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 (כח, י)  חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא

 במדרש תנחומא: "זה שאמר הכתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך".
שהנה יכול היה לומר "ויצא יעקב מבאר שבע לחרן",  "תמימי דרך",ביאר בספר 

", ובספרים החרנ ךלויואם היה כתוב כן, יוצא שהאותיות י' ו' ה' ך' מיותרים: "
זה המלאך הממונה על קפיצת הדרך, ושם זה יוצא  הקדושים מובא שהשם יוה"ך

", ובזה מובן המדרש, שהיה קשה למדרש על ייתור ךל היצו ומלאכי ימהפסוק "כ
האותיות הנ"ל, ומתרץ שהכתוב רימז על המלאך שממונה על הדרך שנתלווה 

 איליו, וכפי שיוצא מהפסוק כי מלאכיו וכו'.
 הנפטר יקוטים, פר' ברכה) "במדרשבספה"ק אוהב ישראל הביא לבאר בזה כך: (ל

. כרבים הלכה ורבים יחיד הלכה ומאי. הלכה דבר מתוך אלא יפטר אל מחבירו
 מפסוק ת"ס מן היוצא ך"יוה הוא הדרך שמירת של שם כי' פי. המדרש ל"עכ

 רבים"כ לכה"ה רבים"ו חיד"י של ת"ר והם, לך יצוה מלאכיו כי) יא, צא תהלים(
 זה. שם כ"ג שהוא

חקל תפוחין", מביא בשם הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א, שסיפר, שפעם בספר "
נסע הרה"ק החוזה מלובלין עם כמה מחסידיו, והיה זה ביום שישי, וכבר נתאחרה 
השעה, פנו החסידים אל רבם ואמרו, שבדורות הקודמים, במצב כזה היו הצדיקים 

היינט" (כן, מי יכול  עושים קפיצת הדרך, נענה החוזה מלובלין ואמר "יא ווער כען
היום), ולפתע ראו שהגיעו למחוז חפצם מוקדם בהרבה מהמצופה, ולאחמ"כ 

יינט" כיון החוזה מלובלין את השם הנזכר, יוה"ך' הען כוער וא יאמרו שבדבריו "
 (ציוני תורה)      שמסוגל לקפיצת הדרך.  

 (כח, יב)והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו 
שליווהו עולים תחילה ואחר כך יורדים, מלאכים  –פרש רש"י ז"ל "עלים ויורדים 

 בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוץ לארץ ללוותו".
לכאורה יוקשה, הלא מעשה זה, שחלם את החלום על המלאכים העולים ויורדים, 

ומדוע התחלפו שם שאינו גבול ארץ ישראל בהר המוריה, התרחש בעת שהיה 
 המלאכים?

 כך הקשה ה'באר יוסף', ואמר על כך 'חאפ' נפלא, מתיקות התורה:
אתה שוכב עליה", דרשו חז"ל "מלמד שקפלה הקב"ה על הפסוק: "הארץ אשר 

בסוף גבול לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו". נמצא שכעת היה יעקב 
א חוץ לארץ, ממילא הוצרכו ארץ ישראל, ומן המקום שהוא כעת משם ואילך הו

מלאכי ארץ ישראל להתחלף עם מלאכי חוץ לארץ, מלאכי ארץ ישראל עלו 
  (יחי ראובן)   .לרקיע, ומלאכי חוץ לארץ ירדו ללוותו לחוץ לארץ

  (כח, כ)ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש 
יעקב אבינו מסתפק במועט, אין הוא מבקש מותרות, רק לחם לאכול ובגד ללבוש. 
הסבא מקלם זצ"ל שואל, הרי הרמב"ם אומר שמה שאדם מוכרח ואינו יכול 
להסתדר בלי זה, מובטח לו שהקב"ה יתן לו, א"כ הרי יעקב בטוח שאת המעט 

בקשתו "ונתן שהוא צריך בשביל להחיות את נפשו, יקבל מהקב"ה, א"כ מה היתה 
 לי לחם לאכול ובגד ללבוש". 

והתירוץ, יעקב אבינו שעוזב את ביתו של יצחק, בית המלא קדושה וטהרה, והולך 
עם לבן תשפיע עליו לרעה,  ללבן הרמאי העובד ע"ז, מפחד הוא שמא הקירבה

ומבקש הוא מהקב"ה שאף בזמן שהוא יחזור מלבן: "ונתן לי לחם לאכול ובגד 
ללבוש". פירוש: שאני ירגיש שלא אני נותן לעצמי את הלחם ואת הבגד, ןלא כוחי 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא שארגיש שהכל נותן לי הקב"ה. וזה ביקש 

באותה מדריגה שהוא נמצא עכשיו ולא ישפיעו עליו יעקב אבינו, שהוא ישאר 
מעשיו הרעים של לבן. כי האיש שיש בו הרבה אמונה מרגיש שלא הלחם ולא 
הבגד הם שלו, אלא הכל נותן לו הקב"ה, ובשעה שהאדם יתבונן בזה, יראה בצורה 

 (דברי מוסר)   אחרת הברכה שמברך על הלחם והברכה שמברך מלביש ערומים. 
 וישכב מראשתיו וישם המקום מאבני ויקח השמש בא כי שם וילן םבמקו ויפגע
 ):יא, (כח :ההוא במקום

 רעות חיות מפני שירא לראשו סביב מרזב כמין עשאן - מראשותיו וישם וברש"י:
 עלי אומרת וזאת ראשו את צדיק יניח עלי אומרת זאת זו עם זו מריבות התחילו

 :מראשותיו שם אשר האבן את ויקח' שנא וזהו אחת אבן ה"הקב עשאן מיד יניח
אם הניח את האבנים סביב לראשו, מה יש להם לריב  -יש להבין בדברי רש"י: א

ממתי שמענו שאבנים  –"עלי יניח צדיק ראשו"? הרי לא שם כרית אלא גדר!. ב 
[בוודאי שדברי חז"ל אמת לאמיתה אף שלא שמענו כן זולתם, אמנם יכולים לריב? 

מה עניין של "מריבה" יש כאן? הרי דבר זה  –ג נוסף, כדלהלן] אפשר לבאר בדרך 
תלוי ביעקב היכן שיחליט שם יניח את ראשו, מילא אם היה אומר שהאבנים היו 

 מילא, אבל 'מריבה' מהיכי תיתי? –במתח רב מי יזכה 

(חולין צא) עמד על השאלה הראשונה (וכן ברא"מ עיי"ש) וכתב:  במהרש"אהנה 
 והוא בחומש י"כפרש' כו מרזב כמין שעשאן מפורש ר"בב'. כו ראשו צדיק יניח עלי

 אבנים הרבה הניח האבן אותו וסביב עליו ראשו להניח אחד אבן מלמטה שהניח
 דפנות' וג מלמטה' א דף שיש מרזב כמין דפנות' ג שנעשו עד צדדים' מג בגובה

 עלי אומרת' א כל מלמטה שהניח אבן אותו עם מריבות אבנים כל התחילו מצדדין
 אחת אבן באותה נבלעו שכולן ל"ר' א באבן נבלעים וכלן עד ראשו את צדיק יניח

  :להאריך ואין מבוררים אינם בזה ם"הרא ודברי כלן על ראשו שיניח כדי שלמטה
הונח לנו השאלה הראשונה לפי דברי המהרש"א, אך שאר התמיהות נראה ליישב 

 עפ"י דברי המהרש"א וכדלהלן:
המחלוקת אם ירושלים  )כו וכן בזבחים נג וביומא יב במגילה( מביאההגמרא 

  נתחלקה לשבטים":
 סבר יהודה ורבי לשבטים ירושלים נתחלקה לא סבר קמא תנא קמיפלגי במאי

 יהודה של בחלקו היה מה דתניא תנאי דהני ובפלוגתא לשבטים ירושלים נתחלקה
 קדשי ובית והיכל אולם בנימין של בחלקו היה ומה והעזרות הלשכות הבית הר

 ובה בנימין של בחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאת היתה ורצועה הקדשים
 עליו חופף שנאמר לבולעה יום בכל עליה מצטער הצדיק בנימין והיה בנוי מזבח

 נתחלקה לא סבר תנא והאי לשכינה אושפיזכן ונעשה בנימין זכה לפיכך היום כל
 לשבטים. ירושלים
מדברי הגמרא שבעבור השתוקקותו הרבה של בנימין בשבילה זכה  רואים

אבל לפי המ"ד שירושלים לא  להשראת השכינה בחלקו. וכן כתבו המפרשים שם.
נתחלקה לשבטים, היכן מצאנו את השתוקקותם להשראת השכינה שבשבילה 

 זכו לכך?
ביא אפשר לומר שזה היה כאן העניין עם האבנים, על פי דברי המדרש רבה שמ

אבנים כנגד  12כמה שיטות כמה אבנים שם מראשותיו ואחת השיטות שהיו 
 ה.-שניים עשר שבטי י

והנה לפי דברי המהרש"א לקח אבן אחת למתחת ראשו ושאר האבנים היו 
מסביב, וכאן היה הויכוח בין השבטים שבא ראובן ואמר האבן אשר יעקב יניח 

השבטים אבנם מונח סביב, בא  ראשו עליה היא המכוונת נגד שבט ראובן ושאר
שמעון והתחיל מריב איתו שהאבן מתחת ראש יעקב היא כנגד שבט שמעון וכו', 
כך כל שבט ושבט טען "עלי יניח צדיק ראשו", דהיינו שהאבן שיעקב מניח ראשו 
עליה היא המכוונת לשבטו. ובזה הרווח לנו שלא היה צורך שהאבנים יזוזו מכאן 

 פיהם אחד לשני. להתם ואף לא יפתחו את
מה עשה הקב"ה? כיוון שראה השתוקקותם של כל השבטים לזכות להשראת 
השכינה, עשאן לאבן אחת ואמר שכולם יזכו בכך, ולכך לא נתחלקה ירושלים 
לשבטים שכן מכולם זכו, וזהו אמרו "האבן אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוקים" 

כך בית האלוקים בחלקת כל  דהיינו שכמו האבן האחת המכוונת נגד כל השבטים
 (ציוני תורה)       השבטים.

 (כט, יג) האלה הדברים כל את ללבן ויספר
ממנו".    ממונו ושנטלו אחיו אונס מתוך אלא בא שלא - ללבן י, "ויספר"כתב רש

 אבי עבד אליעזר אמר ריקניות בידים שבא לפי א"ולעיל (פסוק יא) הביא רש"י "ד
 בן אליפז שרדף לפי. כלום בידי אין ואני ומגדנות וצמידים נזמים בידיו היו אבא
 משך יצחק של בחיקו אליפז שגדל ולפי והשיגו להורגו אחריו אביו במצות עשו
 כמת". חשוב והעני שבידי מה טול יעקב לו אמר אבא של לציווי אעשה מה ל"א ידו

, איזה מעלות צריך הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל סיפר ששאל פעם את הסטייפלער
לחפש כשרוצים לבחור חתן, אמר לו הסטייפלער שכשבוחרים חתן, לא צריך 
לבדוק עילוי גדול, רק צריך לבדוק שלשה דברים, שיהיה לו מידות טובות, שיהיה 

ידות, ממתמיד, ושיהיה לו שכל הישר. אבל לא צריך להיות גאון. וסימנך "משה" 
שאלתי את הסטייפלער, אם יש לו שכל הישר,  תמדה, אמר הגרמ"מהכל ישר וש

והוא גם מתמיד, למה צריך שיהיה לו מידות טובות? הרי התורה מעדנת את 
האדם?! ע"י תורה האדם מקבל מידות טובות. ענה לו הסטייפלער, אכן התורה 
מעדנת את האדם, אבל זה לא מספיק, אם האדם לא מתייגע לשנות את המידות 

זה לא מספיק. והביא לו ראיה מהפרשה שלנו, אליפז למד  ולשפרן, התורה לבד,
אצל זקינו יצחק, ומה למד אצלו? "לא תרצח". וכי את הלאו של "לא תגזול" ו"לא 
 תגנוב" הוא לא למד אצלו? הוא למד שאסור להיות רוצח, ושודד מותר כן להיות?

תורה,  מה התירוץ? אם הוא לא היה לומד תורה הוא היה רוצח, אבל היות שלמד
והתורה מעדנת את האדם, אז זה הועיל לו להוריד אותו מדרגת "רוצח" לדרגת 
"שודד". אמר לו הסטייפלער, וודאי שהתורה עוזרת, שבלי התורה הוא היה רוצח 
ואילו עם התורה הוא סתם "חיה רעה". אם לא עובדים על המידות, זה לא מספיק. 
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ה היחידה היא שעם ה"סטנדר" יש אמר לו הסטייפלער, בחור שלומד טוב, ההוכח
לו "שלום בית" טוב, ואתה יודע למה? כי ה"סטנדר" אף פעם לא ביקש לו להוריד 
את הפח... הסטנדר אף פעם לא ביקש לו לקום אל התינוק באמצע הלילה... אם 
לא עובדים על המידות, יכולים ללמוד ולהיות מושחת. זה מה שלומדים מאליפז, 

 (הרב אליהו דיסקין)       בוד.שעל המידות צריך לע
 (כט, טו)חנם  ועבדתני אתה אחי הכי ליעקב לבן ויאמר

נשקיך [אם  נרשאה רב: אמר גידל רב הגמרא במסכת חולין (קכז, א) אומרת: אמר
ככיך [ספור את שיניך לבדוק שלא גנב לך איזה  מני אדם מהעיר 'נרש' נשק אותך]

 [אם אדם מהעיר 'נהר פקוד' מתלווה אליך] מגלימא לוייך פקודאה נהר שן],
 עלך [זה בגלל שהוא חומד את בגדיך ורוצה לגנוב לך אותם], דחזי שפירא

אושפיזך [תשנה את  אשני לוייך [אדם מ'פומפדיתא' מתלווה אליך] פומבדיתאה
 אכסנייתך, שכן הוא זומם לפרוץ אליך].

האלה" שיעקב סיפר לו שגנב  אומר הפסוק "ויספר ללבן את כל הדבריםזה מה ש
מעשיו את הברכות ולכן גנב לו אליפז את הכל. כששמע לבן שיעקב גם הוא יודע 
לגנוב, נענה ואמר "הכי אחי אתה" אם כך הרי אנחנו ממש אחים... והוסיף ואמר 

בטח  –ועבדתני חינם?  –הרי אתה גנב כמוני  –ליעקב בלשון תמיהה הכי אחי אתה 
יזה הזדמנות, כמו שהגמ' מספרת בחולין שודאי יש לגנב עוד תגנוב אותי בא

כוונות נסתרות איך לרמות ולגנוב, אם כן, "הגידה לי מה משכורתך" בא נסכם 
 (ע"פ חתם סופר עה"ת ותורת משה)    מראש כמה אני נותן לך ואל תגנוב אותי...

 בעיניו כימים אחדיםויהיו 
אמר ויאהב יעקב נשכתב האלשי"ך הקדוש שידע יעקב את המדרגות של רחל, 

כפלה נייש את אחותה, פש שעשתה שלא לבנ המסירות, אך מתוך את רחל
ויעקב ממה שעשתה ללאה. ו נהיי'ויאהב יעקב את רחל מלאה' אמר נאהבתו ש

היה . וצ"ע מדוע הנות באמונה אף אחרונות באמונראשו, מה יםנש' ו עבד זנאבי
יודע לרמות את לבן כשהיה צריך, , והרי הוא הנים באמונצריך יעקב לעבוד עוד ש

כמו לאחר שרימה אותו לבן עם הכבשים, ויסר ביום ההוא את העקודים וכו' עשה 
כ מדוע עבד ם עקש תתפל, וא"עבולה במקלות בשקתות המים, לקיים יעקב תח

ד ? ותי' רש"ק והאלשי"ך הק' שהמחיר של רחל הוכפלה לי"הנות באמונאחרו
, ים לא מספיק לאשה כזאתנובים הבין ששבע שתגלו מדותיה הטנכיון ש, הנש

', כי כשאדם יו כימים אחדיםנויהי בעימספיק .וזה שכתוב 'ה לא נד שאפי' י"
מצא שיעקב חשב שאם נ. תן כלוםנ שלאמשלם מחיר זול על דבר יקר, הוא מרגיש 

, כשראה יעקב הנשהיה מבקש שיעבוד שבעים מעלותיה של רחל, היה לבן יודע 
 .  יםנשות הטובות, הלך לעבוד בשמחה עוד ז' את המד

ים נממה שמסרה הסימוזהו המשך הפסוקים כיון שאהב יעקב את רחל מלאה, 
, כי ידע שהיא יו כימים אחדיםנים ויהי בעינש, ויעבוד עוד ז' פשנ ללאה במסירות

 יקרה יותר ויותר.   
וזה מתאחר מפרשי הפשט הקשו מהו כימים אחדים, הרי דבר שאדם מצפה לו  

? ותירצו שכשאדם אוהב את ים ולא כימים אחדיםנראה לו הרבה ש נזהלבא, 
, כשהוא אוהב את הדבר, זה כימים אחדים, וזה שדיבר ראה לו הרבה זמן נעצמו זה

יעקב בלשון כזה הבה את אשתי, כי היה זה כחפץ של מצוה, כספר תורה, כמו 
להכין הקלף והדיו והכתיבה, כל ים נולוקח הרבה ששאדם מכין לכתוב ספר תורה, 

זה כימים אחדים באהבתו אותה, אותה דייקא ולא את עצמו, משא"כ כשאוהב 
 )י רייזמן"הגרמ(לו כימי מתושלח.   דמה נ רבע שעה 'את תאוות גופו ופיצתו, אפי

 (כט, לא) רחמה את ויפתח לאה שנואה כי ה' וירא
ואין מעשי עשיו בפניה". יש להבין מדוע דוקא במדרש תנחומא: "ראה כי שנ

 בזכות הזאת זכתה להיפקד?
ביאר בספה"ק קדושת לוי, שהגמ' אומרת שלכן היו אמותינו עקרות, כיון 
שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. והנה כאן מצאנו שהיו עיני לאה רכות 
 וברש"י שבכתה הרבה מחמת שחששה שתנשא לעשיו, וזה מה שכתב המדרש,
שהקב"ה ראה שלאה כבר בין כה וכה התפללה הרבה מחמת ששנואין מעשי עשיו 

 (קדושת לוי)                    בעיניה, לכן נפקדה מיד.
 (ל, כג) חרפתי את אלקים אסף ותהר ותלד בן ותאמר
 סרחונה לתלות במי לה אין בן לאשה שאין זמן כל ואגדה' וכו כתב רש"י: "חרפתי

 והדברים ל."עכ בנך" אלו תאנים אכל מי בנך זה כלי שבר מי בו תולה בן לה משיש
 בכך מה של קטנים דברים שמזכירים אמנו, רחל אצל הבן מעלת זהו וכי מפליאים,

 ואם בישראל שבט שמעמידה שמחה הבנים אם של הגדול אושר לעומת בכבוד,
 שתזכיר תמוה כמה אבינו, ליעקב ובן קיימא של לזרע וזכתה רחמה שנפתח עקרה
 כלל?! כזה דבר

 שנכנס עוד ומה אחריו רץ וחבירו כובעו איבד שכשאדם ל"ז חסמן ל"הגרא ופירש
 עצמו הוא ואם ז."ע טובה לו ומכיר מאד, לו מודה הרי כובעו, את לו להציל למים
 האדם מטבע כובעו, את לו הציל וגם והצילו, חבירו ובא לים, ונפל בסכנה, היה

 גם את לו שהציל מה כלום בעיניו נחשב לא חייו הצלת על והודיה שבח שמרוב
 בפני ודבר דבר כל על להודות לו ראוי הטובה, והכרת האמת ממידת אמנם,, כובעו
 בטלה יותר גדולים דברים עוד עמו שעשה בגלל וכי היא, טובה זה גם הרי כי עצמו,
 טובה להכיר לעולם תשכח שלא אמנו, רחל הזכירה ז"ועד הקטן? דבר לגבי חובתו

 מלא ליבה שכל פשיטא הרי חרפתי, את אלקים אסף של כזה קטן דבר על גם
 ומתוך קה, משבטי יעקב בן' ה עבד על ,'ה ברך זרע על והודיה ושבח שמחה
 (ברכת אברהם) ד."תו כ"ע לב על משים האדם שאין קטן ענין גם הזכירה גדלותה
 (לא, נא)ובינך  ביני יריתי אשר המצבה והנה הזה הגל הנה ליעקב לבן ויאמר

בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי בשם אביו הסטייפעלער זצ"ל, שכאן 
רצה הכתוב להראות את עוצם שקריו של לבן, שהרי הכתוב מספר שיעקב לקח 
אבן, כמו שאמר לבניו לאסוף אבנים עד שעשו גל אבנים, והנה בתוך כדי דיבור 

 ר יריתי" והרי הוא לא נגע בכל האבנים.בא לבן ואומר "הגל הזה... אש

 (טעמא דקרא)

 מאוצרות המגידים  
 (כט, כה)ויהי בבוקר והנה היא לאה 

"אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל 
שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תיכלם אחותי, עמדה ומסרה לה אותן סימנים" 

 (רש"י) 
 מידת השתיקה

אנו יודעים כי לשון הרע זו עבירה חמורה. וזה נכון. אבל עלינו לדעת כי מלבד עצם 
האיסור לדבר לשה"ר על אנשים, על חברים, ישנו חלק נוסף בנושא זה, והוא: 

 המידה הכללית הנקראת שתיקה, לאו דוקא מלשה"ר.
ישנו מעשה מופלא שמספרים על האדמו"ר מרוז'ין זיע"א, אחד מגדולי 

"ם לפני כמאה וחמישים שנה. מנהגו היה, שעל השולחן שהוא ערך האדמורי
 [ה'טיש'] היה יושב בשקט, בדממה.

ומספרים שפעם שאלו את הגוי שהיה מנקה את בית המדרש של האדמו"ר, מה 
ראה שם. נענה הגוי ואמר בזה הלשון: "ראיתי שם שולחן ארוך שיהודים יושבים 

 חד, הוא שותק וכולם מקשיבים"...משני צדדיו. בראש השולחן יושב זקן א
 זו השתיקה! –איזו הגדרה נפלאה: המילה היפה ביותר שנאמרה שם 

 השתיקה! –השירה היפה ביותר 
נאמר בפסוק: "תולה ארץ על בלימה" (איוב כו, ז) כלומר, על שום דבר. מכאן למדו 
חז"ל ש"אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר 

 תולה ארץ על בלימה". הוא ששתק בשעת המריבה הוא היסוד לכל העולם.
כאן אנו מוצאים גדלות הנקנית בצורה בלתי צפויה; ללא עמל במצוות ובתורה, רק 

 בלימה בשעת מריבה!
 ושומה עלינו להבין, איזו גדלות טמונה בשתיקה, בבלימה.

קדוש, קדוש" ידוע שהמלאכים אומרים שירה, מהי שירת המלאכים? "קדוש, 
ו"ברוך כבוד ה' ממקומו". אך ישנם מלאכים אחרים [חיות הקודש] הנקראים 

חש מל.  –"חשמל", ומבואר בגר"א שהמילה "חשמל" מורכבת משתי מילים 
"עתים חשות עתים ממלמלות" (חגיגה יג, ב) לפעמים החיות שותקות ולפעמים 

 הן מדברות, ומוסיף הגר"א שזהו ענין חזרת הש"ץ.
דיבור  –שמשבחים את הקב"ה, מוכרחים להגיע לאותה שלימות של שירה כי כ

עשרה של הש"ץ היא שירה, וגם השתיקה של -יחד עם שתיקה. תפילת שמונה
 הציבור היא שירה, וביחד יש כאן את השירה המיוחדת שעניינה: חש מל.

ניגון ישנן שתי דרכים כיצד לשיר לה', ישנו ניגון של "קדוש, קדוש, קדוש", ישנו 
של "ברוך כבוד ה' ממקומו", וישנו ניגון של שתיקה. שתיקה, אם כן, איננה רק לא 

 לעשות עבירות. שתיקה היא בעצם גם שירה.
אצל אליהו הנביא מובא תיאור של שירת המלאכים: "ויאמר צא ועמדת בהר לפני 

ואחר  ה' והנה ה' עובר ורוח גדולה... לא ברוח ה', ואחר הרוח רעש לא ברעש ה'...
יב) השיא של השירה הוא: "קול דממה -האש קול דממה דקה" (מלכים א יט, יא

 השבח הגדול ביותר הוא הדומיה. –דקה", כמו שנאמר "לך דומיה תהילה" 
נצייר לעצמנו: אילו היה נכנס לכאן תלמיד חכם גדול, היו כולם מנמיכים את טון 

היו  –עצום, גדול הדור  דיבורם ומתחילים ללחוש. אבל אם היה זה תלמיד חכם
 כולם שותקים, היתה משתררת דממה באולם!

שתיקה היא השירה הגדולה ביותר, יותר מהשיר היפה ביותר שישנו. וחז"ל 
אומרים: איזו שירה מחזיקה את העולם? "תולה ארץ על בלימה", כשאדם יודע 

ות לשתוק לכבוד שמים, כאשר הוא מתפוצץ לומר מילה, לעקוץ את השני, להרא
זוהי הגדלות  –את עצמו חשוב יותר. אך הוא צועק שתיקה לכבוד השי"ת 

 שבגדלות!
 שתיקה של גדלות 

 הבה נצייר לעצמנו תמונה של גדלות.
יענקל'ה מגיע הביתה אחרי חתונה בחיפה. השעה מאוחרת, הוא עייף, מותש, 

לעצמו: רוצה רק לישון. הוא כבר אמר קריאת שמע שעל המיטה, ואז הוא חושב 
רגע, אם ה' הוא אחד, עלי לעשות משהו לכבוד ה'. כדי לא להירדם הוא ממלא 
דלי מים, משליך לתוכו קוביות קרח, מוריד את גרביו, מכניס את הרגליים למים 

 ולומד עד אור הבוקר.
זוהי גדלות, מן הסוג שאנו מאחלים לילדינו. באותה שעה הקב"ה ודאי אוסף את 

 ראו בריה שבראתי בעולמי. פמליא של מעלה ואומר:
 נתבונן עתה במעשיה של אשתו, נקרא לה רחל.

השעה תשע וחצי בבוקר. בעלה ב'כולל' והיא בבית עם התינוק, אשר ברגעים אלו 
מתרוצץ ברחבי הבית. לפתע היא מגלה שישנם מים על הרצפה. מתברר שהתינוק 

עלו על  סתם עם פקק את חור הניקוז של האמבטיה, פתח את הברז, המים
גדותיהם וכעת הבית מוצף מים... היא נוטלת מגב ובמשך שעה וחצי עובדת קשה 

 לגרוף את המים [תוך כדי כך היא נזכרת שהיה לה כאב גב לפני יומיים...]
פתאום מצלצל הטלפון. על הקו השכנה מלמעלה ובפיה בקשה: "רחל, אני חייבת 

ל התאומים שלי"? היא לצאת לאיזה מקום, תוכלי לעשות לי טובה לשמור ע
מסכימה, ותוך חמש דקות התאומים בביתה, מצטרפים לתינוק שלה. ישנם עדיין 

 מים על הרצפה.
סוף סוף היא גומרת לייבש את הבית, ואז היא מביטה בשעון ומגלה לחרדתה 

עשרה וחצי ועליה להכין ארוחת צהריים. היא תופסת את -שהשעה כבר שתים
התינוק והתאומים, רצה למכולת, חוטפת מהמדף שני קופסאות תירס, נעמדת 

ה בתור לקופה, משלמת, ואז רצה הביתה, מחממת מהר משהו מהמקפיא, וב"
 איכשהו הארוחת צהריים מוכנה בזמן.



 

 ג 

יעקב מגיע הביתה, מביט בסיר ומפטיר בנימת אכזבה: "אין משהו אנושי לאכול 
בבית הזה"?... והיא שותקת, ממלמלת בשקט: "אני מצטערת, לא היה לי זמן". 
הוא יוצא מהבית, קונה לעצמו מנה פלאפל, חוזר, השעה כבר שתיים. "אני חייב 

דיע לאשתו, "בבקשה, תשמרי על השקט". היא משתדלת בכל לישון", הוא מו
 כוחה לשמור על התינוק והתאומים שלא יפריעו את מנוחת בעלה.

בשלוש הוא חוזר לכולל, ובשלוש וחצי חמותה מתקשרת: "רחל, שמעתי שהיום 
 הכנת תירס לארוחת צהריים"...

מרת: "רק רגע , ברגע זה, הדם עולה לה לפנים, הדמעות עולות לעיניים. היא או
אמא". היא ניגשת לברז, מוזגת לעצמה כוס מים ומברכת "ברוך אתה ה' אלוקינו 
מלך העולם, שהכל נהיה בדברו" ושותה. ביחד עם המים נשטפים גם הכעס 

 והדמעות, הכל נמוג כלא היה!
ברגע זה הקב"ה מכנס את פמליא של מעלה, ואומר: ראו בריה שבראתי בעולמי. 

"לך דומיה תהילה". "וה' בהיכל קדשו, הס מפניו כל הארץ". השבח  זוהי גדלות של
 הגדול ביותר הוא: "הס מפניו כל הארץ".

 שתיקת רחל  –זכות הגאולה 
כאשר נתבונן נגלה, כי המעשים היפים ביותר בהסטוריה של העולם, היו דוקא 

 מעשים של שתיקה!
ו נמצאים, תהיה ידועים דברי המדרש שהגאולה העתידה מהגלות המרה בה אנ

 בזכות רחל אמנו, וכך הוא לשון המדרש:
 ה אמר"הקב לפני אברהם בא המקדש בית שחרב בשעה נחמן: בר שמואל ר""א

 בידי ומסרתן בני, את הגלית מה מפני עולם של רבונו ה:"הקב לפני אברהם
 שהעליתי מקום המקדש, בית את והחרבת משונות מיתות בכל והרגום האומות

 כל על ועברו חטאו בניך לאברהם: ה"הקב לו אמר לפניך? עולה בני יצחק את
 התורה".

 על וכשעמד בן לי נתת שנה למאה ע"רבש ואמר: ה"הקב לפני אברהם "מיד פתח
 עליו ונעשיתי לפני עולה העלהו לי אמרת שנים ושבע שלשים בן בחור והיה דעתו

 ולא זאת לי תזכור ולא אותו כפתתי בעצמי אני אלא עליו ריחמתי ולא כאכזרי
  בני?!" על תרחם
 השה לו יראה אלקים) כ"כ בראשית( אבא לי כשאמר ע"רבש ואמר: יצחק "פתח
 את ופשטתי המזבח גבי על לבי ברצון ונעקדתי דבריך על עכבתי לא בני לעולה
 בני?!" על תרחם ולא זאת לי תזכור ולא הסכין תחת צוארי
 מביתו וכשיצאתי לבן, בבית עמדתי שנה עשרים לא ע"רבש ואמר: יעקב "פתח
 ועכשיו עליהם למיתה עצמי ומסרתי בני את להרוג ובקש הרשע עשו בי פגע

 תרנגולים של כאפרוחים שגדלתם לאחר לטבחה כצאן אויביהם ביד נמסרו
 לא ועתה בעבורם גדול בצער הייתי ימי רוב כי בנים גידול צער עליהם וסבלתי
 בני?!" על לרחם זאת לי תזכור
 ורצתי שנה ארבעים ישראל על הייתי נאמן רועה לא ע"רבש ואמר: משה "פתח

 עצמותי יפלו במדבר עלי גזרת לארץ שיכנסו זמן וכשהגיע במדבר כסוס לפניהם
  עליהם?!" וכו' ולבכות לספוד לי שלחת שגלו ועכשיו
 שיעקב לפניך גלוי ע"רבש ואמרה: ה"הקב לפני אמנו רחל קפצה שעה "באותה
 אותן וכשהשלימו שנים, שבע לאבא בשבילי ועבד יתירה, אהבה אהבני עבדך
 אחותי, בשביל לבעלי להחליפני אבי יעץ לבעלי, נשואי זמן והגיע שנים, שבע

 סימן לו ומסרתי לבעלי, והודעתי העצה, לי נודעה כי מאד, עד הדבר עלי והוקשה
 בעצמי, נחמתי כן ולאחר להחליפני, אבי יוכל שלא כדי אחותי ובין ביני שיכיר

 אחותי חלפו ולערב לחרפה, תצא שלא אחותי על ורחמתי תאותי, את וסבלתי
 סבור שיהא כדי לבעלי שמסרתי הסימנין כל לאחותי ומסרתי בשבילי, לבעלי
 שותקת, והיא עמה מדבר והיה המטה, תחת שנכנסתי אלא עוד, ולא רחל, שהיא
 ולא עמה חסד וגמלתי אחותי, לקול יכיר שלא כדי ודבר דבר כל על משיבתו ואני

 קנאתי לא ואפר עפר ודם בשר שאני אני ומה לחרפה, הוצאתיה ולא בה קנאתי
 מה מפני רחמן וקיים חי מלך ואתה ולחרפה, לבושה הוצאתיה ולא שלי, לצרה
 בם אויבים ועשו בחרב ונהרגו בני והגלית ממש, בה שאין כוכבים לעבודת קנאת

 כרצונם?".
 את מחזיר אני רחל בשבילך ואמר: הוא ברוך הקדוש של רחמיו נתגלגלו מיד

 נהי נשמע ברמה קול' ה אמר כה) א"ל ירמיה( דכתיב הוא הדא למקומן, ישראל
 כה) שם( וכתיב איננו כי בניה על להנחם מאנה בניה על מבכה רחל תמרוריםבכי
 ויש) שם( וכתיב' וגו לפעולתך שכר יש כי מדמעה ועיניך מבכי קולך מנעי' ה אמר
 לגבולם" עד כאן לשון המדרש. בנים ושבו' ה נאם לאחריתך תקוה

הבה ונראה מה היה כאן: בא אברהם אבינו לפני הקב"ה ואמר: רבש"ע, לחינם 
עמדתי בעשרה נסיונות? ענה לו הקב"ה: מה אעשה, עם ישראל עשו הרבה 

לו ענה הקב"ה  עבירות. בא יצחק ואמר: לחינם פשטתי את צווארי להישחט? וגם
את אותה התשובה. וכך גם ליעקב ולמשה רבינו. אף אחד לא הצליח להציל את 

 עם ישראל.
עד שבאה רחל אמנו. בעצם, מה עשתה רחל? היא שתקה! אבל פעולה זו של 
השתיקה פשוט פוצצה את העולם. היא ראתה איך שכל בית ישראל נלקח ממנה, 

ראתה דברים נוראים, ומה היא עשתה? איך שהיא עתידה להיכנס לבית עשו, היא 
נכון, היא גם עשתה מעשים נפלאים, אבל בעיקר שתקה! זה הכח המופלא שיש 

 לעצור את עצמו! –אצל האדם 
אל תיכנס  –כל נהג יודע כי הכלל הראשון בנהיגה הוא: אם אין מעצור ['ברקס'] 

 למכונית! המעצור הוא הדבר החשוב ביותר במכונית!
דבר על לשה"ר, אלא על הכח לשתוק. לפעמים צריכים לשתוק גם ושוב, אינני מ

 כשמותר לדבר.
איזו עבירה היתה רחל עוברת אילו היתה מגלה ליעקב שניתנת לו לאה אחותה 

מקיימת בכך מצוה, שהרי יעקב אבינו ציווה עליה  במקומה? אדרבה, היא היתה

לשמור על סימנים על מנת לדאוג לכך שלאה לא תינתן לו, והיא עומדת בדיבורה 
ובהבטחתה [ובאמת, בסופו של דבר רחל לא הפסידה כלום, שהרי ממנה נבנה 

הכל היה ממנה , כי את לאה היא  –ישראל. רחל אמנו היתה "עקרת הבית" -הכלל
וגם את בלהה וזלפה היא הכניסה, היא הכניסה את כולם].הכניסה,

ואעפ"כ היא אינה עושה כן. מדוע? כי אחותי תתבייש! הכח לשים 'ברקס', לשתוק 
כח זה הוא הכח אשר יביא  –בשעה שמרגישים שמוכרחים לדבר ומוכרחים להגיב 

 את הגאולה, כמו שנאמר "ויש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם".
 שמשון)(תפארת 

 
 (כט, לה)  הפעם אודה את ה'

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה 
אדם שהודה להקב"ה עד שבאתה לאה והודתו, שנאמר: הפעם אודה את ה' 

 (ברכות ז, ב)
 חז"ל למדו אותנו כי אחת מן החובות הבסיסיות ביותר בחייו של יהודי, היא היותו

 מודה להקב"ה על כל הטובות שגמל אתו.
הגמרא אומרת (בבא קמא טז, א) "שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, 

 והני מילי דלא כרע במודים".
לאחר שבע שנות קבורה באדמה, הופכת שדרתו של מי שלא כרע במודים לנחש. 

לו חוש משום שכמו הנחש, אשר בעקבות קללתו אין  –מדוע הוא מקבל עונש זה? 
טעם בפיו, וכל מאכליו הינם בטעם עפר ואינם מסבים לו הנאה, כך מי שאינו יודע 

אינו מכיר בטובה  –להודות לה', שזה שורש הסיבה לכך שאינו כורע במודים 
 שנתנו לו, ולא מרגיש טעם במה שקיבל.

והנה, לאחר שהודתה לאה, היא הפסיקה ללדת ילדים נוספים, כנאמר (כט, לה) 
 ד מלדת"."ותעמו

 מדוע נענשה לאה, לאחר שהודתה לה'?
מכיון שביחד עם ההודיה לה' על מה שגמל לנו בעבר, עלינו לבקש ולצעוק על 
העתיד, כמו שכתוב: "הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, ואמרו הושיענו אלוקי 
ישענו... להודות לשם קדשיך", אנו מודים להשי"ת על העבר "הודו לה' כי טוב", 

חד עם זאת "ואמרו הושיענו... והצילנו מן הגויים", צועקים ומבקשים על ובי
 העתיד שיצילנו, כדי שאז נודה לשם קדשו.

