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 (כה, כא)  היא עקרה כי

 היו מה מפני יצחק ר"הגמרא אומרת במסכת יבמות (סד, א) "א
צדיקים".  של לתפלתן מתאוה הוא ברוך שהקדוש מפני עקורים, אבותינו

 מבטלים את שהבנים העולם מדרך דהנה הלצה, אפשר לפרש בדרך
ין ע"י טיפולם והדאגה למחסורם תמיד ותפלה תורה מתלמוד אבותם

 יפסוק לא די וקיימא חיא "זרעא לנו שיתן מבקשים כסדרן. ועל זה אנו
מפתגמי אורייתא,  אותנואורייתא" שיהא זרעא חיא שלא יפסיק  מפתגמי
 ושלמים בריאים שיהיו זאת כל ועם ובמצות בתורה להגות שנוכל דהיינו

 עליהם. בדאגותיהם אותנו יבטלו ולא הימים, כל
 בדיעה להתפלל שיוכלו כדי אבותינו עקורים ושהי כאן, גם הכוונה וזה

     ...צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"הקב בלי הפרעה של הילדים כי מיושבת
 (תפארת שלמה)

 (כה, כא)הוא  עקרה כי אשתו לנכח לה' יצחק ויעתר
הגמרא במסכת ברכות (לד, ב) אומרת שכאשר מתפללים בנוכחות 

צאנו אצל משה רבינו שהתפלל החולה אין צורך להזכיר את שמו, כמו שמ
 ל נא רפא נא לה בלי להזכיר את שמה. -על מרים א

כאן חשש יצחק שאם יצטרך להזכיר את שמה, הרי יזכיר את שם 
הוריה הרשעים, והוא לא רצה להזכיר את זכרם כשמתפלל עבורה, לכן 

 .התחכם להתפלל "לנוכח אשתו" בכדי שלא יצטרך להזכיר את שמה
 (לנפש חיה)

 תר לו ה' ותהר רבקה אשתו. ויע
פלד זצוק"ל מהו וננסובול ששאל את רבי יוסף חיים זכתב רבי שלמה 

הלשון 'ויעתר לו השם' משמע שעשה לו הקב"ה טובה שלמה לאחר 
עתר לבקשתו והפצרתו, ולא שהסכים תיכף לקבל תפילתו. נשהפציר, 

מה וצ"ע שהרי הקב"ה הבטיח 'כי ביצחק יקרא לך זרע'? ואמר רבי של
ברהם 'תיקבר להגרי"ח שלדעתו התשובה היא כך, כיון שהקב"ה בישר לא

ם קודם שניחת יהודי כל ימי חייו, ולכן הסתלק ה' לו נבשיבה טובה' שיהיה 
שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, א"כ כשאין יצחק מתפלל זמנו 

בן מאה ששים וחמש, ינו ומעתיר בבקשה, היה מוליד כשהיה אברהם אב
. אך כיון שהעתיר בתפילה כשהיה אברהם בן ק"ס שנהק"פ  פניל שנהט"ו 

ים. ממילא נה יצטרך להסתלק מוקדם בחמש שנמצא שלאחר ט"ו שנ
 עתר לבקשתו'. נכתוב '

ותו נ, אמר תיכף הגרי"ח  בגאוולאחר שהשלים רבי שלמה את דברי
 ים'. נ'ויעתר לו הויה' בגימ' 'חמש ש

אהרן קוטלר [היום היארצייט] וראיתי בספרים שאמר הגאון רבי 
 שלומר דבר כזה תיכף, מוכרח להיות מדרגה של רוח הקודש.  

  
 (הגרמ"י רייזמן)

 (כה, כה) אדמוני הראשון ויצא
 מוכרח שעשו כיון) רות מגילת על בפירושו( מדובנא המגיד הקשה

 כך? על יענש מדוע דמים שופך להיות
 במזל נולד לכן המקדש, דתלעבו ומוכן והבכור, הראשון נולד עשואלא
 ויצא" הפסוק כונת וזה הקרבנות, דם והוא דם, על המורה מאדים
 בעבודה שמאס אחר אולם ,"אדמוני" נולד ראשון שהוא כיון" הראשון
 אלא מזלו פי על ידיו למלאת עוד לפניו נשאר לא אחיו ליעקב ומכרה
 כך. על יענש ולכן רוצח להיות

ויכל היה לנצלו לטוב, אלא שבחר לנצלו  דהיינו שעשו היה לו את הכח,
לרעה. וכאשר משפיעים משמים כח לידיו של האדם יכול הוא לנצלו 

 לדברים רעים ג"כ.
 שבא, אחד חסיד על מספרים הזה של ניצול הכח שלא לטובה ובעניין

 מאד סכום על הגרלה כרטיס וקנה היות ם"האדמורי מאחד ברכה לקבל
 מהרבי האיש יצא, יצליח כי בירכו והרבי, יזכה שכרטיסו ברצונו גדול

 ובא החסיד חזר. בגורל זכה ולא הצליח לא לבסוף אולם גדולה בשמחה

 מה לחסיד הרבי שאל. הצלחתו אי על ושבור עצוב אפיים בנפילת לפניו
 למסעדה ומשפחתי אני נכנסנו כי והשיב? אותך שבירכתי אחרי עשית
 הנחה לנו ועשה מסעדהה בעל בעיני חן שנשאנו וקרה, שמחה מתוך
 חבל ואמר ידו על הרבי ספק אז, בחינם כמעט הסעודה בעבור גדולה
 היתה כולה וההצלחה הברכה כי, האוצר את הפסדת בעצמך שאתה
 . פעוטים לדברים אותה שניצלת אלא לפניך מוכנה

 בנט מרדכי' ר לפני אחד בא ב,"ח" יביעו טובך" בספר מסופר זה כעין
 מרדכי' ר בירכו עתק בסכום ויזכה בגורל יעלה ושמספר שיברכו ל"זצ

 שיעשו משפחתו לבני אמר, לב וטוב שמח לביתו וכשהגיע יהיה כן שאכן
 עם גורל כעין ועשו, בגורלם יעלה הרב של ברכתו אם ליווכח נסיון בביתם

 ואכן, לזכות שעומד למספר התואם המספר גם והכניסו שונים מספרים
 זמן כשהגיע אולם, מאד עד גדלה שמחתםו בגורל המבורך המספר יצא

 הלך, בגורל המספר עלה לא כי, לתוגה שמחתם הפכה האמיתית ההגרלה
 מרדכי רבי לו ויאמר, קרהו אשר כל לו וסיפר מרדכי לרבי האיש אותו

 בביתם.      שעשו בגורל התקיימה שהברכה

 (אוצרות התורה)

 (כה, כה) אדמוני הראשון ויצא

שהוא  'ראשון' בתואר לקראו עשו את הכתוב כיבד יש להבין למה
 תואר חשוב.

 והוא. זה בתואר לגנותו הכתוב דבא ד"בס ל"כתב רבינו ה'בן איש חי', ונ
 עבד יהיה שאם ה)"נ (דף השכחה בעומר ל"ז גבישון א"מהר ש"מ ד"ע

 הארץ עם והבן ח"ת הוא אביו אשר הבן מן יותר יבחרוהו במידותיו משכיל
 תיו.במידו משכיל ואינו

 דיין חלה בקרטבא כי הערב" "מלכי של הימים דברי בספר אמרו שכך
 ובנו הקצב, בן שהוא אחד תלמיד לו היה וגם אחד בן לו והיה למות, העיר
 הדיין, שמת אחרי ולכן, הקצב, בן התלמיד כאותו ראוי היה לא הדיין של
 ובן הקצב. לאחר זמן, לא הסתדרו בן הדיין ובן הקצב, בן את תחתיו מינו

 נכון לו הדיין, ויאמר ענהו הקצב, בן שהוא באומרו הדיין זלזל בדיין החדש
משא"כ  ממני והיחס החכמה התחיל עתה אני אבל הקצב, בן שאני הוא

 כ"ע והסכלות הנקלה ואצלך התחיל באביך נשלמו והחכמה שהיחס אתה,
  ש"ע

 וניםנב חכמים קדושים היו ויצחק אברהם אבותינו הנה כאן, הענין וכן
 היה לא ודרכם, בעקבותיהם והולך וישר טוב אדם עשו היה ואם וידועים
 מפני להם שלישי נחשב היה אלא והישר הטוב בדרכם 'ראשון' נקרא
 אלא והישר הטוב בדרכם הלך לא ועשו הואיל אבל אחריהם, נגרר שהוא
 'ראשון' נקרא כן על להפך, אלא דרכם מסוג שאינו וכסלות רע לדרך פנה

 לא ה"אע יעקב כ"משא ממנו, אבותיו של והישרות החכמה חבל שנפסק
 ראשון נקרא אינו ולכן והישרה הטובה בדרכם הלך אלא מאבותיו נבדל
 והלך אחריהם נמשך כי לאבות שלישי נקרא אלא והחכמה הטוב בדרך
  בה.                              שהלכו בדרך

 (עוד יוסף חי)

 (כה, כח)בפיו  ציד כי עשו את יצחק ויאהב

כל העובר ישתומם האיך יכול עשיו לרמות איש קדוש כיצחק אבינו 
בגלל ש"ציד בפיו"? ואף לפי דברי חז"ל שהכוונה שידע לרמות כיצד 
מעשרים וכו', עדיין הקושיא במקומה עומדת  איך יכול לרמות בכמה 

 שאלות את יצחק אבינו שקיים את כל התורה כולה?! 

 ברי מאיר להרה"ק מפרעמישלאן זיע"א בשםהביא תירוץ בספר ד
הקדוש של רבי  לרבו כי הדרך, בזה ל"זצ מבראדשין פייביש' ר ק"הרה

 הלך שלא אחד בן לו' הי ל"זצ חיים' מים 'באר בעל פייבוש ה"ה הרה"ק
 את מחזיק חיים רבי היה כ"ואעפ, כמוהו צדיק בן לפני כראוי יושר בדרכי

 אשמורת ובכל, הצטרכויותיו לכל לו אגוד יקרים במלבושים במזונות בנו
 האיר דבריו פתח לעבודתו הק' ע"זי' חיים מים באר'ה קם כאשר הבוקר

  g.agedank@gmail.comבכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל: בס"„, 

  ט˙˘ע" ˙ול„ו˙פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 נא הבט עולם של רבונו ל:"בזה עולמין רבון קדם ובהתנצלות בתפלה
 אני כ"אעפ תמים בדרך הולך שאינו י"אעפ בני עם עושה אנכי כאשר
 אב אבינו הוא אתה ש"מכו ודם, בשר רק ואנכי וחסד, טוב רבלו עושה
 כן בניך עם להתנהג לפניך והגון ראוי בוודאי חסד ורב ומטיב טוב הרחמן
 ו."ק ממני ותלמד

 ברוך הקדוש לו יאמר לבא והנה הגמ' אומרת (שבת פט, ב) "לעתיד
 קדושת על ימחו עולם של רבונו לפניו, אמר לי, חטאו בניך לאברהם הוא

 רחמי דבעי אפשר בנים גידול צער ליה דהוה ליעקב ליה אימר אמר, שמך,
 קדושת על ימחו עולם של רבונו לפניו, אמר חטאו, בניך ליה אמרעלייהו,

 חטאו בניך ליצחק לו אמר עצה, בדרדקי ולא טעמא בסבי לא אמרשמך,
 לפניך שהקדימו בשעה "בניך"?! ולא "בני"? עולם, של רבונו לפניו: אמר לי,

 כמה ועוד, בניך?! ולא בני עכשיו ורי,בכ בני להם קראת לנשמע נעשה
 כולם את סובל אתה אם וכו' שנה שבעים אדם של שנותיו כמה חטאו
 הא עלי כולם לומר תמצא ואם עליך ופלגא עלי פלגא לאו ואם מוטב

וכו'" הרי שזה היה טענת יצחק להקב"ה שאע"פ  קמך נפשי קריבית
לפעול בהנהגה של שחטאו בכל זאת הם בניו. וזה מה שרצה יצחק אבינו 

אהבתו לעשיו, בכדי שברבות הימים יעמוד זה לזכות ישראל שאף ע"פ 
                                                שחטאו יגאלם הקב"ה.

 (דברי מאיר)

 (כה, לד) כלויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויא

ק ., הוא לא הסתפק רלחם ונזיד עדשיםכתוב בתורה שיעקב נתן לו 
 בנזיד עדשים. לפני שהוא נתן לו נזיד עדשים , הוא נתן לו לחם....

 למה נתן לו לחם ?! יכל היה לתת לו ישר נזיד עדשים?

יעקב אבינו חשש, שמא עשו יבוא לטעון ,  – אומרים המפרשים
 שהמכירה של הבכורה נעשתה בכפיה . 

לה יש שאלה, אם אדם כפה על מישהו למכור לו מכירה, אם המכירה ח
 או לא.

היה פעם אדם אחד, שהיה רעב מאוד... הרגיש שאם הוא לא מכניס 
 משהו לפה עכשיו, הוא מת...

 ל!ותעשה טובה, תן לי משהו לאכ –הוא ניכנס למסעדה ואומר למלצר 

 מה אתה רוצה לאכל ??? -

 מה שאפשר לעשות הכי מהר ! -

 הכי מהר זה צ'יפס ושניצל, רוצה ?? 

 כן, תביא ! -

 בינתיים לך תיטול ידיים, אני יביא לך לחם...טוב  -

נותן לו המלצר בינתיים ארבע פרוסות לחם, עם חומוס... הוא אוכל... 
 מביא לו את הצ'יפס ... שתיה... 

 אחחח, ה' יברך אותך !  -

 שקל  על הארוחה... 60אני מודה לך מאוד, ה' יברך אותי... אבל תן לי  -

 לא.. אני לא משלם ! -

 א ?!למה ל -

הלכתי למות, זה פיקוח נפש , ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה!  -
 אז אני מזכה אותך במצוה.

ֹבא רגע, לפני שאתה מזכה אותי במצוות, תבוא איתי לרב עכשיו... -
 אני אבחר לי את המצוות שאני רוצה לזכות בהן..

 כבוד הרב, הוא אכל אצלי במסעדה בשישים –הוא בא לרב ואומר לו 
 שקל, והוא לא רוצה לשלם !

 למה אתה לא רוצה לשלם ? -

כבוד הרבה, הגעתי למסעדה באפיסת כוחות, הרגשתי שאם אני לא  -
 אוכל, אני מת !

דקות הוא הביא  4ל... תוך והוא באמת בחור טוב, ביקשתי ממנו לאכ  
 לי כבר אוכל, ואכלתי !

אותך , כאילו  נכון שהלכת למות, ונכון שאם הוא הציל –אמר לו הרב 
הציל עולם מלא... גם זה בסדר, אז על הלחם ועל החומוס אתה לא 
ל ותשלם.... אבל למה אתה צריך לאכל שניצל בשביל לא למות ?! אתה יכ

 להסתפק בארבע פרוסות עם חומוס.

באותו רגע שאכלת את הפרוסות עם החומוס, אתה כבר לא מת, 
 שניצל ושתיה !צ'יפס ו -"חזרת לחיים"... אז עכשיו תשלם

כך יגיד "מה -חשש יעקב אבינו , שמא עשו אחר –אומרים המפרשים 
 לעשות... הלכתי למות... אז מכרתי לו את הבכורה ! "

תשמע, דבר ראשון תאכל לחם, שלא תגיד שאתה  –אמר לו יעקב 
הולך למות, ומכרת את זה בגלל שזה היה פיקוח נפש. תאכל לחם, תירגע, 

 י זה אני אתן לך גם עדשים.תתיישב דעתך , אחר

אז לחם נתן לו, כדי להוריד את הטענה "מדין כפיה" ... לאחר מכן, נתן 
לו גם נזיד עדשים , כדי שלא יבוא בטענה, שכפו עליו את המכירה.

 (ברוך שאמר)

 

  )כז, ד( "ועשה לי מטעמים... בעבור תברכך נפשי"

ארה"ב, וביום "ספרתי להרב על הג"ר יעקב ניימן זצ"ל שהיה פ"א ב
אחד הביאו מארחו למקום בו היה אמור להיכנס לאחד הגבירים, ר' יעקב 

 דפק על הדלת, לא ענו לו, ויצא החוצה. 

היה במקום זר בין גויים, לפתע עבר במקום ויעקב לא ידע אנגלית,  'ר
יהודי שידע קצת אידיש, סיפר לו ר' יעקב מהעניין והיהודי הכניסו לביתו 

 לו אש"ל.  בכבוד רב ויטע

לפנות ערב השיג בטלפון את היהודי אליו היה צריך ר' יעקב להכנס, 
 והביאו לשם. 

 : מה חסר לך ומה אתה צריך? (למארח שהכניסו לביתו) שאלו ר' יעקב

 והלה אמר זה כמה שנים שלא זכה עדיין לזש"ק. 

ברכו ר' יעקב: כעת חיה ולשנה הבאה תזכה לזש"ק וכך הוה, תוך שנה 
 יעה שנולד לו בן זכר.באה יד

ואמר הרב שהוא דבר פשוט, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך, וכ"ש 
תלמיד חכם, וגם משום שברכה הנובעת מחיוב הכרת הטוב יש לה כח 

 ותוקף יותר. 

וכתבתי זאת בספר למה הוצרך היה יצחק אבינו למטעמים כדי לברך 
מהכרת הטוב יש את בנו ולא בירכו בלא זה, והוא משום שברכה הנובעת 

 לה תוקף וכח אחר.

 )דרך שיחה(
 

ועשה לי  ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד:
 מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות

 ד)-(כז, ג

 יצחק אבינו אומר לעשו, שבשביל לקבל את הברכה, הוא צריך לטרוח. 
ממתי בשביל לתת ברכה  –ל את עצמו כל אחד שקורא את זה, שוא

 למישהו, צריך לאכול משהו ?
 –, שכל צדיק שאתם הולכים לקבל ממנו ברכה, אומר לכם תארו לכם

 תביא לי מנה פלאפל 
 מה זה צריך להיות ? מה על קיבה ריקה לא יוצאת ברכה ?!

 השאלה הזאת מצאתי אותה, ברבינו בחיי, בפרשת השבוע.
אם כל רצונו של יצחק  –זאת, והוא אומר הוא שואל את השאלה ה

אבינו , כדי שתשרה עליו הנבואה , הוא רצה להיות בשמחה, אז מה זה 
 הענין של למלאות את הבטן באוכל, כדי לברך ?

ומה שביקש מטעמים לשמחת הנפש,  – אני מקריא את הדברים בפנים
בדברים ולא ביקש כינור לנגן כמנהג הנביאים , מפני שהיה עתיד  לברכו 

טל השמים, ומשמני הארץ , ורוב דגן ותירוש , ועל כן רצה  –גופניים 
שתהיה סיבת השמחה , מאכל ממין הדבר שהוא רוצה לברכו בו, והינה זה 

 אמרה מה מפני –דוגמת, מה שאמרו חז"ל (מסכת ראש השנה טז, א) 
 הביאו  ה''הקב אמר הוא תבואה זמן שהפסח מפני בפסח עומר הביאו תורה

 אמרה מה ומפני שבשדות תבואה לכם שתתברך כדי בפסח עומר פניל
 אמר הוא האילן פירות זמן שעצרת מפני בעצרת הלחם שתי הביאו תורה
 האילן פירות לכם שיתברכו כדי בעצרת הלחם שתי לפני הביאו ה''הקב
 מים לפני נסכו הוא ברוך הקדוש אמר בחג מים נסכו תורה אמרה מה ומפני
 . ולמה זה ?שנה גשמי לכם כושיתבר כדי בחג

 הכל במידה כנגד מידה, כדי שתחול הברכה על אותו המין. 
אם הייתי רוצה לברך אותו, שיהיה גדול הדור..  –אמר יצחק אבינו 

הברכה הזאת לא מתאימה לעשו. בשביל לברך אותו , שיהיה גדול הדור, 
ות והברכה שאני אני לא צריך אוכל, אני יכל לברך אותו גם בלי זה... אבל הי

הולך לברך אותו, היא ברכה גופנית , אז צריך לתת, כמו כביכל אצל הקב"ה 
נסכו לי מים בחג, כדי שיתברכו גשמי שנה, אז אתה תביא לי מטעמים  –

ואברך אותך במטעמים. כך מבאר רבינו בחיי, את הענין הזה של 
 המטעמים שמבקש יצחק אבינו. 

