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 !ַאָּתה ָיכֹול, ִּתְפרֹץ
 ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלהה׳, ַּגם ֵּבין ֵאּלּו ַהַּמְצִליִחים ַּבֲעבֹוַדת 

ֵיׁש ִלְפָעִמים ְּדָבִרים ֶׁשֲעֵליֶהם ָאָדם , אֹו ְּבִמּדֹות טֹובֹות
ַמה ַּגם ִאם ְּכָבר ִנָּסה ַּכָּמה . ׳ֶזה ֵמֵעֶבר ִליָכְלִּתי׳: אֹוֵמר

ָבר ָעְברּו ֵמָאז ַאף ִאם ּכְ , ְפָעִמים ַלֲעׂשֹות ְוא ִהְצִליַח 
ֶזה א ׳: ֲעַדִין ְקבּוָעה ְּבִלּבֹו ַהַּמְחָׁשָבה, ֳחָדִׁשים ְוָׁשִנים

 .׳ֶזה ַמְתִאים ְלֻמְכָׁשִרים ּוְלֻמְצָלִחים יֹוֵתר ִמֶּמִּני, ִּבְׁשִביִלי
ָלׁשֹון ״י: ׳ָּכַתב ַרִׁש  ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא: ַעל ַהָּפסּוק

ֵּמׁש ְּבֵבית ֵעֶבר ִּׁש ֶׁש ד ״יקֹום ָׁשַכב ֲאָבל ְּבאֹותֹו ָמ , ִמעּוט
בכל ֶׁש , ּוְמבָֹאר ִּבְסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים. ׳א ָׁשַכב ַּבַּלְיָלה

ְּבתֹוָרה ״ת ָאִבינּו ֶאת ַהֵׁשיַיֲעקֹב השנים הללו עבד 
 ַעְכָׁשו, ֲאָבל ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ִצְמֵצם ְּכָכל ְיָכְלּתֹו, ּוְתִפָּלה

ָרָאה ִמֶּזה ֶׁשֶאְפָׁשר  ִנָּצב ָעָליוה׳ ָרָאה ֶׁשְּבתֹו ְׁשָנתֹו 
ִויכֹוִלים ְלַהִּגיַע , ַּגם ַּבְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים״ת ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵׁשי

: ִהְׁשּתֹוֵמם ַעל ַהִחּדּוׁש ֶׁשִּנְתַּגָּלה לֹו ְוָאַמר, ְלִגּלּוי ְׁשִכיָנה
 -ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֲהַגם ְּכלֹוַמר  הַּבָּמקֹום ַהּזֶ ה׳ ָאֵכן ֵיׁש 

 .ְוָאֹנִכי א ָיָדְעִּתיה׳, ַּבְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ֵיׁש ֲעבֹוַדת 
ַאל ִּתְנֹעל ֶאת ַעְצְמ  :ּוְלִעְנַין ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד

ֶאְצְל ֶּפַתח  ַהְּׁשֵאר, ַלֲחׁשֹב ִהַּגְעִּתי ִלְקֵצה ְּגבּול ְיָכְלִּתי
אֹוָתם ה', ָפתּוַח ְלַהֲאִמין ּוְלַנּסֹות ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים ַּבֲעבֹוַדת 

ְוִלְפָעִמים ּתּוְפַּתע , אֹו ֶׁשִּנִּסיָת ְוִנְכַׁשְלָּת , א ִנִּסית
ׂשֹום ֵׂשֶכל ְלַהְבִחין ֶׁשֹּלא ִיַּקח ַעל ַעְצמֹו (. ֵמַעְצְמ ַּכּמּוָבן ֶׁשֶּזה ָצִרי

ְוַעל ֶזה ְּכֵדי ְלִהְתָיֵעץ , ָהגֹות ְוֻחְמרֹות ֶׁשֵהם ְלַמְעָלה ִמַּמְדְרגֹוָתיוַהנְ 

 .)ִעם ֲאֵחִרים
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב : ַהְּכתּוִביםַּגם ִיְתָּבֲארּו ּוָבֶזה 

ּוָבּה ָעַבְדָּת ֶאת , ְּכלֹוַמר ַהָּמקֹום ֶׁשַאָּתה ִנְמָצא ָּבּה ָעֶליָה 
ֶאְּתֶנָּנה,הַעד ַעָּת ״ת ַהֵׁשי ָיכֹולא ִהיה טֹובָ ְל ְוַאָּתה

! ַאל ִּתְסַּתֵּפק ְּבמּוָעט! ֲאָבל ַאל ַּתֲעצֹר ָׁשם. ְלַהְמִׁשי ָּבּה
ִּתְפֹרץ  ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבהֶאָּלא 

ֲאֵחִרים ֵהָּנה,ִלְמקֹומֹות ַעד ָחַׁשְבָּת ֶׁשֹּלא .ִּבְדָרִכים

 יעקב בדרכו חרנה
כמה וכמה ". ב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנהַֹוֵּיֵצא ַיֲעק"

ניסים ארעו לו ליעקב אבינו בדרכו, חלקם מובאים 
 ברש"י.

וכה מביא התרגום יונתן חמש ניסים שהיו לו: 
 )1שארבעת האבנים ב)ששקע השמש טרם זמנו.  א)

האבן  ג)ששם מראשותיו מצאן בבוקר אבן אחת. 
מפי הבאר, גלגל יחד יגלגלו כל הרועים ש ה צריךשהי

לקראתו, צפו ועלו מי הבאר  ד)ביד אחת. עצמו יעקב 
שהיתה  ה)שהיה יעקב בחרן. שנה  20כל צפים וכך היו 

 .)2לו קפיצת הדרך, שבאותו יום שיצא הגיע לחרן

 הבאר ליוה אותו
מובא, שהבאר שכרו  (פרק לד)בפרקי דרבי אליעזר 
הלך עם יעקב עד הר המוריה, עבדי יצחק בבאר שבע 

מהלך שני ימים. והוא הבאר שעתיד לצאת מירושלים 
והיה ביום ההוא יצאו " (זכרי' יד, ח)לעתיד, שנאמר 

 ".מים חיים מירושלם

 אבן מהעקדה
בפרקי דרבי ענין האבנים שלקח יעקב כתב ב

אבנים מהמזבח שנעקד עליו  י"בשלקח  )שם( אליעזר
ובבקר ראה שנעשו אבן אחת ועשה אותה יצחק אביו. 

מצבה, וירד לו שמן מהשמים ויצק עליה, וטיבע את 
זהו אבן השתיה שעליו נבנה בית האבן עד התהום, ו

 קדשי הקדשים.
 

(בר"ר בענין מספר האבנים ישנם כמה דעות במדרש  )1
רבי יהודה אמר שנים עשרה אבנים נטל, רבי : סח, יא)

[ראה שם  אבניםשני נחמיה אמר שלש אבנים, רבנן אמרי 
(איוב רמז בילקוט שמעוני  .]למה דוקא מנין זה םביאור
ארבעה אבנים, וכתב שהם  קחהביא גם דעה זו של תתצט)

(בר"ר סח, יש דעה במדרש וכן  )2 כנגד ארבעת נשי יעקב.
מוזכר שהיה לו קפיצת הדרך  (חולין צא, ב)בגמרא . אבל ח)

אחר שהגיע כבר הגיע לחרן, ואמר אפשר עברתי על 
[דרך  .מקום שתפללו אבותי וכו', ובחזרתו קפצה לו הארץ

בענין קפיצת הארץ חידש רש"י כדי ליישב אגב, 
המדרשים, כי הארץ קפצה ממקומה והר המוריה הגיע 

ובר שקפיצת ל, אך ברמב"ן חולק על רש"י וס־לבית א
 הארץ פירושה קפיצת הדרך, עיי"ש באריכות].



 

 

לאחר ארבע עשרה שנה שלא ישן . ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו
 (אור למאיר) שם ועבר, קץ יעקב ומאס בשינה.בבית 

 
במקום של תורה . נִֹכי א ָיָדְעִּתיַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָא ה' ָאֵכן ֵיׁש 

 ש אימתי, בזמןותפילה שורה השכינה, 
 (עטרת ישועה) שאינו יודע. שמחזיק עצמו תמיד

 
 .מה שאני מעשר ונותן ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל

, כי זה אשר נשאר להיות לצדקה הוא 
 אצלי לנצח, מה שאין כן הקנינים הגשמיים.

  (קומץ המנחה) 
 

מהרה יבוא . עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה
אין זה זמן והנורא, הדין ה

 (הרה"ק רבי משה מקאברין) לאסף קניני עולם הזה.
 

, שחבק אותו כדי אותיות . ַוְיַחֶּבק לֹו
כמובא  שם דברים מטמיןלמשמש בחיקו אם אינו 

 אפרים) (רבנו .ברש"י
 

 .ַמְרֶאה ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר ִויַפת
מכאן רמז למה , ראשי תבות  

שאמה  'ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה ' :על הפסוק שכתב רש"י
  (עבודת ישראל) .מתה לכן

 
 .פירוש אני הוא ִּכי ָרִאיִתי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָל

שראיתי ונתתי בלבו אשר יעשה כל הרמאיות האלו, 
  (באר מים חיים) עוד להיות אתו.כדי שלא תוכל 

 
, כבודו בגימטריא  .ְגנֹב ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמיַוּיִ 

 של לבן נגנב על ידי שברח יעקב בלי רשות.
 (רבינו אפרים) 

 
שיזכה להוציא מחשבותיו  הטובות  התפלל

 לפועל
ַרׁשִ  ם.ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹקי יָּחּול '"י: ּבְ מֹו ָעַלי ׁשֶ ׁשְ

ה ְוַעד סֹוף' ִחּלָ ָנה '. ִמּתְ ּוָ ה ַמה ַהּכַ ִחּלָ . 'סֹוףְוַעד ִמּתְ
לֹות  ל ַעל ַעְצמֹו ַקּבָ ר ָאָדם ְמַקּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ ִהּנֵה רֹוִאים ׁשֶ ּדְ

ל, טֹובֹות ָבה ַקל יֹוֵתר ְלַקּבֵ ַמֲחׁשָ יַע ִליֵדי , ּבְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ַאְך ּכְ
ה ָבר ִנְהֶיה ָקׁשֶ ה ַהּדָ י . ַמֲעׂשֶ ֶזה הּוא ּכִ אּור ּבָ ְוַהּבֵ

בוֹ  ְלָאִכים ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמֲחׁשָ ָלֵכן ֵאין ַהיֵֶּצר , תַהּמַ
ְך ְלמֹוְנעוֹ  ל ּכָ ר ּכָ ּבֵ ְך ְוֵאינֹו ִמְתּגַ ֲאָבל , יֹוֵדַע ִמּכָ

ְוהּוא ַמֲעִרים  ה ַהיֵֶּצר יֹוֵדַע ִמזֶּה יַע ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ִיים ְוִנְסיֹונֹות ל ַיֲעקֹב ְוָאַמר . ָעָליו ְקׁשָ ּלֵ ַעל ֶזה ִהְתּפַ

בֹות ַיֲעֹזר ִלי  "ִלי ֵלאלִֹקיםה' ְוָהָיה " ה' ַהיֹּוֵדַע ַמֲחׁשָ ׁשֶ
בֹוַתי ַהּטֹובֹות ֶאל ַהּפַֹעל ּוְמָבֵאר , ְלהֹוִציא ֶאת ַמְחׁשְ

יָּחּול '"י ַרׁשִ  ה ְוַעד ׁשֶ ִחּלָ מֹו ָעַלי ִמּתְ ת סֹוףׁשְ ְתִחּלַ ּמִ ' ׁשֶ
מֹו ָעַלי ה ָיחּול ׁשְ ֲעׂשֶ ָבה ַעד סֹוף ַהּמַ ְחׁשָ אּוַכל , ַהּמַ ׁשֶ

ִלים אֶ   .ת ְרצֹונֹוַתי ַהּטֹובֹותְלַהׁשְ
 מבעלזא) הרה"ק רבי אהרן (מהר"א 

 
„≈ ל ַע  יי י¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ים ַ‰ ƒל כו… יַע ם י¿ ƒ‚ּ‰ַ  ל¿

ַ‡ֲ‰ָב   ‰ַעזָּ ‰ ל¿
ָרִפי ְוָלָבן ָהַלְך ִלְגזֹז ְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהּתְ  םֶאת ֹצאנֹו ַוּתִ

ר ְלָאִביהָ  ם ַעְצמָ ם ֶׁשְּמַזְּכִכיי ְידֵ ל עַ ם ַהַּצִּדיִקי .ֲאׁשֶ
ל ִּבּטּוי ְּבלִ ד ָּתִמים ָּבהֶ ם ֶׁשעֹוְסִקית, ַהִּמְצו ֹ ְּבַמֲעֵׂשי
ר אוֹ "ה ַהָּקּבָ ם ָלהֶ  ַמְׁשִּפיעַ ד, ֶאחָ ע ֶרגַ ל ׁשֶ  ֲאִפּלּו
ִיְהֶיה ּבֹוֵער ְּבִלּבֹו ַאֲהַבת ד ֶׁשָּתִמיה, ַעּזָ ה ַאֲהבָ 

ַהּבֹוֵרא ב"ה, ִלְכֹסף ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק ָּתִמיד ֵאָליו 
ִיְתָּבַר ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ְּבַאֲהָבה ַעָּזה ּוְתׁשּוָקה 

י ְלַצִּדיקֵ ה זֶ ר אוֹ ע ֶׁשִּנְׁשּפַ ר ּוְלַאחַ . ְּגדֹוָלה ַעד ְמֹאד
 ֶׁשֵאינוֹ י ִמ  ֲאִפּלּוה ָלזֶ א ָלבֹ ּוָתם ִּבְזכם ְיכֹוִליר, ַהּדוֹ 
ָהָאָדם  ִויַבֵקׁש ֶׁשִּיְתַּפֵללי ְידֵ ל עַ , ָּכל ּכָ  ְמזָֻּכ

 ְלאֹותוֹ  ַיִּגיעּוא ם ָאְמנָ [ה, ַהּזֶ ר ָלאוֹ  ְלַהִּגיעַ "ת ֵמַהֵׁשי
ז ִלְגזֹ ָהַלךְ ן ְוָלבָ  ְוֶזהּו .ם]ַהַּצִּדיִקיל ׁשֶ  ְּכמוֹ ה ַאֲהבָ ת ַּדְרּגַ 
בֶ ר ַּכֲאׁשֶ  ֹצאנוֹ ת אֶ  ת ְּבִחינַ א ֶׁשהּון ָהֶעְליוֹ ן ַה

ל ׁשֶ  ֹצאנוֹ ם עִ ר ְלִהְתַחּבֵ  ָהַל ַעָּזה,ה ָהַאֲהבָ 
ְגנֹ ז ָאר, ַהּדוֹ י ַצִּדיקֵ ם הֵ "ה, ַהָּקּבָ  ל' ָרחֵ , 'לָרחֵ ב ַוּתִ
ם ֶׁשֵאינָ  ֵאּלּור ְּכלֹומַ ה, ְּפחּותָ ה ְלַדְרּגָ ז ְמַרּמֵ 

ת אֶ ב ְוִלְגנֹ ף ַלֲחטוֹ ם הֵ ם ּגַ ם ְיכֹוִלי, ָּכל ּכָ  ְמזָֻּכִכים
ָרִפי , ְלָאִביהָ ר ֲאׁשֶ ה ָהַאֲהבָ ת ּוְנֻקַּד ף ֹּתֶר  - םַהּתְ

ה ְוַהְּתִפּלָ ת ְוַהִהְׁשּתֹוְקקּור, ַהּדוֹ י ַצִּדיקֵ  ְּבֹכחַ 
 ה.ָלזֶ  ְלַהִּגיעַ 

 
וצריך להבין  .ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה

מה חידש להם יעקב אבינו, וכי הם לא ידעו 
ויש לומר דהנה הרי . שעוד היום גדול מעצמם

שקעה  ל־כשהיה יעקב בבית אהאתמול ביום 
החמה קודם זמנה כי רצה הקב"ה שיעקב ילון 

לפני שם, והרועים שראו ששקעה עליהם חמה 



 

 

עוד טרם אספו המקנה, חשבו שמא נשתנו זמנה 
להעריב, לכן השמש קדים תהיום גם וסדרי עולם 

ביום זה הקדימו לאסוף המקנה. לכן אמר להם 
יעקב "הן עוד היום גדול", כי היום תשקע החמה 

 בזמנה, ממילא "לא עת האסף המקנה".
 אבני שהם) בשם(פנינים יקרים  

ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה וגו' ַוֹּתאֶמר ִּכי ה' ַוַּיְרא 
  .ָאה ָאֹנִכי וגו' ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹוןִּכי ְׂשנּוה' ָׁשַמע 

שאשה השנואה על  דמדרך העולם ולכאורה קשה
בעלה בושה מלפרסם זאת, והיא קראה בנו 
שמעון כאילו מתפארת בזאת שהיתה שנואה. 
עוד יש לדקדק, כיצד אמרה כי שנואה היא, הרי 
מקרא מפורש היא "ויאהב יעקב גם את רחל 

 תאהבשאהובה אלא  מלאה", שגם לאה היתה
. ויש לומר דהנה כתוב "ועיני היתה יותר רחל

לאה רכות" ואמרו חז"ל שהיתה מרבה בבכי 
שלא תפול בגורלו של עשו. והנה אונקלוס תרגם 
'ועיני לאה ָיֲאָין' פירוש נאות, ולכאורה נראה 

עיניה נאות ולכן  שסותר פשט זה, אלא לאה היתה
חששה שיחפוץ בה עשו, על כן הרבתה בבכי עד 
שהיו עיניה טרוטות כדי שלא ירצה בה עשו. וזה 
שאמר הכתוב "וירא ה' כי שנואה לאה" דהיינו 
שהיא עשתה שתהיה שנואה על עשו, בשכר זה 
"ויפתח את רחמה". ועל כן קראה לבנה שמעון 
"כי שמע ה'" את בכיה שאינה רוצה לינשא 

 לעשו, ועל ידי זה נעשית "שנואה".
 (רבי מאיר מפראמישלאן) 

יש לדקדק  ד.ַוֹּתאֶמר ֵלָאה ָּבא ָגד ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּג 
מדוע לא נתנה כאן שם על מה שהתפללה או 
עובדה כמו שאר שמות השבטים. ונראה פירושו, 
דהנה קשה למה נתנה לאה שפחתה ליעקב, 

תנה שפחתה בשלמא רחל לפי שהיתה עקרה נ
, כמו "אולי אבנה ממנה" אמרהמו שליעקב כ

, אבל לאה הרי כבר ילדה שרה אמנושהיה אצל 
שראתה כיון כוונת לאה היתה,  לא. אבנים

שעמדה מלדת ורצונה היה להעמיד עוד שבטים, 
שייך, כי כבר היה היה להתפלל על זה לא אבל 

עשתה מעשה התחכמה ושבטים. לזה  ארבעהלה 
 ,ששחררה שפחתה ונתנה ליעקבגמילות חסד 

בכדי שעל ידי זה יתעורר עליה מלמעלה מדת 
, ואמרו חז"ל שחסד הוא בין לעניים בין חסד

לעשירים, ממילא אף היא אף שיש לה כבר בנים, 

יגמול ה' חסד עמה ויתן לה עוד. וזה מרומז בשם 
ידי זה ועל  ,ראשי תיבות ג'ומל ד'לים "גד" שהוא

 .םזכתה להעמיד עוד שבטי
 )הגה"ק שמחה בונם מפרשיסחא (קול שמחה 

זצוק"ל פעם שהה הרה"ק רבי מנחם נחום מטריסק 
בעיר אחת, בעת יציאתו הניח ידיו על המזוזה ואמר: 

שיציאת צדיק  ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹברש"י אומר על הפסוק 
פנה הודה זיוה מן העיר עושה רושם וכו' יצא משם 

. ואמר, הרי חז"ל אומרים 'יאה עניותא פנה הדרה
, שהעניות טובה ונאה היא לישראל - לישראל'

שם על ידי שמשאיר שם וכשהצדיק יוצא עושה רו
את ברכתו, ומהי הברכה שההוד וההדר של 'יאה 

  עניותא' הזה יפנה מהם.
 ּׁשמ

לבן כעס על יעקב על שברח ממנו ורצה להורגו, 
ֵואֵקי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש וכאשר בא אל יעקב אמר לו 

ָאַמר ֵאַלי ֵלאמֹר ִהָּׁשֶמר ְל ִמַּדֵּבר ִעם ַיֲעקֹב 
, לכאורה למה היה צריך לספר זאת, ִמּטֹוב ַעד ָרע

ר' ה"ק רה הרי בזה נתחזק יעקב יותר. אלא ביאר
לא שאף שלבן ידע זאת  יחזקאל מקאזמיר זצ"ל

דיבר  'מלספר שהמלהתגאות ויכול להתאפק ה הי
 .עמו

 ּׁשמ

דרך הרשעים שרוצים ללכת אחר תאוות לבם, 
לרמות ולגזול ככל העולה על רוחם, וכדי להשקיט 
את מצפון לבם טוענים הם כי אינם מאמינים 
בבורא עולם, ומחפשים להם כל מיני אמונות 
תפלות, אשר באמת אינם מאמינים בהם, אך זה 
טוב להם להשקיט את לבם. והנה כאשר הם רואים 

איך שאמונתו בה' איתנה, וכל את האיש הצדיק 
כיסופיו והשתוקקותו הוא בלתי לה' לבדו, אז יודעים 
בלבם כי הבל אמונתם, ואך אלקים אמת. וזה מה 

ִנְכסֹף שטען לבן אל יעקב, כשאני רואה  ִּכי
שבשמים, אתה מקלקל לי  ְלֵבית ָאִבי הִנְכַסְפָּת 

ָלָּמה את כל האמונה בתרפים שלי, ויש לי טענה: 
, אני רוצה להמשיך לרמות ולגזול יָגַנְבָּת ֶאת ֱאָה 

ִּכי ואתה מפריע לי. ענה לו יעקב: אכן זאת רציתי 
 ...יָאַמְרִּתי ֶּפן ִּתְגֹזל ֶאת ְּבנֹוֶתי ֵמִעִּמ 



 

 

 טּוב ַעִין
 ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַה'ַּבת ַעִין' ֵמַאְווִריְטׁש

ֵהִביָאתֹו ִליֵדי ַאֲהַבת ֶׁשל ַרֵּבנּו ֹּגֶדל ִׁשְפלּותֹו 
ְּכִפי ֶׁשָהיּו ְמַסְּפִרים ְיהּוִדים ֲאֶׁשר  ,ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֵקץ

ֲאֶׁשר ְּברֹב ִׁשְפלּותֹו ָהָיה , םְּבַיְלּדּוָת  ִהִּכירּו ְוָזְכרּו אֹותֹו
ַעד ֶׁשִהְרִּגיׁשּו , ֶאת ֲעַדת ַמְרִעיתֹו ַאֲהַבת ֶנֶפׁש אֹוֵהב

 .ֻּכָּלם ְּכִאּלּו ָהָיה ֲאִביֶהם
ם ָב ַאף ֶאת ַהְּיָלִדים ָאַהב ַאֲהַבת ֶנֶפׁש ְוָהָיה ְמָקְר 

ְוֵהם ָהיּו ָרִצים ְסִביבֹו ְּבֵעת , ְּבִקְרָבה ְמֻיֶחֶדת
ֶפעֶטער ' :הְוָהיּו ְמַכִּנים אֹותֹו ְּבִחָּב , ִמְׂשֲחֵקיֶהם

 1...'ֶפעֶטער
 ּוָמצֹוקְּבַצר 

ִּבְקָׁשִיים ֵאל ִיְׂשָר ֶאֶרץ ְיִׁשיַבת ָּבָאה ָהֵהם ַּבָּיִמים 
ִמַּמֲחלֹות ָסְבלּו ָׁשִנים ַּכָּמה ָּכל  ,ְמַעִּטיםא ּוְבִיּסּוִרים 

 .ֶחְלָקםְמַנת ָהיּו ּוַבּצֶֹרת ַרֲעבֹון ְׁשנֹות ַּגם  ,ּוַמֵּגפֹות
 ,ָהָאֶרץי יֹוְׁשֵב ַהָּנְכִרים ְרִדיפֹות ָהיּו ֵאּלּו ְלָכל נֹוָסף 
 ,ַהְיהּוִדיםמֹוְׁשֵבי ֶאל ּפֹוְרִצים ָהיּו ְּבַפַעם ְּכַפַעם ֲאֶׁשר 

  .ַרֵחםְלא ָּבֶהם ְוהֹוְרִגים ּפֹוְצִעים 
ְספּוִגים  ,ִיְׂשָרֵאלְּבֶאֶרץ ַרֵּבנּו ְמגּוֵרי ְׁשנֹות ְׁשמֹוַנת 

ֳצִרי ָהְיָתה ַהְּגדֹוָלה ְורּוחֹו  ,ִיּסּוִריםְּבַהְרֵּבה ָהיּו 
 .ַהְּדוּוָיהְלֵגָום ּוְתרּוָפה ַהְמֻיֶּסֶרת ְלַנְפָׁשם 

 ֶאת ְּדמּותֹו ַהַּנֲעָלהְלָתֵאר ֵמִטיב  2'ֵעֶדן ִצּיֹון'ְּבֵסֶפר 
 :םָיִמים ְּבאֹוָת  ַרֵּבנּול ֶׁש 

י˜ " ƒ„ּ ַּ̂ יַ‰ ָ‰ַרב ַ‰ ƒע יעּו˙ ּב¿ ƒב ¿ּ̃ יָב˙ו… ַ‰ ƒ ׁ̆ י ƒר ּב ּכָ ז¿ ƒּנ‰ַ ˜"
ַפ˙ ים, ̂¿ ƒרּוַח ַ‰ַחּי‰ָ ‰ּ י , ָ‰ָי‰ ּבָ נ≈ ינּו ּב¿ ָכל ַ‡ח≈ ָ‰ָי‰ ל¿ ו¿

ים ƒ ׁ̆ ָּ̃ ם ַ‰ י‰∆ ַחּי≈ ָחָמ‰ ל¿ נ∆ ּוָע‰ ו¿ ׁ̆ י ƒם ל ָ ׁ̆ ל ּ„¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ,

                                                      
ָחְכָמה1 .ִּביִׁשיִׁשים

ים  ƒב ַח„ ָ‰ַער¿ ּפַ ƒים ּומ ƒים ָרע ƒ‡ָל חו… ‰ מ≈ ּב≈ לּו ַ‰ר¿ ב¿ ּסָ ∆ ׁ̆
ים ƒח ¿̂ ָנָס‰ ,ָ‰רו… ר¿ י ַ‰ּפַ ƒ̆ …̃ ַח˜ ו¿ ם ּ„… יָ‰ ּ‚ַ ַסף ָעל∆ נו… , ו¿

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ינּו ּב¿ ַנ˙ ַ‡ח≈ ¿ּ̇ ַר˜ ַעל ַמ ם ּבָ ƒל ם ו¿ י‰∆ ינ≈ ָ‰יּו ע≈ ∆ ׁ̆
ı חּוı ָלָ‡ר∆ ּב¿ ∆ ם , ׁ̆ ּבָ ƒַב˙ ל ¿„ ƒנ ˙ ם ‡∆ ים ָל‰∆ ƒח ל¿ ו… ׁ̆ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆

 „ַ ַ ׁ̆ י  ≈„ ם"ר ַעל י¿ ָ̇ ‰ָ ָ‰ָכ‡ ל¿ י˙ מ≈ ח≈ ּנָ ∆ ׁ̆ ֻיָח„  ָׁשִליַח -[ מ¿

ים ָ‰ָי‰ , ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלחּוץ ָלָאֶרץ]ֶׁשָּיַרד ֵמ  ƒָעמ ‰ פ¿ ַכּמָ ו¿
‰ ּבָ ƒס ‰ יז∆ י ‡≈ ≈„ ב ַעל י¿ ַעּכ≈ ¿̇ ƒמ , ˙ ּפַ ר¿ ‰ ח∆ י ז∆ ≈„ לּו ַעל י¿ ב¿ ּסָ ∆ ׁ̆

ב  ר"ל.ָרָעב  י טו… ƒּכ ‰ ר ַ‰ּז∆ ם ָ‰‡ו… י‰∆ יַע ֲעל≈ ƒפ ‰ו…  -ּוב¿
ר  ּכָ ז¿ ƒי˜ ַ‰ּנ ƒ„ּ ַּ̂ ָרָכ‰ַ‰ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒרו… , ז ‡ו… ים ּב¿ ƒמ ַחּמ¿ ¿̇ ƒיּו מ‰ָ

 ‚ נ∆ ע… יּב¿ ƒ ׁ̆ ַנפ¿ י ו¿ ƒרּוָחנ." 
 תקצ"דְּבִבַּזת 

ּוב ַהְּיהּוִדי ּׁשֲאֶׁשר ָעְברּו ַעל ַהּיִ  ֻּפְרָעֻנּיֹותְּבאֹוָתם 
ֹּגֶדל ִׁשעּור , ִּבְצַפת ִּביֵמי ִׁשְבּתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִנְתַּגְּלָתה
 .קֹוָמתֹו ּוְמִסירּותֹו ְלַמַען ֲעָדתֹו

ְׁשַנת  ִסיָוןְלחֶֹדׁש , ח' ִּבְׁשָנתֹו ָהִראׁשֹוָנה ִּבְצַפת
 ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ַעְרִבֵּיי ָמְרדּו )ד"תקצ(ב "י לֵ "ִנְׁשְּבֵר 

 ֶאת ּוָבְזזּו ִהְתָּפְרעּו ְוֵהם ,ִמְצַרִים מֹוֵׁשל ֲעִלי מּוַחַּמד
 ֶנֶאְלצּוְוָהַאְנְּדָרָלמּוְסָיה ִמּגֶֹדל ַהַּפַחד  ,ָהָאֶרץ ָעֵרי

 ָׁשהּום ָׁש  ,ָלִעיר ִמחּוץ ֶאלָלנּוס ַעל ַנְפָׁשם  ְצַפתְיהּוֵדי 
 .ֵמחֶֹדׁשה ְלַמְעלָ 

ִלְדאֹג ְוִהְׁשַּתֵּדל , ְלָעְזָבםָרָצה ְוא ְלִצָּדם ד ָעַמ ַרֵּבנּו 
ם ַהֲחִסיִדית ֲעַד  ֶׁשָּׁשְלחּות ְּבִאֶּגֶר . ְיָכְלּתֹוְּכִפי ְלָצְרָּכם 

ם ֵה , מֹוְנִטיְפיֹוִריה מֶֹׁש ר ֵמַהָּׂש ה ֶעְזָר ת ְּבַבָּקַׁש ת ִּבְצַפ 
 :בּוָּכְת ם ַהְּדָבִרין ֵּבים, אֹוָת ת ַהּקֹורֹול ַע ם ְמַסְּפִרי

ינוּ ל ּכָ " ּמַ ‰ ָ‰יָ  ַמֲ‡ָכל≈ ƒמ ‰ ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּנ ∆ נוּ ל ׁ̆ ≈̇ כּו „≈ ל ַע  ז¿ י י¿
‡ ַ‡ י, ַזּכַ ¿ ׁ̆ ƒנ ך¿ ר ו¿ ˙ו… ּ‰  ּב¿ ָ„ּ ¿‚ ƒּב  ∆ יל ׁ̆ ƒנ ˙˙ ָ‰ַרּבָ ∆ ׁ̆ ב ָ‰ַר  ‡≈
י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ˜ ƒָרָ‰ י ַרּב יז∆ ב ‰י"ו ּ„ו… ם ַ‡ב¿ ˙ֈ ָמעו…  ַסך¿ ‰ ‡≈

ַע  עו… „ ּוב¿ נָ  ַ‰‰ּו‡˙ ַ‰ּמָ יב ָ‰ַר ‰ ָ̃ ƒ„ּ ַּ̂ ּל≈ ם ח∆ ל∆ ˜ ַ‰ ƒח ˜ ו¿
ָכ  ׁ̆ ל ל¿ פ∆ ׁ̆  נ∆ פ∆ נ∆  ".ו¿

ה ֶׁשָהיָ ץ ִמַּקאֶמעִניל ֶמעְנְד ם ְמַנֵח י ַרִּב ם ּגַ 
ת קֹורֹו' ְּבִסְפרֹור ְמַסֵּפ ת ִּבְצַפ ה ְּתקּוָפ  ְּבאֹוָתּה

 ם': ָהִעִּתי
ַ‡ף" ָ‰ַרב  ו¿ י̆∆ ƒָרָ‰ם ַרּב "ל  ַ‡ב¿ ַ‡רַ‰ּנַ ¿ ׁ̆ ƒי נ ƒ̃  ָנ

ָכָסיו ּנ¿ ƒּלוּ , מ ƒַוֲ‡פ ˙ נ∆ …̇ ירוּ ‰ƒ  ל…‡ ּכ¿ ƒ‡ ¿  לו…  ׁ̆
ים ƒל ל¿ חּו  ַע„, ַ‰ּׁשו… ל¿ ָ ּׁ̆ ∆ ˙ לו… ׁ̆ נ∆ …̇ ָי‡ ּכ¿ ר¿ ב∆ ּט¿ ƒף. מ‡ַ 

י ַעל ƒן ּפ ˜ ָ‰ָי‰ כ≈ ַחּל≈ ל מ¿ ּכָ ƒָי‰ ַמ‰ מ‰ָ ∆  לו…  ׁ̆
יו ָ̇ נו… זו… מ¿ ƒן ל ן  ‰≈ מ∆ ∆ ּׁ̆ ƒןמ ≈‰ ם ו¿ ח∆ ּל∆ ƒמ." 

ִמְּצַפתְיַׁשְעָי'ר'ְל2 ַרֵּבנּו, הֹורֹוִביץ ֶאת ֶׁשָּזְכרּו ְיהּוִדים ִהִּכיר .ֶׁשעֹוד

 il.comalyayin.tsfas@gma  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

על מתפללים "בת עין"  חיידער תלמידי - תשב"ר מעמד תפילת
 שתקדביום היארצייט אציון רבנו 

ו ָ̇ זונו מ¿ ƒןל ן‰≈ מ∆ ∆̆ ƒןמ ≈‰ םו¿ ח∆ ל∆ ƒמ.
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 "ויפגע במקום" (כח, יא)
 ללמדך שקפצה לו הארץ (רש"י).

יעקב אבינו זכה לקפיצת הדרך בלכתו לישא אשה, ואף אליעזר 
 זכה בקפיצת הדרך בלכתו לקחת אשה ליצחק.

ודבר זה יש בו רמז לדורות, כי יהודים בגלות, אף אם לא תהא 
מזומנת להם בדרך הטבע נדוניה וגם פרנסה לאחר החתונה, אל 
יעכבו חלילה את נישואי בניהם ובנותיהם, כי אם יעשו מעשה 

 ויבטחו בה' יתברך, ואפילו בדרך נס, תקפוץ להם הארץ. 
 (בכורי אביב)

 

 (כח, יב)"ויחלום והנה סלם מצב ארצה" 
ע"י החלום אפשר להכיר את האדם, שאין אדם חולם אלא 
מהרהורי ליבו. יעקב רואה בחלומו סולם "וראשו מגיע 
השמימה" "והנה ה' נצב עליו". ואילו פרעה רואה בחלומו "שבע 

 (ר' מאיר מפרמישלן)  פרות..." 
 

    "אכן יש ד' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" 
 (כח, טז)

ב אם אני הייתי נמצא "שם" הייתי מצליח, אם לפעמים אדם חוש
 הייתי לומד "שם" ולא פה, הייתי מצליח.