כאשר שואלים את הרב הלל זקס: "מה שלום כבוד הרב?", הוא נוהג לענות: "ברוך 
ה' טוב, כן יתמיד חסדו עלינו...", כדי להרגיש שבד בבד עם ההודאה, יש לצעוק 

 ל העתיד.ולהתפלל ע
הבעיה היא שלא תמיד אנו רואים שיש על מה להודות... הרבה פעמים נדמה לנו 
שאין מספיק, ומה שכבר ישנו, נעלם ואינו קיים, וראייתנו ממוקדת רק במה שחסר 

 ובמה שאיננו.
בין ראובן ושמעון היו קשרי ידידות ענפים במשך שנים רבות, וכאשר הוצעה בתו 

שניהם להצלחת השידוך. ואכן, לא חלף זמן רב עד שבאו  של זה לבנו של זה, קיוו
 השנים בקשרי שידוכים זה עם זה, ושמחתם גדלה עד מאוד.

אולם לא חלף זמן רב  עד שנודע לראובן, כי שמעון, מחותנו, נקלע לקשיים 
 כלכליים, ולמעשה הריהו מבוסס עד למעלה מארכובותיו בביצת חובות טובעני.

ו עט וקסת וכתב לריעו משכבר הימים מכתב תנחומים נוגע הזדרז ראובן, נטל ליד
ללב. הוא ביכה את מר גורלו והשתתף עמו יפה בכל מצוקותיו , ולבסוף חתם: "נ. 
ב. לגבי השידוך שבינינו, ודאי תבין, כי לרגל ההתפתחויות האחרונות בטל השידוך 

 .."כלא היה, שכן לא יעלה על הדעת, שאנוכי ובני נשתדך עם בעל חוב.
 הוא שלשל את המכתב לבית הדואר, ובכך תמה ונמחתה פרשת שמעון מחייו.

אולם, עודו מהרהר למי יפנה כדי לחפש שידוך אחר לבנו, התקבל בביתו מכתב 
תשובה משמעון, שבו מודה לו חבירו מקרב הלב על דברי העידוד והנוחם שטרח 

 ושם...לכתוב לו, ומוסיף כי השידוך אינו בטל, אלא חי, קיים ונ
המכתב המפתיע לימד את ראובן שככל הנראה לא הבין שמעון במה דברים 
אמורים, וכדי שחלילה, לא יצאו תקלות תחת ידו, מיהר וארז את כל המתנות 
שקיבל בנו, נתנם ביד שליח ומינה אותו להשיבם לבית שמעון, ולציין באזניו כי 

 השידוך בטל ומבוטל.
 כי אורח חשוב הגיע לביתו.זמן קצר לאחר מכן, הודיעו לו 

בפתח הבית עמד שמעון בכבודו ובעצמו, אוחז בידו את ערימת המתנות של הבן 
 ואומר: "שלום עליכם! מדוע שלחתם לי את המתנות הללו, שלכם הן!".

 "קח לך", אמר ראובן והשפיל את מבטו.
 "לא אקח. אלו המתנות שלך, השידוך חי וקיים..."

היה השידוך חי, אולם מרגע שאתה אינך גביר, אין טעם "כל זמן ששנינו גבירים 
 לדון בכך, וברור שהשידוך מתבטל לגמרי".

 "יש על מה לדבר, אולם אתה אינך מעוניין לעשות זאת, והשידוך חי".
משנוכח ראובן בעקשנותו של שמעון, הבין כי צרתו צרה, והחליט לנסוע אל אחד 

 האדמורי"ם שיחליט בעניין.
 חרי חצות היום, הגיעו השניים לבית האדמו"ר.ביום שישי, א

 "שלום עליכם".
 "הרבי יודע... שידכתי את בני, אולם המחותן פשט את הרגל"

"אני יודע".
 "כעת הנני רוצה לבטל את השידוך"

"ככה?... מזל גדול יש לך שאתה באתה אלי... אולם יום שישי אינו זמן לדיבורים, 
 היכנס אלי שוב במוצאי שבת"



 

ד 

אחת נגולה אבן גדולה מעל ליבו של ראובן. ברוך ה'! האדמו"ר אוחז בדעתו,  בבת
ולבטח הוא ימצא את הדרך להודיע על כך לשמעון בצורה שאינה משתמעת לשתי 

 פנים.
במשך כל השבת לא סר החיוך מעל פניו, ומיד בצאת השבת הידפק על דלתות בית 

 הרבי.
 "שלום עליכם", הושיט לו האדמו"ר את ידו.

 "באתי בקשר לשידוך".
 "מה?"

 "אני רוצה הדרכה. איך, למעשה, לעזוב את השידוך המדובר?"
 "אומר לך. כמה התחייבת אתה?"

 מאה אלף דולר".
 "וכמה התחייב הצד השני?"

 "עוד יותר".
"אם כן, תתן את הכסף שהתחייבת וגם את הכסף שהוא התחייב ולך לחופה שמח וטוב 

 לב..."
תימהון, ובקושי הצליח לשאול: "הלא הרבי אמר שהנני בר מזל פער ראובן את פיו ב

 שבאתי הנה".
"וודאי שהנך בר מזל על שאתה באת הנה", חייך איליו האדמו"ר, "האם היית מעדיף 

 שאתה תפשוט את הרגל, ושמעון יבוא לשאול עליך?!..."
כלל בצד כה התרגלנו לראות בכל עניין שהוא את הצד השלילי, עד שאין אנו מבחינים 

 החיובי, וכך אנו שרויים תדיר בעצב רב.
חלק מעבודת החיים שלנו היא "הפעם אודה את ה'", אשר מגיע מכח ההכרה בטובתו 

 (ומתוק האור)של מקום!                                                                              
 

 האחדות והשלוםעל ידי  -גאולת עם ישראל 
וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו 
העדרים והאבן גדלה על פי הבאר. ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי 
הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה. ויאמר להם יעקב אחי 

. ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו. מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו
ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן. ויאמר הן עוד היום 
גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו. ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל 

 ח)-העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן (כט, ב
יך הקדוש בספרו 'תורת משה', דרש פסוקים אלו בדרך רמז "על שלשלת האלש

 הדורות בגלות שגלינו מארצנו ומבית מקדשנו:
יעקב אבינו ראה כאן מחזה נבואי: וירא והנה באר בשדה. "באר" הוא בית המקדש. 

כל השפע וכל הטוב שבעולם. והיכן נמצאת "באר"  -משם היו נובעים ה"מים החיים" 
 ", שהרי נאמר על בית המקדש: "ציון שדה תחרש" (ירמיהו כו, יח).זו? "בשדה

אלו הכהנים, הלויים והישראלים, שכולם  -בצים עליה ווהנה שם שלשה עדרי צאן ר
 נכללים בתואר "צאן".

 ולשם מה הם באים לשם?
כי מבית המקדש, כאמור, היו מקבלים את השפע,  -כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים 

ן הרוחני, ובשמחת בית השואבה היו שואבים משם רוח הקודש כמו הן הגשמי וה
 שאמרו חז"ל (ב"ר ע, ח).

אלא שגרמו העוונות והאבן גדלה על פי הבאר. בגמרא (סכה נב ע"א) מבואר, שאחד 
משמותיו של היצר הרע הוא "אבן", אבן גדולה הושמה על פי הבאר ומנעה את 

היצר הרע, החטיא את עם ישראל האפשרות לשאוב משם את השפע. כלומר, בא 
 בעבודה זרה, ועתה הבאר הזו נסתמה, נחרב בית המקדש הראשון.

*** 
 -בראות עם ישראל את רעתה הגדולה של ה"אבן" הוא יצר הרע של העבודה זרה 

בתקופת בית שני עלה עזרא הסופר מבבל, יחד עם כל אנשי  -ונאספו שמה כל העדרים 
 ה "ויזעקו בקול גדול אל ה' אלקיהם" (נחמיה ט, ד).כנסת הגדולה, עשו אספה גדול

לשון -ומספרת הגמרא (יומא סט ע"ב), שהתפללו לקב"ה וכך אמרו: "בייא, בייא [
זעקה]! היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליא להיכלא, וקטלינהו לכלהו צדיקי, 

בגללו  -ה אותו יצר הרע של עבודה זר -ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדין מרקד בינן" 
נחרב בית המקדש, נשרף ההיכל, נהרגו כל הצדיקים, ועם ישראל הגלה לבין האומות, 

 ועדיין קיים הוא בתוכנו!
הרי כל מה שנתת לנו, רבונו של עולם, את  -"כלום יהבתיה לן אלא לקיבולי ביה אגרא" 

קבלים היצר הרע של העבודה זרה, הוא כדי שנתגבר עליו ויהיה לנו על כך שכר. שכר מ
רק כשמתגברים. על ימות משיח נאמר: "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" 
(קהלת יב, א), כי באותו זמן ישחט הקב"ה את היצר הרע, ולכן יהיו אלו ימים שאין 
בהם מה לעשות, כי כל החכמה היא לקיים מצוות כשיש נסיון, כשנזקקים להתגבר על 

 מכשולים!
 עשה הבא שארע עם רבי שלום שבדרון זצ"ל:יסוד גדול זה, נלמד מהמ

בימי קום המדינה היו ימים קשים. הנוער ברובו נסחף אחרי תנועות ההתנגדות 
לבריטים, והיה צורך בספינת הצלה למנוע את הסחף הגדול. ר' שלום יחד עם קבוצת 

 תלמידי חכמים אספו בני נוער ויסדו מסגרות תורניות.

בשעורי הערב החל להחסיר. יום, יומיים שלושה. אחד הבחורים שהשתתף בקביעות 
ר' שלום החליט שמתפקידו לאתר את הנער ולהשיבו לחיק אהבת התורה. נקש על 

 דלת בית הוריו, נכנס פנימה, ולהלן השיחה המאלפת שהתפתחה ביניהם:
"שלום עליך יקירי. בימים האחרונים לא ראינו אותך, וחששנו אולי נפלת למשכב, או  -

 הו אחר מציק לך..."שמא מש
"לא, מורי ורבי, ב"ה, אני מרגיש טוב, אני גם אוהב ללמוד גמרא, אלא שהשבוע  -

 אחסיר. בשבוע הבא אשוב לספסל הלימודים ביתר שאת".
 "מה קרה? מישהו חולה במשפחה?" -
"לא, חלילה. יש לי סבה צדדית שמונעת ממני להשתתף בשעור, אך כמו שכבר  -

 השתתף בשקידה מיד עם סלוק הטרדה".אמרתי אני מבטיח ל
"סתם מענין, מה הטרדה שמצליחה להפריע לך דוקא באותה שעת ערב מוקדמת  -

 של השיעור?"
 "קשה לי לספר, אני מתבייש... זה לא בשביל הרב"... -

ר' שלום הפציר בו בעדינות שיספר על מה ולמה ההיעדרות, עד שלבסוף נכנע הבחור 
 להפצרותיו ונאות לספר:

את האמת אספר: השבוע מתקיים המשחק המרכזי ב"כדורגל", שעות המשחק  -
 חופפות לשעות השעור, ואני לא מסוגל לוותר על רגעים אלו!"

ר' שלום שמע את הדברים ושתק שתיקה קצרה. אחריה הרים עיניים אוהבות ואמר: 
שחק "ידידי היקר. טוב, שמעתי והבנתי. רק מה שמעניין אותי מה סוד האושר במ

 הכדור. הייתי שמח מאד לשמוע מקרוב על מהלך המשחק".
 התלמיד חש בנוח ליד ר' שלום החביב, והדברים קלחו מפי בפשטות:

"אם הרב רוצה אסביר לו" אמר בחיוך, "המשחק בנוי על שתי קבוצות המשחקות אחת 
שמי שמבקיע את  -מול השניה, ואם נרצה להגדיר את ההצלחה על רגל אחת נאמר 

ר הוא המאושר, זאת אומרת, בצדי המגרש יש שער רחב ממדים ומי שבועט השע
הוא הרגע של  -בכדור ומכניסו לשער הוא המנצח. הרגע שהכדור נכנס לשם 

 המשחק!"...
ר' שלום העמיד פני תם כמי שאינו מבין כלל בכדור ושאל שאלה: "מה החכמה הגדולה 

ך אני בועט לתוך השער עשרים להכניס כדור לתוך השער?! בוא עמי ואראה לך אי
 כדורים במהירות הבזק".

הבחור חייך: "את העיקר שכחתי לספר לרב! ליד השער עומד שומר והוא משתדל 
 למנוע, והחכמה היא להתגבר עליו להכניס את הכדור".

"אני רוצה להבין", בקש ר' שלום, "אותו שומר לא הולך לישון? הוא נמצא ליד השער 
 בימימה, אוכל שם וישן שם?" עשרים וארבע שעות

"מה פתאום!" צחק הנער, "ודאי שהוא הולך לישון. הוא עומד שם רק בשעת המשחק. 
 ואחר כך הוא שב לחיי היום יום".

"אם כך" שאל ר' שלום, "מה הבעיה, נבוא בלילה כשהשומר הולך ונבקיע את השער 
 ללא שום בעיה"...

וקא מכיון שהשומר הסתלק ואין קושי הבחור הגביה את קולו: "דוקא משום כך, ד 
אין זו חכמה להכניס את הכדור. החכמה והגבורה היא רק בשעת  -להכניס את הכדור 

הקושי, כשעומדים במגרש שחקני הקבוצה היריבה ומנסים בכל כוחם למנוע את 
 זו הצלחתך הגדולה!" -הבקעת השער. אם אז הצלחת להבקיע 

הבחור ואמר בקול: "ישמעו נא אזניך מה שפיך ר' שלום נעמד על רגליו, הביט על 
מדבר. האם לבוא לשיעור בשבוע הבא זו גבורה?! אתה הרי רוצה ללמוד, ובשבוע הבא 
לא תהיה לך שום מניעה לבוא לשיעור, אם כך, החכמה אינה גדולה במיוחד. החכמה 
הגדולה היא בשעה שיש מפריע שעומד בשערי בית המדרש ומונע את הכניסה. 

 זו, נקודת האושר היא להבקיע את השער!..." בשעה
אז אין זו חכמה גדולה  -כשבאים ימים "שאין בהם חפץ", כשהיצר הרע שוב אינו שולט 

להמנע מעברות. כל מה שנתן לנו היצר הרע, הוא כדי שנעמוד בנסיונות ונקבל עליהם 
 שכר.

איננו רוצים לא  -בעינן"  אמרו, אפוא, אנשי כנסת הגדולה: "לא איהו בעינן ולא אגריה
אותו ולא את שכרו. הנה תראה, רבונו של עולם, מה קרה: כבר נחרב בית המקדש, 
היינו שבעים שנה בגלות, ועדיין יצר הרע מרקד בינינו ואיננו מצליחים להתגבר עליו. 

 אנא, קח אותו מאתנו!
מים ושלשה ישבו בתענית שלשה י -"אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא" 

לילות, עד שמשמים מסרו את היצר הרע דעבודה זרה בידיהם. "נפק אתא כי גוריא 
ראו דמות גור אריה של אש יוצאת מתוך קדש  -דנורא מבית קדשי הקדשים" 

הקדשים. רדפו אחריו, תפסו אותו, שמוהו בתוך סיר של עופרת ובשלוהו עד שמת. 
 עדיין יצר הרע של עבודה זרה בעולם.רק שערה קטנה ממנו נפלה ארצה, ומחמתה יש 

אנשי כנסת הגדולה, וגללו את האבן מעל  -זהו שנאמר כאן: ונאספו שמה כל העדרים 
הצליחו לבטל את היצר של העבודה זרה, ולבנות את בית המקדש השני,  -פי הבאר 

מבית מקדשנו  -כלל ישראל חזרו להנות מהשפע שנבע מה"באר"  -"והשקו את הצאן" 
 תנו.ותפאר

 אלא שאז התגלעה מחלוקת בעם ישראל, שנאת חנם. ומה קרה?
עם ישראל השיבו את היצר הרע והחריבו גם  -והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה 

 את בית המקדש השני. שוב נסתתמה ה"באר".
 (ומתוק האור) 

 בדרך הדרוש  
 אין ואם בנים לי הבה יעקב אל ותאמר באחותה רחל ותקנא
 (ל, א) אנכי מתה

 העריות כל למה טעם נתן ם"דהרמב לישב ל"ונ, ותמוה
 בחייהם רק אסורות אחיות ושתי מיתה לאחר אף אסורות
 מיתה ולאחר קנאה מחמת רק אסורות אחיות דשתי משום

 וקשה אחותה לישא במיתתה מותר ולכך קנאה שייך אין
 ביניהם קנאה היתה שלא ל"וצ אחיות שתי נשא יעקב למה

 מטתה. תחת עצמה שהניחה כדאיתא

 ביניהם קנאה שהיתה ל"וצ באחותה רחל ותקנא ש"והא
 לי יש הלא אנכי מתה אין ואם בנים לי הבה ליעקב אמרה לכך

 כדעת אשה אחות משום עליך אני אסור ואז אחותי על קנאה
 (מדרש יונתן)ק               "ודו אנכי מתה כך ומפני ם"הרמב

 (כח, טז) .ידעתי לא ואנכי הזה במקום' ה יש אכן
 לומר ויש. ידעתי לא ואנכי לסיים לו דמה לדקדק ויש

 לבו הרהור אחר הולכים החלומות דכל בגמרא איתא דהנה
 חלם לא שמימיו בלילה בחלום לו בא ביום שמהרהר דמה

 מעולם בזה הרהר שלא לפי דמחטא בקופא דעייל פיל אדם
 יש אכן במדרש איתא והנה. מעולם מצוי אינו זה שדבר כיון
 שזהו תאמר ושמא. ספק בלי בודאי לומר רצה הזה במקום' ה
. ידעתי לא ואנכי מסיים לכך, דיום הלב והרהורי חלום רק

 אפשר אי כן על. הזה במקום' ה שיש ידעתי לא שמעולם היינו
 כלום מזה ידעתי לא שהרי היום הרהורי אחר חלום להיות
                         :הזה במקום' ה יש בודאי אלא, אחריו להרהר לי שהיה ביום

 .(חנוכת התורה)



 

  

- 

תּוב  י ֱאִליֶעֶזר'בְּ ּכָ ַרּבִ ְרֵקי ּדְ ַרְמבָּ ( 'ּפִ , ״ן)מּוָבא ּבָ
ַעת ָהֻאּמֹות  ֲחלֹום ַיֲעקֹב ָהָיה לֹו ֶרֶמז ַעל ַאְרּבַ ׁשֶ

ָרֵאל דּו ֶאת ִיׂשְ ְעּבְ ׁשַ ּיְ ָעלּו , ׁשֶ ְלָאִכים ׁשֶ ְוָיְרדּו ָהיּו ְוַהּמַ
ֵרי ֹאָתם ֻאּמֹות  .ׂשָ

ֵעת  ְהֶיה ּבְ ּיִ ְך ַהּנֹוָרא ׁשֶ ַיֲעקֹב ָאִבינוּ ָרָאה ֶאת ַהחֹׁשֶ
לּות  ּסּוִרים -ַהּגָ רֹות ְוַהּיִ ִחיטֹות ְוַהֲהִריגֹות, ַהּצָ ְ . ַהׁשּ

ה ֶאת  ַכּסֶ ּיְ ְך ָהרּוָחִני ׁשֶ ם ֶאת ַהחֹׁשֶ ת זֹאת ָרָאה ּגַ ְלֻעּמַ
ְסי, ָהָאֶרץ ָרֵאלַהּנִ ֵני ִיׂשְ ְפֵני ּבְ ַעְמדוּ ּבִ ּיַ ים ׁשֶ ׁשִ  . ֹונֹות ַהּקָ

ָרֵאל״הָ  סּוִקיםְמָבֵאר  ״אֹוֵהב ִיׂשְ ֶדֶרְך ֶזה ֶאת ַהּפְ  :ּבְ
לֹום ַיֲעזֹוב  י ַחס ְוׁשָ ל ֵאּלּו ָסַבר ּכִ ְראֹות ַיֲעקֹב ּכָ י ּבִ ּכִ

בָּ  ָניו״ה ַהּקָ לּוָתם ֶאת ּבָ ֵעת ּגָ ְוֵהם ִיְצָטְרכּו ַלֲעמֹד , ּבְ
ַעְצָמם  ִייםְלִהְתמֹוֵדד ּבְ ׁשָ ל ַהּקְ ְפֵני ּכָ יָרא ָלֵכן , ּבִ ַוּיִ

ה קֹום ַהזֶּ ֵעת  ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ְצאּו ּבֹו ּבְ ּמָ ּיִ ׁשֶ
לּות בָּ , ַהּגָ ה ֵאָליו ְוֶהְרָאה לוֹ ה ״ַאְך ַהּקָ ּלָ ם  ִהְתּגַ י ּגַ ּכִ

ים בְּ  ׁשִ ִבים ַהּקָ ּצָ ּמַ ם ָאז , יֹוֵתרּבַ קֹום  ׳הָאֵכן ֵיׁש ּגַ ּמָ ּבַ
ה לּות ַהזֶּ ל ּגָ ְך ַוֲאֵפָלה ׁשֶ ל חֹׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ְוַאף , ּבְ

ל  ְזַמן ׁשֶ י׳ ָאֹנִכי׳וְ ּבִ ּלֹא רֹוִאים ֶאת  לֹא ָיָדְעּתִ ׁשֶ
ל , ֱאלֶֹקיךָ  ׳׳ הָאֹנִכי׳הַ  ב ׁשֶ ַמּצָ ר  ׳ָאֹנִכי׳וְ ״ּבְ ַהְסּתֵ

יר י  ״ַאְסּתִ ַדע ּכִ יָך  ׳ָאֹנִכי׳ְוִהּנֵה ּתֵ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ִעּמָ
ֵלךְ  ר ּתֵ ֹכל ֲאׁשֶ  .ּבְ

ְרֶאה ַהֲחלֹום ּמַ ָרָאה ּבַ אֹותֹו ְזַמן , ְוֶזה ַמה ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
ֵרי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקיםׁשֶ   ֹעִליםׂשָ

ָרֵאל לֹט ַעל ִיׂשְ ם ָאז ָרָאה , ְלַמְעָלה ִלׁשְ  ׳הְוִהּנֵה ּגַ
ֵרׁש ַרׁשִ  ב ָעָליוִנצָּ  ּפֵ ְמרוֹ ׳״י ּוְכמֹו ׁשֶ  ׳. ְלׁשָ

ְיהּוִדי ל ּכָ ְלַלּוֹות ָצִריְך ַהזֶּה ַהֲחלֹום ָכל , ַמְרֶאה ּבְ
ִנים ר ּפָ ל ֶהְסּתֵ ב ׁשֶ ִיים ְוָצרֹות , ַמּצָ ׁשָ ָכל ַהּקְ ּבְ

ר , ָהעֹוְמִדים ַעל ָהָאָדם ֲאׁשֶ יֹון ּכַ ָכל ֵעת ִנּסָ ם ּבְ ּגַ
י לֹ  ֶזהִנְדֶמה לֹו ּכִ ְפֵני ּבִ ַלֲעמֹד יּוַכל ָעָליו ִלְזּכֹר , א

ן  ּנֵ ה ׳הָאֵכן ֵיׁש ְוַלֲחזֹר ּוְלׁשַ קֹום ַהזֶּ ּמָ  .ּבַ

 צאן לבן
בפרשתינו למדנו על רמאויותיו של לבן, וכיצד 
שיעקב אבינו עשה את כל המעשים כדי להוציא מידו 
כמה שיותר מהצאן. בודאי לא יעלה על הדעת כי 

חמה גדולה יעקב חיפש להרבות את הונו, אלא מל
  היתה כאן על הצאן, בין כח הקדושה לכח הטומאה.

 ששים רבוא נשמות
שלאחר שחטא אדם  (עירובין יח, ב)אמרו חז"ל 

ק"ל שנה, ובאותם שנים  אשתו הראשון, פירש מחוה
כי היו  ז"לנולדו ממנו רוחות ושדים. וגילה לנו הארי

ששים ריבוא הנשמות של ישראל, ובגלל החטא אלו 
ומכאן ואילך היו צריכים  בדרך טומאה.נולדו 

 להתגלגל גלגול אחר גלגול, עד שהגיעו לתיקונם.
 בדור המבול

, (כמו בדור המבולחזרו ובאו בגלגול  אותם נשמות
שכתוב בזוהר שאותו דור היו ראויים לקבלת התורה), 
אך כיון שלא התגברו על הרע שנשאר בהם מחטא 

") בא עליהם 'ָאָדם'ִּכי ַרָּבה ָרַעת הָ אדם הראשון ("
 המבול.

 בדור הפלגה
, וגם אז לא השכילו בדור הפלגהשוב נתגלגלו 

ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני להתגבר על יצרם ובנו את המגדל ("
 ") ונפוצו על פני הארץ.'ָאָדם'הָ 

 אנשי סדום
, ועדיין לא תקנו את באנשי סדוםהגלגול הבא היה 

ם הפגם ונהפכו עריהם (לכן התפלל עליהם אברה
 ועילה שיתגלגלו שוב ויזכו לתיקוןאבינו, ותפלתו ה

 ) )תפארת שלמה(
 בצאן לבן

, אשר הוא בכח בצאן לבןלאחר מכן שבו ונתגלגלו 
טומאתו רצה לעכבם אצלו שלא יזכו לתיקון, לכן 

 עשה יעקב כל השתדלות כדי להעבירם לרשותו.
אחר התיקון שעשה יעקב היה יכול לרדת למצרים, 

דור שם נולדו כל אותם נשמות בבני ישראל, הוא 
 שזכו קבל את התורה. המדבר



 

 

  ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה.
אבל  ארצי,הוא דבר  , ממוןבגימטריא 

. ומאד יש ליזהר בזה כי 
 עם זה לשמים אבל ח"ו גם  

  (מגלה עמוקות) לשאול תחתית.
  

ר"ת:   ַהָּׁשַמְיָמה. ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו ָאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם
אנשים מזלזלים  לכה, מ'וויית ל'עדת ס'

, מעלתה גדולה עד בזה, אבל 
  (הרה"ק מרוז'ין) מאד.

  
י"ד שנים . ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי א ָיָדְעִּתיה' ָאֵכן ֵיׁש 

חשב שאפשר לעבוד את השי"ת רק בתורה, אך 
שכב וראה את החלום אמר  כאשר

שגם על ידי שינה אפשר לעבד את השי"ת 
 (אוהב ישראל) .

  
  ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה וגו'.ְוָהָיה ַזְרֲע 

, הקב"ה כאשר יחזיקו עצמם בשפלות 
 -יהיה בעזרם בכל אשר יפנו 

 )(אמרות טהורות . 
  

תן או שמה  ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ִלי.
שאר להיות יזה כי רק , הוא זה לצדקה 

, שאין הגשמייםלנצח, מה שאין כן הקנינים שלי 
  (קומץ המנחה) .להם קיום

  
דולק  אם לבן ַמה ִּפְׁשִעי ּוַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי.

שיש בי פגם, לכן אני סימן  ,אחרי ורוצה בקרבתי
  (בעל שם טוב) .שואל 

 

 הולא להשג ההעולם הזה מיועד לעבוד
י קֹום ַהזֶּה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעּתִ ּמָ  ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ּבַ

ָמִים.ְוגֹו'  ָ ַער ַהׁשּ ית ֱאלִֹקים ְוֶזה ׁשַ י ִאם ּבֵ  ֵאין ֶזה ּכִ
ּלּוי  ְראֹות ַהִנְפָלאֹות ְוַהּגִ ל ַהּמַ ר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

ֲחלֹומוֹ  קֹום ה' ָאֵכן יֵׁש "ָאַמר , ַהּנֹוָרא ָלּה ָזָכה ּבַ ּמָ ּבַ
ּלּוי ֱאלִֹקי" ַהזֶּה יַע ְלָכֶזה ּגִ ר ְלַהּגִ ָנה ֶאְפׁשָ ֵ ֵעת ַהׁשּ , ּבְ

י"ְוִהְצָטֵער ְוָאַמר  ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע שֶׁ " ְוָאֹנִכי לֹא ָיַדְעּתִ
אֹוָתם י ם ּבְ ֵבית "ד ָהִייִתי ׁשֹוֵכב ּגַ י ּבְ ּתִ ׁשְ ּמַ ִ ׁשּ ָנה ׁשֶ ׁשָ

ָבה  "ֵאין ֶזה"ַאְך ִמיַּד ִנְתעֹוֵרר ְוָאַמר . ֵעֶבר ַמֲחׁשָ
רֹו ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקיֵּם , ְנכֹוָנה י ָהעֹוָלם ַהזֶּה ִעּקָ ּכִ

ְצֹות  ית ֱאלִֹק " -ַהּמִ י ִאם ּבֵ ְלָעְבדֹו ּוְלַקיֵּם  "יםּכִ
ָגה, ִמְצֹוָתיו ָ הּוא ַהַהׂשּ ְצֹות ׁשֶ ַכר ַהּמִ ְ , ְולֹא ְלִהְתַעּנֵג ִמׂשּ

ּלּוי " ְוֶזה" ֲענּוג ִמּגִ ָגה ְוַהּתַ ָ ַער "ְמקֹומֹו ּבְ ה', ַהַהׂשּ ׁשַ
ָמִים ָ א - "ַהׁשּ עֹוָלם ַהּבָ  )מבעלזא רבי יהושע (מהר"י .ּבָ

ה ָ יְך ַעל ַעְצמֹו ְקֻדׁשּ ְפלּות ַמְמׁשִ  ַעל ְיֵדי ׁשִ
ִתי ַוּתֹ  ִלי  ה' יֵֹסף ... אֶמר ָאַסף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרּפָ

ן ַאֵחר  ַּכֲאֶׁשר ִמְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְּבִׁשְפלּותוֹ  .ּבֵ
"ת, ּוִמְתַמֵּלא ֶחְרָּפה ּובּוָׁשה ַעל ִהְתַרֲחקּותֹו ֵמַהֵׁשי

ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשי ַעל ַעְצמֹו ְקֻדָּׁשה ְוַהְׁשָרַאת 
ֶאְׁשּכֹון ֶאת ַּדָּכא : "ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב, ַהְּׁשִכיָנה

ָאַסף ֱאלִֹהים : ְוֶזהּו ַמֲאַמר ַהָּכתּוב ".ּוְׁשַפל רּוחַ 
ִתי לֹוֵקַח ֶאת ֶחְרָּפִתי "ה ַּכֲאֶׁשר ַהָּקּבָ , ֶאת ֶחְרּפָ

ּות ֶעְרִּכי ּוִמְתַמֵּלא ֶחְרָּפה ְּכֶׁשֲאִני ִמְתּבֹוֵנן ְּבִׁשְפל
ןה' יֵֹסף ָאז , ּוְכִלָּמה ַעל ַהִהְתַרֲחקּות ֵמה'  ִלי ּבֵ

ְּכלֹוַמר ֶׁשּיֹוִסיף ִלי עֹוד ָחְכָמה  ַאֵחר
)ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש( .ּוְקֻדָּׁשה

 יִנים ְקָצִרים  ְּפנִ 
ֵאין ֶזה ִּכי ...  ַהָּׁשַמְיָמהְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַאְרָצה ֻמָּצב  ֻסָּלם

מדת  - בחינות של  יש  .ִאם ֵּבית ֱאִהים
יראת תתאה היא  ראה, יראת הענש ויראה עילאה.הי

ה שעל יד
 (בפרשיתנו)מגיעים ליראה עילאה.

  
כיון שיצא לחוץ הארץ היה ירא שלא ֶנֶדר.  ַיֲעקֹב ַוִּיַּדר

יגים לקדש ייפול מדרגתו, לכן עשה לעצמו גדרים וס
 (פרשת וישלח ד"ה ויירא) עצמו במותר לו.

  
הקנאה כשהיא מצד היצר הוא ַּבֲאחָֹתּה.  ָרֵחל ַוְּתַקֵּנא

בחינת 'אל זר', אך כשהיא מצד הקדשה נקרא 'רחל' 
(אותו גימטריא של 'אל זר'), שקנאה במעשים 

 (פרשת פנחס ד"ה בפירש"י) טובים.



 

 

חז"ל: אין פגיעה אלא דרשו  .ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום
תפילה, שיעקב תקן תפלת ערבית. להבין מדוע 
לא תיקן תפלת ערבית עד עכשיו. הנה אמרו 
בגמרא שמי שתורתו אומנתו ואינו מפסיק לשום 
דבר, אינו צריך להפסיק מתלמודו לתפלה. והנה 
י"ד שנה ששהה יעקב בבית עבר היה עוסק 
 בתורה ביום ובלילה, כמו שכתב רש"י 'באותו
מקום שכב אבל י"ד שנה ששמש בבית עבר לא 
שכב שהיה עוסק בתורה'. וכיון שעד עתה היתה 
תורתו אומנתו לא היה צריך להפסיק לתפילה, 
אבל "במקום ההוא" שהיה הולך בדרך ולא עסק 

לת יבתורה, לכך היה צריך להתפלל ותקן תפ
ערבית. וזהו "ויפגע במקום" דוקא באותו מקום 

  עשה רוקח(מ .ולא בבית עבר
 )ומנו"כ צפת להגה"ק רבי אלעזר מאמסטרדאם

יש להבין  .ַוֹּיאֶמר לֹו ָלָבן ַא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ַאָּתה
מי ובשרי'. ויש לומר כי יעקב צכפילות הלשון 'ע

, כי בתואל אביויצחק היה קרוב ללבן גם מצד 
אחי אברהם, וגם מצד אמו  אבי לבן היה בן נחור

אמרו חז"ל כי רבקה שהיתה אחות לבן. והנה 
עצמותיו של אדם באים מכח אביו, ובשרו מכח 

קרוב אתה לי , "עצמיאמו. וזה אמר לבן ליעקב "
 (קול אליהו" קרוב מצד אמך.ובשרימצד אביך, "

 )און רבי אליהו מווילנאמהג
פי ל אפשר לפרש ע .ָאנִֹכיָהָבה ִלי ָּבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה 

מה שאמרו חז"ל 'הני נשא במאי קא זכיין דמטו 
(הנשים במה הן זוכות? בזה בניהו לבי כנישתא' 

). וקשה שהרי יש להם שמביאין בניהן לבית הכנסת
, ופרשו בספרים שיכולות לקיים הרבה מצוות

על נצחון היצר הרע שלזה צריך דוקא כח  דקאי
התורה כמו שאמרו חז"ל: 'לעולם ירגיז אדם יצר 
טוב על יצר הרע, נצחו מוטב ואם לאו יעסוק 
בתורה וכו' ואם לאו יזכיר לו יום המיתה', כלומר 
שלכתחילה העצה על ידי לימוד התורה, ואם לאו 
ישתמש בהזכרת יום המיתה. וזה שאמרה רחל: 

נים" שיהיה לי כח התורה בזה "הבה לי ב
שאוליכם לבית הכנסת, "ואם אין" אם לא יהיו לי 
בנים "מתה אנכי" לא יהיה לי עצה להתגבר על 

 היצר אלא בהזכרת יום המיתה.
  יפת לקץ) בשם(פנינים יקרים  

הגה"ק רבי אברהם תאומים אב"ד זאלישטשיק היה 
היה בדרך ונאלץ פעם  .מגדולי הרבנים בזמנו

לשבות בעיר פרימישלאן, בליל שבת לאחר גמר 
האכסניא אם הוא לבוא הסעודה שאל אותו בעל 

עמו לשולחנו הטהור של הרה"ק רבי מאיר'ל 
זצוק"ל, הסכים עמו האורח והלכו יחדיו ל'טיש'. רבי 
אברהם לא גילה זהותו לאיש, ונכנס וישב בקצה 
אצל התנור, והגבאי שסידר את המקומות והושיב 
את הנכבדים ליד השולחן, כלל לא שם לב אל 

 ההלך היושב ליד התנור.
כשנכנס רבי מאיר'ל והביט סביבו, ומיד הבחין ברבי 
אברהם היושב ספון בירכתי הבית, ורבי מאיר'ל 
בעיניו הגלויות תיכף ידע מי הוא. אותה שבת פרשת 

א ַוֵּיֵצ ויצא היה, פתח רבי מאיר'ל במליצה ואמר: 
זה יהודי שנשמתו גבוהה המכונה 'יעקב',  ַיֲעקֹב

עים שם משבי -ִמְּבֵאר ָׁשַבע שיוצא מעולם העליון 
והוא  - ַוֵּיֶל ָחָרָנהאותו להיות חכם ולא טפש, 

יהודי הולך לעולם הזה שנקרא 'חרון אף'. ואותו 
נקלע למקום הנקרא  -ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום 

ונעשה שבת ֶמׁש ֶּׁש ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַה פרימישלאן, 
ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני  ונשאר לשבות שם בשבת. והנה 

אריה הגבאי לוקח עצים ואבנים, אותם  -ַהָּמקֹום 
הוא מושיבם אצלי בראש  ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו

ל שולחני, ואילו את ה'יעקב' הזה הוא משאיר אצ
התנור. ובדברים אלו ניגש אליו רבי מאיר'ל והושיבו 

 (אור הצפון גליון פ"ח) אצלו בראש השולחן.

 מ
הזדקן,  ראש השוטרים בעיר הגדולה קראקא

וחיפש עיירה קטנה יותר להמשיך בה בתפקידו כדי 
שתהיה עבודתו קלה יותר, ובחר לו את העיר 
באבוב. כאשר הגיע לשם הלך רב העיר הרה"ק רבי 

 לה היהודית.ישלמה לבקרו ולהביא את ברכת הקה
שיחתו שאל אותו אם הוא שבע רצון מתפקידו ב

החדש, ענה ראש השוטרים: אמנם סבור הייתי 
תהיה לי עבודה קלה, אך לא כן הדבר, כי כאשר ש

הייתי בקראקא היו תחת פיקודי שוטרים רבים, ואכן 
בשעות תפקידי היה לי עבודה רבה וקשה, אך 
כשגמרתי את העבודה היה די מפקדים שישלטו על 

את מדי העבודה  שוטהעבודה ואני הייתי יכול לפ
ולהיות כאחד האדם. אך כאן גם לאחר שסיימתי 



 

 

יום עבודתי, כל פעם שיש איזה מאורע לא רגיל את 
באים לקרוא לי, וכל זמן שאני ער אני עדיין ממשיך 

אמר לו הרה"ק מבאבוב:  להיות משרת הקיסר.
אדוני המפקד! אנו בני ישראל, גם כשאנו ישנים אנו 

מלך מלכי המלכים, כי גם לישון  -משרתי הקיסר 
ישראל'  אוהב[והוא כמו שפירש ה' צריך כמו יהודי.

