
 
1

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
   

  
  

  

   האדם על הסביבההשפעת
    

    

  )י, כח(" ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל� ָחָרָנה"
    

ולמה הזכיר , לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה'

אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה . יציאתו

שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא , רושם

  )י"רש. ('יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה, הדרה

 כשיצא מחרן לא הוזכר  אצל אברהםמדוע, הבין לצריך

שיציאתו מן העיר עשתה רושם כפי שמוזכר כאן על 

  ?יעקב
    

שאצל אברהם הדבר פשוט וברור ,  לבארשמעתי

שכן היה עסוק כל ימיו לקרב , שיציאתו עשתה רושם

 אבל.  אורחיםיסהכנלו, את האנשים לאביהם שבשמים

 לחשובום היה מק, יעקב אבינו איש תם יושב אהלים

שכן כביכול לומד הוא ,  על אחריםתשפיעשיציאתו לא 

  .  הבריות עלמשפיע נו ואי,לעצמו
    

,  בתורהעוסק להדגיש שמי שהתורהבאה ,  כןעל

 יציאתו ולכן ,הסובבים כל גם על השפעתו עצומה

   !עושה רושם
      

 אבי ל"זצ  ישראל סלנטררבי שידוע משמו של כמו

  בלימוד יהודיזק שמתחשבשעה, 'שאמר, תנועת המוסר

  !' לא מתבולליהודי בצרפת,  בקובנאהתורה

      

  ' בהבטחון
      

ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ� ּוְׁשַמְרִּתי� ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל� ַוֲהִׁשֹבִתי� ֶאל "

ָהֲאָדָמה ַהֹּזאת ִּכי �א ֶאֱעָזְב� ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת 

  ) טו, כח ("ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל�
      

שער ד שער  (לרבינו בחיי' חובת הלבבות' בספר

מהות מידת הבטחון היא מנוחת 'כותב ) ד"הביטחון פ

 עליו טחושיהיה לבו סמוך על מי שב, נפש הבוטח

. ' אשר יבטח עליו וכוניןשיעשה הטוב והנכון לו בע

    
ואם יבטח על חכמתו ותחבולותיו וכוח גופו   

 יגע לריק ויחלש כוחו ותקצר תחבולתו, והשתדלותו

  .'וכו' מהשיג חפצו
    

 שהכל מאת השם הפנים ללאדם שיש בזה מעשה נביא

  . במוכן לחברוואין אדם נוגע , יתברך
    

 היה בית דפוס ,א"ל מתלמידי החזו" זצ שלמה כהןלרבי

,  ימיםםבית דפוס זה היה היחידי באיזור באות. בעיר

ומול , ויהי היום.  ברווחוופרנסתו הייתה מצויה ממנ

חנותו נתלה שלט המבשר שכאן ייפתח בית דפוס 

  יעשו כאשר מה רקמו בסתר תכניות יתבני הב.  חדש

 בית  זמן קצר נפתחחרלא.  ממולדפוסה בית יפתח 

תלה הרב , באותו בוקר.  בקול תרועההדפוס החדש

נטל את מעילו ', תיכף אשוב, 'כהן שלט על חנותו

 הדלת ונכנס היישר אל בית הדפוס סגר את, וכובעו

  . החדש
    

והציג את עצמו כבעל בית , אמר בהיכנסו' שלום'

ותוך , אמר לבעל הבית' רצוני לעזור לך'. הדפוס ממול

כדי דיבור החל לפרט את כל הבעיות המעשיות שנתקל 

 את הפתרונות כןו,  הדפוס בתחילת דרכובביתבהן 

 ומסר לו אתהוסיף ,  של דברכומובסי. שמצא לכל דבר

 אפשר בהם הסוכנים הזולים והיעילים ששלהכתובות 

בחביבות ' שלום'אמר שוב . להיעזר בכל פרטי הדפוס

בני הבית . לבש את מעילו וחזר לחנותו, גדולה

, מאומה שאינך עושה נגדו דילא , ' ואמרו לוהשתוממו

  !? הולך ומוסר לו את סודות  המקצועהינך
  

 הוציא ממדף הספרים , סביבו ביתובני האב את אסף

פתחו בפרק ,  אישהחזוןשל ' אמונה ובטחון'את הספר 

באמת ' בזאת ייבחן אדם אם בוטח בה, ' והחל קורא'ב

, כאשר הוא נפגש במקרה הדורש בטחון, הוא אם לאו

  .'וכו' ואשר בשעה זו תפקידו של הביטחון לנהלו

    

