
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
  
  "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרה"

  )י, כח( 
היה לו , "וילך חרה"לשם מה פירט הכתוב 

  ?"ויצא יעקב מבאר שבע לחרן"לקצר ולכתוב 
מציו במדרש , ין'בשם רבו חיים מוולוז

כי "שברכה רבקה את יעקב טרם צאתו בפסוק 
ומדוע ". מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך

מקרא זה ולא בלשון אחר מן ברכתו דוקא ב
משלי " (אז תלך לבטח דרכך"כגון , הכתובים

כל צדיק היוצא לדרך יש לו שם קדוש , אלא). ג
צא וראה ". ך"יהו"והוא השם , המלוה אותו

כי "שאותיות הללו הן הן סופי התיבות של 
וברכתו אמו שיזכה לליווי " מלאכיו יצוה לך

  .השם ההוא
כי מה , הביאא מוילא "ממורו ורבו הגר

אל יפטר אדם מחבירו אלא "ל "שקבעו חז
מתוך הלכה פסוקה "הייו , "מתוך דבר הלכה

וסיפר שלפיכך היה והג להפטר מן ". דוקא
: בלשון זה, הבאים אליו טרם צאתם לדרך

יחיד ורבים הלכה , הלכה פסוקה היא"
 –אף זו . ומדוע דוקא הלכה זו בחר לו". כרבים

אשי תיבותיה עולים  משום שר–ח "ביאר הגר
  ".ך"יוה "–כשם הקדוש ההוא 

לפי זה שב וביאר את המקרא שלו באופן 
.. ויצא"במקום , אמר" וילך חרה. "פלא
שבתיבת ' ך' י' שאותיות ו, כלומר". לחרן

שהרי , איו מיותר' הל. מיותרות הה' וילך'
' ה'ואילו , "לחרן"בין כה וכה היה צריך לכתוב 

הרי כולן יחד . יותרתשוב מ' חרה'של 
את .  כשם שמלוה לצדיק בדרכו–" ך"יהו"

וילך "בכתבו , זאת רצה הכתוב לרמז לו אפוא
והשם , שאמם תקיימה ברכת אמו, "חרה

  .הקדוש ההוא ליוהו בדרכו
  )ין'בשם רבי חיים מוולוז                     (

  

  )י, כח(     "             ויצא יעקב מבאר שבע"
. שיציאת צדיק מן המקום עושה רושםמגיד "

שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא 
" פה הודה פה זיוה פה הדרה, יצא משם, הדרה

  ).י"רש(
מדוע דוקא אצל יעקב , מקשים המפרשים

מצאה התורה לכון להזכיר רושם עזיבתו של 
  ?ולא גבי אברהם ויצחק, הצדיק

,  כאןשביקשה התורה להשמיעו, יש שתירצו
, פי שיצחק ורבקה עדיין שארו בעיר-שאף על

אמם . בכל זאת עשתה עזיבת יעקב רושם
כי מה שעזיבתו עשתה רושם , הביאור בזה הוא

איו אך משום שמספר צדיקים גדול , בכל זאת
אלא שכל צדיק . יותר עושה רושם גדול יותר

יציאתו . יש לו זיו מיוחד והוד והדר מיוחדים
 שותרו בו צדיקים אחרים של צדיק ממקום 

מפי שפה מן המקום הזיו , עושה רושם
. ההוד וההדר המסוימים של צדיק זה, המיוחד

שאף שהשאיר בעירו , את זאת למדו מיעקב
הרי בעזבו פה זיוו , את יצחק ורבקה הוריו

  )רבי שמואל רוזובסקי(                   .שלו המיוחד

  
 )יט, כח(             "ויצא יעקב מבאר שבע"

באר שבע אותיות ( – ויצא יעקב מבאר שבע
שיטמן , בית המדרש של שם ועבר) שם עבר

שעשו לא ' ומכאן ארי. בבא שבע' הי, שם יעקב
' בא הי' שלו הי, בא אף פעם לבית המדרש

ואמרו שקצה . וילך חרה. מוצא שם את יעקב
שהרי יצחק אומר לו קום לך פדה , לו הדרך

  וכיון , בתואל בפדן ארםשחשבו ש, ארם
הביאה אותו ישר , שקפצה לו הדרך על ידי ס

  )ל דיסקין"מהרי(   .                                    לחרן

 
משמע שיצא לגמרי  – ויצא יעקב מבאר שבע

ולכן עש , ומחשבתו היסתלקה מבית אביו
 כי לולי זה למה .ביוסף שיצא לגמרי מבת אביו

  )כלי יקר(           .הרי הלך בשליחות אביו, עש
  

  )יא, כח(   "                וישכב במקום ההוא"
, ד שים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה"אבל י