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי א   ה'ָאֵכן ֵיׁש    בפסוק:
(הובא לעיל גם בשינה אפשר לעבוד את ה' . שָיָדְעִּתי

 (גליון "שונה הלכות") .במדור 'קורץ און שארף')

 מ
בעיר אחת בגליציה היה בית הכנסת רעוע ומט 
ליפול. עבר שם הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן 

ַמה ּנֹוָרא  ה את השממון והעזובה, קרא ואמר: ורא
. ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאִקים

העומדים סברו שבודאי יש לו כונה נסתרת בדבריו. 
משראה אותם מביטים בו בפליאה, הסביר להם: 

העזובה וההזנחה נראה  "ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה"
ֵאין ֶזה "נורא עד שממש סכנת נפשות להיכנס בו, 

שאין לו בעלים שידאגו לתיקונו.  "ִּכי ִאם ֵּבית ֱאִקים
כי הרי כל הבתים שבעיר מתוקנים ומשוכללים, ורק 

 בית הכנסת אין לו בעלים מיוחדים שידאגו לו...

 מ
 נשוי שהיה אחד בחסידמובא מעשה במדרש 
זכו להוליד בנים, אמרו הרי אין  ולא אחת לחסידה

בזה שאין אנו מביאים ילדים, אנו מועילים להקב"ה 
אשה  הבעל ונשא הלך מזה. זה והתגרשו עמדו

 לרשע. אותו והיא הפכה ועשתה אחת רשעה
והיא הפכה  לאדם רשע ונשאת האשה הלכה

 מן ומכאן לומדים שהכל, לצדיק אותו ועשתה
בזה ביאר הרה"ק השר שלום מבעלזא את  .האשה

אֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי אֹוָתּה ָל ִמִּתִּתי  ַֹוּי  הפסוק:
וצריך להבין, האמנם כל כך  .אֹוָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר

לבן שיהיה לו חתן צדיק כיעקב אבינו? אלא רצה 
ברוב רשעותו חשש ולבן הארמי ידע שבתו צדקת, 

שמא תנשא לאדם רשע ותעשהו לצדיק, לכן אמר 
, שאתה כבר ממילא צדיק" טוב תתי אותה לך"
 .אותו לצדיק" רשע ותהפוך מתתי אותה לאיש אחר"

                                                      
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ְּבַבת ַעִין (ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ד"ה ְוִכי ִיְמּכֹר):  [1]

ִׂשים ָּכל ֶאָחד ִמּיֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִלּבֹו ֹּגֶדל ְקֻדָּׁשָתּה "ּוְכֶׁשּיָ 

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

 אט ֻמְרָחב ְלֶרֶגל ַהָּיאר־ַצייט ט

 ִיּסּוֵרי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
א ַקָּלה ָהְיָתה ְּתִחַּלת ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּבֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל "ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵנית 

ָחָדׁש ֶׁשִּמְתַיְּׁשִבים לֹוֵקַח ְזַמן  ְּבִיּסּוִרים". ְּבָכל ָמקֹום
ַעד ֶׁשִּמְתַרְּגִלים, ּוִבְפָרט ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִטְבָעּה ַאֶחֶרת 

 ּוִמְזָגּה ׁשֹוָנה, ַהִהְסַּתְּגלּות ָקָׁשה ִׁשְבָעַתִים.
ַּבְּתקּוָפה ָהִראׁשֹוָנה ַאף א ָחׁש ַרֵּבנּו ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה 

ָּכ, ַא ַרֵּבנּו ִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַהְּגדֹוָלה ָלּה ִהְׁשּתֹו ֵקק ָּכל
ּכֹחֹו ָלִׂשים ֶאל ִלּבֹו ּגֶֹדל ְקֻדָּׁשָתּה ְוא ְלָהִסיַח ַּדְעּתֹו 

 .[1]ֵהיֶמָּנה
ִעם ּבֹואֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ְוַאְנֵׁשי ָּפַמְלָיתֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ָהיּו ְצִריִכים ָללּוׁש ְּבַעְצָמם ִמֶּקַמח ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ, 
ֲאֶׁשר א ָהְיָתה ְּבאֹוָתּה ֵעת ִמן ַהְּמֻׁשָּבחֹות, ְוָהָיה יֹוֵצא 

 ִמֶּזה 'ִּפּתֹות' ַּדּקֹות ִויֵבׁשֹות. 

ֵּבית ָאַכלֹו ָהָיה ָקֶׁש ִלְבֵני ַרֵּבנּו ֲאָבל ָלֶזה, ְלִהְתַרֵּגל ה
אֹוָתם ְּבִהְתַלֲהבּות, ְּבַהְפִטירֹו ְּבִׂשְמָחה ַּפַעם ַאַחר 

 ַּפַעם ֶאת ַהָּפסּוק "ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ". 

ְוא ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמֶּזה ְּכָלל, ָאז ְּבַוַּדאי ִיּפֹול ָעָליו ֵאיָמה ָוַפַחד 
 .ֵמַהּבֹוֵרא ב"ה, ְוַיֲעֹבד אֹותֹו ְּבָכל ְלָבבֹו ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים"



 

 

יו, ֶׁשַאַחר ָּכ ָאְמרּו ִמִּפּתֹו ִחֵּלק ַרֵּבנּו ְלָכל ֲאָנָׁש 
ֶׁשֵּמעֹוָלם א ָטֲעמּו ַטַעם טֹוב ְּבֶלֶחם, ְּכמֹו ֶׁשָּטֲעמּו 

 ִעמֹו ְּב'ִּפּתֹות' ֵאּלּו.

 ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה
ָהיּו  ּכֹה ָּדבּוק ָהָיה ַרֵּבנּו ְּבַאֲהַבת ָהָאֶרץ, ַוֲחִביִבין

ֵּפרֹוֶתיָה ְּבֵעיָניו, ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו ֶׁשִעַּקר ַּכּוַָנת 
ַהּבֹוֵרא ֶׁשָּבָרא ִעְנַין ָהֲאִכיָלה, ִהיא ַרק ִּבְׁשִביל ֶׁשּיּוְכלּו 
ֶלֱאכֹל ִמֵּפרֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִּבְקֻדָּׁשָתם ַהְּגדֹוָלה 

ּוֵפרֹות ֵאּלּו ַקל . [2]אֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ִלְדֵבקּות ַהּבֹוֵר 
ה ֶׁשַּגם ָהֲאִכיָלה ַהַּגְׁשִמית ִּתְהֶיה ְלֵׁשם , ְלָאְכָלם ִּבְקֻדׁשָּ

 .ְוָהאֹוְכָלם ְּבַכּוָָנה ְׁשֵלָמה ַלה' ִמְתַקֵּדׁש ַעל ָיָדם. ָׁשַמִים

ּוְמֻסָּפר ֶׁשַּפַעם ָהְיָתה ְׁשַנת ַּבּצֶֹרת ָקָׁשה, ְוָהיּו 
ַא ַרֵּבנּו א  ְּתבּוָאה ֵמחּוץ ָלָאֶרץ,ָהִביא ְצִריִכים לְ 

 .ָרָצה ְּבׁשּום אֶֹפן ֶלֱאכֹל ֵמֶהם
"ְוִכי תֹאְמרּו ַמה נֹאַכל : ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַרֵּבנּו ָאַמר

ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית", ִלְכאֹוָרה ַמה ַהְּׁשֵאָלה, ֲהֵרי ֶאְפָׁשר 
 ֵמֶהְמֵׁש א ְלָהִביא ֵמחּוץ ָלָאֶרץ, ַא ַהְּׁשֵאָלה "ֵהן

מּוָבן ֶׁשַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַעל  -ֶנֱאסֹף ֶאת ְּתבּוָאֵתינּו" 
ְּתבּוַאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשאָֹתם ֵאין אֹוְסִפים ַּבְּׁשִביִעית, 
ְוַהְּׁשֵאָלה "ַמה ֹנאַכל" ִהיא ִּכי א ִיְרצּו ֶלֱאכֹל 

 .[3]ִמְּתבּוַאת חּוץ ָלָאֶרץ

                                                      
 ד"ה אֹו ֹיאַמר ְלָתֵרץ.ָּפָרַׁשת ְּבַהר  [2]]
 ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה. [3]
 ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי אֹות יד. [4]

 ְׁשנֹות ָעְרָלה
ָׁש ַּפַעםְלַאַחר ָּבָאֶרץ, ַרֵּבנּו ָיַׁשב ֶׁשְּכָבר ָׁשִנים ׁש

ַאַחת ִּבְתִפַּלת מּוָסף ָעַמד ְלָידֹו ְמַׁשְּמׁשֹו ַרִּבי ַזְלָמן, 
ְּבֵעת ֲאִמיַרת 'ֶּכֶתר' ָצַעק ַרֵּבנּו ְּבִהְתַלֲהבּות ְוקֹול ָּגדֹול 

ְּדַבר ַמה  'ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְל', ֵהִבין ַרִּבי ַזְלָמן ִּכי ִנְתַחֵּדׁש
ֵאֶצל ַרֵּבנּו, ְוָרַמז ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶהעִליר ַּתְלִמידֹו ֶׁשל 

 ַרֵּבנּו ֶׁשָעַמד ֵמַהַּצד ַהֵּׁשִני, ִּכי ִיְהיּו ֲחָדׁשֹות. 
ְלָמֳחָרת ָקָרא ְלַרִּבי ַזְלָמן ְוִצּוָה לֹו ִלְכּתֹב ִאֶּגֶרת ֶאל 

ֹו: ִּבְׁשֶׁשת ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמְּטֶׁשעְרָנאִּביל, ְוָכַתב ל
ַהָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות ְלבֹוִאי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל א ִהְרַּגְׁשִּתי 

, ְוָהיּו םְלָׁש  ְמאּוָמה, ַעד ִּכי ְּכָבר ִהְתֲחַרְטִּתי ַעל ּבֹוִאי
ָׁשִנים ֵאּלּו ִּבְבִחיַנת "ָׁשׁש 

ֲעֵרִלים", ֲאָבל ֵמַעָּתה ִהְּנִני 
ְוִהְנִני ַמְרִּגיׁש ְקֻדָּׁשָתּה 

ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל אֹוָתם ָׁשִנים 
 .[4]ֶׁשֹּלא ָּבאִתי

ְוַׂשְמִּתי ַּכְדכֹד ִׁשְמׁשַֹתִי 
ְּתקּוַפת ַמה ְלַאַחר 
ֶׁשִהְתַיֵּׁשב ַרֵּבנּו ִזי"ע ִּבְצַפת, 
ִהְסַּתֵּגר ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ָיִמים 
ְּבַחְדרֹו ְוא ָנַתן ְלִאיׁש ְלִהָּכֵנס 

יׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ֵאָליו, ְּכֶׁשִא 
 ַמה ְוָלָּמה. 

ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ָיָצא 
ְוָעָׂשה ְסעּוָדה  ֵמִהְתּבֹוְדדּותֹו
ְּגדֹוָלה ְלַתְלִמיָדיו ּוְמקָֹרָביו, 
ְּכֶׁשַעל ְּפֵני ָקְדׁשֹו ִנֶּכֶרת 
ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוִהְתַרְּגׁשּות. 

ַמה זֹו עָֹׂשה? ּוַמה  ְמקָֹרָביו ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו: ְלִׂשְמָחה
ָהְיָתה ַטַעם ַהִהְסַּתְּגרּות קֶֹדם ָלֵכן? ּוִבְקׁשּו ֵמָהַרב 

ֶׁשָהָיה ְמקָֹרב ְלַרֵּבנּו  [5]ֶהָחִסיד ַרִּבי ִפיְׁשל ֶּבעְרנְׁשֵטיין
 ִלְׁשאֹל ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר. 

ָּפַתח ַרֵּבנּו ְוִהְתִחיל ְלַסֵּפר: ֶטֶרם ֲעלֹוִתי ְלֶאֶרץ 
ַהּקֶֹדׁש, ְּכֶׁשֲעַדִין א ָהָיה ֻמְחָלט ֶאְצִלי ֶׁשֲאִני עֹוֶלה, 
ִּכי א ָּדָבר ַקל הּוא ַלֲעזֹב ַרָּבנּות ּוְקַהל ֲחִסיִדים, ְוַגם 

אֹוָתּה ַּפְרָנָסה ְמֻכֶּבֶדת, ְוָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ א ְזרּוָעה. ּבְ 
ֶׁשָּיָצא  - ַרָּבָנןְּד  לּוָחאְׁש (ֵעת ִאיְּקַלע ְלִעיִרי ַׁשַד"ר  ְמֻׁשָּלח

ִמְּצַפת  ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֲעבּור יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל)

 ֵמֲחִסיֵדי ָהַרַה"ק ַרִּבי מֶֹׁשה ְצִבי ִמַּסאְווַראן, ֶׁשָּׁשִנים ַרּבֹות א  [5]
ִנְפַקד ְּבָבִנים, ְוִנְׁשַלח ַעל ְיֵדי ַרּבֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשם ָזָכה 

 ְלִהָּפֵקד.

 פתח המערה של ציון ה'בת עין'



 

 

ּוִבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַסֵּפר ִלי ְמַעט ַעל ְׁשַבח ֶאֶרץ 
ּה. ַהְּמֻׁשָּלח ֶׁשֵּנחֹון ְּבָׂשָפה ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַמה ֶּׁשרֹוִאים ָּב 

ֲעִׁשיָרה ִהְתִחיל ְלַסֵּפר ְּבִהְתַלֲהבּות ַעל ַמֲעַלת 
ּוְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ, ְוַעל ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּבתֹוָכּה, 
ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְרֶּבה ְּבֵתאּוִרים ֻמְפָלִגים ַעד ַּכָּמה 

 ה ְוֶנֱהִנים ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה.ׁשֹוֲאִבים ְמא ָחְפַנִיים ְקֻדָּׁש 
ֲאִני א ָׂשַבְעִּתי ִמְּדָבָריו ּוִבַּקְׁשִּתיו ֶׁשְּיַסֵּפר עֹוד, 
ִנְתַרֵּגׁש ַהַּׁשַד"ר ְוָאַמר: ַרִּבי ַמה עֹוד אּוַכל לֹוַמר ָלֶכם 
ַמה ֶׁשֹּלא ָאַמְרִּתי, ַא זֹאת אֹוַמר ָלֶכם ֶׁשֲאִפילּו 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמִאיִרים ָּבּה ָהֲאָבִנים ַהְּפׁשּוטֹות ְּב 
 ְּכַיֲהלֹוִמים.

ְוִהֵּנה ָּברּו ה' ָזִכיִתי ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָזִכיִתי 
ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ְקֻדָּׁשָתּה, ַא ְלַצֲעִרי ְלאֹוָתּה ַמֲעָלה 

 א ָזִכיִתי.  -ִלְראֹות ֶׁשֲאָבֶניָה ְמִאיִרים ְּכַיֲהלֹוִמים 
ָּמה ָיִמים ָּפַגְׁשִּתי ָּכאן אֹותֹו ַׁשַד"ר ְוָׁשַאל ִלְפֵני ּכַ 

אֹוִתי: נּו ַרִּבי! ַהְּנכֹוִנים ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ָלֶכם 
ְּבחּוץ ְלֶאֶרץ?! ָאַמְרִּתי לֹו: ְנכֹוִנים ַהְּדָבִרים ְּכִפי 
 ֶׁשֵּתַאְרָּת, ַא ַמה ֶּׁשהֹוַסְפָּת ִּכי ֲאָבֶניָה ְמִאיִרים, ֵאיִני
רֹוֶאה ָּכל ֶהְבֵּדל ֵּבין ַאְבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלַאְבֵני חּוץ 
 ָלָאֶרץ. ִהְתַחֵּכם ַהָּלּה ְוָעָנה ְּבַתִּקיפּות: ׳ִמי ֶׁשְּמַזֵּכ

 ַעְצמֹו זֹוֶכה ְורֹוֶאה'. 
ֲאִני ֶׁשֵּמעֹוָלם א ִּדֵּבר ֵאַלי ָאָדם ְּבַתִּקיפּות 
ּוְבִבָּטחֹון ָּכֶזה, ֵהַבְנִּתי ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ִנְׁשְלחּו ֵאַלי ִמן 
ַהָּׁשַמִים, ְוִאם ֶאְזַדֵּכ ָאֵכן ֶאְזֶּכה ִלְראֹות זֹאת. ָלֵכן 

ם קֹוִני, ַעד ִהְסַּתַּגְרִּתי ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֵׂשי ּוְלִהְתּבֹוֵדד ִע 
ֶׁשָאֵכן ֶאְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹול ַהֶּזה'. ַרֵּבנּו 
ִסֵּים ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְוָאַמר 'ַהּיֹום ָזִכיִתי ָּברּו ה' ִלְראֹות 
ֶׁשָאֵכן ַאְבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמִאיִרים ְּכַיֲהלֹוִמים, ָלֵכן ֲאִני 

הֹודֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ְסעּוַדת הֹוָדָיה לְ 
[6]ַעל ָּכ. 

                                                      
ִמִּפי ָהַרַה"ח ַהָּיִׁשיׁש ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ֵווייס ַז"ל ִמְּצַפת; ְּפִרי קֹוֶדׁש  [6]]

 ְעָיןַהַּמ ַבׁש יָ א 
ִמַּדת טּובֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו בעז"ה, ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ָּכַתְבנּו ְוִנְכּתֹוב עֹוד 

ָּתִמיד ִהְׁשּתֹוֵקק , ַהָּקדֹוׁש ֵמַאְווִריְטׁש ָהְיָתה ִמן ַהְּמֻפְרָסמֹות
 .ְוֶׁשֹּלא ֶיְחַסר ָלֶהם ְמאּוָמהְלֵהיִטיב ַלְּבִרּיֹות 

ַמְמִׁשי ֹּכחֹו ְוטּובֹו ֶׁשל , ִּכְבַחָּייו ָּכ ְלַאַחר מֹותֹו ְועֹוד יֹוֵתר
ּוִמָּגְבֵהי ְמרֹוִמים ַמֲעִּתיר הּוא , ַרֵּבנּו ִלְנּבַֹע ְּכַמְעָין ֶׁשֹּלא ִיַבׁש

 .ֲעבּור ְיׁשּועֹות ְוֶׁשַפע ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל
ַּכָּמה ִסּפּוִרים ְּבֵני ְזַמֵּננּו ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשָּזכּו ִליׁשּועֹות  ְלָפֵנינּו

 .ִנְפָלאֹות ְּבֹכחֹו ּוִבְזכּותֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו

 ַׁשְדָכנּות ֶגעְלט

ָּבּה יֹוְׁשִבים ֲאָנִׁשים , ָיאְרק ׁשֹוֶכֶנת ָלּה ִמְׂשָרד־ִּבְניּו
ְוִעם זֹאת ֵהָּמה , ְלַפְרָנָסָתםַאְנֵׁשי ִמְסָחר ַוֲעָסִקים ְיָקִרים 

ֲעבּור ַּתְלמּוד ַמְקִּדיִׁשים ֵמאֹוָנם ּוְזַמָּנם ִלְפעֹל ּוְלַהְפִעיל 
 . ֶׁשִּבְצַפת" ַּבת ַעִין"ּתֹוָרה 

ִהְתַקֵּׁשר ְיהּוִדי ִמִּוויְלַיאְמְסּבּוְרג תשע"ז ִּכְסֵלו "ג ְּבי
 :ּוְבִפיו ַהִּסּפּור ִּדְלַהָּלן

ָהָיה ְּבִמְׁשַּפְחִּתי ָּבחּור  (תשע"ו)ַקד ְּבחֶֹרף ְּדֶאְׁשָּת 
ְׁשֵניֶהם ָיְׁשבּו , ֶׁשֵּמַאֲחָריו ָהְיָתה לֹו ַּגם ָאחֹות, ְמֻבָּגר

ַא ִמּׁשּום ַמה ּבֹוֵׁשׁש ָהָיה ַהָּדָבר , ְוִצּפּו ְלִזּוּוָגם
, ְּבַהִּגיַע חֶֹדׁש ִּכְסֵלו ָיַעְצִּתי לֹו. ָלבֹוא ְוא ָזז ְמאּוָמה

ְוֵיׁש לֹו , ּוַמִּגיַע ַהָּיאר־ַצייט ֶׁשל ַהַּבת ַעִיןֱהיֹות 
ֲהא הּוא ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִּבְצַפת , ֹוְברְיִׁשיָבה ַעל ִק 

ָנא ְסכּום ָהגּון ֲעבּור , ְּתרֹום ַהִּנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו
ְוַגם ַּתֲעֶׂשה ְסעּוָדה , ַהּמּוָסד ַהָּקדֹוׁש ֶׁשּלֹו ִּבְצַפת

 .ַצייטְלָכבֹוד ַהָּיאר־

 ִהּלּוִלים ְלָהַרַה"ח ַרִּבי מֶֹׁשה ָיִאיר ֵווייְנְׁשטֹוק ַז"ל.



 

 

ְּכִפי ( 'ְּדֵמי ַׁשְּדָכנּות'ָעַזְרִּתי לֹו ְלַהִּׂשיג ְסכּום ִנְכָּבד ֶׁשל 
ְוהּוא ָׁשַלח זֹאת ֲעבּור , )ֶׁשַהֶּדֶר ְלַׁשֵּלם ְלַׁשְדָכן טֹוב

, ֶוֱהיֹות ְוא ָעְלָתה ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה. ַהּמֹוָסד ַהָּקדֹוׁש
ּוְבאֹותֹו , ִּכְסֵלוי"ב ְמֻכָּבד ְּביֹום ַהָּיאר־ַצייט ' ְלַחִּיים'ָנַתן 

ַמֲעָמד ֵּבְרכּו אֹותֹו ַהּכֹל ִּכי ָאֵכן ִּיְזֶּכה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות 
 .ִּביׁשּוָעה

ְמַדֶּבֶרת ִמּתֹו  ְמַסֵּים ַהְּיהּוִדי ְּכֶׁשַהִּׂשְמָחה, ְּבָׁשָנה זֹו
, ָמְצָאה ַהַּנֲעָרה ֶאת ִזּוּוָגּהְּבֶאְמַצע חֶֹדׁש ֶחְׁשָון , ְּגרֹונֹו

ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה , יֹום ַהָּיאר־ַצייט -ִּכְסֵלו י"ב ְוֶאְתמּול ְּביֹום 
ִנְׁשְּבָרה ַהַּצַּלַחת ְּבִׂשְמַחת ִׁשּדּוֵכי ַהֶּבן ְּבָׁשָעה טֹוָבה 

 .ּוֻמְצַלַחת

 ְׂשַכר ִלּמּוד

ָּמאְנִסי ֶאל ַהְתַקֵּׁשר ְיהּוִדי ִמ תשע"ו ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול 
ַּכָּמה עֹוֶלה ְּדֵמי : ּוְבִפיו ְׁשֵאָלה, ַהְּמַנֵהל ֶׁשל ֵחייֶדער ַּבת ַעִין

 . ְׂשַכר ִלּמּוד ְלַתְלִמיד ְּבחֶֹדׁש

ִסֵּפר אֹותֹו ְיהּוִדי , ַהְּמַנֵהל ֵּבֵרר ְלֵׁשם ַמה ִּבְרצֹונֹו ָלַדַעת
ְּבִלּמּודֹו ּומֹחֹו ֵאינֹו ֲאֶׁשר ֵאינֹו ַמְצִליַח , 11ִּכי ֵיׁש לֹו ֶיֶלד ֶּבן 

ַּכָּמה ֶׁשִּנּסּו ַלְעזֹור ְּבִׁשיטֹות , קֹוֵלט ְּבׁשּום אֶֹפן ֶאת ַהִּנְלַמד
ְוָכל ָהֵעצֹות ֶׁשל ֻמְמִחים ְּגדֹוִלים א , ִמִּׁשיטֹות ׁשֹונֹות

ְואּוַלי ָעׂשּו , הֹוִעילּו ִּבְמאּוָמה ְוא ִנָּכר ׁשּום ִׁשּנּוי ְלטֹוָבה

ְוַהַּמָּצב ִהִּגיַע, ר ָּגרּוַע עֹוד יֹוֵת 
ַהֵחייֶדער ֶׁשִּמַּטַעם ְּכָבר

 .רֹוִצים ְלַסְּלקֹו

ִנִּסיִתי ָּכל ִמיֵני ְסגּולֹות ְוָכל
ַעד ֶׁשִהִּציַע , ֵאּלּו א הֹוִעילּו

, ִּתַּסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל :ִלי ְיִדיד
אּוַלי ָׁשם ֵּתֵל ְלִמירֹון ֵאֶצל

אֹו ִּתְמָצא ָׁשם"י, ִצּיֹון ָהַרְׁשִּב 
ַצִּדיִקים ֶׁשּתּוַכל ְלִהְתָּבֵר

אּוַלי ִמָּׁשם ָּתבֹא , ֶאְצָלם
 .ַהְיׁשּוָעה

ְּבבֹוִאי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהִּציַע
ִלי ַמָּכר ָלֶלֶכת ֶאל ַהְּמֻקָּבל
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִוד ַאּבּוֲחִציָרא 

ֶׁשַרִּבים נֹוְׁשעּו"א ְׁשִליָט 
ּוְתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, יוִמִּבְרכֹוָת 

ַהְּנִסיָעה , ָאְמָנם א ָהָיה ִלי ֵחֶׁשק ָלֶזה. ְּבָרָכה אֹו ְסגּוָלה
ַא ְלֶנֶגד ֵעיַני ָעַמד ָּדָבר , ְלַנֲהִרָיה ָהְיָתה ִלי ִטיְרָחא ְיֵתָרה

 .ְוֶהְחַלְטִּתי ָלֶלֶכת ֵאָליו, ְלַהִּציל ֶאת ְּבִני -ֶאָחד 

חיידער "בת עין" בתפילת תשב"ר ביום היארצייט תשע"זתלמידי 



 

 

ָנַתן ִלי ַרִּבי ָּדִוד , י ַעל ַהּקִֹׁשי ַהָּגדֹול ֶׁשִּליְּבִהָּכְנִסי ִסַּפְרִּת 
ַהֶּזה ַּכָּדָבר ְּבִעיר: ְסגּוָלה ֶיֶלד ֲעבּור ִלּמּוד ְׂשַכר ְּתַׁשֵּלם

 -ָּדִוד ב"ר ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַרִּבי ַאְבָרָהם דֹוב , ַהּקֶֹדׁש ְצַפת
 .ִלּמּוָדיוּוִבְזכּות ֶזה ַיְצִליַח ִּבְנ ְּב , ַהַּבת ַעִין

ָאַמר  -ְוָכֵעת ֶׁשְּבָיִדי ַהְּסֻגָּלה ֲאַבֵּקׁש ַלֲעׂשֹוָתּה ִּבְׁשֵלמּות 
 ִּכי ַמה טֹוב יֹוֵתר ִמְּלַׁשֵּלם ֲעבּור ֶיֶלד ֶׁשּלֹוֵמד, אֹותֹו ְיהּוִדי

ַעל ֵּכן ֲאִני נֹוֵתן ְל . ּמֹוָסד ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהַּבת ַעִיןַּב ִּבְצַפת 
ֳחָדִׁשים ּתֹוִריד  12ֶׁשִּלי ּוְלֶמֶׁש ' עִדיט ַקאְרטְקֶר 'ִמְסַּפר ַה 

ְוַכּמּוָבן ֶׁשָהָאב ָמַסר ַּגם . ָּכל חֶֹדׁש ְסכּום ֶׁשל ְׂשַכר ִלּמּוד
ְּכֵדי ֶׁשַּיְזִּכירּו ֶאת ְׁשמֹו ַעל ִצּיֹון ַהַּבת , ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד

ַּבת ַעִין ֶׁשְּבָכל ֶעֶרב ֹראׁש "ת ְּבַּת ַּכָּנהּוג (ַעִין ְּבָכל ֶעֶרב ֹראׁש חֶֹדׁש 

חֶֹדׁש יֹוֵצאת ְקבּוָצה ֶׁשל ַּתְלִמיִדים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהִּצּיֹון ֲעבּור ַהְּזקּוִקים 

 .)ִלְבָרָכה ִויׁשּוָעה

ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ָהַאֲחרֹון 
ִמְתַקֵּׁשר ָהָאב  ע"ז)(תש

ּוְמַבֵּקׁש , ְלִמְׂשְרֵדי ַּבת ַעִין
ְלַהְמִׁשי ִּבְתרּוָמתֹו ֶהָחְדִׁשית 

ָהעֹוֶנה ַּבֶּטֶלפֹון , ְּבאֶֹפן ָקבּוַע 
ְוָׁשַאל ֶאת , א ָיַכל ְלִהְתַאֵּפק

ַהִאם ּתּוַכל לֹוַמר ִלי ַמה : ָהָאב
 ?ה ִעם ַהֵּבן ֶׁשְּלֶר קֹו

ְיׁשּוָעה חּוץ ! ִנִּסים ְּגלּוִים
. ָזַעק ָהָאב - !ְלֶדֶר ַהֶּטַבע

ֶאת ְזַמן , ְׁשַמע ָנא ַמה ֶׁשָּקָרה
ַהחֶֹרף עֹוד ִהְצִליחּו ֵאיְכֶׁשהּו 

ץ יִ ַק ֲאָבל ִּבְזַמן ַה , ְלַהֲעִביר
ַנֲעֶׂשה ִׁשּנּוי ִמן ַהָּקֶצה ֶאל 

ַהֶּיֶלד ִהְתִחיל ִלְלמֹד , ַהָּקֶצה
ֵעת הּוא ְוָכ , ְוֶנְהַּפ ְלִאיׁש ַאֵחר

ָלֵכן ֶהְחַלְטנּו ַּבַּבִית ֶׁשַעל ַאף ֶׁשַּמַּצב ... ִמן ַהְמֻצָּיִנים ַּבִּכָּתה
ְמֻׁשָּפר ֵאינֹו ֶׁשָּלנּו ְלַהְמִׁשי, ַהַּפְרָנָסה ַחָּיִבים ָאנּו זֹאת ְּבָכל

 .ֲעבּורֹו' ְׂשַכר ַהִּלּמּוד'ְלַׁשֵּלם ֶאת 

 ַהָּצָלה ֶגעְלט

ְּבָׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ְּבאֹור ְלי"ג ִּכְסֵלו (מֹוָצֵאי ַהָּיאר־ַצייט) 
ָיָצא ָּבחּור ֶאָחד ִלְקנֹות ַּבֲחנּות ַהִּנְמֵצאת ִמחּוץ ְלִקְרַית־

ָעה ָהְיָתה ְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת, ּוְלֶפַתע ִנַּגׁש ֵאָליו ָּׁש יֹוֵאל, ַה 
), ַהָּבחּור !'ַהאְלט!' (ֲעצֹרּגֹוי ִעם ְּכִלי ֶנֶׁשק ָׁשלּוף ְוָצַעק לֹו 

ַּכּמּוָבן ִנְבַהל ְמאֹד ְוִהְתִחיל ִלְברַֹח ִמַּיד, ָיָרה ַהּגֹוי ְׁשֵּתי 
 ְיִרּיֹות ּוְׁשֵּתיֶהם ָּפְגעּו ּבֹו.

ֲאָבל ִנִּסים ְּגלּוִיים ָהיּו, ַהַּכּדּוִרים ָּפְגעּו ְּבָמקֹום ֶׁשֵאיָנם 
תֹו ַהֲחנּות ַּכָּמה ַאְנֵׁשי עֹוִׂשים ֶנֶזק, ּו'ְבִמְקֶרה' ָהיּו ְּב 

ֶׁשִּטְּפלּו ּבֹו, ּוְלַאַחר  'ַהָּצָלה'
ְלֵביתֹו ְּכַאַחד  ַּכָּמה ְרָגִעים ָׁשב

 ָהָאָדם.

ְּבֵביתֹו ְלַאַחר ֶׁשִּנְרַּגע 
ֵמַהַּפַחד ְוַהֶּבָהָלה, ָיַׁשב 

ַׁשב: ְּבֵאיֶזה ְזכּות ָח ַהָּבחּור וְ 
ַהּיֹום ִנַּצְלִּתי?! ְוֵתֶכף ִנְזַּכר ֶׁש 

ַּבּבֶֹקר יֹום ַהָּיאר־ַצייט 
ִהְתִרימּו ֶאת ַהָּקָהל ֲעבּור 
ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ַהַּבת ַעִין, 

ּדֹוָלר, ְוַגם ָנַתן  150ְוהּוא ָּתַרם 
ִּתּקּון ְמֻכָּבד ַלֲחֵבָריו ַּבְּיִׁשיָבה 
ִלְכבֹוד ִנְׁשַמת ַהַּבת ַעִין. ָאֵכן 

ת ַעִין ְזכּותֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהַּב 
 ָעְמָדה לֹו ְוֵהֵגָּנה ָעָליו.
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 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 י) , "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח
לכאורה די , לשם מה משמיענו הכתוב מהיכן יצא ולהיכן הולך

לכתוב אחד מהם? אלא שכאשר אדם יוצא מעירו אל מקום 
קיימת אחת משתי אפשרויות: או שאינו חפץ להיות , אחר

או שחפץ להגיע אל מקום מסוים. והנה , בעירו ולכן יוצא ממנה
שהרי רבקה ציותה עליו "קום , שני הדברים נכונים אצל יעקב
ויצחק ציוה אותו "קום , צא מן המקום הזה, כלומר -ברח לך" 

הרי שציוהו , לך פדנה ארם... וקח לך משם אשה מבנות לבן"
ללכת דווקא אל מקום מסוים עבור מטרה מסוימת. על כן: 

ווי כצי -"וילך חרנה" , כציווי אמו -"ויצא יעקב מבאר שבע" 
 (בית הלוי) אביו. 

 

 יא) , "ויפגע במקום וילן שם" (כח
וכשהגיע לשם אמר: , שהלך עד חרן, רש"י הביא (פסוק יז)

"אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי 
 "וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ". , נתן דעתו לחזור, בו"

 ייפלא למה לא נתן דעתו מקודם להתעכב, לכאורה, ואמנם
למה היה צריך לנס שהר , במקום שהתפללו אבותיו; ועוד

 מה היה חסר לו היה טורח והולך עד ההר. , המוריה יבא לקראתו
ידוע שכל מעשה אבות סימן לבנים (תנחומא פר' לך , אמנם

והנה כי כן השי"ת מאיר במועדים , ו), אות ט וברמב"ן לעיל יב
כדי שממנו בעתו, כגון בראש השנה באור היראה, דבר , וזמנים

ובעשרת ימי , יוכל לשאוב יראת שמים על כל ימות השנה
זמן , ובימי סוכות, קדוש באור התשובההתשובה ובפרט ביום 

, השי"ת מאיר ללבות עמו ישראל באור השמחה, שמחתינו
ממנו יוכל האדם ליקח שמחה אמיתית בעבודת השי"ת בכל 

ראה , ה השי"ת צופה ומביט עד סוף כל הדורותימות השנה. והנ
ואין , שיגיעו ימים הקדושים האלו, דור עני ואביון, דור אחרון

ושוב , איש שם על לב להתעורר בהתעוררות אמת לאמיתו
כשבא נעילת החג חושב מחשבות וחשבון הנפש איך חלפו 
ועברו ימים מקודשים כאלה ולא פעל בהם מאומה... ומה לו 

ר להשיב הזמן ן שהימים כבר חלפו ועברו ואי אפשלעשות כיו
על כן סיבב , שכבר חלף והלך לו. והנה מעשה אבות סימן לבנים

השי"ת סיבובים שיעקב אבינו יעבור על מקום המקדש ולא 
ושוב כד יהיב דעתו דאפילו כשכבר חלפו הימים , ירגיש בנפשו

השי"ת שולח לו גם כן , הקדושים אלא שיהיב דעתיה למהדר
 (ערוגת הבשם) להאיר מחשכו". , אורות אלו

 

 טז), "אכן יש ה' במקום הזה" (כח
ועבד את ה' , בי"ד שנים קודם לכן שהה בישיבת שם ועבר

כי חשב וכי איך , אבל לא בשינה, בלימוד תורה ועבודת התפילה
אבל כאשר הגיע למקום הקדוש , אפשר לעבוד את ה' בשינה

הזה 'וילן שם כי בא השמש' 
ויחלום על הסולם ועל  וישן

וראה דברים , המלאכים
נשגבים וה' דיבר עמו 
, והבטיח לו הבטחות שונות

ראה והבין שאפשר להגיע 

ולכן כשהקיץ משנתו אמר 'אכן יש ה' , לעבודת ה' גם ע"י שינה
במקום הזה ואנכי לא ידעתי' שאפשר לעבוד את ה' מתוך 

 (אוהב ישראל) שינה. 
 

ום הזה אין זה כי "וירא ויאמר מה נורא המק
 יז) , אם בית אלוקים וזה שער השמים" (כח

י מטא לארץ אמר אפשר שעברתי על מקום ברש "י ז"ל פירש כ
התפללתי בו. יהב דעתיה למהדר וחזר שהתפללו אבותי ולא 
עכ"ל. ולכאורה קשה למה לא , ו הארץעד בית אל וקפצה ל

יק התעכב מיד בעוברו שם. אלא יעקב אבינו ע"ה היה הצד
לא רצה , וכשהרגיש בצורך להתפלל במקום אבותיו, האמיתי

אלא עבר את המקום וחזר , לעשות את זה אגב עובר במקום
  במכוון לשם באופן מיוחד. וזה לימוד לכל אדם.

