרע, האחת היא 
דרך החזרה בתשובה והשנייה היא דרך הייסורים 
הממרקים עוונות. יוצא איפוא, שהאדם המאמין 

סורים באו לטובתו, יכול להתמלא שמחה על אף שיש ישהי
מסופר על הגאון מוילנה ני או נפשי מן הצרות. לו צער גופ

זצ"ל, אשר ישב פעם עם תלמידיו ואמר להם 'דעו שכל מה 
שנאמר ב'ראשית חכמה' אודות הייסורים הנוראים של 
הגיהנום, הכל אמת לאמיתה. הדברים הרעידו כל כך, עד 
שאחד התלמידים חלה מרוב פחד ובעתה. באו והודיעו 

'נלך אליו ונקיים בו מצוות ביקור  לגאון מוילנה, אשר אמר,
חולים'. התלוו אליו והיו בטוחים שירגיעו ויאמר שאין 
צריך לקחת כל כך ללב את הדברים, זה לא נורא כל כך. 
באו, והתלמיד התרגש לראות את רבו. אמר לו הגאון 'דע, 
שכל מה שאמרתי, אמת לאמיתה. וזה רק אפס קצהו, אין 

י הגיהנום לאמיתם! אבל לנו את היכולת להשיג ייסור
שכחתי להוסיף פרט אחד שאין לנו מושג כמה חוסכים 

 הייסורים שמתייסרים בהם בעולם הזה! 
כתב כי האדם צריך לקבל  בספר "האמנתי ואספרה"

באמונה ובשמחה כל מה שה' מביא עליו בין לטוב בין 
למוטב. וכמו שאמרו רבותינו (ברכות נד:) 'חייב אדם לברך 

ם שהוא מברך על הטובה'. בטבע האדם על הרעה כש
כשמקבל בשורה טובה או כל דבר טוב מיד פותח פיו ומודה 
ומשבח לה' הטוב והמטיב בשמחה וברצון ושמחתו פורצת 
גבולות. אבל אם מקבל בשורה לא טובה או חולי או הפסד 
כספי שנופל עליו בפתאומיות. אומנם, הוא יודע שזה מה' 

תו אבל שיהיה שמח במצב והכל בהשגחה פרטית ולטוב
הזה, מצב כזה הוא ממש קשה מאוד עד שיהיה שמח בכאב 
או בהפסד. אם כן איך אפשר לקבל בשמחה את הרעה כמו 
את הטובה, ומה הכוונה 'חייב אדם לברך על הרעה כשם 
שהוא מברך על הטובה'. הרב אורי וייסבלום שליט"א האיר 

 ך (אורח חייםאת עינינו בתשובה נפלאה והביא משולחן ערו
 
 

סימן רכ"ב סעיף ג) שכתב 'חייב אדם לברך על הרעה בדעת 
שלימה ובנפש חפצה כדרך שמברך בשמחה על הטובה, כי 
הרעה לעובדי ה' היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל מאהבה 
מה שגזר עליו ה'. נמצא, שבקבלת רעה זו הוא עובד את ה' 

רך על הרעה שהיא שמחה לו. ודייק הרב לומר שלא כתב 'לב
בשמחה' אלא 'לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפצה'. 

סורים, במיוחד כשהם קשים בשמחה, זה בלתי יאבל לקבל י
אפשרי, זה למעלה מטבעו של אדם. אבל לעובדי ה' השמחה 

סורים יהיא כשהוא מקבל בדעת שלימה ובנפש חפצה את הי
רבי מסופר על הגאון בזה הוא עובד את ה' וזוהי שמחתו. 

שמעון בעדני שליט"א אשר אמר דברי חיזוק ואמונה 
כשנכדו בן ישיבה בגיל שבע עשרה נהרג בפיגוע דריסה 
בירושלים בחודש חשוון תשע"ה. וכך אמר: המשנה במסכת 
ברכות אומרת: 'חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך 
על הטובה... שנאמר ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך'. 

הכל לטובה'.  –ה אומר לעצמך כל מה שה' עושה והנה את
חייב! זה לא חסידות!  –והדבר גם נפסק בשולחן ערוך שהוא 

זה דין! 'זה נכד רביעי שאני משתתף בהלוויה שלו. זה כואב. 
ריבונו של עולם זה טוב, אין לנו שאלות. תמיד אני אומר את 
זה למשפחה שלי, זה כואב, כואב, אבל זה טוב. אנחנו לא 
רואים את כל התמונה כולה. כואב, באמת כואב. נכד כזה 
יקר, נכד תלמיד חכם, הלך מאיתנו. אבל אנחנו אומרים 

  תודה על הכל ה', גם על מה שאנחנו לא מבינים". 
כן, הדרישה לברך על הרעה, קשה ליישום. אך על האדם 
לדעת, בידיעה ברורה ומוחלטת, שמאת ה' לא יכול לצאת רע. 

להיטיב, ומה שאנו רואים בעינינו הגשמיות כדבר מדרך הטוב 
 .רע, אינו אלא טוב וחסד עצום לאותו אדם באופן אישי

הדמעות הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
פרצו מעיניו בזרם בלתי פוסק, אבל סטירת הלחי המצלצלת 
שנחתה על פניו, עצרה את הדמעות. אנדריי ניסה להבין 

תי מדוע הוא סופג מכות ללא עוול בכפו. היחס במוחו הילדו
אליו היה פוגעני ומחפיר, והוא ספג מכות והשפלות פעמים 
רבות. מאז שנפטרו הוריו במגפה שפרצה בעיירה, העבירו 
הרשויות את אנדריי לחזקת דודתו שהתגוררה בעיירה 
הסמוכה. ואדים בעלה של הדודה, שמח על המציאה שזכה 

את אנדריי בפרך, במשך שעות רבות.  בה מן ההפקר והעביד
למרות שאנדריי היה ילד כבן עשר, ואדים היה מעיר אותו 
מדי בוקר עם הזריחה, ושולח אותו לעבודה בשדה בקור 
המקפיא. אם אנדריי לא הצליח לסיים את המכסה 
שנדרשה ממנו, ואדים היה מפליא בו את מכותיו, ומונע 

בכל כוחו כדי  ממנו את ארוחת הערב כך שאנדריי עבד
להשלים את העבודה, שלעיתים הייתה מעבר לכוחותיו של 

כאבו הגדול של אנדריי היה בעיקר על היחס  אדם ממוצע.
הפוגעני שקיבל, בניגוד חריף ליחס שקיבל בן דודתו בוריס 
שהיה בן גילו. בעוד אנדריי עובד בעבודה קשה והדודים 

מי הילדות משתמשים בו כעבד נרצע, נהנה בוריס מכל מנע
ומשפע פינוקים שעליהם אנדריי יכל רק לחלום. פעמים 
רבות, היו עולות דמעות בעיניו על חייו הקשים ועל הילדות 
הכאובה שעוברת עליו, אך הוא מיהר לחזור לעבודתו מחשש 
שואדים יבחין בדמעותיו ויפליא בו את מכותיו, על כך שהוא 

קשות ביותר, מתעצל במלאכתו. אנדריי ביצע את העבודות ה
נשא משאות כבדים, חרש את השדה הקפואה לבדו, וביצע 
את כל עבודות השדה לבדו. בכל טעות קטנה, הוא שילם 
מחיר כבד ולכן נזהר שלא להרגיז את דודיו. במיוחד בזמנים 
שבהם ואדים היה חוזר הביתה שיכור ונרגן ומוציא את 

אנדריי תסכולו על אנדריי ב'סדרת חינוך', ברגעים של שקט 
היה נזכר בהוריו שדאגו לכל מחסורו, ומבטיח לעצמו בשקט 
שיבוא היום והוא יסיר מעליו את עולו של ואדים, יצא לעבוד 
ויצליח בחייו. לעומתו בן דודו בוריס, ישב על זרי הדפנה, 

 נרשם ללימודים גבוהים ועשה בהם חיל, בזמן שאנדריי
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פו במהירות, השנים חל ממשיך בעבודתו בשדה כעבד נרצע.
אנדריי שגדל עם הזמן הפך להיות בוגר וגופו התפתח 
לגודלו של בריון אמיתי. שריריו הלכו ותפחו, ולמרות כוחו 
הרב, היה מבצע את פקודותיו של ואדים השנים מתוך 
הרגל של פחד. החיים יכלו להמשיך ולהתנהל במתכונת זו, 
כשלפתע פרצה באזור מלחמה קשה וכל הצעירים חייבי 
הגיוס נקראו במהירות אל החזית. גם אנדריי ובוריס היו 
בין המגויסים, הם עברו הכשרה קצרה בנשק ונשלחו 

כאשר הגיעו אל החזית, המצב  ישירות אל החזית הבוערת.
היה קשה מנשוא. מאות חיילים פצועים שכבו באוהלים 
כשהם גונחים לעזרה, האויב התקדם במהירות וכבש 

ם הסניטריים היו ירודים לחלוטין, שטחים נרחבים. התנאי
והמזון ניתן במנות קצובות ומדודות. הם נאלצו מדי כמה 
שעות לסגת מפחד האויב ולשנות את מיקומם. הקור 
ששרר בשעות הלילה הקפיא את עצמותיהם, והשמש 
קפחה על ראשם ללא רחם במהלך היום. חיילים רבים 

ור זמן נדבקו במחלות שונות במהלך הלחימה ונפטרו כעב
קצר. בוריס שהיה מפונק מטבעו לא יכל להסתגל לתנאים 
הנוראים ששררו בחזית וחלה במחלה קשה, עד שהגיע 
רופא לבדוק את מצבו נפח בוריס את נשמתו ולא היה בין 

 החיים.
לעומתו, על אנדריי לא השפיעו התנאים הסניטריים וקשיי 
הלחימה במאום. התנאים בחזית היו טובים לאין ערוך 
מחיי העבדות אצל ואדים, כוח הסבל שלו ושריריו 
התפוחים רק סייעו לו להתמודד בקלות עם הקשיים, ובזמן 
שחיילים רבים מתו כזבובים מתת התנאים או מהקרבות, 
אנדריי נלחם כאריה והחזיק מעמד בצורה מעוררת 

 התפעלות...
באחת ההפוגות שבין הקרבות ניגש אליו חייל בשם 

אמר לי אנדריי, איך זה שאתה מצליח אלכסיי ושאל: 'ת
לשרוד בקלות את הקרבות והתנאים הגרועים שבשדה 
הקרב? כשהגענו לשדה הקרב מנתה היחידה מאה 

כל  –וחמישים חיילים, ומתוכם נשארו ארבעים בלבד 
היתר מתו מרעב, ממחלות ורק בודדים נהרגו בקרבות. 

 כיצד אתה מצליח לשרוד?!'
יים שלי לא היו רצופים בדבש, ואילו אנדריי השיב: 'הח

עברתי המון סבל וקשיים בחיי, אבל כעת אני מבין 
הם אלו שסייעו לי שהתנאים הקשים שבהם גדלתי, 

 לשרוד בשדה הקרב, וכך יש לי סיכוי להישאר בחיים...'
הוא לטובתנו, לפעמים אינך  –כל דבר הקורה בעולם כן, 

דוש ן שהקרואה את כל התמונה במלואה, אבל עליך להאמי
את  הרואך על כל צעד ושעל. על אף שאינ ךדואג ל ברוך הוא

לדעת שהכול לטובה ונועד להכין  ךהתמונה בכללותה, עלי
מסופר על ה'חפץ חיים' ששמע שני אותך להמשך החיים...

סוחרים, כשהיו ביריד, שהיו עומדים בימי הקור העז 
אי למכור את סחורתם. אמר האחד לחברו 'אולי כד ןבניסיו

שנחזור לביתנו, נבוא בפעם אחרת, לא כדאי לסבול את 
הקור העז והקשה הזה'. ענה לו חברו 'כדאי לסבול עוד 
 שבועיים כאן בקור העז הזה כדי לחיות אחר כך ברווח'.
וכששמע זאת ה'חפץ חיים' אמר לתלמידיו 'דעו לכם 
שבדיוק כך אנו צריכים לחוש בעולם הזה למרות הקשיים 

י להתאמץ בעולם הגשמי הזה ולהיות הגדולים. כדא
מעובדי ה' באופן רציני ואמיתי, על מנת לחיות אחר כך 
בעולם הבא בשלווה, ועל כן אנחנו מצווים לקבל את 

  סורים באהבה.יהי
אנחנו חייבים להבין ולדעת שלא רק שכל הייסורים האלו 
הם למעשה לטובתנו אלא שלעיתים דווקא מן הצרה עצמה 

 הםבמהלך חיי יםנתקלישנם כאלה אשר   נולדת הישועה.
על מה עשה  וולא ידע נובמקרים כאלה, שבתחילה לא הבי

, אמנם לאחר זמן הם ראו והבינו למפרע אלוקים ככה הםל
הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים  שהכל היה לטובה.

מדהים ונורא כזה התרחש בתקופת  סיפוראלו היטב. 
האיש שהיה נצר  וצקי.השואה עם יהודי בשם יצחק סל

למשפחה גדולה ומסועפת בפולין, סיפר שמשפחתו הייתה 
בין הראשונות שהושמדו באושוויץ. רק הוא ואחותו הצליחו 
בדרך לא דרך להימלט מאימת הנאצים ימ"ש ולהסתתר 

ואחותו צעירה  16בכפר אחד. סלוצקי האח היה אז בגיל 
 ת שידעוממנו בכמה שנים. תושבי הכפר היו גויים ולמרו

 
 

על זהותם היהודית של האח והאחות, שמרו על קשר של 
שתיקה ולא גילו זאת לאף אחד מחברי המפקדה הנאצית 

כך סיפר לעת זיקנתו: "לקחתי על  -אני  שהייתה במקום.
עצמי כאתגר לשמור על אחותי ולהיות לה מחסה ומסתור 
מכל פגע רע". השניים הסתתרו במשך תקופה ארוכה מאד 

צר וטחוב מתחת לאדמה. "אסרתי על אחותי לצאת במרתף 
מן המרתף ואני סיפקתי לה את כל צרכיה במזון, בביגוד 
וביתר הדברים" סיפר. כך עברו עליהם כמה חודשים כאשר 
האחות נשארת כל העת בתוך המרתף והאח יוצא מידי פעם 

יום אחד בשובו מהקניות הרגיש עוד  להביא מצרכים.
ליד "הבונקר" האישי שלהם. ואכן מרחוק בתכונה חשודה 

כשהגיע למרתף לא מצא את אחותו. בגיל זיקנה יובל שנים 
אחרי אמר סלוצקי שאם היה חושב אז באותו הרגע מה הוא 

 הולך לעשות, לא היה עושה את זה בשום אופן...
אבל לא חשבתי מאומה, במוחי קיננה רק מחשבה אחת 

בריצה מהמרתף  הוא פורץ ויחידה, כיצד להציל את אחותי.
ושואל את העוברים והשבים האם ידוע להם היכן נמצאת 

בניין המפקדה הנאצית  אחותו והללו מצביעים לו על
הנמצאת במרכז הכפר. יצחק רץ אל  הבניין  ולא פחות ולא 

פורץ אל תוכו כאשר עוקף הוא את כל השומרים  -יותר 
לי המוצבים בחוץ. הוא נכנס  ופותח בזעקות אימה: "הבו 

 את אחותי, עכשיו!!!".
הקצינים הנאצים שלא היו רגילים במחזות שכאלו שלפו 
כבר את אקדחיהם והתכוננו לירות בו, רק ברגע האחרון 
נמנע האסון. היה זה כאשר המפקד הראשי שמע אף הוא 
את הצעקות המוזרות והוציא את ראשו מחדרו וקרא ליהודי 

ק, גם בלשכת אבל יצחק סלוצקי אינו שות להיכנס אליו.
המפקד הוא ממשיך לצעוק שיחזירו לו את אחותו עכשיו 
ומיד ללא כל שהיות..."אינני יודע מהיכן היה לי את האומץ 

המפקד היה משועשע מהמחזה  הזה" יאמר ברבות השנים.
והבין שלפניו עוד טיפוס מיוחד במינו והחליט לשטות בו. 

אחותו  הוא הפתיע אותו באומרו שהוא מוכן להשיב לו את
 רק אם יגדלו לו שערות על כף ידו...

סלוצקי אינו מתרגש, הוא פונה אל המפקד הנאצי ימ"ש 
השולח בו מבט שטני, ואומר: "ואם אראה לך שיש לי שם 
שערות אתה מבטיח לתת לי את אחותי?!" והמפקד חוזר 
שנית, כולו משועשע: "הרי כבר אמרתי לך את התשובה...", 

ני הנאצי הארור וזה חשב להתעלף, יצחק פושט את ידו לפ
פניו של המפקד חוורו  בכף היד של יצחק היו שערות רבות.

וסמקו וזאת בשל העובדה שכאשר רוצים "בתרבות" 
הגרמנית לתאר פלוני הדומה ל"שטן" מציירים אותו עם 

"החזירו לו את האחות וסלקוהו מכאן  שערות בכף היד.
סלוצקי ואחותו  במהירות האפשרית", צרח הנאצי באימה.

שרדו את המלחמה והגיעו לארץ ישראל. את המופת הזה 
סיפר האיש לכמה מחבריו והסביר להם את פשר העניין. 
לאבא שלי כך סיפר, הייתה מאפיה גדולה בפולין, אני כילד 
קטן אהבתי מאד להסתובב בין התנורים והמערבלים. 

די אל , הכנסתי פעם, כדרכו של ילד קטן את י7בהיותי בגיל 
תוך אחד המערבלים וחתיכות גדולות של עור כף היד נקרעו. 
בתי החולים של אז עבדו בצורה פרימיטיבית למדי, וכאשר 
הבהילוני לבית החולים, חתכו הרופאים פיסת עור ממקום 

בפיסת העור המושתלת היו  אחר בגופי והשתילוה בכף היד.
רות שערות, עם צמיחת העור צמחו אף הן וכך הגיעו השע

 לכף היד.
הצופה מתחילת העולם ועד סופו, קדוש ברוך הוא רק הכן, 

יכול היה לדעת מה עתיד להתרחש בתקופת השואה ורק 
הוא ידע שיחטפו את אחותי ואזדקק למופת הגלוי הזה של 

, שבסופו של השערות בכף ידי ולכן גילגל את העניינים כך
 .דבר זה מה שהוביל להצלתינו מהתופת הנאצית

ו של הבעש"ט הקדוש בעל "דגל מחנה אפרים" מסביר נכד
בשם סבו כי ישנם שני סוגי טובות, יש שבאה לאדם הטובה 
נגלית ויש שהטובה באה בלבוש מכוסה והיא נראית כרעה 
ורק לאחר זמן מתברר שרעה זו טובה היא. וכיצד יהפוך 

אם יעמוד בניסיון ויאמין באמונה  האדם את הרעה לטובה?
שלמה וחזקה באמת שמהבורא יתברך לא תצא הרעות 
ובודאי זו טובה נסתרת, הרי בכח זאת האמונה יגרום 
שיסתלקו הלבושים החיצוניים ויתגלה החלק הטוב המסתתר 

 רק באמת ברע. יוצא מדברינו שמשמים אף פעם לא יוצא רע 
 
 



מגלגל על האדם  הקדוש ברוך הוא שפע של חסד וטוב.
מצבים שעליהם הוא עלול להתרעם, דווקא משום כך עלינו 

 באיגרתו לבני ביתו: הגאון מווילנאלהתחזק בדברי 
 ."למה תבכה היום מאשר תשחק למחר"

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה כי 
בכוח האמונה זוכים לעיתים לראות את הטוב המסתתר 

 ב'רע'...
ייו של נהג מונית. הוא יכול להסתובב שעתיים על קשים הם חח

הכביש ביום גרוע ולחפש נוסעים ללא תוצאות. כך גם עלה 
בגורלו של נהג המונית הירושלמי חזי חבשוש באותו יום 
בהיר, אשר לדידו היה זה יום סגריר קודר ביותר. ארבע שעות 
עברו מאז שעלה על המונית ורק שני נוסעים הואילו לנסוע 

ו לנסיעות קצרצרות, אשר שכרן אינו מכסה אפילו את דמי אית
הדלק. עיניו זרחו כאשר באמצע רחוב סורוצקין עצר אותו גבר 
חרדי מבוגר וכבד גוף בעל זקן לבן, שביקש לנסוע למאה 
שערים. סוף סוף יש נוסע. הוא העלה אותו בחדווה והגיע איתו 

שר עד לקצה הרחוב הצר ביותר בשכונת מאה שערים, כא
הנוסע ביקש פתאום 'תעצור לי כאן'. הנוסע הוא המלך. חזי 
עוצר את המונית ומחכה שהנוסע כבד התנועה יצליח 
להתרומם מן המושב. צפירות נרגזות מאחוריו העלו את לחץ 
דמו של חזי. 'מה אתה מצפצף?' סינן בכעס מעל לשפתיו. 'תן 

חזי  לנוסע לרדת'. אולם הצפירות התגברו והחרישו אוזניים.
הרגיש כיצד זעמו גואה ואגרופיו נקמצים, אולם כשנעץ מבט 
במראה לראות מיהו הנהג העצבני המרגיז הזה, חשכו עיניו. 
מאחוריו עמדה מכונית משטרה, פניו של השוטר היושב ליד 
ההגה לא בישרו טובות. ברגע שבו נפגשו במראה עיניהם של 

תה חוסם פרץ זה האחרון בצעקה רמה 'מה א –חזי והשוטר 
את התנועה? תתקדם עוד קצת'. חזי נבהל. הוא ידע שלא כדאי 
להתחיל עם שוטר תנועה. 'תשב בבקשה' פנה מבוהל אל 
הנוסע, שעשה מאמצים עילאיים להרים את גופו הכבד 
מהמושב. 'אי אפשר לעצור כאן. אקח אותך עוד קצת קדימה 

צודק' ושם אעצור לך'. 'אבל אני צריך כאן' מחה הנוסע. 'אתה 
אמר חזי בחופזה, 'אבל מה אני יכול לעשות?' מאחורי עומד 
שוטר עצבני ואיתו אני לא מתחיל'. הוא אילץ את הנוסע לשבת 
בחזרה במקומו, התקדם עוד כמה עשרות מטרים ועצר במקום 
שבו הכביש מתרחב מעט ומאפשר לשני רכבים לנסוע זה לצד 

. למרבה זה. הנוסע שילם, קם ועזב את המונית בכבדות
תדהמתו של חזי, התברר לו כי צרותיו רק התחילו. מכונית 
המשטרה עקפה אותו משמאלו ועצרה לפניו. הנהג, שוטר 
במדים, ירד ממקומו וניגש אל חלון המונית בפנים חמורות 
סבר, כאילו היה חזי עבריין מסוכן. 'רישיונות בבקשה!'. 