  )י"רש. (שהיה עוסק בתורה

  :יחיאל מאוסטרובצה-לרבי מאירשאלו 
והרי גם , ד שים הללו"במה תייחדו ושתו י

כפי , ועבר-  כן למד יעקב בישיבת שםלפי
י מסביר בפרשת תולדות את הפסוק "שרש

  ?" אהלו של שם ואהלו של עבר–יושב אהלים "
  :הסביר הרבי

בין ' לראשוה למד אצלם כיצד עובדים את ה
בהיותו שרוי בסביבת צדיקים , יהודים

עכשיו הלך ללמוד איך . כאבותיו ורבותיו
. ים כדוגמת לבןלחיות כיהודי בין גויים ורשע

  .…זוהי מסכת בפי עצמה
  
, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש"

ויקח מאבי המקום וישם מראשותיו 
  )יא, חכ(                       "וישכב במקום ההוא

  תיקן תפילת ערבית –ויפגע במקום וילן שם 
ערבית רמז לגלותו . מרו תפילת ערבית רשותא

, להם זמן'  בבל היגלות מצרים וגלות, הארוכה
אך גלותו היא , ארבע מאות שה ושבעים שה

אבל , מחד היום אם בקולי תשמעו, בגדר רשות
אם לא יחזרו בתושבה יעמיד עליהם מלך עז 

  . וקשה עד שיחזרו בתשובה שלימה
  )ט בית א"מבי(

  
באה שכיה ואמרה לו יעקב  –ויפגע במקום 

עות כגד שים עשרה שתים עשרה ש, בי
שים עשרה מזלות כגד , תן לךשבטים שאי א

  ' וכשמכר יוסף הי. רה אבי מצבהששים ע

בוכה ומתאבל כל אותם שים שמא תחייבתי 
שמא היתי מממוו של , ששאתי שתי אחיות

 לבן או של שכם ובתבטלה אותה ברית שכרת
ה "במיד תגלגלו רחמיו של הק, ה"לו הקב

מכאן אמרו כל . והוסיף לו עוד שבע עשרה שה
שהשיגתו שה אחת טובה סמוך לזקתו סימן 

בטובה כל אותן ' ה הי"יעקב אביו ע, יפה לו
במצרים לפיכך העלה עליו הכתוב ' שים שהי

  )א"תד(.                     בטובה כל חייו' כאילו הי

  
רומז לבית ראשון ששקעה לו  – שמשכי בא ה

רומז . יקח מאבי המקוםו. שמש בחורבו
, מאבי המקום ולא כל אבי המקוםלבית שי 

וישכב במקום , שחסרו בבית שי חמשה דברים
מוחה ' שלישי שבו תהיבית ההוא רומז לו 

    .וחלה אמיתית אשר כיה כאן בשם שכיבה
 )אברבאל(                                                       
 
 ..." ויקח מאבי המקום וישם ראשותיו"

  )יא, כח(                                
זאת אומרת עלי , התחילו מריבות  זו עם זו

ה אבן "מיד עשאן הקב' ייח צדיק ראשו וכו
הרי , לכאורה מה הועיל הדבר) י"רש. (אחת

 קצתה של ראשו של יעקב היה מוח רק על
? ושוב יש מקום לריב בין חלקי האבן, האבן
  .אין קאה ואין קטטה,  כשיש אחדות–אלא 

  )אברהם מרדכי מגור' ר ר"האדמו(   

 
ויחלום והה סולם מוצב ארצה וראשו "

והה מלאכי אלקים , מגיע השמימה
 )יב, חכ(                             "עולים ויורדים בו

 מלאכי אלקים עולים והה... והה סולם
הראהו בחלום הבואה שכל  – ויורדים בו

העשה בארץ עשה על ידי מלאכים והכל 
ואף על פי שהכל גלוי , בגזירת עליון עליהם

לפיו הראהו כאילו עולים לומר לו עשיו 
' והה ד. שליחותך ויורדים לעשות שליחותם

הראהו שאף על פי שהכל ביד מלאך . יצב עליו
' ויהי' חלק ד' ביד מלאך אלא יהי'  יהיעיו לא

עמו לשמרו כאמר והה אכי עמך ד תמי
  )פירוש הטור(            .ושמרתיך בכל אשר תלך

  
' עלים וירדים חסרי ו – עולים ויורדים בו

  )פעח רוא(       . בגימטריא בכל ומדי ויון ורומי

 
אשו מגיע סולם מוצב ארצה ור"

  )יב, כח(       "                                השמימה
שפסע בתיב היחיד , יוזל מובהרדוק- רבי יוסף

, משוה מכל הזרמים בתועת המוסר, שלו
שאל פעם הלמאי בחר בדרך שראית כה 

  ?עקומה
כדי לעלות , כאשר זקקים לסולם :והשיב

מן ההכרח להעמידו , לקומות הגבוהות
  …    ימותבעקמ



צב ' והה ה… וישכב במקום ההוא"
  )יג- יא, כח(      "                                  עליו

