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 (לב, ה)עתה  עדואחר גרתי לבן עם יעקב עבדך אמר כה

 על אותי לשנוא כדאי אינך גר, אלא וחשוב שר נעשיתי לא - כתב רש"י: "גרתי
 .בי" נתקיימה לא שהרי לאחיך, גביר הוהשברכני אביך ברכות

, בילאחיך", והרי לא נתקיימה  גביראמר יעקב לעשיו, אבינו יצחק ברכני "הוי 
לא נתקיימו, ונשארו רק שני האותיות  – "גביר"מתוך המילה  ב' י'יינו האותיות דה

וכו'  "גר",, שאני נחשב כגר. וזה מה שכתב רש"י לא נעשיתי שר וחשוב אלא ג' ר'
 (גבעת פנחס)            ."בי"שהרי לא נתקיימה 

 (לב, ה) עם לבן גרתי
 מצות ג"ותרי גרתי הרשע לבן עם לומרכ ג,"תרי בגימטריא, "גרתיי"רשכתב 

 הרעים". ממעשיו למדתי ולא שמרתי
איתא במדרש (הובא ב'חמשה מאמרות' וב'דמשק אליעזר' ועוד) שיעקב שמר רק 

 את השבת. ויש להבין האיך עולה בקנה עם חז"ל ששמר תרי"ג מצוות?
ים, עוד יש להבין, במה שכתב רש"י שיעקב אמר "ותרי"ג מצוות שמרתי", ונקד

עפ"י מה שמסופר, שאחד בא אל הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב, וסיפר ששידך 
את בתו, והתחיל לשבח בפי הרבי את החתן, ואמר שהחתן הוא מתמיד גדול, 
אולם הרבי לא גילה שום סימני התפעלות, המשיך ואמר שהחתן מתפלל 

סימן  בהשתפכות הנפש ובדבקות, ושיש לו מידות טובות, והרבי לא מגלה שום
התפעלות. הוסיף אותו אחד ואמר שהחתן גם יודע לשיר יפה, כאן נענה האדמו"ר 
ואמר: הא, זה מעלה מיוחדת! והסביר: זה שהחתן יושב ולומד ומתפלל ושיש לו 
מידות זה לא שבח, זה מדינא, זה מהדברים שמוטלים על כל יהודי לעשות, אמנם, 

 מעלה שאין להרבה אנשים... לשיר יפה זה כבר מעלה שלא מחוייבים בה וזה
 לז, ב) שיחזקאל הנביא אמר "ואומר ובאמת, שיסוד זה כבר איתא בגמ' (חולין

 עתה ועד מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבלה מטומאה לא נפשי הנה אלקים' ה אהה
פגול" אומרת הגמ' שא"א להבין את הדברים כפשוטם, כי לא בשר בפי בא ולא

ם התורה כפשוטו. לפי"ז נשאלת השאלה, מה יתכן שמתפאר הנביא בזה שקיי
השתבח יעקב אבינו ששמר את התרי"ג מצוות? זה הרי חובה על כל יהודי!

 נמשך להיות אדם של ברייתו ה"א) "דרך ופרק דעות (הלכות הרמב"םידועים דברי 
 אדם צריך לפיכך מדינתו אנשי כמנהג ונוהג וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו
 מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב דיקיםלצ להתחבר
 הולך אומר ששלמה הוא ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים

 וכו'". 'וגו האיש אשרי ואומר ירוע כסילים ורועה יחכם חכמים את
יוצא אם כן, שלהיות בחברת רשעים ולא ללמוד ממעשיהם, זהו בעצם נגד הטבע, 

ן היטיב שזה מה שאמר יעקב, "עם לבן גרתי" ומצד הטבע הייתי לומד א"כ, מוב
ממעשיו, ואעפ"כ "תרי"ג מצוות שמרתי", וזהו אכן שבח גדול למאוד. (ראה כעין 

 רעיון זה בספר "מחשבת מוסר")
בזה מובן גם כן המדרש הנ"ל, שהרי יעקב אבינו היה כל השבוע בשדה, ולא ראה 

, יוצא שבמשך ימי השבוע לא היה את הניסיון, רק את לבן, אבל בשבת חזר לביתו
בשבת, וזה מה שאמר המדרש, שבוודאי שיעקב שמר את התורה גם במשך ימי 
השבוע, אבל בשאר הימים לא היה בזה רבותא יתירה כמו בשבת, ועיקר גדלותו 

 היה בשבת בחברת אותו רשע ולא למד ממעשיו.
ניין זה של ללמוד מהשני, מזוית ונסמיך לכאן סיפור (מובא גם ב'להגיד') מע

ר' דוניש מטלז ז"ל היה מהגבירים הגדולים והיחידים שכספם לא אבד  מעניינת:
בעת המהפכה ברוסיה. הוא נשאר גביר והגדיל את רווחיו. שמו נודע כערליכער 

רבים וטובים היו נוקשים על דלת ביתו לצדקה והיו  גדול ובעל חסד מפורסם.
 . הוא זכה להיות מגדולי תומכי התורה בדור.נענים ביד רחבה מאוד

כשהאלטער מנובהרדוק היה מגיע אליו לבקשת צדקה,   סיפר ר' שלום שבדרון:
ככל  –ר' דוניש היה פוסע לעבר הכספת, פותחה בצהלה, ואומר: "קח ר' יוזל 

 ור' יוזל היה לוקח!...  שתחפוץ".
בתחנונים למען  הוו עובדא שפעם הגיע אל ביתו תלמיד חכם מפורסם ובקש

מטרה נעלה לאיזה דבר מצווה. הוא ביקש סכום מסוים (סכום גדול) אך ר' דוניש 
נתן לו הרבה פחות מהסכום שביקש.

 אותו תלמיד חכם היה מאוכזב, וללא מחשבה נוספת שאל שאלה אישית:
כשר' יוזל מנובהרדוק מגיע לכאן, כך אומרים, אתה פותח לו את אוצרותיך ואומר 

 פחות חשובים בעיניך? –רצונך. האם אני או המטרה שלשמה אני אוסף לו קח כ
ענה לו ר' דוניש, כשצלצלתם בפעמון וראיתי אתכם, הבחנתי שאתם לבושים 
בבגדים נאים, למה? יש לך סיבה פשוטה, התכוננתם הרבה בבית וגיהצתם את 
א הבגדים כי הולכים לפגישה עם דוניש. וכשנכנסת, נתת לי ללכת ראשון, ל

התיישבתי עד שאני התיישבתי ולא התחלת לדבר עד שסימנתי לך, ולמה אתה 
מכבד אותי? כי יש לי כסף? אם כך, אמרתי לעצמי, אני לומד ממך שהכסף זה דבר 
חשוב ואשמור אותו אצלי. אבל כשר' יוזל מגיע הרי הוא נכנס לתוך החדר ומתחיל 

יהיה איתך, לא הכל זה כסף.  מיד להטיף לי מוסר עם ניגון: דונישקע דונישקע מה
כשאני שומע את זה אני לומד ממנו שכסף לא שווה כלום, ואני נותן לו כמה שרק 

 (ציוני תורה)                                    רוצה שלפחות יעשה עם זה חסדים...     
 (לב, ה)עתה  עד ואחר גרתי לבן עם

המפרשים מביאים שלכן אמר יעקב  מצוות שמרתי.עם לבן גרתי ותרי"ג וברש"י, 
לעשיו ששמר על תרי"ג מצוות, היות שיצחק אמר לעשיו "והיה כאשר תריד וכו'" 
שכאשר לא ישמור יעקב על המצוות יזכה עשיו בברכות, וכעת הרי בא עשיו על 
דבר הברכות. אמר יעקב לעשיו תדע לך ששמרתי על תרי"ג המצוות, ואין ביכלתך 

וניכר מכאן נקודה נפלאה בדרגת הענווה של יעקב אבינו, שאף  ממני.לקחתם 
כשהיה צריך להעיד על עצמו ששמר על המצוות לא אמר זאת בפה מלא: שמרתי 
על כל המצוות" אלא דרך רמז וגימטרי' "עם לבן גרתי", שכן "יהללוך זר ולא פיך", 

   ויעקב לא יכול להוציא שבחים על עצמו בפה מלא.           
 (רעיונות)               

הנה בביתו של לבן הי' יעקב אע"ה מוטרד מאוד, והי' לו ביטול תורה הרבה ע"י 
עסקיו עם לבן שלא הניחו להרגיע כלל והוצרך לחשוב תחבולות איך להנצל 

ואילמלא לא בא עליו לבן בעקיפין והי' לבו מופנה להיות עמל בתורה  מרמאותיו. 
זמן שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובבתי לא הי' מכניע עצמו לעשו כל כך, דב

מדרשות אין הידים ידי עשו (מדרש ילקוט פ' קטו) ובלא"ה אין שליטה לידי עשו, 
ששמרתי תרי"ג והיינו ששלח לו: אל תתמה במה שאני מכניע עצמי אליך הגם 

מחמת מעשיו הרשעים של לבן והיינו דאמר  מ"מ לא הי' ביכלתי ללמוד מצות
אבל כשיעזרני השי"ת ויהי' לי הרחבת של לבן,  "מעשיו הרעים"ע"י  "ולא למדתי"

                        הדעת ללמוד וללון בעומק הלכה אז בלאו הכי אין הידים ידי עשו.
 ערוגות הבושם)(

כאשר שהה מרן הגרי"ז זצ"ל מבריסק בעירת המרפא "קריניצא" היה שם באותו 
ל. פעם אחת כשטייל מרן זמן גם הרב של לעמבערג, חתנו של רבי לייב ברוידא זצ"

הגרי"ז זצ"ל ברחובות העיר לצורך בריאותו, נתלוה אליו הרב הנ"ל, וחזר בפניו על 
 דבר תורה שאמר לבני קהילתו בשבת. 

הנה כתוב בריש פרשת וישלח שאמר יעקב אבינו ע"ה "עם לבן גרתי" ומביא רש"י 
האיך היה  "ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים". ולכאורה קשה

ביכולתו של יעקב אבינו לשמור על כל התרי"ג מצוות, והרי לבן הארמי ביקש 
לעקור את הכל, ובודאי היה בכל עת מפריע ליעקב כאשר בא להתפלל וללמוד, 
והיה עומד עליו לבלבלו ולהטרידו... אולם התירוץ הוא, שעל זה התכוון יעקב 

לבן היה בעיניו כשור וחמור, שלא באומרו "ויהי לי שור וחמור" דכוונתו לומר ש
 התחשב בו ולא התפעל ממנו כלל, ולכן לא למד ממעשיו הרעים. 

כאשר הלך הלה, אמר מרן הגרי"ז זצ"ל כי אף אמנם שאין זה הביאור הפשוט 
בפסוק [שהרי כתוב ועבד וגו', משמע דאיירי דהוו ליה בהמות כפשוטן] מכל 

יבות במידה כל שהיא לרשעים אף מקום עצם הדבר נכון הוא שאם נותנים חש
 בדבר פלוני או בתכונה פלונית שלהם על כרחו ילמד ממעשיהם... 

משא"כ כשמבטלם האדם בליבו לחלוטין, והם חשובים בעיניו כבהמות ממש, 
כ"שור וחמור", אזי לא ילמד האדם מהם מאומה שכן חשובים הם אצלו כשור 

 וחמור. 
"ם בהלכות דעות פ"ו ה"א "דרך ברייתו של והביא מרן הגרי"ז זצ"ל לדברי הרמב

אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו וכו" ומדגיש הרמב"ם "רעיו 
        וחבריו" כי כאשר הם אצלו "כשור וחמור" אינו נמשך אחריהם.

 (עובדות והנהגות לבית בריסק) 
 (לב, ח)   לו ויצר מאד יעקב ויירא

וירא שמא יהרג  –ומהי הכפילות "וירא" ויצר"? וברש"י  יש להבין ממה פחד יעקב,
 וייצר שמא יהרוג את אחרים.

", שכשהרגיש יעקב שיש לו מורא בליבו, "אהבת יונתןפירש וכן הוא ב"מלבי"ם" ה
 מיד "ויצר לו" על כך שהוא מתירא, ודאג על שאינו שלם במידת הבטחון.

שיצא מבני בניו של עשיו. תרצו ש"אחרים" היינו רבי מאיר, מהמפרשיםהרבה 
וחשש יעקב שמא יהרוג הוא את "אחרים" שאם יהרוג את עשיו לא יוולד רבי 

 מאיר.
מבאר לפי הנ"ל, שהרי יעקב קנה את הבכורה מעשיו, והיה זה קנין  ב"אמרי שפר"

על "דבר שלא בא לעולם", שהרי עדיין לא היה עבודה בבית המקדש,  ורבי מאיר 
שלא בא לעולם קונה (יבמות צג), ויעקב אבינו טען ש"קים  הוא ס"ל שקנין שבדבר

לי" כרבי מאיר, אבל כעת שאם יהרוג את עשיו, ממילא לא יצא ממנו רבי מאיר, 
 וממילא תיבטל המכירה. 

מפרש שיעקב ידע שעשיו אמר "יקרבו ימי אבי למות ואהרגה את בכלי יקרואילו 
ו, חשש שאולי כבר נסתלק יצחק, יעקב אחי", וכיוון שראה יעקב שעשיו בא להרג
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וזה הכוונה "וירא יעקב" מעצם זה שעשיו רוצה להרגו, "וייצר לו" שמא מת אביו 
      יצחק.                                                 

 (לב, ח)   לו ויצר מאד יעקב ויירא
 ר לבאר עלאפש  אחרים". את הוא יהרוג אם לו ויצר יהרג, שמא "ויירא י"כתב רש

 חכם יועץ לו שהיה צרפת, במלך שפעם היה ,'חי איש בן'ה שמביא רבינו מעשה פי
 והמלך ועתידות, נסתרות תמיד לו מגיד והיה באצטגנינות, ובקי בכוכבים חוזה
 המלך לב נהפך אחד יום והנה ויכבדהו, ויעשירהו חכמתו, לרוב מאד בו מאמין היה

 שכאילו בו, קנאתם מרוב היועץ על הרע שוןל שדיברו רכיל הולכי ידי על עליו,
 לפניו להביא אומר גזר ותיכף ממלכותו, להדיחו המלך אויבי עם קשר היועץ קשר
 . במלכות מורד כדין יהרגנו טרם בדברים עמו להיכנס בדעתו ועלה היועץ את

 בידך יש האם בשאלה, המלך פנה המלך, לפני בכוכבים החוזה הובא כאשר והנה
 כן אם, המלך לו אמר, ויש יש החוזה ויאמר כאלה? בעתות לך פויצ מה לחזות
 ויתבונן פניו, נגד רעה כי שהרגיש מאד החוזה ויבהל, מותך יום לי נא הגידה
 המלך עיני למראהבחכמהכן ויעש שלפניו, בלוחות הכוכבים במשטר לחשוב
 והנהופני השתנו רגעים איזה ואחר והמזלות, הכוכבים במשטר רואה הוא כאילו
 כי לי גילו הכוכבים המלך, אדוני למלך: ויאמר עליו נופלת גדולה חשכה אימה
 שיום לי נודע הכוכבים ידי על כי מאוד לי צר אולם ראשי, על מרחפת גדולה סכנה
 אדוני על אלא דואג אני עצמי על ולא ג' ימים, המלך של מותו יום לפני יהיה מותי

 ...ירההאד ממלכתו וקץ קצו קרב כי המלך,
 ויירא ופחד, אימה עליו הטילו החוזה דברי כי אזניו, למשמע המלך וישתומם

 המלך שם ואדרבה, המלך, לפני זכאי ויצא משפטו לאור הוציא ואז בו, לנגוע
 באחרית יבואו חזונו שדברי האמין כי ילך, אשר בכל היועץ את ללוות משמר
 ידועים הנה והנמשל, ."יהבעל תחיה החכמה" ג"י' ז קהלת נאמר זה ועל הימים,
 כמו אחד ביום ימותו ועשו שיעקב נתנבאה שרבקה ג)"י (סוטה חכמינו דברי

. לכן פחד יעקב שמא יהרוג את אחרים "אחד יום שניכם גם אשכל למה" שנאמר
 )זצוק"ל(לבוש יוסף בשם הגר"ע יוסף       שאם יהרוג את עשיו, הרי גם הוא ימות.  

(לב, לפליטה. הנשאר המחנה והיה והכהו האחת המחנה אל עשו יבוא אם רויאמ
 ט)

 על מה הסתמך יעקב שהם ישארו לפליטה?
 רחוקה היתה אחת שמחנה במדרש איתא תירץ כך: דהנה חנוכת התורהבספר 
 רבקה והנה. הראשונה בהמחנה הלך שיעקב וידוע. יום מהלך השניה ממחנה
 לפי כן אם. אחד ביום ימותו ועשו שיעקב אחד יום שניכם גם אשכל למה אמרה

 קודם הוא גם עשו ימות כן אם בתוכם ויעקב ראשונה המחנה עשו יהרוג אם זה
 עלול הוא והא יום מהלך דרך היה השניה מחנה עד דהא. השניה להמחנה שיבא
    לפליטה. כרחו על השניה המחנה יהיה כן אם. לעיל כנזכר אחד ביום שימות

 (חנוכת התורה)    
                      , שהיות ותפילה עושה מחצה, ידע שמחנה אחד וודאי ישאר.                                                                          במפרשיםעוד יש 
 (לב, כז)השחר  עלהכי שלחני ויאמר

ידוע הביא לבאר, ש עבודת ישראלוברש"י, שהגיע זמנו לומר שירה. בספה"ק 
שהשטן בעצמותו אינו רוצה שישמעו לקולו ושיחטאו, אלא שתפקידו הוא 
לפתות את האדם, כדי שיתגבר האדם ויקבל שכרו על זה, ואם מפתה אדם לעבור 

 עבירה, תקוותו שהאדם לא ישמע איליו, ואם האדם נכשל, הרי זה מצערו.
זה לשום והנה כאן יעקב אבינו שהיה בעל כח גדול, ובכל זאת לא השתמש ב

תאוות, וכעת שנלחם עמו בפנים בפנים, והתגבר על היצר, הרי שהמלאך שמח 
שמחה גדולה למאוד, שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצחו, וממילא הגיע זמנו לומר 

 (עבודת ישראל)                         שירה על שיעקב אבינו נצחו.
 ג, ג)(ל .והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו

ע"ה כראוי בזה שהשתחוה  הנה נודע הסתירה בדברי חז"ל אם עשה יעקב אבינו
 המדרש והזה"ק, דבזה"ק שבחוהו ובמדרש 'טענו עליו לעשיו הרשע, ונחלקו בזה

לילה על מה שחטא בכמה  טענות' כדרך הרה"ק מבעלזא שהיה קונס עצמו כל
 וכמה עונות במחשבה...

מהר"א שקונס את עצמו על  לנדא ששמע את וכנודע מה שסיפר דודי רבי יצחק
 העבירה שהלביש את

לרבי את הציצית והם היו  הטלית קטן הפוך, ואמר לו ר' יצחק הלא אני הלבשתי
 לו מהר"א 'נדמה לי שהיה לך רצון להלביש את הט"ק ישרים ולא הפוכים? אמר

א משהו בסדר', מוכרח למצו הפוך'. כי יהודי לא יכול לצאת מחשבון הנפש ש'הכל
 התשובה. שיחול עליו מצות

איך פחד יעקב והלא ה'  וכתב האבן עזרא 'ויירא יעקב מאד וייצר לו', שואלים
 שמא שגג במחשבתו, וממילא בעבור זה לא יהיה ה' הבטיחו, אלא שיעקב פחד

שהאריך בדברים עם לבן בסוף פ'  עמו. והרמב"ן כתב שנתיירא יעקב שחטא בזה
 רשה כמה וכמה 'עונות ופשעים', כמ"ש רש"י דבריהפ ויצא. וכן יש בהמשך

עשיו הרשע, 'לכך נענש יעקב'  המדרש שכיון שהכניס את דינה בתיבה שלא יראה
 תחזירהו למוטב, ולכן נפלה ביד שכם. שמנעה מאחיו, שמא

לעשיו הרשע, והלא כל המשיא  והקשה הסבא מקלם איך בקשו מיעקב שישיאנה
 פני הארי? ותירץ בדרך תורת ליטא, הן אמתמשליכה ל בתו לעם הארץ כאילו

את המכסה של התיבה, היה  שהיה צריך להחביא את בתו דינה בתיבה, אך כשסגר
מעשיו,  ושם תפסוהו על משהו שלא היה רק כדי להצילה שם סגירה מדי חזקה,

                                                       דמשהו במהירות סגירת התיבה... אלא שעשיו לא יזכה בה, היה שם משהו
 (הגרמ"י רייזמן)

 וא חן בעיני אדוני...למצ
עשו שואל את יעקב: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", ויעקב עונה: "למצא 

 חן בעיני אדני".

זו המנחה ששלח  -את שאלתו של עשו מפרש רש"י בשני אפנים: על פי הפשט 
יעקב, ולפי זה מובנת תשובת יעקב: המנחה, אכן, הגיעה כדי למצוא חן בעיני עשו 

.ולשכך את כעסו
על פי הדרש, אומר רש"י, באותו לילה שבו נאבק יעקב עם מלאכו של עשו, גם 
עשו ואנשיו לא ישנו. כת של מלאכים הגיעה אליהם והחלה לדחוף אותם אחורה, 
תוך כדי מכות עזות. מכות ממלאך, הן המכות הגרועות ביותר, משום שאפילו לא 

 ..יודעים מהיכן הן הגיעו, ואיך להתגונן מהמכה הבאה.
"מי אתם?", שאלו המלאכים, ומששמעו שאלו הם אנשי עשו אמרו: "הכו הכו". 
המכות היו כה נוראות, עד שאנשי עשו החלו לצעוק: "עזבו אותנו, האם יודעים 
אתם מיהו עשו? בנו של יצחק...", אולם המלאכים המשיכו להכות. "עשו הוא נכד 

וסיפו להכות, לבסוף צעקו: לאברהם אבינו", ניסו האנשים לומר, אך המלאכים ה
"עשו הוא אח של יעקב", ובאותו רגע אמרו המלאכים: "אם כך, הרי אתם משלנו... 

 סליחה, זו טעות...", ועזבו אותם לנפשם...
רק נעלמו אלו, והנה הגיעה כת נוספת, שוב חוזר המעשה על עצמו. הם זוכים 

ות, מנסים להתלות למכות ודחיפות, אומרים שהם אנשי עשו, והמכות רק מתגבר
בזכותם של יצחק ושל אברהם, ללא תועלת. רק כאשר הם מזכירים את יעקב, 

 עוזבים אותם המלאכים לנפשם.
כך היה במשך הלילה כולו. לכן, מיד כאשר נפגש עשו עם יעקב הוא שואל אותו: 
"מי היו כל המלאכים שנפגשו אתי? מה פשר המכות הללו שקבלנו במשך כל 

 כל האנשים שלי מגובסים...". הלילה האחרון?
 עונה לו יעקב: "למצא חן בעיני אדוני"...

לפי מדרש זה תשובת יעקב איננה מובנת: האם המכות נועדו כדי למצוא חן בעיני 
 עשו?

ויובן על  פי מעשה שהיה, אחד מהגדולים הגיע לארץ ישראל לפני כשמונים שנה, 
לקבל את פניו וללוותו עד ירושלים, האניה עגנה ביפו ורבי משה בלוי חיכה שם כדי 

 כשהגיע האורח קיבל רבי משה את פניו ועזר לו בנשיאת כל הארגזים.
רבי משה שכר איזה ערבי עם כמה חמורים שיוביל אותם עם החבילות עד 

 ירושלים, התמקחו על המחיר וסגרו על סך מסוים.
שהערבי העמיס את החבילות יצאו לדרך לכיוון לירושלים, ויהי אך יצא יצאו אחרי 

אם אתם מכפילים את הסכום הרי  :מאזור היישוב נעצר לפתע הערבי ואמר להם
משאיר אותכם כאן יחד עם החבילות באמצע הדרך אני  –שאנו ממשיכים, ולא 
האיום של הישמעלי אך רבי משה לא נבהל למשמע האורח הרחק ממקום יישוב. 

ותוך כדי כך הרים נבהל, הוא ניגש הישר אל הערבי ונתן לו שתי סתירות בפנים 
 !!!"מנואתה ממשיך ישירות עד לירושלים בדיוק במחיר שסיכ"עליו את קולו

הערבי התיישב מיד על החמור והמשיך בנסיעה בכניעה גמורה לכל מה שהם 
 אומרים.

, אני לא מבין את הערבי, מתחילה ומסויים פנה האורח אל רבי משה ואמר לבשלב 
שהוא יותר חלש, אז מה הוא איים מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר, אם הוא ידע 

 ?אם באמת הוא לא חלש מדוע נכנע מידו
טבעם של ישמעלים לו רבי משה, אסביר לך, עם הערבי צריך לדבר בשפתם, אמר 

אלו, שאם לא דורכים עליהם הם מנסים להתקומם נגדך, אבל אם אתה מראה לו 
 הפך למעריץ שלך...יחס של כח אז לא רק שהוא נכנע בפניך אלא שהוא נ

יובן מה שכתוב כאן, עשיו שאל למה קיבלתי מכות, יעקב ענה לו שעל ידי בזה 
היה ש לך כח הוא נהמכות הוא ימצא חן בעיניו כי הגוי הזה כשהוא רואה שי

 )א דיסקין"הר(                                                                                    מעריץ שלך...
 (לג, יד) יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי

זי"ע על דברי הגמ' בתענית  דיבור נאה בייטב לב בשם הרה"ק מבארדיטשובראיתי 
 וירדו גשמים, ואמר כל העולם בנחת וחנינא בצער, כד: על רחב"ד שהלך ברחוב

צלותא דכה"ג שהתפלל  ופסקו הגשמים, אמר רב יוסף 'מה אהני לגבי רחב"ד
ם'. וצ"ע דרכים בשעה שישראל צריכים לגש ביוה"כ שלא יכנסו תפילת עוברי

נתקבלה תפילת הכה"ג  רחב"ד היה חי בזמן שביהמ"ק היה קיים, ואיך לא שהרי
צ"ע האם רחב"ד אכפת לו שכל העולם בנחת, והרי  ביוה"כ בגלל דברי רחב"ד, ועוד

דורו, ממילא אם לא  אוהב ישראל. וי"מ דכיון שהוא שורש צנור הפרנסה לבני הוא
הוא כבר ימשיך להם פרנסה. אך מסתמא  מכן, כי ירדו גשמים עכשיו, ירדו לאחר

 משום נוחיות שלו? עניו ושפל רוח הרי לא יתכן שהוא יעצור את הגשמים היה
דרכים והולכי דרכים, יהודי  ופי' הרה"ק מבארדיטשוב שיש שני מיני אנשים, עוברי

 וארעא, הוא עובר דרכים, כי הוא צריך להגיע עד ניו שאינו צדיק דאחיד בשמיא
הוא באמצע הדרך, וכן בדרך  א צריך לעבור בדרכו הרבה מקומות. ממילאיורק והו

ישראל יש דרכים באמצע שאני צריך 'לעבור' אותם  קצרה, מכאן עד רחוב מלכי
 להגיע למטרה שלי. זהו 'עובר דרכים' כדי

שם, הוא צריך להיות  אך המדרגה היותר עליונה שכל אמה וטפח שהוא נמצא
לחשוב מחשבה של קידוש השם, לברך שהכל,  לקיך,שם, לחשוב שם אנכי ה' א

ה', יהודי כזה אינו  נפשות, ולהתפעל מפרח ושושנה וכו' ולהתבונן מגדולת ובורא
יהודי צריך לזכות למדרגת 'הולך בדרך', שגם  עובר דרכים אלא 'הולך דרכים'. וכל

 והמגיד זי"ע. באמצע יש בהם מטרה ותכלית. כדרך אור הבעש"ט התחנות
  ר השגחה פרטית נוראסיפו

עם ח' אנשים מבני  סיפר האדמו"ר מפיטסבורג מאשדוד זצוק"ל, הוא נסע
עורכת שעתיים מפטסבורג לניו יורק, כיון  קהילתו לחתונה בניו יורק, הטיסה

להמשיך, הציבור  שהתחילה הטיסה הודיעה הטייס שהמטוס בסכנה ואי אפשר
ש במקום נדח שדה תעופה קטן הודיעה שי נכנס ללחץ גדול, ולאחר כמה דקות

הלוך ושוב,  והוא נוחת שם להנצל מסכנה. האדמו"ר הסתובב שם באמצע מדבר
עד שיבא מטוס חדש לקחת אותם לניו  ודיבר עם חסידיו, ועכבו אותם כמה שעות

עם ח'  כך, הגיע זמן מנחה, וחשבו האיך יתפללו הרי הוא רבי יורק. כיון שראו
מהבעש"ט שכל ט' יש להם  ה להם מנין, יש קבלהחסידים הרי ט', והאיך יהי



 

ג 

 לו יוצא מן הכלל, כי היו כל המטוס גויים. וביקש הרבי עשירי, ומסתמא כל כלל יש
הדעת, כי אותו שדה התעופה  להכנס לאחד הבנינים דשם שיוכלו להתפלל בישוב

 שהוא מקום ענק של חקלאות ושם אורזים משאות היה מיוחד לחקלאים,
החסידים לבעלי הטרקטורון  ולחים אותם לניו יורק, וניגש אחדהגידולים וש

אותו איפה יש מקום להתפלל. הנהג של הטרקטור  שנושא את הארגזים, ושאל
שנתאושש סיפר להם שהוא חיוור והתעלף, וביקש כוס מים לשתות. לאחר נהיה

 וירד ]המעשה היה בשנת תש"כ[ממשפחה חסידית,  יהודי יליד וויליאמסבורג
וכו', ויהי בלילה ובא אביו  חי אל דחי ובניו שייכים לאומות העולם רח"ל וכו'מד

 שומר על היארצייט שלי, הרי אתה הבן יחיד שלי, היום בחלום בטענה מדוע אינך
לו הבן בחלום, הרי כבר הארצייט ואתה צריך להתפלל במנין ולומר קדיש. אמר

 י מנין לומר קדיש כאן במקוםולתפילה, ואיפה יש ל נפלתי מדחי אל דחי, מה לי
ויאמר קדיש. וכך סיבב הקב"ה  עבודתי. בסוף הבטיח לאביו שאם יהיה מנין יתפלל

נתקרב  התפלל בציבור ואמר קדיש לעילוי נשמת אביו. וכך ובאו ט' אנשים והוא
 היהודי ונהפך לחסיד פיטסבורג נלהב...

', הוא היה צריך להיות דרך הרי שהרבי מפיטסבורג לא היה 'עובר דרך' אלא 'הולך
 לאביו שבשמים, וכך צריך כל יהודי להשתוקק להיות במקום ההוא, לקרב נשמה

כל, אבל באותו שדה  הולך דרך', הגם שלא תמיד רואים סיפורים כאלה לעין'
שדה התעופה, שאתה היית צריך להעלותו  התעופה היה ניצוץ קדוש באותו

או יבא בזמן, יכול לגרום שהמטוס ייאחרההוא ובזמן ההוא, וגם זה דווקא במקום
רק דרכו יחפץ, אלא כל פסיעה ופסיעה  כשיהודי יודע שמה' מצעדי גבר כוננו, ולא

 עליון. יש לה חשבון
יפסקו גשמים, התפלל רק 'אל  וכ' הרה"ק מבארדיטשוב שכשהתפלל הכה"ג שלא

 ריע לו, אלדרכים' יהודי שהוא ממהר לדרכו והגשם מפ יכנסו לפניך תפילת עוברי
ממילא נדחה הוא מפני  תעלה תפילתו, שהרי אינו מחשיב את אמצע הדרך,

אליו שהוא 'הולך דרך', הרי הוא עובד את ה' בכל  הגשמי ברכה, אך צדיק ונלוה
רצון קוני, ממילא  ובכל פסיעה, ממילא הוא טוען לפני הגשמים, אני עושה מקום

מה אהני תפילת כה"ג לפי רחב"ד, רב יוסף  נדחה הגשם מפניו. זהו התפעלות של
 כזה לא התפלל הכה"ג כלל. שכלפי צדיק

חסיד אליך לעת מצוא  כתב הייט"ל ע"פ מש"כ בתהלים לב. 'על זאת יתפלל כלו
 יגיעו' שלא יבואו לו שטף מי גשמים בדרכו, איך ימנע רק לשטף מים רבים אליו לא

יה הולך דרכים ולא עובר הוא תפילת הכה"ג? 'אשכילך ואורך, בדרך זו תלך', שתה
 שטף מים רבים בדרך. דרכים, אזי לא יבואו לך

דרך, כמו שנאמר ויעקב  ה שאמר עשיו ליעקב, יעקב אבינו עובר דרך אלא הולךוז
 ללכת עמו, אומר לו יעקב, סליחה, 'יעבור נא אדוני', הלך לדרכו, כשעשיו מבקש

גל הנצה"ק שאני צריך לר אתה עובר דרך ולא הולך דרך, 'ואני אתנהלה לאטי'
 יוסף לאחיו, אל תפסיעו פסיעה גסה, אל תרגזו בדרך, להעלות בדרכי, וזה שאמר

 (הגרמ"י רייזמן)                              תהיו הולכי דרכים ולא עוברי דרכים. א מחיה.

 מאוצרות המגידים  
 (לב, ד). וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום

כים ממש, ב"ר (רש"י). וביפ"ת (כאן) מביא מהילקוט, וישלח יעקב מלאכים, מלא
שהיה מבקש לשלוח שלוחים אל עשו ולא היה אדם רוצה לילך שהיו מתיראים, 

 עמד ושלח מלאכים.
ואינו מתיירא מהם כלל! ואם  -הנה לפנינו דבר פלא, עשו נפגש עם מלאכים ממש 

התיירא ולפחוד היה עשו כפי המצטייר בעינינו, כגס ושפל, הרי שהיה צריך ל
 מפגישת המלאך, ונמחיש מעט האיך נראית פגישת אדם עם מלאכים.

 פגישה עם מלאכים
מעשה בהחפץ חיים זצ"ל אשר סיפרו בעצמו לפני תלמידיו, ור' שלום מאיששוק 

שהיה בין השומעים, סיפר זאת לר' ברוך בער זצ"ל, ואנו שמענו את כל המעשה  -
 בער בעת שר' שלום מאיששוק סיפר זאת.מפלוני שנחבא בחדרו של ר' ברוך 

 וכה סיפר החפץ חיים:
בהיותי בן חמש עשרה שנה, פתח הח"ח, נסעתי ללמוד בישיבתו של ר' נחומקה 
הורודנער זצ"ל, והבחינו התלמידים שמידי לילה לאחר חצות, היה נעלם ר' נחום 

אותה לזמן מה, וכאשר בדקו אחריו, מצאו שהולך הוא לביהכנ"ס שבעיר שהיה ב
 שעה ריק מאדם.

נפשי חשקה לדעת מעשיו של הרבי לאחר חצות הלילה, ממשיך הח"ח לספר, 
הלכתי לאותו ביהכנ"ס לתפילת ערבית, וכשכל הקהל שבו לביתם נחבאתי בעזרת 

 נשים מתחת הספסל, עד שנעל השמש את בהכנ"ס והלך לו.
נכנס כעת בשעת חצות ליל, שמעתי את קול חריקת המנעול, והבנתי כי הרבי 

לביהכנ"ס, רעד חלף בגופי, התבוננתי בדריכות מבעד למחיצה לראות ולהתבונן 
במעשיו של הרבי זצ"ל, והנה ר' נחומקה עלה על הבימה, והכניס ידו אל אחת 
התיבות של ה"שמות" שעמדו שם, ומוציא מתוכה איזה ספר, וכנראה שהיה זה 

 ספר קבלה, והחל מעיין בו.
ראיתי לפתע אש סביבותיו... רעדה אחזתני ורציתי לצעוק וכאשר החל ללמוד בו 

גוואלד, עס ברענט א פייער! (הצילו! אש מתלקחת!) אך הרגשתי שלא מדובר  -
באש טבעית, עמדתי איפוא בשתיקה ולא הוצאתי הגה, אך רעדתי כולי ושיני דא 

 לדא נקשן, מספר הח"ח, וחשבתי שנשמתי פורחת מתוכי! מרוב פחד!
בר כשעה שלימה, וכאשר סגר את הספר נעלמה האש! לגודל כך נמשך הד

מסיים הח"ח את סיפורו, לא היה בכוחי לעמוד על רגלי  -המראה הנורא הלזה 
והמשכתי לשכב על הספסל עד אור הבוקר, כשכל גופי רועד מפחד המראה 

 הגדול.
 הנה לפנינו מושג מה על חזיונות שמימיים, ואיך הרגיש הח"ח בעת שראה רק את

האש! אכן ראיית מלאך ממש, שזהו כבר חזיון יותר נורא, הלא הפחד והמורא, 
 גדול שבעתיים!

ואל תאמר אשר רק בדורותינו אנו הפחד הוא כה רב, אלא אפי' בדורות הקודמים 
שהיו רגילים לראות מלאכים, היה פחדם ומוראם מראות מלאך לאין ערוך, וכפי 

 שמצאנו בדוד המלך ע"ה.
קן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו" (מלכים א, א.), ופירש "והמלך דוד ז

רש"י, לפי שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו, נצטנן דמו מיראתו, ואף שראיית 
המלאך שראה דוד היה שנים רבות קודם, הנה לגודל המורא, לא מש המחזה 

 מדוד כל ימיו, ואף בעת זקנותו עדיין פוחד הוא ודמו צונן!
 נו מתירא מן המלאכיםעשו אי

כעת נשוב לתחילת דברינו ונתאר זאת לפי מושגי זמנינו... הנה יושב לו עשו 
במשרדו... שקוע במחשבות מלחמה הניצבת לפניו עם יעקב אחיו... וכדרך העולם 
העמיד לו שומרי ראש מגיבורי החיל, לימינו ולשמאלו... ואף סגור ומסוגר בכמה 

 ים נצבים ודרוכים סובבים בחצר לשמור הפתח...דלתות... ושאר חייליו עומד
מלאכים ממש!... [שהרי אין עיכוב חומרי לפניהם  -ולפתע רואה הוא לנגד עיניו 

ובודאי שלא הוזקקו להכנס דרך הפתח לאחר "סידור פגישה" עם עשו...] והלא 
תיכף בראותו אותם לפניו, היתה צריכה בהלת מות לאחוז בנפשו, וליפול מכסאו 

 ה מתעלף מפחד!...ארצ
אך לא כך אירע, עשו לא הוכה בהלם, ואף לא נתקף בפחד... ואדרבה! נשאר עומד 

"וישובו  -באדישותו ושלותו, ואף השיב כנגדם בתשובת מלחמה! כמבואר בפסוק 
 המלאכים אל יעקב וגו' וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו".

שיג דברים מרוממים, ואינו אלא הרי, שאותו עשו הנדמה בעינינו לאדם שאינו מ
רשע פשוט ונבזה, אשר שפת המקל שפתו, הראה כוחו שאינו נרתע גם 
ממלאכים!... ולא עוד, אלא שדוקא דברים גבוהים שהבנתם תלויה בדקות 
ובעדינות הנפש, הם הם שהרתיעו את עשו! וברמיזה קלה כבר הבינם, כמבואר 

מו של הקב"ה כדי לייראו ולבהלו, (במד"ר ע"ה), ואף יעקב היה מזכיר לעשו ש
 דכתיב "כי על כן ראיתי פניו כראות פני אלוקים" וגו'.

הנה למדנו, כי אף מי שמשתעשע עם מלאכים, ולא רק שמשתעשע עם מלאכים 
אלא גם מתירא משמו של הקב"ה כמו שלמדנו מדברי המדרש שיעקב היה מזכיר 

עשו הרשע!!! -ות את שמו של הקב"ה כדי לבהלו, עם כל זה יכול להי
הארכנו בכל הענין יען כי חושבים העולם שעשו הרשע אינו שייך לנו... כלומר 
שאנו אין לנו צורך ללמוד מעשו ולהיזהר על עצמנו, כי אין ענו עומדים בדיוטא 
התחתונה כעשו הרשע... אלא אדרבה עשו היה בעל השגה, ועם כל זה עשה 

ות מעשה צדקות ולבסוף עושים מעשה רשעות! כך יש אנשים שרוצים לעש
מעשה רשעות, מחרפים ומגדפים... והכל לשם שמים... אם אם יודעים אנו שעם 
כל ה"לשם שמים"... ואף אם ראיית מלאכים ופחד משם ה', וכו', אפשר להיות 

 עשו הרשע, אזי יודעים אנו שיש להיזהר!...
 רשע לשם שמים

שמצופים מבחוץ עם יראת שמים  כוונתינו בזה, על מעשים נבזים מלאי רשעות,
 יוקדת שמביאה לעשייתם!

 מעשה שהיה. -והנה דוגמא לדבר 
בבהכנ"ס אחד אירע ב"שבת זכור" שהבעל קורא הקבוע נעדר לאונסו, חפשו 
המתפללים ותרו אחר בעל קורא זמני שימלא מקומו של זה הקבוע, לבקשת 

שידע הקריאה, ועלה המתפללים נעתר נער צעיר, שלא מכבר מלאו לו י"ג שנים,
פרשת  -אל הבמה וקרא את הפרשה, הכל הלך למישרים, עד שהגיע למפטיר 

זכור! כאן הופרה הדומיה ונעצרה המשך הקריאה, לקולו הרועם של אחד מן 
המתפללים שחשש לצאת ידי חובת הדאורייתא, על סמך חזקה דרבה גרידא, 

 וגער בנער לעיני כל, אתה לא "גדול"! רד מהבימה.
כאן כמה סערה בין המתפללים, חלקם הצטרף ל"חששות" וחלקם טענו שאין 
חשש, ובתוך כך מביט "הצדיק הגדול הלזה"... אל פני הנער לראות ולבדוק אם 
"גדול" הוא... היש לו חתימת זקן אם לאו, ואילו חלק מן הציבור טען, כי החושש 

לא זקנו, אבל לא על בדבר ייצא לחדר סמוך וישמע שם ה"זכור" מפי מבוגר שנתמ
 חשבון נער צעיר שעשה עמנו טובה בעת שנעדר הבעל קורא הקבוע.

זה בכה וזה בכה... ובנתיים הנער שהטיב עם הציבור, נהפך כתצוגה לעין כל, לדיון 
הלכתי מעמיק... וצבע פניו משתנה חליפות, וכדאמרו בגמ' על המתבייש ברבים 

 ו.אזיל סומקא ואתי חיוורא, ופני הנער חפ
סוף הדבר היה שה"צדיק" המחמיר דנן, בעזותו גבר על כל הטענות שלא לבייש 
יהודי, ולא נותר בידי הנער ברירה אלא לרדת מן הבימה, ו"הירא שמים" דנן נעמד 
במקומו ומחה את זכר עמלק בקריאת הפרשה, בעוד שזה עתה בייש יהודי 

ה לרומסו...! כך נראה ב"הידור נפלא", רח"ל, כאילו היה הנער מזרע עמלק שמצו
 אותו בעל קורא החדש: עשו ליינט זכור! (עשו קורא זכור)...

 ולב רע -שפתיים דולקות 
כך נראה "רשע לשם שמים"... בפיו מתהדר על הידור מצוה ואילו מעשיו, הם 
מאלו שאין להם חלק לעוה"ב! ואכן כינויו הנ"ל הולם אותו, כאשר הוא מזכיר את 

, "כסף סיגים מצופה על חרש שפתיים דולקות ולב רע"! עשו, שאמר בו הכתוב
ששפתיו דולקות לקיים מצות מחיית עמלק, אבל "לב רע", שלבו לב רע לעשותו 

 על חשבון נער צעיר.
מעשה מחריד נוסף שמענו מעד ראיה שנוכח בעת מעשה, מעשה זה אף הוא 

בר הובא כקודמו שמוטב שהיה משל ולא נמשל... אך עולה על הראשון בכך שכ
כל המעשה בדבריו של ר' ישראל בא' ממאמריו, ובעוד שר' ישראל הביאו כמשל 

 בעלמא שמענו אנו לדאבונינו שהיה זה בפועל ר"ל!
פלוני שהיה נמוך קומה מאוד, נזדמן לירושלים ושחח עם כמה אברכים על ענין 
 מה, בעודו משוחח עמם נזדמן למקום יהודי "ירא שמים" "ומהדר במצוות"...

ומשראה את נמוך הקומה, נזכר בהלכה המחייבת לברך ברכת משנה הבריות, 
והמחמיר הלזה שהיה גם בר אוריין כנראה, העלה ברעיונו "הידור נפלא" ניגש אל 

כדין 'חפצא דמצוה' שמצוה ליטול ביד!...  -נמוך הקומה, נטלו בידיו והגביהו 



 

ד 

ח, ומפני כך החל בנוסף ל"מעלותיו" היה אף "מחבב" ומדקדק בברכות השב
להתנענע בסילודין לכוון לבו אל הברכה לקילוס עילאה, ובעוד שהנמוך קומה 
המסכן, מנוענע ביד "הצדיק" כאילו לולב הוא ביד מהדר במצוות, פתח את פיו 

 "בשפתיים דולקות", ובירך ברוך אתה ד'... משנה הבריות!...
סתם מעשים "וחומרות" כעין אין מן הצורך להאריך בגנות הענין, רק נוסיף, שמן ה

אלו ודומיהם אינם מצויים אלא כשנעשים בפני אחרים... להתכבד בעיניהם 
להיחשב כיר"ש, ואותו פלוני שהוריד את הנער מן הבימה לחומרא בקריאת 
התורה, נוכל לבודקו ולתהות על קנקנו באם הוא יתפס באיזו שאלה הלכתית, 

המהדר "בברכות" השבח כשרואים אותו בני האיך תהיה תגובתו... וכן אותו פלוני 
אדם ועל דמו של יהודי נכלם, האם מהדר בין הוא בין כותלי ביתו כשאין איש 

 רואהו, בברכת אשר יצר ג"כ?!...
עשו הרשע אף הוא כן, לפני אביו מחפש להתכבד ולהראות רוב צדקותו, לפיכך 

ננת המחשבה מרמהו ושואל כיצד מעשרין את המלח... אך בלבו פנימה מקו
"יקרבו ימי אבל אבי", וכבר דימהו חז"ל לחזיר שפושט טלפיו ואומר כשר אני! ויש 

דומה הוא  -להטעים הדבר במשל החזיר, שהמחמיר דוקא כשרואים אותו אחרים 
לחזיר, ומשום שהחזיר ידוע לכל כי אינו כשר, אך בכ"ז החזיר פושט טלפיו, וחושב 

 שאינו אלא חזיר... -רותו, אך כמה מגוחך הוא להשתבח ע"י כך בפני רואיו על כש
כמו"כ המהדר בחומרות וחושב להתכבד על הידוריו וכשרותו בקלון חבריו דומה 
הוא לזה ממש, שהוא עצמו אמנם אינו רואה וחש בנגע עצמו, אך העומדים כנגדו 

 רואים ומראים באצבע שאינו אלא אדם הדומה לחזיר...!
 (לב שלום)

 
, ואני מודה: לא ידעתי את התשובה. התורה הקדושה מספרת נשאלתי שאלה

שעשו לקח כל אשר לו והלך לשעיר "מפני יעקב אחיו" (בראשית לו, ו). פירש 
רש"י: מפני שטר חוב של גזרת "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם" 

במתנה  (בראשית טו, יג). ונדחה לנצח. כי אמר: אלך לי מכאן, אין לי חלק לא
 שנתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון השטר".

וקשה, לפי זה. שהרי שבט לוי לא נשתעבדו במצרים (שמות רבה ה, כ) ולא פרעו 
עשר שני פ"ה הי"ד, ונפסק הם נחלה בארץ. שכך אמרו במשנה (מאת השטר, ויש ל

ברמב"ם) שלוי מביא בכורים וקורא, לפי שיש לו נחלה בארבעים ושמונה ערי 
ם (יעוין בתוספות וצל"ח ברכות כ ע"ב, "כפות תמרים" סוכה לח ע"א, "מגן הלויי

 אברהם" קפו, א)!
ועוד: לפני מתן תורה נאמר: "וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו" (שמות יח, 
כז). ואמרו על כך במדרש (פסיקתא דרב כהנא יב, טז): זהו שנאמר: "לב יודע מרת 

רב זר" (משלי יד, י). אמר הקדוש ברוך הוא: נפשו", ולפיכך "בשמחתו לא יתע
ישראל היו משועבדים בטיט ובלבנים במצרים, ויתרו יושב בתוך ביתו השקט 

 -ובטח ובא לראות בשמחת התורה עם בני? לפיכך: "וישלח משה את חתנו"!
יתרו לא זכה להיות נוכח בקבלת התורה, משום שלא היה בשעבוד חומר ולבנים 

לוי, לא זו בלבד שזכו להיות, אלא משה רבינו הוא מנחיל במצרים. ובני שבט 
התורה, ואהרן ובניו במחיצה הקרובה ביותר אל ההר (רש"י שמות יט, כד). ולא 
עוד אלא שישראל חששו שעיקר התורה לבני לוי נתנה (רש"י דברים כט, ו). והרי 

 לא היו בשעבוד חומר ולבנים!
 שאלה קשה!

 י את התשובה.שבתי לביתי, ועיינתי, ומצאת
בספרים הקדושים מובאים דברי הזוהר הקדוש (ח"א כז, א) על הפסוק: "וימררו 
את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" (שמות א, יד), 
"בעבודה קשה" זו קושיא. "בחמר" זה קל וחומר, "ובלבנים" בלבון ההלכה, "ובכל 

תה פרעה את ישראל לבוא ולעבוד, עבודה בשדה" זו ברייתא. והענין שכאשר פי
לא באו בני לוי (שמות רבה ה, טז) משום שקבלו עליהם עול תורה, וכל המקבל 
עליו עול תורה פורקים ממנו עול מלכות (אבות פ"ג מ"ה), ולפיכך נפטרו מעבודת 

 הפרך ("שפתי כהן" במדבר א, טז).
 -עכשיו הכל מובן 

ו ישב שוקט בביתו. אבל בני לוי היו עשו הלך להר שעיר לרעות את מקנהו, ויתר
במצרים, אלא שהמירו את העבודה הקשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה 
בעמל תורה בקושיות ולבון הלכה. היש עוד פלא בכך שבמתן תורה זכו למלוא 

 הקירבה, והם נהנים מיבול הארץ המובטחת בלי טרחה!
ברהם בכינוי: "עבד משכיל" במדרש (בראשית רבה ס, ב) כינו את אליעזר עבד א

(משלי יז, ב). ובארו: ומה היתה השכלתו, אמר: "כבר קללתו של אותו האיש בידו". 
שהיה בן כנען, שנתקלל: "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט, כה). 
ואז, "שמא יבוא כושי אחד או ברבר אחד וישתעבד בי, מוטב לי להשתעבד בבית 

ם. ואיזה שעבוד, להיות דולה ומשקה מתורת רבו (יומא כח בבית אברה -הזה" 
"ולא בבית אחר"!-ע"ב), זקן ביתו המושל בכל אשר לו (בראשית כד, ב)! 

כמה נפלאים דברי רבי יהודה הלוי זצ"ל: "עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ועבד ה' 
ו מ"ב), הוא לבדו חפשי", שהרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" (אבות פ"

 "ועל כן, בבקש כל אנוש חלקו, חלקי ה' אמרה נפשי!" (איכה ג, כד).
נהיה בכלל "עבדך  -ובכלל זה עבד ליצריו ומאוייו  -במקום להיות עבד לעבדים 

 מלך, כמלך!" (שבועות מז ע"ב).
אברהם אבינו היה לעבד ה', וזכה לחיים שהם מעין עולם הבא (בבא בתרא יז ע"א). 

בדו, ונכנס עמו לגן עדנו, ולקבלת רבותינו נכנס לגן העדן בחייו אליעזר היה לע
(ילקוט שמעוני בראשית כד)!
 -וברירה זו נצבת בפני כל אדם 

זכה אדם והוא בגן העדן, ואת ה"לעבדה ולשמרה" הוא מקיים בלימוד התורה 
ושמירת מצוותיה. לא זכה, מגרש הוא עצמו מגן העדן, ואת ה"לעבדה ולשמרה" 

וא בגזרת "בזעת אפיך תאכל לחם", ובעצבון יאכלנה כל ימי חייו, כפליים מקיים ה
 כיולדה רחמנא לצלן!.

 -ונספר 
עיר המלוכה וינה היתה מקום מושבם של טובי הרופאים, גדולי הפרופסורים 
בעולם. המונים נהרו ובאו למצוא מזור לתחלואיהם, בהם רבים שהפרוטה אינה 

, "וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב, ד), מצויה בכיסם. הבריאות מעל לכל
יוציא לרופאים ולתרופות. אבל לדמי אכסניה לא השיגה ידם. היה בוינה יהודי 
אמיד, שזכה במצוה זו. ביתו היה פתוח לרוחה, שימש אכסניית חינם לכל חולה 
וסובל, אף עזר להם בכספו ויצר קשרים עם הרופאים המומחים ובתי החולים. 

ה כמדבר, אסקופה הנדרסת, הפקר לכל. הוא שמח בכל אורח, ראהו ביתו הי
כדורון השלוח ממרום. אבל לאשתו, זה הפריע. נכספה לפרטיות, חשה כאלו 

 התגוררה בבית נתיבות הומה, דחקה בו שישים לזה קץ.
נקלה בכף הקלע, אוי לו אם ישמע ואוי לו אם יסרב. באותם הימים, תחילת אלול 

ים בוינה מעמד אדיר של כבוד התורה, נערכה בה הכנסיה שנת תרפ"ג, התקי
הגדולה הראשונה של אגודת ישראל, בראשות ה"חפץ חיים" זצ"ל שנשא בה את 
נאום הפתיחה. החליט לעלות לאכסנייתו של החפץ חיים ולשאול בעצתו. ככלות 
הכל, חסד מתחיל בבית. "צדק משלך, ותן לו" (בבא בתרא פח ע"ב), דלא מקרי 

, אלא הנותן משלו (תוספות קדושין ח ע"ב). אולי באמת אין לו רשות צדקה
 -לעשות חסדים על חשבון הבית, "ביתו זו אשתו" (ריש יומא) 

בעל האכסניה של ה"חפץ חיים" הכירו. אמר שה"חפץ חיים" סועד עתה פת 
שחרית. יכניסו אל הטרקלין, ולאחר הסעודה ישטח מבוקשו. עלה, ועמד מן הצד. 

חיים" אמר כהרגלו מזמור "ה' רועי, לא אחסר" (תהלים כג), כפי שפסק ה"חפץ 
ב"משנה ברורה" (סימן קע, א), "שהוא מדברי תורה ותפלה על מזונותיו", וסיים 
בפסוק: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית ה' לארך ימים". פתח 

יזהו שוטה, ואמר: הפתגם השגור אומר, שהטיפש עושה גם מזהב אשפה, "א
 -המאבד מה שנותנים לו" (חגיגה ד ע"א), ואלו הפיקח עושה גם מאשפה זהב 

מעניקים לאדם עושר, זהב. אם פקח הוא, עושה בו צדקה וחסד ותומך תורה, 
והזהב הופך לאוצר נצח. אם טפש הוא, מרבה בו מעדנים ותפנוקים, ועושהו 

 לאשפה...
ם לו יסורים, ה' ירחם. "העולם הזה, ומעניקים לאדם אשפה, רחמנא לצלן, נקצבי

נוה התלאות" (ספר הישר, שער ו). אם פקח הוא, יעבור אותם ב"חיי צער תחיה 
ובתורה אתה עמל" (אבות פ"ו מ"ד), כי "אין לך אדם בלא יסורים, אשרי מי 
שיסוריו באים עליו מן התורה" (בראשית רבה צב, א). וכמו שאמרו (בסנהדרין צט 

"אדם לעמל יולד (איוב ה, ז), הכל עמלים, אשרי מי שעמלו ע"ב) על הפסוק 
בתורה, ואז הופך הוא את ה"אשפה" ל"זהב". כי "אנו עמלים, והם עמלים. אנו 
עמלים ומקבלים שכר [גם עבור העמל], והם עמלים ואינם מקבלים שכר" (ברכות 

 -כח ע"ב) 
ת נפש. והוא מכניס נגזרו עליו יסורים, עגמו -המשיך ה"חפץ חיים"  -יש לך אדם 

אורחים, והם טרחנים, ונרגנים, ויש כפויי טובה, ויש שאינם כה נקיים. והוא סובל. 
כמה שכר יקבל על כל הבלגה וסבל, ועם זה נפטר הוא בכך מהיסורים שנקצבו לו. 
ואם בגלל זה סובל הוא מאשתו, ואין לנו מושג איזה סבל זה, שכבר אמרו: "כל ימי 

ו, טו) זה הסובל מאשתו (סנהדרין ק ע"ב), "כל רעה, ולא אשה עני רעים" (משלי ט
 כמה צרות חוסך הוא, מלבד השכר המעותד לו! -רעה" (שבת יא ע"א) 

וזהו שבקש דוד המלך עליו השלום: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי". רבונו של 
י עולם, אם נקצבו לי רדיפות, שתהיינה רדיפות מצד טוב וחסד שאעשה. "ושבת

בבית ה' לארך ימים", ירבה שכרי בעולם שכולו ארוך (קדושין לט ע"ב), וארויח 
 בגינן. כך יוצרים מ"אשפה" "זהב"!