פניו אדומות 'מה?' נדהם חזי. 'אמרתי רישיונות' רעם השוטר ו
'אתה עוד שואל מה עשית?' צרח –מחמה. 'מה עשיתי?' 

'אתה חושב שאני ילד קטן? הפרעת למעבר כלי רכב –השוטר. 
כשעצרת במקום לא סביר וחסמת שיירה שלמה של מכוניות'. 
השיירה שעליה דיבר השוטר מנתה שתי מכוניות, שאחת מהן 

מרות שהוא הייתה מכונית המשטרה בעצמה. אך נהג המונית, ל
עצמו היה כעוס ועצבני, ניסה לצנן את הרוחות והסביר לשוטר 
שהנוסע שלו, אדם מבוגר ועב בשר ביקש ממנו לעצור במקום 
שעצר. אלא שכעסו היה כה רב, עד כי, בלא שחש בכך, בלהט 
הרוחות, נפלטה מפיו מילת גנאי חריפה נגד השוטר. 'מה 

לגבהים בלתי אמרת?!' התלקח כעסו של נציג החוק ונסק 
'תירגע אדוני', ניסה חזי להחזיר –משוערים. 'צא החוצה מיד'. 

את השד לבקבוק. 'הנה הרישיונות שלי'. אבל השוטר בער כמו 
'צא החוצה מהמונית אמרתי לך'. חזי –חבית בנזין מתלקחת. 

גם הוא לא קטלא קניא, ומשהו בו בער בתאווה להתכתשות 
החוק וכל המערכת  הגונה, אבל לצידו של השוטר עומד

המשפטית, בעוד שהוא אזרח קטן. יצא איפוא החוצה ועמד. 
לזאת לא ציפה! השוטר התנפל עליו בחמה שפוכה והחל 
להכותו בזעם עיוור. מכות, סטירות ואגרופים בכל חלקי גופו. 
גם כמה בעיטות הגונות ברגליו לא חסרו. חזי עמד המום מול 

לרגע ביקש להשיב  מטר המכות הנוחת עליו ללא התראה.
 לתוקפו מנה אחת אפיים, אך ידע כי על כך עתיד הוא לשבת

 
 

בכלא. כמה דקות רצופות פרק עליו השוטר את כל חמת זעמו 
וחבט בו ללא אבחנה וללא רחמים, עד שכבר לא נותר בו עוד 
כוח להרביץ. ואז, כשכעסו עדיין יוקד כתנור, צרח באוזניו 'אתה 

ר, מאחר שחזי אינו עשוי מפלסטיק, עצור'. היתה עילה למעצ
וכאשר השוטר עשה בו שפטים, הטיח הוא באוזניו שרשרת 
גידופים עסיסי, שסיפרה לשוטר את ייחוסם של אבותיו ואבות 
אבותיו ומה היה טיבם, ולא עוד, אלא כשניסה לגונן על עצמו, 
'טעה ובלי כוונה' הטיח אף הוא באפו של השוטר כמה אגרופים 

שגרמו לנציג החוק והסדר חבלה קלה והקזת דם 'עדינים', 
'אתה עצור על הכאת שוטר והעלבת עובד ציבור בעת –מזערית. 

מילוי תפקידו', המשיך זה לצעוק במלוא הקיטור. הוא אילץ את 
נהג המונית לנסוע אחריו עד ל'מגרש הרוסים', שם כלא אותו 
ל למשך מחצית היום הבאה וכל הלילה שאחריו, עד הבוקר. הכ

לפי נהלים חוקיים. עם בוקר שוחרר חזי הביתה, כולו פקעת של 
חרון ותאוות נקם. 'אני אלמד את השוטר לקח לכל ימי חייו. הוא 
עוד יתחרט על הרגע שהכיר אותי', נשא נאום חוצב להבות 
באוזני רעייתו, כשבא הביתה. ראשית חכמה, מיהר אל הרופא, 

קש הפניה לחדר מיון. הראה לו את כל גופו החבול והמוכה ובי
את היום כולו בילה בחדר מיון, סיפר לכל הרופאים על גודל 
העוול שעשה לו השוטר המרושע, על לא עוול בכפו. הוא אסף 
בדקדקנות כל פרט וכל מסמך רפואי שבו יוכל להשתמש 
בעתיד, כדי להרשיע את השוטר ולגרום לו לבלות כמה חודשים, 

בדקוהו בדקדקנות וקבעו כי מאחורי סורג ובריח. הרופאים 
אומנם הוכה מכות יבשות, אך מסתבר כי נציג החוק ידע את 
פרקו במסכת מכות והשתדל בצורה מחוכמת לא לגרום לו 
חבלות ופציעות שיש בהן כדי להרשיע אותו. כל המכות שספג 
היו חיצוניות שטחיות. ברם, לא איש מסוגו של חזי ירים ידיים 

בע תור לרופא פנימי בכיר, סיפר לו את ויוותר ללא קרב. הוא ק
סיפורו ואף לא נרתע מלגלות לו את מבוקשו 'אני רוצה לתפור 
לשוטר תיק, ולפיכך ביקש לעבור שיקוף רנטגן מכף רגל ועד 
ראש, שכן לא יתכן כי כאבים איומים כאלו אשר פוקדים אותו 
מאז ספג את המכות, לא ינבעו מעצם שבורה אחת לכל הפחות. 

הפנימי זקף גבה, כאשר חזי עמד על כך שהשיקוף יכלול  הרופא
גם את רגליו. הוא שאל בעדינות 'הבנתי שהוא חבט בעיקר 

–בפניך ובפלג הגוף העליון, אז למה לצלם גם את הרגליים?' 
' יש –'הוא בעט בי גם ברגליים כמה פעמים בכוח רב' טען חזי. 

ג המונית על לי כאבי תופת ברגליים מאז הבעיטות שלו' עמד נה
שלו. חזי יצא מלפני הרופא ואץ למכון הרנטגן, שעה ארוכה 
נכנס ויצא מחדר הרנטגן, כאשר הטכנאי ממטיר עליו פקודות 
'כעת לא לנשום', 'אתה יכול לנשום', 'לא לזוז'. 'תשכב על צד 
ימין', 'ועכשיו על צד שמאל', 'תעמוד שם', 'להרים יד', 'תעמוד 

צא החוצה וציפה לתוצאות, תוך כדי כאן'. לאחר שעה ארוכה י
המתנה לפענוח הצילומים, ראה תכונה קלה ליד חדר הרנטגן. 
נדמה היה לו שהזעיקו למקום רופא רדיולוג נוסף, שלא מן 
המניין. כיוון שלא היה בקיא בנושא, המתין בסבלנות והעדיף 
לשמוע דברים ברורים. 'יחזקאל חבשוש' שמע קריאה במסדרון. 

א בבקשה'. רופא בכיר בחלוק לבן ישב על הכיסא 'לחדר הרופ
המרופד ועיין במסך המחשב שעליו הוקרנו צילומי הרנטגן 

'אתה יחזקאל חבשוש?' בחן אותו הרופא בסבר פנים –שלו. 
'שמעתי שהוכית בידי שוטר ואתה, איך נקרא –'נכון'. –חתום. 

'לא מכחיש' ענה נהג המונית –לזה, רוצה לתפור לו תיק?'. 
'אני רוצה לספר לך סיפור קטן' הפתיע אותו הרופא –ון. בגא

'אני –בפניה בלתי שגרתית. 'אתה מוכן לשמוע אותו?'. 
'ובכן' פתוח הרופא 'לפני כמה חודשים נסעה –מקשיב'. 

משפחה חרדית ברכבה בכביש בין עירוני. באמצע הדרך התנגש 
רכבם ברכב אחר ולמרבה המזל בני המשפחה יצאו בפגיעות 

ות קלות, למעט כלי הרכב שספג את מרבית הפגיעה. אבל שטחי
לאם המשפחה הדאגנית היה לב של אמא, היא לא היתה רגועה 
וביקשה לנסוע מיד לבית החולים, כדי שכולם יעברו בדיקות 
פנימיות, שכן, לא אחת אירע שאדם היה מעורב בתאונה 
ותחילה סברו שלא קרה לו שום דבר, אך לבסוף התברר כי 

נה פגעה בחלקי גופו הפנימיים. כל בני המשפחה נלקחו התאו
 לבית החולים, שם עברו בדיקות פנימיות יסודיות ושיקוף רנטגן

 



בראש ובחלל הבטן. מקץ שעה קצרה ידעה האם, כי ברוך ה'  
כולם בסדר. דאגתה התעוררה, כאשר בתה, בשנות העשרה, 
 הוצאה בחדר הרנטגן בטיסה בהולה על אלונקה והוטסה אל
חדר הניתוח חיש מהר. מרוב חיפזון לא אמרו לאמא מאום ולא 
עידכנו אותה. היא הבינה שאומנם חששה התאמת. הבת נפגעה 
פגיעה פנימית בתאונה. האם לא ידעה את נפשה מרוב דאגה 
וכססה את ציפורניה. לבסוף, לאחר ניתוח בן כמה שעות יצא 

בבטנה  אליה הרופא המנתח ואמר לה, כי בעת הצילום נתגלה
של בתה גידול מסוכן ואלים שאילמלא התגלה כעת, תודות 
לתאונה ולעקשנותה של האם לעבור שיקוף בקרני רנטגן, הרי 
שבעוד זמן מה, היתה זו הולכת לעולם שכולו טוב. 'התאונה 
הזאת היא הדבר הטוב ביותר שקרה לכם' אמר לה הרופא 

ו של חזי. וגם אתה אדוני' סיים הרופא באוזני-משפט מהמם. '
'שמעתי את חוות דעתו של הרדיולוג המומחה שלנו שפענח 
את צילומיך. אתה יכול לקלל את השוטר שהרביץ לך את כל 
הקללות שבתורה, אבל המכות האלו שספגת ממנו הם הדבר 

'מה?' נזעק חזי וקם על רגליו –הטוב ביותר שקרה לך בחיים'. 
זר. 'תגיד לי, 'בהחלט' העיף בו הרופא מבט מו–מבלי לחוש. 

'לא' ירה חזי מבלי –לא חשת לאחרונה כאבים בברך שמאל?'. 
לחשוב. ופתאום תפש את עצמו. 'בעצם, עכשיו, כשאתה אומר 
לי, אני נזכר, כן! הברך השמאלית מציקה לי לאחרונה, למה 
אתה שואל?'. הרופא הסב את תשומת ליבו למסך המחשב. 

תם שחור בלתי 'אתה רואה את הדבר הזה?' הראה לו על כ
נהיר. 'מצאנו אצלך סוג של גידול נדיר, מן המשפחה 
הממאירה. זהו גידול שתוקף די בשקט ועושה את מלאכתו 
כגנב באפלה. כאשר החולה מרגיש כאבים, זה כבר מאוחר 
מידי והעסק כבר אבוד. רשומים אצלנו בספר מקרים כאלו 

לו לא שהסתיימו בקטיעת רגליים וגם מקרים יותר גרועים. אי
גילינו אותם היום, אלא נאמר בעוד חודשיים, היית מאבד את 
הרגל שלך לחלוטין ויתכן שהיית מקפח גם את חייך'. את 
הסיפור הנ"ל סיפר חזי חבשוש בבית הכנסת, בעת שערך מסיבת 
הודיה לה' שהציל אותו. הוא ביקש את רשות הדיבור וסיפר את 

? בעת שהשוטר 'אתם מבינים–סיפורו למתפללים הנדהמים. 
היכה אותי באכזריות נוראה, הייתי בטוח שאני אנקום בו, שאני 
אושיב אותו בכלא לכמה שנים. כיום אני יודע שהוא פשוט היה 
שליח. שליח ההשגחה העליונה להציל אותי ממוות. חיפשתי 
אותו ממושכות עד שמצאתי אותו. באתי אליו למחלקה שלו בלי 

כשראה אותי. הוא היה בטוח  להודיע. הוא נעשה חיוור כמת
שאני הולך לנקום בו. אמרתי לו 'אין לך מה לדאוג. באתי לומר 
לך תודה רבה. באתי לחבק אותך ולומר לך, שאילמלא המכות 
שהכית אותי אז, הייתי מאבד את הרגל ואולי גם את החיים'. 
השוטר המכה אמר לי בקול חנוק את הדברים הבאים 'אני 

לי, אני בעצמי לא יודע מה קרה לי באותו מבקש סליחה! תאמין 
יום. איזה אשמדאי נכנס בי. לא יודע למה התחלתי להרביץ לך 
כאלו מכות נוראות. אף פעם לא הרבצתי לאזרח! אחר כך, 
כשהלכתי הביתה, התחרטתי על זה והייתי בטוח שאתה תחפש 
אותי, תפנה למחלקה לחקירת שוטרים ותביא אותי לבית 

וננתי לגרוע מכל. שאלתי את עצמי כמה משפט. כבר התכו
פעמים, איזה שגעון תקף אותי, למה התנפלתי על נהג המונית 
בהתלהבות כזאת. אמרתי לעצמי שכנראה יש בי צד אפל, איזה 
צד רע שלא הכרתי אותו'. 'הצד הרע הזה היה השליח הטוב' 
אמרתי לשוטר. 'לא אתה הכית אותי, הקדוש ברוך הוא מרביץ, 

לטיפה'. 'מחצתי וארפא'. לפעמים מכת המחץ היא  וזו בעצם
 בעצמה הרפואה...!

 

 

 אחים יקרים!
 

כן, לפעמים, אנו רואים בעולם את עומק הדין של הקדוש ברוך הוא בכל חומרתו ואין לנו כל הסבר לכך. ברם, 
שקרה, ולכן על  הסיבה לכך היא שאין אנו רואים אלא חלק קטן מתוכנית רחבה ואין לנו את המבט הכולל על מה

פי ההשקפה המצומצמת שלנו, זה אכן נראה לנו דין נורא ונוקב עד התהום. וזהו שכתוב (תהילים מח, ט) "דימינו 
אלוקים חסדך בקרב היכלך". "דימינו אלוקים" שכך נראה ונדמה לנו, שזוהי הנהגה של "אלוקים", המרמז על 

טים משם על המפה בשלימותה, אזי רואים שהכל בעצם מידת הדין. אבל כשעולים למעלה "בקרב היכלך" ומבי
נובע מ"חסדך". ומה שאנו רואים בעינינו משפט ודין קשה, זה בעצם רק דמיון, וכמו שנאמר "דימינו אלוקים". 
המבט של בני תמותה הוא שטחי, אבל מצידו יתברך הרי זה "חסדך בקרב היכלך". אילו היינו יכולים להביט 

ך הוא על העולם בכללו ועל מפת כל הדורות ותיקוני כל הנשמות וכל הגלגולים בסקירה במבטו של הקדוש ברו
אחת, אזי היינו מבינים שהכל בעצם זה "חסדך". יש דברים הנסתרים מאיתנו, שהרי האדם אינו יודע את שורש 

דם צריך לסבול, נשמתו ומה עשתה בגלגולים קודמים, שעל פי נתונים ושיקולים אלו כבר יהיו טעמים וסיבות שא
או כשלונות שצריך להיכשל בהם, או ירידות שצריך לרדת ומשם יעלה ויתקן לבסוף, שלו יתברך נתכנו עלילות 

 והכל לטוב לשם התיקון והשכר הגדול הצפון לו לאדם לעתיד לבוא. ויהי רצון שנזכה לכך בקרוב, אמן.
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 

 ויקטור בן חנה, , בן אסתררפאל יעקב   לרפואת:
 עליזה בת מיסה, טוהר חיה בת איילה, מיטל בת פרחיה,

 אסתרינה בת זולה,לאה בת רחל,  רפאל בן אסתר,
 שרה חיה בת סימי, דרור בן מזל,  חנה בת רבקה,

 מאיר בן יעל בת שבע. נהוראי בן יעל פני,. אסתר בת וסינה
 רונית בת שושנה.  וג במהרה::זיו

 

 סעדיה בן אברהם, ג'ינה בת בובה.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, נתן בן חיים, ון בן אברהם,צי

 אפרים בן זו'רה, רפאל (רפי) בן שלבייה, ג'נט בת לונה, יהודה בן אסתר,
 חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, אליס בת חנה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

ה.ויקטוריה קלרה בת לאה, שרה בת גיט קלמנט בן אסתרינה, ניסים בן ליזה,
 שלמה בן אברהם.

