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        לפרשהלפרשהלפרשהלפרשהפנינים פנינים פנינים פנינים 
  

  )יט, כה(                     "תולדות ואלה"

: הבא בפסוק מסתיימת" שרה חיי "פרשת

 על.. שור עד מחוילה) ישמעאל בני (וישכנו"

" תולדות "ופרשת; )יח, כח" (נפל אחיו כל פני

 בן יצחק תולדות ואלה: "בכתוב מתחילה

  ).יט, כה" (אברהם

 סוף בין ניעניי קשר יש ישראל חכמי אומרים
" תולדות "פרשת לתחילת" שרה חיי "פרשת

 של זה בסדר. תליא בהא הא בחינת

 החזון את לנו לרמז התורה באה הפסוקים
 אחיו כל פני-על "בישמעאל כשיקוים: הבא

 מגולתם ישמעאל בני כשיפלו –" נפל

, דויד-בן משיח ויעלה יצמח -  הימים באחרית

 בן יצחק מתולדות שהוא, ישראל גואל

 )ה"רשר פ"ע(                                .אברהם

  

, אברהם בן יצחק תולדות ואלה"

  )יט, כה(            "יצחק את הוליד אברהם

-כפל את אפנים בשני מסביר בפירושו י"רש

 בא הפשט לפי: שלפנינו בפסוק הלשון

 שמו ה"הקב שקרא שלאחר, ללמנו הכתוב

  .יצחק את הוליד כך אחר –" אברהם"

 הכתוב שכתב ידי- על): הדרש לפי (אחר דבר

 אברהם: "לומר הוזקק, "אברהם בן יצחק"

 הדור ליצני שהיו לפי". יצחק את הוליד

 נתעברה) פלשתים מלך (מאבימלך: אומרים

 אברהם עם שהתה שנים כמה שהרי, שרה

 צר? ה"הקב עשה מה?? הימנו נתעברה ולא

 דומה יצחק של) דמותו צייר (פניו-קלסתר

 את הוליד אברהם: הכל והעידו, הםלאבר

  .יצחק

 המדרש לשון על תוהים ישראל מחכמי כמה
 מאבימלך "האומרים נקראים מדוע: כאן

 רשעים הלא? "ליצנים "בשם: שרה נתעברה

 אברהם על חמור לעז המוציאים, הם גמורים

 רשעים "לכנותם הראוי ומן, בנם ויצחק ושרה

  "!ומלעיזים

 
 ליצני אותם – ישראל חכמי משיבים – אלא

 נתעברה מאבימלך "אומרים שהיו הדור

 אברהם תפילת ידי- שעל לומר התכוונו, שרה

 כל בעצירת שנענשו, ונשותיו אבימלך בעד

 בהולדת אברהם את' ד פקד, )יח-יז, כ (לידה

 ל"חז שציינו כפי –) ג- א, כא (יצחק בנו

 המבקש כל): "עא, צב (קמא בבא במסכת

 הוא, דבר לאותו צריך הוא חבירו על רחמים

  ".תחילה נענה

 אלא, נכון דבר אלה אנשים השמיעו, ולכאורה

, סתומה בלשון דבריהם את שהלבישו

 השומע שהרי – פנים לשתי המשתמעת

 מאבימלך "המלים את לפרש, חלילה, עשוי

 ונפשעת גסה במשמעות" שרה נתעברה

 – בכינוי הקדמונים אותם מכנים לכן – ביותר

 דברים שגם, ללמדך. "הדור ליצני "גנאי

 כי, ה'נקי בלשון להלביש יש ונכוחים נכונים

  ).כא, יח משלי" (הלשון ביד וחיים מוות"
  )מאיר' דר מרגניתא אמת תורת(  

  
 כ"א ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו"

"'וגו' ה את לדרוש ותלך אנכי זה למה
  )כב, כה(                             

 בית תחפ על שבעברה, היה זו רציצה

 לצאת מפרכס יעקב, ועבר שם של המדרש

, ז"ע פתח על ובעברה, ידו על מעכב ועשו

 והיא. ידו על מעכב ויעקב לצאת מפרכס עשיו

, בבטנה אחד ולד אלא, כן הדבר שאין סברה

 בין. מדרשות בתי לפתחי בין לצאת ורוצה

, יש רשויות שתי שמא ו"ח כ"וא, ז"ע לפתח

 כשאר כמוני כי ,"אנכי זה למה "אמרה לפיכך

 אם עליהם לי יש יתרון ומה, ז"ע עובדי נשים

 את לדרוש ותלך "לפיכך, יש רשויות שתי ו"ח

  .מהו, ממש מציאות אחר לדרוש, ל"ר" 'ה

 ממה היפך" בבטנך גויים שני לה' ה ויאמר"