בעל , יוסף מפולאה-אמר רבי יעקב
  ":תולדות"ה

מיד שרתה , בשפלות, כיון ששכב על הארץ
  .עליו השכיה

  
  )יז, כח(     "    אין זה כי אם בית אלקים"
שעברתי על מקום אפשר , כי מטא לחרן אמר"

יהב דעתיה . שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו
". וקפצה לו הארץ, למהדר וחזר עד בית אל

  ).י"רש(
ה עם עם "שתי ההגות של סים יש להקב

-כקריעת ים, האחת של דחיית הטבע. ישראל
והשיה ההגה של למעלה , סוף ויבוש הירדן

הייו שכל ההגבלות הגשמיות , מן הטבע
  כך . ואין צורך בדחיית הטבע, מתבטלות

, ידי הזכרת שמות-פועלים היסים הבאים על
כך גם חי משה רביו על הר סיי ארבעים 

ידי - על, לחם לא אכל ומים לא שתה, יום
שכל מגבלות החומר אשר הגוף מוגבל בהם 

  .ברוב דבקותו השמימית, בטלו אצלו
שכל , קפיצת הדרך אף היא פועלת באופן זה

מרחק ומקום בטלות כלפי ההגבלות של 
לפיכך כיון שחש יעקב שלשם . הרוחיות

דבקותו צריך הוא להתפלל במקום שהתפללו 
שמאחר , כלומר. מיד קפצה לו הדרך, אבותיו

שבטלו ההגבלות מפי דבקותו ממילא הוא 
 בלא –מצא במקום שהיה צריך להמצא 

       .       שראה אותו הולך או טס בחטף
  )ליעזר דסלררבי אליהו א(  

 
ויירא ויאמר מה ורא המקום הזה אין "

   "זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים
  )יז, חכ(           

ה "אברהם אביו ע – אין זה אם בית אלקים
יצחק אביו , הר' שגם בחורבו הי. קראו הר

ציון , שבחורבו הפך שדה, ה קראו שדה"ע
בזכות אברהם ' הראשון שהי. שדה תיחרש

דתו חסד לא חרב עד ששבעה בתי דיין שמי
בזכות יצחק שמידתו ' השי שהי, ז"עבדו ע

חרב על שאת חים בלבד וחסרו , דין ופחד
אך יעקב לא ראה קרקע , בו חמשה דברים

אלא סולם רוחי , לא הר ולא שדה, כלל
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכים 

ית קראו ב, יצב עליו' עולים ויורדים בו וד
  .שהוא קיים

שעל ידי ישמעאל שיצא מאברהם חרב בית 
שפלו בידי ישמעאל שמוים אלף , ראשון

ועל ידי אדום שיצא מיצחק , פרחי כהוה
וכגד יעקב שמיטתו שלימה , חרב בית שי

  .בית שלישי בית אלקים קיים לעד' יהי
 )אלשיך( 

  
אלקי ' יצב עליו ויאמר אי ד' והה ד"

הארץ אשר , קי יצחקאברהם אביך ואל
 "לך אתה ולזרעך' אתה שוכב עלי

  )יג, חכ(
כי ? יצחק אביך ולא – אלקי אברהם אביך

באותה שעה דרכו לחוץ לארץ ' יעקב הי
ולאברהם לא אסר לצאת לחוץ לארץ 

לכן אברהם הוא אביו זה ולא , וליצחק אסר
  )קדושת הלוי(.                                         יצחק

  
וכי  – לך אתה' הארץ אשר אתה שוכב עלי

, פרסה' פרסה על ת' שהיא ת, ארץ ישראל
אלא ארץ . איך עקרה ממקומה ובאה תחתיו

ה והיא קראת "אחרת עליוה יש לו לקב
שהוא , ארץ ישראל והיא תחת מדרגת יעקב

ה לישראל מחמת "והורישה הקב. 'עומד עלי
שתדור עצמהם ותהיג , האהבה שלהם

וקראת ארץ , ולהגןן עליהם מכל, אותם
  )זהר קדומים(                       .                החיים

  
זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה ' והי"

וברכו בכך כל , וקדמה וצפוה וגבה
  )יד, חכ(              "ובזרעך, משפחות הדמה

מה עפר בכל מקום  – והיה זרעך כעפר הארץ
ה עפר קיום העולם ומ. אף ביך בכל מקום

  )לקח טוב(.                 אף ביך יסודו של עולם
  
  )טו, חכ(         "והה אכי עמך ושמרתיך"

ועל הפרסה לא , על הכל השיבו: רבן אמרו
  ).ר"ב(השיבו 

כי ? ה ליעקב פרסה"למה לא הבטיח הקב
לאחד חשבת . לפרסה מה קצובה אין

ואחר . פרסה רק אם יש בה חיי עושר
 .  ולכן לא השיבו לו על זה, מסתפק במועט

  )אפיקי יהודה(           

 
הרי " לא אעזבך"ה אמר ליעקב "כשהקב

שכן אדם , בכלל זה שלא תחסר לו פרסה
 –שאין לו פרסה והוא שרוי בדקדוקי עיות 

  .הרי זה מעביר אותו גם על דעת קוו
  )חרוןבית שמואל א(

  
  )יז, חכ(          "אין זה כי אם בית אלקים"