 

 התחזקתם? התרגשתם? עזרו לנו להגיע לעוד בתים לכבוד ה' יתברך.
 052-3939551יתן להעביר אל אברהם מלכה תרומות לעלון נ

על שם עמותת "נתיבות שלום  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 נאות גנים"

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
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תולדות  •  110ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כה,כב) ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכיי
רש"י מביא את דברי המדרש: "כשהיתה עוברת על פתחי תורה של 

 –יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה  -שם ועבר 
שונה במעט:  (בראשית רבה ס"ג, ו)אך הלשון במדרש עצמו  מפרכס לצאת". עשו

על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת,  עומדת"בשעה שהיתה 
  על בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת". עוברתובשעה שהיתה 

ויש לדקדק, מדוע בבתי כנסיות ובתי מדרשות נאמר שהיתה 
  עבודה זרה היתה "עוברת"?"עומדת", ואלו בפתחי 

אלא, כשהיתה רבקה אמנו הצדקת הולכת בדרך, ונאלצת לעבור על 
יד בית עבודה זרה, היא היתה רצה מהר, כדי שלא להשתהות ליד 
מקום הטומאה. עשו שם לב שהיא רצה מהר, ועוד רגע היא תתרחק 
מן המקום המושך אותו, לכן פירכס ורצה לצאת. אבל כשעברה על 

מדרש היא נעמדה. לא רק שאין צורך למהר ולעזוב את יד בית ה
המקום, אדרבה, מרוב רצונה להיות מחוברת על הקדושה היא 

  (יחי ראובן)   נשארת על עמדה, ואז יעקב מפרכס לצאת.
  (כה, כד) והנה תומם בבטנה

כי לכך יצא עשו הרשע תאום עם יעקב  (בפי' על הגדש"פ)כתב הריטב"א 
יבינו כל העולם כי צדקתו של יעקב הצדיק הצדיק בבטן אחת כדי ש

ולא מכריח  ,ולא בטבע אב ואם ,ולא במערכת מזל ,מעצמו באה לו
אחר, שהרי בבטן אחת נולדו הוא ועשו, ועשו יצא לתרבות רעה 

  ויעקב הלך בדרך טובים.
גדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב וי

  )(כה, כז איש תם ישב אהלים
" היינו בקי במלאכתו, ואילו יעקב מכונה איש יודע ציד" עשו מכונה

שאל מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל במהלך  –". איש תם"
איש יודע שיחה בישיבתו 'חכמי לובלין' מדוע לא מכונה גם יעקב "

  " בהקבלה ל"איש יודע ציד"?!ללמוד
ן , מה שאין כן בתוצאהאלא מכאן שבעל מלאכה נמדד רק בהתאם ל

. בעל מלאכה שאיננו "יודע ציד" לא להשקעהתורה נמדד רק ביחס 
ירוויח כסף מעבודתו, אך בן תורה גם אם הוא רק "איש תם" ששוקד 

  ('קול דממה דקה')על התורה בשלמות ירוויח גם ירוויח!...     
  (כה, כח)ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב 

! "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו". רבותי, פרשה קשה לפנינו
געוואלד! איך לומדים כזה פסוק? מה הולך פה? יצחק אוהב את 
עשו? כלום לא ידע על רשעותו כי רבה? התשובה היא: "כי ציד 

עשו רימה אותו, וכך אמרו חז"ל במדרש (תנחומא פ'  –בפיו" 
 היה צד את יצחק הצדיק –תולדות סי' ח'): "מהו 'כי ציד בפיו' 

בפיו... כשהיה בא עשו מן החוץ, היה אומר לאביו: 'אבא, המלח 
מהו שתהא חיבת במעשר?' והיה תמה יצחק ואומר: 'ראה בני זה, 
כמה מדקדק במצוות'. והיה אומר לו אביו: 'בני, היכן היית היום 
הזה?' והוא אומר לו: 'בבית התלמוד, לא כך הוא הלכה מן כך וכך, 

', ומתוך דברים אלו הוה צדו בפיו, על כן לא כך אסורו, לא כך התרו
אהבו". והנה, גם אם נניח שעשו שאל את אביו שאלות של חכמה, 
כלום אפשר לרמות את יצחק אבינו?! במושגים הילדותיים שלמדנו 

ר ועשו בא ומספר לו ספורים... אפילו ובחיידר, הבנו שיצחק היה עו
  לילד בחידר לא יפה לומר כזה פשט... 

ויטאל מספר על האר"י הקדוש, שפעם הלך ברחוב ובן רבי חיים 
אדם נגע בו. האר"י נתן צעקה: "אוי ואבוי, היהודי הזה טמא אותי!" 
התברר שבאותו לילה עבר הלה על חיובי כריתות. נו, אם האר"י 

את יצחק אבינו  –הקדוש היה יכול לדעת על אדם שעבר עברות 
ם קצת חוש ועם מעט אפשר היה לרמות?! אפילו בדורינו משגיח ע

הבנה בכוחות הנפש, אי אפשר לרמות. הוא יודע בדיוק איזה בחור 
 צדיק ואיזה צבוע, ורק עושה את עצמו 'צדיק'. בישיבות כולם יודעים...
צריך להבין, אפוא, מה כונת הדבר שעשו מצליח לרמות את יצחק 

  אביו, הצדיק הגדול, ולגרום לו לאהוב אותו. קושיא גדולה מאוד.

  
הקשה אבל ברוך ה', חז"ל גילו לנו את התשובה. הזוהר הקדוש 

קושיא מעין זו: איך יתכן שיצחק לא ידע ממעשיו הרעים של עשו, 
לא היה יכול לברך  –הלא השכינה היתה עמו כל הזמן, שאם לא כן 

את יעקב!. אלא ודאי הברכה היתה צריכה להגיע מיצחק ליעקב 
הוא מברך את עשו. שיחשוב  באופן שהוא לא ידע שזה יעקב, אלא

כך היה צריך להיות. למה? "סוד ה' ליראיו", אבל מן השמים סובבו 
  (יחי ראובן)  שיצחק לא ידע ממעשי בנו עשו.

  (כז, א) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו
  לעבודת כוכבים" (רש"י) בעשנן של אלו, שהיו מעשנות ומקטירות –"ותכהין 

כהו עיני רבקה? וביאר דרבקה היתה בתוספות השלם מקשה למה לא 
מלומדת בעשן ע"ז בבית בתואל אביה. מקשה תוס' זמן רב עבר מאז 
שהיתה בסביבת עשן עבודה זרה. ועוד שלא היתה אז, אלא בת ג' 

  שנים כשהלכה מבית אביה. ונשארים בצריך עיון.
רואים פלא פלאים מה כוחה של השפעה. שיצחק נתעוור מעשן זה 

(שהרי עה"פ "ויעתר ה' לו ולא לה" דרשו תה רחוקה מדרגתו ורבקה שלא הי

 חז"ל מפני שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, משמע שלא היה

ובכל אופן רבקה לא  הכי היתה תפלתו נענית) חילוק גדול במדרגתם דאם היה משום
הושפעה כלל מעשן עבודה זרה, כי לפני עשרות שנים בהיותה 

ת פחות מבת ג' נכנס לה עשן עבודה זרה לעינים, לכן כבר לא תינוק
  הושפעה כלל. 

  (לתתך עליון)    עד כמה יש להזהר מהשפעה שלילית אפילו בגיל רך.

  (כז, יב)והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה 
  "מתעתע" פרושו: "צודרייטר", משוגע...

, ליד דוכן הירקות, וגונב נתבאר לעצמינו שרואים בחור הולך ברחוב
משם קילו בננות. מבררים מי זה, ומתברר שמדובר בג'וליק [הפרחח] 
של השכונה, הגנב הידוע. אין שאלות למה הוא עשה זאת. הוא עשה 
  זאת כי הוא גנב, ברור. כולם מכירים אותו. צריכים לקרוא מיד למשטרה.

ור פיינער, אבל אם רואים שהבחור ש'סחב' את קילו הבננות הוא בח
ירא שמים, עם כל המעלות שבעולם, כולם תמהים: מה קרה לו? הרי 
הוא לא גנב, הוא ערלעכער, מה פתאום יעשה מעשה שכזה? כנראה 

  שהוא השתגע. במקרה שלו לא צריך משטרה, צריך פסיכיאטר.
אמר יעקב אבינו: אם אבא ישמע שעשיתי כזה דבר, לבשתי את בגדי 

הוא ישאל: מה קרה לו, מדוע הוא עשה  עשו ובאתי אליו מחופש,
כזה דבר? כנראה שהוא השתגע וצריכים לקרוא לפסיכיאטר... תהיה 
לו כזו עגמת נפש גדולה! בסוף הוא יראה שלא השתגעתי, ואז ישאל 

"והבאתי עלי קללה  –אותי: אם כך, למה גרמת לי כזו עגמת נפש? 
  )(יחי ראובןולא ברכה".    

  (כז, כב) ם ידי עשוהקול קול יעקב והידיי
אמרו צדיקים בדרך צחות: מכאן רמז ל'שעון מעורר' בבוקר: ה'קול 
קול יעקב' זהו צלצול השעון שמעיר את האדם על מנת שילך ללמוד 

אלו הידיים שמכבות את השעון  –ולהתפלל, ו'הידים ידי עשו' 
  שיוכל להמשיך לישון בנחת.

  (כז, לה) בא אחיך במרמה ויקח ברכתך
בא בחכמת תורתו. ויקח  –בא אחיך במרמה פליאה:  ן מדרשזה לשו
  ". והוא פלאי!הוציא אפיקומן והראה לו –ברכתך 

ביאר הגאון רבי שרגא פולק זצ"ל, רב בק"ק וייטצן הונגריה: יעקב 
צחק אבינו דאג שמא יכנס עשיו אחריו, ויביא גם הוא מטעמים. י

  אבינו יאכל מהמטעמים ומי יודע מה יתרחש עם הברכות שניתנו לו?
והנה מובא ברש"י (כז, ט) מחז"ל ששני גדיי העיזים שהכין יעקב 
היו, האחד לקרבן פסח והשני לקרבן חגיגה. לפיכך התחכם יעקב 
ונתן ליצחק גם אפיקומן, ומכיוון ש"אין מפטירין אחר הפסח 

צחק לסעוד ממטעמיו של עשיו! זהו אפיקומן", ממילא לא יוכל י
בא בחכמת תורתו. ויקח  –שאומר יצחק לעשיו: בא אחיך במרמה 

   (מוסף ש"ק יתד נאמן)הוציא אפיקומן והראה לו"...    –ברכתך 
  

  היה כמו טלית? מי                         

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  איך היתה נראית התפילה של החזון איש –ויעתר יצחק לה'  

ג מה היא תפילה, ומה היא דבקות בתפילה, נספר כאן את ששמענו מהרה"ג רבי אליעזר רוט, ששמע מהגאון רבי יחזקאל כדי לקבל מוש
ברטלר שליט"א, מוותיקי תלמידי החזון איש זצ"ל. סיפור זה מקבל אור אחר במיוחד לאור העובדה שהגר"י ברטלר אינו מורגל בסיפורים 

לך השנים סיפורים ועובדות על גדולי הדור ההוא. כשהגר"י ברטלר מספר צריכים להאזין במלוא כגון דא, ומקורביו לא שמעו ממנו במה
  תשומת הלב. 

הרב רוט מספר שאת הסיפור דלהלן סיפר הרב ברטלר כאשר יהודי אחד בא אליו והתבטא על ת"ח פלוני שדרגת הדביקות שלו בתפילה 
  היא כמו של החזון איש.

ל להסתובב בחדר אנה ואנה, כמי שאינו מוצא מרגוע לנפשו, ורק לאחר כמה דקות פנה אל הנוכחים בחדר , החברטלר קם ממקומו הגר"י
הגר"י ברטלר חזר על  –ואמר: 'כיצד אפשר לומר שהת"ח ההוא מתפלל כמו החזון איש? האם יש לכם מושג כיצד התפלל החזון איש'? 

  כם כיצד היתה נראית תפילתו של מרן זצ"ל'.הדברים הללו מספר פעמים, ואחר כך הוסיף 'בואו ואספר ל
אל המנין של החזון איש, בו התפללתי, הגיע אדם עם שאלה של פיקוח נפש. מרן עמד אז באמצע שמונה עשרה, ונאלצו להפסיקו 

ל מרן ויפסיקו מהתפילה, כדי להשיב על השאלה החמורה. בני החבורה נתנו את עיניהם אל הגאון רבי שמר'ל גריינמן זצ"ל, כדי שייגש א
מתפילתו. והנה הגר"ש ניגש ודופק קלות על גבו של מרן, אבל החזון איש ממשיך להתפלל, ואינו מרגיש מאומה. הגר"ש ממשיך להקיש 
על גבו של מרן, ומדי פעם דופק חזק יותר, ומהר יותר, אבל החזון איש אינו מגיב, אינו מרגיש מאומה, וממשיך להתפלל בדביקות רבה. 

הגר"ש גריינמן כך, ממשיך הגר"י ברטלר לספר, לא היתה לו כל ברירה אלא לאחוז את החזון איש ולהרימו מעט מעל הקרקע, משראה 
מה -כדי לעוררו מהדביקות המופלאה שבה היה מצוי. רק משעשה כך, 'התעורר' מרן זצ"ל, אבל גם לאחר מכן עוד היו צריכים להמתין זמן

  היה לשמוע את השאלה.עד שהחזו"א 'חזר לעצמו' ויכול 
ברצוני לומר, המשיך הגר"י ברטלר, שאמנם יש אנשים החיים עמנו כיום, שביכולתם לעבוד על עצמם ולהגיע למדרגות שכאלה בתפילה, 
אולם מעלתו הגדולה של מרן זצ"ל התבטאה בכך שלמרות היותו עסוק עם הציבור, ואנשים פקדו את ביתו מבוקר עד ערב, דבר שהיה 

  (ברכי נפשי)    טריד את מנוחת הדעת שלו, למרות הכל היה החזון איש בדרגה כה גבוהה בתפילתו.אמור לה

  
  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"אמעניני הפרשה שו"ת 

  : "ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים" למה נתן לו לחם, דבר שלא ביקשו?שאלה
מברכים על השלקות, היינו פירות שבישלם, ואמנם נפסק לברך בפה"א אבל יש בזה  : יש מחלוקת בגמרא ברכות (לח:) איזו ברכהתשובה

  מחלוקת בגמ', ולכן נתן לו לחם שיפטור העדשים בברכת הלחם.
  : "וצודה לי ציד וגו'" איך תמיד אכל יצחק מעשיו, הרי שחיטתו שחיטת מומר, ואף שלא ידע אבל אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים?שאלה
  ' (עירובין ס"ט.) מבואר שאם מתבייש לעבור עבירה בפרהסיא לפני אחד, אינו מומר, וכאן היה מתבייש מיצחק.בגמ :תשובה
  : הא בגמרא (קידושין י"ח.) אמרו על עשו "ישראל מומר שאני"?שאלה
דיק, ואף שסוף סוף נכשל, לא היה : היה מומר לתיאבון ולא להכעיס, ויש דינים בזה לענין רשות בעירוב ועוד. עוד י"ל, כי הרי חשבו לצתשובה

  (וע"ש ברבינו חננאל וביד רמ"ה), זה בבחינה מסוימת. (סנהדרין ל"ח:)הנה גם על אדם הראשון כתוב כן  –עובד ע"ז ושחיטתו כשרה, ומה שאמרו בגמ' שכפר בעיקר 

  סתירה, ולמה החליט שזה יעקב וכנאמר "ויברכהו"?: "הקול קול יעקב והידים ידי עשו" הרי אם הקול קול יעקב והידים ידי עשו, א"כ זו שאלה
: שמעתי לתרץ מהר"ר זלמן ינקלביץ ז"ל שעשו הבין שיעקב ירצה ליטול הברכות, ומסתמא ידבר יעקב כמו עשו, ולכן סיכם שהוא ידבר תשובה

  הם ב' סימנים שזה עשו. –כמו יעקב, וא"כ ידים ידי עשיו והקול קול יעקב 
  יקום אבי" ולא אמר כיעקב "קום נא", כמו שפירש"י (כז,כב)?: אם כן למה אמר "שאלה
  : לא בכל דבר היה יכול לחקות (נאך מאכען) את יעקב.תשובה
: "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" כתב ה"כלי יקר" שרצה שיתקרבו ימי אבל אביו כי אבל אסור בת"ת ולא תהיה לו זכות שאלה

  ב הרי גם באבל יש ת"ת שמותר לו ללמוד, וכיון שכן שוב תגן לו זכות התורה?התורה שתשמור ותגן עליו. וצ"
: אבל אסור בת"ת, ומה שמותר לו ללמוד היינו משום שהוא לצורך, והוי כמו ת"ת של נשים שלומדות כדי לידע לקיים, ואין זה ת"ת תשובה

  משום מצות ת"ת, וזה לא סגי שתגן עליו זכות התורה.
  די בסתם תורה לשמירה, אלא צריך לימוד בעומק העיון, וזה ליתא בלימוד בדברים הרעים?: גם י"ל שלא שאלה
: גם באבילות אפשר ללמוד בעומק העיון הנך דברים. אבא זצ"ל סיפר לי שאמר למרן החזו"א בשם ה"ברכי יוסף" שמותר ללמוד תשובה

   דרך שיחה)( אין זה נקרא ללמוד! –ואמר החזו"א: לא יתכן דבר כזה, בלא עיון  "ל והט"ז],[ועי' במ"ב סימן תקנ"ד סק"ד בשם מג"א מהריבאבילות רק שלא בעיון, 

                          
           ש"ח כל חודש  50או לקבל  ש"ח. 2- ש"ח כל חודשיים כשבכל פעם הסכום עולה ב 100לקבל  מה תעדיף ?                      

  ?בר את בחירתך והסבר מדוע בחרת בההס חצי שקל.- כשבכל פעם הסכום עולה ב

  כתובת מגורים. . כתיבת3לתושבי פ"ת.  . אך ורק2. שתי החידותעל  . בתשובות1 ניתמותלהגרלה  : כניסההודעה חשובה לפותרי החידות
  קובי ריימן נ"י  שם הזוכה:. הבית מספר לדלת :תשובה לחידה משבוע שעבר

  

  משפחת שטיין להולדת הבת          משפחת רוטלוי להולדת הבן            משפחת ספיר לאירוסי הבת  מרכז העיר:

  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותקריינדלר  –ת קצבורג ומשפח         נינהמשפחות בוסו להולדת הבת הנכדה ה

  לעול תורה ומצוות ת פיק להכנס הבןמשפח       להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות (מרכז העיר)  איזנשטיין – : משפחות הורברגגני הדר

 חת שיש לנשואי הבתמשפ        להולדת הבן הנכד מרכז העיר)(גוז –משפחות גוטליב        להולדת הבת הנכדה    (מרכז העיר)משפחות שכטר
  להולדת הבן הנכד שטראוס – משפחות פכטוביץ      להולדת הבן הנכד   ברודמן  –משפחות זריצקי 

  ללא עלות בסבסוד היחידה לחינוך חרדיהשירות  23:00מכניסת השבת ועד לשעה  24ברחוב פנקס  גוי ממוקםה מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה גוי של שבת
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
כוחו של " אוה וחשיבותו כוחו כל שהרי, קללה מין היא" זקנה"ה התוהו בעולם
 הוא וכבר, בו נשאר מה ליום מיום ורפה והולך, דםהא נזדקן ואם "האדם
 רב פעם היה .לעצמו מקום מוצא ואינו", הסופדים בשוק וסובבו"ה את מרגיש
 שובה ושבת הגדול שבת דרשת ועל, לדרוש יודע היה שלא עיירה באיזו אחד
 אבל, להתכונן אפשר זה לכל ואמנם, חדשים וחמשה כארבעה במשך עמל היה
 עשה מה? להספידו וצריך החשובים הבתים מבעלי אחד ימות אם יעשה מה
 ונפלההיום ויהי... עדיין החיים הבתים בעלי על הספדים לכתוב התחיל, הרב

 שלפתע עד, הבית מן הכלים כל את במהירות להוציא והתחילו, בעיירה דליקה
 ראו המה '.וכו' וכו... געציל' ר על... חיים' ר על הספדים ברחוב מתפזרים ראו
 אל האדם הולך כי" אומר הכתוב באמת אבל.הרב את ופיטרו אסיפה ועשו
, עולמו לבית הולך כבר האדם ,חי בעודו..." בשוק הסופדים וסובבו עולמו בית
 כן ולא !והתוהו ההבל בעולם הזקנה ערך הוא כך ...הרב מן השוטים רצו ומה

 זמן כל חכמים תלמידי. "הזקנה ימי את העריך הוא, אבינו אברהם כשבא
 כל אתלבלות הם יכולים'). א, ב"קנ שבת" (בהם מיתוספת חכמה שמזקינין

 והולכים, מתווספת ודעתם העונג את להם יש, העבודה ועל התורה על ימיהם
 שכפרה זקנתינו אשרי" הזקנים אמרו השואבה בית בשמחת .ליום מיום וגדלים

, החיים מן האדם לומד ונסיונות דברים הרבה כי –') א, ג"נ סוכה" (ילדותינו את
 דברים הרבה. העולם של באספקלריא ומביט, יותר רואה הוא הזקנה ידי על

