
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" )כח, י("                        
 "מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם... יצא משם פנה זיוה פנה הדרה". )רש"י(                             
 מדוע גם אצל אברהם כאשר יצא ממקומו לא נאמר "ויצא", להורות שיציאתו עשתה רושם ?                               
       אברהםשם, אבל יציאתו והדבר עשה עליהם רוביצחק ורבקה, שהרגישו בחסרונו  במחיצתמשום שיעקב היה                                

 ()חתם סופר       רושם...אף א הרגישו כלל בחסרונו והדבר לא עשה עליהם היה שרוי בסביבת עובדי כוכבים, של                             . 
 

 ויפגע במקום" )כח, יא("
 לשון תפילה, כמו "ואל תפגע בי" )ירמיה ז טז(". )רש"י( –:( "רבותינו פירשו )ברכות כו

 שיעקב התפלל: "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני... ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש", ולשם מה באה תפילה זו ?נאמר להלן )בפסוק כ(,  גם
האישיים, הוא התפלל תחילה על כבודו של השם יתברך, המכונה "המקום", )כמו "ברוך  ברם, לפני שיעקב התפלל על צרכיו ועניניו

המלכת וכיבוד השם  –המקום"(, ועל בנין בית המקדש שהיה עתיד להיות במקום הזה. כך גם תיקנו חז"ל תחילה את ברכת "מלכויות" 
 ()תפארת שלמה                                                              על צרכיים אישיים... –יתברך, ורק לאחר מכן את ברכת "זכרונות" 

 

 (יג-" )כח, יב... והנה ה' נצב עליו"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
והריהו גדול באמת בשמים. וכדברי הזוהר הקדוש: "מאן דהוא  –"מוצב ארצה", אזי "וראשו מגיע השמימה"  -שפל בעיני עצמו  אם האדם

 "והנה ה' נצב עליו", כמאמר הכתוב: "אשכון את דכא"... -, והוא זוכה לכך שהשכינה שרויה עליו מי שהוא קטן הוא גדול –זעיר איהו רב" 
 )אורח לחיים(                                                                                                                                                

 ויזכר אלקים את רחל" )ל, כב("   
 

 ()רש"י רה סימניה לאחותה""זכר לה שמס     
 וחרפה בושהתספוג  ה לאשלא כדי עשתה זאתרחל 

 .(דאיכה רבתיפתיחתא ) יעקבמ
 

סיפר פעם לבני ביתו  זצוק"ל, בעל 'שדי חמד', חזקיהו מדיניהגאון האדיר רבי 
החכמה נפתחו לו כשהיה מבוגר  יינותמיוחדים, ומע שרונותיבכשבצעירותו לא הצטיין 

 מעשה שהיה:בגלל יותר 
כשהיה אברך בן שלושים ושתים, למד השדי חמד בכולל אברכים שהיה בביתו ובהחזקתו 

 שרוני ביותר, אך עמל ויגע על תלמודו  ועשה חיל.יהוא לא היה הכ של גביר גדול,
הוא שיחד משרתת ערביה שבאה בכל  - החבורה קינא בו ויזם עלילה שפילהאחד מבני 

המשרתת הגיע בוקר  ,ואכן דרש, שתוציא על רבי חזקיהו שם רע.בוקר לנקות את בית המ
 בהתנהגות לא צנועהרבי חזקיהו  ניסתה לבית המדרש צעקה והאשימה אתובכ ,אחד

כלפיה וכו', קהל רב התקהל, ואנשים האשימו אותו בצביעות וחירפו וגידפו אותו, ונעשה 
ן חילול ה' גדול. רבי חזקיהו ברח מהמקום מרוב בושה, אולם ראש הכולל לא האמי

 ה.למשרתת הערביה ופיטר אותה ממשרת
הבטיחה שתלך ותפרסם  לאחר זמן, באה הערביה לרבי חזקיהו והתחננה שיסלח לה, היא

ותאמר שזו עלילת שוא שיזם אחד האברכים, וביקשה שלאחר  ,ברבים את כל האמת
 כי אין לה פרנסה. ,ישתדל אצל בעל הבית שיחזירה לעבודתההוא  ,שתעשה זאת

שסיכנה את כל עתידו  ,רבי חזקיהו שמח על ההזדמנות לטהר את שמו מהאשמה הנוראה
ל ה' כבר נוצר הרי חילו -לבקשתה, אך אז חשב כאשר ייחל, וכמעט נעתר בעולם התורה 

, יווצר חילול ה' נוסף מהתנהגותו המחפירה של האמתתפרסם אם ת ,מהסיפור, וכעת
 האברך המעליל, ומלבד זאת יגרם לו עלבון נורא.