  ד"בס

  ויצא פרשת
  יוסף אריה לייב' יונה בן ר' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע



 
2

  

  
  
  
  
  

   נכונה בעולם הזההשתמשות
  

  

ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱא�ִקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני "

 ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ֶלֶחםַּבֶּדֶר� ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל� ְוָנַתן  ִלי 

 ֵלא�ִהים ִלי' ה ְוָהָיה ָאִבי ֶאל־ֵּבית ְבָׁשלֹום ְוַׁשְבִּתיִלְלֹּבׁש 

  )כב- כ, כח( : ָל� ֲאַעְּׂשֶרּנּו ַעֵּׂשר ִּתֶּתן־ִלי ֲאֶׁשר ְוֹכל 'וגו
  

  

 שלמה אפרים מלונטשיץ רבי פסוק זה נתקשה בביאור

שלא היה לו ליעקב לומר אלא ', כלי יקר 'בספרול "זצ

 הלחם הוא  צריך לפרט כידועומ, גדונתן לי לחם וב

  ?לאכול והבגד הוא ללבוש
  

שרצה לשלול בזה שלא ייתן לו לחם יותר מכדי , ותירץ

ביקש יעקב , ו ובגד יותר מכדי צרכו ללבושאכילת

 ייתן לו מותרות אלא מזהב וכסף ולא' שימנעהו ה

  .ההכרחי בלבד
  

,  על פירוש זהל" זצרמסאטמ רבי יואל ר" האדמושאל

 להלן מרוכמו שנא, שהרי מצינו שהתעשר יעקב אבינו

ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו צאן רבות ) "מג, ל(

,  יתברך ניסים על זה'ועשה לו ה', וגו"  ועבדיםושפחות

ויצל אלקים את מקנה ) "ט, לא(כמו שאמר הכתוב 

 מלאכיםשה) שכל טוב(ואמרו במדרש , "אביכם וייתן לי

  .הביאו לו בדרך נס
  

 שאין רצונו בו בדבריתברך נס ' מדוע עשה לו ה, וקשה

   ?והתפלל על היפוכו
  

את ' ממנו השיעקב אבינו לא התפלל שימנע , ותירץ

תפלתו ',  טוב הוא לצורך עבודת הדרבהוא, העשירות

ושייתן לו השם יתברך דעת , היתה שלא יכשל על ידה

לא , שכל מה שנותן לו השם יתברך, והשגה אמיתית

לחם לאכול ובגד "יחפוץ מזה לעצמו כי אם ההכרחי 

 להחזקת התורה ולצדקה והשאר יקדיש, "ללבוש

, "ושמרני בדרך הזה"ב וזה שאמר יעק. 'ולעבודת ה

ונתן לי לחם ", לבן לומר שלא אלמד מדרכי רצונו

שייתן לי דעת והשגה שאדע , "לאכול ובגד ללבוש

  . כי אם לחם לאכול ובגד ללבושאינושהחלק שלי 
  

  

 שהיהבאחד מבני ביתו , 'חפץ חיים'ה הבחין פעם

חפץ ' הנאנח,  מן הראוייותרמצחצח ומנקה את ביתו 

, וכי לא עדיף במקום לצחצח האדמה, 'וואמר ל' חיים

   !'? ולצחצח את הנשמה שתהיה טהורהוץלרח
  

 רבי להלא בביתו ש, ה" אותו פעם הרבנית עכששאלה

  
  

  

  
  

  

  

פרוסים ,  רבה של וילנאל"חיים עוזר גרודזינסקי זצ

   ? אתה מתנגד לכך בביתנוומדוע, וילונות על החלונות
  

  