תהא קבורתכם", אם  -וכדברי בעלי המוסר שאמרו "'שם' 
תחשוב שרק "שם" תוכל להצליח זוהי הקבורה שלך, שמקברת 
את עתידך, האדם צריך לחיות כי בכל מקום ובכל זמן הכל טוב 

 לו.
על עצמו ומעצמו אז הוא חושב מחשבות  והנה אם בן אדם חושב

שאילו הייתי נמצא שם הייתי מצליח, אבל אם האדם חי עם 
הקב"ה כל הזמן הרי הוא מצליח בכל המקומות כי הקב"ה איתו, 
כמו "ויהי ד' את יוסף ויהי איש מצליח", הוא היה כל הזמן עם 
הקב"ה ולכן הייתה לו הצלחה כל הזמן. והנה יעקב אבינו ישן, 

שהוא קם אמר אכן יש ד' "במקום הזה" ולא במקום אחר, זהו וכ
סימן ש"ואנכי לא ידעתי" שאני לא נמצא, כי אם אנכי נמצא כאן 

 באמצע אז הייתי חושב שלא כאן טוב לי. 
 

 "לחם לאכל ובגד ללבש" (כח, כ)
יש לדייק בפסוק למאי הוא הלחם אם לא בשביל לאכול ולמאי 

יעקב אבינו שהלך לבית לבן הבגד אם לא כדי ללבוש, אלא 
התפלל אל הקב"ה שיזמן לו כזה לחם שיוכל לאכול היינו 

  מאכלים כשרים, ובגד שיוכל ללבוש ללא חשש שעטנז.
 

"והיה ה' לי 
 לאלוקים" (כח, כא)

ברש"י: 'שיחול שמו עלי 
מתחלה ועד סוף'. דהנה 
במחשבה קל יותר לקבל על 
עצמו קבלות טובות, כי 

המלאכים אינם יודעים מחשבות, לכן אין היצר מתגבר כל כך 
למונעו, אך כשמגיע לידי מעשה היצר מערים עליו קשיים 

 ונסיונות. 
על זה התפלל יעקב ואמר "והיה ה' לי לאלקים" שה' היודע 

בות יעזור לי להוציא את מחשבותי הטובות אל הפועל, מחש
ומבאר רש"י 'שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף' שמתחילת 
המחשבה עד סוף המעשה יחול שמו עלי, שאוכל להשלים את 

 (מהר"א מבעלזא) רצונותי הטובות. 
 

"ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה 
 לאיש אחר שבה עמדי" (כט, יט)

שע יאמר ליעקב שטוב לי לתת את בתי לך היתכן שלבן הר
לאשה מאשר לאיש אחר, והלא שום רשע לא יסכים לתת את 
בתו לאדם שומר תורה ומצוות, ומדוע אם כן במקרה זה לבן 

 מעדיף שיעקב ישא את בתו לאשה ולא עשו הרשע? 
אלא הביאור הוא שכל זאת אמר לבן מתוך רשעות, וחשב הלא 

תינשא לרשע, תהפוך אותו לצדיק, בתי צדקת, ואפילו אם היא 
ואם כן עדיף שתתחתן עם יעקב, שהוא ממילא צדיק, ובכך ירוח 

 (מהר"ם שיק) לי שיהיה פחות צדיק בעולם.
 

"לא ייעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני 
 הבכירה" (כט, כו)

את כ"ק  "ש כהנמן זצ"ל, שאל שאלה מעניינתהרב מפוניבז' הגרי
ל טייטלבוים זצ"ל: מדוע קיימא לו האדמו"ר מסאטמר רבי יוא

כדעת לבן שלא לישא הצעירה לפני הבכירה (כמו שאמר לבן 
ליעקב "לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה") ולא 
נוקטים כדעת יעקב אבינו שביקש לישא את רחל הצעירה לפני 

 לאה הבכירה?!
ותירץ לו הרבי מסאטמר: הרי מה שלא נושאים הצעירה לפני 
הבכירה, כדי שלא לצער הבכירה, ולכן כאשר היא מסכימה 
ומוחלת, רשאית הצעירה להקדימה. וכך סבר גם יעקב אבינו, 
ובוודאי לא חשב לשאת את רחל ללא הסכמה ומחילה מצד 
לאה. אלא שעל זה אמר לבן ליעקב לא יעשה "כן" במקומנו. "כן" 

ת" במובן אמת (כנות) כדרך הנאמר "כן בנות צלפחד דוברו
כלומר: מקומנו הוא מקור השקר והמרמה ואין מצוי כאן כלל 
אמת, עד כדי כך שאף אם הבכירה אומרת בפיה שמוחלת 
ומסכימה, הרי בליבה אינה מסכימה כלל והוי "אחד בפה ואחד 
בלב" ואי אפשר לסמוך על זה, לכן במקומנו אין לשאת הצעירה 

 קודם.
 

"לא יעשה כן 
נו לתת במקומ

הצעירה לפני 
 הבכירה" (כט, כו)

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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אומרים שידוע שלבן היה רמאי, וכשאמר ליעקב "לא יעשה" ש י

הכוונה אם אומרים "לא" לבן אדם בחרן, פירושו הוא שכך כן 
 "יעשה".

 

רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל  "ותרא
באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם 

 ב)-אין מתה אנכי ויחר אף יעקב ברחל" (ל, א
ולכאורה התנהגותו של יעקב תמוהה, באה אשה עקרה ושופכת 
לבה שאין לה ילדים, ובמקום לנחמה ולדבר על לבה, משיב לה 

 דברים קשים.
שיעקב כעס על שהוציאה  מבאר רבינו האור החיים הקדוש,

 מפיה על עצמה לשון של מיתה, שחשש שמא יזיק לה.
אנכי ארד ובפרשת ויגש (מו, ד) אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב '

', ה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניךמעמך מצרי
ושואל האוה"ח הק' מה נתכווין הקדוש ברוך הוא להבטיחו על 

 יוסף?מיתתו ושיהא נקבר על ידי 
ומתרץ, מכיון שיעקב הזכיר כמה פעמים לשונות של מיתה על 
יוסף, 'אך טרף טורף', 'כי ארד אל בני שאולה', לכן הוצרך הקדוש 
ברוך הוא להבטיחו, שאין לו לחוש לזה, ולא יהא כשגגה היוצאת 

 מפי השליט.
 

"ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה 
 אנכי" (ל, א)

"יפה לקץ" מהו שאמרה הבה לי בנים ואם אין מעיר על כך בספר 
 מתה אנכי, וכי אם לא תלד בנים תמות:

וכתב ליישב, דהנה אמרו רז"ל (ברכות ה) לעולם ירגיז אדם 
יצה"ט על יצה"ר, נצחו מוטב ואם לאו ילמד תורה, נצחו מוטב 
ואם לאו יקרא ק"ש, ואם לאו יזכיר לו יום המיתה. ובמסכת 

זכיין, באמטויי בנייהו לבי כנישתא. סוטה אמרו נשים במאי 
ומפרש ב"יערות דבש" (דרוש א) דהגמרא שואלת במאי מנצחין 
את היצה"ר כיון שהן פטורות מתורה ומק"ש דהוי מצות עשה 
שהזמן גרמא ועונה בזכות שמגדלין בניהם לתורה יש להן חלק 

 בתורת בניהם, ועי"ז מנצחים את היצה"ר.
ם", שאוכל לגדלם לתורה ולנצח וזה שאמרה רחל, "הבה לי בני

את היצה"ר על ידי זה, "ואם אין מתה אנכי", פי' שאין לי תקנה 
אחרת לנצח היצה"ר רק בזה שאזכיר לי יום המיתה, כי העצות 
האחרות לא שייכות אצלי, וזה לא נכון להשתמש בעצה זו, 
כמבואר שם ב"יערות דבש", שהזכרת יום המיתה מביאה לידי 

 ר"ל, על כן "הבה לי בנים" לנצח היצה"ר על ידיהם.עצבות וייאוש 
 

"וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את 
 כל אשר לאבינו..." (לא, א)

למה יעקב כ״כ נבהל שפניו של לבן אינם כתמול שלשום? יעקב 
אבינו הרי התמודד כבר מסתמא עם הסלמות לא פחות קשות 

 מזה?

..? אין בעיה, גם אני יודע יעקב טען ללבן טענה כזו; אתה רמאי.
להיות רמאי, אחיו אני ברמאות, שנינו נשב מול השולחן וננהל 
מלחמה שקטה מתחת השולחן, אתה תעקוץ אותי מתחת 
השולחן ואני אחזיר לך בחזרה מתחת השולחן אבל שישאר 

מבינים אותה, וכל זמן שזה בינינו, זה קודים ושפה שרק אנחנו 
בעיה, אני יודע איך להסתדר עם אנשים רמאים  ןככה אי

 שכמותך... אבל אין איש עמנו...
יום אחד רואה יעקב שהבנים של לבן פתאום נכנסו לסיפור... עד 
כאן! זה כבר לא בא בחשבון! ברגע שאתה מתחיל לשתף את 
הבנים שלך בכל הטריקים שאתה עושה לי... והטריקים שאני 

רת: ברגע שהבנים שלך נכנסים נאלץ להחזיר לך... זאת אומ
לתמונה.. זה עניין של ימים עד שהבנים שלי נכנסים לתמונה... 
זהו!!! אצלי זה גבול אדום!!!! אני לא מעוניין ללמד את הבנים 
שלי את הקומבינות ואת כל הטריקים שאני נאלץ לעשות כדי 
לשרוד מולך... כל זמן שזה נשאר ביני לבינך... אז אני נאלץ לדבר 

יתך בשפה שרק אתה מבין... בבקשה... אבל אם הילדים שלי א
יאלצו להיות מעורבים בכל הקומבינות שאני נאלץ לעשות 
בשביל להסתדר איתך... זה לא בשביל החינוך שלי!!! למדו 

 לשונם דבר שקר זה לא אצלי... מחר אנחנו בורחים מפה...
 (אז נדברו)

 

     "ויברח הוא וכל אשר לו... וירדף אחריו" 
 כג)-(לא, כא

רבנו האור החיים הקדוש, כתב לתמוה, וזה לשון קדשו: 'יש 
לחקור, למה נשתנה יעקב בהליכה זו, שלא קפצה לו הארץ 
כמשפט לאוהבי שמו, ומצינו שאפילו לאליעזר עבד אביו קפצה 
לו הארץ, ומן הנכון אליו יאות [יהיה ראוי] עשות נס להצילו 

 .מהרודף, ולא היה משיגו לבן'
ומיישב רבנו, שהקדוש ברוך הוא רצה להראות שיכול להצילו, 
גם אם לבן ישיג אותו, ואם היה עושה קפיצת הדרך, יאמר לבן 
שכביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול להציל את יעקב מידי לבן, 

 ולכן הוא עושה לו קפיצת הדרך. 
עוד מיישב רבנו, שהדבר היה לתועלת עם ישראל לעתיד, שהרי 

פש את התרפים שלו, ויעקב אמר שמי שלקח התרפים לבן חי
'לא יחיה', וזה גרם למיתת רחל, ולכן לא קפצה הארץ, כדי 
שתקבר רחל בבית לחם, במטרה עתידית שיתפללו שם ישראל 
כשיעברו שם בגלותם, ורחל אמנו תתפלל עליהם, כמו שכתוב 
'קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה', וזה 

 היה להם לסימן טוב, ולחיזוק בגלותם, ולגאולתם הקרובה. י
 

 "וישבע יעקב בפחד אביו יצחק" (לא, נג)
תמיד היה יצחק מורה ליעקב, להזהר מאוד משבועה, לבל ישבע 
שלא בשעת הצורך, לכן כאשר בא יעקב לידי הכרח להישבע, 

 עשה זאת מתוף פחד ואימה מפני יצחק אביו.
"וישבע יעקב" אולם השבועה הייתה "בפחד יצחק אביו" מלאת 

  (בינה לעתים) פחד מפני תורת אביו. 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח, י)

ח, ג) יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא איתא במדרש (ס
הנה ו ...ויצא יצחק'אצלו, יצחק בא זיווגו אצלו שנאמר (כד, סג) 

 . 'ויצא יעקב'זיווגו שנאמר  , יעקב הלך אצל'גמלים באים
נשא אשה  -החוזה מלובלין זי"ע  -כשהרה"ק רבי יעקב יצחק 

מעבר  (בזיווג שני), היתה החתונה אמורה להיות במדינה אחרת
לגבול, ומפני שנתעורר איזה קושי באישור היציאה שלו, לא נתנו 
לו רשות לעבור את הגבול, והוצרכו לעשות החתונה באמצע 

 הדרך. 
אמר הבדחן בחתונה, ביצחק אבינו מצינו שזיווגו באה אצלו, 
וביעקב אבינו מצינו שהוא הלך אצל זיווגו, והיות ששמו של רבינו 

חצי הדרך הלך הוא אצל זיווגו, וחצי הדרך  הוא 'יעקב יצחק', לכן
  באה זיווגו אצלו.

 

 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח, י)
יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו, יצחק בא זיווגו 

, יעקב 'הנה גמלים באיםו ...ויצא יצחק'אצלו שנאמר (כד, סג) 
 .)מדרש( 'ויצא יעקב'זיווגו שנאמר  הלך אצל

לחרן כדי למצוא אשה. אביו יצחק, יעקב אבינו יוצא מבאר שבע 
לעומת זאת, לא היה צריך ללכת, הביאו את האשה אליו, ללמדנו 

ווג אצל כל אדם יכי הכל נעשה בהשגחה פרטית, ומציאת הז -
היא לפי מה שנגזר עליו מן השמים, ומה׳ אשה לאיש! וכל מה 

 שיעשה לא יועיל לשנות גזרתו יתברך.
הנערה הייתה יפת תואר  ,לשלמה המלך הייתה בת ושמה קציעה

 חכמה וטובת לב.
שלה וקרא לכהן הגדול בכדי  חתןרצה אביה לדעת מי יהיה ה

לברר את גורלה. הכהן שאל באורים ותומים והשיב, כי בחור עני 
 וללא שום תואר יהיה בעלה.

לשמע הדברים החליט המלך למנוע את נישואי בתו לאותו 
 …בחור

לאחר שבועיים, הובילו העבדים את הבת למגדל אשר היה על 
אי בודד. הסולמות הורחקו מהמגדל והיא נותרה לבדה. לאחר 
מכן קרא המלך לנשר גדול וחזק וציווה עליו לקחת בכל יום 
 ממטבח המלך אוכל ולהביא לבתו שבראש המגדל את

 ארוחותיה.
שמו ולבנו אשר נולד ” אביים“באותם ימים חי בעיר עכו איש עני 

קרא ראובן. הילד גדל והיה ליפה תואר נבון ומוכשר, אך בשל 
המצב הכלכלי הקשה, הנער נאלץ להיפרד מהוריו, ויצא לחפש 
את מזלו. כל היום הלך ללא אוכל ומשקה, רעב ועייף היה לעת 

 ערב, ופחד נפל עליו.
זימן לו נבילת שור ’ שימצא עבורו איזה מסתור וה’ חנן לההת

מונחת על הארץ. נכנס הנער 
לתוך בטנו הפתוחה של נבלת 

 השור ונרדם.
בשנתו לא חש בנשר גדול 
שנעץ ציפורניו בנבלת השור 
והרים אותה יחד עם הישן 
בתוכה ונשאה אל ראש 

המגדל שבו הייתה בת המלך. לאחר ששבע הנשר מבשר השור 
 …ף לדרכו והנער נשאר על המגדל בתוך השורע

בבוקר, בתו של שלמה המלך מצאה את הנער ישן. העירה אותו, 
 …ושאלה אותו כיצד הגיע אליה, אבל הוא לא ידע לספר לה

תה. כשהגיע הנשר להביא הזמינה הנערה את הנער להישאר א
מה אדם נוסף, ומעתה ת הארוחה כמידי יום, ראה שנמצא עלה א
 שתי ארוחות בכל פעם, והשביע אותם.היה מביא  אה והל

עברו ימים, ושני הצעירים מצאו חן אחד בעיני השניה והבינו כי 
יצא הדבר והסכימה להינשא לבחור. בדם שיצא ’ מאת ה

 מאצבעו הדקורה טבל נוצה וכתב לה כתובה.
הנשר ”. זכור“חיו בני הזוג בשלוה ונולד להם בנם הבכור ושמו 

 הבחין בילד ומעתה הביא שלושה ארוחות בכל יום אל המגדל.
עברו שנים ובינתיים שלמה המלך התגעגע לביתו, והשתוקק 
מאוד לראותה. שאל את הנשר על שלומה (שהרי היה בקי 

והנשר השיב כי שלום לה ולבעלה ולבנה הקטן  בשפת החיות),
 …ולא חסר להם דבר

ן למשמע אוזניו המלך ששמע שנישאה בתו, סירב להאמי
 והחליט לצאת עם עבדיו אל עבר האי.

כשהגיע המלך ראה את בתו ואת משפחתה ונפלו בבכי 
 …והתרגשות אחד על צוארו של השניה

שאל בתו, והבת השיבה כי צפור  ” כיצד הגיע הבחור לכאן?“
 …ענקית הובילה אותו למגדל עטוף בתוך נבלת שור

יחד עם בתו חתנו ונכדו ירד מהמגדל והפליג איתם ועבדיו חזרה 
למקום ממנו בא. המלך ציווה לערוך סעודת הודיה משתה לעמו 

 ולכולם סיפר את שנעשה במגדל.
כי אין אדם יכול להימלט אמר המלך  עתה נוכחתי פעם נוספת

ה. שלחתי את בתי למקום שומם שרגל אדם לא ”מגזירת הקב
חתי אותה במקום גבוה כדי שאף אחד לא יוכל דרכה בו והנ

’ ובכל זאת לא הצלחתי לחלץ אותה מגורלה אשר ה להגיע אליו,
 ’מבורך!’ גזר עליה. יהי שם ה

הסיפור ע"פ כתב יד ג' של מדרש תנחומא, במבוא למהדורת (
 )בובר, וילנה תרמ"ה.

 

"כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר 
 דברתי לך" (כח, טו)

פעם אחת בא אל הסבא קדישא מרוז'ין זי"ע חסיד אחד, לשפוך 
 שיחו ולהוושע בדבר ישועה ורחמים. 

הרה"ק רבי דוד מטשורטקוב זלה"ה, שהיה אז רך בשנים כבן 
גה אחד עשרה, הבחין באותו חסיד שהוא שרוי בצער רב ובדא

גדולה, והבין שצרתו צרה גדולה, על כן, נתעורר בו רצון לדעת 
 איך יפול דבר, ומאין תבוא ישועתו. 

המתין הרה"ק מטשורטקוב אצל פתח חדרו של אביו הרה"ק 
מרוז'ין, עד שיצא החסיד 
מלפני הקודש, ושאלו מה 
אמר לו הרבי, סיפר לו החסיד 
ברכת הרבי, 'דער 
אייברשטער זאל דיר 

 (השם יעזור לך). העלפען'

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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אמר לו הרה"ק מטשורטקוב הכנס שוב אל הקודש פנימה ושאל 
מלפני אבי מה יהיה עד שיעזור השי"ת, ציית לו החסיד ויעש 

 כאשר צוהו. 
כשיצא סיפר לו שהרה"ק מרוזין ענה לו, עד שיעזור הש"ת, גם 

 יעזור השי"ת. 
כששמע הרה"ק מטשורטקוב דברים אלו פתח ואמר, לזה כיון 

כתוב 'כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך', ה
 (דברי דוד)גם עד אז, לא אעזבך ואעזור לך.  

 

 "ויקץ יעקב משנתו" (כח, טז)
 שאלו פעם רב אחד כיצד הוא מצליח כל חייו בעקביות לקום

 לתפילת ותיקין מדי יום ביומו?
ענה הרב, בשולחן ערוך, ההלכה הראשונה היא ש"יתגבר כארי 
לעבודת בוראו" וכיצד אוכל לענות על שאר השאלות אם לא 

 הקפדתי על ההלכה ראשונה ... 
 

 שכרי" (ל, יח) "נתן אלקים
החפץ חיים זצ"ל הסביר על פי משל. בעל בית חרושת העסיק 
פועלים רבים. פעם אחת עמד אותו אדם להשיא את בתו. חשב 
העשיר בלבו: כיצד אנהג, חייב אני להזמין לחתונת בתי את כל 
הפועלים, אולם אין זה נאה שהם ישבו יחד עם כל המוזמנים 

 ב ולבסוף טיכס עצה מה לעשות. החשובים, ידידי ומכרי. הוא חש
יום לפני החתונה, הוא ערך בביתו שולחנות כיד המלך והזמין את 
כל הפועלים לסעודה. בהזמנתו הוא אמר להם, בואו ושמחו 

 בחתונת בתי. 
עבר שכנו וראה את השמחה הנערכת בבית ואת כל הפועלים 
מסובים ליד שולחנות ערוכים, התפלא ואמר, וכי הפועלים 

ים בעיניו יותר מכל מכריו, עד שהוא עורך עבורם סעודה חשוב
מיוחדת. ועוד, שהוא מקדים את השמחה שהוא עורך לפועלים 
לשמחת שאר המוזמנים, ולא ידע אותו שכן, כי לא מפאת 
חשיבותם של הפועלים הם יושבים עתה בסעודה, אלא דוקא 
מפני שאין העשיר מעוניין שהם יהיו בחתונת בתו יחד עם כל 

 המכובדים, ולכן הוא מקדים אותם ושמח עמם בנפרד. 
הנמשל הוא את אשר רואות עינינו שרשעים רבים דרכם צלחה 
והם מתענגים בעולם הזה בעושר וכבוד. מי שרואה זאת עלול 
להתפלא ולשאול, מדוע דרך רשעים צלחה, למראה עינים נראה 

ות. כאילו מעדיפים אותם על פני צדיקים ושומרי התורה והמצו
אולם האמת שונה לחלוטין, מקדימים אותם ונותנים להם את 

 שכרם כאן בעולם הזה כדי לטורדם מהעולם הבא. 
הקדמה זו אינה מפני כבודם, מעלתם או ערכם הרב. ההקדמה 
נובעת מכך שבשמים לא מעוניינים שהם ישבו בסעודה אחת, 
בסעודה הגדולה והאמיתית שתתקיים לעתיד לבוא יחד עם 

 אמוני ישראל. שלומי
 

 "וענתה בי צדקתי ביום מחר" (ל, לג)
בפרשתינו למדים על הפעולות שעשה יעקב אבינו בחוכמתו, 

מה שגזל לבן  להציל את
 ממנו.

בימי עלומיו שימש רבנו חיים בן עטר זצ"ל האור החיים הקדוש, 
כרבה של העיר סאלי. באותה תקופה נזדמן פעם סוחר אמיד 
לסאלי בדרך למסעיו, ובערב שבת חיפש מקום לעשות את 
השבת, הוא פנה לאחד מנדיבי הלב שבעיר וביקש להתאכסן 

 ם בביתי' היתה תשובתו. אצלו. 'איזו שאלה? אשמח לארח אתכ
המשיך האורח: מוכרח אני לסדר כמה ענינים עד בואי אליך, ובכן 
אשמח באם יודיע לי כבודו, כיצד מגיעים לביתו, ובינתיים אבקש 
ממנו שיואיל בטובו לשאת את תרמיל הכסף שלי לביתו, אינני 

 רוצה להסתובב ברחובות עם כל כך הרבה כסף. 
 רמיל, והצניעו בירכתי הבית. הסכים המארח, סחב את הת

את השבת בילה האורח באוירה נוחה ונעימה, וכצאת השבת 
 הודה למארחו על האירוח. 

 והיכן תרמילי? שאל האורח בעמדו על פתח הבית. 
 איזה תרמיל? שאלו המארח.

 זה עם הכסף שמסרתי בידכם להוביל לביתכם, ענה האורח.
ענה המארח, לא היו דברים מעולם, לא נמסר בידי שום כסף. 

בלית ברירה הזמין האורח את מארחו לדין תורה, בבית דינו של 
 רבנו האור החיים הקדוש.

הקשיב רבנו לטענות שני הצדדים, ופנה אל המארח: מה דעתך 
 על החשד הלזה?

 שקר בפיו, ענה האיש. הלוואי ולא הזמנתיו לביתי. 
פנה רבנו לתובע, ושאלו האם יש לו עדים שראו את לאחר מכן 

 מסירת התרמיל לידי מארחו?
ענה האורח, אין לי עדים, אבל עמדנו תחת העץ בשעה שנתתי 

 לו את כספי.
 אמר לו רבנו, אמרת עץ, מהר לך ותזמין את העץ ל"בית דין". 

האורח שהיתה לו אמונת צדיקים, האמין כי רבנו האור החיים 
לבצע איזה מעשה נסים עם העץ, ומשום כך נחפז הקדוש עומד 

 לצאת לכיוון בו עמד העץ. 
בינתיים פנה רבנו אל המארח הנתבע, ושאל אותו אמור נא, מהי 

 השערתך, האם כבר הגיע האיש למקום העץ? 
 ענה הנתבע: בהחלט שלא, הן מרחק רב מכאן ועד העץ.
יש שום נענה רבנו ואמר, פיך הכשילך, לדבריך שלא מסר לך הא

 כסף, איך תדע לשער את המרחק. 
ומיד הודה המארח, בקבלת התרמיל עם הכסף, ועד שחזר 

 האורח התובע עם העץ, עמד תרמילו בחדר הבית דין.
 

"ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית 
 אביך למה גנבת את אלוקי" (לא, ל)

מובנת, כי נכסוף נכספת לבית  -בשלמא עצם הנסיעה הביתה 
אבל למה גנבת את אלקי?... חטפת את התפילה. אם  אביך,

 מתגעגעים הביתה כבר מותר לחטוף מהר את התפילה?!"
כמו כן מסופר, שפעם ראה רבינו אדם אחד אומר וידוי ודופק על 
לבו באגרופו: "אשמנו בגדנו גזלנו" כשהוא אומר את הדברים 

לו: "מה בחפזון, כמי שלא שת לבו אל מוצא פיו. ניגש אליו ואמר 
 אתה דופק? אף אחד לא נמצא שם"...

מאת  -(ספרא דמלכא 
 מהרש"ץ גנץ)

ן
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  ""ויצאויצא""פרשת פרשת  
  ].יז, כח ["מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמיים"

. שבבית הכנסת בו הוא מתפלל רבו דבורי המתפללים בכל מהלך התפילה וקריאת התורה, מעשה בבחור ירא שמים
היאך אוכל למגר את , 'אך הוא לא ידע להשית עצות בנפשו, רא בתפילה ובבית אלקינו נגע מאוד ללבוהזלזול הנו

  .'כאשר נראה כי אני היחיד בציבור שהדבר מעיק עליו, מספחת הדיבורים
יש למנות איש חזק וירא ): ז"ד סקכ"קכ' הובא במשנה ברורה סי(' ווי העמודים'למד את דברי בעל ה, באחד הימים

  !ר ולהעניש את אלה שמדברים בבית הכנסתולגע, שיתנו בידו שבט מושל, יםשמ
ופנה אל הגבאים לקבל רשות להוכיח את , אשתדל אני להיות איש, שבמקום שאין אנשים, החליט אפוא הבחור

 , ניגש אליו מידענו, ומעתה כל מתפלל שסח והפריע למהלך התפילה, הרשות ניתנה. המפטפטים בבית הכנסת
  ...אף הכה בחוזקה על השולחן שלפניו, ובמקרה הצורך, אותווהסה 
 שיחה נקטעת על ידי הדפיקות של אך כל התחלת, אמנם האנשים ממשיכים לדבר, יזמתו של הבחור הצליחה, ואכן
  .כך שהשקט נישמר עד לתחילת השיחה הבאה, האנשים גילו הבנה. 'ממונה על שמירת קדושת בית הכנסת'ה

 –והבעיה היא , לנו בבית הכנסת באופן קבועצהנה לאחרונה מגיע אבי שיחיה להתפלל א: רממשיך הבחור לספ
                ,שלו מצלצל ומנגן בקולקורה גם שהפלאפון , לדאבון לבי. של הפטפוטים והשחוק' ציר המרכזי'לשהוא הפך 

הוא ממשיך ) התפילהלאחר (גם לאחר שדיברתי עמו על כך )... ל"רח', בתוך היכל ה(והוא לא נמנע מלענות לשיחות 
  .ומשאיר את המכשיר הנייד דלוק, לדבר

האם אני רשאי להתרות באבי כאשר הוא ': א"הבחור הריץ את שאלתו אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט
  '...?או שמא כדאי שאעבור להתפלל במקום אחר, כפי שאני נוהג בכל שאר המתפללים, מפטפט באמצע התפילה

    , ראה את אביו שעבר על דברי תורה): "א"מ סעיף י"ר' ד סי"ע יו"שו(ת כיבוד הורים שנינו בהלכו :ר"מושיב ה
             , כאלו הוא שואל ממנו', אבא כתוב בתורה כך וכך': אלא יאמר לו', !עברת על דברי תורה': לא יאמר לו
              ,  לביישואין, שגם כאשר האב עובר על דברי תורה, מבאר אפוא". והאב יבין בעצמו ולא יתבייש, ולא כמזהירו

בפניו את אלא רק יציין , אין לבן להכלים את אביו שמפטפט, ולכן .אלא רק לרמוז לו בעדינות שנוהג שלא כדין
אוי לאנשים שמשיחים בעת ): "ז"ק כ"ד ס"רכ' סי(ואת דברי המשנה ברורה ', ומקדשי תיראו': אזהרת התורה

  ".כי ראינו כמה בתי כנסת שנחרבו בשביל עוון זה, התפילה
, על גבו את עוונות המפטפטים, חלילה, ישא, ואם ינהג כן, בוודאי שאין לבן לעזוב את בית הכנסת, על כל פניםו

, באנשי עירו. נתפס על עוון אנשי ביתו, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מחה): "ד"שבת נ(כדברי רבותינו 
  ".נתפס על אנשי עירו

אלא רק יזכיר לו , ישתיאך לא יזהיר את אביו בדרך מב, ושת בית הכנסתעל קד' שומר'הבן ימשיך לשמש כ: לסכום
  .)אחת שאלתי( את חומרת עוון השיחה בבית הכנסת

  ].יט, כט ["ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה"
וישבת עמו ימים 'שאמרה לו אימו ' ימים אחדים'הם בכלל ,   שבע שנים אלו:י"רש כותב – "אעבודך שבע שנים"

                  , לכך שכן הוא הוכחה –ותדע . אלא למספר שנים, ואף היא לא נתכוונה לימים אחדים כפשוטו, אחדים
שאמרה לו ' ימים אחדים'ומכאן יש ללמוד שאף , "ויהיו בעיניו כימים אחדים"שהרי על שבע השנים הללו כתיב 

  .'שנים אחדות'משמעותו , אמו
וכי לא היה די שיאמר , למה הוצרכו', הקטנה', 'בתך', 'רחל '–שלושת הסימנים הללו  כל – "ברחל בתך הקטנה"

                   , ויבקש תחבולות לפטור עצמו מחובתו, לפי שהיה יעקב יודע בו בלבן שהוא רמאילא  א?אעבודך ברחל
  .לכך העמיד יעקב את דבריו באופן שלא יוכל לפרשם אחרת

ונתן את לאה במקום , שהרי לבסוף רימהו, לא הועיל לו הדבר, ואף על פי כן גם לאחר שפירש יעקב דבריו כל כך
           ". לא ברחל עבדתי עמך ולמה רימיתניהויהי בבוקר והנה היא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי ". רחל

אבל בלילה לא היתה ', לאה'כאילו רק בבוקר הפכה להיות , לשון חידוש הוא' והנה '–" ויהי בבוקר והנה היא לאה"
  .אלא היתה כרחל לכל דבר, לאה

כדי שלא יוכל לבן , ו ביניהם שתאמר לו אותם בליל הנישואיןלפי שמסר יעקב סימנים מיוחדים לרחל והסכימ
. 'אחותי) תתבייש(עכשיו תיכלם  'אמרה בליבה, וכשראתה רחל שמכניסין לו את לאה במקומה, להחליפה באחרת

             , רחל עושה מעשה גדול ונורא. ויעקב שלא ידע זאת דימה שהיא רחל, על כן עמדה ומסרה לה אותן סימנים
, ב נתן לה ובלבד שלאה אחותה לא תתביישקלוותר לאחותה ולמסור את הסימנים שיע,  נפשמעשה של מסירות

  ?וגם יעקב רצה אותה בדווקא ולמה לה להכניס צרתה לביתה, ויתור כזה לא פשוט כלל שהרי היא רצתה את יעקב
א יכלו לסנגר אפילו האבות הקדושים ל, שאחרי חורבן בית המקדש, מעשה זה של ויתור עשה רעש גדול בשמים

  וכי אני לא הכנסתי צרתי ': ה"עד שקפצה רחל ואמרה לקב, ה על מה שעם ישראל עבדו עבודה זרה"לפני הקב

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



                    ,ואם כן למה היה לך לקנא על שעבדו עבודה זרה',  כלומר הייתי מוכנה למסור לאחותי את הסימנים– לביתי
 מה ה כביכול"לא היה להקב, רק על הסנגור של רחל אימנו . ולסלוח להם ולוותר ולא להחריב את בית המקדשהיה לך למחול

                     ". מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם: "ה לרחל"ואז אמר לה הקב, לענות
  .רואים ממדרש זה עד כמה מעלת הוויתור גדולה עד מאוד. ה מבטיח לה שאם יגאל את עם ישראל זה יהיה רק בזכותה"הקב
כי כגודל הוויתור , הגיע לאוזנינו המעשה המדהים הבא הממחיש לנו : הבאמעשהא את ה"ר הרב מיכאל צורן שליטמספ

היה זה אברך תלמיד חכם השוקד על . לאותו אדם בגין התגברותו'  כך גודל הישועה והנס שעושה ה–וההתגברות למען השני 
ובעיקר ידע הוא כי רפואתו , הציל את חייו בכל דרך אפשריתשבור ורצוץ ניסה ל .ע במחלה הידועה"אשר לקה ל, תלמודו

ולכן נכנס הוא אל מעונם של גדולי וצדיקי הדור על מנת להתברך מפיהם לישועה ובכדי לקבל עצה ', תלויה רק ברצון ה
  .על מנת שאותם צדיקים יעוררו עליו רחמים בשמים, פקד הוא את קבורת הצדיקים בארץ, ומצד שני, לרפואה

על מנת להתברך , אך לפני כן נכנס הוא אל רבו, י לרחמים"ח לנסוע למירון ולהתחנן על קברו של רשב"החליט הת,  אחדיום
אותו תניח , אני אמסור בידך מכתב" :י אמר לו בזה הלשון"אותו צדיק ששמע כי הוא מתכוון לעלות אל קברו של רשב. מפיו

                  כשהוא תמה וסקרן לדעת מהו , מחהשהתלמיד חכם הסכים ב. "הישועה' ה לה"ובעז, י הקדוש"על ציונו של רשב
באשה ' כי זיכה אותך ה,  דע לך–בוא אספר לך , רואה שאתה סקרן לדעת מהו אותו מכתבכיוון שאני " .המכתב המדובר

: ניומאז הוא צרוב בזיכרו, למעשה המיוחד הזה הייתי עד לפני שנים רבות", פתח רבו וסיפר". צדיקה יוצאת מגדר הרגיל
              , באותם ימים באו וסיפרו לי על הפגיעה הנוראה. זמן מה לפני שהתחתנתם פגע יהודי באשתך בצורה חמורה ביותר"

, בא לפני אשתך לבקש סליחה על מעשיו, לאחר שהבין הפוגע כי עשה הוא טעות חמורה .אשר היתה משפילה ומבזה ביותר
, ובלית ברירה הגיע הפוגע אלי וסיפר לי את המעשה, מחולאך אשתך שהיתה פגועה ומבוישת עד עמקי נשמתה סירבה ל

וכי הוא אכן מצטער בלב , כאשר ראיתי את שברון ליבו האמיתי והכנה של הפוגע .כשהוא מתחנן שאתן לו עצה כיצד לפייסה
  .שלחתי שליח לבקש מאשתך שתמחול לו וכי אני עד שהוא אכן מצטער על מעשיו, שלם על הפגיעה שפגע באשתך