 שני אמנם, הוא אחד רשות כי, שחשבת

 עובד ואחד', ה עובד יהיה אחד, בבטנך ילדים

           .זולתו ואין אחד' ה, ולעולם, ז"ע
                          ) מפרשים ועוד – יקר כלי(          

  
 שהקפיד, ל"זצ" סופר חתם"ה בשם מוסרים

  .טובים חברים עם שילמדו בניו על מאד

" בקרבה הבנים ויתרוצצו: "בפומיה ומרגלא

 בתי על דתעומ כשהיתה – י"רש אומר –

, לצאת מפרכס יעקב, מדרשות ובתי כנסיות

 עשו, ם"עכו בתי על עוברת שהיתה ובשעה

   ונשאלת) ג"ס, ר"ב. (לצאת ומפרכס רץ
  

  

 אמרו הרי, לצאת יעקב רצה למה, השאלה

, אמו במעי שהתינוק שבשעה) 'ל נדה (ל"חז

 אולם. כולה התורה כל אתו לומד מלאך

 אפילו, מודלל מסוכן – עשו עם שביחד, נראה

  .מלאך מפי
 ב"הרש בשם גם – תורה עיטורי  (       

 )מפשיסחא

 

  )כג, כה(         "           צעיר יעבור ורב"

 חיים יוסף' ר הצדיק הגאון בשם שמעתי

 לא, נאמרו האלה שהדברים, ל"זצוק זוננפלד

 להקל תרופה גם שמשו אך, נבואה בתור רק

 זה ריביןמ היו, ל"חז דברי לפי כי. מכאוביה

 אומר וזה. תחילה אצא אני אומר זה, זה עם

 להם שלחש וכיון) ג"מה. (תחילה אצא אני

 שהריחה למעוברת שלוחשין כמו (הנביא

" צעיר יעבור ורב) "ב"פ יומא – כ"ביוה מאכל

, ונחו.. תחילה לצאת מהם אחד אף רצה לא –

  .לרבקה והוקל

 שיעקב) ו"כ פסוק (לקמן י"רש מדברי אבל

 לא – ראשונה יצא שלא עשו בבעק אחז

  )לתורה אזנים(                             .כן משמע

                        
  ) כו, כה("     אהלים ישב תם איש ויעקב"

 הלוי ה'ישעי רבי (הקדוש ה"השל כך על אומר

  "):הברית לוחות שני "בעל, הורביץ

 מדרך להתרחק האדם צריך כמה, וראה בוא

, בוודאי, היו אבינו ביעקב. השקרו הרמאות

 המעלות מכל והנה. מספר לאין טובות מעלות

 הכתוב הזכיר לא יעקב של הטובות והמידות
 נמצאנו מכאן". תם איש "ה'שהי, זו אלא

  .  ויושר תום מחיי גדולה מידה לך שאין, למדים

  
  "עדים ונזיד לחם לעשו נתן ויעקב"

  )לד, כה(

, הוא זו לפרשה, כלל בדרך, המקובל הפירוש

 נזיד"ב הבכורה את מעשיו קנה שיעקב

 מתוך, ערך- וחסר פעוט במחיר –" עדשים

 אחר עשיו של להיטותו את במועד לנצל שידע
  .ומשתה מאכל

, ספורנו יהדעוב רבי האיטלקי הפרשן לדברי

 שפסקו במחיר "ליעקב בכורתו את עשיו מכר

 הכתוב) צורך ראה לא (חשש ולא, ביניהם

 בין העיסקה שהושלמה אחרל רק לבארו
 יעקב נתן, הצדדים רצון לשביעות האחים

זו, "עדשים ונזיד לחם "לעשיו

.פרשת מברכים החודש  
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 הבריות כמנהג יעקב מצד תוספת רק היתה
 של סיומה עם מיוחדת סעודה שעורכים