 (ברוך שאמר)
   )כג כב, כז("  עשו ידי ידיםוה יעקב קול הקל"

 מביא בשם הרה"ק רבי נחמן קאסאבער: כיון "אוהב ישראל"בספה"ק 
 עשו, של וידיים יעקב של קול סותרות, הוכחות בשני הבחין שיצחק



 

 ג 

 הוא הקול של ההכרה אולי, וברכו עשו שהוא הכריע מדוע ועל סמך מה
 ?הברכות את לו מגיע ולא האמת

 את לו ויגנוב יצחק את ירמה שיעקב ותלאפשר חשש שעשו, ותירץ
 כדי עשו של לקולו קולו את ישנה בפקחותו שיעקב ובודאי הברכות
 את לקחת עצמו הוא כשיבוא אביו ליצחק עשו אמר לכן להטעותו
 שאני והסימן האות לך יהיה וזה יעקב של לקולו קולו את ישנההברכות

שסוכם בין עשו לפניך, ויעקב בחכמתו הבין שכנראה זה מה  באעשו
ליצחק אביו, לכן כשהגיע אל אביו לא שינה את קולו להידמות לעשיו, רק 
דיבר בקולו הטבעי ובדרך ארץ, וכיוון ששמע יצחק את קול יעקב הבין 

 שכנראה זה עשו לפי מה שסוכם ביניהם. 
, ומוסיף: ועל זה אמר יצחק בית הלויכעין רעיון זה ממש כתב בספר 

מה" ובאונקלוס פירש בחכמה, כיון שהיה זה כאילו לעשיו "בא אחיך במר
מרמה, אבל באמת לא היה רמאות שכן דיבר בקולו הטבעי וא"כ זה מרמה 

 של חכמה.          
 (אוהב ישראל)

 (כז, כח)ותירש  דגן ורב הארץ ומשמני השמים מטל האלקיםלך ויתן
 גדול כקנאי ידוע שהיה ע,"זי מבעלזא ד"המהרי ק"כ בשם ראיתי

, הקודש טהרת על להיות שצריך לבוש בעניני ובפרט ,'ה מלחמות לוחםו
 שהיה גדול נגיד איזה לפניו בא פעם והנה הגויים, ללבושי להידמות ולא

 כדי נועם, בדברי זה ענין על לו לעורר הצדיק וברצות מודרני, בלבוש לבוש
 אותו. להעליב שלא

 להיות דרכם םבע הגדולים הנגידים מדוע טעם לתת צחותבדרך אמר
 הזה" "עולם ברכות קיבל אבינו יעקב הנה אמר, וכך גויים, בלבוש לבושים
 דגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן" אבינו מיצחק
 שלא כדי עשו, בבגדי לבוש היה הוא אלו ברכות קיבל , וכאשר"ותירוש
 הגדול נהב עשו בגדי את רבקה ותקח) "טו, כז( שכתוב וכמו, אביו יכירו

 שיעקב ומכיון" הקטן בנה יעקב את ותלבש בבית אתה אשר החמודות
 גרם זה הנה עשו, בבגדי לבוש בהיותו ז"העוה ברכות את קיבל אבינו

 בלבוש לפעמים לבושים הם אף אלו, לברכות שזכו הגדולים שהעשירים
  ד.                      "עכ עשו, של ללבושו שדומה

 (זאת התורה)
 (כז, לג)  יצחק חרדה גדלה עד מאד" "ויחרד

למה חרד יצחק, אמר: שמא עוון יש בי, שברכתי קטן לפני גדול ושניתי 
סדר היחס. התחיל עשו מצוח: "הכי יקרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמים". 
אמר לו אביו: מה עשה לך? אמר לו: "את בכרתי לקח, והנה עתה לקח 

מא עברתי את שורת הדין. עכשיו ברכתי". אמר: בכך הייתי מצר וחרד, ש
 לבכור ברכתי, "גם ברוך יהיה" (רש"י בראשית כז, לו).

 -מי מסוגל להבין את עשו 
בא מן השדה והוא עיף, וחומד את נזיד העדשים. כשהוא מתבקש 
לשלם תמורתו בבכורה, החל לחרף ולגדף את העבודה שבבכורים 

התמים, שמחשיב את (בראשית רבה סג, יג), וצחק צחוק גדול על אחיו 
 -הבכורה ומוכן לתת תמורתה נזיד עדשים (שם, יד) 

וכעת, שיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות, 
 -מתמרמר הוא על 'רמאותו'...   אבל כזה הוא הטבע האנושי 

 שמעתי מעשה בדיין ירא שמים, אבל ממה חיים. ייקח שוחד.
ייחד את הנעל הימנית,  נוי. לתובעיאבל אסור, החליט לקחת בש

 ולנתבע את הנעל השמאלית.
לפני הדיון היה מחליף את נעליו בנעלים שבחדר המבוא, לראות באיזו 

 מהן טמנו תכריך שטרות. ואם בשתיהן, איזו מפריעה יותר להליכה.
יום אחד תחב רגליו, והימנית בקושי נכנסה. מצא סמוכין למכביר 

גרסת הנתבע. לאשרו, מעולם לא להצדיק את התביעה, ופרכות לכתות 
 נכשל, תמיד נתן הצד הצודק את השוחד.

יצא התובע וכל תאותו בידו, והדיין צלע החוצה וחלץ את החפיסה 
 מנעלו, והנה היא תכריך נירות בעלמא.

 "איזו שחיתות", רטן. "איזו רמאות!" אין אמון בבני אדם...
שוחד, ומעייניו  זהו שאמרו, שאין האדם רואה נגעי עצמו. הוא נוטל

 ברמאות הזולת...      
 (והגדת)                                                                               

 (כז, לה) ברכתך ויקח במרמה אחיך בא ויאמר
 מה י"עפ) לג פרק" מוסר שבט" לבעל" (אליהו מנחת" בספר ביאר
 היה עזים גדיי שני וכי" עזים גדיי שני משם לי וקח" הפסוק על י"רש שכתב
 עשה והאחד לפסחו הקריב האחד, היה פסח אלא, יצחק של מאכלו

.ל"עכא"דרמפרקימטעמים
, האכילה אחר אפיקומן ליצחק נתן שיעקב חכם זקן מפי ששמע ומביא

) 287" (אפיקומן" גימטריא" במרמה" "במרמה אחיך בא" הפסוק כונת וזהו

 שכבר מאחר עשו של מצידו מכן לאחר לטעום וכלי שלא בזה יעקב וכוונת
 אפיקומן.  אחר לאכול ואסור אפיקומן אכל

 (אוצרות התורה)                             
 (כז, מא)יקרבו ימי אבל אבי 

 אבלים שני בין מחלוקת בריסק של המדרש בבית פרצה אחד יום
 והגיעו... כרגיל התיבה לפני לעבור רצה מהם אחד שכל" קדיש אומרי"

 יושה 'רבי המדרש לבית הגיע בינתיים, דם וזוב מכות כדי עד הדברים
בשניהם,  נזף המריבה פרצה מה בשל ובשמעו הנעשה את ובראותו בער',
 : ואמר, הקהל אל בער יושה רבי פנה עכשיו הנה

 יעקב את ואהרגה אבי אבל ימי יקרבו, "הפסוק של פשוטו לי מחוור
 הדבר את לדחות צריך עשו היה מה מפני, הדבר המוקש הרי לכאורה" אחי
 בו יעקב עם חשבונו את לסדר כעשו ברנש יכול לא וכי? כך כל רבים ימים

 את מעשרין היאך" אביו את ששאל בשאלותיו עשו כידוע אלא? במקום
 בחר כביכול, ולפיכך שמים ירא של פנים הזמן כל עשו העמיד" התבן
 בהם לפתוח ביותר הטובים מיםהי שהם" אבי אבל ימי" של בימים

 ולומר העמוד לפני להתפלל, התיבה לפני התפילה על, למשל, במחלוקת
 התיבה, לפני לעבור ירצה ועשו התיבה, לפני לעבור ירצה יעקב קדיש.
 במבוכה צדדים, ויווצרו שני ידים להרמת לצעקות לתגרה מקום ויהיה
 אביו את לזכות שרצה עשו את שיצדיקו כאלה עוד ויהיו יעקב יהרג הזאת
 כדי ביותר הנוחה ההזדמנות זאת... מצוה אחרי ורדף הבא בעולם

 אח... על ולהתנפל להתחשבן
שעשיו עשה חשבון שאם יהרוג את יעקב  בדרך צחות העולם אומרים

כעת, יצטרך לומר קדיש בנפרד על יעקב ולאחמ"כ כשאביו ימות יצטרך 
בל אביו ולומר קדיש על לומר עוד פעם קדיש, לכן העדיף לחכות לא

 שתיהם בבת אחת...
 

אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב 
 (כו, כט)ה' ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך 

עשינו עמך רק  מה פירוש הדבר, שגוי אומר לך: " – נשאלת השאלה
 " ?טוב ונשלחך בשלום 

בלי מכות,  –לום פירוש הדבר, אומר לך הגוי: "אם שחררתי אותך בש
 תגיד תודה!" 

משל למה הדבר דומה ? לאריה שאכל ופתאום נתקעה לו עצם בגרון 
 לא לבלוע ולא להקיא  –לא יכול  –

"מי  –'מלך החיות' עומד באמצע היער עם עצם בגרון, וקורא לכולם 
 יכול להושיע אותי"

באו החיות ולא הצליחו להוציא את העצם. אמרו לו: "תשמע, ביער 
ישנה חיה ושמה שלדג. לחיה הזאת יש מקור ארוך, שבעזרתו הוא יכול 

 חוץ ממנו, אף אחד לא יצליח!" –להוציא לך את העצם 

 תקראו לו מיד!" –אמר להם האריה: "בסדר 

אמר להם השלדג:  –רצו החיות את השלדג וסיפרו לו את המעשה 
צם בגרון "להכניס את המקור שלי לתוך הלוע של האריה?! שייחנק עם הע

 הרי ברגע שאכניס את המקור, הוא מיד יטרוף אותי!" –

אם הוא הבטיח  –אמרו לו החיות: "תקשיב, מילה של אריה זו מילה 
 אז הוא לא יעשה לך כלום!" –שלא יעשה לך כלום 

בכל זאת אני מסכן את  –"בסדר. אבל מה עם איזשהו בונוס על העמל 
 עצמי?" 

 –תקבל בונוס!"  –הוציא לו את העצם אמרו לו החיות: "אם תצליח ל
הלך השלדג, והצליח להוציא את העצם מלוע האריה; נעמד השלדג מול 

 האריה ואמר לו: "הנה העצם! מה עם... הבונוס ???"

אמר לו האריה: "בונוס?! לך תספר לכולם שהיית בפה שלי, ויצאת 
 בשלום!"

 אמר לו: "אותו הדבר היה עם אבימלך, שבא לכרות ברית עם יצחק ו
"תספר לכולם שיצאת מכאן –" ונשלחך בשלום רק טובעשינו עמך 

 זה הבונוס הגדול ביותר שאנחנו יכולים לתת לך!" –בשלום 

 (ברוך שאמר)

אחותאברהםבןישמעאלבתמחלתאתויקחישמעאלאלעשווילך
 (כח, ט) לאשה לו נשיו על נביות



 

ד 

 על מרשעת ל"ר( ורשעת על רשעה הוסיף - נשיו "על י"כתב רש
 הראשונות". את גירש שלא) ל"וק כבר לו שהיו מרשעיות

למה הדבר דומה? היה אחד שהגיע אל הרופא להיבדק, אמר לו הרופא 
שלפי תוצאות בדיקות הדם, חייב הוא להתחיל בדיאטה כבר מהיום, ואם 
לא הרי שהוא בסכנת חיים. שואל אותו אחד את הרופא מה עלי לעשות 

אומר לו הרופא, הנה אכין לך תפריט מסודר, לארוחות בוקר בשביל זה? 
צהריים וערב, בבוקר תאכל שתי פרוסות של לחם מקמח מלא עם כך וכך 
ירקות, בצהריים מנה אחת של עוף עם תוספת אחת בלבד ובערב ג"כ שתי 

 פרוסות של לחם מקמח מלא עם קצת גבינה, וירקות ללא הגבלה.

רים. כשעמד בפתח לצאת מן החדר, שמע אותו אדם, ורשם את הדב
שאל את הרופא, "רק דבר אחד אני רוצה לדעת, את התפריט שהכנת לי, 

 לאכול לפני הארוחה או אחרי הארוחה?"...

כך גם עשיו, שהיו לו כבר כמה רשעיות, הלך ונשא את מחלת בת 
 ישמעאל כי אביו מקפיד שינשאו דוקא למשפחה זו...

 (ציוני תורה)                                              

 

 מאוצרות המגידים  
 (כה, כב) ויתרוצצו הבנים בקרבה

רבותנו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה עוברת על פתחי  –'ויתרוצצו' 
תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי ע"א עשו 

 רש"י –מפרכס לצאת" 

ם היו עשו ויעקב שונים מבואר בדברי חז"ל אלו, שכבר בבטן אמ
בתכונותיהם. השאלה היא, אפוא, מה הטענה על עשו שיצא רשע, והלא 

 כך היו תכונותיו הטבעיות?

אמנם, יסוד גדול עלינו לדעת. כל אדם מוצא את עצמו לפעמים במצב 
רוחני קשה. הוא מתקומם: 'זה לא הוגן'!... אך עליו לדעת ששום מצב מצד 

לא בהכרח הוא רע. רק האדם קובע אם המצב עצמו לא בהכרח הוא טוב ו
 טוב או לא טוב.

למשל, אדם שיש לו ראש סתום. הזכרון לא עובד, כח המחשבה לא 
עובד. האם זו ברכה או קללה? תלוי מה אדם עושה עם אותו ראש. אם 
הוא עמל ומתייגע שוב ושוב להבין כמה שורות בגמרא, עד שבסוף זוכה 

הרי שעליו להודות ולהלל לבוראו על  –יה להגיע להבנת הסוגיא על בור
שעשאו חסר כשרון, ויחד עם זאת מתמיד, דבוק בה', וזיכהו לקבל על 

 עצמו עול תורה ומצוות כראוי.

אך אם הוא אינו מנסה לעמול בתורה, אלא מחליט: היות והלימוד 
כלפיו  –קשה עלי, הרי שאין לי סיכוי להצליח, וממילא מתייאש מראש 

זו קללה. אבל הראש הסתום מצד עצמו אינו לא ברכה ולא  הראש הסתום
 קללה. האדם הוא זה שקובע מה לעשות עם אותו ראש וכיצד לנצלו.

דוגמא נוספת: אדם שחי בתוך חברה לא טובה, מתגורר באיזור חילוני 
וכדומה. האם זו ברכה או קללה? ראינו יהודים שחיו בשכנות לא טובה, 

חו להיות גדולי עולם ממש. זאת משום ששמרו ודוקא בזכות זה בניהם צמ
עליהם ולמדו איתם כל הזמן, וכתוצאה מההשקעה המרובה הילדים הללו 
יצאו פרחים. לעומת זאת יהודי אחר שחי בין שכנים לא טובים, ילדיו 

 מסתובבים ברחובות, וכמה מהם התקלקלו.

ה גם כאן התשוב –אם כן, כשנשאל האם לא טובה זו ברכה או קללה? 
 תהיה: תלוי באדם עצמו, מה הוא עושה במצב שאיליו נקלע.

יש הטוען לפני הקב"ה: בורא כל עולמים, מה פתאום שמת אותי בדור 
כזה? אילו היית שם אותי בשנת ת"ק בדורו של הגאון מוילנא, והייתי שכן 

 הכל היה נראה אחרת. –שלו דלת מול דלת 

וילנא מאשר להיוולד מי אמר שיותר טוב להיוולד בשכנות לגאון מ
באיזושהי עיירה שכוחה בדורנו? אולי כן ואולי לא, תלוי מה עושים עם זה. 
אם יוצא ממנו יהודי תלמיד חכם חשוב, זו הברכה הגדולה ביותר שיכול 

 היה לקבל מהבורא יתברך.

יסוד זה מרומז באופן נפלא ומופלג בדברי חז"ל (נדה טז, ב) שאמרו, 
זר עליו מה יהיה; חכם או טיפש, גיבור או חלש, שכשאדם נברא, הקב"ה גו

 זה הקב"ה לא קובע! –עשיר או עני, אבל צדיק או רשע 

תמה האדם: מה פירוש הקב"ה לא קובע? הרי אם אני עני, טיפש 
וחלש, מסתבר שגם אהיה רשע!... זו טעות! אדם יכול לקחת את 

צמו הטיפשות שלו, את העניות שלו ואת החלישות שלו, ולעשות מע
 צדיק גדול יותר ממה שהיה יכול להיות אילו היה חכם, עשיר וגיבור!

לפי זה תתיישב הקושיה שהקשנו בעניין יעקב ועשו, שאם כבר בבטן 
אמם הייתה ליעקב משיכה לבית המדרש ולעשו הייתה משיכה לבית 

 זרה, היכן הצדק?-עבודה

וקא התשובה היא: נכון, כל אחד מהם התחיל מנקודה אחרת, אבל ד
עשו עם התכונות השליליות שלו היה יכול להתעלות פי כמה וכמה, ואילו 
ליעקב, דווקא אותו כח של קדושה עלול היה להיות לו לרועץ, כי אדם 
אחר במקומו, בדרגה שלו, כשהיה נכנס לבית שם ועבר, לא הייתה לו כלל 

עשרה שנה ברציפות, בלי שינה, שהרי הוא -סיבה להתאמץ ללמוד ארבע
ון, הוא יעקב אבינו! מה יש אם יישן מעט? הרי הוא כבר יודע את כל גא

 התורה, אותה למד מיצחק אביו!

אבל לא! יעקב אבינו קבע לעצמו את מצבו. הוא עמל בתורה וצמח 
 להיות אחד מהאבות הקדושים, עמוד התורה!

אין שום דבר שקובע לאדם אם יהיה רע או טוב. רק האדם עצמו בכח 
 לטוב ולמוטב. –ת מדרגתו ואת הצלחתו מעשיו קובע א

 (תפארת שמשון)

 

 

 (כז, ד)  ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי

 מרק משכין שלום

שכיח אודות 'מטעמים אשר אהב', מובא על רבי -מעשה מאוד בלתי
 שמואל קובלסקי זצ"ל, בספר "אנא עבדא":

לאחר השיעור שמסר ב"בית דוד", היה  –כך סיפר אחיו  –בכל יום 
ולה לבקר אצל אמו, לקיים מצות כיבוד הורים, לשמח אותה. אמו היתה ע

שואלת שואלת באופן קבוע: "האם אכלת ארוחת בוקר?" והוא היה עונה 
באופן קבוע בחיוב, כי ידע שיקשה עליה להכין ארוחה, והוא לא רצה 
להכביד עליה, למרות שהיתה עושה זאת בשמחה. זה לא היה שקר, מפני 

הו לפני השיעור, ואת ה'משהו' הזה ניתן היה להחשיב שהוא טעם מש
בשעת הדחק כארוחת בוקר. הוא היה יושב אפוא בבית אמו, שותה רק 

 כוס תה, משוחח אתה, מנסה לשמח אותה, ושב הביתה.

כאשר הגיע הביתה, היתה רעייתו שואלת, האם אכל כבר ארוחת 
אליה הבן רעב,  מגיע –בוקר. הוא השיב בחיוב, כי חשש לכבודה של אמו 

 והיא לא מכינה לו אוכל?!

רבי שמואל צבי קובלסקי תמיד 'כבר אכל', ותמיד נותר ללא אוכל עד 
 הצהריים...

ככלל, הוא נהג לאכול מעט מאוד, לא פינק את גופו, לא היה להוט אחר 
 אוכל, ובכלל לא התייחס לאוכל ולא שיבח מעדן.

 היה.רק מאכל אחד יצא מן הכלל הזה, עקב מעשה ש

פעם אחת, בהיותו תלמיד ישיבה, הגיע הביתה לבקר ביום שישי. אמו 
הגישה לו מרק ירקות סמיך. "נו איך המרק?" היא התעניינה, והבחור יצא 

 מגדרו לשבח את המרק שהכינה.

נהרו פניה של האם, ומאז,  –סוף יש מאכל שהוא אוהב!" -"או, סוף
רו את המרק שכה אהוב בכל פעם שידעה שהוא עומד להגיע, הכינה עבו

 עליו.

לעתיד את האם, אלו מאכלים הוא אוהב. -לפני שנישא, שאלה הכלה
"שמואל צבי מעולם לא הביע דעה על אוכל, הוא אינו להוט אחר שום 

שמחה האם לשתף את  –מאכל, אבל מאכל אחד אני יודעת שהוא אוהב" 
אני "פעם הוא שיבח את מרק הירקות הסמיך שהכנתי, ומאז  –הכלה 

מקפידה להכין אותו תמיד. הוא אוכל את המנה שאני מגישה, עד תומה, 
 ואני מגישה לו עוד תוספת".

מדה את הכלה, מלאת הרצון הטוב, את אופן הכנת המרק הזה, האם לי
והיא, אכן, הכינה אותו שוב ושוב לפי המתכון שקיבלה. רבי שמואל צבי 

 אכל את המרק, הודה לה על מאמציה, ואף קיבל בתודה תוספת.

במשך כל חייו הוא לא הביע דעה על אוכל. הרבנית לא ידעה אלו 
רצויים. הוא פשוט לא התייחס לאוכל.  מאכלים חביבים עליה ואלו אינם

המרק הזה. לדעתה, טעמו של –רק על מאכל אחד היה ידוע שערב לחיכו 
 המרק היה ממש נורא, אבל על טעם וריח אין, כידוע, להתווכח.



 

ה 

לאחר פטירתו לחיי עול, הגיע מכתב תנחומים מחבר ותיק, שהתגורר 
ח את תנחומיו בארץ אחרת. הוא שמע את הבשורה המרה, ומיהר לשלו

 בכתב.

"הוא הציל את חיי הנישואין שלי"... כתב החבר במכתבו. בינו לבין 
רעייתו התגלעו חילוקי דעות על עניינים שבטעם וריח. היא בישלה בסגנון 
מסוים, והוא העדיף סגנון בישול אחר. היא הכינה מטעמים, לדעתה, והוא 

 סלד מהם.

רו את המעשה שהיה: כאשר שמע על כך הרב קובלסקי, סיפר לחב
כאשר הייתי בחור ישיבה, הגעתי ביום שישי אחד לבקר אצל אמי, והיא 
הגישה לי מרק ירקות סמיך. טעמתי, וכמעט נתקע האוכל בגרוני. טעמו 
היה נורא בעיני. אמי עמדה לידי, ובקשה לדעת, האם ערב התבשיל לחיכי. 

אינני אוהב את וכי מה יכולתי לומר? כלום יכולתי לצער אותה, לומר ש
המרק כלל וכלל, וכל טרחתה היתה לשוא?! הודיתי לה, אפוא, על המרק 
ושבחתי את טעמו. היא שמחה מאוד, ומזגה, לצערי, תוספת לצלחתי. 
אכלתי גם את התוספת, כדי לא לצער אותה. זה ממש לא היה קל, חששתי 

תי שאני עומד להקיא, אבל כאשר ראיתי את עיניה המאירות משמחה, יגע
 שהמאמץ היה כדאי.