 בל תשובה, עוד בטרם פצה פיו לשאול!יוק
 ושמעתי על כך ספור נפלא בילדותי.

אדם הזדמן לנמל הגדול באודסה, וראה ספינות באות ופורקות מטען, סחורות 
הים, וטוענות תבואה וסחורות המיועדות לארצות רחוקות. שהביאו ממדינות 

 לפתע צד עינו ספינה, שטוענים אותה באבנים כבדות!
פנה לרב החובל שעקב מהרציף אחר הטענה, ותמה באזניו: "תבואה וסחורות, 

 מובן. אבל אבנים, למה? וכי חסרות אבנים בנמל היעד?"
ענהו הקברניט: "התשובה פשוטה. אניה ללא משא צפה על פני המים ועלולה 
לאבד את שווי המשקל ולטבוע בסערה. חייבת היא להיות עמוסה במדה מסוימת 
של סחורה, שתשקיעה במים עד ירכה. כל ספינה יוצאת מכאן טעונת סחורה. לי 

י לשם אני טעון אין סחורה לקחת, אני יוצא ליבא סחורה ממדינת הים. לכן בדרכ
 -אבנים שיכבידו וייצבו" 

      ללמדנו שאם אין נוטלים סחורה, טוענים אבני משא!...  
 (והגדת)

 
שאלה המתעוררת בפסוקים נוגעת לדבריו של עשו ליעקב. יעקב אבינו שולח 
מנחה לעשו, והנה הוא רואה את עשו בא, הוא חוצה את העם שאתו לשניים, 

 אחד במקומו, ומתקרב לעבר אחיו עשו.מעמיד את הילדים כל 
המפגש המתואר בפסוקים מתחיל בין יעקב ועשו (שם ד): "וירץ עשו לקראתו 
ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו". לאחר מכן מתבונן עשו ורואה את הנשים 
ואת הילדים אשר שייכים ליעקב. אז שואל עשו (שם ח): "מי לך כל המחנה הזה 

 ב לו יעקב: "למצא חן בעיני אדני".אשר פגשתי". משי
כששומע זאת עשו הוא מגיב: "יש לי רב... יהי לך אשר לך", ורש"י מפרש: "כאן 

 הודה לו על הברכות".
כל הענין כולו תמוה ביותר: במשך שלושים וארבע שנה זועם עשו על יעקב 

 ומתכנן לנקום בו באופן הגרוע ביותר.



 

ה 

עוד 'חשבון' ישן עם יעקב על שנטל ממנו את מלבד ענין גזלת הברכות, נוטר עשו 
הבכורה בהיותו בן חמש עשרה. מהספור על הבכורה על הברכות עברו ארבעים 
ושמונה שנה. ארבע עשרה שנה שהה יעקב בישיבת שם ועבר ועוד עשרים שנה 

 בבית לבן אם כך, הרי אלו שמונים ושתים שנים רצופות של כעס וטינה!
של יעקב בישיבת שם ועבר המתין עשו בשקט, בארבע עשרה שנות למודו 

 בעשרים השנים שבהם שהה יעקב אצל לבן הוסיף עשו לחכות.
סוף סוף הגיע הזמן להשיב לו מנה אחת אפיים על גזלת הברכות. לשם כך הוא 
גייס ארבע מאות שכירי חרב, ציד את כולם במיטב הנשק, רובי קלצ'ניקוב ביד ימין 

ומדריך אותם לירות עד שיביאו לו את גלגלתו של ו'אם שש עשרה' בשמאל... 
 יעקב...

במהלך הדרך כולה הם צועדים נחושים לנצח ב"קרב החיים" הצפוי מול יעקב 
שנוא נפשו של עשו. אפילו המנחות שנשלחות בזו אחר זו לעברו, אינן מצליחות 

 לשכך את עצמת השנאה.
 והנה מגיע רגע המפגש המיוחל...

ארו של יעקב ושואל: "מה שלומך?... האם יודע אתה מדוע בא עשו, נופל על צו
שיהיו שלך, אחי.  -הגעתי לאחל לך כל טוב, והברכות המדוברות, ובכן  -באתי? 

 יהי לך אשר לך...".
 הייתכן?!

 למצוא חן בעיני אדוני...
עשו שואל את יעקב: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", ויעקב עונה: "למצא 

 .חן בעיני אדני"
זו המנחה ששלח  -את שאלתו של עשו מפרש רש"י בשני אפנים: על פי הפשט 

יעקב, ולפי זה מובנת תשובת יעקב: המנחה, אכן, הגיעה כדי למצוא חן בעיני עשו 
 ולשכך את כעסו.

על פי הדרש, אומר רש"י, באותו לילה שבו נאבק יעקב עם מלאכו של עשו, גם 
הגיעה אליהם והחלה לדחוף אותם אחורה, עשו ואנשיו לא ישנו. כת של מלאכים 

תוך כדי מכות עזות. מכות ממלאך, הן המכות הגרועות ביותר, משום שאפילו לא 
 יודעים מהיכן הן הגיעו, ואיך להתגונן מהמכה הבאה...

"מי אתם?", שאלו המלאכים, ומששמעו שאלו הם אנשי עשו אמרו: "הכו הכו". 
החלו לצעוק: "עזבו אותנו, האם יודעים  המכות היו כה נוראות, עד שאנשי עשו

אתם מיהו עשו? בנו של יצחק...", אולם המלאכים המשיכו להכות. "עשו הוא נכד 
לאברהם אבינו", ניסו האנשים לומר, אך המלאכים הוסיפו להכות, לבסוף צעקו: 
"עשו הוא אח של יעקב", ובאותו רגע אמרו המלאכים: "אם כך, הרי אתם משלנו... 

 זו טעות...", ועזבו אותם לנפשם... סליחה,
רק נעלמו אלו, והנה הגיעה כת נוספת, שוב חוזר המעשה על עצמו. הם זוכים 
למכות ודחיפות, אומרים שהם אנשי עשו, והמכות רק מתגברות, מנסים להתלות 
בזכותם של יצחק ושל אברהם, ללא תועלת. רק כאשר הם מזכירים את יעקב, 

 נפשם.עוזבים אותם המלאכים ל
כך היה במשך הלילה כולו. לכן, מיד כאשר נפגש עשו עם יעקב הוא שואל אותו: 
"מי היו כל המלאכים שנפגשו אתי? מה פשר המכות הללו שקבלנו במשך כל 

 הלילה האחרון? כל האנשים שלי מגובסים...".
 עונה לו יעקב: "למצא חן בעיני אדוני"...

האם המכות נועדו כדי למצוא חן בעיני לפי מדרש זה תשובת יעקב איננה מובנת: 
 עשו?

כדי להשיב על הקושיות הללו, עלינו לעיין בשרשי השנאה העצומה שרחש עשו 
 ליעקב ולהבין את פשרה.

 מדוע חשב עשו שהברכות מגיעות לו?
שנאתו של עשו ליעקב נובעת מלקיחת הברכות על ידי יעקב, ועלינו להבין, האם 

כך שלא הצליח להשיג בשכלו שיעקב הוא איש צדיק, עשו הינו בעל הבנה דלה כל 
 יושב אהלים ועוסק בתורה, ומשום כך מגיעות לו הברכות על פי דין?!

וצריך לומר, שעשו אחז בהשקפה שונה וסבר כי אדרבה, דוקא משום שיעקב 
לא מגיעות לו הברכות. שהרי עשו היה  -לומד תורה ואינו עוסק בישובו של עולם 

מה התועלת שיש  -אומר (סנהדרין צט ע"ב) "מאי אהנו לן רבנן?" אפיקורס והיה 
 לנו מלומדי התורה?

הוא החזיק בדעה שיעקב מבזבז את זמנו ביושבו על התורה ועל העבודה!... כפי 
שהמשכילים היו נוהגים לקרוא ללומדי התורה: "בענק קוועצ'ערס", כלומר: 

קיחת הברכות על ידי יעקב לוחצי ספסלים. לפיכך, בהתאם להשקפה זו, היתה ל
עוול משווע! הוא באמת לא חשב שהברכות מגיעות ליעקב! ומכאן מקורה של 

 השנאה היוקדת כלפי יעקב.
 כך חכה עשו ליעקב כדי להנקם ממנו במשך שמונים ושתים שנה.

הכל היה טוב ויפה עד ללילה האחרון לפני המפגש עם יעקב... עשו צעד בראש 
מאות איש לפגוש את יעקב. ואז, רגע לפני המפגש קבוצה גדולה של ארבע 

המיוחל שבו סוף סוף "יסגור חשבון" עם אחיו על כל מה שעולל לו, הוא סופג 
מכות נמרצות מן המלאכים. הוא אינו יודע מי הם. אנשיו מדברים על לבם של 
המלאכים שיניחו לו. רק לבסוף כשאומרים למלאכים שהוא אחיו של יעקב, אמרו 

 ם: "אם כן משלנו אתם", והניחו לעשו.המלאכי
רגע זה חולל אצל עשו טלטלה בכל תפיסת העולם שלו. עד עתה סבר כי אין ערך 
ללומדי התורה, "מאי אהני לן רבנן", ומתוך נקודת מוצא זו השתית את חייו: הוא 
בז לבכורה, הוא סרב לתמוך ביעקב הלומד תורה. והנה עכשיו באו המלאכים והכו 

 : דע לך שבשעה שיעקב לומד תורה, אתה מפסיק לקבל מכות.על קדקדו
באותו רגע לא נדרש עשו 'להאמין' בתורתו של יעקב, אלא ידע זאת באופן הברור 
ביותר. הוא הבין וראה בעיניו, שכאשר הוא מזכיר את היותו אחיו של יעקב, לומד 

 התורה, הוא מפסיק לקבל מכות.

שואל: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי" כאשר פגש מיד לאחר מכן ביעקב הוא 
לשם מה היית צריך להקים עלי את כל המלאכים האלה שיכו אותי ויפגעו בי?  -

כדי שתווכח שללמוד התורה שלי יש ערך,  -השיב יעקב: "למצא חן בעיני אדני" 
ותבין שלא אני חי בזכותך, אלא אתה חי בזכותי! אם עשו יבין זאת, תתפוגג 

 שיש בלבו של יעקב ויסלח לו על שנטל ממנו את הברכות. השנאה והטינה
 ה'שפה' שהבין עשו...

הדרך לגרום לעשו לדעת ולהבין את חשיבות התורה, מזכירה את הספור אודות 
אדם אחד שנעמד מול הפקידה בבנק ובקש למשוך עשרים אלף שקל מן החשבון 

אוברדרפט של שלו. הפקידה הקלידה את הנתונים שהכתיב לה, וגלתה שהוא ב
 מאתים אלף שקל.

 "אין אפשרות אדוני", אמרה לו.
 "אבל אני רוצה".

 "אי אפשר".
 "אבל אני צריך".

 "מה לעשות?".
היא ניסתה להסביר לו שוב ושוב, אבל האיש לא הצליח להבין. תור ארוך החל 
להשתרך אחריו, והפקידה שהיתה אובדת עצות, קראה לבסוף למנהל הבנק 

 לפתור את הבעה.
המנהל הוציא לפני האיש דפי חשבון, הראה לו את הנתונים, והסביר לו שאין 

 הוא רוצה כסף... -אפשרות למשוך יותר כסף, אבל הוא בשלו 
עשרים אנשים כבר עומדים בתור קצרי רוח, ולבסוף נגש אחד מהם, חם מזג 

 מטבעו, וסטר לו על לחיו. באותו רגע הסתובב האיש והלך.
 המנהל, "מדוע לא הלכת קודם?""אדוני", קרא לו 

 הסביר לי...". -"כי אתה רק אמרת לי", ענה הלקוח "והוא 
בלי מכות עשו לא הצליח להבין, ומכיון שכך, היו זקוקים לכתות המלאכים 

 ש"יסבירו" לו...
מאורע דומה מובא בספר "לב אליהו" מפי רבי הירש ברוידא, חתנו של הסבא 

ולאי היה אמור לעבור בתחנת הרכבת בעירו, מקלם זצ"ל, שספר כי הצאר ניק
ואלפי בני אדם התאספו כדי לראות את פניו. רבי הירש, שהיה באותה עת בחור 
צעיר, הצטרף גם הוא להמון הנלהב. כל הלילה המתינו כולם בקוצר רוח, וכאשר 

 הגיעה רכבת המלך החלו כל האכרים להריע בקולי קולות.
יצא. הניף את ידו למעלה כדי להשתיקם, אחד מן השרים שליווה את המלך 

המלך עייף ושכב מעט  -וכשהשתררה במקום דממה, אמר להם: "רבותי, שימו לב 
לנוח, בבקשה מכם, אל נא תפריעו אותו ממנוחתו... לכו לבתיכם ושובו לכאן בעוד 

 שעה".
מיד כשסיים הסתובב ונכנס לקרון, והנה, רק נבלעה דמותו בפתח, החלו שוב 

ם המגושמים לצעוק ולהריע למלך... שוב יצא השר ואמר להם: "היכן האיכרי
הנימוסים שלכם? אמרתי שהקיסר עייף וזקוק למנוחה! לכו הביתה ובואו בעוד 

 שעה!".
חזרו כולם לצעקותיהם  -הצבור נתן לו לסיים את המשפט, אבל כשנכנס 

ורבי הירש הקודמות. בפעם השלישית הצטרף אליו קצין בעל דרגה נמוכה ממנו, 
 שמע אותו לוחש לשר: "הרשה לי לדבר אתם".

כשנתנה הרשות, הרים הקצין את קולו ושאג: "כלבים! האם לא שמעתם את מה 
יירו עליכם וכולכם תמותו!"... עוד בטרם  -שאומרים לכם? אם לא תסתלקו מיד 

סיים את המשפט, החלה הסתלקות המונית של איכרים, ובתוך זמן קצר התרוקן 
 ף לגמרי...הרצי

הבקשה לנימוסים ולדרך ארץ היתה זרה להם, רק שפה של איומים ומכות דברה 
 אל ליבם.

זו היתה ה'שפה' שהבין עשו, ואכן, מיד לאחר מכן אמר: "יהי לך אשר לך", והודה 
ליעקב שהברכות שיכות לו. הוא הבין שיעקב, בזכות למוד התורה שלו, מביא את 

ורע את החטים, אך הן צומחות בזכות יעקב, הברכה לעולם. עשו הוא מי שז
 השמש זורחת בזכותו, הגשם יורד בגללו והברכה בעולם כולו מגיעה מכוחו.

ואילו יעקב, אשר נודע לו בלילה, שעשו זוכה ל"טפול רציני" של מלאכי השרת, 
הבין כי כעת, כאשר הבין עשו את הענין, לא נשקפת כל סכנה לחייו, ומשום כך 

                        המחנות ובא עם כולם כדי לקדם את פני אחיו. צרף את שני 
 (ומתוק האור) 

 
 (לב, ז)  ויחץ את העם אשר אתו ואת הבקר והגמלים לשני מחנות

יעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו בדורון, בתפילה ובמלחמה. לקראת 
אנו ורכושו לשני המלחמה הצפויה לו הוא מחלק את ילדיו ואת נשיו, ואף את צ

יהיה המחנה  –מחנות. מתוך כונה שאם יבוא עשיו על המחנה האחת ויכה בו 
השני לפליטה.

באר על כך "עבד המלך": למדה תורה דרך ארץ שלא יהיה אדם נותן את כל ממונו 
בזוית אחת. ממי אתה לומד זאת? מיעקב אבינו שנאמר: "ויחץ את העם אשר 

 איתו"?
ת הרכוש מופיעה גם בדברי חז"ל (בבא מציעא מב, א): הדרכה מעין זו לשמיר

 "לעולם ישליש אדם מעותיו, שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו".
יעקב אבינו העניק במעשיו עצה טובה להגנת הרכוש על ידי חלוקתו לשניים, 
ושמירת כל אחד מן החלקים באופן אחר ובמקום שונה, כך שאם יאבד חלק אחד, 

יוותר החלק הנוסף.–יגנב יעלם או
בהקשר לכך מספר הרב מונק שליט"א בספרו "דרכי נועם" את המעשה הבא, 

 המובא בחז"ל:



 

 ו 

סוחר אחד נסע למקום רחוק עם סכום הגון באמתחתו, ולא ידע מה יעשה בו. 
מחד גיסא, חשש לשאת בחיקו סכום גבוה, ומאידך גיסא חשש להפקידו בידי 

 אדם שלא מכיר.
גומה בקרקע והטמין בה את הממון, אולם תוך כדי עבודתו לא הבחין  לבסוף חפר

 בזוג עיניים חמדניות שעקבו אחריו מהבית הסמוך...
 מיד עם לכתו הגיע השכן ושלח ידו ברכוש.

הכסף  –שוד ושבר  –כעבור פרק זמן כלשהו שב הסוחר למקום המטמון, והנה 
 איננו!

סמוך קים חור אשר בעדו ניתן לצפות הוא הביט כה וכה, והנה הבחין כי בקיר ה
על האיזור כולו, כולל שטח הקרקע בה הוטמן הכסף... מיהר היהודי אל בעל הבית 

 שגר בסמוך ואמר לו:
"ראה אדוני, זה מקרוב באתי להתגורר כאן, ואיני מכיר איש עדיין. ברשותי שני 

נק של ארנקים, האחד של חמש מאות זהובים, והשני של אלף זהובים. את האר
חמש מאות הזהובים טמנתי זה מכבר במקום מסתור, ועתה אני מסתפק מה 
לעשות בארנק השני, האם כדאי להטמינו אצל הארנק הראשון, או שמא עדיף 

 להפקידו בידי אחד מתושבי המקום?"
"הטוב ביותר", יעץ בעל הבית, שכבר ראה בעיני רוחו את אלף הזהובים נופלים 

 נק במקום בו הטמנת את הארנק הראשון".לידיו, "להטמין את האר
מיד כאשר יצא הסוחר מביתו, התחלחל השכן. הלא בעוד רגע קט יחפור הסוחר 
 במטמון, ויגלה כי רכושו נעלם לו, וודאי לא יטמין את הארנק השני באותו מקום.

 רעיון מבריק עלה במוחו...
זירו אל מקום הוא ניגש והוציא את הארנק המלא עדיין, מיהר לעבר השדה והח

הטמנתו. הסוחר אשר המתין לכך, ניגש למקום הסתר, נטל את הארנק הראשון 
  )ומתוק האור(              שהושב למקומו, ומיהר חזרה לביתו...           

 (לב, ד)וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו 
 –עם עשיו אחיו  כתב הרמב"ן "ויש בזה עוד רמז לדורות, כי כל אשר ארע לאבינו

יארע לנו תמיד עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמינו 
לשלושת השברים שהזמין הוא את עצמו, לתפילה, לדורון ולהצלה בדרך מלחמה, 

 לברוח ולהינצל וכו'.
 ינאי רבי) טו עח ר"ב( אמרו, עצה בזה עוד ראו ובהמשך דברו מביא עוד: ורבותינו

, רומאין עמיה נסיב הוה ולא פרשתא בהדא מסתכל הוה למלכותא סליק הוה כד
 שלו פינס שמכר עדלעכו הגיעו ולא, רומאין עמיה ונסיב בה איסתכל לא זמן חד

 אדום מלכי בחצר ברומה בא כשהיה גלות פרשת שזו בידם קבלה שהיתה מפני
 ממנו יכ, החכם הזקן עצת אחרי ללכת זו בפרשה מסתכל היה הצבור עסקי על

 אלא מקרבין שאין ללותו רומי אנשיחברת מקבל היה ולא, יעשו וכן הדורות יראו
  :אדם של ממונו ומפקירין עצמן להנאת

לפנינו מהמעשים אודות הנהגות שנלמדו ע"י גדולי הדורות מפרשה זו (עיי"ש 
 שמביא עוד כמה עובדות, והבאנו כאן אחד מהם):

הביתה, ורבי חיים מבריסק זצ"ל, נכדו, שלימים ל הגיע פעם הנצי"ב מוולוז'ין זצ"
 גם שימש כראש ישיבה בוולוז'ין. הבחין שפניו שך סבו עגומות.

 שאל אותו: "זיידע, מה קרה?"
סיפר הנצי"ב: "רוצים לסגור את המקוה. אמנם זו לא פעם ראשונה שזוממים 

בל לעשות זאת, אלא שבפעמים הקודמות נתנו שוחד למושל והכל היה בסדר, א
 עתה הגיע מושל חדש והוא לא מוכן לקחת כסף, א בראך!"

 אמר לו רבי חיים: "תן לי את הכסף, אני כבר אכניס לו את זה".
"לא תוכל", אמר הנצי"ב, "ניסיתי והוא לא לוקח", אבל רבי חיים בשלו: "אני 

 אצליח לשחד את המושל לבטל את הגזירה!"
 ים את הכסף.אחרי שכנועים הסכים הנצי"ב ונתן לרבי חי

רבי חיים זצ"ל היה חכימא דיהודאי. המעשה התרחש בתקופת הקיץ. הלך רבי 
חיים לארון בו מאוכסנים בגדי החורף, הוציא את הקוטשמע [כובע הפרוה] הגדול 

 .והרחב, ואת המגפיים, לבש הכל וכך הלך לבית המושל
טשמע דפק בדלת. הממונה פותח את הדלת ורואה לפניו בריה משונה, עם קו

 ומגפיים באמצע הקיץ... "כן, מה אתה רוצה?"
 "אני נכד של הרב, הוא שלח אותי בשליחות חשובה אל המושל".

 "המתן רגע".
נגש הממונה אל המושל ואמר: "יש כאן אברך הטוען שהוא נכד של הרב, והרב 

 שלח אותו".
 "בסדר, שיכנס".

י שאתה מדבר ברצוני כשנכנס, הביט בו המושל בתדהמה. "רגע אחד", אמר, "לפנ
 להבין משהו. בחוץ חם ואתה לבוש בגדי חורף כבדים, מדוע?"

"אני אסביר לך", אמר רבי חיים, "אמי הגיעה אלי בחלום ואמרה שהיום ירד שלג 
נני מחפש לעצמי צרות, לא רציתי להצטנן יוהיה כפור, כמו בשיא החורף הרוסי. א

 להיות בטוח שהכל יהיה בסדר"...למזג אויר סוער שכזה, ולכן התלבשתי כראוי 
המושל פרץ בצחוק. "אמא שלך הגיעה בחלום... תגיד לי, אתה באמת מאמין 

 בחלומות?"
"כן, אדוני המושל. אל לך לצחוק מהחלומות של אמא שלי. זו לא פעם ראשונה 

אני מאמין  –שהיא אומרת דברים והם מתקיימים, ואם היא אומרת שיהיה שלג 
 לה שיהיה שלג!"

 "אה, יהיה שלג?" -
 "כן, ואני מוכן להתערב על כך", אמר רבי חיים.

 "על כמה?"
הסכום שהוקצב לדמי השוחד  –"על כך וכך", וכאן נקט רבי חיים בסכום גבוה 

 לביטול גזרת המקוה.
 עד הלילה מה יהיה"."טוב, בסדר", הסכים המושל, "בא ונראה 

 ם ולא כפור.כמובן שעד הלילה לא ארע מאומה. לא שלג, לא גש
 בלילה הגיע רבי חיים עם הכסף לבית המושל.

 "אתה רואה?" סנט בו המושל, "אמרתי לך לא יהיה שלג!"
אמר לו רבי חיים: "מה אני יכול לעשות שהחלום של אמא שלי לא התקיים. 

הפסדתי בהתערבות, הא לך הכסף".
יהיה בסדר,  –אולם לפני שיצא מהחדר, לחש לכיוון המושל: "אבל בעניין המקוה 

 הלא כן?"
"כן כן, המקוה יהיה בסדר" אמר המושל, וכך הוסרה הגזירה שריחפה מעל ראשם 

 (יחי ראובן)                                   של יהודי המקום.
 )לג, יחויחן את פני העיר (

 חמה דמדומי עם שבת בערב נכנס, העיר פני את ויחן, אחר דבר - אומרהמדרש 
 קדםהשבת את יעקב ששמר אמרת הדא. יוםמבעוד תחומין וקבע, יום מבעוד
  .שנתן

מדוע יעקב היה הראשון שקבע תחומי שבת, ולא אברהם או  – נשאלת השאלה
 ?יצחק

 קיים רב אמר -אברהם אבינו גם שמר שבת, גמרא מפורשת {מסכת יומא כח, ב} 
 אברהם שמע אשר עקב} ה-כו בראשית{ שנאמר כולה התורה כל אבינו אברהם
 ואימא מילה נמי איכא הא מצות שבע ואימא לרב חייא בר שימי רב ל''א' וגו בקולי
 קיים אשי רב ואיתימא רב אמר לי למה ותורותי מצותי כ''א ל''א ומילה מצות שבע

 ואחת שבכתב תורה אחת תורותי שנאמר תבשילין עירובי אפילו אבינו אברהם
 .פה תורה שבעל

בשילין, אז למה אם אברהם אבינו תיקן אפילו עירובי ת - נשאלת השאלה
  ?כשמדברים על שבת מזכירים רק את יעקב אבינו

 "...ירנן יצחק, יגל "אברהם –ולא רק זה, אלא שבמנחה של שבת אנחנו אומרים 
 ???ולמי יש את השבת

 !בו ינוחו ובניו יעקב
 ???! למה הכל סביב יעקב אבינו?בו" ינוחו "אברהם ובניולמה לא נאמר  

יעקב ובניו נחים בו, ולא בני ישמעאל  – סימן רצ"ב}{הלכות שבת,  הלבושכותב 
 ועשו.

 הנחלתו ולא, הארצות לגויי אלקינו' ה נתתו ולא'' - בתפילת שחרית אנחנו אומרים
 נתתו ישראל לעמך כי, ערלים ישכנו לא במנוחתו גם. אלילים לעובדי מלכנו
 .''בחרת בם אשר יעקב לזרע. באהבה

! כי הם ?אין קשר לזרע אברהם ויצחק. למה !השבת שייכת אך ורק לזרע יעקב
 !עובדי אלילים והם ערלים. אין להם מה לחפש עם השבת

 פני את ויחן {לג, יח}! מפרשת השבוע שלנו, שנאמר ?את כל זה מאיפה למדנו
 שתיקן יעקב תחומי שבת. -העיר 
, בשלוש מקומות בספרו, ובונה 'בנין פאר' סביב הענין של עירובי משך חכמהבא ה

 : תבשילין ושמירת השבת, של אברהם אבינו, ושל יעקב אבינו
 מיתה חייב ששבת כוכבים עובד ל''ואר - אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין נח, ב}

 מיתתן. היא זו שלהן אזהרה מר ואמר ישבותו לא ולילה ויום} כב-ח בראשית' {שנא
  ?למה אסרה התורה על גוי לשבות – {פרשת ואתחנן} משך חכמהשואל ה
התורה בפרשת ואתחנן, מגלה לנו שהשבת שייכת אך ורק  – משך חכמהאומר ה

לעם ישראל, כי רק הם יצאו ממצרים. שום אומה אחרת לא יצאה ממצרים, חוץ 
 ה' ויצאך מצרים בארץ היית עבד כי {דברים ה, טו} וזכרתמעם ישראל, שנאמר 

 . השבת יום את תלעשו אלקיך ה' צוך כן על נטויה ובזרע חזקה ביד משם אלקיך
אם ככה, ישראל יצאו ממצרים, לכן הם מחויבים בשמירת השבת. אומות העולם 

 שלא יצאו ממצרים, לא מחויבים בשמירת השבת.
 למעשה זכרון, הנחילנו וברצון "באהבה –כך אנחנו מאזכרים גם בקידוש ליל שבת 

 .מצרים"ליציאת זכר, קדש למקראי תחלה, בראשית
יציאת מצרים, להראות בזה, שאין לאומות העולם מה לחפש מאזכרים את ענין 

 עם השבת.
 וביום הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כיאם היינו מאזכרים רק 

יכלו אומות העולם לטעון "גם אנחנו רוצים לשמור שבת".  וינפש", שבת השביעי
 אבל היות ואומות העולם לא יצאו ממצרים, לכן לא ניתנה להם השבת.

יש מצוות בין אדם למקום, ויש  – {פרשת אמר} יסוד נוסףמשך חכמה ומר הא
מצוות שבין אדם לחברו. למשל ציצית, מזוזה, תפילין, אלו מצוות בין אדם 
למקום. יש מצוות שבין אדם לחברו, כגון צדקה, גמילות חסדים, תרומות 

 ומעשרות וכו'.
ויש מצוות המקשרים זה  ,יש מצוות המקשרות לה' יתברך –  משך חכמהלשון ה

 לזה.
ונמשל יש בזה, שזהו ההבדל בין שבת לבין יום טוב.   - משך החכמהממשיך ה

אסור לצאת  –השביעי  ביום ממקמו אישיצא {שמות טז, כט} אלבשבת נאמר 
מתחומי שבת. הוצאה מרשות לרשות אסורה. מלאכת אוכל נפש אסורה, ועל כן 

הוא יושב ועוסק בתורה, שהם המקושרים  נאמר לאיש, לא לצאת ממקומו, ולבדו
לה' יתברך, המרכז האמיתי, אשר כל ישראל הם קווים נפרדים המגיעים למרכז 
אחד, הוא ה' יתברך. ולסיבת זה, הם הקשורים יחדיו, כמו שאמרו במדרש רבה 

 "בני יעקב שהם עובדים לאל אחד, קרואים נפש".
איש שנתקעו עם  30אצלך בבית אחה"צ, נוחתים  1516מה קורה אם ביום שישי, 

האוטובוס. הם היו בדרך לירושלים, אבל מה לעשות, התפוצץ הגלגל של 
! מה תיתן להם ?האוטובוס, והם עכשיו תקועים אצלך . מה אתה עושה איתם

 ! בננות. ?לאכל
 אתה לא יכל לבשל, לא יכל להכין שום דבר. מה שיש לך, אתה נותן.  



 

 ז 

??  מה קורה  כאשר מגיעים ?אורחים ביו"ט 30ם אליך אבל מה קורה, כאשר מגיעי
 ???אורחים ביום טוב, מה אתה עושה 1000אליך 

-פותח את הגז, לוקח סירים גדולים, מעביר מאש לאש, ומבשל להם אוכל בן פורת
 ! ?. ומה קורה אם אין לך מספיק עופות בביתיוסף 

 !את הפרההולך לשוחט.  לוקח פרה, שוחט אותה, ומבשל לאלף איש 
ביו"ט, הותרה הוצאה מרשות לרשות. הותרה מלאכת  – משך חכמהאומר ה

 מבשל לצורך יו"ט. כל זה למה???
כי היו"ט נועד  לחבר את האנשים איש אל רעהו.  לכן הותרו מלאכות של אוכל 
נפש. גם אם יבואו אלף אורחים, יהיה מותר לבשל לכולם. לעומת השבת, 

י השבת היא בינך לבין קנך . היא לא בינך לבין שנאסרה בה המלאכה הזאת, כ
 אחיך, ולא בינך לבין חברך.

כמו שיש מצוות שמקשרות את האדם אל קונו, ויש מצוות שמקשרות את האדם 
אל חברו, כך השבת מקדשת את האדם עם קונו, והיו"ט  מקדש את האדם עם 

 , בפרשת אמר.משך חכמהחברו. היסוד השני שאומר ה
 : {וישלח} ואומר יסוד נפלא משך חכמהבא ה

זהו ההבדל שבין יעקב לאברהם. יעקב אבינו תיקן תחומי שבת, אברהם אבינו 
 תיקן עירובי תבשילין. מה ההבדל ביניהם?

 שבת זו שבת, ועירובי תבשילין זה יו"ט. 
אתה תבשל לכולם. בשבת, זה תחום  ,ביו"ט, שיבואו אליך כמה שיותר אנשים

 לא נמצא.  –א, מי שלא נמצא נמצ –מי שנמצא  -שבת 
אברהם אבינו לקח על עצמו תפקיד, להפיץ את דבר ה' בעולם, שכמה שיותר 

 אנשים ידעו מי הוא הקב"ה.
אומר הרמב"ן, שהוא אסף מסביבו אלפים ורבבות של גרים. גייר אותם, הפיץ את 

 !דבר ה', פתח מסעדות והביא את כולם לאכל בחינם, וכך הוא גייר אלפי גרים
עליהם  ,יעקב אבינו לא גייר גרים. יעקב אבינו שמיטתו שלמה, יש לו י"ב ילדים

 הוא מקים את עם ישראל. 
"היות ואני מקים את עם ישראל, לא רוצה מבחוץ אף אחד. לא רוצה  -אמר יעקב 

 יש".  –יותר אנשים. מה שיש 
, אף עושים עיגול, נכנסים פנימה –יעקב תיקן תחומי שבת  – משך חכמהאומר ה

 אחד לא יוצא ולא נכנס . 
אברהם אבינו תיקן, עירובי תבשילין . עירובי תבשילין מאפשר לך לבשל, להביא 

 עוד ועוד אנשים לבית ה'.
בוא ותראה, עשרים שנה שוהה יעקב אבינו בבית לבן. חמו עובד לתרפים ואפילו 

   !שום דבר ,פעם אחת הוא לא מציע לו לבוא לסמינר של ערכים
 ?זהולמה 

  !כי יעקב אבינו לא רצה להוסיף לעם ישראל אף אחד, חוץ ממנו וממשפחתו
 זה היסוד של יעקב אבינו, שתיקן את הענין של תחומים.

 אם ככה, אנחנו עכשיו יכולים להבין יסוד נפלא :
דע לך, עם לבן גרתי, ותרי"ג  –יעקב אבינו שולח לעשו שליחים ומוסר לו מסר 

 ותו דבר, בדיוק כמו שיצאתי ממקומי.מצוות שמרתי. נשארתי א
 ?כיצד הצליח יעקב אבינו להישאר בצורה הזאת ?מה הסוד של זה

 חז"ל מגלים לנו איך:
יעקב אבינו נישאר לבד, הוא לא רצה להכיר אף אחד  . לבדו יעקב ויותר} {לב, כה

 !מתושבי חרן
הוא תפס כשראה יעקב היכן בניו של לבן נמצאים עם הצאן,  – החתם סופרכותב 

מרחק של שלושה ימים. אפילו הצבע של צאן יעקב, היה שונה מצבע צאנו של 
 !לבן. לא רצה איתם שום קשר

בוא ותראה, לבן תפס את השיטה איך הצליח יעקב אבינו  – אומרים רבותינו
 שלא שינה לבושו, שלא שינה מלבושו ושלא שינה לשונו. -לבודד את עצמו 

י שהוא ניפרד מיעקב, ונותן לו שתי מילים יחידות הולך לבן ברגע האחרון, לפנ
 בתורה בארמית. 

 . שהדותא""יגרהם מקימים גל של אבנים, ולבן  הרשע קורא לזה 
אני עשרים שנה פה,  !סליחה, אל תכניס לי כאן מילים בארמית –אומר לו יעקב 

 !יש לי ילדים קטנים פה, אל תכניס להם דיבור של אומות העולם
  !'שלום', אל תגיד לי 'ביי' –ית אומרים אצלנו בעבר

 !יש לנו שפה, אנחנו מדברים בלשון הקודש
 גלעד. לו קרא ויעקב {לא, מז}אומרת התורה 
 לשונו. את שנהשלא. גלעד לו קרא ויעקב - אומר הספורנו

 הסוד של עם ישראל, הוא בכך שהוא נותר לבדו .  – באים רבותינו ואומרים
  !אפשר לקלל את האומה הזאת, לא יעזור לךאי  –אומר בלעם לבלק 

 ??"?"למה
 . יתחֽשב  לא ובגוים ישכן לבדד עם-{במדבר כג, ט} הן

, ישכן לבדד עם  הן): ט, כג במדבר( - אומר המדרש {שמות רבה, פרשה טו, אות ז}
 ח"ב, י הריא+ט ט"א כיצד, הללו אותיות משתי חוץ מזדוגין האותיות כל, הן מהו
י+צ  צ"י זוג לה אין' הנ האות וכן. לעצמה ה נמצא, י הרי ו"ד, י הריג+ז  ז"ג, י הרי ב+ח
 הקדוש אמר, לעצמה' נ נמצא, ק הרימ+ס  ס"מ, ק הרי ע"ל, ק הריכ+פ  פ"כ, ק הרי
, לעצמן אלא האותיות כל עם להזדוג יכולין אינן הללו אותיות ששני כשם הוא ברוך
 לעצמן אלא הקדמונים ומזלות כוכבים יהעובדכל עם להדבק יכולין אינן ישראל כך

 לעבד או המילה את ולבטל השבת לחלל עליהם גוזר שונא שאפלו, מפרשים
 לבדד עם הן): ט, כג במדבר( שנאמר, בהם מתערבים ואין נהרגים הן, כוכבים עבודת
 .יתחשב לא ובגוים ישכן

 !זה הסוד של עם ישראל, אין לו שום חיבור עם אומות העולם

ראה עשו שסוד ההצלחה של יעקב אבינו,  – תינו ואומרים את היסודבאים רבו
הוא עצם הישארותו לבד. הוא שוהה בבית לבן, לא משנה את לשונו, לא משנה 

 את שמו, הכל נישאר אותו דבר. 
 ?? ?מה עשה שרו של עשו

"אני מבין את סוד ההצלחה שלך, רצית להישאר  . לבדו יעקב ויותר} {לב, כה
 . השחר עלות עד עמו איש אבקוי -!" ?לבד

רצה שרו של עשו לקעקע את היסוד, שיעקב אבינו לא מסכים להתחבר עם 
 -אומות העולם. כאן הוא ניכנס למאבק . זה היה סוד המאבק עם שרו של עשו 

 !".?"איך יכל להיות, שאתה תצליח להתנתק מאומות העולם, ולהיות לבד
 ואלכה ונלכה נסעה {לג, יב} ויאמר –בוא נלך ביחד  –אומר עשו ליעקב אבינו 

 .לנגדך
עשרים שנה אני בורח מחיבור לאנשים כמוך. לך קדימה, אני עוד  –אמר לו יעקב 

 אפגש איתך ...  אחרי שיבוא המשיח 
 ואני עבדו לפני אדני נא יעבר} {לג, ידהיסוד שלנו להחזיק מעמד, כמו שנאמר 

 .אני לבד, לא מעורב איתך ביחד לאטי אתנהלה
זה היסוד שמגלה לנו הרמב"ן, כיצד אנחנו יכולים לעבור את הגלות הקשה שבה 

 אנו נמצאים.
 השחר. עלות עד עמואיש {לב, כה} ויאבק

 ולשון ויחבק... ,לשון אבק. איש ויאבק - אומר רש"י
או בלשון מאבק, שהם  -לאומות העולם יש שתי דרכים לנסות ולהיאבק  כנגדנו 

 ו בלשון של "ויחבק".נאבקים בעם ישראל, א
 :אומרים חז"ל יסוד נפלא

דע לך, שבכל עת ובכל שעה שניסו אומות העולם לבוא על ישראל בגזירות קשות, 
 לא עלה בידם.

היוונים ניסו לבטל חודש, שבת, ומילה. יצאו להילחם נגד עם ישראל מלחמת 
יברו חורמה ולא עזר להם. עם ישראל נילחם בכל מצב ומצב. אבל כאשר באו וח

"בואו, תהיו חלק בלתי נפרד מאיתנו", קירבו  -אותם לשלטון, 'חיממו אותם' 
 אותם, באותו רגע, כולם השילו מעליהם את הבגדים שלהם.

 איש ויאבק לבדו יעקב {לב, כה} ויותר –זה מה שנאמר בפסוק  – אומרים רבותינו
 !?. מה הוא עשההשחר עלות עד עמו

. הוא נישאר  בהאבקו יעקב ירך כף ותקע ירכו בכף ויגע לו יכללא כי וירא} כו{
 בחיים, אבל נישאר קצת צולע. 

 ...  השמשלו ויזרח} לב{! ?מתי עם ישראל נהיה במצב קשה
 כאשר נותנים לעם ישראל קירבה ... "בואו, תהיו כמונו ..."  אז יש את המצב של 

 !יש מצב של צליעה נפשית לנצח – ירכו" על צלע "והוא
 : משל למה הדבר דומה תם סופרהחמביא 

כאשר הם ראו אדם אחד שהולך עם  ,פעם אחת התווכחו ביניהם השמש והרוח
 מעיל דובון . 

 !בואי נעשה תחרות. אני בשתי דקות מורידה לו את המעיל –אמרה הרוח לשמש 
אדם הרגיש סערה, ומהר סגר את -הרוח הגבירה את עוצמתה, פתאום הבן

 הכפתורים במעיל. 
אדם שנעשה יותר קר, מהר קשר -רה הרוח עוד יותר את עוצמתה,  ראה הבןהגבי

 את הכובע לראש וניצמד לעץ ... ולא הצליחה הרוח להוריד לו את המעיל. 
 בואי ונראה איך את תורידי לו את המעיל.   –אמרה הרוח לשמש 

הוציאה השמש את  קרניה החמימות. התחילה הטמפרטורה לעלות לאט לאט ... 
 ור התחיל לטפטף והוריד את המעיל...הבח

! לא צריך שום רוח סערה... קצת חמסין והכל ?את רואה –אמרה השמש לרוח 
 יורד 
כשבאו גזירות וסערות על עם ישראל לאורך התקופות, עם  -החתם סופר אמר 

לא רק שהוא עמד איתן, אלא התכרבל בתוך עצמו. הוא  !ישראל עמד איתן
 !ת ובתי מדרשות, עמד בכל הקשיים שהיוהתאסף בתוך בתי כנסיו

אבל כשבאו וחיממו אותו "בוא ותהיה חלק מאיתנו", ברגע אחד הוא פשט מעצמו 
שינה את שמו,  -את כל הבגדים, ברגע אחד הוא פשט מעצמו את כל הסימנים 

 !שינה את לשונו, שינה את הכל
 !!  מחמימות?ממה

 – ירכו על צלע והוא פנואל את עבר כאשר השמש לו ויזרח} לב{ -נאמר בפסוק 
כשמחממים את עם ישראל, נותנים להם קירבה לאומות העולם, זה מאפשר להם 

 !לחלוץ את כל מסורת אבותם
פרשת וישלח, טומנת בחובה את היסוד הנפלא, של הבדלות מאומות העולם. את  

 היסוד כיצד לעבור את תקופת הגלות הקשה. 
 עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויותר - ז, א}אומר המדרש {בראשית רבה, פרשה ע

 ישראל, ישרון, כאל ומי, כאל אין אמר סימון רבי בשם ברכיה רבי. )כה, לב בראשית(
 ויותר יעקב אף, לבדו' ה ונשגב): יז, ב ישעיה( בו כתוב הוא ברוך הקדוש מה, סבא
 .לבדו יעקב

ר לנו היסוד של 'להישאר לבד' ולא להדבק בתרבות אומות העולם, מאפש
, עד ביאת משיח ההוא" ביום לבדו ה' ונשגבלהתקיים בגלות, עד שנגיע למצב של  "

 צדקנו במהרה.
כאשר נכנס יעקב אבינו לארץ ישראל, הדבר  – באים רבותינו ואומרים לנו יסוד

הראשון שהוא עושה, זה ללכת ולקבוע תחום שבת, כדי ללמד את ילדיו, שבכדי 
ם ולנצח, עם ישראל צריך לתחום עצמו, מבלי לשרוד בגלות בין אומות העול

 להידבק באומות העולם. 
יעקב אבינו מעביר כאן מסר בשכם. הוא מראה לילדים שלו שהוא קונה חלקת 
  !שדה ותוחם אותה, כדי שילמדו לא להתחבר עם תושבי המקום



 

ח 

הוא מקים שווקים, הוא עושה מה שצריך, אבל הכל בתחום . הוא לא עובר לצד 
 !השני

לאחר שיעקב אבינו קבע את התחומים,   - באים רבותינו, ואומרים את היסוד
הוא זכה  ,יתחֽשב לא ובגוים ישכן לבדד עם-{במדבר כג, ט} הןוקבע את היסוד של 

 לנחלה בלי מיצרים, משום שתחם את עצמו.   
 קפראבר בשם אמר הונא רב  - אומרים חז"ל {ויקרא רבה, פרשה לב, אות ה}

 ולא לשונם ואת שמם את שנו שלא, ממצרים ישראל נגאלו דברים עהארב בשביל
  .בערוה פרוץ מהן אחד ביניהם נמצא ולא, הרע לשון אמרו

מגיע יוסף למצרים. בתחילה הוא נלקח לבית פוטיפר. לאחר מכן שמים אותו 
 בכלא. הוא לא מבין את שפת המקום.

נח", מנסה לשנות לו כאשר הוא מתמנה למשנה למלך, קורא לו פרעה "צפנת פע
 את שמו.

אבל  ,! בוא תקרא לעצמך 'ג'ו', זה שם הרבה יותר תרבותי"?"למה לקרוא לך יוסף
 יוסף לא מוכן לשנות את שמו .

 ???כשבאים האחים ליוסף, הם לא מזהים אותו.  מה אמר להם יוסף

   ...אליכם  המדבר פי {מה, יב} כי

 "!"לא שכחתי את לשוני ודש . הק בלשון אליכם המדבר פי כי – אומר רש"י

שנה אתה פוגש אותו, הוא רוצה להגיד לך  30שנה. אחרי  30יורק -אדם נמצא בניו
 !!!!" . הוא לא זוכר בכלל?משהו בעברית  "רגע, איך אומרים את זה בעברית

" אליכם המדבר פי "כי –אין דבר כזה. אני מדבר אליכם בלשון הקודש  –אומר יוסף 
 שום דבר, ממה שקיבלתי בבית אבותי.. אני לא משנה 

שכם היה המקום, שבו תחם יעקב את עם ישראל, ללמד אותם את ההבדלות 
 !מאומות העולם

אני רוצה לומר עוד יסוד אחד, ולהוסיף לזה עוד קטע שמובא בספרו של ר' אהרון 
 : ולקין

 .ברק-ברק, לא חושב שהוא  נמצא בבני-האמת היא, שמי שגר היום ברחובות בני

יורק.  כל השמות של -תסתכלו שמות של חנויות, נראה לך שאתה נמצא בתוך ניו
כל המילים, הכל זה תרבות  !החנויות באנגלית. אין לך מילה אחת בלשון הקודש

  !של חו"ל, ואני לא מדבר על השפה

אנשים השתגעו היום. כל השפה, כל התרבות היום, הכל של אמריקה. ולא לדבר 
 !על האוכל

י כך, שזיכה אותנו הקב"ה, שהסינים עושים לנו אוכל, והתאילנדים עושים עד כד
"אכלת אוכל  –לנו אוכל ... עד  שאם אדם יגיע לעולם הבא, ישאלו אותו 

 "?תאילנדי

 "לא."

  " !"אז תחזור בחזרה

   !כל זה, זה עצת היצר הרע !כל התרבות שלנו נעשתה תרבות של חו"ל

רואה שאתה לבד, כשאתה מתבודד עם עצמך, הוא כשהוא  - לבדו" ויותר יעקב"
הוא מנסה להכניס אותך לתרבות העמים, זה סוד הניצחון   !בא להיאבק איתך

 !שלו

יושבים בליל הסדר, כותב האר"י הקדוש, בשעה שאתה  – אומר ר' אהרון וולקין
"והיא ", תעמוד במקום, תגביה את הגביע ותכסה את המצות. והיא שעמדהאומר "
 ...".והקב"ה מצילנו מידם...אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו  ...שעמדה

למה צריך לכסות את המצות? מה אכפת לך  – שואל הרב ולקין שאלה עצומה
 ?! ולמה להגביה את הכוס?שהם יהיו מגולים

יכסה את המצות ויגביה את הכוס, ויאמר "והיא שעמדה".  –כתוב בהלכה

יושבים בלילה הזה, כל המשפחה, הסבא עם הבן, הסבא עם  – אומר הרב וולקין
איש ב"ה, נותנים שבח  50-60הנכד, הסבא עם הנין, יושבים ליד שולחן אחד.  

 והודאה לקב"ה, שהוציא אותנו ממצרים.

ברוך ה' ישיבות,  ?איך אנחנו כאן, אחרי אלפי שנים ?אתה רוצה לדעת איך ניצלנו
 הוגי תורה, איך ניצלנו???

 משום ושמנן פת עכו"ם אסורה פתן על גזרו - ת הגמרא {מסכת שבת יז, ב}אומר
 .בנותיהן משום יינן ועל יינן

כיסינו את הפת, לא  - "והיא שעמדה"?? ?אתה רוצה לדעת איך אתה שורד
השתמשנו בפת של עכו"ם. גם את היין שמרנו, שלא נשתה ביחד עם אומות 

 !זה הדבר שהציל אותנו –"והיא" העולם. 

 ???.  למהוהקב"ה מצילנו מידם"...  "שבכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותינו

 !כיון שאנחנו נזהרים, שלא להידבק באומות העולם

אם אתם מבדילים את עצמכם, אני שומר עליכם. אבל אם אתם  –אומר הקב"ה 
אז אדאג  – ממעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו קו} {תהלים מתערבבים איתם ...

ת השנאה של אומות העולם עליכם!  אני אדאג שהם ישנאו אתכם, וככה להביא א
 !אני אציל אתכם, שלא תתערבבו בגוים

אספר לכם סיפור, ששמעתי מהגאון ר' ראובן קרלנשטיין. משל נפלא על הנושא 
 :הזה

פעם אחת היתה נערה כשרה, יראת שמים. יום אחד היא באה לאבא שלה: "אבא, 
 ור מהשכונה"בח אני רוצה להתחתן עם

 "מי???"

 "דוד, מהבלוק השלישי".

 !"?! ההוא עם הווספה?"איזה דוד

 !!"!"כן

 "אויי ויי..." 

הרשעות קודמות. ישב ויצא, ונכנס ויצא... אין מרזב שהוא  30לדוד הזה, יש בערך 
לא טיפס עליו, וכל פעם הוא מספר, שהוא הולך לשלח את הקן, ומתברר שאין 

  שם יונים, אלא זקנים.

בקיצור, ה' ירחם מהדוד הזה. כל השכונה רועדת ממנו, והיא  לא פחות ולא יותר, 
 רוצה להתחתן איתו.

?? בואי נמצא לך שידוך טוב"?"תגידי לי את נורמלית

 "!"לא, אני רוצה את דוד

 לך תוציא לה אותו מהראש עכשיו... 

דמעות שליש "רב'ה בצר לו, לאותו האבא. הוא ניגש לרב שלו, והתחיל לבכות לו ב
 "!!!תציל אותי

 ??"?"מה קרה

 "!"הבת שלי רוצה להתחתן עם דוד

 !?"?"איזה דוד, העבריין הזה

 !!"!"כן

"!"אל תדאג, השידוך לא יצא לפועל

 ??"?"איך הרב יודע

 "!"תקשיב לי, אני רוצה שתעשה אירוסין גדול, כמו חתונה

 רק תגיד לי מה לעשות ..." !"אין בעיה

 "!איש... נסדר לך את הענינים, אל תדאג 300ר התפוח". תביא "תעשה ב"כת

 "בסדר, יום שלישי הבא בע"ה"

 בקבוקים שיבס ריגל, משהו חזק, ותביא גם בקבוק סודה" 3"תביא  -אמר לו הרב 

 !"?! איך הם מסתדרים ביחד?"שיבס ריגל וסודה

עה. אבל ש 3/4"פשוט מאוד, השיבס ריגל לבד, עד שזה משפיע, זה לוקח בערך 
אם שמים לו קצת סודה, זה קופץ מהר במערכות, ותוך כמה דקות, הוא כבר לא 

 ידע באיזה כיוון הוא הולך" 
ברוך ה', החתן מוצא חם כלבבו. עוד לא התחילה החתונה, והם כבר שותים 

 לשכרה. 
כמובן שאחרי שתי כוסות ובקבוק סודה, הבחור לא יודע אם האולם מסתובב, או 

  מסתובבים, או שזה רעידת אדמה. שהמחותנים 

כל מי שבא ללחוץ לו את היד "שלום עליכם", מהסחרור  של השיבס ריגל, הוא הכניס 

 פניםלו אגרוף ישר ב

 !". הכניס לו מכה בחזה!... "שלום עליכם 80בא הדוד של הכלה, זקן בן 

 !"?הוא משוגע ,"מה זה

 "לא, הוא קצת אלים, זה יעבור לו".

 מהר כוס לשתות... הוא הכניס לי מכה... אני לא נושם..."לי  "תביאו

 ??" ?באו כולם לעשות לו אוויר, עד שיבוא "הצלה" ... באה הכלה "מה קרה

 " !"החתן שלך הכניס לי אגרוף לחזה

 ??"?! על מה ולמה?"החתן שלי הכניס לך אגרוף

" !טוב, הכניס לי ישר לחזה-"באתי להגיד לו מזל

 ??"?! הכנסת לו אגרוף לחזה?מה עשית לאח של אמא שלי ,"דוד –הכלה רצה לחתן 

 !" ?"את עפה מכאן, או שאני מביא לך שתי צ'פחות

 עכשיו גם לה התחיל לכאוב 

 !! "!רצה לאבא שלה ... "אבא, הוא שבר לי את האף

 כמה טוב שהוא שבר לך את האף, לפני שאני שברתי את הצלחת" !"אחח, ברוך ה'

כשהקב"ה רואה שאנחנו נדבקים לאומות העולם, מה הוא  – קרלנשטייןאמר ר' ראובן 
 !! דואג שאומות העולם יזרקו אותנו, כדי שלא נלמד מהמעשים שלהם?עושה

. כאן מנסה שרו של עשו  עמו איש ויאבקלבדו ויותר יעקב - באים חז"ל ואומרים לנו
 מעשיהם.   להילחם כנגדנו, כדי שלא נישאר בבחינת 'בדד', כדי שנלמד מ

הקב"ה  – בעבדיו להתנכל עמו לשנא לבם הפך כה}, קה {תהלים –אבל הקב"ה אומר 
כדי שיזרקו אותנו ולא נדבק בהם. כי יודע הקב"ה, שזו  ,הופך את לבם שישנאו אותנו

 (ברוך שאמר)               הסכנה הכי גדולה לנצחיות עם ישראל.

