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 רש"י –חודש התעכב שם  18 – בית לו ויבן סכתה נסע ויעקב
 

  

ממש לא מובן איך יתכן שיעקב אבינו גדול ועצום,  פלא
שנים )כי ברח מעשיו ונטמן  34אחרי שלא ראה את הוריו 

עבור  6שנה עבור נשיו ועוד  14שנה בישיבה, ועוד  14
כבר נמצא בארץ ישראל, ובמקום הוא  והנהמשכורתו(, 

במהירות לבית הוריו לפגוש את אמו שכל כך  להזדרז
הצליח לשמור על שהוא  אהבה אותו, ואת אביו הקדוש

מצוות המשך דרכו אפילו בבית לבן, וגם הוא מצווה על 
ארץ הוא מתעכב עוד שנה וחצי ב, בכל זאת כיבוד אב ואם

 ??סוכות ליד שכם?ב ישראל
 

, שהרי נכונה , אין זה סיבהתאמר כי פחד מעשיו שמה
 ,התעכבהוא  השלוםאחרי  ובכל זאתהוא השלים עם עשיו 

קודם תירצנו על כך שעדיין יש חשש אבל כאן ואכן ולמה התעכב?? 
 באנו בדרך אחרת.

 

 מתחת ותקבר רבקה מינקת דברה ותמתהפסוק " עלו
" כתב רש"י בכות אלון שמו ויקרא האלון תחת אל לבית

והוא מהמדרש, שאמו נפטרה והסתירו את פטירתה 
שני בניה לא היו בלוויה שלה, וגם  ,והעלימו את קבורתה

גם הבן יקיר בגלל העיקוב, הוא מתחדד הפלא הנה  ושוב
 ???תכןיהי שלו!! לא היה בלוויה של אמא

 

פליאה למה מוזכר פטירת יצחק בפרשה כאשר זה  עוד
, שהרי יצחק היה חי כאשר יוסף שייך לפרשה הבאה

 ,בקבורת יצחק הוזכר עשיו קודם ליעקב בכללו?? ?נמכר
שלא חזר בתשובה  ובגמרא דרשו מכך ,הוזכר עשיו קודם

למה נחשוב פתאום  ??נשאר רשע, וכי מה החידוש?אלא 
 ואולי זה נכתב ללמדנו על ישמעאל שחזר בתשובה. שיחזור בתשובה??

 

המשך לחידוש שאמרנו בפרשת  זהו, לכל זה והתשובה
להחזיר בתשובה את הייתה שהתוכנית של יצחק  ,תולדות

מצוות  - בשלימותיקיים מצוה אחת עשיו עשיו על ידי ש
יחזור עשיו כוח מצוה זו  ועל ידיכיבוד אב בשלימות, 

, כי יעקב גנב את הברכות תוכנית זו כשלהאבל , בתשובה

ובן , אז יהרוג את יעקבש עשיו חיכה שיצחק ימותלכן ו
 .שמחכה שאבא שלו ימות זה לא כיבוד אב

 

בפרשה שלנו, אחרי שיעקב השלים עם עשיו, ממילא  ולכן
ממילא עשיו יכול אז  ,מתין שאביו ימותהכבר לא  עשיו

לפי התוכנית הכל לחזור בתשובה לכבד את הוריו וחזרה 
בארץ ישראל המתין יעקב  ועל כןהקודמת של אביו יצחק, 

עם יעקב תחרות בלי בכדי שעשיו לבד בלי לחץ ו ,שנה וחצי
 יוכל להתמסר לכיבוד אב ואם.

 

כמו שיש המחפשים  ,מכך, עשיו יכול היה להתעודד ויותר
מומים אצל יראי שמים בטענה שאצלם אין מום זה, וזה 
נותן להם חיות והרגשה שהם טובים, וגם כאן עשיו ירגיש 

כביכול מזלזל ומזניח את שיעקב הצדיק  מושלם מול
מצוות כיבוד אב ואם, ולכן דווקא הוא יוכיח לצדיק שהוא 

 ראוי.יותר טוב ממנו והוא עשיו כן מכבד את הוריו כ
 

עשיו הרשע לא ניצל הזדמנות זו ואפילו ללוויה של  אבל
וגם אם לא ידע כי הסתירו זאת זה  רבקה לא הגיע,אמו 

וגם בלוויה של אביו הוא  כבר מראה שלא היה בשטח,
התנהג כרשע ולא חזר בתשובה כמו ישמעאל שחזר לקראת 

  .פטירת אביו
 

וגם שהתנהג כרשע מקדימים את סיפור פטירת יצחק  ולכן
להדגיש לנו ששום דבר לא עזר עשיו בלוויה של יצחק, 

עשיו גם  בקיצור ,נשאר רשע ושום תוכנית לא הצליחה
להזדמנות האחרונה לא נתפס ולא ניצל אותה כראוי אלא 

 .הזניח ונשאר רשע
 

לחשוב שמאמצי יצחק ויעקב היו לריק, כי גם אם  וחלילה
 המאמצים ,ה את עשיולא הצליחו לתקן ולהחזיר בתשוב

נטעו לכל הורה יהודי את הכוחות לשמור ו ,כוחות השאירו
מעשה אבות שויוצאי חלציו שלא ירדו לבאר שחת, על בניו 

המאמצים שלכם יצליחו בעזרת  םסימן יפה לבנים, ובזכות
 ה', ותזכו לראות נחת יהודית מכל יוצאי חלצינו אמן ואמן.

 
 

תקווה ועתיד, אלא נלמד  חסרבוד אלחשוב שאדם שנולד עם תכונות רעות ונטיות רעות זה אדם , שחלילה מזה ונלמד
מאבותינו הקדושים שהאב והאח מסרו עצמם למען הצלת הזולת, וגם בגיל מבוגר לא זנחו את המאמצים להחזירו בתשובה, 

אחרי מספר מאמצים חלילה לכן לא נטעה ונתייאש וובכל מצב שהשתנה מיד ניסו שוב ושוב לפעול לחזרתו בתשובה, 
 משלם שכר לא רק לפי התוצאה אלא לפי גודל המאמץ וההקרבה. והקב"הלנסות, משיך עלינו להואכזבות, אלא כל החיים 

 

 המשך - רבקה מינקת דברה ותמת
 

 לפי אלא ??יעקב בבית דבורה ענין מה - כתב רש"י
 שלחה "משם ולקחתיך ושלחתי" ליעקב רבקה שאמרה
 מדברי ,בדרך ומתה משם לצאת ארם לפדן אצלו דבורה

 .הדרשן משה רבי
 

שהרי יש כלל שלא אומרים  ,מתורצת הקושיהולפי זה 
חטא ולא , אז איך יעקב לאדם חטא בשביל שיזכה חברך

בשביל  כיבד את הוריו כאשר כבר יש שלום בינו לעשיו,
זה בעצם כיבוד  ואולי?? בחזרה בתשובה לזכות את עשיו

זה נחשב כיבוד הורים  והאםהורים שישמחו בניסיון זה?? 
 גם אם ניסיון זה לא צלח, כפי שאכן קרה בסוף??