 .הבל הם כי רואה ועכשיו – השחרות בימי, נעוריו בימי אחריהם להוט שהיה
 ז"פ דף מ"ב( ל"חז שאמרו כמו, העולם לכל אבינו אברהם של הלימוד היה זה

                          (הרב אלישיב זצ"ל)".קנהיז הוה אברהם  משבא" )א"ע
 

 קשי אנשים גם. לכול פתוח בית היה ל"זצ שיינקר ישראל רבי הגאון של ביתו
 עם אלמנה אשה ישראל' ר הביא פעם. רצויים הם כי הרגישו נפש ומרי יום

 מטפל כשהוא בביתו דרו תקופה ובמשך כל בחוסר שואה ניצולי יתומים שלשה
 בעיה. בביתו להתאכסן מכרים כמה הגיעו אחד לילה .צורכם לכל ודואג בהם
 שהיות כל ללא. בבית המיטות ממספר גדול היה האורחים שמספר היתה אחת
 על חורף מעיל פרש ולעצמו לאורח מיטתו את והוציא לחדרו ישראל' ר נכנס
 לביתו מקרר להשיג ישראל' ר הצליח מסוימת בתקופה...שנתו את ונם הארץ
, באומרם שמחו מקרר שיש וראו שנכנסו שכנים. ימים באותם נדיר שהיה דבר
 הסכימו רעייתו ישראל 'שר וכמובן שלכם במקרר להשתמש נוכל אנחנו גם

 עופות עם ילדיהם את שלחו אחרים, בידם בשר עם באו נשים. בשמחה
  מהמקפיא חמישי ביום העופות את להוציא שיזכרו בקשו ולעמים מהאטליז
 המשפחה שלבני עד במוצרים התמלא והמקרר מתלכלך היה הבית... שיפשירו

 אנחנו כמה: אומר היה ישראל' ור .שלהם דבריהם את להכניס מקום היה לא
 ולהקל שכזה חסד לעשות שנוכל אפשרות לנו נתן ה"שהקב לשמוח צריכים
 ) לב חכמת. (שלהם מהקושי משפחות על מעט

  
 הרה״ג עם ביחד בלידא ישיבה ראש הייתי סיפר זצ״ל ניימאן יעקב רבי הגאון
 לי סיפר,בתורה גדול, ראדין תלמידי מבחירי היה הוא. הי״ד שמוקלר מרדכי
: חיים החפץ לו אמר, במסחר לעסוק ורצה יהנדונ הרבה קיבל חתונתו שאחרי
 יש אם, במסחר - לעסוק ורוצה התורה עסק לעזוב ורוצה מתחתן תורה כשבן

 כי, ישיבה ראש או רב להיות עצה לו יש אז, מיד שלו הנדוניה מאבד מזל לו
 שמאבד עד זמן הרבה לוקח זה אז, מזל לו אין אם אבל, ללמוד יודע הוא עדיין
 חיים החפץ אותו בירך לכן משניהם ריק ונשאר שלמד מה שכח וכבר נדוניה
 כל איבד הראשון במסחר היה וכך. תלמודו ששוכח לפני הנדוניה יאבד שתכף
  )(בית ומנוחה.מצוין ישיבה ראש ונהיה הכסף

 
, לתלמידים ישיבה לפתוח לו הציעו שמקורביו מסופר מסקולען ר"האדמו על
 עזובים לילדים חנוך בתי רשת ליסד העדיף אלא, כן עשה לא הוא אך

 את". לאברהם חסד" השם תחת, ישראל בארץ החדשים העולים ממשפחות
 ילכו הבחורים, מאומה יקרה לא ישיבה אפתח לא אם: "באמרו נימק מעשהו
 סקולען בישיבת ילמדו אם הבדל אין עולם של ולרבונו, אחרת בישיבה ללמד

 בארץ' לאברהם חסד' המוסדות את אפתח לא אם כן לא... אחר במקום או
 השמאל אנשי של למוסדות, וחלילה חס, טרף יפלו העזובים והילדים, ישראל
 )החסידות מעולם תורה מרביצי". (החילוני

   

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְתֹרֲצצוּ  ִנים ַוּיִ ִקְרבָּ  ַהּבָ ן ִאם ַוּתֹאֶמר הּ ּבְ ה ּכֵ ֶלךְ  ָאֹנִכי ּזֶה ָלּמָ ' ה ֶאת ִלְדֹרשׁ  ַוּתֵ

 היה ועבר שם ישיבת - תורה תלמוד של מקום ליד עוברת היתה שרבקה(
 מפרכס עשו היה, זרה עבודה בית לפני וכשעברה, לצאת מפרכס יעקב
 שרוי שאדם ימים לך שאין: אומרת) ב,ל( דף נידה במסכת הגמרא. לצאת
 את ומלמד מלאך ובא, אימו ברחם נמצא שהאדם הימים מן יותר בטובה
 מפרכס יעקב היה מדוע להקשות יש מכאן.  כולה התורה כל את התינוק
 החתם אמר'? ה מלאך עם התורה כל את עכשיו לומד הוא הרי, לצאת
 לשבת אותו מעניין לא כי, זרה לעבודה לצאת רוצה עשו: ל"זצ סופר
 הוא הרי? לצאת רץ יעקב למה אבל. אמו ברחם המלאך עם תורה ללמוד
 של במחיצתו להיות רצה לא הוא כי: וביאר'. ה מלאך עם ולומד יושב
ֵכן ַהְרֵחק):"א,ט( נתן דרבי באבות במשנה שכתובכמו, רשע ָ  ְוַאל, ָרע ִמׁשּ

ר ְתַחּבֵ ע ּתִ . הרשע עשו עם לשהות מאשר מלאך עם ללמוד לא עדיף". ָלָרׁשָ
 

ִפיו  נאמר יצחק אצל מדוע מדובנא המגיד שאל: ַיֲעֹקב ֶאת ֹאֶהֶבת ְוִרְבָקה ּבְ
 ותירץ? הווה בלשון -" אוהבת" נאמר רבקה ואצל, עבר בלשון -" ויאהב"

 היום ונקבע לקהילתם חדש רב חיפשו אחת עיר בני: משל י"עפ כדרכו
 אנשים שני הגיעו והנה. מועמדותם את להציע המעונינים כל יבואו בו

 ס"בש וגדוש מלא חכם תלמיד באמת האחד. ומכובדים פנים נשואי
 מלאכת את למד לא שעדיין בו יש קטן חסרון רק. ואגדות דרשות ופוסקים
 כלי הוא אך, עליון בחסד ונואם מרצה השני לעומתו... והדרשה ההרצאה

 ונוהג מאחרים ודרשות תורה חידושי מעט ששמע אלא, עצמו מצד ריק
. רב הוא ביניהם ההבדל... הדברים את חידש עצמו הוא כאילו במרמה

 מיום יגדל שכבודו הרי, הקטן חסרונו אף על האמיתי חכם שהתלמיד
 את יקחו אם כן לא. בתורה גדלותו את וידעו יכירו עת בכל שהרי, ליום
 את הקהל לפני לומר כשיסיים הרי, רב בכשרון הוא שנואם אף השני
 הוא כן. ויפחת ילך כבודו ואדרבה... דבר לומר ידע לא שוב שמע אשר
? ומדוע, עבר בלשון, עשיו את יצחק" ויאהב" נאמר ביצחק: הנמשל גם
 ואהבתו כבודו כן ועל, בדבריו ומרמהו אותו צד שהיה" בפיוציד כי"

, יעקב את" אוהבת" נאמר רבקה אצל ואילו. ליום מיום בעיניו פוחתים
 היתה התורה בלימוד קולו את שומעת שהיתה ככל כי. הווה בלשון

 .שאת וביתר יום בכל אהבתו על אהבה מוסיפה
 

ר ְוָהָיה ֲאׁשֶ ִריד ּכַ אֶרךָ  ֵמַעל ֻעּלוֹ  ּוָפַרְקתָּ  ּתָ  כזאת עלה איך יפלא לכאורה: ַצּוָ
 יש הלא, עלו יפרוק, תריד כאשר מיד עשו את לברך אבינו יצחק בדעת

 להם ויש, בתורה ולהגות השם לעבודת וחפצם מגמת אשר אדם בני
 מעבודת תטרידהו אשר, הפרנסה ועול הזמן טרדת מחמת גדולות מניעות
" והיה"צער לשון" ויהי" שנאמר מקום כל בגמרא דאיתא נראה אך. השם
 יהיה אם היינו",   תריד כאשר והיה, "אבינו יצחק כוונת וזה. שמחה לשון
 בעבודת ובהתרשלו, שכמו מעל התורה עול בהסרת שמחה הישראל לאיש
 לאדם שיהיה זמן כל אבל". ופרקת"  אז, שמחה לשון" והיה" וזהו, השם
 אזי, בתורה להגות יוכל שלא השם בעבדות יקצר אשר על ויאנס צער
 )ל"מהרי לקוטי. (ל"כנ, וחלילה חלילה עליו לקטרג פה פתחון שום לו אין
 

ו ַוּיֹאֶמר ִלּבוֹ  ֵעׂשָ  מה מפני :ָאִחי ַיֲעֹקב ֶאת ְוַאַהְרָגה ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרבוּ  ּבְ
 אסור ואבל היות אלא? אביו של אבלו ימי עד מזימתו את עשו דחה

 בברכתו אמר ויצחק, לב״ משמחי ישרים הי ש״פקודי משום בתורה לעסוק
 ״ופרקת אזי בתורה ישראל עם יעסקו שלא שבזמן תריד״ כאשר ״והיה
 ולא בתורה יעקב יעסוק כשלא יצחק של אבלו שבימי עשו חשב, עולו״
 )האלשיך(. אחי״ יעקב את ״ואהרגה לו יוכל אזי ,עליו המגן דבר לו יהיה

 
 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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 ולא היה  בשמו לו קראו מנומסים בלתי בתים בעלי שכמה בקהילה רב היה
 ש״ישראל״ ידוע הלא: השיב הרב? לבזיון לו זה אין האם, שאלוהו. ״רב״ בשם
 אלא מופיע לא התורה בכל זאת ובכל ״יעקב״ משם מכובד יותר כינוי הוא
 לו קרא ״ישראל״ ואילו הצדיק אביו לו קרא ״יעקב״ כי, וההסבר. יעקב שם
 קראו ״רב״ ושם הצדיק הגאון אבי לי קרא שלי השם את כן כמו. עשו של שרו
 ...עליי חביב יותר מה אז, הארץ עמי ביניהם , בתים בעלי סתם לי
 
 
 
 

 ינחם המקום: "אנו מדגישים מדוע להבין יש: אומר היה ל"זצ רוזובסקי ש''הגר
, כן ואם, המנחמים על מוטלת הניחום מצות הרי]מן השמים תנוחמו)[",אתכם

 יש .האבל את מנחמים עצמם שהם יאמרו שהמנחמים, לכאורה היה הראוי מן
 תמותה בן שכן", ינחם המקום" דווקא שאכן באה ללמדנו זו שהדגשה לומר
 לא לעולם לפיכך הזולת של והצער השבר גודל את נכונה לאמוד מסוגל אינו
, ה"שהקב אנו מדגישים כן על, חברו של לבו שבר לרפא וכיצד לנחם במה ידע

 השבר שיעור מהו נכונה ויודע המכה נותן שהוא, עולם של מקומו, המקום
 .לנחם יכול הוא רק, היגון וכובד

 
 
 
 

 ל"חז. התורה לימוד להיות צריך כיצד להבין צריך, הלימוד חיוב עצם ומלבד
 בשמיעת, בתלמוד,דברים ושמונה בארבעים נקנית התורה: )ו אבות( אמרו
 לכל. התורה ללימוד ראשוניים תנאים הם ואלו', וכו ביראה, באימה', וכו האוזן
 לומדים כיצד סדר יש מקצוע לכל. אותה להשיג כיצד האופנים ישנם חכמה

 מכל בזה שונה התורה אמנם.תנאים יש התורה להשגת וגם, אותו ורוכשים
 ורוצח גנב שהוא מי גם. האדם לחיי שייכות אין החכמות לכל. החכמות שאר

 או מהנדס, רופא הוא, החכמה את יודע הוא, מסויימת חכמה הלומד
 לתורה אך, המקצוע לו ויש, אדם לבן כראוי נוהג שאינו פי על אף, מתמטיקאי

 בעל שאינו ומי, טובות מדות שצריך, אותה לקנות כדי הנדרשים תנאים יש
 יכול אינו הוא, מושחת או כבוד בעל, גאוה בעל שהוא כגון, טובות מדות
 על טובות מדות בעלי היו וכולם, אחרים וזקנים רבותי את ראיתי.למדן להיות
 הענוה. הרחמים במדת, ההטבה במדת נהגו, להיות שיכול טוב היותר הצד

, אחרות בחכמות מלומדים אצל כן שאין מה, פניהם על נסוכות היו והיראה
 ומדות גאוה בעלי באישיותם נשארו אך, בחכמה גבוהים להשגים שהגיעו
 והפרופסור, גדול לפרופסור נכדי עם הלכתי שנים כמה שלפני ספרתי. רעות
 שומעים שאין או, הדברים בתוך פרט איזה לברר צורך יש, שמצוי וכפי, דיבר
 דיבורים -! מדבר הפרופסור עכשיו! שתוק - צעק הוא, וכששאלו, טוב אותם
 מהחזון, ינסקי'גרודז עוזר חיים רבי או חיים מהחפץ, מרבותינו שמעתי לא כאלו
 )זצ"ל הרב שך( ...מבריסק מהרב או איש

 
 
 
 
 

 תורה ספר להוציא צריך, בספר תורה פסול נמצא אםהדין הוא ש שאלה:
 ? יוציא לאש איך יתכן, ראח

 וקורא חוזר שהמפטיר, המפטיר קריאת באמצע הפסול נמצא אם תשובה:
   .אחר תורה ספר מוציאים שלא הוא הדין השביעי שקרא מה

קמנומסיםבלתיבתיםבעליכמה
השיהרב? לבזיוןלוזהאיןהאם, ו

בכלזאתובכל״יעקב״משםובד

מדגימדועלהביןיש: אומרהיהל
מוטלתהניחוםמצותהרי]תנוחמו)

עצמםשהםיאמרושהמנחמים,ה

.לנחםיכול

להיוצריךכיצדלהביןצריך, לימוד
דבושמונהבארבעיםנקניתתורה

ל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

י ם' הָאַמרֶאְתֶכםָאַהְבּתִ הַוֲאַמְרּתֶ ּמָ נּוּבַ וָאחֲהלֹואֲאַהְבּתָ ְלַיֲעקֹבֵעׂשָ
, זצ״ל בלוי זאב מרדכי רבי, הוותיק המלמד :ַיֲעקֹב ֶאת ָוֹאַהב' ה ְנֻאם
 עד וחשוב מאלף מסר זה בסיפור ויש, רבו בשם מופלא סיפור סיפר
 בבית החינוך שאם כך על בעיקר המצביע, חינוך בענייני מאוד
 זה בבית שגדל הילד של הרוחני שעתידו הרי, איכותי באופן נעשה
 הימנחת בעל שהגאון העיד בלוי הרב של רבו.מובטח יותר הרבה
 היושב אדם לפניו וראה, ברכבת פעם נסע, ממונקאטש אלעזר׳
 ראה הגאון. ואוכלו, דבר־אחר בשר עם כריך המוציא, ממולו בספסל

 לאכול לך אסור, ״יהודי ההוא האדם על וצעק, נעשה אשר את
 על שתמה כמי, בפליאה אלעזר׳ ב׳מנחת הביט הנוסע! חזיר״

 לאכול לי מותר ולכן, יהודי ״אינני; לו ואמר, מפיו שיצאה ההערה
 עוד הופצו שלו ההלכה שפסקי, האדיר הגאון אבל!הזה״הבשר את

, בשנית ההוא האדם אל פונה, כולו היהודי העולם ברחבי בחייו
, הוא אף מתעקש, והוא! חזיר״ תאכל אל, ״יהודי: לו ואומר וחוזר

 בפעם לו אמר ממונקאטש כשהגאון, אבל...יהודי שאיננו ומצהיר
בשר־ את שאכל האיש... משהו קרה, חזיר יאכל שלא השלישית

 אל ניגש, החוצה הבשר את והשליך, הרכבת חלון אל ניגש החזיר
 איך לדעת וביקש, בבכי רץפ, יהודי הוא שאכן בפניו והודההגאון
 נפגש אני "אכילתך בשעת עליך הסתכלתי".כיהודי לזהותו הצליח

 וכיצד, יהודי שאני לי אמר לא מהם אחד ואף, אנשים הרבה עם
 ה׳מנחת. הגאון את האיש שאל -? יהודי׳ שאני לראות הצלחת
 לי היה ׳די: לו ואמר, בחום חיבקו, היהודי של בידו אחז אלעזר׳
 שהינך לדעת כדי, הבשר את שאכלת בעת בהתנהגותן להביט
 הגאון לו הסביר, הדברים פשר את הבין לא משהאיש! יהודי׳

 הויניחנ פרוסה ישוך ש׳לא אומר ),י׳ הלכה ק׳׳ע סימן, חיים אורח( שהשו׳׳ע
 ׳מפני, ברורה המשנה שמביא כפי, הוא והטעם. השלחן׳ גבי על

 לפיו ומכניס, הלחם בכריך הנושך אדם, דהיינו.לבריות׳ שנמאסה
 את בכך ממאיס, השלחן על הפת שארית את ומניח, החתיכהאת

 נהגו, ההוא לאיש והסביר הגאון המשיך, ולכן. לצידו היושב חבירו
 את בסכין חותכים הם, לחם אוכלים הם אשרכש פולין יהודי

 עצמו והלחם, לפיהם אותה רק ומכניסים, לאכול שברצונם החתיכה
 שלא, כיוצא בזה וכל, תפוח באכילת גם מקובל הדבר.׳נקי׳ נשאר
 כך. בסכין הראויה החתיכה את חותכים אלא, עצמו בתפוח נוגסים
 שהתנהגו ואבות־אבותי אבותי את גם זוכר ׳ואני, פולין יהודי נהגו
 את שסיפר בעת, שליט״א זילברשטיין הגר־־י ציין, כך־

 אמר, הדבר־אחר פשר את אכילתך בשעת עליך הסתכלתי.הדברים
 דהיינו, כזו בצורה אוכל אתה שגם וראיתי, לאיש אלעזר׳ ה׳מנחת

 את לעצמך וחתכת, בידך סכין אחזת אלא, עצמו בכריך עסתל שלא
 שאתה בבירור לדעת כדי לי הספיק זה.לאכול שרציתהחתיכה

 בסימן ההיא ההלכה קיום את הוריך אצל ראית בודאי ובכזה, יהודי
! שכזו בצורה יתנהג שגוי יתכן לא. כך מתנהג אתה גם ולכן, ק־׳ע
 והוא, ויציב אמת הם הגאון של דבריו שכל והתוודה הודה האיש!יתכן לא
 את שפקדו והמצוקות הצרות תוקף ובגלל, דבר לכל יהודי בבית גדל אכן
, שהתדרדר לאן והתדרדר, שהגיע לאן הגיע, ההיא בתקופה היהודי העם
 בסימן ההלכה קיום אבל. דבר־אחר בשר אובל הוא בו למצב שהגיעעד
 מחסידיו אחד להיות הפך האיש...ממנו נשכחה לא, הוריו בביתשראה ק״ע

 בדיוק לו נגע אלעזר׳ שה׳מנחת הרגיש הוא. ממונקאטש הגאון של הנלהבים
 להישמר והלאה מהיום עצמו על וקיבל, בחייו ביותר הרגישה בנקודה
עשקראמה לחנך בשמחה)(. בשו׳׳ע ההלכות כל בקיום ולהיזהר ןהשב םשלאהואהד א עההלכותכלבקיוםולהיזהר .אחרתורהספרמוצ לחנך בשמחה)(. בשו

ש תורהפסולנמצאאםוא צ,בספר
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1 גיליון מס. 554שבת קודש  פרשת תולדות

יעקב מול עשו. יצחק מול ישמאעל. אברהם מול בני דורו. נח מול בני דורו. אדם מול הנחש. מלחמה בין רוחניות לגשמיות, בין פנימיות לחיצוניות, בין הקדושה 
לטומאה. בטבע הדברים הקליפה קודמת לפרי. היא נועדה לשמור עליו. עשו קדם ליעקב. יצא לפניו. תפקידו לשרת את יעקב. עשו מלשון עשיה, עשיה גשמית. 