לא התייאשתי והמשכתי לבקש ממנה שתמחול . התנצלה ואמרה כי היא איננה מסוגלת למחול לו, ך ששמעה את בקשתיאשת
  .הרי שתזכה משמים לשכר עצום ורב, ובוודאי שאם תעשה זאת, לו למרות העוול והצער הגדול שגרם לה

לה על הכתב את סליחתה בשני אלא שאז בקשתי ממנה שתע, לאחר הפצרות רבות הסכימה אשתך למחול לו בלב שלם
  :ואז עצר הצדיק ואמר. ועותק אחד תשאיר אצלי, עותק אחד תשאיר אצלה: עותקים

 אותו כתב מחילה שמחלה אשתך –וכעת זהו המכתב שאני מוסר בידך , כי כבר שנים שנמצא אצלי עותק המחילה, ודע לך"
  :ותאמר במילים הללו, ת הפתק על הציוןי תניח א"כאשר תגיע לרשב, ועל כן, במסירות נפש ובקושי גדול

אני מבקש שתמליץ טוב , בזכות הסליחה הזאת שבידי שויתרה אשתי וסלחה למי שפגע בה עד עמקי נשמתה, רבונו של עולם"
הוא הגיע לציון הניח את הפתק ושפך דמעות . ועשה את דרכו מירונה, שמע זאת האברך בתדהמה". עליה שלא תהיה אלמנה

  .ושיע אותו בזכות אשתו הצדקניתשי' כמים לה
הלך התלמיד חכם לערוך צילום שגרתי בבית החולים ושם מגלים שהגידול , לאחר ימים ספורים... הקשיבו היטב רבותיי

  .התלמיד חכם התרגש ובכה וידע שקיבל את חייו בזכות אשתו. נעלם כלא היה
ביום מן הימים יעמוד ,  אם תוותרו לשני ותמחלו לו–ו אתכם שפגעו או ציער, כי ברגע של ניסיון וקושי שיש לכם, דעו לכם"

  ".אותו וויתור ויושיע אתכם כשתצטרכו
שהרי במידה שאדם , ה ילך איתנו במידת הוותרנות"י כך נזכה שגם הקב"וע' הויתור'יהי רצון שנזכה תמיד ללכת במידת 

י הויתור נזכה לראות ישועות גדולות "ע.  על כל פשעיוה מעביר לו"וכאשר האדם מעביר על מידותיו הקב, מודד בה מודדין לו
  .)ויוציא עמו בששון( לראות במשיח צדקינו ובבניין בית מקדשינו אמן, רחמים גדולים

  ].כב, כט ["ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתהה"
          , יעשה החתן או אבי החתן או הכלה, לעשות משתה ושמחה לנישואין, והוא עדיין, להודיע כי מנהג נהוג היה מעולם

 ).ק"רד(שהרי אמר מלא שבוע זאת , וכן סמכו חכמים סעודת נישואין ושבעת ימי שמחה
, כובד חזן ירא שמים' שבע ברכות'ובאמירת , חתן שלהם-מעשה שהיה בחתן וכלה שערכו עבורם סעודת שבת מפוארת בשבת

  . שהוזמן לשמח את המסובים בשירה ובזמרה
, אך הלה הסביר להם', פנים חדשות'כך שאין כאן , שכל המסובים בשמחה כבר השתתפו בשמחת הנישואין, העירו לחזן

            אלא השבת עצמה נחשבת , אין צריך אנשים שהם פנים חדשות, בה יש ריבוי בסעודה ותוספת שמחה, שבסעודת שבת
  . 'לכך נאמר שירה, ה פנים חדשות באו" אמר הקב-מזמור שיר ליום השבת ': כמבואר במדרש', פנים חדשות'ל

הגיעו לשמחה על ידי , כי רוב ככל משתתפי הסעודה, נודע לו, כמה רגעים לפני שעמד החזן ליטול את כוס הברכה ולברך, והנה
ואינם יודעים כמעט מאומה אודות ', תינוקות שנישבו'שמדובר באנשים שנחשבים מן הסתם ל, יצויין. (ל"רח, נסיעה ברכב
                    , מצה ברייט בפסח, יהדות היא אכילת תפוח בדבש ורימונים בראש השנה, מושגים שלהםולפי ה, דיני התורה

  ...). עס' בלינצ-ובשבועות , סופגניות ולביבות בחנוכה
  ? האם ניתן לברך שבע ברכות בשמחה הזו-והועלתה השאלה 

  :א"שליטהגאון רבי יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
): 'ב- א"י רבה בראשית (במדרש ל"חז דברי פי על הוא', חדשות פנים 'נקראת שהשבת בזה שהביאור', אמת שפת'ה רבינו אמר

                קודש בשבת יש, מישראל אדם שלכל, והיינו. 'בשבת דומה שהוא כמו, השבוע ימות כל אדם של פניו אור דומה לא'
  .השבת קדושת אור ידי על מגיע זה פנים וזיו', חדשות פנים'
, דם טיפת בו ראו לא השבוע ימות שבכל אדם ראינו אנו גם): "'נ דף ומוסר חכמה א"ח(' אליהו לב'ב מסופרל לציין מענייןו

"! שבת כל בעינינו זה וראינו... מדם אדומים פניו נעשו, השבת שהגיעה כיון אבל, החול ימות כל כמת חיוורים היו פניו
              זיכרון בספר עליו מסופר וכן, ל"זצ' מקלם סבא'ה, זיו זיסל שמחה רבי הגאון היה זה שאדם, בהערה שם ומעירים

 בריא כאדם, להבה פניו היו, צאתה עד השבת כניסת משעת אבל. חיוור תמיד והיה, מאנמיה סבל ימיו בסוף: "'קלם בית'
 יותר היה קודש שבשבת, העידו ל"זצ סופר החתם רבינו ועל". ושבת בתש בכל, בקלם שלמד מי כל, כולנו נוראי זה כל. וחזק
  .ל"זצ" שבת של סידורו "בעל על מסופר וכן. גבוה
 את שמחלל שאחד, נלמד וממילא, השבת את ששומר מי פני על רק שנסוך מיוחד ואור פנים זיו הם' חדשות פנים'ש, לנו הרי

  .אלו' חדשות פנים'ל זוכה אינו', שנשבה תינוק 'הוא אם גם, הקדושה השבת
  .)ופריו מתוק( !ברכות השבע את שבשאלתנו השבת בסעודת לברך ניתן שלא להורות יש ,ולפיכך

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל" זאלון בן דינהנ " לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" ז בן מריםדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל" זסתר בת פריאנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ברונן 
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 אקבלי יוסף חיים בן נסכהי.מ.י.ש כדורי          

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 אילן בן ג'וליאט   נתנאל בן ג'ינה                  
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 יטל בת שושנהשושנה שירה בת סילביה    מ
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 כיריהמוריה בת רחל ברכה              נחום בן 
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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ץֶארֶ  ֶּדֶרת ִמּדַ  - אַוֵּיצֵ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ויצאפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט ' כסליוט

צריך לתקן עצמו במידות, ובזה תשכון עליו 
תורה, שאינה שוכנת בגוף שאינו בעל מידות 

 . טובות"
 

ר לתת את התורה והיינו, שהכלי שלתוכו אפש
הנלמדת הוא הדרך ארץ, שאילולי זה האדם 
גורם לזלזול בכבוד התורה והדרך ארץ מיפה 

יֶָפה ַתְלמּוד ּתֹוָרה : 'את כל התורה ועל זה אמר
 '.ִעם ֶּדֶר ֶאֶרץ

 

ומניין יעקב גילה סוד זה? מסבו אברהם אבינו, 
כאשר חזר אברהם מהעקידה ומצא שמתה 

לקוברה ולא מצא אלא עליו שרה אשתו, ביקש 
בדמים מרובים, ואפילו שאברהם היה עדיין אונן 
על אשתו וצערו היה גדול בכול זאת "וַּיְִׁשַּתחּו 

, מתנהג (בראשית כג, יב) ַאְבָרָהם ִלְפנֵי ַעם ָהָאֶרץ"
עם בני חת בדרך ארץ, ובצורה מכובדת ונותן 

 להם את הכבוד המגיע להם.         
 

ל האדם שעות בהולות פעמים רבות ישנם אצ
ולחוצות ובאופן טבעי האדם מאבד את שלוות 
נפשו ויוצא מגדרו, אברהם אבינו ויעקב אבינו 
מלמדים אותנו שגם אז ודווקא אז האדם חייב 
לחשוב על הזולת, שלא כולם חייבים לי ולא רק 

 . אני בתמונה, ובפרט שלדברים אלו אין שיעור
 

שילמד  כמו שמלמדנו הרב פלא יועץ "כל מה
אדם הלכות דרך ארץ לא יצא ידי חובה, כי אלו 
דברים שאין להם שיעור", לכן צריך להתחזק 
במידת הדרך ארץ דווקא בשעות רגישות כאלה 
ולהתנהג כבשעה רגילה ולא לאבד את מידותיו 

 הטובות.    

מפרש רש"י הקדוש, שאם היה יודע לא היה ישן 
 .במקום הקדוש הזה

 

לכאורה יש להבין מדוע התחרט יעקב על שינה 
במקום קדוש זה, והרי בעצם החלום השיג 
חזיונות נפלאים, ואף הקב"ה מקפל את כל הארץ 

י  שישכב על כל הארץ בבת אחת, תחתיו כד
ומבטיח לו "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְל 

ומה רע בהבטחה  .(בראשית כח, יג) "ֶאְּתנֶּנָה ּוְלַזְרֶע
 שכזו? 

 

ולא עוד, אלא שמקבל ברכה "וְָהיָה ַזְרֲע ַּכֲעַפר 
ואם כן מדוע יעקב אבינו  .(בראשית כח, יד) ָהָאֶרץ"

 שינה במקום קדוש זה ???התחרט על 
 

אלא ההסבר לכך הוא, שכאשר יעקב הקיץ 
לא משנתו המחשבה הראשונה שעלתה בליבו 

על הנבואה הגדולה שהראו לו מן השמים,  הייתה
אלא הזדעזע ונפחד על שינה במקום קדוש זה 

, שאין שחסר כאן במידת דרך ארץכיוון שהרגיש 
הרגיש זה מדרכי הנימוס לישון במקום כזה קדוש ו

 .שפגם בקדושת המקום
 

וכמו שאומר הסבא מסלבודקא "יעקב היה מוכן 
לוותר על הדביקות וכל הגילויים ובלבד שלא 
יפגום במידת דרך ארץ, שהרי היא בניין אב 

 שקודם לכל התורה כולה". 
 

וכן מוצאים אנו אצל יעקב בהמשך הפרשה, 
י ַלאדֹנִ בפסוק "וַיְַצו אָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה תֹאְמרּון 

, ונאמר במדרש תנחומא (בראשית לב, ה) "ְלֵעָׂשו
משום שלמדה תורה דרך  אדֹנִי שיעקב קורא ְלֵעָׂשו

 ארץ שצריך לחלוק כבוד למלכות. 
 

שבא לקראת  אותו ֵעָׂשו .לכאורה הדבר מפליא
על  ומוכן להורגו ֵאם יעקב עם ארבע מאות מאנשיו

אלא יעקב  בנים בשעה כה גורלית קוראו אדֹנִי
מדנו גם בשעה גורלית זו לא לאבד את שלוות מל

ִאם ֵאין " (פ"ג, י"ז)הנפש. וכך מוצאים אנו באבות 
ומסביר רבינו יונה "בתחילה  .ֵאין ּתֹוָרה", ֶּדֶר ֶאֶרץ

א יָָדְעּתִ וַּיִיַקץ יַעֲ "  י"קֹב ִמְּׁשנָתֹו וַּיֹאֶמר ָאֵכן יֵׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה וְָאנִֹכי 
 (בראשית כח, טז)

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 



 

 

 
 ?האם קיים דין דבר חריף גם במשקה

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

אלא הוא הדין במשקים כגון: חומץ, מיץ לימון, יין שרף בחמיצות גבוהה, שנתבשל  ,דין דבר חריף הוא לאו דווקא באוכלים
 אף הכלי אינו בן יומו. ,אין לערבבו במאכלי חלב, וכן להיפך. ולדעת בני אשכנז -בסיר בשרי בן יומו 

 

 ,אף כשהוא קר. ולדעת בני ספרד ,בולע מהטעם הבלוע בכלי יש לאחסנו בכלי פרווה, היות שהחריף -משקה חריף או מלוח 
 הלכה זו דווקא כשהכלי בן יומו. וזמן ְשִהיית המשקה בכלי כשמונה עשרה דקות.

 

לא נחשב דבר חריף, ולכן אם לאחר מכן חתכו בסכין חלבי נקי, ועירב אותם במאכל  -שנתבשל ופגה חריפותו  ,דבר חריף
יטב (יו"ד סימן צו סק"ד), ובפתחי תשובה (שם סק"ד) ובדרכי תשובה (שם סק"כ), ובשפתי דעת (סימן קח באר ה מקורות:בשרי, מותר. 

אמנם יעויין שם שקשה לתת קיצבה לדבר אימתי פגה החריפות. ועיין בערוך השלחן (שם ס"כ) וביד יהודה  .סק"ב), ובכף החיים (שם ס"ק יב)
אף בספק אם פגה החריפות, יש להקל. וכמ"ש  ,פגה חריפותו. ולכאורה -הבצל בשמן או במים (סימן צה סקי"ד) דמשמע קצת, דמיד שנתנו את 

 הרמ"א (סימן צו ס"א) והש"ך (שם ס"ק יב).
 

 אסור לאוכלו עם חלב. ,בכלי בשרי אם הניח דבר חריף, אולם
 

חר מכן בישל את הבצל עם שחתכו בו המאכל. [לדוגמא, חתך בצל בסכין חלבי, ולא ,עבר ובישל מאכל חריף במין הנגדי
ס"מ] של  כל  המקומות בבצל שחתכו בו בסכין, או שיש  2בשר], אם יש בכל התבשיל שישים פעמים נגד שיעור נטילה [

שחתכו בו הבצל, המאכל מותר. ואף הבצל עצמו מותר באכילה ואין צריך להוציאו  ,בתבשיל שישים פעמים נגד עובי הסכין
 אין לאסור המאכל כשיש שישים נגד שיעור נטילה, ואף לדעת הרמ"א (שם ס"א) מועיל.בדיעבד  הערה: מהתבשיל.

 
 

 

זאת לא ניתן לתאר ולשער. צריכים אנו לדעת, כי אדם המתפלל מעומק ליבו, יש בכוחו לשדד  -עד כמה גדול כוח התפילה 
 לתד לפהתפילה. כלומר האותיות הפנימיות המרכיבות את האדם (אאת כל מערכות הטבע. יתר על כן, מהות האדם היא 

) מרכיבות את המילה מתפלל. כלומר, המעמיד של האדם זה התפילה. להלן סיפור המעובד מתוך ר' אל'ה ומעשה שהיה ממ
 כך היה: -
 

גדולי תנועת המוסר, מנהלה (מהגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל על רבי אליהו לופיאן זיע"א  'מיר'שנשא ראש ישיבת  ,בהספד
לפני שמונה שנים הייתי חולה מסוכן. היודעים אתם מי הצילני? אלו תפילות "אמר:  בזכרון יעקב) 'כנסת חזקיהו'הרוחני של ישיבת 

שתפילותיו הצילוני. מעולם לא  ,אבל יודע אני ,תפילותיו של רבינו רבי אליהו לופיאן זצוק"ל. לא אוכל לפרטהצילוני? 
 ".הודיתי לו על כך, עתה עושה אני זאת בפרהסיה

 

לא אוכל 'מה סתם רבי חיים באומרו:  ,סקרן הייתי לדעת", מספר הרב דוד יוסף שלוסברג, "לאחר ששמעתי את הדברים"
יפרתי לו על ההספד של רבי חיים חקרתי ודרשתי עד שהגעתי לר' אריה מאיר וילנסקי מפלורידה, נכדו של רבינו. ס '.…לפרט

 ".אם יודע הוא למה התכוון הרב ,ושאלתיו
 

רבי חיים היה חולה מאוד בגרונו. "וכך סיפר ר' אריה מאיר:  "אכן", השיבני הנכד, "יודעים אנו במשפחה פשרם של דברים".
אם אוכל לנתחך  ,ספק"אמר: . הרופא ואלו גילו, ל"ע, שיש לו את המחלה הקשה ר"ל, במיתרי הקולהוא הלך לרופאים 

 ".ולהצילך. במקרה הטוב ביותר, גם אם אצליח, הרי שלא תוכל עוד לדבר ולהפיק קול מגרונך
 

שמע רבי חיים את הדברים, והלך להתייעץ עם רבינו, מה עליו לעשות: "עכשיו ביכולתי לדבר, אם כי, כמובן, זה כואב, אבל 
 ,אינני יכול לתאר לעצמיענה לו רבינו: ". שיציל את חיי, אך יטול ממני חלילה את כוח הדיבור?" ,האם עליי לעשות ניתוח כזה

שעליך למסור  ,יש עוד כל כך הרבה תורה ומוסר שריבונו של עולם לא יתן לר' חיים סטוצ'ינר לומר עוד שיעורים.
כז בעיקר בשיעורי תורה, ולאחר מכן התחיל לדרוש במוסר באופן (כותבי תולדות חייו מציינים שעד לאותו זמן, אכן רבי חיים התר". בעולם
 סדיר).

 

שיתפלל בלי נדר עבורו. רבי חיים המשיך במתן השיעורים.  ,באותה הזדמנות שאל ר' אליהו מרבי חיים את שם אמו, ואמר לו
והתדהמה, נמצא לפרופ' לבדיקה חוזרת ולקביעת דיאגנוזה נוספת לגבי מצב המחלה בגרון, למרבה הפלא  כשחזר

שבא אליו  ,גרונו של רבי חיים נקי לגמרי מכל מחלה, עד כי הפרופ' התקשה להאמין, אם אומנם מדובר באותו החולה
 …כמה ימים קודם לכן
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 כ"ה כסליו ה'תר"ג-נולד ב -'הרב שמחה בונם סופר (שרייבר) זצ"ל הידוע כ'שבט סופר
כבן שלישי להוריו. גדל בבית אביו ולמד בישיבתו של אביו, שם ספג חינוך לאהבת ) 1842(

והיה תורה, מידות תרומיות ויראת שמים. הצטיין בהתמדתו, בכושר קליטתו וצניעותו 
וידעו כי לגדולות נוצר. תוך זמן קצר בלימודיו בישיבת אביו קנה לו  ,לפלא בעיני כל רואיו

לאחר נישואיו חותנו . שם טוב בין טובי החבורה בחריפותו העצומה ובקיאותו הנפלאה
ואכן ישב שלוש שנים רצופות  ,תמך בו ביד רחבה, כדי שיוכל להמשיך ללמוד תורה

 . בפרשבורג
 

עבר לווין. קהילות רבות ביקשו למנותו כרבם, אך הוא סירב. למרות שהיה בנו  לאחר מכן
שנים  29, ייעד אותו אביו לשבת על כסאו אחריו ואכן בהיותו כבן 'כתב סופר'השלישי של ה

 כי רבינו יתמנה כרבה של פרשבורג וראש הישיבה ,בלבד לאחר פטירת אביו הסכימו הכול
ות בחורים מופלגים, שעשרות מהם שימשו ברבות הימים כרבני (באותה העת למדו בה כארבע מא

 ,מכל המדינה הריצו אליו שאלות היה סמל החריפות והשנינות. ).קהילות ברחבי המדינה
שעסקו בענייני הכלל והנהגת הציבור. שקידתו הייתה עצומה. בשעות היממה המה ביתו 

כשרק שעתיים או שלוש שעות  ואילו הלילה מוקדש ללימוד,בדורשי פניו ומבקשי עצתו, 
  נתן תנומה לעפעפיו.

 

תלמיד חכם רך הגאון רבי חיים הלברשטאם מצאנז, אמר עליו בהיותו בחור צעיר, "
. המהר"ם שיקי כשהגיע לפרשבורג, הקדים והלך "בשנים כזה, לא נמצא אצלנו בגליציה

דש לא הפך ראשו להקביל פני רבינו במעונו בטרם יבוא הוא לאכסנייתו, ובצאתו מן הקו
". הדרת גאונותואלא צעד אחורנית כשפניו מוסבות אל הקודש וכן פנה אל רבינו בתואר "

אב"ד פאקש ובעמח"ס "ילקוט (כשנפגש רבינו עם הגאון הגדול רבי אליעזר זוסמאן סופר זצ"ל 
, שנחשב כאחד מגדולי תלמידי ה"כתב סופר" זי"ע והיה קשיש )אליעזר" ו"ספר המקנה"

אמר פעם הגאון הגדול . הרכין הגאון את ראשו כדי לנשק את יד ימינו של רבינומרבינו, 
כדרכו של "דרך לימודו של הרב מפרשבורג,  ):אבד"ק סרדאהעלי(שמואל לוי ווינברגר  'ר

 )אונסדארף ובעמח"ס "באר שמואל" אבד"ק(שמואל רוזנברג  '". ואילו הגה"ק רהרשב"א!
שנים  33-שימש כ .כמוחו של זקנו הגה"ק רבי עקיבא אייגרהתבטא עליו כי מוחו הוא 

 64. חי )1906( ט"ו בכסליו ה'תרס"ז-בתפקיד רבה של פרשבורג וראש הישיבה. נפטר ב
 .שנים. ציונו בפרשבורג

 

'). (ה'כתב סופר ר' אברהם שמואל בנימין אביו:'). ם סופר"(ה'חתר' משה  :(מצד אביו)סבא 

הגביר פרץ ניימאן  בת(מרת רחל  אשתו:). (בתו של ר' יצחק ווייס מגורליץמרת חווה לאה  אימו:
 'ר מתלמידיו:). לב העברי'(מח"ס  ר' עקיבא יוסף שלזינגר חברותא:). שהיה מעשירי יהודי וינה

. ר' עקיבא בנו:). ראב''ד וערבוי( דישראל משה מאנדל מטעגלאש, ר' יצחק וייס זצ"ל הי"
השאיר אחריו שלושים וחמישה כרכים, כתבי יד בהלכה ואגדה, אך רובם אבדו  מספריו:

על תלמוד בבלי, מסכתות  -שבט סופר• במלחמת העולם השנייה. להלן ספריו ששרדו:
 .על חמישה חומשי תורה -שערי שמחה• חולין, גיטין וכתובות וארבעת חלקי שולחן ערוך

 

כשהוא מעתיר מוגדר כמסוכן. נחרד הצדיק ועלה לבקרו,  ומצבו ,כי מחלתו גברה ,שחלה אחד מתלמידיו ונפל למשכב, הובא לידיעת רבינוכ
פלא מופלא היה, שאותו תלמיד לא זו בלבד שנחלץ. ממחלתו ושב  !.שיזכה לאריכות ימים עד מאה שנים ,על ראשו של החולה ומברכו

. ק עד מאה שנים כברכת רבינו"לארצות החיים, אלא שזכה להינצל ממוראות השואה האיומה באורח פלאי והאריך ימים בירושלים עיה
 ')שבט סופר -שערי שמחה 'הקדמת (

מכיוון שמעולם לא השיגה ידם של יהודי הכפר , ובבכיה מרה. בכפרו לא היה להם בית עלמין משלהם ו בזעקה גדולהיש כפרי בא לפני רבינא
, לאחר שנים רבות, שאת שטר השכירות חידשה מזמן לזמן. והנה כעת ,מספיק כסף לקנות, אלא היה הקרקע בשכירות מאלמנה נוכרית אחת

קרקע בית העלמין, והסכנה מרחפת  הנוכרית ואינה רוצה בשום אופן להשכיר להם עוד את מתעקשת שהם קוברים את נפטריהם בחלקה זו,
 ו. האיש שפך את מרי שיחו לפני רבינו ושאל ממנו עצה ותושיה. "שלא יתחללו ח ,על קברי ישראל

 

. האיש נסע לביתו למרחקים. לאחר "יסע לביתו בשקט ובטחה. והנני מבטיחו שלא יקרה שום דבר, וזכות הנטמנים שם יגן בעדם"נו ענהו: ירב
זמן בהיות רבינו במרחץ קרלסבד יחד עם זוגתו הרבנית, ראתה הרבנית יום אחד את האיש הכפרי ההוא שם. מחמת רוב המורא לא מלאו 

נה בחצות לילה וה ,כשחזרתי לביתי שכבתי לישון, בערב"ליבו לגשת אל רבינו. הצדיק ציווה לקרותו ושאלו על סופו של דבר. האיש סיפר: 
שממנה כל הצרות! לא  ,כי היא זאת הנוכרית ,כשהצצתי מבעד האשנב ראיתי". פתחו!"נשמעו נקישות חזקות בחלון וקול גדול קרא 
 . ידעתי, מה מביאה לביתי בשעת חצות לילה

 

לשכור את המקום לעולמי עד. ובעודה כשנכנסה, פתחה ואמרה, כי כל מה שאמרה בעניין בית העלמין בטל ומבוטל, וכי יכולים אנו להמשיך ו
אותה  כי כעת ראתה בחלומה את בעלה המנוח שנפטר לפני שנים רבות, שבא אליה בפנים זועפות ומקל בידו, והיכה ,סיפרהמבוהלת, 

את כתב ז( שיש עליה מאותן המכות. ,מכות אכזריות על רוע מחשבתה לחלל את בית העלמין, וכשאמרה זאת, הראתה חבורות ופצעים
)זכרון

 זצ"ל רסֹופֵ ט ֵׁשבֶ  -רסֹופֵ ם ּבּונִ ה ִׂשְמחָ ב ָהרַ    -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 



 

 

  
 

 

 רּתּויוִ ל ׁשֶ  ּכֹחֹו

אך כעת שחזרנו להיות ידידים טובים, והינך ממשיך לארח 
בר פנים יפות, אני משנה את הצוואה ומעניק לך ולו אותי בס

חצי בירושה הגדולה". ונתן לו עותק מחודש של הצוואה. -חצי
 לאחר זמן מה נפטר היהודי. 

 

מיודענו חתם והכין את צוואותיו באמצעות עו"ד עליו סמך. 
הגיעו שני השותפים לאותו עו"ד ולהפתעתו הגדולה קורא 

ה כתוב, כי כל הירושה ניתנה העו"ד את הצוואה הישנה, שב
 לשותף השני.

 

הבין מיודענו, כי כפי המסתמן העו"ד עשה 'יד אחת' עם שותפו 
כדי שינשלו מכל הצוואה וחשב מה לעשות במציאות בה הוא 
נמצא. הרי יש באמתחתו העתק מהצוואה החדשה המוכיחה 
מעבר לכל ספק כי חצי מהירושה שייכת לו. מדובר בסכום 

 שיוותר עליו?עצום, מדוע 
 

מצד שני, אם יוכיח, כי השותף ידע על דבר התרמית, אזי מהר 
מאוד יוודע הדבר למשפחות, ועלול הדבר לגרום חלילה 

 לפירוק משפחות ילדיהם הנשואים זה בזה. 
 

מאחר שלא יכול היה להחליט, קם מיד וטס לארץ ישראל, אל 
י וואזנר מעונו של בעל 'שבט הלוי', מרן הגאון הרב שמואל הלו

זצ"ל, על מנת שיורה לו מה לעשות במצב שכזה, כשהוא 
 מראה לו את עותק הצוואה המעודכן.

 

הרב שמע את דבריו ואמר: "אמת, כי הצדק איתך ואם תיגש 
תצא זכאי בדין. אך כיוון שיכולה  –עם עותק זה לדין תורה 

לצאת מכך מחלוקת רבה ושנאה גדולה, ובפרט בין ילדיכם 
מעולם לא הפסיד  –יני נותן לך עצה טובה והיא הנשואים, הר

 ".אדם מוויתור, גם כשהיה צודק
 

שמע זאת היהודי, ומיד קרע את עותק הצוואה המתוקן שבידו, 
ועתה אין באפשרותו להוכיח, כי הייתה קיימת צוואה מאוחרת 
יותר. "אין לי ספק", חתם הרב הרב וואזנר בהתפעלות, "כי על 

 לום, תראה בקרוב ניסים גלויים".וויתור שכזה בשביל ש
 

בנוסף, הודיע לשותפו, כי מעדיף הוא לפרוש מהשותפות עימו 
במסחר ולפנות לעסק אחר, ומיד קנה ממנו השותף הראשון 

 את חלקו בשמחה. 
 

מיודענו פתח עסק חדש בנפרד, כשהוא רואה ברכה בכל 
עסקה. לאחר שנתיים, פקד הוא שוב את מעונו של הרב 

שאלו בסקרנות: "נו, האם ראית מאז המקרה ישועות וואזנר, ש
 והצלחות?". 

 

בשנתיים האלו הרווחתי "אגלה רק לרב", אמר בשמחה, "
סכומים אגדיים, כמוהם לא הרווחתי כל זמן שהיינו שותפים, 
והגדולים מכל הירושה שיכולתי לקבל, ויודע אני, כי הכול 

 ."בזכות אותו ויתור

סיפר הרה"צ ר' מאיר איתמר רוזנבוים מעשה מדהים 
שהתרחש לפני מספר שנים בחו"ל המלמדנו, עד כמה 

 גדול כוחו של ויתור: 
 

ישנם שני אנשי עסקים, חברים טובים מילדות, אשר 
שיתפו פעולה בעסקיהם והיו שותפים לעסק משגשג 
ומצליח. בכל עסקה התחלקו הם ברווחים שווה בשווה ואף 
קצרו הצלחות רבות.  אף את ילדיהם חיתנו זה בזו, עקב 

 קשריהם הטובים. 
 

תקופה אחת, ערכו השניים עסקה גדולה ומיוחדת עם 
נוסף אשר התיידד איתם עד למאוד וחשף בפניהם כי יהודי 

לא זכה לילדים כבר שנים רבות, וכי מוכן הוא לשלם כל 
הון כדי לזכות בילדים. השניים ריחמו עליו והחלו להזמין 

 אותו להתארח בביתם בשבתות וחגים.
 

שבת אחת, התארח הוא אצל הראשון, ובשבת השניה 
חר מספר חודשים, אצל השני, וחוזר חלילה כל שבת. לא

כשהתרגל להתארח בביתיהם, החל האורח הנכבד להביע 
 דעתו ולמתוח ביקורת על ענייני בית מארחיו והתנהלותם. 

 

"אינני מבין, מדוע השולחן מונח בצד הזה... ומדוע אתם 
מגישים את המנה השלישית בצורה שכזו... למה אתה 

ע דעתו מתנהג כך עם ילדיך?!...", כך פתח פיו והחל להבי
על כל דבר. לשותף הראשון הדבר לא 'הזיז', אך לשותף 

 השני הדבר הציק והפריע עד למאוד.
 

"ידידי היקר", פנה לאורח, "שמח אני לארח אותך כל 
שבת, אך אם תמשיך להעיר הערות, לא נוכל להמשיך 

 יחד, אני מסתדר יפה לבד". 
 

פניו של האורח חפו, ומאותה שבת הוא כבר לא חזר 
ארח אצלו, אלא שהה בבית השותף הראשון, בד בבד להת

 שהמשיך לנהל עם השותפים עסקים כרגיל. 
 

יום אחד, פנה היהודי חשוך הבנים אל השותף הראשון 
ואמר לו: "רציתי להפתיע אותך ולגלות לך, כי את כל 
הירושה שלי אני מתכוון להעביר לך, עקב הכנסת 

שבת האורחים התמידית שאתה מארח אותי מידי 
 בשמחה". שמע זאת השותף הראשון ושמח עד למאוד.

 

אלא, שלאחר תקופה קצרה, ערך היהודי חשוך הבנים 
'סולחה' עם השותף השני שפגע בו, ואף כאות הערכה 

 חזר להתארח בביתו מידי שבת כבעבר. 
 

"תשמע", פנה היהודי חשוך הבנים אל השותף השני, 
"ישנה באמתחתי ירושה גדולה, שרציתי להעניק את כולה 
לחברך, עקב הכנסת האורחים הגדולה שעושה הוא לי כל 
שבת, כאשר לך לא התכוונתי לתת מאומה, אחרי 

 שנפגעתי ממך. 
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על שמע לבן דברי רחל ותמה, הביט על ידיה ו -"ותרץ ותגד לאביה" 
 ולא נזם שהביא לה בן רבקה...והנה אין שם לא צמיד  ,צווארה

 

עבד כשבא לכאן לקחת אישה, עשרה גמלים ההיתכן?! אליעזר 
לרוץ  לבן וזה עיקר הבית בא ריקם?! לא מיהר ,עמו טעונים הביא

שלחו מה אני מכניס הלך נודד לביתי, אם אביו  ,אמר .אל יעקב
    ריקם, או אם גנבים באו עליו ולקחו ממנו הכל, ישוב לביתו!

 
 ". תו וירץ לקראתו ויחבקויעקב בן אח --- ע לבן את שמעוויהי כשמ"

 

שמע יעקב בן פסיק מפסיק בין שמע ליעקב, וככה תדרשהו: 
אחותו ששמע מפי רחל לא נכנס באוזניו כלל. רק לאחר 
שנתמלאה כל העיר מן ה'שמע' של בשורות טובות רודפות זו 

ששנים היתה יבשה במרכז העיר הבאר  ,שמעו' :זה אמר .את זו
המעיינות בקצה העיר בישר ש ואיש אחר. 'החלה שוב לנבוע

 . התחילו מפכים מים רבים ,שרגילים היו לנטוף טיפין טיפין
 

והנה רץ הגיע מן הבאר אשר בשדה ויבשר: 'איש בא, גיבור חיל, 
ויגל את האבן בידו אחת! איש אלוקים הוא, מי הבאר עלו 

 לקראתו והציפו את כל סביבותיה!' 
כל העיר הומיה מן ה'שמע' הזה, רק אז נעשה לו יעקב קרוב ובן 

 (ספר הפרשיות)כל הכבוד שלי, הוא בן אחותי וירץ לקראתו.   -תו אחו

 
כאשר דיברו נכבדות לבתו של הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל את 

לא  ,)רבי יצחק דרזנר (שהיה נין ונכד למגידים מזלטשוב וסטפן
 אבתה הרבנית בזה השידוך.

 

כשנתבקשה על ידי בעלה לנמק את סיבת התנגדותה, ענתה 
זכורני, בשידוך הקודם של בתנו הגיעו ובאו המחותנים "ואמרה: 

והנה עתה הגיעו  ,ת סוסים נכבדתרבפמליה גדולה ובכרכ
ים איטיים סבעגלות סו ,משפחת המדובר כקבצנים עלובים

 ."מבלי הופעה ורושם.. ,ועלובים
 

זה רבי אהרן מטשרנוביל שאכן מאד חפץ בשידוך ביטל נימוק 
 ("ענבי הגפן")                עם הסוסים..." "אני אינני משתדך  במחי יד

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מן הסתם את סידור הקידושין בחתונת לאה לקח לבן לעצמו, 
 ...ורמאותו לבל יתפוס יעקב את שקריו

 

 האם אב יכול לסדר קידושין?
 

על שאלתו אם האב רשאי  :השיב הגאון רבי אליהו מנחם גוייטין
לא ידעתי מקום הספק, כי מסדר . הנה לסדר קידושין אצל בתו

תר לאב וקידושין אינו שליח של האיש והאישה המתקדשים ומ
 להיות מסדר קידושין.

 

אמנם, אפשר קצת לחוש באב המסדר קידושין לבתו משום עין 
יתן לאיש אחר  ,שאפשר במקום ,חושש לזהבאמת ומי ש ,הרע

תר כי קריאתה היא פרסום לעיני הרואים יו ,לקרוא את הכתובה
 זה יעשה כדרכו.עין הרע בומי שלא חש ל מהברכה.