 

לא יעקב בעצם ש ,הדבר לפי דרשת רש"י מתורץאבל 
אמו צוותה עליו שיישאר אצל לבן , כי חטא בכיבוד אב ואם
עשיו בא  שהרי, וזה עדיין לא קרה, עד שוך חמת אחיך

אני היא אמרה לו מפורש  וגם ,איש להרגו 400לקראתו עם 
, וכל עוד שלא בא שליח יעקב לא ישלח ואקח אותך משם

 .שלחה את דבורה והיא מתה בדרךלחזור, ואכן היא  חייב

יעקב לא זז מלבן רק אחרי צווי מפורש מבורא  ובאמת
וגם אחרי השנה  עולם לעזוב את לבן ולחזור לארץ ישראל,

ור לבית אל וחצי בארץ אז בורא עולם ציווה אותו לחז
ולכן יעקב  ,ומפרשים שרימז לו שהגיע הזמן לחזור הביתה

 .יכל לטעון "תרי"ג מצוות שמרתי" גם כיבוד הורים
 

כי יתכן שכל  ,מכל מקום יש קפידא עליו שהתעכב רק
כאשר  אבלכוונת אמו שתקרא לו כאשר יש חשש מעשיו, 

 וגםיעקב כבר השלים עם עשו אין כבר צורך בשליח מאמו, 
היה אולי  אם פחד שיתעורר סכנה  ושנאה מחדש, בכל זאת

, ולעדכן אותם לברר ע"י שליחים מה קורה אצל הוריועליו 
 .בתכניותיו בקשר לעשיו

  

אם ידעו שהוא נמצא ידרשו ממנו שפחד חשש ו ושמא
שסמך על זה שהרגישו שצדיק בא לעיר,  אולחזור מיד, 

לא כל  צדיקיציאת צדיק עושה רושם אזי כניסת שאם 
, ואם הרגישו בו ולא קראו לו סימן שהבינו שכוונתו שכן

 !!!  רק לטובה
 

, שבורא עולם היודע כל העתידות וידע כל אשר בלב האדם, מכין בדיוק עבורו את מסלול חייו, וגם דואג לו שלא ללמדנו
 שמשפטים אלו ייכשל חלילה בעבירה כאשר הקב"ה יודע שכוונת האדם נקיה וטהורה, ולכן הוא נותן מענה לשון לאנשים 



 
בורא באמת המתבררים כמשפטי מפתח בעלי משמעות עצומה בהמשך מסלול החיים, ולכן עלינו להתאמץ לעשות רצון 

 חלילה בטעויות אמן ואמן.וביושר בלי נגיעות ואינטרסים צרים, ובורא עולם יהיה בעזרנו שנצליח לעשות רצונו ולא ניכשל 

 אפילו להחזיר נפשנו נמסורכתשובת המשקל ו, ואופן פנים בשום ושלום חס אחרים להחטיא לא עצמינו על נקבל לכן
אלא ננסה שוב ושוב למרות האכזבות, ומי שמחזק אחרים מתחזק יותר ובעזרת  נתייאש לא!! ובתשובה גמורים רשעים

 יחד עם אחרים, ונשמח את בורא עולם ונזכה לטוב בזה ובבא אמן ואמן. שלימה בתשובה השם נזכה לחזור

 

 יו בתשובה בארץ ישראליעקב מנסה להחזיר את עש –הקודמים  ראיה עצומה לדברים 
 

כשהיו יעקב ש כתוב, זוטא פרק יט'תנא דבי אליהו ב והנה
, קח אתה עולם הזהועשו במעי אמן, אמר יעקב לעשיו: 

 .ועשיו הסכים עולם הבא, אקחואני 
 

נשים  -כשבא יעקב מבית לבן, וראה עשו שיש ליעקב  אבל
ובנים ועבדים ושפחות ובהמות וכסף וזהב, מיד אמר עשו 

 הרי סיכמנו שלך העולם הבא, ומאיפהליעקב: יעקב אחי, 
מהעולם למה אתה משתמש ונהנה כל העולם הזה?? לך כל 

  כמותי ?!הזה 
 

שלי  כי זה הצרכיםלו יעקב: זה רכוש שנתן לי הקב"ה  ענה
 לקיומי בעולם הזה.

 

יש כזה עולם הזה ליעקב אם : חשב עשיושעה  באותה
חלקו של  מושלם למרות שבחר בעולם הבא, קל וחומר

 כמה וכמה.  בעולם הבא שבחר בו על אחתיעקב 

אמר עשו ליעקב יעקב אחי בוא ונעשה שותפות אני  ואז
 כל אחד מאתנו חצי עולם הזה וחצי עולם הבא,  ,ואתה

 

לו יעקב זה לא יצליח שנהיה מחוברים, כי יצא מזה  עונה
רק רע לדורות הבאים שלי, אנחנו חייבים להתרחק אחד 

 הילדים שלי עדינים מידי.מהשני ולא לחיות בשותפות, 
 

יעקב שאמרו רבותינו  ,בא יעקב לארץ ישראלכשהיה  אבל
 ועליהם אמר , ממקום אחרהצלה רוחנית לעשו פתח  פתח

גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר ")קהלת ט( שלמה 
 ".אבדה

 

 התשובהפתח פתח?? ולמה לא ידוע כלום בעניין???  ואיזה
 שנתן לו אפשרות לכבד את ההוריםאולי כפי שכתבנו,  היא

  יל. וכאמור לע ולהתחזק דרך מצווה זו
 

 המשך – ילדיו עשר אחד את ויקח
    

 פרק לב' כג'כתוב ברש"י כי הנה , יש בפרשה זו פלא ועוד

 –שיעקב אבינו הטמין את דינה בתיבה בכדי שאותו רשע 
יש לברר מדוע  וקודםעשיו הרשע לא יחמוד אותה לאישה, 