ותפקיד הגשמיות לשרת את הרוחניות. תפקיד החיצוניות לשרת את פנימיות. אך כשהדברים מתהפכים, כשהחיצוניות לוקחת מלכות לעצמה, "מלכות בלא כתר", 
אז מתגבר השקר בעולם, מתגברים הבלבולים והמבוכות, האמת נעלמת ("שבעה משיבי טעם").

כשבתוך כל הצמצומים, בתוך כל הנסיונות של החיים אדם זוכה שמתגלה 
בחיות  אז  מתמלאת  הנפש  ה',  את  מרגיש  פתאום  הוא   אלוקי,  אור  איזה  בו 
מכאן  העולם.  נברא  ממש  האלה  הרגעים  בשביל  כאילו  מופלאה,  ונעימות 
הדעת  חלישות  ויצרים,  תאוות  כנגד  לעמוד  ולהתייגע,  לעמול  כוח  שואבים 

ועייפות.

כשאדם בדבקות, כשהוא מרגיש את ה', זה הגן עדן שלו בעולם הזה. הוא 
שום  כולם,  על  טובות  בעיניים  מסתכל  כלום,  לו  חסר  לא  כולם,  את  אז  אוהב 
דבר לא יכול להרגיז אותו. רבונו של עולם, מתי נזכה להיות כמו אלה שליבם 

ברשותם ונפסיק להיות כמו אלה שהם ברשות ליבם.

שמחים,  שותים,  טוב,  אוכלים  טוב,  ישנים  ה'  "ברוך  הרב:  מורנו 
נגיע  לאן  היא  השאלה  אבל  שנה!  מיליון  עד  שנה!   120 עד  נפלא,  זה 
העיקר  נגיע?  לאן  לה'  נצעק  לא  אם  נגיע?  לאן  והשתיה?  האכילה  עם 
זה הצעקות שצועקים אל ה' יום ולילה! "ויצעקו אל ה' בצר להם". כל 
האסורות,  מהראיות  לצאת  שלו,  תחתיות  מהשאול  לה'  צועק  אדם 
נמצא  וכשאדם  לה',  לצעוק  הזמן  כל  צריך  האסורות,  מהמחשבות 
בציבור הוא יכול לצעוק בשקט, "ממעמקים קראתיך ה' ", צעקת הלב 
ממעמקים. אם זכית להיות בעל תשובה אז תוכיח שאתה בעל תשובה! 
לא  יותר!  ליפול  רוצה  לא  לה'  תצעק  לה'!  צעקות  תתן  זה!  את  תוכיח 
רוצה ללכת למקומות שהייתי פעם! לא רוצה שהילדים שלי יעברו מה 
תחתיות?  שאול  בתוך  נמצא  אתה  שבוי,  עכשיו  אתה  עברתי!  שאני 
עשיו צד אותך? תצעק לה'! "אנא ה' הושיע נא". אתה לא נולדת צדיק, 
גם  יהיה  השכר  אבל  מיליארד!  פי  קשה  זה  מתחיל,  רק  עכשיו  אתה 
אתה  גדול!  יותר  יהיה  השכר  לו  קשה  יותר  שאדם  כמה  מיליארד!  פי 
צריך לצעוק עד לב השמים כי וודאי שאין לך חשק ללמוד, וודאי שאין 

ּה ִקְרבָּ ִנים בְּ ְתרְֹצצּו ַהבָּ ַויִּ

מפרכס,  יעקב  ועבר,  שם  של  תורה  פתחי  על  עוברת  כשהיא  אמנו,  רבקה 
רוצה  מפרכס,  עשיו  כוכבים,  עבודת  פתחי  על  עוברת  וכשהיא  לצאת.  רוצה 
ועשיו  יעקב  בין  להתמודדות  ברור  רמז  בקירבה",  הבנים  "ויתרוצצו  לצאת. 
וטומאה,  קדושה  וחומר,  רוח  ונשמה,  גוף  מאתנו.  אחד  כל  של  נפשו  בתוככי 
טוב ורע, פנימיות וחיצוניות, יעקב ועשיו. שתי דרכים שונות שגורמות לא אחת 

להתנגשות בחיינו.

להרגיש  להמשיך  רק  כלום,  יותר  צריכים  לא  ה',  את  מרגישים  אחד  רגע 
שולט  פה  מי  לנו  מזכיר  מתגבר,  הגוף  נעלם,  הכל  אחרי,  ורגע  הזה  הנועם  את 

בעניינים וכמה קשה לנצח אותו.

כבר במעי אמם התרוצצו הבנים וביקשו לנצח זה את זה במלחמת הנצח 
הנשמה  ואילו  הזה  העולם  את  רוצה  הגוף  לטומאה.  הקדושה  מלכות  שבין 

כוספת לתענוגי העולם הבא שזה הדבקות בה'.

אנחנו כל הזמן מתבלבלים מהקסמים של העולם הזה. יש לנו איזה דמיון 
שהתאוות זה התענוג הכי גדול אבל בסוף מבינים שזה רק למעלה, בהמשך זה 
נהיה מר. הליכה אחרי התאוות זה התאבדות רוחנית. זה להרוג את הנשמה. זה 

להפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא.

מאד,  מושך  לדבר  הזה  העולם  של  התענוגות  את  להפוך  הרע  היצר  שיטת 
התורה.  היא  הטוב  היצר  של  והתשובה  מוחשית,  ממשית,  הנאה  מציע  הוא 
בעולם  ביותר  המתוק  לדבר  התורה  את  עשה  הוא  מהתורה "תבלין",  עשה  ה' 
ויעקב גילה את המתיקות הזאת. "ויעקב איש תם ויושב אוהלים". איזה אוהל? 
אוהלה של תורה. עשיו לעומתו, רוצה את העולם הזה: "הלעיטני נא מן האדום 
האדום הזה", תנו לי חיים קלים, פרנסה טובה, איזה הנאה אני יכול לקבל מכל 

דבר.

בס"ד

שבת קודש   ג' כסלו, תשע"ז
פרשת תולדות

ן ַאְבָרָהם" (כה, יט) ה ּתוְֹלדֹת ִיְצָחק בֶּ "ְוֵאלֶּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה, זוהר בן אורית

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, יצחק צחי בן אורית, אורית 
בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

ציפורה בת חנה, שלום בן לאה,  בנימין חי בן שרה

ת.נ.צ.ב.ה
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יהודי,  כל  של  הפנימיות  בפנימיות.  מה  יודעים  לא  בעצם  אבל  הפרצוף.  את 
אור  זה  סוף,  אין  עד  שבוהק  אור  זה  ויהודי,  יהודי  כל  של  הנשמה  של  האור 

הקב"ה בעצמו.

יעקב איש תם ויושב אוהלים. הכל בסתר. כל מה שהוא עושה זה לכבוד ה'. 
יהודי, כל פעולה שהוא עושה, כל מחשבה שעוברת לו בראש, הוא צריך לבדוק 
אותה. אם היא קצת ראוותנית, קצת חיצונית, הוא צריך להזדעזע. ה' תעזור לי 
שכל מה שאני עושה יהיה בשביל הכבוד שלך, לא שלי ח"ו. עשיו לעומתו הוא 
במצוות  מקפיד  לאדם  ולהתחזות  החלקה  בלשונו  לצוד  יודע  ציד.  יודע  איש 

וירא שמים. רוצה את הכבוד שלו.

בכל  חיצוניות.  מול  פנימיות  קוהלת.  אומר  אלוקים"  עשה  זה  לעומת  "זה 
אחד מאיתנו יש קצת יעקב וקצת עשיו. גם פנימיות וגם חיצוניות זה המאבק 
מחובר  יהיה  שהוא  ולרצות  מחומר  שעשוי  אדם  בן  לקחת  כי  החיים.  של 
לאלוקים שהוא עליון כזה, זה קשה מאד מאד. זה לא דבר קל. מאד קשה. כי 
יש בעולם כל מיני דברים אחרים שלא קשורים לחבור שלנו עם ה'. כשאנחנו 
ממכשירים  כזאת,  מספרות  כזאת,  ממוסיקה  דברים,  מעוד  חיות  מקבלים 
כאלה, מכל מיני מאכלים שלא צריכים, או כל מיני דברים שנקראים חוכמות 
חיצוניות, באותו רגע מתנתקים מה'. למה זה נקרא חוכמות חיצוניות? משום 
שזה חוכמות שמטפחות באדם את הקשר אל החיצוניות ומרחיקות אותו מכל 

זיקה אל הפנימיות.

אם נסתכל על עצמנו נראה שיש לנו מספיק מה לתקן, ומספיק מה לעבוד, 
אז מה יש להתעסק עם אחרים? לבזבז זמן יקר שהוקצב לנו לתיקון של עצמנו? 
בעמים  הודיעו  בשמו  קראו  לה'  בתפילה "הודו  שאמר  אחד  צדיק  על  מסופר 
עלילותיו" ואחרי התפילה תפס את התרמיל שלו, את כל החפצים שלו, את כל 
מה שהיה לו ואמר לכולם אני עכשיו הולך לקיים את הפסוק הזה, אני עכשיו 
הולך וצועק בכל העולם "הודיעו בעמים עלילותיו" אני אצעק ברחובות תדעו 
שיש אלוקים בעולם, אני אקיים את הפסוק הזה! הוא צעד כמה צעדים וחזר 
"נזכרתי  צדיק  אותו  אמר  חזרת"?  למה  חוזר,  אתה  "מה  כולם  לו  אמרו  מהר, 
גידי  ושס"ה  אברי  לרמ"ח  להודיע  צריך  אני  בתוכי,  אפיקורסים  מספיק  שיש 
להודיע  יכול  אני  איך  אז  עצמי,  עם  עבודה  מספיק  לי  יש  האלוקים,  הוא  שה' 

בעולם את עצם האמונה כשעדיין בי לא בוערת האמונה?"

שני  עם  האדם  את  ברא  הקב"ה  הרע.  עם  הטוב  מלחמת  ועשיו,  יעקב 
שכר  ולקבל  בטוב  לבחור  בידו  הבחירה  שתהיה  כדי  רע,  ויצר  טוב  יצר  יצרים, 
טובים.  יותר  טובים  יותר  להיות  ועמלים  שואפים  אנחנו  חיינו  כל  בחירתו.  על 

לפעמים בחיים זה קורה ברגע בודד אחד. כמו בסיפור הבא:

טיפות של החיים

אני אב לחמישה ילדים. נולדתי לזוג הורים שקטים ומופנמים שגידלו אותי 
להביע  ידעו  ממש  לא  אך  מאד,  אותנו  אהבו  שהם  מאמין  אני  רבה.  במסירות 
את אהבתם. למעשה, גדלתי בצורה חלקה. מעולם לא צעקו עלי ולא הרביצו 
וכמה  הוריי,  כמו  ומופנם  שקט  ילד  הייתי  הכל  בסך   . צריך  היה  בקושי  וגם  לי, 

צרות ילד כזה יכול לייצר?!...

זה  איך  מושג  לי  אין  קשה.  אדם  בן  להיות  הצלחתי  מתי  אותי  תשאל  אל 
קרה  זה  כזה.  לאחד  הופך  הייתי  שלא  מאמין  אני  מושג,  לי  היה  אם  כי  קרה, 
בשנות הבחרות המאוחרות, וזה בא לידי ביטוי בהקפדה על כל דבר: על סידור 
שאין  ידעו  כולם  ועוד.  שמסביבי  אלה  של  הנהגותיהם  החדר,  ניקיון  המיטה, 
ממנו  לצאת  אז  להיכנס  ואם  כך,  סתם  לחדר  להיכנס  ואין  מיטתי  על  לשבת 
על  להעיר  נהגתי  ציני,  הפכתי  כן  כמו  חשבון.  בלי  אומר  והייתי  אומר,  כשאני 
הדיבור,  דרך  הלבוש,  צורת  הכל:  על  מה?  על  סרקסטי.  בהומור  ושעל  צעד  כל 
תכונות אישיות. באיזשהו שלב התחילו לפחד מפניי. תתפלא, זה לא הוריד את 

מעמדי בחברה. כנראה לחברה יש כבוד לאחד שהיא פוחדת ממנו.

בשינוי  גברת  אותה  זה  בשניה?  משתנה  אדם  מה,  להתפלל,  חשק  לך 
האדרת, זה הכל אותו דבר! אבל זה המעלה של הבעל תשובה, שקשה 
לו ללמוד גמרא, קשה לו להתפלל, קשה לו לשיר זמירות שבת, קשה לו 
ולצעוק  לצעוק  מתחיל  הוא  ולכן  שעות,  הרבה  כך  כל  בישיבה  להחזיק 
עד לב השמים. ועל ידי זה אומר הזוהר הוא זוכה ועולה למקומות הכי 

גבוהים!" 

הדרך אל הקדושה רצופה מניעות, נפילות, כשלונות, הסתרות, דרך שנראית 
של  ריבונו  מתקדם,  באמת  לא  זז,  לא  באמת  דבר  שום  מוצא.  ללא  לפעמים 
עולם עד מתי? והקב"ה עונה: אל תתייאש. תמשיך. אם תמשיך לייחל ולבקש 

ולהתגעגע אתה תגיע למחוזות נפלאים.

פה  זיווג,  במציאת  פה  נסיונות,  עובר  אדם  כל  מנסיונות.  בנוי  הזה  העולם 
נסיונות.  של  סוגים  מיני  כל  בבריאות,  בית,  בשלום  פה  בבנים,  פה  בפרנסה, 
ורק על ידי אמונה אתה יכול לעבור הכל! תאמין שהשם יודע מה שהוא עושה 
עם כל אחד ואחד! הוא עושה איתך את הטוב ביותר! תקבל את זה באמונה! 

תקבל את באהבה!

כשהנשמה מתגברת על הגוף, זה אור. כשההיפך קורה, זה חושך. הנשמה 
נמשכת אל הקדושה. משם היא באה. משם היא משתלשלת. היא סובלת יסורים 
הנשמה  את  להמליך  הטהור.  למקורה  נמשכת  היא  הזה.  העולם  בתוך  נוראים 
זה  ונפלא,  עצום  כזה  דבר  זה  בהשם  לדבוק  החיים.  של  המאבק  זה  הגוף,  על 
מה שהנשמה רוצה, לא צריך שום דבר חוץ מזה. ברגעי חסד, כשפתאום אנחנו 
זוכים להרגיש, ורוצים לבכות, ורוצים להשתפך לפניו בתוך המילים הקדושות 
של התפילה, פתאום רואים איזה נס, פתאום מרגישים את ה' בתוך כל הצרות 

שלנו, זה כזה תענוג רוחני, כל החושך שבעולם נהפך אז לאור.

זה  עליך  שעובר  מה  כל  ה',  אל  אותנו  לקרב  כדי  זה  הכל  לטובתנו,  זה  הכל 
הכל כדי לקרב אותך.

הבשורה  זאת  יצחק.  את  הוליד  אברהם  אברהם,  בן  יצחק  תולדות  אלה 
שאיתה פותחת התורה הקדושה את פרשת השבוע. אברהם הוליד את יצחק. 
אברהם זה חסד ויצחק זה דינים, גבורות, פחד יצחק. כלומר גם הדינים הקשים 
לך,  יבש  לך,  טוב  לא  לך,  קשה  עד).  (ליקו"מ  גדול  חסד  בהם  מלובש  האלה, 
אליו.  מתחננים  ממנו,  מבקשים  אתו,  מדברים  אליו,  פונים  לעולם,  בורא  יש 
זה המהלך שהקב"ה מוביל ואתה צריך להאמין באמונה שלמה שזה לטובתך. 
"ומשה ניגש אל הערפל אשר שם  האלוקים". שם, בתוך החושך, בתוך הערפל, 

בתוך ההסתרה, שם נמצא ה'.

כל המטרה של הקב"ה שנזכה לראות את האור. אבל אין האור מתגלה אלא 
כך  כל  עקרה  שהיתה  שרה  אבותינו.  עברו  קשים  נסיונות  איזה  החושך.  מתוך 
הרבה שנים והיתה צריכה להביא לאברהם את שפחתה, מי בכלל יכול לתאר 
את זה. ואברהם שזורק את בנו מהבית, ורבקה שצריכה לשלוח את יעקב כדי 
שעשיו לא יהרוג לה אותו, ובכל זאת כולם ממשיכים הלאה. זה העונג הכי גדול 
של הקב"ה, שהוא מתענג מהעבודה שעושים האנשים בעולם הזה, שנמצאים 
שהשם  יודעים  אבל  ה',  את  בו  מרגישים  שלא  מקום  פנוי,  חלל  בתוך  כביכול 

נמצא גם שם.

לעתיד לבוא, אחרי 120 שנה, הניגון יהיה פה, כשלא ראיתי כלום זה היה ה'. 
ושם, כשהיה קשה, כשהיה ממש נורא ואיום, אך הנה זה היה ה' שהיה איתי. ה' 
היה איתי פה וה' היה איתי שם, זה יהיה כזה עונג לשחזר הכל ולראות את כל 
המאבקים שלנו בתוך החושך והערפל ולגלות שם את ה', איך היה איתנו, איך 

לקח אותנו על הידיים כשאפילו ללכת לא יכולנו.

ופלוני  ככה  עשה  שפלוני  רואים?  מה  מבחוץ.  שרואים  מה  לא  זה  פנימיות 
לשון  לדבר  לא  נזהרים  ואם  ח"ו  השני  על  אחד  לדבר  ומתחילים  אחרת,  עשה 
הרע אז יש הרהור וחושבים בלב. אפילו אם לא מדברים, מסתכלים, מעקמים 



3 גיליון מס. 554שבת קודש  פרשת תולדות

ואז התחתנתי. הציניות שלי לא פסחה על ביתי, והייתי מבקר על כל צעד 
ושעל. ילדיי קיבלו אב שדואג לצרכיהם, אבל לא מפגין רגשות. הייתי אב קפדן, 
המשפחתי.  האופי  את  "פרצו"  מקום  שבאיזשהו  מילדיי  שניים  מול  במיוחד 
הם היו שובבים, צוחקים בקול, ממש לא התאימו לי, הם סבלו ממני ומלשוני 
החדה, אבל גם מהאחרים לא חסכתי שבט לשוני. אני מוכרח לציין שמעולם לא 

הרבצתי, אבל כיום אני יודע שההצלפות הלשוניות שלי היו סוג של אלימות.

מול השכנים פיתחתי עוינות ממש כמו מול חבריי לישיבה ולפנימייה, אבל 
בניגוד לראשונים, עם השכנים זה הפך לסוג של שנאה הדדית. היינו משפחה 
נחמדים  היינו  לא  אנחנו  ונחמדים.  חמים  אנשים  של  שלם  בניין  בתוך  בודדה 
וגם לא רצינו להיות. האמת , אני עושה עוול לרעייתי כשאני אומר 'אנחנו'. זה  
הייתי אני תמיד, והיא נאלצה ללכת אחריי, ואולי כדי להשביע את רצוני גם היא 

פיתחה רגשות שליליים כלפי הסביבה.

כשהתחילו אנשים להרחיב ולבנות, הם נתקלו כמובן בהתנגדות שלנו. אל 
לא  שלי),  (הגדרה  למעברה  שלנו  הבית  את  שיהפכו  לי  התאים  לא  למה.  תשאל 
התאים לי האבק והלכלוך, לא התאים לי  שיסתירו לי את השמש, לא התאים 
אהבנו  שאנחנו  כמו  לפנים,  הפנים  וכמים  לי.  התאים  ולא  לי  התאים  ולא  לי 
אותם כך הם אהבו אותנו, מה שגרם לילדינו לסבול מעוינות נוראה ולפגיעות 

מצד ילדי השכנים, שדיברו בקול על צרי העין מקומה ג'(קומה בדויה).