בול את חרפתו בדומיה עד יעבור זעם. הוא דאג לס ,לפיכך החליט אחרי לבטים קשים
 עבודתה, אך אסר עליה לספר דבר ממעשה השוחד והעלילה !שיחזירו את המשרתת ל

באותו הרגע, סיפר לימים, הוא הרגיש שמעיינות החכמה נפתחו לפניו, ובמקום הנזק 
 שהביאתו לגדולות ! ,שהיה צפוי מהחלטתו, זכה לסייעתא דשמיא לא מצויה..

 גמילות 

 חסד...  
 

בירושלים, חורבה' 'ה אל אישה באה פעם
 שואב אחר הפשיחו ,מהבור מים לשאוב

 ר"גאז ראתה את הותו, מצא המים ולא

 מלבושוזצוק"ל, ובגלל  מסלנט זונדל

 השתכרשיסכים ל פשוט זקןה שהוא חשב

לי  תשאבאם ה": שאלהו, מים בשאיבת
" כן"?  "אחת בעשיריה מים פחי חמישה

 .המים את בושאל הרימו ה הרב,ענ
 

 שעכשיו לזקנההרב  אמר ,לשאובשסיים כ

הוא  ולכן, השאיבה בשכר צורך לו אין
 לה בשישא אחרי השכר ממנה את יקח

 ה...שניה פעםב מים
 

 שואב אחרי הזקנה כשחקרהע, שבו אחרי
 היה שהשואב לה נודע ,לו לשלם המים

ה את קשיבו התנפלהיא הזונדל...  רבי
 :לה ואמר צחק זונדל רביאך  סליחתו,

 לעשות לי ידך נזדמן שעל כחך ישר"

 (המוסר חכמי)   ."..בגופי וכז חסד גמילות..

16:00       17:16       17:43                                 

16:16        17:17        17:37                 

16:03        17:15        17:34                 

16:18                 17:18                17:40 

 

 .ז"התשעי' כסלו , 173ן גליו ,בס"ד
 .סו"ז ברכת הלבנה –/ כל ליל ג' מפטירין 'ועמי תלואים' 

 ע"ה לאוינה יולנד בת שמחה אמהלע"נ 

י' עשרים שנה אח"כ, ביום  //, נפטר הגאון רבי משה מרדכי ב"ר צבי חיים עפשטיין זצ"ל, ראש ישיבת 'חברון', ובעל 'לבושי מרדכי'. י' כסלו התרצ"דביום 
 ברוך פרץ מלצר זצ"ל, ראש ישיבות סלוצק, ו'עץ חיים' בירושלים, ובעל ה'אבן האזל' על הרמב"ם. , נפטר גיסו, הגאון רבי איסר זלמן ב"רכסלו התשי"ד

 ויצאפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 רחל והויתור, יעקב והאמת                     
 (:)מתומצתבפתיחתא לאיכה רבה מתואר                                           
   הלך הקב"ה לראותו ,כשנחרב בית המקדש                                          

  הנביא לפניו, ובכה וירמיה  השרת  עם מלאכי                                       .

היכן   אוהבי,  כהני,   בני,   ביתי,  לי על    "אוי                                      .
אתם ? התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה". ואמר לירמיה "אין לך כאב לא 

משה מקבריהם שהם עלי ולא על בני ? לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ו
יודעים לבכות", וירמיה, אחרי התחמקויות, קרא להם והם נבהלו כי לא ידעו 

מה קרה, וגילו למה נקראו, ומשה שאל למלאכי השרת שהכירם ממתן תורה 
למה לה'  אל ושאלואברהם הליץ יושר על ישר המקדש חרב וכולם בכו,לו ש

ער בהם החריב ביתו, וכשהתורה ואותיותיה באו להעיד נגד ישראל ג
והשתיקם, והזכיר עקידת יצחק. ויצחק גם הוא הזכיר עקידתו, ויעקב הזכיר 

ם, ומשה הזכיר שהיה רועה שהיה מוכן למות עבור בניו והיה לו צער בגידול
ארבעים שנה ולא נכנס לארץ, וביקש מירמיה ללכת ולהביא את  נאמן לישראל