רק את דינה הטמין בתיבה, הרי יש דעת רבי יהודה בגמרא 
מעל שעל כל שבט נולדה תאומה, ואם כן חוץ מדינה היו 

, אם כן מדוע לא טמנו גם אותם?? הגדולות ממנה בנות 10
 בתיבה??  או שגם אותם הטמינו

 

אכן את כולם הטמינו, למה רק דינה סבלה כעונש,  ואם
שבגלל שהתעכב לכן " קום עלהבפסוק "רש"י וכפי שכתב 

 שטימאו אותה בשכם??   נענש שהפסיד את דינה
 

על למה יעקב נענש ששכם פגם בדינה יש לתמוה  ובכלל
אותו  הייתה מחזירהשמא היא כי נתן אותה לעשיו, שלא 

שהרי שמעון  ,13קטנה פחות מהייתה היא  הלואבתשובה, 
בעת שהרגו את שכם והיא הייתה הלידה  13ולוי היו בני 

האם יכולה הייתה להצליח האחרונה של לאה, וקטנה כזו 
 שנה שקוע בחטא. 100שהיה  מול עשיו

 

 וחוצפניות שהקטירונשים רשעיות שהיו לו כמה  ובפרט
שנהיה אבינו של יצחק הקדוש קטורת לעבודה זרה בבית 

ספק בדבר שיצחק ורבקה ניסו לדבר אל  , ואיןעיוור מהן
ליבם ולחזק אותם ביראת שמים שלא יטמאו את ביתם 

תוכל לשנות את נדרש שזו , איך הקדוש, אך ללא הצלחה
 ורבקה נכשלו??? במקום שיצחק ,עשיו הרשע

 

רק על אולי  ,כן את בתו הקטנהנדרש מאבא לס והאם
נדרש עד כדי כך  וכי?? בתשובה? שמא תחזיר רשע גמור

 פסחים מט' ב'שהגמרא  ובפרט מאבא לסכן את בתו??

אומרת שהנותן בתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי??? 
 ????תביעה נגד יעקב אבינו בעניין זהאז מה בדיוק ה

 

שנה אם אכן התעכבת  ,זאת תביעה הייתה על יעקב בכלו
וחצי בסוכות בארץ ישראל ולא באת לפגוש ולכבד את 

לכן ויתרתה ובכדי שעשיו יחזור בתשובה הוריך וכאמור, 

על כיבוד אב ואם, אז למה לא נתת לו עוד חיזוק לחזור 
 בתשובה ע"י בתך דינה.

 

יש  ולמה תשאל למה שיהיה סיכוי לילדה קטנה??? ואם
ר התאומות שנולדו ליעקב??  אלה סיכוי יותר מש

היא נשמה  דינה!! היא לא ילדה רגילה דינה, התשובה
 !!מיוחדת

 

מא יוא ,ברחם לאה נוצרה כבןכי  היאדינה מיוחדת 
לאה במידותיה הטובות התפללה שתתהפך לנקבה, 

לא רצתה שאחותה רחל כי  ונשתנה הטבע ונהפך לבת,
שזה אפילו רק בן אחד,  אפשרות להוליד ישאר להיתיפגע ש

, ותפילות כל אחתשבטים  2 ושפחות שהולידמהפחות 
 .להפוך טבע זה תפילות עם כל העוצמה ובכל הכוחות

 

יקרה מפנינים ובת  תלאה הצדקמאימא צדקת כזו,  לכן
למטרה של כבוד  , אך ורקכזו שנוצרה בנס כנגד הטבע

לדה כזו בימידות טובות, יש  , יצירה מיוחדת שלאחות
טבעיים, וכזו יש סיכוי יחד עם התוכנית כוחות על 

הקודמת של יצחק של כיבוד אב, להחזיר את עשיו 
 , אכן היא יכולה הייתה לתקן את עשיו.בתשובה

 

יעקב שהפסיד מצוות כיבוד אב ואם בשביל לתקן את  ועל
היה צריך לקחת גם את זה בחשבון ולא  בוודאיעשיו, 

להניח אותה בתיבה, אלא להניח לבורא עולם לנווט כראות 
עיניו, כי הוא ידע שיש לדינה כוחות על טבעיים והיא 

 מיוחדת כי נוצרה מחסד ולא תיפול ותיכשל לרוע.
 

שדינה נישאה  תנחומא יט' וב"ר פנ"ז נ'מצאתי במדרש  ואכן
הייתה לאיוב ותיקנה אותו והפכה אותו לצדיק, כי היא 

מיועדת ומוכנה משמים לתקן אדם ערל ולהפוך אותו 
, והיות ולא נתן לה לתקן את עשיו, לכן נטמאה לצדיק

מה התביעה על יעקב  ולכאורהבאיסור על ידי שכם, 
התשובה כאמור, כי  אלאמאיפה ידע שלכך היא מיועדת?? 

 רה במהפך של חסד עצום.היא נוצ
 

שפגמו בדינה וטימאו אותה,  ,עד עמקי נשמתו שהכאיב ועונש קשה מאוד תביעה מזה, שאם על יעקב אבינו הייתה נלמד
 נשמות להציל , כי יש חובה עצומהבתשובה להחזיר את עשיו הרשע מצליחה הייתה היאואולי  ,שמא ,רק בגללוכל זאת 

 .תשובהב ולהחזיר
 

 מתשובה ריחקנולהיפך ש עשינו ומה ??בתשובה להחזירבכדי  עשינו מה !!הדין מיום לנו אוימה נאמר ומה נדבר,  אז 
 והחטאנו אחרים רח"ל!!!
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 עם לבן גרתי ואחר עד עתה
 

, שהתכוון לומר לעשיו שלמרות רבי יונתן אייבשיץ כתב
שנה התמדתי בישיבה, בכל זאת עברו מאז שנים רבות  14ש

אין בי את הכוח  ולכןוכבר איבדתי את סגולת התורה, 
", ולכן אין פני הקול קול יעקבלהילחם בך, כי חסר לי את "

 למלחמה רק לשלום.
 

", ותרי"ג מצוות שמרתישהרי מצד שני אמר לו " וקשה
יעקב כן מלמד על כוחו מול עשיו, שלא הוריד  ולכאורה בזה

 מעול התורה והמצוות גם בהיותו אצל לבן??
 

הקול "הנראה שבכל זאת, היה חסר ליעקב את  והתירוץ
אין ליעקב  שתרי"ג מצוות שמרתי", ולכן למרות קול יעקב

 הרצוי והראוי בכדי להילחם בעשיו.כל הכוח את 
 

לעשיו שהוא גם לא מצד שני היה חשוב לו להודיע  אבל
 חלש, כי בכל זאת לא ירד מעול תורה ומצוות.