  .חשובה עיסקה
                              

; בפיו ציד כי, עשו את יצחק ויאהב"

  )כח, כה(     "     יעקב את אהבת ורבקה

 נפתלי רבי הצדיק אומר ה'הי זה פסוק על

 המידות אחת היא התמימות: מרופשיץ

 זאת אך. בחיים אדם לכל הנחוצות, הנאות

 זו במידה להסתפק אין שלעולם, לדעת

 בלבד דבקות מתוך להתקיים ואין לבדה
  .זו טובה במידה

 יותר מזה זה ורבקה יצחק נשתנו זה בעניין
 העולה", יצחק. הותוהאימ האבות משאר

 ולא, אונאה מהי ימיו כל ידע לא, "התמימה

 פנים העמדת של אפשרות בדעתו העלה
 ברשתו נפל כך משום, הזולת כלפי והערמה

 בשפה עליו שהערים, הרשע עשיו של

 ואת המלח את מעשרים איך: "חלקית

, מוטעית בתחושה ימיו כל וחי, "?התבן

 במצווה המדקדק צדיק הוא הבכור שבנו
  .כבחמורה קלה

 על להערים עשיו הצליח לא לכך בניגוד
 הארמי בתואל בת שהיתה, אימו רבקה

 בבית שגדלה וכוון. הארמי לבן ואחות

 טבעו על מיד עמדה, אלילים עובדי, רשעים

 יתרה אהבה רחשה ולכן; עשיו של המזויף

 וגילה הטובות במידותיו שלם שהיה, ליעקב

  .כברו שתוכו ימיו כל
  

 כי, מעמנו לך ... בימלךא ויאמר"

  )טז, כו(                         "מאד ממנו עצמת

 פעם אמר ליצחק אבימלך של זו קריאה על
 חפץ "בעל, מראדין מאיר ישראל רבי

 והסברים סיבות אנו מחפשים לשווא": חיים

 הגויים כלפינו שמגלים, ישראל לשנאת

" תולדות "בפרשת. יושבים אנו שבקרבם

   ורההת לנו מגלה
 שבכל ישראל לשנאת האמיתית הסיבה את
 ממנו עצמת כי, מעימנו לך: "ודור דור

 שכניהם בהשיגי הגויים קנאת!". מאוד

 רגשות בהם שמעוררת היא היהודים
  .ישראל שנאת של מפעפעים

  

 עשו אנכי אביו אל יעקב ויאמר"

 קום, אלי דיברת כאשר עשיתי בכורך

 תברכני בעבור מצידי ואכלה שבה נא
  )יט, זכ("פשךנ

 הוא כי, שקר דיבר לא – בכורך עשו אנכי

 יותר ל-לא ורצוי מאחיו יותר לברכה ראוי

 על אמרו ויצחק אברהם וכן. מאחיו

 זה בעבור נקראו ולא היא אחותי נשותיהם
 דברו שינה אם יעקב וכן, שקרים דוברי

 כי ועוד. שקר דובר אינו הברכות בעבור

 שתירגם ,היתה נביאה וגם היתה אמו מצות

 אהבנבו נאמר לי בני קיללתך עלי אונקלוס
  )ק"רד(            .בני קללות עליך תהיינה שלא

  

 נא-גשה: יעקב אל יצחק ויאמר"

  )כא, כז(            "                    בני ואמשך

 היה מפראג אייבשיץ יהונתן רבי הגאון
, הבריאה בחיר, לאדם העניק הבורא: אומר

, השמיעה, הראייה חוש: חושים חמישה

 אדם בין הקשר. והמישוש הטעם, הריח

; ה'הראיי חוש ידי-על בעיקר נעשה לחבירו

, זה חשוב חוש האדם מן שניטל בשעה אך

 ארבעת שאר שאת ביתר מפעיל הוא
 האפשר ככל לבטל כדי, בהם שנתן החושים

  .לו החסר החוש של השפעתו

 ותכהינה: "הכתוב מעיד אבינו יצחק על

 חוש לו שאבד וכוון; )א, כו (מראות ויעינ

 ארבעת שאר פעילות יצחק הגביר, הראיה

 עשיו את ידם-על להכיר כדי, שלו החושים

, שלו המישוש חוש את אימץ בתחילה. בנו

 כך אחר –" בני, ואמשך נא גשה: "ככתוב

 הקול: "כדבריו, השמיעה חוש את הפעיל

 חוש את הפעיל אחריו). כב, כז" (יעקב קול

). כה, כז (ואכלה לי הגישה: ככתוב הטעם

: שנאמר, הריח חוש את גם רתם ולבסוף

  )כז, כז" (בגדיו ריח את וירח"
  

