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והרביעי   -שלושה מתוך ארבעה בפרשתנו חידה:

  תשובה בעמוד הבא(ה)  בפרשת בהעלותך?

***** 
 )כח', י'( ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה  

היה אפשר ? חרנה וילךוגם  מבאר שבע ויצאמדוע נאמר גם 
 צא יעקב באר שבע לחרן?ילומר ו

: הפסוק אומר: 'וישמע יעקב  הקדמהואפשר בס"ד להסביר כך: 
והקשה רבי חיים קנייבסקי שליט"א   )כח', ז'(אל אביו ואל אמו' 

מדוע נאמר אל אביו ואל אמו ולא לאביו   :בספרו 'טעמא דקרא'
ואמו? ותירץ כך: ליעקב היו שני ציוויים: אמו ציוותה אותו  

.' ומדוע? 'הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך' 'וקום ברח לך..
קום לך פדנה ארם... וקח לך משם אשה'  ' :ואילו יצחק מצווהו

 ולכן יעקב שמע גם אל אביו וגם אל אמו.
גם  :הפסוק מתאר שיעקב עשה שתי פעולות כאן:לפי זה גם 

 כציווי אמו אחיו לברוח מעשו ' במטרהויצא יעקב מבאר שבע'
 .כציווי אביו השילשאת א 'וילך חרנה'וגם 

***** 
 )כח', יא'( ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש

 ... ולמדנו שתקן תפילת ערבית...רש"י: 
 מה היה נוסח התפילה שאותה התפלל יעקב אבינו?

מובא במדרש: יעקב התפלל 'שיר למעלות אשא עיני אל 
)ה'בני ומדוע? אומר ה'אגרא דפרקא'  .ההרים מאין יבוא עזרי'

: יעקב יצא לחרן כדי לקחת משם אשה. ומן הסתם  (יששכר' זיע"א
שה נקראת 'עזר י. וידוע שהאשה טובהיאשה' יזמן לו  התפלל
אשא עיני  ' ?מה היה נוסח התפילה :לכן אומר המדרש כנגדו'.

 מתוק מדבש! דהיינו העזר שכנגדי. 'אל ההרים מאין יבוא עזרי
 

 מילתא דבדיחותא טובה שהיובעניין א

המשודכת  זוג שהשתדכו אמרהחת הפגישות שבין בא

 'יןועד ש לףתראה אני אהיה אשת חיל מא' :למשודך

 :ענתה המשודכת '?'ולמה לא עד ת' :שאל המשודך

גהץ,  תכבס, תנקה, תשטוף, תאתה  :זה עליך ת'

 תפור...תקנה, ת ,בשלת, לילדיםחליף ת

***** 
 )כח', יג'( צב עליו ויאמר...יה' נ הנהו

 ?אליו בהיותו בבית שם ועבר הקב"ה מדוע לא התגלה
יעקב הרי למד  ,פשוט מאודאומר הרב עמי אזולאי שליט"א: 

אפילו   - תורה בדביקות במשך יד' שנה. וכשיעקב לומד תורה
 לא להפריע לו...ש אגוד הקב"ה

שלא להפריע   רומכאן יש ללמוד עד כמה צריכות הנשים להיזה
 ולהטריד את האבות והבנים בשעה  שהם לומדים תורה.

   :לאבא שלומד תורה שירובעניין זה 

כשאבא שלי לומד   - בזכותו העולם עומד - כשאבא שלי לומד

לא להפריע   - אז בואו נשתדל מאוד .הבית מתמלא אורה - תורה

 .תורה זה אבא שלומד -כי המתנה הכי יקרה - לו ללמוד
 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 זצ"ל מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה
 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
   רחל )רשל( בת נעימה ז"ל
 ז"ל יונה עזרא בן צ'חלה

 
 

 

 וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך )כט', כב'(
 לרבותמה היא באה ולרבות. בדרך כלל המילה 'כל' באה 

 אומר ר' מאיר שפירא מלובלין  זצ"ל:   ?כאן
באה  'כל'ממון. המילה מכסף וממקובל שמעשרות נותנים 

שהקב"ה חנן אותך. וכך  חכמההמר גם שמענתינת לרבות 
שעה  הייתה - 'חכמי לובלין'מנהיג בישיבת  היה הרב זצ"ל