ה מוכיח את חסידיו 'רבי חמן מקוסוב הי
" לגדי תמיד' שויתי ד: "שיקיימו את הפסוק

החסידים למדו , אפילו בשעת משא ומתן
ברחוב כשאדם טרוד : זכות על עצמם

  .'במסחר קשה לזכור את ד
' למה כשאתם בבית ד: חמן' אמר להם ר

רהרים במסחר ובדין הוא שבשעת אתם מה
  .'מסחר תהרהרו בד

 
' אל' צב עליו ויאמר אי ה' יהה ה"

  )יג, כח(  ...."      יצחק' אברהם אביך ואל
את שמו ' אף שלא מצאו במקרא שייחד ה

הן בקדושיו : שאמר, על הצדיקים בחייהם
לפי שכהו , כאן ייחד שמו על יצחק, לא יאמין

הרע  הרי הוא כמת ויצרו, וכלוא בבית, עייו
מה רבה מכאן יש ללמוד ) י"רש. (פסק ממו

. וההתערבות עם בי אדם, סכת ראיית העין
כל זמן שלא , עולה תמימה, אף יצחק אביו
ויש , ה מאמין בו"אין הקב, היה כלוא בבית

א " מספרים על הגר–. חשש שיכשל בחטא
וחזר על , שהוצרך פעם לצאת מחוץ לביתו

) מדת הזהירות(ילת ישרים פרק שי במס
  .ואחר כך יצא לשוק, שלוש עשרה פעמים

  )אור יהל(  
  
  " וכל אשר תתן לי עשר אעשרו"

  )כב, כח(
מה שאעשר ואתן לצדקה זה שאר באמת 
שלי וזהו מה שאתה תת לי כל מיי ממון 

  .אחרים אים שלי ולא ישארו שלי
  )קומץ המחה(                  

  
  )שם("י עשר אעשרו לךוכל אשר תתן ל"

וכל "או " וכל ממון אשר תתן לי"לא אמר 
, ללמדך. ממש" כל אשר תתן לי"אלא , "ריוח

שחייב אדם , "תיבות שלום"אומר בעל 
להפריש מעשר לא רק מכספו ורווחיו אלא 

מכל קורט של , מכל מה שהוא מתעג בעולמו
', הריהו מחוייב להפריש מעשר לה, האה

אתו ולהעלות ממה ריח הייו לקדש את ה
  ...   'יחוח לה

  
  )שם(                         "עשר אעשרו לך"

  :כתוב בספרים משמו של רבי משה אלשיך

, הוא החומש.  מעשר כפול–" עשר אעשרו"
המבזבז אל יבזבז יתר : "ל"כפי שאמרו חז

עשר : "דורשי רשומות רמזו". מחומש
בז אל וזה כל המבז "–בגימטריא " אעשרו

  .יבזבז יותר מחומש

  
,  מעשר מקייים גשמיים–" עשר אעשרו"

את זו דרש רבי . מעשר מקייים רוחיים
מה צדקה בממון יש : שמעון שקופ מגרודה

עשר  "–בה כח סגולי להעשיר את בעליה 
,  אף קייי רוחו של אדם–" בשביל שתתעשר

אם יפריש מעשר מהם , עותיוכשרוותיו וידי
 יתעשר –לזולת וישפיע להם מדעתו 

  .שבעתיים ברוחו

 
  )ז, כט                   ("לא עת האסף  המקה"

אם לא הגיעה עת קץ , לא עת האסף המקה
לכל הפחות השקו , שיבוא משיח צדקו אלו

צוה למלאכים הממוים על , הצאן ולכו רעו
ץ שיתו הפרסה וגם אמור לשמים ולאר

לישראל פרסה בריווח שיוכלו להתקיים 
  )בי מאיר מפרישילןר         (.בגלות המרה

 
הן עוד היום גדול לא עת האסף "

  )ז, כט(              "    המקה
מה לו ליעקב להתערב בעייי : לכאורה
  ?בתחום לא לו, הרועים

, מדלי מוורקי' דבר זה הקשה הרבי ר
  :ותירץ

ש שקעה חמה שלא בעותה  ידע יעקב כי אמ-
ואילו היום תשוב ותזרח , בעבורו, בגללו
הרועים אים יודעים : חשב בלבו. כרגיל

בודאי סבורים הם שעוד מעט ירד , זאת
לפיכך פה אליהם . כמו אתמול, הלילה
  .בדבריו

כדאי אפילו , כדי לגמול חסד עם הזולת
  ...להתערב בעיייו

 
 הבאר ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי"