 ה"כסף נבחר")בעל של  נכדורבי אליהו מנחם גוייטין היה  -זכרון אבות" פ"ז ("                            

 

 
 
 
 
 
 

 (כ"ט כ"ו) ."לתת הצעירה לפני הבכירה "לא יעשה כן במקומנו
 

 ליתן דורון לחתן חנוכיית כסף.  ,נהגו ישראל לפני חנוכה
 

 בסיפור הבא אחיו של החתן קיבל חנוכיה...
 

רבינו ה"דברי חיים" מצאנז קבע להשיא את בתו מרת נחמה עם 
הגה"צ רבי יצחק טוביה רובין בו ביום שנעשה בר מצוה. יניח 

 בחדא מחתא.הטלית והתפילין 
 

היות שאחיו הגדול של החתן המיועד רבי שלום עדיין לא היה 
שלא  ,נשוי, נתן לו ה"דברי חיים" חנוכיה במתנה, כדי לפייסו

 הובא ב"נעימות החיים")(יקנא באחיו הצעיר...                                         

 
להקדים דווקא אם האב נותן נדוניה לבנותיו אין הוא יכול 

כפי שמובא  שיש בזה חשש קנאה. ,ולהשיא את בתו הצעירה
אבל אם אינו נותן נדוניה,  .(שבת י:)' אל ישנה אדם בנו בין הבנים'

 . ובא אחד ורוצה לקדש את הצעירה אין בזה חשש
 

כפי שכתוב  ,לא נתן כלום לבנותיוהארמי גם לבן ראיה לדין זה: 
לכן יעקב לא  שלא נתן להן נדוניה, ,"הלא נכריות נחשבנו לו"

 (שו"ת "בית יחזקאל" ס')                      חשש להקדים את הצעירה.               

 
בחור חכם מופלג וזקן והוא חכם קצת ... במסיבה של היו ביחד '

 )עיי"ש (שו"ע יו"ד רמ"ד ח"ינישואין הולכים אחר הזקנה להושיבו בראש'. 

לאח הקטן, מפני  יקדימו לעשות נישואיןאחים או אחיות לא 
  )י"ג שם ש"ךב"ח, (      לגדול בשנים. שהוא גדול בחכמה, אלא יקדימו 

 

מבוגרת במשפחה ויש הצעות  הבמקרה של בחור מבוגר או בחור
אם לדלג. מרן הגאון רבי אהרן  וחוששים לצעירים ומסתפקים

משכנע  היה הפעמים בהן . רבות'לדלג' :משיבלייב שטיינמן היה 
בזכות הויתור  - ומשכנע את הבחור המבוגר לוותר, לא להקפיד

  )ועיין ב"נר" ויצא תשע"ג ("נר לשולחן שבת"                 ! לשידוך במהרה זכהי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
כידוע עשו מכר את הבכורה  תמיהה גדולה היא: -דרך צחות 

ליעקב, העולה מזה שיעקב הוא הגדול בבית. אם כך איך עשו 
ידידו, לבן הארמי פסק -התיר לעצמו להתחתן לפניו, הרי חברו

   "לא יעשה כן במקומנו". ועשו כידוע היה מקפיד על ההלכה?!
על הדין של דקדק יש לומר שאכן הוא הקפיד מאד בהלכה, 

ראה  אפשר ליישב, 'יקדמנו אחר',.. עוד 'שמא יקדמנו אחר'.
ולא רק לאחת  ,, לכן הקדים להנשאים'אחר'שעתיד לצאת ממנו 

  ("נר לשולחן שבת")                                                 . כמו אביו אלא לכמה וכמה..
 

 מי לא קיים מאמר זה?... (ב"ב ק.) הנושא אישה צריך לבדוק באחיה.
 עדיין לא היו ללבן בנים. הרי בעת שנשא את רחל ולאה, ש ,אבינויעקב 

 .(ב"ר ע"ג) כיון שירד נפקד ,עד שלא ירד יעקב לחרן לא נפקד לבן בזכרים
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 הנהגתו של יעקב אבינו בבית לבן
 

מתגורר בשדות  הכל אותם עשרים שנה שהי אומריעקב מה היה 
 ?את צאנו של לבן, שומר ורועה בשרב ובכפור, ביום ובלילה, ואהלים

 

"לולי ה' שהיה לנו  - אמר את פרקי שיר המעלות בתהליםיעקב 
 - אמר את כל ספר תהלים (ב"ר ס"ח י"א, רבי יהושע בן לוי)! יאמר נא ישראל"

 רבי שמואל בר נחמן)שם, (, ישראל סבא! ""ואתה קדוש יושב תהלות ישראל

 
דורות רבים נהגו בניו, בני ישראל לומר מזמורי תהלים בכל עת.  
מגדולי ישראל עד ליהודים הפשוטים ביותר. גם נוסדו חברות 

  ., מדי יום או בשבת אחר הצהרייםתהלים לפשוטי עם וילדי ישראל
 

בבוקר, קודם שיצא מבית הכנסת  "תרומת הדשן"בעל רבינו 
טלית גדול. כשעמד משנת הצהריים באמר חוקו תהלים עטוף 

קרא מזמור "אשרי תמימי דרך" ואת המזמור הזה היה מדלג 
 )("לקט יושר"    אבלו!  אמר חוקו תהלים אפילו בימי .כשאמר בבוקר

 
 או עיר הנמצאת בצרה. ,נהגו לומר תהלים על אדם הצריך ישועה

ים בספר דרוהם מסו ,יאמרו פסוקי תהלים אותיות שם החולה
                  לו.  ושב ורפא - ות לו ארוכהל, כי היא סגולה להע'קוטי תהליםיל'

 )הבאנו בזמנו בעלוןבאריכות שועיין "סנסן ליאיר"  א' ו' "רפואה וחיים"(                                      
 

יאמר פסוקים של מזמור קי"ט באותיות שמו  סגולה לעת צרה":"
... מה טוב מה ונעים שילקט אדם כל פסוקי תהלים נגד שמו ... 

ינצל בזה ו ,כולם בכוונהאת יגיד  ,ויהיו אצלו למשמרת לעת מצוא
 צא חן בעיני אלוקים ואדם. מוי ,מכל פגעים רעים ומעלילות

  )ועיין "קיצור של"ה 'שמעתי מחכם אחד ממדינת פולין' "ם"מפעלות אלקי - רבי אליהו בעל שם(
 

ויפרשו קודם  ,בבית הכנסת את פסוקי התהליםויאמרו ... '
   (ספר זכירה)                            '... התפילה על איזו צרה הם אומרים

 
מוניטין יצאו לתפילותיו של הרה"ח רבי ישראל חיים גינזבורג. 

היתה בנעימות מיוחדת. פעם שאלו בנו, אמירת התהלים שלו 
 הגה"ח רבי שמאי בעודו ילד: 'איך התחלת לומר כך תהלים?'

 

'את זה למדתי בגור!' סיפר וכך היה המעשה: 'אמי, מרת חנה 
לאה עשתה אותי שליח אל הרבי ה"שפת אמת", לבקש ברכה 
על חולה. מצבו היה קשה מאד והרופאים חששו לחייו. משום 
כך הזהירה אותי אמי שלא אהין לעזוב את בית הרבי מבלי לקבל 

יש יכולת הבטחה מפורשת לבריאות שלימה. היא הסבירה לי כי 
 ביד הצדיק להבטיח ישועות, שהרי צדיק גוזר והקב"ה מקיים. 

 

נסעתי לגור. כשנכנסתי אל הרבי הזכרתי את שם החולה. הרבי 
נתן את ברכתו. הגבאי ציפה כי אצא מן החדר. אבל אני חזקה 
עלי פקודתה של אמי, לבל אהין לצאת מן החדר בלא ברכה 

 מפורשת להחלמתו המלאה של החולה.
 

א ידעתי מה לעשות. לומר זאת לרבי? התביישתי! לצאת בלי ל
הבטחה? חששתי! עמדתי. הגבאי דחק בי לצאת, אך ללא 

 אינגלע סע הביתה". ,הצלחה. ואז פנה אלי הרבי בחיוך ואמר "נו
 

דבריו של הרבי ניערו אותי משרעפי, 'המשפחה מבקשת 
 הבטחה שהחולה יבריא' אמרתי ברעד, כשסומק מציף את פני.

 חשתי שבכי עומד לפרוץ ממני מרוב יראה ופחד.
 

"אהה..." אמר הרבי וחיוך עלה על פניו. "אם כך תתפלל" ציווה 
 וצבט בלחיי.

 

'איך מתפללים' שאלתי כשהדמעות נקוות בעיני. הרי אף נער 
 בגילי לא עומד כך מול הרבי ומקשה שאלות משאלות שונות. 

 

אדע שאותו חולה "אומרים תהלים" אמר הרבי. 'אבל איך 
 יבריא?' שוב שאלתי, נבוך וסמוק מגודל המעמד.

 

"אומרים תהלים עד שמרגישים שהקב"ה שמע את תפילתך 
 וקיבל את בקשתך!" אמר הרבי ה"שפת אמת" ופניו להטו.

 

'כשיצאתי מחדרו של הרבי רעדו רגלי' סיפר ר' ישראל לבנו 
בי הגיש שמאי ודמעות שוב זלגו מעיניו. 'אחד ממשמשיו של הר

 לי שתיה וזירז אותי לצאת לדרך. 
 

מביתו של הרבי הלכתי ישר לבית המדרש! אמרתי אלא ש
תהלים עד כלות הכוחות ממש, הלא הכרתי את החולה. רק 
 כשחשתי שהתפילה עושה רושם למעלה, העזתי לחזור הביתה.

 

למדתי לומר תהלים בקול וברגש, עד שאני חש הקלה כפי  -מאז 
 "בתפילה מעומק הלב זוכים להרגיש כי נושעים!"שהרבי אמר: 

 היתה אחייניתו של חידושי הרי"ם וגדלה בביתו של ה"שפת אמת") ("הגאון החסיד" מרת חנה לאה

הרבתה באמירת תהלים על  -הרבנית בת שבע קניבסקי  -א אמ
וכי את סבורה שאם אני "כל הפונות אליה. פעם שחה למישהי: 

יאונה לו כל רע, יש בכך כח להועיל? אלא אומרת למישהו כי לא 
מה, אחרי שהוא הולך, אני פותחת ספר תהלים ואומרת פרק 

 . התהלים הם המועילים!"מתוך השתתפות בצרתו דאח
 

אמא גם לימדה סגולות מיוחדות המיוחסות לפרקים ולפסוקים 
  מסויימים:

 

שהם  ',מ"ח ל"ה צ"א'לרפואה היתה מורה לומר את הפרקים : 
 !יות "מחלה צא"אות

 

ולאחר  ,ביום ההולדת היתה ממליצה לומר את פרק ב' בתהלים
שהרי נאמר בו "אני היום ילדתיך,  ,מכן לבקש ולשאול מאת ה'

 )עוד סגולות ("בית אמי" עיי"ש                          שאל ממני ואתנה ..."      

 
 סיפורה של "חברת התהלים" הראשונה בירושלים

 של ירושלים , המעורר הנודעשלום גיבורר' אותה יסד 
 

לירושלים הרגישו בו. שלום  'של רכבר בימים הראשונים לבואו 
חבל עבה כרוך  ,גבוה היה משכמו ומעלה. לבושו קפוטה דהויה

פניו  ,על מותניו, לרגליו מגפיים כבדים ולראשו מגבעת מעוכה
שחור שזקן עבותים שפם ושכן מכוסים היו  ,כמעט ולא נראו

 היה נראה ענק מהלך. עד חזהו הגיעו...יחד, ו בהם שמיולבן ש
 

מראשית בואו היה הסבל המבוקש ביותר. גבורתו וצייתנותו 
 הכל רצו אותו ופרנסתו היתה מצויה.  ,עמדו לו

 

למנחה מעריב, היו  "חורבה"כשנתאספו בשטיבלך ב ,החנוונים
... אולי נסתראיזה בוודאי הוא  ...מאין הוא ...מיהו :מדברים בו

 ...כהנה וכהנה ,פריץ משלהם שנתגייר
 

. ערב שבת בצאתו מן עברו מספר שבועות לבואו לירושלים
ה נכנס אל חנותו של מוכר הממתקים חביליו. בסימנים והמקו

 ביקש לשקול לו כמה אוקיות ממתקים ממינים שונים. ורמזים, 
 

בשבתות  מחשבה טובה עלתה בלבו: !?שלום ולממתקים 'מה לר
 ,"החורבה"מתכנסים בחצר  שהילדיםבין מנחה למעריב ראה 

ויעלם על משחקים ומתקוטטים ורועשים ואין מי שישים לבו 
אחלק להם  ,השטיבלךאכנס אותם באחד חשב, הדרך הטובה. 
 עמי פרקי תהלים עד ערבית. אמר ועשה. וממתקים ויאמר

 

לאחד קרא  ,"החורבה" שבת אחר תפילת מנחה יצא לחצרב
את הממתקים שקנה בחנותו של חביליו.  , הראה לוהילדים

לא עברו רגעים מועטים ומסביב לשולחן  '...ואמר: 'קרא לחבריך 
 תהלים נטל ספר ,שלום ישב בראש' ר .ישבו כעשרים נערים

והילדים קוראים  " בקולו החזקתמימי דרך יאשר"והתחיל לזמר 
 למקהלה נהדרת.וקולותיהם נתמזגו  ,אחריו פסוק בפסוק

 

הסבל הצנוע והשתקן את  "שלום גיבור"ר' אותה שבת קנה לו 
היתה זו חברת התהלים הראשונה  .עולמו בשעה אחת

 בירושלים. אמירת התהלים הפכה למנהג קבוע.  
 

שתי דורות עשה בירושלים וממנהגיו לא  ,שלום האריך ימים 'ר
סר. החדר בו גר היה בחצר חרבה למחצה. סמוך לה היתה חצר 
שיושביה ערבים. הם היו סבורים כי אצל שכנם ישנם אוצרות 

אל  כשחזר מהכותל המערבי ,כסף מתחת למרצפות. שבת אחת
חיפשו אחרי  ערבים . אותם שכניםגנביםהופתע על ידי  ,חדרו

יעם בהופעתו הלא צפויה היכוהו בראשו תם. משהפהאוצר הנעל
שלום נפל על מיטתו מתעלף. כיון ששבה עליו ' באלות ונמלטו. ר

 כמנהגו בכל שבת. ",החורבה"והלך אל  נטל את הממתקים ,רוחו
 

בעת אמירת התהלים השגיחו הילדים כי פניו אינם כתמול 
לק . בסיום חי, אך קולו היה צלולושהוא חלוש במקצת שלשום

 טוב. תקים ואחרי תפילת ערבית בירכם בשבועמלהם את המ
 

לנעול את הדלת והנה השגיח ברבי  עמדהציבור נתפזר והשמש 
שלום ' ר'נענעו וקרא:  ,שלום יושב במקומו ואינו זע. ניגש אליו

 'ת? עת לנעול את בית הכנסת וללכת..." אך רממה לך? נרד
 אך הצדיק נפטר. ,להצילולא נע ולא זע. השמש נבהל וקרא שלום 

 

 .שלום גיבור לקבורה בהר הזיתים ביעוד במוצאי שבת הובא ר
חיים זוננפלד יצא ללוותו ואף אמר אחריו יוסף רבי הגאון  ,רבינו

 את הקדיש לאחר סתימת הגולל.
 

כי עתיר נכסים  ותעלומתו של הצדיק לא נפתרה עד היום. אמר
 אלא שמשפחתו ,קדושה בירושלים יוחשקה נפשו בחיבחו"ל היה 

 (עפ"י "ירושלים של מעלה")           .עזוב הכל והוא עלה לבדוללא אבתה 
                           



לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)

. ה . ב . צ . נ . ת

לעילוי נשמת
הר''ר משה יהודה ב"ר שלמה ז''ל מרמורשטין

נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה.  |   הונצח ע"י המשפחה

פניני פרשת השבוע
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6182918@gmail.com :משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א    לקבלת העלון במייל
לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 
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. "ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵקל ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה" 

:  

 

. "ַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב ַרְגָליו" 

. "ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי" 

. 0ְוַעָּתה ָהֹלְך ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכסֹף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך" 

"ַוַּיַען ָלָבן ַוֹּיאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהּצֹאן צֹאִני ְוכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה 
. רֶֹאה ִלי הּוא וגו'" 
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לקנות הרבה בגלל מבצע בחנות – חסרון באמונה?
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 ('מחנה אפרים') א הרב אפרים שרבני שליט" –העיקר שלא יהיה מחלוקת 

 
אהבו את השלום : "מלמד אותנו משפט של חיים. אומר ר' אלעזר הקפר ר' אלעזר הקפר

תאהבו את השלום, תאהבו את , מבקש הרב -המחלוקת שגדול השלום" ושנאו את
הפיוס, תמיד תבקשו את השקט. אני אומר את זה בשבילכם, כי שלום זה ברכה, גדול 

השלום! מי שאין לו אויבים, מי ששומר על שלום עם השכנים, שלום בעבודה, מי 
ל הרודף אחר השלום אין שתמיד יש לו בוקר טוב לכולם, זה אדם מבורך. אמרו חז"ל: "כ

 התפילה שלו רצויה בשמים.  -תפילתו חוזרת ריקם"
 

היה לי שכן שבכל חג פורים כשהיה מגיע, היה מניח משלוח מנות  אני זוכר לפני שנים,
ליד כל דלת של כל אחד מדיירי הבניין, וכן בחנוכה היה מניח לביבות. באחת הפעמים 

ך שתברך אותי!". הוא שאל אותי בתמיה: שראיתי אותו, אמרתי לו: "אני מבקש ממ
אמרתי לו: "הלוואי שיהיה באחרים מה שיש בך! אתה שוחר ?". "למה אני? מה יש בי

שהיחידי , אתה מכלום המצאת שלום בין שכנים. על אנשים כמוך אמרו חז"ל, שלום
 ".בכניסה שהתפילה שלו מתקבלת זה אתה, אתה אדם מבורך

 
בית הכנסת שיש בו : "ל"אין את המילה הזאת, אם אין שלום, אמרו חז אך אם חס ושלום

מחלוקת סופו להתפזר". אפילו ביהכנ"ס שיש בו תככים ומריבות, שבע עשרה גבאים 
 כי הקב"ה לא שם. אין כלום בהיכל, הוא מזמן הלך., אל תתפלל שם -ומאה דעות
 שמחלוקת יש בכוחה לקעקע אף בתי כנסיות. , חז"ל לימדו

 
, ראיתי ישיבות ששרדו את השואה, הם היו כל כך חזקות אומר הרב שמואלביץ זצ"ל

הן כבר , שהם הצליחו לעבור את התופת הזו, אך כשעלו לארץ ונכנסה בהן המחלוקת
לא שרדו. מה שהשואה לא עשתה המחלוקת עשתה. "בית שיש בו מחלוקת סופו 

, אם אתה לא מתכוון לשבת דע לך, אם משהו בבית שלך לא הולך להשתנות -ליחרב"
עם אשתך ולעשות סדר איך הבית הולך להמשיך להתנהל, הקירות שלך לאט לאט 

 יתפוררו חס ושלום, כי מחלוקת זו מילה אכזרית. 
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שניגשו אלי כמה זוגות לאחר ראש השנה שדיברנו על קבלות טובות ועל  כמה שמחתי

והודיעו לי, שהם קיבלו עליהם שלא יעברו לילה שהם אחר' בית 'להפוך את הבית ל
ילכו לישון עם מחלוקת, לא ישנים עם מחלוקת. אמרתי להם, מבית כזה יצאו בנים 

 .צדיקים, כי בית עם קירות יציבים זה בית מבורך
 

שהתורה מספרת שקמו עליו כמה אנשים וביניהם דתן ואבירם  לנו גדול ממשה רבינו,מי 
תמסור לנו את המפתחות. את קרובי המשפחה שלך ידעת : "ועמדו לפני כולם ואמרו לו

לסדר', נתת להם את המשרות הכי טובות שיש, אבל אותנו ידעת לדחוק לצד. בבקשה '
 ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור על משה רבינו: "לֹאוהתורה מעידה ". תניח את המפתחות ותלך

אתִ  לנסיעות', 'רבונו של עולם, אתה תעיד עלי שמעולם לא ביקשתי כסף אפילו  -י"ָנׂשָ
 ארבעים שנה אני משרת אותם פה במדבר ומעולם לא ביקשתי משכורת. 

 
 , שמשה רבינו, למרות כל ההטחות וההשמצות מבקש לעשות שלום: "ואומרת התורה

ׁשְ " ה ַלחַויִּ אומר  -אומר רש"י: "מכאן שאין מחזיקין במחלוקת"". ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ִלְקֹרא מֹׁשֶ
רש"י, בוא תראה איך הרב של כל הרבנים מתנהג, הוא שלח לפייס אותם בדברים. 

"בואו נשב ונדבר, אנחנו בני אדם, קורה שיש קצת מחלוקת, בואו נדבר הכל יתסדר". 
וקת, כי המחלוקת גובה את שלה, יש לה את הקרבנות אמר להם משה, לא כדאי מחל

כולנו נפסיד מזה. אך התורה מספרת שהם לא , שלה, היא לא הולכת בלי להשאיר צלקת
הקשיבו, הוא דיבר על אוזניים ערלות, הם המשיכו עם התככים והמזימות, הם המשיכו 

מחלוקת של : "עם הריכולים. והאזהרות של משה רבינו לא איחרו לבוא, אומרים חז"ל
 קורח אפילו תינוקות של בית רבן נבלעו". 

 
ילדים שלא עשו כלום, פעוטות שבעריסה נלקחו בגלל התככים  איך קשה לקרוא את זה!

של ההורים שלהם, ילדים קטנים נושרים להם שערות ועוברים טיפולים קשים 
שלהם מבינים, בגלל שההורים  במחלקות קשות בגלל שההורים שלהם חושבים שהם

לא רוצים להפסיק להילחם. שבוע שעבר בשיעור, אמרתי לקהל: "כל מי שיש לו 
מחלוקת, בבית, בעבודה, עם השכנים, אני מתחנן לפניו שיצא מהתמונה ואם לא 

 !".בשבילו אז בשביל הילדים שלו
 

רודף שלום, תהיה מאלו שמרבים שלום, אתה לא  תמיד לחפש להיות שוחר שלום,
ואמר לו שהוא רוצה לקנות דירה, אך הוא  האדמו"ר מגורד ניגש אל תפסיד! יהודי אח

תעלה לרכב שלך ותיסע, תסתכל על בנינים מצד : "לא יודע איפה. אמר לו האדמו"ר
שמאל ומצד ימין של הכביש, כשתבחין בבניין שבנו תוספת על הגג שלו תעצור 

: "בנין שכל הדיירים ותבקש שם דירה". "מה יש שם כבוד הרב?" הוא שאל. אמר לו הרב
וויתרו על הזכות שלהם בגג, כדי שאחד מהדיירים יבנה על הגג, זה בנין של אוהבים, 

בבניין כזה לא תהיה שריפה, בבנין כזה , זה בנין של שלום, שם תגדל את הילדים שלך
 !".לא יהיו מחלות, כי זה בנין של שלום

 
"אני חי כבר תשעים  החפץ חיים:אמר שנזכה לחיות את השלום.  הלוואי שנדע לוותר,

 תזכור, אתה לא תפסיד!  - ד"שנה על האדמה ולא ראיתי יהודי שוויתר והפסי
 

שברוך השם זכה למשפחה ברוכת ילדים וכל שנה בחג סוכות הצפיפות  סיפר יהודי אחד
בסוכה הייתה גדולה. באותה שנה הוא החליט שהוא בונה למטה ברחוב, הילדים שמחו 

נרתמו למבצע, לקחו מידות, קנו קרשים והשמחה הייתה גדולה, הם בנו מאוד, כולם 
 .את הסוכה שעות רבות והעיר שושן צהלה ושמחה
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את הבניה הם סיימו בשעת לילה מאוחרת. בבוקר שלמחרת נשמעו דפיקות בדלת. זה היה 

השכן מלמעלה. "בוקר טוב, רציתי לדעת, מה הענין של הסוכה הזו למטה? אם לא שמתם לב 
אני מבקש לפנות את זה מיד אם אתם לא , זה נוגע קצת במקום שאני מחנה בו את הרכב

הילדים קראו לאבא שלהם, הוא ניגש לדלת, ראה את רוצים שהעירייה תעשה את זה". 
השכן, שמע את דבריו ואמר: "אני רוצה רק שתדע, שכל השנים האלו הייתה כאן בבית 
צפיפות נוראה, השנה אמרתי אני אשמח את הילדים, אבנה להם סוכה גדולה שישמחו 

"כ שמונה ימים, בסוכה. אתמול בנינו אותה עד שעה מאוחרת בלילה, כל הסיפור הזה הוא סה
אני מבטיח לך! רק יוצא החג, דבר ראשון שאנחנו עושים זה לפרק את סוכה. בבקשה תבין 

יופי, תפנה את הקרשים שלך, אני לא חוזר על זה ? אותי". אמר לו השכן: "סיימת לדבר
 .הפנה את גבו והלך". פעמיים

 
יירים! למה שנוותר לו?! . "אבא, זו לא חניה שלו, היא של כל הדהילדים בבית היו רותחים

למה, בגלל שאנחנו דתיים אנחנו צריכים לשתוק?!". אמר להם אבא שלהם: "אותי לא חינכו 
כך, אני לא אשב בסוכה שנויה במחלוקת, כי סוכה כזו שבאה עם מחלוקת, עם מריבות, עם 

 מדנים, אלו סתם עוד כמה קרשים. אנחנו נפנה את הסוכה". בסופו של דבר הם בנו סוכה
 בביתם, בצפיפות. 

 
כשהיו כולם ישנים, שמעו קול נפץ גדול הבא מן הרחוב ויצאו מיד לראות מה  בליל החג,

קרה. והנה עיניהם קלטו, שבמקום החניה של השכן נפלו שני סלעים גדולים על הרכב שלו 
וריסקו את הרכב כליל, הנשימה שלהם נעתקה לכמה שניות, הם הבינו שהם היו צריכים 

 לשכב תחת אותם סלעים. 
 

"תמיד אותי חינכו לוותר, אבל אף פעם לא האמנתי שהויתור הזה יכול  בא:אמר אותו הא
 רבותיי, על ויתור מקבלים גם חיים.". להשאיר את המשפחה שלי בחיים

 
 שבזכות ויתור אפשר להינצל ממיתה שכבר נגזרה על האדם.  וכך כותב הרב שטיינמן,

להיות שוחרי שלום, אנשים מי שמחפש חיים שיעשה את זה. ה' יזכנו להיות מהוותרנים, 
 שיודעים לחייך, להגיד לכולם בוקר טוב, אנשים טובים. 

 
שנזכור את דברי האדמו"ר מקוצק, שלקב"ה יש הרבה מלאכים, הוא מחפש בני אדם. ה' יזכנו. 

 .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני
 
 

 )193(מתוך העלון 'אפריון שלמה' גיליון מידת הכעס 
 

שאדם שעבד יום שלם, ולא קיבל שכר מבעל הבית, הרי אותו אדם יכעס  נתאר לעצמנו
וידרוש מבעל הבית שישלם לו את שכרו. ובודאי יכעס אם לא ישלם לו שכרו על שבוע 
  ...עבודה. ואם לא קיבל שכר עבור שבע שנים, הרי הדבר יכול להגיע לידי שפיכות דמים

 
נו עובד אצל לבן שבע שנים בעבור רחל, שלאחר שיעקב אבי ,והנה אנו מוצאים בפרשתנו

כיצד יעקב מגיב לכך... "מה זאת עשית לי" בשיא השלווה . מרמה אותו לבן ונותן לו את לאה
אומרת הגמרא: רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. ופרש רש"י: לא עלה בשכרו אלא !!! והרוגע

ם הבאים בזמננו הם כחש בשרו ברגזנותו, וכפי שידוע היום ע"פ הרפואה שרוב החלאי
מחמת הכעס והעצבים, היות ועקב כך האדם מפריש חומצות שמזיקות לגוף, ואף גורם 

 .לעצמו לחץ דם גבוה ואולקוס
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 זה.עזי
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  "ל.דבורה בת מרים ז ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

"ל, אברהם בן חנה זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל.

 
 

 
שפעם נסע לעיר אחת לצורך מצווה. בדרך התעכב  ),בעל ה'תורת חיים'(סיפר ר' חיים מקוסוב 

בכפר אחד ונכנס ללון אצל אחד מתלמידיו. לאחר חצות הלילה התעורר הרב משנתו ושמע 
כיצד אדם אחד מברך ברכות התורה בכוונה ובמתיקות, ולאחר מכן החל ללמוד תורה. 

ואותו , עיוורהסתכל הרב וראה שאותו האיש שקם בחצות ללמוד, הוא זקן , כשהאיר היום
השיב לו הזקן שהוא אביו ? זקן יושב לו במיטתו ולומד. שאל אותו הרב מי הוא ומה מעשיו

של בעל הבית, וזה עשרים שנה הוא פרוש מכל ענייני העולם, ועוסק בתורה בקדושה 
הרב נוכח לדעת שעומד לפניו אדם בעל דרגה גבוהה, . ובטהרה, ובנו דואג לכל מחסורו

היתנו ביניהם, שמי שימות תחילה, יבוא ויספר בחלום מה נעשה בדינו  ,ולאחר שהתידדו
 בשמיים. 

 
נפטר אותו עיוור, ובא בחלום לר' חיים וגילה לו מהמתרחש בדינו  ואכן לאחר כמה שנים

ליה של מעלה למרום, היתה שמחה גדולה בפמבשמיים וכה היו דבריו: כשנשמתי עלתה 
 20של מעלה והחלו לברר את דיני, נוכחו כי במשך  וכשהכניסוני בבית דין, לקראת בואי

שנות חיי האחרונות התעליתי ותיקנתי את כל מעשי, כך שהייתי נקי מכל חטא, ומלא 
 בתורה ומצוות. 

 
לאדם זה אתם רוצים לתת גן עדן? והרי בצעירותו היה  :אך פתאום נכנס מלאך שחור וצעק

שם שהה כל החורף, ולקראת חג הפסח הנפטר מלמד ילדים באיזה יישוב רחוק מביתו, ו
חזר לעירו, ושם היה מקובל בתור תלמיד חכם נכבד. והנה בבואו בשבת לתפילה, כיבדו 
הגבאי בעליית 'רביעי', והנפטר התמלא בליבו כעס, ומיד לאחר התפילה בא בכעס אל 

'? שישי'הגבאי וגער בו: כיצד נתת לי עליית רביעי, והרי לפי מעמדי מגיע לי עליית 
לחזור בגלגול כדי לתקן את : אפשרויות 2כששמעו בית הדין את דברי המלאך, נתנו לי 

דקות של בושה. כמובן שבחרתי בבושה, ומיד פתחו את שערי  3החטא, או לסבול בשמיים 
"ראו  –גן עדן, ובא מלאך וחטף אותי והוליך אותי לשם, וביישו אותי לעיני כל הצדיקים 

  "... ות לכעוס ולומר שאינו רוצה עליית רביעיאיפה סרוחה, היה לו עז
 

ועזר לו שלא ירגיש  'ידוע תדעו, כי הקב"ה ריחם על נפטר הגדול סיים ר' חיים את סיפורו:
את הבושה כל כך, כי אחרת כבר לאחר הדקה הראשונה, לא היה יכול לעמוד בצער, והיה 

 !שו בעולם האמתכעס אחד בחיים, כמה עונ –הרי לנו . מעדיף לחזור בגילגול



 

 

   כ
 
 

  
 

 

  דבר העורך
פרשת ויצא, תחילתה במלאכים וסופה במלאכים. מסעותיו 

, עם ישראל ושורש לבנייןבדרך הגורליות של יעקב אבינו 
 שראלירץ מלאכי א - מֻלוֹות במלאכים. הוא יוצא מהארץ

מלווים אותו ומתחלפים במלאכי חו"ל. בסיום הפרשה 
יפגעו בו מלאכי "ויעקב הלך לדרכו, ו -חוזר לארץ  יעקבכש

אלוקים". הקשר הטבעי של האבות עם המלאכים, החל כבר 
 אצל אברהם אבינו. בתחילה נראה כאילו מדובר באנשים

 , אך אח"כ מתברר כי אלה היו בעצם מלאכים)ב ,חיבראשית (
, הקשר עם המלאכים וישלח - . בפרשה הבאהא) ט,בראשית י(

לווים או , לא רק מלאכים המלמדרגה גבוהה יותרמגיע 
המבשרים, אלא יעקב אבינו משתמש במלאכים כדי לבצע 

 ,בלבראשית ( שליחות. "וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו"
, לבל נטעה, שהכוונה היא ל"מלאכים מדגיש לנו. ורש"י ד)

 מלאכים עושי דברו של יעקב אבינו.  - ותפלא פלא. ממש"
: ג, כ)(שמות ככך גם עם משה רבינו ע"ה שאמר לו הקב"ה 

ִּכי : "(שם כב)", וכן ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ַמְלָא ְלָפֶני ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר"
 ".ֵיֵל ַמְלָאִכי ְלָפֶניך

מוקפים במלאכים. אמנם היחיד שלא  הקדושים חיי האבות
מצאנו אצלו פגישה עם מלאכים, זהו יצחק אבינו. אולם אין 

תא בפגישה עם מלאכים, זו קושיה. אצל יצחק אבינו אין רבו
משום שיצחק אבינו, הוא עצמו מלאך. מסיבה זו, רבקה 

העמק ( נופלת מהגמל בראותה את יצחק, כפי שמבאר הנצי"ב
: "ותרא את יצחק בעודו עומד ומתפלל )סד ,דבר בראשית כד

 ". ים נורא מאד... על כן נבעתה מאדקאלכמלאך והיה אז 
כפי ון של דמיון ענייאינם מלאכים יש מלאכים בעולם. 

"ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּל : )יא ,תהלים צא(שאומר דוד המלך ע"ה 
". מלאך  והוא ביותר הוא דבר רוחני ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְּדָרֶכי

בהתאם לדרגה הרוחנית שלך, כי מלאך זה  (מושג)מוחשי
הנשמה היא מציאות מאוד והרי כמו נשמה בלי גוף. 
כגודל רמת נה נראית באופן מוחשי. ממשית, למרות שאינ
בכך  ,שבא הוא זוכה החכמה כך עומק ,הרוחניות של האדם

וכפי  הרוחנית שאיננה חומרית את הישותר יכשהוא מ
אמנם הנקראים : ")איגרת תחית המתים(שאומר הרמב"ם 

חכמים באמת לא על דרך העברה, הנה התבאר אצלם שכל 
ת מבעל החומר ואין הוא יותר חזק המציאו ,נבדל מן החומר

  .ראוי לומר יותר חזק אבל מציאות הנבדל יותר אמתי"
שבו ולכל מלאך יש תפקיד  מלאכיםישנם סוגים שונים של 

הוא פועל בשליחות בורא העולם, אך תפקידם המרכזי הוא 
עיקר אם כן, , (לכל מלאך יש זמן מוגדר)לשבח את הקב"ה 

 .לים במציאותהכוונה במלאכים היא לכוחות רוחניים הפוע
בעולם שהקב"ה ברא, יש חוקיות אלוקית, יש כוחות 
אלוקיים עצומים הפועלים בבריאה. אדם שחוזר הביתה 

טור או"ח ין עי(בערב שבת קודש, מלאכי השרת מלווים אותו 
הוא מחובר לישות הקודש, לחיוניות האלוקית  )סימן רס"ב

יך העצומה. אין כמו רוממות קדושת השבת בכדי להיות שי
 ומחובר למשמעויות הרוחניות העמוקות של חיינו. 