 (חידושי הרי"ם)
 

 יח), ק שמן על ראשה" (כחו"ויצ
אלא בדברי הנדר אשר נדר יעקב , מה טעם יצק שמן על האבן

יבא , שאם יזכה לכל הדברים אשר ביקש מה', ריואמר בסוף דב
, כלומר יקריב קרבן, לכאן בחזרה ויעבוד את ה' על האבן הזאת

וא"כ איך יכיר האבן אחרי שעברו , וזה יהיה לאחר כ"ב שנים
וידוע שהכתם שנוצר משמן , לכן יצק עליה שמן, שנים הרבה

שזה הוא ולכן כדי שיהיה לו סימן , נשאר הרבה זמן ואולי לנצח
 (רד"'ק ורבינו בחיי) שפך על גביה שמן. , האבן

 

 כה), "ויהי בבוקר והנה הוא לאה" (כט
אמרו חז"ל שיעקב שאל בבוקר את לאה הרי בלילה קראתי לך 

אמרה לו לאה וכי לא כך עשית אתה , 'רחל' וענית לי שאת רחל
 .לאביך שאמרת 'אנכי עשו בכורך' וא"כ למדתי ממך

כאילו אמרה ליעקב אתה לא , ן זה כפשוטווצריך לדעת כי אי
חס ושלום , אמרת אמת לאביך ולכן גם אני לא אמרתי אמת לך

אלא הפירוש הנכון הוא , לומר שזה היה הדין ודברים ביניהם
, דהנה העולם היו אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן

דהיינו לאה הגדולה צריכה , הגדולה לגדול והקטנה לקטן
כי , אבל אליבא דאמת עשו אינו הבכור, שו הבכורלהינשא לע

ולאה , וא"כ יעקב הוא נעשה הגדול, מכר את בכורתו ליעקב
הרי אמרת 'אנכי עשו , וזאת אמרה לאה, צריכה להינשא לו

ואם קנית , כי אתה באמת הבכור, בכרך' ובוודאי אין זה שקר
כי אתה הגדול ואני גם הגדולה. , חלקו א"כ אני שייכת לך

 ודת ישראל)(עב
 

      "וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה" 
 לא)  ,(כט

במדרש תנחומא: "ראה כי 
שנואין מעשי עשיו בפניה". 
יש להבין מדוע דוקא בזכות 

 הזאת זכתה להיפקד? 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

אומרת שלכן היו אמותינו שהגמ' , ביאר בספה"ק קדושת לוי
שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. והנה כאן כיון , עקרות

מצאנו שהיו עיני לאה רכות וברש"י שבכתה הרבה מחמת 
שהקב"ה , וזה מה שכתב המדרש, שחששה שתנשא לעשיו

ראה שלאה כבר בין כה וכה התפללה הרבה מחמת ששנואין 
 לכן נפקדה מיד. , מעשי עשיו בעיניה

 

"ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה 
 א), לי בנים ואם אין מתה אנכי" (ל

 ביקשה למות אם לא יהיה לה בנים? מדוע 
הנה התורה אומרת שאסור לאדם לישא את קרובות אשתו אף 

אבל את אחות אשתו אסור לו לישא רק , לאחר שאשתו מתה
 מותר לו לישא אותה.  -אך לאחר מות אשתו , בחיי אשתו

יח) שהסיבה שאסור לישא את אחות , יאר הרמב"ן (ויקרא יחוב
אשתו בחייה היא משום חשש שאחות אחת תקנא באחותה 

, מותר לבעל לישא את אחותה -ולכן אם מתה , ותשנא אותה
שהרי שוב אין חשש של קנאה. ומוכרח אפוא שההיתר של 
יעקב לישא שתי אחיות הוא משום שידע בוודאות שאין קנאה 

צינו שרחל מסרה סימנים ללאה). ולכן עתה שהרי מ(ביניהם 
יש שרחל אומרת ליעקב שמאחר והיא מקנאת בלאה אחותה 

א"כ אסור ליעקב להישאר נשוי לשתיהן אא"כ , בנים ולה אין
כדי שיהיה , ולכן אמרה "ואם אין מתה אנכי", תמות אחת מהן

 (רבי יהונתן אייבשיץ) מותר ליעקב להישאר נשוי... 
 

נכי את פני אביכן והוא איננו אלי "רואה א
 ה), כתמול שלשום" (לא

, הנה בניו של לבן התרעמו: לקח יעקב את כל אשר לאבינו
ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה ולכן ביקש יעקב 

ו הוא ם דוברים עליו, כאילכי שקר ה, ל ולאהו רחלהוכיח לנשי
ערלה כי מצינו בחז"ל (ירושלמי , המקבל ולבן הוא המשפיע

פ"א הל' ד') מאן דאכיל מן חבריה בהית (מתבייש) לאסתכלי 
איני מתבייש , לומר, והרי: רואה אנכי את פני אביכן כבאפיה

ואם כן הוכחה ברורה שאינני , להסתכל בפניו של לבן אביכן
, אדרבה לאמיתו של דבר אני הנני המשפיע ללבן, מקבל ממנו

וראיה לדבר: כי איננו  ל), לשנאמר: ויברך ה' אותך לרגלי (כמו 
שהרי אינו יכול , אם כן בעצם הוא המקבל, אלי כתמול שלשום

ומוכח שמקור ההשפעה הוא , להסתכל בפני כתמול שלשום
  ולפיכך הוא מתבייש להסתכל בפני... , אני

 (הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע)
 

"יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם 
מר לך מדבר עם אמש אמר אלי לאמר הש

למה גנבת את  ...ועתה הלך הלכת ...יעקב
 ל)-כט, אלהי" (לא

הלא תיכף אחר , יש לאל ידי וגו'"צריך להבין מה זה שהתפאר "
נמצא , זה אמר "ואלהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך וגו'"

שהודה בעצמו שלא יוכל לעשות לו רע ח"ו. ויש לומר שביאור 
ליעקב "יש לאל ידי לעשות עמכם  שאמר לבן, הכתוב כך הוא

דהרי , כלומר מזה תדע שיש בכחי לעשות עמכם רע, רע"
ומדהצריך , "ואלהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך וגו'"

יש ראיה שהיה בכחי להרע , להזהירני שלא לעשות עמכם רע
היה לך –למה גנבת את אלהי"  ...הלכת "ועתה הלך, לכם

 ך על נס. (דברי יחזקאל)להשמר את עצמך ממני ולא לסמו
 

נגד  ה"עם אשר תמצא את אלהיך לא יחי
 לב), אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך" (לא

"לא יחיה" הלא , מה שווה לך, אף אם תמצא את אלהיך, פירוש
שאנו , "הכר לך מה עמדי", ואינו כלום, אין לו שום חיות כלל

, "וקח לך" אמונה אמתית זאת, מאמינים באלקים חיים
 שהוא חי לעד וקיים לנצח. , שתאמין בה' אלוקינו

 ל)"זצמבעלזא (מהרי"ד 
 

 לד) , " (לא"ותגנוב רחל את התרפים
 להפריש את אביה מעבודת אלילים נתכוונה (רש"י)

ולכאורה יש לעיין בתרתי: א. מה הפרשה מעבודת אלילים יש 
הלא אביה יכין לעצמו תרפים חדשים אם לא ימצא את , כאן

 ב. איך אירע שצדקת כרחל נוטלת מאביה ללא רשות. הישנים. 
בספר "מר דרור" יישב באופן נפלא: רחל ידעה שברגע שייוודע 

הוא יצא לרדוף אחריו. שכן לפי , ללבן שיעקב וכל אשר לו ברחו
יעקב חייב לו את כל חייו. "וכל אשר אתה רואה , טענתו של לבן

וישאל בהם לי הוא". לצורך כך ישתמש לבן בתרפים שלו  –
 –שאביה ישאל בתרפיו בגלל יעקב , להיכן ברח יעקב. את זאת

רצתה רחל למנוע. לכן נטלה את התרפים אשר לאביה. והיאך 
נטלה דבר שאינו שלה? כפי שהקדמנו: לבן היה מגיע בכל 

ורחל ידעה שיעקב לא מתכוון לשתוק על , מקרה אחרי יעקב
ה כזו שתסתור כך והוא יוכיח את לבן מנה אחת אפיים בצור

נטלה , את טענותיו ומענותיו. כדי למנוע מלבן בושה מיותרת
רחל את התרפים כדי שיהיה לבן תירוץ "למה גנבת את 

  אלוהי?" כביכול זו הסיבה שבגינה רדף אחר יעקב...
 (במחשבה תחילה)

 

"ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה 
 נא) , אשר יריתי ביני ובינך" (לא

"טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי בשם אביו בספר 
שכאן רצה הכתוב להראות את עוצם , הסטייפעלער זצ"ל

כמו , שהרי הכתוב מספר שיעקב לקח אבן, שקריו של לבן
והנה בתוך כדי , שאמר לבניו לאסוף אבנים עד שעשו גל אבנים

דיבור בא לבן ואומר "הגל הזה... אשר יריתי" והרי הוא לא נגע 
 (טעמא דקרא)בנים. בכל הא
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 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 יא) , "ויפגע במקום וילן שם" (כח
, תפילות אבות תיקנום... יעקב תיקן תפילת ערבית (ברכות כו

ב) מעשה שהיה בבית מדרשו של הרה"ק רבי שמעון 
ראה כי אחד , שבסוף סעודה שלישית דש"ק, מאמשינאוו זי"ע

הבחורים יוצא מביהמ"ד בטרם התפלל תפלת ערבית דמוצאי 
צא למה אתה יו, שמעו'לע זי"עוישאלהו הרה"ק רבי , ש"ק

היות , ענה לו הבחור, מכאן לפני שהתפללת תפלת ערבית
והוא , שבאחד מימי השבוע הבא יחול יארצייט של א' מהוריו

בחושבו שאין זו ממדת דרך , רוצה לסדר מנין לתפלה בפאליש
ארץ שבחור יעבור לפני התיבה בפנים בית מדרשו של הרבי 

 שליט"א. 
מנין לך שלא נכון , שמעו'לע בדרך צחות ענהו הרה"ק רבי

הלא יעקב אבינו , לבחור להתפלל תפלת ערבית לפני התיבה
 תיקן תפלת ערבית עודו בימי בחרותו... 

 (כרמנו)
 

 טז) , "וייקץ יעקב משנתו" (כח
זכיתי להשתתף בקבלת הפנים לכבודו של כ"ק הרה"ק רבי 

לאות שעלה לארץ ישראל אחר שנות הת, אהרן מבעלז זי"ע
בה איבד את כל , שעברו עליו. הרבי עבר את השואה האיומה

כולם עלו על המוקד על קידוש , משפחתו ואת רבבות חסידיו
רדת קודש, ה'. בני ירושלים יצאו בהמוניהם לקבל את פניו בח

אלפים הצטופפו סביב המכונית , המעמד היה מעורר ומרגש
וגם אני נדחקתי בין ההמון , הדוחק היה עצום, בה ישב הרבי

 הרוגש. 
בתוך הדחיפות נזדמן לי להתקרב למכוניתו של הרבי בדיוק 

ומתוכה יצאו האחים הקדושים הרבי מבעלז , כשהדלת נפתחה
ואתו אחיו הרב מבילגוריא זכר צדיקים לברכה. באותו רגע 
זכיתי לשמוע את הרבי פונה אל אחיו ושואלו: "האם אין 

ת דחיפות של אנשים?"... הרבי ברוב רחובות שיש בהם פחו
לא האמין שכל הציבור הנמצא וכל הדחיפות הם , ענוותנותו

 לכבודו. 
קרה דבר נפלא שהותיר רושם אדיר ועבר מפה , באותו מעמד

ח רבי מרדכי לאוזן; בין הבאים לקבל את פני הרבי היה הרה"
הערש שמרלר זצ"ל. כשניגש הרב שמרלר ללחוץ את ידו של 

נדהם לשמוע מפי קדשו את השאלה: "האם שמכם ר' , הרבי
אמר הרבי: "טוב , מרדכי הערש?" לאחר התשובה החיובית

שבאתם! מזה שנים רבות רובץ עלי חוב מצפוני לבקש מכם 
למה הרבי  ולא הבין, סליחה". רבי מרדכי הערש עמד רועד כולו

מתכוון. הרבי הקדוש מבעלז לא השאיר לו הרבה זמן לחשוב. 
אל אבי , ומיד הזכיר לו: "בזמן שהגעתם לחצר הקודש בעלז

נפלה בחלקי הזכות לארח , הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלז זי"ע
אתכם. ומכיון שדרכי היה 
ללמוד בלילות בקול רם 
, בוודאי הפרעתי לכם בשינה

מן ולא היתה לי באותו ז
האפשרות להיפרד מכם 
, ולבקש את סליחתכם

מבקש אני מכם סליחה!"  –ועכשיו שיש לי את ההזדמנות 
עד ששמע מפיו של רבי מרדכי הערש אומר , הרבי לא נרגע

 אני מוחל לכם!" , בפה מלא: "רבי
הסיפור הנפלא ריגש את כולנו. לחשוב על סיפור שקרה 

, חרב העולםבהפרש של כמעט עשרים שנה כאשר בין לבין 
אותות הייסורים , מסכת ייסורים ותלאות קשות עברו על הרבי

ולמרות הכל על מה חשב הרבי במעמד , ניכרו בפניו המצומקות
שאולי הפריע את שנתו לפני , האדיר? לבקש סליחה מיהודי

 עשרים שנה! 
 (לב ישראל)

 

"ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת 
 יז), מראה" (כט

י ז"ל הטעם שעיני לאה רכות כיון שהיתה סבורה מפרש רש"
לעלות בגורלו של עשיו ובכתה דהכל היו אומרים שני בנים 

לכך , הגדולה לגדול והקטנה לקטן, לרבקה ושתי בנות ללבן
 .בכתה שלא תפול בידו של רשע

ומקשים המפרשים מדוע כשלאה בכתה לא אמר לה הקב"ה 
ת שישראל מצטערים וכשרחל בכתה על הגלו, מנעי קולך מבכי

ומתרצים , אמר לה הקב"ה מנעי קולך מבכי ויש שכר לפעולתך
ושם לא , המפרשים דלאה בכתה על דורות כשרים וטהורים

אלא אדרבה על דורות יראים , אומרים מנעי קולך מבכי
וזה הטעם שלא , ולא אמרינן די, ושלמים צריכים הרבה לבכות

כ רחל שבכתה על משא", אמר הקב"ה ללאה מנעי קולך מבכי
צרות עם ישראל ענה לה הקב"ה מנעי קולך מבכי ויש שכר 

ויאמר , דלא לעולם יקצוף אלא לצרות יגיע סוף, לפעולתך
 לצרות עם ישראל די. 

ומסופר על הבעל הקהילות יעקב זי"ע אביו של הרה"ג ר' חיים 
ושאל אותו עד , קניבסקי שליט"א שהגיע אליו אחד מתלמידיו

בקש על בניו שיהיו יראים ושלמים עובדי ה' מתי השיעור ל
והוסיף ואמר עוד , ענה לו אלו דברים שאין להם שיעור, באמת

שעד היום הוא עוד מבקש שה'חיימל' , כשכבר היה זקן מופלג
 שלו יהיה גדול בתורה ו'ערלכער יוד'. 

וכן מספרים שהרב הצדיק ר' דוד מלעלוב זי"ע נולד ליהודי ירא 
, שהיה בעה"ב פשוט וקראו לו ר' שלמה זצ"ל שמים עניו וחסיד

ושאלו אותו באיזה זכות זכה לבן כזה שמאיר את כל העולם 
וענה שכשהיה מגיע הזמן של , כולו בתורתו בקדושתו ובטהרתו

רעווא דרעוין בעת הזמירות ששרו 'וזכינו לראות בנים ובני בנים 
עוסקים בתורה ובמצוות' היה בכה בדמעות שליש עד כלות 

 הרבה זמן להעירו מעלפונו. הנפש והתעלף עד שעמלו
 

"ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את 
 לה), (כטה' 

, רש"י: "שנטלתי יותר מחלקי
 מעתה יש לי להודות".

אמר רבי יוחנן משום רבי 
שמעון בן יוחאי: מיום שברא 
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עד שבאה , להקב׳׳ה הקב׳׳ה את עולמו לא היה אדם שהודה
לאה והודתו שנאמר "הפעם אודה זאת ה'". לפי שראתה ברוח 
הקודש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים ולו ארבע נשים. כיון 

הודתה על חלקה שהוא יותר מן החשבון , שילדה בן רביעי
 המגיע לה. (ברכות ז:)

בספר "מאורות הגדולים״ על מרן רבנו ״החפץ חיים״ (דף שיח 
) מופיע התיאור הבא: היה רגיל על משכבו בלילות אות קנ״ה

להודות לה' על הטובות שגמל אותו והיה הולך ומונה את כל 
, פרטי חסדיו שהטיב עמו במשך כל ימי חייו: שעזר לו ביתמותו

שנתן לו חברים טובים , שסייע בידו ללמוד תורה ולחבר ספרים
 וכו'.

ימי צעירותו שב, כן מספר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ״ל
והנה בבוקר השכם , נזדמן לו ללון בעיר אחת באיזה מלון

קול יהודי האומר , הופתע לשמוע דרך הקיר מהחדר שבשכנותי
ומתרגם באידיש מלה במלה , תפילת ״נשמת״ במתיקות רבה

את כל ההודאות והתשבחות בהתלהבות גדולה ובבכיות עד 
סן ר' שהזדעזע כולו. למחרת נודע לו שבחדר הלז התאכ

, והוא נהג כדרכו בלילות, ״החפץ חיים״ זצ״ל, ישראל מאיר
 להביע הודאות לפני ה'.

 

"ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלקים את 
 כג), חרפתי" (ל

כתב רש"י: "חרפתי וכו' ואגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה 
במי לתלות סרחונה משיש לה בן תולה בו מי שבר כלי זה בנך 

 בנך" עכ"ל. מי אכל תאנים אלו 
, וכי זהו מעלת הבן אצל רחל אמנו, והדברים מפליאים

לעומת אושר , שמזכירים דברים קטנים של מה בכך בכבוד
הגדול של אם הבנים שמחה שמעמידה שבט בישראל ואם 
, עקרה שנפתח רחמה וזכתה לזרע של קיימא ובן ליעקב אבינו

ז"ל כמה תמוה שתזכיר דבר כזה כלל?! ופירש הגרא"ל חסמן 
שכשאדם איבד כובעו וחבירו רץ אחריו ומה עוד שנכנס למים 

ומכיר לו טובה ע"ז. ואם , הרי מודה לו מאד, להציל לו את כובעו
וגם הציל לו , ובא חבירו והצילו, ונפל לים, הוא עצמו היה בסכנה

מטבע האדם שמרוב שבח והודיה על הצלת חייו לא , את כובעו
ממידת , אמנם, ו גם את כובעונחשב בעיניו כלום מה שהציל ל

ראוי לו להודות על כל דבר ודבר בפני , האמת והכרת הטובה
וכי בגלל שעשה עמו עוד דברים , כי הרי גם זה טובה היא, עצמו

גדולים יותר בטלה חובתו לגבי דבר הקטן? ועד"ז הזכירה רחל 
שלא תשכח לעולם להכיר טובה גם על דבר קטן כזה של , אמנו

הרי פשיטא שכל ליבה מלא שמחה , ת חרפתיאסף אלקים א
, ה-ירך ה', על עבד ה' בן יעקב משבטי ושבח והודיה על זרע ב

ומתוך גדלותה הזכירה גם ענין קטן שאין האדם משים על לב 
 (ברכת אברהם) ע"כ תו"ד. 

 

 לו) , "ויחר ליעקב וירב בלבן" (לא
י "ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן ואביכן התל ב

והחליף את משכורתי 
נתנו ולא מונים  עשרת

שח יעקב לרחל וללאה בשדה את , אלוקים להרע עמדי"
תחושותיו לגבי אביהן שרימה אותו בכל דרך אפשרית. "עשרת 

לאחר , מאה פעמים. החל בכך שהחליף את רחל בלאה, מונים"
וגם כשלבן , מכן דרש עבור רחל עבודה נוספת של שבע שנים

הגידה לי מה , ו "הכי אחי אתה ועבדתני חינםהציע ברוב טוב
היה זה רק בשביל שיוכל לעשוק אותו שוב. שכן , משכורתך"

 מה לגנוב ממישהו שעובד בחינם... אין
אחד מגדולי התורה לפני כמאה וחמישים שנה נדד מעיר לעיר 
בתורו אחר משרת רבנות בעיר שבה כס הרבנות פנוי. כאשר 

שם אליו פעמיו וביקש , להתאיםמצא מקום שלדעתו יכול 
, לדרוש בבית המדרש כדי להראות כוחו בהלכה ובאגדה

בתקווה שיתרצו ויסכימו למנותו אלוף לראשם. בבואו לאחת 
נכנס לבית המרחץ העירוני כדי להתרענן מטלטולי , הערים

הדרך. באותה העת היה שם גם אחד הגבירים הגדולים של 
כאשר יצא מן המרחץ יצא העיר. איתרע מזלו של אותו רב ו

אחריו העשיר שגילה שמקלו המהודר שגולת כסף מעטרת את 
איננו. החשד נפל כמובן על האורח העני ש'מי יכול  –ראשו 

לגנוב את המקל אם לא הוא?' העשיר ביקש בשפה חדה 
אך הרב לא ידע במה דברים אמורים. , וברורה את מקלו בחזרה

אלא , רש את מקלוהעשיר החל להכותו מכות נמרצות וד
שהרב לא ידע לומר דבר וחצי דבר אודות הגניבה. אחד 

פנה אל , התושבים שעבר במקום וראה שההלך סובל לשווא
הלא , העשיר: מה תרוויח אם חלילה וחס תיטול את נפשו

מקלך לא ישוב אליך. אין לך אפוא ברירה אלא להתנחם 
לנפשו. והמקום ימלא חסרונך. סבר העשיר וקיבל. הרב נעזב 

הגיע זמן הדרשה בשבת בבוקר ואותו גדול עלה אל הבימה וכיד 
, ה' הטובה עליו דרש בהלכה ובאגדה משך שעתיים תמימות

הקהל ישב מרותק ובלע את דבריו בצימאון. לאחר הדרשה 
הגיח העשיר ממקומו אל הבימה. רצה , כשרצה הרב לרדת

להתנצל על שחשד בתלמיד חכם לשווא. בראות הרב את 
שב אל הבימה ודפק עליה להשתיק את , גביר שהכהו נמרצותה

שעשיר זה טוען שגנבתי , הקהל: "להווי ידוע לכם קהל קדוש
את מקלו והכני על כך מכות נאמנות. מקיים אני את דין תורתנו 

מתחנן אני בפניכם , הקדושה 'והייתם נקיים מה' ומישראל'
מושג מי  שתבקשוהו שיעזוב אותי לנפשי מאחר ואין לי שמץ

 גנב את מטהו"... 
מציג דברי מוסר מפשוטו של מקרא , בעל ה"תורה תמימה"

בדבריו של יעקב ללבן: לאחר כל הרדיפות והשקרים שעולל 
כאשר יעקב מחליט לשוב אל ארץ כנען בחזרה , לבן ליעקב

לבן רודף אחריו כאילו לא די בכל אשר עולל לו. , ובורח מלבן
הבנות בנותי... וכל , "הבנים בני הוא מטיח ביעקב, זאת ועוד

אשר אתה רואה לי הוא"... כאן משיב לו יעקב מנה אפיים. 
סבורים היינו שכאן יחשוף יעקב זרוע , "ויחר ליעקב וירב בלבן"

קדשו ובכוחו הגדול יסביר ללבן בשפה היחידה שאותה הוא 
היכן היא הדרך חזור לחרן. אך "מריבתו" של יעקב עם  -מבין 

מת במילים: "מה פשעי מה חטאתי כי דלקת לבן מסתכ
 (במחשבה תחילה)אחרי"... 
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  ""ויצאויצא""פרשת פרשת  
  ].יא, כח ["ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש"

אמר המלך כבו  .לפרקיםמשל לאוהבו של מלך שבא לבקר אצלו . ת את הפנסים"כיבה השי, ביקש לעבור': במדרש רבה מובא
  .'שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה, כבו את הפנסים, את הנרות

מלך מלכי , בראותו את גודל החיבה שיש לנו אצל אבינו שבשמים, דברי המדרש מעוררים תקווה וגאווה בליבו של כל יהודי
שלמרות כיום מבזים הגויים את בני העם ולדעת , עמוק בתוככי לבנו-מי יתן ונוכל להחדיר את התקווה הזו עמוק. המלכים
 גם כזה שהתרחק, אמונה זו היתה חרוטה בדורות שעברו אצל כל יהודי .אבל עוד יבוא יום וכולם ירצו להיות יהודים, היהודי

ולא לשבור את , עם העם הזה' לשמור על קשר'ידע והאמין שכדאי , בסתר ליבו, גם הוא .והתקרב לעמי ניכר, מכור מחצבתו
  . הכלים ביחסים עם יהודיםכל
  .ל"ר מקלויזנבורג זצ"מחסידיו המובהקים של האדמו, ל" דלהלן היה בפיו של רבי אייזיק רוט זצסיפורה

               . ויצא למול את ילדיו, אייזיק במאומה' לא השגיח ר, למרות הסכנה הגדולה שריחפה על היהודים בתקופת הקומוניזם
אייזיק לפחות פעמיים בשבוע למול ' היה הולך ר, והתחבורה שלא היתה זמינה, למרות המרחקים הגדולים שהיה עליו לעבור

לא אחת היו ההורים משגרים את הרך הנימול לביתו של רבי  .מ" ק10-כשהוא צועד בכל פעם לפחות כ, את ילדי ישראל
תות שהיה עורך בריבאשתו הצדקנית של רבי אייזיק שימשה לפעמים כסנדקית , ואכן. וזאת מאימת השלטון, אייזיק
, ותפרוץ לבית ,כדי שאם תקבל הבולשת מידע מודיעיני על כך שהם מלים את ילדם, ההורים עשו זאת בכוונה תחילה ...בביתו

רבי אייזיק הסכים לקבל על עצמו  .והברית נעשתה שלא על דעתם ולא לרצונם, מהם את הילד' חטף'אייזיק ' יוכלו לטעון שר
אבל כיוון שלא רצו לוותר , אייזיק' ודים שמפאת המרחק הגדול לא יכלו לשלוח את התינוק אל רוהיו יה .את מלוא האחריות

יכנס המוהל ויעשה , וישאירו את התינוק לבד, ובעוד שהם יעזבו את הבית, על ברית המילה סיכמו איתו שהוא יבוא לביתם
  .וכמו במעשה דלהלן, אייזיק הסכים' ור .על אחריותו, את הברית

בתחילה ניסו לומר לו . 'מוהל היהודי'ומבקש לשוחח עם ה, ין רוסי גבוההאחד דופק על דלת ביתו של רבי אייזיק קציום 
  ?איפה המוהל. ולא תוכלו להסתיר ממני מאומה, אני יודע הכל אודותיכם: אך הקצין דפק על שולחן ואמר, שטעה בכתובת

  .לגזר הדין החמור שיגזור עליו הקצין הרוסיוכבר ציפה , נאלץ רבי אייזיק להודות כי הוא המוהל
  ...שם בעיר רחוקה-מה גדולה היתה תדהמתו כשהקצין הרוסי מבקש ממנו לבוא ולערוך ברית לבנו אי

אבל היתה זו דווקא אשתו של הקצין שדחפה אותו לקרוא למוהל , הקצין ואשתו היו שניהם רחוקים מאוד מקיום מצוות
אייזיק שהם יעזבו את הבית ' וכאמור סיכמו עם ר, היא התעקשה על כך שבנה יימול כדת וכדין. לביתם כדי לערוך את הברית

  .שעה קלה לפני שהוא יכנס לשם וימול את התינוק
בהגיעם לכתובת הנכונה מצאו את הבית ריק , ויחדיו יצאו לדרך, א"הגאון רבי יעקב גלינסקי שליטאת רבי אייזיק נטל עמו 

                 , והנה .הקצין ואשתו אף הכינו על השולחן סעודת מצווה כיד המלך מפירות וירקות ודגים. ..והתינוק צורח, מדייריו
י "אייזיק והגר' ר. והנה נשמעות דפיקות בדלת, ועוד הספיק לטעום מעט מהפירות, רבי אייזיק ערך את המילה חיש מהר
  .גלינסקי הספיקו לברוח דרך פתח צדדי

והאשה האמיצה , הקצין ואשתו הובאו לחקירה. 'הברית הסודית'לה מידע על מאוחר יותר התברר שהמשטרה החשאית קיב
כשנשאלה האשה כיצד  .ונענשה בעונש חמור, הגדול של הברית" עוון"היתה מוכנה לקחת על עצמה את מלוא האחריות על ה

 אבל יבוא יום ולא יהיה ;המצב כיום הוא שמסוכן להיות יהודי': השיבה, והרי היא אינה שומרת מצוות, זה סיכנה את עצמה
  .)ברכי נפשי( !מי כעמך ישראל ...'!ולכן למרות הסכנה ביקשתי להעניק לבני את הזכות הזו, כבוד יותר גדול מלהיות יהודי

  ].לג, ל[ "גנוב הוא איתי"
כי ניתן לשכור  ,ופרסם בקרב קהילות שומרי התורה, שהתחזה ליהודי שומר תורה,  ראובן בשם בנוכלב"מעשה התרחש בארה

 דולרים 800לשם ביטחון יש להפקיד בידיו , ובנוסף,  דולר לכל יום100רש וראובן ד. ממנו רכבים בתעריף מוזל ממחירי השוק
  .  קבלת הרכבשכיר הרכב בשעתואת מלוא התשלום יש למסור לידי מ, רו בתום שכירות הרכבשיוחז, )במזומן(

              , אמר לו ראובן. לצורך נסיעה לנופש,  וביקש לשכור רכב לארבעה ימיםפנה אל ראובן, יהודי תמים בשם שמעון, ובכן
 מסר את המפתחות,  עם הרכבהאיש הגיע, וכך היה. 'לידיך את המפתחותמסור ביום המיועד אביא את הרכב עד אליך וא'

  .  דולר1,200יו וקיבל ליד, לשמעון השוכר
 והתלונן שהרכב אינו התקשר אל ראובן... מנוע הרכב אינו פועל. אך לשווא, שוב ושובאת הרכב שמעון מנסה להתניע , והנה
                     , וראובן ,שמעון עלה בחזרה. ' את העניין בעוד כחצי שעהאני מגיע לסדר,  לדירתךתעלה': והלה הרגיעו, נדלק

' השתיל'המוסתר ש' סוויטש'לחץ על ה, מפתחות הנוספות שהיו ברשותורכב בהגיח ופתח את ה, שהסתתר בקרבת מקום
  ... וראובן נמלט, וכך הרכב הותנע, )ורק בלחיצה עליו ניתן להתניע(ברכב במקום מוסתר 
וכך ראובן היה גונב ... וראובן יצא לחפש אחר קרבן חדש, משיך להמתין עם מזוודותיו ליציאה לנופשבינתיים שמעון מ

  . די שבוע את מספר הטלפון שלו מיתוך שהוא מחליף, כונה לשכונהועובר מש, ים תמימים את כספםמיהוד
הצטייד לקראת ,  הנכריהשופט. ר לא צפויוכאן אירע דב,  הועמד למשפטהוא. אמריקנית לכדה את הנוכללבסוף המשטרה ה

', החלטתי לשפוט אותך כפי הכתוב במשפט העברי, ת ליהודי אדוקהיות והתחזי':  פנה אל ראובן ואמרהוא. ך"תנ... בהדיון
וגם אתה כעת , )'ג, ב"שמות כ( "םלשם יינש ...הבנג הדויא בצמא תצמם הא": ך בפרשת משפטים וקרא"את התנאפוא פתח 

  !...'תשלומי כפל'תצטרך לשלם לכל האנשים שעשקת 
  

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"הי חמהיקוט רבקה בת ר, ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הי טאוסמהרנגיז בת לרפואת 



האם אכן : והוא בא ושואל, כפול ממה שגנב לו ראובן,  דולר2,400בונו של שמעון סכום של התקבל בחש, כעבור מספר ימים
  ?מותר לי להשאיר אצלי את מלוא הסכום

            ', קנס 'בגדר הוא, הכפל בתשלום הגנב של שחיובו, נקדים כל ראשית :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
 בארץ הסמוכים מומחים דיינים ידי על אלא נגבים אין שקנסות, בידינו והלכה. שגנב ממה יותר לשלם התורה שחייבתו
, האמור אף על .קנסות דיני ככל, כפל תשלומי הזה בזמן דנים אין ממילא, סמוכים דינים בתי לנו אין וכיום ומאחר. ישראל
  . )ופריו מתוק( בידו הממון להשאיר יכול שמעון ,ולכן. מידו מוציאים אין, הכפל דמי את הנגנב תפס אםש הוא הדין

  ].ו, לא[ "בכל כוחי עבדתי את אביכןן"
פקיד אחד ענה . לצורך סידור ענייניו, שהתקשר למשרד ממשלתי מסויים, מעשה באחד הדרשנים המפורסמים בדורנו

: והפקיד המשיך, הרב השיב בחיוב". ?אתה הדרשן פלוני: "שאל בהתלהבות רבה, ל הרבומיד כששמע את קולו ש, לטלפון
אך אם כבר זכיתי , תיכף אגש לסדר את העניין שלשמו התקשרת! פה מפיק מרגליות, אתה ממש דרשן מופלא, תשמע"

  ...".יפה' ווארט'או , אבקש שקודם כל תאמר לי איזה דבר תורה מחזק, לשוחח עמך
, ..."אולי זו מצוה הבאה בעבירה, אני לא יודע אם מותר לנו להשתעשע בדברי תורה באמצע העבודה",  בהיסוסהדרשן הגיב

  ..." דבריך יוסיפו לי כוח להמשיך לעבוד במרץ, לי נראה שאין בכך כל חשש: "אך הפקיד הרגיעו
  ?  האם היה מותר לומר לפקיד דברי תורה: שואל הדרשן

ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת , חי עבדתי את אביכןובכל כ':  אבינו אומר לנשיובפרשתנו מובא שיעקב :התשוב
, הרי לנו. 'ותדד שנתי מעיני, וקרח בלילה, הייתי ביום אכלני חורב).... י"רש, למדנו שהחליף לבן תנאו מאה פעמים(' מונים

 הורה ולא, בכל זאת יעקב עבד עבורו במסירות ובנאמנות,  רבותשאף על פי שלבן הרשע היתל ביעקב אבינו ורימהו פעמים
  .  במעט בעבודתולעצמו שום היתר להתרשל ולו

ם "כמבואר ברמב, אלא ממנה אנו למדים הלכה למעשה בנוגע לכל פועל, והנהגתו של יעקב אבינו אינה חסידות מופלגת
ומוציא כל היום , ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן, על הביתמוזהר שלא יגזול מלאכת ב) השכיר(הפועל ): "'ז-ג"שכירות י(

, שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן, וכן חייב לעבוד בכל כוחו, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, במרמה
  ". שנאמר ויפרוץ האיש מאד מאד, לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה

שכאשר הגיעו אליו שליחים מגדולי ישראל באמצע , ה בן בנו של חוני המעגלמסופר על אבא חלקי.) ג"כ(ובמסכת תענית 
ואינו יכול להתבטל ממלאכתו ולקפח , יום-מפני שהיה שכיר, לא השיב להם" שלום"ואפילו , הוא סירב לשוחח עמם, עבודתו

  . כגון אבא חלקיה- " ל צדקופוע.) "ד"במסכת מכות כ(ועליו דרשו ! לצורך אמירת שלום, את המעביד שלו אפילו לרגע אחד
) לבעל הבית(הנה כל שעותיו מכורות הן לו , השכור אצל חבירו לאיזו מלאכה שתהיה: "נאמר) א"פרק י(ובמסילת ישרים 

  , ולא עוד אלא שאפילו אם עשה מצוה בזמן מלאכתו... אינו אלא גזל גמור, מהן להנאת עצמו) הפועל(וכל מה שיקח , ליומו
מה גוזל את החפץ ועושה בו מצוה נעשה ;  גזל-וגזל זמן ,  גזל-כי הרי גזל חפץ ... אלא עבירה היא בידו, לא לצדקה תחשב לו

  "!נעשה סניגורו קטיגורו, אף גוזל את הזמן ועושה בו מצוה, סניגורו קטיגורו
              , תתקשר אלי, לאחר שתסיים את עבודתך': ולכן יאמר לו הדרשן, אין לומר לפקיד דברי תורה בזמן עבודתו :לסיכום
  .)2ת שאלתי אח( !' לך בשמחה דברי תורה כאוות נפשךואומר

  .)י"רש(את אביה מעבודה זרה נתכונה להפריש ]. יט, לא[ "ותגנוב רחל את התרפים"
צלצל הטלפון  - סיפר בעל החנות -בערב אחד : שהתעוררה אצל בעל חנות פיצה הכשרה למהדרין, לפנינו שאלה מעניינת

הזמנה שאיננו רגילים לקבל בכל , על הקו נשמע קולו של יהודי שביקש לבצע הזמנה מיוחדת של מגשי פיצה. בפיצרייה שלי
  !".  מגשי פיצה32וברצוננו להזמין , שיםיש לנו הערב מסיבה גדולה בהשתתפות מאות אנ: "יום

                     ... כמעט שהתעלפתי, וכאשר שמעתי את תשובתו". ?עם אילו תוספות, איזו פיצה אתם רוצים: "שאלתי את האיש
  !"...את כל המגשים אנו רוצים עם נקניק בשרי על גבי הגבינה"

אך שתקתי לרגע ', !?לחנות כשרה למהדריןהרי פנית , מה איתך '-התגובה הטבעית שלי היתה אמורה להביע תמיהה רבה 
לאחרונה פרסמנו מודעה אודות הפיצרייה שלנו בלוח ; ומיד נזכרתי ... ?איך קורה שמזמינים אצלנו כזו פיצה, וחשבתי בליבי
ראה את , מזמין הפיצה הלזה, כפי הנראה; מופיעה מודעה של פיצרייה לא כשרה, וממש בצמוד למודעה שלנו, פרסום מקומי

  ...  עיניו נפלו על הטלפון שלנו, אך כשעמד לחייג', הפיצרייה הטרפה'רסומת של הפ
אבדוק אם יש לנו "אמרתי לו , דחיתי את מזמין המגשים, לעת עתה: ממשיך בעל הפיצרייה ופונה אל הרב בשאלה דחופה

האם נוכל לשלוח לאנשים : וד הרבוברצוני לשאול את כב"... ותוך כמה רגעים אחזור אליך, אפשרות לארגן כזו הזמנה גדולה
שמא עלינו להימנע מהספקת פיצות שונות ממה ... ? טעם זהה לטעם הנקניק הבשריבעל', נקניק פרווה'את מגשי הפיצה עם 
, )הפרווה(שכן כשיאכלו האנשים את הפיצות עם הנקניק  ,ואולי גם אסור לנו להגיש לפניהם כאלו פיצות, שהזמינו האנשים

כפי שאומרת הגמרא בקידושין , יש בכך חטא המצריך כפרה ,ואף שלמעשה הם אוכלים כשר, לים בשר בחלביחשבו שאוכ
' כוונה לחטא'ואסור לנו להכשיל אדם באכילה עם , זקוק לכפרה ,ועלה בידו בשר טלה, ול בשר חזירשהמתכוון לאכ, :)א"פ(
 אולי יש כאן גם חשש של - סיים השואל - וכמו כן  ).'שוללפני עיור לא תתן מכ'שיש בכך משום , .ב"כמבואר בתוספות שם ל(
  ... ?כי למראית עין נראה שאנו מגישים להם פיצות בשריות', מראית עין'

שהרי יש , מותר ואף מצוה גדולה לספק לאנשים את הפיצות עם נקניק הפרווה :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
וכן בישול בשר בחלב של עובד הפיצרייה (, חלבאכילת בשר ב: לפנינו אנשים רבים שעומדים להיכשל באיסורי תורה חמורים

כי אנו לא ', לפני עיור'אין כאן כלל חשש איסור , ממילא. ואכילת נקניקים שככל הנראה הם נבילות וטריפות, )הלא כשרה
הרי , מכל מקום', מחשבה לחטא'והגם שעכשיו יכשלו ב. אותם מאיסורים נוראים' מצילים, 'אלא אדרבה, אותם' מכשילים'

וראיה לכך מדברי הגאון . (קלה בהרבה מעשיית העוון עצמו ,שמחשבה לעוון, שכן ברור כשמש, הפחתנו רבות בחומרת עוונם
באשר לחשש  ).'הצלה'אלא ל', הכשלה'אינה נחשבת ל, שכתב כי המעטה מאיסורי החוטאע "רבי עקיבא איגר בהגהותיו לשו

כך שהרואים , וכתב שבימינו נפוצה מאוד אכילת נקניק ושניצל שאינם בשריים, 'שבט הלוי'ת "ן בכך בשו כבר ד-' מראית עין'
  .ולכן אין כאן חשש מראית עין, אלא יוכלו לתלות שמדובר בנקניקי פרווה, לא יחשדו את האוכל באכילת איסור

בוודאי שאין לדרוש מהמזמין את המחיר , ר מאשר נקניק פרווהשבמידה ומחיר פיצה עם נקניק בשרי גבוה יות, יש להוסיף
  .   ולכן יש לגבות רק את המחיר האמיתי של פיצה עם נקניק פרווה, כי יש בכך איסור אונאה, הגבוה
  .)2אחת שאלתי ( פרווה כדי להצילם מחטאים חמוריםמצוה ליתן לאנשים מגשי פיצה עם נקניק  :לסיכום

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

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

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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שואלת את הבן שלה:  אמא
 "מה תעשה שתהיה 

 "?אבא גדול כמו
 הבן משיב: 

 "..."דיאטה

hamaor.netכל העלונים: 

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ָ ָנה (בראשית כח, י).  ֶאׂשּ ֶלְך ָחָרֽ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֲעקֹב ִמּבְ ֽ ֵצא יַ  ַוּיֵ
 

(כט, יא ד"ה ויבך) מביא ממדרש רבותינו (בראשית רבה סח, ב)  
בנו של עשו, והודיעו שנשלח בשליחות אביו שכשיצא יעקב מבית אביו, פגע בו אליפז, 

ֶפׁש (שמות כא, כג), והרי  חייך  ַחת ָנֽ להורגו, ואם לא יעשה כן יהרגהו עשו אביו, ֶנֶפׁש ּתַ
 קודמים לחיי חבירך (בבא מציעא סב ע"א).

