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 היכן ראינו בדיחה בפרשת השבוע?: חידה
 (ה הזודבתחתית העמו תשובהה)

 
ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה  

 )כח', יב'( לוקים עולים ויורדים בו-מלאכי א
בעל ה'אמרי אמת' מגור זיע"א ישב ללמוד את פרשת 'ויצא' 

 ,בני' -. שאל האב(זיע"א ')לימים בעל ה'פני מנחםעם בנו הקטן 
 ,לומו סולם מוצב ארצה וראשו בשמיםרואה בח אבינו יעקב

 אבא כנראה'הבן הקטן חשב וענה  'אז איך הסולם לא נפל?
אבל הרי ענן זה דבר רך ' -. האב'שהסולם נשען על העננים

כנראה  אבל הסולם בחלום היה  ,נכון' -הבן 'והסולם קשה?
אם הסולם היה רך אז איך עלו  ' -. האב'רך יותר מהעננים
המלאכים שלומר באמת חייבים ' –הבן  'עליו המלאכים?

' ענית יפהבני ' :האב אמרואז  .'היו יותר רכים מהסולם הרך
 'ומה למדנו מכאן?' והוסיף

 .'יותר מלאךאתה  –ככל שאתה יותר רך 'ש
***** 

 עתי )כח', טז'(...אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא יד
  ר את הפסוקהסבי)משכן שילה( יט"א הרב יוסף מוגרבי של

גאווה נאמר 'אין אני והוא יכולים לדור  הבעל  בדרך רמז: על
בעל הענווה זוכה להשראת השכינה  ,בכפיפה אחת' ולהיפך

 את דכא ושפל רוח' ?עליו שנאמר 'ואת מי אשכון
מתי 'יש ה' במקום הזה'? התשובה   הנ"ל: קלכך בפסו רמז
לא ידעתי' שתתרחק  - אם תקיים בעצמך 'ואנוכי היא

 מתוק מדבש!   הגאווה. –ממידת ה'אנוכיות' 
 

ל היה מנהיג בישיבתו  יהו לופיאן זצ"לאון רבי אהגמסופר ש
כל בחור ייטול ידיים  ,הבחורים ליטול ידיים שכאשר ניגשים

 כדי להשריש בהם את מידת הענווה והחסד.וזאת לחברו 

שסיפר לתלמידיו כי הוא  מוילנא זיע"אמסופר על הגאון ו
מעולם לא התנדנד בנדנדה. ומדוע? כי לא יכול היה לסבול 

 שהוא יהיה למעלה וחברו יהיה למטה.
***** 

 (תעמוד מלדת )כט', לה'...על כן קראה שמו יהודה ו
 יהודה?לידת לאחר  'מדוע נאמר 'ותעמוד מלדת

מבאר כי אדרבה ההודאה הייתה לה  ה'אבן עזרא' רבנו 
ומדוע? 'כאדם האומר אודה את ה' שנתן לי כל זה   .לרועץ

 ויספיק לי, על כן עמדה מלדת'
  ו גם אצל אלישעומוסיף ה'דברי שאול' זצ"ל שכך מצאנ

דיה הנביא שכל זמן שהיו עוד כלים בואשת עו הנביא
אין  ברגע שהבן אמר 'אך  ,שלתוכם יצקו אז השמן לא פסק

 בקיים. ראה שדי לוכי ה 'ויעמוד השמן'יד מ 'עוד כלי
לבקש  ומאידך  להודות על העבר מצד אחדולכן אדם צריך 

הוא הטיב לנו ' בברכת המזון םעל העתיד כמו שאנו אומרי
 .'לנווהוא ייטיב  והוא מטיב לנ

***** 
 : בדברי לבן ליעקב לאחר בריחתו כדלקמן:לחידה תשובה

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 תשע"ז ויצא פרשת

 105גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.32 – כניסת השבת
 61.62 –יציאת השבת 