 בדרך הדרוש  
  (לב, ח)  ול ויצר מאד יעקב ויירא
 אני לכך' וכו זכיותי נתמעטו י"פירש החסדים מכלקטנתי עה"פ

 ביד להמסר לי ויגרום בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא
 שהרי מובטח לולא, על נקוד למה דרשו' ד דף בברכות והנה עשו.
 החטא יגרום שמא , אלא,'כו לצדיקים שכר טוב משלם שאתהאני
 ז"פ דף ובמנחות הניקוד את דרשינן םא תלוי מעשו יעקב פחד כ"וא

 שמא כלל לפחד ל"הי לא מ"לר כ"וא. דריש לא נקודי מאיר' ר איכא
 את יהרוג ושמא יהרג שמא לו ויצר וירא פ"ע והנה. החטא יגרום

 קיסר נירון של מזרעו מעשו היוצא מ"ר עלשרמז כבר וכתבו אחרים
 והלא מה מפני וירא חומר כמין הוא ולדברינו הנזקין באגדת ש"וכמ
 לו ויצר אבל החטא יגרום שמא חיישינן ולא ט"ומע תורה בידויש

 לדרוש נוכרח ואז נקודי דריש דלא מ"ר זה אחרים את יהרוג שמא
                ק     "ודו ש"וכמ לולא מנקודות החטא יגרום שמא חיישינן ואזי נקידי

 (ברית הלוי)  
  ) כה, לב( לבדו יעקב ויותר
 . קטנים פכין שכח י"ופרש

, הבית את ופינובנגע דכתיב הא ל"במאחז דאיתא י"עפ ל"ונ
 אשר כל לפנות צוה ולכן יטמאו שלא קטנים פכים על חס ה"הקב
 נעריו בשני אם כי לבדו ילך ולא עצמו על ח"הת שיחוס ו"ק בבית
 לידי עצמו את הביא איך וקשה, לבדו יעקב ויותר כתב כאןוהנה, אתו
 שחס קטנים מפכים ו"ק ילפינן הא, עמו איש ליבלבדו שישאר כך

 לזה, לבדו ונשאר עצמו על אבינו יעקב חס לא ואיך ה"הקב עליהם
 קטנים מפכים ו"הק שכח כלומר" קטנים פכים שכח" י"רש' פי
 (מהר"י אסאד)                                                   ק.          "ודו











 

 

 

 

 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 דׁשֹחַ ל ׁשֶ  ּכֹחֹו - חַוִּיְׁשלַ ָּפָרַׁשת 

 "פה'תש כסליו "זט

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                טובהיצחק אריאל בן 

 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 

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

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
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  דויטש וב"בשולמית ומרדכי חיים 
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי        אסתר       אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה        תרצה בתיה בת ימנה נינט
 בת ג'ינהשרה יפית                אילן בן ג'וליאט

 דוד עומרי בן יהודית         בן סופיה       דרור
 מאיר בן שרית ואליהו   מיטל בת מלכה         

 טליה עדן אסתר בת שולמית   
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 מיטל בת שושנה   שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה      אסתראלן בת רבקה סיון 

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 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 

 דגנית בת שושנה             נעמה בת יפה      
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

 בת נעימהמאיה בת עדי            דליה אפרת 
 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

 נחום בן כיריה              מוריה בת רחל ברכה
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               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                       נעימה בת שרה

 בן ברכה                    בנימין 
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
 

772 

16:02 

16:18 

16:17 

16:22 

עצום לשנות את גישתו של ֵעָׂשו מן הקצה אל 
הביא לידי כך שישק ליעקב אחיו בכל הקצה, ול

 ליבו!
 

וַּיֹאֶמר ִמי ובכך יובן מה ששאל ֵעָׂשו את יעקב: "
(בראשית  "ְל ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי?

וַּיֹאֶמר ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֵני משיב יעקב: " לג, ח).
ולכאורה צריך להבין . (בראשית לג, ח) ."ֲאדִֹני

 ו עונה לשאלתו של ֵעָׂשו?כיצד תשובה ז
 

על פי האמור, כוונתו של ֵעָׂשו היתה לשאול 
את יעקב: "מכיוון שחילקנו בינינו את שני 
העולמות. כאשר אני קיבלתי את העולם הזה 
 -ואילו אתה נטלת את העולם הבא בחלקך

 כיצד הגיע 'העולם הזה' לחלקך?".
 

ראשית (ב" ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹניהשיב יעקב: "
. כלומר: הן אומנם אין אני זקוק לעולם לג, ח)

 הזה לשמו, העולם הזה מחלקך שלך. 
 

אולם בכל זאת, קיבלתי מידה מסויימת של 
עולם הזה, בכדי שבאמצעותו אוכל אני ובני 

 אחרי למצוא חן בעיניך. 
 

שכן גלוי וידוע לפני  לשחד אותך ואת בניך,
לא מי שאמר והיה העולם כי ללא שוחד זה 

נוכל לעמוד בעול הגלות והשעבוד 
 שישתעבדו בנו צאצאיך...

 

17:14 

17:10 

17:10 

17:14 

17:45 

17:40 

17:39 

17:44 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 שלחויפרשת  פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 - ָּׁשֵקהּווַּיִ פירש רש"י הקדוש על המילה: 
"נקוד עליו, ויש חולקין בדבר הזה בברייתא 
דספרי: יש שדרשו נקודה לומר שלא נשקו 

 בכל ליבו". 
 

"אמר רבי שמעון בן יוחאי: 'הלכה היא בידוע 
שונא ליעקב. אלא שנכמרו רחמיו שֵעָׂשו 

 באותה שעה ונשקו בכל ליבו'."
 

לכאורה השיטה הראשונה, על פיה לא נשק 
נראית הרבה יותר  -בכל ליבו ֵעָׂשו ליעקב
 מסתברת: 

 

כלום יעלה על הדעת שלאחר שלושים 
וארבע שנים תמימות! בהן שונא ֵעָׂשו את 
יעקב עד שמבקש להרוג אותו, יתפוגג 
כעסו ברגע אחד והוא ישנה את דעתו 

  וישקהו בכל ליבו?
 

כיצד איפוא נוכל להבין את שיטתו של התנא 
 האלוקי רבי שמעון בן יוחאי?

 

ביאר הרב 'מליץ יושר' כך: אומנם הלכה היא 
אולם בכל שונא ליעקב בכל ליבו.  שֵעָׂשו

 -זאת, בכל הדורות ובכל הנסיבות, ל'שוחד'
היה כוח עצום לשנות את טיבו ואת דעתו 

 של האדם המקבלו!
 

וכך אירע גם בעת המפגש בין יעקב לֵעָׂשו: 
אומנם מלכתחילה ודאי ביקש ֵעָׂשו להרוג את 

אולם לאחר שיעקב שיחד את ֵעָׂשו . יעקב
באמצעות המנחה ששלח לו, מעשה זה 

 שינה את מחשבתו של ֵעָׂשו.
 

צריך לזכור כי בנוסף למנחה שיחד יעקב  את 
כאשר השתחווה ֵעָׂשו גם בכבוד הרב שכיבדו 

. היה ל'שוחד' זה כוח שבע פעמים לפניו

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

 "וַָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו וַיְַחְּבֵקהּו וִַּיּפֹל ַעל ַצָּואָרו וִַּיָּׁשֵקהּו וִַּיְבּכּו"
 (בראשית לג, ד)

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל הצדיק ר' חייםלע"נ 



 

 

 
 והאם נשים יכולות להדליק את הנרות במקום בעל הבית? ין בהדלקת נרות חנוכה?יהענמה  

 

 ציון:רבנות מקומית מבשרת  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

בתקופת בית המקדש השני גזרו מלכי יוון גזרות על ישראל, ועמדו עליהם להשכיחם מצוות התורה, ולבטל אותם מדתם, ולא 
הניחום לעסוק בתורה ובמצוות, ונכנסו להיכל בבית המקדש ופרצו בו פרצות, והיה צר מאוד לישראל מפניהם, עד שריחם 

 ני החשמונאים הכוהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם. עליהם ה' והצילם מידם. אז גברו עליהם ב
 

כאשר נכנסו החשמונאים להיכל במקדש ורצו להדליק את המנורה הטהורה, לא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור, שיש בו 
השמן, היה כ"ה כדי להדליק את המנורה יום אחד בלבד, ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים. אותו היום, שבו נמצא פך 

לחודש כסליו, ולכן תיקנו חכמים, שהיו באותו דור, לעשות שמונה ימים הללו ימי משתה ושמחה, ומדליקים בהם נרות כדי 
 לפרסם את הנס.

 

(רמז לדבר היות שהן היו באותו הנס.  -הנשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה, ואף על פי שמצוות, שהזמן גרמא נשים פטורות 
נרות חנוכה, שהנשים חייבות במצוות אלו, אע"פ -נמקרא מגילה בפורים -מארבע כוסות בפסח, -א -(במדבר ה, כב)ָאֵמן" "וְָאְמָרה ָהִאָּׁשה 

ולכן אם אינו יכול להדליק הנרות בביתו, כגון שצריך לצאת למקום רחוק, ראוי ונכון, שימנה את  גרמא).שמדובר במצוות שהזמן 
 אשתו, שתהיה שליחה שלו להדליק את הנרות במקומו, ויוצא ידי חובה, אפילו אם אינו נמצא שם בשעת ההדלקה.

 
 

תלוי אך  -לנו כי למעשה כל מה שאנו רוצים לעשות' ויש בו כדי להזכיר השגחה פרטיתלהלן סיפור, המעובד מתוך העלון '
ורק בבורא העולם. ואין זה משנה מה. אם מדובר בדבר קטן או מדובר בדבר עצום שמעבר לגדר הטבע. בסיכומו של דבר אם 

 תלוי רק בבורא עולם. -הוא יעשה או לא
 

ת. הוא היה לבוש בהידור, וכל כולו אומר סיפר פקיד בנק: אל הבנק נכנס יהודי שלצערנו הרב רחוק משמירת תורה ומצוו
עושר ויוקרה. הוא ניגש אלי, ודרש למשוך סכום גדול מחשבונו. "בעזרת ה', אני מבצע את הפעולה", עניתי. כידוע, החכם מכל 

 . אותו עשיר לא אהב את מה שאמרתי בלשון המעטה. (משלי יח, כג)" ָעִׁשיר יֲַעֶנה ַעּזֹותאדם כבר אמר: "
 

מבלבל את המוח?" התעצבן. "מה הקשר פה 'בעזרת ה'?". והוסיף עוד מילים שתצילנה אוזניים משמוע. חסתי על  "מה אתה
כבוד שמיים, אבל לא ידעתי מה ואיך להגיב. פחדתי שמה שאומר רק יגביר את ההתפרצות המשונה של הלקוח, ולכן 

 המשכתי להקליד את הפרטים בשתיקה. 
 

"נו?", כעס הלקוח. הראיתי לו את  מסך שחור. לבצע את פעולת המשיכה, כבה המחשב. וראה זה פלא, ברגע שביקשתי
אבל רגע לפני המחשב הכבוי, והצעתי: "בוא ניכנס לחדר המנהל". נכנסנו לחדר המנהל, הזנתי את הפרטים לתוך המחשב, 

 כבה המחשב של המנהל!  -אישור הפעולה 
 

לאחר קרה בשלישית.  -פנימי, שיש בו מחשב פעיל. וכאשר קרה בשנית המנהל שראה זאת הציע לי לעבור לחדר נוסף,
בבנק נכחו באותה שעה אנשים  הזנת הנתונים באותו הרגע בו ביקשתי לבצע את פעולת המשיכה גם המחשב הזה כבה!

 אי אפשר לעשות שום דבר מבלעדי הקב"ה! לכולם זה עשה משהו בלב. רבים. הם שמעו את דברי הלקוח, וראו מה קרה. 
 

 אפשר לחצות אפילו את ים סוף. -בלי עזרתו של הבורא, אי אפשר לעבור אפילו את מפתן הדלת. אבל עם עזרתו של הבורא
 

זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא: אחת משכנותיו של החזון  -עד כמה הכרת הטוב הייתה בראש מעיינם של רבותינו
על אף העובדה שזמנו של הצדיק היה יקר ביותר והוא ניצל כל רגע ללימוד אי"ש, הייתה דואגת ומסייעת לאשתו מאוד. 

והיה לומד תורה עם בניה של אותה אישה, מדי שבת בשבתו,  הצדיק הכיר לה טובה על כך שמסייעת לרעייתו,התורה, 
 במשך שלוש שנים!
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ִלְבטֹחַ  יֶׁשי ְּבמִ   

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)
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וכו' ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה 
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 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 
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בַהּטֹות ַהָּכרַ   

 עותקים!  6,500-כידוע העלון ב"ה יוצא בכ מון העלון.ימביע לנו יקוראי העלון לסמבקשים, וממש מפילים תחינה מכם, אנו 
 

 הדפוס וחייבים את עזרתכם. אנא סייעו בטרם יהיה מאוחר מדי !!! -אנו נמצאים בחובות מול בית
 

 העלון אינו מכיל פרסומות. זכות המצווה תעמוד לכם אלף המגן 
 בשפע וכל מילי דמיטבקיימא, פרנסה -בבריאות, הצלחה, נחת מהילדים, שידוכים, זרע בר

  .0504-115673נים, נא לפנות לליאור ילמעוני
 

 הדפוס בו אנו מדפיסים)-(שם ביתס ובצרוף קר'דפוסית' תן לשלוח צ'ק, לפקודת ינכמו כן, 
 

 (החשבון ע"ש ליאור עצמון)  02798958. מס' חשבון 678(בנק לאומי). מס' סניף  10מס' בנק  -או להפקיד ישירות לחשבון



 

 

באי ג'רבה שבתוניס.  )1887(נולד בשנת ה'תרמ"ז  -הגאון הרב שאול מקיקץ השלי זצ"ל
בתחילה למד תורה אצל אחיו הגדול ר' חויתה שהיה ת״ח צדיק וחסיד גדול. בהמשך למד 

הכהן והיה מתלמידיו הראשונים. בילדותו לא היה חכם ופיקח כל כך  (דידו)והתחנך אצל הרב דוד 
חד התלמידים המובחרים. בשנת אולם היה לו חשק לתורה הקדושה והוא גדל עד שנעשה לא

(מח"ס ילדי יוסף ועוד) החל לשמש כעוזר בחינוך תלמידים לגאון ר' יוסף ברבי ) 1906(ה'תרס"ז 
 בבית המדרש על שם הרב חזקיה פרץ. 

 

לאחר פטירת ר' יוסף ברבי, התמנה לשמש כראש הישיבה. שימש כחזן ושליח ציבור וכן כסופר 
 )1923(הכנסת של ג'רבא. בשנת ה'תרפ"ד -פני הציבור בביתכתובות ואף פעמיים בשנה דרש ב

בהיותו כבן שלושים ושבע שנים חלה בחולי השבר שהתאפיין בחולשה וכאבים, ממנו סבל עד 
סוף ימיו והיה חולני וחלש מאוד, ותמיד היה חגור בחגורה למתניו, אך עם כל זאת לא זז 

התלמידים יומם ולילה, וקיבל יסוריו  מהתמדתו בתורה והיה מתחזק מאוד בלימוד התורה עם
למרות העובדה שהיה חולה עלה לישראל דרך צרפת וזאת ) 1950(בדומיה. בשנת ה'תש"י 

לאחר שפקידי העליה סירבו לאשר לו לעלות ארצה בטענה שהוא זקן וחולה ואין מי שיטפל בו 
זכה להעמיד  פלא.ענוותן מובארץ ובחסדי ה' עלה לארץ והשתכן עם משפחת בנו בכפר שלומי. 

שנים.  82-חי כ ).1969(י"ט כסליו ה'תש"ל -תלמידים רבים ומהם יצאו דיינים, רבנים ועוד. נפטר ב
 שבע.-ציונו בבאר

 

אחיו, ר' חויתה, ר' דידו הכהן.  מרבותיו:ר' מעתוק.  אביו:ר' עמנואל.  (מצד אביו):סבו 
(זקן רבני הגאונים הרשל"צ ר' שלמה משה עמאר שליט"א, ר' דן מרדכי כהן שליט"א  מתלמידיו:

, ר' שלמה מאזוז, ר' אלטר מאזוז, ר' מרדכי סגרון, ר' רפאל כדיר צבאן ועוד. תוניס)
 ר' זע'יר מרדכי פנחס עשוש ור' ניסים נעים.  חתניו:ר' אורגאני.  בנו:

על פרקי  -מדרש אבות• לשם אשים•על הפרשות וההפטרות  -מדרשו של ש"ם• מספריו:
מוסר  -בית ושם•חידושים על הש"ס  -כרמי שלי•חידושים על מסכת פסחים  -שמש ומגן•אבות 

 ומעשיות וכן פירושים על חמישה חומשי תורה.
ל, גם בימים בינו היה זריז וחרוץ גדול לנצל כל רגע פנוי. אף פעם לא היה אפשר למצוא את רבינו יושב בטר

שלא היה מלמד את תלמידיו כמו בערב שבת, או בשבת קודש אחר הצהריים או בימים טובים וחול המועד, 
 היה תמיד יושב במקומו ולומד תורה, ולא פסיק גירסא מפומיה. 

 

תלמידו הגאון רבי אלטר מאזוז זצ"ל מספר כי רבינו בעצמו סיפר להם על עצמו איך בילדותו היה שוקד על 
ולפעמים אחרי שעלה על יצועו בשעה מאוחרת כשהוא מהרהר וחושב על לימודו גם בלילה ומחדש וכותב, 

יד בשמיכה מה שלמד ולפתע עלה במוחו חידוש בתורה, קושיא או תירוץ, מרוב שמחה היה בועט מ
 וממהר להדליק את האור כדי לכתוב את מה שהתחדש לו, כדי שלא ישכח זאת עד הבוקר.

כתב אחד  אשר כתבו עליו הסכמות נלהבות כל גדולי הדור.אשר יצא לאור ספרו על הש''ס 'כרמי שלי' כ
'כרמי שלי' כדי להודיע שיצא לאור ספר  פתק קטן, שגודלו פחות משלוש אצבעותהאברכים מתלמידי רבינו 

 להרה''ג מקיקץ שלי וניתן להשיגו במקום פלוני. ותלו אותו בכמה בתי כנסיות כדי שיקנו מרבינו את הספר. 
 

סיפר תלמידו אשר שימשו באותם ימים הראשון לציון מרן הרב הגאון ר' שלמה משה עמאר שליט''א, שבאותו 
קרא את הפתק וגער בצדיק בלי בושה ואמר מבתי הכנסת והיה שם איזה חזן אחד ש הזמן הגיע רבינו לאחד

 ". איך אתה לא מתבייש לכתוב על עצמך הרב הגאון והרי אתה מפשוטי העדה?לו: "
 

והסביר לו, שלא הוא זה שכתב את הפתק וגם ראייתו חלשה והפתק קטן בגודלו  על כך רבינו התנצל בפניו
ולא וגער בהם על שכתבו עליו תואר הרה''ג ולכן הוא לא קרא את הכתוב בו. למחרת קרא רבינו לתלמידיו 

 כעס כלל על אותו האדם.
 

והוסיף הגאון מרן ר' שלמה משה עמאר, כי המתבונן יבין באיזה דרגה של פשטות היה חי ואיזה ענווה עד 
 שהצליח לשכנע את כל מכריו שאינו רב ולא חכם וזה לא היה בלבוש בלבד אלא באומנות גדולה בחוכמה

לזה קשר עם הענווה של הזמנים הללו (מעובד מתוך הקדמתו ל'כרמי שלי' על קידושין מהדורא  מעולה כי אין
 בתרא).

דולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן" (חולין ז ע"ב). שחה בתו הרבנית רחימא נעים ע"ה כי פעם בעת ששהתה בשבת חתן משפחתית ג"
בעיה"ק ירושלים, התארחה בשכונת סנהדריה המורחבת והייתה אמורה להגיע לעליה לתורה בשכונת שמואל הנביא. הרבנית, שגרה 

 ה, הגיעה לצומת (בר אילן) ולא ידעה לאן ללכת. בנתיבות של אז, שאפילו רמזור לא הי
 

אבי, אינני מקום שונה, מקום הומה, והיכן עכשיו תוכל למצוא את משפחת החתן?! לפיכך הרימה עיניה וביקשה את עזרת אביה זצ"ל: "
והובילה עד לבית המשפחה והנה אביה רבי מקיקץ שלי הופיע בהקיץ ונתן לה את ידו ". יודעת היכן המשפחה שאליה אמורה אני להגיע

 בשבת זו דיברו יותר על המופת הגדול מאשר על שבת החתן.  . ונעלם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 י זצ"לַהֶּׁשּלִ ץ ְמִקיקֶ ל ָׁשאּוב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 גלאט?"-לכשרות "מהדרין עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
הרפואה -אל בית (ניידת טיפול נמרץ)אותנו עם צוות נט"ן 

רופאים נוירוכירורגים 'הדסה עין כרם'. "שם", טענו, "יש 
מומחים לטיפול בבעיות מסוג זה". במשך כל זמן העברת 

 החולה הוא נשאר פחות או יותר באותה תנוחה בשכיבה.
 

הרפואה 'הדסה' ראינו את יד ההשגחה בכל -גם שם בבית
צעד: אם ברופאים מן השורה הראשונה, ששהו בדיוק 

תרון במחלקה ולא בחו"ל ואם בפיתוח טכניקה רפואית לפ
 בעיות מסוג זה. 

 

אבי הובל מיד לחדר ניתוח, בתחילה הודיעו לנו על ניתוח של 
שבע שעות אך למעשה זה היה קצר מכפי שציפו. אבי יצא 

 ללא נזק משמעותי מאירוע מוחי זה. 
 

בשעות הראשונות הוא היה מונשם ומורדם בחוסר תזוזה 
אה הרפו-ולאחר שבועיים בטיפול נמרץ הועבר לשיקום בבית

'שערי צדק'. צוות מקצועי עבד איתו על חזרה לתפקוד מוטורי 
תקין ואחרי חודש בערך הוא שוחרר הביתה כשפינו מלא 

 תפילה והודיה לבורא עולם על כל רחמיו וחסדיו עלינו.
 

הכנסת ששמעו את רצף הניסים -הרבה ממתפללי בית
שהם בטוחים  שעשה בורא עולם לאבינו אמרו בפה מלא,

מדה לאבי היא זו של עניית 'אמן' בקול רם שהזכות שע
ובכוונה ובזכות זה זוכים אנו שאבינו ממשיך וקם כדרכו 

 מידי יום לתפילה ולעניית 'אמן'.    
 

לפני כחצי שנה אבי הלך לרופא שיניים  אך הסיפור לא תם.
שם המליץ לו הרופא על עקירת שיניים. רופא השיניים 

 החתים את אבי על מספר מסמכים. 
 

ושכח לגמרי שהוא בעצם מסכן את עצמו  אבי חתם לתומו
סכנה אמיתית וממשית, שכן הוא נוטל באופן קבוע תרופה 

 לדילול הדם בעקבות מצבו הרפואי. 
 

חייבת להיות מבוקרת ע"י  -למעשה כל פעולה מסוג זה
 רופא ורק לאחר הפסקת התרופה למשך פרק זמן מסוים.

 

וא מדמם מאוד בפיו הוא חזר הביתה לאחר הטיפול כשה
ואימי החלה להחליף לו תחבושות ספיגה. מאחר והדם לא 

 הפסיק, מיד התקשרנו לרופא וסיפרנו לו מה אירע.
 

תחזית הרופא לא הייתה אופטימית!. קיבלנו תמונת מצב 
אימי התקשרה בדחיפות לכל הילדים וביקשה  קשה מאוד...

מהם לומר לפחות פעם אחת ברכת 'אשר יצר' במתינות 
 ובריכוז לרפואת אבי. 

 

כמובן שכולם השתדלו מאוד לעשות כן והלא יאומן קרה. 
וכשהתקשרתי לאימי היא  הדם הפסיק כמעט לזרום

אכן  סיפרה שב"ה כבר חצי שעה לא החליפה תחבושת...
 ר ומפליא לעשות"."רופא כל בש

להלן סיפור, שנשלח על ידי אחד מקוראינו: בסיפור שחווינו 
עינינו את מה -עם אבי לפני כשלוש שנים, זכינו וראינו במו

כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו שאמרו חז"ל: "
 .  (שבת קיט ע"ב)" קורעים לו גזר דין של שבעים שנה!

 

אבי (ר' דניאל כ.) אדם מבוגר כיום כבן שמונים. הורי 
שנה בשכונת 'שערי חסד' בירושלים. הם  50-מתגוררים כ

 עצמם אנשי חסד גדולים. 
 

ביתם פתוח לכל דכפין. בכל שנות חייו הקדיש מזמנו 
ללימוד תורה ובשנותיו האחרונות יושב ולומד יום שלם.  יום 

 יום מקפיד הוא לקום שעות אחדות לפני הנץ החמה. 
 

הוא לומד והולך לבית כנסת שם יושב ועונה 'אמן' 
ותיקין -למתפללים וגם לאחר התפילה בשעת הנץ החמה

 נסת ועונה 'אמן' ו'אמן יהא שמיא רבא'.הכ-הוא נשאר בבית
 

חולשה חזקה -לפני כשלוש שנים הוא הרגיש מאוד לא טוב
תקפה אותו סחרחורות ואולי גם כאבים בחזה. הבאנו אותו 
בדחיפות לקופת חולים ולאחר בדיקה פשוטה אצל רופא 
המשפחה גילינו, שיש חסימה באחד העורקים המובילים דם 

 ללב. 
 

הרפואה ומיד הוכנס לצנתור -במהירות לביתמיד הוא הובל 
בלב לפתיחת הסתימה. הניתוח עבר בהצלחה אנחנו 
שהיינו צמודים אליו במהלך האשפוז חשבנו שאנחנו כבר 

 משתחררים ומקווים לבריאות איתנה.
 

אך לא כך התנהלו הדברים. אבי שכב במיטה בחוסר 
עירנות. הוא ישן רוב הזמן ובמעט הדקות שהיה ער הוא 

 התלונן על כאב חזק בראש. 
 

וכל פעם לאחר משפט קצר שאמר חזר לשינה עמוקה. 
דאגנו מאוד, מצב בריאותו לא נראה טוב כלל, לאחר שפנינו 
לאחיות ולצוות הרפואי שגם הבחינו בכך הוחלט לעשות לו 

 בדיקות מקיפות.
 

סייעתא דשמיא גדולה ליוותה אותנו כל התקופה ובפרט 
הרפואה, -בזמן ששהינו בבית העובדה, שכל זה קרה

כשאבי נשאר כמעט כל הזמן במצב שכיבה וללא תנועה 
כלי דם שהתנפח  -כלל. בבדיקות סי.טי גילו בראשו 'מפרצת'

כתוצאה מלחץ דם גבוה והתחיל לדמם (מה שאומר 
שמטפטף דם לתוך הראש) במקום ממש בלתי רצוי ומסוכן 

 כך.-כל
 

ממש אפסי. כל  הסיכוי לשרוד הוא -במצב רפואי כזה 
שינוי תנוחה או תנועה קלה או מאמץ מוחי כל שהוא, 

 מסכן חיים ממש. 
 

חסד השם עלינו שכל זה קרה בעיתוי ובמקום הזה 
כשהצוות הרפואי סביבנו. מיד כשגילו זאת הרופאים שלחו 

ןָאמֵ  ֲעִנַּיתת ְזכּו  

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                                  אברהם בן יונה ז"ל                                                                 משה בן רוזה ז"ל       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                                                               דוד בר חסיבה ז"ל                     שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחה                         אסתר בת נעמי ע"ה  אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה        ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל       יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    שרה בת מורברי רחל ע"ה                    שמעון בן חנה ז"ל                                                                 

כל נשמות עם ישראל         אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה      "ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אלון בן סעדה ז

 לע"נ

תנצב"ה
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  .)עובדיה א(חזון עובדיה : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""וישלחוישלח""פרשת פרשת  
  !שיקנאו בהם בנו ].יג, כח ["והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"

יעקב היה : "יעקב אבינו עליו השלום, במדרש בפרשתנו מצינו פליאה ותרעומת על בחיר האבות האדם המושלם
ניצב ' והנה ה, והנה מלאכי אלקים עולים ויודים בו: שנאמר, וך הוא והמלאכים משמרים אותווהקדוש בר, ישן

             , מעיין נרפש ומקור מושחת: הוי אומר? כה תאמרון לאדוני לעשיו:  והוא היה משלח דורון ומתרפס–עליו 
  !".צדיק מט לפני רשע

, על אחת כמה וכמה בנביאים, ראים ותנאיםודאי שלא באמו, אף לא ברבותינו הראשונים כמלאכים, אין לנו מושג
ומעשי יעקב אבינו . ומעשי אבות סימן לבנים בכל דור ודור, התורה נצחית היאאבל , ומה גם באבות ובבחיר האבות

          : וכל יהודי חייב לומר לעצמו בגאון ובעוז. וחי הוא בלב כל יהודי מזרעו, יעקב אבינו לא מת"שהרי , בייחוד
  !? ואני מתבטל בפני עשיו–אכים משמרים אותי הקדוש ברוך הוא ומל

ואלישע הנביא היה מזהיר , חיל ארם טמן מלכודת ומארבים לחיל ישראל. ואנו נזכרים במאורע המסופר בנביא
וערך תחקיר מעמיק למצוא את המרגל המסגיר את סודות , תמה מלך ארם. בכל יום את המלך ממארבים אלו

אלא אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל אף . אדוני המלך, לא: "תיםאמר לו אחד המשר. צבאו ליהודים
              . החליט מלך ארם לקחת את הנביא בשבי. אין דבר הנעלם ממנו, "את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך

בבוקר קם משרתו של , והקיף את היישוב בטבעת מצור, גילה ששוהה הוא בדותן ושלח לשם סוסים ורכב וחיל כבד
כי רבים אשר , אל תירא: "אמר לו אלישע!" מה נעשה, אדוני, אהה: "נבעת וקרא! וראה שהיישוב מכותר, אלישע

, את עיני הנער' ויפקח ה! פקח נא את עיניו ויראה', ה: ויתפלל אלישע ויאמר: "ונאמר שם. !"איתנו מאשר איתם
' לראות כי חונה מלאך ה, נא את עיניופקח : "ם"ופירש במלבי". וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביב אלישע

והמלאכים שהוכנו עתה להצלתו באו בצורת . ומתנות מלאכים מקיפים את איש האלקים לשמרו, סביב ליראיו
  ".כנגד הרכב והסוסים במחנה ארם, רכב אש וסוסי אש

, קרוביםמעייננו באויבים ה, ואולי במיוחד עתה, גם עתה". כבשה אחת בין שבעים זאבים"תמיד היינו 
   , מה כוחנו. ויציל' ישמור ה, ומאלו שמאחריהם, והדעת מוסחת מהאויבים סביב, במהרה' ימגרם ה, הפלסטינים

                   , "כי רבים אשר איתנו מאשר איתם"רק הידיעה ? שטיליו מכסים כל שטחנו, אי קטן בלב ים עויין וגועש
         ". קונה לו פרקליט אחד,  מצווה אחתהעושה"? ומהיכן המלאכים. שומר עלינו ומלאכיו מגוננים סביבנו' שה

  ! סובבת עצמך בחומת מגן–טהרה , כשרות, שמרת שבת, הנחת תפילין, קראת קריאת שמע!  מלאך–כל מצווה 
  .סביב ליראיו ויחלצם' וחונה מלאך ה, "מצווה מגינה ומצילה: "במישור הלאומי והאישי, כל זה נכון

, מטיל אימה, מחנה עצום ורב, שיו בא וארבע מאות איש עימוע: וחשובה לא פחות, אבל יש כאן הוראה נוספת
, אתך' ה: ויש כאן מקום לתביעה, "כה אמר עבדך יעקב"מצווה לאמר , ויעקב אבינו שולח לו דורון. ממיט יראה

  !?מתגמד ומתרפס, ואתה מתבטל בפניו, ומלאכים סביבך
מתעוררת התפעלות מהישגי , נכון.  המערביתכלפי היחס שלנו למה שמכונה התרבות? וכלפי מה הדברים אמורים

                   , ננצל ונשתמש, אדרבה, למה לא". תאמן, יםחכמה בגו"בבחינת , אות המתוחכמותמההמצ, הטכנולוגיה
           . לא נתבטל ולא נתגמד ולא נתמזער: בשום פנים ואופן, אך דבר אחד לא נעשה .נקל על חיינו ונהנה מהחידושים

אך התורה . מעשירה את תנאי החיים החיצוניים, היא" חכמה חיצונית" אך ,עם כל יתרונותיה, כי הטכנולוגיה
הכל מתגמד , ומולם. מטעינה באוצרות רוח בל ישוערו, מגבשת את האישיות, הקדושה מעשירה את הפנימיות

  .)מעיין השבוע( !יבואו ויצטרפו אלינו, שיקנאו הם בנו !ומאבד מחשיבותו
  .הנחיה לדורות]. ד, לב ["כה אמר עבדך יעקב"
המקיפים את כל דיני , מחבר שישה סדרי המשנה, רבי יהודה הנשיא, ישראל זה כינויו של נשיא –' רבינו הקדוש'

הן כל התורה כולה אצורה היתה במוחו . בזיכרונו המדהים, בגדלותו, כלום יש לנו מושג בגאונותו! כל התורה כולה
. ושינן אותה שוב ושוב, פרשה שחזר עליה בכל פעם, שכןומכל ! חומש... ידע פרשה ב, על אחת כמה וכמה !הקדוש

היה מעיין מחדש בפרשת , שבכל פעם שרבינו הקדוש פנה לקיים מגע עם השלטון הזר, המדרש מספר ...ובכל זאת
איבד כל מה שהיה , וההפסד היה גורף.  ונכשל באחד מלקחיה–ופעם לא עיין בה . פרשת השבוע, פגישת יעקב ועשיו

האם לא די היה בידיעות של הפעמים . להפיק בכל פעם אותם לקחים, וע הוצרך לעיין בכל פעם מחדשמד ...עימו
  ?אך מדוע, לא היה די בכך, עובדה ?כרון האבסולוטי שלויובז, הקודמות
  .כנגד הרגשות הבסיסיים המפעמים בנו, כי פרשה זו מורה לנו לנהוג כנגד הנטייה הטבעית שלנו: והתשובה

הוא העריך את . היה אנטונינוס הנציב הרומאי בארץ ישראל, בימיו .בר בסיפור אודות רבינו הקדושנדגים את הד
  .מגיש את האוכל, מוזג לו את הכוס. היה משמשו כמשרת. והעריץ אותו, רבינו הקדוש

           !שרבינו הקדוש יעלה על גבו,  השתטח לארץ– והמיטה היתה גבוהה –כשביקש רבינו הקדוש לעלות על יצועו 
  !"הלוואי ואזכה להיות הדום לרגליך לעולם הבא: "והוא קרא, סירב רבינו הקדוש

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונו נ מור"לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי  בת טאוסמהרנגיזלרפואת 



                   . ללמוד מפיו תורה, והיה מתגנב בכל יום, הוא הורה לחפור מנהרה מארמונו לביתו של רבינו הקדוש
       , אמר, "יודעני בכם: "הוא הכיר בגדולתם וקדושתם של רבינו הקדוש ותלמידיו !והתגייר, לבסוף מל עצמו

  !" מחיה מתים–שהקטן שבכם ", קבות מעשה שהיהבע
כתוב בשמי איגרת לאדוננו המלך : "רבי אפס, רבינו הקדוש אמר לתלמידו: ועתה לסיפור.  כהקדמה–כל זה 

  .הראה את האיגרת לרבינו הקדוש". מיהודה הנשיא לאדוננו המלך אנטונינוס: "כתב רבי אפס". אנטונינוס
  ".לאדוננו המלך אנטונינוס, מעבדך יהודה: כתוב כך: "אמר לוו, קרע רבינו הקדוש את האיגרת

  "?מפני מה אתה מבזה על כבודך, רבי: "אמר לו רבי אפס
, אנטונינוס מוקיר אותי, נכון !...?"כה אמר עבדך יעקב: כלום לא כך אמר לעשיו? כלום טוב אני מסבי זקני: "השיב

" וישלח"אבל עלי לעיין בפרשת . ות הדום לרגלי לעולם הבאכל שאיפתו היא לזכות להי. תלמיד נאמן, מעריץ שלי
  . כי רק כך אשיג את מבוקשי–ורגשותי , והכרתי,  כנגד רצוני–ולראות שעלי להתכופף 

ובידם כח להכות את עשיו . וכל מלאך הוא כשליש העולם. יעקב אבינו מעוטר במחנות מלאכים מימין ומשמאל
מצוייד הוא בהבטחת הבורא יתברך  .מכין דרכי נסיגה, מתחנן בתפילה, דורוןשולח , אבל הוא מתכופף. וחיילותיו
הוא מתכונן גם  .כדי להורות את הדרך לדורות .ואינו צועד לקראת התנגשות גלויה מתוקף ההבטחה, לשמירה

                   , אומר המדרש, בגדי שלום, לבושים היו בגדי לבן. כאמצעי אחרון,  אך באופן נסתר–למלחמה 
  .תרות החרבותובקפליהם מוס
                  . כפי שעמדו לרשות יעקב אבינו, ולרשותנו מלאכים. כיעקב אבינו, אם אנו היינו צודקים: הבה נחשוב

                   . ויהודה לבדו איים להחריב את כל מצרים, ששניים מהם גברו על שכם, ואנשינו גיבורים כבני יעקב
האם היינו !" ?יך כראות פני אלוקיםכי ראיתי פנ, אדוני עשו, עבדך יעקב: "האם היינו מתבטאים כיעקב אבינו

  !ואיזה דורון, שולחים לו דורון
                   , "זקיפות קומה"להפגין , "להראות להם"לנטייה הטבעית , זה אמנם מנוגד לרגש: הוא אשר אמרנו
  !והיא הערובה להצלחה. אבל זו ההנחיה שבתורה .בכבוד עצמי רב. לנהוג בגאון ובהדר
                   . הבין אישי, מהמישור הלאומי למישור האישי, דרכנוכו . הזהעל הימים ההם והזמן, נקודה למחשבה

הן בין שכנים . הן במקום העבודה, הן בקהילה, בכל סכסוך". ולשון רכה תשבר גרם, באורך אפיים יפותה קצין"
, נסה תחילה את דרך הדורון.  לכופף ולנצח–!  הצודק–ובידך לכפות את רצונך , גם אם אתה הצודק. והן במשפחה

  .)מעיין השבוע( !...ה שתחולל פלאותותרא
  ].ד, לב[ "למצוא חן בעיניך, אשלחה להגיד לאדוני ו...לבן גרתיעם  "

נותר לו להשלים עתה . כבר השלים וכרת ברית, שביקש לעקור את הכל, "ארמי אובד אבי", לבןעם . רןחאבינו יורד מיעקב 
הוא מתקדם בראש , שנימצד . ששככה חמת האחקתה כדי להודיע מיניאמו שלחה אליו את דבורה , אחדמצד . עם עשיו אחיו

                 ? או שיש סיכוי להשלים,הלנצח תאכל חרב, מה עושים... אין הוא אוהב גדול, אם חמתו שככהגם . ארבע מאות איש
מצפים היינו לשמוע מה . שם הוא דברים בפי השלוחים, עם זאתיחד . משגר מנחת פיוס, ויעקב שולח דורון, לנסותחייבים 
. כועס על לקיחת הבכורהעשיו . עד שמוכן היה לרצוח את יעקב, מה עורר את זעמו, יודעים אנו על מה זועם האחן  ה?מפיו

, כןאם . בכורח רוח הקודש, אינו מכיר בכך שלקיחת הברכות היתה על פי נבואת רבקהאף . במרמה, שנעשתה בעוקבהטוען 
, עם לבן גרתי" :תקציר מאורעותיורק  !אף לא במלה, איננו שומעים זאתבל א ?הבעת חרטה, סליחהבקשת  ב?במה יתפייס
  ."למצוא חן בעיניך, להגיד לאדוניואשלחה . וצאן ועבד ושפחה, לי שור וחמורויהי . ואחר עד עתה

שומעים מפיו דיווח על קורות חייו והיינו . חשים שרימנו ועשק אותנו, זועמים בחימת נקם, אנו היינו כועסים על אדםאם 
              , פיקח עצום, אבל יעקב אבינו היה חכם מאיתנו ?כןהלא . "את מי זה מעניין" ?היינו אומריםמה . בשנים האחרונות

               . אנושית מאיימת-למהות אל, הוא הופכו במחשבותיו למפלצת, כועס על חברוכשאדם . והטיב להכיר את הטבע האנושי
, לו קרנייםאין . תגלית מרעישהזו  ו!הוא אדם כמוני,  רגע אחד:אומר הוא לעצמו, שהלה בא ומספר את קורותיוברגע 
, נקודת המבט משתנהוכל . סיגל רכוש, קבץ ממון, התאחר לחזור, שהה בניכר, גלה ממקומוהוא . עותיו רגילים לחלוטיןרמאו

  .ולא זאב, אדם לאדם, הכל נראה אחרת
מצווים אנו , והתורה תורת חיים היאוהואיל . ל במוסריו חשף אותו עבורנו"ג זצ"ורבינו הרלב, אבינו גילה את הסודיעקב 

               . נפלאותוצריך לחולל על ידי כך אפשר . במישור האישי, כלודם  ק?דברים אמוריםובמה . לאמץ את לקחיה וליישמם
  .בדוקה היא ומנוסה, לאמץ את השיטהכדאי . יריבויות ולקרב לבבותלמחוק 

מערכות בשתי . כיצד נוצרים ומתגבשים כאן שני עמים, צופים בחרדההכל  .לקירוב לבבות בעם, יש כאן גם שליחותאבל 
באין סוף גילויים , בדיבור, בתרבות, בבילויים, התבדלות באוכל, בלבושבהתבדלות . ושתי מערכות ערכים, חינוך נפרדות
  .כי יהודים אנחנו, מזעזעזה . כי אחים אנחנו, מזעזעוזה . עולמותשני . ואופני ביטוי
  ,של עלוקות ,נחשליםשל . דמוני, עכור, לנו דימוי שטנייוצרים . כתבים ושדרנים גורמים להעמיק את הקרע ,ופוליטיקאים
הדבר לא נעשה מתוך , לבוא אליהם בטענותואין  .הפחדה מפנינו, הוקעה, של הכפשהמערכת . של סחטנים, של שתלטנים

  .שבויים בחרדתם מפנינו, שטיפת מוח מתמדת, פרי הסתה מתמשכת, עצמם הם תוצר המערכתהמכפישים . רוע
יודעים בהבטחת נצח שסופם ואנו . אלוקי עולם ותורתו הקדושה, שהאמת אתנו, אנו הרי יודעים שהאור במחננו , אנואבל  

  .להזים חרדות, להרגיע את החשש, להמיס את הקרח, לפוגג את החרדה, חייבים לקרבאנו . קלט בתוכנוילה, לחזור, לשוב
  :לפני כמה שנים, ל"ל רבינו עובדיה יוסף זצ"הראש, מרן מלכא, נזכור את קריאתו של פאר דורנוהבה  ?עושים זאתכיצד 

זו היתה הן . ברגשות חמים, בהתעניינות כנה, פניםבהארת . תקרב משפחה מסורתית, שכל משפחה תאמץ משפחה חילונית
     . כלפי אחינו ובשרנו, להבדיל אין סוף הבדלות, איך לא תועיל, שהועילה כלפי עשיו הרשעעצה . עצתו של יעקב אבינו

                     , שיוזמנו לחוות נועם שבת, משפחה מלוכדת באושרהשיראו . איננו מאיימים, שאיננו מפחידיםשייווכחו 
הנה מה טוב ומה "בחוויית . כיהודי ליהודי, כחבר לחבר, אלינו כאדם לאדםשיתקשרו .  אלינו לשיעור תורה מרומםשיתלוו

  .)מעיין השבוע( !"נעים שבת אחים גם יחד
  ,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 אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז ת מנסורה בת כשוורמר נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זאליהו בן כשוורנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע
  
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון 
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יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוּיֵֶצר לוֹ    )לב, ח( ַוּיִ

והוא לא  ,בד אב ואםיירא היה שיועיל לעשו זכות שכ
  )דעת זקנים מבעלי התוספות( עשרים שנהקיים כבר 

לגרום  , שיכולה היתהגדולה כ"כהיא מצוה  'כיבוד הורים'
כיון ש'מידה וחלילה. רשע, עשו הביד  יפולצדיק יעקב הש

שבכוח  וכמה על אחת כמה -פורענות' טובה מרובה ממידת 
   צדיק מפני הרשע.את ה להציל מצוה זו

יום אחד הגיע  .באחת המשפחות בישראלמעשה שאירע 
בזמן אצל בני המשפחה.  רוקילב, שהיה ניצול שואה, אסבה

שמאוד לא מצא חן בעיניו. היה  במחזה בהס נוכח הביקור
 פחת הוריד אמא בקשה מאחד הילדים להא זה כאשר

גם כאשר קראה  ".?, וזה הגיב: "למה דווקא אניהאשפה
ולשלישי, נשמעו תגובות דומות. הרביעי כבר היה  לשני

  ...בין הילדים 'גורל'יקש מאמו להטיל מתוחכם יותר, וב

הסבא שהצטער לשמוע את תגובות נכדיו לנוכח בקשת 
שרוול חולצתו,  אמם, קרא לכל הילדים, הפשיל לעיניהם את

אתם רואים כאן את המספר הזה שצרוב כאן "אמר להם: ו
שזה הסימן שהייתי באושוויץ.  על היד שלי? כולכם יודעים

סיפור, ותשמעו טוב את כל  עכשיו אני רוצה לספר לכם
כשהנאצים ימ"ש כבשו את הכפר שלנו, הם  :הפרטים

אלא  החליטו לא להמתין עם הסלקציה עד להגעה לאושוויץ,
בכפר. יחד איתם הגיעו גם שתי רכבות, לבצע אותה כבר 

  ."אחת חנתה בצד ימין והשנייה בצד שמאל

כל היהודים תושבי הכפר הובלו אל מקום חנייתן של "
לכל יהודי  הרכבות, ותנועת ידו של המפקד הנאצי הורתה

לאיזו רכבת עליו להיכנס, הימנית או השמאלית, כשהיהודים 
היו מודעים ליעד  מהרכבות לא האומללים שהופנו לכל אחת

אליו הם מובלים. כשהגענו אמי ואבי וכל הילדים אל מול 
עשה הארור הזה סימן לאבי לצד ימין, ולאמי  אותו נאצי,

  ."ולכל הילדים סימן לפנות שמאלה

זה לא הזמן לתאר את מה שעבר עלינו בהיפרדנו מאבינו "
באוזניי,  היקר, את הבכיות והיללות, שעדיין מצלצלות

לאור העובדה שהיינו משפחה מלוכדת מאוד. במיוחד 
אמי את החבילה  כשהיינו כבר בתוך רכבת המוות, פתחה

עם מעט הדברים שהיה מותר תה מהבית ישלקחה א

של אבא נמצאות  והבחינה לפתע שהתפילין להוציא,
בחבילה. בגלל המהירות והחופזה שבה נפרדנו שכח אבא 

  . "חםהוא לא יוכל להני לקחת את התפילין, ועתה

ה לעשות, ואח"כ פנתה אלי ואמרה: אימא חשבה לרגע מ"
עדיין עומדות במקומן, אנא ממך, רוץ  כיון ששתי הרכבות''

אל הרכבת השנייה, מסור לאבא את התפילין וחזור אל 
  שלנו". הרכבת

אינני יודע כיצד היה לי אומץ לעשות זאת, כיון שהייתה "
הרכבות, וכל  ןבכך סכנה גדולה. החיילים הנאצים עמדו בי

מי שהסתובב שם היכוהו עד מוות. בכל זאת, החלטתי 
סי ניסים, רצתי ימרובים, בנ לשמוע בקול אמי. בחסדי שמים

לעבר הרכבת השנייה, עם התפילין הקדושות בידיי, בסמוך 
ימתניים, וכאילו הייתי בלתי הרשעים וכלביהם הא לעמלקים

 תהבס"ד הצלחתי לעלות לרכבת הימנית שהיי ,נראה
דחוסה ביהודים רבים, והתחלתי לחפש את אבי. לקח לי 

רגעים קבע  קצת זמן עד שמצאתי אותו, ומה שקרה באותם
  ."את גורל חיי

ברגע שמסרתי לו את התפילין ועמדתי לחזור אל הרכבת "
דלתות הרכבת...  שבה היו אמי ויתר הילדים, לפתע נסגרו

ד אבי, הרכבת החלה לזוז ממקומה בעוד אני עומד בה לצ
פתחה  ברכבת השנייה שגם היא ואילו אמי ואחי נמצאים

התברר שכל מי שהופנה  -בנסיעה... ומה קרה לבסוף? 
נשלח לעבודה, והרכבת השמאלית הכילה  - לרכבת הימנית

שבה  את המובלים למוות! מהרכבת של אמי, אחי ואחיותיי,
הייתי בתחילה, לא נותר אף אחד בחיים. ואילו אני, 

השנייה,  י לשמוע בקול אמי, ועברתי לרכבתשהזדרזת
  ."ניצלתי

הסבא פנה לנכדיו, ואמר להם: "עכשיו תחשבו מה היה 
אני?... אולי  קורה אילו הייתי אומר לאמי: 'אימא, למה דווקא
הרי ברור  ,תשלחי את התפילין לאבא עם ילד אחר?...'

היום... רק מפני  שאם הייתי אומר כך, לא היינו כאן
ידי, יבקשתה של אמי ועשיתי את רצונה באופן מששמעתי ל

'למען ייטב בי: המצווה, והתקיים  חל עלי השפע הטוב של
כך גם אתם נכדי החביבים, אל תסרבו  - לך והארכת ימים'

ולדבריה; אם היא מבקשת להוריד את הפח  אף פעם לאימא
 ?, אלא'למה אני'ל בקשה אחרת, אל תתווכחו ותטענו או כ

  ]'מתוק 'ופריו[                                    '!".ניהנ'תשיבו מיד 



  

ַכף ְיֵרכוֹ  ע ּבְ ּגַ   )לב, כו( ַוּיִ

שלא  שרו של עשו כשראה( מה עשה[ , מה עבד'וירא כי לא יכול לו'

 , דאתחכם לקבליה'ויגע בכף ירכו'מיד  ]?)לנצח את יעקב יכול
כיון דאתברו סמכין דאורייתא, מיד " :, אמר]שהתחכם כנגדו[

יון שישברו תומכי אמר (שרו של עשו) כ" [אורייתא לא אתתקף

  )זוה"ק וישלח קע"א ע"א( ]התורה, מיד התורה לא תחזיק מעמד

כו של יעקב שרו של עשו נגע בכף ירש כאן בזוה"ק ארומב
 -מכין דאורייתא' 'ס - התורה היינו שנגע ופגע בכוח החזקת

 - של כלל ישראל, ורק בפרט זה הצליח לגבור על יעקב 
רואים לאורך הדורות 'ותקע כף ירך יעקב'. ובאמת אנחנו 
והיו צריכים להיאבק  שענין החזקת התורה לא בא בקלות,

גודל הקושי והניסיון כך כ -מידה כנגד מידה' ' -על כך. אמנם 
שהושפעה על מחזיקי וההצלחה היה גם גודל הברכה 

  התורה. 

שנה  240הסיפור המטלטל הבא, מניע אותנו בגלגלי הזמן 
יוורנו שבאיטליה, שהיתה באותה לאחור, לעיר הנמל ל

סחר פורה ותיירות משגשגת. גם בעלת מעיר  תקופה
קהילה יהודית גדולה ועשירה התקיימה בליוורנו, שכללה 
מאות תלמידי חכמים ומרביצי תורה, לצד גבירים גדולים 
מוקירי תורה ולומדיה, שהחזיקו את עמוד התורה במקום, 

  מקומות מושבותיהם. וידם פרושה לסייע לעמלי התורה בכל 

ביום בהיר באמצע שנת תקל"ז, ירד בחופי העיר נער צעיר 
לימים, תמים למראה אך גדוש בתורה ובחכמה, ושמו רבי 

. הוא הגיע מלוב במטרה לגלות למקום תורה יצחק גויטע
ולהחכים מחכמי ליוורנו, אלא שעד מהרה גילה כי יוכל 

בירי העיר, לעסוק בתורה רק אם יעבוד כמשרת של אחד מג
שידאג לפרנסתו. הוא התקבל לעבודה בביתו של גביר 
עשיר מאוד, יהודי טוב לב ותומך תורה, שאף שימש אכסניה 

רבנן', שיצאו לגייס כסף בגולה דאלו 'שלוחי  -לשד"רים 
הגיע ביום מן הימים, בארץ ישראל. שלטובת עמלי התורה 

ביר שמח לארחו בכבוד אחד מהשליחים הללו לליוורנו. הג
מלכים, ואף הסתובב עמו בין בתי עשירי העיר ושותפיו 

  סייעו במלאכת איסוף הכספים. ל -לעסקים 

ביום האחרון למסע ורגע לפני שיעזוב אותו שליח את בית 
הן ידעת 'העשיר, קרא העשיר למשרתו ואמר לו בידידות: '

הם כמה אני מתאמץ לסייע לשלוחי עמלי התורה, להעניק ל
, משרתי הנאמן -כסף וזהב ואף להתרים אחרים. ומה איתך 

וכי תוותר על הזכות להיות שותף בעמל התורה של לומדי 
ארץ ישראל? הן מזדמנת לפניך מצוה יקרת ערך לסייע 

רת ואינך בעל ואף שאתה מש -ללומדי התורה ולהחזיקם 
הון, וכי לכן תפסיד את הזכות הכבירה להיות שותף עם 

   . 'התורה?'

אך שמע המשרת את הדברים, ופניו זרחו באושר. אכן, גם 
הוא חפץ ורוצה להיות שותף עימם, גם הוא מבקש להיות 

מחזיקי עמוד  -חלק מהשותפים הנושאים את הארון 

התורה. כסף רב אין לו, בקושי ארנק צמוק וקטן. הוא מיהר 
להביאו, שפך את כל תכולתו על השולחן, והחל מונה את 

במרץ... בסופו של דבר, הצטבר הסכום לכדי 'הון  הפרוטות
  עתק': זהוב אחד, זהוב שלם! 

השליח חייך במבוכה, הרגיש שלא בנוח ליטול את פרוטותיו 
האחרונות של המשרת המסכן, שאך בקושי הצליח לקבץ 
פרוטה לפרוטה, שהפכו לזהוב שלם. 'בכל מקרה מדובר 

לקחת בתרומה קטנה בת זהוב בודד', הרהר, 'מה לי 
ושך מחשב, כשהוא  -למשרת את פרוטותיו האחרונות?' 

  את ידיו לאחור...

אלא שהמשרת לא אבה לוותר, שש על ההזדמנות להיות 
שותף עם עמלי התורה, לשמש כ'שבט זבולון' במחיר זהוב 
אחד. על אף שהיה מדובר בכל רכושו ובמלוא הונו, ולמרות 

שמעות, שידע כי התרומה הזו כה קטנה וכמעט חסרת מ
בער בו הרצון להימנות על מחזיקי התורה. הוא העניק את 
הזהוב לידי השליח, אשר הודה לו בחום ובירכו כי בזכות 
המצוה יעלה ויצליח ואף יתעשר עושר רב, והם נפרדו 

  בידידות, כשכל אחד ממשיך בשגרת יומו. 

עה רווחת. השודדים היו באותם ימים, שוד הים היה לתופ
ת בלב ים, גונבים את הסחורה וממשיכים ניוואורבים לא

לנמל קרוב, שם היו מוכרים את הסחורה בזיל הזול. ויהי 
היום, ואל העיר ליוורנו הגיעה אוניית ענק של שודדי ים, 
מלאה באוצרות וגדושה באינספור חפצים, רהיטים, פריטי 
ביגוד ומוצרי מזון לרוב. עפ"י הנהוג, הניחו השודדים את 

ונקבו במחיר לכל פריט ב'תערוכת הנכסים הסחורה בנמל, 
הפריט,  הניח ידו על -השדודים', כאשר כל החפץ לרוכשו 

  וזכה בו במחיר הנקוב. 

באותה עת, עבר במקום מיודענו המשרת, רבי יצחק גויטע. 
הוא לא הבין את ההמולה שמסביב, כל שיג ושיח המסחר 

 -  היה זר לו, ולכן נעמד להביט לראות את השוק כמרקחה
צועקים מחירים בגרון ניחר, לצד אנשים הרצים השודדים 

בין החפצים ובוחנים אותם במבט מדוקדק. תוך שהוא עומד 
ים, שען בידיו מבלי משים על שני ארגזים חתומנ -ומביט 

  . יםשנראו כארגזי תבלינ

לפתע, השתרר שקט. זהו הרגע הקובע והמכריע, בו מי 
וכה בו. השודדים עברו בין ז -שידו מונחת על הפריט 

תוך  -הפריטים שנמכרו, והחלו להובילם אל בתי הרוכשים 
שהם מבקשים את הכסף בגינם. לפתע הגיעו לשני 
הארגזים עליהם נשען רבי יצחק גויטע, ושאלוהו לכתובת 

  ביתו... 

