
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום" )לב, ד("                      
 כים ממש". )רש"י(א"מל                             

     המשנה באבות )פ"א מ"ז( אומרת: "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע". כי כל אדם, אפילו המושלם ביותר,                               
 בהיותו שרוי במחיצת הרשע סופו ללמוד ממעשיו ודרכיו הרעים.                              .
       – עשו אחיו""אל ", וזאת כי השליחות הייתה ממש מלאכים"שלח יעקב לשלוח בני אדם אל עשיו, ו לפיכך חשש                         .
 (שאחומת )                                   "ארצה שעיר שדה אדום"... -ויתרא מזו גם המקום הוא מושחת הרשע,                         ..    .
 

 עם לבן גרתי" )לב, ה("
 "ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים". )רש"י(

כתוב שיעקב היה ירא שתעמוד לעשו זכות ישיבתו בארץ ישראל, כשהוא היה בחוצה לארץ. ולכן הוא ציוה לומר לעשו שאמנם  מדרשב
רעים, שמר על כל המצות, חינך הוא גר בחו"ל עם לבן ועשו גר בארץ הקודש, אולם הוא, בשונה מעשו, כל הזמן נאבק נגד לבן ומעשיו ה

 )אבני אזל(            על שכביכול הזניח מצוה אחת של ישוב הארץ... בוא אליו בטענותלאת ילדיו ליהדות שלימה ונטע בהם דעת אלקים, ואין 
 

 יב(-"ויירא יעקב מאד ויצר לו... הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו" )לב, ח
ולפיכך אמר "הצילני נא מיד אחי מיד  הכיצד התיירא ממישהו שאינו ה' יתברך ? –מעשו, אך מיד התחרט על כך והיה צר לו  יראיעקב 
 ועדיין איני בוטח בך בתכלית השלימות... –אני זקוק לבקש על עצמי ולהתחנן שתעזור לי ותצילני מעשו, וזאת "כי ירא אנכי אתו"  –עשו" 

 )אורח לחיים(                                                                                                                            
... 

 "באנו אל אחיך אל עשו" )לב, ז(  

 יוסףתו של הגה"ק רבי בריונים לביפעם התפרצו חמשה 
 לרצוח יימוזצוק"ל, רבה של ירושלים, וא זוננפלדחיים 
 ירושליםב על צביונה של היהדות היו אז מאבקים -אותו 

ושלות  הרב הגיב בקור רוח להשתוללות שלהם, -ובכלל, והרב היה חוד החנית בהם 
הנפש שלו הביכה אותם והם הגבירו את השתוללותם, כשהגזימו בהתפרעויות, פתח 

"הנני מוכן לקדש  ,אז הזדקף מכסאו בזריזות מולםהרב את חולצתו וגילה את ליבו, ו
 שם שמים" אמר בתוקף, "תירו בי, תרצחוני, אך אני לא אזוז מהאמת כמלוא נימה",

 התוקפים המופתעים נסוגו ויצאו מהבית. ואז הוסיף לבאר את עיקרי השקפתו.
 אחר כך הסביר הרב את מעשהו והצלחתו על פי מעשה שהיה:

שהפיל את חיתתו על יהודי  התגורר יהודי מלשיןבעיירה הקטנה שאדיק שבפולין, 
בחוצפתו דרש שיתנו לו בכל והוא היסב להם צרות רבות וכולם פחדו ממנו.  מקום,ה

 ולהעלותו לתורה כ'שישי'... ,שבת לשבת ב'מזרח' של בית הכנסת הגדול
עיירה רבנות באחד מגדולי התורה בפולין, שרצה תחתיו כשרב העיירה נפטר מונה 

תורה ללא הפרעה, הוא היה עובד את בוראו בפרישות כדי שיוכל ללמוד  ,קטנה דווקא
מששמע על המלשין וחוצפתו ולילה בבית מדרש קטן שליד ביתו.  ועוסק בתורה יומם

 החליט לקיים "לא תגורו מפני איש", ולשים קץ לכיבודים שקיבל.
הוא הכה  הגדול, וכשקרא הגבאי למלשין לעלות לתורה, "כנההופיע הרב בבי ,בשבת