   61.01 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

   תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י לקט חידושי
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי ואשלחך 
 בשמחה ובשירים בתוף ובכינור )לא', כז'(

בשעת קריאת התורה דומה כי אין יהודי שלא מגחך 
להשיב ללבן  יכולים לשמע דברי לבן ליעקב. אם היינו רק

'סליחה, אתה אמיתי? איזה תוף ואיזה  :היינו אומרים לו
... כדי שיעקב יתעכב אצלךל? הלא אתה עשית הכל ומח

אותו פעם אחר פעם'  החלפת לו את רחל בלאה, הונית
 .אכן הבדיחה של הפרשהוזו 

של  ו הנפלאאבל יחד עם זאת ראוי להביא את ביאור
ידוע הדבר כי : הקדמה: )ד"ת לפ"ש( שת לוי' זיע"אוה'קד

מאה לא יכולה לסבול והרע לא יכול לסבול את הטוב והט
 את הקדושה.

 ,יעקב כללו של לא הכיר בצדקתו ובקדושת לבן הארמי
 . אלא חשב אותו לרועה צאן פשוט

מתי נודעה לו האמת? כאשר הוא רודף אחרי יעקב ו
לך פן  רהישמלוקים בחלום ואומר לו '-מתגלה אליו הא

אז הוא מבין שיעקב או תדבר עם יעקב מטוב עד רע'. 
 הוא איש צדיק וקדוש.
נחבאת' למה הסתרת  קב 'למהעיוזו כוונת דברי לבן ל

הלא   '?לברוח' והיית צריך ממני את קדושתך וצדקותך
אם רק היית מגלה את גודל קדושתך הייתי שמח להיפטר 

  .כי הרי אין הטומאה יכולה לסבול את הקדושה ,ממך
משלח אותך 'בשמחה בשירים בתוף  ואז באמת הייתי

 מתוק מדבש!    .'ובכינור
 

 מילתא דבדיחותא 'ואשלחך'ובעניין 

השבת זה  -'בעלי היקר  :פונה לבעלה הקמצן האיש

אז בשונה מהרגיל תיתן לי בבקשה את  ,פרשת 'ויצא'

בעלה לקניות' אומר לה  לצאתכרטיס האשראי 

רק תזכרי שאחרי פרשת  ,הקמצן: 'אין בעיה רעייתי

 ''ויצא' מגיעה פרשת 'וישלח'...

***** 
 )לא', כ'( בורח הוא על בלי הגיד לו כי ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי

הרי אם היה אומר לו שהוא בורח לא יכול  יש לשאול:ו
 הוא גנב את לב לבן? ךומדוע בכ היה לברוח?

: מובא (ב'ספורנו' יראית וכן) זיע"א מתרץ בעל ה'פנים יפות'
לב האדם אל  ן'כמים הפנים לפנים כ )כז',יט'( במשלי
דהיינו אדם המפתח בליבו שנאה כלפי אדם אחר  'האדם

 ולהיפך. תשנאה נגדי ויפתח כלפישאותו אדם הרי 
לבן החל  ,והוא נתעשרשל יעקב צאנו  הלאחר שהתרב

ידע שאם  יעקבולכן הוא רצה לברוח. יו כלפ עויןלהיות 
מה  לבן ירגיש.ש הרי יפתח בליבו שנאה כלפי לבן הוא

עשה יעקב? הוא פשוט הכניס בליבו אהבה ואחווה כלפי 
 לבן ולכן ליבו של לבן לא הרגיש כי יעקב מתכנן בריחה.