(מעין העולם  ככל שחווים יותר לעומק את קדושת השבת
  במציאות ולא בדמיון. , כך אנחנו מוקפים מלאכיםהבא)

במובן השלילי יש כוחות כמו שיש כוחות חיוביים, כך גם 
תניא, אבא : (ברכות ו.)כפי שאומרת הגמרא רבים המפריעים, 

  ן אומר:בנימי

 
 
 
 
 

   
  דבר העורךהמשך 

 את כל השדים(לראות  )האדם(אלמלי נתנה רשות לעין 
 )הפחד(, אין כל בריה יכולה לעמוד מפני )הנמצאים סביבו

, יש ואחדכל אחד (לאמר רב הונא: כל חד וחד מינן  מהמזיקין.
, ורבבתא (משמאלו) משמאליה )אלף מזיקים(אלפא  )מצדו

ִיֹּפל " :ז) ,תהלים צא(וזה נלמד מהפסוק  מימינו)(ורבבה  מימיניה
א ִיָּגׁש  ".ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי 

וממילא  ):סנהדרין ק( אך "מדה טובה מרובה ממידת פורענות"
ניתן לומר שאלמלי נתנה רשות לעין לראות, לא היינו 

מכל כוחות הטוב, החסד, הגבורה  פעללהתמפסיקים 
, ברם יחד עם זאת וקיים, המקיפים אותנו ללא גבולהאל

 ראייתנו מוגבלת בהתאם לרמה הרוחנית שלנו.
אף מחזק והוא  ,הקשר למלאכים הוא עניין מיוחד לישראל

העולם מלא כוחות עצומים  עם סגולה. -ו אותנו בשליחותנ
 דרך הקודש - קודש מעל הכלשל טוב, של מוסר, של יושר, ו

שית כל מציאות אמיתית, השייכת זו ראהדרך. היא  -
: "נקדש )נוסח אשכנז(כפי שכתוב בקדושה  לאופיינו ולייעודנו

. וכפי את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום"
ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים : "(בתפילת שחרית)שאנו אומרים בקדושת יוצר 

ת ֶזה ָלֶזה ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶזה ִמֶּזה, ְונֹוְתִנים ְרׁשּו
ָׁשה ְקדֻ  ,ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם ְּבַנַחת רּוַח ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה ּוִבְנִעיָמה

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ; ֻּכָּלם ְּכֶאָחד עֹוִנים ְּבֵאיָמה, ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה
א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ ות -ה' צבא ָקדֹוׁש  "... ְמ
מציאות  ושזו סביבנומ מלאכים שישנם ולהפנים לדעת ועלינו
, והם רק מצפים שנוציא אל הפועל את שליחותם. ממשית

לפקוח את העיניים וללכת בדרכי אבותינו  נדרש מאיתנו
ולאחוז במידותיהם הישרות. או אז נגלה כמה עוצמה של 

 .טוב החיים מלאים, כמה איתנות ובטחון יש בחיי הקודש
 

 
 

   

מתקן תפילת מגיע להר המוריה יוצא מבאר שבע,  יעקב .א
והבטחותיו של ה'  חלום יעקב ,מקוםערבית, וישן ב

ליעקב, יעקב נודר נדר מקים מצבה ומנסך עליה שמן לה' 
 ). כב-(כח, י

אחי  רחל בת לבןהרועים ליד הבאר ו פגישת יעקב עם .ב
 יג).-(כט, א באה עם הצאן ,אמו

 אושנ לשאת את רחל,שנים כדי  7 בבית לבןעובד יעקב  .ג
שבעה ו (בגלל רמאותו של לבן ובזכות ויתורה של רחל) לאהאת 
 בעבורה. נוספות שנים 7 ועובד ,רחל את נושא אח"כ ימים

 לה).-,לאכט( את ראובן שמעון לוי ויהודהליעקב ולדת לאה י .ד
 ילדה ליעקב את דן ונפתלי.בלהה שפחת רחל  .ה
 ליעקב את גד ואשר.  השפחת לאה ילדזלפה  .ו
 כא).-יד ,ל( את דינהו את יששכר וזבולון תלדואה יל .ז
 כד).-, כבל(בן וקראה שמו יוסף נפקדה ויולדת רחל  .ח
 עוד שש שנים נשארמודיע ללבן על רצונו לעזוב ו יעקב .ט

 .עושר רבבמקנה וב ברךתמצליח במעשיו ומ ,בבית לבן
 לאחר ציווי ה', עוזב יעקב את לבן לכוון ארץ כנען. .י

 .בהר גלעד וחרי יעקב ומשיגים אותניו רודפים אבלבן ו .יא
 נד).-מג ,לא( יםביניהם ונפרד כורתים בריתיעקב ולבן  .יב
ופוגש ע למחנים יגומ לארץ ישראל,משיך בדרכו מיעקב  .יג

 ג).-(לב, א שם במלאכי ארץ ישראל

 בס"ד

 ַוּיֵֵצאכ
 טשע"ת ד'  כסלו           בן גורג'יה זצ"ל מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסףהעלון       'טשנה   388עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 501 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 שבת שלום



 

 

  
גשמיות  - הנה יעקב אבינו הולך לחרן. דרך מלאה סכנות

אורב לו בדרך, לבן ממתין לו לרמותו. הוא  ֵעָׂשוורוחניות. 
הולך לנכר, לגלות, לבית מלא תרפים. מה מחכה לו? מה 

שלא  ,לבשרוולנחמו  ,גיעורהקב"ה מבקש לה ?מצפה לו
ויתברכו ידאג, שלא יפחד. לבשרו, שזרעו יהיה כעפר הארץ, 

בו כל משפחות האדמה. לומר לו, שהארץ תהיה שמורה לו 
ולזרעו. ולהבטיחו, שהוא לא יעזבנו עד שההבטחות יקויימו. 
אלו הבטחות נפלאות! ובכן, האם הקב"ה מתגלה אליו 
ומבטיחו? לא! הקב"ה מניח לו ללכת לחרן, בלי ההבטחות! 

 מה מפעיל את הכל?
 ומזרחה לכיוון חרן,צפונה  יעקב אבינו יוצא מבאר שבע

בדרכו . חרןלמגיע עד ועולה בנגב, חוצה את מדבר יהודה, 
העקידה, מקום המקדש, הר המוריה, מקום  חולף לידהוא 

. מדוע? אומר המדרש: עבורו נבואה שנהשיולא רמזו לו 
האם מן  ,"הוא לא נתן אל לבו להישאר שם ולהתפלל

עד חרן.  השמיים יעכבוהו? לא. לא עכבו אותו. הוא הגיע
והיה יכול להמשיך ולבוא אל לבן, ולשאת את בנותיו, 
ולהפסיד חלילה את כל הברכות הללו, את הכתרים 

איך בכל זאת הוא זכה  הנישאים, את הנבואה הרוממה.
לזה? כאשר הגיע לחרן הוא עשה חשבון נפש, הרהר בלבו: 
כלום יתכן שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, ולא 

  ...התפללתי בו
כמה הרהורי חרטה עוברים בלבנו, על דברים שהיו צריכים 
להיעשות ולא נעשו, או שלא נעשו כהוגן. ומה אנו אומרים? 

לא נהג כך.  ,אבל יעקב אבינו ,בפעם הבאה, נשלים ,חבל, ודי
על אף הסכנות  ,וחזר על עקבותיוהסתובב קיבל החלטה, 

יה נעתק , הר המורהדרך ואז קפצה לו הרבות הכרוכות בכך!
אל, והוא לן במקום, וזכה במחזה -ממקומו ובא לבית

 הנבואה, ובהבטחות הנשגבות, ובכל הכתרים. 
וכשהגיע למקום, שינה הקב"ה סדרי בראשית והחשיך את 
היום מוקדם יותר, כדי שיעקב ישן במקום ההוא ויזכה 

סולם יעקב, ושתיקן את תפילת  - להתגלות ה' בחלומו
מפסיד, לכאורה, אלמלא התעורר  . את כל זה היהערבית

על ידי החלטה לשוב על עקביו. החלטה  ,לשוב, ולכל זה זכה
מהווה פתח כפתחו של מחט ומקנה לאדם את  ,ברורה כזו

זכה יעקב לסייעתא  ,התואר של "הבא ליטהר". ומכוחה
 .דשמיא במידה גדושה ביותר

 

 להגיע היה וקף תפקידושמתאחד הרבנים בארצות הברית 
פעם בחודש לאחד מבתי הסוהר הגדולים באזור לבוא 
, לחזק את אחינו בני ישראל השוהים שם, סיפר ,מגוריו

ששנה אחת הוא בא לבית הכלא בערב יום ראש השנה 
עם האסירים על מהותו של היום הגדול והנורא  שוחחו

וכל מה  .שהוא יום הדין לכל באי עולם ,"ראש השנה"
א תוצאה של מה שנגזר הכל הו -שקורה לאדם במשך השנה 

הביא את עצתם של חכמי  ,עליו בראש השנה. בתוך דבריו
אפילו אם רח"ל לא  - ישראל שהרוצה לצאת זכאי ביום הדין

לא זכאי שיגזרו הוא הרבה במעשים טובים בשנה החולפת, ו
אם יקבל על עצמו בכל זאת, עליו גזירות טובות רח"ל, 

תעזור לו  ,ה זוקבלה טובה, אפילו קבלה אחת! קבלה טוב
בסיום הדרשה, ביקש הרב מהאסירים . לזכות ביום הדין

לשבת חמש דקות עם עצמם בשקט, ושכל אחד מהם יקבל 
אבל  ,אפילו קטנה ביותר - על עצמו לקיים איזו מצווה

בשלמות כל החיים, בזכות זה יזכה להיכתב ולהיחתם לשנה 
היו רובם ככולם  ,טובה ומתוקה. היושבים בבית הכלא

 ,רחוקים משמירת תורה ומצוות, ע"כ הדגיש הרב בדרשתו
 .שאפילו מצווה הכי קטנה תתקבל בשמים כדבר גדול מאוד

ניגש אל הרב אחד האסירים בשם קארל  ,לאחר הדרשה
ואמר, שהוא קיבל על עצמו את מצוות שבת, אך הוא לא 

ניסה  ,יודע מה ואיך לקיים זאת. כששמע הרב את קבלתו
ת ולא קל לקיים את המצווה הזו מחמת היו ,להניאו מכך

בפרט ליהודי כ"כ רחוק משמירת ופרטיה ודקדוקיה הרבים 
הרב אמר לו, למה לך לקבל כזו מצווה  ןכל תורה ומצוות. ע

מורכבת, קח איזו מצווה קלה ככיפה, ציצית וכד'. אבל 
קארל בשלו, שמעתי פעם על שבת, והחלטתי שאת המצווה 

ל עצמי, אפילו אם זה קשה, מכיוון הזו אני מעוניין לקבל ע
שקיבלתי על עצמי ברצינות לקיים את מצוות שבת, אני לא 
חוזר בשום אופן מקבלתי, השאלה שלי רק, כבוד הרב, איך 

 ?לקיים זאת
כשראה הרב את נחישותו לקיים את קבלתו, אמר לו הרב, 

קנה לו  ואכן אני אשיג לך בעזרת ה' ספר על הלכות שבת,
 .את הספר לבית הסוהר קארללפר ושלח הרב את הס

בראש חודש חשוון כשבא הרב לתת את דרשתו החודשית 
התבונן בפני האסירים, והנה הוא לא רואה את קארל 

מה הרב לא יודע, סיפור ? ביניהם, שאל הרב איפה קארל
נורא ומופלא התרחש עמו, אמרו האסירים, ביום שהוא 

לו, הוא התחיל  קיבל את הספר על הלכות שבת שהרב שלח
בהתמדה וברצינות, אבל ככל שלמד יותר ראה  ובללמוד 

שהוא יודע פחות, ואינו יכול לקיים את מצוות השבת 
ע את הספר ישר והפוך, ע"כ החליט ֵידַ כהלכתה עד שלא 

לדעת מה  , כדיאת הספר הזה ישר והפוך ֵיַדעשעד שהוא לא 
א מותר ומה אסור, הוא הולך להישאר בשבת בחדרו ול

יכשל ח"ו באיזו הלכה להכדי שלא  ,לעשות כלום כל השבת
 .שלא יפר ח"ו את קבלתו האמיצה והחזקה -שאינו יודע 

 ,רבי, המשיכו האסירים וסיפרו, הוא לקח זאת כ"כ ברצינות
כי חשש שמא אסור  ,עד שהוא אפילו לא נגע בכף או מזלג

לגעת בהם, והיו צריכים חבריו האסירים להכניס לו את 
עשרים וחמש במשך כל לפה, כך הוא נהג שתי שבתות האו

לא הניע אבר ולא נגע  ,מכניסת השבת ועד צאתה - שעות
 .בכלום. מחשש שמא יחלל את השבת קודש

הוא נקרא יום אחד להנהלת בית  ,אחרי השבתות הללו
 .הסוהר ומאז לא ראינו אותו יותר

אח"כ נודע לנו שהממשלה החליטה מחוסר מקום בבתי 
לעשות תוכנית ניסיונית ולשחרר מכל בית סוהר  הסוהר

כמה אסירים למעצר בית עם מעקב אלקטרוני, ואם זה 
יתפנה  ךכ-דיי-לירחיבו את הרעיון לעוד אסירים וע ,יצליח

מקום בבתי הסוהר, עובדה שתחסוך מיליוני דולרים לאוצר 
האמריקני, מתוך הקהל הרב של מאה ועשרים אלף אסירים 

נבחרו ארבעה לתוכנית הזו וקארל  ,שלנו שיש בבית הסוהר
 !מהכלא מצא את עצמו יוצאהיה אחד מהארבעה. וכך 

 ,בהתרחשות הניסית שאירעה עמו התרגש ועמד נפעםהרב 
התקיים . בהתגשמות החלטתו וקבלתו האמיצה ללא פשרות

"רבי יוחנן משום רבי שמעון בן  קיח:) שבת(חז"ל  דבריבו 
שתי שבתות כהלכתן מיד יוחאי אלמלי משמרין ישראל 

נגאלים שנאמר כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את 
 "...שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי

. הרב החליט שהוא חייב ללכת לבקר את קארל בביתו
ראה אותו יושב ולומד בהתמדה עצומה את הספר  ,כשבא

המשיך להתקדם ביהדות עד  ,הלכות שבת, וכך במשך הזמן
הוא יושב והוגה בתורה כל היום, ועולה ומתעלה שכיום 

 ...במעלות התורה והיראה, עדיו לגדולות
לכל הנס והמהפך הגדול הזה, זכה ר' יהודה (קארל לשעבר) 

אבל החלטה בכל מחיר, החלטה  !"החלטה" :בזכות דבר אחד
ששום מכשול לא יעמוד בפני קיומה, כשזו עוצמת ההחלטה 

לקיימה. אפילו בתחילת הדרך...  זוכים לניסים מהשמיים כדי
זו לא הייתה סתם החלטה, זו הייתה החלטה מוחלטת, 
שהיה מוכן להקריב בשבילה הכל, מכיוון שעשה את הצעד 
הראשון שהוא יכול לעשות, אז הופיעה הסייעתא דשמיא 

 ...והושיעה אותו חוץ לדרך הטבע
 :)ה, ב רבה יר השירים(שונזכה שיתקיים בנו דברי המדרש 

'פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתחים '
 ".שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו

 כוחה של החלטה וקבלה



 

 

   ל פרשת דרכיםע - 
  - החיים של היתה התגלמות יופיים )שם בדוי(עבור גדי 
בכל הזדמנות  ,נועוהנועזים אותם עשה על אופ בסיבובים

חלף  ,באחד הימים בשעות אחר הצהרים .שאך נקרתה בפניו
הוא החליט  .גדי על פני ישוב קטן והתקרב אל הצומת

לפנות ימינה בסיבוב הקרוב, ובעוד הוא מבצע את הפניה 
במלוא המהירות, התחלחל בראותו מולו ילדה קטנה עומדת 
באמצע הכביש. לא היה לו זמן לבלום, וגם לא היתה כל 
אפשרות לעקוף אותה, האופנוע הדוהר התנגש בילדה והעיף 

   אותה מעבר לכביש, הפעוטה איבדה על אתר את הכרתה.
כשמסביב  הילדה אל וחש האופנוע מן קפץ ,בחריקה עצר גדי

הולמות באוזניו זעקות השבר של האם ויתר האנשים, כולם 
בעוד הילדה מוטלת חסרת הכרה.  ,הרעיפו עצות זה לזה

הופיע האמבולנס  ,לאחר מספר דקות נוראות שנדמו כנצח
 את הילדה ואמה למרכז הרפואי הקרוב ביותר.   ִעּמוֹ שנטל 
 ,המודאגים ההורים ימים, מספר במשך תבתרדמ היתה הילדה

 ה.   תלא משו ממיט
הוא ניסה לנחם את עצמו  .גדי הצטער מאוד על מה שקרה

עזבה  ,שהאשמה אינה תלויה בו. כפי שסיפרו לו ,במחשבה
הפעוטה את ידה של האם ורצה לכביש, הוא לא הצליח 

תיו נסובו להירדם בלילות, ולא להתרכז בימים, כל מחשבו
 על מצבה הקשה של הילדה.  

יום אחד בשעות אחר הצהרים, החלה הילדה להתעורר, היא 
אליה,  שבהצליחה לזהות את הוריה, ואט אט החל זכרונה 

וכעבור מספר ימים  .כושר הדיבור והמחשבה שבו לתיקנם
 כי בקרוב תוכל להשתחרר מבית החולים.   ,בישר הרופא

חרר בא גדי לבקרה, הוא הבחין ביום בו אמורה היתה להשת
באם היושבת במסדרון, ניגש אליה ואמר בלחש: "אני רוצה 
שתדעי שאני מרגיש נורא, אני יודע שהתאונה לא היתה רק 
באשמתי, בכל זאת הרגשתי נוראה והייתי רוצה לעשות 
משהו למענך ולמען בתך, אני עצמי אינני יודע מה לעשות, 

מה שתאמרי לי ובלבד  אינני אדם עשיר, אבל אעשה כל
אמרה לגדי:  םהאֵ  שאביא תועלת כל שהיא לך או לבתך".

 - יום השבת, הבטח לי שמעתה ואילךבאירעה "התאונה 
לעולם לא תרכב על האופנוע בשבתות וחגים. וכן קבל עליך 
לשמור על הכשרות" גדי נדהם: "מה הקשר? האם זה כל מה 

 שאת מבקשת ממני?" שאל.  
יהיה זה הכל עבורי  ,"אם תבטיח לי זאת - השיבה, "כן"

 ועבור בתי".   
הוא יצא מבית החולים מוכה תמהון, בין כל התיאורים 

לא העלה כלל שמץ  ,שתאר לעצמו מה היא עשויה לומר לו
הרהור הקשור בשבת. בשבת הבאה כשעמד לעלות על 

ין, יהוא שב אל הבנ .נזכר לפתע בהבטחה שנתן .האופנוע
 רה הראשונה שנתגלתה לעיניו מזוזה.  ודפק על דלת הדי

כשנפתחה הדלת הוא ראה את המשפחה יושבת סביב 
השולחן בעיצומה של סעודת השבת. "חשבתי שאולי תוכל 

 ? גמגם.   "להסביר לי מדוע אסור לי לרכוב על אופנוע בשבת
 ענה המארח בנועם.   ,"שבת היא יום מנוחה"

ם". השיב, הם החלו "אבל זוהי המנוחה שלי, לדהור בין ההרי
לשוחח, לבסוף הציע המארח שיפנה לרב הגר בבנין הסמוך, 

 ,ם, גדי שם פעמיו לבית הרבַלֲאׁשּורָ שיסביר לו את הדברים 
 אשר קיבלו במאור פנים והזמינו להצטרף לסעודת השבת.  

גדי החל לבקר בבית הרב באופן קבוע, ועד מהרה החלו 
חודשים הודיע  פרמס ללמוד בצוותא פעמיים בשבוע, כעבור

היום יום  ,כי "הוא זקוק לשינוי". הרב השיב: "שים לב
חמישי, מה דעתך לנסוע לירושלים לישיבת "אור שמח" אני 

ין"? גדי הביע את יאדאג לכל הסידורים הכרוכים בענ
 .הסכמתו להצעה, הגיע לישיבה ונשאר שם במשך שבועיים

ה, עד מוד התורילישיבה והחל להתמסר לל התקבלהוא 
, הקים בית על טהרת הקודש, וברבות לבעל תשובהשהפך 
   ...תלמיד חכםהיות לזכה  הימים

 

 

 דות ימהשבירת בגודל 
ותרא רחל כי לא ילדה וכו' ותאמר "כתוב  א) ,(לויצא  שתבפר

ואבנה גם אנוכי"  הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי -
איך  ,ומבואר שע"י נתינת שפחתה ליעקב היא תיבנה, וצ"ב -

וכן מצינו אצל שרה ? ולדו ילדיםיורחל תבנה מכך שלבלהה י
"ושרי אשת אברם לא ילדה לו וכו' ותאמר אל אברם הנה 
נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה", וגם כאן 

וביארו רבותינו ? הםצ"ב איך היא תיבנה ע"י שיולד לאבר
שע"י  ,שיסוד הדברים האמור כאן הוא "שבירת המידות"

 - הפך להיות גבירה בשווה להישת - שנותנת את שפחתה
 ם.עצום זה בכוחו לשנות את הטבע ולזכותה בילדי דבר

   מה הציל את רבי עקיבא
"פעם אחת הייתי  בן גמליאל:מספר ר )יבמות קכ"א(בגמרא 

והייתי מצטער  ,ספינה אחת שנשברהמהלך בספינה וראיתי 
וכשעליתי ליבשה  בי עקיבא.והוא ר ,שבה למיד חכםעל ת

 מי העלך ,בני :בא וישב לפני ודן לפני בהלכה. אמרתי לו
וכל גל וגל שבא  ,דף של ספינה נזדמן לי :אמר לי ?[מהים]

מה ששאלו ר"ג "מי העלך" לא  הנה תי לו בראשי".עעלי נענ
מהתורן  -חתר ליבשה  שבעזרתו היה באיזה קרש החזיק

, שהרי ברור העליון או התחתון, מדופני הספינה או מהסיפון
מה כן יש להבין, ו שהחזיק בחפץ כלשהו שצף על פני המים.

ועל כל גל וגל נעניתי לו  ,דף של ספינה - הוא עונה לו
נצל צריך יוכי אין אנחנו יודעין שאם אדם רוצה לה .בראשי

כוחותיו?! אלא  יכלוהזרם כדי שלא  גדללכת עם הזרם ולא נ
נצל, ילשאלו באיזה "זכות" זכה לה נת רבי גמליאלווכודאי 

דות" יענה רבי עקיבא שהוא הכוח של "שבירת המ הזל וע
תי לי עוזהו הדף של ספינה שנזדמן לי "שעל כל גל וגל נענ

כשחבר פגע בי שתקתי והמשכתי הלאה,  - והיינו ,בראשי"
תי לו בראשי, עלא הגבתי אלא נענ ,בריםכשהשכן הטיח בי ד

וזה הדף של ספינה  ,הורדתי הראש והתגברתי על מדותי
מעשה ולא  )כ"ה: תענית( ראגמואכן מצינו ב שהציל אותי.
 בי עקיבארירד  ,ולא נענהבי אלעזר ירד ר ,ירדו גשמים

אלא  ,ונענה. יצאה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה
הייתה  בי עקיבאו". הנה שמעלת רדותיישזה "מעביר על מ

 .דותיו"יעביר על משה
   ירת המידות מורידה שפע לכל ישראלבש

: בזמן רבי תנחומא היו )יד ,לדויקרא רבה (במדרש  מובא
: רבי, גזור תענית ולמרו צריכים ישראל למטר. באו אליו וא

ולא ירדו.  -כדי שירד מטר. גזר תענית פעם ראשונה ושניה 
 לתת צדקה.כל אחד יקבל על עצמו  :ם ודרשפעם שלישית ק

 ,ויצא לשוק לחלקו הלך אדם אחד ולקח מה שהיה לו בביתו
מהיום שיצאתי  'תן לי צדקה,פגעה בו גרושתו ואמרה לו 

 ,כיון שראה אותה בצרה בחיי'. לא ראיתי טוב מביתך
ומבשרך אל " , כדכתיבונתן לה ,נתמלא עליה רחמים

ראיתי  :ואמר לר' תנחומא ראהו איש אחד, הלך. "תתעלם
ם לא פרוטות, וא המדבר עם גרושתו ונתן לשפלוני  אדם

שלח ר' תנחומא  לא היה נותן לה. -שחשודים שעשו עבירה 
וסיפר לו המעשה, הגביה רבי תנחומא פניו  הביאו לאדם,ו

, שבדרך מה אם זה שהוא בשר ודם ,רבש"ע :לשמים ואמר
חייב  הולא הי ו)עלי(על גרושתו השנואה אכזרי  הטבע הוא

שאנו  ,נתמלא עליה רחמים ונתן לה, אנו ,לספק מזונותיה
ומזונותינו עליך, על  ,בני אברהם יצחק ויעקב - בני בניך
באותה שעה ירדו  .שתתמלא עלינו רחמים מה וכמהאחת כ

  ח העולם.וגשמים ונתרו
 לפעול השיכול "ותידשבירת המ" ה שלחוכאת  רואיםמכאן 

 ל.ולהוריד שפע לישרא ,לא הצליחושאחרים במקום 



 

 

"

    
מעתה יש לי שנטלתי יותר מחלקי,  -" הפעם אודה: "וברש"יי
  .להודות

ואמר רבי יוחנן משום רבי " ז:)מסכת ברכות (בכתוב בחז"ל 
את עולמו לא  ,ן בן יוחי מיום שברא הקדוש ברוך הואשמעו

 לאההיה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה 
 .ה'הפעם אודה את  והודתו שנאמר

לפעמים, כשצריך כלי עוצמתי במיוחד, יש את נשק 
ההודאה. כשיהודי צריך ישועה וכל הדרכים נראות כחסומות 

כי יהודי שמודה  הוא יכול לאמץ את גישת ההודאה,  -בפניו 
  !זוכה בישועות גדולות, גם נדירות ובלתי צפויות -לה' 

שלמה זלמן אויערבך  ביאת הסוד הזה גילה הגאון הגדול ר
כי אותו סוד מסוגל להושיע כל אדם בכל מצב  ,זצ"ל והעיד

 :שהוא ולחולל פלאות תוך זמן קצר, הרי הוא לפניכם
ל ר' שלמה מספרים כי באחד הימים הגיע אל הגאון הגדו

כשבעיה גדולה  ,זלמן אויערבך זצ"ל, איש מכובד נשוא פנים
"כבוד הרב, ברוך ה' זכיתי להחזיק ולממן  .מעיקה על ליבו

'כולל' גדול וחשוב אשר לומדים בו עשרות אברכים העמלים 
על תלמודם, כשאני הוא זה המשלם להם משכורות 

תי התחל ,חודשיות מכספי האישי. אלא שבתקופה האחרונה
למצוא את עצמי בלחצים נוראיים כשאין לי מהיכן להביא 

 .. להם את הכסף, עד אשר איני מצליח לישון בלילות".
האיש השתהה מעט והמשיך: "חיי הפכו ללחץ גדול ופחדים 

שאמר לי כי אין  ,נוראיים, עד שהלכתי למומחה רפואי גדול
מנוס אלא לסגור את הכולל, מפני שרק זה הדבר שיסיר 

י את הלחץ הגדול וישיב לי את הרוגע הנפשי. וכעת ממנ
ר' שלמה  "?האם עלי לנהוג כך ,את הרבמ עצה באתי לשאול

זלמן הרהר קלות, והשיב: "אכן כן, אין ספק כי עליך לצאת 
מהלחץ הנפשי בו אתה נתון, זה אינו בריא ואינו נכון 
שהאדם יחיה בלחצים כבדים. אך האם הפתרון היחידי הוא 

ר את הכולל? חושבני שיש לי פתרון חלופי מצוין רק לסגו
שתוכל להושיע אותך  ,בשבילך... באמתחתי תרופת פלא

 ממצבך". 
האיש היטה אוזנו בשקיקה ור' שלמה זלמן שטח את סודו 
המפתיע: "ברצוני לגלות לך סוד המסוגל להסיר מעליך ומעל 
כל אדם באשר הוא, את כל הלחצים הנפשיים והקשיים 

ומהו? הקשב נא לי, טול מהיום פנקס קטן, אותו שבחייו. 
. 'פנקס ההודאות'תחזיק בכיס במשך כל היום, ותקרא לו 

כיצד ה' סייע לך, עזר לך,  ,במשך היוםבכל פעם שתרגיש 
רשום אותו  -שימח אותך, כיצד ראית את השגחתו והצלתו 

לפני כל תפילה במשך  -בפנקסך. אך זה עדיין לא הסוף 
פנקסך והתבונן בכתוב בו לכמה רגעים, כדי  היום, הוצא את

וכשתגיע , שתיזכר כמה טובות וחסדים עשה לך הבורא
טובות שעשה לך ה ןאותתכוון גם על כל  ,בתפילה ל'מודים'

". או אז סיים ר' שלמה זלמן את דבריו ואמר לו: "אם הקב"ה
תעשה כך, מובטח לך כי תוך זמן קצר תזכה לראות ישועות 

 כל הלחצים והצרות". גדולות ותצא מ
 .האיש הודה מעומק הלב לרב ויצא מחדרו בשמחה רבה
 ,הוא רכש לעצמו פנקס קטן והחל לכתוב בו בכל רגע נתון

והרי חלק  כל חסד וישועת ה' שהרגיש שעשה עמו הבורא
לאחר זמן רב של היעלמות המוצץ של  .א מהרשימה שלו:

הבורא  בני, מצאנו אותו באורח פלאי... ממש הרגשתי כי
 האיר את עיני למצוא אותו...

ירדתי מוקדם בבוקר למכולת על מנת לקנות בדחיפות . ב
איך בדיוק באותו רגע  ,חלב, והנה אני רואה באורח פלא

הגיעה משאית החלב, כך שמיד לקחתי שקית חלב והגעתי 
ממש הרגשתי איך ה' שלח לי  -תוך שניות ספורות הביתה 
  אישית את משאית החלב...

תודה לך ה' ששימחת אותי שבני חזר עם תעודת . ג
מישהו שלח לי . ד כל השבת... נוהצטיינות ששימחה אות

  .תודה ה' על העזרה..." -תרומה לכולל ₪  2,000בפתאומיות 
תאמינו או לא, אך בדיוק כפי שהבטיח הרב... הפנקס חולל 
פלאים. ניסים על גבי ניסים התחוללו בחייו של האיש, ותוך 

הוא חש כי כל הלחצים והפחדים התפוגגו  ,מים בודדיםי
כיצד ה' שולח לו  ,הוא חש עין בעין - מאליהם, ויותר מכל

סכומי כסף עצומים למימון הכולל, ובכך המשיך לממן את 
 .הכולל עד ליום זה

זהו הסוד שהשאיר ר' שלמה זלמן אויערבך זצ"ל לכל יהודי: 
לחולל ניסים אשר בכוחו  'פנקס ההודאות והישועות'

 ונפלאות לכל יהודי באשר הוא, אם אשר רק יעשה זאת. 
אם רק יכתוב את חסדי ה' ויודה עליהם, תוך כדי התבוננות 

' יתברך. בהם טרם התפילה. כי זוהי כוחה של הודאה לה
 :)ז' 'עמ(וכבר כתב הרב פינקוס זצ"ל בספרו 'שערים בתפילה' 

 -בעת צרה ש בכל עת, הריכי האדם המחזיק בהודאה לה' 
  נפתחים בפניו שערי השפע והישועה. 

: "כוונת כל המצוות (סוף פרשת בא)כמו כן כתב הרמב"ן ו
לוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת -שנאמין בא

היצירה... שאין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע 
לוקיו שבראו". הצטרפו לאנשים שעשו זאת -האדם ויודה לא

                                 !        ותוראו ישוע
 

 
 

 ברינה             רון    
 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"

 

 מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק שמתנילוי לע               
     סףסרח בת שמחה ויו-מרת אימי: שרה               
 : דינה בת שרה מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף               
 נפתלי בן רוזה : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה                
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה:  אברהם בן חנה               
 : חיים בן אסתר יעקב בן סאלם סלמן בן חבו ודוד :               

 עזיזהויעקב  בןרוני :  : רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרה               
 : סמי בן חנה  עופר בן יחיא : אפרים בן ציון ורבקה                

 משה אהרן בן מאיר יצחק : חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      
 : ג'וליה חיה בת גריסה מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה

 : כתון בת חביבה נוראני בת מרים ורבי בת עזיזה : מרים
 : רחל בת חנה חיה בת יוסףשמחה בת סרח : 

 

   טוזהבה בת אִ  -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 

 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 עליזה : זוליט בת חנהד בן שמחה : מנחם בן דו
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

  
 לזרע של קימא:

 ף בן רחל מריםיהודה יחזקאל יוס
 נפתלי שלמה בן לאה

 שושנה רייזל בת מינה
 מיטל בת לולו

 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 'פנקס ההודאות והישועות' –הסוד לחיים 
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ויצא • 211  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )(כח, יא ויקח מאבני המקום וישם מראשתיוו
פירש רש"י: התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את 
ראשו וזאת אומרת עלי יניח, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת, וזהו 

  שנאמר ויקח את "האבן" אשר שם מראשותיו.
ו של יעקב לא שסוף סוף מה תועלת יש כאן, הרי ראנשאלת השאלה: 

קצה מסוים, ושוב יש מקום האבן, אלא רק ב לכהיה מונח ממש על 
  למריבה בין חלקי האבן?

אין קנאה ואין  –כשיש "אחדות" אלא מתרץ האמרי אמת מגור זי"ע: 
שנאה, כשכולם מאוחדים כאחד, ממילא לא מדאיג וכואב לאף אחד 

  מה יש לו, ומה אין לו...
הג"ר יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל אמר שאינו מבין קושיא זו כלל, כי 

וכולן לשון הגמרא (חולין צ"א:) "נתקבצו כל אותן אבנים וכו' 
". וא"כ לאחר שנבלעו בתוך אבן אחת הרי אין הבדל נבלעו באחד

בין אבן זו לזו, שהרי כאחד נחשבין וכשמניח ראשו על האבן הריהו 
נו אצל הפרות בחלום פרעה דכתיב 'ותבאנה נח על כולן. וכמו שמצי

אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה' כלומר שבלעו כולם בתוך 
קרבה של אחת מהם ולא ניכרה על זו שבלעה אותן שום שינוי. וכמו 

  (אוצרות פניני התורה)  כן כאן באבן אחת שוב אין הבדל בין צד לצד.

ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה 
  ו)(כט,  עם הצאן

יש להבין, מה הקשר בין מה שרחל בתו באה עם הצאן עם תחילת 
  הפסוק המדבר בשלום לבן. 

אלא ביאר בספר "עוד יוסף חי", הנה דרכו של הרועה שהולך אחרי 
הצאן כדי שיהיו כולם לנגד עיניו, ולא יוכל אדם לחטוף מן הצאן 
ה כלום, שבזה תהיה עין השגחתו עליהם בטוב. אך רחל אמנו לא הית

נוהגת כשאר רועים ללכת אחרי הצאן, אלא היתה הולכת בתוך הצאן, 
כדי שתהיה מוקפת ע"י הצאן מכל צדדיה, ואז יתכסו פסיעותיה 
הנאות, ולא תהיה נראה לעוברים ושבים, והיתה עושה זאת משום 
צניעות. וכאשר ראו כולם את מעשיה, למדו מכאן דודאי יש שלום 

כן לבה בטוח שלא יגש שום אדם אל לאביה עם כל אנשי עירו, ועל 
לחטוף מהם או להרע להם, ולכך לא היו צריכים שמירה. ולכן  צאנו

אחר ששאלם השלום לו, ויאמרו שלום לו עם כולם, והראיה דהנה 
  (שם) רחל בתו באה "עם" הצאן ביחד ואינה הולכת אחרי הצאן.