  "עשו ידי והידים, יעקב קול הקול"
  )כב, כז(                

 המגיד "בכינויו הידוע, קראנץ יעקב רבי

 והטיף ישראל בקהילות הרבה נד, "מדובנא

 בתחום םמידותיה את לעדן שומעיו להמוני
  .לחבירו אדם שבין

 קול הקול "הפסוק על מדרשותיו באחת

: יעקב רבי אמר" עשיו ידי םוהידי, יעקב

 בתחומי מאוד עד מהדרים בתוכנו רבים
 שחרית בציבור מתפללים: שלהם" קול"ה

 גם ונמנמעים לתורה עתים קובעים, וערבית

. הרע- ולשון רכילות באיסורי מלהיכשל

 כדת אצלם אפוא מטופל" יעקב קול הקול"

 –" םידי"ל הדברים משמגיעים אולם. וכדין

 החלכאים עם חסד ולעשיית צדקה למתן
 אצלם שמקויים לפתע מתברר – והנדכאים

 על להיהרג מוכנים והם, "עשיו ידי םוהידי"

    ...פרוטה משווה פחות
 

 לך ויתן... השדה כריח בני ריח ראה"

  )כח-כז, כז(                               " האלקים

 בני ריח ראה: "בהתפעלות ציין אבינו יצחק

 האלקים לך ויתן. 'ד ברכו אשר השדה כריח

 דגן ורוב, הארץ ומשמני השמים מטל

? לברכה ההקדמה בין הקשר מה". ותירוש

 כך, ל"זצ ספורנו עובדיה רבינו הסביר, אלא

 הבורא, בני, ראה: אהובו לבנו יצחק רמז

, למאכל וירקות תפירו עבורנו הכין יתברך

 נתן הגדול בחסדו אבל. גופנו את לקיים כדי

 נפשנו את בו להשיב כדי, טוב ריח גם בהם

 גשמיות בברכות אותך מברך כשאני, לפיכך

 בחינת את תשכח אל, וטובה שפע לרוב

  !...הנשמה את גם לטפח, הריח
  

  )כח, זכ(                  "האלקים לך ויתן"

: ל"זצ הקדוש" םהחיי אור"ה רבינו פירש

 אלא הוזכר לא בראשית מעשה שבכל ידוע

 אלא, הדין למידת הרומז, אלקים שם

 אלקים הויה עשות ביום "נאמר שבסופם

 במידת הרחמים שם שילוב, "ושמים ארץ

 את לברוא ביקש שבתחילה לפי. הדין

 העולם שאין וכשראה, הדין במידת העולם

 מידת אליה וצירף עמד בה לעמוד יכול
 האדם שאשרי, רבותינו ופירשו. יםהרחמ

 אלא, הדין מידת בתביעות לעמוד היכול

 מידת של להגנתה נזקקים האדם בני שרוב
  .הרחמים

 אבינו יצחק ברכת איפוא היא נשגבת מה
 רצון יהי, "האלקים לך ויתן: "אבינו ליעקב

 הדין מידת שגם עד מושלם צדיק שתהיה
 כשם, בדין לך מגיעות שהברכות תודה

 על עצמו ועשיו ,עשיו של שרו לו ורהו שאכן

  .הברכות

  

 את לברך יצחק כלה כאשר ויהי"

  )ל, כז("יעקב

 מקום שבכל, "ויהי "הפסוק אמר מה מפני

  .צער לשון הוא הרי

 ולא כלה אשר על מצטערת התורה כי אלא
 שברך מצינו שהרי, הברכות כל את ברך

 את מברך ה'הי ואם, כך אחר עשו את עוד

 אבדה כבר ליעקב הנשארות הברכות אותם
  )החיים אור(                                     אדום תקות

  

  ) לג, כז(              "           ה'יהי ברוך גם"