  )י, כט(                            "     'וגו
בצדקו חון , יחד לב וגל אבן מפי באר מים

  )מתפילת גשם(השרת מים 
ומצפים , בשעה שאו מתפללים על גשם

מזכירים או את זכותו של , לרחמי שמים
, חסד קטן, יעקב שעשה לפי אלפי שים
שלגביו היה , שגלל את האבן מעל פי הבאר

כאדם המעביר את הפקק מעל : ל"זה לפי חז
, "יחד לב" אלא שהיה כאן –פי הצלוחית 

בתמצית לבו רצה לעשות טובה לזולת בלא 
אמם . אלא לעשות חסד,  ולהתפארלהתבלט

מצאו למדים . אבל בכל ליבו, חסד קטן
שאפילו חסד קטן שאדם עושה איו הולך 

ויכול לגרום שבזכותו תתקבלה , לאיבוד
 )הסבא מסלבודקה(                     .תפילותיו

  
הוא וכי ' ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי"

  )יב, טכ( "'ותרץ ותגד לאבי, בן רבקה הוא
. קירבת גוף' וקרוב אלי – הוא' כי אחי אבי

כי . קירבת פש' וקרוב אלי. וכי בן רבקה הוא
וכי בן רבקה , אחיו ברמאות, הוא' אבי' אחי 
לא ברמאות יצחו אלא שיתחכם אליו , הוא

והוא , בדרך צדק ואמת להוציא בלעו מפיו
  )ח"אוה(                     .'בעלי' סוד החכמה תחי

 
, פר ללבן את כל הדברים האלהויס"

  "  ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה
  )יד-יג, כט(

  )י"רש. (שלא בא אלא מתוך אוס אחיו
  :הרב דלוצק, סח רבי זלמן סורוצקין



 

  

מה פשר שאת עשו אליו , שאל לבן את יעקב
את הדברים "סיפר לו יעקב ? ומדוע ברח

, איך שקה מאתו הבכורה במרמה, "האלה
  ....פעמייםויעקבהו 

שצהל לשמע כל , שאו הדברים חן בעיי לבן
אך עצמי ובשרי : "אמר, מעשה רמאות

  ....הרי אתה רמאי מובהק כמוי"... אתה
ועל אותו משקל המשיך לבן בשיחו עם 

 כיון –" ?הכי אחי אתה ועבדתי חם: "יעקב
לא ייאמן כי תעבדי , שאחי אתה ברמאות

י ולם ובודאי  סופך לרמותשל אותי מכל ח
מה "שתגיד מראש , אם כן, מוטב לי... כסי

  "...משכורתך
 
 ..." ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה"

    )יד, כט(                                    
, דה(' לפי מה שאמר בגמ" ובשרי, עצמי"
גידין ' שלושה שותפין באדם וכו) א"ל

והה לבן . בשר ודם מהאם, ועצמות מהאב
 –היה קרוב ליעקב הן מהאב והן מהאם 

יעקב כדו של , אברהם וחור אחים היו
ורבקה אם יעקב  , אברהם ולבן כדו של חור

: ליעקב, לכן אמר לבן, היתה אחותו של לבן
 קרוב אתה אלי –" אך עצמי ובשרי אתה"

  )א"הגר(                              .משי הצדדים

  
לה לאה ושם וללבן שתי בות שם הגד"

  )זט, טכ(                                  "הקטה רחל
הגדולה היתה  – ושם הקטה.. שם הגדולה
והקטה היתה , כבת עשרים, גדולה ממש
גם . ועיי לאה רכות. בת שבע, קטה ממש

וכל זאת בשביל למוע , במראיהן היו שוות
  )ח"והא(                         .מלבן לרמות את יעקב

 
ויאמר לבן טוב תתי תה לך מתתי אתה "

  )יט, טכ(                 "לאיש אחר שבה עמדי
את רחל כאילו תן  – מתתי אותה לאיש אחר

ואת שבע ) תתי לשון מתה(במתה ליעקב 
השים של עבודה קיבל על שהעדיף את יעקב 

וכל זה שלא יוכל יעקב לטעון . על איש אחר
. ת עבודתו ברחלאחר כך שלא קיבל תמור

למי אתן אם , אולם ליעקב דיבר דרך חיבה
. ולבבו לא כן יחשוב, שבה בי עמדי, לא לך

  ). פימיותם(ויעקב לא שמר דברי לבן 
  )ח"אוה(                           

  
ויהיו בעייו כימים אחדים באהבתו "

  )כ, כט(                               "אותה
  ?למד לו בפסוק זהמה מתכוות התורה ל

ל דיסקין על פי הגהות מרדכי "מפרש מהרי
בתחילת כתובות שאומר כי בחור ובחורה 
שהתארסו אם רואים זה את זה תדיר יש 