המשרת התבלבל, לא ידע מה לענות והסמיק ממבוכה... הן 
קצר יונפו הארגזים אל העגלות הסמוכות, ויובלו  בעוד זמן

לבית אדוניו, ואז יידרש לשלם בעבורם, כשכלל לא התכוון 
לקנותם... אך מה יעשה, השעה דוחקת, השודדים קצרי 
רוח, והוא החל רץ לפניהם, ופונה לאדונו ומבקש בתחנונים 



  
כי ילווה לו את הזהובים המבוקשים, כי בטעות הניח ידיו על 

  עליו לשלם את המחיר...  -ם עלומים, ועתה ארגזי

הגביר הביט בפניו התמימות של המשרת, ונכמרו רחמיו. 
על אתר הלווה לו את הסכום הדרוש, והמשרת מיהר 

ת הארגזים לשלשל את הכסף לידי השודדים, ולשאת א
ת פנה לבדוק א -רוץ שנכפה עליו לחדרו. לאחר שנרגע מהמ

בחון באיזה תבלין מדובר, תכולתם העלומה של הארגזים, ל
  אולי יש בו ערך כלשהו... 

והנה, אך הוא פותח את הארגזים, ועיניו נוצצות. הארגזים 
הנעולים היו מלאים וצפופים עד אפס מקום במטבעות זהב 

לא יסולא בפז! לא ארגז אחד מלא  יןוששויקרות ערך, 
במטבעות זהב יש בידיו, אלא שני ארגזים מלאים וגדושים 

ר הן הפך לעשי - ות זהב, והוא מביט בהן כחולם במטבע
גדול ברגע קט! כנראה, גם השודדים לא היו מודעים לערכו 
של האוצר שבידיהם, ולפי תומם סברו כי המדובר בארגזי 

המשרת. אלא שכולם טעו, והיו  כפי שחשב גם -תבלינים 
מטבעות זהב, שהפכו את המשרת ב םאלה ארגזים מלאי

  יר ובעל בעמיו! אד לגביר -העני והמסכן 

עוד באותו היום, פרע המשרת את חובו לאדוניו, הודה לו 
בחום על האירוח הנעים ונפרד ממנו בידידות. אף הגביר 
העשיר שמח בשמחת משרתו לשעבר, וציידו בטיפים ועצות 
להתחלת מסחרו בהצלחה, ובברכה שקרנו תרום ותגדל. 

סים ועד מהרה הפך רבי יצחק לעשיר מופלג ובעל נכ
תורה, והפך בעלה והתעלה  - מרובים, ומתוך רוגע כלכלי 

  לגאון עולם! 

לימים, זכה רבי יצחק לתורה וגדולה שהתאחדו על שולחנו, 
והפך למרביץ תורה וגאון נודע, עשיר מופלג ששמח על כל 
הזדמנות להחזיק בכספו את התורה, כשהוא זוכר כי עושרו 

ו שליח, לו העניק המופלג לא בא אלא בזכות ברכתו של אות
את פרוטותיו האחרונות. וכל ימיו היה רבי יצחק חוזר 
ומסביר, כי הוא הדוגמא הטובה ביותר לכך שברכת התורה 
היא המעשירה בגשמיות ומרוממת ברוחניות, ובזכות מטבע 

לגאונות מופלאה בכל וזכה להתעשר  -אחת להחזקת תורה 
  מכמני התורה! 

לדותיו שנדפסו בראש הסיפור המופלא הזה, מובא בתו
אותו חיבר הגאון  -ספרו הגאוני על הש"ס, ספר 'שדה יצחק' 

זצ"ל. וכל המעיין בסיפור, יגלה מבט חדש  יצחק גויטערבי 
ומאיר: לפעמים, מזדמנת לנו הזדמנות לתמוך בעמלי 

והמעכב בעדנו  -היות שותפים בה התורה ואנו משתוקקים ל
גדולות, ואיננו  א העובדה שאין לנו יכולות כספיותיה

כנדרש  יים,מסוגלים לתרום סכומים גדולים ומשמעות
צריך לדעת שכל אחד . אבל רהלסיפוק צרכי עולם התו

כי אצל  ורה,מסוגל  להיחשב שותף ללומדי התמאתנו 
המעשה ולא התוצאה, וכשיהודי נותן  הואהקב"ה העיקר 

רצונו את  ומבטאלהחזקת התורה,  -כפי יכולתו ומעט יותר 

למען התורה, בזה גופא הוא מתחבר  ומסירות נפשהור והט
  מכין דאורייתא'.ברכות שהובטחו ל'סזוכה לכל הולתורה 

היה זה בעיצומו של עוד מסע חובק עולם, אותו ערך הרה"ג 
שליט"א, לצורך החזקת רשת הכוללים  יסבורדאלחנן ורבי 

'יששכר באוהליך' שבראשותו. ביום מן הימים, לאחר 
ששוחח עם גביר אחד וביקשו להיות שותף בהחזקת 

', 'תעשה לי טובה'התורה, ביקש ממנו הגביר טובה קטנה: '
'בשובך לארץ, תסור בבקשה אל ראש 'ביקש הגביר, 

זצ''ל ובקש את  אהרן לייב שטיינמןהישיבה הגאון רבי 
ברכתו להצלחת מניותיה של חברה פלונית, בה השקעתי 

ביקש  - 'ע מאות אלף דולר...'ארב -זה עתה סכום עתק 
  יסבורד נענה בשמחה. הגביר, והרב ו

בשובו לארץ, כפי שהבטיח, שם פעמיו לביתו של ראש 
  הישיבה, ופרש את בקשת הגביר. 

'צא ואמור ' יבה לא השתהה אף רגע, והשיב מיד:ראש היש
ניס כדאי לו להכ -לו, כי אם הוא חפץ שהמניות תצלחנה 

דולר  200,000 -חצית הסכום שותף בעסק, ולהשקיע מ
התורה, כדי שבורא עולם ייכנס כשותף בעסק בעולם 

   .''שלו...

יבה ככתבם נבוך ותמה, אך אמון על העברת דברי ראש היש
סבורד לארצות הברית, ובישר וכלשונם, התקשר הרב וי

לגביר על תשובת ראש הישיבה. הגביר חפץ מאוד לתמוך 
עתו להשקיע ב'שותף' בלומדי התורה, אך לא העלה על ד

בעסק סכום כה גדול... הוא מיהר להתחמק מההוראה 
  הישירה, והמשיך בסדר יומו... 

חלפו מספר שבועות, אך לצערו ולדאבון לבו, ערך המניה 
צנח בחמישים אחוז! ארבע מאות אלף הדולרים שהושקעו 
במניות הללו, הפכו למאתיים אלף בלבד, והגביר פכר ידיו 

יסבורד הוא שב ושלח את הרב וב ועצבני. זבייאוש, מאוכ
לבקש ברכה למענו מראש הישיבה, אך ראש הישיבה השיב 

'לך תגיד לו להכניס את התורה 'באותה מטבע לשון: 
 -כשותפה בעסק. שיתרום עכשיו חמישים אחוז מהנותר 

   '.מאה אלף דולר להחזקת התורה, ואז יראה ברכה!'

הן כבר ההוראה. אלא שהגביר עדיין התקשה לעכל את 
ואיך יוכל הזה,  פסיד מאתיים אלף דולר בעסק הבישה

לתרום עוד מאה אלף? הוא שב והמתין להתפתחויות 
רעה במיוחד: ערך המניה  הכלכליות, שהניבו עבורו בשורה

 -ה ומהשקעתו האגדית בת ,זבחמישים אחו צנח שוב
 ולר עלובים... אלא מאה אלף דדולר, לא נותר  400,000
יסבורד לבקש הוא ממש נלחץ, ושב ושלח את הרב והפעם 

עצה מראש הישיבה. ראש הישיבה לא הופתע מהמידע, 
תתקשר אליו ותגיד לו, שעוד לא 'ושב ואמר בביטחון: '

מאוחר להציל את המצב. עדיין הוא יכול לתרום חמישים 
כחמישים אלף דולר להחזקת התורה,  -אחוז מהנותר 

יס את התורה כשותף. אם התורה תהיה שותפה ולהכנ
   בירך ראש הישיבה... - 'הוא ירוויח פי מאה!' -בעסק 



  
הפעם, כשמוע הגביר את התשובה, לא השתהה עוד. על 

חמישים אלף דולר, היישר  בנקאית העברהבאתר העביר 
  לחשבונם של עמלי התורה. 

כעבור זמן, בשל התפתחות מפתיעה בכלכלה והנה, 
השיאים  המניה לעלות ולזנק, שוברת את העולמית, החלה

ם, התקשר כעבור כמה שני של עצמה בכל יום מחדש...
'ההבטחה התקיימה 'יסבורד כדי להודיע: הגביר אל הרב ו

אז היה חמישים  ששוויןבמלואה, עד הסנט האחרון! המניות 
, )!!!( מיליון דולר 5תייצבו היום על מחיר של ה - אלף דולר

   '.'והיד עוד נטויה...

סיפור זה, שקרה בזמננו וגיבוריו מעידים עליו כיום, זועק אף 
ין טעם לעסוק בה הוא: החזקת התורה אינה תרומה, גם א

זו שותפות אמיתית, איכותית,  ממקום של רחמים.
עוצמתית, מפתחת ומצמיחה! לכולנו יש כלכלה לנהל. לאחד 
 יש עסק, לשני יש בית, לשלישי יש רק ארנק... לפעמים יש

סקת ענק שעתידה ע -ינוס מעיק בבנק, או לחילופין גם מ
לוט בערפל. בכל המצבים האלו, הכנסת התורה כשותף 
בעסק, היא סגולה בטוחה המבטיחה פתיחת שערי שפע, כי 

   עץ חיים היא ותומכיה מאושר!

  ]רב אשר קובלסקיה -מתוך 'לקראת שבת מלכתא' [

ֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיוֹ    )לה, כ( םִהוא ַמּצֶ

וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא 'בפרשת ויצא נאמר: 
דודאים וכו', ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך, 

אישי ולקחת גם את דודאי  ותאמר לה המעט קחתך את
כששומעים את  זצ"ל:יעקב גלינסקי שואל הגה"צ רבי  .'בני

ט המע'יוצאים מהכלים, לאה אומרת לרחל: ' -הפסוק הזה 
אני לקחתי לך את בעלך?! אני "שרחל תגיד לה:  - 'קחתך'

נתתי לך אותו! אם לא הייתי נותנת לך את הסימנים וכי היה 
רחל אילו ו ".יעקב אצלך?! איך את מדברת, ריבון העולמים!

  ..?!.לה.לא אומרת ללאה מי

 –אלא רחל ידעה שאם היתה מזכירה את עניין הסימנים 
אים באותו היתה מקבלת על המקום את הדודהיא אמנם 

שירמיהו הנביא כאבל בעוד אלף חמש מאות שנה, , היום
אברהם, יצחק ויעקב,  הגלות:בזמן כל האבות  העיר את

'ריבון העולמים, להיכן אתה וכולם צעקו: ' שרה, רבקה... 
'. ''הם חטאו'אומר להם הקב"ה:  - ' 'לוקח את הבנים שלנו??

'תשמע ריבונו של עולם, תראה, אני 'בא אברהם אבינו: 
אומר לו הקב"ה שזה לא  ,'עשיתי את זה ואת זה וכו'

מספיק. המדרש אומר שעם כל אחד מהאבות הקב"ה 
קול  -אה לו שמגיעה להם הגלות. פתאום הסתדר והר

ברמה נשמע! באה רחל ואמרה: "רבש"ע, להיכן אתה לוקח 
'. אמרה ''הם חטאו' אמר לה הקב"ה: .את הבנים שלי?"

ריבון העולמים, תעשה לפנים משורת הדין כמו שאני 'רחל: '
. היא ידעה מתי 'עשיתי, מסרתי את הסימנים לאחותי'

למכור מצווה כזאת  למכור את זה. מה אני משוגעת?!

בשביל דודאים??... איי, זה הפרש של אלף וחמש מאות 
  . זה הכוח. 'בנק'בלהחזיק  –שנה. זה הכוח שלה 

לא יכול להחזיק בבנק  מה ההבדל בין עני לעשיר? עני
מרוויח משהו  –ומיד לפה  ...יח משהוומרו ,אפילו שבוע

  ותיכף קונה לחמנייה, אבל עשיר יכול להחזיק בבנק. 

רוטשילד:  בנובהרדוק היו אומרים ככה, פעם שאלו את
"מאיפה נעשית עשיר?" אמר להם: "אני קניתי ביוקר 

מטורף?! לקנות ביוקר  –ומכרתי בזול". הסתכלו עליו 
מפסידים! אמר: "אני אסביר לכם: בפולניה  –ולמכור בזול?! 

בקיץ מחירו של  –בקיץ היו כל הפירות והירקות בזיל הזול 
חצי רובל ובחורף לפני הפסח  עולה היה של תפו"א שק שלם

"א ביוקר. כשכולם קנו בחצי שקל בקיץ, רוטשילד היה התפו
הכריז שהוא מוכן לקנות בחמישים וחמשה גרוש. אז כמובן 
שכולם רצו למכור דווקא לו, כי הוא קנה ביוקר בשעה 
שכולם שילמו חצי רובל". הוא החזיק את הסחורה עד פסח 
ובפסח כולם מכרו בעשר רובל שק והוא מכר בתשע. רובל 

ם אחרים מכרו. ושוב, כולם באו לקנות פחות ממה שאנשי
 ...דווקא אצלו. נו... אז באמת הוא קנה ביוקר ומכר בזול

  . ..ונעשה עשיר

אל את זה. אצלנו על המקום מוכרים.  להחזיק היא החכמה
את זה. רחל אמנו  תשמור! יבואו ימים שתצטרךתמכור! 

"מנעי קולך מבכי... ושבו  -היא קיבלה  -בעבור הסימנים 
והאמהות לא קיבלו. זה  בנים לגבולם". מה שהאבות

רחל ידעה מתי למכור. אנחנו אנשים קטנים.  -הפירוש 
  רוצים הכל במזומן. 

אחד היה יהודי ש וסיפרו בנובהרדוק היו עושים צחוק מזה
עניין אותו איזה הספד יעשו ו רודף כבוד שהיה סקרן לדעת

. באופן כללי בחייו היה זהיר בהרבה דברים, בסה"כ ..עליו
לו היתה להיזהר שלא לאכול יהודי טוב. אחת מהחומרות ש

כרוב בכלל, מחשש תולעים. היהודי הזה לא יכול היה 
"אני לעמוד מפני רדיפת הכבוד שלו ויום אחד אמר לאשתו: 

תתחיל הלוויה שלי  -ה את עצמי מת לכמה שעות אעש
וההספדים וכו' וכשיגיעו לפני הקבר, ברגע האחרון אני 

  ". ...אתעורר, אגיד להם שבסך הכל התעלפתי

הוא עשה את זה, תלה מודעות, אמרו עליו הספדים , קיצורב
היה צדיק וכו' ומתחת לסדין והטלית הוא חייך, והנה הוא 

ו... אף אחד לא הזכיר את שומע שהסתיימו ההספדים 
לא יכול היה להתאפק... וצעקה עמומה  'נפטר'ההכרוב! 

 .נשמעה מהמיטה: "רגע אחד! הכרוב! מה עם הכרוב?..."
למה כל דבר צריך אוי... אוי...  ..ה דיברו בנובהרדוק.ככ
   .!..?.'בנק'הגיד ולספר, מה אכפת לך שיישאר בל

אומרים על ר' עקיבא איגר שאמר: "יש לי חידושים שאותם 
אני אומר לפני כסא הכבוד!" אני לא יודע אם הוא כותב את 

כוונתו  אבל איך שלא יהיה ,זה בספרו או שהוא אמר את זה
את  למכור לא צריך ,יל עצמך משהולומר: תשאיר גם בשב

  ]'מגיד דבריו ליעקב'מתוך [                                     .!הכל
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



 "ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל"                                        
ל, שבאו אליו זוג שהיו נשואים תשע                                  “   מעשה במקובל רבי ששון מזרחי זצוק                                 

עשרה שנה ולא זכו להיפקד בפרי בטן, לאחר שרבנו שקע במחשבה עמוקה יעץ                                                                   
להם שהבעל יוסיף עוד שם חדש על שמו. הבעל עשה כעצת הרב ולאחר שנה                                                                
שנלאו הרופאים                                                                  חולה  עם ילדה  היה מעשה אחר,  כן  וכמו  זכר.  נפקדו בבן 
מלרפאותה ורבנו יעץ להם שצריכים להוסיף שם לחולה, ההורים עשו כעצת רבנו                                                                      

 וראו פלא, הילדה החלה להראות סימני שיפור עד שנתרפאה כליל.                                                        

 
 "ואני אתנהלה לאיטי לרגל הילדים"                               

יהודה צדקה, שהיה זריז                       ‘     ר   “     פורת יוסף           ”   מעשה בתלמידו של מרן ראש ישיבת                                 
ומהיר מאוד, וכן הליכתו בדרך הייתה מהירה מאוד. לימים זכה להתחתן ולבנות                                                                       

אני     ”   בית נאמן. והנה באחד הימים קראו ראש הישיבה ובדרכי נועם וברמז אמר לו                                                                      
לכן מהיום               -מאחל לך מזל טוב ושתזכה לבנות בית נאמן, וישרה שלום בית בביתך                                                               

  -“   ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה ולרגל הילדים                                            ”   תתרגל לקיים את הפסוק                        
התלמיד הבין את הרמז, שמח                          “.      לכבוד אשתך תתחיל להתרגל ללכת לאט ברחובות                                          

והודה למרן שכיוון אותו להתנהג להתחשב בזולת ובמיוחד באשתו שהיא כלה                                                                   
 צעירה.      

 
 כי הילדים רכים"               ”   

אבקת      ”   כאשר שבת הגאון רבי יוסף אוחיון בקזבלנקה לצורך הוצאת ספרו הגדול                                                                  
נתכבד על ידי הגאון רבי יוסף חזן להתפלל ולדרוש בקהילתו, בבית הכנסת                                                                   “,    רוכל    

הגדול של קזבלנקה. השמועה עשתה לה כנפיים, ומכל רחבי העיר באו לחזות                                                                   
בדמות דיוקנו הקדוש ולשמוע את דברותיו. התפילה הסתיימה, רבי יוסף עלה אל                                                                       
הבימה והחל לשאת דברי אלוקים חיים כמעיין המתגבר והיו הדברים שמחים                                                                  
כנתינתם מסיני, הציבור הגדול היה מרותק למקומו ובצימאון רב שתו את דבריו.                                                                        
ביקש רבי יוסף לסיים, אך הציבור הפציר בו בכול עוז שימשיך. המשיך בדבריו עוד                                                                           

רבותי, אתם            ”   דקות מספר כדי שלא להשיב פניהם ריקם ואז באחת הפסיק והכריז:                                                             
מוכנים לדחות את עונג השבת לעוד שעה, יפה! אך מה יהיה על הנשים והטף, האם                                                                        

נזדרזו הציבור לביתם לאכול סעודת                                 “     יש לנו היתר לצערם בגלל התענוג שלנו?!                                      
השבת, ולאחר שעה קלה שוב התאספו לשיעור נוסף מפי רבי יוסף, שיעור שנמשך                                                                      

 עד סמוך לשקיעת החמה!                    

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúהע
úשמוקדש 

ץץץץץ ןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
úúש 
ץץץץץץץץץץץץץןןןןןןןןןןןן

בי ע"נ מור אבי רבי 
קק

משה אלפסי 
ץץץץץץ

בן סי 
ץץץץץץץץץץץץ
 ú"""úúזז"ז"שה שעישהבן
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 האם יש יותר 
 כבוד שבת בריבוי מינים 

 או בשפע ואיכות
שאלה: מי שיש בידו סכום מסויים לקנות דגים לשבת, 

והוא מסתפק במה יותר ראוי לכבד את השבת: האם בזה 

שיקנה כמה מינים שונים של דגים כמו קרפיון וסלומון 

אף אם לא יהיה הרבה מכל מין וגם לא יהיו באיכות ‘, וכדו

הכי גבוהה, או שעדיף שיקנה רק מין אחד ומהמין הזה 

 יקנה בשפע וגם את היותר איכותי וטוב.

א שכל “ תשובה: הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט 

אחד יעשה כפי טבעו, דאם הוא מתענג יותר בריבוי 

המינים ירבה במינים, ואם הוא מתענג יותר מן השפע או 

מן האיכות יקנה רק ממין אחד כי השבת לעונג ניתנה, 

והעונג אינו שוה אצל כל בני אדם, וכל אחד יעשה כפי 

טבעו. וכן הסכימו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין, רבי 

יעקב חיים סופר, רבי משה שאול קליין, רבי חיים מאיר 

 א.“וואזנר, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי מנדל שפרן שליט

א אמר שיש מעלה “ והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט 

בריבוי המינים כי זה מורה על עושר וכבוד, ודרך מלך 

שמביאים לפניו מינים ממינים שונים באותה סעודה, אך 

אין כדאי שיהיה ריבוי המינים גורם למעט העונג שלו, 

ולכן רק אם יש לו כל צרכו מהמין שמתענג עליו כראוי 

 ירבה במינים שונים לכבוד שבת.

א אמר להיפך, דיותר “ והגאון רבי שמאי גרוס שליט 

מראה עושה וכבוד במה שמביא דג שמן וגדול ממין אחד 

מאשר אם יביא כמה מינים של דגים קטנים או כחושים 

יותר. והביא ראיה ממעשה שהיה אצל הגאון מטשעבין 

ל שנשאל לענין כתר של ספר תורה, האם עדיף “ זצוק 

להכין כתר אחד גדול או שני כתרים קטנים, והשיב 

שעדיף כתר אחד גדול שיש בזה יותר כבוד לספר תורה, 

מנחות סד, א שמי שהיו ‘  והביא ראיה מהא דאמרינן בגמ 

לפניו שתי בהמות של חטאת אחת כחושה ואחת שמינה, 

משום  ולא את הכחושה  חייב להקריב את השמינה 

הקריבהו נא לפחתך, ואם שחט את הכחושה לא עלתה לו 

 וצריך לחזור ולהקריב את השמינה.

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
הזזמני
‡ו‡ופ˜

 

 מי הם שני בעלי החיים שדיברה עמהם השכינה? -שאלה
 היכן מצינו שחמור פוסע ג' פסיעות ב'עושה שלום'? -שאלה לשבוע שעבר

מובא ברמ"א (אוה"ח סי' צד סעיף ה') שאם היה מתפלל בעודו רכוב על חמור הרי   -תשובה 
 שפוסע ג' פסיעות עם החמור יחד.

המ˘˙˙פים במ„ור זה, ופ˙רו נכונה יכנסו לה‚רלה נו˘‡˙ פרסים י˜רי ערך, ב˘ווי מ‡ו˙ ˘˜לים.                                                                                       
 (˙ווי ˜ניה בר˘˙ו˙ המזון, בחנויו˙ בי‚ו„, וכן מוˆר פטנט בלע„י ל˜ור‡י ‡ור ה˘ב˙ ועו„)                                                                                   

תעת  החמה!                                  עד סמוך לשקי

שדיברהשאלה החיים בעלי שני הם מי

 אור התורה           
 לע"נ בנימין בן רחל

לי˘י ב˘בוע                                               ̇  למ„ור ני˙ן ל˘לוח  ע„ יום̆   ˙˘ובו
 08-9941870לפקס:         

 gmail.com@7665190  –או למייל          

 ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים“תהמדור בחסות: 
  052-766-8251רחוב: חסדא אשדוד | טלפון: 

ל
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בנגב,  מסוימת  בקהילה  באחד הבניינים 
משותף  סיכמו כל השכנים על פרויקט בנייה 
בצורה  דירותיהם  את  להרחיב  אמור  שהיה 
משמעותית ביותר. ההרחבה הזו היתה נחוצה 
להם, מכיון שמדובר במשפחות ברוכות ילדים, 

-ביניהן כמה משפחות שמספר ילדיהן עובר את ה
 בלי עין הרע. 10

הכל הסכימו לביצוע ההרחבה, לבד משכן 
לבנות,  שהתעקש ולא רצה  אחד 
ואף סירב להקים שלד סביב ביתו. 
הגיעו הדברים לידי כך, שהשכנים 
ו  פ ת ת ש י ש ו  ל י פ א ו  ל ו  ע י צ ה
בהוצאותיו, והיה גם אחד שהציע לו 
לא  שהבנייה  כך  כל הסכום,  את 

אך כל ההצעות   –תעלה לו מאומה  
הנדיבות הללו נתקלו בקיר אטום. 
להסביר את  לא טרח  הוא אפילו 
סיבת התנגדותו. "אינני רוצה לבנות, 
וזהו", נהג להשיב לשכניו, שידעו גם 

 שאין לו בעיה כלכלית.
ע  י שמ לה סו  י נ ש ם  ני ו יע הט
באוזניו על מנת לשכנעו בנחיצותה 
ם  י ר י י ד ה ר  ו ב ע ה  ב ח ר ה ה ל  ש
האחרים, נפלו על אוזניים ערלות. 
האיש היה עקשן ממדרגה ראשונה, 
ולא רצה לשמוע, למרות שגם לו 

היתה משפחה גדולה וענפה. כך, ההסכמה של 
בצורה מיידית, אבל  כל יתר השכנים הושגה 
שכל עוד  כיון  שנים!  במשך  הביצוע התעכב 
שהשכן ההוא, הבודד, לא צירף את חתימתו, אי 

 אפשר היה לצאת לבניה.
שהגיע זמנן  בנות  כמה  לסרבן ההוא היו 
להקים את ביתן. והנה, במשך השנים שחלפו 
מאז, הוא לא הצליח לארס אף אחת מהן, למרות 

, השניה היתה 29שהבת הגדולה הגיעה כבר לגיל 
. וכיון שלשכן זה לא 24והשלישית בת    26בת  

היתה בעיה כלכלית, והבנות עצמן היו מוצלחות 
שמים, לא היתה לכאורה סיבה הגיונית   -ויראות 

מה  שלהן,  ן  בשידוכי שחל  גם -למחסום הזה 
שכמעט כל ההצעות ירדו מהפרק ללא סיבה 
מתקבלת על הדעת. מדובר היה במשפחה טובה, 
בעלת אמצעים, ושמן של הבנות יצא לתהילה, 
ההצעות זרמו בעשרותיהן והבחורים המוצעים היו 
גם הם בני תורה מצויינים, אבל כל ההצעות ירדו 
ללא סיבה  מן הפרק כלעומת שבאו, וכאמור 

 הגיונית.
היו שניסו לרמוז לשכן שיעשה את חשבון 
נפשו, ואולי יגיע למסקנה שהסבל שהוא גורם 
לכל השכנים האחרים, מביא לכך שמענישים 
אותו מן שמיא בשידוכי בנותיו. השכנים מהקהילה 
החרדית בנגב מספרים לנו במכתבם, שבשלב 
מסויים כשה'תקיעה' בשידוכין נמשכה ונמשכה, 
החל גם השכן העקשן הזה להרהר בענין, עד 

שהגיע למסקנה שאכן הגורם לכך הוא שהקב"ה 
 מעניש אותו מידה כנגד מידה, סירוב כנגד סירוב.

ביום בהיר אחד הוא הגיע אל השכנים והודיע 
שהוא מסיר את סירובו. "מה   –לשמחת הכל    –

נאמר ומה נדבר", כותבים האברכים, "תוך חצי 
 …שנה כולם התארסו בשעה טובה ומוצלחת"

מסופר על הרב שבדרון, שבאחד הימים 
הגיע תלמידו ובישר לו כי מחר הוא לא יוכל להגיע 
לשיעור הקבוע. שאל הרב מדוע 
משחק  יש  כי  הסביר  והתלמיד 
כדורגל מאד חשוב והוא לא יכול 
ה  ז ה  מ "  : ב ר ה ל  א ש  . ס פ ס פ ל
כדורגל?" השיב התלמיד בפליאה: 
ה  ז ה  מ ע  ד ו י א  ל ב  ר ה ד  ו ב כ "
כדורגל?!" השיב הרב: "לא ממש, 
תסביר לי" החל התלמיד להסביר 
כבקשת הרב: "יש כדור, והמטרה 
היא להכניס את הכדור לשער..." 
שאל הרב: "השער הזה... הוא גדול 
או קטן?" השיב התלמיד: "בערך 
שבעה מטרים", לפתע הביע הרב 
ארשת פנים תמימה והפציר: "אז 
הכדור  את  שיקחו  הבעיה?  מה 
לשער!" השיב התלמיד  ויכניסו 
בגיחוך: "אתה לא מבין כבוד הרב, 
יש שוער ששומר על השער שלא 
יכניסו את הכדור", שאל הרב: "והשוער הזה... הוא 
נמצא שם כל היום?", ענה התלמיד: "לא כבוד 
הרב... הוא נמצא שם בערך שעה וחצי ואז השופט 
שורק והוא הולך הביתה עם כולם", הקשה הרב: 
"אז מה הבעיה? שיבואו בלילה כשהשוער לא 
נמצא ויכניסו את הכדור לשער" השיב התלמיד: 
"אבל כבוד הרב... כשהמשחק נגמר אי אפשר 
יותר לשים גולים" השיב הרב: "ישמעו אוזניך את 
חי אתה עדיין  כל עוד אתה  מדבר:  פיך  אשר 

אתה יכול עדיין לבוא לשיעור תורה,   -במשחק 
לאסוף מצוות, לתקן את עצמך, אבל כשהמשחק 

 נגמר כבר אי אפשר יותר לשים גולים!". 
בזה העולם, נמצאת  כל זמן שהאדם חי 
נשמתו בתוך גוף גשמי עם תאוות וניסיונות, ועל 
ידי הבחירה בתורה, מצוות ומעשים טובים על פני 
תאוות הגוף הגשמיות, הוא מזכך ומתקן נשמתו, 
אך כאשר יעזוב את העולם לא יהיה עוד בידו 
לפעול בזה, והדבר היחיד שיוכל להועיל לו אלו 
מקיימים תורה,  שהותיר אחריו אשר הם  בניו 
מצוות ומעשים טובים ועל ידי זה מביאים לעילוי 
וזה   , ו מעלי קשים  עונשים  ולקריעת  נשמתו 
שנאמר (תהלים קכז,ד): "ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני 
ַהְּנעּוִרים": החיצים הם הנשק של הגיבור בשעת 
בני  רעתו,  ממבקשי  המלחמה ומצילים אותו 
לבוא,  לעתיד  של האדם  הנעורים הם הנשק 
כאשר לא יוכל עוד לעזור לעצמו, ומצילים אותו 

 מעונש גיהנם. 
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כ
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את סירובו.  ש 

א
מ
ו

"מה נאמר ומה 
.נדבר".  ר"ר

 זה הסוד. כן!! -לוותר

הותיקין, שלמרות  הגבאים של  לי א'  ז. סיפר 
שרבינו לא יוזם כלום, פעם הוא ניגש אליו בחוה"מ 
ואמר לו שראוי לשלוח את פלוני. כי פלוני שר קצת 

 בהלל. 
הגתו  מהנ לזה  רות  סתי שיש  פעם  שמעתי 

 בהזדמנויות אחרות, ואיני יודע ליישבם.
ח. קצת באותו ענין. פתחו בית כנסת חדש בשכונה. 
לשחרית בשבת אין בעיה להביא מתפללים, מספיק 
שזה בזמן השני... [אגב. בבית מדרשו הוא לא הרשה 
בשום אופן מנין בזמן השני]. אבל, לקבלת שבת לא 
באו. העלו רעיון לעשות קבלת שבת "שמחה" (בנוסח 

 ק'), וביקשוני להיות הש"צ בקביעות.
שאלתיו, ואמרתי שזה מנגינות של יהודי שלא נוהג 
כשורה. הוא אמר לי, מי זה, ק' ? אישרתי. הוא אמר 
שאם הניגונים בעצמותם עדינים זו לא בעיה, ומאז 
ומעולם בדקו אחר הניגונים בעצמם ולא חשו למי 
חיברם. [ושלחני לעיין בתשובה הידועה של האג"מ 
בעניינו או דומה לו]. ואם יטען מישהו ש"חדש אסור 
מן התורה", גם זו לא טענה, שהרי אצל החסידים 
שרים מאז ומעולם בקבלת שבת, וגם אם זה מעט 

 יותר, זה לא בגדר "חדש".
אבל יש בעיה בעצם העובדה שבאים לבית כנסת 
בעיקר לשיר. ולכן צריך לעשות שיעור קבוע בין 
קבלת שבת לערבית, שנמצא שבאים גם לשיעור. 
כמובן כיבדנו אותו. אבל הוא שלח מישהו במקומו 

 למסור שיעור או שניים.
ט. כעבור כמה חדשים, התקרב ליל הסדר, הציבור 
רצו הלל דערבית עם ניגונים קצת יותר מהרגיל. 
חששנו מההלכה שיש למהר לערוך השולחן [כדי 
שאלו  ואמר   , ו שאלתי  . וקות] התינ ו  יישנ שלא 
שמתפללים עם ניגונים, בשבילם, לקצר בניגונים, זה 

 להרוס את התפילה, ולא לזה כוונת השו"ע למהר.
י. עבר עוד קצת זמן. א' מיקירי השכונה טען לי 
שאולי זה דבר טוב, כל המנין הזה, [מספק את זה 
בכשרות לנערים, במקום שיחפשו זאת בשדות זרים], 
אבל לי אישית זה גרוע מאד. זה עלול להזיק בשידוכי 
לי "אז איתו אל  ושאלתיו. אמר  שבתי  הילדים. 

 תשתדך"...
יא. לסיום ענייני בית הכנסת. במשך שנים לא היה 
ותיקין בבית הכנסת בשבת. הרב התפלל במנין 
הרגיל. [מן הסתם כחלק מחובתו לרבנות]. למרות 
שבימי חול הקפיד מאד על תפילה כותיקין. וכמובן 
לא חסרים מנייני ותיקין גם בשבת. [תיקנו אותי מבני 
הבית שהוא היה מאחר בכוונה בשבת, על פי דברי 
הפוסקים, והיה מביא שגם הגר"י דינקלס שהיה מאד 
מקפיד על ותיקין, בשבת היה מאחר]. כשהתפנתה 
הקומה הראשונה ונוסד ותיקין בשבת בבית הכנסת 

 עצמו, עבר הרב להתפלל שם. 
אגב. הרב הקפיד מאד על ילכו מחיל אל חיל. היה 
לו חברותא עם יהודי יקר א' שהיה מסיע אותו הרבה. 
הם למדו משניות בדרך כלל. וממש כהרף עין בסיום 
הקדיש האחרון הרב כבר היה מתחיל את הלימוד. 
[היה נראה שלא ניחא לו לענות על שאלות ברגע 

 הזה].

 רבי ניסים ˜רליı:מרן ‰‚‡ון 

ההתחברות של רבנו לתפילה | ומתי רבנו היה 
מתפלל מידי יום ביומו | למה הייתה תקופה בה 
היה מתפלל בשבת במניין הרגיל | ומה התכוון 

השולחן ערוך במאמרו שבליל הסדר אין 
להאריך ומה אמר על זה רבנו | ולמי אמר 

 3||| חלק שבגלל שאי אפשר לשדך שכן ישדכו 



לא  בכלל  מזמן אם  קוראים יקרים אולי 
כבוד ’ שמעתם ולא קראתם על הנושא הזה של  

שבת  .  בשולחן  מעט ‘ תנסו  הבאות  בשורות 
 להחדיר ללב את ההבנה הזאת וכמובן גם ליישם!

סיפר הרה"ג ר' שלמה מילר שליט״א סיפור 
ששמע מפיו של בעל המעשה: פעם נסעתי לחו״ל 
לאסוף כסף עבור נישואי בתי. קבעתי לשהות שם 
שלושה שבועות, ולכן זמני היה דחוק וניצלתי כל 

רגע כדי לקושש עוד כמה פרוטות, 
ם  ו כ ס ל ע  י ג ה ל ת  ו ס נ ל י  ד כ
נהג  שכרתי  כן  כמו  שהתחייבתי. 
(דרייבר) שמכיר את כל הכתובות 

וכך   –ושיסיע אותי ממקום למקום  
נוכל 'לקצר תהליכים' ולהגיע לאותם 
עשירים, שיהיו מוכנים לתרום מהונם 

 עבורי.
ביום שישי בשעה שתים עשרה, 
הנהג מסיע אותי לכתובתי ואומר לי: 
במוצאי שבת". אמרתי לו  "ניפגש 
בתמיהה: עוד היום גדול (היה זה 
בקיץ, ובאותו הזמן השקיעה היתה 
רק עוד שבע שעות), מה בוער לך 

 להפסיק את העבודה כעת?
הנהג הבין לליבי ולכן הסביר לי: 
"גם אני עבדתי פעם ביום שישי עד 
להתארגן  רץ  יתי  הי ואז  מאוחר, 

לשבת, ובסעודת שבת הייתי עייף מאד, בקושי 
החזקתי מעמד, הסעודה עברה עלינו במהירות. 
אולי שיר אחד הצלחתי לשיר לכבוד שבת, מיד 

 לאחר הסעודה עליתי על יצועי עד למחרת.
"באחד הימים הייתה לי שאלה קשה מאוד, 
של גדול  לקבל הכרעה  בעבורה  שהיה צריך 
בישראל, אני הייתי מאוד מקורב לאחד מגדולי 
ישראל, נסעתי במיוחד אליו לארץ ישראל לשאול 
בעצתו ולבקש את הכרעתו. אותו הגדול שמע את 
השאלה ואמר לי: 'זו הכרעה קשה, אני צריך 
לחשוב כמה ימים', אבל באותו לילה נסתלק אותו 

 גדול לבית עולמו.
בנוסף על הצער הגדול שמורי ורבי הלך 
לעולמו בפתאומיות, הייתה לי צרה נוספת, שאני 
זקוק להכרעה. הלכתי לבניו לנחמם, ואמרתי 
להם: 'אני זקוק לתשובה, הגעתי לכך במיוחד 

 מחו"ל'. אמרו לי: 'אנו נתפלל'.
ם  י נ ב ה ד  ח א י  י ל א ר  ש ק ת ה ת  ר ח מ ל "
בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר 
לו פתרון לשאלתי! עוד סיפר לי הבן, ששאל את 
אביו: אבא, אם כבר הגעת אלי, אולי תספר לי מה 

 נעשה בשמים?
"ענה לו אביו: את מה שנעשה בעולם הבא, 
ואת עומק הדין, אסור לספר, ואי אפשר לספר. 
אבל דבר אחד אני יכול לספר: בשמים אוהבים 
מאד 'זמירות שבת', כאשר אבי המשפחה יושב 
עם בני ביתו ושר עימם זמירות שבת. ומה שהכי 

 שנוא בשמים זו מחלוקת.
"כששמעתי סיפור זה, קיבלתי על עצמי 
שמהיום בכל יום שישי אני גומר את העבודה 

, אני מתכונן היטב לשבת קודש, נח 12:00בשעה  
קצת, ואז אני מגיע רענן לסעודת שבת, ואני יכול 
ו  כמ שבת  רות  זמי עם  שבת  ודת  סע לנהל 

 …שאוהבים בשמים"
ההורים יכולים בדבור בעלמא, כגון: בשולחן 
ם  י כ ר ע ה ת  א ן  ת י ל  , ת ב ש ל  ש
לדורות.  לילדיהם ולנווט אותם 
הילדים קולטים את מה שההורים 
ם  י ח ב ש מ ם  ה ם  א  , ם י ב י ש ח מ
תלמידי חכמים ומספרים על גדולי 
תורה בהתפעלות, זה נכנס ללב 
ילדיהם, וגם הם יעריכו תלמידי 
חכמים וירצו להיות כמותם, וכן 
הבנות ירצו להנשא רק לתלמיד 
מדברים על  חכם. ואם ההורים 
כסף ועסקים, או על גדלות הרופא 
מלאכה,  בעל  הפרופסור או  או 
וכבודם ניכר מתוך התפעלותם 
מהם, לזה ישאפו גם ילדיהם, ואיך 
יצפו מהם ללמוד ולהיות אברך או 

 להנשא לאברך? 
ן  להכי האם  או  האב  צריך  ולכן 
מעשיות על גדולי התורה וצדיקי 
הדור, ולשבח אותם בשולחן שבת ובכל הזדמנות, 
ולהסביר שעמל התורה זה חשוב מן הכל, ואין 
התורה,  לי  גדו זכו  וכמה  תורה,  אלא  כבוד 
לילדיהם את  ולהתפעל ממעשיהם ולהחדיר 
חשיבותם, ושהם מגנים על הדור. וכמו שכתוב 
', אלו  'היש בה עץ אם אין' שלח לך: ' בפרשת 
הצדיקים שמגנים על הדור, כמו שפרש שם רש''י. 
וכן לדבר בשבחו של המרא דאתרא וכדומה, כדי 
להחשיבו בעיני ילדיהם, גם כדי שהם יקבלו ממנו, 

 וגם כדי שישאפו להיות גדולי תורה. 
וכן אם בא בחור ישיבה או אברך לבית, צריך 
מאוד לכבדו ולהחשיבו בעיני ילדיו, באשר הוא 
עמל בתורה, וכל שכן כשנכנס תלמיד חכם לבית, 
צריך לכבדו בכל מיני אפשרויות, ולהגיש לו מאכל 
ומשקה חשוב, ולהושיבו במקום הכי חשוב, זה 
לפני  הילדים, ההתרגשות  פועל הרבה אצל 
תלמיד חכם וראית חשיבותו נכנסת ללבם, והם 

 ירצו להדמות לו. 
ויש שעושים להפך, כשנכנס עשיר או רופא 
לבית, מכבדים אותו מאד, ואילו נכנס בן תורה או 
אברך או תלמיד חכם לבית, אינם מתיחסים אליו 
בכבוד כפי הראוי לו, וזה מראה לילדים שהתורה 
לא חשובה כל כך חס ושלום, וישאפו לכבוד של 
להם  שההורים יאמרו  רופא או עשירות, ואף 
כלום,  יעזור  לא  זה  תורה,  ללמוד  שוב  שח
כשרואים בעיניהם שהכבוד לתורה אינו חשוב 

 ככבוד לעשיר או לרופא. 

‘ ’

ןהנהג הבין לליבי  ןג
ןולכן הסביר לי: 
גגם אני עבדתי 

פעם ביום שישי 
,עד מאוחר, ואז 

ץהייתי רץ 
,להתארגן לשבת,  ן
ובסעודת שבת 

,הייתי עייף מאד,  ף
קבקושי החזקתי  ק

מעמד
קק

 מדמד

 הרב שלמה מילר

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 
 ‘השבת

 או בפקס: 
08-9941870 

"ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, 
ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, 

 וישכב במקום ההוא"



סיפר רב אחד, מעשה שהייתי באחד המושבים בגליל העליון באיזו אזכרה, שבמהלכה רב המושב 
דרש בדברי תורה מתוקים מדבש. יראת השמים שבו הייתה ניכרת לכל, וכולם התפעלו ממנו. לאחר 
מכן שאלתי עליו, מי הוא זה ואי זה הוא, ונתברר שבעבר הוא היה הפושע הגדול ביותר במושב, ואפילו 
ביום הכיפורים נסע בכוונה עם רכבו ליד בית הכנסת. עד שלימים נפטרה אמו, באה לו בחלום ואמרה 
לו לחזור בתשובה. והוא חזר בתשובה שלימה, הלך לישיבה בירושלים, וכשחזר למושב בהיותו נשוי 

 עם ילדים נעשה לרב המושב. היום הקדוש משפיע גם על רחוק מאוד!!.
 

בתולדות רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל (ספר בבא סאלי עמוד פר"ח) מסופר: מעשה שהיה בשבת 
בבוקר כאשר הוגשה לרבינו צלחת החמין הבחינה הרבנית כי אינו טועם מאומה. לאחר מספר דקות 
חששה כי יתקרר התבשיל ובקשה ממנו כי יתחיל לאכול..., "איני אוכל חמין שנעשה תוך חילול שבת" 
ענה הרב, הנוכחים שמעו את דבריו ונדהמו, הרבנית נבהלה ולא הבינה פשר הדבר מדוע יחשוש הרב 
לחילול השבת, הן החמין מונחים היו מערב שבת על הגז כבכל שבת. במוצאי שבת נכנסה לבית הרב 
אחת השכנות שהיתה נכנסת דרך קבע לבית הרב לסייע ולהנות מקדושת הבית, אותה שכנה פנתה 

 אל הרבנית בשאלה נו איך היו החמין? 
הרבנית שמעה את שאלתה והשיבה בטבעיות: בודאי שטוב כמו בכל שבת. אמרה השכנה, אז בואי 
ואגלה לך סוד: נכנסתי אמש בליל שבת למטבח והרגשתי כי החמין אינו מבושל דיו, ואם לא יהיה על 
האש ממש אזי למחרת בבוקר כמעט לא יהיה שחום לכן שמתי את הסיר עם החמין על האש ממש. 

 ואם החמין יצאו מוצלחין דעי שזה רק בזכותי.
 

מסופר על החפץ חיים, שחלף פעם לפני פתחו של דוקטור מפורסם בוילנא, בשעת קבלת קהל 
החולים. אמר לו הח"ח בהתפעלות, שהוא מקנא בזכויות הרבות שיש לו בכל יום! הרופא התפלא, על 

 כמו הח"ח?  -מה יש לקנאות בתפקידו בתור רופא? ובפרט לאדם גדול בתורה 
ענה לו הח"ח, הקב"ה זיכה אותך בתפקיד חשוב של הקלת סבל מהשני, ולפעמים  -בא ואסביר לך 

אף בהצלת נפשות של אדם. ועתה תלוי בך, איך אתה לוקח את זה: אם הכסף כבר "מטשטש" לך את 
העיניים, ובכל חולי של אדם, אתה רואה זאת בתור עוד 'הכנסה' של כסף, א"כ במקרה כזה אתה 

 -צודק! אינך אלא "אינסטלטור" פשוט לגוף אבריו של האדם, ותו לא! ואולם אם אתה גם "ירא שמים" 
א"כ כל התמונה משתנת: הרי בכל חולה נוסף , אתה זוכה בעוד מצוה הגדולה ביותר של הצלת 
נפשות! ואם אתה מסתכל במבט כזה על המקצוע, א"כ נכון שאתה אוסף בנתיים גם כסף, ואולם 

הולך ותופח חשבון המצוות שלך לשכר בלתי ישוער! ועל זה   -החשוב מכל: שבכל חולה וחולה  
 באמת יש מה לקנאות בך...!

 
שלושה מועמדים ענקי רוח וגדולי עולם בשם ''יוסף'' עלו בדיון בפמליא של מעלה שהיו ראוים 

רבי יוסף בן לב. רבי יוסף טיאטצ'יק, אשתו סיפרה   -לכתיבת ה''בית יוסף'' על הטור, והם: המהריב''ל 
שנה לא ישן במיטה מוצעת אלא מערב שבת לערב שבת, ועשה לילות   40עליו אחר מותו שבמשך  

כימים בשקידת התורה הקדושה וכדי שלא ירדם מתוך לימודו בלילה הניח שתי קערות מים מתחת 
השולחן וברגע שראה שנופלת עליו תרדמה טבל במים הקרים רגליו ונעור משנתו והמשיך לעסוק 
בתורה הקדושה, הוא נהג בפרישות ובטהרה. והשלישי הוא מרן! ''המחבר'' רבינו יוסף קארו. 
וההכרעה בשמים נפלה על רבינו יוסף ''קארו'' כי ה' חפץ ''ביקרו'' וזאת עקב הצדקות הגדולה והענוה 

 היתרה שהיתה בו כהר סיני שנבחר שעליו תינתן התורה.
 

מעשה שהיה בירושלים, למשפחה אחת היה ילד כבן חמש שנים ששיחק לו בנדנדה בגינה שליד 
ביתו. ותוך כדי משחקו נכרך חבל הנדנדה סביב צוארו, ועד שחשו להצילו, כמעט ונחנק. הוא הובא 
לבית החולים ללא הכרה ובמצב אנוש. במשך כמה חדשים הוא שכב ללא תנועה כצמח. אין מילים 
לתאר את הצער והיסורים של המשפחה. כמה תפילות, כמה פרקי תהילים, והדמעות של האמא 
נשפכו כמים. שם הילד ומשפחתו התפרסמו בציבור כדי שיבקשו עליו רחמים. בוקר אחד התקשר 

 ל מבני ברק אל המשפחה.”הרב הצדיק רבי דוד פרנקל זצ
 

מעשה בבעל מכולת ירא שמים שפרנסתו היתה בשפע רב, ויהי היום שהאדם הגיע לגבורות ונפטר 
לבית עולמו בשם טוב, ואת מקומו במכולת ירש הבן. אבל הקונים הצטמצמו מיום ליום, וכמעט שלא 
באו אליו לקנות. נתפלא הבן מאוד, כיוון שזכר שכשאביו היה בחיים חנותו תמיד הייתה מלאה קונים, 
ואילו עכשיו המקום ריק מאדם. בצערו הלך לרב ושאל אותו. אמר לו הרב 'אמר לו הרב. אבא שלך 
למד תורה,וקרא תהילים שלא היו לקוחות  והשטן התרגז עליו ולכן שלח לו קונים שיפריעו לו ללמוד. 

הוא שולח אותו למכולת   -אבל אתה קורא דברים שהשטן שמח בהם, וגם אם בא אליך איזה קונה  
 אחרת, תרבה תורה ותצליח.

‘ ’

קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק

 

למה ל‡ מˆינו ב˙ורה ˘יע˜ב בכה והספי„ ‡˙ 
רחל, כמו ˘מˆינו ‡ˆל ‡ברהם ˘ב‡ לספו„ ל˘רה  

 ולבכו˙ה?

 

 ‡ין מעכבין מטה ˘ל יול„˙ ברחוב

לכאו' יש לתרץ בס"ד על פי מה שאמרו בגמרא במסכת מועד 
קטן (כח.) שלעולם אין מניחין מטה של יולדת ברחוב מפני 
הכבוד כיון שהיא שופעת, דכתיב "ותמות שם מרים ותקבר 
שם" סמוך למיתה קבורה, והרי רחל ילדה את בנימין ומתה. 
וכן איתא במדרש רבה (וישלח פ"ב ט') "ותמות רחל ותקבר" 
סמוך למיתה קבורה. וכתב בחי' הרד"ל (שם) סמוך למיתה, 
לפי שאין משהין מיטת נשים ובפרט של יולדת כדאמרינן 
בגמרא מו"ק. ושכן כתב הרמב"ן (פרשת ויחי). ובצפנת פענח 
כתב שמטעם זה גם הוכרח יעקב לקבור את רחל על אם 

 הדרך, כי ביולדת תיכף למיתה קבורה.

 

לה בל‡ה   ˘ל‡ י‚רם על י„י ההספ„ ‡פילו פ‚יעה̃ 

חשבתי עוד לתרץ דכיון שסוף סוף לאה היתה עדיין בחיים, 
לכך לא רצה יעקב להספיד את רחל, שלא יראה מזה כאילו 
עתה שרחל אינה בחיים איננו חפץ גם בנישואיה, ויגרם לה 
צער ובושה. שהרי מתחילה יעקב רצה לקדש רק את רחל, 
ולאה היתה מיועדת לעשיו כידוע, ורק לבן בעורמתו גרם 
שיעקב ישא גם את לאה. ושמעתי על מרן החתם סופר זצ"ל 
שאחרי שנפטרה אשתו הראשונה, ונשא אשה שניה, היה נזהר 
שלא להדליק בפני אשתו השנייה נרות לעילוי נשמת אשתו 
הראשונה וכל כיוצא בזה. ועוד יש להוסיף שאם היה יעקב 
עומד ומספידה שעתה בלעדיה חרב הבית, או קדושת הבית 
וכדומה, יהיה מזה פגיעה בלאה, לכך העדיף שלא להספיד 

 את רחל.

 

 הספי„וה בבכי ‚„ול ועל י„י זה חזרה נפ˘ה  
 

בדרך הדרש יש לומר שכבר רמוז בתורה שאכן ספדו ובכו 
לרחל, על פי מה שכתבו רבותינו בעלי התוספות במושב 
זקנים ובספר פענח רזא (בפרשתינו) שרחל מתה פעמיים, 
דכתיב כאן "כי מתה" ובפסוק הבא כתוב שנית "ותמות רחל", 
כי בתחילה בצאת נפשה החזירו את נפשה בצעקת וגעיית קול 
בכייה כנהוג לפעמים, ואז קראה לבנימין "בן אוני" מלשון 
אנינות, כי היה זה בינתיים שנולד בנימין בהיות רחל אוננת 

 ממיתת עצמה. ואחר כך חזרה ומתה ממש.

ידידי רבי אליהו כליפה שליט"א השיבני כי עוד נראה לתרץ:  
מצינו שיעקב בכה כבר בשעה שפגש את רחל בתחילה, לפי 
שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עימו לקבורה, כמבואר 
במדרש (ב"ר ע' י"ב, ע"ב ג', והובא ברש"י), ולפי זה יש לומר 
שמטעם זה גם לא הספידה כשמתה, כי בדרך כלל בנוהג 
שבעולם מספידין למי שלא ידע דבר המיתה מתחילה, אבל 
כאן שכבר יעקב ידע מתחילה וצפה זאת לכן בעת המיתה לא 

 הספידה.