  (כט, ז) הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה
וכי לא ידעו הרועים מעצמם, ש"לא עת האסף המקנה"? וכי אין הם 

  יודעים, זה שנים רבות, שאין צורך לאסוף את הצאן בעוד היום גדול?
-אלא, מבאר ה'אבני שהם', משהו השתבש, פתאום, בנסיונם רב

לחרן, שקעה השמש השנים. ביום שלפני כן, כאשר היה יעקב בדרך 
מוקדם מאוד, כיון שהקב"ה רצה שיעקב ילון שם. הרועים לא ידעו 
על כך מראש, כמובן, ולכן לא אספו את המקנה בזמן, ונאלצו 
לאוספם בחושך, הרועים גם לא ידעו את הסיבה לשקיעה המוקדמת 
כל כך, ולכן ביום המחרת חששו שהתופעה תחזור על עצמה, וביקשו 

לאסוף את הצאן, כדי שלא יאלצו לאוספם בחשכה. בשל כך להקדים 
על כן אמר להם יעקב "לא עת האסף המקנה", אין צורך לאסוף 

  (לאור הנר)  עכשיו את הצאן.

  
  (כט,ט) ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה היא

רק רחל היתה רועה את הצאן אשר לאביה ולאה  יש להתבונן, למה
לאה היתה  (בספר תפארת יהונתן") לא? ביאור נחמד כתב רבי יהונתן אייבשיץ

עקרת הבית ורחל רועה, והטעם, כי לבן ביקש ליתן את לאה לעשו 
לאשה והוא היה איש שדה, על כן הרגיל את לאה להיות עוזרת 

יה יושב אהלים, על כן בבית, ואת רחל ביקש ליתן ליעקב והוא ה
  (אוצרות פניני התורה)  הרגיל את רחל לצאת בשדה אל הצאן.

  )כט,יא(שק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך וי
  )רש"י(ח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה "ויבך" לפי שצפה ברו

היה פעם בחור שנפגש עם בחורה ובאמצע הפגישה ללא הודעה 
פרץ הבחור בבכי שנמשך כמה דקות. הבחורה לא ידעה על  מוקדמת
הרגשות שלו נפרצה. ולאחר מכן כשנשאלה מהשדכן איך  מה סערת

אמרה שהכל היה בסדר חוץ מהבכי שהיה באמצע.  היתה הפגישה,
"מדוע בכית באמצע הפגישה"? אמר לו  השדכן שאל את הבחור:

 ואני אתחתן הזאת היא השידוך שלי הבחור, אני הרגשתי שהבחורה
וכי  ' והיא, בהר המנוחות...ב'סגולה איתה ובכיתי. כיון שאני אקבר

  שידוך כזה צריך להמשיך?!
א"כ מה העומק שטמון בבכיו של יעקב אבינו על שלא תקבר עמו 

  הראשונה עם כלתו רחל. בפגישתו
הסיבה שלא נכנסה עמו לקבורה  וביאר בזה בספר "למחר אעתיר":

...ואקברה שם בדרך  )מח, ז( י שיעקב מסביר ליוסף בפר' ויחיהיא כפ
"ואקברה שם, ולא הולכתיה  אפרת היא בית לחם. וברש"י שם:

 שעל פי הדיבור קברתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ... דע לך
והיו עוברים דרך  שם, שתהא עזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזראדן

שנאמר:  שת עליהם רחמים,שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבק
 קול ברמה נשמע וגו' והקב"ה משיבה: יש שכר לפעולתך נאם ה'

  ושבו מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם".
בזה יתבארו הדברים. שכל זה ראה יעקב ברוה"ק עת נפגשו, לכן בכה 

גלות בניו, לצרפו לבכיה של רחל שעתידה לבכות בשעת מעשה, כי  על
יקבר עמה ולא יהיה עמה בבכיתה. לפיכך הקדים הבכי לעת  שלא ידע
  (להתעדן באהבתך)    בבואו להקים עם רחל את בית ישראל. הזאת

  (ל,לז) ויפצל בהן פצלות לבנות ויקח לו יעקב מקל לבנה...
ון יחודים של יכתב האר"י ז"ל, שבשעה שיעקב עשה זאת הוא כ

תפילין [והיה זה  ות תפילין. במעשה זה קיים יעקב אבינו מצותמצ
  עוד לפני מתן תורה].

תורה ללמוד  –המגיד מטריסק התפלפל פעם עם בנו: מה יותר חשוב 
או ליחד יחודים? נענה הבן ואמר: 'מובן שליחד יחודים חשוב יותר, 
והראיה: יעקב אבינו היה בישיבת שם ועבר ארבע עשרה שנה 

לא כותבת על כך דבר, ואילו על היחודים שיחד יעקב ישנם  והתורה
  פסוקים רבים!'

: על הארבע עשרה מכאן ראיה הפוכה' –המגיד אמר  –'אדרבא 
שהיה אצל שם ועבר ולמד תורה הוא לא נענש על שלא כיבד את 
אביו ואת אמו, אבל על הזמן ששהה בבית לבן ויחד היחודים הוא כן 

  (לאור הנר)  לימוד תורה חשוב יותר!'נענש, ומכאן ראיה ש
  

   ?איפה מוזכר קרח בפרשה זו                      
  
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          



 סיפור השבוע   
  - של תפילה כוחה  –" מקום"ויפגע בב

 ה,אב תשע"ח. אל מרפאתו הידועה של ד"ר רבי משולם הרט בבני ברק נכנס יהודי ממוצא אמריקאי. מראה פניו של היהודי הראה עליו כי הוא במצוק

ליו והוא לא בא בשביל לבשר בשורות טובות. הוא המתין לתורו וכשזה הגיע, הוא פנה לדוקטור, ואמר לו כי הגאון רבי שרגא שטיינמן שלח אותו א
יו. אך האיש רגא שליט"א לשלוח דווקא אלששיכנס עמו אל רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א. הדוקטור התפלא. מה לו וליהודי, ועוד יותר, מה ראה רבי 

  ח והחל לגולל את סיפורו.חוא נתן לו זמן רב לשל
הוא סיפר שזה זמן רב שהוא חש בכאבים חזקים בראש, ומספר בדיקות שערך בבית חולים שבעירו בחוץ לארץ, גילו את הגרוע מכל. רח"ל המחלה 

ושש ורועד. בצר לו, הוא הגיע לארץ ישראל לקיים את דברי הגמרא 'מי שיש לו חכם בתוך הנוראה מקננת בו, והרופאים מנבאים לו שחורות, והוא ח
. להתפללמרן 'רק' נתן לו ברכה והורה לו ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים', והגיע במיוחד אל מרן שליט"א כדי לקבל את ברכתו, אך לאכזבתו, 

  והוא נבוך ואינו יודע מה יעשה. הוא רוצה בריאות, רוצה חיים. רוצה להמשיך לגדל את המשפחה.
יוכל לסייע לו. הוא פנה לרבי שרגא, וזה  מתוא, שבחככשיצא, ייעץ לו קרוב משפחה שאצלו הוא התאכסן, שיפנה להיוועץ עם הגאון רבי שרגא שליט"

וב למרן שליט"א, אבל היות ונפשו עגומה עליו, ומכיון שמדובר על בעיה רפואית הוא ממליץ לו לבוא עם מי אמר לו שהוא חושב שאין טעם לבוא ש
שמכיר בעניני רפואה וגם מרן שליט"א מכיר אותו, כדי שישתמעון דבריו, וייעץ לו לבקש מד"ר הרט שיתלווה אליו. ואכן, אחרי תפילת שחרית 

כבות הבעיה, ושאל אם להמשיך לעשות בדיקה ואלו בדיקות. מרן רד"ר הרט, והדוקטור הסביר באורך את מוכותיקין הוא ניגש אל מרן שליט"א עם ה
האיש יצא  שיתפלל. וה' יעזור. . שאל שוב הרופא: האם ימשיך את הבדיקות? ומרן, דבר ה' בפיו, וממשיך בשלו:שיתפלל שליט"א השיב בקיצור:

תפלל! כל תפילה היתה תפילה! הוא עמד והפציר בתפילה, ועתר לה' כבן המתחנן לפני אביו. ואכן תפלל. הוא חזר לביתו והחל להוהחל פשוט לה
כעבור כמה ימים הוא הוזמן לבצע 'בדיקה שגרתית', והרופאים בישרו לו כי אינם רואים שום בעיה, הם לא מבינים כיצד  בס"ד שמע ה' את תפילתו. 

  (דברי שי"ח)    וח התפילה!כ היה.אך בחסדי ה' כל המחלה שהיתה לו נעלמה כלא 

  

  
  מה עדיף בשבת לתלוש שער או לנתק כפתור מהבגד             

הקשר וליתן רווח בין הדבקים. והנה לומר לילדה שתלך כל השבת בבגד  נסתבך בכפתור של בגד באופן שלא היה שייך להתיר אתששער ארוך של ילדה מעשה שהיה  :שאלה

פתור מן בבגד עד לאחר השבת או שינתק את הכ . ולא נותרה עצה אלא שיתלוש את השער המסובך וישאירנו תלוי'יזיון גדול וגדול כבוד הבריות כוב התלוי בשערותיה הוא בודאי

  איזו עצה עדיפה? הבגד וישאירנו מסובך בתוך השער עד לאחר השבת.

ביד בין בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על שתי  א): אסור ליטול שערו או צפרניו, בין"ע (סימן שמ ס"כתב השו נקדים ונבאר את יסוד איסור תלישת שער בשבת.: תשובה

סתם אדם שגוזז ציפרניים או מספר את שערותיו  באופן שצריך את הצמר לעצמו ובעבור כן גוזז אותו, אבל והביאור הלכה הקשה דלכאורה האיסור דאורייתא בגוזז הוא שערות.

צריכה לגופה, ומה שפסק השו"ע שיש  אכה שאינהובאמת כמה אחרונים כתבו שאין בזה אלא מל את גופו. לציפרניים ולא לשערות, ואינו עושה זאת אלא לתקן ולייפות אינו זקוק

דברי הריב"ש שכתב שמצאנו במשכן  שאינה צריכה לגופה חייבים עליה. והביאור הלכה הביא את הוא משום דהכריע כהרמב"ם שפסק כרבי יהודה שמלאכה בזה איסור דאורייתא

את גופו יש איסור דאורייתא של  בעורות התחשים והאילים, וא"כ גם בזה שמכוין לתקן ולייפות כמו לצורך הצמר אלא לצורך העור המתוקן ע"י נטילת השער, מלאכת גוזז גם שלא

את השער המסובך בכפתור  ולפ"ז אם אינו מתכוין לייפות גופו, כגון בכהאי גונא שתולש צריכה לגופה. והוכיח מדברי הרבה ראשונים דס"ל הכי. גוזז ולא חשיב מלאכה שאינה

הלכה ועוד  ם שאסור מן התורה, ולדעת הביאור"ע הכריע בזה כהרמב"השו חשיב מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא שלדעת כמה אחרונים לדרכו, לכו"ע שמפריע לו ללכת

ע אין "לש את השער ביד לכוואם תו צריכה לגופה אסורה מדרבנן. ההלכה אינה כרבי יהודה אלא כרבי שמעון שמלאכה שאינה אחרונים אין בזה אלא איסור דרבנן, דעיקר הכרעת

ולכאורה בתלישת הכפתור יש קלקול  פגום, אין כאן אלא איסור דרבנן שהרי הוא מקלקל. וכן אם עושה זאת באופן שמקלקל את מראה השער והוא נראה כאן אלא מלאכה דרבנן.

 שאינה צריכה לגופה ולדעת סור דאורייתא מגזיזת השער בכלי שהיא מלאכהבה חשש אי כ עדיפה תלישת הכפתור שבודאי אין"אלא מלאכה דרבנן. וא הבגד ובודאי אין כאן

יף א, והוס"נוסבוים שליט פוסקים שהעליתי שאלה זו לפניהם. וכן הורה הגאון רבי נפתלי ל. וכן דעת כמה"ע לדעת כמה אחרונים וכנ"הכרעת השו ם אסורה מן התורה, וכן"הרמב

שמואל אליעזר שטרן,  לקל ובשינוי. וכן הסכימו הגאונים רביל תרי דרבנן, מק"וה יש כאן עוד סניף להקל שעושה זאת בשינוי 'מספריים וכדו י"שאם תולש את הכפתור ביד ולא ע

המ"א והגר"א דמדינא  ב שכתב: ומ"מ הכא מצדדים"ב סימן שיד סקי"ה. עיין מ[א. א."שע העשיל קצבורג מבורו פארק שליטממונסי, ורבי יהו רבי משה שאול קליין, רבי טוביה ווטנשטיין

כ. הרי שהתיר "כלאחר יד, ע דאסור היכא שהוא פסיק רישא, כיון שהוא ג"כ מקלקל וגם הוא שא"צ להגומא והוי מלאכה שאצל"ג, וגרע משאר איסור דרבנן אף בכותל שרי היכא שאין מתכוין, כיון

  נוי].צ לגופה, וגם מקלקל וגם עושה בשי"מלאכה שא מקלקל וכלאחר יד, וכך יש לצדד גם כאן שתלישת הכפתור היא צ לגופה בצירוף שהוא"מלאכה שא

שהכפתור מחובר בשער הכפתור מקלקל את הבגד וגורם  השער מאשר לנתק את הכפתור, ונימוקו עמו, שבמצב הנוכחי א הורה שעדיף לגזוז את"והגאון רבי מנדל שפרן שליט

בתלישת הכפתור, ועדיף טפי לתלוש את השער  יתאכ יש חשש איסור דאורי"אותו להיות ראוי ללבישה, וא אפשר ללובשו ובזה שמסיר את הכפתור מתקן את הבגד ומחזיר שאי

א הסכים "שמאי גרוס שליט והגאון רבי לגזוז את השער ואין כאן אלא שבות דשבות במקום צורך גדול. שבודאי אין בזה אלא איסור דרבנן. ואם יש גוי יש לצוות לו ביד ולא בכלי

ר דאורייתא לדעת רוב הפוסקים איסו מחוסר ברירה כדי לנתק את עצמו מן הבגד, בודאי אין בזה ורק עושה זאת שאינו מכוין כלל לייפות את גופו בגזיזת השער לסברתו דמכיון

כל פעולה בבגד אלא  האדם שהכפתור מסובך בשערו, וענה לי שמכיון שאינו עושה י הפרדתו מן"הבגד בזה שמכין את הבגד ללבישה עחשיב תיקון  ל. ושאלתיו מדוע לא"וכנ

  (וישמע משה)   לא חשיב תיקון הבגד. מאליו חוזר למצבו הראשון בשער והבגד
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
דאגה של מופלא מעשה לכם ראספבאחת מדרשותיו: רבי שלום שבדרון זצ"ל שח 

, לירושלים לעלות החלו הגולה יהודי כאשר.יהודי של למצוקתו מיוחדת ואכפתיות
, המוצא מדינות ע״ש ׳כוללים׳ הוקמו כך בשל, כבד ומחסור עוני בירושלים שרר
תמיכה השיגו הכוללים הנהלות. וכו׳ גאליציה כולל, פוליןכולל, הונגריה כולל: כגון

 במיוחד נצרכים שהיו אלו. הישן הישוב לאנשי שונות והלוואות קבועה חודשית
השוחט שמואל רבי.הקבועה החודשית החלוקה מלבד נוספות פרוטות בסתר קבלו
ביום:הבאה העובדה את יל סיפר והוא, גליציה כולל משרד מתחת התגורר זצ״ל
 הכולל לעבר עליתי. הקול בעקבות לעלות מיהרתי. צעקה קולות שמעתי אחד ישיש

איש שהיה הגבאי לו אמר, הלוואה לבקש בא ירושלמי אברך; הנעשה את וראיתי
, להשיב מה לו היה שלא, האיש ״?!לך ונתנו אתמול תייההרי, יהודי ״ר׳: צורה של
 הגבאי ״! רשעים! קמצנים? לי דואגים לא ״למה: ולגדף לחרף, ולצווח לצעוק החל
מיועדות ואלו, פרוטות כמה רק ממש בה יש, ריקה כמעט ״הקופה: לו להסביר ניסה

 נרגע לא האיש. הלוואה״ קיבלת הרי ואתה, ללוות אתמול הספיקו שלא לנזקקים
 של לחיו על וסטר - ידו את הרים להט שמתוך עד, מר בקול לצעוק הוסיף ורק

 בוודאי, טלפון יש כאשר, ם״כיו, שלום רבי שאל ״?עושים היינו אנו ״מה!הממונה
 שיסלק אחר מישהו כבר מזעיקים היינו אז, משטרה לא ואם. משטרה מבהילים היינו
: בסערה לו ולחש הסמוך בחדר שישב לשמש קרא הגבאי, הנה אך. אתר על אותו

, עיר של לרחובה וצא מהר לכן, כסף אין, ריקה כמעט הכספת, תשמע, יענקל ר׳"
 בו לחיות היה שאפשר נכבד סכום(נפוליון׳ חצי של הלוואה תשיג, יהיה שלא ואיך
 הנפוליון חצי את הושיט הגבאי. הכסף ובידו השמש שב מה זמן לאחר).שנה כחצי
 שרוחו, האיש. נפשך׳ את והחיה, ׳קח: בנעימות ואמר החדר בצד שישב איש לאותו
יצאתי, ימעש על חשבתי לא, ידעתי ׳לא. מעשיו על להתנצל החל, אליו שבה כבר

בכבוד ושילחו ׳!כלום קרה לא, נורא ׳לא, להמשיך לו נתן לא הגבאי אך ׳...מהכלים
 התאזרת כיצד יל ׳אמור: הגבאי את שוחט שמואל רבי שאל, שיצא לאחר.מהמשרד

, זאת עשית איך? רעה תחת טובה לו ששילמת אלא עוד ולא, מופלגת סבלנות בכזו
? מבין אינך מה, שמואל 'ר":בהתרגשות ואמר הצדיק הגבאי נעמד,?כוחות באילו
על אף ואם, הלוואה כבר שקיבל זוכר שאני היטב ויודע, למואת כבר היה הוא הרי
 לכן. ביותר חמור שמצבו ודאי, יילח על שסטר אלא עוד ולא, כך כל צעק כן יפ

 (להגיד) .לו״ לסייע בייח יתייה, אדרבה
 
היצירות אחת את לאור להוציא מנת על הונו את לנצל זכה זצ״ל פרנקל שבתי' ר

 הוצאת לרגל הסטייפלער לו שאמר עד, פרנקל״ ״רמב״ם - בדורנו ביותר המובחרות
תלמידי ״עשרות!עדן בגן פניך את יקדמו ומפרשיו ״הרמב״ם: המהודרת הרמב״ם
, הרמב״ם של היד כתבי על שבתי רבי של ובמימונו בהשראתו ויגעו שעמלו חכמים
מידות, שבתי בר׳, בו היו, קומה שיעור בעל חכם תלמיד מהיותו שלבד העידו

 רבות ופעמים, כבודו על מחל, אדם כל לפני עצמו הכניע הוא; ונאצלות תרומיות
 בלא, לו שנגרמו כבירים נזקים על ומבליג מוותר כשהוא, היתרה במעלתו, ואות ראו

ליד ישב שבתי ר׳ כאשר, מעשה בשעת נוכח שהיה חכם תלמיד סיפר.כלל להקפיד
 עתיקים יד כתבי מונחים היו ולפניהם, נוסף אדם עם יחד, שלו העבודה שולחן

לבעל סיע, יד כתבי של בפיענוחם מקצוע איש שהיה, האורח. במיוחד ונדירים
 מסוים בשלב.שלפניהם בחומר מאוד מרוכזים היו ושניהם, הפיענוח במלאכת הבית

לא בתנועה ידו את האורח הזיז לפתע. לפניהם והניחה, קפה ספלי שני הבית עקרת הכניסה
ששווים העתיקים היד כתבי על במלואה נשפכה תכולתו, צדו על נטה שלפניו והספל, נכונה
 כיון, בחומר כלל להשתמש ניתן לא כעת. עצום היה הנזק. ממש של תועפות להון הגיע

 במאמץ הגיע הנדיר היד כתב.המילים את עוד לזהות אפשרות ואין למטושטש הפך שהכתב
, מרשותה היקר הנכס את לשחרר נאותה שכנועים מסע לאחר אשר, בחו״ל מספריה עליון
שפתותיו את קפץ שבתי ר׳ אך.לטמיון ירדו והגשמי הרוחניוערכו, ואבד נשחת הוא וכעת
שנית ונכנס, החדר את ויצא קם הוא. נכונה לא מילה לפלוט שלא עילאי במאמץ עצמו ועצר
 שמאז חושב ״אני: מהביל קפה ספל... ובידו, רחב חיוך פניו כשעל דקות כשתי לאחר

 קפה לך הנה. צמא ספק בלי והינך מאומה שתית לא עוד, השולחן ליד כאן שהתיישבנו
 האמין לא שבתי רבי של מתגובתו מאוד ומתוח דרוך שהיה האורח. שנשפך״ הספל במקום
במקום, נכונות להיות ויכולות שייתכן, האשמות ואפילו וחירופים צעקות במקום, אוזניו למשמע

ובהתגברות הכעס על בהבלגה החיים לכל מאלף קורס, אמתית הפתעה לו נכונה זה כל
והניח, דעתו שיקול את שבתי רבי איבד לא מליונים איבוד של בשעה.המידות על מופלאה

זכה לחינם לא. מאומצת מידות ובעבודת חם קפה בכוס והמירו הרב כספו הפסד את בצד
  .בו התלויה הרבים ובזכות ישראל בעם התורה בהפצת מיוחדת דשמיא לסייעתא הוא

 )לשבח עלינו(

לקט פירושים על פרשת השבוע                       
ֵאר ַיֲעֹקב ַויֵֵּצא ַבע ִמּבְ , חרנה וילך אלא לכתוב צריך היה ״לא: ָחָרָנה ַויֵֶּלךְ  ׁשָ
 שבזמן, רושם עושה המקום מן צדיק שיציאת מגיד אלא, יציאתו הזכיר ולמה

 זיוה פנה הודה פנה משם יצא, הדרה הוא זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק
 ״יציאת שפתח שכיון, רש״י בלשון קצת תמוה ולכאורה). רש״י. (הדרה״ פנה
 עושה דהיציאה, מיד ולסיים להשלים לו היו, רושם״ עושה המקום מן צדיק
 ישיבת של בענין להאריך לו ולמה, והדרה״ זיוה פנה הודה ״שפנה מאחר רושם
 את רואים שאנו בזמןדהנה לומר יש אך? וזיוה הודה היא שזו, בעיר הצדיק
 למה בירור על לידע אפשר אי וכבוד בפאר ממלכתו כיסא על יושב ומורה הרב
 או, העיר של והדרה וזיוה הודהבאמת שהוא מטעם שזהו או, שם יושב הוא
 מחמת ממלכתו כיסא על הושיבהו זרוע בעלי ושאר וידידיו משפחתו שבני

 במנוחה שיושב בזמן רק זהווהנה. הקהילה אנשי בו שיתרצו מבלי עצמם נגיעות
 בזמן וזהו, הבוחן כור עליו לשום שיוכלו הנכון הזמן מגיע אכן אבל, ושלוה
 של והדרה וזיוה הודה שפנה בחוש מורגש אז שאם, העיר את עוזב שהוא
 אנשי כל אצל ולתפארת ולכבוד לחן היה שהוא מובהק סימן זהו אכן אז העיר
 אזי, אז עד כמו נשארים המה וההדר והזיו ההוד אם אבל, הטוב ברצונם העיר
 להשמיענו רש״י שרצה וזהו. העיר לאנשי רוח למורת רק היה שלא סימן הוא

 ומנין, הדרה״ הוא זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק ״שבזמן, לשונו באריכות
 פנה זיוה פנה הודה פנה משם ״כשיצא אם רק זהו, בוודאות כן לומר תיקח

 )החדש המשולש חוט(                                       .             הדרה״
 

ח ּקַ קֹום ֵמַאְבֵני ַויִּ ם ַהּמָ ׂשֶ  מכן ולאחר המקום מאבני כתוב בתחילה: ְמַרֲאׁשָֹתיו ַויָּ
 אומרת זאת, זו עם זו רבות האבנים התחילו שבתחילה לפי, האבן את ויקח
 הוא ברוך הקדוש עשאן מיד, יניח עלי אומרת וזאת ראשו את צדיק יניח עלי
 האבנים שכל אבינו ליעקב נס נעשה כבר אם העולם שואלים).רש״י. (אחת אבן

 שיהפך גמור נס נעשה לא מדוע ראשו את הצדיק שיניח בכדי אחת לאבן נעשו
 אחת לאבן נעשו שהאבנים שמכיון רואים מכאן אלא? לו נוח גם שיהיה לכרית

  .גמורה טובה תצא לא שממריבה לכרית להפך זכו לא לכן מריבה ידי על
 )א"הגר בשם(

 
יַקץ ָנתוֹ  ַיֲעֹקב ַויִּ ְ קֹום' ה ֵישׁ  ָאֵכן ַויֹּאֶמר ִמׁשּ ּמָ י לֹא ְוָאֹנִכי ַהּזֶה ּבַ  חלם כאשר: ָיָדְעּתִ
 לבו מהרהורי הם באים אלא, אמת חלום זה אין שמא חשש, חלומו את יעקב
 אמנם, ביום אלו בדברים הרהר אם לראות מחשבותיו אחר וחקר בדק לכן, ביום

 שער שזה לו ואמר ההוא המקום אדם לו הראה לא שמעולם, מצא ולא פשפש
 ֵישׁ  ָאֵכן שאמר וזה. השמים מן וחזיון אמיתי חלום שהוא מוכח כן אם, השמים

קֹום' ה ּמָ ילֹאְוָאֹנִכיוהראיה, דיומאהרהוריולאהואונכוןאמת,ַהּזֶהּבַ עדָיָדְעּתִ
 על מראה שהוא כרחך ועל, ביום בזה מהרהר שאהיה, הזה המקום מן הנה

 )שמואל באר(                                       .           אמת של נבואה
 

י טֹוב ָלָבן ַויֹּאֶמר ּתִ י ָלךְ  ֹאָתהּ  ּתִ ּתִ  יאמר הרשע שלבן היתכן: ַאֵחר ְלִאישׁ  ֹאָתהּ  ִמּתִ
 רשע שום והלא, אחר לאיש מאשר לאשה לך בתי את לתת לי שטוב ליעקב

 זה במקרה כן אם ומדוע, ומצוות תורה שומר לאדם בתו את לתת יסכים לא
 הוא הביאור אלא? הרשע עשו ולא לאשה בתו את ישא שיעקב מעדיף לבן
 היא אם ואפילו, צדקת בתי הלא: וחשב, רשעות מתוך לבן אמר זאת שכל

 שהוא, יעקב עם שתתחתן עדיףכן ואם, לצדיק אותו תהפוך, לרשע תינשא
  )שיק מהר״ם חידושי(         . בעולם צדיק פחות שיהיה לי ירוח ובכך, צדיק ממילא

 
ב ׁשָ ֲעֹקב: ִלְמֹקֽמוֹ  ָלָבן ַויָּ ֽ עוּ  ְלַדְרּכוֹ  ָהַלךְ  ְויַ ְפּגְ יִּ  לספר הכתוב בא:ֱאלֹוקים ַמְלֲאֵכי בוֹ -ַוֽ

 קדוש איש עם השהיה מעצם בדרגה להתעלות צריך היה שהרי, לבן של בגנותו
 הלך אך, זאת ובכל, מה במידת ממעשיו להתבשם לו והיה, אבינו כיעקב וחכם
, במידות אם בדעות אם, השפל למעמדו הראשון למקומו לבן שב, יעקב מעמו
 ״לדרכו״ אם כי נאמר לא למקומו לדרכו״ הלך ״יעקב אך.ממון וחומד רמאי
 ועולים הולכים אלא, אחד במקום עומדים אינם אשר צדיקים של לדרכם והיינו

 כמו, ליום מיום מעלהומוסיפים ויותר יותר גבוהות למדרגות הראשון ממקומם
, הבא בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין חכמים תלמידי חז״ל שאמרו
 כחוסר חז״ל ביטאו אותה אשר מתמדת עליה של במצב נמצאים תמיד דהיינו
 )אורות טללי -חכמה משך( .קים״ואל מלאכי בו ״ויפגעו נעלה למצב הגיע ומיד מנוחה

        

 ולהפיץ לזיכוי הרביםאפשר לצלם 

          

 בס"ד
 ויצא             
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 ) נחום חזון. ( לעולם עליו יכבד לא,  חפץ שאדם הדברר
  )בחיי רבינו( .המידות טובת על ומופת אות התוכחה אהבת

 )מקוצק ר"האדמו. (בה פוסלת שהכוונה לענוה פרט כוונה טעונות המצוות כל 

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 בעיר הרבנות כיסא על שישב ל"זצ,טייטלבוים ליפא טוב יום רבי על מסופר
 מסתפקים היו לא הללו. בקהילה הרבים ממתנגדיו מאוד וסבל, סיגט-מרמרוש
 טוב יום רבי כלפי ידיים להרמת גם הגיעו אלא,הרב כנגד עלבון דברי בהטחת

 והיה, המקום מבני מקורבים קבוצת עם בחדרו הרב הסיב אחד יום.ביתו ובני
 שכמעט הבית לתוך גדולה אבן הושלכה לפתע.תורה בדברי עמהם משיח
 ליד מיד אותה טלטל, האבן את המסובים אחד הרים.הרב של בראשו פגעה
 אנשים רעים וכמה. אדם חיי לסכן בה שיש זו אבן גדולה מה, בזעם וקרא
 דופי להטיל ושלום חס.תחילה בכוונה רבינו כלפי זו אבן שהשליכו, אלה

 ישראל חלילה נחשדו לא ,הדובר את טוב יום רבי היסה - כשרים ביהודים
 הטילו בחוץ שהאנשים אלא זאת אין, כאלו גדולות אבנים אדם בבני להטיל
 אני" אמרה אחת וכל בניהם מריבות החלו האבנים אבל,קטנות אבנים כלפינו
 אחת אבן הקטנות האבנים כל נעשו כך ומתוך", צדיק של ראשו על אנוח
 )ש"(ע.גדולה

 
 

קוראיםשכמו,שניתורהבספר,שבתקרבנות,שבתבכלקוריןשאיןהטעם
 שבת ועולת ,השבת וביום שהם פסוקים שני אם כי שם שאין מפני ,טוב ביום

 (אבודרהם).בשבתו
 

 וההסתר הכיסוי בכח ההתבוננות הוא - מאודשמעוררים הדברים אחד
 ואני - לאמונה והוכחות ניסים רואים אינם מדוע תמהים אנשים.שבבריאה

 עיניו לעצום שיוכל, לאדם מהשמים נתנו מובן-ובלתי עצום כח איזה תמה
 שהיום ואומרים באים אדם בני, הנה!אמונה: הזועקת המציאות מן ולהתעלם

 התבוננות כל, נס היא יד הרמת שכל רואה, שמתבונן מי אך. ניסים רואים לא
. ולהשיג ולחשוב לראות ויכולה לפתע נעה בשר חתיכת איך. נס היא בעין
, שבמעט מעט רק שמתבונן מי!אלוק״ אחזה ״מבשרי: כשמש ברור זה הלא
 אך. ברואיו עם להטיב כדי יצר שהקב״ה, הבריאה יפי את לראות יכול כבר
 הטבת בעומק שמתבונן מי, אחד מצד כי, רואים אנו. אלוקים ברא זה לעומת זה

 עמנו ומטיב טוב הקב״ה כמה בראותו, רע לעשות חשק בעולם נותר איך תמה, הבורא
 שאלות דווקא שואל, ומוחו עיניו שאוטם מי, גיסא מאידך אך. שעה ובכל עת בכל

 !מכוסה כך וכל - פשוט כך כל! הרעיון על מבהיל.לאמונה ״הוכחות״ ומחפש הפוכות
 אותו ומדרבנות האדם את מושכות הזה העולם שתאוות רואים אנו הנה: נוספת דוגמא

, הללו הרצונות מכל חזקה להיות צריכה היתה באמת ההכרה, לכאורה. ולהשיגן להתאמץ
, בעינינו ראינו הלא.רצונו ולעשות לבוראו להתקרב עצום וחשק כיסופין באדם ולעורר
 במו שיצרו אידיאלים על נפשם ומוסרים עצמם אנשיםמקריבים זרות אומות שבקרב

 בטלה כשיחה שלנו שלימה תורה תהא לא וכי. איש מיליוני להיהרג הלכו כך ועל ידם
 יש וכי סתם נברא לא האדם כי יסודית והבנה פנימית הרגשה אותה הלא? ! שלהם
 מחשבה מעט ורק, היוולדו מיום האדם בנפש טבועות אלו הרגשות - לבירה מנהיג

 שיבין עד, בעולמו חובתו ומהי אדם זה מה הבהירה למסקנה אחד כל יביאו והתבוננות
 כך כל הדברים, כן כי הנה.לבוראו נחת לעשות כדי ונפשו גופו כוחות כל למסור שעליו

 כה שדבר, כזה מופלא נס לעשות יכלה האלוקית החכמה ורק. ברורים כך כל, פשוטים
 )רן הרב שך זצ"למ-רבינו״ של ״משולחנו ( !העין מן ונסתר מכוסה כה גם יהיה פשוט

 

 יותר עליו לסמוך ויכול עדיף יהא כך כל חכם שאינו מי יתכן איך אלה:ש
 ?  חכם מעל

 אינו אם ילד קטן בקריאת תלוי זיין או וא״ו כגון בתורה״ נפסק אם תשובה:
, כשרות כהלכתן לקרות יודע הילד אם עליו״ לסמוך יכולים טיפש ולא חכם
 הנפסקת האות אומר הוא כי עליו״ לסמוך יכול אינו הענין שמבין חכם ילד אבל
 )פר החידותס(. .העגין לפי שמתפרש הבנה מתוך

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

 בבורו־פארק:ָבם ִיָּכְׁשלּו ּוֹפְׁשִעים ָבם ֵיְלכּו ְוַצִּדִקים׳ ה ַּדְרֵכי ְיָׁשִרים ִּכי
, אמיתיים תורה ובני חכמים תלמידי צאצאיה שכל, פלדמן משפחת מתגוררת

 של המובחרות בישיבותיה מים׳׳כר ומכהנים, ויראה תורה מרביצי מהם ורבים
 חיים החפץ אצל למד, פלדמן מאיר רבי, המשפחה סב. ישראל וארץ ב״ארה

 שיבטיח עד לברכו ח״הח סירב, נישואיו לפני, מרבו להפרד וכשבא, ראדין ישיבת,
 הרי ,רבו לדעת הבין ולא, תמהון מרוב נפשו את ידע לא החתן.שבת שישמור ול

 של בהלכותיה מקפיד הוא דעתו על עומדו ומיום, כבחמורה קלה על שומר הוא
 ופליאתו תמהונו אבל?!שבת שישמור להבטיח ממנו דורשים ועכשיו, שבת־קודש

 החתן יבטיח, הברכה לקבלת שכתנאי, הנמרצת מדרישתו ח״הח את הזיזו לא
 שתתן רוצה אני׳. בזאת גם מסתפק אינו ח״הח אבל.הבטיח והחתן. שבת לשמור

 לא ח׳׳שהח משהבין אבל. אמר׳, השבת את שמורל הבטחתך על כף תקיעת לי
 הצדיק של ברכתו את קיבל ואז, כף תקיעת נתן, זאת את גם שיעשה עד יברכנו
 לצאת מנועים היו כבר שהיהודים ולמרות, ילדים 4 כבר לו היו, השואה בפרוץ

 עם, ויזות 6 בחשאי לו הביא הגויים משכניו ואחד, גדול נס לו נעשה, מאירופה
 וילדיו אשתו עם, לאמריקה פעמיו לשים החליט פלדמן מאיר ורבי, הפלגה כרטיסי
 לעבודה התקבל הוא. השבת שמירת בדבר הנסיונות החלו, לאמריקה בהגיעו
, בשבת יעבוד שלא והסכים ב״בעה בו התחשב בתחילה ואמנם, פלונית בחברה

 גם לעבוד יצטרך שמעתה לו ומודיע המנהל לו קורא מכן לאחר חודשיים אבל
 כיהודי. כסף וללא, עבודה ללאלביתו חוזר הוא.פוטר כך ובגין, סירב מאיר ׳ר.בשבת
 והילדים הימים ארכו לא, אבל.לכל מעל עומדת השבתת ששמיר ספק שום לו אין, מאמין

 החלה מסוים בשלב.צער מרוב יוצאת ונפשו בוכים הם. מאומה אין ובבית, לחם מבקשים
 להשקיט במה להם שיהיה כדי לעבודו שישוב, הקטנים ילדיה עם יחד, לפניו להתחנן אשתו

 אכן ושהדברים... נכון שומע שהוא מאמין ואינו, הדברים את שומע הוא. רעבונם את
 פסקו לא, התמיהות למרות, אבל חרדית אשה היא גם שהיתה, אשתו מפי יוצאים

 פניהם. ליום מיום גבר - לאכול מה מצאו ולא בבוקר שקמו - הילדים של ובכיים, התחנונים
, בכך לעמוד יותר היה יכול לא האבא.נעלמה שלהם הנעורים וחדוות, ומצומקות רזות נעשו

 לעבוד מוכן שהוא למנהל להודיע כשבכוונתו למפעל ברכבת נוסע הוא אחד ובבוקר
 החפץ ולרב שנתן הכף בתקיעת נזכר הוא. לפתע ליבו נאלם, הדרך אם על בהיותו.בשבת
 בבחינת, לברכו ח״הח רצה לא מדוע כבר הבין הוא עכשיו.השבת שמירת בדבר, חיים
 מהירה היתה ההחלטה. כף בתקיעת השבת שמירת על לו שיבטיח עד, מנביא עדיף חכם
 כבר היה הוא ספורות דקות בתוך.שיהיה מה יהיה. יחלל לא השבת את - הוא. מאוד

 לאשתו מאיר ׳ר מספר, הביתה משנכנס.לביתו בחזרה, ההפוך לכיוון שנסעה ברכבת
 להפר שאסור בינהה היא וגם, חתונתםלפני חיים לחפץ שנתן הכף תקיעת על המופתעת

 שישלח ׳בה ולבטוח, להתחזק שעליהםידעו אבל, בבכי פרצו שניהם. הזו ההבטחה את
וחסר־ ריקן, לביתו ששב לאחר שעה־שעתיים.לבוא מיהרה אכן וזו.במהרה ישועתו את להם
 העבודה מן אותו שפיטר המפעל מנהל?המפתן על עמד ומי.בדלת דפיקות נשמעות, כל

 בחום מחבק הוא, רחב חיוך נסוך היה הגוי ומנהל של פניו על. בשבת לעבוד סירובו בשל
 של בנימה אומר הוא, לך דע.דולרים של גדול סכום לו ומושיט, הנדהם פלדמן הרב את

 משותפיי אחד, לעשות מה אבל. כמוך נאמן מסור עובד לפטר חלמתי לא שמעולם, הערכה
 את למסור מוכנים אינם שהיהודים וטען אורוכה תקופה במשך עימי התווכח הבכירים

 שמירת או מעבודה פיטורין של אולטימטום בפני אותם יעמידו ואם, השבת על נפשם
, דעתו על בתוקף עמד ההוא השותף.השבת את לחלל לעבוד להמשיך יעדיפו הם, שבת

, אחרת הם הדברים שפני, איתך שלי היכרות זה כתוצאה במעט ולא, טענתי שאני למרות
 הציע שהשותף עד, והעצים הלך הוויכוח.השבת בעבור נפשם את למסור מוכנים ויהודים

 בתוך־כך. הצדק מי עם לבדוק ואז, מפוטר שהינך: לך ולהודיע, ׳גבך על׳ נסיון לעשות לי
, הזה הקשה בנסיון שתעמוד שידעתי כיון.גדול כסף כוםס על זה בנושא איתי התערב הוא

 שעמדת עכשיו. איתי שהצדק שלי לשותף הוכיח‘ כדי, מהעבודה אותך לפטר הסכמתי
 שממחר וכמובן, מהשותף שקיבלתי׳התערבות׳ה דמי את בזאת לך מעניק אני, בנסיון
 לך מודיע שאני אלא, בזאת די לא אבל.לעבוד ממשיך, שלנו למפעל מגיע אתה בבוקר
 להעלאה שיגרום מה, מחלקה מנהל של בכיר לתפקיד, בדרגה העלאתך על חגיגית

 מי על לא אם, אימון לתת אפשר ובמי, לסמוך אפשר מי על שהרי.במשכורתך משמעותית
)נפשי ברכי.(הגוי המנהל אמר -? לבוראו מוניםא ששומר

ם ָבִיָּכְׁשלּוּוֹפְׁשִעיםָבםְֵלכּוק
תובניחכמיםתלמידיצאצאיהשכל

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

םפאליפטובםּוֹפׁשעבםילכּוקיםוצּדק טלבו כעלשישבלזצ,ט

"
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כי  בדיעבד, יעקב אבינו ע"ה בחלומו בהר המוריה מתברר לו
 מקום המקדש בעתיד, הוא אדמת קודש,כעת המקום שישן עליו 

ופרשו  ואנכי לא ידעתיומיד כשמתעורר אומר את לשון הפסוק: 
 חז"ל שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש זה, ע"כ. 