 

לו יעקב שאסור לו לעשות כן, שהרי בני נוח מצווים על הריגת הנפשות, קיבל  
ל יעקב אך חשש שאביו יהרגו, ולכן העלה יעקב פתרון שיקח אליפז אליפז את דבריו ש

את כל ממונו ויראם לעשו אביו ויאמר לו שהרג את יעקב, ואין בכך שקר שהרי עני 
חשוב כמת (נדרים סד ע"ב), וכך נשאר יעקב ללא כסף וזהב שלקח כדי ליתן ללבן 

ם ְוֶעְרָיה (יחזקאל טז, ז), נכנס בעבור בנותיו, וללא לחם לאכול ובגד ללבוש, ְוַאּתְ ֵערֹ
 יעקב לנהר הסמוך והחל בתפילה לה'.

 

יר   המדרש וכותב דבר פלא, באותה שעה נשא יעקב עיניו לשמים ואמר  ׁשִ
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים (תהילים קכא, א)  ָ ֲעלֹות ֶאׂשּ אל תקרי אל ההרים אלא אל  -ַלּמַ

אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה  -בֹא ֶעְזִרי ההורים, כיצד התנהל שידוכם, ֵמַאִין יָ 
ָידֹו  ֶלְך ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ּבְ י ֲאדָֹניו ַוּיֵ ַמּלֵ ים ִמּגְ ָרה ְגַמּלִ ח ָהֶעֶבד ֲעׂשָ ּקַ מה כתיב ביה ַוּיִ

 (בראשית כד, י), ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד נותר לי.
 

לֹום, מיד חזר בו יעקב וצעק צעקה גדולה ומרה,  ְרִיי, ַחס ְוׁשָ ָמה ֲאָנא מֹוֵבד ִסְבִרי ִמן ּבָ
ְרִיי, מה אני מוריד חס ושלום את ביטחוני מריבון העולם? לא  ֵלית ֲאָנא מֹוֵבד ִסְבִרי ִמן ּבָ

ַמִים ָוָאֶרץ (תהילים שם, ב), אני בוטח בך יתברך ומתחרט  ה ׁשָ ולא, ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֹׂשֵ
 רהרתי בליבי.חרטה גמורה על ההרהורים שה

 

כך יעקב אבינו החזיר את בטחונו בבוראו יתברך, ולפתע הבחין בפרש הפושט את בגדיו 
ונכנס לתוך הנהר לטבול, נכנס למערבולת מים וטבע שם למוות, לקח יעקב אבינו את 

 בגדיו ולבשם, ורכב על הסוס בדרכו לחרן.
 

 ה השלימה בקרוב, אמן.שנזכה לבטוח בו יתברך באמת ובתמים ונראה בישוע 
 

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

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

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

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

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 ישראל, שיחי' מעיד שבכל השנים בארץ אבי  
בימי בין הזמנים לא פנה ראש הישיבה לנפוש, על אף שברשות הישיבה היתה 

דירה בעיר נתניה קרובה לים עם כל זאת לא יצא לשם, מלבד פעם אחת 
 לאחר אסיפה של ועד הישיבות שהתקיימה בנתניה סמוך למעונו של 

שאז הואיל להשאר ללון נדירה של הישיבה זצ"ל  מקלויזנבורג האדמו"ר
ם ולמחרת ירד לשפת הים ושהה שם כחצי שעה.ואמנם הוא נהנה שם ואמר ש

  , לאבי "זה געשמאק", 
 "מי יכול להרשות לעצמו לוקסוס כזה על חשבון ביטול תורה?".

אדם -אליהם בניחכמים גדולים מקרבים  כאשרר
ישרים, הקירוב הזה פועל בהם התבטלות ורצון 

. ' להתקרב יותר אל ה'
 אדם -אבל כשמראים אותות קירוב לבני

 

שיש בהם גאווה או חוצפה, הקירוב גורם להם 
רוח -של גסות ת להגביה את

 ובחוצפה גדולה יותר.

 משוגעים לבית בא אחד דוקטורר
 בא הוא. לשחרר אפשר מי את לבדוק

 שואלו. גפרורים קופסת עם למשוגע
 זה:"לו עונה המשוגע אז?" זה מה: "אותו

 ושוב בא הוא למחרת". שלי החתול
 עונה המשוגע אז?" זה מה:"אותו שואל
 השלישי ביום". שלי חתולה זה:"לו

 אז?" זה מה:"אותו שואל הדוקטור
 זו? אומרת זאת מה:"לו עונה המשוגע
 משחרר הדוקטור אז!". גפרורים קופסת
 יצא שהאיש אחרי. המשוגעים מבית אותו

 על מסתכל הוא, המשוגעים מבית
"": ואומר הגפרורים קופסת

"! 

 לחזק צריך
 על ולשמור
אשרהחינוך
 נוקיבל

  מאבותינו
  אבות
 העולם

זיע"א, היה שקוע רוב  שלמה מזוועהילרבי  "קקהרהה
זמנו בדבקות בעולמות העליונים, והעפיל לדרגות נשגבות 

הזולת וההטבה עם  ם בעבודת ה' יתברך. אולם 
עמד אצלו בסדר העדיפות העליון ביותר, קודם כל. החסד 

גדול הוא מכל דרגה רוחנית. היה מבטל את דבקותו 
 ודרגותיו העליוניות כדי להתעסק בצרכי זולתו:

 

אצל רבנו לא היו צריכים לחדר המתנה. היות שתמיד, בכל 
, ללא עתים קבועים וללא ה עת, היה 

מעולם לא נמצאה סגורה, הן באמצע האכילה  הגבלה. הדלת
הן באמצע השינה, הן ביום והן בלילה בשעות המאוחרות. 
כל הלילה היה נר דולק, ולא קרה מימיו שאחד יחזור ריקם 
מחמת עיכוב ממנו שלא יכול לקבלו מאיזה סיבה שהיא, כי 

 תמיד היה מוכן להדורשים במסירות נאמנה. 
 

היא בראש סדר העדיפויות, עד עניין ההטבה לזולת עומדת 
 עבור חסד  

. 

בבחור בישיבה קטנה, בן למשפחה מבית קשה מאוד, מצבו  מעשהה
של הבחור עצמו היה מעורר רחמים, הוא לא היה מבין מאומה בלימוד 

מיכל היה לעבור ולשרת במטבח הישיבה. הגאון רבי הגמרא, ונאלץ 
היה יושב עמו ומשקיע בו הרבה, ואף  זצ"ל יהודה ליפקוביץ

החזיקו שנה נוספת בישיבה. רבים תמהו מה ראה על ככה להשקיע כל 
כך הרבה מאמץ וכוחות בבחור זה שלא נראה עליו שיש לו סיכויים 

תייאש ולא הרפה ממנו. שייצא ממנו משהו... אך רבי מיכל יהודה לא ה
 אביו של אותו בחור שלא חפץ בלימודו של הבן בישיבה, 

 

היה מגיע מידי פעם אל רבי מיכל יהודה כדי לתהות על קנקנו של הבן 
בישיבה, והיה רבי מיכל יהודה  ש ולבדוק האם יש 

משיבו כי מתקדם בהצלחה בלימודיו, ורק בשל כך היה האב מוכן 
ת לו להמשיך בלימודיו. הבחור נכנס לישיבה גדולה, ולפתע בדיעבד לת

 עזב את לימדו והלך לשרת בצבא. 
 

היה מזה לרבי מיכל יהודה, ואולם לפליאת הכל, בסיימו  
את שרותו בצבא, שב אותו בתור ללמוד תורה בישיבה בחשק רב, 
בזוכרו את ימיו הטובים במחיצת רבו, וזכה להקים בית של תורה 

שהשקיע בו  תתפארת. או אז ראו הכל את פירות ל
 רבי מיכל יהודה אשר בכך הצילו ואת כל הדורות הבאים אחריו לנצח.

הראשונים  בימיםם
למגוריו בבני ברק, הזדרז 

זצ"ל  מנדל משה רבי
וערך ביקור נימוסין להקביל 
פניהם של רבני העיר, עוד 

, ני לפני 
כפי המנהג השגור מקדמא 
דנא. ביקור שהיה בו ביטוי 

של קבלת מרות מרא 
 דאתרא.

  

בפרוס  
 השנה החדשה, 

לשגר מכתבי ברכה 
 ם ואיחולים 

שליט"א, לקראת ימי הדין 
 המתקרבים ובאים.

לאחר אחד התלמידים באחד מימי בין הזמנים  סיפרר
זצ"ל   הגרח"פ שיינברגעלייתו של ראש הישיבה 

לארץ ישראל, החליט לעקוב אחריו מהו סדר יומו בימי בין 
הזמנים. והנה ראה אותו אחר תפילת שחרית של וותיקין 
לוקח כסא וסטנדר ויורד עם זה לתחתית ההר שמתחת 
קרית מטרסדורף המקום שמעל ליפתא, והתיישב שם 

ללימוד תורה בלי  
לאות, ולאחמ"כ עלה בשעות הערב לתפילת מנחה ומשם 

 פנה לביתו לסעוד עם הרבנית ע"ה ארוחת ערב. 
 

לאחר הארוחה פנה ראש הישיבה לאחיינו שהגיע להתארח 
ולא ידע ראש הישיבה שהוא עוקב אחריו כל היום ואמר לו 

", ואז  "בכעין נימה מתנצלת "
 ישב ללמוד עוד מספר שעות עד שפנה לישון במיטתו.התי

, פולין, בשנות הזעם הרב לובליןן
, שגר זצ"ל אברהם טברסקי

בזמן המלחמה בלונדון, בנו של 
 מרדכי משההאדמו"ר רבי 

ם רבים כדי , עשה מאמציזצ"ל
להציל את האדמו"ר ובני משפחתו 
ולהעבירם לשוויץ. תמורת שלושת 

אלפים דולר סוכם, שיועברו 
ע"י קצין ס.ס.  

גרמני. אך בהגיע אליו הקצין, אמר 
רבי משה מרדכי כי בשום אופן לא 

יעזוב את פולין, וכתב במכתב: 
כשאוניה עומדת לטבוע, בחובת 

ט הקברניט 
ואח"כ את עצמו. אני 
רוצה לחלק את גורלי עם יהודי 

יום לפני שנהרג אמר דברי  פולין.
תורה לפני אחד מחסידיו, ובדבריו 
רצה להדגיש שדווקא בימי צרה 

  
 למחרת נספו האדמו"ר ובני ביתו.

לדעת איך  צריכיםם
פור חסידי. סי 

שהסיפור יישמע חי ממש. 
יותר מכך צריכים לדעת 

סיפור, שמן  ך איך 
השמיעה יתהווה במוח 

השומע ציור שלם, כאילו 
 אותו מאורע. 

המהר"ש  הרביי
ציווה את  זצ"ל מליובאוויטש

יו ללמוד כל מאמר אחד מחסיד
. אם ת חסידות 

יעשה כן, אמר, בכל מקום שיהיה 
ייפלו לו מחשבות מתוך המאמר. 

כך יחשוב חסידות תמיד, ואף 
 יחלום חסידות, 

 

י שהרי 
ומכיוון שאדם  

גדל וצומח בעת השינה, יגדל 
 ויצמח בחסידות.

זצ"ל   חפץ חיים בספרר
ופעלו מובא: שרבי חיים עוזר 

גרודזינסקי זצ"ל התבטא באחרית 
ימיו בנוסח הבא: "לפנים בימי 

עלומי הייתי סבור, שהעיקר אצל 
 ת אדם כמוני להרבות 

 ולחבר ספרים.  
ואילו עכשיו נראה בעיני חיבור 

ספרים כמשחק בשעשועים לעומת 
ךהצורך לתמוך 

 עניים ות"ח 
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  "של דמעות כוחן" - ויצאפרשת 

(כט, יז) אמרו  "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות"על הפסוק בפרשתינו 
רכות? של לאה קכג.) למה היו עיניה בבא בתרא רבותינו (

שני בנים יש לה  –תה שומעת בני אדם שהיו אומרים ישהי
לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן. 

גדול מה ה: שואלתת דרכים ויתה יושבת על פרשיוה
קטן מה הבריות, את המעשיו? איש רע הוא מלסטם 
מחמת זה יתה בוכה יוה ,מעשיו? איש תם יושב אוהלים

עד שנשרו ריסי שהייתה אמורה להתחתן עם עשיו הרשע 
עיניה. אמר הגאון הצדיק רבי נתן מאיר ווכטפויגל זצ"ל: 

אה אמנו מבהיל הדבר! לכוחן של דמעות! כאן מהן למדנו 
יודעת שהיא עתידה ליפול בחלקו של עשו, אך היא לא 

את היא ובכך משנה  ,מרפה ובוכה עד שנשרו ריסי עיניה
  .וזוכה להתחתן עם יעקב אבינו הגזירה

בגמרא (ברכות לב:) אמר רבי אלעזר,  אמרו רבותינוכך 
מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר "גם 

תפילתי", ואף על פי ששערי תפילה כי אזעק ואשווע שתם 
, שנאמר "שמעה תפילתי ה' שערי דמעה לא ננעלוננעלו, 

וכן " (תהילים לט). אל דמעתי אל תחרשושוועתי האזינה 
יש אדם שאינו זכאי כתב בספר "חסידים" (סימן קל): 

שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים 
ף על פי שאין ודמעות עיניו אשר תמיד בוכה ומתחנן, א

את בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא 
רבינו בחיי בספרו "כד הקמח  תפילתו ועושה חפצו!!

(ערך "מטר") כתב : ומן הידוע כי משפט התפילה לעשות 
בדמעות, שהדמעה יוצאת מתוך אנחת שבורי הלב והיא 
מעידה על האדם שליבו נשבר ונדכה ויצרו נכנע ובכך 

קובלת לפני השם יתברך לרצון. וכעין זה כתב תפילתו מ
נט.) אף על פי שרוב תפילה אי  בא מציעאהמאירי (ב

כשהיא יוצאה  כול מקוםאפשר שלא לענות בה, מ
היא ממעמקי הלב עד שהדמעה גוברת עליו מקובלת 

כתוב במדרש (פתיחתא דאיכה רבה אות כ"ד), . וכן ביותר
בית המקדש  אברהם ביקש רחמים על ישראל בעת חורבן

על עם  ולא נענה, וכן יצחק יעקב ומשה, ביקשו רחמים
ולא נענו. ורק כשרחל היתה מבכה על בניה אמר  ישראל

לה הקדוש ברוך הוא "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה וגו' 
למה הועילה  ,ושבו בנים לגבולם" (ירמיה לא). לכאורה

בכיית רחל יותר מתפילת האבות הקדושים? ביאר הגאון 
זליש זצ"ל (מובא בספר "בישורון מלך"): על ירבי חיים מי

יתה לו לקדוש יכל הטענות שטענו האבות הקדושים ה
ה ברוך הוא תשובה ניצחת, ובכך נסתמו טענותיהם. מ

לא טענה כלום אלא בכתה מאין  אימנו אין כן רחלש
הפוגות, ועל זה אין מה להשיב. רק להשתיק בכייתה על 

ובה ולכן מיד נענה לה הקדוש ידי שתתמלא בקשתה לט
ברוך הוא ואמר "מנעי קולך מבכי ושבו בנים לגבולם". 

 זהו הכוח העצום של הדמעות!!כן, 
"הוא יתברך מלא  כך:  בענין זהרבי דון אברהם חיון כתב 

רחמים, ולכן הרשע לא יתייאש לשוב, כי אף שביום ראש 
 השנה נזכר ונחתם למיתה, שערי רחמיו יתברך לא ננעלו
בשובו אליו, ראוי לעשות עוד דבר... והוא הבכי והורדת 

מה שנגזר אפילו יבטל כוח זה  דמעות על מה שעשה, כי ב
. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו לרעה עליו

התפרנס בימי  הרבי רבי בונים מפשיסחא זצ"להיטב. 
אברכותו, ממסחר העצים בדאנציג. משלח יד זה איפשר 

ד רחבה. בימים הנוראים שהה בלובלין, לו פרנסה בי
במוצאי יום הכיפורים נהגו בני החבורה להיכנס אל 
הקודש פנימה, אל החוזה מלובלין זצ"ל והוא היה אומר 

 לכל אחד ואחד, מה נגזר עליו במרום לשנה החדשה.
 
 

כאשר נכנס רבי בונים, אמר לו "בשנה זו נגזר עליך, שכל 
ין שמים באהבה ויצא ממונך יאבד", רבי בונים קיבל ד

בלאט מן החדר. לא חלף זמן רב, ואכן, מסחרו הלך מדחי 
אל דחי, עסקאות שונות הסתיימו בהפסדים, גוררות 
אחריהן בריחת לקוחות ותוך תקופה קצרה הוא הפסיד 
את כל ממונו, מצבו היה כה קשה עד כי לא נותרה בידו 
אפילו אפשרות תשלום לבעל האכסניה בה התאכסן 

שבר את רוחו והוא בכה בדמעות  הז דבר. גיבדאנצ
שליש, באומרו "ריבונו של עולם, פוחד אני מחילול 
השם!" שכן, בכל האזור הוא היה ידוע כירא שמים, ואם 
לא ישלם בפעם זו, ילעיזו אודותיו. מיד לאחר שסיים את 
תפילתו, התדפקו על דלתו סוחרים, בזה אחר זה הם 

וא חתם על חוזים, תוך הציעו לו עסקאות משתלמות, ה
קבלת כספים רבים מראש, ובמהירות התאוששו עסקיו 
והצליחו כבראשונה. בפעם הבאה, עת ביקר בלובלין, 
 כאשר ראהו החוזה, הפטיר "על דמעות לא דיברנו"...
נראה מכך, כי גם בעת נעילת השערים כולם, נותר שער 

"שערי דמעה". אף במצבים בהם  –אחד פתוח תמיד 
לכאורה, כי אבדה כל תקווה, דווקא אז יכול הבכי נראה, 

לשמש כמפתח המעורר רחמי שמים ומביא את הישועה 
בכנפיו. גם רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל כותב על כך "אשרי 

מסופר מי שמתפלל בדמע ולב נשבר, כי לא ישוב ריקם. 
לרבי שמעון, אחד מחסידיו של רבי נחמן מברסלב, כי 

ה במחלה אנושה והרופאים היה בן קטן, שלפתע חל
נואשו מחייו. כחסיד נאמן ניגש רבי שמעון אל רבו, רבי 
נחמן, וביקשו בדמעות להתפלל למען החלמת ילדו הקט. 
אולם, רבי נחמן הביט בו במבט כאוב ולא הגיב. כחץ 
פלחה את ליבו של רבי שמעון ההבנה, כי אם הרבי לא 

. מיואש מגיב, הרי שנגזרה, כבר, הגזירה רחמנא לצלן
תה יוחסר תקווה, שב רבי שמעון לביתו. אשתו, אשר הי

שותפה לדרכו אל הרבי, הבינה גם היא את משמעות 
דממתו של הרבי, ומועקה עטפה את ליבה, מניחה עליו 
כעין אבני עופרת. אך היא לא בחרה בדרך הייאוש. היא 
סרה לחדרו של ילדם החולה, התיישבה למרגלות מיטת 

כול וכה ומתחננת לרפואתו השלימה. תינוקה והחלה ב
היא לא חדלה מזעקותיה ומתחינותיה עד אור  הלילה

הבוקר, נאחזת בידיעה כי בכוחה של התפילה ובכוחן של 
הדמעות לבטל את כל הגזירות הרעות שנגזרו על 
האדם... למחרת עם שחר, כאשר הגיע שוב האב הרצוץ 

שמחה לרבי נחמן, הוא האיר את עיניו לעומתו וקרא ב
"ראה מה גדול כוחה של תפילה, אמש, עמד תינוקך 
למות בכל רגע, ועתה, בעקבות זעקותיה של אמו, בוטלה 
הגזירה ואף העניקו לו משמים חיים ארוכים". מפליאה 
העובדה, כי אותו תינוק חולה, האריך ימים ונפטר לבסוף 

את מתנת הדמעות והכוח בהיותו קרוב למאה שנה... 
ניק הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כדי הטמון בחובם הע

שיוכלו על ידה לכפר על חטאיהם, תחת אפשרות 
הקורבנות. באמצעותם יוכל האדם, אף לאחר שנחתם גזר 
דינו, לבטלו על ידי תפילתו ודמעותיו. דברים אלו הובאו 

ריבון העולם,  –במדרש רבה "לפי שישראל אומרים 
להם, משיח הנשיאים חוטאים ומביאים קורבן ומתכפר 

חוטא ומביא קורבן ומתכפר לו, אנו אין לנו קורבן? אמר 
להם: ואם כל עדת ישראל ישגו..." גם לכם נתתי את 

אפשרות אפשרות הקורבן. אמרו לו: עניים אנו ואין לנו 
להביא קורבנות. אמר להם: דברים אני מבקש, שנאמר 
'קחו עמכם דברים ושובו אל ה'", ואני מוחל על כל 

 כם, ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר 'אלה עוונותי
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ם בר משה'. אמרו לו: אין אנו יודעייהדברים אשר ד
, איני ייהקדוש ברוך הוא לישראל: בנ . אמר להםללמוד

, ולא חטאות, ולא אשמות, ולא תמקבל מכם לא עולו
ותי בתפילה, בתחינה ובכוונת אלא שתרצו א –מנחות 

הסיפור הבא שלפנינו  .לבכו והתפללו לפני ואני מקב ,הלב
אברך כולל התגורר בדירת   ימחיש לנו דברים אלו היטב.

חדר בבני ברק. נולד ילד, ועוד אחד, ואחריו עוד אחד ועוד 
אחד. קנו מיטות נשלפות ומיטות קומותיים. שטחו 
מזרנים בינתיים. כשנולד הילד השמיני פסעו בלילה על 

כנת לדבר על מקום לה שלאמרבד של מזרנים... 
שיעורים, ומי חשב על פינה פרטית או מגירה נפרדת 
בארון היחיד? כאן המקום להעלות על נס את גבורת 
הממיתים עצמם באוהלה של תורה ובוחרים בחיי עולם 
על פני חיי שעה. בזכותם העולם קיים, בזכותם קיימים 
אנו כאן. הילד התשיעי עמד להיוולד, והאם שאלה 

אם נתקע קרס בתקרה "היכן נמקם את מיטתו? ה
שאלה,  –ונשלשל ממנו עריסה תלויה?!". השאלה 

צודקת היא. אמר לה בעלה "אפנה לאבא,  –והטענה 
אולי יאות להחליף לנו דירה". צחקה "אילו היה כסף 
לאביך, לא היינו מתגוררים כך עד עתה!". אבל הוא, 
כמובן, התכוון לאבא אחר. נטל חופשת יום מן הכולל 

ים. הלך לכותל המערבי, שריד בית ונסע לירושל
מקדשנו, ונטל ספר תהילים. הוא החל לשפוך נפשו 
במזמורי הנצח, ומעיין הדמעות נפתח. הדוחק, הצפיפות, 
התנאים הבלתי נסבלים, הכל צף ועלה וגדש וגלש, 
בדמעות שליש. וכך, מזמור אחר מזמור, שעה אחר שעה. 

אלו "מה לפתע הופרע. מישהו טפח על שכמו. אדם זר ש
לך בוכה כל כך?". ענה "מאומה, זה ביני לבין קוני". 
המשיך לומר תהילים בדמעות, והלה התערב בשנית 
"אמור לי מה מציק לך! דאגה בלב איש, ישיחנה!". סח 
לו על מה בא. אמר לו האיש "בוא איתי". לקחו 
למכוניתו, נסע עימו למשרד תיווך ידוע, ושאל "יש לכם 

ישה חדרים?". נמצאה דירה מרווחת דירה מוכנה בת חמ
צמודת חצר. כתב המחאה על סך מאתיים ושישים אלף 
דולרים, קיבל את המפתחות והושיטן לאברך. אמר הלה 
"תודה לך, אדוני. אבל איני מכירך, לא אליך פניתי ולא 

אל הבורא פנית. אבל הוא  ,ממך ביקשתי!". ענהו "אתה
עזרך!". אבא שעורר את ליבי ואני חש שאני שלוחו ל

החליף לו דירה... שב האברך לבני ברק, סח לאשתו את 
הבשורה והביא לכולל מיני מגדים, סעודת הודיה. שמעו 
האברכים, השתאו והתלהבו. פנו לראש הכולל וביקשו 
חופשה קבוצתית ליום אחד. שכרו רכב ונסעו לכותל 
המערבי. נטלו ספרי תהילים והתחילו לומר בהתלהבות 

לות הכל, לכולם בקשות: פרנסה ברווח, וברגש. ככ
החלפת דירה, בריאות, חינוך, מה לא. וכך, מזמור אחר 

כצפוי. מישהו  –מזמור, שעה אחר שעה, ולפתע הופרעו 
 ...אלא שאזטפח על שכמם... בתקווה סובבו ראשם

התבקשו לתרום לצדקה... באכזבה עשו את הדרך חזרה. 
ו, בעצם התנחמו בעצם התפילה בשריד בית מקדשנ

אמירת עשרות מזמורי תהילים בכוונה וברגש. למחרת 
התייצבו ללימודים. סחו לראש הכולל על מפח הנפש. 

שאלה,  –שאלו: מדוע חברם זכה, והם לא? השאלה 
צודקת היא. נענה ואמר: התשובה פשוטה.  –והטענה 

הוא נסע לכותל המערבי כדי להתפלל לפני הקדוש ברוך 
קש ממנו. שלח לו הבורא יתברך הוא, להעתיר אליו ולב

על אתר. אבל אתם  והושיע והלהאת היהודי העשיר 
 נסעתם כדי לפגוש באותו יהודי, ומדוע יעזרכם?!...

מובא בזוהר הקדוש (פרשת שמות) "האי מאן דצלי  וכו
ובכי וצועק עד דלא יכול למרחש בשפוותיה, האי צלותא 

מי  שלמתא בלבא ולעולם לא הדרא ריקניא". כלומר,
שבוכה ומתחנן בתפילתו ומוריד דמעות בתפילתו לקדוש 
ברוך הוא על צרתו, הרי שלעולם תפילתו אינה חוזרת 

היא סם חיינו בימינו. הלבבות בין כה  –התפילה ריקם. 
שבורות, הדמעות בין כה נשפכות מכל מיני צרות וסיבות, 

 עלינו לעורר את עצמנו לנצל את שברון הלב ואת דמעות
 
 

שפכי כמים ליבך  לאלוקים, -לכתובת הנכונה  העיניים
לכיוון פני  –נוכח פני ה', בא הפסוק לומר לנו, נוכח פני ה' 

ה', לא לכוון את שברון הלב ודמעות העיניים למי שאין בו 
שווא תשועת אדם, אלא לכוון אותם לנוכח פני  –תועלת 

ה' שהוא ורק הוא המושיע האמיתי. על מה להתפלל? 
חייב אדם שאול: על מה לא להתפלל? יותר נכון ל

בגדול החל ובקטון  להתפלל ולבקש על כל פרט ופרט
כלה, אין דבר שלא צריך תפילה, הן בגשמיות והן 
ברוחניות. מתחיל הדבר בבקשת רחמים על נפשו לעמוד 
בכל הניסיונות התוקפניים בבקשת רחמים. וכמו כן על 

חמנא ליצלן. בנינו ובנותינו הנתונים בסכנת שמד נורא, ר
 –היום לדאבוננו המצב הוא, בן או בת יוצאים מן הבית 

כמה רחמי שמים דרושים שיחזרו בריאים בנפשם 
כלעומת שיצאו, ללא רוח זרה בקרבם, ללא רוח רעה 
מאיזה מסית ומדיח שאפשר שפגשם ושינה את כל הלך 

ההורים על בניהם  -על זה צריך לבכות יום יום רוחם. 
ר על הגאון רבי זאב צ'צ'יק זצ"ל, מיקירי . מסופובנותיהם

ומנקיי הדעת שבירושלים, שנכנס ביום ה"חלאקה" של 
בנו הקטן, בהגיעו לגיל שלוש שנים, אל מרן הגרי"ז זצ"ל, 
וביקש ברכה עבור הילד. אמר לו הרב מבריסק "וודאי 

חכם וירא -רוצים אתם ברכה, שיגדל הילד לתלמיד
כפי ערך שילמד איתו  חכם הוא יהיה-תלמידשמים. נו, 

האבא. וירא שמים הוא יהיה כפי ריבוי הדמעות 
 שתשפוך האימא!...".

מספרים שבא אחד מגדולי ראשי הישיבות לבקר את מרן 
הגרי"ז מבריסק ומצאו יושב עם בניו, מוסר להם שיעור 
ומדקדק עמהם כל אחד כפי מדרגתו. ולעומת זה בניו של 

וירדו מהדרך ולא  יזםאותו ראש ישיבה נתפסו לקומונ
זכה שבניו יהגו בתורה. שאלו ראש הישיבה: מה סוד 
ההצלחה של החינוך של הרב עם בניו? ענה לו הגרי"ז: 

האם מי שהוא יכול לומר שיש לו הצלחה בחינוך הבנים? 
  הצלחה בחינוך? זה רק תהילים ודמעות!...

רבותינו בעלי המוסר שהבכייה אינה מעידה על  מרוא
ה. אלא אדרבא הבכייה מעידה כי האדם מצב של חולש

הגיע להכרה "שאני לעצמי מה אני" שפרושה התבטלות 
לשם הבנת  מוחלטת כלפי הבורא שהכל מאיתו יתברך".

הדברים, ניקח לזה דוגמא מהחיים, מה היא הדרך 
המובילה את האדם לזכות לתפילה אמיתית?! זוהי 
תפילה היוצאת ממעמקי הלב! ונשאל שאלה, שמעתם 

בלילה?  3:00עם תינוק שמתעורר, ומתחיל לבכות בשעה פ
האם שמתם לב לדבר פלא? הוריו שמתעוררים מקול בכיו 
אינם רוטנים כלל על הטרחה שנגרמת להם עקב כך, אלא 
אדרבא הפוך, הם מקבלים זאת בהבנה גמורה, 
ומשתדלים כמה שיותר להעניק לו, להאכילו, להשקותו 

עצמי ואהבה גמורה ללא שום ולהרגיעו וכל זה מתוך רצון 
כפייה. וכעת ניקח דוגמא נוספת כאשר הילד גודל קצת 
ועומד בכוחות עצמו, קורה שלפעמים הוא מתעורר 
באמצע הלילה וגם כן מעיר את הוריו לקול בכיו. האם גם 
אז הוריו קמים לעזרתו באותו חשק ורצון כפי שקמו לו 

 כשהיה תינוק?
כועסים ורוטנים עליו  וודאי שלא! ומסתבר שהוריו אף

שמטריח אותם וקמים אליו באי רצון ומחוסר ברירה. מה 
ההבדל? הרי בשני המקרים זה הבן שלהם שבוכה ומבקש 
מהם שיתנו לו אוכל ואם כן מדוע כשהוא תינוק הם 
עושים זאת מתוך רצון וחשק, וכאן לא? התשובה היא 

וק פשוטה, אז, היה זה בכי אמיתי ועכשיו זה בכי של פינ
תינוק שבוכה הבכי שלו זה בכי אמיתי שמשדר  לבד. ב

מסר להוריו באופן ברור "אני תלוי אך ורק בכם ואם 
 אתם לא תקומו להאכיל אותי אני אגווע ברעב"!!!.

גם אנו נקראים בנים למקום וגם כאן ישנם שני סוגים של 
בנים. יש אדם שמתפלל אל הקדוש ברוך הוא ומרגיש 

עליו אין לו כתובת אחרת לפנות שאם הבורא לא ירחם 
ובגלל זה הוא מתפלל בהתבטלות גמורה. תפילה כזו 

את היא היוצאת באמת ממעמקי הלב כביכול מחייבת 
 די זההקדוש ברוך הוא לקום ולעזור לו כיוון שבלע

 
 



אולם, ישנם בני אדם  המתפלל יישאר מסכן ואומלל.
שאמנם הם מתפללים אבל תפילתם לא יוצאת ממעמקי 

כלומר, הם לא מרגישים שחייהם ופרנסתם תלויים  הלב
בקדוש ברוך הוא בלבד וזאת משום שעומדים לרשותם 
עוד אמצעים שיכולים לעזור להם כגון אמצעים כספיים, 
עבודה בחברה מסודרת וכדומה. ודבר זה גורם להם 

ולזה כיוון דוד המלך באומרו  .שיסמכו יותר על עצמם
תי ודוממתי נפשי כגמול י(תהילים קל"א) "אם לא שיוו

דוד המלך שאף להגיע ליד מידת  ,כלומר .עלי אימו"
ההתבטלות בעת התפילה והוא מדמה את זה כגמול 
(תינוק) שנמצא תלוי באימו ואין לו כלום משלו ואם היא 

 לא תדאג לו אין שום אדם בעולם שידאג לו כמוה. 
כל זמן שהיה לנו את  העולה מהדברים לעיל מלמד כי

 –"בית אלוקים, וזה שער השמים"  –המקדש בית 
השער היה פתוח והקדוש ברוך הוא שמע תפילות עמו 

כך ישראל, ללא אמצעי וללא אף מלאך. אולם בעוונותינו, 
בבא מציעא נט:) שמיום שחרב בית מובא בגמרא (

המקדש, ננעלו שערי תפילה, שכן השער להגיע ישירות 
עצמו, אבל  לקדוש ברוך הוא, עבר רק בבית המקדש

משחרב בית המקדש, התפילה עולה על ידי מלאך ולא 
כל תפילה זוכה שיקחוה. אך מכל מקום, שערי דמעה לא 
ננעלו, ומדוע? ב"תועפות ראם" (פרק כג) מבאר: בשעה 
שהקדוש ברוך הוא "הבדיל בין מים למים", רעשו המים 
התחתונים: למה נגרע חלקנו, שאותנו ריחקו, בעוד 

ים נשארו קרובים לזיו השכינה? והרימו המים העליונ
המים התחתונים את גליהם. פייס אותם הקדוש ברוך 

. ולא זו בלבד, אלא על המזבח הוא ונתן להם ניסוך המים
גם מלח (שנמצא במים), עולה תדיר על גבי המזבח, 
שנאמר "על כל קורבנך תקריב מלח". אמרו לקדוש ברוך 

קדש? ענה להם הוא: ומה יהיה לאחר חורבן בית המ
 –הקדוש ברוך הוא: במקום המים והמלח שעל המזבח 

דמעותיו של אדם, שהן מים עם  –יש תחליף: הדמעות 
כוח עצום יש בהם שפורצים את כל הדלתות, עד  –מלח 

 שמגיעים לכיסא הכבוד!
שהיא בוקעת רקיעים ועולה אם כן כוחה של תפילה 

ועצם מעלה, מעלה, גם כאשר אין המתפלל ראוי לכך 
 הבכיה היא המזכה אותו במה שהוא רוצה.