ר "לחוש פן יבואו לידי שאה כדאיתא בב
  .כ"תרדמה ע' בפרשת ויפל ה

והטעם בזה כי מכירים יותר ויותר את 
, ובשם הסטייפלר אומרים(חסרוות בן הזוג 

י עצמו "שקודם האירוסין דחף האדם ע
כ בתקופת "לגמור את השידוך ואילו אח

הבייים שמצד אחד הוא עדיין משוחרר 
ומצד שי הוא כבר קשר במצב כזה משך 
האדם לחפש ולבדוק אם אכן עשה שידוך 

ועלול למצוא חסרוות אשר יעוררו בו , טוב
ספקות על כן עדיף שלא להרבות בפגישות 

  ).זאת בין החתן והכלהבתקופה 
ה שמשך "ו יש להתפלא על יעקב אעיוגם בע

את תקופת ההמתה לישואי רחל שבע שים 
ולא חשש שמא יבואו מתוך כך לידי שאה 
ועל כן מבאר הכתוב כי אותה תקופה היתה 

חשבת בעייו רק כימים אחדים כך שלא 
   .חשש שמא יבוא לידי שאה

  )ת"ל דיסקין עה"מהרי(                    
  
  )כא, כט(                         "הבה את אשתי"

והלא קל שבקלים איו אומר כן אלא 
ומה הוא ) י"רש ( להעמיד ולדות אמר כן

וכי להעמיד ולדות מותר להתבטא , התירוץ
אלא המובן הוא שיעקב רצה ללמד את . כך

את הדורות הבאים שילכו בדרכיו , הולדות
 לא יסלסלו בדבורם שוויםשיהיו פיהם ולבם 

לא יעמידו פים ולא יטפחו שקרים אלא 
  ..ישמיעו את האמת שבלבם בלי כחל ושרק

  )רבי מחם מדל מקוצק(                             
  
כי , ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי"

  )כא, טכ(                 "מלאו ימי ואבואה אלי
עקב אביו י – 'ואבואה אלי.. הבה את אשתי

כאדם הראשון קודם הפגם בעטיו ' ה הי"ע
 יתבוששו אובאדם הראשון כתיב ול. של חש

וכיון שלא . וכך יעקב להוליד תולדות תכון
. יודע בזה בושה' ידע כלל מהאת הגוף לא הי

התיקון ' בעת שיהי, לעתיד לבוא' וכמו שיהי
ותתי לכם לב בשר ואיתא בזהר , בשלימות

   )צ הכהן"ר(                            .לב להוציא בשר
מלאו בגימטריא שבעים  – כי מלאו ימי

  .מלאו אז ליעקב שבעים ושבע שה, ושבע
   

ויאסוף לן את כל אשי המקום ויעש "
  )כב, כט(                                           "מישתה

אסף  – ויאסוף לבן את כל אשי המקום
ויעש . תיעץ בהםתחילה אשי מקומו וה

אחרי שהחליטו כולם לרמות את . מישתה
  )ס"רעב(.                              יעקב עשה משתה

  
ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא "

  )כג, טכ(                  "'אותה אליו ויבוא אלי
ויעקב חשב שהיא רחל ומטעות  – 'ויבוא אלי

. ולכן קיבל חלקו בעבר הירדן. ולד ראובןזו 
גד קיבל חלקו בעבר הירדן מפי שלאה לא 

כפי (ביקשה רשות מיעקב לתת לו את זילפה 
שביקשה שרה רשות מאברהם בתיתה לו את 

וחצי שבט משה חל בעבר הירדן כי ) הגר
אסת בת דיה גדלה בבית פוטיפר והיתה 

ולכן , חצי בת דיה וחצי כאילו בת פוטיפר
  .קיבל מש חצי חלקו בעבר הירדן

  )עשרת מאמרות (
 

ויאמר אל . ויהי בבוקר והה היא לאה"
הלא ברחל עבדתי , לבן מה זאת עשית לי

  )כה, טכ(                      "עמך ולמה רימיתי
. והרי היו קידושי טעות – והה היא לאה

אלא שיעקב חשש שמא ירמו לבן ואמר בלבו 
ואם , יהיו קידושין לשם רחלשאם היא רחל 

שלא , היא לאה יהיו קידושין לשם לאה
  )א"ריב(.                  יעשה בעילתו בעילת זות

  
כי שואה לאה ויפתח את ' וירא ד"

  )אל, טכ(                          " רחמה ורחל עקרה
שאה על שהסכימה  – כי שואה לאה

' ישגם אם לא יכלה להתגד לאב, לרמותו
ואולי לא . למה לא רמזה ליעקב שהיא לאה

שאה אלא שלעומת אהבתו לרחל ראתה 
כי שתי שים , היתהגותו עם לאה כשאה

  .שואה' והאחת אהובה מאד תיקרא השי
  )ן"רמב( 

  
כי , שואה'  אולי  תהי– כי שואה לאה 

יא וכשידע שה,  בלילה הרי חשב שהיא רחל

לאה היתה כבר מעוברת ואם כן לא היתה 
אלא שמא ישא אותה לכן , שואה כלל

  )ל דיסקין"מהרי(.              את רחמה' ויפתח ד
  
, ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן"