כמה  ועוד  בן 17  בכור  בן  עם  ה-41,  הולדתי  ביום  הגעתי,  שאליו  המצב  זה 
ואין  כך  ממשיך  שהייתי  הסיכויים  שרוב  האמת,  שונים.  בגילאים  ובנות  בנים 
מזכיר  במתכוונן  אני  משפחתי.  את  ובעיקר  אותי  מוביל  היה  זה  לאן  מושג  לי 
את יום ההולדת, כי ציינו אותו משום מה באיזו סעודה קטנה וחגיגית בביתנו 
שלי  הסיפור  את  שהופך  הדבר  קרה  שלמחרת  וביום  בגיל 40...)  לעשות  ששכחו  (מה 

ל"סיפור".

כך  אחר  בבטן,  מחושים  סתם  אלה  היו  בהתחלה  גרוע.  להרגיש  התחלתי 
הקאות, אחר כך חולשה. הלכתי לבדיקות לבד. הרופא נראה מודאג. הוא שלח 
אותי לבדיקות מעמיקות יותר. כל התהליך לקח שבועיים, עד לשיחה הנוראה 
הזו שמתוארת בסיפורים רבים. הרופא סוגר את הדלת ואומר לי: "אתה רוצה 
לדעת את כל את האמת?" ברור שאני רוצה לדעת את כל האמת, הרי כזה אני, 
קר ושכלתני. ואז הוא מודיע לי על גידול בלבלב. איני יודע מה אתם יודעים על 
גידול בלבלב. אבל מה שאני כבר ידעתי באותה שנייה, שמדובר בסרטן אלים 
וקטלני, שבו מספר הנפטרים עומד על 99%, וזה קורה להם בתוך שלושה עד 

שישה חודשים.

אני שומע את הרופא שואל אותי אם אני בסדר, ואני שומע את עצמי עונה 
לו  צעק  ומישהו  מאה,  מקומה  שנפל  ההוא  על  הבדיחה  את  מכיר  "אתה  לו: 
בקומה 37 'מה קורה'? והוא עונה לו: 'בינתיים הכל בסדר'?" הרופא צחק בקולי 
צחקתי  לא  שמעולם  מפני  אלא  הנוראה,  הבשורה  בגלל  ולא  לא.  אני  קולות. 
הוא  שלי.  הרגילה  הציניות  אלא  בדיחה,  הייתה  לא  זו  בשבילי  קולות.  בקולי 
אמרתי  צריך",  לא  שלך?" "אני  האפשרויות  מה  לשמוע  רוצה  לי: "אתה  אומר 
הקרובה, או להיכנס כעת  שנה  בתוך החצי  שאמות  לו. "או לחכות בשקט עד 

לטיפולים כימותרפיים כדי למות בייסורים בחצי השנה הקרובה.

הרופא שוב צחק. הוא קלט עם מי יש לו עסק והרגיש חופשי לצחוק. "אני 
של  בסופו  אבל  חיים,  מאריך  לפחות  טיפול,  לנסות  זאת  בכל  לך  להציע  חייב 
לחשוב.  והתחלתי  במיטה  נשכבתי  הביתה,  הלכתי  שתחליט".  זה  אתה  דבר 
בתוך  העולם  מן  להסתלק  הולך  שאני  נורא.  דבר  עם  מתמודד  שאני  הבנתי 
מספר חודשים. מוזר, אבל לא איכפת היה לי למות. אולי בגלל שהחיים שלי 
מעולם לא היו משהו מלהיב. מה שכן היה איכפת לי פתאום זה הזיכרון שאני 

אותיר. איך הילדים יזכרו אותי.

אמרתי לעצמי שאני חייב לעשות משהו כדי שלילדים שלי יהיה זיכרון טוב 
נכנסה  ואז  ממני.  משהו  להם  שיהיה  ונפלא,  טוב  כאבא  אותי  שיזכרו  ממני, 

ישן  אתה  למה  ואמרה: "אבא,  וחצי,  השנתיים  בת  שלי,  הקטנה  הילדה  לחדר 
את  זוכר  שאני  מאז  עשיתי  שלא  מה  לבכות,  התחלתי  ואני  היום?"  באמצע 
עצמי. לקחתי אותה בידיי ופתאום חיבקתי אותה. בכיתי לא על מחלתי, אלא 
על שאצטרך להיפרד ממנה. פתאום הבנתי כמה היא יקרה לי. יכולתי לחיות 
חיים שלמים ולא לדעת על כך. נרגעתי ויצאתי לאכול. ילדיי היו שם כמו תמיד, 
כמו  ממש  לגמרי.  אחרת  אותם  ראיתי  רועשים.  יותר  חלקם  שקטים,  חלקם 

אחד שיודע כי הוא צריך למנות את הימים שיזכה לראותם.

בימים שלאחר מכן התחלתי לפנק אותן, לקנו להם דברים, אף שלא נהגתי 
שהרעפתי  המתנות  על  ושמחו  במאומה  חשדו  לא  הם  כה,  עד  זאת  לעשות 

עליהם. אשתי שאלה אותי מה פרץ הנדיבות, ואני אמרתי: "מגיע להם".

ואז הגיע ראש השנה, ואני עמדתי בתפילה ואמרתי את המילים: " 'מי יחיה 
ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו' ובכיתי כפי שלא בכיתי מימיי. בכל עשרת 
ימי תשובה עשיתי חשבון נפש, וביום הכיפורים גמלה בלבי החלטה לצאת מן 
העולם בלי קפידה ולפייס כל אדם שפגעתי בו. התחלתי עם השכנים. בשקט 
והודעתי  שלהם  לבנייה  חתימתי  את  שעיכבתי  השכנים  עם  שוחחתי  בשקט 
להם כי אני מסיר את התנגדותי. הם היו בהלם, וליתר ביטחון מיהרו והחתימו 
יישרתי  העבודה.  במקום  עניינים  סידרתי  מכן  לאחר  שאתחרט.  לפני  אותי 
עשיתי  שלא  מה  לאנשים,  להתייחס  התחלתי  ובעיקר  שצריך  מי  עם  הדורים 
מימיי. ניתן לומר שהאווירה ממש טוהרה. לפתע הבנתי כמה הייתי סמן מציק 

ומעיק במקומות שבהם שהיתי. ברגע שהשתחררתי, אווירה טובה השתררה.

בתחביבים  להתעניין  לטיולים,  משפחתי  עם  לצאת  התחלתי  במקביל, 
שלהם ולרכוש להם מתנות יקרות.ככל שהתקרבתי לילדיי, הבנתי כמה הייתי 
יותר  אותם.  הפסדתי  אני  ומילא  אותם.  הפסדתי  בעצם  וכמה  מהם  מרוחק 
כאב לי שהם הפסידו אותי. כאב לי שיש לי זמן כל כך קצר למלא את ההפסד 
הזה. עם זאת, החלטתי, אעשה כל שאוכל. התחלתי לקרוא ספרים על ילדים 
ורגשות, בדיוק הדברים שחסרו לי, קראתי שחשוב לומר לילדים את המילים 
'"אני אוהב אותך". מעולם לא אמרתי את המילים הללו, ולא מפני שלא חשתי 
לי  נראו  הן  הללו.  המילים  את  לומר  טיפש  שחשתי  מפני  אלא  אהבה,  אליהם 
מהקטנים  ללכת  החלטתי  אותן.  אמרתי  שלא  טיפש  חשתי  כעת  תינוקיות. 
לגדולים. עם הקטנה זה היה פשוט. עם הגדולים יותר זה היה יותר קשה, וככל 
ופשוט  חלפו,  הימים  אבל  נסבל.  בלתי  כמעט  משהו  היה  זה  למעלה  שעליתי 

אמרתי לכל ילדיי כמעט את מילות הקסם "אני אוהב אותך".

חולף,  הזמן  מסוגל.  שאיני  חשתי  ה-17.  בן  בני  היה  שנשאר  מי  כי  כמעט. 
תרופות  לוקח  אני  בי.  מכרסמת  המחלה  את  מרגיש  ואני  מגיע,  חשוון  חודש 
בא  אני  לבי.  בכל  התנגדתי  לכימותרפיה  אך  תרופות,  כמה  ועוד  בלבד  הרגעה 
לבן שלי, הוא יושב בסלון. אני אומר לו: "יש לך כמה דקות בשבילי?" הוא אומר 
לי: "כמה שתרצה, אבא". אני מתחיל: "אתה יודע? אני אוהב... וכאן נתקעתי 

והמשכתי: "אני מאד אוהב איך שאתה עוזר לאמא, כל הכבוד לך".

"אפשר  לו:  ואמרתי  אוויר  לקחתי  לחדרו.  נכנסתי  ואני  חלפו,  יומיים  עוד 
לי  חשוב  שאני...  שתדע  לי  "חשוב  לו:  אמרתי  אבא".  "בטח,  קצת?"  לשבת 
אני  :"כן,  והסמיק  חייך  בני  אותך".  מאד...אוהבים  ואמך  שאני  שאני...  שתדע 
יודע את זה, אבא". "חשבתי שאתה לא יודע, כי מעולם לא אמרתי לך את זה". 
ואני מיהרתי לצאת וידעתי ששוב החמצתי. לקח לי יומיים נוספים עד שאזרתי 
אומץ, נכנסתי לחדרו ואמרתי לו: "אני רוצה להגיד לך שחוץ מזה שאני מעריך 
אותך מאז שהייתי ילד קטן, וחוץ מזה שאני מעריך איך אתה לומד ואיך אתה 
מתנהג לאחים שלך ואיך אתה מכבד את ההורים, יש משהו שרציתי לומר לך 
לזה  קשור  זה  מתנהג.  או  עושה  שאתה  למה  קשור  לא  וזה  מצליח,  לא  ואני 
שאתה הבן שלי ואני... אני כל כך אוהב אותך". ופה בכיתי בכי נורא. חיבקתי 
אותו ונשקתי לו, מה שלא עשיתי מאז ילדותו. הוא היה נבוך,. בתחילה ניסה 

להדוף את חיבוקי, אך לבסוף פשוט התמסר. יצאתי משם והתיישבתי בסלון.
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דיברת  "אתה  "כן?"  אבא.."  "תגיד  לי:  ואמר  בא  הוא  כך  אחר  דקות  עשר 
עם מישהו?" "על מה?" אני שואל אותו. על הכל", הוא אומר לי, "יכול להיות 
בידיי  פניי  את  כבשתי  כזה?  משהו  או  לילדים  התנהגות  של  לקורס  שהלכת 
בית  הלכתי,  ספר  לבית  קורס,  לא  הלכתי.  קורס  לאיזה  ידע  לו  חרש.  ובכיתי 
ליטף  הוא  מוות.  קוראים  הזה  הספר  שלבית  חבל  כמה  רק  החיים.  של  ספר 
אותי והלך, וזה היה הרגע שבו החלטתי שאני רוצה ללכת לרופא ולבקש טיפול 
מאריך חיים. כן, אני מוכן לסבול אפילו סבל רב, אבל להספיק עוד כמה ימים 

עם ילדיי ולתת להם את כל מה שלא נתתי להם בחיי.

הלכתי לאותו רופא ואמרתי לו שאני רוצה את הטיפול הכי קשה, אף שאני 
יודע שהוא לא יציל אותי. הוא הביט בי בתדהמה. ראיתי על פניו שהוא רואה 
בי איש אחר, ואכן כזה הייתי. איש אחר. הוא הפנה אותי לבדיקות שיקבעו את 
חומרת המחלה, את התקדמותה ומה הטיפול הנכון. במקביל, התחלתי טיפול, 
קריאה  קיבלתי  בדיוק,  שבוע  לפני  בכסלו,  י"א  וביום  יודע.  שאיש  בלי  זה  וכל 
מהירה לבית החולים. חיכה לי שם צוות שלם, ובראשם הרופא שלי. ומה שהם 
אומרים לי כמעט הרג אותי: "עשינו הערכה מחודשת. מסתבר שיש לך גידול, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי שכל החיות שלי בחיים וכל השמחה 
בתוך  יהיה  הכל  שלי,  הרצונות  וכל  בחיים  שלי 
הקדושה. שרק את זה אני ארצה. שרק זה באמת 
ישמח אותי. אל תתן לי להתבלבל מהקסמים של 
הדימיונות  אחרי  ללכת  לי  תתן  אל  הזה.  העולם 

האלה שהתאוות זה  התענוג הכי גדול.

כזו  אליך,  וגעגועים  כסופים  כאלה  לי  תן 
תשוקה עצומה אליך אבא, שכבר שום דבר אחר 

לא יוכל לבלבל אותי ולמשוך אותי.

כמה  למעלה  הראש  את  להרים  לי  תעזור 

מייד  הראש  את  שארים  פעם  וכל  שיותר, 
ארגיש את החיבור המתוק הזה אליך ולא ארצה 

להפסיק.

שיש  הגדול  האור  את  לראות  לי  תעזור 
באותיות התורה והתפילה, שאזכה לקחת פסוק 
שאני  והמתיקות  פעמים  ספור  אין  עליו  ולחזור 

ארגיש רק תלך ותגבר.

לך  לספר  שיותר,  כמה  איתך  לדבר  לי  תעזור 
את  לבקש  להפסיק  ולא  הכל,  על  להודות  הכל, 
הדבקות, את הקדושה. וגם כשאני בחושך, לפתוח 
כשמוצאים  כי  לדבר  ולהתחיל  בכוח  הפה  את 

אותך בחושך, יוצאים מהחושך.

הנשמה  של  היופי  את  לראות  לי  תעזור 
להפסיק  ולא  ואחד  אחד  בכל  שיש  היהודית 

להתרגש.

תעזור לי לשמוח עם כל הזדמנות פז לעשות 
חסד עם השני כי זה הכי משמח אותי והכי מקרב 

אותי אליך.

על  להעביר  לוותר,  לסלוח,  להבליג,  לי  תעזור 
מדותי, לקבל בזיונות באהבה, תמיד להוריד את 
עולם,  של  רבונו  צודק.  אתה  לשני  ולהגיד  הראש 

רוצה להיות דבוק בך מהרגע הזה ולנצח נצחים.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

ההערכה  אבל  טוב,  משהו  לא  זה  ללבלב,  צמוד  בכבד,  אלא  בלבלב  לא  אבל 
תגיע  אפילו  ואולי  מהכבד,  חלק  לכריתות  טיפול  תעבור  אתה  לגמרי.  משתנה 
להשתלת כבד, אבל אתה לא הולך למות כל כך". חיבקתי את הרופאים ויצאתי 

משם בצעדי ריקוד.

את  לספר  חייב  אני  ד'  מעשי  מלמספר  וחוץ  אחיה,  כי  אמות  שלא  ידעתי 
לא  קבורתו  ומקום  מת,  שהייתי  האיש  מתי.  האמת  למען  לי.  שקרה  התהליך 

נודע, תחתיו נולד אדם חדש, שמח ומאושר, טוב ומיטיב.

את  לעמעם  כדי  מותי  לאחר  שנתיים  להמתין  בתחילה  ממך  ביקשתי 
המסרים  כל  עם  מיידית  אותו  לפרסם  בך  ומפציר  לך  מתיר  אני  כעת  הסיפור, 
שלו . מלבד הנס שאני חייב לפרסם, קרה פה נס גדול הרבה יותר. לא ניצלתי 

רק ממיתה, אלא מחיים נוראיים ונעדרי טוב.

כעת אני פוסע כאדם חדש עם ילדים אחרים ושכנים אחרים. עוד נכונו לי 
ואז  ה'.  בעזרת  ושאבריא  שאחיה  שאשרוד,  חש  אני  אבל  וניתוחים,  טיפולים 

אפסע בדרך חדשה אל החיים.

להקדשות נא לפנות לטלפון: 050-4178148

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בנושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 7)
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור

 ד"בס

  בן אליהו ,תפחה בת פסנד מרים ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצהבן עידו ונחמן פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל

 אחריו זרע השאיר ולא בפתאומיות שנפטר מלכה ינה'רג בן ישעיהו אברהם הרב נ"לע ללמוד מהציבור מבקשים
 

כדאי לשמוע  סיפור  
 בעל מוסר השכל זה

 
 

  מוילנא הגאון של מגלותו שהשתמר הוד נורא סיפור
 .התורה כשר נודע בטרם
  מפכה ותעצומותעוז של מעין הימים ברבות סיפרו בעצמו

 של ניצוצות ,דעת מי של קבין עשרה ,הזה המעשה מן
 .טובהוהכרת יקרות מידות של ופרק פרטית השגחה

 רבי ,אמצעים דל יהודי של בביתו היתה מתחנותיו אחת
 כשביקש בו אחזה רבה התרגשות .שמו היה הלוי שמואל
 את ידע לא שמואל רבי .הפשוט במעונו להתארח הגאון
 לבב בר יהודי שהיה היות אך ,אורחו של הענקית קומתו
 והשתדל מארח הוא אלקים וירא חכם שתלמיד מיד הבחין
 .מאודו בכל למענו

 ליום ומיום ,שמואל רבי בבית הגאון שהה ימים שבועיים
 עקב הוא .אורחו אל הבית בעל של הערצתו גברה

 שנתו ,רגע מבטל שאינו ראה ,יומו סדר אחרי בהתפעלות
 .הבורא ועבודת תורה וכולו הגוף קיום כדי אכילתו ,מועטת

 רגע כל ולנצל הגאון את ולשמש לזכות השתדל שמואל רבי
 .הבא עולם קנייני לעצמו לרכוש בביתו שהייתו של
 ממנו ביקש ,גלותו להמשך הגאון יצא בטרם ,הפרידה ביום
 שמך את יודע איני ,מכירך איני' :בתחינה שמואל רבי

 תלמיד כי ידעתי זאת אך ,הולך אתה ולהיכן באת מהיכן
  בביתנו ראית אם אפוא לי נא אמור .עליה ובן הנך חכם
  רצון ואת ההלכה את חלילה הנוגד ,כשורה שאינו מה דבר

 .'לנו תורה אשר ככל ונתקן ,הבורא
 הביט ,עמו נטל שכבר צקלונו את מידיו הגאון הניח

 :חרישית והשיב עבורו התמסר שכה במארחו בהערכה
 טובה מידה אף .כדת הנהגותכם וכל אתם ושלמים יראים'

  ותיקין לתפילת קום אתה משכים בוקר שמדי בכך בך יש
 של צלוחית מעמיד הינך התפילה מן אתה ששב ולאחר
  של אחת כוס ומשגר לרתיחה מביאה ,האש גבי על חמין
  אין ועבורך בלבד אחת כוס קיימת אם גם לזוגתך חלב

 .'בנמצא
  כגופו רק האשה את לכבד החיוב הרי זו הנהגה פשר מה
  חלף מבוכה של חיוך !?מגופו יותר ולא כגופו אוהבה ש"כמ
 לדחות הקדוש מאורחו ביקש הוא .הלוי שמואל של פניו על
 אור שישפוך חייו לסיפור ולהסכית קלה בשעה פרידתו את
  הגאון ישב.זוגתוכלפי רוחש שהוא והדאגה הכבוד על

 .פנים ובמאור בסבלנות והקשיב

  והוא ,העיר של רבה היה אביו .שמואל נולד אחת בעיר
  עד והבחין עמו למד ,לו אשר כל את זה בנו עבור נתן

  פסוק כל בצמא גמע שמואל .העילויים בכשרונותיו מהרה
 היה בקי שנים עשרה אחת לו וכשמלאו ,שורה וכל

 בביתם .גילו לבני מעבר הרבה ,בתורה רבים במקצועות
  השתדלו והרבנית הרב אך ,ומחסור עניות שררו

 .מתורתו יופרע שלא כדי דבר יחסר לא שלשמואל
  כי סבר מהם ואחד ,אמידים יהודים התגוררו ההיא בעיר
  ,מהר .לבתו כחתן הרב בן שמואל את לקחת לו ראוי