לפדותם, אך ישראל, וראו אותם הולכים שבויים, וחשבו ישראל שהוא בא 
יצאה בת קול ואמרה שזו גזירה, והניחם משה, ובכו כולם ועלה בכים למרום, 
ובא משה וסיפר לאבות איך מתעללים והורגים בישראל, וכולם בכו וקוננו, 

 וקילל משה את השמש שלא חשכה, והוסיף לבקש מה' רחמים עליהם.
מנו לפני "באותה שעה, קפצה רחל א -אך כל זה לא עזר. ומסיים המדרש 

הקב"ה ואמרה: רבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה 
יתירה, ועבד בשבילי לאבא שבע שנים, וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע 
זמן נשואי לבעלי, יעץ להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר עד 

כיר ביני ובין מאוד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שי
אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את 
תאותי, ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו אחותי לבעלי 
בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי, כדי שיהא סבור שהיא 

חותי, והיה רחל, ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם א
מדבר עמה והיא שותקת ואני מישיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לקול 
אחותי, וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, 
ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, 

 והגלית בני ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בם כרצונם ?
נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר: "בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל  מיד

למקומן", הדא הוא דכתיב: "כה אמר ה', קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים 
רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי אננו", וכתיב: "כה אמר ה', 

חריתך מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך"... "ויש תקוה לא
 ושבו בנים לגבולם".

 

ויתורה של רחל היה עצום והשפיע לדורות, אולם רחל ויעקב,  חתונת במעשה
 והיא נקודת האמת, וכמו שנבאר: ,בות מיוחדת של יעקגם נקודת גדלבו היה 

ועובד עבורה שבע שנים, אולם לבן מרמה אותו, נותן לו  ,רוצה את רחליעקב 
 ויקבל אותה. שבע שניםאת לאה, ואומר לו שיעבוד עבור רחל עוד 

אולם אחר שיסיים לעבוד, ליעקב רק ל לאת רח תהיה צריך לתלבן  ,ולכאורה
רש"י )כט, כז( כותב שלבן הבטיח ליעקב את רחל "מיד לאחר שבעת ימי 

 ? )של לאה(, ותעבוד לאחר נשואיה", מה ההיגיון בכך המשתה
 שליט"א: ראובן הכסטרנפלא ממורינו המשגיח הג"ר  הסברושמעתי 

רדף אחר מתואר שלבן  , אחרי לידת השבטים ובריחת יעקב,בהמשך הפרשה
 ובהגדה של פסח פגוע בהם וה' הזהירו שלא ירע להם.ורצה ליעקב ובניו, 

 ש"לבן ביקש לעקור את הכל". נאמר
ואם כן, אפשר לומר שלא רק בגוף ביקש לבן לכלות את ישראל, אלא גם 

ה תיעקב אבינו, מידתו וכוחו הם מידת האמת, ולבן שהי -מהבחינה הרוחנית 
ובכך  ,לפגום במידה זו יעקבהחליט לגרום ל בה,מוקף והיה  רמאות עצמותו

יעקב שכך  ,מיד רחלולכן החליט לתת לו את  ,לעקור את שורשו הרוחני
 עוד שבע שניםבולא יעבוד אותו  ,המרומה יחליט שכבר קיבל את מבוקשו

ובכך יפגום במידת האמת  ,לבן בגלל רמאות התחייב בלית ברירהעליהם 
מילא את מה שהבטיח  ,למרות הרמאות ,יעקב, כי טעה לבןשלו, אולם 

 חזר לארץ הקודש !, עד שועוד הוסיף שש שנים לעבוד את לבן ,בשלימות

 "סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה".
דבר  –(, הממון הינו "מצב ארצה" 136"סולם" = 'ממון' )

אפשר לפעול בעזרתו  –שפל, אך "ראשו מגיע השמימה" 
 גדולות ונצורות שיגיעו לשמים, כגמילות חסדים וצדקה.

 )אור צדיקים(
, )סוטה יב( : "צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם"וזהו

 שאי אפשר לעשות בגוף... כי בממון אפשר לפעול הרבה

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                  
 

 עניני הכנה לשבת )ג(                         
 

      מה הדברים שצריך להכין בשלחן  ?                                     
 שבת לכבוד שבת ?                                        .