 בעל (מגור מאיר יצחק רבי ר"האדמו

 יצחק: זה פסוק על אמר) ם"הרי חידושי"

, יעקב את מאשר יותר עשיו את אהב אבינו

 שיעקב בכך חידוש ןשאי סבור שהיה כוון
 תם איש "הוא הרי, ומצוות תורה שומר הוא

 ערב עד מבוקר - )  כז, כה" (אוהלים יושב

 פלא ומה, המדרש-בית ספסלי חובש הוא

 אדם שבין מצוות לקיים מקפיד שהוא בכך
 יותר! לחבירו אדם שבין ומצוות למקום

, עשיו של המופתית בהתנהגותו יש חידוש

 עם מעורב –) שם, שם" (שדה איש "שהוא

 זאת ובכל – העולם בהוויות ובקי הבריות

 כדי עד, כבחמורה קלה במצווה זהיר הוא

? והתבן המלח את מעשרים איך: לשאול

- יקר ממש הוא כזה מידות בעל בחור

 אולם, ולחבבו לקרבו הראוי ומן, המציאות

 הקדימו שיעקב, עשיו מבנו יצחק כששמע

 את ממנו לקח ופקחות חכמה וברוב
 אינו הצעיר שבנו לדעת נוכח – ברכותה

 היטב יודע הצורך ובשעת, וכלל כלל בטלן

, לו המגיע את ולקבל בחיים להסתדר כיצד

, "תם"כ נראה הוא בו למתבונן אמנם

 אך; כנגדו ולהתחכם עליו להערים שאפשר

 בהוויות וגם, וממולח זריז הוא למעשה

 פחות לא התמצאות חוש מגלה העולם
 מעומק יצחק קרא כך וםמש, אחיו מעשיו

 הוא יעקב אם –!" ה'יהי ברוך גם: "הלב

 והגון הוא ראוי, כאלה חשובות סגולות בעל

            ...         לו שהענקתי בברכות לזכות

  

  )לט, כז(              "הארץ משמני הנה"



 

  

  .'ו ז"ט ר"ב – יון של ה'אטלי זו – י"ברש

  .בזה ל"ז י"רש בעי מה, וקשה

 כל הלא. י"לרש קשה ה'שיהי, שלפר ויש

 ה'ואי, כלום שייר ולא, ליעקב ניתן הארץ

 הלא, לעשו שנתן" הארץ משמני "המקום

 מטל האלקים לך יתןו  "ליעקב אמר כבר

 זו – י"פירש לכך, "הארץ ומשמני השמים

 שבת במסכת איתא דהנה. יון של איטליה

, פרעה בת את שלמה שנשא בשעה:) ו"נ(

, שרטון בה ועלה, בים נהק ונעץ גבריאל ירד

 של איטליה וזהו, רומי של כרך עליה ונבנה

 בעת ארץ איטליה היתה לא, כ"א, ש"עיי, יון

 בכלל היתה ולא, יצחק שבירך בשעה, ההוא

  )התורה חנוכת(                      .יעקב ברכת

  

 אשר עד, אחדים ימים עמו וישבת"

 אחיך אף שוב עד. אחיך חמת תשוב

  )מה-מד, כז(                                 ..."ממך

 כאן חוזרת שרבקה, הדבר תמוה לכאורה

 אשר עד) "א: הדברים אותם על פעמיים

 אחיך אף שוב עד) "ב; "אחיך חמת תשוב

  ".ממך

 בעל, הורוביץ פינחס רבי הגאון כך על משיב

 אימנו רבקה: הבא בהסבר, "ה"הפלא"ה

 לאא, פעמיים הדברים אותם אומרת אינה

: הבאה העצה את יעקב באזני משמיעה

 ותשב במרחקים היושב אחי אל לך ברח
 כלפיך עשיו של כעסו שיעבור עד אצלו

 תדע וכיצד. אותך להרוג ממזימתו בו ויחזור

 לשוב היכול ואת, אחיך חמת שבה כבר אם

 סימן לך אתן כך על? אביך מגורי לארץ

 כשיגיע –" ממך אחיך אף שוב עד: "מובהק

 תדע, עליו בכעס להיות תחדל אתהו היום

 כוונות לו אין ושוב עליך כעסו עבר שכבר
: חדדיות קיימת אנוש ביחסי כי, לך להרע

  .שנאה גוררת ושנאה, אהבה גוררת אהבה
  

 אתו ויברך יעקב אל יצחק ויקרא"