כל תלמיד היה לוקח תלמיד  ,ה'ר  ז  ביום שנקראה 'סדר ע  
בלימוד. וראה  לו קשהועוזר לו להבין את מה שהיה אחר 

 אדרבה, אלא מכך, הפסידו אלא רק שהמלמדים ל ,זה פלא
 בנה גדולה.הספיקו ללמוד הרבה יותר ובעיקר בההם 

 חידוש נפלא מבעל ה'הפלאה' זיע"א:  ובעניין זה 
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה' 'הפסוק אומר: 

כסוג של ארז, אך כידוע שב וההסבר הוא כך: עץ התמר נח
דקל 'ש ממדים, הריהוא עץ גבוה ואדיר  הלבנון זרבעוד שא
כיוון  :ומדוע? התשובה היא .הוא קטן )יחסית( 'התמר

ולכן הוא 'מפסיד' בכך את התפתחותו   שהדקל מוצא פירות
גדל וצומח  ,בעוד שהארז שלא מוציא פירות ,העצמית
 עצומים. לממדים

הצדיק  - 'צדיק כתמר יפרח': 'הפלאה'הבעל  לפי זה מסביר
ה להיות כמו עץ התמר ולדאוג ללמד את תורתו ו   צּומ   

אולי כמו הדקל הוא  ,הלאה לבניו ולתלמידיו. ואם תאמר
יפסיד ולא יתפתח בעצמו בתורה? על זה בא הכתוב 

להיפך, ככל שתעניק   - 'ומבטיח: 'כארז בלבנון ישגה
 ילא ולעילא.כך תגדל אתה בעצמך לע ,מתורתך לאחרים

***** 
 לבן אך עצמי ובשרי אתה )כט',יד'(ויאמר לו 

   '?עצמי ובשרי אתה מה הכוונה 'אך
ביאור נפלא הובא בשם הגאון מוילנא זצ"ל בהקדים דברי  

 ,הקב"ה :שלושה שותפים באדם' :(אע" ידה לא',נהגמרא )
 ,בא נותן לילד גידיםשהא מסבירה שם הגמראו 'אביו ואימו

 ,עור :האמאמו .שבעין והלובן מוח ,ציפורניים ,עצמות
והקב"ה נותן את חלקו שהיא  .והשחור שבעין שערות ,בשר

  ...וכו' הנשמה הקדושה
 'עצמי'מצד אביו מוגדר  אחרשקרוב לאדם  אדםזה  לפי

 'יבשר'ומי שמצד האם מוגדר  )שהאב נותן( מלשון עצם
  )שהאם נותנת(. מלשון בשר

 ארבקה שהי - אמוגם מצד יעקב אבינו להיה קרוב לבן 
שהרי אברהם אבינו  ,יצחק – וגם מצד אביו לבן. אחות

  .הסבא של לבןהיה אח של נחור שהוא 
' דהיינו אתה  אך עצמי ובשרי אתה'לבן ליעקב מר וולכן א

 קרוב אלי הן מצד אביך )עצמי( והן מצד אמך )בשרי(
***** 

 )ל', יד(וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים 
  ?היה בימי קציר חיטים מדוע ציינה התורה שזה

להגיד שבחן של שבטים שעת הקציר היה ולא פשט ידו בגזל  :רש"י
 ...שאין אדם מקפיד בו להביא חיטים ושעורים אלא דבר ההפקר

  050-3600036 להפצת הגיליון לתרומה

  B@Hadera.muni.il-Baruch  
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חג השבועות נקרא זיע"א:  תירוץ נוסף מובא ע"י החתם סופר
 גם 'חג הקציר' שכן הוא נחוג בימי קציר חיטים.

 ורצתה התורה לרמוז שלאה נתעברה במעשה הדודאים בליל
וכתוצאה מכך נולד יששכר  .בזמן מתן תורתנוושבועות ה חג

יששכר חמור 'שנאמר:  ,שהוא כידוע עמוד התורה בין השבטים
 'י בינה לעיתיםכר יודעשבני ישמו'כן נאמר ו גרם'

***** 
 ויעבוד עמו עוד שבע  שנים אחרות  )כט', ל'(

ראשונות באמונה אף האחרונות באמונה ואף על פי  המה  רש"י:
 שברמאות בא עליו...