הבעיה היתה, שמאותו יום, בכל פעם שידעה אימי, שאני עומד להגיע, 
היא הכינה ברוב מסירות, את המרק הזה... ואני הייתי כמעט נחנק, ומודה 

 לה על המאמצים ועל הטרחה.

לא חשבתי שלאחר נישואי הבעיה תימשך, אך... כלתי שמעה מאמי, 
יה. כיון שהיא אשה טובה, רצתה שזהו המאכל היחיד ששבחתי בפנ

לעשות את רצוני, ואני לא רציתי לאכזב אותה. אכלתי את המרק הנורא, 
הודיתי, וקבלתי תוספת, שגם עליה הודיתי. נו, ואתה מתווכח עם אשתך 

 על הבדלי טעמים?!

"לא שמעה ממני אשתי מילת בקורת על  –סיפר החבר  –"מאותו יום" 
מן מה לאחר מכן, היא החלה להכין מאכלים האוכל, רק שבחים ותודות. ז

שערבו לחיכי מאוד, ושוב לא התווכחנו לא על הבדלי טעמים ולא על 
 זוטות אחרות. השלום והשלוה שבו לאוהלנו.

הרבנית קראה את המכתב, ולא ידעה את נפשה מצער. מדוע?! מדוע 
הוא לא סיפר על כך?!והרי היא את המרק הזה לא סבלה מעולם, הילדים 
סלדו ממנו ולא הסכימו לטעום. היא הכינה במיוחד עבורו, כדי שישמח, 
 והוא כמעט נחנק, והודה לה מקרב לב. מדוע הוא שתק, ולא אמר מילה?!

 אבל היא ידעה את התשובה, והתשובה גדולה ועמוקה...

 (ומתוק האור)

 

 מה חשבו יצחק ורבקה

ומאכיל את יצחק  "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו", שהיה מביא ציד
(רש"י, מהתרגום), "ורבקה אהבת את יעקב" (בראשית כה, כח). וכי זו 
הסיבה שבגינה היה יצחק אבינו, אמוד היראה, "פחד יצחק" (בראשית לא, 
מב), אוהב את עשו, שהיה "איש שדה", אדם בטל (רש"י), ש"יוצא וגוזל 

ד בתי עבודה וחומס והיו בני אדם מאררים אותו" (תנחומא תצא ד), פוק
זרה (בראשית רבה סג, י), וידע יצחק שאין שם שמים שגור בפיו (רש"י 
בראשית כז, כא). ואהבו משום שאכל מצידו. ולא זו בלבד, אלא שבקש 

 לתת לו את הברכות? אתמהה!

אלא מאי, יצחק אבינו ראה שעשו מפרנסו בכזו מסירות, והבין 
ם אלו, את עשו ואת יעקב, שמשום כך העניק לו הקדוש ברוך הוא שני בני

ולפיכך עשו הבכור. כי "אם אין קמח, אין תורה" (אבות פ"ג מי"ז), וכל 
תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגררת עוון (אבות פ"ב מ"ב). הבין 
יצחק אבינו שזו חלוקת התפקידים בין עשו ליעקב, עשו ממונה על 

", אהלי שם ה"מלאכה" ואחראי ל"קמח", ויעקב "איש תם ישב אהלים
ועבר, אהלי תורה ותפילה, מתעלה ברוחניות ומקרין על אחיו, כעין 

 שותפות יששכר וזבולון.

וכשם שזבולון העושה פרקמטיא ומסחר עבור יששכר העוסק בתורה 
יד) ומשה (דברים לג, יח), -מוזכר ראשונה בברכות יעקב (בראשית מט, יג

ביקש לתת ברכות יבול כקדימת הקמח לתורה, כך קודם עשו ליעקב. לכן 
ושפע גשמי לעשו, כפי שעם ישראל מחזיק מיבולו המבורך של בני שבט 
לוי המקדישים עצמם לתורה ולעבודת ה' ומקרינים רוחניות למחזיקיהם: 

 "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל (דברים לג, י).

אם כן, מדוע התנגדה רבקה, וממרום הודיעוה בנבואה שיעקב הוא 
 ת הברכות, ולא יהיה סמוך על שלחן עשו?שיטול א

 שתי סיבות לכך.

האחת, שהרב מפוניבז' זצ"ל אמר לי פעמים רבות, בבאור דברי הגמרא 
(יומא עא ע"א): "הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי 
חכמים יין". מהו: "ימלא גרונם", וכי החכמים יפתחו פיהם, והמנסך יצוק 

 -שלא! אלא מאי  לגרונם? ודאי

הענין כך הוא: הקדוש ברוך הוא קוצב לעשיר פרנסתו, ומוסיף לו גם 
עבור תלמידי החכמים. ואז, ראשית כל חי העשיר בפזרנות, ומוציא את 
כספו ואת הכסף המופקד אצלו. וכשנותן כבר למשולח של הישיבה, לוקח 

 כמים...המשולח את האחוזים שלו, ומה מגיע כבר לגרונם של תלמידי הח

לפיכך, אמר לי הרב מפוניבז', מכתת הוא רגליו בעצמו, למרות זקנתו 
וחולשתו. כי בנועם שפתיו פותח הוא את לב הנדיבים לתת יותר, את כל 
החלק המופקד אצלם, וכולו קודש לישיבה! וזהו שאמרו: "ימלא גרונם", 

 שיתן להם את הסכום במלואו!

רנסת יעקב, יגווע יעקב חששה רבקה שאם עשו יהיה הממונה על פ
 ברעב...

ודבר שני, אמר לי הרב מפוניבז' זצ"ל, מטרה נוספת לי בנדודי: לזכות 
יהודים במצות החזקת התורה. רצון זה הוא הנותן לי את הכח לשאת את 

 הקשיים והבזיונות שהם מנת חלקי.

פר: נקשתי בדלת ביתו של עשיר מופלג. פתח את הדלת ואמר: יוס
שולחים", וטרק את הדלת. זהו, פטור אני. נסיתי לזכותו, "איני נותן למ

וסרב. אבל עקפתי את הבית ודפקתי על דלת המשרתים. המשרתת 
פתחה, ראתה זקן לבן, והניחה לי להכנס. היית צריך לראות את פני בעל 
הבית! התבוננתי סביב, וראיתי תמונה ממוסגרת של יהודי חרדי וזקנו יורד 

זה, וענה: "זה סבי". התענייתי והתרכך. ספר על  על מדותיו. שאלתי מי
ארחותיו וצדקתו. אמרתי: "תמונה כזו, מן הדין שתפאר חדר בישיבה, 

 שהתלמידים יראו וילכו בארחותיו!" נענה, ותרם חדר בישיבה!

 כסבורים אתם שהחדר לא היה נבנה בלעדיו? אבל הוא שזכה!

 ורבקה ידעה שלעשו אין זכויות להחזיק את יעקב!

ופעם חזר הרב מפוניבז' ממסע מתיש למען הישיבה, ואמר לי: "בוא 
 וראה מעשה אלקינו, השגחה פרטית!"

הבנתי שחוה הצלחה מיוחדת. וספר: הייתי בארצות הברית, ושמעתי 
על פלוני יהודי מיליונר, המבקש להנציח את שמו במבנה צבור רב רושם 

ניבז' עומדת על תילה. בארץ הקודש. חשבתי לעצמי, ברוך השם, ישיבת פו
אבל נתרום אותו להציב יד ושם לישיבה נוספת שנכחדה בשואה הנוראה. 

 -ישיבת גרודנא, או רמיילס, או קוברין, או ברנוביץ', לא חסר 

הכלל, טרחתי ונסיתי בלי סוף, וכל העת היו דחיות מדחיות שונות, 
תי, ממש מניעות ממרום. פה יצא ופה נסע, פה חלה ופה נפש. התיאש

לתי, וברוך השם עלה בידי. כשעליתי למטוס לשוב ווהתרמתי גבירים כיכ
ארצה, מי יושב לידי, במושב הצמוד, אם לא אותו יהודי! באמת יהודי חם 
בעל לב נפלא. שוחחנו בלבביות והצגתי את מרכלתי, לזכותו בשני 

 העולמות.

 ואמר לי: "חבל שהרב אחר בשבוע. כבר תרמתי אצטדיון ביפו שישא
 את שמי, אצטדיון בלומפילד"...

 אי , מעשה אלקינו!

 -לא היו לו זכויות, לא נמצא ראוי! 

אילו היה זוכה, ובונה היכל לתורה, כמה מצוות היו מתווספות לו מדי 
 שנה בשנה, ומדי חודש בחדשו. מדי שבוע ויום, ובכל שעה ושעה!

 משלא זכה, כמה חלול שבת רחמנא לצלן יזקף לחובתו...

ן זה, שאל הגאון רבי דוד גריינימן זצ"ל אל דודו, מרן ה"חזון איש" ובעני
זצ"ל: אני נוסע לארצות הברית לאסוף כספים עבור כולל חזון איש, 

וכי מחר יהיו עשירים  -ויהודים רבים עונים לי: "תבוא מחר". איני מבין 
 יותר? אני כבר כאן, מדוע לא יתנו?!

 ה.חבל שלא שאל אותי, יש לי נסיון בז

מה שקרה הוא, שהיתה פה תקלה. קרתה טעות ופתחו בפניו את 
 הדלת. באמת, שלא בכוונה. אבל מחר ידעו לענות שאינו בבית...

וכמעשה שהיה. פעם ישבו שלושה יהודים: רופא, ונדיב, וסוחר 
 מצליח. התגלגלה השיחה, ותהו מה יאמרו עליהם לאחר פטירתם.



 

 ו 

רפאתי, ולכמה עזרתי. איך כתתי אמר הרופא: "ודאי יספרו כמה חולים 
 רגלי, ולעתים לא גביתי תשלום, אפילו רכשתי את התרופות".

"אני יכול להעיד על כך", אישר הנדיב, "אבל מובן שבהספד יפריזו 
 -מעט. עלי, דומני, יספרו על הלב הפתוח והיד הרחבה" 

"שמענו על כך", אמר השלישי, "אבל מובן שבהספד יפריזו יותר. 
פלא: בחייכם מספרים עליכם את האמת, במידה. וכשאתם עולים הפלא ו

לעולם האמת יפריזו עליכם בשקרים. אני, בעולם השקר חי בשקר, אבל 
 בעלותי לעולם האמת יאמרו עלי את האמת!"

 "הכיצד?" תמהו.

ואמר: "כל משולח וגבאי צדקה שבא לביתי, אומרים לו: הוא איננו. וזה 
 אמרו: הוא איננו, וזו תהיה אמת לאמיתה"...שקר, כמובן. אבל כשאמות י

 מכל מקום, לא זו היתה תשובתו של ה"חזון איש".

 היודעים אתה מה ענה?

שאותו יהודי נצרך לזכויות של עוד קריאת שמע ערבית ושחרית ולעוד 
 שלוש תפילות, כדי לזכות להחזיק תורה.

 (והגדת)

 

 האריה המדבר

צ"ל, שכמעט כל הענשים הכבדים שמעתי מהגאון רבי יחזקאל סרנא ז
 נתכו על מעשה אחד! נקצבו בגין טעות אחת!

אדם הראשון גורש מגן העדן ונקנסה עליו מיתה, ונדון לעבודת פרך, 
 בשל חטא אחד: "מצוה קלה צויתיו, ועבר עליה" (שבת נה ע"ב).

כששאלו נדרים לב ע"א) מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו 
ועשר שנים, נחלקו רבותינו איזו משלוש סיבות גרמה.  למצרים מאתים

 אבל ודאי להם שאחת מהן, ולא שלשתן!

ראובן בכור ישראל איבד בכורה כהונה ומלכות, בגין תביעה אחת. 
שלא לדבר על כך שהיתה זו תביעה כה דקה עד שכל האומר שראובן חטא 

 אינו אלא טועה (שבת נה).

כב ע"ב).  חטא העגל, אחד. מי  שאול באחת, והודח מהמלוכה (יומא
 מריבה אחד.

 מדוע?

 נסביר, נספר ספור:

בחור חפש עבודה. עיין בעתון, במדור "דרושים". מודעה צדה את עינו: 
"עבודה זמנית קלה ומכניסה, לא נדרש נסיון קודם". ינסה. התקשר, 
והוזמן לכתובת בפתח תקוה. נסע, ונוכח שאלו משרדי גן החיות. תמה, 

תקבל במאור פנים. "תראה", אומר לו מנהל גן החיות, "הארי ועלה. ה
התפגר. אי אפשר לנהל גן חיות בלי מלך החיות. הזמנו צמד אריות 
מטנזניה. עד שיגיע, נסתפק בתחליף. פשטנו את עור האריה, נקינו, אל 

 תדאג. התקנו רוכסן. תבוא מחר בשבע, שעה לפני הפתיחה".

 .הבין מדוע לא נדרש נסיון קודם

 "מה עלי לעשות", שאל.

את  ער"מאומה. כתבנו שהעבודה קלה. האריה עצל. מפעם לפעם תפ
הלוע ותפהק. בכל חצי תשאג. זה הכל. הגן נסגר בארבע. בחמש, מוציאים 

 אותך מהגוב".

הסכים ליום יומיים נסיון. הגיע בשבע ועטה את הפרווה. חש מסורבל 
הרכב ודהרו עמו במשעולי  כל כך, הבטיחוהו שיתרגל מהר. הטעינוהו על

פנימה. הפתח נסגר  פתח הגוב והוא נדחףגן החיות. בקול נקישה מתכתי נ
 -בנקישה והרכב עזב את המקום. התמקם על ארבעותיו ונער את הפרווה 

 והנה הלביאה לקראתו, צועדת מעדנות.

שותק מאימה. גרר עצמו אחורנית, ונחסם במוטות הכלוב. הלביאה 
אותו בעיניה הצהובות. לא ארוחה משביעה, אבל מנה  עצרה מולו, אמדה

 ראשונה.

 -קולו רעד: "שמע ישראל" 

"ה' אלקינו ה' אחד", ענתה בקול גברי. אח, "לא ילבש". "התעודד", 
אמרה לו 'הלביאה', "עוד מעט יבואו המבקרים, עלינו להניח את דעתם". 

, לא רע נשאה ראשה והשמיעה שאגה מקפיאת דם. 'האריה' נסה לחקותו

עבור פעם הראשונה טוב, בחברותא זה נסבל. בכל פעם השתפרו 
 השאגות, התחרו ביניהם בעצמתן. אולי יקבלו תוספת מאמץ לשכרם.

ברבע לארבע התפרץ אדם למשרדו של מנהל גן החיות, ואחריו שובל 
של שלושה זאטוטים. בפרצוף סמוק קרא: "לא אעבור על כך לסדר היום! 

, את כל המדינה אבעיר! אתם מתעתעים בקהל, את העיתונות אערב
 מציגים מצג שוא!"

 "הרגע", בקש המנהל, "מה הענין?"

"להרגע, איך אפשר להרגע?! הילדים רצו לגן החיות, רוצים לראות 
אריה. התארגנו, והגענו. שלמתי, הנה הכרטיסים, והתחלנו בסיור. אמרתי: 

הראיתי להם את הקופים  הנה היפופוטם, הנה הפיל, והם: "היכן האריות".
והקופיפים, את הג'ירף והזברה, והם: "היכן האריות". ראינו את הדובים 
והנמרים, והם: "האריות". טוב, הולכים ומגיעים, הם הפנו לנו את הגב, ואז 
אני שומע את האריה שואל את הלביאה: "מתי מסיימים, עוד כמה זמן 

ז אני שואל אותך, כך נותר?!" והלביאה ענתה: "שקט, מישהו בא!" א
 מרמים, כך מתעתעים בצבור ששלם כסף מלא?!"

עודו מדבר, והד השאגות חדר לחדר, נשמע בברור. "הנה, שומע 
 אתה", אמר המנהל.

 זה מה שהיה עוד חזר. עיני הלה ירקו ברקים: "אינך מאמין לי אפוא?!"

"תשמע", נסה המנהל להפיס את דעתו. "בוא ונעשה עסק. אני מאמין 
אתה לי. אני יושב פה מהבוקר. בכל חצי שעה, לערך, שואגים  ןך, תאמיל

הם כזו שאגה. כל היום הם שואגים. אז פעם אחת דברו, משום כך אינם 
 אריות?!"

 אכן כן! משום כך אינם אריות!

 כי אריה אינו מדבר. נקודה.

 ואם פעם אחת דבר, אינו אריה!

אחת. ואדם חכם, אינו והנמשל, מובן. עבד ה', אינו חוטא ולו פעם 
 עושה מעשה שטות ולו פעם אחת. ובפעם אחת, מתגלה מהותו!

 -ובענין זה 

"אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא 
ששמש עשו את אביו.  -אף לא אחוז אחד!  -שמשתי אותו אחד ממאה 

אני, בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים, 
ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשו, בשעה 
שהיה משמש עת אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות! אמר: אין 
כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות!" (בראשית רבה סה, 

 טז).

ונעיר, שאביו היה עיוור, ולא ראה באלו בגדים הוא משמשו! לא עשה 
 דו!זאת אלא לכבו

קוראו אביו, ומורהו: "שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי 
ציד" (בראשית כז, ג). והיו לו בגדי החמודות, שספרו במדרש (הובא 
בפרוש הברטנורא, בראשית כז, טו) "שהן 'כתנות עור' שעשה הקדוש 
ברוך הוא לאדם הראשון, ומצוירות בהן כל החיות שבעולם, וכשהיה נוגע 

ורה היתה החיה באה לפניו ועושה בה כרצונו. ונפלו ליד נמרוד, באותה צ
וכשהרגו עשו עברו לרשותו. ועתה, כשנשלח להביא ציד, מדוע לא נטל 
עמו את הבגדים שיעזרוהו בצידו? כי האב אמר לו ליטול חציו וקשתו! 

 איזה כבוד אב!

ואמרו (בתנחומא תולדות יא): כיון שיצא עשו לצוד שלח הקדוש ברוך 
הוא עליו שטן ולא הניחו לצוד עד שיבוא יעקב ויטול את הברכות. כיצד, 
היה עשו רץ וצד צבי וקושרו ומניחו, ורץ ותופס אחר וקושרו ומניחו, 
והשטן מתירן ומבריחן, והיה עשו בא ולא היה מוצא אחד מהם. וכך עשה 

 ב' או ג' פעמים והיה מגלגל בשעות עד שבא יעקב ונטל את הברכות.

: הרי נשלח לצוד, וצד. יסתפק בצבי אחד! כמה אוכל האדם! נעיין
וביחוד לאחר שראה שהקודמים הותרו באורח פלאי, יקח האחד וישוב! 
 אבל ראוי שהמגש יהיה עמוס, לכבוד האב, ועבור זה, כדאי לטרוח כל כך!

ניחא, אבל כשראה שהצבאים משתחררים ובורחים, דרך בדוקה 
ים, אם ראשון ראשון משבר כנפיו, משתמר. לפניו: "משל לצייד שצד צפור
 ולא יברחו. ,ובין נד ע"ב). ישבור רגלי הצבאיםואם לאו., אין משתמר" (ער

 אבל אין זה נאה להביא לאבא צבאים בעלי מומים!

היש לנו מושג כמה טרח ויגע ורץ, התאכזב והתחיל מחדש, שוב ושוב. 
 כמה מתוסכל היה!
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שע, התחיל קורא לאביו בזדון: וממשיך המדרש: "וכיון שנכנס הר
"יקום אבי ויאכל מציד בנו" (בראשית כז, לא), והכתוב אומר עליו: "בבוא 

 -רשע, בא גם בוז" (משלי יח, ג), "יקום אבי", היה גוזר עליו" 

איפה ה"בבקשה", כי יעקב אמר "קום נא" (בראשית כז, יט. וברש"י 
 שם כב)!

ו, כמה טרח ויגע, אז שכח מה רוצים ממנו?! מי כבד את אביו כמות
 לומר "בבקשה"!

 אבל המכבד באמת, אינו "שוכח"!

כמה נוקב משל המדרש (במדבר רבה יח, יז). [על דואג ואחיתופל, 
ראשי הסנהדרין בדורם] לבית שהיה מלא תבן, ואין אדם יודע מה בתוכו. 

 לימים התחיל התבן מבצבץ מבין הסדקים, וידעו הכל שהוא מלא תבן!

 נחנו מה!נורא, ו

 (והגדת)

 

 (כז, כז) וירח את ריח בגדיו ויברכהו

מביאים רבותינו, שהכוונה זה לא הבגדים, אלא הוא הרגיש ריח של 
 מהכא אמר זירא' ר - אומרת הגמרא (מסכת סנהדרין לז, א)בוגדים , כך 

 בוגדיו. אלא בגדיו תיקרי אל בגדיו ריח את וירח}כז-כז בראשית{

ר, בשיחה בערב יום הכיפורים , דיברנו על שני דיברנו על זה למי שזוכ
 הבוגדים האלה...

,  יוסף משיטהמספר המדרש על שתי אנשים. אדם אחד, קוראים לו 
. את הריח של שני האנשים יקום איש צרורות והאדם השני, קוראים לו 

האלה, הרגיש יצחק אבינו, בבגדים של יעקב אבינו, שלבש את בגדיו של 
 עשו. 

ה, היה כנראה אדם, שלא שמר תורה ומצוות כל החיים יוסף משיט
שלו, היה מנותק מיהדות בכלל.... הגיעו הרומאים לירושלים, וחיפשו 

 יהודי, שיכנס לבית המקדש, ויוציא משם את כלי המקדש....