ק

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 054-8460007 -בפלאפון
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. "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו" 
,  

"ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי 
ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות: ַהִּציֵלִני ָנא ִמַיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי 

. ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים וכו' " 

 

. "ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו" 
 

. "ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו" 
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מדוע בכל התורה לא מוזכר השם 'ירושלים'?
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   דבר העורך
ֵעָׂשו  -ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו, ֶאל : "ד) (לב, רשהת הפפותח
   . "ָאִחיו 

ה  ְוָהֲעִמידָ  ,ֵעָׂשולהפרשה המספרת על הפגישה בין יעקב 
   .ֵעָׂשוללדורי דורות את דרך המלחמה בין יעקב 

: "נכתבה הפרשה הזאת להודיע, כי הציל  )לב, ב( כתב הרמב"ן
הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך 

קתו והשתדל ויצילהו. וללמדנו עוד, שהוא לא בטח בצד
ויש בה עוד רמז לדורות, כי כל אשר , בהצלה בכל יכולתו

יארע לנו תמיד עם בני  -אחיו  ֵעָׂשו אבינו עם יעקב ארע ל
, וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו וֵעׂשָ 

לשלושת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפילה ולדורון  
נו  נצל, וכבר ראו רבותייולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולה

 ".הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר
"ראו כי גם לדורות תרמוז זאת : )לב, ט( הרמב"ן כותבסיף וומ

 הפרשה".
כל מעשיו של יעקב אבינו ע"ה היו מכוונים ומתוכננים כנגד 

עד סוף  -י שעירה" ֲאדֹונִ שר אבוא אל הדורות הבאים, "עד א
 .הגלות, כדי שנדע "לאחוז בדרכו של צדיק" ולעשות כמעשיו

יעקב אבינו סלל את הדרך לכל הגלויות, וגדולי ישראל בכל 
ת למדו מכאן כיצד לנהוג עם אויבי ישראל הבאים הדורו

 . להציק להם ולהצר צעדיהם
דו איך משלבא לפניכם מספר סיפורים מגדולי ישראל וומ

 . שתינוג על פי פרלנהו
תקופת ה"חפץ חיים" זצ"ל גזר פעם מושל המדינה גזרה ב

קשה על אחת הקהילות היהודיות. מה עושים? נותנים 
שוחד. אספו כסף מכל בני הקהילה והביאו ל"חפץ חיים" 
 .שילך למושל, ימסור לו את הכסף וישדלו לבטל את הגזרה

 : "זה כסף קטן,רהביט ה"חפץ חיים" בסכום שבידו ואמ
ומנין למד זאת? מיעקב  "!... למושל צריכים לתת כסף גדול

 "ֵעֶדרּוֵבין  ֵעֶדרְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין אבינו שאמר לשלוחיו: "
ופרש רש"י: "עדר לפני חברו מלוא עין, כדי להשביע עינו של 
רשע על ריבוי הדורון". הרשעים הללו צריכים לראות מול 

  ...הם אינם מסתפקים במועט!... עוד כסףוהעיניים עוד כסף 
 

פעם אחת באו פרנסי הקהל אל ה"חפץ חיים" וקבלו לפניו:  
"נסינו לתת למושל שוחד ובשום אופן הוא לא מוכן לקבל, 
ואם הוא לא מקבל זה בעיה רצינית כי את הגזרה הוא  

 "?...בוודאי לא יבטל. מה עושים
ל יעקב כתוב צעשיתם? א "ויפצר בום ה"חפץ חיים": "שאל

וגם  -תעשו כן גם אתם  .)לג, יא(  "ַוִּיָּקח"ולבסוף  " ּבוֹ  ַוִּיְפַצר"
 ...הרשע הזה יקח לבסוף

 

על הרב מפוניבז' זצ"ל מספרים שהיה פעם באמריקה ונקלע 
לרכבת התחתית בשעת לילה מאוחרת. הביט סביבו ולפתע 

רואה את  רב ה .הבחין כי בקרון נשארו רק שחורים [כושים]
בודד, מוקף בחבורת שחורים הנראים שפניהם   צמו, יהודי ע

הקשוחות אינם מבשרות טובות, ושם לב שהם קורצים עין  
 ...אחד לשני

אוי א בראך'. כולם שחורים! וזאת עליכם לדעת, כי שם, '
... נתם להזיקושווה שבהם שכו הצד ה... באמריקה, השחורים

אליהם,  ש גני ...אצלם, להרוג יהודי זו לא עבירה גדולה
ר, עליה רשומה כתובת ואמר: יהוציא מהכיס פיסת ני

י [סלחו לי], אולי אתם יכולים לומר לי באיזה  "אקסיוז מ
או ודאי", אמרו הכושים, עליך לרדת "? "תחנה עלי לרדת

בתחנה הקרובה. אל דאגה אנחנו נראה לך את הכתובת", 
ובעודם מדברים נעמדו כולם ליד הדלת של הרכבת. ברגע 

 רכבת נעצרה, פנה אליהם הרב ואמר:שה

 
 
 
 
 

   
   דבר העורךהמשך  

, אין זמן .ת לפניוכיבד אותם לרד"... "בבקשה תרדו קודם
 . כולם ירדו בזריזות

בינתיים   "...ואז לפתע קרא הרב: "אוי, שכחתי את המזוודה
הדלת נסגרה והכושים נשארו כולם בחוץ. הרב התיישב  

 .ה עד למחוז חפצובחזרה במקומו והמשיך בנסיע
לאחר מכן שאלו את הרב זצ"ל מהיכן לקח את הרעיון הזה,  

: 'יעבור נא ֵעָׂשולאמר והוא ענה: "למדתי זאת מיעקב ש
 "...בבקשה, לך לפני -אדוני לפני עבדו', הוא כיבד אותו 

 אברהם, - ים דושל מה שעשו אבותינו הקכאן נלמד שכמ
כל גדולי ישראל בוהיו עד לסוף כל הדורות,  יצחק, ויעקב

למדו אותנו את ששל אבותינו הנהגות אמצו את ה מקום
 בכל עת ובכל זמן.  -" ָהָאָדםֶׁשָּיֹבר לֹו  " הדרך

 
 

   

 .ומלחמה ,תפילה ,דורון "יע ֵעָׂשו,  עם ישהפגל מתכונן עקבי . א
 ק. בנהר יבֹ  יעקב מעביר את בני משפחתו ורכושו . ב 
 המלאך מבשרו        ומנצח, ) ֵעָׂשורו של (ׂש  יעקב נאבק עם מלאך   . ג

ואיסור   'ותקע כף ירך יעקב' ,"ישראל"  א בשםֶׁשִּיָּקרֵ   
 לג). -ב ד(ל אכילת גיד הנשה

 ויעקב    םֵעָׂשו שב לארץ אדוואח"כ  , נפגש עם ֵעָׂשו יעקב . ד
  (לג). , קונה שדה, ומציב מזבח לה'לשכםע גימ  

 . (לד)בת יעקב  שכם עם דינה  מעשה . ה 
 : (לה)עד בואו לאביו בחברון   מיציאתו משכם קורות יעקב   . ו 

 .אל בנה מזבח בביתו בני יעקב נטהרו ממלחמת שכם, . א
 .ובזה נרמזת פטירת רבקה)(  מות דבורה מינקת רבקה . ב 
 ."יומבטיח לו את א ה' קורא ליעקב בשם "ישראל" . ג
 לחם. ביתל בדרך וקבורתה בנימין דתיל עתב רחל פטירת . ד
 ".   יעקב שנים עשר  ו בני"ויהי  חטאו של ראובן, . ה 
 וקבורתו במערת המכפלה.אבינו של יצחק  פטירתו . ו 

  שימת נשיאי ארץ אדום ומשפחתו, רֵעָׂשו  תולדות . ז 
 .(פרק לו) ֵׂשִעירושל משפחת ומלכיה 

 

 

    
": המלאך אמר "ויאמר לא יעקב יאמר חתם סופרכתב ה"

אמר הקב"ה, אך לא כך  ,ט)כ ,ב(לאם ישראל"  עוד שמך כי
לא יקרא שמך עוד יעקב  , שמך יעקב ויאמר לו אלוקים"אלא 

  .ישראל" כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו
 , אך הקב"ה אמר'יעקב'ו רצה למחוק את השם ֵעׂשָ של  ָׂשרוֹ 

שאר, משום שיעקב ישראל ישהשם יעקב גם י -" שמך יעקב"
אמנם כשנספור אותיות אלה, נמצא . טן'ע ש'קר =  מטריהיבג

עולה  'קרע שטן', כאשר 723שיעקב ישראל עולים למספר 
מקומות נכתב  5-ב ב)מ ,ו(בחוקותי כ. אלא כבר כתב רש"י 729

יעקב מלא ואליהו חסר, יעקב נטל אות משמו של אליהו,  
מדובר בכוחו של יעקב  שכ. ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו

בימי הגלות  .מלא ' יעקוב' יע מופ -ראל לקרב גאולת יש
י כהשטן,  צריכים אנו את כוחו של יעקב אבינו, שיקרע כוח

ם שרו של הוא במאבקו ע ,יעקב מכל אבותינו הקדושים
 .   את דרכו של כלל ישראל עד הגאולה העתידה ָּכַבׁש  וֵעׂשָ 

 

 בס"ד

 'ב וםערך בינש 557 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ובברחרמת השרון ב

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

 שלום   שבת 

 פ "שת כסלו  י"א              בן גורג'יה זצ"ל עובדיה יוסף מרן הרב לע"נ שעלון מוקדה               'ישנה   444ן מס' עלו



 

 

וק כדי  יעקב אבינו עבר עם משפחתו וצאנו את מעבר יב  
שלא יברח, ויראה את קיום   ותלברוח מעשו. המלאך נאבק א

כיון שיעקב ניסה לברוח למרות ו הבטחת ה' שישמור עליו. 
 .)כ"ט כ"ה ,רשב"ם ל"ב(נענש ונהיה צולע  - הבטחהה

עשו כתב ליעקב שטר על מכירת הבכורה. יעקב קשר  
היה מנהג שמירת השטרות בזמנם. לכן  כי כך  לירכו,שטר זה 
ניסה לקחת לו את פגע בכף ירכו, כי  ,שרו של עשו,המלאך

 .כ"ה) ,בראשית ל"ב ממפרשי רש"י (צידה לדרך טרהש
מפני שיעקב אבינו  ,להורגו, ולא היה בו כח (המלאך) "רצה  

(ראשית וציצית בבגדו"  היה מזוין, תפילין בראשו ובזרועו
 .)ו אות ס"ד"חכמה שער הקדושה פ

המלאך נגע בכף ירך יעקב "לראות אם הוא מלאך  
 .ו)כ ,ב(בעה"ט בראשית ללפוסלו מן העבודה" כמותו... אי נמי, 

המלאך בירך את יעקב שיזכו בניו לעבוד את בוראם  
המלאך אמר ליעקב "יהי רצון שיהיו   .)ל ,ב(לקח טוב לבירושלים 

"ויברך  .ק"ל)וישלח רמז  מעונישקוט (יל ך" בניך צדיקים כמות
 .ט בשם המדרש)כ ,ב(רבינו בחיי ל ברכת כהנים ברכו - "אותו שם

המאבק של יעקב אבינו והמלאך היה מראה   מעשהכל  
 .רמב"ן י"ח, א' חולק)ה(מורה נבוכים לרמב"ם ב', מ"ב. ו בואהנ

ויוצא  ,המלאכים אמרו ליעקב שעשו שמח בבואו 
כי  ,יעקבפחד ומ"מ  .ות איש כדי לכבדולקראתו עם ד' מא

 .ח')-(רשב"ם ל"ב ז'לא האמין שעשו מתכוון לטובה 

ומחנה   , בנו של אליעזר ,אחד ביד דמשקיעקב נתן מחנה  
 .וישלח)(ספר הישר סיפורים,  אחיו של דמשק ,אחד ביד אולינוס

גבהה בשעת המפגש, כדי  (שהיה כבן שש)קומתו של יוסף  
 .וישלח רמז קל"ג) מעונישקוט (ילאמו  יוכל להסתיר את רחלש

אלא לשכינה  , ה לעשו, ח"וויעקב אבינו לא השתחו  
 .פר' וישלח קע"א ע"ב) "ק(זוהשעברה לפניו  

 ,וה לעשו ושלא ישתח , כדיהקב"ה עיכב לידת בנימין 
בחלקו ותשרה בו השכינה,   דשק המת בנה בייובזכות זה י 

 .ג') (תרגום שני אסתר ג',והגויים ישתחוו שם לה' 

"מרדכי הוא גלגול יעקב, והמן הוא גלגול עשו. ומאחר  
ה  עתבא כן ה לעשו ז' פעמים, לו שפגם יעקב על שהשתחו

שהוא עשו, כדי לתקן מה  ,להמן השתחווה מרדכי ולא 
 .(מדבר קדמות לחיד"א מערכת מ' אות כ"ה) לקל יעקבשק

שיעקב המשיך לשלוח לעשו דורונות במשך  ומריםאש י 
 .(ב"ר ע"ח, ט"ז)תשע שנים   ומריםאש יו ששה חודשים, 

(תנחומא אות עתיד עשו להחזיר ליעקב מה שנטל מיעקב" " 
ה  זשכוונה שישלמו דווקא מה שגזלו וחמסו, ן ה"איו .י"א)

פשיטא. אלא הכוונה שישלמו מה שלקחו ממנו, הם  
עד סוף העולם. ודבר זה הוא הבטחה גדולה,   ...ופירותיהם

וגם אם לא עשו רווחים, ישלמו  אבנט אינו שלהם". לואפיש
 .(פרשת דרכים דרוש כ"ו) ע"פ הרווחים שראויים הנכסים לעשות

באותו זמן, לאחר זמן בא עליו   (עשו)ך לו הלש  יפל ע ףא" 
למלחמה. היא השנה שמתה לאה, והיו יעקב ובניו יושבין  

 מעונישקוט (ילכי כבר נמכר"  ,(שם)באבלות... ויוסף לא היה 
 .ג)וישלח רמז קל"

(מדרש תלפיות חנינא בן תרדיון גלגול שכם בן חמור" ר' " 
 .ענף גלגול) (בראשית ל"ד, כ"א)

ולא הכניס אותה לעיר,   ,יעקב קבר את רחל בדרך אפרת 
לא רצה לגור בעיר ההיא. וחשב שגם אם יקנה שם חלקת  ד

(מושב זקנים אותה קבר, כשהוא ילך משם יגזלו אותה ויחרשו 
 .ל"ה, י"ט)

, שהביא "יחברו חכם אחד מאש 'עדן ציון'ספר "ראיתי ב 
(על אבינו עשה המצבה יעקב , כי 'מסעות בנימין'בשם ספר 

ין י"ב בני יעקב. ועליה כיפה  ימי"ב אבנים, למנ קבר רחל)
 .סי' נ"ז אות ג') "ד(אגרות משה יו"ד חבנויה על ד' עמודים" 

(תוס' בפטירת רבקה אמו  יםיעקב אבינו היה בן צ"ט שנ 
 . )"וכן"מות סא: ד"ה ביב
בד  (מל "זבני יעקב התנו עם אנשי שכם שיפסיקו לעבוד ע 

 .כ"ה)(מושב זקנים ל"ד   םהרגו - , וכשעברו על תנאי זה המילה)
שבני וכ (שחייב מיתה)לה הרגו בני יעקב את חמור יתח 

(מושב זקנים ל"ד  הרגו אותם ותם,העיר באו לעזור לו וסיכנו א 
 .ל"א)

שעה בת שמונה שנים וחודש אחד" דינה באותה  "היתה 
 ם היה שמעון בן י"ג בזמן הריגת אנשי שכ ,(רבינו בחיי ל"ד ג')

(רבינו בחיי ל"ד, וארבעה חודשים, ולוי בן י"ב ותשעה חודשים 
 . כ"ה)

רש מביתו את אסנת, בתם של שכם ודינה. אבינו גיעקב  
 .(רבינו בחיי מ"א מ"ה) נקרא שמה אסנת ,וכיון שהושיבה בסנה

 אך . שישמרנו והבטיח ', כי ה גהוקב לא חשש שעשו יהריע 
 .ב)י ,ב(חזקוני ל הובטחעליהם לא  ,יוחשש שיהרוג נשיו וילד 

כי כל השתדלותו  ,הרוג את עשויעקב אבינו חשש שמא י 
היה נפסל  -בקניית הבכורה היתה כדי לעבוד, ואם היה הורג 

  .)ב, חלמהרא"ל צינץ) ל((מלא העומר  לעבודה
דתה אותו, וקראה שמתה בל ,אמו "שע נקרא עאלוף תמנ 

 .ב)י ,ו(רמב"ן ל 'קרח'לו כרון. ואביו קרא יאותו בשמה לז 
 

  
 

וביד  ביד יהודה וביד משה ו שהיה ביד יעקב אבינוזה המטה 
והוא היה ביד כל מלך ומלך עד , אהרן, והוא היה ביד דוד

ימסר למלך ה אותו מקל לחרב בית המקדש, וכן עתיד ש
 .המשיח

 

אמר רבי אלעזר   ,ויותר יעקב לבדו" ).(צאבמסכת חולין  מובא
מכאן לצדיקים שחביב עליהם   .שנשתייר על פכין קטנים

שאין פושטין ידיהן  לפי  ,למה וכל כך .ופםממונם יותר מג
  ".בגזל

   מה היה באותם פכים קטנים שחזר עליהם יעקב אבינו?
ויותר יעקב  כתב על פסוק זה: " (ערך יעקב)מדרש תלפיות ב

אותם פכים קטנים ששכח היה שמן   מרולוצה ר ,לבדו
 .ו אהרן ובניו וכל הכלים והמלכיםהמשחה שנמשח ממנ

כשיצא  השמן שנזדמן לו מן השמים השמן הזה היאא"ה: 
והשאר  ...האבן שנאמר ויצוק שמן עליה מבית אביו ויצק על

 "...אהרן ובניונמשחו ממנו 
הביא מחז"ל ששמן המשחה  (עמ' קלא) 'חלקת שמחה'ובספר 

עשה בידי אדם, אלא שמן ניסי שהובא נא היה שמן רגיל הל
ויש   . או את המן ומקורו היה בגן עדןע"י העננים שהבי

מהפך אותו מצא יעקב למרגלות האבן שהוא השמן שפירשו 
ל האבן שמן, וראה שחזר אשר שם מראשותיו, ויצק ממנו ע

אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה. ואותו פך א, הפך ונתמל
י  אמר אין ראו ,וא אותם פכים שחזר עליהם יעקבשמן ה

עשה שמן המשחה ונמשחו המשכן  נלהניחו כאן. ומשמן זה 
 .ו והמלכים ועדיין כולו קייםובניליו והמזבח ואהרן וכל כ

 .זהו אותו שמן שמצאו החשמונאיםאומרים שיש ו

 ך "אלקטה באמרים"לקט מאמרים מתו



 

 

 
, מובא לקוטיוב. "י)ש(ר מלאכים ממש - וישלח יעקב מלאכים

ולא היה אדם רוצה   ,לשלוח שלוחים אל עשומבקש  שהיה
הנה לפנינו דבר  ראים, עמד ושלח מלאכים.ישהיו מתי ,לילך
עשו נפגש עם מלאכים  מעיר רבי שלום שבדרון זצ"ל, פלא

  ואינו מתיירא מהם כלל! ואם היה עשו כפי המצטייר  -ממש 
ריך להתיירא ולפחוד בעינינו, כגס ושפל, הרי שהיה צ

איך נראית פגישת אדם עם   ונמחיש מעט .לאךמפגישת המ
לר' תלמיד ה"חפץ חיים" סיפר ר' שלום מאיששוק  :מלאכים

שנחבא  אדםהמעשה מואנו שמענו את  ך בער זצ"לברו
בחדרו של ר' ברוך בער בעת שר' שלום מאיששוק סיפר 

נסעתי שנה,  15יותי בן בה' חיים: ץפפר החכה סי זאת.
ו  בחיננחומקה הורודנער זצ"ל, וה ללמוד בישיבתו של ר'

נחום לזמן   היה נעלם ר' התלמידים שמידי לילה לאחר חצות
 תסהכנ ת מצאו שהולך הוא לבי מה, וכאשר בדקו אחריו

נפשי חשקה לדעת ' .'שבעיר שהיה באותו שעה ריק מאדם
, ממשיך הח"ח לספר, 'ילהצות הלמעשיו של הרבי לאחר ח

וכשכל הקהל   ערבית, לתפילת תסהכנת הלכתי לאותו בי'
נשים מתחת הספסל, עד הנחבאתי בעזרת  , שבו לביתם

 ,בשעת חצות ליל הכנ"ס והלך לו.יב שנעל השמש את
שמעתי את קול חריקת המנעול, והבנתי כי הרבי נכנס כעת 

מבעד ריכות , רעד חלף בגופי, התבוננתי בדתסהכנת לבי
ה על  , והנה ר' נחומקה על אות ולהתבונן במעשיומחיצה לרל

מדו שם, ומוציא שעידו אל אחת התיבות הבימה, והכניס 
והחל מעיין   כנראה שהיה זה ספר קבלה,ר, מתוכה איזה ספ

וכאשר החל ללמוד בו ראיתי לפתע אש סביבותיו...  בו.
אך   הצילו! אש מתלקחת! -רעדה אחזתני ורציתי לצעוק 

  עמדתי איפוא בשתיקה  .לא מדובר באש טבעיתגשתי שהר
וחשבתי נקשו זו לזו שיני , אך רעדתי כולי אתי הגה,ולא הוצ

כך נמשך הדבר כשעה   מרוב פחד! שנשמתי פורחת מתוכי
לגודל  נעלמה האש! -את הספר הרב מה, וכאשר סגר של

לא היה  'סיים הח"ח את סיפורו,  - ' המראה הנורא הלזה
והמשכתי לשכב על הספסל עד אור  ,ייל רגלעמוד עבכוחי ל

  .'המראה הגדול פי רועד מפחדוקר, כשכל גוהב
מה על חזיונות שמימיים, ואיך הרגיש  -הנה לפנינו מושג

מלאך  ,ראיית מלאךבאכן  הח"ח בעת שראה רק את האש!
 יםגדול , הלא הפחד והמוראממש, שזהו חזיון נורא יותר

ינו אנו הפחד הוא כה  ותק בדורואל תאמר אשר ר שבעתיים!
שהיו רגילים לראות   ,בדורות הקודמים לורב, אלא אפי

ן ערוך,  לאימראות מלאך  רבמלאכים, היה פחדם ומוראם 
"והמלך דוד זקן בא בימים  - וכפי שמצאנו בדוד המלך

לפי  :ופירש רש"י, (מלכים א, א)ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו" 
דמו מיראתו, נצטנן בידו, שראה את המלאך וחרבו שלופה 

רבות קודם, הנה   שראה דוד היה שניםיית המלאך ואף שרא
גודל המורא, לא מש המחזה מדוד כל ימיו, ואף בעת ל

   ודמו צונן! ,זקנותו עדיין פוחד הוא
ינו... ונתאר זאת לפי מושגי זמנ ,כעת נשוב לתחילת דברינו
ה מחמלאודות השקוע במחשבות  הנה יושב לו עשו במשרדו

העמיד לו  וכדרך העולם ,פניו עם יעקב אחיוצבת להני
ואף סגור  ,לימינו ולשמאלואש מגיבורי החיל שומרי ר
דרוכים נצבים ושאר חייליו  , בכמה דלתות הוא ומסוגר

מלאכים  -ולפתע רואה הוא לנגד עיניו  ,לשמור הפתח
תה  יממש!... והלא תיכף בראותו אותם לפניו, צריכה הי 

סאו ארצה  יליפול מכאמור היה שו, ו וז בנפות לאחובהלת מ
א הוכה בהלם, ואף עשו ל .אירע אך לא כך !מתעלף מפחד

ותו, ונשאר עומד באדישותו ושל  ה,ואדרב ,לא נתקף בפחד
  -ואף השיב כנגדם בתשובת מלחמה! כמבואר בפסוק 

וגם הולך לקראתך וארבע  ..."וישובו המלאכים אל יעקב
מה בעינינו לאדם נדה ,עשוהרי, שאותו  מאות איש עמו".

  רשע פשוט ונבזה א אליג דברים מרוממים, ואינו שאינו מש
אשר שפת המקל שפתו, הראה כוחו שאינו נרתע גם 

 , קא דברים גבוהיםוממלאכים!... ולא עוד, אלא שדו
הם שהרתיעו  -שהבנתם תלויה בדקות ובעדינות הנפש, הם

ואף  , ה)ע" מד"רב(את עשו! וברמיזה קלה כבר הבינם, כמבואר 
הלו,  מו של הקב"ה כדי לייראו ולביעקב היה מזכיר לעשו ש

    .איתי פניך כראות פני אלוקים""כי על כן ר :דכתיב
הנה למדנו, כי אף מי שמשתעשע עם מלאכים, ולא רק  

 ,רא משמו של הקב"הישמשתעשע עם מלאכים אלא גם מתי
  ין יהארכנו בכל הענ עשו הרשע!!! - עם כל זה יכול להיות

 ,כלומרלנו... שייך  אינו  'הרשעעשו 'שבים העולם שי חו ען כי
ן לנו צורך ללמוד מעשו ולהיזהר על עצמינו, כי אין אנו יאש
עשו   ,. אלא אדרבהומדים בדיוטא התחתונה כעשו הרשעע

 היה בעל השגה, ועם כל זה עשה מעשה רשעות!  
ולבסוף  ,אנשים שרוצים לעשות מעשה צדקות נםכך יש
והכל לשם  ,ת, מחרפים ומגדפיםה רשעוים מעש עוש

 עםואף  ,ם שמים"שעם כל ה"לשיודעים אנו שמים... אך אם 
אפשר להיות עשו הרשע,   - מלאכים ופחד משם ה' ראיית

כוונתנו בזה, על מעשים   ר!...אזי יודעים אנו שיש להיזה
יראת שמים יוקדת במלאי רשעות, שמצופים מבחוץ  ,נבזים

   שמביאה לעשייתם!
אחד אירע ב"שבת  ית כנסתבב : מעשה שהיה -ר לדב המדוג

המתפללים  פשויח להיעדר, נאלץ הקבוע ראוקה בעלש זכור"
ותרו אחר בעל קורא זמני שימלא מקומו של זה הקבוע,  

ים נעתר נער צעיר, שלא מכבר מלאו לו לבקשת המתפללו
אל הבמה וקרא את עלה , הקריאהאת י"ג שנים, שידע 

פרשת  -הגיע למפטיר עד ש ישרים,הכל הלך למ .הפרשה
פללים שחשש  ד המתשל אחלפתע רעם קולו כאן  זכור!

אתה לא " :וגער בנער לעיני כליתא, לצאת ידי חובת הדאור
סערה קמה בין המתפללים, חלקם   !"רד מהבימה '!גדול

הצטרף ל"חששות" וחלקם טענו שאין חשש, ובתוך כך מביט 
לבדוק אם ות ולרא דיכ אל פני הנער "הצדיק הגדול הלזה" 

לו חלק מת זקן אם לאו, ואיהיש לו חתי ,"גדול" הוא
ייצא לחדר סמוך וישמעו שם  החוששש , מהציבור טען

 נתמלא זקנו, אבל לא על חשבון נערה"זכור" מפי מבוגר ש
זה   קורא הקבוע. הבעל שנעדר כ צעיר שעשה עמנו טובה 

פך טיב עם הציבור, ה ישה ,נתיים הנעריוב  ,בכה וזה בכה
צבע פניו  , בעוד לעין כל, לדיון הלכתי מעמיק הוגתצל

על המתבייש ברבים  ראאמרו בגמפי שכ ,ליפותמשתנה ח
הנער , ופני )האדום ובא צבע לבןהלך ( אזיל סומקא ואתי חיוורא

בעזותו גבר על  צדיק" המחמיר דנןסוף הדבר היה שה" חפו.
ברירה  בידי הנער  הכל הטענות שלא לבייש יהודי, ולא נותר

ו"הירא שמים" דנן נעמד במקומו ומחה  הבימה,רדת מאלא ל
ה בייש יהודי  בעוד שזה עת את זכר עמלק בקריאת הפרשה,

ילו היה הנער מזרע עמלק שמצוה  כא ב"הידור נפלא"
קורא עשו ' - כך נראה אותו בעל קורא החדש מסו...!לר

מתהדר על הידור ה ."...כך נראה "רשע לשם שמים '!זכור
אין   ו, הם מאלו שאין להם חלק לעוה"ב!מעשי ואילו מצוה 

ף, שמן הסתם מן הצורך להאריך בגנות הענין, רק נוסי
"וחומרות" כעין אלו ודומיהם אינם מצויים אלא מעשים 

ירא כשנעשים בפני אחרים... להתכבד בעיניהם להיחשב כ
וכן אותו פלוני המהדר "בברכות" השבח כשרואים  ,שמים

כל כלם, האם מהדר הוא הודי נו של י אותו בני אדם ועל דמ
אשר "אין איש רואהו, בברכת כש ,בין כותלי ביתוכך 
עשו הרשע אף הוא כן, לפני אביו מחפש להתכבד ... !?"ריצ

רין  כיצד מעש'ולהראות רוב צדקתו, לפיכך מרמהו ושואל 
... אך בלבו פנימה מקוננת המחשבה "יקרבו ימי  'את המלח

ר שפושט טלפיו ואומר זילחז"ל הו חואבל אבי", וכבר דימ
ויש להטעים הדבר במשל החזיר, שהמחמיר  !'כשר אני'
דומה הוא לחזיר, ומשום   -ם אותו אחרים שרואיוקא כ וד

החזיר פושט  אתזל ו כשר, אך בכשהחזיר ידוע לכל כי אינ
וחושב להשתבח ע"י כך בפני רואיו על כשרותו, אך  טלפיו

המהדר  כן וכמ ...שאינו אלא חזיר -כמה מגוחך הוא 
  וחושב להתכבד על הידוריו וכשרותו בקלון חבריו  ,בחומרות

אינו א עצמו אמנם אינו רואה ו זה ממש, שהו דומה הוא ל -
חש בנגע עצמו, אך העומדים כנגדו רואים ומראים באצבע  

 ]שלום בל[                           ...!לחזיר אדם הדומהשאינו אלא 

 סיפור - רשעות "לשם שמים" -עשו 



 

 

אלא משפחה גדולה,  יעקב אבינו, יוצא מביתו של לבן עם
  ל מנת לפגוע עשו הרשע דולק אחריו, ע ומע כישאז הוא ש 

".  מיד אחי, מיד עשו, בו, ומתפלל לה' שיצילו: "הצילני נא
ואומר כי התפלל יעקב   מסביר ה'קדושת לוי' את הכפילות

בדמות , שלא יבוא לו היצר הרע, הלא הוא עשולה' שיצילו 
ינסה להשפיע עליך שלא  אח וחבר אשר מאהבתו אליך

וחבריו   יעמוד הוא כנגד כל משפחתואלא ה',  לכת בדרךל
 .לעשות רצון אבינו שבשמיים 

  פה  שקורה יםמיני רב ם קוראים יקרים סיפור אחדלפניכ
פני האיש האדימו מכעס. "מה  לאורך שנים רבות: אצלנו
נבח לעבר האורחת שישבה בסלון ביתו, והצטנפה   ?"אמרְּת 

יודע   ו באיום: "אניעל כיסאה בחלחלה. הוא נופף באצבע
, ואני מזהיר אותך: אם לא מה שמך והיכן את מתגוררת

 !"חסל אותךתסתלקי מכאן מייד, אגיע אלייך וא
ודת שבר בעבור שבע, היה נק -הרגע הזה, בבית הקטן בבאר

אשת חינוך צעירה, שמצאה עצמה חסרת  -הגב' הני קרניאל 
בעיקר תה נבוכה ומפוחדת, ואונים מול רוע אכזרי. היא הי

למסכת ה אגה לתלמידתּה האומללה, שהאזינמלאת ד
 הגידופים מפינת החדר ועיניה מושפלות. 

הסיפור התרחש בשלהי שנת תשל"ה. באותם ימים התגוררו 
יאל ובעלה עמוס ז"ל בכפר מיימון, בשליחות הגברת קרנ

 הרבי מליובאוויטש, ועסקו בעשייה חינוכית. 
ניאל לשוב  בחנוכה של אותה שנה התעתדה הגב' קר

ת. וך הצמודה לנתיבוופשת לידה לעבודתה בקריית החינמח
היא הופתעה כאשר מנהלּה המליץ לה לעבור לתפקיד  

ינוכית מיוחדת, זו הייתה מסגרת ח חינוכי מַאתגר במיוחד.
שהוקמה במושב תקומה, בעבור תלמידות מרקע חברתי 
קשה, שגדלו בסביבה עבריינית וברמת חיים ירודה. מקצתן  

 ן במעשי פשע.ר התנסו בעצמכב
והתחלחלה.  -דעה לסיפורי חיים מזעזעים הגב' קרניאל התוו

מעללי הבנות העבירו בה צמרמורת. גם הרמה הלימודית 
. היו מהן שלא ידעו קרוא וכתוב. "אף שלהן הייתה ירודה

אחת מהן אינה מסוגלת ללמוד בכיתה רגילה", נאמר לה. 
אך אלה שתי מורות,  "בתחילת השנה נוהלה המסגרת בידי

 לא החזיקו מעמד".
קרניאל כתבה לרבי ושאלה מה לעשות. תשובתו  הגב' 

הייתה חיובית. הרבי עודד אותה לקבל את המשרה, ואף 
ד למצוא מסילות ללב התלמידות: להרבות הנחה אותה כיצ

בהשמעת סיפורי צדיקים ולדרבן אותן לקיים מצוות  
ב, יוצאים מן הלמעשיות. הרבי חתם במילים: "דברים ה

ל הבינה שאם תאהב את נכנסים אל הלב". הגב' קרניא
 . הןעלי  יפתחו לקבל את השפעתההן תלמידותיה בכנות, 

ה לאורך  העבודה לא הייתה קלה כלל. הגב' קרניאל נדרש
אט החלו -רוח, ליצירתיות, ובעיקר לדבקות במשימה. אט

 להתגלות ניצני שיפור בהתנהגות התלמידות.
פיות. ולה, מעל ומעבר לכל הצימה בהצלחה גד השנה הסתיי

עידוד בני הזוג קרניאל, הוסיפו התלמידות לצעוד בדרך ב
 המלך, ובחרו להמשיך במסגרות חינוך דתיות.  

זו הייתה תלמידה שאימּה   אחת.חוץ מתלמידה  -כולן 
התגוררה עם גבר ערבי, וזה מנע מהנערה ללמוד בבית ספר 

 ים ערלות.  פלו על אוזנידתי. כל ההפצרות והתחינות נ
קש, וחסם כל אפשרות להעניק לנערה  האיש היה שתלטן ועי

לגב' קרניאל לא נותרה ברירה אלא להתדפק על  חינוך יהודי.
עמת פנים אל פנים עם  שבע, ולהת-דלת המשפחה בבאר

כך. מעודה לא -האיש. היא לא ציפתה לתגובה אלימה כל
רצחני שנשקף  קיבלה איומים מפורשים על חייה. המבט ה

ריו. היא נאלצה לסגת מן מעיני האיש המחיש את רצינות דב
בצר לה פנתה שוב אל הרבי, ושטחה  הבית בלי תוצאות.

קצר קיבלה במכתב את כל קורותיה עם הנערה. כעבור זמן 
מענה. הרבי ביקש לדעת אם הגב' קרניאל יודעת את יום  

ה  הולדתה של הנערה. תשובתה הייתה חיובית. היא נהג
וכך ידעה את  ה את ימי ההולדת של כל תלמידה,לציין בכית

ימי הולדתן. הרבי ביקש, שמכאן והלאה תקרא בכל יום את 
 לים המתאים לשנותיה של הנערה. פרק התה
ל החלה ליישם את ההוראה. יום אחר יום קראה הגב' קרניא

לים המתאים לגילּה של התלמידה האובדת, את פרק התה
שנה, בבוא יום הולדתה, מעיניה. בכל וזיכרונּה לא מש 

לים. לעצמה חשבה: "זו בוודאי את פרק התההחליפה 
 משימה לכל החיים".

עשרה שנים חלפו. שנה אחת, לקראת חג השבועות, -ארבע
ר' עמוס קרניאל להנחות כינוס ילדים בבית חב"ד  הוזמן 

בזיכרון יעקב, שעסק בהכנה לקבלת התורה. במהלך האירוע  
קדמת האולם אישה מלּווה בילדה כבת עשר. התפרצה אל 

 !!!"הכריזה בהתרגשות, "אני מוכרחה לדבר איתך !"ורה"המ
ר' עמוס המופתע השיב לה: "בסדר, המתיני כאן עד סיום  

שוחח עמך ברצון". אבל האישה לא הרפתה:  האירוע, וא
הרב קרניאל  ?""אתה בעלה של המורה שלי מתקומה, נכון

שאל. האישה נקבה בשמּה,  ?"השיב בחיוב. "ומי את
ני מחפשת את אשתך זמן רב. אני והוסיפה: "דע, שא

  מוכרחה לדבר איתה".
שיחת הטלפון בין השתיים הייתה נרגשת. העיניים בשני  

ו דמעות. התלמידה לשעבר שטחה את סיפור לגעברי הקו ז
חייה, כיצד הידרדרה מדחי אל דחי, עד שניצלה בידי פעילי  

ה והקימה בית יהודי כשר, והיא אפילו ֵאם 'יד לאחים', נישא
לדה. "לאורך כל השנים, אינני יודעת מדוע, זכרתי אותך,  לי

 המורה האהובה שלי", התייפחה.
 . ..שלים את החסרלהכעת בא תורה של הגב' קרניאל 

-היא סיפרה לתלמידתה על הוראת הרבי. "במשך ארבע
תי יום אמר-עשרה שנים שמרתי על ההנחיה באדיקות, ויום 

לי ספק   לים שלך והתפללתי בעבורך. איןאת פרק התה
 ]תודה לגב' קרניאל[                  !"שהתפילות האלה הצילו אותך

  

 
 

 ברינה                רון     
 א]   ז,משלי ט[   " ֲעֵנה ָלׁשֹון מַ '  מה ֵכי ֵלב ּו ָדם ַמַעְר ְלָא"

 

 צדוקחל ור מו"ר אבי : יעקב בן נשמת ילוילע                      
   חה ויוסף  בת שמ רחס-רהשאימי: מרת                         
 דינה בת שרהסף : יובקה ור בןמרכוס מרדכי                         

  חהשמבן  סמי בן שמחה : גורג'י:  זהולי בן רנפת                        
 טובה בן דה: יהולאה ן : יוסף חיים ב חנה ןרהם בבא                        

  דוד ורחלם בן יילם : חסא ב בןודוד : יעקחבו  ןב ןסלמ                        
 שלמה בן זוהרהרו אברהם : חאו ןה: רחמים באשר מסעוד בן זוהר                        
 י בן חנה : סמ איבן יחר פ: עו ורבקה יוןבן צ יםרפא                         

  שמחה בןיר מא :יסה נינה בת כמחחק : יצ ירן מאאהרן ב משה
 הס'וליה חיה בת גריג ימה :ת נעבה יפה נדר מרדכי שמואל :ת מינה ב

 בת טובה) יזדיי(בה הו: א ת חביבהון ב: כת מרים ורבימרים בת עזיזה : נוראני בת 
 מאיר בן עטרהראל : יש ף : רחל בת חנהסחיה בת יו :רח מחה בת סש

 

  ה כן מל) באריה (לאון :הלהצלח
 )r)esthe enbel Jimmy Shmu  תראס בןימי שמואל : ג' וטאִ  זהבה בת - הגון  זיווג

   נה בת שמחהדי: ע הרחלי בת זהב                  
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3828752-050 -לרי בסלו ולתרומות להקדשות  ,נות להזמ
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

   השרון רמת 2 קוצרה' רח: תובתכ
 
 

 גשמרסיפור  – י"ד שנות תהילים

 יםהרב מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: תובתניתן לשלוח צ'ק לכ 

 קימא: ל לזרע ש  
 מרים חלן ר וסף ביהודה יחזקאל י

 ר בו דינה: ליאו לאה בןמה שלנפתלי 
 : שירה בת שושנה ינהמ ל בתזייר  שושנה

 ויקטוריה בת: ליאת  לולו בת טלמי
 בת רחל החה צבישמ

 רנהאו תר באוש:  תובל בן שלומיי
 הית חב ה : רחלר בת ציפוהודיה 

 כר)זן ב(לה ילד בת ןח : לבת מז יעד

 ואת: לרפ
 א  כמסאנה שליט" ם בןרב מאיר נסיה

 ל בן גלית  ישרא קב: יע אברהם בן חנה
 נהח וליט בתז :ה בת שרהקטוריוי: תגליטל בת אור 

  ן שלומיתביים חאיתן  :זהיעלן : מנחם ב דוד בן שמחה
 ליתגר ך בת מ: ליל היהוד הבה בתז :בת דינהה ולפא
       רה  לה בת ציפוים קרן בת רבקה : איר מ

 הילה בת חנה תהר בת רבקה : ש שרה
  ן חמויבה בפיבי בת חב:  ט רהם בן אנבא

 רותת ב: גלית  נוארהת ב לרח: נורית בת רחל 



 

             
   

שלחוי  • 266  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
  

הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
 ?תשובות) 5( למי בפרשה זו יש שם שהוא גם שם של בעלי חיים              

אל עשו אחיו ארצה שעיר וישלח יעקב מלאכים לפניו
 (לב, ד) שדה אדום

"ארצה –מה ראה הכתוב לציין ולפרט להיכן נשלחו המלאכים 
שעיר שדה אדום"? ובכלל יש להבין, מה ראה יעקב לשלוח
מלאכים לפייס את עשו, הלא מטבע האדם שהזמן מקהה את רגש
הכעס שבו, והרי מאז יצא קצפו של עשו על יעקב חלפו שלשים

שנה [ארבע עשרה שנה שהה אצל שם ועבר, ארבע עשרהוארבע 
שנה שבהן נולדו  לו ילדיו ועוד שש שנים שעבד אצל לבן], ומן
הסתם שכך כעסו של עשו? התשובה היא: אדם שהערים על הזולת
פעם ועוד פעם, וכשנתגלה הדבר לחברו הוא כועס עליו כעס גדול

יצד ידע בעלעל שני מעשי הערמה שעולל לו. בחלוף השנים, כ
המעשה אם חברו עודנו שומר בלבו טינה עליו, או אולי נשכח
הדבר כבר מלבו לגמרי? הנה, כאשר מתברר לו שנולדו לו שני
בנים, והוא קרא את שמם על שם אותם מעשים, בודאי המעשים לא
נשכחו מלבו. מעשים אשר נראים בעיני האדם כעולה נוראה עד

ם ולהנציחם בשמותיו של בניו, אותשראוי לחקק אותם לזכרון עול
הוא כי חקוקים הם על לוח לבו והוא שומר טינה לעושיהם גם

קב נודע כי עשו קרא לשני מקומותעבחלוף עשרות בשנים. לי
מושבו  על שם שני מעשי הערמה שעשה לו. "ארצה שעיר", זכר
ל'גנבת' הברכות מיצחק על ידי התחזות לעשו השעיר, ו"שדה

למכירת הבכורה תמורת נזיד העדשים. מכאן הבין אדום", זכר
יעקב שגם בחלוף השנים עדיין חקוקים מעשים אלו בלבו של עשו
ולא נתפיס עליהם. ועל כן נאלץ יעקב לשלוח מלאכים אל עשו כדי
לפיסו ולשכך את כעסו. זהו שאומר הכתוב: "וישלח יעקב מלאכים

את השמות "ארצה לפניו אל עשו אחיו", ומדוע עשה כן? כי שמע 
 (לאור הנר) ".אדוםשדה  שעירר

 
 (לב, יג)ואתה אמרת היטב איטיב עמך 

,ל"ב(טחה זו מההבטחה הנזכרת לעיל ויש להבין מדוע עדיפה הב
על זה לאדשוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך האומר אלי  י),

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת )ל"ב י"א(סמך כדכתיב בתריה 
ופירש"י נתמעטו זכויותי לכך אני ירא שמא משהבטחתני

ה דאמרקשה מ כוא" ,נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו
ומדוע כאן לא חשש שמא ,"ואתה אמרת היטב איטיב עמך" אןכ

וי"ל עפ"י דברי הרמב"ן כאן דהבטחת הקב"ה ,נתמעטו זכויותיו
ק"ו מגזר דין שיש עמו שבועה ,ננה חוזרת ריקםע"י שבועה אי

אמר רבי :והנה איתא בשבועות ל"ו .שאינו נקרע וכ"ש לטובה
אמר רבא והוא דאמר לאו לאו ,שבועה –שבועה הן  -אלעזר לאו 

יכרת כל בשר "ולא"תרי זימני והוא דאמר הן הן תרי זימני דכתיב 
,ו תרי זימניאדלומ ,יהיה עוד המים למבול "ולא" עוד ממי המבול
ואיתא בשו"ע יו"ד סימן רל"ז סעיף ה' האומר ,הן נמי תרי זימני

וא"כ י"ל ,פעמיים על דבר אחד אעשנו או לא אעשנו הוי שבועה
דהיינו ,זו היתה טענת יעקב אבינו ואתה אמרת היטב איטיב עמךד

וא"כ אין הקב"ה חוזר ,וא"כ הוי שבועה וגם הוי לטובה ,ב' פעמים
 , הובא ביקרא דאורייתא)מקרא מפורש( .עה ואפילו גרם החטאבו משבו

ואמרת לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדני לעשו
 (לב,יט)

כשעשו יראה את דהנהוי"ל דהיה לו לומר "מעבדך יעקב"?  ,וקשה
וגם ,העבדים ואת העדרים יחשוב שיעקב אבינו שלח את הכל אליו

והרי באמת יעקב אבינו לא היה יכול לתת ,העבדים נכללים במנחה
המוכר עבדו :כדאיתא במתניתין בגיטין מ"ג ,את העבדים לעשו

ופירש"י וקנס חכמים הוא הואיל ,לעובדי כוכבים יצא בן חורין
דלכן צוה יעקב אבינו את עבדיו ,וא"כ י"ל ,והפקיעו מן המצוות

ה דהיינוי התשובה למי אתהזוד "לעבדיך ליעקב"שיאמרו בתחילה 
שהם העבדים המביאים את המנחה שייכים ליעקב ואינם נכללים

ורק אח"כ ימשיכו ויאמרו מנחה היא שלוחה לאדוני ,במנחה
אך הם אינם בכלל ,דהיינו שלעשו נשלחה רק המנחה ,לעשו

שי לתורה בשם מרן הגר"ח מבריסק( .אלא רק שלוחים להולכתה ,המנחה

 , הובא ביקרא דאורייתא)זצ"ל

 (לב, לג) כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה על
וקשה אמאי קבעה התורה כזכר למאבקו של יעקב עם שרו של

שהוא דבר שבשב ואל תעשה זכרון ,איסור אכילת גיד הנשה ,עשו
ולא קבעה דבר חיובי של מצוה כפי שקבעה ,שלילי של איסור

חמץ הואואף שאיסור אכילת (בפסח אכילת מצה ובסוכה ישיבה בסוכה 

ג"כ הימנעות ובשב ואל תעשה אבל י"ל דהאיסור בא לשם אכילת המצה שכיון

דאין איסור אכילת ,וי"ל )שיזהרו מחמץ ממילא המצה תהיה מצה המלקט
אלא ענין ,גיד הנשה לזכרון הנס שניצל יעקב ממלאכו של עשו

הזכרון בזה הוא ללמדנו שעדיף שלא להתעסק ולא לבוא במגע עם
כדי להלחם עמהם דאף שמנצחים אותם מ"מ ניזוקים הגויים אף

 )למיסבר קראי( .ולכן הזכרון הוא דוקא בשב ואל תעשה ,מהם באיזה צד

מוכיחים רבנן בחולין "בני יעקב"ולא  "בני ישראל"מדכתיב שם. 
אלא שנכתב במקומו כדי ,דאיסור גיד הנשה בסיני נאמר :ק"א

.אבל בני יעקב לא נאסרו בגיד הנשה ,לידע מאיזה טעם נאסר להם
.ואילו רבי יהודה סבירא ליה התם דמבני יעקב כבר נאסר גיד הנשה

מגיד ט)קמ"ז י"(ים ויש למצוא רמז לדברי רבי יהודה מהכתוב בתהל
דהקרי ,דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי

דבר ,לשון יחיד ",דברו"אבל הכתיב הוא  ,לשון רבים "דבריו"הוא 
הנה גיד הנשה הוא האיסור היחיד שנאסרו בו בניד .אחד בלבד

דאחרי מתן ,דהיינו לפני מתן תורה ",ליעקב"ולכן כתוב  ,יעקב
דהיינו כל התרי"ג ,ואילו חוקיו ומשפטיו ",ישראל"תורה נקראו 

לא עשה כן ",לישראל"ולכן כתיב  ,מצוות ניתנו רק במתן תורה
שבני יעקב נאסרו בגיד הנשה לפני מתן תורהדאף  -לכל גוי 

אבל רק הם נאסרו בו ולא יתר בני נח כדאיתא ,שנקראו עדין בני נח
 )חכמה ךמש( .בתוס' פסחים כ"ב ד"ה ור"ש

 (לג, ד) ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו
וברש"י הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. רבי יונתן איבשיץ
מעיר על זה, זה שעשיו שונא ליעקב אנחנו יודעים מצוין, והם

איזו הלכה – הלכהדואגים להזכיר לנו זאת מידי פעם. אבל מה זה 
דשניים המכירים זה את זה )יו"ד פ"ח ב(יש כאן? וי"ל ע"פ שו"ע 

תו שולחן, שמא מתוך קירבהאסורים לאכול בשר וחלב באו
יערבבו. אבל ישראל וגוי מותר תמיד ואין חשש שיערבבו, כי הלכה

 היא עשיו שונא ליעקב, הנה לנו ההלכה.



 כוחו של שוחד...                                 ללמדך         
 ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתוֹ ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו (ל"ג, ד')

נקוד עליו, ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דספרי: יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו, אר"ש בן יוחאי  -ופרש"י: "וישקהו 
 ו שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו".הלכה היא בידוע שעש

נראית לעינינו הרבה יותר מסתברת: כלום יעלה על הדעת שלאחר  –לכאורה, השיטה הראשונה, על פיה לא נשק עשיו ליעקב בכל ליבו 
הוא ישנה את דעתו וישקהו בכל שלושים וארבע שנים תמימות בהן שנא עשיו את יעקב עד שביקש להורגו, יתפוגג כעסו ברגע אחד ו

 ליבו? כיצד איפוא נוכל להבין את שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי?
 התשובה תובן על פי המעשה הבא:

היה זה ביום מן הימים, כאשר יצא הגאון רבי חיים מבריסק בראש משלחת רבנים אל פטרבורג הבירה, בכדי לפעול לביטולן של שתי 
חייבה את סגירתם של תלמודי התורה והקמת בתי ספר  –ם של אחינו היהודים באותם ימים: הראשונה גזירות קשות שריחפו על ראש

 עסקה בחיובם של הרבנים לדבר בשפה הרוסית. –כלליים עבור היהודים, בהם יתחנכו ברוח הכפירה; ואילו השניה 
י קשוח ושונא ישראל מפורסם, אשר שנאתו לכל יהודי רוס –המפתח לביטול הגזירות, ידע רבי חיים היטב, נתון בידיו של ראש השרים 

 עד שנמנע במופגן מלשוחח עם כל יהודי, ואפילו להביט במראה פניו. –באשר הוא היתה כה רבה 
כיצד יוכל איפוא להתגבר על המכשול? רבי חיים, בחכמתו, ידע את אשר לפניו: הוא ניגש אל שומר הסף אשר ניצב בפתח ביתו של השר, 

: "גש לאדונך ואמור לו, כי רב יהודי זקן מבקש להשמיע בפניו שתי מילים בלבד. אתה יכול לומר לו, כי אם אחרוג מתנאי ואדבר ואמר לו
 הוא רשאי להרגני בו במקום!". –יותר משתי מילים 

ביקורו' של הזקן שומר הסף, עשה בדיוק כפי שהתבקש. הוא מסר את הדברים כמות שהם, ואילו השר, אשר הבין בדיוק את מטרת '
התמלא בסקרנות: כיצד בכוונתו של היהודי לשכנעו לבטל את הגזירה, וזאת באמצעות שתי מילים בלבד? לפיכך, הוא החליט  –היהודי 

לחרוג ממנהגו הפעם... הוא הורה לשומר הסף להכניס את רבי חיים אל טרקלינו, תוך הבהרה חד משמעית כי בכוונתו לעמוד בהסכם 
 יהרגנו בו במקום! –ידבר מילה אחת מעבר לשתי המילים הקצובות  כלשונו: אם

רבי חיים, מצידו, לא נרתע. בצעדים בטוחים הוא נכנס אל הטרקלין, ניגש אל השר, הניח שקיק בד ובו סכום מכובד ביותר, ואמר שתי 
החליט  –ודי, אולם משעמד על גודל הסכום ושתוק!". ברגע הראשון, התמלא השר בזעם על עזות פניו של הזקן היה –מילים בלבד: "קח 

 להבליג ושלשל את הסכום לכיסו.
הוא  –ההסכם, היה ברור: רבי חיים לא ציפה מהרשע המרושע כי יתמוך בביטול הגזירות, אולם הוא ביקש להבטיח כי כאשר יעלה הנושא לדיון 

רך דיון גורלי בנושא ביטול הגזירות האמורות, התאחדו כל השרים ישתוק, ולא יתנגד לכך. ואכן, זה בדיוק מה שקרה: למחרת היום, כאשר נע
 יושב ושותק, ואינו מנסה להגן עליהן אפילו במילה אחת... –בביקורת חריפה כנגד הגזירות וצידדו בביטולן, ואילו השר צורר היהודים 

ל ראש השרים, ואת שנאתו הידועה ליהדות באותו דיון, השתתף הצאר הרוסי בכבודו ובעצמו. הלה, אשר הכיר היטב את הלך רוחו ש
השתומם לפשר השתיקה, ואף שאל את השר ישירות: "מה קרה לך ידידי שאתה שותק לפתע? במה אתה מהורהר כל כך, עד  –וליהודים 

 שהתעטפת בשתיקה כה מוזרה?".
השרים על התנגדותם לחוקים החדשים,  ואילו השר? הוא החליט לחשוף את האמת והשיב: "אני שואל את עצמי, כמה כסף קיבלו ידידי

 קיבלתי סכום כה מכובד!"... –אם אני, בתמורה לשתיקה בלבד 
לא נותרה בידו  –לשמע התשובה המחוכמת, התחייך הצאר, ומאחר ובסופו של דבר לא היה ביכולתו להחליט בניגוד לעמדתם של שריו 

 ברירה כי אם לבטל את הגזירות מכל וכל... 
שכן אמנם הלכה היא שעשיו שונא ליעקב בכל ליבו, אולם בכל זאת, בכל  שאלתנו, כפי שמבאר בעל ה'מליץ יושר':ומכאן תשובה ל

 היה כח עצום לשנות את טיבו ואת דעתו של האדם המקבלו!  –הדורות ובכל הנסיבות, ל'שוחד' 
ת יעקב, אולם לאחר ששיחדו יעקב באמצעות וכך אירע גם בעת המפגש בין יעקב לעשיו: אמנם מלכתחילה ודאי ביקש עשיו להרוג א

היה ל'שוחד' זה כח עצום לשנות את גישתו של עשיו מן הקצה  –המנחה ששלח לו, ואף שיחדו בכבוד שכיבדו כאשר השתחווה בפניו 
 אל הקצה, ולהביא לידי כך שישק ליעקב אחיו בכל ליבו!

(פסוק ח'): ובנותן טעם להוסיף ולהטעים, כי על פי הדברים יבואר המשך הדין ודברים שבין יעקב ועשיו. שכן על שאלתו של עשיו ליעקב 

כאורה, מה תשובה יש ". ולַוֹּיאֶמר ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני"(שם): משיב יעקב ואומר  -?"  ַוֹּיאֶמר ִמי ְל ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי"
אכן על פי האמור נראה לבאר, כי כוונתו של עשיו היתה לשאול את יעקב: "מאחר וחלקנו בינינו את שני  בכך לשאלתו של עשיו?