  סכום והבטיח הרב עם בדברים בא ,אחר יקדמנו בטרם
 תורה ללמוד ושאנן שקט יהיה שבנוכדי כנדוניה גדול

 של כרבה אביו כסא את ולרשת חייו ימי כל בהרחבה
 ,נכתבו תנאים .להצעה הסכים הרב .לעתיד העיירה
 היה ,עשרה השתים בן והעילוי ,טוב למזל נשברה צלחת
 ל"חז שאמרו את שיקיים עד שנים שש ימתינו עתה .לחתן

  לחש ',עלי מחסורך כל מעתה' .'לחופה עשרה שמונה בן'
 אשר וכל תאכל מפתי' ,הילד חתנו באזני המאושר הנגיד
  הצעיר לחתנו שכר המחותן הגביר .'תקבל תחפוץ

  יום אל ויבוא עוד בתורתו יתעצם למען מעולים מלמדים
  את ניצל שמואל .התורה חלקי בכל וגדוש מלא חופתו

  ואף מנוח למלמדיו נתן לא ,משמיםלו שניתנה המתנה
 .רבנן לרב שהיה עד ויתר לא לעצמו
  מאז חלפו שנים חמש .איש בלב מחשבות רבות אבל

  להיכשל החל לפתע .הגביר פני על ריחפה ועננה השידוך
  עשיר אינו כבר כי להסתיר ניסה בתחילה .פנה אשר בכל
 ואת ביתו את למכור כשנאלץ אך ,אומלל חוב בעל אם כי
 שרר רב מתח .מרוד עני שהוא הבריות ידעו כבר נכסיו כל

 לפנות העז לא לשעבר הגביר .והכלה החתן במשפחות
  זמן המתין העירה של רבה החתן אבי .הרב מחותנו אל
  שבאין ברורה הודעה מנכסיו היורד לגביר שיגר ואז ,מה

  רחיים ישא העילוי שבני אסכים לא' .נישואין אין נדוניה
  אשר את לפרוע תוכל לא אם .צווארו על פרנסה עול של

 .'עוד תקף אינו 'תנאים'ה הסכם ,התחייבת
 השנים במשך .השידוך לביטול שש לא החתן ,האמת
 הרבה כה לו שהעניק הגביר לבין בינו קרבה יחסי נוצרו

  האחרונות בשנים תורה של באוהלה לישב זכה ובזכותו
  יגמול ואיך ,הגביר שילם שכרם שאת חכמים תלמידי בצל
 לא אביו אך !?צרה בעת ויעזבהו טובה תחת רעה כעת לו

 .בוטל והשידוך נקרעו 'תנאים'ה .פשרה רעיון לכל הסכים
  במהירות הגיעה חתן אינו כבר הרב בן כי השמועה
 הצעות הרב בפני להביא החלו והם ,זריזים לשדכנים

 

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 8000-ב המודפס
  ,]₪ 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

   ₪ 400 בסך אברך בהחזקת וכן
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש
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 המשך סיפור לשבת קודש

 לחתן היה העילוי ושמואל ,חלף ימים חודש רק .למכביר
 במרגלית מהרה עד מאושר שהיה נכבד נגיד של בביתו
  כמה להמתין צורך היה לאעתה .בתו עבור זכה שבה
  החתונה .לימים צעיר כה אינו כבר שהחתן היות שנים

 מחסורם וכל העשיר בבית דרו הם .הדר ברוב נערכה
 .עליו

 אחד עבות וביום ,בשלוה לישב העילוי שמואל ביקש
  פצע התמלא גופו .נוראה מחלה של רוגזה עליו קפץ

  הזמין הגביר חמיו .מתום בו אין בשרו וכל ,וחבורה
  למשחות עתק הון והוציא מפורסמים רופאים עבורו

 פורח שחין .מאום הועילו לא אלו כל אך ,וסממנים
 שמואל של חייו אתומירר החי בבשרו נגס אבעבועות

 היה ניתן בקושי .ביסוריו נאנק ,בודד בחדר שהושם
 הגביר ראה .ומשקה מאכל לו להגיש כדי אליו להתקרב

  ,זה לחולי מזור אין הרופאים לדברי וכי צרה צרתו כי
  שעשה הטובה כל את באוזניו תיאר ,החולה אל נכנס
 עוד לבתו פיטורין גט שיתן ממנו וביקש כה עד עמו

 .אלמנה תהיה בטרם
 עמו היטיבו שבו הבית את שמואל עזב רוח ונכה דואב
 ,גופו בכל מצורע ,הוא חולה הן .ילך להיכן ותהה כה עד
  'הקדש'ב התגורר ברירה בלית ?לביתו יקבלו ומי

 ומצע לאכול לחם העיר אביוני מקבלים שבו הציבורי
 .ללון

 והנה .'הקדש'ב בבדידותו אותו וניחמה לו עמדה תורתו
  אחד לילה שלן נודד יהודי אליו פנה הימים באחד

 ראיתיך' :לו אמר וכה מהגיגיו באוזניו ושח 'הקדש'ב
 שמים יראת של ואותות אתהחכם תלמיד יהודי והנה

 ,מזור אין שבך השחין למחלת .פניך על נפש ועדינות
 לי בת .מבדידותך אותך לגאול בלבי ועלה ,הנראה ככל

  זה נורא בחולי היא אףחלתה זמן תקופת ולפני ,בביתי
 בית תקימו יחד ,לחתני אתה היה .כשלג מצורעת והנה

 .'כפרתכם יסוריכם ויהיו בישראל
  שם את יגלה שלא החליט אך לב בחפץ שמואל הסכים

 אל התלווה הוא .הוריו את לבייש שלא כדי אביו בית
 ומשהגיע 'לחיים' ונמזג 'תנאים' נחתמו בדרך ,האיש
 העניות מול אל לבו נפל לא החדש חותנו לבית

 המגורים מן ,הדל בבית ,כאן היה טוב .והמרירות
 עוניים .הנישואין לשמחת להתכונן החלו הם .'הקדש'ב

 תכשיטים ולרכוש לטרוח הצורך את מהם חסך הרב
 שחלפו בשבועות בערבוביה שלטו ושמחה עצב .ובגדים

 החתן של העגום מצבם על רוח עיצבון .החתונה עד
 לבדידותם הקץ בא שהנה על ושמחה ,והכלה

  משה כדת החופה שנערכה בעת ויהי .המכאיבה
  ובני הוריה .הפוגה חסרבבכי הכלה פרצה וישראל

 היו בטוחים .רוחה סערתאת להשקיט ניסו המשפחה
 

 

 ד"בס

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א+): 30לבחורים מגיל (שדכנית 

  21:30 - 22:30בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
 058-3297225 

 ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  מרגלית ,יה'נג בת שרה ,רזל בת שרה :לרפואת להתפלל נא
  שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת
  אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת

  הגון ולזווג להצלחה .לוי משפחת להצלחת .מזל בת ומרים
 .פורטונה בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה בת לטליה

 ,נרגס בן ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד :נ"לע
  ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו
  בן יוסף עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים

  נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג
  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי
  בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

  זוגות על התפללו אנא
  בזרע להפקד זכו שלא
  בן יחזקאל !קיימא של
  טַכְרְּכמי ורעייתו מהין
  בן מנשה ,שרה בת

  בן הרצל ,ורעייתו טובה
  בן יצחק ,ורעייתו כתון
  בן דוד ,ורעייתו תמר

  ודליה כמסנה ,שושנה
  וירון שפיקה בת שרה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה

 לבכי הביאו ,וחתנה היא שחין מוכת ,בריאה לא היותה שדבר
  חוליה בשל שלא התברר מעט כשהתאוששה אך .נורא כה
  המלבבים המראות שעה באותה חלפו עיניה לנגד .בוכה היא
  ',אדיר גביר היה אבא' .שנים שלוש לפני אך אביה בית של

 לבחור אירסני והוא' ,המבוהל לחתן בדמעות כעת סיפרה
 חיל אבא עשה ובה התגוררנו שבה העיר של רבה בן עילוי

  לזמן האירוסין בין אך ,הייתי עולם של בכבודו.בממונו
 שהגענו עד מטה מטה וירדנו הגלגל עלינו התהפך הנישואין

  בבית נותרתי ואני ,השידוך את ביטל החתן של אביו .הלום
  נודדים והחילונו ,לחמנו מטה נשבר .ובודדה מבוישת ,אבי

  .למצורעת הפכתי צרותי בכל די לא וכאילו .נדבות ומקבצים
  הימים אך ,בישראל בית יחד שנבנה על כעת אני שמחה
  חיים כאילו רוחי בעיני עתה חלפו ,והעליזים השמחים ,ההם

 כי לי נא סלח .משבתי על ושוחקים לנגדי מתריסים ,וקיימים
 .'שמחתנו את הפרתי
  דמעותיה זרם והתעצם בכיה שהתגבר ככל :פלא זה וראה
 .החתן של פניו חליפות והאדימו החווירו ,האומללה הכלה של
  ביקש הוא .חלילה וחוזר ונסגרו שפתותיו את הרעיד קל חיוך
 העיר של שמה היה ומה' .בידו עלה ובקושי מה דבר לומר
 ?'החתן ובנו המחותן הרבשל ושמו

  השיבה אך המופלגת ההתעניינות לפשר הכלה התפלאה
 אני' .מתעלף תחתיו צנח כמעט החתן .הפרטים בפרטי
 הגביר הכלה אבי של ההתרגשות צעקות לקול זעק ',שמואל
 בשל אמנם הושחת מראהו .והסכימו בו הביטו הכל .לשעבר

 הרב בן העילוי של פניו מראה בו ניכר עדיין אך ,השחין מכת
 .ימים עול עדיין והוא לחתן לקח שאותו
  בו שרר לא גשמי עושר .השם ברכת מלא היה שהקימו הבית

  הם ,בו שרר רוחני אושר אך ,בקושי להם באה ופרנסתם
 .ובנעימים בטוב מעתה היו וחייהם ,מצרעתם נרפאו
  ,ההמשך את בעצמו והבין הסיפור לכל האזין מוילנא הגאון
:שיחתםתחילתאלולשובבעצמולהסבירלשמואלנתןאך

  ידעתי ואני ,ומופלאה שמימית פרטית השגחה ראיתי הן'
 כדי השמים מן היה בו שלקתה השחין .בעבורי סבלה שזוגתי

 ביטל משפחתי של שהצד פי על אף ויתקיים ישוב שהשידוך
 .ימינו כל כך על טובה לה ולהכיר לכבדה החלטתי .אותו

 מספל יותר לרכוש מסוגלים אנו תמיד ולא חלקנו מנת העניות
  הכרת של במידה ,לה נותן אני ואותו ,ליום חלב של אחד
 אל והשיבו צרורו את מוילנא הגאון הניח שעה באותה .'הטוב
  שכזה בבית' :רגש ברוב מפטיר כשהוא התארח שבו החדר
 לשמוע כדי רק כאן התאכסנתי ולו .נוספים שבועיים אני נותר
 )מסעי ,ב"ח ואדברה האמנתי( .'...דייני ,זה השכלסיפור

  

ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  
 לפרשת השבוע גליונות" לדעת"

  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
 הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה

 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

תולדות

בס"ד

410 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 17:15, ת"א 17:16

”יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי“
נשאלת השאלה: מדוע השתמשה התורה כאן בלשון 
אבי“  פטירת  ”ימי  לכתוב:  נכון  יותר  היה  ’אבל‘  של 

שאז יוכל עשו להרוג את יעקב?
כל  ומצילה“.  מגינה  ”התורה  יקר:  הכלי  בעל  ותירץ 
זמן שיעקב היה עוסק בלימודו היה ברור לעשיו שיש 
מלאך ששומר ומגן עליו ואין אפשרות להזיק לאחיו 
אביו,  יצחק  של  אבלו  ימי  שיקרבו  מרגע  אך  יעקב. 
התורה  בלימוד  אסור  ואבל  אבל,  יהיה  שיעקב  הרי 

וממילא יוכל להורגו...
עד  מעשה שימחיש  ויגדך“  אביך  בספר ”שאל  מובא 
בליטא  הערים  באחת  ומצילה“:  מגנה  ”תורה  כמה 
יהודי,  חולים  בית  הקמת  למען  אסיפה  פעם  נערכה 
ובראש האסיפה עמד החפץ חיים זצ“ל. אל האסיפה 
למען  מכספם  תרמו  אשר  רבים,  עשירים  הגיעו 
תרם  זה  ידו:  כמתנת  איש  איש  החולים,  בית  הקמת 
תרם  האחר  מיטות,  שבע  תרם  וזה  מיטות,  שלוש 
שתי מיטות [שהרי מיטות של בית חולים יקרות הן, 
כיבד  חיים  החפץ  יצטרך].  לא  מישראל  אחד  שאף 
להם  ונתן  אליהם,  הערכתו  את  הביע  התורמים,  את 
והנה  עושים.  שהם  הגדול  החסד  על  טובה  הרגשה 
והחפץ  ישיבה,  תלמידי  כמה  לאסיפה  נכנסו  פתאום 
זה  דבר  מאוד.  עד  גדול  בכבוד  אותם  קיבל  חיים 
הפריע מאוד לכמה מהעשירים: ”היתכן?! אנו נותנים 
כסף, והרבה כסף, ואלו תלמידי הישיבות לא תורמים 
העשירים  אחד  מאתנו?!“  יותר  אותם  ומכבדים  כלל, 
אזר עוז ושאל את החפץ חיים בעקיצה: ”כמה מיטות 

תרמו בני הישיבה הללו?...“
מדברים?!  אתם  ”מה  חיים:  החפץ  מיד  להם  השיב 
ותמהו  נדהמו  מיטות!“  חמישים  נתן  מהם  אחד  כל 
הלוא  מיטות,  חמישים  שנתנו  פירוש  מה  העשירים: 
זה סכום עצום! הלוא אנחנו, עם כל כספינו לא נתנו 
אלא עשר מיטות לכל היותר, והם תרמו חמישים?!..

אחד  כל  כן,  על תשובתו, ואמר: ”כן  החפץ חיים  חזר 
אחד  כל  יהיו...  שלא  מיטות  חמישים  תרם  מהם 
מהם נותן בלימוד התורה שלו - שימנעו חולים! הם 
תורמים את המיטות שלא יהיו בבית החולים! התורה 
רבים  אנשים  תציל  תורתם  ומצילה,  מגינה  היא 

ממחלות ומצרות!“...

נלמד מהפרשהחנוך לנער על פי דרכו

”ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב 
אוהלים“. 

ניכרים  היו  לא  קטנים  שהיו  זמן  –כל  הנערים“  ”ויגדלו  רש“י  ופירש 
במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני י“ג שנה 
זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודה זרה. וביאר הרש“ר הירש, כי 
חז“ל השמיעונו באומרם ”ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם“, שבעודם 
קטנים לא שמו מחנכיהם לב לכך שיעקב ועשו שונים זה מזה באופיים 
כרחוק מזרח ממערב, ולא התבוננו בתכונות הנפש המיוחדות לכל אחד 
מהם. אלא תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם. וחינוך זה לוקה 
בחסר כי כלל גדול הוא בחינוך ”חנוך לנער על פי דרכו“ הוי אומר שיש 
התכונות  את  ההולמת  לו  המיוחדת  לדרכו  בהתאם  הנער  את  לכוון 
והנטיות השוכנות בעמקי נשמתו, ואילו הקדימו יצחק ורבקה לחדור 
לנפש עשו, יכולים היו להטות לבו לעבודת ה‘. כי אז הגיבור לעתיד לא 
היה הופך לגיבור ציד אלא גיבור לפני ה‘, ואמנם רק משגדלו הנערים 
והיו לגברים הופתעו לראות כי שני אחים שיצאו מבטן אחת שגדלו 
ונתחנכו באותו בית היו כה שונים ומנוגדים במעשיהם החינוך שעשו 
כיעקב,  תם  לאיש  מאוד  שהתאים  הגם  שדה  לאיש  התאים  לא  קיבל 
ארזים  בעצי  שדהו  גבולות  את  לתחום  שיבקש  לאדם  דומה  והדבר 
רכים,  שתילים  מספר  רכש  המשתלה  בעל  אל  איפוא  ניגש  גבוהים, 
שנים  חלפו  מטרתם.  את  וימלאו  יגדלו  כי  והמתין  שדהו  על  שתלם 
לגובה  צומחים  והחלו  היטב  נקלטו  מהם  אחד  להוציא   – העצים  וכל 
ולרוחב אלא שכאמור עץ אחד לא התפתח כמו חביריו אותו עץ בודד 
התפתח לרוחב במידה ניכרת אולם אינו מעפיל לגובה כמקובל בעצי 
לטפל  וניסה  המשונה  ובגדילתו  המוזר  בעץ  הבחין  השדה  בעל  ארז. 
בבעיה אך ללא הועיל ברוב יאושו החליט מיודענו להזמין גנן מומחה 
הגנן  ואכן  בעצתו,  ולשאול  המשונה  העץ  את  לו  להראות  שדהו  אל 
הגיע עד מהרה, ולאחר שהתבונן בעץ ובחן היטב את מהותו של העץ 
פנה אל בעל הקרקע ואמר לו: ידידי היקר גם אם תנסה כל ימי חייך 
ליישר את ענפיו של עץ זה, ולגרום לו לצמוח כלפי מעלה לא יעלה 
הדבר בידך! עץ זה – כלל אינו עץ ארז! עץ זה הינו עץ נדיר בעל יופי 
רחוקה  קירבה  ואפילו  הארזים  משפחת  על  נמנה  אינו  אולם  מיוחד, 
אין בין השנים. על כן, אם רצונך ליהנות מהעץ אשר שתלת באדמתך 
– הנח לו לגדול כפי טבעו שלו, ואזי תראהו במלואו הדרו. אם רצוננו 
לקטוף פירות הילולים לבנות דמות לתפארת ולרוות רק נחת מילדינו 
אל לנו להתוות את הדרך, ולהתאים אליה את הנשמות אשר הופקדו 
בידינו, להיפך! עלינו להתבונן היטב בטבעיו וכשרונותיו של כל אחד 
ואחד לחשוב ברצינות על אודות הדרך המתאימה לו ולהעניק לו את 

הדחיפה והעידוד שבה יגיע הוא לבסוף אל הר האלוקים.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:59, ת"א 16:14



סיפור השבוע

(מרדכי)  מוטל  ושמו  קטנה  רוסית  בעיירה  עני  יהודי  פעם  היה 
לבנאים  ומביאו  העיר  בסביבות  חול  כורה  היה  הוא  גולדברבר. 
סיד  בהכנת  עסק  הוא  חול,  כרה  כשלא  בעבודתם.  לכך  שנזקקו 
שלנו  מוטל  ואכן,  מועט.  ושכרן  מרובה  שטרחתן  דומות  ועבודות 
היתה  בעיירה  הבנייה  תנועת  כי  מעט,  ומשתכר  הרבה  עובד  היה 
לא גדולה וכנגדה היתה משפחתו של מוטל מטופלת בילדים רבים, 
שלא לדבר כבר על כך שהילדים גדלו והבת הבכורה הגיעה לפרקה 

וזקוקה לשידוך.
מסוגל  היה  לא  הוא  לשוא.  אך  ראשו,  את  שבר  וחשב,  מוטל  חשב 
ירצה  מי  וכי  לבעיותיו.  פתרון  כדי  בה  שיהיה  מסקנה  לשום  להגיע 
להשתדך עם כורה-חול עני כמוהו? אולי כורה-חול עני אחר, אולם 
בתו  כי  חלם  הרי  מוטל  זאת,  מלבד  בעיירה.  בנמצא  היה  לא  כזה 
ב“אותיות  ובקי  בישיבה  שלמד  תלמיד-חכם,  לבעל  תזכה  הבכורה 
נשאר  הגונה,  נדוניה  בלעדי  כי  נכון  אל  ידע  הוא  אולם  הקטנות“. 