החפץ  –מחפשים יהודי... יוסף משיטה מוכן, אבל יש לו תנאי אחד 
 וקח הביתה. הראשון שהוא מוציא מבית המקדש, הוא ל

 בבקשה... –אמרו לו 

ניכנס לעזרה, אחרי חצי שעה יוצא החוצה בקושי... גורר איתו את 
 המנורה של בית המקדש..... 

מ' גובה של המנורה .... "סליחה, לאיפה  1.8מסתכלים כל הרומאים... 
 אתה הולך עם זה ???" 

 מה זאת אומרת לאן ?! הביתה... אמרתי לכם, חפץ ראשון שאני -
 מוציא שלי... 

 בטח... חשבנו שתוציא משהו קטן ... מה אתה מוציא, מתקן ?! -

 הינה החוזה "הכלי הראשון שלי"... -

 זה, לא שלך ! -

 אתם לא רוצים ?! אין בעיה, אני הולך הביתה.... -

 הביתה אתה לא הולך בכל מצב... אתה נישאר פה, חי או מת ! -

 ת, אבל אני לא ניכנס לבית המקדש!אין בעיה, אני נישאר פה חי או מ -

 למה? תיכנס, תוציא משהו אחר ! -

יש הסכם, זה או כלום ! אתם לא עומדים בהסכם , אני לא ניכנס עוד  -
 פעם !

 תשמע, אנחנו נהרוג אותך ! -

אני הכעסתי את בוראי פעם אחת, אני לא רוצה יותר להכעיס אותו  -
! 

ת המיסים של ארץ ישראל, ראו יהודי עקשן... "ניתן לך את הכנסו
 לשלוש שנים" !

שחור ,  400,000-בחודש חוץ מ 35,000לא נשיא מס הכנסה, שמקבל 
 כל ההכנסות של ארץ ישראל שלך !!!

 הכל שלך ! –מיליון דולר  10-20-30כמה יכנס ?! 

איך אני יכל לסמוך עליכם ?! אמרתם הפריט הראשון שלי, ולא  -
 לא עושים עסקים יותר !עמדתם במילה שלכם.... איתכם 

 תשמע, אם אתה לא ניכנס לבית המקדש, אנחנו נהרוג אותך ! -

 בקשה ! -

השכיבו אותו על שולחן של נגרים , והתחילו לחתוך ... כל חתיכה 
שחתכו, צעק יוסף משיטה "וי לי שהכעסתי את בוראי" עד שנפח את 

 נשמתו.

 יעקב אבינו. את הריח הזה, של יוסף משיתה, הרגיש יצחק בבגד של

 השני, קוראים לו יקום איש צרורות, שהיה בתקופת היוונים...

יקום איש צרורות, רח"ל, הפך להיות מתיוון. הדוד שלו , היה ר' יוסי בן 
 , שהיה ראש הסנהדרין .איש צרדה יועזר

האחיין שלו, בן אחותו, התדרדר ונהיה יווני .. הוא התקרב למלכות , 
 ת והוא התיוון...וקידמו אותו מאוד, היו

נתנו לו סוס גדול ולבן , ויום אחד מספר המדרש, שבת היה , והוציאו 
 את ר' יוסי בן יועזר להריגה. 

אדם בירייה ... היו עושים תהלוכה, והסתובבו -אז לא היו הורגים בן
 איתו בכל ירושלים , שכולם יראו אותו מצד לצד, שיהיה רעש גדול...

 גה בשבת... אחריו הולכים כל אנשי היוונים...יוסי בן יועזר מוצא להרי

מגיע האחיין שלו, יקום איש צרורות  , דוהר על הסוס "דוד שלי, איפה 
הבית שלי ! האלוקים שלך שם אותך להריגה, -האלהים שלך , ואיפה הבעל

והבעל הבית שלי, שם אותי על הסוס ! אמרתי לך תבוא תהיה יווני ... מה 
 ש הסנהדרין... הנה תולים אותך !"יצא לך מזה שנהיתה רא

אחייני היקר, אם לעוברי רצונו כך [אם  –אמר לו ר' יוסי בן יועזר 
הקב"ה נותן לך שכר בעולם הזה, שתרכב על סוס] קל וחומר לעושי רצונו 

 [מה מחכה לנו בעולם הבא].

ויש בעולם הזה, מי שעושה רצונו יותר  –אומר לו יקום איש צרורות 
 איך אתה סובל !ממך ?! תראה 

אם לעושי רצונו כך [אם הקב"ה מעניש, את  –אמר לו ר' יוסי בן יועזר 
 מי שעושה רצונו ] קל וחומר לעוברי רצונו [חכה מה מחכה לך]

נכנסו בו הדברים, כערס של עכנאי , והלך וקיים  –אומר המדרש 
 בעצמו, ארבע מיתות בית דין.

ר' יוסי בן יועזר עדין לא עד שיקום איש צרורות מת,  –מספר המדרש 
 הגיע לבית ההריגה.

הולך ר' יוסי בן יועזר בתהלוכה, ופתאום הוא רואה מיטה פורחת 
 באוויר, זוהי מיטתו של יקום איש צרורות האחיין שלו. 

 עדן !-הקדימני זה בשעה קלה לגן –צעק ר' יוסי בן יועזר 

 של יעקב. את הריח של יקום איש צרורות, מרגיש יצחק אבינו בבגדים

ווירח את ריח הפסוק אומר  – שואל הרב דסלר בספרו (מכתב מאליהו)
 ? בוגדים.בגדיו. מה זה בגדיו ויברכהו

משמע, שאת הברכה קיבל יעקב, רק כאשר הוא הריח את הריח של 
 הבוגדים.

 ואם הוא לא היה מריח את הריח של הבוגדים ?

שהוא הריח את הריח בגלל  ויברכהו... וירח את ריח בגדיובפסוק כתוב 
 של הבוגדים, בגלל זה הוא בירך !

כיון שהוא הרגיש את ריח הבוגדים, זו סיבה לברך  – שואל הרב דסלר
 !? 

 : שאלה נוספת

רבותינו אומרים, שכל כפרת יום הכיפורים זכינו, כיון שהלך יעקב 
 אבינו עם בגדיו של עשו.

 –עיזים טוביםקח לי משם שני גדיי שרבקה אמרה לו  –כתוב בחז"ל 
 יש גדיי עזים טובים ושאינם טובים ?

ידם -טובים לך וטובים לבניך . טובים לך, שעל –אלא אמרה לו רבקה 
ידם מתכפרים עוונותיהם ביום -תקבל את הברכות , וטובים לבניך, שעל

(ויקרא טז, כב) ונשא השעיר עליו את כל עוונתם אל הכיפורים, שנאמר 
(כז, יא)... הן עשיו אחי איש שעיר עשו, שנאמר  , ואין שעיר אלאארץ גזרה

 .ואנוכי איש חלק

 כך מאושר, מהדרך שיעקב אבינו קיבל את הברכות...-הקב"ה היה כך

כשהוא לבש את הבגדים של עשו, ובא לקבל את הברכות, אומרים 
אמר הקב"ה "בבקשה ממכם, כשאתם עושים את המשכן, תעטפו  –חז"ל 
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ני אזכור את מה שעשה יעקב אבינו, בזמן אותי ביריעות עזים , כשא
 שקיבל את הברכות".

הביאני אל בית היין ודגלו עלי  – )ה, ב ש''שה(אומרים חז"ל בפסוק 
 , אלא ודיגולו , לשון הערמה.  ודגלוֹ . אל תקרי אהבה

 "אני אוהב את ההערמה הזאת, שעשה יעקב"...

קב אבינו כך מיוחד, במעשה הזה, שיע-מה כל – הדבר הזה הוא פלא
 קיבל את הברכות, עם הבגדים של עשו ?

ישנו יסוד, והיסוד הזה, הוא יסוד שאומרים אותו רוב המפרשים , 
 מדוע קיבל יעקב אבינו את הברכות, כשהוא לבוש בבגדיו של עשו ?

אילו יעקב אבינו היה מקבל את הברכות, כיעקב  -אומרים המפרשים
אה שיעקב עומד מולו .... לנו לא אבינו, כלומר שיצחק היה רואה, והיה רו
 היה שום קשר עם הברכה הזאת. למה ?

נס עשה הקב"ה, שנתן ליעקב לקבל את  –כותב הדברי חיים מצאנז 
הברכות, שהיה לבוש כמו עשו , והיה יעקב מתחת לתחפושת הזאת, שאם 

 לא כן, לא היה לנו שום דבר עם הברכות האלה.

 ת.יסוד הדברים, הוא בגמרא במסכת מכו

  ארבע חנינא בר יוסי' ר אמר -) אומרת הגמרא (מסכת מכות כד, א
 אמר משה וביטלום נביאים ארבעה באו ישראל על רבינו משה גזר גזירות

 מה ביקש משה ? יעקב עין בדד בטח ישראל וישכון} כח-לג דברים{
 בדד בטח ישראל וישכון משה שאמר ברכה אותה .נא חדל -אומר רש"י 

 מי: יעקב כעין צדיקים כשיהיו בטח ישראל ישכון אימתירכלומ יעקבעין
 הטובים הם קטנים הוא קטן כי כיעקב חסיד להיות יוכל מי .יעקב יקום
 כיעקב צדיקים שיהיו

 וכתיב' וגו יעקב יקום מי נא חדל} ה-ז עמוס{שנאמר  וביטלה עמוסבא
 זאת... על' ה ניחם} ג-ז עמוס{

מידת הדין, היה מברך את יעקב אם יצחק שהוא  - אומרים המפרשים
 כיעקב, לא היה לו שום דבר עם הברכה הזאת. אז מה נעשה ?

אתה תברך אותו, כשהוא לבוש כמו עשו. לדרגה של  –אמר הקב"ה 
עשו, עוד אף אחד לא הגיע, אז אם ככה, הברכה תחול גם על יהודי, 

 שנמצא בדרגה הכי נמוכה...

עה שיעקב אבינו, מלביש בש –באים המפרשים ואומרים דבר נפלא 
את הבגדים של עשו, ישנם הרבה אנשים, שבצורה החיצונית שלהם, הם 

 נראים כמו עשו. אין להם שום קשר ליעקב אבינו...

תאמינו לי... אני מוסר שיעורים בכל מיני מקומות... אם הייתם רואים 
 איזה אנשים באים... תאמינו לי... בר מינן איזה אנשים באים...

 עגילים על האוזן ! 12ד שיש לו יש אח

 ? 13למה לא  –שאלתי אותו פעם 

 הוא אמר שזה כנגד השבטים 
 ריבו  60איזה נס , אמרתי לו, שאין לך מקום לשים כנגד 

אין לכם מושג, איזה פרצופים, איך הם נראים , איך הם מדברים... 
 לשיעור הזה קוראים "יהדות, בירה ומצב רוח"....

אדם, ואתה אומר "מה הוא קשור ?! ככה היה -הבןאתה מסתכל על 
 12נראה עשו !!!  שיער מגולח משתי הצדדים, כרבולת באמצע בראש, 

 עגילים באוזן, כמו הפרסומת של מלבורו  

 מה יש לו לחפש בשיעור ?! זה עשו הרשע !

הפשט הוא, שהנשמה של היהודי, יכולה להיות מחופשת לדמות של 
 יעקב אבינו !עשו, אבל בפנים, היא 

אם הברכה היתה באה, כשיעקב היה בדמותו, לא היה  –אומרים חז"ל 
 לנו שום קשר עם זה...

 לא ! אתה תלך עם הצורה של עשו, והפנים של יעקב !  –אמר הקב"ה 

 מי זה שמבחוץ הוא עשו ובפנים יעקב אבינו ???

 יוסף משיטה ויקום איש צרורות !

ב בפנים . כששמת אותם בפינה, הם אלו אנשים  שהיו עשו בחוץ, ויעק
הולכים למות... הם פתאום צועקים "לא די שהכעסתי את בוראי פעם 

 אחת , אלך ואכעיסהו עוד פעם !?"

 פתאום נתגלה לך, שבתוך התחפושת הזאת, יש לך את יעקב אבינו. 

בתוך היקום איש צרורות , שלפני חמש דקות אומר לו "הנה, איפה 
 אתה ואיפה אני ?!" 

אחרי חמש דקות, הוא למעלה בשמים... צועק לו ר' יוסי בן יועזר 
 "בשעה קלה הקדימני זה, לחיי העולם הבא"...

 הנה , תראו אותו, עם הבגדים של עשו והנשמה של יעקב ! 

נתן הקב"ה את הדרך של קבלת הברכות, כדי שהאנשים האלה, שהם 
 ת !כך רחוקים, יהיה להם קשר לשורש של הנשמה היהודי-כל

 

 למה ריח ?  – וירח את ריח בגדיו

אין לך דבר, שהנשמה  – באים חז"ל בגמרא (מסכת ברכות) ואומרים
 נהנית ממנו ולא הגוף, כמו הריח . הריח שייך רק לנשמה.

 את מי הוא הריח ??? וירח את ריח בגדיו

 הריח את הנשמה של יעקב אבינו ! הגוף הוא של עשו.

ואמר חמון ריחא דברי כריחא דקטורת  - לכותב התרגום יונתן בן עוזיא
ה' בוסמניא דעתידא מתקרבא בטוור בי מקדשא דאתקרי חקל דבריך יתיה 

 ואתרעי לאשראה שכינתיה תמן.

בקטורת היו אחד עשר סממנים . אחד מהסממנים שמופיעים שם, 
 היה חלבנה . 

 למה חלבנה ?

שראל, אין לך תענית , שלא נמצאים בה מפושעי י –אומרים חז"ל 
 שנדמים לחלבנה .

 יעקב אבינו, שהוא בא עם הבגדים, יצחק מריח ריח של קטורת ... 

גם אותם אנשים שמנותקים, אין לנו שום דבר איתם, אבל הפנימיות 
 שייכת ליעקב אבינו .

 (ברוך שאמר)

 בדרך הדרוש  
משמרתי  וישמר בקלי אברהם שמע אשר עקב

 (כו, ה) מצותי חקותי ותורתי 
 אשי רב ואיתימא רבא ' (יומא כח, ב) אמרבגמ

 שנאמר תבשילין עירובי אפילו אבינו אברהם קיים
פה"   שבעל תורה ואחת שבכתב תורה אחת תורתי

 וכי תבשילין ערוב נקט אמאי הקשה ישנים בתוספות
   המצוות? מכל טפי היא קלה

 סו) (בפסחים דאמרינן תירץ משום יעקב ובעיון
אורחים,מיקלעיואיהואיללשבתט"מיולבשלדמותר

כ"ואאורחיםלהכנסתראשוןשהיהאבינוואברהם
 אותו. קיים ה"ואפ תבשילין לעירובי צריך אפ"ל דאינו

 )טללי אורות(
 ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה ויאמר ויברכהו

(כז, כז) בגמרא תענית (כט.) אר"י משמי' דרב כריח ה' 
ם שדה של תפוחים, ובתוס' כתבו, יש מפרשים תפוחי

 כריח אתרוגים. יש להבין למה אתרוגים.  

וי"ל עפ"י מש"כ רש"י עה"פ "עץ פרי עושה פרי" 
שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא 
"ותוצא הארץ וגו' ועץ עושה פרי" ולא העץ עצמו כפרי. 
לפיכך כשנתקלל האדם על עוונו נפקדה גם היא על 

 עוונה  ונתקללה.  
, א) ת"ר פרי עץ הדר איזו עץ והנה בגמ' סוכה (לה

שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה האתרוג. נמצא 
מוכח שבעץ האתרוג לא שינתה האדמה אלא הוציאה 
עץ פרי. ובזה מיושב, שהיה קשה לגמרא איך אמר 
יצחק כריח שדה אשר "ברכו" ה', הרי האדמה נתקללה 
על שלא הוציאה עץ כטעם הפרי, ועל זה תירצה כריח 

וחים, וכפי הי"מ בתוספת שהכוונה על של תפ
 אתרוגים, ששם אכן לא שינתה וזהו אשר ברכו ה'                                                             

 (טללי אורות)
 

 יהיה הארץ משמני הנה אליו ויאמר אביו יצחק ויען
 (כז, לט) מעל השמים ומטל מושבך

 איטליא זו' וגו מושבך יהיה הארץ משמני י"ברש
 . בזה ל"ז י"רש בעי מה וקשה. כאן עד יון של

 ניתן הארץ כל הלא י"לרש קשה שהיה לפרש ויש
 שנתן הארץ משמני המקום ואיה כלום שייר ולא ליעקב
 מטל האלקים לך ויתן ליעקב אמר כבר הלא לעשו

. הארץומשמניהשמים
 איתא דהנה. יון של איטליא זו י"רש פירש לכך
 ירד פרעה בת את שלמה שנשא בשעה שבת במסכת
 כרך עליה ונבנה שרטון בה ועלה בים קנה ונעץ גבריאל

 היתה לא כן אם. שם עיין יון של איטליא וזהו רומי
 היה ולא יצחק שבירך בשעה ההוא בעת ארץ איטליא
                                 :יעקב ברכת בכלל

 .(חנוכת התורה)



 

 

- 

 ִמַּתַחת ָלֵריַח ָהַרע
ָיָצא חּוץ ְלֵביתֹו , ְמַעט ֲאִויר ַצח ַיֲעקֹב ָרָצה ִלְׁשאֹף׳ ר

ְוִהֵּנה ַצֲחָנה נֹוָרָאה , ְלַטֵּיל ְמַעט ְוִהְתָקֵרב ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר
ֲאִני ָחַׁשְבִּתי ְלִהְתַעֵּנג ָּבֵריַח ׳: ַיֲעקֹב׳ רָחַׁשב , םָּׁש עֹוָלה ִמ 

ֲאִני ִּבְמקֹום ֶזה ְוִהֵּנה , ַהָּׂשדֹות ּוֵפרֹוֵתיֶהןַהָּנִעים ֶׁשל 
 ׳.לּדֹוֶחה ֶׁשל ֶזבֶ ֵריַח  ַמְרִּגיׁש

ְּכָכל ַהִּנְרֶאה ַעְכָׁשו ׳, ַיֲעקֹב׳ רִהְתַנֵחם ׳ ַא א ּנֹוָרא׳
דֹות ְּבֶזֶבל ַא ַּכֲעבֹור ַּכָּמה ָיִמים ַּתֲעֹבר ָּׂש ִזְּבלּו ֶאת ַה 

 ׳.ְוָהֵריַח ַהּטֹוב ְוַהָּנִעים ַיְחזֹר ְּכֵמָאז ּוִמֶּקֶדם, ַהַּצֲחָנה
ַעל , ֶאת ַהִּמְדָרׁש׳ ִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל׳ְּבָמָׁשל ֶזה ְמָבֵאר ַה 

ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח , ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו :ָּפסּוק
ַאל ִּתְקֵרי ְּבָגָדיו ֶאָּלא ״ - .׳הְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו 

ַאף ֵריָחם , ׳ְּכלֹוַמר ִרְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ַהּבֹוְגִדים ַּבה. ״ּבֹוְגָדיו
ֶדה הּוא ָּׂש ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵריַח ַהֶּזֶבל ּבַ ה׳. ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו 

ְוַכֲאֶׁשר , ֶדה ְּבֶעֶצםָּׂש ָּדָבר ִחצֹוִני ְוֵאינֹו ּפֹוֵגם ֶאת ֵריַח ַה 
ִיְכֶלה ִמֶּמָּנּה ָהֵריַח ָהַרע ׁשּוב ַיְחֹזר ֵריחֹו ַהּטֹוב ֶׁשהּוא 

 הּוא ָּכל ְיהּוִדי ַאף ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ִנְכָׁשל ָּכ. ֶדהָּׂש ֵמֶעֶצם ַה 
ֵאין ֶזה ֵמֶעֶצם ַהְּיהּוִדי ַרק , ַּבֲעֵבָרה ְוִטֵּנף ֶאת ַעְצמֹו

ֵּתֶכף ַיְחֹזר , ּוִמַּיד ֶׁשּיּוַסר ִמֶּמּנּו ֻזֲהַמת ַהֵחְטא, ְּבִחיצֹוִנּיּותֹו
 . ל ַהְּיהּוִדיֵריחֹו ַהּטֹוב ֶׁשהּוא ֵמַעְצמֹו ּוִמְּפִניִמּיּותֹו ֶׁש 

ָּכתּוב ה ֶׁשֲהֵרי ִּבְתִחּלָ , ּוָבֶזה יּוַבן ַּגם ִּדְקּדּוק ַהָּפסּוק
ְוַאַחר ָּכ , ֶׁשֵהִריַח ֵריַח ֵמַהְּבָגִדים -״ ׳ְּבָגָדיו׳ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ״

ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּבַח , ״ְּכֵריַח ָׂשֶדה ׳ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ׳ְּבִני״ְּכִתיב 
ֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ָלבּוׁש , ּוְלִפי ֶזה ַהְּדָבִרים ְמֹבָאִרים. ׳ְּבִני׳ֵריַח 

ֵהִריַח ֶאת ָהִרְׁשעּות ֶׁשל ֵעָׂשו ְוִיְצָחק , ְּבִבְגֵדי ֵעָׂשו ָהָרָׁשע
ֲאָבל ַהְּלבּוׁש ַהִחּצֹוִני ַרק ָהָיה ֲאָבל ֶזה , ֵמַהְּבָגִדים
ַהּטֹובִּבְפִניִמּיּות ָהֵריַח ֶאת ָאַמר,ֶׁשל ַיֲעקֹבִהְרִּגיׁש ֶזה ְוַעל
׳ְּבִני ְוֵכן ַהָּדָבר ְּבבֹוְגֵדי ה׳. ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ׳ ֵריַח

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַאף ֶׁשְּבִחיצֹוִנּיּוָתם ֵיׁש ָלֶהם ֵריַח ֶׁשל ֵעָׂשו ֲאָבל 
ֵעֶדן ַּגן ְּכֵריַח ֵריָחם .ִּבְפִניִמּיּוָתם

 תאומים
בפרשתינו אנו לראשונה באופן מפורש על לידת 

 ". ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּהתאומים: "
ולא 'תאומים',  'תֹוִמםיק למה כתיב 'ירש"י כבר ד

 רשע.והשני צדיק היה אחד הכי 

 התאומיםשונים מכל 
שבעצם ' חסר יו"ד, תֹוִמם'למה כתיב בחזקוני כתב 

כל שהרי תולדתם היו שונים משאר תאומים: "
אבל כאן האחד איש שעיר  ,התאומים דומים זה לזה

והאחד איש חלק. עשו נולד ערל ויעקב נולד מהול. 
 )1."חזיר ויעקב שה עשו. האחד אדמוני והאחד יפה

 מהות התאומים
מצאנו בענין התאומים:  )שמו"ר ב, ה; ועוד( במדרש

התאומים הללו אם חשש אחד בראשו חבירו "
לשבועות ד"ה בחודש ( ". ובספר 'עבודת ישראל'מרגיש

ים אם שהתאומהוסיף בשם החוקרים " )השלישי
לאחד ח"ו לא טוב גם להשני כן, ואם טוב לאחד טוב 

 אחת". הוא שנבראו בשעה שבן מזלו ,להשני

 בהר הכרמל תאומים
לא  (במדב"ר כג, ט) נוסף מצאנו בחז"ל זוג תאומים

באנשים אלא בבעלי חיים. במעשה אליהו בהר הכרמל 
שלקחו שני פרים, אחד להקריב לה' והשני לבעל, 

 וכתוב במדרש שהם היו תאומים.