בעיי כי עתה ' כי אמרה כי ראה ד
  )לב, טכ(                              "יאהבי אישי

 ברכות מרו במסכת וא– ותקרא שמו ראובן
כי . שאמרה ראו מה בין בי לבין בן חמי

אברהם הוליד תחילה את ישמעאל מהגר לפי 
וולד ישמעל מזוהבת החש שהיתה , שימול

ויצחק לא . ואחר כך ולד יצחק, באברהם
יכול לישא אשה אחרת ' מורק לגמרי ולא הי

ולכל יאמרו . יצאה זוהמתו בעשו, לבד רבקה
ון של יעקב אמרה לאה שכך גם בו הראש

ראו מה בין בי לבין בן חמי וראובן הוא בו 
י ואין יעקב כמו יצחק שאמר בו כ, של יעקב

   הראשוןומאחר ובבן. ולא כל יצחק. ביצחק
אפשר לראות מכך שרק , לא מצאה פסולת

  . לשם שמים היסכמתי לרמות את יעקב
  )אלשיך(

  
  )לה, כט(    "'על כן קראה שמו יהודה וגו"

וכל אחד מישראל קרא יהודי על שמו כי 
הפעם "ש "כמ, ש שבח והודיה"שמו הוא ע
שכל , שכל יהודי צריך לדעת". 'אודה את ה

הרי זה יותר ממה שמגיע , מה שהוא לוקח
 טלתי יותר –ל "י ז"פירש" יהודה... "לו

   .זהו יותר מחלקו המגיע לו, הייו, מחלקי
  )ם"שי הריחידו                          (

 

  "ותעמוד מלדת.. 'הפעם אודה את ה"
  )לה, כט(                            

התיבות ' לכאורה יש להבין על מה מרמזות ב
כל , והה. שראות כמיותרות" ותעמוד מלדת

יורדי , חולה: אלו שאמרו שצריכים להודות
 הרי חיובם להודות הוא אחר -', הים וגו

 שרוים בו וכמו שיצאו לגמרי מן הצער שהיו
ארבע צריכים להודות : ל"שמשמע מלשון חז

" ותרפא"לשון ' וכו, מי שהיה חולה ותרפא
וזהו שאמרה לאה הפעם אודה , משמע לגמרי

  ,  לשון הודאה–" ותקרא שמו יהודה' את ה
ממילא הראתה בעצמה שכבר קבלה כל 
טובה בבים ואיה צריכה עוד לטובה זו ולכן 

  )מאור ושמש(                    ".ותעמוד מלדת"

  

 הליכות והלכות
  מדיי טוחן בשבת

איסור טוחן בשבת פירושו לפורר דבר 
לחלקים קטים ואין להבדיל בין חותך 

  . בכלל איסור זהילקוצץ או מרסק הר
אין טוחן אלא בגידולי : כללים יסודיים

קרקע ולכן ביצים או בשר ודגים אין חשש 
תמש בכלי טוחן רק יש להזהר לא להש

  .מיוחד כגון פומפיה אלא בשיי המזלג
דבר שכבר : אין טוחן  אחר טוחן פירושו

טחן וחובר מחדש אין איסור טוחן כגון מצה 
אין בה איסור ) שהיתה קמח לפי האפיה(

טוחן ומותר לפורר אותה בשבת וכן ביסקויט 
ודין דומה אמר . או גבשי סוכר או מלח

ידי בישול כגון בפירות וירקות שתמעכו על 
תפוח אדמה של חמין שקלים לריסוק וכן 

מותר למרוח על ) ריבת פירות(קופטוריה 
  .פרוסת לחם

 טוחן יש איסוראבל בפירות וירקות רגילים 
ורק מותר להכים לאכילה ולכן צריך להזהר 
מלחתוך את הירקות דק דק אלא יחתוך 
חתיכות גדולות מהרגיל משום חשש טוחן 
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התירו לחתוך ירק דק דק אם ויש פוסקים ש
 חצי שעה או שעה ךזה סמוך לסעודה בתו

לסעודה ולכן לצאת מידי ספק ישתדל 
. להקפיד לחתוך ירקות רק סמוך לסעודה

ומכל מקום מי שחותך דק דק כגון בצל 
ביותר משעה סמוך לסעודה שזה רחוק מזמן 

וכן אין לחתוך . הסעודה קרוב לאיסור תורה
כגון מקצץ ירקות עם בכלי המיוחד לחיתוך 

  .'ים וכדוכיס
ולכן יש להזהר שלא לחתוך סלט או ירקות 
לפי תפילת שחרית בשבת אלא לעשות זאת 