איך יעקב אבינו ע"ה לא ידע מקדושת הר המוריה, הרי לנו ויקשה 
את ידע יתכן ואביו יצחק אבינו נעקד שם על המזבח ע"י אברהם, ו

וד הרי יעקב אבינו התפלל שם באותו יום, מקום עקידת אביו. וע
תה לו התעוררות ולכך יוידע שהמקום הוא מקום קדוש שהרי הי

ויפגע קבע יעקב אבינו את תפילת ערבית בערב, שנאמר בפסוק 
עקב ידע ברוח קודשו י יובוודאואין פגיעה אלא תפילה.  במקום

 .שהמקום קדוש
תחילה שהשינה שלו ונראה לענ"ד לתרץ בס"ד, יעקב אבינו חשב מ

ואנכי לא  היא עצת היצר הרע שישן דוקא במקום הקודש, לכן אמר
שאילו ידעתי לא הייתי ישן במקום הקדוש. זו כוונת יעקב  ידעתי

מתחילה שזו עצת היצר והשינה נכפתה עליו, ולכן מבחינת יעקב 
וחלילה לישון במקום הקודש, ולא לזכות  ערהיה מעדיף להיות 
הסולם ודיבור עם הקב"ה. צא ולמד כמה ערך  לראות את מראה

 לקדושת בתי הכנסיות ובתי מדרשות, שאסורה הלינה בהם.
אך נראה שלינת יעקב אבינו בהר המוריה היתה דוקא רצון ה' 

אמר הקב"ה צדיק זה (צא:) כמאמר חז"ל בחולין (ולא עצת היצר) יתברך 
שדוקא  נולמד ריה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה מיד בא השמש

רצון ה' שיעקב אבינו ישן במקום הקדוש הזה, ה' יתברך רצה 
שיעקב אבינו יקבל שפע קדושה וטהרה לו ולבני ישראל שידוע 

שאילולי לינת יעקב חלילה עם (סוטה לד.),  מעשי אבות סימן לבנים
פעם בירידה רוחנית ופעם  עולים ויורדים בוישראל היו מבחינת 

בית ת, וכל כוחנו נשאב רק ממקום הקודש, וכשיחרב בעליה רוחני
לא נוכל לקבל קדושה, וכעת שישן יעקב ולא היינו מבחינת  המקדש

, נותר בידנו המקדש מעט שהם בתי כנסיות ובתי עולים ויורדים בו
 ל צדקמדרשות ומהם נקבל שפע קדושה וטהרה עד ביאת גוא

 אמ"ן.
אכן ידע שהמקום ולענין רוח הקודש של יעקב אבינו, מכאן נבין ש

קדוש אבל הקב"ה כפהו לישון שם, רצה הקב"ה לזכות את ישראל 
אלא שקדושת מקום המקדש  עולים ויורדיםשבכך יהיו לא מבחינת 

שבית תהיה לכל הזמן, שקדושת המקדש נתקדשה לעתיד, ועל אף 
חרב בעונותינו הרבים קדושתה לא פסקה שהרי בתי כנסת  דשהמק

, אף שאין בית מקדש, יש מקדש  טמקדש מעובתי מדרש נקראים 
 מעט. 
כיוון שראו ישראל ה) , (שמות רבה כאבמדרש על פי המובא נאמר ועוד 

רוחות: הים סוגר, והשונא רודף והחיות מן ’ שהיו מוקפין מג
ולמה עשה  המדבר. תלו עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו אליו..

שה'  נראה, , ואף כאןוה לתפילתןולהם הקב"ה כך, אלא שהיה מתא
יתברך לתפלתו של יעקב אבינו, ולכן נסתר  הווהתאיתברך, כיבול 

 .ממנו מקום שבו נעקד אביו יצחק, ודו"ק
 

 !, העורךשבת שלום

  
 
 
 
 

ושואלים למה  .פנה זיוה פנה הודה פנה הדרהומפרש רש"י  ויצא יעקבכתוב 
אברהם ויצחק כשיצאו פנה זיוה וכו', ויש אבותינו הקדושים לא כתוב אצל 

לומר שאברהם ויצחק היו עשירים והיו להם עבדים ובוודאי כשיצאו 
הרגישו מיד, אבל יעקב שהיה יושב אהלים לכאורה לא היה ניכר בזה שיצא, 

 ועשה רושם רב. פנה זיוה והדרהובכל זאת 
 
 

 וכגון. שווא תפלת זו הרי, לשעבר הצועק, שנינו.) נד( ברכות במסכת במשנה
 זכר אשתי שתלד רצון יהי ואמר מעוברת אשתו שהיתה מי, שם ששנינו מה
. העבר על הודאה ויתן, לבא העתיד על יתפלל אלא, שווא תפלת זו הרי

 זכר נעשה כבר אמו במעי והוולד, כבר שעבר מה על להתפלל שאין משום
 היה, שם שנינו וכן. מציאותו ותשתנה נס שיעשה להתפלל ואין, נקבה או
 יהי, ואמר) צועקים אנשים שמע כלומר( בעיר צווחה קול ושמע) לעיר שהגיע( בדרך בא
 .שווא תפלת זו הרי, ביתי בני אלו יהיו שלא רצון

 ה"ע אמנו לאה על בתורה שנאמר ממה יוסף רב זה על הקשה ובגמרא
 אחרי כלומר(? ואחר מאי בגמרא ושאלו" דינה שמה את ותקרא בת ילדה ואחר"

) עצמה עם חשבון ערכה( בעצמה דין לאה שדנה לאחר, רב אמר?) בת ילדה מאורע איזה

 ילדה שכבר( ממני יצאו ששה, מיעקב לצאת עתידין שבטים עשר שנים, ואמרה

 ונפתלי דן את ילדה בלהה( השפחות מן וארבעה) וזבולון יששכר יהודה לוי שמעון ראובן, ששה

 שאם, כלומר(? השפחות כאחת רחל אחותי תהא לא, עשרה הרי ,)ואשר גד את וזילפה
 כל ילדו השפחות והרי, אחד בן אלא ללדת לרחל יוותר לא, ילדה לא עדיין ורחל עשרה האחת הבן את לאה תלד

 לבת) לאה שבמעי העובר( נהפכה מיד ,)השפחות מן פחותה רחל נמצאת כן אם, בנים שני אחת
 שהעובר במציאות ששייך רואים אנו ומכאן. דינה שמה את ותקרא שנאמר
 שתלד שהמתפלל במשנה שראינו כמו לא וזה, להיפך או לבת מבן ישתנה
 . שוא תפלת זו הרי בן המעוברת אשתו
 ממעשה ללמוד אין ולכן", נסים מעשה מכריזין אין" בגמרא זה כל ויישבו
 בתוך לאה של מעשה, נוסף יישוב כלומר, תאמר תרצה ואם. אדם לכל לאה

 נגמרת שאז, נקבה או זכר הוולד אם נקבע ההיריון מתחילת יום ארבעים אחר ורק( היה יום ארבעים

 כפי הוולד שיהיה' לה להתפלל מותר עדיין יום ארבעים בתוך ולפיכך) יצירתו
 אין יום ארבעים אחרי אבל), רל סי'( ע"בש ומרן הפוסקים פסקו וכן, שירצו

 שכתבו מה נודע וכבר, ומוצלח מבורך הולד שיהיה אלא, כך על להתפלל
 על הריונה בימי האשה תפלת של המיוחדת מעלתה אודות מרבותינו כמה
, הצדקניות כאמותינו ובנותינו' ה ויראת בתורה עוסקים בנינו שיהיו הוולד
 '.ה ברך זרע הם כי יכירון רואיהם וכל ענייניהם בכל טובים

 

  כד)-(ל, כג יוסף שמו את ותקרא חרפתי את אלוקים אסף ותאמר

 בן לאשה שאין זמן שכל הוא שהחרפה כתוב אגדה שבמדרש מביא י"ורש
 שבר מי בעלה וכששואל, בו תולה בן לה משיש סרחונה לתלות במי לה אין
 . בנך אלו תאנים אכל מי, בנך לו עונה זה כלי

 קטן דבר בגלל רק וכי ל"זצ שמואלביץ חיים רביהצדיק  הגאון מקשה טובא
 הצדיק יוסף את להוליד מהאמהות אחת הצדקנית רחל צריכה היתה זה

 ליוסף שזכתה לה' על זה הודאה נתנה בודאי שרחל אלא, יה משבטי אחד
 ועד מקטן ופרט פרט כל על' לה שהודתה אלא, יה משבטי אחד הצדיק
 '.לה מלהודות שכחה לא כלי שבירת של הזה הקטן הפרט על ואפילו, גדול

  

 מאמר עורך –פז  עטרת ביאורים לפרשה –כתם פז 

 נר אלוקים נשמת אדם
 זי"ע בן איסטרילה יהושע מאמאןרבנו הגה"צ 

 בן רחל זי"ענסים מויאל הגה"צ רבנו 

הי"ו גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 להצלחתם ולרפואת ולחיי משפחתם, אכי"ר



 

 

 

 הזקן הכשרלעילוי נשמת 
 ז"ל אהרן הכהן בן לאה רבי

 ת'נ'צ'ב'ה

  
 
 
 

כפיו, או כיון שמברך וישם לך  כהן שיש עליו נשק, האם מותר לישא
 שלום, לא שייך שיהיו אצלו דברים שהם הפוכים משלום?

נקדים דמצד הדין, נשיאת נשק אינה מהפגמים המונעים את הכהן 
מלישא כפיו כגון: סומא, מום ברגליו, ידים צבועות או הקורא לאלפי"ן 

 עיני"ן וכו'. 
ידוע בדיני קדושת בית הכנסת חלים כללים לאיסור נשיאת נשק בכותלי 

בשם מהר"ם מרוטנבורג ועוד, (או"ח סי' קנא סע' ו) בית הכנסת, כמובא בש"ע 
 ידי על המזבח את לבנות שלא, התורה מן מצווה על מבוסס ודין זה
 אבנים מזבח ואם): כב, כ שמות( שנאמר בסוף פרשתנו. ברזל בכלי שימוש
 על מובא. ותחלליה עליה הנפת חרבך כי, גזית אתהן תבנה לא, לי תעשה

 נברא המזבח: אומר אלעזר בן שמעון רבי היה מכאן: במכילתא כך
 להניף רשאי אינו, אדם של שנותיו לקצר והברזל, אדם של שנותיו להאריך
, הראשונים מחכמי כמה כתבו זו מצווה סמך ועל. המאריך עלהמקצר
 נועד הכנסת בית שכן, ארוכה סכין עם הכנסת לבית להיכנס שאין

 ויש מרן פסק ולהלכה. לקצר הסכין ואילו, האדם של חייו את להאריך
 .ארוך בסכין בו ליכנס אוסרים

 כלי לדין) שם( ע"בש שהבוא ארוך סכין לדמות ניתן האם לדון יש וכאן
 את לשאת הם שחייבים הביטחון שירות אנשי אצל היום שקיימים נשק

 להיכנס להם מותר האם', וכו שמירה בזמן הצבא חוק פ"ע עמהם נשקם
 צורך ישנו כאשר כי נראה? אסור שמא או נשק כלי עםהכנסת לבית

 ויש, לאויב הצמודים ישובים כגון, נשק עם מקום בכל להסתובב בטחוני
, הכנסת לבית עימו להיכנס הדין מן מותר אזי, נפש פיקוח חשש בזה

 אין כאשר השאלה ולנדוננו. המצוות כל את דוחה נפש פיקוח כי וידוע
, בכוננות או בשמירה נמצא שלא חייל כגון נשק בנשיאת ל"כנ גדול צורך
 בארון או בחדרו בארון נשקו את להפקיד יכול הבסיס הוראות פ"וע
 או הנשק את יגנבו שמא הסכנה מפני החשש את ואין, הכנסת בית י"שע

 הטוב הפתרון אקדח של במקרה אזי! פושעים או למחבלים יגיעו חלילה
 אין, מכוסה הסכין אם הפוסקים רוב לדעת שכן, לכסותו הוא ביותר
 יסתירנו, אקדח הנושא ולכן. הכנסת לבית עימה להיכנס איסור

 בעזרת אותו יניח או בכיסוי רובה לגבי וכן. לתיק יכניסנו או, בחולצתו
, פרץ ברבנו הגירסא וכן, ר"א עיין(  פחותה הקדושה ששמה נשים
 כאשר גם האוסרים הסוברים ישנם אמנם). ז' סי י דף( וכלבו)  ב"ר' סי(ץ"תשב
הגאון ). ב"סק, קנא ז"ט( הכנסת לבית עימה להיכנס אסור ויהיה מכוסה הסכין
 מדין קל מחסנית בו שאין נשק שדין כתב), יח' סי, י"ח( אליעזר ציץ בעל

 אינו המחסנית ללא הרובה ואילו, להרוג מיד יכולה שהסכין מפני, הסכין
, רובה עם הכנסת לבית הדחק בשעת להיכנס הקל זהפי ועל. להרוג יכול
 כוננות של בתכיפות נמצא חייל כאמור, לכסותו אפשרות אין כאשר גם

 "לוקזצ עובדיה יוסףל רבנו "הראש מרן פסק וכן '.וכו בבסיס בשמירות
 .מכוסה כשהנשק להקל) יח' סי ה"ח ד"יחו(

 כאשר ורק. נשק שום בלא הכנסת לבית להגיע לכתחילה עדיף, לפיכך
 שבו בטוח מקום שאין או, הבסיס ממפקד חיוב או גדול צורך ישנו

 ומותר, במניין תפלה זה בעבור להפסיד אין, הנשק אתלהשאיר אפשר
 קנא ז"ט(, יכסהו או ויסתירהו, הכנסת לבית הנשק עם להיכנס הדין פ"ע

 וגם זהירות מבחינת גם המחסנית את ממנו לפרוק גם ומוטב) ב"סק
 ללא שרובה לעיל שהובאה ל"זצ אליעזר ציץ בעל הגאון סברת מבחינת
 .ל"רח. להרוג יכולאינו מחסנית

וישם משמע מדברי הפוסקים שהבאנו דאין בעיה לישא כפיו, והדין של 
הם הצינור  , שה' יתברך יברך את ישראל בשלום, הכהניםלך שלום

המחבר בין ה' יתברך לישראל, בוודאי אם נרתיע את אויבינו מפני החרב 
שבידינו יגופו הם לפנינו, ובודאי בכך יהיה שלום.  האף אמנם דברנו אלו 

 מתוך ויקם בפינחס על האמור )פב.( בסנהדרין סותרים למובא הגמרא
המדרש, אך  לבית זיין בכלי נכנסין שאין , דמכאןבידו רומח ויקח העדה

בפינחס שני דדוקא ההרג הביא לשלום בין ישראל לאביהם שבשמים, 
ם נשק הנני נותן לו את בריתי שלום, ובוודאי שרי לכהן לישא כפיו ע

ובלבד שהכדורים לא יהיו מונחים  כשהוא מכוסה, הכוונה אקדח,
 לענין נשק גדול, יש להותירו בצד ואז לישא כפיו. .במחסנית אלא בצד

מותר לכהן לברך את ישראל כאשר יש בכיסו נשק המופרד מן  בסיכום,
 הכדורים.

 (מתוך ספה"ק אריג פז)

 לעילוי נשמת איש החסד, רב הפעלים
 הרה"ח ר' יהודה יצחק דואני בן מיסה זצ"ל

 ת'נ'צ'ב'ה'

  
 
 
 

מה יעקב אבינו חרט לעם ישראל נושא קדושת בית הכנסת באומרו : 
. (כח, יז) נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים

וחז"ל האריכו הרבה שמדובר בבית המקדש, וכיום כשאין בית 
 המקדש הכוונה למקדש מעט והוא בית הכנסת. 

ישנו סיפור מופלא המראה את חביבות קדושת בית הכנסת וכמה 
 נורא קדושתו עד למאד.

, המיקום: כביש המוביל 22:00הזמן: חודש אלול התש"ע, השעה 
 לישוב מעלה אפרים שבשומרון. 

נסע ביחד עם רעייתו ברכבו, ולפתע עקף אותם רכב משה מורנו  הרב
שנסע בפראות. הרב מורנו הסיט את רכבו לשולי הכביש כדי לאפשר 
למטורף ורכבו לעבור, אך הרכב העוקף נעצר בחריקת בלמים כאשר 

 הוא חוסם את נתיב הנסיעה של הרב מורנו. 
שתיים... לאחר מכן יצאו מתוך הרכב, שלשה מחבלים, חיות על 

והתחילו ל"רסס" את הרכב בכמויות אדירות של כדורים מתת מקלע 
 שהיה בידם. 

שמשות הרכב התנפצו, הצמיגים נוקבו, נוצרו חורים בפח הרכב, ואף 
הרב מורנו ספג קליע ברגלו, אבל הנס הגדול שהתרחש ברגעי אימה 
אלו, שהרב ורעייתו נותרו בחיים חרף כל הכדורים הרבים 

 מימין ומשמאל...שהתעופפו 
י לפתע השתררה דממה, הכדורים אזלו מהמחסניות של רוב

המרצחים, והם רצו לרכבם על מנת לקחת מחסניות נוספות להשלים 
את זממם. באותו הרגע, בזמן של "הפסקת אש".... בני הזוג מורנו 
קפצו מהמכונית המרוססת ורצו לכיוון הוואדי שהיה בעומק של 
כשלשים מטר, תוך כדי שהם מנצלים את חסות החשיכה להימלט 

 מהמחבלים. 
ט והנפילה לוואדי, בני הזוג מורנו נפצעו כתוצאה מהחושך המוחל

 קלות, והמחבלים בשלב מסוים נכנסו לרכבם וברחו מהמקום. 
אך כעת הבינו הרב מורנו ורעייתו שהם בבעיה לא פחות סבוכה, 
כיצד יוצאים מהוואדי החשוך, כשהכביש שלשים מטר מעליהם? 

הם לפתע נזכרה רעייתו שיש לה בכיסה את המכשיר הסלולרי, ואכן 
יצרו קשר עם כוחות הביטחון, ודיווחו להם שהם פצועים ומאבדים 
דם, ואכן כעבור מספר דקות הוקפצו כוחות הביטחון וצוותי הצלה 
של מד"א שאיתרו אותם על פי מיקום המכשיר הנייד ממנו התקשרו 

 הרב מורנו ורעייתו, ובס"ד חילצו אותם בריאים ושלמים.
הודיה ברוב פאר והדר ע"י לאחר מספר חודשים נערכה סעודת 

משפחת מורנו, לסעודה זו הוזמנו כל חברי המשפחה, ואף חלק 
מאותם אנשים שהצילו אותם, ואחד מחבריו של הרב מורנו ביקש 
את רשות הדיבור על מנת לומר דבר תורה או משהו מהפרשה, כנהוג 

 בסעודות שכאלה.
  אכן, כיבדו את חברו של הרב מורנו, וכך אמר:

פלא שהצבא לא יודע לתת עליו את התשובה, כיצד יצאה יש דבר 
שיחה סלולרית מהוואדי בעומק של כשלשים מטר, הרי אפילו על 

 הכביש אין כיסוי סלולרי, על אחת כמה וכמה מתחתית של הוואדי?!
במקום הסעודה השתררה דממה, ואיש מן הנוכחים לא ידע את 

, ואף אחד מהגורמים הצבאיים שהשתתף בסעודה, ולפלא התשובה
 .היתה שאלתו

הרב משה מורנו, החבר ראה שהחברים ובני משפחה במתח השיב: 
חתן סעודת ההודיה שלנו מכבד נורא את בית מקדש מעט שהוא בית 

שלא הכנסת, בכך שבכל פעם רק כשנכנס לבית הכנסת, מקפיד הוא 
מנתק לחלוטין את המשירים  לדבר בו דברים בטלים, וכמו כן,

. וכפי שנפסק בשלחן ערוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין םהסלולריי
 נוהגים בהם קלות ראש, כגון: שחוק והיתול ושיחה בטלה.

אם אתה מכבד את בורא עולם ומנתק את הקליטה   המשיך החבר:
לכבוד ה' יתברך, הקב"ה יחבר הקליטה  –במקום שיש קליטה 

שאין קליטה!!! נתחזק כולנו : במורא מקדש, שלא  להצלתך, במקום
לדבר דברים בטלים בכניסתנו לבית הכנסת ולבית המדרש, ובכך נזכה 

 לכל המעלות הנפלאות שמובטחות בענין זה.
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 היה פעם איש עשיר שהגיע לשיבה טובה והיה כבר זקן מאד            
ךהוא ידע שחייו מגיעים עוד מעט אל קיצם וביקש לערוך

ספר ומנה את כל נכסיו והכין רשימות  של כל רכושו  כדי לדעת איך לחלק את הונו בין יורשיו
הלך אל חנותו של הצורף וביקש ממנו  ,מדויקות אך כשהגיע אל הזהב נזקק לזהב כדי לשקול אותו

לא היה מעוניין לתת  ל רף שהחזיק בידו משקללהשתמש במשקל הזהב שלו, הצו
לאחרים להשתמש בו מחשש פן יתקלקל הוא ניסה להתחמק מן האיש העשיר בתואנות שונות. 

ף "אתה עושה ממני צחוק?" אמר העשיר "מי ביקש ממך ר"מצטער אין לי מסננת" אמר לו הצו
 מסננת? אני בקשתי ממך משקל" 

ם ואמר לו "מצטער גם מטאטא אין לי. התרגז העשיר "בא הנה מה אתה המשיך הצורף להיות אטו
 מתחכם איתי, אתה מתחזה לחרש כאילו איך שומע את בקשתי?" 

 

ענה לו הצורף "לא אני לא חרש! ואני לא מתחכם איתך אני שמעתי היטב כל מה שבקשת ממני"  
העשיר ואז הצורף הללו שלך?" אמר לו  ת "אם כך מה זה צריך להיות

התרצה והסביר "ראה אתה זקן וידיך רועדות הזהב שלך כולו בא בחתיכות זעירות קרוב לוודאי 
שכאשר תנסה להשים אותו על המשקל ידיך ירעדו והכל יתפזר על הרצפה ואז תבקש ממני להביא 

ת הזהב מטאטא ולאסוף את חתיכות הזהב שהתפזרו. ואחר כך בטח תבקש ממני מסננת כדי לסנן א
מן האבק והלכלוך שעל הרצפה ומאחר ואין לי מסננת ולא מטאטא לא כדאי לך להשתמש במשקל  

 שלי"...
 

 )העורך(ולהיות שקול.  ה אדם צריך לחשוב תחילה 

  "ויˆ‡"ערב ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙  ‰"נבלע                       ‰עלון לעילוי נ˘מ˙

רואים אנו אדם פועל  לפעמים
ן הכלל, ומקדיש את כל זמנו ויוזם למע

לטובת הסובבים אותו. הוא מתרים 
אנשים ורותם אותם לפעולה, אף על 

פי שלו עצמו אין מה לתרום. יש 
אנשים שיחשבו שזה לא בסדר לדרוש 

םמהאחרים 
זכות  -, אם אדם יקר כזה

הרבים תלויה בו, שהרי כל המצווות 
. שכל האנשים עשו, נעשו בזכותו

לאדם כזה, הפועל למען הכלל, יש 
עזרה מיוחדת ממרום, כי לפעמים 
 אפשר לעשות דברים גדולים מאוד.

של  רשנסעתי ליד בית המד אברך סיפר
זצ"ל וזיהיתי  מרדכי אליהוהרב  

 י זקוק אז לברכהתכונה רבה במקום. היית
עבור חבר ולכן עצרתי את הרכב והמתנתי 
למו"ר הרב. אחרי זמן מה הגיע הרב, כולו 

הוד והדר, יצא מהרכב ועלה במדרגות 
שמחה ברכתי  בלכיוון בית המדרש. מרו

 בשם ומלכות "שחלק מחכמתו ליראיו". 
 

הרב קפא לרגע על מקומו, ענה אמן, 
 ". "הישיר בי מבט ואמר: "

הזדעזעתי ונחרדתי אך מיד התעשתי, 
הרב ענה לי ואמר:  ושאלתי את הרב: למה?

את זה מברכים כשרואים רב חשוב או 
 אדמו"ר ולא אותי

נחום מצ'רנוביל אמר:  רבי
שעשיתי  מתיירא אני מהמצוות

מהן יותר מהעבירות  
 .שעשיתי בלא ליהנות מהן

 

של מחלמת תש"ח כאשר נפלו פגזים בכל בעיצומה
ה והתושבים שהו במקלטים שכונותיה של ירושלים והסביב

לעזוב את ביתו זצ"ל  אברהם הכהןלא אבה חכם 
ולשבת במקלט בגלל עירבוביא ששררה בו אלא ישב בביתו 

 ולמד כל הזמן. 
באחד הימים לקח את תינוקות של בית רבן הלבישם בשק 

ויחד  ם ושם אפר על ראשם נתן להם 
וזכרון טוביה  איתם עשה הקפות בכל שכונת מחנה יהודה

הם סובבו את השכונה ואמרו סליחות בקול נשבר והומה בא 
 אליו מר צרפתי מתושבי השכונה 

לשהות בחוץ עם ילדים בשעת  ו והעיר לו 
ההפגזה, ענה לו חכם אברהם הכהן בבטחון "דע לך בזכות 

תינוקות של בית רבן לא יפול פה שום פגז" וכן היה 
 פגעה ולא ניזוקה השכונה. שבמהלך ההפגזות לא נ

 השנים כתב רבנו  במהלך
זצ"ל מאמרים  יצחק כדורירבי 

 מועטים, בכמה מהם התבטא
נגד העוסקים בקבלה 
מעשית, ב"שבועות וב"גורלות", 

ואינם מבינים דבר בסודות הקבלה. 
 

קהוא עצמו עסק אך ורק 
והעתיק נוסחאות  

מקובלי הדורות הקודמים. שקיבל מ
 

את סודות הקמעות שכתב לרפואה 
ולהצלחה קיבל מהמקובל רבי 

 זצ"ל. יהודה פתיא
 

על עצמו שהוא גלגול רבנו  זצ"ל טוב-שם-הבעל אמר
. וספרתי הדבר לפני דקהילתנו, ואמר הרב זצ"ל סעדיה גאון

י טוב שוקד ללמוד ספרי -שם-שהוא יודע שהיה הבעל
עם אחת בקשו אנשים שידרוש להם אחר . פ

התפילה, ודרש. ובתוך כך זע וחרד כמו בתוך התפילה, ואמר 
 בתוך הדרשה: ריבונו של עולם! 

אני אומר (אלא לכבוד בית אבי  ךגלוי וידוע לפניך 
 ובית אמי). הרבה ידעתי והרבה יכולתי, 

ואין איש כזה שאוכל לגלות לו. 

כמה טוב הדבר, אם תוכל לעורר את 

 ים עדקלאלו ךךךלב
שדמעות זולגות מעיניך, והנך ניצב 

 כילד קטן הבוכה בפני אביו 

זצ"ל שהיה משמשו  שלום רפאליהרב  סבי
זצ"ל, סיפר  מרדכי שרעבישל המקובל רבי 

מדובר בכוחות על  לי שכך נהג הרב שרעבי.
אנושיים, אין יצור עלי אדמות שמסוגל לחקות 

זאת. והצדיק לא ישב בחדר ממוזג כדי להקל על 
 תעניתו. הוא קיבל מאות אנשים, 

אחר הצהרים  3:00בכל יום החל מהשעה 
של הלילה, ולא היה  

 מישהו שיצא מהמקום ללא ברכה

של יראת ה' אינו על  הציווי
יראה  'יראת העונש', אלא על

יראת בושת'. על ' – נעלית יותר
לצוות,  יראת העונש אין צורך

ודם אינו צריך -כשם שמלך בשר
, והכול ת צוות ל

ציווי.  יראים ממנו ממילא, בלא
 

זו דרכו של העולם, שהחלש ירא 
מהחזק ממנו, העכבר ירא מן 

הכלב, וכך  החתול, החתול מן
הלאה. היראה האמיתית היא 

 .''יראת בושת

על ידי השקר האדם 
מתרחק מהקב"ה. כשכולו 
בשקרים, המצוה 

נעשית אצלו עבירה 
 מצוה.והעבירה 

 המיוחסים סוברים 
 ילדו את הוריהם.  

ים חפץ קים. אמנם כן, האלוקונסה לנצח את האלו צא
 עוד ועוד,  הבניצחוננו. הוא רוצה 

 עד "שנכריחו" למחול לנו 

אך חז"ל מלמדים אותנו אחרת. המשנה במסכת 
אבות מלמדת אותנו לחשב "הפסד מצווה כנגד 

 שכרה, ושכר בירה כנגד הפסדה." 
 , 

יחשב את המצוות ואת העבירות שלו יחסית לשכר 
  שהוא יקבל עליהם,

 ולא יחסית למצוות ולעבירות של השני.

 
 

 ע״טתשה כסלו׳ טשבת 
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  הפטרה
 " ועמי תלאים"

המיוחסים סוברים 
ילדו את הוריהם. 



 

אחד מספר בבית הספר לחבר שלו  ילדד
שאבא שלו בנה אוטו מסוג חדש שלא 

 ואל אותו : קיים, אז החבר שלו ש
ואיך הוא עשה את זה ? אז הילד אומר 
לו שהוא לקח הגה של פיאט, מנוע של 

מרצדס, גלגלים של הונדה ואת הפח של 
האוטו הוא לקח מסוזוקי, אז החבר שלו 

 שאל אותו : נו ומה יצא לו ? 
 אז הוא ענה :        

.. 

שואל את אבא שלו אם הוא  ילדד
 יכול לקנות לו אופנוע, 

 אז אבא שלו עונה לו : למה לך 
 
ך אופנוע, אני אקנה לך  

 ! 

ָנתֹו" ְ ץ ַיֲעקֹב ִמׁשּ יּקַ  (בראשית כח, טז). "ַוּיִ
 

רבותינו (בראשית רבה סט, ו) רבי יוחנן אמר אל תקרא משנתו אלא  
בשינתו המועטת שישן יעקב לאחר ארבע עשרה שנה שהגה ממשנתו, דאפילו 

בתורה ברציפות בישיבת שם ועבר, למד (וע"ע בשו"ת כתב סופר חאו"ח סימן 
כ"ט שביאר מדרש זה באופן אחר, על פי דברי חז"ל וכל מעשיך יהיו לשם שמים, 

שישן יעקב כדי שיוכל ללמוד אח"כ ולעיין בעיון נמרץ, ונחשב לו כאילו קרא 
 ה באותה העת כיון שעשה זאת לשם שמים).ושנ

 

ָנתֹו" יעקב אבינו קץ בשינה ולא היה מסוגל   ְ ץ ַיֲעקֹב ִמׁשּ יּקַ אפשר לבאר, "ַוּיִ
להרבות בה, כיון שראה בכך מעצור להמשך התעלותו הרוחנית, ואף שלמד תוך 

מוד כדי שינה (כנ"ל מדברי רבותינו), מ"מ אין זה אלא לימוד מתוך שינה ולא לי
בערנות, ויעקב אבינו רצה בכל עת ללמוד בערנות בחשק ובשמחה, ולכן קץ 

 בשינה.
מסופר על אחד מהאדמורי"ם שלא היה ישן במשך יום השבת אלא היה עוסק 
בכל היום הקדוש בתורה ותפילה, בטענה שהשבת היא המלכה, ואנו המלכים, 

והעבד שווים, ובמה ניכר מלכותו של המלך? כשהוא ער, אך כשהוא ישן הוא
 לכן הוא משתדל להיות ער בכל יום השבת כדי לנצל את המלכות שקיבל.