 חדשים 3הפרש של 
, )(נדה כז, א מקרה מענין של תאומים מצאנו בגמרא

מהם נולד , שאחד )2על יהודה וחזקיה שני בני רבי חייא
 שלשה חדשים לאחר חבירו.

 
"קדש  -וממשיך שם, שכיון שישראל נמשלו לתבואה  )1

ישראל לה' ראשית תבואתו" ואין תבואה בלא מוץ, ועשו 
(סי' ו אות בספר 'רמתים צופים' הוא המוץ הדבוק לתבואה. 

כתב כי זה היה הכנה לזמן הגלות, שאף שיצטרכו לחיות  ז)
יוכלו להבדל מהם, כמו שיעקב היה  ולהתעסק עם הגוים

יהודית  )2 נבדל מעשו אף שהיו שניהם יחד בבטן עמם.
אשת רבי חייא היתה יולדת רק תאומים, ומתוך כך היה 

 .)ראה יבמות סה, ב; קידושין יב, א(לה הרבה צער לידה, 



 

 

ברש"י: יעקב ועשו האמורים בפרשה.  .תְלדֹ ְוֵאֶּלה ּתֹו
 -כיצד הצליח יעקב לגבור על עשו, על ידי 'הפרשה' 

שהיה נפרש ונבדל ממנו, כי הריחוק מהרשע יועיל 
 ) אהבת ישראל( לצדיק שלא יוכל להזיקו.

 
יצחק התחזק  .קֶאת ִיְצָח ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד 

בזאת שהוא בן אברהם, ואילו אברהם השתבח בזה 
 )ישמח ישראל( .שזכה להוליד את יצחק

  
כי הם ר הרע היצר טוב והיצ .ְׁשֵני ּגֹוִים ְּבִבְטֵנ

היצר טוב יש לו עם של מלאכים הנבראים מהמצוות, 
והיצר הרע יש לו עם של משחיתים שנבראו מעברות, 

בתאוות, כי מי שהולך אחר תאוותיו  -וזה תלוי 
 )דודאים בשדה( נדבק בו יצר הרע.

 
להיות  הגיע  איךם. ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלי ְוַיֲעקֹב
 - ושלם, מזה שזכר תמיד שהוא  

 )תפארת עוזיאל( שהעולם הזה אינו אלא אהל ארעי.
 

ה "ב הבורא .ץְוִיֶּתן ְל ָהֱאִקים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶר 
 וזה יהיה עם ,שתוכל לעבוד את  

כדי שיוכל , 
 )קול שמחה( לעבדו כראוי.

 
, שמחיה את חיותו של עשו הוא בחרב. ְוַעל ַחְרְּב ִּתְחֶיה

נפשו ממה שמכה ומצער אנשים אחרים. אך לא כן 
דרכו של יהודי, שמחיה נפשו ממעשים טובים שעושה 

 (אמרי פנחס) לאחרים.

 
 הגבורות בעולם הם כדי שנעשה חסד

ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד  ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ
ָיא  .ֶאת ִיְצָחק אן ֻקׁשְ יֵּׁש ּכָ סּוק ׁשֶ ר ְלָפֵרׁש ַהּפָ ֶאְפׁשָ

ָיא הּוא , ְוֵתרּוץ ׁשְ ן ַאְבָרָהם"ַהּקֻ ֵאיְך ָיכֹול " ִיְצָחק ּבֶ
ַחד בּוָרה ְוַהּפַ ת ַהּגְ תֹו ִמּדַ ּדָ ּמִ ְצָחק ׁשֶ יִּ ִיְהֶיה , ִלְהיֹות ׁשֶ

ת ֶחֶסד תֹו ִמּדַ ּדָ ּמִ רּוץ הּוא  .נֹוָלד ֵמַאְבָרָהם ׁשֶ ְוַהּתֵ
יּּוַכל ְלִהְתַקיֵּ , "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק" ֵדי ׁשֶ ּכְ ם ׁשֶ
ֶנה' עֹוָלם' עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ִנים ּבָ בּורֹות ְוַדיָּ ְהיּו ּגְ יִּ , ָצִריְך ׁשֶ

ְמצּום ְוהּוא  ין ְוַהּצִ ת ַהּדִ ר ִמְתעֹוֵרר ַעל ֶאָחד ִמּדַ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ה ָעִני ּוָבֶזה , ָאז ְיכֹוִלים ְלַקיֵּם ּבֹו ִמְצַות ֶחֶסד, ַנֲעׂשֶ

ִכים ֲחָסִדים ָלעֹוָלם   )ם טובהבעל ש( . ִנְמׁשָ

 
ֲ‡ָכל  ן לו… ַ‰ּמַ ַזּמ≈ ‰' מ¿ ∆ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ּבָ

‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ יך¿  ƒ ׁ̆  ַממ¿
ִני י ִהְקָרה  ַמה ֶזה ִמַהְרּתָ ִלְמֹצא ּבְ יָך קֶ ֱאלֹ ה' ַויֹּאֶמר ּכִ

א ֶזה , ֵאי ָאַמר ַיֲעֹקב ִּכי ִהְקָרה, ָקֶׁשה .ְלָפָני ֲה
ה ֶאָּלא ָלַקח ִמן ַהְּגָדִיים א ָהָיה ְמִציָאה ְּבִמְקֶר 
ּוַמה ַּגם ֶׁשִהְזִּכיר ֵׁשם ? ֶׁשָהיּו ְמזָֻּמִנים ְלָפָניו
ִּכי ְּכֶׁשָאַמר , ְוֵיׁש ְלָתֵרץ? ָׁשַמִים ַעל ְּדַבר ֶׁשֶקר

ַהַּכָּוָנה ִלְתִפָּלה ְּכַמֲאַמר , 'ָּׂשֶדה'ִיְצָחק ְלֵעָׂשו ֵצא הַ 
ַעל "ל ֲחזַ  הּוֶׁשֵּפְרׁשּו", 'ָּׂשֶדה'ָלׂשּוַח ּבַ "ַהָּכתּוב 
ְּדַהְינּו ֶׁשָאַמר לֹו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּכֵדי ְלַהְמִׁשי . ְּתִפָּלה

ְוֶזה ַמה ֶׁשָאְמָרה ִרְבָקה ְלַיֲעֹקב . ַהְּקֻדָּׁשה ַּבַּמֲאָכל
ר ָאֵהב ֲאׁשֶ ים ְלָאִביָך ּכַ ה ֹאָתם ַמְטַעּמִ ֶׁשִהיא , ְוֶאֱעׂשֶ

ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר . י ֶׁשִּיְצָחק אֹוֵהבַּתְכִניס ּבֹו ְקֻדָּׁשה ְּכפִ 
ִני: ָׁשַאל אֹותֹו ִיְצָחק ָרָצה  ַמה ֶזה ִמַהְרּתָ ִלְמֹצא ּבְ

א ָהָיה ְזַמן ְלִהְתַּפֵּלל א ֲעַדִין  ָעָנה לֹו , לֹוַמר ֲה
י ִהְקָרה : ַיֲעֹקב ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשֲאִני  ְלָפַני ֱאלֶֹהיךָ ה' ּכִ

הּוא ֶזה "ת ה ֶׁשַהֵׁשיַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלמָ 
א ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי, ֶׁשִהְקָרה ֶאת ַהַּמֲאָכל ְלָפַני , ְו

 .ָּבֶזה ַעְצמֹו ֲאִני ַמְמִׁשי ְקֻדָּׁשה ַלַּמֲאָכל

 
ברש"י 'לו ולא לה שאין דומה תפלת  .ה'ַוֵּיָעֶתר לֹו 

ע'. תימא הרי צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רש
שניהם על דבר אחד התפללו, ומה הכונה שנעתר 
ה' לו ולא לה, הרי שניהם נענו. ויש לומר, שיצחק 
שהיה צדיק בן צדיק ונתגדל בביתו אברהם 
אבינו, לא היה מכיר כל כך את הרע, לכן 
כשהתפלל על בנים לא פירש בקשתו שיהיו בניו 
צדיקים ולא רשעים. אבל רבקה שהיתה בת 

אחות לבן, ומקומה אנשי רשע, ידעה  בתואל
להתפלל שיהיו לה בנים צדיקים ולא רשעים. ועל 
זה אמר 'לו ולא לה', ואם תאמר הרי שניהם 
לאותו דבר התפללו, לכן אמר 'שאין דומה תפלת 
צדיק בן צדיק' שלא ביקש על בנים צדיקים, 
'לתפלת צדיק בן רשע' שכן פירטה בקשתה 

 והתפללה על בנים צדיקים.
 )הגה"ק מאיר שפירא מלובלין (אמרי דעת 

אם כן גדול צער ברש"י  .ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶזה ָאנִֹכי
למה זה אנכי מתאוה ומתפללת על העיבור 



 

 

להבין וכי לא ידעה שיש צער וצריךהריון.
העיבור, הרי צער העיבור נגזר כבר על חוה 
וכשהתפללה ידעה שתעבור את הצער. ויש לומר 
על פי מה שכתוב בגמרא שנשים צדקניות לא היו 

של חוה, שעליהן לא נגזר הצער  בגזירתה)-(בפתקה 
והלידה, והנה כל זמן שהתפללה רבקה  ההריון

ולא זכתה לבנים, חשבה כי מן הסתם צדקת היא 
כמו שאמרו חז"ל למה היו אמותינו עקרות, 
שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים, אבל 
כשראתה שיש לה צער הריון אמרה ממה נפשך, 
אם צדקת אני והקב"ה מתאוה לתפילתי, מדוע יש 

כה להיות בפתקה של לי צער הריון הרי אינני צרי
חוה, ו"אם כן" 'גדול צער העיבור' ואינני צדקת 
"למה זה אנכי" 'מתאוה ומתפללת על הריון' ולא 

  דברי יוסף) בשם(פנינים יקרים  נושעתי מזמן.

ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָאִבי ' וגו בְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעֹק
ָהִביָאה ִּלי ַצִיד ַוֲעֵׂשה ִלי  רְמַדֵּבר ֶאל ֵעָׂשו ָאִחי ֵלאמֹ 

הרי לא  .יַמְטַעִּמים ְוֹאֵכָלה ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ה' ִלְפֵני מֹוִת 
 ,''ה לפנינזכר בפסוקים הקודמים שיצחק אמר '

 על ליישב וישואיך אמרה רבקה שאמר 'לפני ה'. 
 יתרו בפרשת הפסוק עלז"ל  כמינוח דברי פי
 עם לחם וללאכ ישראל זקני וכל אהרן ויבא"

 ה׳ לפני וכי הקשוו ,"האלקים לפני משה חותן
 םכח שתלמיד מסעודה הנהנה כל אלא אכלו
 כתיבלכן  השכינה, מזיו נהנה כאלו בה מיסב

 של שבסעודתו מאחר כן ואם'. האלקים לפני'
 בסעודתו שכן כל שם שורה ינהכש חכם תלמיד

 רבקה אמרה הכי משום יצחק, הצדיק אותו של
 לי עשה" לאחיך שאמר לאביך ששמעתי יוןכד

 סעודתו אכילת בשעת לברכו שרוצה ,"מטעמים
 של בסעודתו השורה ה׳ לפני שהוא ודאי ןם כא

 ומאת מוסכמת ברכתו יהיה ןכ ואם הצדיק אותו
שתעשה  אותך מצוה אני הכי משום זאת,ה הית ה׳

 .במקומו אתה ותזכה אתה מטעמים
  )חיים מאיר מזרחי מאיזמיר להג"רבן יאיר  בשם (גן רוה

הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר הקשה על מה 
 ַוִּיְתרְֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּהשבאר רש"י בפסוק 

עוברת על פתח בית שם ועבר יעקב רצה  שהיתה
לצאת ועל פתחי עבודה זרה עשו מפרכס לצאת, 

ולכאורה בשלמא יעקב לא יצא, כי עשו היה 
הראשון ולא נתן לו לצאת, אבל עשו מדוע לא יצא. 
ותירץ בדרך צחות, כי עשו התאפק ולא יצא לעבוד 
עבודה זרה, רק כדי לעקב את יעקב שלא יוכל 

 (דברי ישראל) ה.לצאת ללמוד תור

 מ

מלאך מלמדו כל  ,טרם לידתותינוק אמרו חז"ל ש
התורה כולה. וצריך להבין מה שכתב רש"י: 

כשהיתה רבקה עוברת על פתחי תורה של שם "
ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי 

. בשלמא עשו לא "עבודה זה עשו מפרכס לצאת
 רצה לשבת ב"חיידער" ללמוד עם המלאך לכן רצה
לצאת, אבל יעקב, מה טוב ומה נעים ללמוד עם 
רבי כזה? אלא, ביאר רבי ישכר דוב מבעלזא, 
בחיידער כזה אשר יש שם תלמידים כמו עשיו לא 

 רצה יעקב ללמוד אפילו אם הרבי הוא מלאך...

 מ

זצוק"ל בעל ה"באר  חיים מטשערנוביץ רביהרה"ק 
מים חיים", היה לו בן שלא הלך בדרך הישר, ועם 
זאת היה אביו נותן לו צרכיו במאכל ובמשתה 
ובבגדים. בכל בוקר קודם תפילתו היה רבי חיים 
פורש ידיו לשמים ואומר: רבונו של עולם! ראה נא 
את אשר אני עושה עם בני, על אף שאינו הולך 

נחת, בכל זאת איני  בדרך הישר ואינו מרוה אותי
מונע ממנו כל טובה, ואני אינני רק בשר ודם, כל 
שכן אתה אבינו אב הרחמן, טוב ומטיב לכל, אף 
אם בניך אינם מתנהגים כמו שהיית רוצה, ואינם 
 מביאים לך נחת, בכל אל תמנע מהם טובה וברכה.

בזה ביאר הרה"ק רבי מאיר'ל מפראמישלן את 
, ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחקהפסוק: 

והדבר פלא, האיך הצליח עשו לרמות את יצחק 
לאורך ימים ושנים על השאלות כיצד מעשרין 
המלח והתבן. אלא ידוע ידע יצחק את גודל 

עתיד 'צדקותו' של עשו, אלא שאמרו חז"ל של
יאמר לאבות 'בניך חטאו', אברהם ויעקב יענו 'ימחו 
על קדושת שמך', אבל יצחק יאמר 'בני ולא בניך?!' 
הלא גם בניך הם. ומנין יהיה ליצחק פתחון פה זה?! 
כי יאמר גם לי היה עשו שהיה חוטא ופושע, ואם כל 
זאת נשאר בני ואהבתי אותו, גם אתה רבונו של 

 ך אף אם חטאו.עולם, ראוי שתרחם על בני



 

 

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

 לא להיות צודק
ִהְתַרֵחק ִמָּכל , ַרֵּבנּו ְּבֹגֶדל ַעְנְוָתנּותֹו ְוִׁשְפלּות רּוחֹו

ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשִּמָּיָמיו ָהָיה עֹוֵבד  ַמְחֶקת ּוְכָבר
ְּכלֹוַמר ֶׁשֹּלא ִחֵּפׂש ְלִהְתַנֵּצַח , ְלַתֵּקן ֶאת ִמַּדת ַהֶּנַצח

 .ְוִלְהיֹות צֹוֵדק
ָיַדע ַרֵּבנּו ְּבִפְּקחּותֹו ּוְבטּוב ִלּבֹו ְלַהֵּל ת ִּבְצַפ  ְּבִׁשְבּתֹו

ָיָמיו ָחיּו ְּבָׁשלֹום ְּב  .ְּכֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד
ְוֵכן ִעם ַהֲחִסיִדים , ָהַאְׁשְּכַנִּזים ִעם ַהְּסָפַרִּדים

ַהְּפרּוִׁשים, ִויִדידּות ְּגדֹוָלה ָׂשְרָרה ֵּבינֹו ּוֵבין ַמְנִהיג 
"ל ְקלֹוב ְזצּוַק ְּׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמ ן ְקַהל ַהְּפרּוִׁשים ַהָּגאֹו

 ְלָחן'. ֻּׁש ַּבַעל 'ְּפַאת ַה 
ֵעדּות ְמַעְנֶיֶנת ְלָכ ָאנּו מֹוְצִאים ְּבִאֶּגֶרת ֶׁשָּׁשַלח ֶאָחד 
ִמּתֹוְׁשֵבי ְצַפת ֶאל ַהָּנִגיד ְוַהְּׁשַּתְדָלן מֶֹׁשה 

 מֹוְנִטיְפיֹוִרי: 
‰ נר"ו,  ∆̆ ָסם ר' מ… ֻפר¿ יר ַ‰מ¿ ƒב ¿‚ּ‰ַ ים ל¿ ƒיע ƒ„ נּו מו… "ֲ‡ַנח¿

˙ ע ֲ‡ָרˆו… ּבַ ַ‡ר¿ ם ּבָ ֻכּלָ ּב¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ָ‰ר…‡ ∆ ם ָּבֶה ם ָעִריה ְרָּבָע ְּבַא -[ ׁ̆
 א]ּוְטֶבְריָ ת ְצַפ ן ֶחְברֹום ְירּוָׁשַליִ ם: ְוֵה ב, ַהִּיּׁשּור ִעַּק ז ָא ה ָהְיָת 

ים,  ƒ̃ ל… ¡‡ ׁ̆ י ƒ‡ ,ָסם ֻפר¿ י„ ַ‰מ¿ ƒָחס י˜ ‰∆ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ּו‡ ָ‰ַרב ַ‰
ׁ̆ ָעָנו  י ƒ‡ ,˙ ר∆ ∆̇ ַל˙ ַ‰ּכו… יָר‰, ּ‚ו… ƒ‡ ָי‡ ַ‰ּמ¿ ַלר¿ ¿̃ ּפַ ַ‡ס¿

כּו' כּו' ו¿ ך¿ ו¿ ר∆ ַפל ּב∆ ¿ ׁ̆ ב ּו ָרָ‰ם ּ„ו… נּו ָ‰ַרב ַ‡ב¿ ר≈ , מו…
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒלּו ָ‰ַרב ר' י ƒַוֲ‡פ . ׁ̆ יט¿ ƒור ַ‡ו¿ ‰ּו‡ [ִמְּׁשְקלֹוב]מ≈ ∆ ׁ̆  ,

 ƒים ַה] [ְּקִהַּלתמ ƒ ׁ̆ רּו ּפ¿
ל  יט¿ ƒו ¿̃ ַלח לו…  ָ מו… ׁ̆ ¿ ּׁ̆ ƒמ

ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ּמו… ל¿ ƒ‡ ם ≈ ׁ̆ ו¿
ַלח לו…  ָ ׁ̆ ַ‚ם  , ו¿ ֲעבּורו…
ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ן ּכ¿ יו… ¿„ ƒַעל ּפ ˙ ָמעו…

 ‰ ל∆ ל חו… ∆ ׁ̆ ָללו…  ר"ל. ּוכ¿
ם  ƒע ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒּו‡ מ‰ ∆ ׁ̆ ָבר  ָ„ּ
ַ‚ם  „, ו¿ ס∆ ח∆ ָלם ּב¿ ָ‰עו…
ָכל  ם ּב¿ ּמָ ƒף ע ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ
ם  ּי≈ ַ̃ ַ‚ם מ¿ ם, ו¿ ָ̇ רו… ָ̂
 . ָבבו… ל¿ ƒּב ˙ מ∆ ר ‡¡ ב≈ „ו… ו¿
יך¿ ָיָמיו  ƒי"˙ ַיֲ‡ר ≈ ׁ̆ ‰ַ

                                                      
ס זצוק"ל ְקִליֶעְרה ֹמֶׁש י ַרִּב "ק ַהָּגַה ) בשם ד טזַעּמּו(י ּדֹוִד י ִמִּפ 1

 .ם)ָׁש ה ָעָׂש  ַיְלּדּותֹות ְׁשנֹות ְוֶא ת ְצפַ ד ְיִליא (ְטֶבְריָ "ד ֲאַּב 
ָּבָאֶרץְּבִבּקּורֹו,מֹוְנִטיְפיֹוִרימֶֹׁשהֶׁשלַמְזִּכירֹוַהֵּלִויד"ר ֱאִליֶעֶזר2