 

, רק מצב מצב כזה זה לא למלחמה וגם לא חולשה ולכן
 של שלום, כזה איזן את מצבו מול עשיו.

שיעקב לא רצה לחיות ובעצם זה טמון בדברי האליהו זוטא לקמן, חשוב לשים לב להערת רבי משה פיינשטיין זצ"ל,  אבל
שלום לבבי וחיים ביחד, ולכן הקדים לו ותרי"ג שמרתי, שאורח חיי לא מתאים לחיים ביחד אתך, בקיצור שלום רחוק 

 .ודמים", כי אסור לנו לסכן את חיי הרוחניות שלנו ושל צאצאנו אפילו למען מטרת שלום, ושלום המשפחה, "חייך קוקר
 

 רש"י, ותרי"ג מצוות שמרתי –עם לבן גרתי 
 

מקשים איך טען שקיים את כל תרי"ג המצוות הרי  ראיתי
 חסר לו מצוות כיבוד אב ואם???

 

, שאין כאן חיסרון של מצוות כיבוד אב ואם, וייתכן
 ואדרבא עיכובו מלחזור לביתו נבעה מכיבוד אב ואם.

 

בעצם עיקר כעסו של עשיו היה צריך להיות על אמו  שהרי
רבקה שבגדה באמונו, כי במקום לשמור על הבגדים 
החמודות שנתן רק לה לשמור כי אפילו על נשיו לא סמך, 
בכל דווקא היא נתנה את הבגדים החמודות שהפקיד 

והיא זאת אצלה במזימה לקחת ממנו את הברכות, 
 .כן שהציעה ולחצה על יעקב לעשות

 

ויזמה  בו שבגדה שלו לאמא כלום עשה לא עשיו זאת בכל
אכן לעשיו  כימילה רעה לא אמר לה,  אפילו, ופעלה נגדו

, פשוט ממנה כבודכיבוד  הורים ולכן היה לו  לו היה
 .ושתק לה חזק התאפק

 

כי כאמור התחלת כישלון , אפשר אי כלום בלא פטור אבל
הכיבוד אב של עשיו היה כאשר המתין וחיכה לאביו 
שימות, כי בן שממתין ומצפה לפטירת אביו, זה סותר את 

בכל זאת עדיין יש כאן התחשבות  רקכל המושג כיבוד אב, 
בכבוד האבא כי לא רצה לרצוח את יעקב בחיי אביו בכדי 

 אבלכה, רק לפטירת אביו חי אבללא לצער את אביו, 
אמו שבנה ירצח על ידי  של צערהלפטירת אמו ולחוס על 

צער בעקיפין ולא ישיר  כי, לו אכפת היה לא אחיו בחייה זה
 לאמא שלו לא היה אכפת לו.

 

 פטירת לפני עוד ופחד ברח יעקב מדוע יש לתמוה והנה
 ראינו שני מצד ???אביו לפטירת חיכה עשיו הרי, אביו

 ???יצחק פטירת לפני עוד יעקב את להרוג אליפז את ששלח
 

 ייצר אבל, אביו לפטירת חיכה בהתחלה באמת אלא
את בנו אליפז להרוג את  שלח ולכן, בחוזקה גבר בו השנאה
 .הרוצח הוא לא כי, לאבא צער פחות זה ככהיעקב, 

 

 של על העסקה מדרשב זה לא נגמר בזה, כי הנה כתוב אבל
 עשו התחיל, הברכות את שנטל כיון, "וישמעאל עשיו

 יצחק: לו ישמעאל, ואמר אצל( עשו) לו הלך להרגו מבקש
 והורגו עמי לך בוא אלא, להורגו יכול ואיני הוא אבי אחיך

 , אתה מביתו אברהם גרשך שבשבילו, הוא שאחיך את
 העולם כל נוטלים ואנו, אחי ליעקב הורג ואני לאחיך הורג
 . "לעצמנו כולו

 

 בדין בא אני, לאבא הורג הוא אם לאמור בלבבו חושב ועוד
 ונוטל הורגו ואני, אבא את הרגת למה לומר, ישמעאל על
 . לעצמי כולו העולם כל

 

כתוב בדעת זקנים של בעלי התוספות, שכאשר עשיו  וגם
אנשים, פחד יעקב שמא אביו  400בא להילחם עם יעקב ב

אלוקי הזכיר בתפילתו  ולכןמת ולכן עשיו בא להורגו, 
למרות שיצחק חי, ואילו קודם כשידע שאביו חי  יצחק

אמר פחד יצחק כי לא רצה להזכיר שם אלוקים על אדם 
התברר ליעקב שאביו לא מת!! אלא עשיו החליט  ובסוףחי, 

לא להמתין יותר לפטירת אביו, כי רצה מאוד להורגו וכבר 
 לא היה אכפת לו מצער אביו יצחק.

 

ם מזלזל יותר ויותר ויעקב ראה שעשיו מיום ליו והיות
בכיבוד הוריו, עד כדי כך שכבר הזמין את רצח אביו, לכן 
פחד יעקב לחזור לאמו ולהיפגש עמה בחייה, כי גם אחרי 
השלום עם עשיו, יש חשש שעשיו יבוא וירצח את אמו 
בעצמו או על ידי שליח, כי כאשר יראה את ההתלהבות 

דש שרבקה תשמח בפגישה עם יעקב כל השנאה תצוף מח
 עד כדי רצח אמו.

 

שגם ללוויית אמו לא בא, כי לא רצה להראות  וייתכן
לעשיו את אהבתו לאמו, גם לאחר מותה, כי כאמור זה 

 יכול היה להיגמר ברצח יעקב או יצחק.
 

, זה היה מסירות נפש של יעקב להתאפק בכל הכוח ולכן
 ולא לפגוש את אמו, אפילו שהיה קרוב אליה בארץ ישראל.