וזר  של רבי חיים עדינו הרי, ' במתק לשונוה להשיב

גדלהו ') א,  יחאיומ( נאמר יוועל',  בישראלנשיא'כדין 

  ולכן, כלומר שיש לדאוג להעשיר אותו', משל אחיו

, אף על פי שאינו לרצונו,  לסבול מכל זהמוכרח הוא 

  .'ואיני צריך לכל זה, אבל אני איש פשוט
  

  

, ל מדמויות ההוד שבירושלים סיפר"פסח טרוקר ז' ר

חלה אחד מפרנסי המקום , שבימי נערותו בקובנא

ובמשך תקופה ארוכה , ל"אליעזר פרידן ז' הנגיד ר

התנדב לבוא לביתו בכל יום כדי להקריא לפניו פרק 

. ועשרה פרקי תהלים, פרשת השבוע, משניות

ר הגון  לקבל שכפסח' ברהפציר , אליעזר' כשהבריא ר

  . על לימודו עמו אך הוא סרב
  

  

 ראליעזר חז' פסח לארץ ישראל ור'  עלה ר זמןלאחר

כעבור . פסח'  של רלבווכל העניין נשכח מ, לעסקיו

בצירוף מכתב , פסח חבילה קטנה' קיבל ר, מספר שנים

ובצוואתו , בו הם כותבים שאביהם נפטר, מבני הנגיד

ת מפת א, פסח טרוקר בירושלים' ציוה לשלוח לר

לאות תודה על מסירותו הרבה , המשי היקרה שלו

  . למענו בעת חוליו לפני שלושים שנה
  

  

פסח ' מבקשים אנו מר, 'כותבים הבנים' אי לכך'

כדי , שיסייע לנו לקיים דברי המת ויקבל את המתנה

. 'חנושיתמלא רצון אבינו והמפה תיפרש על שול

 סירבה בתוקף, כשראתה אשתו את המכתב והמפה

',  מפת משינולשם מה נחוצה ל'. ל את המתנהלקב

 ההאם היא תוסיף יראת שמים או חכמת התור, 'שאלה

  '?לבנינו
  

  

 משפחהההייתכן לבייש את , ' טען כלפיהוא האך

 ייםהאפשר לנו למנוע מהם לק, המתאבלת על האב

 סבר שעושה בכך מעשה גדול דבר המת אשר בוודאי

  '?וחשוב
  

  

  



 
3

 
  

  

 השאלה לפני רבי  ללכת ולשטוח אתשניהם החליטו

 במשך שעה. ל רבה של ירושלים"שמואל סלנט זצ

וכך ,  הגדולה של רבי שמואל עמדה לו גם הפעםחכמתו

 שואך מעליה יפר, מפת המשי תיפרש על השולחן, 'פסק

 גנאי המותרות  אתתכסהאשר , פשוטה, מפה אחרת

 .'בעיר הקודש
  

  

  לזולת' מעשר זמן 'עניין
  

ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱא�ִהים ְוֹכל "

  )כב, כח(" ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל�
  

  