 ?איך 'ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי'ת הפסוק נוזו כוו
 כללבשנהג בתמימות כאילו שאינו שונא את לבן  ע"י
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לאחר כשעה מתקשר לרבי יעקב אחד מעוזריו הבכירים  
אברך מבני ברק שסיפר כי ביתו   םומדווח לו כי הגיע אליה

שלוש מאות -נשרף לחלוטין על כל תכולתו, הנזק נאמד בכ
 והוא מבקש עזרה. ₪אלף 

 למחרת... רבי יעקב שומע ומבקש שידברו אתו
השיחה חושב רבי יעקב לעצמו: 'כיצד אני יכול  עם סיום 

בזמן שיש יהודי  ₪לשלם על שעון סכום של מאתיים אלף 
 שביתו נשרף והוא זקוק לסכום זה'.

יט: 'יהיה מה  הוא מתחבט בינו לבין עצמו ולבסוף מחל
 עביר לאברך'שיהיה את הכסף אני מ

לחברת השעונים ומבקש לדעת האם  תחילה הוא מתקשר
 העסקה. את בטלל מוהם יסכי

ה הראשון  תשא היא האמת'אומר נציג החברה  ''תראה
אבל אחריך היו עוד מספר   ,השעון הייחודי תנת אמשהז

אנו   ,לכן אין לנו בעיה שתבטל ,אנשים שביקשו אותו
 .'פשוט נאפשר את הרכישה לזה שהזמין אחריך

ר  אישו ת' פוסק רבי יעקב ולאחר קבלתזכו אותו - מצוין'
הוא דואג להעברת הסכום  ,טול העסקהבכתב על בי

 .שביתו נשרף במלואו לאברך
לא הפסיק להלל  והיה מרוגש עד עמקי נשמתו  ךהאבר

 הוא שיקם את ביתו וחזר ללמוד. ,ולברך את רבי יעקב
 עברו שלוש שנים...מאז 

בערה  'חיי שרה'בשבוע שלפני פרשת  ,לפני כשבועיים
בתים רבים  כאשר ,תמגל של שריפות והצתו ישראל ארץ

 פונו מבתיהם. משפחות שלימותנשרפו ו
  ככל הנראה) שריפה פרצהביום חמישי של אותו השבוע 

השריפה   ,במושב 'בית מאיר' שבפאתי ירושלים מהצתה(
 לתה בתים רבים וכל תושבי היישוב פונו מבתיהם.יכ

הייתה גם משפחתו של רבי יעקב הלפרין   תושביםבין ה
 הם הגיעו לירושלים ולנו שם. שפונתה מביתם הגדול,

 רבי יעקב עצמו לא היה באותה שעה בביתו.
למושב  ןנסע בנו של רבי יעקב הלפריביום שישי בבוקר 

 וע"פ השמועות ששמע היה בטוח כי הבית נשרף כליל.
   ו...גיע למושב ונדהם ממראה עיניההוא 

  ולחלוטין ואילכמעט הבתים הגובלים עם ביתם נשרפו  כל
גבול הגיעה לה היה כאילו האש נרא ,ר שלםביתם נות

 ראפילו העצים והירק שבחצ הבית ופשוט דילגה מעליו,
 לא נשרפו.

כיצד משלם  תניתן היה לראות ממש בצורה מוחשי
 .'מידה כנגד מידהב'הקב"ה ליהודי על גמילות חסד 
אף הוא זכה ו ףיתו נשרברבי יעקב דאג לשקם יהודי ש

 ודאית.יתו יינצל משריפה שב
  ₪הוא עזר ליהודי בסכום של מאתיים אלף  ,יתרה מזו

 והקב"ה שילם לו בכך שביתו ששווה מיליונים לא נשרף.
 

אחים יקרים! זו היא מורשתה של רחל אמנו לבניה 
איש   -חסד שתעשו כל מעשה ולבנותיה אחריה: מ

  -לעולם לא תפסידו, להיפך  -לרעהו ואישה לרעותה 
חייב והוא יגמול לכם ב'מידה הקב"ה לעולם לא יישאר 

 כנגד מידה' ואף מעבר לכך!!!
 