, גבולות ובלי גסה ביד המעצורים כל את חותך מכן לאחר הוא, אחיזה לו שנותנים ברגע, שלב שלב, בנו נוגס שהיצר ,ללמדנו
 לכן אל תאמין לו כבר על המחשבה הזדונית הרעה עצור אותו מיד, כלום אל תיתן לו!! תמחק אותו מיד ואל תיתן לו להתפתח! 
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רבי אלחנן ווסרמן הי"ד אמר בשם רבו החפץ  הקדוש
חיים, שלא למדתי להתאמץ לעשות מצוות כמו שלבן 

 .התאמץ לעשות עבירות
 

יעקב שמר אצל לבן תרי"ג מצוות  שהרימבהילים,  ודבריו
במסירות נפש וגם מסר נפשו לשמור בנאמנות על צאן לבן 
ביום ובלילה למרות שרימה אותו כל הזמן, ובכל זאת טוען 

 .יעקב עדיין לא הגעתי למאמצים שהשקיע לבן בעבירות
   

שמעון הרה"ג שאמר לי ידידי עצום מזכיר לי חידוש  וזה
שעשיו הגיע עייף מהשדה לאחר שעשה  מוזס שליט"א

עבירות חמורות ביותר, והוא היה כל כך מותש שלא היה 
  .לו כוח לאכול, לכן אמר ליעקב הלעיטני מן האדום

 

שלמעשה הוא אכל קודם לחם ורק אחרי זה את  למרות)
העדשים, אולי כי בזמן שדיברו הוא נח קצת וחזר לו קצת 

 .(הכוח לאכול לחם גם לפני העדשים
 

בזה מוסר השכל ליעקב ולנו עד כמה אדם מותש  ויש
מעבירות וכמה עלינו להיות מותשים מלימוד וממצוות, 

 , להמחיש את המאמץ הנדרש.ולכן קראו לו אדום
 

זאת לקום למחרת ולרוץ ואכן בעינינו ראינו שעבור חטאים אדם מסוגל להיות ער עד השעות הקטנות של הלילה, ואם כל 
ולעבוד עם כל הכוחות כאילו יישן כל הלילה, ושוב בלילה במקום לקרוס לישון מוקדם זה פשוט לא קורה!! אלא שוב 
מקבל כוחות על טבעיים ושוב ער עד השעות הקטנות של הלילה, ושוב למחרת הוא יהיה נהג הסעות או עבודה בעלת 

 סר משווע של שעות השינה, ובידיים אלו אנחנו ניתן את אחריות חיינו וחיי ילדינו.אחריות אבל כאילו הוא רענן למרות חו
 

טוען אני אחרי יום עבודה לא מסוגל, אני מותש!! כמה אפשר לדרוש ואילו כזה נוגע ללימוד תורה וקיום מצוות, הבן אדם 
, תאמרו בחתונה ובאירועים ובמפגשים ובחדר מדרגות מבן אדם, ואם תראו אדם מתמיד כל רגע בסופר באוטובוס בתחנה

 .ומקובלזה מגזים וקיצוני, אבל באיפון זה בסדר 
 

 לבדוק אם יש לו קפיצים!! – ויגע בכך ירך יעקב
 יעקב אם לבדוק רצה עשיו של שהמלאךהטורים  בעל כתב

 לו יש אם לדעת יריכו בכף נגע לכן, אדם בן או מלאך
רק לאדם יש קפיצים ואילו למלאך אין  כי, קפיצים
ולא ישיבה  ולא מתקפלת רגליהם רגל ישרה, כי קפיצים

 .ביחזקאל א' ז'ולא שכיבה, וכפי פירש רש"י 
 

" כי והשענו תחת העץלכן אמר אברהם למלאכים " ואולי
הרי אין בהם אפשרות לשבת,  שבואם היה אומר להם 

שנראו לו כבני אדם בכל זאת בורא עולם לא  ולמרות
שאכן הם ישבו כי הם נשלחו לעולם  אוהכשילו בדיבורו, 

 .כביכול כגוף גשמי ויל"ע
 

למה דווקא ברגל אין להם גמישות וקיפול, ואילו  פלאו
שהרי המלאך נאבק בו כמין בשאר הגוף לכאורה יש להם, 

 .דרש בדרך ולכן אפרש מסר, חיבוק כפי שתיאר רש"י
 

 עולההוא  פתאוםכי , קפיצים יש אדם בןשל והוא
 בבת לרדת פתאוםגם מסוגל ו, קפיץכ ברוחניותבמהירות 

 .מלאך זה אחרת, אדם בן זה ככה, קפיץכ ברוחניות אחת
 

 השביע שבו אזור, הקדושה שמירת של באזור ודווקא
 או בקדושה חדות עליות יש שמה, אליעזר את אברהם
, ולכן דווקא שם בדק המלאך את בקדושה עצומות נחיתות

 ., ואכן במדרש לקח טוב כתוב שפגע בו במילהיעקב
 

, קדושה של אשלמעלה, ב קדושה של בקפיץ אחת בבת , ונעלהאדם בני ננצל את מעלתנו "שיש בנו קפיצים", ונהיה ולכן
וניזהר מאוד מנפילה שעלולה להיות בקפיץ למטה למטה הרבה יותר ממה שחשבנו בהתחלה, כי כשם שעולים במהירות 

 כך אפשר ליפול במהירות, כי אם מעלית טסה במהירות למעלה כך המעלית טסה במהירות למטה.
 

, בכל זאת ושלום חס נפילה שום יהיה שלא ויצילנו ישמרנו השם, מפחידה נפילההייתה  חלילהבכל זאת  אםנדע, ש ועוד
 ., רק חזק ואמץ ונהיה בעליה תמיד, וטמון בנו הכוח ששמו "קפיצים"אדם בני אנחנו , כילהתייאש לאו להישבר לא

 

 רש"י -להפיל בכדי התחבקחולין צא',  -ח נראה לו"תכ – ויאבק איש עמו עד עלות השחר
 

פחד מעשיו והתכונן לגרוע למרות שיעקב שזה פלא,  ראו
וגם ושארית הפליטה,  למחנותמכל עד כדי פיצול 

, וגם נתן פעמים 7 לעשיובהכנעה הוא ואנשיו  חווההשת
 !!לאלהגיד  פעמים אומץמתנות לעשיו, בכל זאת היה לו 

ועוד  ,איך היה מסוגל לסכן את השלום במחי יד ,לעשיו
 ??פעמיים

 

כאחים  י נלך ביחדאול שהשלימואחרי הציע לו שעשיו 
אז עשיו מציע ו א מתאים,ויעקב דחה אותו שזה ל ,וידידים

 אצלך ללוות אותך בדרך, יישארומאנשי חלק  לפחותאולי 
וזה היה אמור לפגוע בעשיו וגם על הצעה זו סירב יעקב, 

 34קשות, ולהרוס את השלום שנבנה אחרי שנאה של 
 ???, איך העז יעקב לסרב עד כדי כךשנים

 

המלאך של עשיו עם של יעקב קודם הקרב ש, והתשובה
כמו במלחמה עם עשיו, ש המשךב לימד את יעקב מה יקרה

אליו בחיבוק תחברות שהמלאך ניסה להפיל אותו על ידי ה
הכשיל גם עשיו ינסה לשל תלמיד חכם כפי שיפורט, כך 

לבאר  בחיבור ידידותי מסוכן עד כדי הפלת יעקב אותו
 שיואת ע שינצחכך ידע שחת, וכמו שניצח את המלאך 

ולכן היה לו את האומץ להגיד פעמים  מהחברות והחיבוק,
 לו לחיבוק של עשיו.