ינּו  ָימ≈ ָר‰ ּב¿ ≈‰ מ¿ ƒי„ ָלב…‡ ּב ƒ̇ ָע ׁ̆ ל∆ ˙ ר…‡ יו… ¿‰ ƒל ‰ ּכ∆ ז¿ ƒי ו¿
ן"  .ָ‡מ≈

 מענינתתקנה 
ְוָאֵכן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ּוָמסּור ָהָיה ַרֵּבנּו ְלֹצאן ֲעַדת 

ּוַמְנִהיָגם , ּוְלָכל ְּבֵני ָהִעיר ִּבְכָלל, ַמְרִעיתֹו ִּבְפָרט
 . ְּבַנַחת ְּכָאב ַרחּום

י ָּבֵּת ת ֶא ד ְלַסּיֵ א ֻּדְגָמא ְלָכ ִהיא ַּתָּקָנתֹו ֶׁשֹּל
ת ֶׁשָּבֵע  ְּבָאְמרֹוח, ַהֶּפַס ב ֶעֶר ת ִּבְתקּוַפ ת ַהִּמְדָרׁשֹו

ר ֶאְפָׁש י ְוִא ם ַהָּבִּתין ְּבִנְּקיֹות עֹוְסקֹום ֶׁשַהָּנִׁשית ַהּזֹא
ת ָלֶׁשֶב  יּוְכלּום ָׁש ם ָמקֹוה ֶׁשִּיְהיֶ  ָצִרית, ַּבַּביִ ת ִלְהיֹו

ת ְּבֵביז ָא ד ְלַסּיֵ ן ֵאין ָלכֵ ת, ַהַּדַע ב ְוִיּׁשּוה ִּבְמנּוָח 
 .1םָׁש ת ִלְׁשהֹו ֶׁשּיּוְכלּו, ַהִּמְדָרׁש

 פזר נתן לאביונים
ַאְרָצה ָּדַאג ַרֵּבנּו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּכֵדי ָצְרּכֹו ַּבֲעלֹותֹו  

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵר ְלַקֵּבל ַמְׂשֻּכְרּתֹו ִמֻּקַּפת , ִלְחיֹות
ּוָמסּור טֹוב ַּפְרָנס ַרֵּבנּו ְוִעם ָּכל ֹזאת ָהָיה , ַהָּקָהל
 םּגַ ם. ַהַּגְׁשִמִּיי ְלָצְרֵכיֶהםף ּדֹוֵאג ָלֶהם ַא ְוָהָיה , ְלַעּמֹו

ֶאת ָממֹונֹו ָהָיה ְמַפֵּזר ַלֲעִנִּיים ְותֹוֵמ ָּבֶהם ְּכָכל 
 :ְלָפֵנינּו ֵּתאּור ַעל ִצְדַקת ִּפְזרֹונֹו. ְיָכְלּתֹו
ם יו… ˙  "ּב¿ ּבָ ַ ּׁ̆ יַ‰ ƒ̇ ‡ ר≈ ¿̃ ƒנ ˙ ≈‡ י מ≈ ƒָרָ‰ם ַרּב ב ַ‡ב¿ ל „ו… ∆‡ 

ָחן ל¿ ֻ ּׁ̆ ‰ַ.  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ‰ ָח„ ‰ּו‡ ַ‰ּז∆ ים ‡∆ ƒים ַ‰ֲחָכמ ƒר ָ̃  ַ‰ּי¿
ר ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒ̇ י ƒ‡י ָר ƒ„ עו… י, מ≈ ƒ‰ ל ַוי¿ ≈̃ ˙ ַלֲעב…„ לו…  ַ‰ּנָ ∆‡ ˙„ַ  ֲעבו…

‰„ָ י ָ‰ע≈ ƒל ל ּב¿ ַל˙ ּכָ ּבָ ָרס ַ̃ ˙ ּפ¿ ּפַ ֻּ̃ ƒל מ‰ָ ָּ̃ א : ֵּפרּוׁש-( ַ‰
‰, )ַּדי ְּבזֹאת ֶׁשהּוא עֹוֵבד ְלא ׁשּום ַקָּבַלת ָׂשָכר ּנ≈ ƒ‰  ‰ּו‡ ו¿

˜ ַחּל≈ „ מ¿ ˙ עו… ל ‡∆ ר ּכָ ∆ ׁ̆ י לו…  ֲ‡ ּי≈ ƒָר‰ ַלֲענ ָׂ̆ ֲע . ּכַ  ַע„ ַעּמו…
 ‰ ָ ּׁ̆ ƒרֲחמ ָׂ̆ ים ָע ƒ ׁ̆ ים ֲ‡ָנ ƒל כ¿ ם ‡ו… ח∆ ם ל∆ ָּ̃ ָחנו…  ַעל ֻח ל¿ ֻ ׁ̆ 

י„" ƒמ ָּ̇2. 
  פתוח ביתו

ִּבְכַלל ָהָיה ַרֵּבנּו ָידּוַע 
, ְּבִמַּדת ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ִּבְפָרט ָלֲאָנִׁשים ֶׁשָּבאּו 
ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבֵצל ַהּקֶֹדׁש 

ַרֵּבנּו , ְּבֵמרֹון"י ְדַרְׁשִּב 
ָהָיה ּדֹוֵאג ָלֶהם 
ָלַאְכַסְנָיא ְּבָבֵּתי 

ָהָיה ַאף ְוהּוא , ַהְּׁשֵכִנים
ְוַיִין ְמַסֵּפק ָלֶהם ָּבָׂשר 

 .3ַלְּסעּוָדה

.ח"תקצִּבְׁשַנת
 .אֵעֶר ַרֵּבנּו אֹות "ב ׁשּור"י ִּכְתֵבי  3

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

בבית  רבינו הקדוש מאווריטשמנוחת מקום  תפתח מער
 החיים הקדוש בצפת
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

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

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

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

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

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 במהרהזיווג הגון וכשר 
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 מלכה          מאיר בן שרית ואליהומיטל בת 
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא
ימנה       גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן

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

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

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

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

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 קסנש בת דגטו                 רונית בת סבריה  
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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 קִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרחָ  - תתוְֹלדוֹ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 תולדותפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט ב' כסליו

מסופר על רב, שאישתו  (יבמות סג.)בגמרא 
הייתה מצערת אותו, אם היה מבקש שתבשל 
עדשים היתה מבשל קטניות וכן להיפך. לימים 
גדל חייא בנו, והיה הבן ביוזמתו הופך דברי 

 היה אביו מקבל את מבוקשו.  אביו, ומתוך כך
 

פנה רב לבנו ואמר: "אימך נעשתה טובה 
יותר!". אמר לו: "אני גרמתי לזה בכך 
שהפכתי את דבריך". אמר רב בסלידה: "איני 

ִלְּמדּו ְלׁשֹונָם חפץ שתעשה כן משום שנאמר: '
 ".(ירמיהו ט, ד) ר'ַּדֶּבר ֶׁשקֶ 

 

בתפיסה ההמונית אין ספק שהיו מברכים את 
א על מעשהו 'המחכים', שהרי צודק והוגן חיי

הדבר לעזור לאב מפני אם קנטרנית, אולם 
דעת התורה גורסת אחרת, ומתוך כך גרס רב 
כי גם דברים הללו בגדר שקר וחייבים 

 למונעם.
 

ַהִּציָלה נְַפִׁשי וכן מבקש ומתפלל דוד המלך: "
הצילני מאותם  .ב) לים קכ,י(תה ר"ִמְּׂשַפת ֶׁשקֶ 

אנשים שאישיותם פגועה, וחיים כל החיים עם 
סתירות ומתכחשים לאמת, שהרי הם 

 מסוכנים ביותר.
 

ִמי יָגּור ְּבָאֳהֶל ִמי יְִׁשּכֹן ודוד המלך מזמר: "
הֹוֵל ָּתִמים ּופֵֹעל ֶצֶדק וְדֵֹבר ? ְּבַהר ָקְדֶׁש

א יִּמֹוט לְ  -ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו  ם"עֹולָ עֵֹׂשה ֵאֶּלה 
 . (אמרי שפר לאאמו"רה) ב-א לים טו,י(תה

 שליט"א) 
 

תכונה ומידה נשגבה המאפיינת את יעקב אבינו 
היא מידת האמת כהגדרת הנביא המכנה ומגדיר 

ִּתֵּתן ֱאֶמת את יעקב אבינו כאיש אמת כנאמר "
 ֹ   .(מיכה ז, כ) ב"ְליֲַעק

 

הוא דווקא נקרא בשם 'יעקב' אשר שמו מעיד 
ל -א-ומורה עליו כאיש עקבי, וכן 'ישראל' ישר

ההולך בתום ויושר, ללא כל ניגודים ופיתולים, 
הוא מתקשה לבצע את פקודת אימו המצווה אותו 
להתחזות לעשיו, ברכיו כושלות ורגליו רותתות, 

 ו זאת על פי נבואת אימו. ְלֵעׂשָ ולבסוף נדחף 
 

 "ֵעָׂשו ְּבכֶֹר -ָאנִֹכיגם אז מסגנן את דבריו: "אך 
המביא לך,  -פירש רש"י: אנכי .יט) (בראשית כז,

ַאָּתה זֶה ְּבנִי ֵעָׂשו הוא בכורך. וכן כשנשאל " -ועשו
הגם שללא ספק כל  .(בראשית כז, כד) י"וַּיֹאֶמר ָאנִ 

דבריו של יעקב לא היה בהם שקר, מכל מקום 
כמתרחק  ניסה להתחמקהסתייג משליחות זו ו

י... אּוַלי יְֻמֵּׁשנִי ָאבִ מדברי קללה, כאומרו: "
א ְבָרכָ    .(בראשית כז, יב) ה"וְֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה וְ

 

"כל המחליף את  (סנהדרין צב.):ואמרו חז"ל 
דיבורו כאילו עובד עבודה זרה". ונראה שהטעם 
לדבר, משום שהדובר שקר הוא עצמו מודע 
לאמת ולמה שמסתתר אחר דיבורו, ומכיר את 
אמיתות הנושא, והגם שבפנימיותו היה חפץ 
להידבק באמת נאלץ מתוך אי אילו מניעים 
ולחצים לצאת נגד רצונו ומצפונו, ונהפך הדובר 

וצל אישיות, שכן מחד מכיר את האמת, שקר למפ
 ומאידך עושה בניגוד לרצונו ותפיסת עולמו.

 

 ְּדַבר" (משלי יג, ה):ועל זה אמר שלמה המלך 
ק", שכן אופיו של הצדיק להיות ֶׁשֶקר יְִׂשנָא ַצִּדי

משתלם במידות, ומתעלה כדי לחיות חיים שאין 
בהם סתירות וניגודים, איננו חפץ להתכחש אל 

 "ִמַּביִת ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּוולחיות באשליות. " האמת,
 ויהיה דובר אמת בלבבו. ,(שמות כה,יא)

 (בראשית כז, יב) "אּוַלי יְֻמֵּׁשִני ָאִבי וְָהיִיִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתעַ "

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

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

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

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

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 



 

 

 
 האם יש צורך להמתין לאכילת דבר חלבי אחר דבר חריף שחתך בסכין בשרית בן יומו?

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

או שנתבשל בכלי בשרי, אף שבלוע בו טעם בשר, מכל מקום אין דינו כבשר  ,שנחתך בסכין בשרי בן יומו ,דבר פרווה חריף
שו"ת רע"א על הש"ך (ס"ק יט), שו"ת תשובות והנהגות ח"א (סימן  מקורות:ממש, ומותר לאכול אחריו מאכלי חלב ללא המתנה כלל. 

 תלג).
 

דעת הגרי"ש אלישיב  מקורות:ומו, מותר לאוכלו בתוך שש שעות לאכילת בשרי. וכן כאשר חתך דבר חריף פרווה בסכין חלבי בן י
שלא נעשה בו שימוש בעשרים וארבע שעות אחרונות, לכו"ע מותר. וראה  ,זצ"ל מובא בספר דבר חריף (פ"א ס"ט). ואם הסכין אינו בן יומו

 רוש הארוך סק"ה) החמיר בסכין בן יומו.בקובץ מבית לוי (יו"ד) דהמנהג להקל בזה. ובספר יד יהודה (סימן פט בפי
 

 ולדעת הפרי מגדים (או"ח סימן תצד א"א סק"ו) יש להחמיר אף בסכין שאינו בן יומו. הערה:  אולם יש מחמירים בזה.
 

, למרוח בסכין פרווה, ולא בסכין חלבי או בשרי. אולם בדיעבד ,כאשר מורחים דברים חריפים כגון סחוג ,יש נוהגים להחמיר
 השתמשו בסכין בשרי נקי או להיפך, לא נאסר המאכל או הכלי. כאשר

 

שחתכו בסכין בשרי נקי בן יומו [וכן להפך],  ,מלפפונים חמוצים בחומץ או במלח ,ירקות או פירות חמוצים או מלוחים כגון
 ).ערוך השולחן (סימן צו סי"ג מקורות:כיון שאין בהם חריפות כלל.  ,מותר לאכול אותם ירקות עם חלב

 

עיין דעת תורה למהרש"ם (יו"ד סימן צו ב). ובספר מעדני  הערה:'. חריף'אולם באופן שהם חמוצים או מלוחים במיוחד, דינם כדבר 
 השלחן (סק"מ). ונראה כאשר הם נאכלים בקלות ללא לחם וכדומה, יש להקל.

 

או שסחטו את הלימון תוך הכוס, מותר לשתות  ,לימון שחתכוהו בסכין חלבי בן יומו, ונתנו את פרוסת הלימון בתוך כוס תה
קונטרס דבר חריף בהלכה (סימן ו) שכן הסכמת בעלי הוראה. ועוד שיש שישים כנגד טעם  מקורות: בתוך שש שעות לאכילת בשר. אותו

הלימון לתה נעשה טעם שני החלב שבלימון, וגם אם הכניס פרוסת לימון לתה אין בתה אלא טעם שני, טעם ראשון החלב לסכין ומשם ללימון, ומ
 א"כ הוי נ"ט בר נ"ט.

 

ראה  מקורות: דינו כמאכל חריף. -מאכל העשוי מתערובת מינים וכולל בתוכו דבר חריף, אם רובו מורכב ממאכל חריף או חמוץ
 רמ"א (יו"ד סימן צה ס"ב).

 

 

ויש בו כדי ללמדנו, כמה גדולה תפילה מעומק הלב הבוקעת את כל ', 'באר הפרשהלהלן סיפור מופלא המעובד מתוך 
כך  -שהתרחש באמצע חודש חשוון תשע"ח. ומעשה שהיה , הרקיעים ומשדדת כל מערכות תבל. הסיפור מעשה נורא הוד

 . ומחצה לפני שקיעת החמה הובא נפטר להר הזיתים היה: כשעה
 

את הקבר חפרו בטעות את החלקה המיועדת עבור  שהערביים שחפרו ,מצאוכאשר הגיעו אנשי ה'חברא קדישא' כדי לקברו 
ומקומה סמוך לאשה אחרת. כמובן, ממצא זה עיכב את קבורת האיש באותו מקום. אולם לאור השעה . אשת הנפטר

לאותו  שיחפרו את המקום הראוי ונאלצו בעצמם לחפור את המקום, שיועד, לא יכלו אנשי הח"ק להמתין לערביים ,המאוחרת
 אדם מלכתחילה והניחוהו פנימה.

 

ראו בעיניהם  שכפי מנהג ירושלים לא ליוו את המת כלל וכלל ולא, אחר ככלות הכל פנו לספר את דבר המעשה לבני הנפטר
כשלושה חודשים  לפני: "ניתרו ממקומם בהתפעלות והשתוממות אדירה, וכה סיפרו ,כי כן היה ,כשמוע הבנים .את הנעשה
 ". כי יומו קרב וכתב את צוואתו ומסרה לנוחש אבינו 

 

 .שרק יהודים יראי שמים יכרו את קברו: עליה עוד ציווי אחד אחר שהות מועטת ביקש מאיתנו את הצוואה ברצותו להוסיף"
ו לא לא יקיימו בני חברא קדישא את הבקשה הזו, שכן בקשה מעין ז כי בוודאי 'כי 'כל המוסיף גורע, אבל אנו הבנים אמרנו לו

 ". נשמעה אף מפי אדמורי"ם ורבנים
 

שמעולם לא נשמעה בקשה כזו , ואין בה כל עניין  ,ואף אתם עניתם פה אחד. אנשי חברא קדישא ,אליכם בצר לו פנה אבינו"
לא את בניי : 'אבינו כי כך הם פני הדברים, נענה ואמר בראות ואתם מצטערים אבל לא מצאתם לנכון למלא את בקשתו.

, והחל להתפלל על כך מעמקי לבו, 'ובידו עשות כרצונו שהוא 'אדון הכל' ,אפנה אל הקב"ה .ולא מאת אנשי הח"קאבקש 
כל עניין, היות שביקש על  אף שאין בזה –שימלא בורא העולם את בקשתו, והרי לכם כמה סיבב הקב"ה למלא משאלות לבו 

 כך בבכיות ומעומק ליבו!".
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 .(פולין)בוורשא  )1909(ה' טבת ה'תר"ע -נולד ב -האדמו"ר הרב שלמה בנימין הלוי אשלג זצ"ל
אהבו להשתעשע עימו בדברי תורה  ומלמדיו, מינקותו ניכר כחריף וכבור סוד שאינו מאבד טיפה

עלה עם משפחתו לארץ  )1922(בשנת ה'תרפ"ב  וחסידות גם לאחר שעות הלימוד בתלמוד תורה.
עשרה כשלמד בישיבת 'בית יוסף' -בהיותו כבן שלוש. ישראל. בתחילה התגוררו בירושלים

ברותא ויחד עמו בחרו הרה"ג מרן רבי הלל ויטקינד זצ"ל לעצמו לח נובהרדוק הליטאית) בשיטת(
יש לו ידע כה רב  -שמסר בישיבה ולא פסק מלשבחו על זה שבגיל כה צעיר  ,הכין את השיעורים

בש"ס ובחסידות בעמקות וחריפות נדירה. כמו כן למד בישיבות 'חיי עולם', 'עץ חיים', 'תורת 
  נודע בבקיאותו בתלמוד הבבלי ובחסידות. .אמת'

 

' שיעורים בזוהר הק' ובכתבי האריז"ל בשליחות אביו הק זמן קצר לאחר נישואיו החל לומר
אע"פ שהיה זה בשנות השואה שכולם היו טרודים ודואגים  ,ושיעוריו סחפו אנשים ולומדים רבים

באה משלחת  )1942(בשנת ה'תש"ג . מה ילד יום ובכל זאת ציבור הלומדים הלך וגדל מיום ליום
בעל 'ינו לאמירת שיעורים ולחיזוק הדת בחיפה ושיואיל לשלוח אליהם את רב ,לאביו וביקשו

ייסד את ביה"מ בבני ברק ללימוד חכמת  )1960(בשנת ה'תשכ"א . נעתר לבקשתם 'הסולם
בו למדו חצי יום את תורת הנגלה  ,הקבלה וישיבה לבחורים. בקריית ארבע ייסד כולל אברכים

-שנים. ציונו בהר 74-חי כ ).1983(מ "ז' בכסליו תשד -וחצי יום את תורת הנסתר. נפטר ב
 שמחה אברהם שליט"א ממשיך דרכו. 'המנוחות. בנו כ"ק מרן אדמו"ר ר

 

 מרת רבקה רויזא. אמו:. ('בעל הסולם') האדמו"ר יהודה לייב אביו: ר' שמחה. (מצד אביו):  סבא
 .ה'תרצ"ה)מזקני וחשובי חסידי סוכטושוב, נישא בשנת  בת ר' דוד אהרן האזה( מרת אהובה ליבא אשתו:

אביו, האדמו"ר ר' יהודה לייב  :מרבותיו ר' יחזקאל יוסף, אדמו"ר רבי שמחה אברהם. בניו:
הקים בית (בנו הבכור, ר' יחזקאל יוסף  :מתלמידיו. הרה"ג מרן רבי הלל ויטקינד חברותא:. אשלג

ו ומנהל את (ממשיך דרכו של רבינבנו, האדמו"ר ר' שמחה אברהם , )מדרש ברחוב אבן עזרא בבני ברק
עטרת 'מייסד קבוצת הלימוד (ר' עקיבא הלוי אורצל ), בית המדרש ברח' שד"ל וידוע כ"בודק הכתובות"

, ר' יהודה ליאון אשכנזי, ר' אורי שרקי, ר' ירחמיאל וייס ),ללימוד חכמת הקבלה 'שלמה אשלג
ליקוט  -חנוכה-עטרת שלמה• כתב העת 'האומה'• מספריו: ר' עקיבא אורצל ועוד רבים.