  "כנען מבנות אשה תקח לא... ויצהו
  )א, כח(                  

 כאן המדגימ, "חיים חפץ "בעל לדברי

 אל לפונת לאב לו ראוי כיצד התורה בפנינו
 בדרך שילך עליו להשפיע רצונו אם, בנו

 נועם בדרכי כלפיו לנהוג עליו: הישר

 של בהתפרצויות חלילה ולא, רבה ובעדינות

 תוצאות כלל בדרך המשיגות, וכעס רוגז

  .האב שמבקש ממה הפוכות

, בנו יעקב כלפי אבינו יצחק נהג בכך כיוצא 

, הגדולה הדרישה את באזניו שהציג לפני

 במלים תחילה אליו פנה, ממנו דורש שהוא

 משנוצר ורק; אב ברכת לו והעניק חמות

, הרצויה והאווירה העמוק הנפשי הקשר

 הבקשה את בנו באזני יצחק השמיע
!".     כנען מבנות אשה תקח לא: "המעשית

    

 בת מחלת את ויקח... עשו וילך"

  )ט, כח(             "נביות אחות.. ישמעאל

 מעיר, הפרשה את החותם, זה פסוק על

 בבית יעקב שנטמן, מכאן למדנו: "י"רש

 ולמד ועבר שם בישיבות הסתגר (עבר

  ".לחרן הלך כך ואחר, שנה ד"י) תורה

 יחיאל מאיר רבי הצדיק הקשה
 שהה שיעקב השנים כל הרי: מאוסטרובצה

 אין מדוע. בשקידה תורה למד אביו בבית

 אביו כמצוות, ארם לפדן מיד יוצא הוא

 עשרה-ארבע למשך מסתגר אלא, ואימו

  ?בתורה שוב ועוסק שנים

 עד – מאוסטרובצה ר"האדמו משיב – אלא

 לנהוג יהודי חייב כיצד אבינו יעקב למד כה
 בית את לעזוב וכשעמד: יהודים בין, בביתו

 ללמדו תחילה ישב, ארם לפדן וללכת אבא

  ...וייםג בין, בנכר לנהוג איך
  
  

  מדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמים
  )לב,  כה(           "         ולמה זה לי בכרה"

ורוח ": ?בכרהולמה זה לי : "עשיו אומר בפיו
: ואומרת) קוראת כגדו(הקודש צווחת 

  "?ברכהולמה זה לך "
        

ותכהין עייו , ויהי כי זקן יצחק"
  )א, כז (                                         "מראת

יה צפוי לפי שה? למה כהו עייו של יצחק
 -שיצחק יברך לעשיו , לפי הקדוש ברוך הוא

ויבוא , יכהו עייו: אמר הקדוש ברוך הוא
ולא יהא יודע , יעקב וייטול את הברכות

  .יצחק למי הוא מברך
.  מכוח אותה הראייה-" מראות: "דבר אחר

בכו , שבשעה שעקד אברהם אביו את יצחק
מלאכי השרת ושרו דמעות לעייו של יצחק 

כהו , וכוון שהזקין;  רשומות בתוך עייווהיו
  .עייו

        

  " והידים ידי עשו, הקל קול יעקב"
  )כב, כז(                                              

בשעה שיעקב מרכין בקולו : אמר רבי ברכיה
 ידי עשיו - ) משפיל ומחליש את קולו תפילתו(

וילוו כל עדת בי : "שאמר, שולטות
... " ויבוא עמלק", )כ, שמות טו(' וגו" ישראל

ובשעה שהוא מצפצף בקולו ): ח, שם יז(
 אין ידי עשיו - ) 'כשמרבה בתפילה לה(

  .שולטות
  
ויקח את מחלת בת .. וילך עשו"