 

 לבן בא הרע היצר לפעמים, כי שלו הוא גם היום והחיבוק
טוב  חברני רב ותלמיד חכם ואומר לו א כמו ברמאות אדם

 אבל ,ממש אתך אני ,שלך לרוחניות דואגשלך, ואני ממש 
ליפול  לך מותר !! אותך יהרוס זה מידי קיצוני תהיה אל

, כי אתה חייב את זה וזה ישחרר אותך ויעזור לך ושם פה 
 בהמשך, וככה הורס אותך לגמרי.

 

לאחרים  חטאיך פרטבצורה אחרת הוא משכנע אותך ל או
 שקר זה אבלאו בכדי שיעזרו לך,  ,שיזהרו בכדי ברביםו

החטא  בפירוט כי ,ועבירה חמורה ומכשול עצום גמור
 יצר ומעורר חטא של בטעמו נזכר אדםהעבירה והתאווה, 

 לשם של ולבוש באיצטלא והכל, השומעים אצלאצלו ו
 מאה הדוחה ליצנותמלביש  הוא לפעמים וכן ,שמים

 יראת זה עצבות כל לא כןו, בלבוש של שמחה תוכחות
נעבוד את בורא  אלא ,ודיכאון אושיי זה לפעמים כי ,שמים
, ה' עבדי להיות שזכינו וקדושה, מצוה של בשמחה עולם 
 .ואמן אמן ברכה לשפע ונזכה, היצר מסכנת ונרעד ונפחד



 וישלח - זרע אברהם יצחק
 ר זצ"ל בחייהם ובמותם לא נפרדועע"ש הרה"צ הקדוש רב אברהם יצחק אלפר והרה"צ רב יצחק ריינ

 

 

 ויירא יעקב מאוד
 

שיעקב פחד כי הוא  כתוב, י התוספותמבעלזקנים  בדעת
שנה, וגם הפסיד מצוות ישוב ארץ  22לא כיבד את הוריו 

ישראל, ואילו עשיו כיבד את הוריו וגם קיים מצוות ישוב 
 ארץ ישראל.

 

מופלאים, הרי ישוב ארץ ישראל זה רק  והדברים
, וקל וחומר סתם גרים שםכשכשמקיים בה מצוות ולא 

 ???את יושביה מקיאהכשעושים בה עבירות שהארץ 
 

מה התפלל יעקב לזכות  מקשים ו"ר ט"בבמדרש  והנה
, "אלוקי אבי אברהם אלוקי אבי יצחק"אבות, כשאמר 

הרי כפי שיש לו זכות אבות הרי לעשיו גם יש זכות אבות 
 ??כמותו

המדרש שזכות אבות מועיל למי שהולך בדרכי  מתרץו
לא הלך אבות, ולכן ליעקב יעזור זכות אבות, אבל עשיו ש

 בדרכי האבות הקדושים אין לו זכות אבות.
 

למה יש קיים מצוות אם עשיו לא כן מתחדד הקושיה  ואם
 ??לו מצוות ישוב ארץ ישראל

שכידוע עשיו רצה חיי שעה, חטוף ואכול מחר  ,ונראה
ים מאביו לאחר תחנונואם כן כשקיבל ברכה  נמות

 שנוצרה מיוחד עבורואיטליה  שהיא "משמני הארץ"
ואם מיד היה צריך לברר מאביו איפה זה  , בתקופת שלמה

היא עדיין לא קיימת היה דורש מאביו לקבלה מיד כי הוא 
 תוליהנווללכת לגור שם חי את הרגע ולא את העתיד, 

 מיד ועכשיו כמהותו. ארץממשמני ה
 

אלא נשאר בארץ זאת עשיו לא עבר לאיטליה  ובכל
ישראל, כי רצה לכבד את אביו, והיות והיה לו לאן ללכת 
וויתר בשביל קיום מצות כיבוד אב לכן זה נחשב שקיים 

, כי גר בה לצורך קיום מצוה וויתר עבורה ישוב ארץ ישראל
 ."משמני הארץ"את ברכתו 

, דווקא מצוה שקיימת בארץמטרה לקיים שבקלות אפשר לזכות בזכות עצומה של ישוב ארץ ישראל, אם אכן נגור בארץ  ,ללמדנו
מקיימים מצוות לכן בזה אנחנו ארץ ישראל ול קדושהוסיפים אנחנו מנקפיד על שמירת העיניים בארץ ישראל הרי ש וקל וחומר אם

 .אמן ואמן תנועל קדוש מקדושתה, והארץ שמחה בנו ומוסיפה לנו ישראל באופן הנעלה ביותרישוב ארץ 
 

 המשך- עד עתהואחר  – וירא יעקב מאוד
 שהוא חושש מכך שאחר ולא כיבד את הוריו שנים רבות, ייתכן שיעקב הפוחד מעשיו, מספר לו את הסיבות לפחד שלו, איך

 הרי אם התכונן למלחמה הרי עליו להראות עצמו בשיא חוזקו ובשיא עוצמתו, ולא לגלות לאיוב את נקודות החולשה שלו??
 

עקב אומר לעשיו, א. מה שהתעכבתי זה באשמתך, ב. אכן אני רועד מחוסר מצווה אחת שיש לתרץ בפשיטות, שי ויתכן
  !!לרעוד פי אלפי אלפיםאתה בידי ואם זה גורם לי פחד ורעדה, אתה עשיו שספוג כל כולך בעבירות חמורות ובזוהמה, אמור 

 

טוען שאחר עד עכשיו  עקבשי כתוב רבה ע"הבמדרש  והנה
כל כך ו ,עשיו מולשלו  הכוח שזה, נולד שיוסף עד המתיןכי 

 זהלכן , הברית בקדושת נלחם יוסף כיונראה  ???למה
בברית כפי  כובכף ירביעקב פגע מלאכו ש עשיו מול הכוח

  .במדרש לקח טובשכתוב 
 

ד יוסף שברגע שנול ל' כ"הויצא בכתב רש"י  זאת ומלבד
כבר אין חשש שעשיו יחטוף את רחל בטענה שהיא עקרה 

 ואינה מולידה שבטים.
 