 מה מעשיו של 'עולם הזה' כה רב בחיקך?". –העולמות, כאשר אני קיבלתי את העולם הזה ואילו אתה נטלת את העולם הבא בחלקך 
זו, השיב יעקב: "למצוא חן בעיני אדוני"! כלומר: "הן אמנם אין אני זקוק לעולם הזה לשמו, והעולם הזה הינו מחלקך שלך... אולם על שאלה 

אוכל אני ובני אחרי למצוא חן בעיניך, לשחד אותך ואת בניך,  –אולם בכל זאת, קיבלתי מידה מסויימת של עולם הזה, בכדי שבאמצעותו 
  שאמר והיה העולם כי מבלעדי שוחד זה לא נוכל לעמוד בעול הגלות והשעבוד שישתעבדו בנו צאצאיך...שכן גלוי וידוע לפני מי 

 (מתוך הספר החדש "ללמדך" לרבי מרדכי פרוינדליך זצ"ל)

  

 ריבית בחלוקת קלפים בתהילים
שתי חבילות  לאחר לימוד בחברת תהילים חילקו קלפים למצטיינים, ומכיון שלא היה להם מספיק קלפים לכל המצטיינים הבטיחו לאלו שלא קיבלו הפעם שיקבלו שאלה:

 קלפים בשבוע הבא, האם יש בזה משום איסור ריבית? 
פים, ואסור להוסיף עליו עוד קלפים בגלל איחור התשלום, אבל אם לא סיכמו מראש, אם מראש סיכמו שילד מצטיין מקבל קלפים, א"כ כבר חל 'חיוב' לתת לו קל: תשובה

 ם חיים, הרב יהודה אריה הלוי דינר שליט"א)(מי      ., ולא שייך בזה איסור ריביתורק מעצמו רוצה לתת לו מתנה, א"כ אין כאן 'חיוב' כלל, ומותר לתת שתי חבילות קלפים בשבוע הבא

 

  ?איזה אביזר של ילדות, כשרואים את זה (במקום אחר) צריך לברך                
  . בני :תשובה לחידה השבועיתגל.     :פר"ש תשובה לחידה

  .. לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2על שתי החידות  . בתשובות1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                                              

   
 בש להולדת הבן הנכד-משפחת מונק לנשואי הבת     משפחות אריאלי      משפחת בלומר לנשואי הבת         אמיתי להולדת הבן הנכד –ות בן עמי משפח :מרכז העיר                                                      

 משפחת פריד להכנס הבן לעול תורה ומצוות        משפחת שבתאי להולדת הבן        נכדהבן הלהולדת  לויים –ת בראנץ ומשפח   הורברג לנשואי הבת        משפחת רוזן לנשואי הבן      חתמשפ: הדר גני 

 
בראנץ ומשפח ת        משפחת רוזן לנשואי הבן      משפחת פריד להכנס הבן לעול תורה ומצוות       משפחת שבתאי להולדת הבן       נכדהבן הלהולדת לויים–ת

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

אם מראש סיכמו שילד מצ: תשובה
ורק מעצמו רוצה לתת לו מתנה, א"כ

 שבועיתחידה       

 

                                   
הבתחתמשפ:הדרגני לנשואי הורברג הורברג לנשואי הבתחתמשפ: הדרגני

 מזל טוב         

שאמרשכן גלוי וידוע לפני מי 

לאחר לימוד בחברת תהיליםשאלה:
ל

 פינת ההלכה       
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 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ "  
 " המהפך הגדול " '  ח רק  פ 

,  בביתו  סוד מוזר מאד פינקלשטיין בשם שלמה זלמן בר מצוה ל מגלה נער קודם  בארץ ישראל   תקציר קצת מורחב: 
בשנת  ים  שנ   לאחר   15  אירעה תונה  בעוד שהח   , תרצ"ח מאת חותנו בשנת    שקיבל אביו ר' חיים שלום   ב הוא חושף שעון זה 

ו  יומן סודי והם מרשים ל   לבסוף מגלים לו הוריו כי הם כתבו עד ש   , יו והוא לא מוכן לוותר עליו , סוד זה בוער בעצמות תשי"ג 
זומנות. הוא קורא ביומן על אביו כנער קטן בעיר אמשינוב שלומד תורה עם אביו הגאון רבי שלמה  עיתים מ לקרוא בו ל 

בריתחא דאורייתא עצומה, וכל העיר מתפעלת על גודל חשקת הלימוד    מוד הוא י בעיר, הל הלמדנים    דול ה ג זלמן זצ"ל שהי 
אות  למרות מח   , בני העיר שגות  מעבר לה ת  מצוה מפואר   בר הייתה בעלת נכסים  ש של זוג הלומדים. לימים עורכת המשפחה  

צם   קדים אותו והוא ו לומות רעים פ , לאחר השמחה מתחילים סימנים מדאיגים להציף את האבא, ח הצדקנית  הרבנית 
ה האסון  ר ו נוכה ק סדרת לחשים להוצאת עין הרע, לאחר כמה חודשים בזאת ח היא  אשתו עורכת גם    , הרבה צומות לכפר 

את הבחור הצעיר הוא מאבד  על ידי מטורף, הטראומה פוקדת  בשגגה  באמצע השמחה  ל  רח" הוא נהרג    , שש האבא ו ממנו ח 
,  הוא לא משתחרר מהטראומה גם לאחר שחזר אל עצמו    אבל   , ץ ר הוא מוטל בין שמים לא את הכרתו ומשך כמה שבועות  

נכנס לעומק העניינים כדי להציל  הקדוש  הוא מאבד כל חיוניות בלימוד וכועס על כל העולם שמתחיל להתרגל לאסון, הרבי  
יטה מיוחדת  ברם רב משה יוסף מצליח לשבור את הקרח בש   אין התקדמות בעניין. ד עו את היתום האומלל, אבל כרגע 

המיוחד  ומזמין אותו ללימוד בביתו בספר לימוד ב עניין הוא מצליח לעורר בחיים שלום  , שאיש לא חשב עליה  במינה 
     . ינוי המבורך חילת הש ת   הי זו   , ה"ח הקדוש האו 

 . תרצ"ז פרשת זכור    אמשינוב 
פני תשעה  " לבד  ת ב ה אח ירים פוז י הבית, כולם מכ בנ   נסת, להפתעת הכ   כות מבית נכנס חיים שלום עם פנים מחוי נה  ו ש לרא 

עד שכל    , עיקרון קדוש ל   הפכה ת ש המתמד צבותו  ל את ע בו שלא יכול היה לס   10-בן ה הקטן יענקל    כפי שתיארו אחיו   באב" 
 .  " בשמחה כפעם שאבעס    ן ט גו ' לומר א שלום לחייך ו . הפעם לראשונה מוכן חיים  א רצוי ל מי שניסה להעיר על כך הפך ל 

אבל למרות כל המכות לא נפלה   , ברגע אחד  ולמה חשך בעדה ע  , שוק על ירך   כתה האמא שמחה מאד לשינוי, גם היא הו 
מאד  לה  היה  חשוב    . להמשיך את הבית ל  בשבי   , קדימה ם וללכת  למדה לנגוס את השפתיי היא  ,  ידלון היאוש והח   ומות ה ת ל 

   תקופה חדשה. אצלו  תתחיל  שביל ש ב   , הבכורה יחייך   ה שבנ 
ם עוד לא היה פתוח  חיים שלו  . הטבעית ביותר  צורה ב  ום עם זה לזר  ה רצונה הי  , חקרה אותו לסיבת השינוי היא לא ת 

הוא לא    , ש ח ל ב אך    ות שבת ת זמיר ר י תף עם כולם באמ סעודה והשת ב מפעם לפעם  הוא רק חייך    , רך ו ב לשתפה בשינוי המ 
זה לא היה  עם אביו, בעבר כפי שעשה  , בשירה  ף ת השת סם אותו ל שח שי רג  ו מעצור שה לו איז  היה עדיין   , ם ת אי יחד שר  

שב  גם זה נח   לכולם   שאבעס   גוטן ' מר א לו ואפילו    לחייך מעט  שהעז  חד לשני במהירות, די לו  לעבור מקצה א עבורו    י פשר א 
       . רחוקה עדיין הדרך  מהשירה    לק היות ח כדי ל להתעלות    ך א   , יני למהפך רצ 

  , ללימוד אוה"ח זמן  י ל רב משה יוסף הו וא לבקר אצ כי רוצה ה   בלחישה, לבקש מאמו  נות  על קצה הבהו ש  ניג   לאחר הסעודה 
       ונתנה לו את רשותה. פתיע  השינוי המ ה מ ה אחוזת שמח ת י הי   ם א ה   , הוא קבע עמו שיעור יחד עם בנו אפרים זלמן 

ולחן  ש הוא הובילו ל יקר,  ס ל ט של א  ) ידי ס ח (חלוק ט א ל א ח לבוש בעצמו פתח לו את הדלת רב משה יוסף  גיע לבית שה כ 
סירב  שלום הביישן חיים  , ורמז לו להתכבד  , תקרובת עשירה עם ערוך בטוב טעם כז החדר כשהוא במר  שעמד אליפסה 

רב  .  החשובה   שת למטרה ג ל על כן  קש  ובי לא אכל מחוץ לביתו אפילו אצל יותר קרובים  מעולם    , ים כל בעדינות ליטול מהמא 
בהטעמה  רב משה יוסף קרא את האוה"ח    כל להיות שותף. יא שלושה ספרי אוה"ח כדי שגם אפרים זלמן יו יוסף הב   משה 

לאחר    , הקדוש עוד מקומות בהן נגע האוה"ח  ספות מ ו נ עם מובאות    , ההבנה ס את  ביס מיכן  לאחר    , בה ות ר והסבירו בעמק 
שלום  חיים  ) ברזל מוצקות כ  ות י ש קו (  " ות שי ו ע ק אייזענ " שקראן ומות צ ע יות קוש י שת  ת ו יגש להקש נ  , שהציג את הדברים 

הוכיח את הטעות  ל   יסודות כדי ת ה א רק  ה לפ בנויות אריח על גבי לבינה וקשה הי הן היו    , שיות ו מת הק צ היה מופתע מעו 
 שבהן. 
נכון  מענה  חיפש א הו  , רת ח ר הירות מסח ה אחר זה במ ז ב ו במוחו לל מחשבות עבר ש  , ברק כ  במהירות  פעל העילויי ראשו 

חר חמש דקות של אימוץ מוחי  לא  . ומות ר לו ליישב את הקושיות העצ ה שתוכל לעזו סח נו איזו  , צבר ש  יו ידיעות גירת במ 
  , תחילת הקשר לקל את  , אך פחד מלק זאת בקלי קלות   ך הפרי ה יוסף ידע שיוכל ל מש   ץ. רב לתירו   לתי , זרק רעיון תחי כביר 

סוג  נ  הרגיש בזיוף ש חיים שלום  של החריף מוחו  , ברם בכל מחיר  ץ ירו ת ה ם את י י וניסה לק  לפיכך סטה מדרך הניצוח 
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אתה  ש אלא    , בעיניך   י אינו מוצא חן רוצ , אני מרגיש שתי אני רוצה את האמת   : משה יוסף ב  ר , הוא אמר ל לוטין לח   צו ו מתיר 
 . ים ס ג   ה וטי אריג ח עם  סה לתפור את התירוץ  נ כך אתה מ לפי   , י נ צות מנסה לר 

  , בכל מחיר שרוצה לומר את דברו    " נצחן " ס  ו טיפ   לא   ם הוא שלו ם  יי כי ח לו    ה הרא , זה  סף ב משה יו ענה מצא חן בעיני ר המ 
  תע פ ל שהחל בצורה נינוחה הפך    השיעור   , כך מקומות לו שהתירוץ מופרך מכך ו את האמת. ואכן הפעם הראה  אלא מחפש  

   . " להבה אדירה " ל 
צצה במוחו לרגע  של אבא ז"ל  דמותו    , לימי קדם   א חוזר ו ה וחיים שלום חש איך    א תח י ו משני הצדדים בשיא הר ק סברות נזר 

  : ש לו רגיש כאילו הוא לוח ה וא ה  . שב למסלול בנו בכורו בראותו את  דמה לו שהוא שמח למעלה נ  , יכת ו ח שהיא מ כ 
 . המשך נא את העבר)   י יקירי נ ב (   " מאליגען שטייגר ' א ער דעם  ייט ו ו   צט הערזע נד מיינער,  "טייערער קי 

להוכיח את  אזר אומץ הוא לראשונה , ו כחות פיו בנו ת את ו צ עז לפ מ מן ל ז אפרים את ע מ ו תע מתוך החלום הוא ש לפ 
הוא   , רק רגע  , ניין מע  עת משהו הוא אומר כ  , שלום  חיים ה חיוך רחב על פני שהעלת מאד יפה  ה ר זרק סב הוא  , נוכחותו 

שהוא יודע  לו    נראה אך    , ליטוש אמנם  , הסברא שאמר צריכה  כפי שחשב עד עתה (חלשלוש)  שוואכע מעשה  א' לא  ראה  כנ 
חיים שלום  המתחרה שלו    , מאושר עתה  אפרים זלמן זרח    , ם באור יקרות הוא מיהר ללטש את דבריו והאיר ,  איך לסייע לו 

 קשר הראשוני ביניהם. ן, בכך נפתח ה מסוכ כי הדוב אינו כה    הם ו שני תע גיל לפ   , ין במלוא מובן העני   הפעם   יו ס אל התייח 
 לספר לו סיפור מיוחד. רוצה    לחיים שלום שהוא רמז  משה יוסף    ב ר   , צועו לנוח על י מן  ל ז רים  אפ הלך  לאחר השיעור  

 * 
ת  א דבר זה הביא  , סק מ ו חבורת רד כארי שב רחקים מ ל נישא שמו  , מאד  עילוי מפורסם היה ד קרקא י יל הויזמן  משה יוסף 

יה עשיר  שה   שפילמאן   ל ז י ר' אי   . בלבד   18  ן ב כשהוא    כחתן לבתו ציפורה   בו   לבחור שפילמאן    הערצקא   ל ר' אייז   הגדול גביר  ה 
ם כל אנשי האצולה  וסחר ע  בעיר  יל ט קס ל ט יות גדולות ש תי חנו ניהל ש   " ו גדול הגבירים בעיר " כ ללא ערעור  הוכר ו ופלג מ 

הכניסו לתוך עסקיו  ל שעליו החליט סנות נק פ ה הול י בנ הנדירה בנתו העצומה של חתנו וה כשנוכח בפיקחותו , ולין בפ 
   . קיו ל בעס שיעשה חיי   יו מאד , הוא סמך על המסועפים 

, אלא  שצריכים היו לו בדחיפות רק כ  , בצורה מזערית ר' משה יוסף לזה בתחילה נכנס מאד,  עסקים ה חמש שנים צלחו 
גדול  (   , עכבה להוציא אותו מחיי תורה   לו יתה  לא הי   באיסוף ממון שקוע  רה וכל מוחו  תו שרחוק היה מחיי    חמיו ל  שתאבונו ש 

  , מתרבה והולך בס"ד  שרו  ועו   י הצלחה נוחל הצלחה אחר   תנו היקר ח ראה איך  ש כ סה לבית ותו לא)  בתורה זה רק כרטיס כני 
   . ם בתואנה כזו ואחרת , כל פע הקדושה   מהגמ'   ומשונות   ות ם שונ בדרכי אותו  החל למשוך  

המזון  שנתנה לו את כל  רא  היה אחרי הגמ   ו כרוך עד עכשי   , של יצר הממון   הקשה ניסיון  לחוש ב   יוסף   חל רב משה ראשונה ה ל 
ות  העיל   , ף איך לצבור עוד ועוד כס   לפתע נכנסים במוחו הרהורים שונים ברם  הוא לא רצה לדעת משום דבר אחר,    , חני הרו 

  וסל אני זקוק לעזרתך ובקול העבה מודיע. משה י דרש  מ ה נכנס לבית    חמיו יה  על כל דבר קטן ה   , בזה אחר זה להזדמן  חלו  ה 
 בדחיפות. 

כרגע עסוק באיזה רמב"ם קשה מאד, אני לא יכול לעזוב כעת את   שהוא מקור חייו) אני לחם  " (כינוי חיבה שווער לעבן " 
 העניין אבוא"   הלימוד. בלי נדר ברגע שאסיים את 

 י. ספ וק טרם טבל בים הכ הרח   מהעבר   ם שידע משהו גיחך הח   " והכסף משנה   בלי הלחם משנה ן פשט ברמב"ם  אי " 
 ד. ו מנסה החתן הצעיר לעורר את השווער בנחיצות הלימ   " ? כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה   , עם מה  אבל  " 
פתחים כדי  ל ה אם לא נסגור את העסקה ה' ישמור מה עלול להיות, האם רוצה אתה לחזר ע  מח אין תורה" ק אם אין " 

 ?" צבי ה קרן)  ( ככתוב בכתובה שנכתבה על עור    , האם זה התרגום של החיוב שלך לפרנס   , נוות ביתך לפרנס את  
  רוס את יחסיו עם חמיו שהיה לה מאד  חשש  ין  העד על העליונה, ר' משה יוסף    הייתה   נפש וגס ה יד השווער הגברתן    לבסוף 

 (חיים קשים)    אשווערער לעבין" " 
בתוך  ע  שקו הוא  ש אותו  עניין  לא    , בכל עת שבא לקרוא לו בדחיפות   ר אותו מהגמ' המתוקה ו ק ע ל אייזל  ר'  ד  י ך הצליח תמ כ 

כס"מ  ב   יה מענה ואין על הרמב"ם  בדברי  עצומה  סתירה  או    , כרגע מענה   ה שאין ל תוס'  ך קושיא עמוקה של  סוגיא עמוקה בתו 
הנכונה אי אפשר    ך נפש מסחרי ובלי עצת   ש פיקוח עכשיו י   : קו ו פס את  חיה פוסק  שי ר' אייזל (כשמו כן הוא)    , או מל"מ לח"מ  

     . ) להיות א'שפיץ סוחר ם  ג אפשר  כחתן אבל    בחר בשפיץ עילוי   אמנם (   סגור את עסקה ל 
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הנוראות  שיות  לפתע כל הקו   , פלא זה  וראה    , ניגש לעסק ו את הגמ' האהובה  עמוק    ) חה (אנ   " ץ כ רע ק " וסף סוגר עם  י   ה רב מש 
הוא    , אה יצות נור רש מרגיש הוא חמ , אך כשהוא חוזר לבית המד בית המסחר   באהל עצמו    ממית כעת הוא    , פורחות מראשו 

כי  רגיש  ה   בו פנימה בל   ך א חייל במסחר    , אמנם הוא עשה ונעלם בו כליל   קלות   י קל ב   הרע   של היצר הגדול  שק  תוך ה ב   החליק 
   . " בית המדרש חוץ ל מ אל    ך משכ י בך מנוול זה  גע  אם פ " ים בו  התקי   , לחלוטין   מהביל את עצמו וא  בכך ה 

ך  אם כ  ? ועוזב  נרעד הוא מיד ת המדרש לבי שהשווער מגיע   ע האם כזה עלוב נפש הוא שברג  , מו קשות הוא ייסר את עצ 
ע  עיקר הוא משקי ורה שהיא ה ת במקום לעסוק ב . ת ובכך היא נקני  באה היא ו לה  ים רא ו ק מה ש בה ל הוא  חשב נ  להבדיל 

מאד ללמוד תורה בלי  ה צ ו ר שהוא  חש ב ל ב  בפנים  , בתוכו לחתיכות , הוא נקרע ה"ז בעסקי העו העילויי שעות את ראשו 
ויותר לעסקי  ותר  מכניס אותו עמוק י הבור וגס הנפש    חמיו   ה ז במקום  אך  ובחסידות,    ורה גדול בת ולהיות    צמוח ל   , הגבלות 

   . הזה   עולם ה 
   ם המסור. לח   הנאמנות שלו לתורה וללימוד לנאמנות   רע בין ק הוא נ   , י אינו יכול יותר אחד הרגיש כ   ם ו י 
ך  אונ נא געלד פון  סער אוי "  הארץ בור ועם חילה במ ש (חמור)  ל ז י ר' אי היקר שווער ה חרי כפתי א האם צריך אני להיגרר " 
   . " לא מעניין אותו דבר   פעם כסף) (חוץ מכסף ועוד ה געלד    הל א מ ' א 

זה  ולא אי  " בן תורה " רוצה לשוב להיות    הוא  , ן הזה יעזוב אותו שהניסיו  לב ו יום מתוך עמקי ה ות בא ל  פל הת  ר' משה יוסף 
 . הוא ביקש אות מהשמים שבקשתו תתקבל   , ר בור ועם הארץ עשי 

ה  למרב תפילתו    ך א   , מחצה תפילה עושה  כידוע    , מעבר למה שחשב   ה בל התק   תפילתו קיבל את האות ש   מיכן   לאחר זמן קצר  
וכאן שגה  צלחת ביותר, מו ראתה לו שנ וג סחורה ס שר בחר ב א כ  , ד מא סקאות כשל חת הע עשתה כפליים, בא  ה א י הפל 

מניחים את כל    ין א לעסק אחד ( הוא הזרים את מרבית ההון הנזיל    , מתחיל   לסוחר אפילו  שלא התאימה  שגיאה חמורה מאד  
רה  חו ס נות אריגים מה ו נות ט כדי לק  , שונים ם פי מגו שונות לקח הלוואות  בנוסף ) מחוכם  חכם יצים בסל אחד אמר ב ה 
היה בלחץ   חמיו  , א עניינה את איש ול הסחורה שכבה למעצבה במחסנים  , ה הלא ו ו נ מ ה מ ית לחה הי הצ ה אך  , קורצת ה 

מחזור הכספים שלו שובש   , מלאי את ה הוא היה צריך להיפטר מסחורה זאת בכל מחיר ולא היה לו במה לחדש  , אימים 
כך בתורת  תמצא כל  ה   חמיו שלא   להטעות את   וגרם בחישובים    ר פעמים מספ ה  ף טע יוס   שה א שרב מ לחלוטין, דבר זה הבי 

נוספות  עצומות ליטול הלוואות החם  ק י ' אייז ר כדי לשלם את החובות נאלץ , עתה נעשה המצב חמור מאד, המספרים 
 ה לו מהיכן להשיב.  אם לא יהי   וטין לו למוטט אותו לחל שיכ 

דבר    ים) ליחנ צ הב רק מ או   טראמפ (   חלוטין ו ל עיני נו ב סר חי   לפתע   , ל לימז ש בלבו על חתנו ה   פעפע מצב זה הביא שכעס עצום  
  חסר ערך ו ביש גדא    עלי רד נא מ פ י ה (   סט ק ני ע ויג ט שטיק שליימזל און    דאנעט געה אוועק פון  "   : הביא שיום אחד אמר לו זה  
את  חובות ודרש ממנו לכסות  הוא האשים אותו בכל ה   , אבל בזה לא היה די   " ך מזל סע למקום אחר ושם תנסה את    ) מוך שכ 
       מים הבהירו מעצמם את הכל. עס אי ד בכך, פניו שהיו מלאות בכ לא יעמו   אם   מה יהיה   , לומר   צה לא ר הוא  ובות  הח כל  

להקדים   ף ה כי עדי , שלום ביתו נהרס כליל, השווער לא הפסיק מלהטיף לבתו ציפור צוב ועזוב רב משה יוסף חש עצמו ע 
הוא לא היה   , ו נשמת  י מק וב עד ע נבגד וכא משה יוסף חש  . לחם תגיע עד פת כן י אם לא כ  , שלומיאל ה לעזוב את הבעל 

ברחבי פולין  נודד יחד עם כל הנוודים דומה היה כי בקרוב יהיה  , לילות הדעת כשכולו מוקף יסורים מסוגל ללמוד עם צ 
 לחיות את נפשו. 

, אף שלא  ת גדול וגם חכם מחוכם ופ כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שהוא בעל מ   , דוש ביותר יום אחד שמע כי הגיע לעיר אדם ק 
נכנס לחדר  ש כ   כים לשאול בעצתו. צרי  , ל הוא ביותר אם אדם גדו , ברם מוסק ד חצר ר תו ל ו כ בשל שיי  אמשינוב,  היה חסיד 

ו אותו עוד בטרם דיבר  כות של האדמו"ר עטפ שמימי בצורת אדם, עיניו הר   מלאך דמות    , ון ש האדמו"ר ראה כבר ברגע הרא 
הוא  אדיר תוך ש ה בבכי  . הוא גע יו לפנ   פתחו יא נ מ כי שערי סייעתא דש ,  ותושיה   ששמע ממנו עצה ו, הוא חש עוד לפני  עמ 

קטע אותו אפילו  פי מטה, הרבי הקשיב לו ולא  לפניו את מרי שיחו על כל החודשים האחרונים מאז שהגלגל נטה כל ך  שופ 
     . לונטר משה יוסף איך לצאת מהפ   פר עצות חכמות לרבי את הלב ולאחר מיכן נתן מס , הוא נתן לו לשפוך  לרגע אחד 

  ן לעבין" י שווער דער פון " רחוק  ) (מהחם  השווער מ רחוק  : שיתקיים בו כדי  , רחוקה ה  לאמשינוב  בור ע ל  , ן שנת  ת אחת העצו 
 .  מרא עם לב שקט ורגוע החובות ולשוב לג שם ינסה את מזלו לפרוע את  )  קשים מהחיים ה גם  מתרחק    מהחם הקשה רחוק  ( 

,  גדול  ב מקר  ה עו הי ב בט ש   נקלשטיין ן פי זלמ  שלמה   רב היה פנים יפות   סבר ב ניו קיבל את פ שון ש הרא  , שינוב כשהגיע לאמ 
אח    וא ה כאילו    נחלץ חושים הוא    , לא חבק ידיים לרגע קט משה יוסף    של רב המר  נודע לו מפי האדמו"ר על מצבו הכלכלי  כש 

שנתיים ימים  )  י ד ם בסכום גדול למ שהסתכ ( נו האישי  מו מ מ מה שנתן  מלבד  נוחים,    בתנאים   אות ו לו השיג לו ה הוא    , מבטן 
ם בית  בכך הושג שלו  , כל החובות נפרעו לשווער במדויק  יבו לאיתנו, עד שהש  , על כך ידע בלי שאיש  , תו בשקט ה או ו ליו 
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ות  על ידי נו עתה  נוהל  ל באמשינוב ש טקסטי פתוח עסק ל כדי ל   , ביניהם. מלבד זה נותר בידי רב משה יוסף סכום כסף מכובד 
גדול מאד,   מומחה  יה בזה ה קסים ש רק ניהול הפנ  , דולה כה ג  התערבות  ה רש לא נד  ילו ממנו חה לא קטנה, וא ל צ בה ביתו 

 (עסק).   " געשפט " הלימוד כדי לסכם איזה  ' קשה ומפצירה בו לעזוב את  ק באיזה תוס עסו   יה באמצע שה אה  לא ב   מעולם 
בה  , ה לך עסק טוב   להציע   צוני לכן בר   , "ל צ ביך ז א   איזו הכרת הטוב גדולה יש לי כלפי   , לום יקירי עכשיו אתה מבין חיים ש " 
נלמד בשיטת הלימוד שדגל אביך, אני מתחייב לא לגרור    יך ז"ל, שלמדת עם אב באותם זמנים    בבוקר   ום תא בכל י חברו   קבע נ 

ביתר שעות היום ללמוד חברותא עם בני אפרים  ל  עלי ותוכ מקובל  הדבר    , ז"ל ך  אותך לשיטת הפלפול שהוזהרת עליה מאבי 
 כם. שני   תהיה לתועלת משותפת והחברותא הזו    אמין שתמצאו שיחה ני מ א )  (בול עץ   אץ" קל " לא  ב"ה  הוא  כפי שראית    מן ל ז 

עט  אין כמ   , שוכח לרגע את אביו   ינו א , אמנם הוא  נות ת ש הוא חש שאכן רוצה הוא לה   , הפעם כבר לא התנגד חיים שלום 
על  לות שלהתאבל ני אב , אין שום סעיף בדי ודר ק אסור לו לשקוע ביגון הבין ש עתה דעתו ממנו, אבל  רגע שהוא מסיח 

חיות בשמחת  להתמיד בלימוד ול  , ההיפך הוא הנכון  , למעלה  נחת לנפטר  זה לא עושה  , אוש גון וי י הכוונה לשקוע ב  האבא 
 .  הרבה נחת רוח שהוא ממשיך את הדרך בכך יש לנשמה    , כונה הדרך הנ   הי התורה זו 

לו  להיות שקוע כל כו   צריך א  בל זה לא אומר שהו דין בכל י"ב חודש, א   פי על  בא  על הא לות שנהוג  סתירה בין חובת האב   אין 
ל  שיכ   הרס עצמי גנון של  מנ   ה וו י ה שהיה לו  העמוק  לקלוט שהיגון  תחיל  רב משה יוסף ה   עתה בליווי   . בכאב ובמרה שחורה 
י שזה רצון אביו  בכך יגרום לאמו האלמנה נחת רוח גדולה, וודא  , תקופה חדשה  תחיל ת מעתה  , שלו  לפגוע בכל היכולות 

       נשמה אמיתי. לוי  עי ה לו  ובכך הוא יעש וח  המנ 
ר הוספד על ידי  ם שכב לו חיים ש   , מסוג חדש   " נהפכו ו " ב   חזו   הם   , בפועל ממש הפורים  חג  את  ת  ראו פתעו ל יז הו שבי הקלו יו 

  , פורים השתנה לחלוטין יום ה לקראת  , נראה לעין בלי הסבר  . נוכחו בטעותם , דה שאין לה תמורה כל יושבי הקלויז כאב 
מיד   , וטבל בזריזות רץ למקוה  , ון ני האס שהיה עד לפ  כפי  ום מחדש, הוא הקדים ק רוח הבחור החל לפ  , עדנה חלה מעתה 

עם בנו  יחד    , מן ז וי משה יוסף ה ר'  עם  שב  אביו ז"ל י עם  שבמקום  אלא    , המזרח מו בשולחן שליד  שב במקו התיי לאחר מיכן  
   . , בריתחא עצומה ולש במש המה  ומדים  ל   , מן ל ז אפרים  

הוא    , למוד, מעתה שינה את השיטה י שהורגל עד עתה ל כפ   " גג גג על  " ד פלפולים  לא עו   , את כיון לימודו   רב משה יוסף שינה 
הלימוד  דרך  רים זלמן עיקם לא מעט את אפו, הוא אהב את  , אפ הפשט לעומק   ן בדרך וח רבי שלמה זלמ ו של המנ למד בדרכ 

,  ות רק סברות מדהימ ו ז   שהוא   תוך פעם לפעם נעור  אמנם היה חבוי בצל הענקים, אך מ העניין שתק,    ת טוב של אביו, אבל ל 
לא    גע הוא להפליא, לר   טי אנרג ה   חיים שלום היה פחדן גדול וביישן, לא הייתה לו את התעוזה של    ך א   , ה לו ראש מעולה הי 

את פיו  פוצה  כש   ך א   , מלא   ז בריכו שיב הרבה  מים שקטים שחודרים עמוק, הוא מק   , ם זלמן לעומתו , אפרי שוקט על שמריו 
נו מלוטש  פרים זלמן הוא יהלום רק שאי ותו , הוא הבין שא יך א ער ים שלום למד לה חי   דברים עמוקים מאד, הוא    משמיע 
 . וי כ י יש ס ת מעטה הביישנות  שישיל א אבל לכ   , יפתח לה   ת יכול ו את ה נ ת שבו עוצרת ממ הבושה הטבעי   , מספיק 

המחיצות   מאד,  קה ד ה ת ה ם. החברותא סח על שבתות ומועדי פ  לא יום ביומו ו  קיים מידי ת ה למעלה מחצי שנה הלימוד 
ליל   סעודת  אחר שבת  ל כ מן ז ו יזמן, הוא גם ה האבא והבן לבית הו מאד בנוח עם ו עצמ טין, חיים שלום חש לו לח  נשברו 
תחום  תחום הזה, אין  , רב משה יוסף חש כמו דג במים ב ספר הקדוש אוה"ח כשהוא נלמד בעומק ב מוד שעתיים  לל   שבת 
   . ם הוא בקי נפלא מכל שלל ספריו בה   , ספר ה   של ענן מבית היוצר  ו חידוש מר א מובאה  מקום  בו ב אין לו  בו ש   ו גע י שרק  

ך הוא שב לשגרת  א  , ז"ל ממשיך להתגעגע לאביו וא עדיין ה  ת חדשים, אמנם וחיים שלום מרגיש שנפתחו בפניו עולמו 
ות כפי שהיה בעת השבר  ד תפילתו כמונה מעות, לא עוד הבהרות מרוסק עמו להתפלל לפני ה  יד קפ לה החל א החיים, הו 

,  בה הסבי  נעשתה נעימה על כל תו ו ח ימים כפי שהיה עושה בעבר, נוכ אך לא בצרחות א  , ול רם בק ם דיש אמנ ק , ה גדול ה 
עשה את    , הזמן כבעבר , אמנם הוא לא בעל רוח עולצת  היות שנואים ורשעים בלי לחשוש ל   אליו   בר ד לא פחדו מל אנשים  

רקות מרה  על פניו ואין פניו זו  וך חי יודע גם לעטות  , אבל הוא הספר של החיים בבית למד הרבה  , שוב לא ילד הוא  , שלו 
 . שחורה 

 שמתכנן תוכניות ועוד איך תוכניות. מאד    בשבוע הבא יתברר שהוא אדם סודי ובכן    ? ומה מכין לנו רב משה יוסף  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^ 

 "י נ יים וינשטוקך חוחנ gmail.comw0533@194197 קבל מייל זה נא ליצור קשר במיילל

 





   
         
   .      
      

        .

 
 
 .



”

 .

         

     
 .         
         
         
       .   

 

   .
         
   .         
 ...        
        

         .   
       .   

  

 

 



פוגש עשו הרשע את יעקב , אחר שנים רבות של שנאה תהומית עקובה מדם. הפגישה הגורלית הגיעה לשיאה
א ֶאת" :וכך מתאר הפסוק, כשהוא נדהם מהמחזה הנגלה לפניו, אבינו ָ ׂשּ ים ְוֶאת ַויְַּרא ֶאת, ֵעיָניו ַויִּ ׁשִ , ַהְיָלִדים ַהּנָ
ךְ  ִמי :ַויֹּאֶמר ה ּלָ  ...?מאיפה כל הגדוד הרב והעם הגדול הזה –? ֵאּלֶ

רִדים ַהְילָ  ַויֹּאַמר: "יעקב אבינו מוריד ראשו ועונה בענווה ךָ  ֶאת 'הָחַנן  ֲאׁשֶ  .הכל מתנת שמיים, "ַעְבּדֶ
, אלא שכאשר מגיע הוא אל רחל ויוסף, עבור ולראות את כל הנשים והילדים של יעקבואז מתחיל עשו ל

ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל: "אומר הפסוק ֲחווּ  ְוַאַחר ִנּגַ ּתַ ׁשְ והלא ... ?מדוע נכתב שיוסף היה לפני רחל: שואלים רבותינו". ַויִּ
 ...?ו ילדיההיה צריך להיות כתוב כמו בשאר האמהות שקודם ניגשה האמא ואחר כל ניגש

שהיה יוסף נעמד לפני אמו להחביאה מפני , עונים רבותינו ואומרים כי באה התורה ללמדנו דרך צניעות
ה ושילם שכרו של יוסף שדאג לשמור על "ראה זאת הקב. בכדי לשמור על צניעותה, עיניו של עשו הרשע

לא תשלוט בו ובזרעו עין הרע עד סוף ש –" בן פורת עלי עין, בן פורת יוסף: "וברך אותו בברכת, צניעות אמו
  .בזכות שהסתיר מעיניו של הרשע את אמו הצדקת, כל הדורות

 וזהו הדבר , הצניעות –כי זה היה כוחן של אמותינו הקדושות 
 .אשר הן מנחילות לכל הדורות הבאים

 אשר אירע בחודש , לפנינו מעשה מדהים שנשלח למערכת העלון
 כבר מגיל צעיר דמיינתי את החתונה שלי  .נ.שלום שמי ר: "האחרון

 . וחיכיתי כל כך לרגע בו אנשא ואזכה להקים בית
 התחלתי , אלא שאז. הגעתי לגיל שידוכין וההתרגשות היתה רבה

  -למרות שעל, משהו משמיים התעכב. לנחול אכזבה אחר אכזבה
 . הטבע לא היה אמור להיות עיכוב כלשהופי 

ובכל , בהתחלה השמחה היתה גדולה. ועוד חברה שמתחתנת, אט שמעתי על עוד חברה שהתארסהאט 
. חלוף ואני עדיין מחפשת חתןלהשנים החלו . חופה שנכחתי דמיינתי את עצמי בחופתי עם כל בני המשפחה

 ואני עוד מחפשת איך לבנות את הבית, התחלתי להילחץ כששמעתי כי כמה מחברותיי כבר זכו בילדים
 . ללא ראיית קצה חוט של תקווה וישועה, היה קשה מנשוא, כל יום בחיי שעבר. שלי

בחגים הייתי סובלת ביותר . ואני בתוכי הייתי נאכלת ומשוועת לישועה, אחים שלי התחתנו וזכו בילדים
 . אזכה לבוא עם בעל משלי, וייחלתי שאולי בחג הבא, כשהייתי רואה את כל הנכדים הקטנים הולכים וגדלים

בת ישראל מסוגלת והשקעתי רבות בכל הסגולות אשר , התפללתי ללא סוף. לא ישבתי בחיבוק ידיים
אך  –יום של אמירת שיר השירים רצוף  40-כ עברתי ל"אח, יום פרק שירה ברציפות 40אמרתי :  לעשות

א עד "ר הקדוש מזוועהיל זיע"לאדמו' שני –חמישי  –שני 'החלטתי לנסוע במיוחד בימי . החתן עדיין לא הגיע
ש הקדוש כי כל מי שיבוא אליו "והראשמעתי על הבטחת המ. אך הישועה עדיין מיאנה לבוא, ירושלים

אך גם אז משהו מהשמיים התעכב וידעתי  –ובפרט אם יזדקק לישועה בזיווג , לקברו ויקרא את כל התהילים
 . ועדיין נשארתי בודדה, לחתונה הבחג הסוכות התפללתי רק בסוכה כסגול. כי מעשיי גרמו לכך

בזמן אמירת ההגדה בפסח . ם אז החתן נעצר ולא באאך ג –בחנוכה בכיתי ליד הנרות בשעת הרצון הגדולה 
 . משהו אחר רוצה' אך ה, אך כאילו הרגשתי שעשיתי הכל –' אלוקנו' ונצעק אל ה'באמירת ' צעקתי לה

ה נועל לי את השער הראשי ומבקש ממני משהו "אך הקב, אני יכולה לנסות להיכנס דרך דלתות צדדיות
קניתי , קיבלתי על עצמי קבלות, סיירתי בכל קברי הצדיקים, ברכותהלכתי לרבנים רבים וקיבלתי . מסוים
 !. אין סגולה בעולם שלא עשיתי. אך זה לא היה זה –ואפילו רכשתי מטפחת , סגולה לחתןכטלית 

 .זעקתי"... ?מדוע מתמהמה החתן שלי מלהגיע... ?מה אני עוד צריכה לעשות, רבונו של עולם"
 - 4ההמשך המרתק בעמוד -

\                                                                                                                                    

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
הדר  ה"א. ואורה אחיאל

אורטל . ליאורה. בת נחמה
. ב"חנה בת הדסה וב
. ב"פנינה בת שושנה וב
. ב"אושרית בת פנינה וב
ב "רחל ובעלה וב

. אסתר בת מזל. וצאציהם
ויקי ויהודה יעיש 

משה שמואל בן  . ובנותיו
ירון שמעון בן . זלדה

חן בת דליה , שושנה
.רבקה

 
שולמית בת  :ק"זשב
הדר . זלכה בת מסי. איריס

 .נחמהבת 
 

הרב : נשמת-לעילוי
, יה'עובדיה יוסף בן גורג
 .ריהחהרב שמעון בן ב

ס "מ, ס צדוק בן נור"מ
מלכה בת  .מרים בת גליה

מזל בת דוד ובת  ,אסתר
. אברהם בן אלה. שבע

ישעיהו בן . רות בת נוסרת
 .יצחק בן עליזה. יצחק

שמעון ' ר. אפרים בן רחל
זוהרה , בן סאסי סופיה

 .טימסטית בת מרים
יוסף בן   .שמעון בן זוהרה

רחמים בן . אנגלינה
 .יריב בן גאולה. חלה'צ

אוסנת . טליה בת שרה
. בת תקוה) אבלין(בתיה 

שרה . יוסף חיים בן סלחה
עזרא בן . רדה בת סאלם

שלום סאלם בן .  פרחה
. רועי בן צדוק.  שמעון

יחזקאל בן . דוד בן מלכה
גבריאל בן . יי'גורג

 .מרים בת לובה.  סמינה
. שלום בן מנחם שמריהו

יוסף בן . מנשה בן יקוט
. נעמה בת חביבה. יה'נג

קלין בת 'ז. פרחה בת טובה
. אהובה בת טובה. מרגלית

ברוך . שולמית בת חתון
יפה בת . יה'בן גורג
שרון שירין . ויקטוריה

. ספאחי בת לאה ספיר
יהודה בן יחיא גריידי 

 . סאלם
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

      16:17   :הדלקת נרות
 17:08   :יציאת השבת

  17:39        :רבינו תם

העלון מוקדש 
לעילוי נשמת 
 ,האמא היקרה

בת דעוס ברכה 
  זוהרה

תהא נשמתה צרורה 
 !אמן, בצרור החיים



יעקב אבינו עומד להיפגש עם עשו 
ויירא יעקב מאד ויצר : "ומתחיל לירא

א בפירושו על "מבאר הריב, "לו
 הפחד שיש לאדםו התורה כי החשש

שהרי מעיד הוא , מביאים עליו דינים
השומר ומשגיח ' שאינו בוטח בה

שום  –וכי אם צריך הוא להינזק , עליו
 –ואם נגזר שיינצל , תועילשמירה לא 

  .דבר לא יוכל להזיקואף 
א "מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט

 :מעשה מדהים שאירע לאחרונה
באחת הערים בארץ מתגוררת לה "

נערה צדיקה ויראת שמים אשר החלה 
הנערה הינה בת . לחפש את זיווגה

אשר , יתומה מאב מזה שנים, יחידה
דבר אחד . חיה כיום עם אמא האלמנה

 !. כסף –והוא , חסר בבית כלללא היה 
הם התברכו משמיים בעושר רב שעזר 

 . להסתדר לבדן
הדרדר מצבה של האם , לאחר זמן מה

בתי : "והיא קראה לבתה ואמרה לה
הנני ובסוף חיי עומדת אני , היקרה

לך את כל העושר הרב משאירה 
בקשתי וצוואתי אך . שהותיר לנו אבא

כל הנכסים והכסף יהיו : "היא אחת
שתיגשי לישיבה : בתנאי אחד, שלך

ותאמרי לראש , המסוימת שאומר לך
הישיבה שיציע לך את הבחור הטוב 

ואת מבטיחה לפרנסו , והמוצלח ביותר
כל ימייך ובלבד שישב לעסוק בתורת 

 ".'ובלבד שיהא הטוב ביותר, 'ה
הבת התרגשה מהדברים והבטיחה 

לא עברו מספר ימים והאמא . לקיימם
 . למהנפטרה לבית עו

עברו ימי השבעה והבת עשתה את 
שם קבעה זמן , דרכה אל הישיבה

על מנת , לדבר עם ראש הישיבה
 . לקיים את צוואתה של אמא

ראש הישיבה שמע את בקשתה ואמר 
יש לי בישיבה את , אין בעיה: "לה

בחור מצוין ומיוחד , 1הבחור מספר 
. 'ראובן'שמו , מכולם בלימוד ובמידות

 ".זיווגכם אם זהו צאו לפגישה וראו
השניים נפגשו מספר פגישות ובסופו 

של דבר החליטו להתארס בשעה 
 .ומוצלחת טובה

 
 
 

 ההמומה לא האמינה הנערה 
 היא הודתה לו . למשמע אוזניה

וביקשה שיכתוב לה מכתב בו הוא מוחל 
יה עליה על מנת שלא תה, לה בלב שלם

 .קפידא משמיים
 כךהסכים ל, ראובן שקיבל הכל באהבה

 .  בשמחה והשניים נפרדו לדרכם
לאחר מספר ימים נפגשה הנערה עם 

השניים . הבחור המוצלח ביותר, שמעון
מצאו חן אחד בעיני השני ולאחר מספר 

 . התחתנו ברוב פאר והדר הם חודשים
הגיע לבקר בישיבה של , באותם ימים

אש ישיבה חשוב שבא ר, ראובן
ממרחקים כשהוא מבקש מראש הישיבה 

זקוק אני לבחור הטוב . "המקומי עזרה
ביותר בישיבתך שישמש כרב חשוב 

בישיבתי ואף יזכה למשכורת מכובדת 
ראש הישיבה לא התבלבל ".  ביותר

ראובן שמע את .  והציע מיד את ראובן
אך הדהים את כולם , ההצעה המפתה

 ".זאתסכים לקבל אינני מ. לא: "ואמר
אש הישיבה ההמום פנה לראובן ואמר ר
קיבלת הצעה לשמש , ראובן יקירי: "לו

. כרב בישיבה מפוארת עוד לפני חתונתך
זוהי הצעה שרק יחידים בדור מקבלים 

ומלבד זיכוי הרבים , ועוד בגיל צעיר
 ". והרבצת התורה הגדולה

ראובן סירב שוב ואף גילה את סיבת 
 :ר הדהימה את כל הנוכחיםאש, סירובו

זוהי . רוצה אני כל כך במשרה זו"
שאיני יודע אם אקבל כמוה , הצעת חיי

אך כיצד יכול אני ליטול משרה , בעתיד
והרי כאשר תשמע אותה נערה ! ?זו

שהתחתנה עם שמעון שהתמניתי לרב 
היא תבין , חשוב בגיל כזה ולא בעלה

ויכול הדבר , יותר טוב מבעלהי נשא
בלבול שלא קיימה את צער ולה  וםגרל

ואף בוודאי שלום הבית , צוואת אמה
מוותר אני , ןלכ. שלה עם שמעון יהרס

ובלבד שלא לצער יהודיה , על המשרה
!".ולא להרוס בית בישראל

מהדבר  ראשי הישיבות נשארו פעורי פה
 .וראו כיצד ראובן זכה להצליח בחייו

הוא  –אדם שחי באמונה שהמגיע לו 
אינו לוקח משרות ודברים , אשר יקבל

 !.א לצער יהודי אחרלשיכולים לפגוע ו
 
 
 

שזכתה לקיים את צוואת שמחה הנערה 
והוא שמח , הישיבה' עילוי'אמה ולקבל את 

 . חייו תמוך בתורתו כלשת תבצדק שזכה
שומעת , ימים בודדים אחר האירוסין, והנה

הטוב ביותר הנערה שמועות שהבחור 
 .בישיבה הוא שמעון ולא ראובן שהכירה

א משתווה אך אין הו, ראובן אומנם מוכשר
. העולה עליו בכמה רמות, לערכו של שמעון

היא נתקפה בבלבול כששמעה זאת מיד 
הרי הצוואה של אמי היתה ': ודאגה

ולא , בחור הטוב ביותרשאתחתן רק עם ה
, ראובן מצא חן בעיניי, אמנם. פחות מכך
על אני עוברת שהרי , הכי טוב אך אם אינו
 !".הלא מגיעה לי הירושצוואת אמי ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גם כאשר היא דיברה עם ראובן  בטלפון 
 היה ניכר על פניה שאינם , ונפגשה עמו

 .כתמול שלשום ודבר מה מעיק עליה
לאחר כמה בירורים התגלתה לראובן פשר 

פנה ' שהיה בעל מידות וירא הראובן  .הדבר
ושב אכן ח, ארוסתי היקרה" :אליה ואמר לה

דקת ואינני הבחור הכי טוב אני שאת צו
אומנם שמחתי כל כך לזכות בבת  .בישיבה

בפרט שהבטחת ו, ישראל מיוחדת שכמוך
שלך שיהא לו עושר על מנת שישב  לחתן

 .ללמוד כל חייו בשלווה
, אך כנראה שמשמיים את לא שייכת לי

הוא יגיע ממקום  מיועד ליהכסף הזה  םוא
לחבירו אין אדם נוגע במוכן " :שכן ,אחר

אם הגעת למסקנה שאיני ". כמלא נימה
. כנראה שאין זה שייך לי, הבחור הכי טוב

לך שאין הקפדה או ובלב שלם אני אומר 
נעשה  מפני שיודע אני שהכל, צער בליבי

. בהשגחתו העליונה של מלך מלכי המלכים
הריני מתיר לך לפרק את השידוך ולהיפגש 

 .ךעל מנת לקיים את צוואת אמ, עם שמעון
 
 
 

     

חלחל

 מה שמגיע –" ה לא גזר עליו שיזיז את הזיז"אם הקב, אין אדם יכול להוזיז אפילו זיז: "ל"אמר הסטייפלר זצ                 
 ".מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה" . יוכל לגעת לו בכךשלו ואף אחד לא  היהי, לאדם ושייך לו    

".?אז מדוע אכעס? האם זה לטובה? עשה לי זאת' האם ה: "חשוב לרגע, של כעס לפני שמגיע לך ניסיון                 



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

וגם , גם כעת מפני עשיו הרשע, שהיתה בה
: כאשר פגשה ביעקב כשמעיד הכתוב

ל "אומרים חז, "ורחל באה עם הצאן"
אך , שדרך הרועה צאן ללכת לפני הצאן

רחל הצדקת שהוכרחה לרעות את צאן 
באמצע  –הלכה בתוך הצאן , לבן אביה

וכדי לשמור על , כדי לא להתבלט, הצאן
: כי )מגילה יג(ל "ועל כן אמרו חז. צניעותה

שהיה בה ברחל זכתה  צניעות שכרב"
בזכות הצניעות של ". ויצא ממנה שאול

בבן שהיה המלך הראשון היא זכתה  רחל
 .של כל ישראל

יוסף הצדיק מלמד את בני ישראל , מאידך
כי אדם הרוצה להגיע לפסגות הקדושה 

צריך לשמור , ולראות בהצלחות עצומות
 .את עיניו וקדושתו ואף לחזק אחרים בכך

כל 'שהרי מעיד הכתוב על יוסף הצדיק כי 
ובזכות ', מצליח בידו' ה –אשר הוא עושה 

בזכות ששמר על עיניו ... ?מה זכה לכך
 !.מפני אשת פוטיפר המרשעת

לפני שנים בודדות  סיפר יהודי אחד כי
הזדמן לו להיכנס אל בית מדרשו של 
ל "הגאון הצדיק הרב שמעון חירארי זצ
בעת שמסר שיעור בהלכה ובאגדה 

יהודי זה מספר כי מפאת תפקידו . לרבים
בעבודה עליו להעביר סחורות ברכבו 

נופל הוא מידי יום , ולצערו. ממקום למקום
 .בניסיונות רבים של צניעות וקדושה

בעודו יושב בשיעורו של הרב  ,ואז
מפנה הצדיק את מבטו לעברו , חירארי

אביא לכם : "ואומר תוך כדי רצף השיעור
אדם נוסע בכביש ומול עיניו ישנו : דוגמא

! ?מה לעשות –מראה שאינו צנוע כלל 
להסיר את עיניו לצדדים באמצע נסיעה 

אך מדוע הוא מביט , הוא אינו יכול
מראה כדי במראה אחר שעבר את אותו 

 .?וכי האיסור נעשה היתר, !?להביט בו שוב
 .היהודי התבייש וברח מיד מבית הכנסת

צניעות עם ישראל בכל הדורות היא 
 !.ערובת השמירה וההצלחה לעם ישראל

 
 
 

לל

וגם ע, ע

: פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
נועה ומיכאל , דניאל בן חיה, אברהם בן שרה

, שלמה בן אלה, טליה בת רחל, בני טליה
יואב חי , אבשלום בן ויולט, אלונה בת פלינה

.        ב"ניסים רוקח וב, ב וצאצאיו"אברהם ב
ואלישבע שרה  :זיווג .אדוה בת רחל :ק"זשב

    יונתן , אמיר מאיר בן מרים :נ"לע .בנות פנינה
 .עמרם וציון בני סוזן שושנה, בן פרחה      

  .שתהיי צנועה –רק דבר אחד 
שהיום יש קושי , צנועה זה בעיקר בבגדים

כל כך גדול ללכת נגד כל הזרם 
ישראל כשרה עם ולהתלבש כמו בת 

חצאיות באורך המותר , גרביים צנועות
 . חולצות שאינן צמודות, אחר הברך

ישנו צניעות , אך מלבד צניעות הלבוש
האם , איך מדברים עם כל אחד: בדיבור

איך להתנהג , מותר לצחוק עם מישהו זר
, ועוד הרבה הלכות. בעבודה עם עובדים

  –שהתחלנו ללמוד בקו  עשרק מהרג
 
 
 
 

 
 
 
 
 

התחלנו להבין איך , הצניעות את ההלכות
וכמה , צריכה להיות בת ישראל אמיתית

 . מי שלא לומדת יכולה להיכשל ולהכשיל
ה רוצה מהנשים לפני הכל ומעל הכל "הקב

 . את הצניעות שלהן –
זהו המדד העיקרי האם את באמת נאמנה 

 . או שאת נאמנה לרחוב' לה
את  רק הצניעות היא זו שהביאה לי, לכן

ובפרט כשהיא עשתה חיזוק לעוד . הישועה
בנות כמוני שהתחזקו ושיפרו את  40

 !.מעשיהן בזכות אותן הלכות
לכן אסיים שיש לנו אבא אוהב הרוצה רק 

וכל שעלינו לעשות זה לנסות , בטובתנו
, וזהו בעיקר בצניעות, לחפש את רצונו

ולא לתלות בטחוננו בדרכים חלופיות 
 )0527136288 –לפרטי הסיפור (          .בלבד

 הראשונה אשר התורהרחל היא האשה 
מעידה עליה כי היתה אשה יפת תואר 

 אך בזכות הצניעות הרבה, ויפת מראה

 – 1ההמשך המרתק מעמוד  -
כשאני על סף  28הגעתי לאמצע גיל 

... עד שאירע משהו מיוחד. ייאוש גמור
החליטה , אחותי שכאבה את כאבי

למות העליונים על להפוך את כל העו
היא , ועל כן, מנת שאזכה להינשא

בנות  40החליטה לארגן קבוצה של 
הלכות צניעות של  2שילמדו בכל יום 

 . בת ישראל בקו הצניעות
 . היתה זו משימה קשה עד מאד
, חברות, היא עברה בין בנות המשפחה

עד שזכתה לאסוף את , ידידות ומכרות
ר כל הארבעים בנות ולקבוע איתם סד

לימוד מסודר בהלכות צניעות הבגדים 
 . וההנהגות

, רובן של הבנות אפילו לא הכירו אותי
 .אך כולם הסכימו ללמוד לישועתי

לפני , פ"בחשוון התש' בתאריך ה
התחלנו עם כל הקבוצה , כחודש ימים

, את לימוד הלכות צניעות בקו הצניעות
ולאחר יומיים בלבד קיבלתי הצעה 

ר צדיק וירא של בחו, מעניינת מאד
והפגישה היתה , נפגשתי איתו. שמיים

, נפגשנו עוד פעמים בודדות. מצויינת
בדמעות של התרגשות , ושמעו רבותיי

כי לפני , אני רוצה לבשר לכם
בראש חודש כסלו , כשבועיים בלבד

, יום חמישי זכינו לסגור ווארט, פ"התש
כשהחתונה אמורה להתקיים באיזור 

 . ה"אדר אי –שבט 
שנים של חיפושים 10-כאחרי 

 .עם כל הסגולות האפשריות, מתישים
אני מספרת זאת בדמעות כי אני 

מרגישה שהבנתי את המסר החזק 
איני מזלזלת חלילה : בעולם רביות

ובפרט לא בצדיקים שהבטיחו , בסגולות
יכול  אך הבנתי כי אתה, הבטחות

אך , לעשות את כל הסגולות שבעולם
, ר מסויםכשבורא עולם מבקש ממך דב

 .אם לא תתחזק בוכלום לא יעזור 
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א ווארט אויף די פרשה

לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁש
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סיפור קודש

סיפור קודש

הארה מתוך הפרשה



 
 

 
  

 

ה:עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות  י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ָך ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ּגַ ּכֹה ָאַמר ַעְבּדְ
רי"ג  רש"י)יעקב אבינו נאנח ואמר: אמנם ת (.שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים 

מצוות שמרתי, אולם מצטער אני כי לא למדתי מלבן לקיים את המצוות 
בשלמות כזו של התלהבות ומסירות, כפי שהוא היה עושה את מעשיו הרעים  

   )(בשם מהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל
 

ה:עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי   י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ִעם ָלָבן ּגַ
סולוביצ'יק  רבי יצחק זאב מבריסקהרב ממעשיו הרעים)רש"י) כאשר שהה 

זצ״ל בעיירת המרפא 'קרעניץ' היה שם באותו זמן גם הרב של לעמבערג.  
 ,לצורך בריאותו ,ברחובות העירעם מלויו,  מבריסקהרב פעם אחת כשטייל 

על דבר תורה שאמר לבני קהילתו   ונלווה אליו הרב של לעמבערג, וחזר בפני
בשבת:לכאורה קשה, היאך היה ביכולתו של יעקב אבינו לשמור על כל 
התרי״ג מצוות, והרי לבן הארמי ביקש לעקור את הכל, ובוודאי היה בכל עת  

מוד, והיה עומד עליו לבלבלו מפריע ליעקב, כאשר בא להתפלל או לל
ולהפריעו. אלא התירוץ הוא, שעל זה התכוון יעקב אבינו באומרו ״ויהי לי  
שור וחמור״, שלבן היה בעיניו כשור וחמור, דכוונתו לומר, שלא התחשב בו 
כלל ולא התפעל ממנו כלל, ולכן לא למד ממעשיו הרעים.אחרי שנפרדו, אמר  

ף אמנם שאין זה הביאור בפסוק, דמשמע זצ״ל למלוויו, כי א מבריסקהרב 
שמדובר בבהמות כפשוטן, מכל מקום היסוד נכון הוא, שאם נותנים חשיבות 
במידה כל שהיא לרשעים, אף בדבר פלוני או בתכונה פלונית שלהם, על  

כשמבטלם האדם בלבו לחלוטין, והם  מה שאין כןכרחו ילמד ממעשיהם...! 
ר וחמור״, אזי לא ילמד האדם מהם  חשובים בעיניו כבהמות ממש, כ״שו

מאומה שכן הם חשובים אצלו כישור וחמור'.והביא הרב מבריסק ראיה מלשון 
הרמב״ם (פ״ו מדעות ה״א) ״דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו 
ובמעשיו אחר רעיו וחבריו״, כי כאשר הם אצלו כ״שור וחמור״ אינו נמשך 

 סק ח״ד)(עובדות והנהגות לבית בריאחריהם.  
 