חלומו זה בגדר חלום שווא.
אשתו  החול,  בכריית  המשיך  מוטל  זה.  אחר  בזה  הימים  נקפו  כך 
המשיכה ”לנדנד“ לו בענין הבת והיא, הבת, הוסיפה ימים על שנים. 
למוטל  המזל  האיר  הימים,  ככל  רגיל  יום  זה  היה  אחד,  שביום  עד 
פנים. תוך כדי עבודת הכרייה, הוא העלה משהו מנצנץ, שהיה נראה 
קול  איזה  אך  החפץ,  את  להשליך  רצה  כבר  הוא  זכוכית.  כחתיכת 
המבריק  החפץ  את  מוטל  איפוא  שם  כן.  לעשות  לא  לו  אמר  פנימי 

בכיסו ולמשך ימים מספר שכח ממנו כליל. 
כאשר שב ונזכר בו, הוא הלך אל סוחר היהלומים היחידי שבעיירה 
והראה לו את ה“מציאה“. מירק אותו והלם בו בפטישו הקטן, לבסוף 

פסק הסוחר את פסוקו: זוהי אבן חן גדולה, בעלת ערך גדול מאד.
מוטל כמעט שהתעלף, בשמעו את ”פסק-דינו“ של הסוחר. ”כמה זה 

שווה לך“? – הוא שאל את הסוחר, כאשר שבה אליו רוחו.
 – בנחת  הסוחר  השיב   – שווה“  שזה  כמו  כסף,  הרבה  כך  כל  אין  ”לי 
סוחר  שהוא  בלונדון,  אח  בן  לי  יש  לעשות.  מה  ואיעצך  לכה  ”אולם 
יהלומים בדרג הרבה יותר גדול. הצעתי איפוא: סע ללונדון ובן אחי 
שם ימכור לך את האבן במחיר טוב. אתה נהיית אדם עשיר, מוטל!“

”אני, אני אסע ללונדון?“ – שאל מוטל משתומם – ”זה בלי ספק רחוק 
מאד וההוצאות עולות בוודאי הון תועפות...“

לך  אלווה  ”אני   – בחיוך  הסוחר  לו  אמר   – מוטל“  לכסף,  תדאג  ”אל 
לה.  זקוק  שתהיה  הגונה  לחליפה  וכן  לדרך  ההוצאות  את  ברצון 
אתה יכול לנסוע כמו גביר. וכאשר תהיה בלונדון ובן אחי ימכור לך 
וכאשר  יותר  קטנות  אבנים  כמה  לך  שיקנה  אותו  תבקש  האבן,  את 

תחזור, נעשה עסקים משותפים. 
לא היו ימים מרובים ומוטל היה בדרכו אל הנמל הקרוב ביותר, משם 
הוא יפליג באניה שתקחנו ללונדון. אולם כאשר הגיע אל הנמל וירד 
באניה, נמצא מוטל ללא פרוטה בכיסו. הוא לא היה בקי ביותר ב“דיני 
ממונות“ והסכום שלקח עמו נראה כי נתמסמס תחת ידיו. התברר כי 

ההוצאות גבוהות יותר מששיערו מראש.
היה  הוא  לא,  לכן.  בטלן שהיה קודם  אותו  היה  לא  כבר  מוטל  אולם 
הקברניט  אל  איפוא  ניגש  הוא  יותר.  אמיץ  וגם  מנוסה  יותר  הרבה 
האבן  את  לו  והראה  לונדון,  בכיוון  עוגן  להרים  שעמדה  האניה,  של 
אשר  באניה  תא  לו  לתת  הקפטן  יסכים  האם  ברשותו,  אשר  היקרה 
ברוב  מוטל  שאל  האבן?  את  שימכור  לאחר  בלונדון,  ישלם  מחירו 

חשיבות.
תא  למוטל  לתת  פקד  החובל  רב  בתכלית.  חיובית  היתה  התשובה 
הורה  וכן  לים,  חלון  עם  העליון,  הסיפון  על  הראשונה,  במחלקה 

למלצר האישי שלו לסעוד את האורח רב המעלה.
מצויינת.  היתה  הרגשתו  ימים.  בלב  עצמו  את  מוטל  מצא  וכך 
בחייו,  כביר  לשינוי  לו  גרמה  שכזאת  מתכת  שחתיכת  המחשבה 
שיעשעה אותו ביותר. לא אחת הוא הוציא את האבן היקרה, החזיק 
כנגד  אותה  החזיק  הוא  לפעמים  בארוכה.  בה  והתבונן  בידיו  אותה 
קרני השמש שחדרו דרך חלון התא. הוא אהב  להחזיק אותה לנגד 

עיניו כאשר אכל. זה עוזר לעיכול – חשב משועשע.
פעם כאשר מוטל בירך את ברכת המזון אחרי ארוחתו, נכנס המלצר, 
אסף את מפת השלחן עם הפירורים וניער אותה מבעד לחלון הפתוח 
כשראשו  השלחן.  על  שהיתה  הטובה  האבן  עם  יחד  הפתוח?  לים 
אמר  מבורך“ –  שמו  יהיה  לקח,  השם  נתן,  על זרועותיו. ”השם  נחת 

בלחש, כמי שמתאבל על בן שנלקח ממנו ואיננו.
לגלות  החכמה  מן  זה  יהיה  לא  כי  למסקנה  והגיע  רבות  חשב  הוא 

מזלו של כורה החול
אפשר  מה  כבר  נראה  ללונדון,  נגיע  כאשר  קרה  אשר  את  לקברניט 

לעשות – הרהר בעגמה.
שם  הוא  אך  מעולם,  היה  שלא  כפי  עגום  למוטל  עתה  נראה  העתיד 
מזלו  את  שוב  ימצא  הוא  אולי  ואולי,  יעזבנו  שלא  בה‘  מבטחו  את 
את  לגרש  מוטל  ניסה  כך  הימים.  באחד  צורה,  שהיא  באיזו  בלונדון, 
כמקדם,  בעליצות  להתנהג  והמשיך  שפקדוהו  העצובות  המחשבות 
הרחב  חיוכו  את  אליו  לחייך  המשיך  החובל  רב  קרה.  לא  דבר  כאילו 

ולברכו לשלום בצורה ידידותית כמקודם.
יום אחד פגש הקפטן את מוטל כשהוא מטייל על הסיפון ואמר לו, 
כי אם הכל ילך כשורה ושום רוחות בלתי צפויים לא יפריעו, עתידה 
האניה להגיע ללונדון תוך שלושה ימים. באומרו זאת הזמין הקברניט 
מוטל  לשאלת  כחשובה.  ידו  על  שהוגדרה  לשיחה  לתאו,  מוטל  את 
במה דברים אמורים, סיפר לו הקברניט, כי הוא מוביל עמו סחורה של 
האניה  של  הכללי  המטען  מלבד  הפרטי,  רכושו  שהם  יקרות  מתכות 
על  מוחרם  להיות  עלול  הפרטי  מטענו  כי  היא  הצרה  למלך.  ששייך 
ידי אנשי המלך, כאשר לו, לרב החובל, אין רשות להוביל מטען פרטי 
הוא  הזה  המטען  כי  לומר  יסכים  שמוטל  היא  בקשתו  כן,  על  משלו. 
שלו. הוא יפרק אותו מהאניה, ימכור אותו ויזכה לדמי תיווך הוגנים. 
הכספיות.  מבעיותיו  חלק  נפתר  הנה  כי  מאושר  היה  בליבו  הקפטן 
סודי  להיות  חייב  הענין  כל  כי  והוסיף  לזוז  שוב  מתחילים  הענינים 
זאת  עם  יחד  אולם  במוטל.  מלא  אמון  נותן  הקפטן,  הוא,  וכי  ביותר 
לונדון  כל  אזי  אותו,  ”לסדר“  חושב  מוטל  אם  כי  ברורות,  לומר  עליו 
לא תספיק בשבילו, כדי להתחבא מפני זעמו על הקברניט המרומה. 
כמחווה של רצון טוב הוא הודיע למוטל כי הוא מוותר על דמי התא 

שלו באניה. מוטל קיבל בשמחה את הצעת הקפטן. 
הוא  ביותר.  הטוב  הצד  על  הדברים  כל  את  סידר  מצידו  רב-החובל 
המציא למוטל שורה של מסמכים, בהם הוא הכניס בזהירות את שמו 
של מוטל כבעל המטען. הוא אמר לו כי כעבור שבועיים לאחר עגינת 
האניה בנמל לונדון, הוא יבוא אליו, לכתובת של סוחר היהלומים, כדי 
לקבל את הכסף המגיע לו תמורת המתכות, פחות עשרה אחוז דמי 

עמלה, המגיע למוטל.
בהגיעו ללונדון מיהר מוטל לכתובתו של סוחר היהלומים, שניתנה לו 
עוד בעיירתו. בעזרתו הוא סידר את פריקת המטען ומכירתו והתחלק 

עמו בדמי העמלה שעמד לקבל מרב החובל. 
בא.  לא  והוא  לבוא  רב-החובל  אמור  היה  בו  היום,  הגיע  והנה 
נכנס  ויום  יצא  יום  איננו.  והאיש  הערב  וכל  היום  כל  לו  חיכה  מוטל 
מה  כלום.  ולא  הודעה  לא  מילה,  וחצי  מילה  הגיעה  לא  ומהקברניט 
רב  אודות  על  בשקט,  להתענין  והחל  לנמל  ירד  הוא  מוטל?  עשה 
החובל ומעשיו. הוא נחרד לשמוע כי מספר ימים אחרי הגיעו ללונדון, 
ומאחר  למות.  ונדקר  שיכורים  מלחים  בין  בקטטה  הקפטן  הסתבך 
רווק,  היה  הנמל,  בחוגי  הקפטן  את  שכינו  כפי  הוותיק“,  הים  ש“זאב 

איש לא דרש גוויתו שנקברה איפוא על חשבון העיריה.
אולם  בנמל,  עוד סיפורים  התהלכו  הקפטן  אודות  על  כי  היא  האמת 
במוחו  ניקרה  הזמן  כל  אותם.  לשמוע  מעונין  היה  לא  כבר  מוטל 
המחשבה כי הנה הוא, מוטל, הוא הנו ה“יורש“ של הקברניט שהלך 
לאיבוד  הלך  שהיהלום  קודם  משהיה  עשיר  יותר  הוא  עתה  לעולמו. 

והיה מוכר אותו בכסף מלא! מי יכול להבין זאת?...
כאשר מוטל סיפר זאת לידידו סוחר היהלומים, שמח הלה בשמחת 
אינני  ומלמל:  בראשו  ניענע  רק  מוטל  אולם  גדולה.  שמחה  מוטל 
נא  אמור  ובכן,  היהלומן.  שאל   – מוטל?“  מבין,  אינך  ”מה  מבין...“ 
אותי  עושה  שהיה  גדול,  יהלום  ה‘  לי  נותן  קודם  זה:  איך  אתה,  לי 
ואפילו  רכוש,  לי  נותן  ושוב  ממני  נוטל  הוא  כך  אחר  גדול.  לעשיר 
גדול יותר!“... סוחר היהלומים, שהיה גם תלמיד חכם, השיב למוטל 
שלך  במקרה  אולם  אותן.  יבין  לא  ואדם  ה‘  דרכי  הן  לאמר: ”נסתרות 
מאומה  עשית  לא  הלא  אתה  כך:  שקרה,  מה  להסביר  שאפשר  יתכן 
כדי להשיג את היהלום. זה היה מעשה חסד של השם יתברך שנעשה 
הדעת,  בהיסח  לך  שבא  הרכוש,  כאשר  אולם  משפחתך.  ועם  אתך 
עלה לך על הראש“, נראה היה כי שכחת למי אתה חייב להודות על 
התקוה  את  גם  עמו  יחד  איבדת  לא  אותו,  איבדת  כאשר  אולם,  כך. 
ושמת את מבטחך בה‘ יתברך. זה הדבר שהביא לך את עושרך בפעם 
השניה, עושר שהוא גדול יותר מהראשון ושהוא גם יישאר, בעזרת 

השם, שלך, כל עוד תמשיך לחיות באמונתך“.
ובנותיו  בניו  את  חיתן  גדול,  עשיר  לעיירתו,  חזר  מוטל  הוא:  הסוף 

וראה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות.



אין אדם רואה נגעי עצמו!
סדר  ושניתי  גדול  לפני  קטן  שברכתי  בי,  יש  עוון  שמא  אמר:  יצחק,  חרד  למה  מבאר:  רש“י  מאד“  עד  גדולה  חרדה  יצחק  ”ויחרד 
היחס. התחיל עשיו מצוח: ”הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמים“ אמר לו אביו: מה עשה לך? אמר לו: ”את בכורתי לקח, והנה 
עתה לקח ברכתי“. אמר: בכך הייתי מצר וחרד, שמא עברתי על שורת הדין. עכשיו לבכור ברכתי, ”גם ברוך יהיה“  לא מובן מהי 

תלונתו של עשיו?! 
במדרש בראשית רבה (סג, יג) מובא: שכשבא מן השדה והוא עייף, בשביל נזיד העדשים היה מוכן לשלם תמורתו את הבכורה, 
לא זו בלבד אלא שבכדי להצדיק את טיפשותו - החל לחרף ולגדף את העבודה שבבכורים ולגלג על אחיו התמים, שמחשיב את 

הבכורה ומוכן לתת תמורתה נזיד עדשים.
והנה שכשיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות, מתמרמר הוא על ’רמאותו‘... היתכן?!

מובא בספר ’והגדת‘ שזהו בעצם הטבע האנושי –והוא מביא מעשה:
מעשה בדיין שהיה לוקח שוחד אבל לא באופן ישיר אלא ’בשינוי‘. 

לתובע ייחד את נעל ימין שלו ולנתבע את הנעל השמאלית. נעליו היו מונחות בכניסה לאולם הדיונים וכשנכנס היה מחליף נעליו, 
לראות באיזו מהן טמנו תכריך שטרות. ואם בשתיהן, איזו מהן גדולה יותר ומפריעה אף להליכה... 

יום אחד תחב רגליו, חיוך גדול נסוך על פניו, הרגל הימנית בקושי נכנסה. בשל כך מצא סימוכין למכביר להצדיק את התביעה, 
ופרכות לכתוש את גרסת הנתבע.

יאמר לשבחו, שמעולם לא נכשל, תמיד כיוון שהצד הצודק יהיה זה שנתן את השוחד...
יצא התובע זכאי בדינו, והדיין צלע החוצה וחילץ את החפיסה מנעלו, והנה היא חבילת ניירות מגזרי עיתון...

”חוצפה!!! איזו שחיתות!!!“ רטן. ”איזו רמאות“! אין אמון בבני אדם!“...
אליו  הדבר  אך כשמגיע  וכל עניינו ומעייניו ברמאות הזולת...  נוטל שוחד,  הוא  נגעי עצמו“.  חז“ל: ”אין האדם רואה  זהו שאמרו 

זעקתו נשמעת למרחקים...
 כן הוא אצל עשיו:

כשביזה את הבכורה וצחק על אחיו יעקב התמים שמכרה לו, היה הוא בעצם הערמומי והנוכל - זה בסדר ואין כאן כל פסול.
אך שהבין שיעקב לקח את הבכורה בצדק כפי שפסק אביו לאחר מכן: ”גם ברוך יהיה!“, הו... אז פרץ הוא בזעקה: ”הכי קרא שמו 

יעקב ויעקבני זה פעמיים...“

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

לקנות למלוה כלי מיטה שהיה רוצה לקנות עם הכסף
שאלה: כמה גיסים נסעו יחד לחו“ל להשתתף בשמחה משפחתית. לאחד הגיסים נגמרו המזומנים שתחת ידיו, וביקש מגיסו שילוה לו 100 דולר, 

השיב לו הגיס שיש בידו סכום זה אבל הוא רוצה לקנות בזה היום כלי מיטה שנמכר כאן יותר זול, ומחר הוא כבר חוזר לא“י. 
השיב לו הלוה ’הרי אני נשאר כאן עוד כמה ימים, ובעז“ה בימים הקרובים עתיד אני לקבל כסף, ואם תלוה לי את הכסף אקנה בשבילך את הכלי 
מיטה ואביאנו עמי בחזרתי לא“י‘. היש בזה איסור רבית, דהרי תמורת ההלואה הוא מסכים לטרוח לקנות את הכלי מיטה לגיסו, ואף להביאו עמו 

עד א“י. 
תשובה: יש בזה איסור רבית.

פתרון: יאמר ללוה ’אני איני יכול להלוות לך, אבל אני יכול להשיג לך הלואה מאדם שלישי, בתנאי שאתה תביא לי את הכלי מיטה לארץ‘. והמלוה 
יקנה את הכסף לגיס שלישי שנמצא איתם באחריותו המלאה, והוא יחזור וילוה אותו ללוה, ובזה מותר ללוה להתחייב להביא את הכלי מיטה לארץ 

כיון שלא לוה ממנו.
סברת הדברים: נפסק ברמ“א (סי‘ קע סעי‘ א) דמותר ללוה לשלם למלוה את ההוצאות שהיו לו בגין ההלואה, וכגון ההוצאות שהיו לו כדי להשיג 
את הכסף להלואה, אבל אסור ללוה להשלים למלוה דברים שהיה יכול להרויח בזמן ההלואה, אם היה הכסף תחת ידו. (חוץ אם איחר הלוה לשלם, 

דאז מותר לו הפסדים שהיה יכול להרויח בזמן האיחור).
גם מעשה דידן אינו הוצאות שיש למלוה בגלל ההלואה, דאין לו שום הוצאות כדי להלוות ה-100 דולר, והוא רק מניעת רווח דאם היה הכסף תחת 
יד המלוה, היה יכול לקנות כלי מיטה, וכשמלוהו אינו יכול לקנותו, והרי זה מניעת רווח בגלל ההלואה, ואסור ללוה להשלים ולעשות פעולה זו, כל 

שעושה כן בגלל ההלואה.
ולצאת מחשש איסור ילווה את הכסף לגיס שלישי הנמצא עמם, באחריותו המלאה, והוא יחזור וילווה אותם לגיס שרוצה ללוות את הכסף, ולא 
יחייבו לקנות את הכלי מטה עבור המלוה, אלא הלווה מדעת עצמו יקנה את הכלי מיטה למלווה [שהכסף שלו], באופן זה נחשב ריבית שאינה באה 

מלווה למלווה, וכמבואר בשו“ע (סי‘ קס סעי‘ טז) שמותר לתת ריבית לאדם אחר עבור השגת ההלוואה, כיון שלא הלווהו את הכסף.
ולשאלת המלוה האם יש בזה צדק לאסור ללוה להביא לו החבילה לא“י ’הרי אני הייתי קונה שם את כלי המיטה ומביאו לא“י, ואם גיסי צריך לכסף 

למה לא יהיה מותר לעשות הדבר במקומי ולהשלים את החסר שהייתי עושה אם היה הכסף תחת ידי‘. 
בלי  חינם  חסד  לעשות  האדם  את  מחייבת  דהתורה  רבית,  נתינת  של  האיסור  ביסוד  ח“א,  התשובות  לספר  במבוא  באריכות  אמורה  מלתינו  כבר 
צפייה לתשלום גמול, ויהיה כל כולו מסור לזולת, ולכן אף אם יצטרך ללכת לבנק פעמיים בגלל הלוה או שלא יהיה לו הכלי מיטה בזול, האם קטנה 
מצוה זו בעיניך שהוא מצוות עשה דאורייתא של ’אם כסף תלוה‘, לטרוח בשבילו או להוציא ממון בשביל זה, והאם אין מספיק אנשים שהולכים 
אדם  ילך  לא  והאם  בעלמא,  הידור  אלא  שאינו  אף  פלעק‘,   - ’בלאט  חשש  מכל  שיהיה  כדי  מהודרים  מינים  ד‘  למצוא  כדי  מטרים  ומאות  עשרות 
הלואה  של  דאורייתא  במצוה  וכ“ש  מצוה,  שהוא  כיון  זמן,  הרבה  זה  על  שמפסיד  אף  היום  להניח  שיוכל  ותפילין  טלית  למצוא  כדי  מרובה  הליכה 

לחבירו, אין בכך כלום אם יצטרך ללכת לבנק כמה פעמים או שיקנה כלי מיטה ביוקר וכדו‘. 
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