 6 עוד התעכבאלא  חזר לאיעקב  עדייןזאת למרות  אבל
אני  יטעןעשיו הרי בזה גם ו ???למהכל כך ו ,לפרנסהשנים 

 ???שנים 6לא אשם באיחור שלך, הנה התעכבת עוד 
 

בעיית  הנפטראכן שלידת יוסף למרות שנראה לתרץ  אלא
 היה לא לבן כי  !!בכל זאת עדיין נשאר בעיית לבןעשיו, 

 לפרנס יכול ולא עני שהואבטענה  ,לעזוב ליעקב נותן
 .גדולה משפחה

 

 ,גם אם לבן לא היה נלחם ,בלי רשותוהיה בורח יעקב  ואם
 מצדיקיםאנשי מקומו  היו כי !! השם חילול היהבכל זאת 

ומאשימים את יעקב בפשיעה ובזלזול חיי  לבן את
בשם  ולצאת שנים למנוע חילול ה' 6ולכן התעכב , משפחתו

  טוב.
 

ואם זאת היה על יעקב לקיים את נדרו לעשר מכל,  ומלבד
 בעוון נדרים בנים מתים.הרי ו?? יעשר ממהכסף  יחזור בלי

 

שלבן  לותיהגזדאג להחזיר את כל  שבהם שנים 6 עבד לכן
 תחבולות עם המקלותהעל ידי ו ,פעמים 10רימה אותו גזל ו

 "מכל מעשרות"כי התחייב , החזיר לעצמו כל מה שנגזל
גם ממה שגנבו שבא לרבות מכל מה שהיה לו וזה כולל 

 ., וכך עלה בידו לקיים נדרו כראויממנו
  

לפחד מעבירה שבידינו העלולה להזיק לנו חלילה בשעת הסכנה, וגם שנדע שעל ידי כוח שמירת  עלינו כמהמזה  נלמד
 להיזהרכמובן עלינו והברית זה מגן עלינו עוד קודם השמירה, כמו שיוסף הגן עוד לפני שנלחם ביצרו רק מכח העתיד, 

 ואמן. אמן בידו רק חזק ואמץ מסייעיםהבא ליקדש ובעזרת השם  ולעשות רק קידוש השם השם מחילול
 

 ויירא יעקב מאוד ויצר לו
 

שיעקב פחד להרוג את עשיו, כי יש המלא העומר,  כתב
שכהן שהרג בן אדם אפילו בשוגג , )אור"ח קכח סל"ה( הלכה

ות פסול לנשיאת כפיים וקל וחומר שפסול לעבודת הקורבנ
וחלק בבית המקדש, והיות ויעקב קנה את הבכורה מעשיו 

משנאת עשיו ליעקב היה בגלל שקנה את הבכורה ממנו, 
 לכן יעקב פחד להרוג ולהפסיד את הכהונה.

 

מפליאים, שהרי יעקב ידע שבית המקדש לא  והדברים
יבנה בימיו, וממילא אין משמעות בכך שנפסל מהכהונה, 

 ולמה אם כן פחד מהפסד זה??
 

הוא חשש מלהפסיד את ברכת כוהנים, ובפרט  ואולי
 שברכות האבות ממשיכים בברכת כוהנים. 

 



ייתכן שיש כאן הרבה יותר, וכפי שהחפץ חיים היה  אבל
 - טהרותהלכות וסוגיות של קדשים ומעודד שילמדו 

עבודת הקורבנות ועבודת בית המקדש, למרות שאין לנו 
 בית המקדש 

 

כתוב בגמרא , וכפי שעצם הצפייה למשיח היא מצווה כי
 לו אומרים לדין אדם שמכניסים בשעה רבא אמר א"ל שבת
  !!ועהליש צפית וגו' 

 

וביוצאי חלציו את הציפיה לישועה,  בוהשריש יעקב  ולכן
ואת ההשתוקקות לעבודת הכהונה ועבודת הקורבנות, 
ולכן התאמץ ללמוד הלכות אלו וגם להכשיר עצמו ולהכין 

הקורבנות ולכן קנה את הבכורה, וכך גם  עצמו לעבודת
 המחיש את הציפיה לישועה ולעבודת הקורבנות.

 

כתב, שהמלאך של עשיו פגע בכף ירך  הבעל הטורים והנה
יעקב בכדי לפסלו מהכהונה, ופלא עצום זה, כי איך ייתכן 
שדווקא בעניין שיעקב התמסר לו מאוד בכל זאת דווקא 
שם המלאך הצליח לפגוע בו?? וגם למה היה חשוב למלאך 
לפסול אותו מכהונה הרי ידע שממילא לא יהיה בית 

 ב??  המקדש בימיו של יעק
 

שדווקא בענייני שיש כאן מסר עצום לדורות,  ונראה
ההידור והחסידות והשלימות, שם יש מקפצה לעליה 
גדולה, ולכן דווקא שם מנסה היצר להכשיל ולהפיל לקרר 
מההידור והחסידות וברגע שמתקרר ההידור כל הבסיס 
קורס כי בלי אש והתמסרות מעל ומעבר הכל מתקרר, כמו 

לפסול את הכהונה של יעקב שעניינו  כאן שהמלאך רצה
 היה אמונה טהורה מעל לחובות הזמן.

  

יצלח ביד הרשע להפיל בורא עולם מראה לאדם הישר והכשר, שהוא יהפוך סדרי בראשית בשביל לחזק אותו שלא  אבל
צדקה תרפא את מי שמצפה לישועה שאז תהיה את הצדיק, ולכן הקדים את עלות השחר בכדי שיעקב יתרפא, ושמש 

, וגם לכל אחד מאתנו שמוסר נפשו מעל ומעבר בורא עולם יעזור שלא ייפול חלילה, וגם כשהיצר שמש צדקה לצדיקים
 .עם כל הכוחות ותצליח אמן הפיל בורא עולם נותן כוח עצום מיד להתרפאות ולחזור לשלימות רק לא להתייאש תקום

 

 ויזרח לו השמש
 

שאותם שעות שמיהרה השמש  בחולין צא'רש"י  כתב
לשקוע לו בפרשת ויצא, כאן בהאבקות עם המלאך של 

 עשיו מיהרה לזרוח בשביל לרפאות אותו.
 