  )ט, כח(          "      אחות ביות.. ישמעאל
מעיר , החותם את הפרשה, על פסוק זה

שטמן יעקב בבית עבר , למדו מכאן: "י"רש
יד )  שם ועבר ולמד תורההסתגר בישיבות(

  ".ואחר כך הלך לחרן, שה
הקשה הצדיק רבי מאיר יחיאל 

הרי כל השים שיעקב שהה : מאוסטרובצה
מדוע אין . בבית אביו למד תורה בשקידה

כמצוות אביו , הוא יוצא מיד לפדן ארם
עשר שים - אלא מסתגר למשך ארבע, ואימו

  ?ועוסק שוב בתורה
 עד -רובצה ר מאוסט" משיב האדמו-אלא 

כה למד יעקב אביו כיצד חייב  יהודי להוג 
וכשעמד לעזוב את בית ; בין יהודים, בביתו

ישב תחילה ללמוד , אבא וללכת לפרן ארם
  ...בין גויים, איך להוג בכר

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  בשבת אילנות דיני
, ואילנות בעצים להשתמש חכמים אסרו

 על לטפס אסור ולכן. יתלוש שמא גזירה

. יבשים ואפילו, פירות בהם אין ואפילו, ציםע

, עליו להשען ואין, עץ על להתלות אין וכן

 להוריד או עץ על חפצים להניח ואסור
  .עליו התלוים חפצים

 טפחים שלושה הוא מינימלי עץ גובה
 לו אין מזה ופחות, )מ"ס וארבעה כעשרים(

 בשבת דשא על לשבת מותר ולכן. אילן דין

 ואם. יתלוש שלא ויזהר, עשבים על ללכת או

 לבל לאט ללכת יזהר, גבוהים הדשא עלי

 3 שגובהו עץ גזע על לשבת אין וכן. יתלוש

 כן מנת על שנקצץ אפילו) מ"ס 24 (טפחים

  ).לציון אור(

 היה: כגון בצדדיו ולא בעץ להשתמש אין

 העץ על סל תלוי היה או עץ על חפץ מונח
 וכן הסל את להוריד אסור, חפץ ובתוכו

 על התלוי הסל מן חפצים להוציא סורא
 עץ על התלויה בנדנדה הדין והוא. העץ

  .בשבת בה להתנדנד שאסור

 ולכן, להשתמש מותר עץ של צדדיו בצידי

 בעץ שתקוע מסמר על התלוי סל יש אם
 פה שיש כיון חפצים הסל מן להוציא מותר

. העץ על והמסמר מסמר על שהסל, הפרדה

 להניח או רידלהו אסור עצמו הסל את אבל
 ועל לעץ המחובר מוט יש אם וכן. העץ על

 להתנדנד מותר בזה נדנדה תלוים המוט
 את להניח או להוריד שאין וכמובן (בשבת

  ).בשבת הנדנדה

 מותר לקרקע שמחוברים ופרחים הדסים
 ולהריח בידו לאחזן ויכול. בשבת להריח

 אסור מחוברים פירות אבל. לתלוש מבלי

  .ויאכל יקטוף שמא

 בשבת לטלטלו מותר פרחים עם אגרטל
 אין חור בלי אפילו עציץ אבל. מוקצה ואינו

, למקום ממקום בשבת להזיזו ולא לטלטלו

  .מוקצה הוא והרי

 בשבת במים ליתנם אסור ושושנים פרחים
 להחזירם אסור המים מן הוציאם אם וכן

. להוציא גם אסור בצמח שורשים יש ואם

 בהם ואין נפתחים שלא והדסים ענפים אבל
 מותר טריותם על שומרים המים ורק גידול

  . בשבת למים ולהחזירם להוציאם

 כגון תלושים ענפים לחתוך בשבת מותר
 יש. וכדומה לקהל ולחלקם הדסים לחתוך

 בלי פרחים או הדסים להריח שאסור להעיר
 ואם (הריח הנאת קודם לברך שצריך, ברכה

 ויריח יברך ואחר יריח; ריח יש אם מסופק

  ).שוב
  
  

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 

  בבריאה' ד השגחת
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 כיצד ולראות העיניים את לפתוח רק צריכים
 הוא צורה ובאיזו, בעולמו ה"הקב שולט