 

ָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁשָֹנה ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת ָרֵחל   ְ ם ֶאת ַהׁשּ ׂשֶ ַויָּ
את  אחד שאל מין ) "ד סי' קפ"ז (חבשו"ת הרשב"א : ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים

הרי בבית שני  "שלישיהמקדש הבנין בית "האיך אתם מאמינים ב :הרשב"א
לא  , ואם יש אחר לאחריו ) חגי ב'( "דול יהיה כבוד הבית האחרוןג" :נאמר

לפי ראשון אפילו כ דמצינו כן שנקרא אחרון  ,   על זה והשיב  ?  יקרא לזה אחרון  
וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת " כאןוב כתכמו ש  ,ריוחיש א

 ' (אמירה יפה) "אחרוניםחל ואת יוסף רלאה וילדיה אחרונים ואת 
 
 

ֵחִני ַויֹּאֶמר ּלְ י ׁשַ ַחר ָעָלה  ּכִ ָ ֲחךָ  לֹא ַויֹּאֶמר  ַהׁשּ ּלֵ י ֲאׁשַ ִני ִאם ּכִ ַרְכּתָ ,  להבין צריך:ּבֵ
 באה הברכה שכאשר לומר  ויש ?עשו של משרו ברכה  יעקב צריך מה לשם

 שבאה ברכה אבל, תחול לא שהברכה רבים  מקטרגים  יש  אז , טוב ממלאך
, קטרוג  שום  בלי  חלה   היא ,  עשו  של  שרו  כגון  ורע  מקטרג  עצמו   שהוא  ממלאך

 יעקב ביקש  כן ועל, לברך הסכים שלהם שהשר מאחר  שיקטרג מי שאין כיון
 )יעקב גבורת(. עשו של משרו ברכה

 

 
 

 

 

ל ָזָכר:צריך להבין  ְהיּו ָכֹמנּו ְלִהּמֹל ָלֶכם ּכָ ֹזאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ּתִ מפני מה  ַאְך ּבְ
היו צריכים בני יעקב לנקום באנשי שכם בדרך מרמה ולהשיא להם עצה 
שימולו? וכי לא היה לאל ידם בני יעקב הגיבורים לגבור עליהם אף בלא שהיו 
נימולים? ומתרץ רבי יהונתן אייבשיץ: אילו הרגו את אנשי שכן שאינם  

למול אותם נימולים, היה קם רעש בעולם על שהרגו גויים, ולכן עשו עצה 
 שיהיו נודעים כיהודים ובכך לא יתעורר זעמם של אומות העולם. 

 

רבי אליהו לופיאן זצ"ל נהג לחזור שוב ושוב על המעשה הבא, אשר התרחש 
בבית־המדרש בקלם שבליטא ואשר הותיר בו רושם בל־ימחה.באחד הימים,  
בעוד הוא וכמה בחורים בישיבה יושבים ולומדים מוסר, נכנס ה״סבא״ לבית 

תדהמה אחזה  המדרש, דפק על הבימה והכריז: ״האם כך מדברים אל גנב?״
בכל הנוכחים בבית המדרש. מה כוונתו של ה״סבא״? בראותו את ארשת 
הפליאה על פניהם של הבחורים, הסביר ה״סבא״: ”היצר הרע גנב הוא!  
הוא מנסה לגזול את זמנכם ואת סיכוייכם לגדול ולהתעלות. הוא מרדים 

סיח אתכם ונוסך בכם עצלות. הוא מעסיק אתכם בעניינים אחרים וטפלים ומ
את דעתכם מן התורה והמצוות״. ״אימרו נא לי״, המשיך, ״אילו הייתם,  

האם הייתם פונים אליו בעדינות ומבקשים   -חלילה, מגלים גנב בתוך ביתכם  
ממנו לעזוב את המקום או שמא הייתם מבקשים ממנו בנימוס רב שלא 

צור!  לגנוב את רכושכם? בודאי שלא! הייתם צועקים במלוא גרונכם: ׳עצור! ע
החוצה! החוצה!׳.״כך גם בלימוד מוסר. לימוד המוסר מכוון אל היצר הרע  
שבתוך האדם, ועל כן יש ללמוד אותו בהתפעלות וברגש״.כל אימת שחזר  
וסיפר זאת, היה רבי אליהו ממחיש את כוונת הדברים על־ידי שהיה מזמר  

ילת בניגון מרגש ובלתי־נשכח את שלוש עשרה המילים הראשונות מתוך ״מס
ישרים״: ״יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת 
אצל האדם מה חובתו בעולמו״. וללא יוצא מן הכלל, בכל פעם שציטט את 

 )(ר' אל'ה .המילים הללו, מלאו עיני כל הנוכחים בדמעות של התרגשות

 
רבי ברוך ״ל: שמעתי מראש ישיבת סלבודקה צאונגר זרבי שלמה שח ה

ומחמת חולשת   ,״לצהרב מבריסק ז״ל שהיה לו שיעור קבוע עם  צרוזנברג ז|
ח.  צא לטייל בחוץ על משענתו כדי לשאוף אויר  ציוהרב מבריסק  יה  גופו ה

אתם היה נוטל הרב ספר ״מסילת ישרים״ ומעיין בו במשך זמן  צתמיד קודם  
ה. ויש לזכור כי צאתו אל הרחוב החוצטייד ביראת שמים טרם  צמה כדי לה

ות העיר בזמן הזה ולמרות כל זאת צלא הרי הרחוב בימים ההם כזוהמת חו
את מביתו לפני לימוד בספר מוסר ומה צ״ל לצהרב מבריסק זלא הרהיב עוז  

 (רשומים בשמך )נענה אנן אבתריה... 
 

רבי נחום זאב, מנהלה של ישיבת קלם, התגורר הקופה מסויימת בעיר  
ורסמת ברופאיה הגדולים, ואלפי חולים מרוסיה באו קניגסברג, שהיתה מפ

אליה למטרות מרפא. פעם בא רב אחד לעיר לשם ריפוי, בבואו לבית 
הכנסת ניגש אליו רבי נחום זאב שהצטיין בהכנסת אורחים, הקדים לו 
״שלום עליכם״, והזמינו לביתו לכוס תה. הרב שהיה מהדר במצוות, היסס 

ל איש זה שלא הכירו. בכל זאת הסכים  בתחילה אם להענות להזמנתו ש 
בתקווה שיוכל לחקור ולהתייעץ אצלו על רופאי המקום, תוך שיחה נעימה 

זאב, הזמינו בעל הבית לארוחת ערב וללון בביתו. הרב  בביתו של ר׳ נחום 
 במאכלים שאין בהם שאלות של כשרות, ונשאר ללון שם.  נאות לסעוד רק

באמצע הלילה שמע הרב קול בוכים מהחדר הסמוך, הוא נבהל מאד וקם 
בחפזון לראות את סיבת הדבר. בהתקרבו לאותו חדר, הבחין בקול מארחו 
החוזר ומשנן את הפסוק: ״כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין 

. לאחר  (קהלת ט)מעשה וחשבון ודעת וחכמה, בשאול אשר אתה הולך שמה״
שמע שבעל הבית מתחיל ללמוד גמרא בקול ערב  ,לימוד המוסר גמרו את 

 עד אור הבוקר. הדבר היה לחידה בעיניו ורק למחרת נודע לו מיהו מארחו.
 סידרת תיקון המידות) -("לעגוים יתן חן"  
 

במכתב לבחור ישיבה:  )לרעייפ(הסט"ל זצ רבי יעקב ישראל קנייבסקיכותב 
בכל יום ויום ללמוד לכל ,ממש  צריך אתה לקבוע חוב ,לפי מצבך כעת

צדיקים. ואף  כגון מסילת ישרים, אורחות ,הפחות רבע שעה בספר מוסר
 על זה על פי שיעברו זמנים הרבה ויהיה נדמה לך שאין תועלת, לא תשגיח  

וסוף  ,רק תשמור על חוק זה של קביעות לימוד ספר מוסר בכל יום  כלל
  )(קרינא דאגרתא ח"א. ' דבעזרת תועלת גדול  תראה ,סוף אחר כמה זמנים

 

וישלח     
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גר לללבן ָָעָּתה:עם ַעד ָוֵאַחר ַּגְרִּתי לָלָבן ִִעם העֹקב אן זצ"ל נהג לחזור שוב ושוב על המעשה



 

 
אחד לפנות ערב לפני זמן תפילת מנחה ישב האדמו''ר בעל ה"מקור ברוך"  יום  

והמתינו לעשירי  ,]ודאגו כל יום למנין[ במלון ששם התארחמסערט ויזניץ זי״ע 
למנין. בחוץ ישב יהודי חילוני ניצול שואה, וביקשוהו שיצטרף למנין. הלה לא 

אדמו''ר הכאיבה הנהגתו.אחר התפילה ניגש אליו ולהסכים בשום אופן, 
האדמו''ר בעל המקור ברוך רצה להוכיחו בדרך צחות מכאיבה, ואמר לו במתק 

ענה אותו  -כן לשמוע׳ אספר לך מעשה שהיה.׳סיפור אני כן מו לשונו:
על זה שאירע לו מעשה כזה  ואמר    הרב מבריסקיהודי.סיפר לו האדמו''ר על  

הנה מצינו אצל יעקב אבינו כשהתכונן לפגישה עם אחיו ירא   :הרב מבריסק
מאד, ושלח לו עדרים עדרים של צאן ובקר, כדי לפייסו. ונשאלת השאלה 

עדר שלא תתפזרנה הבהמות למה לא שלח לו, גם כלבים לשמור וללוות כל 
שהרי מדובר כאן  -והתירוץ הוא  לכל עבר, כאשר יראו מרעה טוב ודשן.

 ו. ומכיון ששמעו הכלבים שמדובר ב׳מנחה׳, ברחו להם... יב׳מנחה׳ לעש 
 ( נועם הברכה) 

 
הטעם שמברכין ג' ברכות בברכות התורה לפי שכל עסקי עולם הזה נחלקים 

שאין   "לעסוק בדברי תורה"  ,לזה בתחילה מברך  ,מועילו  ,ערב  ,טוב  ,חלקיםלג'  
  , שאין לך ערב כעריבות התורה " והערב נא"ואח"כ  , עסק טוב כעסק התורה

  . להועיל לנו נגד כל העמים ע"י התורה ולהבדילנו מהם  "אשר בחר בנו"ואח"כ  
 )ברכות, חידושי אגדות(מהרש"א 

 
 

אדם יכול לקיים את החלק הראשון של התפילה ־ הוא מתפלל   -לגבי תפילה  
מילה במילה,הכל כדת וכדין. אך השאלה היא , מה הוא עושה אחרי שהוא 
גמר להתפלל־ אם לאחר תפילת שחרית, הוא מוריד את התפילין ו׳גומר׳ עם  

וגומר, ערבית   - א ממהר לכולל או למשרד... הוא מתפלל מנחה הו-התפילה 
אבל לא זו הנשמה של  -וגומר.הוא אמנם קיים את המצוה כהלכתה  -

התפילה.הנשמה של התפילה היא להיות תמיד במצב של תפילה לקב״ה.  
והנשמה של תורה היא תמיד ללמוד.וזה נכון גם לגבי גמילות חסדים החלק 

דבר. להלוות כסף לחבר, להעביר ילד את הכביש. גם ראשון הוא המצוה שב
כשאדם   -לתת לילד שלך עוגיה זו גמילות חסדים . אך ישנו חלק עמוק יותר 

הופך זאת לפרוייקט ונהפך ל״בעל חסד״ ;הוא תמיד מקרין חסד, אוהב לעשות 
כתובות (טובה, תמיד מחייך. ״טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב״  

־ נתאר לעצמנו ביום קיץ חם, וכחום היום, במרכזה של העיר בני   )קיא ע״ב
ברק ־ החמה והלחה, עומד פתאום מישהו ומחלק מים קרים לעוברים ושבים 

איזו מצוה! ונתאר לעצמנו שאותו אדם משקה  בא שלוה־ ממש לקנא בעולם 
חלב לא רק מרווה את הצמא אלא גם נותן חיות ובריאות...    - אחרים חלב קר  

בכל זאת אומרת הגמרא' , כשמחייכים למישהו ומראים לו את השינים, ובכל ו
זכותו של אותו אדם גדולה  -לילדים, לאשה  - מקום מקנינים שמחה, בבית 

הרבה יותר!הנשמה של החסד היא האיכפתיות התמידית מאחרים ־ לא רק  
 לעשות את החסד וגמרנו... ־ זוהי הנשמה של חסד. 

 שמשון פינקוס זצ״ל) רביה וקניניה־( נפש שמשון״ ־ התור
 
 

יהיה מותר    " שמונה עשרה"תפילת  בשעה שאדם מתפלל  ש   ,יתכן  איך  שאלה:
 .?לו לזוז ממקומו אף שאינו שרוי בסכנה

או טעה באיזה  ,ושכח יעלה ויבוא וכדומה ,המתפלל שמונה עשרה תשובה:
ללכת ממקומו למקום מותר לו  ,מה ההלכה בזהואינו יודע  , מהתפילהדבר 

 )בשם ח"א ק"ד סעיף א'סימן משנה ברורה (. כדי לעיין בו לדעת מה הדין  , שנמצא שם ספר

יֹום ָצָרה: יָך ּבְ ל ּפִ ְגּדֵ יֹום ָאְבָדם ְוַאל ּתַ ַמח ִלְבֵני ְיהּוָדה ּבְ ׂשְ סיפר אחד  ְוַאל ּתִ
מחשובי הרבנים בירושלים ׳לעת זקנותו של המגיד הגדול רבי שלום שבדרון  

רבי שלום באותה העת כמעט ולא היה  זצ״ל הייתי הולך לסעדו ולסומכו.
"מה אתם חושבים שהגענו בלי כלום  -מדבר, אך יום אחד פנה אלי ואמר 

לעולם הבא, יש לנו חמש ויזות כניסה לגן עדן!"  ״אולי יואיל כבוד הרב 
בהיותי " –אמר לי המגיד  - ביקשתי._״הסכת ושמע״,  - לספר לי מה הם?״ 

לסבי הגדול המהרש״ם מברז׳אן זצ״ל,  ילד קטן התיתמתי מהורי. אך הודות 
באותה העת, בשנת תרפ״ט, התרחשו הפרעות בחברון, הרבה  יצא שמי למרחוק. 

מבני הישיבה נרצחו בדם קר על ידי הפורעים הערביים צמאי הדם. רק לאחר שתמו  
הפרעות התברר גודל ההרס, ההרג והחרבן שעשו הרשעים, הרבה מבני הישיבה היו  

היכל בית המדרש היה מלא בדם עד שנשפך  . קקו לטיפול רפואיבסכנת נפשות ונז 
ראש הישיבה ר׳ משה מרדכי אפשטיין זצ״ל, כשראה את החרבן  מהמרזב אל הרחוב.  

הנורא, מרוב צער נשבר ליבו בקרבו. מאותו היום התכנס בתוך עצמו ונכנס לחדרו  
בר עימו לא  ולא היה מדבר עם איש. כמה שניסו תלמידיו ומכריו ושומעי לקחו לד

הצליחו. צערו העמוק והנורא גבר על הכל. כך היה כמה חודשים עד שהגיע פורים  
בישיבה. מנהג היה בישיבה שבפורים מגיעים בני הישיבה אל בית רבם ראש הישיבה,  
לשמוח עימו בשמחת פורים. אך באותה השנה סרב ראש הישיבה לבא להשתתף  

שוא.ובאותו היום של פורים הגעתי  בשמחה. צערו על אבדן תלמידיו היה ללא נ
לישיבה.בכל מאודי רציתי לראות את ראש הישיבה הגדול, אך הבהירו לי שראש  
הישיבה בעצבות גדולה ומכונס בחדרו ובקושי אף יורד ממיטתו, ועל כן מן הנמנע  
להכנס אליו.פניתי לרבנית וביקשתי ממנה אם תואיל בטובה לומר לרב שיש כאן נער  

מהרש״ם מברז׳אן, אם מסכים שיכנס אליו למספר דקות?  מזל היה לי,    יתום נכדו של 
"הרב מסכים,   -שהרבנית ריחמה עלי ונכנסה לרב. לאחר דקה יצאה ואמרה 

תכנס".נכנסתי אל הקודש פנימה. הרב שכב על מיטתו ופניו מיוסרות ועיניו  
בראשו!  מצועפות."כבוד הרב האם אוכל לספר סיפור?" ־ שאלתי בחשש, הרב הנהן 

׳בעיירת הולדתי היה עשיר גדול שכל אנשי העיירה היו שומרים   -פתחתי וספרתי 
אצלו את כספם. העשיר בתמורה לשמירה על כספם, ניתנה לו הרשות לסחור בכסף  
זה.בין המפקידים היו יתומים, אלמנות ושאר אביונים שהעדיפו לשמור את כל  

יום אחד בשעת בין הערביים נכנס   חסכונותיהם ׳במקום בטוח׳ עד אשר יזדקקו לו.
"רבי, הספינה!" והתעלף. מיד רצו כל בני הבית לעזור,   -העשיר לרב העיירה וצעק 

"רבי, הספינה!",   - חיש מהר שפכו על פניו מים ועוררוהו. אך שוב צועק העשיר 
ומתעלף. כך היה כמה וכמה פעמים, עד שהמצב הגיע לידי פיקוח נפש. הרב בחכמתו  

׳בטח העשיר השקיע את כל כספו עם כספם של המפקידים הרבים   -קרה הבין מה 
הרהר בדעתו. ׳ומעתה לא רק שאינו עשיר אלא   -בספינת סחורה וטבעה הספינה׳ 

שהוא גם בעל חוב גדול, לאותם המפקידים’. קם הרב ועשה מעשה הלך והעיר את  
יש כיצד הנך  "אתה לא מתבי  -העשיר מעלפונו ואיך שהתעורר התחיל לצעוק עליו 

"בגלל   -מעז להתעלף?"העשיר מרוב בהלה כבר לא התעלף...והרב ממשיך לצעוק 
הספינה שטבעה אתה כל כך בצער עד שהנך מתעלף בכל פעם, אינך מתבייש?, הלא  
בצער זה אתה גורם צער לקב״ה, שהכתוב   אומר "בכל צרתם לו צר". וכי מגיע  

לל הפסד ספינת הסחורה שלך?, וכי  לקב״ה בורא כל העולמות צער גדול שכזה בג
המשיך הרב לומר, "הנך צריך לפייס את הקב״ה,   - הצער שווה בנזק המלך?"״כעת״ 

גמגמם העשיר."אתה כעת תקום ותרקוד על   -ולשמחו"."כיצ׳דדד אאאעשה זאת?״ 
ספינתך שטבעה. ועל ידי שתשמח ותרקוד אף הקב״ה ישמח. ועל ידי זה יתוקן הצער  

אמר הרב.העשיר לא ידע את נפשו, אך שמע לעצת הרב   - ב״ה״ הגדול שגרמת לק
והתחיל לרקוד יחד עם הרב, בתחילה בסירוך רגלים אך עד מהרה הצטרפו עוד ועוד  
  אנשים שבאו לרקוד ולשמוח כדי לסלק את עצבותו של הקב״ה’."זה המעשה שקרה 

ישיבה, ומיד  אמר ראש ה  -בעיירת,!". סיימתי ופניתי לצאת מהחדר.״הבנתי את הרמז״  
תלמידיו...כל הלילה שמח הרב עם תלמידיו.  אל קם ממיטתו ונעל את נעליו ויצא 

סודות התורה שגילה, עם כמויות היין שנשפכו כמים הצטרפו לשמחה מושלמת. שמחה  
כזו לא היתה לישיבת חברון זה רבות בשנים. הבחורים יצאו מגדרם לשמח את רבם  

דרו לשמח את הקב״ה ככפרה על כל חודשי  ראש הישיבה. וראש הישיבה יצא מג
הצער שהיה בצער.היה זה הפורים האחרון בחייו של הרב.סיים ר׳ שלום שבדרון את  

 (דורש טוב).ויזה מספיק מכובדת לבוא לשם!" ו"אני חושב שז  -סיפורו ואמר  

   " " " " 
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 "" " " 

 "" " " 
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!!!תודה מראש

???...מה הקשר בין חנוכה להסרת עין הרע
..." בלי עין הרע"הם כל הזמן מאחלים לעצמם ... ן הרעיש כאלו שנורא מפחדים מעי?? שמעת פעם על עין הרע!!!! עין הרע

... אין עין הרע.. הכל מסטיקה... לעומת זאת יש אנשים שמזלזלים בזה... הם בורחים מאנשים שעלולים לעשות להם עין הרע
  ? ??השאלה מה זה!!! הוא קיים!! יש דבר כזה שקוראים לו עין הרע!!! כי יש!!! ושניהם טועים... אין כזה דבר

  :ההגדרה הזו היא שייכת לחנוכה?? אתה יודע לשמוע הגדרה מדויקת מה זה עין הרע
  !!!זה הנקודה... זה!!! ואין לך רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד

שאני אברך !!! בשביל שאני אראה את הרכב שלך?? בשביל מה... קנית רכב מאוד יוקרתי... רצית להוציא לי את העיניים
יש לך רשות רק לראות ... אין לך רשות להתקרב אלא לראותם בלבד... אבל אין לך רשות להשתמש בהם." ..ברכת הרואה"

  !!!מרחוק שזה שייך לי ולהתבשל מבפנים
  !!!! זה עין שעושה רע... עין הרע זה דבר מאוד טכני!!!! זה עין הרע

!!! זה עושה לי רע!!!! רע? מה זה עושה לי... ואין לי רשות להשתמש בו אלא לראותו בלבד... כשאני מסתכל על דבר נחשק
זה עושה לי : דבר אחד ויחיד?? מה זה עושה לי... נו... רק לראות... לא להתקרב!!! אבל סטופ... חושק בזה... אני רואה את זה

העין ... אור חוזר כל המנגנון של ראיה זה: כידוע(! עין שמכניסה רע ללב של הרואה יש בה כח גם להוציא רע בחזרה לנראה !!!רע

אנחנו עובדים ... בטח שיש... וממילא יש דבר כזה שקוראים לו עין הרע )ל"פוגשת את העצמים ומחזירה אותם בתור תמונה ואכמ
משלמים ממיטב כספנו בשביל שכולם ... אנחנו חורשים את כל רחוב רבי עקיבא או את כל רחוב מלכי ישראל... על זה קשה

שאתה משלם עליה ממיטב ... עין כזו שעושה רע לאחרים!! ות להשתמש בהם אלא לראותם בלבדיראו ולא יהיה להם רש
זה משהו שאין ... זה כבר לא מסטיקה... קח בחשבון שהיא עלולה עלולה לעשות לא רק לאחרים רע אלא גם לך רע... כספיך

אבל צריך ... יש כזו סגולה!! נכון... רתיש רבנית ממאה שערים שהיא עושה הסרת עין הרע בעופ!!!! אחד שלא מבין אותו
... אלא ברחוב אחד לפני כן... כי עין הרע האמיתית היא דווקא לא ברחוב מאה שערים!!! לדעת שזה כבר הסרת עין הרע

כ "ואח... בן אדם הולך לרחוב מלכי ישראל ומשלם ממיטב כספו בשביל להזמין עין שעושה רע לאחרים... ברחוב מלכי ישראל
ולהחליט אני מהיום לא רוצה לעשות רע !! אפשר לקצר הליכים... משיך למאה שערים כדי להסיר את העין הרע הזוהוא מ

  ..וככה גם יהיה לך טוב עין הוא יבורך!!! לאנשים בעיניים
 ---  

מה "!!! דאין לך רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלב... "ואנחנו שוב פוגשים את אותו סגנון של עין... והנה מגיע חנוכה
מספיק עשה לי רע לראות ... מספיק הסתובבתי ברחוב ויצאו לי העיניים... די?? ...זה שוב עין שעושה רע... מה?? קורה פה

אז עכשיו אני צריך ... ולא היה רשות אלא לראותם בלבד... את הילדים המטופחים של השכן ואת החתונת נשף שעשה השכן
  ??? ...שאין לך רשות להתקרב אלא לראותם בלבד... תקן לעמוד גם מול נרות החנוכה על אותו

... חנוכה זה עין שעושה רק טוב... בדיוק ההיפך... חנוכה זה לא עין שעושה רע!! בחנוכה זה בדיוק ההיפך!! חס ושלום!!! לא
כי ככה ?? למה.. אתה יכול לעמוד מרחוק ולראות וזה כבר משפיע עליך שפע שכולו טוב!!! בחנוכה אתה לא צריך להתקרב

תעמוד מרחוק ותקבל את כל ... אדרבה... אתה לא צריך להתקרב אליו... בשביל לקבל אור מהנר!!! נר לאחד נר למאה!!! זה נר
אתה לא צריך !!! לא... שהההכל מגיע מאבא שבשמים... בחנוכה אנחנו מזכירים לעין שלנו !!!זה האור של חנוכה... האור

ה בעיניים "אתה רק צריך לבא לבית הכנסת ולהסתכל לקב... אם יש לך משאלת הלב!!! צורך אין... לפזול לבית של השני
אני לא רוצה לקושש נדבות ממה שיש !! לא... תן לי מאוצר האינסופי שלך... תן לי!!! אבא שבשמים אתה כל יכול... ולהגיד לו
זה מה שמלמד אותנו האור !!! תביא לי' אז אנא ה.. .יש לי אבא בשמים מספיק גדול ואוהב שיכול לתת לי משלו... לחבר שלי
אותה עין שתמיד אתה פוזל לראות מה יש לשני ואין לך וזה עושה לך !!! קח את אותה עין שעושה לך תמיד רע... של חנוכה

!! לבדקח את אותה עין ותסתכל עמוק עמוק בתוך נרות החנוכה שגם להם אין לך רשות להתקרב אלא לראותם ב!!! חבל... רע
  ... והוא כבר ישפיע עליך מלא חופניים... רק לזכור שיש השגחה פרטית והכל מגיע ממנו יתברך

לראות ולא ... לעמוד מרחוק!!! זה אותו מנגנון של עין הרע?? ...מה הפלא שהראיה של נרות החנוכה משפיעה רוב שפע
מי הסתכל ..." מי אמר אני ולא קיבל... "מרחוק ותקבלאתה תעמוד !! רק טוב!! זה לא עושה רע!!! אבל אל דאגה... להתקרב

בא לבית ... במקום להוציא את העיניים על דברים שעושים לך עצוב... בא... ה לא הסתכל אליו בחזרה"ה בעיניים והקב"לקב

ה תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בשע: יש מדרש נורא בפרקי היכלות... כן!!!! ה בעיניים"הכנסת ותסתכל לקב
.. ולמדו אתם ואמרו להם שאו עיניכם לרקיע כנגד בית תפילתכם, שמקדישים ואומרים קדוש קדוש קדוש

יש ... תתפלא לשמוע!! כן ,כי אין לי הנאה כאותה שעה שעיניכם נשואות בעיני ועיני נשואות בעיניכם

??? אתה יודע איך?? ה בעיניים"באיך אפשר להסתכל לק?? איך... מה תשאל... ה בעיניים"בר כביכול להסתכל לקבכזה ד
וזה מספיק בשביל לעשות לך !! בדיוק כמו שאתה מסתכל על מה שיש לחבר שלך ואין לך רשות להתקרב אלא לראותם בלבד

אבל זה כבר מספיק ... רק מרחוק... ו"אתה לא מתקרב ח... ה"אתה מסתכל מרחוק על הקב... אז בדיוק אותו דבר כאן... רע
  ..  ות לך טוב ולהשפיע עליך טובה וברכהה בשביל לעש"לקב
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??...האם יש לך חלום להיות רשום פעם בספר השיאים
תמיד חלמתי !!! אני מאוד מאוד רציתי??? האם יש לך חלום להיות כתוב פעם בספר השיאים

שאני רשמתי  שאני אעשה איזה שיא ואז אני אהיה רשום וחרות בספר השיאים לדורי דורות
באותו רגע כל ... ככה תמיד חלמתי עד שמישהו הראה לי כמה דפים מספר השיאים.. שיא

מה ... אני כבר לא רוצה להיות כתוב בספר השיאים... אני חוזר בי!!! לא!! ההתלהבות שלי ירדה
היה שם תמונה של אדם שזכה להיכנס לספר השיאים כי יש לו את השפם הכי ?? הכי הלחיץ אותי

  ...זכור אותו שפם לטוב שהכניס אותו לספר השיאים!!! רחב בעולם
... מדפדף לדף הבא... הרי אני ממשיך הלאה... הסתכלתי על אותו אחד עם השפם ורחמתי עליו

למה אף אחד לא ... כי תחשוב... רק עם השפם הזה!!! ורק... ואילו הוא נשאר תקוע עם השפם הזה
זה צריך תחזוקה וזה לוקח לך ... עם כזה שפם אדיר זה לא פשוט כי לחיות... כי?? גידל כזה שפם
  !!!! אתה נשאר רק עם שפם: בקיצור... את כל האוכל

  !!!!יש לי רב!! ואז קלטתי שהרעיון של ספר השיאים הוא בדיוק הקנייטש של עשיו
... בהאני מתמקד במשהו מסוים ויש לי אותו הרבה הרבה הר!!! יש לי הרבה??? מה זה יש לי רב

יש לו הרבה הרבה !! יש לו רב... הבן אדם הזה עם השפם!!! חוץ מזה אין לי כלום?? אבל חוץ מזה
הכל הלך ... אין לו תקציב לזה... זה לא?? נחת? נעלים?? ושיניים... רגע... המון שפם... שפם

צה להירשם אני רו!! אני רוצה להיות יחודי: עשיו טוען!! זה הויכוח של עשיו מול יעקב... לשפם
אני תופס נקודה מסוימת ומכוין עליה את כל האקדחים ויש לי הרבה הרבה ... בספר השיאים

מה יש לך חוץ .. נו... יש לך הרבה כסף... אז יש לך הרבה שפם... אז מה... יעקב עונה לעשיו... הרבה
... כסף כמה שצריך ...יש לי שפם כמה שצריך!!! יש לי הכל!!!! יש לי כל?? ואילו אני!! כלום?? מזה

!!!! הרבה והכל זה סתירה מיניה וביה!! ואז יש לי הכל... כל דבר במידה הנכונה... נשק כמה שצריך
  ... אם אתה רוצה שיהיה לך הרבה זה רק בתנאי שלא יהיה לך הכל!!! או הכל או הרבה

... גיע למטבחעשיו מ!!! כתוב במתכון שצריך לשים רק כוס אחת של סוכר... לדוגמא עוגת שמרים
... אני רוצה לשים חמש כוסות של סוכר... יש לי הרבה סוכר!! יש לי רב? כוס אחת של סוכר?? מה

כי ?? למה!!! זרקו הכל לפח... הרסת את כל העוגה??? מה יצא מהעוגה... נו... תשים... בכיף
... ן הרבה דבריםצריך הרמוניה מדודה ומאוזנת בי" כל"בשביל ליצור !! או הרבה או הכל... תחליט

אבל אם אתה מתעקש לקחת הרבה ממשהו ... מכל דבר צריך לקחת כמה שצריך ואז יש את הכל
    !!!הכלהפסדת  --- !!הרבההרווחת ... אחד

ואם רק נבין את יעקב ... וזה הויכוח האידיאולוגי בין יעקב לעשיו!! זה יסוד שחובה לדעת אותו
  ... 'וגם לעבודת ה... ך לגשת לחייםאבינו נקבל דרך חיים אמיתית ונכונה אי

 ---  
לכל (.. מצוינות זו אחת מהתכונות של הנפש שלנו"!!!! מצוינות"לנושא הזה קוראים במילה אחת 

   ...)ויש כאלו שזה ממש החזית שלהם בחיים... אחד יש את הדחף הזה ברמה אחרת
איך ... העולם בהתמדהאלוף "!!!! אין כאלה דברים"מה שנקרא !!! יש בחור שהוא מתמיד עצום

אז אני מקנא ?? ככה... אה... הוא בחור הכי מתמיד בכל עולם התורה והישיבות... שזה נראה כעת
  ... ואז מגיע המשבר... ואני לא מצליח... מנסה להתחרות איתו... בו

יש לו הרבה !!! יש לו מצוינות!! כי הוא מצוין??? כ מתחרה באותו בחור"למה אתה כ: בחור יקר
יהודי ... יהודי לא צריך לעשות הרבה?? איפה כתוב שצריך הרבה התמדה!!! בה הרבה התמדההר

... כשאתה עומד מולו וקשה לך עם זה... כשאתה מתחרה מול בחור מתמיד!!! צריך לעשות הכל
"!!!! הרבה"הנקודה שמפריעה לך  זה ה... מה שצריך כלהרי לא מפריע לך שהוא יהודי טוב שעושה 

בחור שהוא  !!!הכלזה על חשבון  !!!הרבהאז אני רוצה לגלות לך שעד כמה שזה ... ההרבה התמד
' אבל זה לא עושה אותו עבד ה.. הוא אלוף העולם בהתמדה!! אז יש לו מצוינות... מצוין בהתמדה
אבל היהדות לא ... זה עושה אותו רשום בספר השיאים שהוא הכי הרבה מתמיד... יותר טוב ממך

היהדות מתפעלת !! היהדות לא מתפעלת מאנשים שעושים הרבה... השיאיםמתפעלת מספר 
  ... מה שהוא מצוה אותם כלועושים ' שמבררים מה רצון ה!!!  מאנשים שעושים הכל

הבחור הזה הוא שטייגן .. ס'תכל... אז מה... נכון... והוא אמר לי... אמרתי את זה פעם לבחור
  ???ואני לא. ..בשיאמפגיז בשיעור  ...בשיא מוצלח ...בשיאוהוא בעל כשרון  ...שיא

בא תגדל שפם הכי ארוך בהסטוריה וגם אתה תכנס לספר ... בא?? למה אתה לא: אמרתי לו
  ...ס זו התורה הקדושה"סו!! אי אפשר להשוות!!!! כמובן להבדיל... השיאים

 הרבהפעל מהיעקב אבינו לא מת!!!! אין התפעלות ממצוינות' בעבודת ה: אבל המסר הוא ברור
אף ?? מישהו מקנא בו... מנהיג צפון קוריאה מנפנף בהמון המון נשק גרעיני שיש לו... של עשיו

האזרחים שלו !! חוץ מנשק גרעיני אין לו כלום... כי הרודן הזה... לא מקנא בו?? למה לא!! אחד
  ...    העיקר שיש לה נשק גרעיני... מדינה מבודדת... רעבים ללחם

 ---  
  ... בה לכל הבחורים שסובלים בקנאה ותחרות וזה סבל לא יתוארזו התשו

אבל .. וזה באמת מעלה... גם אם יש פה בחור שמאריך בשמונה עשרה הרבה: תבין בחור יקר
כי עד כמה שהוא ... שלו' אתה לא מתחרה בעבודת ה... בנקודת התחרות שמפריעה לך!!! אתה

בהרבה !! במצוינות שלו!!! באליפות שלו?? תחרותאז מהי נקודת ה... 'אתה גם עובד ה' עובד ה
.. או בתפילה.. אם מפריע לך שהוא רשום בספר השיאים בהתמדה... אם זה הנושא... הרבה שלו
אני פעם החלטתי לצורך העניין שאני רוצה להיות אלוף ... תגדל שפם... אז קדימה... או בהבנה

... תחשוב!!!! לות של מקלות אזניים בקניה אחתמאות חביאני קונה ארבע ... העולם במקלות אזניים
שאצלי יהיה ארבע !! אז זהו... מקסימום שתים... בכל בית נורמלי בישראל יש חבילה אחת של מקלות אזניים

... אני רושם שיא ואני נכתב לאלתר בספר השיאים... אני בטוח שאם אני עושה את הביצוע הזה... מאות
אתה ... אם אני אעשה את זה... נו... נה מקלות אזניים בבת אחת כמונישמזמן נפליאון לא היה אדם שק

אתה והמקלות אזניים .. כי שתהיה בריא??? למה לא!! לא כל כך?? תכשל חלילה במידת הקנאה והתחרות
... תרד מהעץ... ועכשיו אתה תקוע שם למעלה... עלית על עץ של מקלות אזניים? ...מה תעשה איתם... שלך
גם אם זה בנושאים רוחניים ... כל פעם שאתה סובל מקנאה ותחרות: תדע כלל :ל אותו משקלע??? נכון

אבל .. אתה אף פעם לא מתחרה במעלה האמיתית שלו!! אבל לא... באמת שיש פה באמת מה להעריך
שות הכל ולע!!! אני עושה הכל!! המצוינות של יהודי זה יש לי כל... עזוב אותם... אם מצוינות?? במצוינות שלו

  ... שכל דבר צריך לעשות אותה במידה הנכונה... זה מורכב מהרבה הרבה דברים
  ..בינה זאת

  
  - מי בז לל

  יום קטנות
  .ובו מאמרים בענייני ימי החנוכה והמסתעף

את הספר גם ניתן לקנות באותם מוקדים 
, יצירת קשר, העוסק בענייני תקווה ותפילה ,"אהבתי"

  .פתיחות רגשית ותלותיות מול אבינו שבשמים
 ---  

  ,"וימאן"הספר את כמו כן 
והדרך חזור , העצמה אישית וכח למתמודד בניסיונות דורנו
  .ברגעים של נפילה והיום שאחרי
  עילניתן להשיג במוקדי ההפצה של
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דוד משם וילך ": 

ויתקבצו אליו כל איש ... וימלט אל מערת עדולם
מצוק וכל איש אשר לו נושה וכל איש מר נפש 

"!!!ויהי עליהם לשר
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בקרוב ממש

  :והשאלה המוכרת מתעוררת... ס הולך ומתקרב"סיום הש
, ובהתמדה אני יושב ולומד בעיון... אברך בן עליה/אני בחור

כי !! אולי ממש לא? האם כדאי ללמוד דף היומי או לא כדאי
ואילו בשביל בני תורה זה ... דף היומי מיועד עבור בעלי בתים

  ?? כן או לא: בקיצור... ממש ביטול תורה באיכות
---  

ודף היומי ... בעיון' ישנה טענה מוכרת שצריך ללמוד גמ
לא רק בגלל ... של עיון" אנטי תזה"באיזשהו מקום הוא 

הרי כולנו  אלא בעיקר בגלל הקצב ... ההספק המהיר
... שאפילו תינוקות של בית רבן מבינים' מבינים שיש דפי גמ

שהחזון איש התעכב על ההבנה שלהם ארבעים ' ויש דפי גמ
ממילא התכנית האחידה  הזו של דף היומי לא ... יום

  ...רצינותמותאמת בשביל מי שלומד באמת ב
  !!!אבל!!! הטענה הזו היא אמיתית ונכונה

יום אחד אתה חייב  
דווקא ... אתה לא כמו הבעלבת!!! לדעת את כל התורה

לא .. דווקא הוא... הבעלבת הזה שכן יושב ולומד דף היומי
כי לפי הכישורים ... ס"בטוח שהוא חייב לעבור על כל הש

ע "אז לשו(... רויות שלו יתכן שהוא באמת לא מסוגלוהאפש

אבל אתה כן בן  )ת שהוא בונה בשבילו"הרב יש לו את המסלול של ת
... ס כולו"ואתה כן מחויב לדעת את כל  הש... תורה

האם יש לך תכנית מסודרת שיום אחד אתה  
יודע האם אתה מתוכנן ואתה ?? ס"בוודאי תעבור על כל הש

בודאות שיום אחד אתה תגיע למסכת הוריות וגם למסכת 
  ??...יש לך כזו תכנית?? ..כן? ערכין ותמורה ועבודה זרה

ח הלוואות אדיב שמוכן לתת "אני מדבר עכשיו כמו מנהל גמ
העיקר תביא ... לך את הפריסה הכי רחבה להחזרי החוב

!! תכנית מסודרת איך אתה מחזיר
ס שלם שאתה מחויב לקחת "אתה כעת עומד מול ש 

אחריות מתי אתה עובר על הטקסט הזה ומכניס אותו לתוך 
אם אתה  ??  האם יש לך כזו תכנית או לא! הראש

ויש לך תכנית ארוכת טווח שמשתרעת ... באמת מתוכנן
אתה  64ואתה יודע בודאות שבגיל ... אפילו על עשרות שנים

... נניח שאין בעיה... ע למסכת תמורה אין בעיהבטוח תגי
אצל הרבה מאיתנו אין שום  

יש לנו את כל הזמן ... ס"תכנית מסודרת לעבור על כל הש
אז אין לנו את הלוקסוס לפסול את !!! אם ככה.. שבעולם

מסיבה ... אדרבה יש עניין ללמוד דף היומי... לימוד דף היומי
  :וד טכנית ופשוטהמא

בתכנית לימוד דף היומי יש תכנית מסודרת איך לעבור על 
וזו כבר סיבה טובה להצטרף ללימוד דף !! ולך אין!!! ס"הש

...היומי
אצל מי !! יש עניין שלא ללמוד מקרא בלילה 
רק ... מי שמתכנן בלאו הכי ללמוד מקרא? שייך הענין הזה

כאן אומרים לו שיעשה את זה ביום .. .הוא צריך לבחור מתי
אבל אדם שיש לפניו מצות תלמוד תורה של .. ולא בלילה

אז ... מקרא ואם הוא לא ילמד בלילה הוא לא ילמד בכלל
אין לו את הלוקסוס לבחור ... ברור שהוא חייב ללמוד בלילה

  ...באיזה שעות ללמוד
או בכמות  ס האם זה ביטול תורה באיכות'כל הלומד: אותו דבר כאן

... ס"מ לבן אדם שברור לו שיום אחד הוא ידע את כל הש"זה נפ
אז אין לך רשות לעשות את ... אבל אם אין לך את התכנית הזו בכיס

אתה צריך לתפוס את המסלול .. האלו" אמידים"החשבונות ה
כי אתה ...  ההגיוני הראשון שנקרה בדרכך ופשוט להתחיל ללמוד

  ...זהה" חומר"חייב לדעת את ה

ויום !!! ס"צריך לדעת שיש תביעה עלינו לדעת את כל הש
וממילא התקופה הזו של סיום דף היומי הוא !!! אחד זה חייב לקרות

המסקנה לא חייבת בהכרח .. כן... גם ללומדים הותיקים חשבון נפש
אבל היא כן צריכה להיות שאני ... ומילהיות שצריך להתחיל דף הי

למען "מדור זה נקרא ... ס"חייב יום אחד להגיד הדרן עלך על כל הש
ניתן לומר שלדעת את כל ... מושגים בסיסים בהלכה -"לא נבוש

ס זה אחד המושגים הבסיסיים שכל אחד מאיתנו צריך לדעת "הש
...למען לא נבוש... שיום אחד זה צריך לקרות



”  

 

...ת"האוטו הססגוני והמהבהב של ההכנסת סס
כי היא באמת הייתה חכמה שלא ... החכמה היוונית כידוע הייתה מאוד סנובית ושחצנית

היה ... היה צריך להיות בשביל זה אינטלגנט במיוחד... כל אחד היה מסוגל להבין אותה
ולכן ... צריך להשקיע הרבה שנים של לימוד והשקעה בשביל לרכוש את החכמה היוונית

ח "כידוע מהמעשה של ריב(... ות את החכמה שלהם להמון העםהיוונים לא היו מוכנים לגל

ליוונים היו כמה מסרים מאוד יסודיים  !!!אבל עדיין  :)וסבא דבי אתונא בכורות ח
שהיה להם קריטי להחדיר אותם בכל מחיר גם למי שעדיין לא למד חכמה ..." מבחינתם"

  ?? ומה הם המסרים שהיו קריטיים בשבילם... יוונית
   "!!!!לכם על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראלכתבו "

היוונים הבינו שלא כל אחד מסוגל להתחיל ללמוד ... כן... שחיק טמיא... עפרא לפומיהו
כ "הוא מסר כ" אין לנו חלק באלוקי ישראל"אבל את המסר הזה ש... חכמה יוונית

לכן חייבים כבר ... יווןשאי אפשר לחכות שהילד יגדל ויתחיל להתעניין בתרבות ..." חשוב"
שכבר עכשיו יחרטו לו על הבקבוק שאין ... כשהוא עדיין תינוק ושותה בבקבוק!!! עכשיו

   )פעם קרן השור הייתה משמשת כבקבוק שתיה לתינוקים(... לנו חלק באלוקי ישראל
יש יסודות חשובים ביהדות  ...גם אנחנו צריכים ללמוד מהיוונים!!!! מכל מלמדי השכלתי

ש אתה תגדל ותעשה שטייגן ואז תדע אותם "בעזה...  אפשר לחכות איתם... שאפשר
  ... מה שנקרא כשתגדל תבין... ותשיג אותם

אי אפשר ... כ מהותיים ויסודיים ביהדות שאי אפשר לחכות איתם"ישנם מסרים כ!!! אבל
להכניס לך את  "!!!!קרן השור"על  צריך להתחכם ולכתוב לך את זה... לחכות לך שתגדל
אי אפשר לחכות להתעניינות ... שזה יכנס לך בעצמות בכל מחיר... זה בשטיפת מוח

  ??איך בדיוק עושים את זה?? "קרן השור"איך בדיוק כותבים על : עכשיו  ... שלך
ר הם כב... ל"רח" אין לנו חלק באלוקי ישראל"כשהם רצו להחדיר לנו ש... פרטים אצל יוון

אז גם אנחנו ... מצאו את הדרכים היצירתיות איך להחדיר לנו את זה והם הצליחו בזה
לנו  שישאיך להחדיר שלא רק  דרכים משלנומוכרחים להיות לא פחות יצירתיים ולמצא 

!! 'אנחנו החלק של ה"!!! עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"אלא ... חלק באלוקי ישראל
!!!! לקח ובחר בנו לחלקו' אלא ה... יתברך' לנו יש חלק בה-ולא רק ש... אנחנו עם הנבחר

  ... אנחנו לא יכולים להישאר שאננים!! אין ברירה
יהודי יכול וצריך  ! ! ! !זו הנקודה היחידה שאנחנו גם לא יכולים להישאר  ש מ ר נ י ם 

איך להעביר את אבל בטקטיקה ... ולקיום רצונו' להיות שמרן רק בייחס לרצון ה
אתה לא יכול להישאר עם !! כאן אי אפשר להישאר שמרן?? אותם להחדיראיך  ??בריםהד

אתה לא יכול ... בו בזמן שהאויב כבר משתמש עם טילים נגד טנקים... חיצים ובלסטראות
להישאר שמרן וצנוע בו בזמן שייוון כותבים לך על קרן השור אין לנו חלק באלוקי 

הם כבר מחדירים את הכפירה שלהם ... וכל צומת הם כבר מגיעים לכל פינה... ישראל
ואתה עדיין תשב ותחכה בסבלנות שהתינוק יגדל ויכנס לבית ... בכל בקבוק של תינוק

  ... המדרש ואז הוא ישמע שהם טועים
אבל בייחס לטקטיקות !!!! עצמו' לכן שמרנות יהודית שייכת בייחס לרצון ה !!!אי אפשר

כאן האויב מכתיב . נאלצים להיגרר אחרי המציאות בשטח כאן אנו... איך להחדיר דברים
עשיו יוצר את החזית ויעקב נאלצים להיגרר אחריו למתקפת דורון תפילה .. את סדר היום

  ...ומלחמה
---  

זו הסיבה שבשנים האחרונות אנחנו נאלצים ליישר קו עם כל מיני גישות רדודות  
כשיוצא לי ללכת להכנסת  :ש נקודתיתאני אתן לך דוגמא ממ... שקיימות בציבור שלנו

אתה רואה את הטנדר המקושט והמהבהב ... הלב שלי נצבט... ספר תורה כמקובל היום
ואז אני ... והמסתובב והזרחני והסהרורי של ההכנסת ספר תורה עם הרמקולים האלו

רה כיבדנו את התו!!! ע כשאני הייתי ילד האוטו הזה לא היה"רבש... אומר לעצמי כמו זקן
אז בשביל מה צריך את החיצוניות הצעקנית ... מספיק גם בלי הסקנדל המהבהב הזה

בשביל מה זה ? ת"כ לא מתאימים לס"כ מהבהבים והכ"למה צריך את האורות הכ?? הזו
האורות האלו שיש על האוטו של הספר תורה זה ... שכן !!!ואז אני פתאום נזכר??? טוב

והילד ... ום בכל ההופעות של הזמרים באירועיםבדיוק אותם אורות מהבהבים שיש הי
שלי הרי יום אחד ילך לאיזה ערב שירה וקומזיץ עם אורות מסנוורים כאלו ששם כולם 

אם זה  !!!!אז אין ברירה... אם ככה... ימחאו כפיים ללהטוטן שמתחיל את הלהיט החדש
... ב הספר תורהאז חייבים לעשות את זה גם סבי... מה שיש באירועים של תרבות יוון

ואם חס ושלום יגמר ..." אוטו של התורה"שכל האורות האלו לוקחים הרבה דלק ל... אמנם הסברתי לילד שלי(
לכן הסברתי לו שמומלץ לנו ללכת לנשק ... אבל הספר תורה ימשיך להאיר תמיד... לו הדלק אז כל האורות יכבו

עוד שניה איזה תקלה בהגברה ונהיה פתאום שקט ש... את הספר תורה ולא להיתקע עם האוטו המרשים שלו
אתה לא יכול להשאיר לזרקורים לככב !!! אין ברירה )אבל התורה תשאר תמיד נצחית... גמור

אל ... אתה מוכרח ליישר קו... ואתה תמשיך להישאר צנוע ועמוק ופנימי... אצל יוון
חב ולא אתן לשנות קוצו אני אשכב לאורך ורו... אם ירצו לשנות אות אחת בתורה!!! דאגה
כאן אנחנו !!! אבל בכל מה שנוגע להחדיר תורה... כל זה בייחס לתורה עצמה... ד"של יו

כאן לדאבוננו הרב יוון ממשיכים להכתיב את ... צריכים להשתמש בטקטיקות העדכניות
  ...סדר היום

" בני יששכר"בעל ה: אגב( !!!!שבט יששכרהבני יששכר אומר שחנוכה זה החג של ---
והסיבה שהוא קרא לספר ... א"צבי אלימלך מדינוב זיע' בכלל לא קראו לו יששכר אלא ר... בעצמו

הספר בני ... ולכן מי שיודע... כי הוא הרגיש בעצמו שהוא משורש יששכר... שלו על שם יששכר
כות הכי הארי!!! הרי חנוכה זה הההחג... אפילו שהוא נכתב  על סדר כל חודשי השנה.. יששכר

  ...)הכתובת היא בני יששכר... מי שרוצה להרגיש חנוכה... בינינו... גדולה היא סביב חנוכה
  : העניין הוא ככה??? מה הקשר בין חנוכה לשבט יששכר

וזה ממש ! כולם יודעים להגיד שיששכר מסמל את התורה )כבר נכתב שנה שעברה בגיליון זה(
המושג אברך שתורתו !!! ורה זה דווקא לויכי השבט שבאמת שמסמל את הת !לא מדויק

כי שבט לוי הם אלו שלא נטלו חלק בארץ (... אומנותו מגיע משבט הלוי ובכלל לא משבט יששכר

למה כולנו יודעים  ??אז למה בכל זאת כולנו יודעים אחרת...) בשביל שיהיו פנויים לתורה
למה אף אחד מאיתנו  :בא נשאל את זה ככה?? שיששכר הוא הוא זה שמסמל את התורה

ואילו מצד שני כולנו כן זוכרים ... כמעט לא זוכר ששבט לוי הוא מסמל את התורה
  ??ויודעים ששבט יששכר הם מסמלים את התורה

לוי הוא !! לוי הוא האברך שלומד תורה !!!!!הההתורהלוי הוא  :התשובה היא פשוטה מאוד
הוא מביא את ... את התורה נגישמהוא ... תורה מרביץאבל יששכר הוא ה!! הספר תורה

כי לוי ספון לו בתוך הבית המדרש ... כ פוגשים את לוי"אנחנו לא כ... התורה עד אלינו

... לא מחפש לרדת לעם בכל מחיר... לוי לא נושא פנים לאף אחד... ועוסק בתורה
... ואם אתה מאוד רוצה לזכות להיות שותף בתורה של לוי... 'הוא הוגה בתורת ה

ושם תמצא את הלוי מחובק עם ... תפתח את הארון קודש.. בית המדרשבא ל
שם תמצא את אותו אברך שמסתפק במועט ויושב ועוסק . התורה יומם ולילה

אתה לא תראה אותו עם ... לוי לא פוגשים ברחובות-את אותו אברך... בתורה
את הוא לא מתאמץ למשוך לך ... האוטו הססגוני והמואר של ההכנסת ספר תורה

אף פעם לא תראה אותו ..." הצנע לכת עם אלוקיך"אצלו תורה זה ... אדרבה... העין
והוא גם אף פעם לא יקבל ..." ציבור החרדי"ולא ב" עולם החרדי"מצולם לא ב

כי הוא לא משתף פעולה עם כל ... איזה כתבה אוהדת בשבועונים החרדיים
  ... ורתווהוא הוא זה שמחזיק את העולם בת... קראי הזה'הקאצ

לכלל ישראל לא ... להם את התורה שינגישכלל ישראל צריכים מישהו !!!! ס'אבל תכל 
הם צריכים גם מישהו שיוריד !!! מספיק שיש להם תורה בארון קודש ששומרת עליהם

 !!!!פה מגיע יששכר... להם את התורה וילמד אותם תורה ויתרגם את זה לרמה שלהם
יששכר הוא המנחה והמתווך והמנגיש את התורה !!! תורהשל ההפרסומי ניסא יששכר הוא 

  ... יששכר מופקד על הטקטיקה איך מנגישים תורה לכלל ישראל... לעם
של היוונים שדרכה הם הצליחו להעביר " קרן השור"יששכר הוא זה שעומד מול 

התפקיד של יששכר זה לטכס עצות ..." אין לנו חלק באלוקי ישראל"מסר ארור ש
לכן ... ויש לנו חלק באלוקי ישראל!!! מייצר פרסומת וקמפיין מקביל שישאיך אני 

כשאנחנו מדברים ... כי הוא זה שעומד מולנו... ביום יום אנחנו פוגשים את יששכר
כי הוא זה שעומד מולנו ... על תורה אנחנו רואים את יששכר מול העיניים שלנו

  !!!!עם התורה של לוי
כי ... כי... שכור אוטו של הכנסת ספר תורה ססגונייששכר לפעמים נאלץ ל... כן

הוא יודע שזה מה שהילדים שלנו יראו ... הוא יודע שזה מה שעובד אצל יוון
... והוא חייב לספק נשק מקביל... בתרבות יוון החיצונית והשטחית של דורנו

??? מה הקשר... כשלוי רואה את האוטו הססגוני של התורה הוא כמעט מקיא
היא ... הזה והאור החיצוני והצעקני הזה לא מתאים לתורת אמת שלנוהסקנדל 

כ הרבה רעש בשביל לשכנע אותנו שהיא "מספיק אמיתית בשביל שלא נצטרך כ
אני מבין ... מה אפשר לעשות... אדוני הלוי... ואז מגיע יששכר ומסביר ללוי... אמת

משכנעת מספיק בבית המדרש התורה ... בבית המדרש לא צריך את זה... אתכם
אבל מה אעשה שאני צריך להוריד את התורה לחוץ לבית ... גם בלי הרעש הזה

אני מופקד על הפרסומי ניסא ולכן אני נאלץ להשתמש עם הטקטיקות ... המדרש
חנוכה ! זה החג של פרסומי ניסא !!!לכן חנוכה זה החג של יששכר!!!!  המקובלות

ימי .. ך למי שעדיין צריך להתחנך ולגדולתרגום והנגשה וחינו!!! זה מלשון חינוך
עד כמה  :כיוון אחד!!!!  משני כיוונים... החנוכה זה הזמן לעשות חשבון נפש נוקב

עד כמה אנחנו באמת מנגישים ומורידים ... אנחנו עושים את תפקידנו כיששכר
עד כמה התורה עדיין נמצאת אצלנו בתוך ... את התורה לחיים שלנו ושל צאצאינו

  ...  ואנחנו צריכים להוריד אותם לחיים... ן קודשהארו
היו ... היה לי יששכר טוב... 'ברוך ה!!! אבל יש עוד כיוון של חשבון נפש שצריך לחשוב עליו

קונה כל השבוע את ' אני ברוך ה... לי הורים טובים ורעבעס טובים שהנגישו לי את התורה
ואיזה קבלת פנים ... הייתה בחצר זו ורואה איזה חתונה מפוארת" העולם החרדי"העיתון 

וכמה משטרות כרכרו סביב מרן ... ואיזה ממצב היה בהילולא הזו... גדולה הייתה לרב פלוני
הוא ... יששכר עשה את העבודה כמו שצריך: בקיצור... א כשהוא הגיע לאירוע זה וזה"שליט

והוא !!! ותהצליח למקד את תשומת הלב של הדור הרדוד שלנו סביב התורה והחסיד
כי במקום שיהיה לי עיתון ספורט שבו אני אראה איך כולם מריעים  !!!!הצליח בגדול

אז יששכר דאג בין הייתר שיהיה גם עיתון תמונות ... ומעריצים של השחקן והמאמן
שרואים איך שכלל ישראל מריעים ומכבדים ועושים את כל הקאצקראי סביב גדולי 

   !!!!לכשעצמוזה הישג גדול מאוד !!! ישראל

... יששכר לא רוצה שתישאר שם... לא להיתקע שם!!!!! הלאה!!!!!!!! אבל הלאה
יששכר עצמו שואב את כל ... ס יששכר בעצמו הוא תלמיד מובהק של לוי"סו

אחרי כל הדחיפות ואת כל ההגברה : עכשיו.. היידישקייט שלו ממקום מאוד צנוע
ולעלות כיתה .... קדם צעד אחד קדימהעכשיו הגיע הזמן להת... והמודעות והבלגן

חיים ' להעריך את מרן ר... ולהתחיל להעריך את התורה ממקום קצת יותר בוגר
... וסגרו את כל הכבישים... קנייבסקי לא בגלל שהיה מעמד של הקבלת פני רבו

ומקהלת מלכות שרו כי אורך ימים וזמר פלוני ליוה את המעמד לכבודה של 
חיים ' ולהתחיל להבין שמרן ר... הזמן לזרוק את המוצץ הגיע!!! לא... תורה

אברך אמיתי ... כן !!!!בגלל שהוא אברך? אתה יודע למה... קנייבסקי מוערך אצלנו
... שבאמת עמל בתורה כל חייו... כמובן שמדבר באברך בן תשעים(!!! שלומד כל היום בהתמדה

ואם זו הסיבה שהוא מוערך  ..).וזה כבר חשבון נפש אישי של כל אברך עד כמה הוא כזה
הגיע הזמן להעריך את : והכי הכי... אז הגיע הזמן להעריך אברך מתמיד... אצלי

לא להישאר בפרסומת של !!! לא להישאר ילד...  עצמי כשאני לומד כמו שצריך
? ומה יקרה... ו... נו... בחנוכה אנחנו צריכים לעשות פרסומי ניסא... כן !!!!חנוכה

... ו... נו... היה נס... אוה... הם יגידו?? ומה יקרה להם... ו את הנרות שליאנשים ירא
  ???מה הלאה??? מה הם יעשו עם זה... הלאה

אבל היום הגדול !!! חנוכה הוא אמנם החג של הפרסומת !!!!פה אנחנו נמצאים
סוף סוף ... כי סוף סוף נגמרה הפרסומת?? למה... ביותר של חנוכה זה זאת חנוכה

ס זה כבר נכנס פנימה וכבר אפשר להתחיל לעבוד "סו... נמה הפרסומתהופ
המטרה של חנוכה זה החורף השגרתי שבא אחריו ואני !!! מבפנים בלי הפרסומת

במוצאי ... בלי פרסומות ועקשען ואורות מהבהבים' כבר מסוגל לעשות רצון ה
... זהו... ס אפשר להפסיק עם התעלומה"הבחירות הצד המנצח שמח מאוד שסו

  !!!!!זו השמחה הגדולה של זאת חנוכה... כבר לא צריך תעמולה... נצחנו
...להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד מבפנים... די



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 חודה של פרשה:   
 .4 -עמ'. חידה נושאת פרסים 

 .052-7100-955חייג עכשיו:  להצלחתך, או להבדיל לע"נ יקירך, באפשרותך להקדיש את הלימוד

 ב"ה

דאתרא,  המלשין המופתע ניסה תחילה להלום במרא
אך המתפללים מנעו זאת ממנו. בכעס גדול ובחרי אף 
פנה המלשין הנעלב והפגוע לכוון היציאה כשהוא 

 מאיים באצבע מאשימה כאומר ''עוד אלמדכם לקח''.
לאחר מספר חדשים ממעשה זה הוזמן הרב להיות 
 מוהל באחד מכפרי הסביבה, כאשר עשה דרכו בלויית

שניים מתלמידיו אל עבר הכפר, הבחינו התלמידים 
במלשין דוהר על סוסו לקראתם. פחד גדול תקף את 

ככל שהסוס קרב המלוים אך הרב נשאר שליו ושאנן, 
כך גדל פחדם, כשהגיע אליהם קפץ המלשין בזריזות 
מעל גבי סוסו וניגש בצעדים מהירים אל הרב, 

הרב  לתדהמת התלמידים נעמד ''המוסר'' על יד
התכופף כלפיו ואמר בהכנעה, ''מורנו ורבינו סלח לי, 
מחל לי על כל מה שעוללתי וחטאתי כנגדך''. כשסיים 

 את דבריו קפץ בחזרה על סוסו ונעלם מן האופק.
 