 תשמ"ג.-משיחותיו שהעביר בשנים תשל"ה

  

והגישה לרבי ואכן היא נכנסה  שמחה אברהם שליט"א: "זכורני בילדותי הגיעה אשה לביתנו וביקשה להיכנס לרבי. 'יפר בנו, כ"ק האדמו"ר רס
לרפואתו. הרבי לקח את הפיתקא והביט בו, והחל  שבעלה חולה אנוש ממש, ומבקשת היא ברחמים, שהרבי יעתיר עליו ,שבה כתבה, פיתקא

לדבר על עניינים שונים ומשונים, כגון: במה הוא עובד? ותוך כדי דיבור, גלגל הרבי את הפיתקא כקיסם ועשה עצמו כמנקה בין שיניו. האשה 
 השי"ת יעזור שהוא יהיה בריא וחזק כמו"שיברך את בעלה, אך הרבי הגיב בקור רוח ואמר:  ,וביקשה שוב מן הרבי יתה מאוד היסטרית, בכתההי

 . ושוב דיבר על הא ועל דא. ותוך כדי דיבורו שיחק עם הפיתקא ותלש מפה ומשם פיסות קטנות שנרטבו. "צעיר
 

והרבי מתייחס בזלזול".  ,אנוש "מה אעשה? בעלי חולה :שהרבי לא כל כך מודאג, יצאה מחדרו ופנתה לרבנית תליט"א בבכיות ,ראתה האישה
במשך דקות ארוכות, עד שהרבנית הרגיעה אותה. כשיצא  אמרה לה הרבנית: "הרי הרבי בירך ברפואה שלמה, והשי"ת יעזור שאכן יבריא". כך

אך כתוב ב"קויטל". נכנס לחדרו של הרבי ומצא את הקוויטל במאפרה, מגולגל ומקומט.  רים, שהסתקרן לדעת מההרבי מחדרו, ניגש אחד הבחו
כתובות, תלש הרבי בעת דיבורו, ואכן, אדם  שהיו אף הן ,את שמו של החולה, וכל שאר המחלות והבעיות שכתובים בו רק ,,כשפתח ראה

  !.אותו "ניקוי שיניים", עד למעלה מגיל תשעים כליל, וחי עוד יותר משלושים שנה מאז זה הבריא
מ קרא לבנו וגילה לו את ענייני קבלת "ל העובדה, שהרבי ידע את יום פטירתו ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא: ביום רביעי ג' כסלו ה'תשדע

להתפלל ערבית לפני התיבה ולומר קדיש לזכר  לז' כסליו הורה לתלמידו ר' שמואל חנוך ליברמן זצ"-הפדיון והכתובות. במוצאי שבת קודש אור ל
האם הרב אינו אומר קדיש על : "לשאלת התלמיד ).שזה יום הזיכרון שלה 'בעל הסולם'אשת הגה"ק מרן (הרבנית מרת רבקה רויזא ע"ה , אימו
לאחר תפילת ערבית והבדלה  ".יםבצהרי 1.30שאיני אומר קדיש על אמי ואתה תבין זאת מחר אחרי השעה  ,יש לי סיבה" הצדיק: השיב ?"אמו

ואפילו אם תהיה מבוהל " שגם מחר בתפילת שחרית ומנחה לא ישכח לומר קדיש. והוסיף ואמר: ,אמר רבינו לאותו תלמיד שהוא מבקש ממנו
 ".םאחה"צ נהיה כולנו בירושליוכששאלוהו: מתי יעלו לציון אמו הרבנית, ענה: "". שתאמר קדיש ולא תשכח ,ומבולבל תבטיח לי

 

ראי : "קרא לה הצדיק ואמר ,לקח רבינו את ספר הזוהר הק' לעיין בו, כשבתו תחי' עברה ליד חדרו והציצה פנימה 13:00למחרת ביום א' בשעה 
ובמקביל נכנסה גם  ".דקות ספורות לפני הסתלקותו ביום הכיפורים 'בעל הסולם'מה שאני לומד כעת, את הקטע הזה למד כ"ק אבי מורי 

וראשו נפל על ספר הזוהר הק' שהיה פתוח באידרא  ,עצם עיניו!". באוכל היום הרגשתי טעם גן עדן: "אמר לה רבינו. הרבנית לחדרו של הרבי
 .והחזיר נשמתו לבוראו בקדושה ובטהרה 'בעל הסולם'רבא על השולחן שעליו נכתב פירוש הסולם על הזוהר הק' ע"י 

פ הוראת אביו הקדוש לעיר חיפה כדי ללמד שם שיעורים בזוה"ק "בעת שנסע ע היה זה ':בעל דבר'מלחמה אחת שהכריז על ה יפר רבינו עלס
לחיפה בזמן מסוים, כדי  תקופה גר בתל אביב והיה עליו לצאת וקיבץ על ידו מתי מעט, שהשתתפו בשיעורים, על פי מצוות אביו. באותה ובקבלה,

לי איזה עניין של טרדה, שבא לעכבני מלצאת לדרכי, פעם אורחים ופעם פרנסה...  היה מזדמן ויגיע בזמן. "בכל שבוע שלא יאחר את האוטובוסים
 ולא התעכבתי ויצאתי לדרכי! וכך גובר היה ניסיוני מעת לעת, עד שיום אחד הובאה 'בעל דבר'לזהות את ה' חוש ריח'אלא שהעניק לי הבורא 

חישבתי ומצאתי כי  ולא יכולתי לסרב, והתעכבתי עד כשעה לאחר הזמן בו צריך הייתי לצאת. כשנפתרה הבעיהלפניי שאלה קיומית דחופה, 
לקח.  'בעל דבר'החלטתי לצאת לדרך, כדי ללמד את ה מאוחר מדי לצאת לחיפה, וגם אם אצא עתה כבר לא אפגוש שם מתלמידיי. עם זאת

מאז אותה נסיעה ארוכה ומייגעת, פסקו כל . כי אינני מוותר כלל ,הרע כחתי ליצרנסעתי והגעתי עד למקום, ושבתי כלעומת שבאתי. הו
 המניעות לאותה השעה היעודה".

ֹ ב ָהרַ האדמו"ר    -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  מ  זצ"ל גַאְׁשלָ י ַהֵּלוִ ן ִּבְניִָמיה ְׁש



 

 

  
 

 

הְּתִפּלָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה  

 . דבר תורה''לביה"ס ואין בידי 
 

שתשלח לי 'דבר תורה', שלא יעבור  ,לא נותר לי אלא לבקש ממך
הדמעות זלגו, והיא עצמה ". יום שישי ללא חלוקת העלון השבועי

שיגיע  ,,יה בתמימות, ממתינה לפקס עם 'דבר תורה'את עינ
 מהשמים. 

 

שתפילתה  ,לפתע צלצל מכשיר הפקס. היא רצה לפקס, בטוחה
ואכן מהפקס יצא נייר ובראשו  ...נענתה ושלחו לה פקס משמים

ומתחתיו סיפור, משל, ומסר כתוב "דבר תורה לפרשת השבוע", 
 כתוב בטוב טעם ודעת.  נפלא מהפרשה

 

קפאה מהתרגשות, מי שלח את 'דבר התורה' ברגע קריטי הרבנית 
זה? קשה היה עליה לנגב את דמעותיה, עתה היו אלו דמעות של 

לא נותר לה  .ס"כי עליה לצאת לביה, שמחה, והנה השעון הראה
שממנו נשלח , היא העתיקה את מספר הטלפקס. זמן להתעכב

 .הפקס, ויצאה לדרכה
 

הטלפקס. מהצד השני השיבה ס התקשרה למספר "בדרך לביה
שהיא מדברת מבית ספר חרדי באחד מערי  ,מזכירה ואמרה

התשובה הייתה ?". הארץ. "האם שלחתם לי פקס לפני כרבע שעה
"לא". לאחר בירור קצר הובהר הסיפור בשלמותו עם ההשגחה 

 :העליונה שבתוכו
 

ספר של "שובו" השוכן בצפון -ממנו נשלח הפקס הינו בית ס"הבי
ארץ. שם יש מורה שהוא אחראי לכתוב 'דבר תורה' לתלמידים ה

 ס בו מלמדת הרבנית. "לכבוד שבת קודש בדיוק כמו בביה
 

במרכז הארץ בעיר  'בית יעקב'למורה יש אחות שהיא מנהלת 
מ לחלקו "שהרבנית גרה, וגם היא מעוניינת ב'דבר תורה' שבועי ע
וח את מה בין תלמידותיה. מידי ערב שבת דואג המורה לשל

 ומחלקת אותו לתלמידות.  והיא מצלמת בביה"ס, שכתב לאחותו
 

שאליו נשלח הפקס שונה ממספר , ס"מספר הטלפון של ביה
שאמורה  ,המזכירה !הטלפון של הרבנית בסיפרה אחת בלבד

טעתה בסיפרה  'בית יעקב'הייתה לשלוח את הפקס למנהלת 
ה את בדיוק ברגע שעצמ ,ושלחה בטעות את הפקס לרבנית

  הבירור עלה מתוך עיניה הדומעות והמתינה לפקס מהשמים.
כי המורה שדואג לשלוח את הפקס לאחותו עושה זאת כבר  ,גם

 .!ארבע עשרה שנים
 

חשבה לעצמה, "ארבע עשרה  ,כמה מדהימה ההשגחה העליונה""
במרכז  'בית יעקב'ל 'שובו' ס"השנה שולחת המזכירה פקס מבי

 ורק. ומעולם לא טעתה במספר פעמים יותר משבע מאותהארץ, 

שיושיט לי  ,כשכל כך הייתי זקוקה לזה ובכיתי לבורא עולם ,היום
אחת בטלפון והפקס  עזרה בדחיפות, הוא דאג לטעות בסיפרה

 , ששמע לתפילתי ובקשתי התקיימה!".ע"שבאליי. תודה לרהגיע 

זאת לא ניתן לתאר  -עד כמה גדולה כוחה של תפילה 
ולשער. להלן סיפור מופלא שיש בו כדי ללמדנו, כי תפילה 

יש בכוחה לשנות ולשדד את הטבע.  -הבוקעת מעומק הלב 
 כך היה: -ומעשה שהיה 

 

עם פתיחת שערי ברית המועצות וגל של מאות אלפי עולים 
פקד את הארץ, הוקמו בהכוונת גדולי ישראל רשת בתי ספר 

 בשם "שובו" שהיו פרוסים ברחבי הארץ. 
 

מטרת הרשת הייתה עבור העולים החדשים, להשיבם 
ולקרבם ליהדות ממנה היו מנותקים בכח ע"י הבולשביקים 
הקומוניסטים ששלטו ברוסיה שלטון רודני ללא מיצרים, 

 .ולהטעימם מעט מצוף התורה ומעונג קיום מצוותיה
 

שבמרכז הארץ. בין  'שובו'ס "הרבנית אסתר עבדה בביה
התפקידים עליהם הייתה ממונה, היה עליה להכין עלון תורני 

שיהיה משולב עם סיפור או  ,ובו "ווארט" לפרשת השבוע
מסר עוצמתי, ואכן גם התלמידים וגם הוריהם  משל ובעיקר

וכל שבוע ושבוע ציפו לקרוא אותו  ,לא היו מוותרים על דף זה
 .ולהתחזק ביחד

 

הכנת 'דבר תורה' לא היה דבר של מה בכך, פעמים רבות 
זמן הכנתו ארך זמן רב, והיה צריך להשקיע הרבה תשומת 

 ,כדי שימלא את תפקידו להאהיב ולקדש שם שמים ,לב
 שהרי לשם כך הוקמה הרשת. 

 

יום אחד חיתנה הרבנית את בנה. החתונה הייתה אמורה 
להתקיים ביום חמישי. הטירדות וההכנות רדפו אחת את 
השניה, והמטלה של הכנת 'דבר התורה' נדחתה מיום ליום. 
ביום חמישי לא מצאה לכך אפילו רגע אחד פנוי, והנה כבר 

 הגיע הזמן לצאת לאולם לקראת החופה. 
 

שכאשר תשוב לביתה ולא  ,בליבהגמלה החלטה  - הרבנית
משנה באיזו שעה, היא תשב להכין 'דבר תורה'! אך 
מחשבות לחוד ומעשים לחוד. כשחזרה מהחתונה, לא 

והיא נאלצה לדחות זאת  ,,עיניה נעצמוהצליחה להתרכז. 
 .לרגע האחרון ליום שישי

 

בבוקרו של יום שישי השעה הייתה שמונה ורבע. הילדים 
והרבנית ניסתה לחפש 'דבר תורה', אך נשלחו לבתי הספר, 

ללא הצלחה. נותרו לה עוד עשר דקות, שעליה לצאת לבית 
 ,הספר ובידה אין מאומה. מה יהיה עם ה'דבר תורה' השבועי

 ? שכבר כחמש שנים הוא יוצא ברצף
 

ריבונו של "היא הביטה על מחוגי השעון ופרצה בבכי מר, 
אך ורק לכבודך, עולם, הרי את 'דבר התורה' אני מכינה 

כי הייתי כה  ,שהשבוע לא הכנתי אותו ,ומי כמוך יודע
עסוקה וטרודה, ועתה בעוד עשר דקות עליי לצאת 
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  ""תולדותתולדות""פרשת פרשת  
  .]ו כ,כה[ "חזת בעקב עשוווידו א"

אמנם מרוב ', וכו, כיבוד הורים, תפילה, ברכות בכוונה, הוא העבודה היומיומית במצוות התדיריות' עיקר עבודת ה
           , כדי כך שכבר לא מרגישים בקיומם ומגיעים למצב הגרוע מכלההרגל מצוות יקרות אלה נכנסות לשגרה עד 

               " והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה"ועל זה אמרה תורה " ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה"
  ".תשמעון", מצוות שאדם דש בעקביו" והיה עקב"י "פירש רש

הר המוריה שבו נעקד יצחק , יתירההרים יש בעולם שזכו אצלנו לחשיבות שני : מעשה באחד שניגש לחכם ושאל
מפני מה נבנה בית המקדש בהר , ולכאורה תמוה. והר סיני שבו ניתנה התורה מפי הגבורה, אבינו על גבי המזבח
  ?המוריה ולא בהר סיני

שכן עיקר תכלית הלימוד הוא להגיע , על פי מה שאמרו בגמרא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה: והשיב החכם
ה יותר "חשוב ומקובל לפני הקב, על קידוש השם, שאדם מישראל פושט צווארו על גבי המזבחומקום , למעשה

  .ממקום שניתנה עליו התורה
                      ,כל משפט שבין בני אדם נגמר באמרי פיו, בטוביה השופט ששימש בתפקיד נשיא בית המשפט העליוןמעשה 

  .ולאסור אותו בבית הכלא, פקידווהמלך חרץ את דינו לפטר אותו מת, פעם אחת הלשינו עליו אצל המלך
  .ופניו היו מועדות ללכת למלכות אחרת, ברח לו מארצו, וקודם שעשה המלך עמו דבר, טוביה הרגיש בדבר

הוא ביקש לעבור לצידו השני של , והגיע לשפת הנהר, הלך לו דרך המדבר, החליף טוביה את בגדיו ויצא יחידי מן העיר, בלילה
  .שלא היתה שם מעבורת, יה קטנהאבל הוא נתקל בבע, הנהר

, אדוני טוביה השופט: "ניגש אליו האיכר ואמר,  ולא ידע כי בורח הוא,הזדמן לשם איכר אחד שהכירו שהוא טוביה השופט
  .שמח טוביה על דבריו ".אני אשא אותך על כתפי ואעביר אותך לצידו השני של הנהר

                  , שהיה שמן וגבוה מאוד,  שטוביה היה כבד מאוד מחמת גודל גופוולמרות, והעלה את טוביה על כתפיו, הלה נכנס לנהר
ביודעו שהוא עושה עמו טובה היום וגם הוא יחזיר לו טובה כשיהיה לו דין ודברים , עם כל זאת נשאו על כתפו ושחה בנהר

  .בדין ובמשפט
                      ,בית המשפט העליוןאם אזכה לחזור ולשמש כנשיא : "אמר טוביה לאיכר, אחר שהעבירו שלשת רבעי רוחב הנהר

  ".אגמול עמך טובה על כל החסד אשר עשית עמי
  ...?"האם המלך הסיר אותך ממשרתך... ?וכי עתה אתה אינך שופט הארץ: "ויאמר האיכר

        , כששמע האיכר שטוביה כבר אינו שופט ".ועל כן אני בורח, כמה אנשים הלשינו עלי לפני המלך "– אמר טוביה –" כן"
, חזר האיכר לאחוריו "...כשתחזור לממשלתך אוציא אותך מן הנהר ואשא אותך על כתפי: "ואמר לו, ראז השליך אותו בנה

חשבו שתש כוחו של האיכר ולא היה יכול לסבול , והרבה אנשים שעמדו שם. ויצא אל עבר הראשון שהיה עומד בו בתחילה
 גדול היה לך שנשאת את הכבד הזה שלשה רבעי אם כל כך כוח: "ויאמרו לאיכר, ולכן נפל מעל כתפיו באונס, את טוביה

  ?"להגיעו ליבשהאיך לא השתדלת לסבול כובד שלו על משך שיעור קטן , הנהר
וכשראיתיו שהוא צריך לעבור לעברו השני , בתחילה חשבתי שעדיין הוא שר המשפט שהכל מסורים בידו: "אמר להם האיכר

           , כי ידעתי שעל ידי הטבה זו שאני מטיב עמו היום,  על כתפי ולשוט בוהיה לי שמחה ורצון לב מאוד לישא אותו, של הנהר
כשנשאתי אותו על , פ שהוא כבד מאוד"אע ,ולכן. כי כולם צריכים אותו, גם הוא ייטיב לי כשיהיה לי עסק בבית המשפט שלו

שיהיה לי זה קרן בתי אשר חש, ונחשב אצלי קל מרוב השמחה והרצון שהיה לי בשימוש זה, כתפי לא הרגשתי בכובד שלו
אחר שהגיד , אמנם. ולכן לא היה קשה עלי כובד גופו כשהעברתי אותו שלשת רבעי הנהר, קיים ואוכל מפירותיו במשך השנים

אז הרצון שהיה , אז אמרתי לעצמי שכבר אין לצפות ממנו להרווחה וטובה, ובורח הוא מפני המלך, לי שהוא פוטר מתפקידו
  .ונפל מעלי בעל כרחי מחמת כובדו, ולא נשאר בי כוח לסבול אותו, וממילא הרגשתי בכובד שלו ,בילי בשימוש זה נסתלק מל
, אזי מחשבה זו תוליד בו רצון להשיג את הדבר, כי אדם שחושב שיוכל לקבל תועלת מדבר מסויים, מעשה זה מלמד אותנו
                      .כך יגדל רצונו להשיגו וישתדל יותר ויותר להביאו לרשותו, התועלת שיוכל להשיג מהדברוככל שיגדל בעיניו 

וודאי שמחשבה זו תוליד  ,ה" מהקב–שבקיום המצוות אנו משיגים ברכה ממקור כל הברכות , אם נפנים בליבנו ומחשבתנו
  ..)דבש וחלב( ואשרי אדם הרודף אחר המצוות. בנו רצון עז לפעול להשיג כמה שיותר מצוות

  ].א, כו[ "וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה' הי רעב בארץ וכווי"
ושמע את אנשי המקום מתלחששים ביניהם ושואלים על , הלך יצחק אבינו עם רבקה אשתו לגרר, כאשר היה רעב בארץ

 .ולכן אמר עליה שהיא אחותו, כדי שייקחו אותה לאשה, יהרגוהו, והיה ירא לנפשו שאם יאמר שהיא אשתו, רבקה אשתו
ובזה נוכח אבימלך לדעת ". אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו"השקיף , לימים

  .שרבקה אינה אחותו אלא אשתו
                      ".'ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו ה", בירך את יצחק מאוד' ה, לימים

 ".זבל פרדותיו של יצחק שווה יותר מכספו וזהבו של אבימלך: "שים אומריםועושרו של יצחק היה גדול כל כך עד שהיו אנ
, ויהי היום .והלך לו יצחק לבאר שבע". לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד"גער בו ואמר לו , כשראה אבימלך את עושרו של יצחק

שה עמנו רעה כאשר לא אם תע: "וכך אמר לו אבימלך. הלך אבימלך ליצחק וביקש ממנו שיחתמו שניהם על הסכם שלום
       כשהיית אצלנו עשינו עמך, אומר לו אבימלך ליצחק". 'נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך ה

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



הלא רק לא ? איזה טובה עשה אבימלך עם יצחק, וצריך להבין מה זאת שאמר אבימלך ליצחק שעשה עמו רק טוב... רק טוב
  ?"כאשר לא נגענוך"שאמר וזה כבר נכלל במה , הזיק לו

  :והשיבו על כך רבותינו במדרש רבה על ידי משל
הוא מנסה להוציא את העצם , ונתקע לו עצם בגרון, אכל האריה את החמור מכף רגל ועד ראש, משל לאריה שטרף חמור

  ".אתן לו שכר גדול, מי שיוציא את העצם מגרוני: "הוא הוציא כרוז לכל חיות היער? מה עשה האריה .מגרונו ואינו מצליח
שניגש לאריה ואמר לו שיעזור לו , מלבד עוף אחד שהיה לו מקור ארוך מאוד, כל חיות היער לא העזו להיכנס ללוע האריה

  .והוציא משם את העצם, הוא הכניס את המקור ללוע האריה, וכך עשה העוף. להוציא את העצם מגרונו
כי כבר קיבלת את  ,לך לביתך בשלום: "אמר לו האריה ". העצם מגרונךתן לי את שכרי שהוצאתי את: "אמר העוף לאריה

, שכרך הוא אריכות ימים: "האריה הבהיר לעוף ואמר .כי האריה לא נתן לו שכר כלל, העוף לא הבין לפשר דבר "...שכרך
  "...אין לך שכר גדול מזה, עצם העובדה שהיית בתוך הפה שלי ולא אכלתי אותך

                      ,"לא נגענוך"בזה ש? ובמה היטיב אבימלך ליצחק". כשהיית אצלנו עשינו עמך רק טוב": אמר אבימלך ליצחק
                , ולא מקלל, ולא רוצח, מי שאינו גונב, הטובה שלהם הוא שאינם עושים רע, כי כן הדבר אצל הגויים... שלא הזיקו לו