 תסייע זו התבוננות. העניינים את מסובב

 מן אותו יםישמענ מדוע להבין האדם ביד
  .השמים

, ברק בני בעירנו המתגורר יהודי אלי הגיע

 וכל, בביתו םעכברי יש רב זמן שמזה וסיפר

, לסלקם מנת על נוקט שהוא האמצעים

 מדבירים כבר הזמנתי'. כדבעי פועלים אינם

 ואף, מלאכתם כלי עם באים וכולם, רבים

, אמר', התופעה את למגר מצליח אינו אחד

  .בקולו היטב שמעה והתודה

 מכל מסוייטת כבר שאשתו הוסיף אף הוא
 עכבר כשראתה, המקרים ובאחד, הענין

  .והתעלפה ארצה צנחה, לעברה עטשו גדול

  השמים מן מסר
 הוסיף, השמים מן מסר כאן שיש הבנתי

 הבאתי אחרון כנסיון אופן ובכל, היהודי

 שילמתי, כמותו מאין מקצועי, נוסף מדביר

 מאמצים שיעשה וביקשתיו, רב הון לו

  .מביתי העכברים את לסלק עליונים

 המדביר לי מספר עבודתו במהלך, והנה

 לפי לו סח, רעננה בעיר שלו כניםהש שאחד

 תושב, פלוני אדם על קפידא לו שיש תומו

  .ברק בני

 מ"כר כיהן ברעננה המתגורר האיש

 כך - אחד בהיר-לא ובבוקר, פלונית בישיבה

 הישיבה מנהל אלי הגיע – למדביר סיפר

, הסבר כל ללא, פיטורין מכתב בידי ומסר

  .אותי לפטר סיבה לו השתהי וללא

 ממש דיבר ברעננה ששכנו פרסי המדביר
 מקפיד שהוא עליו ניכר' והי, לב-כאב מתוך

  .אותו שפיטר המנהל על מאוד

 חוורו, בביתו היו שהעכברים האיש של פניו

 שהסיפור לו נראה ההי. הדברים למשמע

, ישיבה כמנהל כיהן שהוא כיון, אליו מכוון

, מים"הר אחד את פיטר אכן מה-זמן ולפני

  ...ברעננה שהתגורר

 הפרטים את שיברר מהמדביר ביקש הוא
 ארכו לא ואכן, בירור-ביתר שכנו אצל

 וזה, המקרה הוא זה שאכן ונודע השעות

 שהעכברים מי ידי על שפוטר מ"הר הוא

  .הקפידה מוסבת עליו האיש והוא, בביתו

  מהשני ידע לא אחד אף
 ההוא מ"שהר הוא הסיפור שבכל המדהים

 אצל עבודי המדביר ששכנו ידע לא מרעננה
 בעצמו המדביר שגם וברור, הישיבה מנהל

 את עליו נושא העכברים עם שהאיש ידע לא
  .הקפידה

 וגם, הדברים את כך שגילגל זה הוא ת"השי

 הקפידה ענין את שיעלה למדביר גרם
 סיבה כל ללא, הבית בעל של באוזניו

 כדי לבית בא הוא שהרי... לעין ניראית

 על יםסיפור לספר ולא, עכברים למגר

 כל להן אין שלכאורה ואחרות כאלו קפידות
  ...לעבודתו קשר

-העל שהתופעה כבר הבין הבית בעל

 בגלל לו באה, בביתו העכברים של טבעית

 כיצד בדיוק הבין שלא למרות, הפיטורין

  .לזה זה קשורים הדברים

, והנה. לעשות מה והתייעץ אלי בא הוא

 החומרה את באוזניו חידדתי, הכל לפני

 כמו, מעבודה הפיטורין בענין שיש ירההית

, )'ב עמוד ה"ע דף, יבמות (הגמרא שאומרת

 המית אשר על "בשאול נאמר אשר את

 שהמית בשאול מצינו היכן וכי; '"הגבעונים

 עיר נוב שהרג מתוך אלא, הגבעונים

, ומזון מים להם מספיקין שהיו הכהנים

  .'הרגן כאילו הכתוב עליו מעלה

 מ"הר אל ייסע, כלל שראשית לו אמרתי

, בביתו קרה מה לו ויספר ברעננה ההוא

 הסיבה שזו בטוח שהוא לו יאמר ואף
  .אליו דוקא הגיעו שהעכברים

 בדעתך ומגלה מראה שהינך הענין עצם'

 ממך יסיר, דיין ויש דין שיש מאמין שהינך

 מכן ולאחר, 'לו אמרתי', הדין חומר את

       .'ביניכם ההידורים את ליישב תנסה
  )שנח, שנז' עמ נפשי ברכי(    

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