 

נֹו ַעם (אסתר ג, ח),   שמיד כשמגיעים לשיעור תורה נרדמים, ֶיׁשְ
וכדברי רבותינו במדרש (אסתר רבה ג, ד) יתיב ומשתעי כל יומא ולא לעי, 

מפטפט כל היום ואיננו מתעייף, יושב ו -וקאים לצלאה ויתיב למיתנא והוא לעי 
 קם להתפלל וללמוד, והוא עייף..

 

מֹר ְוַלֲעׂשֹות   שכבר מגיע לשיעור תורה עליו לשמור כוחות, ִלׁשְ
(דברים כח, יג), כדי שיהיה כל הזמן ערני ולא יתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו 

דם להיות חזק וכך יוכל לזכור ולשמוע היטב את דברי התורה הקדושה. על הא
הגדולה. ָנתֹו, ואז יכול לזכות להתעלות ְ ץ ַיֲעקֹב ִמׁשּ יּקַ  בדעתו ולקוץ בשינה, ַוּיִ

 שנזכה לעסוק בתורה לשמה  
 ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

אמרו: "הכול בידי שמים  חז"לל
 שמים". -חוץ מיראת

שהפרנסה היא בידי  מכאן
שמים -שמים, ואילו יראת

האדם; מסורה לידי
 

 ו אבל לצערנו 
רצים אחר  -את הסדר  

השמים -הפרנסה, ואת יראת
 ...משאירים בידי שמים

-(ד'תרנ"בסעדיה בן יוסף גאוןרבב
אחד מגדולי הגאונים. נולד  -ד'תש"ב) 

במצרים ועבר לבבל. למרות שלא נמנה על 
חוג משפחות הגאונים מינוהו לגאון, כראש 
ישיבת סורא. הוא ריכז חיבורים בתחומי 
הלכה שונים, ובכך קנה מקום של כבוד 

 כאבי הספרות הרבנית. 
 

ם נחשב גםרב סעדיה גאון 
שנתן כללים, והציע 

הדרכה מעשית לכתיבה נכונה. ידיו רב לו 
גם במלאכת הפיוט, כפי שניכר בסידורו 

 שלו. " "ב"וב
"אמונות ודעות" היה לספר הפילוסופי 

היהודי הראשון. אל תורתו הפילוסופית יש 
לצרף גם את פירושו ל"ספר יצירה" 

 ורה. והקדמותיו לפירוש הת

זצ"ל  ממזריטש המגיד אחד בא אליהודיי
"ל, שאדם להבין את מאמר חז ואמר שקשה לו

צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על 
 המגיד אל תלמידו, רבי הטובה. הפנה אותו
כשבא האיש אל רבי זצ"ל  זושא מאניפולי

ובעל ייסורים,  זושא, שכידוע היה עני מרוד
  הגיב זה בפליאה: "כיצד אוכל לדעת זאת?

 
ואמר  ..."!רע והלוא מעולם לא קרה לי דבר

 נו נאמר שכל שנותיהרבי זושא: על שרה אימ
היו "שווין לטובה". והלוא רוב ימיה הייתה 
עקרה, סבלה גלויות, נשבתה בידי פרעה

ואבימלך, ואיך אפשר לומר שכל השנים היו 
ר טובות? אלא שרה אימנו אמרה על כל דבר

והאמינה באמונה שלמה שכל מה '  
שעושה הקב"ה, לטובה הוא עושה, ולכן הכול 

 .בעיניה היה טוב

 נקבע, בירושלים דווי ערש על שכבזצ"ל  צבי נתן שרבי בעתת
 מלילי באחד. בו לטפל כדי תלמידים שני מיטתו יד על ישבו שתמיד

 באותה ידו על שישבו התורנים התלמידים אחד לו סיפר השבתות
 להתפלל כדי אנשים מניין בו התאספו בו התאכסנו שהם שבמלון, שעה
 למניין להצטרף רוצה שהוא הבין צבי נתן רבי. בציבור ערבית ילתתפ

  .אליו שיצטרף לחברו גם הציע זמן ובאותו, ללכת לו ואמר
 

. המקום את עזבולא בלבד לנסותו היא שכוונתו הבין השני התלמיד
ו קולו את נתן רבי עליו הרים, מתפילה שב שהראשון לאחר

 ם"הרמב והרי, להתפלל והולך חולה עוזב הוא היאך, 
, מעליו והקל מחליו חלק נטל כאילו החולה את  המבקר כל: "פוסק
 זו תפילה האם, איפוא כן ואם", דמים שופך כאילו מבקר שאינו וכל

 .דמים שפיכות אלא זו אין הרי? תחשב למצווה

 המשגיחזצ"ל  רוזנשטיין משה רבי הצדיק הגאון סיפרר
, שיעוריו את זצ"ל שקאפ שמעון רבי שמסר בעת: ה'דלמאז
 ולהתאמץ תורה חידושי להשמיע מגמתו היתה שלא היה ניכר

 . תלמידיםה לפני לרצון שיעלו כדי דבריו להטעים
 

 דבריו את לעצמו ומשמיע כמתלמד נראה היה השיעור עת כל
 ונמלך ומסתפק שואל, לא אם הם הנכונים ולהיווכח לראות

 אם, ע רגע בכלונכון, בתלמידים
, שעות משני יותר, רב זמן נמשך היה שיעורו. האמת על יעמידוהו

 להרהר אין אשר רוריםב דברים להשמיע כיוון לא שמעולם משום
 ואמיתיות נכונות היותר הסברות אף, דבריו כל אם כי, אחריהם

 עדיין ראוי אשרכדברים משמיע היה, ספק בהם להטיל אין אשר
 .הצרופה הביקורת תחת ולהעביר ולמשמש להתעמק, בהם לעיין

הוא ענין גדול  ובאמתת"
וסגולה נפלאה להסיר ולבטל 
מעליו כל דינים, וכל רצונות 
אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, 

ולא יעשו שום רושם כלל, 
כשאדם קובע בלבו לאמור: הלא 

 "וקים האמיתי "ה' הוא האל
" יתברך שום כח 

בעולם וכל העולמות בכלל, 
והכל מלא רק אחדותו הפשוט 

יתברך שמו. ומבטל בלבו ביטול 
גמור ואינו משגיח כלל על שום 

 כוח ורצון בעולם, 
 

ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו 
רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן 

יספיק הוא יתברך בידו שממילא 
כל הכוחות  

וכל הרצונות שבעולם שלא 
יוכלו לפעול נגדו בשום דבר 

 כלל!!!"  

הסיבה העיקרית למיעוט  והנהה
כי עינו  א אמונתנו היא 

של אנוש רואה יכולת וכח, ואדם 
רואה שהעמל ומתיגע מקבל וזוכה, 

 

ואילו אשר לא טורח אינו משיג, 
וראית העין הזו היא הסותרת 

ומונעת את האמונה השלימה, ולכן 
מחובתינו לבקש עצות היאך לבטל 

 השפעת ראית העין.

 הגרמנים פלישת אחר, הנהלב רוסיה, גלובוק גיטוו
, רגילים שהיו כפי השבת את לשמר יכלו לא אם גם

 לעבוד שנאלצו -הדתיים היהודים 
 האפשר ככל למעט -הגרמנים למען במפעלים

 . השבת בחילול
השבתקדושתמתחושתלהתנתקרצולאאופןבשום
 השבת תפילת את להתפלל אפשרויות חיפשו ותמיד
, גלובוק לעיר הגרמנים פלישת לאחר. החג או

 . למברשות מלאכה בבית יהודים מספר הועסקו
 

 או, םתהילי ומי בכיסו סידור מי, לעבודה יצאו הם
 בציבור תפילה ארגנו אף הם. אחר קדוש ספר

 השבת יום כל במשך. 
 . מאומה עשו ולא עבודה בסינרי לבושים היו

 ואף, במניין מתפללים, למפעל להגיע מקדימים היו
 דרך לא בדרך לשם שהגניבו תורה בספר קראו

 . בטוח במקום והסתירוהו
 .זה תורה בספר קראו במנחה אפילו

התרחק מתחכום 
 ומהתחכמויות: 

 ם הם 
 לאל.  להתקרב

 דרושים לך 
, יושר לב 

ואמונה. ככלות הכל, האם 
 אין האלוהים נשגב 

 מכל הבריאה? 
 

ועם זאת, האם אין 
 האלוהים שלמות פשטות?

עושר לא מביא אושר אבל 
 אותו..  םהוא גם 

האומץ  את פחדייך שמור לעצמך אבל את
 שלך חלוק עם אחרים 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 

 שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 מחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן ש  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב ה זכאי    שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבק

ש
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 גלגל של ישועות
לפרסם סיפור זה, שהוא סיפור  רצוניב

בחלק א', אבל כעת בה אני עומד שבהמשכים 
לא יבושו כל אני מאמין באמונה שלימה ש

 בע"ה.במהרה המשך יבוא ההמתחזקים בו, ו

חה ברוכה פאני אברך מטופל במש
כמו  ,מדותבלעה"ר, לפרנסתי אני עוסק במל

עבור די גתי, ויש לנו מזה ב"ה כן גם זו
יות. אך במקום מגורנו דמי החדש הוצאותה

ים מאד, והמחיר עולה ועולה, השכירות יקר
, וגם למצוא דירה לחיות בה כראוי קשה מאד

נמצא יש על זה קופצים הרבה, כבר וכאשר 
ה, בתוספת יה הרבה יותר משווישים עלורוד

 פיקדון ודמי שכירות מראש לכמה חדשים.

י לקנות אמר לעם מורי ורבי ש יהתייעצת
דירה, וקפצתי לתוך הענין שזה עסק לא קל 

בות. היה לי סכום נכבד כדי עם הרבה חו
בר כעבור שנתיים לאחר שכלהתחיל, אבל 

הייתי  דייןעשלמתי חלק ניכר מהחובות, 
ללוות מזה ולהחזיר חובות,  בגלגולשקוע 

 בכל פעם.רבים עלזה, ולמצוא 

נכנסתי לבית  .תשע"ט ליל שבת בראשית
ימי  - החגיםעברו המדרש מהורהר, הנה 

וזרים ח כשיועמנוחה בתוך הים הסוער, ו
ים  כסות, כשבחורף הבעל"ט עלי להלשגר

 חובות. רפיון נכנס בלבי בהרגשת חוסרשל 
של עולם,  רבונו :, ואמרתימץהאו ןדבחשק וא

ולשוב אל גלגלת  לזהאין לי כח לחזור 
 דעת.ה ויישוב ה, אני רוצה מעט מנוחהחובות

הבימה אחד ראיתי על ויגל ה' את עיני ו
מהגליונות המעוררים על ענין השתיקה 

שכרה, וקראתי כמה תפילה וגודל שעת הב
אותות על ים מספרים סיפורים שאנש

על תר קבלתי א. על שראו עיניהםומופתים 
יום איני מדבר  ארבעיםעצמי בל"נ שבמשך 

 מ'אדון עולם' עד סוף התפילה.

נגשתי אל נגיד אחד  לת פרשת נח.יתח
 13,000ובקשתי ממנו שיחתום לי ערבות על 

בזה מיד נענה לי וחתם. החזרתי דולר, תיכף ו
שמאד נהנה  ח אותי על כךחוב, והמלוה שיב

, דבר שהוא נדיר בדרך מזה שאני אדם ישר
סיף עוד מה שהו - החזרת חובכלל לשבח על 

 להרגשתי הטובה.

 החזירהייתי צריך ל .לת פרשת ויראיתח
"ה נכנס לי סכום מכובד מעסק , ובסכום גדול
אבל  .לצד המלמדות אני עוסק בוצדדי ש

י מהסכום הדרוש, לאחר חסר לעדיין היה 
, אמר לי אחד יי ומכַר ונים לידיַד כמה טלפ

גם . מהם שמוכן להלוות לי את הסכום הנדרש
 ערב מצאתי בניקל.

רתי בעוד סכום שאני צריך נזכ יום ג' וירא.
לשלם, ובשיחת חברים עם מלמד העובד 

יש לו סכום מי, שאלתי אותו פתאום עם ע
להלוות עד זמן פלוני, ענה לי כי בהשגחה 

דהו חוב ישן, קח ממש עכשיו החזיר לו מאן 
 כמה שאתה צריך.

, טובהה קבלה מאז אותתכלית הדברים, 
העניינים התחילו לזוז ביתר קלות. אמנם 

מושלמת, אבל ברור עתי לישועה עדיין לא הג
בית וכבוד  דשי תיראו"לי שבזכות מצות "ומק

בבני , "כי מכבדי אכבד" תובהכה', יתקיים בי 
שר ובריאות רויחי, בעושר ואוחיי ומזוני 

, ולהינצל מכל מרעין בישין ופגעי ותשלימה
, צאצאינומנו וצמ, ולרוות נחת מעדורנו

ולהיות ממכבדי ה' בבית המקדש שיבנה 
 בב"א.

בעז"ה קבלתי על עצמי לפרסם סיפורי, ו
 בל"נ. סמםרכשאראה עוד ישועות אפ

קרן תוספות יו"ט  - 'נקדישך'גליון למערכת  הברכההתודה ו( 
 )ורו אלינו את הסיפהפנש



 

 

 

 

 

 
  

חסידי בעלזאשעל ידי  "קדוש היכלך" מופץ על ידי חברת  עיה"ק צפת ת"ו מנין 

 ָראּוי ְלָאָדם ֶׁשַּיֲעמֹד ַּבְּמקֹומֹות ַהִּנְכָּבִדים 
 ה, ָּׁש ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבתֹוְספֹות ְקֻד 

ּוְבַמְחָׁשָבה  ְוִיְהֶיה מֹוָרא ָׁשַמִים ָעָליו ְּבִדּבּור
ֻחִּלין  ִׂשיַחת ַהְּמַסֵּפר ֵּכן ַעל ּוְבַמֲעֶׂשה.

 עיי"ש ... ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית אֹו ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית

ִאּסּור  ְוהּוא ֵמָעָליו, ָׁשַמִים מֹוָרא ְמַסֵּלק
 מֹוִסיף ַעל ִאּסּור ֶׁשל ִׂשיַחת ֻחִּלין.

(של"ה הקדוש בפרשתינו חלק 'דרך חיים 
 ותוכחת מוסר' ד"ה וירא ויאמר)
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חתל
 הגיע לחתונה ע 

 :הפרשהמבט מ
 השבוע.פרשת הסתכלות לחיים מ

 ,ומבורך שבת שלום
 לכל בית ישראל.

 (ע"ר) 

אי"ה
 :יוצא לאור ע"י ארגון תורה וחסד ,עלון שבועי בעיניני יהדות

 '  בכסלו  ה'תשע"טח .ויצאפרשת: . 18גליון מס': 

 

 .ויצא זמני שבת קודש:   
 ר"ת   כניסה   יציאה           

 17:49  17:15  16:25    ירושלים: 
 17:45  17:12  16:21   תל אביב: 

 17:45  17:12  16:21      חיפה:   

 17:49  17:15  16:24   בית שמש:
 הזמנים עפ"י לוח אור החיים.

העלון מוקדש לרפוא"ש בדרכי נעם:     
 תח"י בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד

 0527-100-955חייגו:  באפשרותכם להקדיש פינה זו להצלחתכם, לרפואתכם, או להבדיל לע"נ יקירכם לפרטים

הדות נ נ :וצא לאור ע ארגון תורה וחסד,עלון שבוע בע

(ע"ר)

 ב"ה
 
 

בנשיאות הרב אייל עמרמי 
 שליט"א

 

 להשאלת:
 גמרות שוטנשטין,

 וספרי טוש"ע.
 

 -רח' נחום פינת מלכי
 ישראל, שכונת גאולה.

 

 לפרטים:
 054-844-86-83פל': 

 או בקו המידע:
079-53-23-549 

ב""ה

עמרמי  בבנשיאות הרב אייל
ל

 סיפור לשבת:    
 -אמירת התודה
 והנס המפתיע

 .2 -עמ' 

 חודה של פרשה:   
 .4 -עמ'. חידה נושאת פרסים 

  :ָעִין ֲעֵלי
 לנטרל את העין הרע

 מראש.
 .3 -עמ'

    :פניני אוה"ח
 תגובתו של יעקב לרחל
 "התחת אלוקים אנוכי"

 .3 -עמ'

  גם המבוגרים מוזמנים.

 

 באפשרותך להקדיש את הלימוד להצלחתך, או להבדיל לע"נ יקירך,

 . 052-7100-955חייג עכשיו:                           

 ב"ה

1. 

 צדיק במצב 'שקט'

לרפואתכם להצלחתכם זו פינה להקדיש באפשרותכם

פרשתנו פותחת במסעו של יעקב אבינו בציווי 
שמטרתו הקמת בית לכיוון חרן, מסע הוריו 

 עם בנות לבן אחי רבקה אמו.

וידועה שאלת הרש"י במקום לשם מה 
מספרת לנו התורה שיצא הרי היה מספיק 
לכתוב וילך חרנה שזה עיקר הענין, ופשוט 

 מכך שיצא קודם מבאר שבע.

ומבאר הרש"י שבאה התורה ללמדנו 
שהמצאותו של הצדיק בעיר משרה רושם 

וכלשונו "הוא הודה הוא זיוה  מקוםמיוחד ב
הוא הדרה" ולאחר שיצא יעקב אבינו מבאר 

 .יציאתו הורגשה ממש באוירה של העיר ,שבע

וצריך ביאור, הרי עד לפרשת ויצא נתקלנו ב 
"לא מעט" יציאות של צדיקים הן אצל אברהם 
שיצא מחרן וראינו כמה וכמה יציאות במהלך 

חשוב  מסע חייו, ועוד.  ולא ראינו ששם היה
למישהו לספר לנו על כך "שיציאתו של 
הצדיק עושה רושם" ולמה דוקא כאן אצל 

, מספרת לנו התורה ורש"י הק' יעקב אבינו
רואה לנכון להדגיש זאת ש"יציאתו של הצדיק 

 עושה רושם"

מזוית בעל ה"טעם ודעת" מבאר את הענין 
ראיה שרלוונטית מאוד לשנים האחרונות 
בהם מנסים גורמים שונים להמעיט בערכם 

 של לומדי התורה או חלקים מתוכם.

ישנם שני "סוגים" של תלמידי חכמים, האחד  
בנוסף ללימוד התורה, שלו יוצא אל העם, 

 מוסר שיעורים, מעודד ומיעץ וכו'. 

הסוג השני הם התלמידי חכמים שספונים 
מבוקר עד ערב בבית המדרש ו'מנותקים' 

של ת"ח אלו מהעולם החיצוני, שעם רובם 
 .אנו לא נפגשים כלל

 

 

כידוע לכולנו יעקב אבינו היה מאותם ת"ח 
י שנמצאים כל היום בבית המדרש מבל

להתרועע עם הציבור באופן מיוחד, כפי 
איש תם יושב שמתארת לנו התורה "ויעקב 

אהלים", ובאה התורה ללמדנו על חשיבותם 
של תלמידי חכמים אלו (ואולי הם בעיקר), 
שהם "הודה זיווה והדרה" של העיר, ומגינים 

 על כל הדור. ונדע להעריכם על כך בהתאם

 לנו לבאר התורה כשרצתה ''
 את לנו כתבה "עשו" מיהו

 " חיצוניותו



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בזכות ההודאה

 מותר, ולהשבר לארץ ליפול העומד לסחורה המיועד יקר זכוכית כלי
 את לטלטל מותר יהיה תיכף הכי בלאו שכן, ישבר שלאלתופסו

 שינזקו חשש שאין בביתו יחיד הוא אם ואפילו. ינזק שלא כדי הרסיסים
 ) שלו ב. קכט ג שבת. (מותר, רבים בו

 שלא ומקפיד, לסחורה העומדים להיתר שמלאכתם וכלים בגדים
 אינו אם אבל. כיס חסרון מחמת מוקצה הם הרי, בהם להשתמש

 ) צד ג שבת. (לטלטלם מותר, מקפיד
 אינם, שהם כמות לאכילה וראויים לסחורה העומדיםמאכלים

  רעב יהיה אם שהרי, לו שראוי מה כל על אדם של שדעתוכיון. מוקצה

 .052-7100-955 חיגו: באפשרותכם להקדיש פינה זו להצלחתכם, לרפואתכם, או להבדיל לע"נ יקירכם, לפרטים

:סיפור לשבת :סיפור לשבת

 מהתלמוד חזר מוישי. שגרתי יום של בעיצומו, בהירה צהרים שעת זו היתה
 ריצת של בעיצומה כשהוא, ואז. לשחק הבניין לחצר וירד, יום כמדי תורה

 ...מכאבים גונח, ארצה ונפל מעד הוא, במשהו נתקלה רגלו, מהנה משחק
 צעק הילד. בלבד יבשה במכה מדובר לא כי התברר, אחדות שניות תוך

 הובהל הוא, הוזעק אמבולנס. נדע שלא, והכחילה התעקמה רגלו, וצרח
 כשהרופאים, האורטופדית במחלקה אושפז לילה באותו וכבר, מיון לחדר

 ...הרגל ממצב מאוד מודאגים
, המחר יום של בבוקרו להוריו הרופא בישר -!' לחלוטין, התרסקה העצם'
 נערוך. ראש בכובד צעדינו את ושוקלים, מודאגים מאוד אנחנו למעשה'

 כדאי מה החלטה ונקבל, הפרופסורים בכירי עם מיוחדת התייעצות
. בנם לגורל החרדים ההורים של ליבם על סלע הרופא הטיל -' לעשות
 ...טווח ארוכות שהשלכותיה, נוראית נפילה זו היתה כי מסתבר

 לחדר ההורים נקראו כך ואחר, מיוחדת התייעצות נערכה הצהריים אחר
 אלא, 'בייאוש ידיהם את פכרו -' לעשות מה הרבה לנו אין. 'הרופאים
 איננו, כרגע. מאוד ארוכה, ארוכה לתקופה פיזיותרפיה טיפולי על להמליץ

 מנוס שאין נראה... פשוט לא המצב, ברגל השברים את לאחות סיכוי רואים
 התקופה אורך ולכל, ברגליו להלך הילד יוכל לא שנים שלוש כי מלקבוע

 שנים 3 בעוד -, ואולי, ואולי, ואולי, ומפרכים קשים פיזיותרפיה טיפולי יעבור
 ...'קמעא ללכת יוכל הוא

 בריא הילד היה אתמול עד. בהלם ההורים את היכתה הקשה הבשורה
 לב תשומת חוסר של אחד ברגע, והנה. ומסתובבמשתובב, ומאושר
  טיפולים לעבור וייאלץ, ללכת יוכל לא שנים ששלוש למצב הגיע, מספקת

 גם מותרים באכילה שמותרים וכיון, מהם יאכל, לאכול לו יהיה ולא
 ) צה ג שבת. שמח אור. (בטלטול
 כמוקצה דינם, עליהם שמקפיד כיון, לסחורה העומדים מצוה אתרוגי
 הקונים שאף כיון מקום מכל? מאכלים שהם פ''ואע. כיס חסרון מחמת
 שלא מדעתו אותם שמקצה נמצא, הסוכות חג אחרי רק יאכלום אותם

 ) רסט עמוד אהבה מנוחת. צו ג שבת. (לאוכלם
 בשבת מוקצה הן הרי, הסדר לליל המיוחדות יד עבודת שמורה מצות
 אבל. הסדר ליל עד כלל מהן לאכול שלא שמקפיד כיון, הפסח שלפני
 בשבת שחל פסח בערב אפילו, עליהן מקפיד שלא רגילות מצות

 לקטנים מהן לתת שמותר כיון זאת בכל, ביום מצה לאכול שאסור
 ע''חזו. קיא ג שבת. (מוקצה אינן, מצרים יציאת בסיפור מבינים שאינם

 )רסו פסח
 
 שבת שלום ומבורך.

 :שבת כהלכתה
 הלכות שבת.

, ק
 לע"נ:

 .יה'גורג בן יוסף עובדיה מורנו ורבנו הגאון הגדול הרב
 יהודה בן אסתר.
 ברוך פרג' בן יצחק ומרים.

 מרים.אסתר עזת בת 
 בוריה בוריס בן ספירה.

 .ומינה דוד צבי' ר בן אריה יהודה
 אברהם בבר חי בן שמחה אבלין.
 יוסף בן משה וליאה
 .יהודית בת פלורה רותי

 ת.נ.צ.ב.ה

 לבריאות והצלחה:
 נ.י.א בן ציפורה ורעיתו

 דוד ראובן בן נלי נעכא ורבקה אפרת בת שרה.
 אברהם בן דליה

 יוסף אברהם בן טובה.
 יעל בת בתיה.

 אסתר הדסה בת אילנה.
 נועה בת אסתר הדסה.
 לזיווג הגון -נועה בת מזל פורטונה, 

 לרפוא"ש, וזש"ק. -אסתר בת יעל,  .מרים בן דניאל
דינה. בת שירלי 2. 

 מוקצה מחמת חסרון כיס

, יקרה אכן כך אם יודע ומי. לאיתנה תשוב שהרגל עד, ומייסרים קשים
 ...צורה באיזו יודע ומי, ללכת יתחיל אכן הוא שנים שלוש ובעוד

 הם. מהצפוי אחר בכיוון לפעול החליטו הם, הביתה ההורים כששבו, ואז
 הנס גדול כמה עד שהוכח כך על עימם ושוחחו, לסלון הילדים את כינסו

 ראוי כמה ועד, בריאות רגליים שתי על שבהליכה' פשוט'וה' טבעי'ה
 אליהם להפנות, יום מדי המתרחשים' טבעיים'ה הניסים ביתר גם להתבונן
 .עליהם ולהודות לב תשומת

, לנו עושה' שה הניסים את לראות נתחיל מהיום, 'לילדיו האב בישר', לפיכך
, היום בו שזכיתי חסד - הראשון הפתק את כותב אני, הנה. תודה לו ונגיד
 ...'ולהודות לכתוב הוא גם יכול מכם אחד וכל

 לראות חיפשו הילדים. הודאה של לבית המשפחה בית הפך, יום מאותו
 מילאו הם ויום יום בכל. היום להודות מה על מקורי רעיון למצוא, הטוב את

, מרובע יד ובכתב עגול יד בכתב, וצהובים לבנים, וקטנים גדולים, פתקים
 ...הסוגים מכל וניסים חסדים, קטנות וטובות גדולות טובות

, הפתקים צרור את ליטול. להודות זמן המשפחה בני הקדישו, ויום יום ובכל
 לא זה. מהם ופרט פרט כל על' לה ולהודות, שניות כמה בהם להביט
 שגואה הודאה ושירת, התרגשות, מחשבה, לב הרבה רק, זמן הרבה הצריך
 ...ויום יום כל, יחד גם והקטנים הגדולים מפי, הלב מעומק

 טיפולי החל הוא. הביתה שב השבורה הרגל בעל הילד, בינתיים
. מהצפוי מהיר בקצב מתקדם הוא כי היה נראה מתחילה וכבר, פיזיותרפיה

 על גם, הבריאות הרגליים על גם, זה על גם להודות הוסיפו המשפחה בני
 ההתקדמות על גם, הנפילה על גם, הפיזיותרפיה על גם, השבורות
 ...הכל על הודו - המהירה

 להלך התחיל, לחלוטין לעצמו חזר הילד. הנס התרחש משנה פחות ובתוך
 שלאבוודאי, לעזרה זקוק לא הוא, בפיזיותרפיה צורך לו אין. האדם כאחד

 ומפזז הולך, רגליו שתי על הולך, הולך פשוט הוא. סוג מכל לטיפולים
  ...ותודה שבח ממלל ופיו הולך, הודאה בשירת

 אור דוד)הרב קובלסקי (
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:ָעִין ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן
.בזוית יהודיתעין הרע 

:ָעִיןֲעלֵליּפֹוָרתֵּבן
יהודיתעין הרע  .בזוית

 יקרים אחים ומבורכת שלום שבת
 לישמור צריך אדם כמה מעניין מאוד דבר רואים אנו בפרשתנו 

 לאה מ זאת אנו ולמדים עצמו על רעה עין לגרום ולא מעין פיו את
 הפעם ותאמר בן ותלד)לאה( עוד ותהר" הפסוק לשון וזה אימנו
 מבינים" מלדת ותעמוד" " יהודה שמו קראה כן על' ה את אודה

 חופשה של סוג, לאה קבלה יהודה לידת שאחר זה מפסוק אנו
) ן"הרמב( חכמנו מבארים? למה זה וכול, לרצונה בניגוד מהריון

 בנוהג ההמון פשט ולפי מלדת )לאה( עמדה יהודה שכשנולד
 הרע העין הגיע מהיכן? איך. הרע עין בה ששלטה לפי, העולם

 יותר שנטלה דעתה אחר, כלומר'. ה את אודה הפעם? לפה
 השבטים בלידת מצינו שכן. יותר יבואר בחיי רבנו ומדברי. מחלקה
 שנתנה' ה את אודה שאמרה לאה של אחד דיבור שבשביל

 בה שלט" מחלקה יותר שנטלה" שהכירה על רביעי בבן הודאה
 . בחיי רבנו דברי כך. מלדת ותעמוד שכתוב הוא.  הרע עין
. הרע העין את למנוע גם איך נבין כאן שקורה במה נתרכז אם
 הייתרה מההתפעלות נוצר העין כח לעיל חכמנו הסברי לפי

 מודה הייתה לאה אם אך. לאה של מאוחרת הקצת ומההודאה
 הלאה וכן ראובן לידת על ישר הראשונה בפעם הוא ברוך לקדוש

 נס שנאמר כמו שמירה של תאוצה צובר היה ההודאה של הכוח
 לו עושים משמים נס על  לדוגמא ה"לקב מודה שאדם להתנוסס

 הקדוש וכידוע?  עכשיו רק מדוע שאלה יש פה אבל ניסים עוד
 שכתוב פי על אף. השערה כחוט הצדיקים עם מדקדק הוא ברוך

 העולם מבריאת הראשונה שההודאה שמעון רבי בשם בתלמוד
 הרע העין של האבק זאת ואפילו" לאה"מ היא. הוא ברוך לקדוש

 כמה רואים אנו לכן מללדת אותה שעצר מסוים לזמן בא פגע
 דברים על שכן וכל קטן לנו שנראה דבר כל על' לה להודות חשוב

 מאיתו שהכול באמונה מתחזקים אנו לו מודים שאנו ובזה גדולים
 מהעינינים להגיע שיכולה הרע העין את מראש ומטרלים יתברך

 .יותר הגדולים

 העם שנהגו  המספר שזהו 55=בגימטריא  מודה:  לדבר נאה ורמז
 .הרע עין נגד להזכיר

 שזה ארוכים ייםח ריאותב מחותש על' לה להודות תמיד שנזכה 
 .שבח בלשון תהיה' לה שההודאה" שבח" תיבות ראשי גם

  

 .ישראל בית לכל  שלום שבת

  עצמו על אדם יאמר לא'
 'וקללה מיתה לשונות

 

, ַּבֲאֹחָתּה ָרֵחל ַוְּתַקֵּנא ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה לֹא ִּכי ָרֵחל ַוֵּתֶרא' נאמר בפרשתינו
 ַיֲעֹקב ַאף ַוִּיַחר, ָאֹנִכי ֵמָתה ַאִין ְוִאם ָבִנים ִּלי ָהָבה ַיֲעֹקב ֶאל ַוּתֹאֶמר
קים ֲהַתַחת ַוּיֹאֶמר ְּבָרֵחל  '. ָבֶטן ְּפִרי ִמֵּמ ָמַנע ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֱא

 
 לבה ושופכת עקרה אשה באה, תמוהה יעקב של התנהגותו ולכאורה

 דברים לה משיב, לבה על ולדבר לנחמה ובמקום, ילדים לה שאין
 .קשים

 לשון עצמה על מפיה שהוציאה על כעס שיעקב, הקדוש רבינו ומבאר
 .לה יזיק שמא שחשש, מיתה של

 ִמְצַרְיָמה ִעְּמ ֵאֵרד ָאֹנִכי' ליעקב הוא ברוך הקדוש אומר ויגש ובפרשת
ה ַגם ַאַעְל ְוָאֹנִכי  מה הקדוש רבינו ושואל', ֵעיֶני ַעל ָידֹו ָיִׁשית ְויֹוֵסף ָע

 ידי על נקבר ושיהא מיתתו על להבטיחו הוא ברוך הקדוש נתכווין
 ???יוסף

 של לשונות פעמים כמה הזכיר שיעקב מכיון, הקדוש רבינו ומתרץ
 הוצרך לכן', שאולה בני אל ארד כי', ' טורף טרף אך, 'יוסףעל מיתה

 כשגגה יהא ולא, לזה לחוש לו שאין, להבטיחו הוא ברוך הקדוש
 .השליט מפי היוצאת

 

 ]ד פסוק מו פרק ויגש, א פסוק ל פרק ויצא החיים אור[

 להוצאת עיה"ר בעופרת, ויעוץ בעיניני החיים, ע"י רבני הארגון, 

 ..9955--77100--0052חייגו: 

 ע"ה. נעימה בת מנשה ואסתרמוקדש לע"נ האשה הכשרה: 
 .052-7100-955: חיגולהקדשה 

זה ישנה לכאורה כפילות בלשון  "ויצא" ו "וילך" והיה בפסוק 
 לכאורה מספיק לכתוב "ויצא לחרן" וכדו'

בשם ה"בית הלוי" שישנם מקרים שאדם יכול לעות  ומבואר
 את אותה הפעולה מכמה סיבות שונות. 

כך לדוגמא בחור שמתחתן, ישנם שמתחתנים מחמת שלא 
רוצים להתקדם בחיים ולהקים הסתדרו בחיי הרווקות, ויש ש

 משפחה, או כאלה שהצטברו אצלם שתי הסיבות יחד. 

היה ב' עינינים  .  במעשה הליכתו לחרןוכך גם אצל יעקב
 -"ויצא יעקב" -א לשניים התורה זאת חילקה שונים. ולכן

הקמת בית  -"וילך חרנה"-ב הבריחה מעשו שרצה להרגו.
 עם בנות משפחתה של רבקה אמו.

 

 )הובא בספר "אפיקי אליהו"( ביאור נוסף על דרך הדרש
ת הנהגת "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק שבפסוק זה נרמז 

יצא מבית שם  –בתורה" שאחרי ש"ויצא יעקב מבאר שבע" 
שנה ברציפות אז  17ועבר (=ר"ת שבע) שעסק שם בתורה 

 שנהיה בן חורין מעיניני עוה"ז. –נתקיים בו "וילך חרנה" 

1

:פניני אור החיים
 מתורתו של רבנו הק'
 ר' חיים בן עטר זיע"א

1111111111

 ִמְּבֵאר ַיֲעֹקב ַוֵּיֵצא "
 ":ָחָרָנה ַוֵּיֶל ָׁשַבע

 ).כ"בפס'  הכ"(פרק 

 ? מה ההבדל בין 'שלומיאל' ל'שלימזל'

כשה'שלומיאל' מפיל את העציץ, 
 ה'שלימזל' עובר למטה.

 להודות לה'  גם על דברים קטנים

:בקיצע'ר
 .רעיון קצר לשולחן השבת

3. 
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