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
 הדברים מגיעים...כוחן של דמעות עד היכן 

יש תינוקות אשר מיד עם היוולדם, עיניהם משדרות בגרות  
 והבנה עמוקה. 

הם מביטים בך בשקט הפנימי הרך, הינקותי, וגורמים לך 
חות. הם בוחנים אותך, סורקים את נבכי נשמתך, נו-להרגיש אי

ומבלי לדבר הם כאילו משדרים לך תשדורת "אנחנו יודעים 
 בדיוק מי ומה אתה".

כשנולדה חנהל'ה בן שמואל, בפאס שבמרוקו, המיילדת 
הביטה בעיניה התכלכלות החודרות של הפעוטה בת 
הדקותיים, ואמרה "יש לה שתי עיניים מדברות... אך אינני 

 חכמה מספיק, כדי להבין על מה היא מדברת".
אמה, אביגיל, אם לחמשה בנים ושתי בנות, והנה זו הזערורית 
הינה בתה השלישית, הניחה את ראש התינוקת על כתפה 
הימנית ולחשה לאוזנה "ניכר בך בתי שאת תהיי ילדה חכמה, 
ועם חוכמה של יהודים צריך לעשות רק מעשים טובים. יהי 

 החוכמה שניחנת בך, תרבה כבוד שמים".רצון בתי ש
כשהגיע האבא חנניה, הוא הביט בפני הקטנטונת ונעצרה 

. "תקני אותי אם אני טועה, הילדה הזו בקושי בת יום, ונשמת
 אבל המבט שלה כשל אישה בוגרת...".

"כך אמרה גם המיילדת", השיבה אביגיל "צריך שנתפלל 
 שמים".שהחוכמה הניבטת מבין עיניה תרבה כבוד 

 והימים ימי טרום מלחמת העולם השניה. 
יהדות צפון אפריקה לא ספגה לאוזניה את מצעדי הרגל הגסה 
של הנוער הנאצי, את נפנופי הדגל עליו מתנוסס צלב הקרס, 

 ואת שאגותיו המטורפות של הפיהרר "יהודים החוצה". 
 שנתיים לפני המלחמה עוד היתה אמונה נאיבית משהו,

 
 

א יותר מאשר כלבים נובחים אבל לא נושכים, שהנאצים הם ל
אם כי פה ושם יהודים תמימים עוברי דרך, הוכו בידי ההמון 

 המוסת. 
יהודי צפון אפריקה ניזונו אז מטפטופי שמועות שהיהודים 
בגרמניה נרדפים, אך כמו מרבית העם היהודי בתפוצות, הם 

כוניות סברו שהסיוט הגזעני הזה יחלוף, כמו אותן סערות ים תי
 המחשבות להטביע ספינות דייגים ואוניות מסע, אך לשווא. 

התמונות של הפיהרר פורסמו אז על גבי עיתוני התקופה, 
וחנניה בן שמואל לחש לעצמו "העיניים של המטורף הזה, הן 

 עיניים של רוצח, הוא לא רק מאיים...".
אחר כך הבליח לעולם אותו לילה תזזיתי מחריד ושורט כל לב, 

 1,000 -זעזע את אמות הסיפים. "ליל הבדולח". למעלה מש
 בתי כנסת הוצתו על ספרי התורה שבתוכם.

"זה מתחיל" אמר חנניה לאביגיל, "אנחנו אומנם רחוקים 
משם, אבל הלב שלי נשרף מדאגה, אני חושש שזה ייגמר רע, 

 הם צריכים הרבה רחמי שמים יהודי גרמניה...".
נוקת חנהל'ה שהתחילה למלמל אביגיל אחזה בידיה את התי

ין לא בת שנה. האם לחשה יאת מילותיה הראשונות, והיא עד
לאוזן בתה פרק תהלים "...השם צילך, על יד ימינך, יומם 
השמש לא יככה...". היא הביטה בהשתאות בנסיונות של 
חנהל'ה הפעוטה לחזור על המילים, פולטת הברות לא 

 ה", הרהרה בליבה.במדוייק... כמעט "הילדה הזו מדהימ
 למניינם, זה מתחיל.  1939

גרמניה פורצת, שועטת כארי מורעב מסוגרו אל מרחבי פולין, 
ומשם שולחת זרועות רצחניות לעבר כל אירופה... העולם 

 בוער.
 למניינם.  1941

השמועות המזויעות טיפין טיפין, חודרות אל ההכרה. 
ם מחנות "הגרמנים עורכים חיסול שיטתי ליהודים... ישנ

השמדה, תאי גאזים", עדיין קשה להאמין. הדברים נשמעים 
הזויים לחלוטין. מלחמה, עד כמה שניתן להבין, היא ענין 

 לגיטימי, אך השמדת עם שיטתית, זה פשע בלתי נתפש.
חנהל'ה בת הארבע, עוקבת ממיטתה אחרי אביה הצדיק, 

 האוחז בידו ספר תהלים קורא, ובוכה. 
, והיא יודעת שעוד מעט אבא ישב ליד השעון מודיע חצות

מפתן הבית, יפתח מעט את הדלת, וימשיך לבכות. תיקון 
 חצות.

היא כבר שמעה את הוריה משוחחים על רצח המוני המתבצע 
על אדמת אירופה. לביתם אף הגיע יהודי שדוף מאירופה, 

 שהצליח בניסי ניסים להימלט מן התופת בעור שיניו. 
ישון לילה מספר להוריה: "במו ידי חנהל'ה שמעה אותו בא

הוצאתי אלפי גופות של יהודים שנרצחו על ידי גאז... במו ידי 
חפרתי בורות שהפכו לקברי אחים... החיילים הללו רוצחים 
ללא ניד עפעף, הם לא בוחלים בזקן, אישה או תינוק... מי 

 –שיהודי, על אף שבמשך כמה דורות הוא ֵנצר של מתבוללים 
 למיתה... הם יורים בילדים ובתינוקות". אחת דינו,

 האיש התייפח ולא יכל להירגע.
לבה של חנהל'ה הנבונה נצבט בקרבה. העצב שניבט מעיני 
הוריה ומעיני האורח שידר לה את תדרי גודל הזוועה, עד כמה 
שילדה בת ארבע יכולה לקלוט. היא קמה ממיטתה וצעדה 

 למטבח.
נזפה בה אביגיל. "ילדות "חנהל'ה, חיזרי לישון, ומייד", 

 קטנות צריכות לאגור כוח למחר".
חנהל'ה היתה מסומרת למקומה. היא הישירה עיניים טובעות 

"אתה בתכלת תמימה לעבר היהודי השדוף והבוכה ושאלה: 
 . חושב שהם עלולים לרצוח גם את החתן שלי???"

דממה פלחה את חלל הבית. האורח עצר את נשימתו, חנניה 
א האמינו למשמע אוזניהם. "מה שאלת חנהל'ה?" ואביגיל ל

 שאל חנניה "מה בדיוק שאלת?".
"אני שמעתי שהאורח סיפר שהם יורים בילדים ובתינוקות... 

 ורציתי לדעת האם הם יכולים להרוג גם את החתן שלי...".
אביגיל חיבקה את בתה חזק חזק, ליטפה את תלתליה הקטנים 

 לך?". ושאלה בלחישה "את דואגת לחתן ש
 



"כן אמא, אני פוחדת שהם יפגעו בו... הם רעים. יכול להיות  
 שהם...".

"תראי חנהל'ה השאלה שלך חשובה וחכמה. לדעתי אם את כל 
כך מודאגת לחיי החתן שלך, אז את צריכה להתפלל שהוא 

שהקדוש יינצל, שהם לא יפגעו בו לרעה. תמיד צריך להתפלל 
 שלא יאונה להם כל רע". ישמור על נשמות ישראל... ברוך הוא

יציל אותו, אני  שהקדוש ברוך הוא"בסדר אמא... אני אתפלל 
ילדה קטנה ואבא אמר לי שהתפילות שלנו, הילדים, באות 
מהבל פה שאין בו חטא, אז בוודאי שהתפילה שלי תתקבל, 

 שהחתן שלי יינצל".
חנהל'ה נכנסה לחדרה, ניצבה מול הכותל המזרחי ודיברה עם 

ם "אבא שלי שבשמים, אתה רואה בעיניך את בורא עול
גרמניה, ומבחין בכל היהודים ששם, וגם הילדים שסובלים, אם 
החתן שלי נמצא שם, שמור עליו שלא ימות, שמור עליו ועל 

 כל הילדים וכל היהודים". 
 היא פכרה אצבעותיה על הכותל ובכתה.

   התפילות של הילדה התמימה נמשכו עד סוף המלחמה.

 'פרק ב
 

השנים חלפו, לקראת סוף שנות החמישים עם העליות הגדולות 
מצפון אפריקה, עלתה ארצה גם משפחת בן שמואל. חנהל'ה 
כבר בחורה כבת עשרים ויותר, מתיישבת עם הוריה במעברה 

 בצפון הארץ, וכמו כולם סובלת חבלי קליטה.
 עת דודים. 

לי  כך פונה שדכן לאביה ומציע לו "ר' חנניה, יש-שנה אחר
עבור בתך בחור ירא שמים, בתכלית, עובד לפרנסתו כפועל 
בנין וקובע עתים לתורה... נכון, הוא קצת צולע, אבל בריא 

 לחלוטין וצדיק מרבים". 
כבר בפגישה הראשונה הוא מספר לה: "שמי משה, נולדתי 
בעיירה קטנה בגרמניה. כשהייתי בן ארבע, יום אחד לפנות 

עד לצהריים הם תחבו את כל  בוקר הגיעו הנאצים לעיר,
היהודים על נשיהם וטפם לבית הכנסת, ולא לפני ששפכו 

כך זרקו פנימה סמרטוטים -מאות ליטר בנזין לתוכו.  אחר
בוערים. עד הרגע הזה אני שומע את זעקות הנשרפים והריח 
הנורא חוזר אלי. אני הולך עם הזעקות, עובד איתן וגם נרדם 

חיותיי, נשרפו ונותרו שם אבק ואפר. איתן. אבא ואמא, אחיי וא
אבל אמא, השם יקום דמה, הצליחה בשנייה האחרונה לפתוח 
חרך באחד החלונות והטיחה אותי החוצה. בחסדי שמים 
המרצחים לא הבחינו בי, כי נפלתי ללבו של שיח ירוק וגדול, 
רגלי נשברה ולכן אני צולע קלות. עגלון גוי אסף אותי משם 

י מעולף.  הוא ואשתו הסתירו אותי עד סוף באישון לילה, חצ
המלחמה. אני השריד האחד והיחיד שנותר מן העיירה. כולם 

 ניספו. אינני יודע מה הזכות שלי... אינני יודע". 
חנהל'ה הסיטה  את עיניה החכמות והדומעות לעבר כוכבי 
השמים שריצדו מעבר לחלון, ונדמה היה לה שהם לוחשים לה 

 !...שלך" דמעותחנהל'ה, הוא החתן של ה"
 

 
 אחים יקרים!

 

רבי חיים קמיל בספרו "שפתי כהן" שופך אור חדש בעניין התפילה ונותן לנו פתח תקווה לעבור את משעולי 
 –) "ודלת הננעלת לא במהרה תפתח". דלת הננעלת פ: החיים בבטחה, וכך הוא כותב: מובא בגמרא (בבא קמא

רואים שמן השמים לא עוזרים לו. וכתב  –ל מה שהוא עושה, אזי לא במהרה תפתח אדם שלא מצליח כלל בכ
רש"י שם "ונפקא מינה לאפושי ברחמי". דייק רש"י בלשונו הזהב לאפושי (להרבות) ברחמי, והעניין הוא, כי 

ולים יש תפילה שהיא בסדר הרגיל, לקדוש ברוך הוא יש סדרים בעולם ויש סדר של תפילה, על ידי תפילה יכ
לפעול גדולות ונצורות, אבל פעמים יש מצב שמצריך פריצת דרך, ואז התפילה היא אינה בסדר הרגיל, זהו סדר 

לאדם שמוצא דלת נעולה וכל  ?אחר לגמרי בתפילה, צריך פריצת דרך, לאפושי ברחמי. משל למה הדבר דומה
זהו המשל של הגמרא. פעמים רואים ניסיון לפתוח בדרך רגילה לא עוזר, במצב כזה צריך לפרוץ את הדלת. 

רחמנא ליצלן שהדלת נעולה, שום דבר לא עוזר, במצב כזה "נפקא מינה לאפושי ברחמי",  צריך "לפרוץ" את 
(ברכות לב:) אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו. הרי שלדמעות  וזהו שאמרו רבותינו הדלת! 

אם האדם זקוק לישועה, יש בכוחן של  ,ינה יכולה להם. מכאן למדויש כוח לפרוץ שערים שאפילו תפילה א
 הדמעות להושיע! וכל דמעה ודמעה מקרבה את הישועה.

שנאמר "בבכי יבואו ובתחנונים אובילם" , הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל אלא מתוך בכיהאין ולא עוד אלא ש
 ויהי רצון שנזכה לכך בקרוב, אמן. (ירמיה לא).

 
 בברכת התורה 

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

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

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

 רונית בת שושנה.  זיווג במהרה:     תהילה ציפורה בת טליה

 

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

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

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

 טובבהכרת ה
אשר  וכביר המעש דשליט"א איש החס קובי לוי לרבכאן המקום להודות לחבר וידיד אמת 

ל זאת ובעין טובה (טוב עין הוא יבורך) מתיר להשתמש בסיפוריו לעת מצוא וכ בנפש חפיצה
 לזיכוי הרבים.

תגן עליו ועל בני ביתו אלף המגן בבניי חיי ומזוני בבריאות  התורה וזיכוי הרביםיהי רצון שזכות 
 אמן.. ,,ובנחת
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  דבר העורך
ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל : ")יא-כח, י( פותחת הפרשה

במנוסתו מעשו אחיו הרוצה . ..."ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום: ָחָרָנה
להורגו, מגיע יעקב כמעט עד לחרן, הוא נזכר שעבר ליד 

 ומחליט לחזור להתפלל במקום שהתפללו אבותיוירושלים 
 .אל)-לו את הר המוריה עד בית (וה' קירב

מלאה  ,יעקב אבינו הולך מבאר שבע לחרן בדרך ארוכה
בדרכו ורוחניות. (עולה בנגב, מדבר יהודה) גשמיות  סכנות
הוא המקום בו  - המקדש מקום המוריה הר פני על עובר הוא

מבלי שירמזו לו משמים כי  נעקד יצחק אבינו ע"י אברהם
 נבואה.  - יש עבורו מסר

בליבו: "כלום יתכן שעברתי על מקום  חשב ,הגיע לחרןכש
? ואנו כמה הרהורי "שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי בו

 צריכים שהיינו טובים מעשים חרטה עוברים בליבנו, על
 אומרים? אנו ומה כהוגן, שלא נעשו או עשינו ולא לעשות

לא נהג כן!!  ,אך יעקב אבינו נשלים. הבאה בפעם ודי, חבל
סתובב כדי לחזור, הוא היה מוכן ללכת את כל הדרך הוא ה

מסוכן עם עשיו ובלבד כדי  הארוכה חזור, להסתכן במפגש
ואז קפצה לו הדרך... וזכה למחזה נבואה ולהבטחות לתקן! 

נשגבות ומדוע? משום שהיה מוכן לחזור, לצעוד! כל אחד 
סתפק להלא ועלינו ללמוד ממעשי אבינו יעקב, והצעד שלו, 

אלא נעשה  על טעויות שעשינו, - ובחרטה בלבד בהרהור
כי  ,עתא דשמיאיואז יפתחו לקראתנו שערי סי - מעשה

תפתח בפנינו את זו שלפסיעה הזו מחכים בשמים והיא 
יכול להיות קטן  ,הצעד הראשון הנדרש מהאדם"השערים"... 

  .ביותר. חז"ל למדונו: "פתחו לי פתח כפתחו של מחט..."
אבינו די היה ב"יהיב דעתיה למיהדר"! אף כאן אצל יעקב 

מנה לו דזנכבר ו לחזור,החלטה (נתן בדעתו לחזור). לקח 
זכה לקפיצת  כאמורסייעתא דשמיא שלא כדרך הטבע, ו

וכשהגיע למקום, שינה הקב"ה סדרי בראשית והחשיך  .הדרך
 ,כדי שייאלץ יעקב גם ללון במקום את היום מוקדם יותר

זכה להתגלות ו .ת תפילת ערבית)(תיקן אה תפילויעקב נשא 
זו  ,. בהתגלות)בו מלאכי אלוקים עולים ויורדים בסולם( ה' בחלומו

הבטיח לו הקב"ה דברים נשגבים הנוגעים לו באופן פרטי 
החלטה לשוב מכח הזכה  אלוכל בוולעם ישראל לדורותיו. 

מהווה פתח כפתחו של  ,יו. החלטה ברורה כזוותעל עקב
התואר של "הבא ליטהר". ומכוחה מחט ומקנה לאדם את 

אם כן,  .זכה יעקב לסייעתא דשמיא במידה גדושה ביותר
 .ה שמח בהחלטתו של יעקב"הקב

, ישב באחד )ל"רבי אברהם מרדכי אלתר זצ(מגור ר "האדמו
 ,בלימודם .רבי פנחס מנחם - הימים ללמוד עם בן זקוניו

 הגיעו לחלומו של יעקב על הסולם והמלאכים, והאב שחפץ
החל לשאול אותו שאלות  -לראות עד כמה נבון ופיקח בנו 

אם יעקב ", שאל רבי אברהם מרדכי, "אמור נא לי"לחידוד: 
ראה את מלאכי השרת עולים ויורדים בסולם, מדוע לא 

אבא, זה "הבן חייך:  ?"טיפס אף הוא והעפיל מעלה עימם
, הוסיף האב "נכון בני, היה זה חלום בלבד". "היה רק חלום

טמונים לא  ,אבל במה שחולם אדם בלילה"גדול להקשות, ה
מעט מהרהורי ליבו ביום, האם יעקב אבינו לא שאף בחלומו 

הרהר פנחס מנחם  ?"להיות גבוה יותר מדרגתו העכשווית
בפסוק הבא עונה התורה מדוע לא טיפס "וענה בשנינות: 

 'והנה ה"יעקב אף הוא בסולם, שכן מיד לאחר מכן כתוב 
ה לידו, מה לו כי "אם הקב - (ופרש"י: לשומרו) "יוניצב על

רבי אברהם מרדכי נהנה מאוד "... יטפס לחפשו במקום אחר
  .מתשובתו של הילד והבליע חיוך של סיפוק מחכמתו

נעשה את מה שמצפה שאנו מצידנו  הקב"ה לסיכום
 תן הצלחה בידנו, בס"ד. הוא כבר יושביכולתנו, 

 
 
 
 
 

 

     

יעקב יוצא מבאר שבע, מתקן תפילת ערבית, וישן בהר  .א
יעקב נודר , והבטחותיו של ה' ליעקב חלום יעקב המוריה,

 ). כב-(כח, ישמן לה' מקים מצבה ומנסך עליה נדר 
אחי  רחל בת לבןהרועים ליד הבאר ו פגישת יעקב עם .ב

 יג).-(כט, א שבאה עם הצאן אמו
 אושנ ,כדי לשאת את רחל שנים 7 בבית לבןעובד יעקב  .ג

שבעה ו (בגלל רמאותו של לבן ובזכות ויתורה של רחל) לאהאת 
 .בעבורה נוספות שנים 7 ועובד ,רחל את נושא אח"כ ימים

 לה).-,לאכט( את ראובן שמעון לוי ויהודהליעקב ולדת לאה י .ד
 ילדה ליעקב את דן ונפתלי.בלהה שפחת רחל  .ה
 גד ואשר.  ליעקב את השפחת לאה ילדזלפה  .ו
 כא).-יד ,ל( את דינהו את יששכר וזבולון תלדולאה י .ז
 כד).-, כבל(בן וקראה שמו יוסף נפקדה ויולדת רחל  .ח
 שנים ששעוד  נשארמודיע ללבן על רצונו לעזוב ו יעקב .ט

 .עושר רבמקנה ובב ברךתמצליח במעשיו ומ ,בבית לבן
 .לאחר ציווי ה', עוזב יעקב את לבן לכוון ארץ כנען .י

 .בהר גלעד וניו רודפים אחרי יעקב ומשיגים אותבלבן ו .יא
 נד).-מג ,לא( יםביניהם ונפרד כורתים בריתיעקב ולבן  .יב
ופוגש ע למחנים יגומ לארץ ישראל,משיך בדרכו מיעקב  .יג

 ג).-(לב, א שם במלאכי ארץ ישראל
 

 
 

" 
ציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שימגיד  :רש"יוב

הוא הודה הוא זיוה והוא הדרה. יצא משם  ,שהצדיק בעיר
 פנה הודה פנה זיוה ופנה הדרה.

זיע"א: מדוע כשיצא  הראש"ל רבנו עובדיה יוסףמרן והקשה 
יעקב מבאר שבע פנה זיוה והדרה, והרי עדיין נשארו שם 

יין בעיר זיו יצחק ורבקה ששניהם היו צדיקים וא"כ יש עד
 ,א לזכות את הרביםיוהוד? ותירץ: עיקר מטרת הצדיק ה

מבית כנסת לבית כנסת ללמד את  ,ללכת מחיל אל חיל
הבריות חכמה ודעת, ויעקב אבינו קיים זאת, שהרי נאמר בו 

ולא נאמר  לשון רבים, -" ויעקב איש תם יושב אוהלים"
ל לשון יחיד, מלמד שהיה מסתובב מאוה -' יושב אוהל'

לאוהל לזכות את הרבים, אבל יצחק היה מסוגר באוהלו 
 שהרי היה סגי נהור בעיניו ולא יכל לראות. 

כיון שיצא יעקב אבינו מיד הורגש חסרונו בבתי  -ומשום כך 
 ]עפ"י צילום יד קודשו[                        כנסיות ובתי מדרשות.

 
 

ארץ כל ימיו השתוקק ה"חפץ חיים", לעלות ולהשתקע ב
לזכות ולהתגורר בארץ  ,ישראל. היה זה חלומו הגדול

הקודש. פעם אחת עשה מעשה וקבע תאריך בו יעזוב את 
ראדין, ואף דירה הוכנה לו בארץ ישראל בעיר פתח תקוה. 

ממחשבתו זו ואף מקהילות ו ניסו בני הקהילה להניא
אולם הוא לא סמוכות שלחו שליחים שידברו על ליבו, 

נסקי, 'יגרודז עוזר חיים רבי לגאון הדבר ודענ כאשר .השתכנע
הזדרז ונסע לראדין, שם מיהר אל ביתו של ה"חפץ חיים" 
וכאשר נפגשו השניים פתח רבי חיים עוזר והסביר ל"חפץ 
חיים" את ההשפעה העצומה שיש לו על כל יהודי ליטא 
 ,ופולין, וסיים רבי חיים עוזר את דבריו באומרו: יש לדעת

מסב אל השולחן, מתנהגים הנכדים ביראת כי כאשר הסבא 
 את הרמז ביטל את נסיעתו. "חכבוד!... כאשר שמע ה"ח

 בס"ד

ַוּיֵֵצא
ב' וםערך בינש 457 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 חשע"ת  וכסל  ב'                  זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ               'חשנה   337עלון מס' 

 לוםםשבת ש



 

 

אל תביאני לידי נסיון–
 - בחיר שבאבות -בקשתו של יעקב  :נשאלת השאלהה
חזרתו לארץ מתנה את  , בכך שיעקבהלכאורה תמוה

וכי אם לא יהיה לו לחם לאכול ובגד  בבגד ולחם?! ,לשלמות
 ללבוש, חלילה, האם לא יהיה מחויב להגיע לשלמות?!

הרי היו אחריו, שלבטח לא הגיעו לדרגתו, ובכל זאת עמדו 
, אם כן בלי בגד ללבושסיונותיהם בלי לחם לאכול, ויבנ

 ללבוש?! ובגד לאכול בלחם שלמותו מתנה אבינו יעקב כיצד
 

יום אחד עמד  בא סיפור שיסביר זאת:ו' מוהגדתבספר '
ה"דברי חיים" מצאנז זצ"ל בחלון חדרו. ראה יהודי עובר, 

נכנס היהודי בדחילו, ונשאל: "אמור נא. תלך  וקרא לו.
 ,מבט סביב, ואין אישברחוב, ותמצא ארנק מלא כסף. תעיף 

אך שמע, ומיד ענה: "מה אעשה? אמהר  "?!מה תעשה
להשיבו לבעליו. אם לא אדע מיהו, אפרסם שמצאתי ארנק, 

 "!"אינך אלא טיפש! עמוד כאן בצד "...שיבוא וייתן סימניו
שב וניגש לחלון, ואותת ליהודי נוסף להגיע אליו. הלה בא, 

רחוב, ותמצא ונשאל אותה שאלה: "אמור לי אם תלך ב
 "?!ארנק, מה תעשה

אורו עיניו: "רבי, הלא העיר צאנז היא עיר שרובה נכרים, 
והמוצא בה אבדה הרי היא שלו, שבוודאי התייאשו 
הבעלים... רבי, הלוואי ואמצא, הרי שאוכל סוף סוף לפרוע 

 "!השיבו הרבי, "עמוד גם אתה בצד "!רשע אתה"! "חובותיי
 ציווה הרב, ושב לחלון.

אותת ליהודי שלישי שייגש אליו, ושאלו אותה שאלה.  כעת
 .וימצא ארנק גדוש מעות ,מה יעשה אם ילך ברחוב

, צריך לעשותהייתי ענה הלה: "אילו היה הרבי שואל מה 
הייתי יודע: צריך הייתי לנסות ולאתר את המאבד, ולהשיב 

ובכן, איני  - מה הייתי עושהאבדה לבעליה. אבל הרבי שואל 
צר הטוב היה דוחק בי להחזירה, והיצר הרע היה יודע. הי

עיר שרובה נכרים ו"לא יהיה בך  .מורה היתרים שונים
אביון"... שלך קודם לשל כל אדם... אל תחמיר על חשבון 

שהייתה התגוששות בין היצר הרע ליצר  אין ספקילדיך... 
 "...הטוב, ואיני יודע יד מי תגבר לבסוף

הוא זה שיחזיר את  -דעו לכם "ו .הפטיר הרבי "!אתה חכם"
דע הוא שתהיה התמודדות, ומוכן הוא והאבדה. כי י

ויכריע את הכף  ,לקראתה, ויודע מה יאמר היצר הטוב
 לטובתו"!...

ריבונו של עולם, עד  וזהו שאמר יעקב אבינו עליו השלום:
כה הייתי ָספּון בבית אבי והסתופפתי באוהלי שם ועבר, 

ללבוש, ובריאותי איתנה, והייתי  והיו לי לחם לאכול ובגד
אם גם הלאה יהיה לי הנצרך לכדי חיי, אוכל  לאיש תם.

ומה יקרה, תהיה  .להתחייב. ואם לאו, אקלע לניסיון
 ...?התגוששות. ומי ינצח? מי יודע

רב יהודה אמר  :)קז.(הן כבר אמרו חז"ל במסכת סנהדרין 
 .אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון

 

דרש אם יהיה ה' עמדי  ד), (ע בבר"רה'כלי יקר':  ראומ
 וג"ע (עבודה זרה) ושמרני היינו מן ד' ראשי עבירות והם ע"ג

ולשון הרע ואסמכוה  (שפיכות דמים) וש"ד (וגילוי עריות)
אקרא. נראה שגם מדרש זה רצה לתרץ קושיא זו וכי היה 

, אלא לפי שאמר לו תברךים יעקב מסופק בהבטחת הש
 'אם', בלשון "כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי"השי"ת 

הורה כאילו אמר אם אעשה או לא אעשה, וזה תלוי בדבר 
 -" ים עמדיקאם יהיה אל"אם לא יגרום החטא, ע"כ אמר 

ושמרני מן החטא ופרט ד' אבות נזיקין אלו, כי המה היו 
על כן אמר שאם ישמור אותי  ,סיבת חורבן בית ראשון ושני

והאבן הזאת אשר שמתי "אז  - עבירות אלוה' מן ד' ראשי 
כי אם לא  ,, ומכלל הן נשמע לאו"יםקמצבה יהיה בית אל

כי  - יםקאז לא יהיה בית אל ,ישמרו מן ד' ראשי עבירות אלו
 יחרב בעבורם.

 
 החובה לכבד ולא לפגוע

אחותה ויעקב מרגיש אחרי שרחל מוסרת את הסימנים ל
 ואומר: בבוקר שרימו אותו, הוא פונה ללבן בתלונות קשות

 "למה זה רימיתני"? לעומת זאת יעקב אבינו, לא בא בטענות
הרי היו  זו שגרמה למהלך,דווקא היא  והרי מדוע?! ,רחלל

 לאחותה?!... אותם לה סימנים והיא מסרה
  לאה...גם אם נאמר שרחל התכוונה למנוע את הביזיונות מ

 את הסימנים?! העל חשבון יעקב, שנתן ל מדוע ךא
'החזון איש' ביקש  :הבא מעשהעל ידי  זאתנוכל להבין ו

פלוני עוד לא מצא שידוך... מצוה. שיעשו  תלמידיומשני 
 "אנא תמצאו לו שידוך"! 

והגיעה העת לעשות  ,באמת מצאו לו שידוך הםוהנה, 
 .תנאים

הזמן שהכל יהיה מוכן אמר להם החזון איש: "כשיגיע 
 ויצטרכו רק להקריא את התנאים, תקראו לי"...

הגיע הזמן... כולם היו מוכנים... באו לקרוא לחזון איש, אבל 
רצו להפריע לו... אמרו  ולאזוג זקנים ראו שהוא יושב עם 

 לעצמם "נחכה עד שיסיים"...
הזמן חלף והם רואים ששום דבר לא זז... הם נגשו אל פתח 

הרב יראה שהם חשבו שאם הראו את עצמם, והדלת ו
 שטר התנאים.קריאת נמצאים, הוא יבין שמחכים לו ל

 הרב ראה אותם, התעלם והמשיך לדבר עם הזוג הזקנים...
, אם הרב לא קם, כנראה שמדובר בינם לבין עצמםאמרו 

  מה מדובר...בכאן במקרה מורכב... ורצו לשמוע 
יש: "רבי, כמה חוטים הקשיבו ושמעו שהזקן אומר לחזון א

 ."24והחזון איש משיב במתינות: "תקנה  ?"אדומים לקנות
 הרב. ענה ,"60"נראה לי שיספיקו  "וכמה מחטים לקנות"?

"רבי, עכשיו יצא לשוק כפתור חדש, מוזהב, עם שחור 
 ."6"אם זה משהו חדש... תקנה  באמצע... כמה מזה לקנות"?

החזון  ...ם: "מהפעורי פה הביטו האחד אל חברו כשואלי
 איש פותח חנות עכשיו"?!

 חנות שלהם... קמו והלכו...פריטי הסיימו הזוג זקנים עם 
אני  אתם בטח מתפלאים," ואמר: החזון אישפנה אליהם 

הזקנים האלה, ה' ישמור, איבדו את כל  ;סביר לכםא
הפסידו הכל... אז יעצתי להם  - המשפחה שלהם בשואה

ם באים להתייעץ איתי לגבי לפתוח חנות, ומידי פעם ה
 ."המלאי... אז אני מדבר איתם, וזה נותן להם קצת עידוד

"אבל הרב יודע שכולם מחכים... ובכל זאת"?! החזון איש 
מה פירוש "כולם מחכים"? וכי הם לא  בתקיפות: םהשיב

הללו?! אלה  לזקנים צריכים להשתתף במצווה הזאת, לעזור
כול... ועכשיו שכולם חיכו אבל אני י לא כולם יכולים, הםש

השתתפו במצווה של הם לי שאעזור לזקנים, ממילא, גם 
 החסד, עם הזקנים האלה...

כשרחל הלכה ועשתה את המעשה  :ר' שלום שבדרון מסבירו
הזה, למסור את הסימנים, היא ידעה שהיא פוגעת ביעקב, 

לא לפגוע ש -ייב באותה המצווה וחמאבל היא ידעה שיעקב 
ולכן לא היה כאן מקום לשאול, אם  דיוק כמוה!בלאה... ב

 ולכן היא היחידה שהוא לא כעס עליה! הוא מסכים או לא?!
" ִמֵּלָאה ָרֵחל ֶאת ַּגם ַוֶּיֱאַהב" :הרמז דרך על זאת המליצים ויש

 אהב את רחל, בגלל מה שהיא עשתה עם לאה! יעקב -
היא  (היא הרי לא ידעה שאחרי זה,רחל ויתרה על הבעל שלה... 

. ולא רק זה, היא גם ויתרה על הבכורה, תתחתן עם יעקב)
ועל מלכות כהונה ולוויה, כי היא ידעה שכבוד האדם באשר 

 ... הוא חשוב הוא מאוד גם במחיר כזה



 

 

 הקבלן וההסכם
זצ"ל,  ב אדלשטייןיעק מו"ר הרבבמעשה שהיה וסופר ע''י 

אדם שהצליח ונהיה עשיר גדול ולבסוף נשאר בעירום ב
  :ובחוסר כל

היה קבלן גדול שבנה אלפי דירות ברמת גן, ושמעתי שסופו 
היה שגר בדירת מרתף שכורה בעוני ובחוסר כל! אפילו 

לפני ארבעים שנה  דירה לא נשארה לו... וכך היה המעשה:
י ברק לרמת השרון, ונסעתי קודם באוטובוס מס' נסעתי מבנ

עד משטרת רמת גן, ומשם ברגל דרך רחוב רש"י לרח'  54
 לרמת השרון.  531אבא הלל, שם נוסע קו 

ישב לידי האברך הרב גליקסמן שהיה חברי , 54באוטובוס קו 
, וסיפר לי שפעם 'חזון איש'בישיבה והיה מתרים עבור כולל 

גן לקבל תרומה מיהודי שהגיע בחודש הוא נוסע לרמת 
אחרי השואה כפליט חסר כל לארץ, ועסק לפרנסתו בקושי 

כשציפה ללידת  ,אחרי תקופה .ובדוחק בתור פועל שיפוצים
בנו בכורו, הסתיים ההריון בהפלה, וכך היה, אחר כך שוב, 
עד שהרופאים החליטו שאסור לאשתו ללדת ילדים, כי זה 

יפר לשותפו את הבשורה מסוכן לחייה. כשחזר לעבודה ס
הרעה. השותף היה דתי ושאל אותו: שמעת על החזון איש? 

 אולי כדאי שתבקש ממנו ברכה. 
וסיפר לו את מצבו  'חזון איש'שמע האיש בקולו ונסע ל

וברכו. אחרי כמה זמן התחיל הריון חדש והרופאים 
 ., ל"עתמות אשתו -הזהירוהו שחייב להפסיקו מייד, אחרת 

זון איש ובקשו שיברכהו שיעבור ההריון נסע האיש לח
בשלום. שאל אותו החזון איש, אמור לי, כשאתה קוצץ 

חס  אתה זורקם בבית על הרצפה? ענה האיש: ציפורניים,
וחלילה, אמא שלי לימדה אותי שציפורניים זורקים 
לשירותים. שאלו שוב: מהרווחים שלך בעבודה אתה נותן 

מה זה... אמר לו החזון מעשר? ענה האיש שכלל אינו יודע 
איש: אתה תתחייב לתת מעשר, ואני מברך אותך שבעזרת 
ה' הכל יהיה בסדר, ותבוא להזמין אותי לברית. האיש נדהם, 

 -בשלו  'חזון איש'מי אומר שזה בן, אולי זה בת. אולם ה
 , קבע.הזמן אותי לברית
נזכר שמחר הוא אמור לקבל  ',החזון איש'כשיצא האיש מ

עבור עבודה שביצע בעבר, והיות שלא היו לו  סכום גדול
עדיין רהיטים בבית, חשב שיקנה בכסף הזה את החסר, חזר 
לבית החזו"א ואמר לו שרוצה להתחיל לתת מעשר, אך רק 
לאחר התשלום הנוכחי כדי שיוכל לקנות רהיטים. אמר לו 
החזו"א: כבר ביום הראשון הגיע אליך יצר הרע? אם היצר 

מן שאתה חייב להתחיל מיד עכשיו! אתה סי -הרע מפריע 
רוצה שיהיה לך ילד, אם כן, מהמשכורת של מחר תיתן 
מעשר. ומאז נשלחה ברכה בעסקיו, ובמקום להיות פועל 
פשוט בשיפוצים, הוא גדל ובנה מאות בניינים ברמת גן, 

לירות,  300-כוסיפר לחברו שהמעשר שמחלק כל חודש הוא 
לירות לחודש!  50הייתה  ובאותה תקופה משכורת ממוצעת

ופירט לו שנותן כך וכך לתלמוד תורה פה ולישיבה שם וכו'. 
אתה נותן  'חזון איש'שאל אותו החבר; ולכולל של ה

לא ביקש. אמר לו  'חזון איש'לא, ה תרומה? ענה האיש:
אבל הכול בזכותו  אף פעם לא מבקש, 'חזון איש'שה ,החבר

משהו? עשה האיש  והתינוק חי, וכי לא מגיע לכולל שלו
 לירות כל חודש ייתן לכולל חזון איש.  30-שחשבון והודיע 

את כל זה סיפר לי אותו אברך, שנסע באותו יום לקחת את 
 התרומה החודשית.