 להפוך חסרון ליתרון. בחכמה ובאמונהמיעקב למדנו  שניתן 
ניגש לכפרי  ,מסוים עירוני הגיע לכפראדם  ובעניין זה סיפור:

הוא   !'דולר 100' '?עולה החמור כמה' .זקן וביקש לקנות חמור
לו את הכסף והכפרי ביקש ממנו לבוא למחרת והוא יכין   שילם

  :הכפרי ולמר א ,כשהגיע בשעה היעודה ,למחרת לו את החמור.
'  את הכסףלי תחזיר  אז ,'בסדר .בלילה'החמור מת 'צר לי אבל 

'אצלנו לא מחזירים כסף, אתה רוצה קח דברים  ,ביקש העירוני
רק ביקש את  ,העירוני לא התווכח ,להפתעתו אחרים בזיכוי'.
את גופת  נטלואכן הוא  '.תיקח ,אין בעיה' ...גופת החמור

 והלך...   החמור
מכרתי ' '?מה עשית עם הגופה' ,השניםאחרי חודש נפגשו 

פרסמתי 'פשוט מאוד,  '?בדיוק איך' .'דולר 998רווחתי אותה וה
מחיר   ...יד ראשונה במצב טוב הגרלה על חמורגדולה ' מודעה

. כרטיסים 500מכרתי באותו יום  .בלבד' דולר 2 = כרטיסה
  .דולר 998אחד זכה וכך הרווחתי  ,קיימתי את ההגרלה ,למחרת

  ' שאל הכפרי.מת?, אבל הרי החמור כן'
  'אף אחד לא התלונן?אבל  ,צודק'אתה 

 ולו החזרתי בהגרלה. זה שזכה -אחד כן התלונן  בעצם 'סליחה, 
   '...ששילם את השני דולר כמובן
  ...בחיים עלינו ללמוד כיצד להפוך חסרון ליתרון :מסקנה
 תדלגו עליהם!!!פשוט אל תילחמו ברשעים... לעולם 

***** 
 לא', מז'(ויקרא לו לבן יגר סהדותא )

סמוך ליום כט' בנובמבר   )ברוב השנים(פרשת ויצא נקראת 
שבו כידוע אושרה הקמת מדינת ישראל בעצרת של   ,)למניינם(
 . בהצבעה התנגדו יג' רשעים להחלטה.(1949)בשנת האו"ם 

' יגרמז לדבר בפסוק הנ"ל סהדותא = עדות. יג"ר נוטריקון 
 מדבש!מתוק שעים. רמז ליג' הרשעים שהתנגדו להחלטה. ר

 )הרב ע, אזולאי בשם הרב ש, אביגל( 

 :  תשובה לחידה

 ארבעה חשובים כמת והם: עני, עיוור, חשוך בנים ומצורע. 
יעקב אומר לאליפז טול מה – א. עני: שבפרשתנושלושה 

'ואלקי  – ב. עיוורשבידי ועני חשוב כמת )רש"י כט', יא'(  
ג.  יצחק' )כח', יג'(  רש"י: לפי שכהו עיניו ... והרי הוא כמת. 

'ואם אין מתה אנוכי' )ל', א'(  רש"י: מכאן למי  – חשוך בנים
 שאין לו בנים שחשוב כמת.

פרשת בהעלותך:  אהרון אומר על מרים ב - והרביעי = מצורע
 )במדבר יב', יב'( כשלקתה בצרעת 'אל נא תהי כמת...'
***** 
 )כח', יב'( ויחלום והנה סלם מוצב ארצה

כתיב חסר  בו (136) 'עוני'וגם  'ממון'בכתיב מלא = 'ולםס'
ממונו  מומכאן רמז נפלא: אדם שמחסר . (130) 'סיני'= 'סלם'

 למידידהיינו ת - יזכה לבנים שהם בבחינת 'סיני' ,לצדקה
כלומר האדם לא   ,חכמים. אבל אם הממון הוא בכתיב מלא

  .ל"רח 'כראוי זה עלול להוביל ל'עוני מחסר ולא מפריש
 (לפ"ש )פרפראות

 
 
-ירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית איו

 )כח', יז'( לוקים וזה שער השמים
סיפור נפלא אותו סיפר הרב יצחק  בברשותכם נפתח 

  :)טובך יביעו פרשת 'עקב'(זילברשטיין שליט"א 
 תללווכדי  'תל השומר'הזדמן לי לנסוע לבית החולים 

במחלקה, נכנסו לפתע שני   ההמתנהתוך כדי  חולה אחד.
צעירים חמושים, עם מבט נוקשה ביותר, וכשאקדחים 
בידיהם ניגשו אלי ואל יתר האנשים שישבו לצידי ובקשו  

 מאתנו להסתלק מהמקום.
עד מהרה התברר שהשנים הם עובדי חברת 'ברינקס' 

הבנקים בארץ.    לסניפיהמובילה כספים מהבנק המרכזי 
תכולת מכשיר וכחי החליפו שני העובדים את ובמקרה הנ

 בית החולים. ךכספומט' שעמד לשירות הלקוחות בתוה'
בעוד השנים עסוקים  לפתע התרחש מולי מחזה מדהים,

בתפקידם ומחליפים את הקופה, ניגש יהודי אחד אל 
מה  -וטפח לו על גבו בחיבה ואמר: 'אהרון החמושהצעיר 

 ...משכבר הימים שלומך אחי?' היה זה כנראה חברו
הבחור וסימן  עובד החברה לא הניד עפעף, הוא הדף את

מי שלא היה נוכח במקום אינו   לו בידו להסתלק מיד,
מסוגל לתאר את קשיחותו ואימתנותו של האיש שניצב 

 בנשקו את הורקת הכספומט. ואבטחכל העת 
 הזמן לדיבורים ויהי מה!!!לא עכשיו זה 

הורקת וטעינת הכספומט, רק לאחר שסיימו השנים את 
לא יכולתי  , אני מתנצל...ניגש העובד אל החבר ואמר 'אחי

 .'הייתי באמצע תפקיד ,לדבר
 

  עובד.! איזה מוסר מאלף ניתן ללמוד מאותו יקריםאחים 
וכי כשאנחנו עומדים להתפלל אנחנו לא באמצע תפקיד? 

פילה והפלאפון שלו תאיך יתכן שיהודי עומד ב ,אם כך
הוא מרשה לעצמו לצאת החוצה ולדבר? שלא ו מצלצל

לדבר על מצב שהוא גם מרשה לעצמו לענות... כן, באמצע 
 תפילה לענות לטלפון.

 ,רק טלפון, כמה אנו רואים מציאות שאנשים מדברים ולא
 ? התפילהבאמצע זה לזה, או סתם חולמים  רומזים

פשוט לא מרגישים שאנחנו אלא מה הבעיה? אנחנו 
יודע שתפקידו  'ברינקס'מו שאותו עובד כ  בתפקיד!!!

הוא מעביר כספים, הרי גם אנחנו  יריכוז כ 100%דורש 
נחנו עומדים מול א !!!בתפילה מעבירים הרבה יותר מכסף

שכל חיינו תלויים בידיו ומעבירים לו מלך מלכי המלכים, 
 ..דברי שבח ותהילה, בקשות ותפילות.

 ?)וכיבוי הטלפון(  תלא תפקיד המחייב ריכוז ואחריווכי זה 
או עומד/ת , רגע לפני שאתם נכנסים לבית הכנסת

 מה נורא המקום הזה...'' – ולרגע ותאמר תעצרו להתפלל
 

מובא בשם ר' חיים פלאג'י זצ"ל:  ועוד ידיעה חשובה:
 'השומר על כבודם של בתי כנסיות ובתי מדרשות זוכה:  

יראה  ג.יראת חטא  ב. .ה' שומע תפילתו ומצילו מאויביו א.
 . חפץ ה' בידו יצלח ולא ירד לשחת היאריך ימים  ד.זרע 
  '. תנוח נפשו בקבר ולא ירקב גופו...ז    לא יחסר לחמו  ו.
 

ת קצת יותר יראה וכבוד לבית הכנסת,  לתבואו נשתדל 
 לשעת התפילה ולימוד התורה.

 
 

 שבת שלום ומבורך!!!      ה' יזכנו, אמן! 

 למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...נקודה 

 דה למחשבה! רעיון וסיפור לפרשת השבוענקו