אבן (' אגרות משה' בספרו ל" משה פינשטיין זצרבי כתב

 צריך חכם תלמידשמסתבר ש, )ד סימן כו" חעזרה

  .אחרים מזמנו ללימוד תורה עם ירית עשלתרום
  

נביא ,  זמן לזולתהקדשת להמחיש את חשיבות כדי

חפץ 'ה על' שימושה של תורה'מעשה שהובא בספר 

  . 'חיים
  

הרשל ,  שישיםבן ראדין היה בחור מבוגר כבעיר

לא יכול , שעקב מחלת ריאה בה לקה, ר שמו'קאמנצ

, ורים יום הכיפבליל, 'ל'הרש'  סיפר רוכך . היה להינשא

אחר שעלו בני הישיבה על ', יחודשיר הי'לאחר אמירת 

 . והריקי בהיכל הישיבה האפלוללבדי נשארתי, יצועם

ניגש אלי רבן של , שאינני לבד,  ליבררתאך הנה ה

החל , במתק לשונו. והתיישב לצידי' חפץ חיים'ישראל ה

ולשוחח עמי על ימי , להעלות זיכרונות מימי קדם

וגלה ,  עשרגילכיצד התייתם מאביו ב, ילדותו ועברו

  . לוילנא,  תורהלמקום נער  בהיותולבדו 
  

 והן ,הן בגשמיות,  נסיונות עברו עליו וסיפר כמההמשיך

 משכילי וילנא שביקשו נגדבהתמודדות , ברוחניות

כיצד הסכים לשידוך , כמו כן סיפר לי. למשכו ברשתם

שהיתה גדולה ממנו בעשר , עם בתו של אביו חורגו

,  בין אמו לבעלהום הביתכדי לשמור על של, שנים

, שהיה נחשב לעילוי, ימיםה אותםבואילו בחור אחר 

לנדוניה בת עשרת אלפים ', מושלם'זכה לשידוך 

  .זהובים
  

, כי מחשבות אדם המה הבל,  של דבר הובררבסופו

ולבסוף , כספו של חברו ועסקיו הרחיקוהו מן התורה

,  מכאן ומכאןקרחונותר , הפסיד את כל כספו בעניין רע

  עזרה ,עצמו 'חיים חפץ'ל ואילו ,העולמות משני אבוד

  

  

  

  
  

  

  

 להקדיש את חייו ללימוד תורה , הרבניתאשתו

  . ולהתעלות
  

הוא המנווט את ,  אם כן כיצד הקדוש ברוך הוארואים

   !ואין אדם יודע מה טוב עבורו, אדםה
  

כל חיי ייחלתי , 'את שיחתו' סיים החפץ חיים', הנה'

כחתי שהוא אוחז ביד ימיני ונו, לעזרת הקדוש ברוך הוא

  .'ומנחני לטוב לי
  

במשך כל ליל ,  הבחור העצוב והממורמרעם שוחח כך

 אחת של מילהמבלי שהשמיע באזניו , היום הקדוש

  . שכל כולה ניחומים, שיחה, דברי תורה או חרדת הדין

היה , שבחשבון הנפש שהיה עורך' חפץ חיים'ה, והנה

רגע שלא יצא  כל על כל כך דסוקר כל מחשבה וחר

  .לבטלה
  

שמזכיר בכתביו את דברי הגאון רבינו ' חפץ חיים'ה

שבכל מילה של תלמוד תורה , ל"אליהו מוילנא זצ

 , השווה יותר מכל מצוותיה של תורהמקיימים מצוה

לחזק , יום הכפורים, העביר כך את הלילה של יום הדין

  .ולהרנין לב נדכא, ברכיים כושלות

  
  

  ת הגדולההוא הדבקו'  רצון הקיום
   

ַוַּיֵּגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי ֶבן ִרְבָקה הּוא "

  )יב, כט(" ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ 
  

  

  שאמרעל דברי יעקב) א, קכג בתרא בבא (שואלת' הגמ

  ?שהרי לא היה אלא בן אחות אביה, השהוא אחי אבי

  אח של אביהשהוא היתה שכוונתו, א הגמרמבארת

שאל , שכאשר פגש יעקב את רחל, רמאותה לענין, לבן

, השיבה לחיוב, אותה אם תסכים להתחתן עמו

והוסיפה ואמרה שאביה רמאי הוא ולא יתן לו לישא 

אל , 'אמר לה יעקב,  עם לאהגםאותה קודם שיתחתן 

 כיצד יודע אני כלומר', אחיו אני ברמאות, תדאגי

   .סימנים האתומסר לה , להסתדר עם רמאי
  

  ?וכי מותר לצדיק לילך ברמאות, מרא הגמקשה
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 וכמו  את הרמאי מותרלרמותש,  הגמראומתרצת

עם נבר תתבר ועם ) "כז, שמואל ב כב(שכתוב בפסוק 

  ".עקש תתפל
  

 של רבהל "יק זצ' יצחק זאב הלוי סאלוויצרבי הקשה

אבל כיצד יכול הצדיק ,  הדברותר משאמנם ',בריסק'

  ?לשנות את הנהגתו ואת טבעו לומר רק אמת
  

אין מקום , נהוגשאם הדין נותן שכך צריך ל, וביאר

 עצמו לפי רצון ווןמשום שהצדיק מכ,  כללשיהלקו

  !  לפי הרגשת לבופועלהתורה ולא 
  

  

  הודאה
  

ל ֵּכן עַ ' ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה"

  )לה, כט(" ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה ַוַּתֲעֹמד ִמֶּלֶדת
  