בחזקה על העמוד שלפניו וזעק: "מה למשוקץ כמוך שמוסר נפשם וממונם של ישראל 
אך  ,ולתורה הקדושה, צא טמא" ! המלשין המופתע ניסה להכות את הרב ,לשלטונות

 ם שילמדם לקח.ת ממנו, והוא עזב את המקום בכעס ואייהמתפללים מנעו זא
ו ד מכפרי הסביבה, ועשה  את דרכאחרי כמה חודשים הוזמן הרב להיות מוהל באח

על סוסו הבחינו התלמידים במלשין הדוהר  לשם בלוית שני תלמידיו, בעודם מתקדמים
 נשאר שאנן ושליו.נתקפו פחד גדול, אך הרב ולקראתם 

 )המשך בעמוד הבא(                                            

 ייסורין  

 ...באהבה
 

נפטר הג"ר  ,חשוון 'טזלפני חודש, ב

ראש  זצוק"ל, גבריאל טולדנו

סדרת בעל ו ',אור ברוך'ישיבת 
 .ועוד ,ס"על הש 'מצעדי גברהספרים '

לימד תלמידים כארבעים שנה, הגר"ג 
בעשרים אחרי ש, 'עט גילבנפטר הוא 

 .שנותיו האחרונות היה חולה
החסיר ללא התאמץ ש למרות מחלתו

 תו,או סדר לימוד בישיב ,תפילה
לפעמים . והמשיך בסדרי יומו הקפדניים

היה מכין  ,שוכבו על מיטת חוליועת ב
תקוה מתוך  למדני,בעמל שיעור 

 בימי בריאותו.כלמוסרו 
ראש  יתיעד עתה הי" :אמר לתלמידיוו

ראש  אניועתה  ,ישיבה של בחורים
אצלי  המתקבלין ,ישיבה של ייסורין

 ..."באהבה..
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 .ז"התשעיז' כסלו , 174ן גליו ,בס"ד
 .מפטירין "חזון עובדיה"

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

מייסד שיטת וישיבות נובהרדוק, ובעל  -, נפטר הגאון הקדוש והפרוש רבי יוסף יוזל ב"ר שלמה הורביץ זצ"ל, 'הסבא מנובהרדוק' ' כסלו התר"פיזביום 
 למה'., נפטר הג"ר שלמה ב"ר יחיאל מיכל היימן זצוק"ל, ראש ישיבת 'תורה ודעת' בארה"ב, ובעל 'חידושי רבי שיז' כסלו התש"הביום  //'תורת האדם'. 

  וישלח פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר

ת חוברלהשיג אצלינו את ניתן 

 .נוכה שהוציא הרב זי"עחהסגולות ל



 

 בפרשה שני הערות                   
פשר פרשתינו נקראת פרשת וישלח, א ◆                                  

חשש ו" - לומר ש"וישלח" זה ראשי תיבות                                   .

כמתואר   וזאת  ,"ציח ו ל  ימותוש עקב י                              .
ואמר לשנים ט שיעקב פחד מעשו, וחצה את מחנהו -בפסוקים ח

שהמחנה השני ינצל "על  רש"י. וכתב שאם יכה עשו אחד השני ינצל
 .רק לחצי מחנהוחששו היה  עיקרוא"כ בעצם כורחו כי אלחם עמו", 

 

 :בהמשך שולח יעקב מלאכים עם מנחה לעשו, ובין היתר אומר לו ◆

ולא  "ותרי"ג מצות שמרתי, :רש"יוכותב "עם לבן גרתי" )לב, ה(, 
 למדתי ממעשיו הרעים".
מאיר שפירא את עצמו, אולם הג"ר בזה בפשטות יעקב משבח 

אמנם , התלונן על עצמו ואמרדווקא שיעקב  ,זצוק"ל אמר מלובלין
שעשה אותם  -מעשיו הרעים אך לא למדתי מלבן ב ,רתי מצותשמ

 .דקדושה, ואני לא למדתי מזה להתלהבות בהתלהבות ומסירות
מתורה ם יש רחוקימדוע זי"ע,  חידושי הרי"םהעל שאלו את בופעם 

 והרי השקר אינו ראוי לקיום ? ,מצליחים במעשיהם הרעיםש
עושים זאת  מנם עושים מעשיהם למען שקר, אולםשאלו א -והשיב 