אחרי שנה וחצי אשתו היתה בהריון פעם נוספת, והרופא 
שיש לה בדם משהו שגורם שהתינוק לא יוכל  ,הודיע לה

איש פעם נוספת, שאלו החזון איש: לחיות, הלך האיש לחזון 
אתה מקפיד לתת מעשר? ענה האיש: כן! אמר החזון איש, 

   אם כן, יהיה בסדר! וכך נולדו ליהודי הזה שני ילדים.
אחרי כעשר שנים התעניינתי מה נשמע עם האיש, ואמרו לי 
שהיצר הרע התגבר עליו בסופו של דבר 'וישמן ישורון 

ומתו, וסוף המעשה היה ויבעט' והפסיק לתרום את תר
שהסתבכו עסקיו עם הבנקים, ונאלץ למכור את כל מה 
שהיה לו, והוא עצמו גר בדירת מרתף שכורה. וזו דוגמא 
לאדם שאנשים שהכירוהו בעבר, רוחם סוערת עליהם: איך 

 לקח. ויוסיף החכם ישמע .'עמיקתא לבירא רמה איגרא'מ נפל
 

 
 

 הזמן חשיבות
לשון מעוט באותו מקום שכב, אבל ארבע עשרה : "וברש"י

שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק 
ולמדנו לעיל כותב רש"י ד"ה: " (כח, ט)". וגם בפסוק בתורה

 ".ואחר כך הלך לחרן מכאן שנטמן בבית עבר י"ד שנה,
ך את ילדיו השבטים, חשב לחנ 12יעקב שידע שממנו יצאו 

סמוך למקום מושבו של אביו, יצחק, אך הנסיבות אילצו 
אותו לצאת מבאר שבע לחרן. הוא ידע שיהיה זה לא פשוט 
כלל לחנך את ילדיו ברוח אברהם ויצחק, שרה ורבקה. לכן, 

דבר ראשון שעושה יעקב אבינו ע"ה הוא הולך בדרכו לחרן 
 14במשך  עצר בבית המדרש של ֵׁשם וֶעֶבר -ולומד תורה 

בבית לבן  בגלות להתנהגות נאותהע"מ להכין עצמו  ,שנה
 ולקבל כוחות להתמודד עם לבן. הארמי ולחינוך צאצאיו

באר לנו את חשיבות הזמן: תשה ימעש' מביא ה'בן איש חי
בעיירה גדולה ובה שני גבירים עשירים בעלי ממון רב, אשר 

. שנים גם בעלי הדעה בכל ענייני העיירה חיומטבע הדברים 
מי יותר עשיר ולמי מגיע  - רבות תחרות סמויה יש ביניהם

שפלוני הוא  ,חלק מאנשי העיירה אמרו ...הכבוד האמיתי
, החלק השני אמר שדווקא השני עשיר היותר חשוב הגביר

בתחרות והוא  של אחד מן העשירים יותר עד שקצה נפשו
 :פנה לעמיתו והציע לו? החליט לשים לה סוף... מה עשה

אנו נעלה על ספינה וכל תושבי העיירה יצפו בנו מהמזח, כל 
אחד יביא מביתו שק מלא בדינרי זהב וכל אחד יזרוק בתורו 

מי  -מטבע אני ומטבע אתה, וכך  ,מטבע זהב אל הים
שיפסיק ראשון סימן שהוא פחות עשיר כיוון שחושש הוא 

הסכימו שניהם להצעה ואכן ביום המיועד ניצבו  על ממונו...
 .כל בני העיירה על המזח לחזות בתחרות בין שני העשירים

והנה הראשון מתחיל ומשליך מטבע זהב, השני משליך אף 
חדי , הוא וכך עוד מטבע ועוד מטבע מושלכים אל המים

העין הבחינו באחד מהם שקצת קשה לו עם האובדן אולם 
מטבעות וסוף  1500-עדיין הוא ממשיך להשליך, הגיעו כבר ל

שמח השני שמחה  א "נשבר" והפסיק להשליך...סוף הו
 גדולה, הנה הוכחתי לכולם שאני יותר עשיר מחברי!

מסיים הבן איש חי את המשל ואומר: כיצד ניתן להבין 
מטבעות זהב עליהם עמל  ,שאדם מסוגל להשליך אל הים

חסים על ממונם עד כדי שנים רבות, הרי ידוע שעשירים 
אחת התשובות שניתן ? )פו חות(תלמוד בבלי מסכת מנ קמצנות

נפש מטבע  טאבשהעשיר שהרשה לעצמו להשליך ; לומר
יפים, לכן קל היה יעלה לספינה עם מטבעות מזו ,ועוד מטבע

בעיניו לאבד את ממונו, השני אדם ישר היה ועלה עם 
  , לכן הוא הפסיק ראשון...מטבעות אמתיים

 כלות)ל -לוי מלשון לבלות י(באנשים "מבדרים", ומבלים 
ומפזרים את הזמן כי הוא לא חשוב עבורם, מי שיודע 
להעריך את הזמן לפחות כמו מטבע זהב, הוא לעולם לא 

ייתן לו לשקוע במצולות...

 רטיט...סיפור מ



 

 

 
מופלג בתורה ויראה. אך על  היה חסיד סלונים -הרב ד.ק. 
עננה שחורה וכבדה. קול שחוק העיבה  ,י הרוחרחייו עתי

עשרים וארבע שנים חלפו מיום . ילדים לא נשמע בביתו
נישואיו ועדיין לא זכו הוא ורעייתו להיפקד בפרי בטן! 
עשרים וארבע שנות שתיקה כבדה ומעיקה, עשרים וארבע 

 . שנות יסורי נפש נוראיים
היה זה באחד הימים המעיקים והעגומים הללו, כאשר הרב 

לבדו בבית המדרש בבוקרו של יום וליבו נשבר ד. ישב 
בפעם המי יודע כמה. הוא פרץ בבכי נורא והתחנן להקב"ה 
שיחון אותו בדעה, בינה והשכל, להבין מדוע ועל מה, מהי 

 הסיבה המעכבת אותו כל כך מלהביא ילדים לעולם. 
ישב הרב ד. וערך חשבון נפש , לאחר שהתפלל בשברון לב

ג עשרות שנים לאחור, ואז, לפתע מדוקדק, כשהוא מפלי
פתאום, החווירו פניו! הכל צף ועלה במוחו, בבהירות 

 ... נוראה
הבה ונפליג שנים רבות לאחור, אל ימי לימודיו של הרב ד. 

ימים, מתמיד ל צעירהרב ד. עודנו בחור . בישיבת סלונים
נותר הוא בהיכל הישיבה  ,עצום ואוהב תורה. מידי לילה

, שעות על גבי שעות. גם בשעות הצהרים ושקד על תלמודו
 . של ימי שישי, ישב הבחור המתמיד והגה בתורה

הדבר אירע באחד מאותם ימי שישי, כאשר האשה 
אחד  עםהגיעה לעבודתה  ,הופקדה על נקיון היכל הישיבהש

שנאלצה  ,מילדיה הקטנים. היתה זו אשה קשת יום ומסכנה
וה אליה באותו יום לגדל את ילדיה לבדה, ואותו ילד שהתלו

היכל הישיבה . היה ילד חריג שגידולו היה קשה במיוחד -
היה ריק כמעט באותה שעה. וד. שישב בפינה והגה 
בתלמודו, כמעט ולא חש בנוכחותה של האשה. אולם את 
נוכחותו של הילד הקטן, חש גם חש. הילד התרוצץ בבית 

 .המדרש, הרעיש כדרכם של ילדים וגרם להיסח הדעת
ניגש לאשה והעיר לה על שהוא נמשך הדבר זמן מה, עד  כך

הרעש שמקים הילד. הוא אמנם יכול היה בקלות לעזוב את 
אחד מני רבים  - היכל הישיבה ולגשת לבית מדרש אחר

הפזורים בשכונת "מאה שערים". אך לא, הבחור לא התחשב 
כל כך בעובדה זו. כמו גם בעובדה כי זהו הזמן היחיד בו 

האשה נפגעה מעט ... לה לנקות את בית המדרשהאשה יכו
מדבריו של הבחור, ופלטה בכאב את המילים הבאות: 

"! "הלואי שלא תזכה לטעום את טעמו של צער גידול בנים
הבחור פירש את דברי האשה כסוג של ברכה, שלא יצטער 

כשם שהיא מצטערת, ובוודאי שכך היתה  -בגידול בנים 
הדברים שנאמרו מתוך , הנראה אולם ככל ,כוונתה רק לברכו

 ...פעלו את פעולתם בשמים ,עלבון נפש
ולא זכה להיפקד  ,שנים חלפו וד. שבא בברית הנישואין

. הוא כלל לא זכר את ממנושכח לגמרי והעניין נבפרי בטן 
הקפדתה של אותה עוזרת אלמונית, על הערתו בבית 

 . המדרש, באותו יום שישי נשכח
ו ד. ורעייתו ברופאים וברפואות, שנים על גבי שנים דרש

ידועי שם, בארץ ובעולם, ינדדו בבתי חולים מפורסמים ו
בני הזוג התקרבו לגיל חמישים מתוך . והכל ללא הועיל

תחושות נפש קשות. הם כבר כמעט והשלימו עם העובדה 
 ... גלמודים - שהם יסיימו את חייהם כערירים

חשבון נפש, ואף ואז, באותו יום בו החליט הרב ד. לעשות 
התפלל על כך בדבקות, הבזיק במוחו כברק ביום בהיר אותו 

 .מעשה נשכח, כמענה שמיימי לתפילתו

פתע פתאום הדהדו באוזניו מילותיה של המנקה: "הלואי ל
וי "! "אשלא תזכה לטעום את טעמו של צער גידול בנים

מלמל הרב ד. בפנים חיוורות ובשפתיים  ,ואבוי, אוי ואבוי"
הוא . ות, כשהוא אוחז את ראשו בשתי ידיו הרועדותיבש

את פרטי המעשה הקדום. ויחד  ,סיפר לאשתו מתוך בכי
. החלו שניהם לברר את שמה ואת כתובתה של אותה אשה

לא בנקל עלה הדבר בידם. הנהלת הישיבה התחלפה מאז 
כמה וכמה פעמים. וכמובן שעובדי הנקיון הלכו ובאו. לבד 

ישיבה העסיקה את עובדי הנקיון דרך מזאת, כבר שנים שה
הנהלת הישיבה לא זכר את שמה מ, ואף אחד חיצוניתחברה 

או כתובתה של מנקה אלמונית שהועסקה לפני שני עשורים 
 ומחצה... אך הרב ד. ואשתו לא אמרו נואש. 

על  ,הם חשו שבזה תלוי עברם ועתידם, ועשו כל שביכולתם
עלה  ,ושים ובירוריםלאחר חיפ. מנת לברר את הפרט השכוח

זכר את שמה של  ,מבוקשם בידם. ואחד מבוגרי הישיבה
זכר היכן פלא -אורךהמנקה והפנה אותם למנהל הוותיק, שב

 .לביתה של האשהמייד יצא היא מתגוררת. הרב ד. 
בבכי נורא ביקש את מחילתה של האשה המבוגרת, על 
 עוגמת הנפש שגרם לה בהעירו לה באותו יום שישי, והאשה

 ר. לא הבינה כלל על מה הוא מדב
הלא כל  ...כיצד אתה טוען שקיללתי אותך? אני? קיללתי?"

חיי אך בירכתי ודיברתי טוב על הבריות, כיצד תוכל לומר 
אך לאור עקשנותו של הרב ד. ניאותה האשה לומר "?! זאת

את המילים המיוחלות: "מחול לך, מחול לך, מחול לך"... 
תשעה חודשים . לם ובנפש חפצהבלב ש - ופטרתו לדרכו

בלבד חלפו והרב ד. ואשתו חבקו בן זכר! ירושלים כולה 
 ...בכתה עמם משמחה

 
 

 

 ברינה                ן רוֹ               
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

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

 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יים בן לאה : יהודה בן טובהיוסף ח: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :נלע"                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 ועקנין בת אטו: אריה (לאון) בן מלכה : זהבה להצלחה  
 : יצחק (אייזיק) בן זהבה: מתנאל בן איריס זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

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

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 הת רבקה : שרה תהילה בת חנשרה ב

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

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

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

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 סיפור מרגש...
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  יב')--יעקב מבער שבע וילך חרנה... ויחלום... (כח',י'  ויצא
בפסוקים הללו מובאים שבע פעולות והם: ויצא, וילך, 

והפעולה השמינית היא  .ויפגע, וילן, ויקח, וישם, וישכב
 נה ה' ניצב עליו.הויחלום... ו

ולם הזה חושב ם בעדכי הא(באר הפרשה) וזה בא ללמדנו 
הוא  .בעולם חייושבעים שנות שהוא זה שפועל בכל 

 וא יוצא, הולך, פוגע, לוקח וכו'... החושב ש
ם מבין שהכל דהא ,לפני יציאת נשמתו ,ימיו אבל באחרית

 .ואת הכל עשה הקב"ה היה בסך הכל חלום ודמיון
יותר בחיינו ככל שנגיע מוקדם ש נוסף: מכאן דבר וולמדנ

, חנולמסקנה שהכל דמיון ואת הכל עושה הקב"ה ולא אנ
רי חכי מיד א ,ז נזכה מיד להשראת השכינה במעשי ידינוא
 מתוק מדבש!   ...'צב עליויוהנה ה' נ'נאמר  'ויחלום'

***** 
 לוקים עמדי... (כח', כ')-וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה א

ב הקדוש בעל ה'תורת חיים' מקוסוב ראחד מחסידי ה
קש ממנו את ברכת הדרך לרגל נסיעה יהגיע לרבו וב

הרב נכנס עמו בשיחה אודות  ,ארוכה שהוא יוצא אליה
 החסיד לא שם לב לכך ונסע. ,הנסיעה אך לא בירך אותו

ר כי אי אפשר להמשיך רמיד עם יציאתו מן העיר התב
הגשר הגדול החוצה את הנהר קרס תחתיו ש מכיוון ,בדרך

 והחסיד נאלץ לשוב על עקבותיו.
כעת נזכרתי  ,ביר'סיפר את שאירע ושאל  ,הוא נכנס לרבו

האם הרב ידע שלא כדאי לי לצאת  ...שהרב לא בירך אותי
 'מדוע הרב לא אמר לי זאת? ,לדרך? ואם כן

עתי מלברך אותך ננמ'אינני נביא, אך  :ענה הרבי ואמר
אם או  בעזרת ה'ת לומר בדבריך את המילים חמשום ששכ

 .'ולכן היה ברור לי שנסיעה שכזו לא תצלח ירצה ה'
הפסוק אומר  :זאת למדנו מיעקב אבינו'הרב ואמר  ףוהוסי

 ... 'לוקים עמדי-וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה א'
 'לאמר'על עצמו הוא  לואפשר לפרש שהנדר שיעקב קיב

דהיינו  'לוקים עמדי-אם יהיה א'בכל פעם לפני כל פעולה 
עולה פואז הקב"ה מברך את ה' בעזרת האו  אם ירצה ה'

 מתוק מדבש!    (וכל מאמינים) .שהאדם הולך לעשות
***** 

יהי כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחותו וירץ לקראתתו ו
 ויחבק לו וינשק לו... (כט', יג')

כשלא ראה עמו כלום אמר שמא זהובים הביא  -ויחבק לו: רש"י
 אמר שמא מרגליות הביא והן בפיו. - וינשק לווהם בחיקו.  

ומדוע נאמר 'ויהי' שזה לשון צער? אומר 'אור החיים' 
אשר לאחר כל החיבוקים כצער הקדוש כיוון שהיה ללבן 

 ים ריקות.בידי אליו שיעקב הגיע גילהוהבדיקות הוא 
 

 ובעניין ידיים ריקות מילתא דבדיחותא
 הנכד מתקשר לסבתא שעברה דירה: 'סבתא איך מגיעים

  בכניסה ,8ב ההדר וברח גרה אני ,דודי שלי' 'אלייך?

 

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 

 שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

אולגהביהכ"נ "בית יוסף" גבעת3041.בוע בשעה 

 8דירה על  עם המרפקתלחץ  ,לבניין יש אינטרקום
על  עם המרפקשמאל יש מעלית, תלחץ בצד ותכנס, 
ה מעל קו עם המרפקתלחץ  ,תכנס למעליתוהלחצן 

 'על הזמזם ואני אפתח עם המרפקכשתגיע תלחץ  ,4
השיב  ?עם המרפקאבל למה ללחוץ  ,סבתא'הבנתי 

ה לומר והסבתא ענתה בתמיהה 'מה אתה רוצ הנכד
 !'...ריקות?לי שבאתם בידיים 
***** 

 (כט', לה')ותאמר הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה 

ויש לשאול: יהודה הוא הבן הרביעי של לאה. ואם כן 
 הודתה לקב"ה? אוכי על שלושת הראשונים היא ל

מסביר נפלא המהר"מ שיק זיע"א: לאה אמרה בלשון 
והלא עלי להודות  !תמיהה וכי רק הפעם אודה את ה'?

לו בכל רגע בחיי, ולכן קראה שמו 'יהודה' כדי ששמו 
 יזכיר לה להודות לקב"ה בכל רגע בחייה.

'מיום ב) ע" (ברכות ז',ולפי זה מובן מה שהובא בגמרא 
שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה לקב"ה 
עד שבאה רחל והודתו שנאמר הפעם אודה את ה'...' 

ת לא הודו לה'? מתרץ ה'דעת סופר' ושואלים וכי האבו
ע"פ מה שאמרנו: האבות אכן הודו לקב"ה, אבל על 
נסים שקרו להם. ואילו לאה הייתה הראשונה שקיבלה 

 מתוק מדבש! על עצמה להודות לקב"ה בכל רגע בחייה.
***** 

לוקים ויפתח את -לוקים את רחל וישמע אליה א-ויזכור א
 זכר לה שמסרה סימניה לאחותה... -רש"י     רחמה (ל', כב')

בשעה שהחריבו האויבים את בית המקדש ויצאו ישראל 
לגלות, עמדו כל אבותינו ובקשו רחמים על עם ישראל 

עד שקמה רחל אמנו ע"ה  ,והקב"ה לא קיבל את דבריהם
'רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב  (איכה רבה)ואמרה 

ילי לאבא שבע שנים. עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשב
וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נישואי לבעלי יעץ 
אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר עד 
מאוד... והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין 
אחותי... ולאחר מכן ניחמתי בעצמי וריחמתי על אחותי שלא 

עלי בשבילי ומסרתי תצא לחרפה ולערב חילפו אחותי לב
לאחותי כל הסמנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהיא 
רחל... וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה 

 לחרפה'.
לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה  ,'ומה אני שאני בשר ודם

מפני מה קנאת  - לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים
בני ונהרגו בחרב  לעבודת כוכבים שאין בה ממש? והגלית

 ועשו אויבים בם כרצונם?'
מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר 'בשבילך רחל אני 

'קול (ירמיה לא, יד') מחזיר את ישראל למקומן' וזה שנאמר 
ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה 

 'כה אמר ה' מנעי קולך(שם) נחם על בניה כי איננו'  וכתיב ילה

  תשע"ח ויצאפרשת 
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בס"ד

  166.006  –  כניסת השבת
 17.15 –יציאת השבת 

  17.48 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה



 

 

הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם  –רפואה שלימה /  דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:
לכל הישועות /  –סלימה זיוה בת  /למכירת הדירה  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -בעילום שמו וב"ב 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה  /לזיווג הגון  –ליאור בן זיוה 

במדינת טנסי בארה"ב, אבי היה רב סרן בצבא ארה"ב בזמן 
באירופה פגש אבי נערה יהודייה, , המלחמת העולם השניי

שלו ואיש לא  'כלת המלחמה'הוא הביא אותה אתו הביתה כ
 ידע מנין היא הגיעה.

זמן קצר לאחר חתונתם נולד להם ילד אותו הם גידלו 
המסורת הנוצרית קתולית, הילד גדל ולמד בדבקות על פי 

 בסמינר נוצרי ופנה להמשיך בלימודי כמורה.
אמו של הכומר מתה בדמי ימיה כשבנה עדיין צעיר לימים. 
על ערש מותה היא חשפה בפני בנה הנבוך את סוד זהותה, 
לאחר שקראה קריאת שמע + ווידוי היא פנתה לבנה ואמרה 

 ה יהודי'.'בני היקר, אני רוצה שתדע שאת
היא יידעה אותו בדבר מורשתו וסיפרה לו כי אחד מאבותיו 
קבור בקראקוב ליד חכם יהודי גדול בשם ה'תוספות יום טוב' 
ואז היא סיפרה לו את כל הסיפור על יוסל'ה... ממש מילה 

 במילה כמו הסיפור שסיפר הרב.
לאחר פטירת אמו הדחיק הכומר את כל הסיפור מליבו כי 

אותו לפני מותה. הוא חזר לשגרת חייו  תהבדחשב שאמו 
 והעניין נשכח מליבו.

'כבוד הרב' סיים הכומר 'הילד הזה הוא אני... כעת אני יודע 
שהסיפור אותו שמעתי מאמי הוא סיפור אמתי, כי זה ממש 
אותו הסיפור שאתה סיפרת, אבל איני יודע מה זה אומר 

 לגביי ומה אני אמור לעשות כעת?'...
אני כומר בעל שם, יש לי 'הרי  ' הוסיף הכומר ואמרכבוד הרב'

 ', אני ממש אובד עצותקהילה גדולה של מאמינים מסורים
הרב שוחט שמע את הדברים והציע לעזור לו בכל דרך 
אפשרית, הוא עודד אותו לחקור את מורשתו ואף קישר אותו 

 עם ארגון שעסק בכך.
ה ולא שמע הם נפרדו בידידות ובברכות לבביות, הרב לא רא

 אודות הכומר במשך שנים רבות.
לפני מספר שנים ביקר הרב דוד שוחט בכותל המערבי 
והתפלל, עם סיום תפילתו ניגש אליו אדם דתי מזוקן ואמר 

 'שלום עליכם הרב שוחט'...
 'עליכם השלום' ענה הרב 'מי כבודו?'

'הרב לא זוכר אותי? אני הכומר לשעבר אותו פגשת בניו 
ו כמעט שלושים שנה, ברוך השם זכיתי לעזוב את יורק... חלפ

יהודי לעולם לא  הנצרות וחזרתי לחיק היהדות... כי הרי 
 .מתנתק מבני עמו

 הרב שוחט הנפעם חיבק את הכומר לשעבר ובירכו מקרב לב.
 וזה עדיין לא סוף הסיפור...

לאחרונה גילה הרב שוחט כי הוא צאצא ישיר של בעל 
 זיע"א.ה'תוספות יום טוב' 

וכך בצומת דרכים מופלאה זו פגש צאצא של ה'תוספות יום 
הנדיב הנסתר של  -יוסל'ה קמצן קדוש' 'טוב' את צאצאו של 

 קראקוב ושינה את גורלו בהשגחה פרטית מופלאה.
 

אין ספק כי הצלתו של הכומר שלא ידע כלל על  אחים יקרים!!
יהדותו נזדמנה לו בהשגחה פרטית מופלאה בזכות אותם 

 מעשי חסד של מתן בסתר של יוסל'ה שהיה מאבות אבותיו.
וכמו אצל רחל אמנו גם כאן הקב"ה קיים בבן הזה את 

 ...'ושבו בנים לגבולם':   ההבטחה
 

 שבת שלום ומבורך!!!
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מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך... ויש תקוה 
 לגבולם'.לאחריתך ושבו בנים 

ממדרש זה אנו רואים עד כמה גדול התשלום על מעשה חסד 
מגן על הבנים הקב"ה ובזכות החסד  .שהאדם עושה לרעהו

 ..אפילו לאחר שנים רבות.
 

(המעובד ע"פ סיפור  אבקש להביא בפניכם סיפור נפלאבעניין זה  

שבו 'שבו רואים כיצד בזכות מעשה חסד שהובא בגיליון 'המאיר') 
 :'לגבולםבנים 

לפני כשלושים שנה לערך נתבקש הרב דוד שוחט שליט"א 
יורק. הוא התלבט -להרצות בפני קבוצה של יהודים וגויים בניו

ולבסוף החליט  ?דים ולגוייםוליה איזה נושא יוכל להתאים
 לדבר על נושא הצדקה שהוא ערך אוניברסלי לכל בני האדם.

'ה קמצן קדוש' הוא פתח את הרצאתו בסיפור הידוע על 'יוסל
ואמר: בעיר קראקוב חי יהודי עשיר מאוד שהיה ידוע כקמצן 
גדול שלא היה מוכן לתרום לשום אדם ולשום ארגון כל שהוא. 
יתרה מזו, כאשר היה מגיע אליו אדם ומבקש צדקה הוא היה 
שואל אותו לשמו ולכתובתו ולבסוף היה מגרשו בביזיון ואומר 

 איש לא מקבל ממני תרומה?''כלום אינך יודע שאני קמצן? ו
לאחר פטירתו החליטו לקוברו בחלקה צדדית בבית העלמין 

ידועה כחלקה לנפטרים שהיו מוקעים חברתית בשל  השהיית
 מעשיהם הרעים.

בשבועות שלאחר ההלוויה החלו לפקוד את ביתו של רבי יום 
בעל ה'תוספות יום טוב' זיע"א עניים רבים כשבפי  -טוב ליפמן 
 ות לעזרה לקראת שבת קודש.כולם בקש

'כיצד הסתדרתם עד היום?' שאלם הרב ובפי כולם הייתה 
תשובה זהה 'האמת היא שבכל ליל שישי היינו מוצאים מתחת 
לדלת הכניסה מעטפה ובה סכום נכבד שהספיק לנו לצרכי 
השבת ולצרכי השבוע שאחריו... ואולם התמיכה הזו פסקה 

 רירה אלא לפנות לרב'.מלהגיע בפתאומיות ולכן אין לנו ב
כעת הוברר לרב שהנדיב המסתורי אינו אחר אלא אותו יוסל'ה 
הקמצן הידוע אשר כעת נתגלה כאיש חסד שכל חייו פעל ונדב 

 צדקות רבות כמתן בסתר.
הרב קיים עצרת זיכרון מרכזית בבית הכנסת הגדול ושם 
בנוכחות כל בני הקהילה ספד את יוסל'ה תוך שהוא מפרט את 

לבסוף פתחו את ארון הקודש ובקשו מיוסל'ה  .ו הכביריםמעשי
מחילה על שחשדו בו לשווא ועל הביזיון שנגרם לו בחייו 

 ובמותו.
יחד עם זאת הורה הרב לאנשי ה'חברא קדישא' כי עם פטירתו 

 הוא מבקש שיקברוהו סמוך לקברו של יוסל'ה וכך אכן נעשה.
פים עם סיום ההרצאה המרתקת ניגש אליו אחד המשתת

שהיה כומר נוצרי וביקש ממנו לחזור על הסיפור... הרב אמר 
לו שכעת הוא מאוד ממהר ואם הוא רוצה הוא מוזמן להגיע 

 אליו לבית המלון למחרת.
הכומר אכן הופיע בשעה היעודה והרב חזר בפניו על הסיפור... 
בזמן הסיפור התרוצץ הכומר הלוך ושוב כאשר הוא מהרהר 

ום הסיפור ניגש הכומר לרב ואמר לו בחוסר מנוחה. עם סי
'כבוד הרב, אני רוצה לומר לך שכפי הנראה אותו יוסל'ה קמצן 

 '...יקדוש בסיפור שסיפרת הוא אחד מאבות אבותי
הרב שוחט הופתע מן האמירה, שתק לרגע וענה 'לא יתכן... 

 הלא אתה גוי ויוסל'ה היה יהודי'...
 נולדתיומר ואמר ''רבי, כעת לי יש סיפור לספר לך' פתח הכ

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   רחל (רשל) בת נעימה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
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ויצא •  161  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כח, י) ויצא יעקב מבאר שבעע
לא היה צריך לכתוב אלא  –יעקב מבאר שבע כותב רש"י: "ויצא 

וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן 
הוא הודה הוא זיוה הוא  –המקום עושה רשם. שבזמן שהצדיק בעיר 

  ה פנה הדרה. פנה הודה פנה זיו –הדרה, יצא משם 
כשמתבוננים בדברי חז"ל על הרושם שהותירה יציאת יעקב מבאר 

לב לנקודה נפלאה: הרי יעקב אבינו לא היה רב שבע, ניתן לשים 
העיר ולא מגיד מישרים דמתא. הוא לא נתן שיחות ולא עורר על 
פרצות, אלא היה ישוב בפינתו סגור בד' אמותיו, שקוד על דלתי 
תורה בהסתגרות ובהצנע, כפי שמכנה אותו התורה "איש תם ישב 

א היה הודה אהלים". והנה אף על פי כן, התורה מעידה עליו שהו
  וזיוה והדרה של העיר באר שבע!

הרי שמסגרת השפעתו של הצדיק על סביבותיו, אינה נמדדת לפי 
רמת התערבותו בענינים ציבוריים, וגם לא בהתבלטותו על פני שאר 
אנשי מקומו. לפעמים הצדיק יכול להיות מסוגר בד' אמותיו, אך 

פרוסה השפעתו חורגת הרבה מעבר לגבולות מקומו ומצודתו 
  למרחקים, עד שהתורה מעידה בו שהוא הודה זיוה והדרה של העיר.

לישב באמצעות זאת את קושית העולם, מדוע  ושמעתי מתלמיד חכם
לא מוזכר לא אצל אברהם אבינו ולא אצל יצחק אבינו שיציאתם 

  עשתה רושם? 
אך אין הקושיא עומדת בעינה, לפי שאברהם ויצחק היו עשירים 

נה לרב ומכובדים בעיני אנשי מקומם, וגם עסקו כל גדולים בעלי מק
ימיהם בהרבצת תורה ובזכוי הרבים ובהחדרת אור האמונה בעולם, 
בודאי שיציאתם עושה רשם, ואין זה חידוש כלל, שחז"ל צריכים 

  להאיר את עינינו על כך.
אולם יעקב אבינו שהיה צפון וטמון באהלה של תורה, היה לנו 
לטעות ולחשוב שלא הורגש בעיר מבואו ומצאתו, והדבר לא השפיע 
כלל על בני המקום. מדגישה התורה ביעקב שאף יציאתו עשתה 
רשם, כי השפעתו של הצדיק על סביבותיו כאמור לא נמדדת לפי 

ורה השפעתו ניכרת על התערבותו בקהל, וגם כאשר ספון בחדרי ת
  כל תושבי המקום, וכל כניסה ויציאה משפיעה עליהם. פלאי פלאים!

הגאון רבי אליעזר עוזר שליט"א, ראש ישיבת לומז'ה בפתח  סיפר
תקוה, שבהיותו בחור בישיבת חברון בירושלים, נתעוררה אצלו 
קושיה עצונה במסכת פסחים, אשר הרעידה את כתלי בית המדרש 

ים. והנה, פגש את ידידו הגאון רבי שמואל גפן במשך כמה ימ
שליט"א, לימים מגדולי תלמידי החכמים בירושלים, וכאשר שטח 
לפניו את קושיתו, אמר לו: "הנה אני רגיל בכל מוצאי שבת להתפלל 

במוצאי שבת הקרובה,   אצל הגרי"ז מבריסק. הבא נא הצטרף אלי
  יתך העצומה". ואני אציג אותך בפני הרב ותרצה לפניו את קוש

מספר רבי אליעזר: "באותה שבת כמעט לא אכלתי ולא ישנתי. לא 
שיה, איך להציגה בפני הרב מבריסק, במה והסחתי דעת מן הק

להתחיל ובמה לסים. כל העת הרהרתי: אם יענה כך אמר לו כל וכך, 
  ואם יעורר כך אמר לו כך...

ידי רבי "והנה במוצאי שבת נגשתי לבית הרב בדחילו ורחימו. יד
  לי  שמואל גפן נגש עמי אל הרב, הציג אותי לפניו, ואמר לו שיש

  

  
שיה חזקה לשטוח לפני הרב. הרב הרים את עיניו הטהורות וק

והחודרות והביט בי כמצפה לשמוע מה בפי, אך אני בראותי את 
  מראה הוד פניו, לא אזרתי עז להוציא הגה מפי!... 

, ואז פתח הרב את פיו הקדוש "כך עמדתי לפניו כמה רגעים בשתיקה
ואמר: "נו..." לשמע דברו נסיתי להכריח את שפתי לנוע ולדבר, 
וללא הועיל... עד שהלכתי מלפניו בפחד ומורא בלא שהוצאתי מלה 

  מפי!..." 
הרי לנו דוגמא מועטת וזעירה מהקדושה שתלמידי חכמים וצדיקים 

ם עד כדי משרים סביבותם. חשים במחיצתם רוממות מיוחדת, פעמי
  (אצרתיהם אמלא)  שיתוק...

ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא 
  (כח, טז) ידעתי

ואנכי לא "ולכאורה יש להבין מדוע הוצרך יעקב אבינו להוסיף 
שמע מינה דרק עתה  ,הרי מדאמר אכן יש ה' במקום הזה ,"ידעתי
דאין מראין לו לאדם  :וי"ל עפ"י מה דאיתא בברכות נ"ה .נודע לו

אמר רבא תדע דלא מחווי ליה לאיניש לא  ,בחלום אלא מהרהורי לבו
ופירש"י דבר שלא  ,דיקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא

זה מה שאמר יעקב דוא"כ י"ל  .הורגל לראות ולא הרהר בו מעולם
שלא חשבתי על כך  "ואנכי לא ידעתי"אבינו דודאי החלום אמת דהא 

  )חנוכת התורה החדש(   .וא"כ זו הוכחה שהחלום אמת מקודם
  (לא, ב)וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום 
? מה ?למה יעקב כ"כ נבהל שפניו של לבן אינם כתמול שלשום

? מה יש??? אז הוא לא אמר לו בוקר טוב יפה..?? אז מה?? זה ?קרה
כבר התמודד מסתמא  כבר סיבה לשבור את הכלים?? יעקב אבינו הרי

  עם כל מיני הסלמות לא פחות קשות מזה?? אז מה קרה עכשיו??
אין בעיה..  התשובה היא: יעקב טען ללבן טענה כזו: אתה רמאי...?

גם אני יודע להיות רמאי... אחיו אני ברמאות... שנינו נשב מול 
השולחן וננהל מלחמה שקטה מתחת השולחן... אתה תעקוץ אותי 

אבל שישאר ן ואני אחזיר לך בחזרה מתחת השולחן מתחת השולח
כל זמן שזה זה קודים ושפה שרק אנחנו מבינים אותה!!!  בינינו!!!

אני יודע איך להסתדר עם אנשים רמאים  ככה אין בעיה!!!
יום אחד רואה יעקב  והנה!!!שכמותך... אבל אין איש עמנו... 

וצאת את השפן ה הופה!!!שהבנים של לבן פתאום נכנסו לסיפור... 
ברגע  עד כאן!!! זה כבר לא בא בחשבון!מתחת השולחן...?? 

שאתה מתחיל לשתף את הבנים שלך בכל הטריקים שאתה עושה 
לי... והטריקים שאני נאלץ להחזיר לך... זאת אומרת: ברגע שהבנים 
שלך נכנסים לתמונה.. זה עניין של ימים עד שהבנים שלי נכנסים 

אני לא מעוניין ללמד  לי זה גבול אדום!!!זהו!!!! אצלתמונה... 
את הבנים שלי את הקומבינות ואת כל הטריקים שאני נאלץ לעשות 
כדי לשרוד מולך... כל זמן שזה נשאר ביני לבינך... אז אני נאלץ 
לדבר איתך בשפה שרק אתה מבין... בבקשה... אבל אם הילדים שלי 

ץ לעשות בשביל יאלצו להיות מעורבים בכל הקומבינות שאני נאל
למדו לשונם דבר  זה לא בשביל החינוך שלי!!!!להסתדר איתך... 

   (אז נדברו)   שקר זה לא אצלי... מחר אנחנו בורחים מפה...
  

                                    

  פה מוזכר קרח בפרשה זו?אי
אברהם  –אברהם ומחלת; אב ובנו  –אברהם ועשיו; סב ונכדתו  –כולל את הקרובים הבאים סב ונכדו כח ט) (הפסוק האחרון בפרשה  : הקודמת תשובה לחידה

            נביות ומחלת. –ישמעאל ועשיו; אח ואחות  –עשיו ומחלת; חם וחתן  –ישמעאל ועשיו; בעל ואישה  –וישמעאל; דוד ואחיין 
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
  הילדים הקטנים היו קמים לילה כן, ולילה לאא

ו את "ל לסעוד אתורי ורבי המשגיח הרב דב יפה זצוקמ "א לפני מעט יותר מעשר שנים הזמין אותיים אריה וינברג שליטסיפר הרב חי
י כתלמיד אוהב ומעריץ ואנ ?'ים אריה האם יש משהו שרצית לשאולהמלך ביין, פנה אלי המשגיח ואמר לי 'חי סעודת הפורים. כטוב לב

  .רוצה לקבל אישור או הכחשה לסיפורלספרו בפני הרב ובפני הרבנית והייתי  , שהייתי רוצהברשותי סיפור , כן. ישלרבו עניתי
. שנאלצו להגיע בשל כך לדין ורעייתו, התגלה ביניהם ויכוח , לפני כמה עשורים, כמה שנים לאחר נישואיו של המשגיחוהתחלתי לספר

המשגיח בבחרותו בישיבת חברון.  . ששימש לה כאב חורג ושימש גם כרבו של"לון כהן זצ, הגאון רבי אהרהרבנית תורה בפני הדוד של
"ל טען שהוא רוצה ' דוב זצוקהמשגיח ר .ם בלילה לתינוקותו ויכוח מי יקובוכים יש לנ וכה הרצו הם טענותיהם, כל לילה כשהתינוקות

ת תוכלי אטפל בהם וא , אז בערב כשאני חוזר ראוי שאניעם הילדים כל היום, את כל היום לא בבית . טענתו בפיו, אנילקום ולטפל בהם
 , שהוא כל היום יושב ולומד בישיבה ועסקו עם בחורים ובתורה והיאזאת טענה ! הרבנית רבקה תחי' לעומתלנוח ככה זה שותפות מלאה

ה אלא שניהם כל לילה הם לא מגיעים לעמק השוו רוצה שיהיה לו כח ביום להמשיך בעבודת הקודש ולא מסכימה שהוא יקום. וככה
לילה אחד את קמה לילה  ,ו. מהיום, אתם עושים תורנות, חושב מעט ופוסק את פסיקתטענותשומע את ה "לן זצ. רבי אהרון כהקמים

והמשגיח המשיך לישון, כמו  , התינוקות בכו והיא קמההרבנית, בלילה שהיה תורה של הכול היה טוב ויפה אחד המשגיח יקום. פשרה.
 , אוי ואבוי, הוא לא עומד בהסכם! המשגיחפתאום בשעון הוא רואה שכבר בוקר בהסכם. בלילה לאחר מכן כשהגיע תורו של המשגיח

. פשוט התינוקות לא מהם לא קםהרבנית מכחישה שהיא קמה, אף אחד  ו.למה לא העירה אותו כשהתינוקות בכניגש אל הרבנית לברר 
. בלילה שלו מעולם לא הילדים בכו והיא הייתה קמה , מאז במשך שנים עד שגדלו הילדים, בתור שלה! אבל זה לא נגמרו לילהבאות ובכ

 ת הרב והרבנית האם הסיפור נכון?! עונה לי, שאלתי אסיימתי את הסיפור !דרש לטפל בהם בלילהלא נ בכו הילדים! מעולם הוא
נית לעומת זו קמה ממקומה, הרב לגמד את האירוע. , זה לא שהם לא בכו בלילה הם פשוט לא קמו. ככה בענוותנותו מנסההמשגיח
נוהג! תבינו איך  וג! ובלילות שלי עולם כמנהשנים בלילות שלו היתה דממה בבית ! במשךהיה , זה היה! בדיוק ככה זה, ואומרתמזדעקת

  (ווי העמודים)   בשמיים מחשיבים את התורה של בעלי!