ואמר רבי יוחנן ') ב, ז ברכות('  פסוק זה דורשת הגמעל

מיום שברא הקדוש ברוך , משום רבי שמעון בן יוחי

לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך , הוא את עולמו

הפעם אודה "שנאמר , עד שבאתה לאה והודתו, הוא

  ." 'את ה
  

והרי ,  של לאההודאתה התייחדה במה להבין צריך

  ?ה"להקב הם אף דוקדמו לה אבות העולם שוודאי הו
  

שעל ,  בהודאתה של לאה הואהחידושש,  לבארשמעתי

 שמו של בנה יהודה בכל הזדמנות שתפנה נתינתידי 

על '  הדבר להמשיך ולהודות להלה זכירי, לבנה בשמו

  . חסדיו
  

  

   במידת הצניעותהעמקה
  

 ֶאל־ֵלָאה ָרֵחל ַוֹּתאֶמר'  וגוְקִציר־ִחִּטים ִּביֵמי ְראּוֵבן ַוֵּיֶל�

 ַקְחֵּת� ַהְמַעט ָלּה ַוֹּתאֶמר  ְּבֵנ� ִמּדּוָדֵאי ִלי ְּתִני־ָנא

  )טו-  יד,ל('  וגוְּבִני ֶאת־ּדּוָדֵאי ַּגם ְוָלַקַחת ֶאת־ִאיִׁשי
  

 מעוררת "המעט קחתך את אישי" לרחל לאה דברי

 מה שזכתה לאה להנשא ליעקב הוא כל הריש, פליאה

  ? ידי שרחל ויתרה ומסרה לה את  הסימניםעל
  

 בספרו ל" שלום שבדרון זצרבי המגיד הירושלמי ביאר

 )א, מגילה יג(ל "על פי מה שאמרו חז', לב שלום'

 זכתה ויצא מזרעה שאול רחלבשבזכות צניעות שהיתה 

  . המלך שהיה מופלג בצניעות

  

  

  

  

  
 להבין היכן מצינו במעשה של רחל שמסרה סימנים ויש

  ?מידה של צניעות, לאחותה
  

שלא ,  היהרחל ממעשה שמעותי משחלק לבאר ויש

   .סיפרה ללאה שמוסרת לה סימנים
  

נידה , חלה( היו ההלכות שאשה צריכה לדעת הסימנים

, לאה סיפרה לרחל). כה, דעת זקנים כט, והדלקת הנר

ד אותה את ההלכות  לימ,יעקב פגש אותה כאשרש

 ידעה לאה כלל לא זה באופן,  ת צריכה לדעאשהש

  .  זה שייך למידת הצניעותדבר. שמוסרת לה סימנים
  

המעט קחתך את " היה כשאמרה לה הנסיון של ושיא

 לרחל אפשרות לידע את לאה את מה היתה ,"אישי

 , בפלך השתיקהאחוז להחליטה אולם, שעשתה עבורה

  ! בישראלטים שבהעמידה  זהובזכות
  

  

  על כל פרט ופרט'  להלהודות
  

  )כג, ל(" ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ָאַסף ֱא�ִקים ֶאת ֶחְרָּפִתי"

אין לה , כל זמן שאין לאשה בן, ומדרש אגדה, חרפתי'

מי שבר כלי , משיש לה בן תולה בו, במי לתלות סרחונה

  )י"רש. ('נךב, מי אכל תאנים אלו, בנך, זה
  

, זכתה רחל לפרי בטן,  שנים רבות של צפיהלאחר

  . להעמיד שבט בישראל
  

מה ראתה להדגיש את הודאתה על פרט זה ,  לתמוהיש

  ?"את חרפתי' אסף ה"של 
  

,  יסוד חשוב אותנולימדה אמנו שרחל,  לפרששמעתי

,  לדבר פעוט ביותראף לאדם להודות ולהתייחס שיש

 ציינה טובת הנאה זו אף שהיא קלה ביחס לזכות ולכן

  .העצומה להיות שותפה בהעמדת כלל ישראל
  

  

  :להצטרפות לרשימת התפוצה

lehitaneg.betaanugim@gmail.com  

  

  

  