  .קרוב לסעודה בשבת
ריסוק פירות כגון בה או אבוקדו יש לעשות 

גם " אור לציון"לדעת ה? בשיוי ומהו השיוי
ריסוק במזלג חשב שיוי ולכן מותר בשיי 

יש לעשות זאת בכף " החזון איש"מזלג ודעת 
  .או בידית מזלג ולא בשיי מזלג

מש בכלי המיועד לחתוך אבטיח תאין להש
או פירות בצורה מיוחד כגון עיגול או 

  .משולש
 

  

   חכמיםעשהמ
, האשים המתיו לבואו של האברך

ומעו מאשתו כל אפשרות להתקשר 
  אליו או למשטרה

, תושב בי ברק, ח"התקבל מכתב מאברך ת
הכותב לו על התרחשות מופלאה שהיתה 

  :וזו לשון המכתב. אצלו
והייתי בדרך , בכולל' סדר'סיימתי את ה

ומספר , 11לפתע עוצר אותי ילד כבן . לביתי
  על מסכת ' סיום'שאחיו הגדול עושה עכשיו 

וחסר לו עשירי למיין כדי לומר את , כתובות
הילד שאל האם אי יכול לעלות . 'קדיש'ה

  ? ולהצטרף למיןלביתם
מפאת , הייתי מאוד לחוץ בזמן, למען האמת
ולכן השבתי בשלילה והמשכתי , כמה סיבות

  .בדרכי
  
  
  
  
  
  
  
  

הסתובבתי , לאחר כמה עשרות מטרים, אבל
וראיתי את הילד ממשיך בחיפושיו אחר 

והחלטתי שאולי בכל זאת ', צעטער'ה
ה מזמן לי כאן דבר שהוא למעלה "הקב

  .את זה' לפספס'לי ואסור , מביתי
שאכן עלה לבית בו , האברך כותב במכתבו

שהה שם למעלה ממחצית ', סיום'התקיים ה
  .והמשיך בדרכו, השעה

  
  רץ לביתו- אץ

כדי להגיע , עוד הוא מהלך בדרכו במהירות
והה הוא שומע , לביתו כמה שיותר מוקדם

קריאה מאחת המרפסות לבוא ולהשלים 
  .ל"ל רחמין לתפילת ערבית בבית האב

ה זה מקרה שי בתוך זמן 'דוקא מפי שהי'
החלטתי שגם הפעם אי צריך , כל כך קצר
כי מן הסתם רומזים לי כאן , לעלות לשם

  .'מה מן השמים- דבר
ומיד לאחר מכן , מיודעו עלה להשלים מין

  .רץ לביתו-אץ
ואשתו מקדמת אותו , הוא פותח את הדלת

 זועקת באזיו-ואומרת, בהתרגשות רבה
  !'איזה ס שאיחרת היום'

ה יכול 'ת הי"עד מהרה מתברר לו שרק השי
ה מסוגל 'ורק הוא הי, לצפות את העתיד

ברחוב כמעט שעה שלימה ' להשאיר אותו'
בזמן הלא 'כדי שלא יגיע הביתה , וספת

  ...'מתאים
  התכוו להכות אותו

  ה אמור לשוב 'ממש באותן דקות שהאברך הי
תדפקו על דלת ביתו ה, ל יוםכבכו, מן הכולל

 –שהיו בטוחים , כמה אישי דלא מעלי
,  שבעל הבית פעל גדם בעין פלוי- ובטעות

כדי , והם באו לביתו בלא הודעה מקודמת
  .להכות אותו

אשתו אמרה להם שאין כל ספק שבעלה לא 
אבל לא , עשה את הדבר שהם מייחסים לו

ומעו , הם המתיו בבית לבואו; עזר מאומה
 אפשרות להתקשר אליו או ממה כל

  .למשטרה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, סיפרה האשה לבעלה, אימים-הייתי בפחד
, וידעתי שכשתגיע הם יתפלו עליך

הם . ת שיעצור אותך בדרך"והתפללתי להשי
 –ומשראו שאיך מגיע , המתיו והמתיו

  ....התייאשו והלכו להם
 כל אחד   אצללה מתרחשים דברים כא

, ותו בדרכוכשאשים עוצרים א, ואחד
ואם , ומסים לשוחח איתו על דא ועל הא

, וטה האדם להתרגז. הדבר קורה בעת לחץ
  .וכידוע

פים בלבו את , ואולי במקום להתרגז
ובמיוחד אם , הידיעה שאם מישהו קורא לו
הרי שכדאי , מדובר בקריאה לדבר מצוה

לעצור את המירוץ האופף אותו בכל שטחי 
אולי הדבר . ראים לווללכת לאן שקו, החיים

  .ל"וכמו שקרה במקרה ה, ייטיב עמו
  )שח, שז' ברכי פשי עמ(    

  
 

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

 רוכים לחיים טובים ואתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 