בפסוק כז' מבקש המלאך מיעקב שישחרר אותו כי  והנה
עלה השחר, ורש"י מביא מהגמרא שהגיע זמנו לשיר שירה 

 בעלות השחר.
, הרי המלאכים חייבים רא"מ מגורההאדמו"ר  ומקשה

להתכונן לפני השירה, כמו שכתוב וקרה זה אל זה 
שהתרגום מסביר שמקבלים זה מזה, כמו שאומרים 

צריך ונותנים רשות זה לזה, ואם כן הוא היה בשחרית 
 לבקש להשתחרר עוד לפני עלות השחר???

 

האדמו"ר, שאכן המלאך רצה לבקש להשתחרר  ומתרץ
לפני עלות השחר, אבל כאן הקדים השחר לכן הוא נתפס 

 לא מוכן בזמן.
 

נשאלת השאלה אחרי תשובת האדמו"ר הגאונית,  ושוב
כי הפסיד זמן, אז איך בכל זאת הרי המלאך לא התכונן 
 בכל זאת אמר שירה בלי הכנה???

 

לתרץ, שבמקרה הזה הוא לא היה צריך הכנה,  ונראה

וזה  ורשות מצדיק, ולמה?? כי המלאך קיבל ברכה מיעקב
 מצדיק!!!ורשות הכנה המושלמת ביותר, ברכה 

 

 
, שהמלאך אמר ליעקב למה זה המשך חוכמהשכתב  וכפי

המתברך, אבל תשאל לשמי, כי נכון שלברך צריכים שם של 
כאן לא היה צורך, כי יעקב קיבל מיצחק אביו את ברכת 

" ולכן ברגע מברכיך ברוךאברהם, ובברכת אברהם כתוב "
שהמלאך של עשיו בירך את יעקב הרי ממילא המלאך 

 מבורך גם בלי שיעקב ידוע את שמו.
 

מדהים יש כאן שדווקא ביום שעל המלאך להגיד את  ודבר
קרב והאבקות עם יעקב, וכנראה שירת חייו קודם לזה 

המלאך ראה בזה הזדמנות להגיד שירה על שניצח את 
 יעקב, אבל תאוות רשעים תאבד ושיני רשעים שיברת.

 

מלאך ה, ובחייו מלאך אומר שירה רק פעם אחתכידוע ה כי
כוח והכנה לברך דווקא מיעקב, וזה את של עשיו קיבל 

 אומר הכל!! 
 

בעולם  הםזכות הקיום שלכל ידעו ויבינו ש הרשעיםש
זה בזכות הצדיקים, רק לו ישכילו יבינו זאת ויטיבו עם 
 הצדיקים ולא ילחמו ויזיקו לצדיקים בכפיות טובה

 .ובחוצפה
 

 רבי הגדול מהגאון שמים ליראת ברכה ביקשתי פעם, שלצייןיש אבל מזה שברכת צדיק היא הכנה לעבודת השם,  נלמד
 זה!! לעבוד חייבים מלבד ברכות וסגולות שמים יראת עלשהוסיף לי ו בירכני ואכן הגאון הגר"ח ,א"שליט קנייבסקי חיים

 .ה'ז קדימה נתברך מפי צדיק ונתחיל להשקיע בכל כוחנו בעבודת א, להתאמץ חייבים לבד בא לא
 

 ויפול על צוארו וישקהו
 

 

, שבא וראה מה כוחו של שוחד מליץ יושרבספר  כתוב
שנה עשיו מחפש דרך לרצוח אותו,  34וכבוד!! הרי מעל 
ואפילו מלאכים אנשים,  400עם להורגו והנה בא לקראתו 

 ובכל זאתשהיכו בו זה לא עזר אלא עשיו המשיך הלאה, 
המיס את עשיו שמה השוחד והכבוד שיעקב נתן לו זה 

 .והשתנה לבו לטובת יעקב
  

"אכפרה פניו  לעשיו למלאכים להגיד יעקב אומר הנהו
אחרי זה ומבאר שהכוונה כמו כפרה,  יורש"במנחה" 

 כן על כי מידי מנחתי ולקחת" אומר יעקב לעשיו: בפגישה
רבה וכתוב במדרש ", ותרצני אלהים פני כראת פניך ראיתי

"מה פני אלקים לא יראו פני ריקם גם  שאמר לו יעקב: עח'

והשוואה לקרבנות ה'  אתה עשיו לא יראו פני ריקם"
 ??תמוה ביותרלכאורה נראה 

 

את עניין כאן,  ובפעולותי שיעקב אבינו טמן, נראהו
שזה חלק מעבודת יום  ,לעזאזל ששולחים לשטןהשעיר 

 2שייקחו  נוציוו ואכן ובורא עולם הסכים לכךהכיפורים, 
את השעירים של ה' ושל  נשווהול כביכששעירים שווים, 

לה' של שעירו לשעיר השטן, וכשרואה השטן שמשווים 
הוא מתמלא בכבוד, ושוחד כבוד זה גורם לו לא לקטרג על 
עם ישראל ביום הקדוש, וכך בנקל נמחלים עוונות עם 

 "כבוד"מלכן ניזהר , שנה טובה ומתוקהישראל ונגזר 
  .שניםעשרות של עמל  ,נועמלכל את שיכול לגזול מאתנו 



 

 

 בס"ד

 

 עלוני טהר ליבנו
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

 להצלחת וישועת
כל עם ישראל   

 

 עם ישראל חוליורפואה שלימה לכל 

 

 

 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 והצדקניות ע"ה לעילוי נשמות הצדיקים
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    א"מ ר' שלום בן יצחק ריינר 
מן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן    ינ     הינדא בת שלמה הי

ינה  בן רג' ם  ציון   ומרדכי חיי בן    רחל פריידא בת אביגדור 
 

 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

ישראל בן מרים ראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת עקא   נעמי משה חיים בן לאהמשה בן נלי   אוריידה

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 והצלחת ולרפואת
 

       שושנה בן לייב משה      עקה בן יעקב אליעזר הרבהרב שלמה שמריהו בן חנה     

ציפורה        מוניק בת דינה בן   דינה יעל בת שיינדל רייזל   שילה 
 רפאל        אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 

בן לאהנעמי          בן אליהו     צבי בן מניה      ראובן בן לואיסה        משה 

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 דניאל בן ציונה   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 

 מבקש עזרה, להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו" על כל הפרשיות תזכה למצוות
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