 
 
 
 

סיפר הרב, כשראיתי את ''המוסר''  לתדהמת המלוים
דוהר על סוסו לקראתנו, נזדמן לי הפסוק ''כמים הפנים 
לפנים, כן לב האדם לאדם'' (משלי כז יט). מיד התחלתי 
להפך בזכותו של המוסר, כמה אומלל הוא וכמה זקוק 
לרחמי שמים שהגיע לשפל המדרגה לתהום מוסרי עד 

מרו רחמי עליו כדי למסור את אחיו לשלטונות, עד שנכ
ונעקרה מליבי כל טינה נגדו, ואז ''כמים הפנים לפנים'' 
הדבר השפיע על נפשו וחשב לזכותני כנראה שהרב 
עשה בכוונה טובה לשם שמים ולא לשם קינטור 
חלילה, כי הרי הרב לא מתפלל קבוע במקום ואין לי 
 איתו דין ודברים וכך נתרכך ליבו עד כדי הבעת חרטה. 

 ב"ה
 
 

בנשיאות הרב אייל עמרמי 
 שליט"א

 

 להשאלת:
 גמרות שוטנשטין,

 וספרי טוש"ע.
 

 -פינת מלכירח' נחום 
 ישראל, שכונת גאולה.

 

 לפרטים:
 054-844-86-83פל': 

 או בקו המידע:
079-53-23-549 

ב"ה

בנשיאות הרב אייל עמרמי

מה יהיה עם אדום  
 לעתיד לבוא. 

 פניני אוה"ח.

 (ע"ר) 

 אי"ה
רשה והיהדות, עלון שבועי בעניני הפ

 יוצא לאור ע"י ארגון תורה וחסד:
 

מילים  ה  25כוחם של   –'כה'  
 שמנצחים את הסיטרא אחרא. 

 ָעִין .  ֲעֵלי

עזר ליתומים ותוגמל 
 משמיים תוך מספר ימים.
 סיפור לשבת .

החליט הרב לשים קץ "
ולקיים  של ה'מוסר'למעלליו 

בעצמו ''לא תגורו מפני איש'' 

 :הפרשהמבט מ
 הסתכלות לחיים מפרשת השבוע.

בין פסגה' ה'הפרשה אנו קוראים על מפגש בתחילת 
רק ש'מפגש' זה לא תואם יעקב אבינו לעשו הרשע, 
, עשו הגיע מדעתו, לא םקודם עם 'יחצנים' למיניה

למפגש פיוס והבנה, אלא כדי להרוג ח"ו את יעקב אבינו 
 ומחנהו.

 -בתחילה מגיעים שליחיו של יעקב אבינו, ומודיעים לו 
שהיית וכפי שמפרש הרש"י: "''באנו אל אחיך אל עשו'' 

אומר אחי הוא, אבל הוא נוהג עמך כעשו הרשע, עודנו 
". ואמנם ודאי שגם יעקב שנא את עשו, לקיים בשנאתו

הסיכויים שהמפגש יהיה 'מפגש  ,''משנאיך ה' אשנא''
אם כן איך בכל כלל מצד ההיגיון,  םימישלום' לא היו קי

 אופן זה הסתיים בחיבוק?
זצ"ל שכשראה יעקב את  הגרי''ח זוננפלדומבאר  

הסכנה המתקרבת היפך בליבו בעיניני זכותו של עשו, 
בו האחווה לגובה כזה שאף השפיעה על   עד שנתעוררה

עשו לאהוב את יעקב כדין "כמים הפנים לפנים". והביא 
 הרב מעשה דומה מלפני מספר דורות:

התגורר מלשין ''ומוסר'' יהודי שבפולין  בעיירה 'שאדיק'
שהפיל חיתתו על יהודי העיירה, היו לו דרישות שלא 

כנסת יכלו לסרב להם כגון: לשבת ''במזרח'' בבית ה
הגדול בעיירה וכן עליית ''שישי''. דבר זה היה למורת 
רוחו של רב העיירה וכן של המתפללים, אך לא העזו 
אומץ בנפשם לערער בדבר. כשניפטר רב העיירה 
העמידו במקומו רב חדש, וביושבו על כס הרבנות שמע 
על מעלליו של יהודי ''מוסר'' זה ועל חוצפתו לשבת 

ישי'', החליט הרב לשים קץ ''במזרח'' ולעלות ''ש
 למעלליו ולקיים בעצמו ''לא תגורו מפני איש'' 

באחת השבתות הופיע הרב בבית הכנסת הגדול, 
ובקריאת התורה כשהגבאי קרא למלשין לעלות 
''שישי'', הכה הרב בחוזקה על העמוד שלפניו וזעק: מה 
לך ולתורה הקדושה?! מה לפה טמא ומשוקץ שמוסר 

ישראל לשלטונות, לברך על התורה? ממונם ונפשם של  
 צא טמא! 

בדרכי נעם:      העלון מוקדש לרפוא"ש
 תח"י   בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד

)ר)ר)))ר)ר))))))(ע(ע(ע(ע(ע"(ע"(ע"ר))ר)ר)ר)ר)ר)ר) " )" )" (ע"(ע"(ע"(

דדדוותתתתתתתתתתתתתתת,,,,ד

להצלחה בכל העניינים מתוך בריאות עושר ושמחה .      ורעיתו. . ראובן בן רחל הי"ו : ידידנומוקדש ל

   ם.גם המבוגרים מוזמני 

 

 .ישלחו זמני שבת קודש:        

 כניסה   יציאה    ר"ת                   
 17:45  17:13  16:22      ירושלים:
 17:40  17:09  16:18     תל אביב:

 17:39  17:09  16:17       חיפה:   
 17:44  17:13  16:22    בית שמש:

 הזמנים עפ"י לוח אור החיים.

חודה של פרשה:   
.4-עמ'.חידה נושאת פרסים 

מה יהיה עם אדום 
לעתיד לבוא. 

פניני אוה"ח.
מילים  ה25כוחם של  –'כה'  

שמנצחים את הסיטרא אחרא.
ָעִין . ֲעֵלי

עזר ליתומים ותוגמל 
משמיים תוך מספר ימים.
סיפור לשבת .

 ם.גם המבוגרים מוזמני

 'זכות לימוד התורה בזמני הפגרה' 

לפעול לטובה  
 במחשבותיו של האחר. 

 שבת שלום ומבורך
לכל בית ישראל.

 "פ.תש'ה בכסלו    ט"ו    . שלחויפרשת:  .     72 גליון מס':
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 ת.נ.צ.ב.ה 

 יהודה אריה בן ר' צבי דוד ומינה.

 אברהם בבר חי בן שמחה אבלין.

 דניאל בן סעדה.

 יוסף בן משה וליאה.
 

 לע"נ: 
 מורנו ורבנו הגאון הגדול 

 הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה.
 יהודה בן אסתר.

 ברוך פרג' בן יצחק ומרים.
 בת מרים. עזת אסתר

 בוריה בוריס בן ספירה.

 אסתר הדסה בת אילנה.

 נועה בת אסתר הדסה.

 אליה שאול בן מיטל.

 אייל אליהו בן אילנה.
 יהודית. סימה יוכבד בת רות סולטנה

 שירלי בת דינה.   
 .אסתר בן ליאון

 סיפור לשבת:
 

אסתר הדסה בת אילנה.

נועה בת אסתר הדסה.

אליה שאול בן מיטלל.

אייל אליהו בן אילנה.
יהודיתת.סימה יוכבד בת רות סולטנה

שירלי בת דינה.  
.אסתררבןליאון

 
 

  .דוד ראובן בן נלי נעכא
 רבקה אפרת בת שרה.

 .אברהם בן דליה
 אברהם בן טובה.יוסף 

 יעל בת בתיה.
  הגון לזיווג  -, פורטונה מזל בת נועה

 .ק"וזש, ש"לרפוא - יעל. בת אסתר מהין, בן דניאל

 לבריאות והצלחה:

2. 

  שכר מידה כנגד מידה

לכך, בגג העשוי להיבנות ע"פ הטאבו, הוי בכלל חצר הראויה לבנין, וממילא 
יצטרכו לשלם לאליעזר רק את   –באם יחליטו השכנים שלא לוותר על חלקם  

 הוצאותיו על הבנייה, ויהיה הגג שלהם.
אולם אם בנה אליעזר על גג שאינו ראוי לבנייה ע"פ הטאבו, כגון בניית עוד 

יהיה דינו בגדר היורד לתוך חורבתו של חבירו שאינה   –קומה מעל הגג הקיים  
 –ראויה להיבנות ובנאה שלא ברשות, המובא בשו"ע חו"מ סי' שע"ה סעי' ו' 

שמין לבונה דמי עלות בנייתו,   –שתלוי הדבר אם מעוניין בעל החורבה בבנייה  
שומעין לו,  –וידו על התחתונה. ואם אמר לו בעל הקרקע טול מה שבנית 

 גילה רצון לבנייה.אא"כ 
לכך בנידון דידן, אם בנה אליעזר במקום שאינו ראוי לבנייה, יכולים שכניו 
לכפותו להרוס את כל בנייתו אם לא גילו רצון ביחידה, וכל הוצאות ההריסה 

 יהיו על חשבונו. 
ורק אם ירצו את הבנייה לעצמם, יהיה להם חלק בגג בהפחתת ערך בנייה 

 מינימלית [שידו של אליעזר על התחתונה], אותה יצטרכו לשלם לאליעזר. 
 

 . . ניתן לפנות לרב במספר הנ"לדומיםאין לדמות הלכות למקרים  

המום למשמע אוזניו, ובתחילה אף חשב שהאיש חומד בעל השמחה היה 
עימו לצון, אבל מהר מאוד התברר לו שאין פני הדברים כך, ומי שעומד לפניו 
הוא אכן יהודי עשיר, שבשלב מאוחר יותר גם הציג את עצמו בשמו המלא, 

 והוא מתכונן למלא את חסרונו.
ום שעמד על בסכ לשאלת הגביר באיזה סכום של חובות מדובר, נקב האב

מוציא צ'ק מכיסו,  –לא פחות ולא יותר  –כמה עשרות אלפי דולרים, והגביר 
 ורושם את כל הסכום, עד האגורה האחרונה.

מה מתברר? הגביר ההוא הגיע כמה ימים לפני כן מחו"ל, וכששמע על המצב 
הכלכלי הקשה השורר בארץ הקודש, ובמיוחד אצל אברכים בני תורה, 

ה תורנית המשיאה בימים אלה את אחד מילדיה, ולממן החליט לחפש משפח
עבורה את כל הוצאות החתונה. האיש ביקר בביתו של מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל וניסה לברר שם, דרך בני הבית, על כתובתה של משפחה כזו. אחד 
המקורבים, שהיה מודע לעוני השורר בבית האברך ההוא, מסר את כתובתו, 

 בדקות שלפני החתונה.וכך הגיע הגביר לשם 
עכשיו נותר לברר מה היתה זכותו של אותו ת"ח, שזכה לכיסוי כל ההוצאות 
בדרך כה קלה. כששאלנו על כך את הת"ח בעצמו, סיפר, כי ימים ספורים 
לפני החתונה, עמד בניסיון קשה בענייני צדקה. הוא נחשב כאחד הנואמים 

ם האחרונות בעיר הראשיים במגביות הצדקה המרובות הנערכות בשני
התורה. בכל מגבית הוא עובר מבית כנסת אחד למשנהו ומלהיב את 

 המתפללים להמשיך ולתרום.
גם במוצאי השבת שלפני החתונה, נערכה מגבית שכזו, והעסקנים שידעו 
שהוא עומד לפני חתונת בנו, החליטו הפעם לוותר עליו, ולהסתדר עם מצבת 

סיות. אבל, ברגע האחרון, כאשר נודע הנואמים האחרים העוברים בבתי הכנ
שכמה מהנואמים אינם נמצאים בעיר, הזעיקו אותו  וביקשוהו שיישא 

  מדברותיו כדי לאסוף את הכספים הנצרכים באותן מגביות.
"במוצש"ק ההוא עמדתי בניסיון קשה", הוא מספר. "הם קראו לי ממש ברגע 

כל כך פשוט לבוא  האחרון, והרי כל אחד מבין שגם במקרה רגיל זה לא
ולדרוש לפני הקהל, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בימים שלפני החתונה, 
כשהראש לא בדיוק נמצא במקום, וכל זאת בלא התראה מראש"… הניסיון 
היה קשה עוד יותר, "כי בקלות רבה הייתי יכול לפטור את עצמי מהמשימה 

 הזו, ואף אחד לא היה בא אליי בטענות".
 4המשך בעמ' 

שח הגר"י זילברשטיין שליט"א: את הסיפור הבא שמענו ממקור ראשון, 
מבעל המעשה, לאחר שזכה להשיא את בנו יקירו. אבי החתן הוא בנו של 
אחד מגדולי התורה היותר מפורסמים, ובעניינים שבהם הוא מתעסק, הוא 

-והנהמסייע לכל יהודי באשר הוא. ההכנות לחתונת הבן עמדו להסתיים, 
הנה מגיע יום החופה, והנה אף מגיעה השעה שבה צריכים לצאת לאולם 

 השמחות בו תיערך החופה.
דקות ספורות לפני היציאה, שהן כידוע הדקות המרגשות ביותר בכל בית 
יהודי, שבהן מברכים האב והאם את בנם ברגש רב, נשמעות דפיקות בדלת. 

לאביו ומספר ש"אדם מאוד אחד הילדים הקטנים נשלח לפתוח, והוא חוזר 
 מכובד" רוצה לדבר איתך, תוך שהוא מסביר: "הוא נראה אדם עשיר"…

אבי החתן לא ידע האם לגשת לדלת, אם לאו. מה שהיה ברור לו, שהאדם 
טו לצאת לחתונת -טו-העומד במפתן הדלת אינו יודע שבבית זה מתכוננים או
ני, ורק התלבש כגביר הבן. יתכן שמדובר באדם שבא לאסוף עבור מוסד פלו

 כדי שיתייחסו אליו באופן נאות.
בעל הבית מעולם לא השיב פניו של איש ריקם, וכל מי שדופק על דלת ביתו, 
נענה בחפץ לב; אבל בכל אופן, כך העלה בדעתו, הרי עכשיו זה לא הזמן 
לשבת עם איש כזה ולשמוע את סיפורו. וגם אם אגש לדלת ואתנצל, ואומר 

 יציאה לחתונה, הוא עלול להיפגע.לו שאנחנו ב
אבל בכל אופן הוא מחליט לגשת לדלת, בחושבו שאולי מדובר במצווה גדולה 
מאוד, שדווקא עכשיו זה הזמן המתאים ביותר לעשותה, כדי שהמלאכים 

 הנבראים מן המצווה ימליצו טוב בעד בנו החתן.
קדים ואומר ובדלת, אכן, נראה אדם מכובד, ענוב ומחוייט כדבעי. האורח מ

לאבי החתן שהוא יודע שהם בדרך לחתונה, "ודווקא משום זה הגעתי", הוא 
 מטעים בסוד, ומבקש לדבר עם בעל הבית "כמה שניות" בחדר הצדדי.

האבא כבר היה בטוח שהאיש רוצה לנצל את הדקות המרגשות הללו, ובא 
לא אבל    לבקש ממנו תרומה, ביודעו שהוא לא יסרב בשעה כזו לתת צדקה…

 היתה לו כבר כל ברירה, והוא נאלץ להסתגר עם האיש באחד מחדרי הבית.
ההפתעה הגדולה המתינה לו כבר בתחילת השיחה עם האיש, השואל אותו 

 ישירה: "תגיד לי, כמה חובות יש לך מהחתונה הזו"?…-בצורה הכי
בעל השמחה לא היה בטוח ששמע טוב, והאיש חזר על שאלתו, ותוך שהוא 

 ומר ש"ידוע לי שנכנסת לחובות מרובים, ואני רוצה לסייע לך",  מקדים וא

 שו"ת כלכלי:
 

 ניתוח מקרים בדיני ממונות
 מאת הרב אליהו אלקיים שליט"א

 ביום בהיר קם לו צבי כאשר למשמע אוזניו קדיחות ודפיקות.
בבירור קצר התגלה לו כי שכינו אליעזר בונה על הגג המשותף בבניין ללא 

 יחידת דיור צנועה, בכדי שתהיה לו עוד הכנסה צנועה לביתו. -בקשת רשות 
 צבי ושאר השכנים התנגדו נחרצות לבנייה ולתוספת דייר בבניין.

אולם אליעזר "צפצף" על השכנים ועל הפקחים אשר נשלחו לו שנית 
 לבקרים, והמשיך בבנייה חפוזה, עד להשלמת "יחידת חלומותיו".

 היחידה, ועל ההכנסה הצנועה? חלום מה הדין, האם צריך אליעזר לוותר על
: על אליעזר היה אסור לבנות בגג ללא הסכמת השכנים ופיצויים תשובה

בסכום עלות הגג אשר שייך להם, "יחידת חלומותיו" שייכת בכלל לשכניו, 
ום היחידה יוכל אליעזר להשלים רק לאחר קניית חלק שכניו בגג ואת חל

 בתשלום מלא.
היורד לחצר חבירו ובנה   -: איתא בשו"ע חו"מ סי' שע"ה סעי' ז'  נימוק ההלכה

שמין לו כמה אדם רוצה ליתן  – שכיון שהם ראויים לבנין –בה שלא ברשות 
שלא יוכל הבונה לומר בנייני אני נוטל. ואם  -והוסיף הרמ"א  בנין זה לבנותו.

 מנכין לו מהוצאותיו. -נהנה ע"י שכירות המקום, או דר שם 

בנייה על הגג  
 המשותף 

 'אפיקי מים'  מו"צ בהלכות נדה מבית ההוראה ,מאת הרב אליהו אלקיים
   .קונטרסי הכנה למבחני הרבנות הראשית – 'חלקת אליהו'  מחבר סדרת

                  054-846-8383 לשאלות בהלכה חייגו:
 כמו"כ ניתן להשיג במספר זה את הספרים במחיר מסובסד.
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 שני בייגלים הולכים בכביש

 לפתע אחד מהם נדרס

 , היינו כעכים": "איזה באסהאמר השני

 ניתן לשלוח בדיחות למערכת ולשמח את עם ישראל.

שני בייגלים הולכים בכביש

לפתע אחד מהם נדרס

ם", היינו כעכים: "איזה באסהאמר השני

לשלוח בדיחות למערכת ולשמח את עם ישראל. ניתן

ש

ל

א

1

 : שואלים המפרשים
 ?מה ראה יעקב לפחד מעשו, לאחר שהבטיחו הקב"ה שישמור אותו 

 : ועוד שואלים
 מה עניין "כי במקלי עברתי" שיעקב מביא זאת כעין הקדמה לתפילתו? 

 : והדברים מבארים אחד את השני
כשהבטחת שתשמור אותי הייתי אני ומקלי, ללא שאמר יעקב לקב"ה, 

 11משפחה וילדים, וכעת לאחר שנשאתי את רחל ולאה, ונולדו לי 
שבטים, ונהייתי לשתי מחנות, זקוק אני לשמירה אף על משפחתי שאולי  

 על זה לא חלה ההבטחה הראשונה. 
לא פחד על ש –" ֶּפן יָבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִניםוזהו מה שאומר לאחר מכן "
      עצמו, אלא על נשותיו ובניו.

 דעת זקנים) ע"פ (     

 
 ָעִין: ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן

 במקורות חז"ל. וסגולות עין הרע

:בקיצע'ר
 חידוש קצר לשולחן השבת.

 שבת שלום אחים יקרים 
פרשתנו פרשת וישלח פותחת במפגש בין יעקב לאחיו עשיו, ויעקב   

אבינו מתכונן לקראת המפגש המסוכן בשלשה תכניות דורון תפילה  
 ומלחמה.  

בדורון ששולח יעקב על ידי שליחיו מצוום יעקב ואומר " ֹּכה תֹאְמרּון 
 ' איש.400בא עם 'ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ֹּכה ָאַמר ַעְבְּד יֲַעֹקב וכו' " ועשיו מצידו 

' שיש לו רמז ל'סיטרא אחרא' ויעקב אבינו 400כבר דיברנו על מספר ה ' 
נותן לנו רמז קטן עם משמעות גדולה איך לבטל את הסיטרא מצד עשיו  

' (כפי שכבר בארנו בפעמים קודמות שזה גם 400הרמוזה במספר '
 ) וזה על ידי "קריאת שמע". 400גמטריא "רע עין"=

ק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" נראה שיישנו בפסוק כשנבדוק בפסו
אותיות ככתיבתו)  ובזה רמז יעקב "ֹּכה   4זה "כה" אותיות (שם ה' 

תֹאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ֹּכה ָאַמר ַעְבְּד יֲַעֹקב" פעמים "כה" אחד כנגד  
קריאת שמע של שחרית ואחד כנגד ערבית ובזה כלים האויבים 

 מאליהם. 
שפרשה זאת סגולה ליוצא לדרך באותו שבוע שיקרא את פרשת  וידוע 

 וישלח עד המילים "ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה" (ל"ג י"ט) ויצליח בדרכו. 
 . שבת שלום ומבורכת לכל עם ישראל 

 . שפע עד בלי דיי אמן 
לכך במדורים הבאים.  סניתן להעביר שאלות לפינה זו ואנו נשתדל להתייח

. ו ובני ביתם ורעית ,עמנואל בן בתיה היקר: דודנו מוקדש להצלחת .2"כ ולאחמ 3שלוחה  02-5-696-515להשארת הודעה חייגו 
 שיראו ברכה וסיעתא דשמיא בכל מעשה ידיהם, אמן.

3.

ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת  "
" ִּכי יֵָרא ָאֹנִכי ֹאתֹו... ַהַּיְרֵּדן

 ).י"ב –י"א פס'  ל"ב (פרק

 עצבות?
 חרדות?

 בסיעתא דשמיא

ת?
מתח לא 

 ..?ברור
ע"פ מקורות חז"ל להוצאת עיין הרע בעופרת 

 .052-7100-955חייג: 
 ובעז"ה נתבשר בבשורות טובות.

 :הנישואין ב
 

 הכנה לנישואין והנהגת הבית
 מאת הרב יעקב חבה שליט"א

בו הוא מתנתק לחלוטין גם מדמות האם  השלב השלישיולאחר מכן מגיע 
 ומקים את ביתו עם רעייתו וממשיכים את שלשלת הדורות.

המסקנה הנגזרת מתהליך זה הינה: שעל ההורים להיות פקחים דיים 
ולהרפות את אחיזתם מן הילדים והנערים המתבגרים בשלב הנכון, ולא 

דיהם, אלא זהו להרגיש עם זה חוסר אונים או ח"ו מחשבה של בגידה מצד יל
 דרכו של עולם וכפי שכתבה התורה הקדושה. 

אמנם לעומת זאת על הילדים מוטלת חובה גמורה לכבד את הוריהם בכל 
הכבוד הראוי, וכחלק מכך גם להשתית את ביתם על סמך ובסיס היסודות 

  אותם קיבלו בבית הוריהם.
 בברכת שבת שלום, ושלום בית מבורך.

 

 נטישת הקן 
את אביו ואת אמו ודבק   איש הבורא יתברך כתב בפרשת בראשית 'על כן יעזב 

 באשתו' 
הנער עוזב  בשלב הראשוןבפסוק זה טמון תהליך העובר על כן ילד וילדה: 

את אביו, הולך ללמוד בישיבה קטנה ולאחריה בישיבה גדולה ועם התקדמות 
אך עדיין גיל ההתבגרות הוא מתנתק בהדרגה מן הקשר האישי עם האב, 

אמור להישמר הקשר האישי והחם של האם עם בנה הבוגר, הן באמצעות 
התעניינות בשלומו הן באמצעות ציודו במאפים מעשי ידיה עם ניחוח של בית 

משמרות אך   ,גם פעולות אלו  בשלב השניהמלווים אותו למקום לימודיו וכדו',  
הוריהם בכל שהבן או הבת ישתפו את  ורק קשר בסיסי, אך לא בהכרח

 ]הלבטים הנוגעים לבני גילם [מכל מיני סיבות שצריך לייחד להם מאמר נפרד

 מדריך חתנים מוסמך.   - שליט"א    הרב יעקב חבה 
 הדרכה מעשית.  –הנהגות  –הלכות  –יעוץ 

 054-846-8927חייגו:  , וליעוץ טלפונילהרשמה להדרכה

 פניני אור החיים:
 מתורתו של רבנו הק'
 ר' חיים בן עטר זיע"א

:

 ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום: וִַּיְׁשַלח יֲַעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו 
בעוונותינו כעת שאנו בגלות, עשיו וכנען במעלה וחשיבות גדולה מאוד, 
ואין מעלת ישראל ניכרת לפניהם, ובמקום שיהיו הם עבדים לנו, אנו 
נמצאים תחת שליטתם, אולם לעתיד לבוא, כל 'אדום' יעקר ויחרש כמו  

 שדה. 
לבים רמוזים במילים 'ַאְרָצה רבנו האור החיים הקדוש מבאר ששני הש

ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום' בגלות אנחנו במצב של 'ארצה שעיר', שעשיו המרומז  
ב'שעיר' הוא החשוב והבולט, ולכן נאמר 'ארצה' עם ה"א הידיעה [ולא 
נאמר 'לארץ שעיר'] מרמז על הארץ החשוב והידוע, אך לעתיד לבוא  

 שדה. יהיה מצב של 'שדה אדום' שאדום יחרש כמו 
ובפרשת לך לך כותב רבינו הקדוש על שאין אנו זוכים לישב בנחת בארץ 
ישראל, וסובלים צרות מ'כנען' שהיו צריכים הם להיות עבדים שלנו, וזה 
לשון קודשו: 'בעונותינו עבדים משלו בנו, ועשה ה' ככה לרמוז מדה כנגד  

גם כן  מדה כשם שאנו עבדי ה' ואין נכנעים לו יתברך כעבד מורד ברבו,
 יבואו עבדים שלנו וימרדו בנו'. עד כאן לשון קודשו. 

ובפרשת חיי שרה, כותב רבינו הקדוש וזה לשון קודשו: 'ויש יום לאל  
 איום, משפט יעשה, ויכיר נקנה לקוניו'. 

 

 ][אור החיים וישלח פרק לב פסוק ד, פרשת לך לך פרק טו פסוק יח

 'לעתיד לבוא אדום תחרש כמו שדה' 

' שמנצח  25'   ה 
 . '400את ה ' 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   :לפרשת תולדותפתרון החידה  
 )רש"י' לפסוק  כ"הבראשית פרק (

ביום פטירת אברהם אבינו ע"ה, אחד  –ביום שחוט המשולש פורק 
כאצבעות -(משלושת האבות. בא עשיו מן השדה לאחר שעבר על חמש  

עברות חמורות, וביקש מיעקב שהיה אחיו התאום כבשרו ממש,  היד)
שיאכיל אותו כמו שמאכילים גמל (כבעל חי) כמו שמובא בגמ' (מסכת 

 גמל. שבת דף קנ"ה) והמושג הוא 'הלעיטני' כמו ש'מלעיטים'

 בהצלחה!!!

  . ירושלים.1(ע"ר). רח' חנה  580646396דדית" הערבות למרכז ה " :העלון יוצא לאור בסיעתא דשמיא ע"י

                        HLA580646396@gmail.com: מייל .515-696-5-02 ./955-7100-052: טלפון

 . 155024:ח" מ, 64:סניף 11- דיסקונט בנק: פרטי חשבון

דה של פרשה:ּוח
חידה לפרשה עפ"י רש"י והפסוקים. 
 בעריכת הרב ישראל בראורין שליט"א.

תולדותפתרון החידה    :לפרשת
)רש"י'לפסוק כ"הבראשית פרק (

ביום פטירת אברהם אבינו ע"ה, אחד –ביום שחוט המשולש פורק 
כאצבעות -(משלושת האבות. בא עשיו מן השדה לאחר שעבר על חמש  

עברות חמורות, וביקש מיעקב שהיה אחיו התאום כבשרו ממש, היד)
שיאכיל אותו כמו שמאכילים גמל (כבעל חי) כמו שמובא בגמ' (מסכת 

גמל.שבת דף קנ"ה) והמושג הוא 'הלעיטני' כמו ש'מלעיטים'

דה שלל פרשה:ּוח
חידה לפרשה עפ"י רש"י והפסוקים.
בעריכת הרב ישראל בראורין שליט"א.

 : תולדותהחידה מפרשת 
 ביום שחוט המשולש פורק.

 הופיע זה שפשע כאצבעות היד.
 ובקשתו לפני בן גילו וכבשרו פרש.

 בעל חי כמובא בש"ס.שיפעל כלפיו ממש כאל 
 כלפי מי זה המקרה סופר?

 ומהו המושג המרכזי שבחידה מוסתר?

 .רביעיפתרונות ניתן לשלוח עד ליום  
 .02-5-696-515  או בטלפון:ALONHLH@gmail.com  במייל:

 באמצעות "שלח הודעה". ":נדרים פלוס"  עמדותב
 יש להשאיר תשובה מלאה בצירוף שם הפותר, והיכן קיבלתם את העלון. 

ן

 שני ראשונים המה בקבוצת הנבחרים. 

 הגדול כמפסיד יזכה לשלושה דברים. 

 סיו נכפלים. והשני לעומת בני החבורה, נכ

 ומה שנאמר על הגדול בזיכוי המקדש. 

זה אינו, רק ראשון על הכבוד והתפארת שמו  
 יודגש. 

עיין במקרא, רש"י ובנושא כליו, סוד כתב  
 החידה שם מפורש. 

 ניתן לתרום בכל עמדות 

 

 
 6500שלוחה:

 ע"ש המרכז לערבות הדדית

   

mediabar99@gmail.com 

 הדפסה והפצה: 

 ה: הזוכ
אברימי  

  . הי"ו בוסקילה
 ירושלים.  –

4. 

 

 הגרלה על:  בין הפותרים נכונה תערך 
₪  100שובר בשווי  

ד  בֵ לְ לרכישת כובע 
 ברשת ברון כובעים. 

בין הפותרים נכ

"

"

 2מעמ'  סיפור לשבתהמשך 
 

, החליט מיודענו זה להקדיש מזמנו גם באותו אבל, למרות הכל
מוצש"ק. "חשבתי לעצמי, גם אני מתכונן בעז"ה להשיא את בני  
בעוד מספר ימים, וברוך השם לבני החתן יש אבא, עד מאה  
ועשרים, אבל ליתומים שעבורם עורכים את המגבית, אין אבא,  
  ואם כן ברור שאני צריך להתחזק ולהשמיע מדברותיי, כדי לחזק
את המגבית". וכך עשה. והשי"ת שילם לו באופן מיידי, על ידי  

 הגביר שהגיע לביתו בדקות שלפני החתונה.
אבל בכך עוד לא נגמר הסיפור. הרי היה מי שתיווך ורקם את  
ה'שידוך' הזה (הלא הוא המקורב בבית מרן הגרי"ש), והביא את  

גם הוא  הגביר אל ביתו של הת"ח; ומה עם השכר המגיע לו? ובכן,  
לא יצא ריקם. כמה חודשים לפני כן, 'תפרו' לו אינשי דלא מעלי 
תיק בבית המשפט, שלא באשמתו כלל וכלל. מיד לאחר  
שה'שידוך' ההוא יצא אל הפועל, הודיעו לו מבית המשפט שהתיק 

       נסגר, והיה זה בדרך שאינה טבעית, ממש בניסי ניסים. 
 ) 'ברכי נפשי'ע"פ (

 
 

 .בעל עסק יקר
מאות קוראים שעדיין לא מקבלים את העלון 

 , באופן קבוע 
 מחכים לראות את החסות שלך כאן. 

 חייג עכשיו:
052-7100-955. 



 



 



 



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 לשכתו של נשיא מהרכבת בבוסטון ופסעו ל ובעלה, אף הוא בחליפה פשוטה, ירדו האישה                       
המזכירה, בקלות רבה, יכלה להבחין שלאנשים פשוטים ועניים אלה  .אוניברסיטת הרווארד, ללא קביעת כל פגישה מראש                                                   

 .ת נשיא האוניברסיטה", אמר האיש בקול רךאנו מבקשים לראות א  וקרוב לוודאי שגם לא מגיע להם להיות בקמברידג`  אין כל עסקים בהרווארד
במשך שעות המזכירה התעלמה מהם, מקווה שהזוג  .שיתפנה", אמרה האישה אנו נחכה  .ויהיה עסוק כל היום", סננה המזכירה בשפתיים קפוצות  

לנשיא. "אולי אם תראה אותם לדקות מעטות, הם יעזבו",  דבר ילך. אבל הם לא הלכו ותסכולה של המזכירה הלך וגדל. לבסוף היא החליטה להפריע בסופו של
   .ובמנוד ראש הסכים. הוא יצא לקראת הזוג היא אמרה לו. הוא נאנח בכעס

 

במשך שנה. הוא אהב את המקום והיה מאד מרוצה כאן. לפני כשנה הוא נהרג בתאונה.  אמרה לו האישה: "בננו למד בהרווארד
מדבריה. יתרה מזו, הוא אפילו היה בהלם. "גבירתי", הוא  הנשיא לא התרשם  .", במקום כלשהו בקמפוס 

לא" הסבירה האישה במהירות " . אנדרטה לכל אדם שלמד כאן ונפטר. אם היינו עושים כך, המקום היה נראה כמו בית קברות אמר בזעף "איננו יכולים להקים
 ם אנדרטה. "איננו רוצים להקי

 

בקול צעקה: "בניין? יש לכם צל של מושג כמה עולה להקים  ל בעיניו, הביט בהם ואמר כמעטגלגנשיא האוניברסיטה  ."בנין שלם להרווארד חשבנו אולי לתת
.מרוצה. הנשיא היה  .לרגע הייתה האישה שקטה ."מיליון דולר בהקמת הבניין לפיסיקה, כאן בהרווארד 7.5בניין? השקענו לאחרונה 

משלנו?" בעלה  בניחותא: " זה כל מה שעולה להתחיל אוניברסיטה? למה שלא נקים פשוט אוניברסיטה . ואז פנתה האישה לבעלה ואמרה
הקימו  ו לפאלו אלטו, קליפורניה, שם הםגברת ומר סטאנפורד קמו והלכו לדרכם. הם נסע  .פניו של הנשיא נפלו במבוכה רבה  .הנהן והניד בראשו בהסכמה

  .אליו יותר ד שהרווארד   "לבן, זיכרון "וייסדו אוניברסיטה הנושאת את שמם, אוניברסיטת סטאנפורד הידועה, כיד
 

 .אחרים ע"י איך שהם מתייחסים לאלה שהם חושבים שלא יוכלו לעשות מאומה עבורם תה יכול בקלות לשפוט את אופים שלא
 לך תדע מהיכן תבוא הישועה .... (העורך),  ע דע

היה מגדולי הפוסקים הספרדים, גדול בהלכה וגדול בקבלה. א' זצ"ל  עובדיה הדאיה הרב
וצאצא למשפחת  שלום הדאיה כ' בשבט תשכ"ט), רב, דיין ומקובל, בן הרב -בטבת תר"ן 

בית אל, כחבר רבנים מפורסמת ונכבדת מארם צובא (היא חאלב). שימש כראש ישיבת המקובלים 
 מועצת הרבנות הראשית וכחבר בית הדין הרבני הגדול . 

 

הרב עובדיה הדאיה נולד בעיר חלב שבסוריה, היא ארם צובא בר"ח טבת תר"ן. אביו היה הרב 
הגאון רבי שלום הדאיה, מחשובי החכמים ומחבר ספרים בהלכה ובאגדה. מצד אמו, היה נכד 

  ראש על אר"ץ רבה, מחבר ספר "נכח השלחן". ,זצ"ל יצחק לבנטון להרב הגאון רבי

זצ"ל היה לומד דבר פעם אחת וזוכרו לנצח,  חכם ששון לוי
יוסף זיע"א עד כי מסופר על חכם מרן הבית  וכמו שידוע על

ת ששון שלמד את הש"ס פעם וחצי בצעירותו, ומני אז זכר את
. (הגם שכמובן המשיך להגות בש"ס) וזאת מרוב 

 היה כל דבר שבקדושה.קדושתו ופרישותו זוכר 

שטעו זצ"ל  משה לוי שמח רבי וכמה
 בו, מעיד הוא עצמו:

היודעים אתם מתי הייתה לי פעם תחושה 
עימה? כשהגעתי לתת שיעור מאד נוחה ונ

יורם  בנתיבות, בכולל של הרב
שליט"א, והאברכים היו בטוחים  אברג'ל

  שאני הוא הנהג, והנהג הוא הרב...
 

 
 מכל השירים ששרים לי בכניסה. 

ופעם אמר: לולא היו מחייבים אותי ללבוש 
–עניבה לכבד את תפקידי כר"מ בישיבה 

 עונב... לא הייתי

, מחבר הספר זצ"ל משה בן מכיר רבנו
, האר"י הקדוש"סדר היום", שחי בתקופת 

 המדרש בתואר "הסגר".  -כנה את בית
 

 והיה מסביר: "התעלותו של בן ישיבה תלויה

בארבע אמות של הלכה, כשהוא , 
ימוד התורה ולא מסיח מקדיש את כל ישותו לל

 את דעתו מתלמודו."

הקב"ה עושה 
נס מיוחד כדי 
להסתיר את 

הניסים 
 שבטבע.

 ,כאשר יש לאדם על מה לצעוק •
ורוצה לצעוק, אך איננו יכול לצעוק 

  .זוהי הצעקה הגדולה ביותר -

על ידה  - -עיקר הכל
 עוזר ה' לאדם ונותן לו חכמה.

במדבר ואכלו הלכו  שאבותינו בשעה
כל אחד קיבל מזונותיו במידה שווה:  ,מן

יימו אותה שעה עומר לגולגולת. כיצד ק
אבותינו עשו ? מצוות צדקה

, מי שדעתו היתה רחבה, 
  .עשה צדקה עם מי שדעתו היתה פחותה

 והלב תחייהו  תכי א
 ה.כאשר יחיה המטר את האדמ

ה.       ה (רשל) בת קלרה                      העלון לעילוי נשמת  ב. צ. . נ  ת.

 
 

 ״פתשה כסלו ׳טזשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 17:45 17:13 16:22 ם-י

 17:40 17:09 16:18ת״א

 17:39 17:09 16:17חיפה

 17:44 17:13 16:22ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " חזון עובדיה"

 מרדכי אליהואצל מו"ר רבי  3לקחת את בנינו שילה, בגיל  זכינו
זצ"ל. ידענו מתחילה, וכך גם נמסר מהלשכה בשם הרב, כי למרות העומס 

כך היה. הרב העצום של הפונים לרב, יקדים לקבל אותנו בשמחה. ואכן 
במשמעות  ת,קיבל אותנו בשמחה, במאור פניו הקדושות, 

המנהג, ברך את כל המשפחה ואת הבן, ובעדינות רבה גזר תלתל מאחורי 
 בלי שהבן ירגיש. הראש מ

פתח עם בננו הקטן בשיחה על מבטא האות ב' בלי דגש,  בבמהלך המעמד, הר
ת רפויה, ולא בית דגושה. הרב כאשר בננו, בהגייה תימנית, מתעקש לומר בי

. ת מאוד נהנה מהשיח  עם הבן, עשה זאת 
יק לרב "מתנה", למרות שידענו מראש כי הרב לא לוקח מאומה נביקשנו להע

 משום אדם בעולם!
 

אינציקלופדייה "מאד רצינו להוקיר תודה. עטפנו בבית את הספר  ובכל זאת
ימים, בתקווה שייתכן ועדיין הספר אינו נמצא לחכמי תימן" שיצאה באותם ה

בספריית הרב. מסרנו את הספר העטוף בידי הבן הקטן, והוא הגיש בשמחה 
  אין סופי. ד. כך התנהג הרב עם כל ילד לרב

,כאשר יש לאדם על מה לצעוק•
ורוצה לצעוק, אך איננו יכול לצעוקקקקקקקקקק

 .זוהי הצעקה הגדולה ביותר-



 

אחד צובע תיקרה . ניגש אליו  צבעי
שיכור אחד ושואל: "תגיד אתה מחזיק 

 חזק את המכחול?" 
 הצבעי משיב לו: "כן, למה?" 

 

 "השיכור אומר לו: "
"... 

על פלוני  סיפרו
שהוא מתחזה לצדיק, 

ים כדי להונות אנש
תמימים ולגנוב את 

דעתם וממונם. וכדרכם 
של גדולים היה חותם על 

איגרותיו בתואר 
 "הקטן". 

 
אמר לו פיקח אחד:"עד 
מתי תהיה קטן? הגיע 

הזמן שתהיה גדול יותר, 
כמו שאמרו חכמנו 

' במסכת חולין:'

"... 

 ישיבת ליקווד 
נקלעה למצב כלכלי קשה, 

וסכנת סגירה ריחפה 
 ס הגאון רביעליה. כינ

 יוסף שלמה כהנמן
הרב מפונוביז' , זצ"ל

זצ"ל, את תורמי ישיבת 
פונוביז', והלהיב אותם 
 להיחלץ לעזרת הישיבה

בלא חשש , 
שמא יהיה הדבר על 

 חשבון ישיבתו. 
 

ואכן, הצליח הרב, 
ותורמים אלה באו לעזרת 

ישיבת ליקווד והצילו 
אותה מהתמוטטות.

 אינו ולא כלום,  -המוות  
 . םלאדם  משל

 

אלא שהפיקח בוחר לו דירה יותר נאה מן 
 .ההראשונ

היה מתענה זצ"ל  טוב-שם-והבעל
תמיד בהפסקות גדולות, וכאשר רצה לאכול 
היה חופר גומא בארץ ונותן לשם קמח ומים 
והיה נאפה מחום החמה, זה היה כל מאכלו 

 התבודדות. אחר תעניתו. וכל ימיו היה ב
 

 לו ויהי כאשר עברו לו 
שישב בהתבודדות בין ההרים והגיע העת 
-קרוב להתגלותו, נסע עם אשתו לקהילת

קודש ברוד לגיסו הרב מורנו רבי גרשון. 
ויהיה בבואם וישאל את אחותו לשלום והיכן 
הייתם. ותשב אמריה לו: הולכים היינו מעיר 

 . ר לעיר 
 

תמלא רחמים על אחותו, ויושב אותם ונ
טוב שיהיה -שם-סמוך לביתו, ויקח את הבעל

 משרת לפניו. 

 ושם אישה גדולה
"ויהי היום ויעבור אלישבע אל שונם ושם 
 -אישה גדולה" רש"י מפרש: אישה גדולה

אישה חשובה, ואילו התרגום יונתן מתרגם: 
"אתתא דחלת חטאין", דהיינו אישה יראת 

יראת  -חטא. מה היה שכרה של אישה גדולה
 חטא זו? זכתה שיצא ממנה חבקוק הנביא. 

 
דשונמית  חבקוק הנביאכמאמר הזוהר: "

, זצ"ל שלמה זלמןהוה". אמו של רבי 
עליה השלום,  צביהת הצדקנית מרת הרבני

הצטיינה במיוחד במידה זו של יראת חטא, 
הידור במצוות, וזהירות מופלגת מכל צל 

 צילו של חשש ונדנוד עבירה. 
 

בזכות זה זכתה לבן גדול וקדוש 
בכל העולם  

 כולו, בתורתו וחוכמתו, בפסקיו ובהוראותיו.

 מקלויזנבורגלג ושפל רוח היה הרה"ק מופ ענו
זיע"א. יום אחד נכנס אליו תלמיד ומצא את הרב דואג. 
אמר לו: "עשיתי חשבון נפש ואיני מוצא לעצמי מקום 
בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הרי כל ימי טרם עשיתי 

..." הרהיב התלמיד עוז ואמר: 
הרון' "כתוב: 'חשבתי דרכי' . ונאמר בספר 'בית א

 שלפעמים על האדם להחשיב את מעשיו." 
 

ר ענה הרבי בקול שבור: "דבר זה נאמר 
, אך לא כן אני. ידי ריקות ועוד לא 

 פעלתי בחיי מאומה לכבוד קוני"...

 לדעת איך לספר סיפור חסידי,  צריכים
 שהסיפור יישמע חי ממש. 

סיפור,  ך יותר מכך 
שמהשמיעה יתהווה במוח השומע ציור שלם, כאילו 

 הוא חי את המאורע.

א התשתית ואבן היסוד בית הו שלום
נהג זצ"ל  משה מנדל ירבשל כל בית. 

לעורר את משחרי פניו, בגודל מעלת 
שלום בית. הרבה גופי תורה תלויים 

היה  -אשתושבין איש ל 
 ,. הוא עצמו שימש מופת חותךאומר

בהנהגה זו והיה זהיר ביותר במצווה זו, 
קיים כפשוטו את דברי חכמינו "אוהבה 

 כגופו ומכבדה יותר מגופו. 
הבנות מעולם לא ראו את אבא פוגע 

 באמא, תמיד התייחס אליה
 . 

 

היה מרבה לספר בשבחה ומעלותיה, בפניה 
בפניה, וכל מעייניו להיטיב עימה.  ושלא

שיפנו אליה לקבל  ם גם
ברכתה, "צדקנית  מופלאה היא ושלה גדול 

 משלי", אמר להם.

 במיוחד שאנחנו 
עלינו  מזכירים שם ה'

 ללבוש חרדה.

יש מחלות  -סוגים יש במחלות  שני
ך טבעיות, הבאות כדרך 

, ת , ויש מחלות 
שאינן ממנהגו של עולם. על הסוג השני 

 -נאמר  "כל המחלה... לא אשים עליך" 
שמלכתחילה לא יביא הקב"ה מבטיח 

 טבעיות האלו. -עלינו את המחלות העל
 

ואילו על הסוג הראשון נאמר  "והסירותי 
מחלה  מקרבך". המחלות עלולות לבוא, 

 מאיתנו. ה אבל הקב"ה 

חובה היא להסתכל מבעד 
–למשקפיים הנכונים 
 משקפי התורה

ה"  י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ּגַ ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים..ּכֹה ָאַמר ַעְבּדְ ׁשְ  "ַוּיִ
 

ותרי"ג מצוות שמרתי ולא  -(מדרש אגדה, הובא ברש"י) עם לבן גרתי  „ר˘ו רבו˙ינו
יך להבין, מה לו לעשו אם יעקב שמר תרי"ג מצוות או לא, למדתי ממעשיו הרעים. וצר

הרי הוא בא להילחם עמו כעת, וכיצד יפחיד וירתיע אותו הבשורה ששמר יעקב תרי"ג 
 מצוות, מדוע טענה זו של יעקב תמנע ותעצור את עשו מלצאת נגדו למלחמה?

תאמן אדרבה להיפך, אם שמר יעקב תורה ומצוות כנראה שלא עשה מילואים ולא ה
באומניות לחימה, ואם כן ודאי חושב עשו שיצליח במלחמה כנגד יעקב, בפרט שעשו בא 
ֵדי ִמְלָחָמה (שיר השירים ג, ח), כולם בדרגת  ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלּמְ ּלָ עם כל פמליא דיליה, ּכֻ

יָמן, ַאּלּוף אֹוָמר, ַאּלוּ  ף ְצפֹו, אלוף, אין אפילו אחד סגן אלוף או אלוף משנה... ַאּלּוף ּתֵ
ה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום (בראשית לו, טו מג), כולם אלופים!-ַאּלּוף ְקַנז.. ֵאּלֶ

רבותינו מבארים שהזכיר לו יעקב אבינו לעשו את מה שאמר יצחק אביהם: "ַהּקֹל  ‡ל‡
ו" (בראשית כז, כב),  ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ  קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ

בבתי מדרשות, אין ידי עשו יכולות כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ו
לשלוט בהם, וכשאין קולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הידיים ידי 

 פתיחות).-עשו (בראשית רבה סה, כ, איכה רבה 
 

ִריד ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל  -אין את קולו של יעקב אז ידי עשו שולטות  ר˜ ‡ם ר ּתָ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכַ
אֶרךָ  (בראשית שם, מ), אמר לו יצחק לעשו אם ראית יעקב אחיך פורק עול של תורה  ַצּוָ

 מעל צוארו, את יכול לו (פסיקתא פרשת תולדות), 
ב ֹאָהִלים" (בראשית כה, כז), אם קולו מהדהד בתורה  ם יׁשֵ אבל אם יעקב "ִאיׁש ּתָ

 ובמצוות אין ידי עשו יכולות לשלוט.

י, קיימתי את כל תרי"ג המצוות בבית לבן ולא לו יעקב לעשו: "דע לך אח לכן ‡מר
 למדתי ממעשיו הרעים, כל מצווה שבאה לידי קיימתיה במסירות נפש, 

ולכן אינך יכול עלי, ואיני צריך לפחד ממך כלל ועיקר! לא הקלתי בקולו של יעקב, אלא 
דֹול ְולֹא ָיָסף (דברים ה, יט),   הקול נשאר חזק ועומד, קֹול ּגָ

 ולכן צריך אתה לפחד ממני, כיון שלא תוכל עלי!"
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,  חיא בןי

, יוסף בן מרגלית יעקבהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

ג'יהריה יוסף בן גועובדמרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     

היה מורה דרך באמונת חכמים, בכבודם זצ"ל  שלום שבדרון רבי
של גדולי ישראל ובמוראם. הרגישויות שלו זיהו דקויות וגוונים, 

 שנחשפו במלוא עוצמתם בעת שחלק כבוד ל"יראיו".
"ברית" במחיצת כמה תלמידי חכמים. בשעת ההמתנה ל 

אודות  עזרא ברזל ורבי איידלמן זאב עמד ושוחח עם רעיו רבי
ההמתנה לברית שגם עליה מקבלים שכר. 

 

 הגרא"מ שך לפתע נכנס אחד מבני המשפחה והכריז: הסנדק, מרן
מגיע בעוד רגע. רבי שלום נרגש הוא הניח ידיו על כתפי חבריו כמבקש 

"בואו נתיישב על הספסל, : ה לצרפם לזכות הגדולה
 ד אץ הרב שך עם כניסתו בקימה..." הם ישבו. אם נשב נוכל לכב

 כשנכנס מרן הרב שך, הם זקפו את קומתם לכבוד התורה.

 נוהג להלוותספרי לימוד היה  אפילו
ולא זצ"ל  שלמה מזוועהיל רבי התנהג בצמצום

קנה לו ספרי לימוד אם היה יכול להשיג להלוות. 
וסיפר אחד שמאיתו שאל ספרים, ופעם אחת ביקש 

ממנו גמרא פלונית ונתן לו אותו שהיה לו בביתו ללא 
שהות והיתר, ובא כמה פעמים וראה שאינו לומד בה. 

ורך עצמו ממון, היה כי ליהנות לצ 
רצה להשתמש בזה לצרכי צדקה: אחד הזמין את רבנו 

לסנדקאות ורצה לקחת את רבנו עם מונית ורבנו 
ר סירב ואמר 

וכן עשו. ושם היה דחוס, נענה הלה לרבנו  
שבמונית היה אפשר לחסוך זאת, אמר לו רבינו 

 לעשות צדקה. שחבל על הכסף, שבכסף הזה יכולים
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