 שבת שלום ומבורך!
 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

    יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל/   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 

 

 

דהיינו הלב של  'בלי הגיד לו כי בורח הוא'על  ולכן נאמר
 שיעקב מתכנן לברוח. וגילה ל אלבן ל

 
 מילתא דבדיחותא 'תמימות'ובעניין 

המוכר  .ופה וקונה כרטיס להצגהלקילד תמים ניגש 

  'זה כבר כרטיס עשירי שאתה קונה? ,סליחה ילד' :ואלש

קורע לי  בכניסה השומר זב בגלל ש'עונה הילד  ן'נכו'

 ...'כל פעם את הכרטיס שקניתי

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

יעקב  ולזרע קודש / -ברוחניות  / התורם בעילום שמו  לעליה בגשמיות וברוחניות

 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 להתעלות בתורה –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

בזכות החסד... – רעיון וסיפור לפרשה

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

לוקים ויפתח את  -לוקים את רחל וישמע אליה א-ויזכור א
 רחמה )ל', כב'(

 זכר לה שמסרה סימניה לאחותה... רש"י:
ומובא ב'שפתי חכמים': 'שהוא מידה כנגד מידה, היא 

לכן אין ראויה   ,עשתה שלא תצא אחותה בחרפה מבעלה
 שלא תלד ותצא בחרפה מבעלה'.

הבה ונתבונן: בשעה שמסרה רחל את סימניה לאחותה  
נראה היה שרחל יצאה מקופחת, שהרי לאה יולדת ראשונה  

בטים ובדינה, ואילו רחל למרות מסירת וזוכה בששה ש
הסימנים, נישאת רק אחריה ועוד סובלת שש שנים כעקרה  

 ולבסוף זוכה 'רק' בשני שבטים.
וזה החידוש בדברי ה'שפתי חכמים': אם רחל לא הייתה 
מוסרת את הסימנים לאחותה, אז נכון שרחל הייתה 'זוכה' 

ראשונה, אבל מה שהיה קורה זה שכיוון   אלהינש
מהותה היא הייתה עקרה, הרי שיעקב היה נאלץ לקחת שב

גם את לאה וממנה היו יוצאים כל יב' השבטים ורחל הייתה  
 יוצאת בחרפה מבעלה.

אבל ברגע שרחל 'ויתרה' ומסרה את סימניה כדי שאחותה  
לא תצא בחרפה מבעלה, היא זכתה לבסוף שגם היא לא 

י  תצא בחרפה מבעלה, ולמרות עקרותה היא נפקדת בשנ
   –ה' עשה אתה ששבטים. וזו היא ה'מידה כנגד מידה' 

  –חסד מעל הטבע 

 כנגד מעשה החסד שהיא עשתה מעל הטבע.

 
המעובד ע"פ סיפור שהובא   נפלאואמיתי ובעניין זה סיפור 

 ב'באר הפרשה' לרה"צ אלימלך בידרמן שליט"א:
יש  ...'איסוף שעונים' –לרבי יעקב הלפרין הי"ו יש תחביב 

ברשותו 'אוסף' של שעונים מיוחדים ישנים וחדשים לו 
 ממינים שונים. 

לפני כשלוש שנים נודע לו על שעון ייחודי שפותח באחד 
ממפעלי ייצור השעונים היוקרתיים והוא ביקש לרכשו, 
המחיר שדרשה החברה עבור השעון היה חמישים אלף 

ון יהיה מוכן בעוד והודיעה כי השע( ₪)כמאתיים אלף דולר 
 כשלושה חודשים.

 ר' יעקב הכין את הסכום המבוקש במזומן.
לאחר כשלושה חודשים, בעת שר' יעקב שהה בנסיעה  
עסקית למזרח הרחוק, הוא מקבל טלפון מחברת השעונים 
והם מודיעים לו כי השעון מוכן, הוא מתנצל ואומר כי היות 

ימים ויבצע   והוא נמצא במזרח הרחוק, הוא יגיע תוך מספר
 את הרכישה במזומן.
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