  
  

לו את הכלי  מאות שקל, אלא שהמוכר, שהיה ידיד של הקונה, עשה לו הנחה גדולה, ומכר אחד קנה כלי ששויו ארבע: שאלה                     
לו את הכלי כראוי, אלא שתוך כדי עטיפה נפל הכלי מיד המוכר ונשבר. המוכר  במאתים שקלים. הקונה עשה קנין, ושילם, וביקש מהמוכר שיעטוף

ים שקלים ששילם, אבל הקונה תובע ארבע מאות שקלים, כיון שזה הוא שוויו של הכלי, שהרי קיבל מתנה מאתים שקלים. מי רוצה לשלם לקונה מאת
  צודק בטענתו?

הנה דבר ברור שהכלי שוה כפי מחירו האמיתי, ולא כפי ההנחה, ואם אחר הזיקו, בודאי חייב לשלם לו כפי מחירו ולא כפי שקנה, וכי אם  תשובה:
  בל במתנה כלי  ואחר הזיקו יהיה פטור מלשלם, אם כן מה ההבדל בין חצי מתנה למתנה גמורה.מישהו קי

דהנה סביר להניח, שלא  אבל מ"מ לאחר עיון בדבר נראה, שא"א להוציא ממון מהמוכר יותר ממה ששילם על הדבר הנקנה, ואפילו על זה אני מסתפק.
טיפת כלים למכירה, אלא שגגה היה בדבר, וכבר כתבנו בכמה מקומות בשם הראשונים והרבה שבר המוכר את הכלי בפשיעה, שהרי הוא רגיל בע

פוסקים, שא"א להוציא ממון נגד שיטת הרמב"ן, דסובר שאדם המזיק אינו חייב באונס אלא כשאינו עושה זאת ברשות, אבל העושה מלאכה לבעל 
כדין שומר, שאם עושה בזכר, אינו פטור אלא אם הזיק באונס, ואם עושה בחינם, אינו חייב  הבית, או עשוה לו טובה וכדו', אינו חייב באונס, אלא דינו

יש  אלא אם הזיק בפשיעה. ובנידון דידן לכאורה הוא עושה בשכר, ודבר בשגגה ולא באונס וחייב. אבל באמת, כיון שהפחית לקונה עד מחצית דמיו,
ן שאינו מרויח כלל, שהרי היה יכול למכור לאחר במחיר מלא, ולאור זה יש לדונו כעושה בחינם לומר, שמוכר לו בדמי עלות, ועוד פחות מזה, ויתכ

  שאינו חייב לרמב"ן אלא במזיק בפשיעה, וכיון שיש להסתפק בזה אם הרויח או לא, ראוי לפשר ביניהם ולשלם מחצית, ולא יותר.
א מחל לו על מחצית התשלום אלא לאור ידידותו. וכאשר נתבאר שאינו ידיד. שהרי ועוד טעם נראה שאין לחייבו יותר ממחצית. דהנה, גלוי וידוע של

 תובע דבר שאין הדעת סובלתו, שהרי המוכר מחל לו, ועשה לו טובה לתת לו במחצית התשלום בדבר שיכול למכור לאחר, ועל הדבר בעצמו שנתן לו
ה מורה בעליל על לב רע וכפיות טובה, שהיא המידה המאוסה לפניו יתברך, וכאשר בחצי מתנה, הוא כנגדו אינו מוחל לו, ותובע ממנו תשלום מלא, ז

 נתברר שאינו ידידו אלא להפך, הרי ברור שהיתה כאן מחילה בטעות, ופסק הרמ"א (חו"מ רמא,ב) דמחילה בטעות לא הוי מחילה אפילו עשה קנין.
על דבר העבר, ולא על דבר העתידי, מ"מ, המדקדק בדבריו יראה שהוא דיבר אלא  ואע"פ שכתב בפתחי תשובה (שם, ז) שלא אמרינן מחילה בטעות

 מדבר חדש שנולד, כמו שכתב שם, שאם מחל לעני ונעשה לאחר מכן עשיר, אבל כאן, הרי נתברר למפרע שאינו ידידו, אלא שונא שלו, שתובע ממנו
ב לו כל מלא התשלום, לכן, אם מחזיר לו החצי שנתן, יצא ידי חובה, ואינו דבר כזה, לפיכך אנן סהדי דמחילה בטעות הוא, לפיכך בטלה מחילתו וחיי

 ותר.יכול לתבוע יותר. ואפילו אם יש להסתפק בסברא זו, בודאי אין להוציא ממון נגד סברא זו, ובהצטרף שתי הטעמים, הם מספיקים שלא לחייבו י
מכר  העולה מזה: קנה כלי בהנחה גדולה, והמוכר שברו בשגגה, אינו יכול לתבוע יותר ממה ששילם: א. שהמוכר עובד לקונה, ויתכן שעובד בחינם כי

  הרה"ג יצחק בירך דסקל שליט"א)(   בהנחה גדולה, ולפי הרמב"ן פטור. ב. ההנחה שעשה היא מחילה בטעות, כיון שנתברר שאינו ידידו, אלא כפוי טובה.
                            

דלתות. דלת אחת מובילה לחדר שעולה בלהבות. דלת שנייה  3אתה נמצא במסדרון עם                   
מובילה לחדר קפוא עם רצפת קרח, ומעבר לדלת השלישית תמצא קבוצת זאבים שלא אכלו במשך שנה. 

  ?אתה חייב להיכנס לאחד מהחדרים. באיזה חדר תבחר כדי להישאר בחיים
  נ"יאלעזר הרשלר  שם הזוכה:   .י שינצח הוא בעל הסוס האיטי יותרהשכן המליץ להם להחליף סוסים אחד עם השני, כך שמהשבועית:  תשובה לחידה

  

  גרינוולד להולדת הבן הנכד    משפחת וורמסר להולדת הבת –משפחות לוי     להולדת הבן הנכד (גני הדר) הלר –משפחות רויך  : מרכז העיר

  משפחת כהן לאירוסי הבן       לעול תורה ומצוותהנכד להכנס הבן  יק'פומרנצ-משפחות בוימל    טובין להולדת הבן הנכד–משפחות מנדלסון

  להולדת הבן הנכד (מרכז העיר) איזנשטיין –משפחות הורברג          משפחת הקלמן לאירוסי הבת    : גני הדר         משפחת גורן להולדת הבן

בן לעול תורה ומצוות  משפחת צויבל להכנס ה       משפחת אקרמן להכנס הבן לעול תורה ומצוות  משפחת דביר להכנס הבן לעול תורה ומצוות   
  הולדת הבן הנכד       משפחת דיקשטין לאירוסי הבתרוזנברג ל- משפחות קופרשטוק         לעול תורה ומצוותהנכד ת פופוביץ להכנס הבן ומשפח

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
 בישיבת חול ללימודי ליום שעתיים לקבוע רוסיא מלכות גזרה תרנ״ב שנת בחורף
 תסרב הישיבה הנהלת אם, מסגר על הישיבה את לסגור ואיימו.המפוארה וולוזין

 עליו לקבל רצה לא זצ״ל הנצי״ב הגאון הישיבה ראש. הממשלה דרישת מלמלאות
 המשתתפים רוב. הדור גדולי מיוחדת לאסיפה וכנס הגדולה האחריות את בעצמו

. ההסגר סכנת הסר למען חול לימודי להנהיג, במיעוטו הרע את לבחור דעתם חוו
 לחייו על בדמעות. זצ״ל יק'סולוביצ הלוי רי״ד הגאון הר״מ דעת היתה כן לא אבל

 במעוז להחזיק אנו מחוייבים אמנם אם כי, התורה ע״פ החלטתו ברבים הודיע
 שהתוו הדרך ע״פ רק אבל, יבוא לדור התורה ולמסור תלמידים להעמיד, התורה

 מוטלת האחריות אין חדשים ובאופנים בדרכים אבל. הדורות מאורי אבותינו לנו
 לסגור החליט וכה, הצלנו נפשנו את ואנו שלו את ויעשה התורה נותן יבוא, עלינו
 את סיים חיים והחפץ.מזה״ אתכם יגרש גרש ״כלה לסדר תרנ״ב בשנת הישיבה את

 גאוני של תורה דעת הגיעה היכן עד וראה בוא: השכל במוסר, הזה המעשה ספור
 התורה ח״ו היתה, וולוזין בישיבת חול לימודי להנהיג אז הסכימו לו. העבר דור

 בלימודי ביום שעות בשתי פותח, יצה״ר של דרכו כך הלא כי, מדורנו משתכחת
 מכיון אבל... קודש ללימודי ביום שעות שתי רק לבסוף משאיר אשר עד, חול

 נתיבים התורה לה מצאה אז, כלל להתפשר ולא, ברזל כעמוד לעמוד שהחליט
 לימודיבלא, ופולין ליטא מערי בכמה ישיבות ונפתחו, אחרים במקומות ושבילים

, מכאן סותמו אתה אם, המעיין דרך כן כי, בדורנו התורה מבצרי לבסוף ונעשו, חול
 שבת( חז״ל אמרו זה ובכגון. שם דרך מימיו את ומפכה אחר ממקום דרך לו פורץ

 )למלךמעשי– חיים חפץ.(קיומה זהו ובטולה, ששברת כחך יישר, שברת אשר )ע״ט

 
 מרן חמימורי אצל המופלאים המעשים אחד:א"שליט זילברשטיין יצחק רבי סיפר
 הכניסו לא שכמעט במצב כבר היה מרן כאשר התרחש זצ״ל אלישיב שלום יוסף רבי
 מתדפק היום ויהי.פנימה הקודש אל לחדור הורשו לא המקורבים וגם, אנשים אליו
 לו מלאו שזה־עתה הקטן בנו ולצידו, דבר לכל כחרדי נראה שהיה יהודי הדלת על
 ביקש', הילד של פאותיו את יגזוז אלישיב הרב שמרן רוצה ׳אני. שנים 3

, בטוב חש אינו שהרב ואמרו, הכניסה אפשרות את לחלוטין שללו המקורבים.האיש
 מרן של לאוזניו הגיעו התחנונים, והנה. מהדלת מש ולא, והתחנן התחנן האיש אבל
 התברר ואז. ובנו האב את להכניס הורה, לילד פאות בגזיזת שמדובר וכששמע, זצ״ל
 מדי שקנה למהדרין׳ ׳גוי שנים כמה לפני עד היה הלזה החרדי היהודי.מדהים פרט
 של האציליות הנהגותיו את ובראותו, הגרי״ש מרן של חמצו את הפסח לפני שנה
 ושס״ה רמ״ח בכל ליהודי ולהפוך להתגייר מסוים בשלב החליט, אלישיב הרב
 )נפשי ברכי(.שלו

 
 שחזר מרהיב מחזה זה היה. הישיש חותנו את להפליא כיבד זצ״ל צדקה יהודה רבי

 רבי ממשיך הסעודה סיום אחרי ,בשבתו שבת מדי בחייו האחרונה בתקופה ונשנה
 מזוקן כבדו ועיניו השיבה בעומק אז היה שכבר - סלימן ר׳ חמיו אצל ויושב יהודה

 עבור. לבבו את להרנין כדי, ובהערצה בכבוד, ארוכה שעה במשך עמו ומשוחח -
 אדם ו״חייב זקן״ פני ״והדרת מקיימין כיצד: לדוגמא שעור כעין זה היה הבית בני

 )ליהודה וזאת(.ההידור בתכלית חמיו״ בכבוד
 

 מספר) שוויץ(מלוגאנו זצ׳׳ל ארלנגר חיים ר׳ של לזכרו שיצא החיים״ ״בצרור בקובץ
 הכנסו בעת לו שנאמרו אב כיבוד למצות בהקשר, אביו של הנפלאים דבריו על בנו
 לי וקרא מהחדר יצא, בחדרו סגור ואבא, מצוה בר שנעשיתי בלילה:המצוות לגיל

 אותנו מברך שהיה בשעה כמו, הנורא במחזה נראה והיה, אחריו הדלת וסגר פנימה
 מתנה לך לתת רוצה הנני! יקירי ״בני: לי ואמר. מפסקת סעודה אחר יוה״כ בערב
 של נוספת מצוה לך תהיה, חייך ימי כל ותקיים שתעשה מצוה כל, החיים לכל

 בעל וצדיק הגאון על ומספרים.כפולות מצוותיך יהיו שתמיד תזכה ובזה, אב כיבוד
 מצות ולשם, המצוה לשם אמר מצוה קיום כל שלפני זצ״ל העבודה״ ושרש ״יסוד
 להנותם ואם אב כיבוד מצות גם מקיים הוא שעושה מצוה שבכל. ואם אב כיבוד
  )קדושים ודעת טעם(העליון בעולם

 
 כיצד למרן המלמד שאל החזון איש זצ"ל מרן אצל תים"הת תלמידי מבחינות באחת
 וכדי א"החזו מרן של פניו לעבר הופנו הנערים כל עיני? שהגיע למה להגיע זכה

 )ד"ח איש מעשה( !ומורים הורים כיבוד בזכות:השיב לחנכם

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ֵאר ַיֲעֹקב ַוּיֵֵצא ַבע ִמּבְ , חרנה וילך אלא לכתוב צריך היה ״לא: ָחָרָנה ַוּיֵֶלךְ  ׁשָ
 שבזמן, רושם עושה המקום מן צדיק שיציאת מגיד אלא, יציאתו הזכיר ולמה

 זיוה פנה הודה פנה משם יצא, הדרה הוא זיוה הוא הודה הוא בעירשהצדיק
 ״יציאת שפתח שכיון, רש״י בלשון קצת תמוה ולכאורה). רש״י. (הדרה״ פנה
 עושה דהיציאה, מיד ולסיים להשלים לו היו, רושם״ עושה המקום מן צדיק
 ישיבת של בענין להאריך לו ולמה, והדרה״ זיוה פנה הודה ״שפנה מאחר רושם
 את רואים שאנו בזמן דהנה לומר יש אך? וזיוה הודה היא שזו, בעיר הצדיק
 למה בירור על לידע אפשר אי וכבוד בפאר ממלכתו כיסא על יושב ומורה הרב
 או, העיר של והדרה וזיוה הודה באמת שהוא מטעם שזהו או, שם יושב הוא
 מחמת ממלכתו כיסא על הושיבהו זרוע בעלי ושאר וידידיו משפחתו שבני

 במנוחה שיושב בזמן רק זהו והנה. הקהילה אנשי בו שיתרצו מבלי עצמם נגיעות
 בזמן וזהו, הבוחן כור עליו לשום שיוכלו הנכון הזמן מגיע אכן אבל, ושלוה
 של והדרה וזיוה הודה שפנה בחוש מורגש אז שאם, העיר את עוזב שהוא
 אנשי כל אצל ולתפארת ולכבוד לחן היה שהוא מובהק סימן זהו אכן אז העיר
 אזי, אז עד כמו נשארים המה וההדר והזיו ההוד אם אבל, הטוב ברצונם העיר
 להשמיענו רש״י שרצה וזהו. העיר לאנשי רוח למורת רק היה שלא סימן הוא

 ומנין, הדרה״ הוא זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק ״שבזמן, לשונו באריכות
 פנה זיוה פנה הודה פנה משם ״כשיצא אם רק זהו, בוודאות כן לומר תיקח

 )החדש המשולש חוט(                                       .             הדרה״

ח ּקַ קֹום ֵמַאְבֵני ַוּיִ ם ַהּמָ ׂשֶ  מכן ולאחר המקום מאבני כתוב בתחילה: ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוּיָ
 אומרת זאת, זו עם זו רבות האבנים התחילו שבתחילה לפי, האבן את ויקח
 הוא ברוך הקדוש עשאן מיד, יניח עלי אומרת וזאת ראשו את צדיק יניח עלי
 האבנים שכל אבינו ליעקב נס נעשה כבר אם העולם שואלים).רש״י. (אחת אבן

 שיהפך גמור נס נעשה לא מדוע ראשו את הצדיק שיניח בכדי אחת לאבן נעשו
 אחת לאבן נעשו שהאבנים שמכיון רואים מכאן אלא? לו נוח גם שיהיה לכרית

  .גמורה טובה תצא לא שממריבה לכרית להפך זכו לא לכן מריבה ידי על
 )א"הגר בשם(

יַקץ ָנתוֹ  ַיֲעֹקב ַוּיִ ְ קֹום' ה ֵישׁ  ָאֵכן ַוּיֹאֶמר ִמׁשּ ּמָ י לֹא ְוָאֹנִכי ַהּזֶה ּבַ  חלם כאשר: ָיָדְעּתִ
 לבו מהרהורי הם באים אלא, אמת חלום זה אין שמא חשש, חלומו את יעקב
 אמנם, ביום אלו בדברים הרהר אם לראות מחשבותיו אחר וחקר בדק לכן, ביום

 שער שזה לו ואמר ההוא המקום אדם לו הראה לא שמעולם, מצא ולא פשפש
 ֵישׁ  ָאֵכן שאמר וזה. השמים מן וחזיון אמיתי חלום שהוא מוכח כן אם, השמים

קֹום' ה ּמָ י לֹא ְוָאֹנִכי והראיה, דיומא הרהורי ולא הוא ונכון אמת,ַהּזֶה ּבַ  עד ָיָדְעּתִ
 על מראה שהוא כרחך ועל, ביום בזה מהרהר שאהיה, הזה המקום מן הנה

 )שמואל באר(                                       .           אמת של נבואה

י טֹוב ָלָבן ַוּיֹאֶמר ּתִ י ָלךְ  ֹאָתהּ  ּתִ ּתִ  יאמר הרשע שלבן היתכן: ַאֵחר ְלִאישׁ  ֹאָתהּ  ִמּתִ
 רשע שום והלא, אחר לאיש מאשר לאשה לך בתי את לתת לי שטוב ליעקב

 זה במקרה כן אם ומדוע, ומצוות תורה שומר לאדם בתו את לתת יסכים לא
 הוא הביאור אלא? הרשע עשו ולא לאשה בתו את ישא שיעקב מעדיף לבן
 היא אם ואפילו, צדקת בתי הלא: וחשב, רשעות מתוך לבן אמר זאת שכל

 שהוא, יעקב עם שתתחתן עדיף כן ואם, לצדיק אותו תהפוך, לרשע תינשא
  )שיק מהר״ם חידושי(         . בעולם צדיק פחות שיהיה לי ירוח ובכך, צדיק ממילא

ב ׁשָ ֲעֹקב: ִלְמֹקֽמוֹ  ָלָבן ַוּיָ ֽ עוּ  ְלַדְרּכוֹ  ָהַלךְ  ְויַ ְפּגְ ּיִ  לספר הכתוב בא:וקיםֱאלֹ  ַמְלֲאֵכי בוֹ -ַוֽ
 קדוש איש עם השהיה מעצם בדרגה להתעלות צריך היה שהרי, לבן של בגנותו
 הלך אך, זאת ובכל, מה במידת ממעשיו להתבשם לו והיה, אבינו כיעקב וחכם
, במידות אם בדעות אם, השפל למעמדו הראשון למקומו לבן שב, יעקב מעמו
 ״לדרכו״ אם כי נאמר לא למקומו לדרכו״ הלך ״יעקב אך.ממון וחומד רמאי
 ועולים הולכים אלא, אחד במקום עומדים אינם אשר צדיקים של לדרכם והיינו

 כמו, ליום מיום מעלה ומוסיפים ויותר יותר גבוהות למדרגות הראשון ממקומם
, הבא בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין חכמים תלמידי חז״ל שאמרו
 כחוסר חז״ל ביטאו אותה אשר מתמדת עליה של במצב נמצאים תמיד דהיינו
 )אורות טללי -חכמה משך( .קים״ואל מלאכי בו ״ויפגעו נעלה למצב הגיע ומיד מנוחה

      

אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

 בס"ד  
 ויצא

 210:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

 )המאירי( .יעוץ צריך שבחכמים החכם                                    
                                            )  יונה רבינו( .דעתו חסרון על היא עדות, לחברו בז שהוא מי                   

 )יונה רבינו(. שבהם טובה מעלה כל על אדם בני ומכבדים מפארים הצדיקים         

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 אשה היתה ה"ע רחל מרת הרבנית אמו על ל"זצ מטשעבין הגאון מרן סיפר
 בת עם מבניה לאחד שידוך פעם שדיברו בעת. לימודים לשון ובעלת חכמה
 אותו לשלוח שיוכל כדי הבחור תמונת לו שיתנו השדכן ביקש, אחרת עיר

הצורה לתת במקומנו כן יעשה לא" ואמרה הרבנית סירבה. המדובר להצד
  ")הבכירה לפני הצעירה לתת במקומנו כן יעשה לא" הפסוק מלשון("הבחורה לפני

 )חמדתי בצילו(
 
 
 

של כתיבת ספר תורה   עשה מצות על ברכה חכמים תיקנו לאהטעם למה 
 בשם) נד וסי׳ נב סי אורח חיים( בשו״ת סופר החתם כתב תורה ספר כתיבת
לה יש אלא, אחת בבת אותה מקיימין שאין מצוה שהוא שכיון, אחד חכם
יארע שמא לחוש ויש, תורה הספר גמר עד הכתיבה מתחילת ארוך זמן משך

ח״ו ותהיה, גמר לידי לעולם יבא ולא הכתיבה כדי תוך תורה בספר קלקול
 .הכתיבה התחלת קודם ברכה לתקן אפשר אי לפיכך, לבטלה ברכה

 
 
 
 

ויאמינו ישראל לעם הגדולה האמונה באה מצרים סייבנ האלוקית בהתגלות
שמחה ר׳ מרן הרה״צ כדברי, אמונה ויש אמונה יש אבל. עבדו ובמשה בה׳
ואמונה, חקירה עפ״י אמונה, סוגים שני יש באמונה כי: שאמר זצ״ל מקלם זיסל

 טעם מעולם טעם שלא איש:  נפלא ציור זה על ואמר. המציאות מתוך בחוש
 המשביע. הוא שהלחם - החקירה דרך על לו ומברר פילוסוף אליו ובא לחם
 ולבררבהוכחות שני פילוסוף אח״כ לבוא יכול שעה באותה, אדם של נפשו את

היה אחד אם אבל. משביע אינו שהלחם ־ ההיפך את החקירה עפ״י ברורות
כך אחר יבואו אם אפילו ־־ לשובע לבו את וסעד שביעה כדי לחם ואכל רעב
 משביע שאינו דבר הוא שהלחם החקירה עפ״י לו ויבררו פילוסופים מאה

 הוא לחם כי, והמציאות החוש, הנסיון מן לו ברור שכבר אחרי, מהם יתלוצצו
וחקירות הפילוסופיות יתר כל תועילנה ולא ־ האדם את ומשביע הזן דבר
אמר— אמונה הדברבעניני כך. בחוש והרגיש שראה ממה אחרת לו לברר
החקירה עפ״י אמונתו שלמד מפני בה׳ יאמין אחד אם - מקלם זצ״ל הסבא
זה מאמין נקרא מי. פיה על החקירה את לו שיהפך אחר חוקר לבוא יוכל

עד השתלמה אמונתו אם  אחזה״ ״מבשרי מציאותית, חושית היא שאמונתו
 הוא, לה׳ עי״ז ומתקרב המצוות מקיים, תורה לומד שכשהוא ־ כזו למדרגה
התורה מלמוד כשמתרפה ח״ו ולהיפך - עילאית נפשית חיות בעצמו מרגיש
עד מנוחה מחוסר והוא, בנפשו וערטילאיות ריקניות מרגיש הוא המצוות וקיום
 מוחשית היא כי, להכחישה יוכל לא בעולם אדם שום כזו אמונה - דרכיו שיתקן
בקריעת ישראל בני הגיעו, בחוש אמונה זו ולאמונה. המציאות מתוך וגדלה

 )מוסר דרכי(הגדולה״ היד את ישראל ״וירא. סוף ים
 
 

 שאכל לאחר שעות משש יותר שוהה אדם אם שאפילו יתכן איך שאלה:

 ?חלב לאכול לו אסור.  שיניו בין בשר אין וגם, בשר

 או המזון ברכת בירך לא ועדין, בסעודה הבשר את אכל אם תשובה:

 )ט"פ' סי ד"יו(.אחרת סעודה נקראת שאז, אחרונה ברכה

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ֶכם ְקחוּ  ָבִרים ִעּמָ ) קדיש אמירת מענין נפלא מעשה בזה מובא:'ה ֶאל ְוׁשּובוּ  ּדְ
 זצ״ל זוננפלדרבי חיים  של מפיו סלוטקי אהרון ר׳ המקובלים זקן ששמעו כפי
 ובעלת מכובדת אשה:היה כך שהיה ומעשה, סופר״ ה״כתב בישיבת שלמד בעת
, לישיבה הגונה תרומה בפעם פעם מדי להביא רבות שנים במשך נוהגת היתה, מבוסס עסק

 קדיש שיגיד מי שאין גלמודות נשמות אותן לעילוי תמידי קדיש בישיבה שיגידו בתנאי
 הסתלק לימים.אלו נשמות לטובת קדיש שאמר מיוחד בחור העמידה והישיבה, אחריהן
 פטירתו פגעה, איתה ביחד העסק את ניהל שהוא ומכיון; אשה אותה של בעלה לעולמו
 וברבות והחמיר הלך האשה של הכלכלי מצבה. כליל שנסגר עד והלך שנצטמק, בעסק
 את האשה נשאה? מנלן וכסף, לפרקן בנותיה שתי הגיעו כאשר, נוסף עול עליה נפל הימים
 והכאיב ביותר עליה מר היה וליבה לוותר יכלה לא אחד דבר על, אולם,. בדומיה סבלה
 למטרה הקצבתה את שהפסיקה אחרי, להתבטל שעלול הקדיש שמירת ענין, וזהו, מאד אותה

 גם להמשיך תאות שהישיבה בקשתה את ושטחה הישיבה להנהלת עלתה נפשה במר.זו
 לתמוך ותחזור גבולה את ד׳ שירחיב עד, גלמודות נשמות לעילוי הקדיש שמירת את הלאה

, זו אלמנה של נפשה וצדקת ליבה מתום הישיבה ראשי מאד נתרגשו.כמקודם בישיבה
 מילאה זו הבטחה. כה עד כמו הקדיש אמירת את לשמור מבוקשה את למלאות והבטיחוה

 הישיבה מראשי נפרדה, הנוגות מעיניה מנצנץ אושר של וכשברק, קץ אין אושרנפשה את
 בנותיה שתי מצב ואפילו;היא מצבה כך כל עליה העיק לא שוב מעתה. לדרכה ללכת ופנתה
 שלא כמעט לה הובטח גלמודות לנשמות הקדיש שענין מרגע כי. לפרקן מזמן בבר שהגיעו

 היתומים אבי בה׳ מבטחה שמה, בנותיה שתי ובענין. הקב״ה של בעולמו כלום לה חסר
. לשלום וברכה פנים הדרת בעל ישיש יהודי למולה בא לרחוב בצאתה..אלמנות ודיין

 גדלה הפתעתה. לה מוכר הבלתי הזקן של הלבבית הפנים מהסברת האשה הופתעה
 במצבה התעניינות תוך לבבית בשיחה איתה ונכנס אליה התקרב שהזקן בעת, שבעתיים

 המשוער הסכום ״מהו- גורלה מר את לפניו ושטחה קשות האשה נאנחה.בנותיה ובמצב
,? לדעת לכבודו חשוב מה ״לשם.הזקן שאל -? בנותיך״ של נישואיהן להוצאות לך הדרוש
 לבנק הוראה ורשם נייר גליון הזקן שלף. המשוער בסכום ונקבה בתמהון האשה השיבה
 משאלתו את הביע חתימתו את שם בטרם אולם. שנקבה הסכום את לאשה לשלם המקומי
 עיניהם במו שיראו עדים בנוכחות חתימתו שתהא רצוי מאד רציני בסכום ומדובר שהיות
 ממה ומופתעת נרגשת.ידם בחתימת זאת ויאשרו, ההמחאה על אישית חותם כשהוא

, הזקן אותם משראה. אליה להילוות בחורים משני ובקשה הישיבה לאולם עלתה, שהתרחש
 ביקש בטחון וליתר; התשלום הוראת על חתימתו את שם שהוא איך שיתבוננו להם הציע
 הסכום על ההמחאה את במוסרו. ולדוגמא למזכרת חתימתו את עליה ורשם ניר פיסת מהם

 נראה הענין כל.בבוקר למחרת ההמחאה את לפדות שתלך לה הורה, האשה לידי הנכבד
; פנים כך כל לה להסביר מוכר הבלתי הזר הזקן ראה מה. ומוזר תמוה ההמומה לאשה

 למחרת נזדרזה אעפ״כ. בנותיה שתי השאת הוצאות כיסוי כדי עד, בזה לב רוחב ולהראות
 בה תקע, ההמחאה את הבנק פקיד כשבחן. מזלה את דופק בלב ולנסות הבנק אל לסור

 סימני הבעת תוך. ומשתהה נבוך וכולו ופעמיים פעם מסתכל, תוהה מבט המגישה ובאשה
 ענין. בעליו גם שהיה הבנק למנהל ההמחאה עם נכנס והוא, להמתין מהאשה ביקש מבוכה

 את שהגישה האשה את לראות ביקש, הבנק מנהל של רוחו ששבה אחרי.מרמה מעשה עם
 ״רק -. ההמחאה את קבלה וכיצד אימתי, שאלה בבהילות בהכנסה. לפירעון ההמחאה
 היכולים ישיבה בחורי שני אפילו וישנם, פנים הדרת בעל מכובד מיהודי קבלתיו אתמול
. כמתנצלת האשה ענתה - ההמחאה״ על חתם ההוראה שכותב איך שראו, כעדים לשמש
 אזהה ״בודאי. המנהל שאל - בתמונה״ אותו לך אראה אם האיש את לזהות תוכלי ״האם
 להביא המנהל הורה.ענתה - אותו״ לזהות יוכלו הבחורים שני שגם ספק כל לי ואין, אותו
 ללא הצביעה, האשה בפני התמונה וכשהוצגה, המנוח אביו של דיוקנו תמונת את לפניו
 ושיחרר ההמחאה את לפרוע המנהל ציוה. ההמחאה את לה שנתן האיש כעל עליו היסוס

 שהתחוללה המוזרה הפרשה פשר את לנוכחים המנהל סיפר, עזבה שהאשה אחרי.האשה את
 עשר לפני לעולמו שהלך אביו אלא אינו, לאשה ההמחאה את שמסר האיש -. עיניהם לנגד
 שסרת שמאז, לך ״דע: הלשון בזו לו ואמר בחלום אביו הופיע זה שלפני בלילה. שנים
, מנוחה נשמתי מצאה לא, הקדיש את לשמור והפסקת נכרית עם והתחתנת הישרה מדרך

 וזכותי, אחריהן קדיש אומרים שאין לנשמות קדיש להגיד וצוותה אלמונית אשה שבאה עד
. לנשמתי רוח ונחת עילוי גרם האשה פקודת לפי בישיבה שאמרו הזה שהקדיש ליעמדה
 שתי נישואי הוצאות לכיסוי לה שמסרתי המחאה עם שלך בבנק בבוקר מחר תופיע זואשה

 אולם. הענין לכל שלעגה לאשתי סיפרתיו, מהחלום נפעם בבוקר כשקמתי. בנותיה״
 זוננפלד חיים רבי וסיים.היה אמת החלום שאכן לי נתאמת ההמחאה עם האשה משהופיעה

 האיש)... סאטמאר אב״ד( גרינוואלד יהודה ר׳ וחברי הקטן אני? הבחורים שני היו מי: זצ״ל
 )החומה על האיש( בישראל נאמן בית להקים וזכו, כדין נתגיירה אשתו, תשובה לבעל נהיה

מעניןנפלאמעשהבזהמובא:'הל
חייםשלמפיוסלוטקיאהרון רבי

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממי גגממִמּפִ

 "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

רחמרתהרבניתאמועלל"צזצמטשעביןמעשהבזהמובא:'הלאלבו

"ת

הרבאמועלל"צ

פרפראות"

ברכה ש

תתאאתיתרררראאאאאוואוי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  

ָ ְ ִ ָתרראאאִֵֵ ָתְ

עמחו



 

"

' '  –  
(  ) "      "

     (   " )    
 ,       ,     
 "  :        
 '    ;        

."   

:     

    ,       
   ,   ' '   – "   " :
  –  "    '   "  :  ,  

.'  '   
 '   '  '

   
(  ) "  "

 ,    ' '    "  
 ,      –    

.   

   '  '       
      ,    
  ,        
        (   ) 
 .         
     ,      ,

 .     
   '  '

    
(  ) "        "

 ,          "  
 )   ,    .    
 ,"      " :   (  
 "  )      ' '     

?(   

:      
          
      .    
     .     
 ,    ,      
       ,    

.     '  '

  
        ...   ;   "

( -  ) "  
.( " ) "      – '  '"

:  – '  '       
    " :  (   " ) '  '

   ."     ,   
 ,'  '         
   –  "      "  :"  "  
         
  ,'  '    ,"   "   ,

.      '  '

    
( -  ) "...    ;   "

:     

 "    ;   "  :  
          ,

.  

  – 
(  ) "         '  "

    .(   " )     
?       ,  

:      
  ,      ,' '   
   .        
 "   ,       .
          
   ,(    " ) "      
          

.    ,'  ' 

 ' '  
(  ) "'    "

   "  :  (   )     
           
  ,"''    ' :  ,    
        :  

?     

:'  '      

  ,     –    
      ,  .   
      ,' '   
 ,         
    .    ' '    
  ,        

.    '   '
'  '

       
 "          "

(  )

     (   )    
.         

   ,'  '      ,  
    .        
     .  '  '   
      '  '   ,
  '  '   ,      .' '
    ,      

.    

  ,  .        
    .     
   .       ,   

.     '  '  

    '  '      
  ,     .  
 ,  " :       
  ...     .     ,  
 ,           
    ?       

"!       

    ,      
.'    

  '   '

   
(  ) "        "

  '   '         
    ,     ,  

.      ,  
   "

   
(  ) "         "

        (   " ) 
 '  '     ,     
   '  '     .
    " :    ' ' 

.'      ' :  ,'  
    '  '

    
'

   
(  ) "  "

    (  '  )  '  '  
     .    
     ,"   " :(  '  )

.(   )     
 –  '  '  :      
       ,' " - '  ' '

. "    ,' '  
  "  '    '

.    .

    ( " )  '   
:          '  '   

:     

  .         ' '       "
 " ) "   ,     .         
  ,   –         ;'     ' :(  

.     ,      ,  ' '    

."             ,    
 '  '   '

 
 
 



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

       .           
         ,      

:      .    

   ,            
             .      

.          ,    

        ,        
        .       ,   ,

.       ,  

              ,      
.    

     ,      ,     
.            –     

                 .  
          ,       .
   ,   ,          ,

.   

  ,             .     
                

.  

      .          
    ,           .    ,

.        ,      

            .     
      .   ,         .

.

   .         ,      
      ;         ,    

.     ,   

   ,   .           
      ,            ,  

.  

  .           .     
      .            

.          ,      

     '  '     ,     
        ,      .  

.  

        ,          
    .          .     

.     ,     ,    

  ,        .         
      .     .       ,

.    ,  ,    ,     

   .              
     .    ,      .     

."?...     " :

 "  :      ,    ,    ,"!   ?  "
."?     

       ,         
 ,   ,      !      " :

"...        

        " ,      ,"  "
   .         ,    .   

.       ,    ,

           .     
.        ,    ,"...

 .        ,     .   

 ,         .      
.          

.         

 ,     .           
   ,   .        ,       

.  ,"...      " .    

     ,     .       ,  
              ,     
  ,      ,        ...    

.
  

 '   '   
            (   ) 
      –        .  
    ,  – '  '" :     .    
 '   ' '  –  ,       ,     
    "!'      " :     ,"'!
           , "  :  

."!  

 '             ,   
  ,     ."!  '   '   " :  
  .              

 .        ,     

               
            ,  
   " :     (  '  " )  "    .
     ,    ,       

."           

   
  – ' '     ,'    '    
          ,    .  
          ,   

.

          (  '  [ ]  " )  
 ,           ,    
      ,     "  :    
   ...     " :   "...    
  '  :       ,     

                      ."'  '   '

  "            ,    
    .      ,  
  ,      " :      ,  
  '   " :          ,"  

."  '

 
    :    '  '  :   
         ,     

:  

        "  :    
            ,'  '  
 '  '   ' '  :     ,"'  '   ' '  
      ,     '     

?'  ' 

       :      
    ,    .   ,     
 '   ')    ,       

.(  '

  '  '   ' '  :       
      ,       .     '  
 ( )   ,         .   

?   

      ,          
      .          ,
   ,       :  ,'  '  
        ,      ,    

.(  '  '  ') '          

  "  :  ' '"  :(  "    )     
   "   " ?  ,"   - " ?  ,(   ) "

."   "   

 :( "    ,  )  "         
      ...    '  '   "
   '  '   ' '     .     
 ,     '        ,  ...

."     (  )        

       
  

        
   

( "  ) .           ,    











48

458
17:16 17:15 16:15 16:01 





100

100

100

0723705882 02-50-15-920



נה
עו

אמר רבי יהושע בן לוי כל ה

שבת קיט:
זוה“ק ח“ג, כ

תר
 יו
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