)סי' רס"ב ס"א( שלחן ערוך ראינו שה !                                     
 שיש לסדר שלחנו מערב שבת. ,כתב

, כי שצריך שהבעל יסדר את השלחן ,)ס"ב( כתבחסד לאלפים וב
 בןמבואר, וכן כתב ה תיקוניםמצוה בו יותר מבשלוחו. אולם ב

דר השלחן, )שנה שניה, וירא, סי"ז(, שצריך שהאשה תס איש חי
 סוד.היש לזה טעם על פי ו

מג'  סוד צריך לסדר בכל אחתה שע"פ ,החיים כףוכתב ה
 ומה יעשה אם אין לו(. ,סעודות יב' לחמים )ע"ש בסדר הנחתם

חר שתניח האשה המפה העליונה שם, שאבן איש חי עוד כתב ה
"וידבר אלי זה  :תניח שתי ידיה עליהם ותאמר ,שעל הלחם

 ועל ידי זה תעשה קדושה על השלחן.", השלחן אשר לפני ה' 
תו לא נזהרת בזה, יאמר את זה בעצמו בבואו ומי שיודע שאש
 רס"ב אות כא'(. ,כף החייםמבית הכנסת. )

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק - כאפרק ק 
 

 שהתכנסו נציגי הכת הפראנקיסטית
 הצורר   ףהארכיבישו   מחלת   בימי

דמבובסקי בכנסיה ואמרו שם מזמורי תהילים לרפואתו, באו 
, הוא לא לבקרו בדיוק בשעה הקריטית של המיפנה במצב רוחו

יכל לסבול את נוכחותם של האנשים שגרמו לו להתגרות 
 עליו את הצרה הזו של מחלתו. והביא, וביהודים

אשו להכות ולהשפיל את אנשי המשלחת הוא ציוה על שומרי ר
הפראנקיסטית, ובמהומה שקמה במקום נהרג ראש המשלחת, 

 באותה שעה צנח ומת גם הארכיבישוף בעצמו.
ים שהיה מידת הדין פגעה באותה השעה גם בתליין שורף הספר

המרכבה בה נסע התהפכה מעל בדרכו אל הבישוף הגוסס, 
 .הגשר, ורוכבה צנח אל מותו במי הנהר

 בפגעים משונים כמה מעוזרי הבישוף.בפתע ומלבד זאת מתו 
הארכיבישוף דמבובסקי עצמו נקבר בחשאי ובבזיון, ולפי 
שמועה אחת התעורר חשדם של הכמרים שהארכיבישוף היה 
מכשף, ולפיכך הוציאוהו מקברו, קצצו את ראשו ושרפו את 

 .גויתו באתר שריפת ספרי הקודש
הנס הגלוי הייתה גדולה, הג"ר יעקב עמדין משמחת היהודים 

זצוק"ל הציע לקבוע יום הודאה לה', וכתב ב'ספר שימוש': "כי 
גבר חסדו עלינו ביום זה להקים עמוד התורה, ולשלוח מנות 
ומתנות לאביונים, ביחוד לעמלי תורה, שזכותם ודאי עמדה לנו 

 לעת הזאת".
לתורכיה  היגרוש, שני כמרים ותחת הרושם העז של הנס, התגייר

 ועברו בגלוי לדת ישראל.
 ...שריפת התלמוד הופסקה מיד והיהודים הרימו ראש  

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

   

 "הרב החזיק  
 אותי"...                 

 

 מספר:החפץ בעילום שמו אברך מנתיבות 
, כשהייתי 2002"לצערי אני גרוש פעמיים. בשנת 

גרוש בפעם הראשונה, התגוררתי בדירה בשכירות 
 ולא הייתה לי פרוטה.

זכר צדיק נתן בוקובזה  בעל החסד המופלא, הרב
היה מחזיק אותי ומשלם לי במשך וקדוש לברכה, 

 שנה וחצי את כל הוצאות החשמל הביתי.
כמו כן, הרב אמר לי שאבוא בכל יום לאכול ארוחת 
צהריים אצלו, והייתי בא בקביעות ואוכל עם אברכי 

 הכולל ויהודים נזקקים בביתו.
 והתמסדתי שוב.בשנית כל זה עד שהתחתנתי 

את כל ן הוא מימב עזר לי, הרהשניה גם בחתונתי 
ה תהי בנתיבות, זו 'אחוזת דניאל'החתונה באולמי 

הרב שילם ו (,מאה מנותכמובן חתונה מצומצמת )כ
 .לאורחיםמזון על זה ועל בר 

 ..."ר לי כמוהווזיעואין מי ש ,היום אני צריך עזרה
 

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