למען עושים  עובדי ה'ואילו ומצליחים. באמת ובתמים ומתוך אמונה, 
 ! לא מצליחים , ואזאמת ובתמיםעושים זאת בלא תמיד האמת, אך 

 

 המשך 'לאור הפרשה':
, ולתדהמת רב, הוא הזדרז לגשת לכשהמלשין הגיע אליהם

ל לו על כל מה והתחנן שיסלח וימח בהכנעההתלמידים התכופף 
 סוסו ונעלם.שעולל וחטא כלפיו... כשכילה דבריו קפץ ל

התלמידים נדהמו, ואז הרב הסביר להם: "כשראיתי את המלשין 
כנראה להזיקנו, חיפשתי מפלט והצלה בתורה,  ,מתקרב אלינו

ונזכרתי בפסוק במשלי )כ"ז י"ט(: "כמים פנים לפנים, כן לב 
האדם לאדם", ואז התחלתי להרהר ולהפך בזכותו של אותו 

כמה אומלל הוא וזקוק לרחמים בשפל המוסרי בו הוא  -ברנש 
ורק בגלל כך הוא  ,נמצא, ואולי לא קיבל חינוך נכון בילדותו

פכתי בזכותו, עד שנעקרה מלבי כל טינה הועה, כך השתדלתי וט
נגדו, ואז פעל הכלל של "כמים פנים לפנים", ונכנסה בלבו 

 ...התחרטמחשבה טובה אודותי שאולי אני צודק והוא נכנע ו
" סיים רבי יוסף חיים זוננפלד, "הרהרתי כדברים הללו "גם אני

 מהם".מול אגרופי הבריונים, ולכן לא חששתי 
א את עשו, שהרי שניעקב  –והוסיף שהדבר נלמד מפרשתינו 

"משנאך ה' אשנא". וגם עשו שנא אותו, וכדברי המלאכים: 
"שהיית אומר אחי הוא, אבל נוהג  -"באנו אל אחיך אל עשו" 

כשנפגשו הכל ופתאום (, עמך כעשו הרשע, עודנו בשנאתו" )רש"י
עשו וארבע בהסכנה אה את שיעקב ר משתנה, הכיצד ? אלא

ע פעמים , ומיד "וישתחו ארצה שבהבאים להזיקו מאות אנשיו
פך בזכותו של וה פה את מחשבותיועד גשתו עד אחיו", הוא כ

אחיו", עד שנהיה כאחיו ממש, שע"י מחשבותיו לזכות  "עד –עשו 
שו לקראתו ויחבקהו", וכדברי "וירץ עואז  התעוררה בו האחוה,

בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא "אמר רשב"י הלכה היא רש"י: 
 ..שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו".

 לכנס וביקש ברכבתפעם  נסע ,מרייצא המגיד ,הלוי שלום רבי
 להצטרף סרבו מהנוסעים םהודיי שני ,מנחה לתפילת מנין

 .אחר לקרון צאווי
 כלבים שהרי, וישלח בפרשת תמהתי תמידרבי שלום: " אמר

 למנחהם יעקב צרפ לא ומדוע מקנה, לעדרי מצטרפים תמיד
 למנחה מצטרפים לא כלבים - הבנתי עכשיו ? לעשיו שלחש

 ם"...פע אף

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                
 

 ()ד עניני הכנה לשבת                              
 

        מה הדברים שצריך להכין ?                                      
 לכבוד שבת ? ,שבת בשלחן                            .     .
נכון להכין על השלחן מבעוד יום אגודת מיני  !

בשמים, ומצוה מן המובחר שיהיה הדס משולש, 
שמים עליהם בובכדי להשלים בברכת ה ,לכבוד שבת

 א' ע' לב( חזו"ע)           .שיש לברך בכל יום מאה ברכותל
יש להעדיפו על מן אחר  ,וגם אם ההדס לא משולש

 , ח"א ע' ז(שיבת ציון)                                       של בשמים.
 

 :ענין נוסף
"יש נוהגין להיות  :)רס"ב ס"ק ד(משנה ברורה כתב ה

שתי מפות על השלחן מלבד העליונה שעל הלחם, 
 כשמנערין המפה נמצא השלחן מגולה".משום ש

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק - כאפרק ק 
 

 נשארו   הפראנקיסטית   הכת   אנשי
 מכלל ישראל הם יצאו - באמצע הדרך

ולכלל נצרות לא הגיעו, הם היו ללעג ולקלס אצל היהודים 
 ליהודים.בעיניהם והנוצרים לא הגנו עליהם, כי הם נחשבו 

השוטרים הפולנים מצאו הזדמנות להתעלל בבני הכת המנודים, 
והיו מגלחים את זקניהם ומיצרים את צעדיהם. ב'שבחי הבעל שם 

הרשעה הזו,  טוב' נכתב, שהארכיבישוף מיקולסקי התעלל בכת
"כי עשה להם חרפה ובזיון גדול שגילח להם פאה אחת וחצי זקן, 

 שיכירו שהוא לא יהודי ולא נכרי, ומחמת בושה השתמדו".
ים, לעיתים טגם היהודים סבלו מהאוירה הקשה נגד הפראנקיס

היו גויים מתנפלים על יהודים כשרים בצעקות: "ש"ץ ! ש"ץ" ! , 
 ה שהם פראנקיסטים.ודים בטענשל יההיו גם כמה מקרה רצח 

גל המהומות שכך עם בריחתם ההמונית של אנשי הכת אל רבם 
אולם הם עברו שם גלגולים שונים, ב בתורכיה, שיעקב פראנק שי

קיבלו  ,רק מעטים מהם שהתאסלמו כמו יעקב פראנק עצמו
 היתר ישיבה בתורכיה, השאר גורשו חזרה לפולין.

ולין, קיבלו פיתרון למצבם הפליטים הפראנקיסטים שחזרו לפ
מיעקב פראנק: התנצרות המונית, הוטל עליהם ללכת בעקבות 
משיחיהם בעבר ובהווה, להסתגל לתנאי הזמן והמקום, ולמזג 
את אמונתם המשיחית לתוך הדת של בני המדינה בה הם חיים, 

 במקרה זה הדת הנוצרית.
 התהום שרבצה בין הפראנקיסטים והיהודים הנאמנים נתעמקה
בנתיים כל כך, שלא נותרה עוד למשיחיים שום דרך חזרה לעם 
היהודי, הם סברו שתחת מסווה הנצרות, יוכלו לטפח כבעבר את 

 אמונתם המשיחית ולקיים את מנהגיהם...
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

  

 ביטול במחי יד... 
 

 הרב את  מספר: ,מאלעד י. ג. הרב 

 דרךהכרנו  זצוק"ל,נתן בוקובזה 

תוכניות הרדיו שלו ברדיו 'קול חי', הייתי שומע נלהב של 
 התוכנית שלו, ולא עושה כלום באותו הזמן, רק יושב ומאזין.

, 7-8הייתה לנו בעיה עם הבן הבכור שלנו שהיה אז כבן 
, והוא היה חלש שלו היו נמוכיםעצמי הדימוי וההביטחון 

מבחינה חברתית ובקושי מדבר, אנשים שמבינים בחינוך שראו 
 HDבעיה קלאסית של  ובחנו את הבן, אמרו לאשתי שיש לו

 וצריך לטפל בכך. )הפרעות קשב(
ל הרב, ובאנו אליו בערב אחד אני ואשתי החלטנו ללכת א

יש כבוד הרב "אמרנו לו , בגבעתייםבבית כנסת  קיבל קהלכש
 ם כך וכך, מה עושים" ?בעיות עם הילד, אומרים לנו שהלנו 

עד היום אני זוכר  - הרב ביטל את הדברים בהינף יד מוחלט
לעשות , ועלינו רק שאין לילד בעיות אלואמר לנו ו - את זה

וכדו', רכיבה דגים,  ,תוכים -תרפיה בבעלי חיים טיפולי לו 
ללא צורך כמו שצריך אותו שיגדל  בירךא וה והילד יפרח.

 .טיפוליםב
בהמשך  טיפול. עשינו כדברי הרב, והבן שלנו פרח ללא שום

הוא היום הוא היה מהמובחרים בישיבה הקטנה בה למד, ו
 .לומד בישיבה גדולה בצפוןה ,19בן בחור מצטיין 

 .והאבחון של הרב היו מדוייקיםהברכה  ,מדהיםזה היה 
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