אבל כדי להיות אדם טוב  ,ם רעאולם אצל היהודים כל זה מספיק כדי שלא יחשב אד, נחשב אצלם כאדם טוב, ולא מרביץ
  .צריך להשתדל להיטיב ולהועיל לבריות, צריך לעבור שלב נוסף

בא לפני הלל הזקן ואמר שבגוי אחד , ).שבת לא( והדברים תואמים למה שכתב הגאון הרב חיים רבי על מעשה שהובא בגמרא
  ".ה לחברךמה ששנוא עליך אל תעש: "אמר לו הלל."תלמד אותי את כל התורה כולה על רגל אחת: "לו

                     ויש לשאול למה לא אמר לו הילל את הפסוק  ".אל תזיק לאחרים", במילים אחרות אמר הילל לאותו הגוי
                     , אלא עצם זה שאינו מזיק לחברו, והתירוץ לזה כי אי אפשר לחייב גוי לעשות טובות לאחרים? "ואהבת לרעך כמוך"

אבל יהודי יודע . כבר לא צריך יותר מזה, לא מזיק ולא מפריעכיוון שהוא , כי זו ההבנה של גוי, זה כבר יותר מדי בשבילו
  .)דבש וחלב( טוב לזולתוחובתו לעזור ולסייע ולעשות , אלא גם להיפך, ומבין שלא די בכך שאינו עושה רע

  ].יח, כו[ "רא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביוקויי"
, אך המשיך לשמור על קשר אדוק עם אביו, ל"רח, מעשה ביהודי שומר תורה ומצוות שבנו נטש לגמרי את דרך התורה

ולבש חליפה , האב החליף את בגדי העבודה שלו, בהגיע זמן תפילת מנחה, מידי יום, והנה. והשניים עבדו יחד בצבעות
                     , כך שלאחר ההכנה לתפילה, ת"ייחד לתפילה לפני השיואף נעליים מצוחצחות  ,עליה שמר בניקיון ברכבו, מהודרת

ראוי שיהיו לו מלבושים ): "ד"ח ס"צ' סי(ע "קיים האיש בהידור את דברי השו, בהנהגתו המופלאה ...היה נראה ממש כחתן
               ,שמי שעוסק באומנות שאינה נקייה, מבואר) ט"שם אות כ(' כף החיים'וב"! כגון בגדי כהונה, נאים מיוחדים לתפילה

  . יטהר גופו ויחליף שמלותיו ויתפלל
מילא להפסיק את העבודה : "ופעמים שאמרתי לו בתמיהה, הייתי מגחך על מנהגו של אבי הצדיק, בעוונותיי: ומספר הבן

              !". ?ה משנה איך האדם לבוש כשהוא מתפלל"וכי לקב, אבל לשם מה צריך לבזבז זמן להתלבש כך, לצורך התפילה
                     , כי כאשר אדם מכין את עצמו לתפילה וניגש אליה בלבוש הדור, ושה זאת עבור עצמיאני ע: "והוא הסביר לי

  ". ת"והיא מקובלת יותר לפני השי, וממילא מכוון יותר בתפילתו, היא יותר חשובה עבורו
ו ואז החלו להתנוצץ בי הרהורי חרטה על שנטשתי את דרכו ומורשת, לפני כמה חודשים אבי שבק חיים: ממשיך הבן לספר
אני מחליף את בגדי העבודה , כשמגיע זמן התפילה בכל יום, והנה. ד זכיתי לחזור בתשובה"עד שבס, של אבי המנוח

אך איני נוהג כמנהג החסידות המופלאה של אבי המנוח ללבוש בגדים מהודרים ויפים כל , המלוכלכים בצבע לבגדים נקיים
ע "כדברי השו(ש עניין וחסידות שאייחד בגדים מהודרים ונאים לתפילה ברור לי שי, והנה .אלא אני לובש בגדים רגילים, כך

                  - ? מפני שכך נהג אבי, או שמא כך מוטל עלי לנהוג,  האם עבורי זה בגדר חסידות בלבד-אך ברצוני לשאול , )דלעיל
אלא שהדבר , זושהבן מסוגל לעמוד בחסידות , יצויין... (?האם קיימת כלפיי תביעה להמשיך בחסידות המיוחדת של אבי

  ).לנהוג כך' צריך'ש, או יותר מזה, שכך ינהג' ראוי'האם רק , ושאלתו היא, קצת קשה לו
 שראוי בודאי מקום מכל, אלו חסידות בהנהגות לאחוז חייב אינו שהבן הגם :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
 את ויחפור יצחק וישב: "בפרשתנו שלמדנו וכמו, )אדם כל שינהג ראוי שכך, בתפילה מהודר בלבוש ובפרט (בהן שינהג והגון

 להן וקרא: "בחיי רבינו וביאר, "אביו להן קרא אשר כשמות שמות להן ויקרא... אביו אברהם בימי חפרו אשר המים בארות
 שמות באותן לבארות קרא שיצחק (זה הודיעה שהתורה וממה. אביו לכבוד כן ועשה, אביו להן קרא אשר כשמות יצחק
 שמות אפילו יצחק שהרי, אבותיו מדרך אדם ישנה שאל, התעוררות בזה ויש, לזכות לו שנחשב נראה, )אביו להן שקרא

 לא זה מפני ואולי. שלהם ומוסר ומנהגותיהם האבות לדרכי וחומר קל וזה, לשנותן רצה לא אביו אותן שקרא הבארות
  ".מדה כנגד מדה וזו, )ויעקב אברהם (האבות שאר כמו) אבינו יצחק של (שמו נשתנה
  .)ופריו מתוק( לו קשה אם בזה חייב אינו אך, אביו שנהג כפי התפילה לכבוד ונאה מהודר באופן להתלבש לבן ראוי :לסיכום

  ].מד, כז[ "עד אשר תשוב חמת אחיך"
  ):שיער מסמר הוא לספר שעומד שהסיפור מקדים והיה (ל"זצ גנחובסקי אברהם רבי הגאון שסיפר מופלא מעשה
             , :)ג"קי פסחים. חיים אינם חייהם הרתחנים שהרי (בחייו מאוד לו רעה וזה, מיוחד באופן רגזן שהיה ביהודי מעשה
  .הנוראה הכעס ממחלת להיגמל היאך ידע ולא, ורעיו ידידיו עם לא, בביתו לא, נסבל היה לא כן ומחמת
 ניסת כיצד, הסטייפלר שאלו. הגדול צערו את ותינה, ל"זצ הסטייפלר, קניבסקי ישראל יעקב רבי הגאון למרן היהודי הלך

  .הועילו ולא שבעולם העצות כל את כבר שעשה השיב והלה, זה על לעבוד
  ...כלל הדעת והיסח הפסק בלא דקות חמש בפניו שיביט בתנאי רק זה אך, אותו ותגמול שיתכן עצה שיש הסטייפלר לו אמר
  ). שכזה גדול צדיק של פנים על להסתכל חפץ לא מי כי (בשמחה זאת קיבל האיש
, למטה ואחת למעלה אחת עין, ומשונים שונים פרצופים לעשות והעדינות הקדושות בפניו התחיל הסטייפלר רבינו, והנה

 משתומם עומד והאיש... ורתחה כעס המביעים במבטים קודשו פני מצג שינה וכך, חימה מלאות, זועפות פנים לפתע והראה
 מרן של הקדושות מפניו עיניו הזיז לא, ברציפות דקות חמש להסתכל מחוייב שהיה כיון אך, חריג כך הכל המראה לנוכח
  ...יתואר בל סיוט עבורו זה והיה, ל"זצ

 רבינו רצה דהיינו(', כועס אדם נראה כך, לך דע': לאיש אמר וכאן, הרגילות פניו לתואר חזר והרב, דקות חמש חלפו
, יהודי אותו סיפר ...).זועם כשאתה נראה אתה כיצד אהר -' המרא'ב עצמו את כביכול לו להראות הקדוש הסטייפלר
  .)ופריו מתוק( הכעס מן ונמנע, מיד בהם נזכר הוא, לכעוס עומד וכאשר, החיים כל אותו מלווים אלו שמחזות

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

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרווין נ"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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. ה . ב . צ . נ . ת
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 ('מחנה אפרים')  אהרב אפרים שרבני שליט" –ולה כסף עאמונה 

 
"מניעת הגזל היא יסוד האמונה". אומר הרב, האמונה של  כותב רבינו בעל ה'כלי יקר':

סיון של כסף, שאלות של פרנסה. יהיהודי ונאמנותו לאלוקיו נמדדת כשהוא עומד מול נ
ְצָדָקה ְמַעט אומר שלמה המלך: "טֹוב בּואֹות ֵמֹרב ּבִ לֹא ּתְ ט" ּבְ ּפָ שיהיה לך מעט כסף,  -ִמׁשְ

ריבוי ממון שיש בו שאלות, כסף שיש בו ספיקות, בישרות ובהגינות, ולא , אבל בנקיות
כי מניעת הגזל היא יסוד האמונה. יש הרבה אנשים שהכיפה שלהם עומדת על הראש 

יפה כל זמן שלא מדובר בכסף, אך שזה נוגע להם ב'עובר ושב', הם מאבדים את 
 אין בית כנסת והם לא יודעים שדווקא שם נמדדת, החוקים, שם אין כללים, אין דת

 האמונה, שם הקב"ה רוצה לדעת כמה אתה שלו. 
 

אחד  -"יהודי המרמה במסחרו לא יוכל לקרוא את ה' כאלוקיו" וכותב הרש"ר הירש זצ"ל:
שידיו לא נקיות, הוא לא ישר, וכשכולם בימים נוראים יצעקו ה' הוא האלוקים הוא לא 

 .יוכל לצעוק את המילים האלו, כי הוא לא האלוקים שלו
 

שהגיע למקומם תורם שרצה לתרום סכום של כסף  ל אחת המוסדות בארה"ב,מספרים ע
נכבד, הוא הוציא פנקס צ'קים, עט, בא לרשום את הסכום, אך רגע לפני הוא אמר 

לגבאים: "רק אם אפשר בבקשה לרשום לי קבלה על סך גדול יותר ועוד כמה שינויים, 
' ". יקים' קטנים 'אם זה לא מפריעכי זה יעזור לו מאוד בהוצאות המס, וכן עוד כמה 'טר

 הודיעו לו הגבאים, שזה כבר נוגע בהלכות גזילה וצריך לשאול את פי החכמים. 
שהיה אחד מנשיאי המוסד, וכששמע על כך  לגאון ר' שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל,הם פנו 

הוא שלל את הרעיון מכל וכל. מזכירי המוסד לחצו אותו והסבירו לו את ההשלכות 
ות להיגרם ע"י שלילת התרומה, הדבר גובל ממש בכך שהמוסד לא יוכל העתיד

להתרומם מבלעדי תרומה זו וממילא בהרבה עוגמת נפש וצער לכל פעילי המוסד 
והנהנים ממנו. כשראה הרב שהם לא מרפים ממנו, אמר להם: "אתם תעשו מה שאתם 

ם על 'לוגו' כזה". רוצים, רק את השם שלי תורידו מהמוסד, אני לא רוצה להיות חתו
כמובן שכשהם שמעו כך הם מיד חזרו בהם לאחוריהם. איזו נקיות! איזו הגינות! לא 

 .ללכת לאיבוד' גם ליד צ'קים שמנים'להסתנוור, לא 
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אל  "שמי שבידו גזל לא יגש ר' בחיי:כי הוא ידע מה שאומר  ?איך הוא עשה את זה

מי שההתנהלות היום יומית שלו היא שקרית, אם אתה מביא הביתה כסף  -מזבח ה' "
שיש בו שאלות, יהיה לך קשה מאוד להתקרב, זה יבלום אותך מלגשת אל מזבח ה', 

 !!!אתה תהיה רחוק
 

מֹועַ  ִאם : "ַויֹּאֶמראמרה תורה ַמע ׁשָ ׁשְ ר אלוקיך ה' ְלקֹול ּתִ ׁשָ ֵעיָניו ְוַהיָּ ֲעשֶׂ  ּבְ  ְוַהֲאַזְנּתָ  הּתַ
ַמְרּתָ  ְלִמְצֹוָתיו ל ְוׁשָ יו ּכָ ל ֻחּקָ ֲחָלה ּכָ ר ַהּמַ י ֲאׁשֶ ְמּתִ ים לֹא ְבִמְצַרִים ׂשַ י ָעֶליךָ  ָאׂשִ ֹרְפֶאָך".  ה' ֲאִני ּכִ

עונים חז"ל, '? ושואלים חז"ל, מהו 'הישר בעיניו תעשה'? מי זה האדם הישר בעיני ה
אומר המדרש, אדם כזה, כאילו '. במשכורת, אדם 'סרגלזהו מי שישר במשא ומתן, ישר 

 .קיים את כל התורה כולה. רק שתהיה בנו ישרות, יושר של יהודים
 

בעל ה'קהילות יעקב', שפעם אחת שלח אדם כדי לצלצל  ומספרים על הסטייפלר זצ"ל,
מהטלפון הציבורי ומסר בידו כמה אסימונים. כשחזר האיש, הוא אמר לרב שהשיחה 

ה חינם, הוא דיבר עשרים דקות בלי להוסיף אסימונים, כי האסימון הראשון היית
נתקע. כששמע זאת הרב, מיד יצא מן הבית, הלך לסוכנות הדואר ושאל מה עלות של 

שיחה בת עשרים דק'. לאחר שבירר, הוא קנה בשווי הזה בולים וקרע אותם לגזרים. זה 
 פילו אסימון! לעשות הישר בעיניו, לא להיות חייב למישהו א

 
היה סובל הרב מקשיי נשימה גדולים ובצקת ברגליים, ובעקבות כך היה לו  בסוף ימיו

נרתמו יחדיו , סבל רב לעלות את מדרגות הבית. השכנים שהבחינו בסבלו של הרב
וסללו כביש בגינה המשותפת של הבניין כדי שיוכל לשמש את הרב להגיע עם מכונית 

ד יומו האחרון לא עלה על הכביש הזה והיה עולה את עד מרפסת ביתו. אך הרב ע
המדרגות בסבל גדול. וכששאלו אותו מדוע הוא מסרב, הרי כל השכנים עשו כן בלב 

שלם. הוא אמר להם: "נכון, אבל מי יודע, יכול מאוד להיות שאחד השכנים חתם כי הוא 
ני לעבור מבקשים ממ התבייש לא לחתום, אך בלבו הוא לא כל כך שלם ואיך אתם

 ".בכביש שלא שלי
 

כמה שאתה תהיה יותר צמוד לתורה, יותר חבוק בה, אתה תהיה  יהודי צריך תמיד לזכור,
בתלמוד הבבלי מסופר על אחד יותר כזה, אתה תהיה יותר דומה לתורה, דומה להלכה. 

הוא היה אדם שפרק גדול מאוד בחייו לא ידע  מגדולי ישראל שקראו לו 'ריש לקיש',
אלא רחובות, הוא היה ראש כנופיית שודדים מבוקשת והיה רגיל , ית המדרשמהו ב

בפריצת כספות וגניבת תכשיטים. כל זה נמשך עד שיום אחד הוא פגש את הרב 
, ובשיחה בת כמה דקות הוא הצליח לשנות לו את ר' יוחנןהראשי של ישראל וגלילותיה 

 .רשכל תפיסת עולמו, משם כבר הוא המשיך איתו לבית המד
 

ואף נעשה גיסו בזה , ריש לקיש גדל בתורה עד שנעשה חברותא של הרב הראשי רבי יוחנן
שנשא את אחותו. חז"ל מספרים, שמי שהיה רוצה לראות איך התורה נראית, היה רק 

צריך להיכנס לבית המדרש ולראות את ריש לקיש עוסק בתורה, שהיה דומה למי 
 שנוטל שני הרים וטוחנן זה בזה, הוא היה זוהר בתורה. 

 
יו אנשים עוקבים אחר תנועותיו שכשהיה ריש לקיש הולך בשוק ה והתלמוד מעיד עליו,

וכשהיו מבחינים באדם שריש לקיש בירך אותו בברכת שלום, או בוקר טוב, הם ידעו 
שהאדם הזה נאמן והבנק היה נותן לו הלוואה בלי עדים ובלי אסמכתא וזאת רק משום 
שריש לקיש מסר לו שלום. הם ידעו, שלא כל אחד זוכה לקבל 'בוקר טוב' מריש לקיש, 

 ם שנקי מגזל ומרמה יכול לקבל שלום מריש לקיש. רק אד
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אתמול היה בתחנות משטרה וחקירות משטרתיות, אך היום, לאחר  לאיזו נקיות הוא הגיע!

אדם יכול להיות  כי בלי התורה .הוא נעשה 'סמל הישרות', שיא ההגינות, שנפגש עם התורה
ראש ממשלה, הוא יכול להצהיר אמונים בכנסת שהוא מסכים למות בשביל המדינה ויכול 

להיות עו"ד עם כמה עניבות וכמה תארים באמתחתו, אבל זה לא יעצור אותו מלשדוד 
קרקעות, אך עם התורה הקדושה, עם שיעור אחד בערב, אתה יכול להיות חייט הכי פשוט 

 מיתיות. ולדעת רק יושר וא
 

שהיה חייט וביקש שמשולחן החייטות  וכמו שמספרים על אביו של מחבר ספר 'אור גדול',
שלו יכינו לו ארון לקבורה. וכששאלו אותו מדוע, הוא ענה: "אני רוצה שהשולחן הזה יעיד 

עלי בשמים שמעולם אני לא כיזבתי בעסק, שיעיד עלי שאין לי אפילו עשר אגורות שאינם 
 ".שלי

 
אילו נשיאים אמיתיים הם היו, כל שנה שעברה עליהם  גדולי ישראל, כמה אמת הייתה בהם,
שלפני כמה על הרב שטיינמן שליט"א בבני ברק מספרים, הם ידעו יותר לצחצח את עצמם. 

שנה ביום פורים, נכנס אצלו יהודי ומסר לרב חמשת אלפים דולר וביקש מהרב אם יוכל 
, כי הוא יודע שהוא יתבייש לקבלם ממנו, אך אם הרב ייתן להעביר אותם לאחד האברכים

 לו הוא יקבל. הרב שמח מאוד להיות שליח לדבר מצוה ולקח את המעטפה. 
 

הרב חיפש את המעטפה אך לא , כשרצה הרב לשלוח לאברך את הכסף לאחר כמה שעות,
 לא הייתה. מצאה, חיפשו אותה בכל הבית, אין פינה שלא בדקו, אך המעטפה נעלמה כאילו

כשחזר היהודי בערב ושאל את הרב אם האברך קיבל את הכסף, הרב סיפר לו שלצערו הרב 
 המעטפה נעלמה. אמר אותו יהודי לרב: "לא נורא, משמים, ה' נתן ה' לקח". 

 
: "לא, לא, שתדע, אני כבר שילמתי לו כמה מאות דולרים וביקשתי מהרב נויברט אמר לו הרב

ר, זה יגיע תוך כמה ימים ואני אשלם את החוב". אמר לו היהודי הלוואה של הכסף הנות
כבודו אינו אמור לשלם, ההלכה פוטרת את הרב, כיוון שהרב נקרא שומר  ,לרב: "כבוד הרב

אולי לא התנהגתי עם הכסף , חינם". אמר לו הרב: "כן, אני יודע את ההלכה, אבל מי יודע
 כשורה, אולי קצת זלזלתי בשמירה... 

 
ששווה לי לשלם מאה חמישים אלף דולר אם צריך, רק כדי לחסוך שאלה אחת  לך, ותדע

בעולם ההוא". רק שישאלו אותי שאלה אחת פחות. איזו יראת שמים! איזה יופי! מאה 
ושתיים שנה של הגינות, של ישרות, איך זה יפה, איזו תורה יפה, כמה חיים יש בה, כמה 

שבת שלום עם ישראל! אפרים עולם. אשרינו שזכינו! כמה דרך, כמה , הנהגות, כמה הליכות
 .שרבני

 
 )192גיליון  'אפריון שלמה'כיבוד הורים (עלון 

 
כל ימי הייתי מכבד את אבי, ולא הגעתי לאחד חלקי מאה מן  אמר רבן שמעון בן גמליאל:

הכבוד שעשה עשו לאביו! כי אני בשעה שהייתי נותן לו לאכול ולרחוץ ידיים, הייתי לבוש 
 בגדים ישנים ביותר כדי שלא לכלך את בגדיי, וכשאני יוצא לשוק, אני לובש בגדים נאים. 

 
כי כשבא לשרת את אביו היה לובש את בגדי החמודות, אמר  היתה מעלה זו, ואילו לעשו

ואמרו חז"ל: בזכות מה . עשו: אין זה כבוד לאבי לשרתו בבגדים פשוטים, אלא בבגדי מלכים
לפי כשהיה אומר לו אביו: עשה דבר פלוני, היה אומר לו ? זכה עשו שראשו נקבר במערת המכפלה

שאע"פ שעשו היה רשע זכה  ת כיבוד הורים,הדבר מלמדנו ערכה של מצוו  עשו: על ראשי!
 !שראשו ייקבר במחיצתם של אבות העולם
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

 זה.עזי
 

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

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

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

 
 

 
ובין אדם לחברו, אבל הרי זה , מחולקים למצוות של בן אדם למקום כידוע שני לוחות הברית

אדם למקום, אולם דבר זה מלמדנו פלא שמצוות כיבוד הורים נמצאת בצד של בין 
שלושה שותפים : שצריכים להתייחס לכיבוד הורים כפי יחסנו לבורא עולם, וכפי שנאמר

 . באדם: הקב"ה, אביו ואמו
 

ואחיו שאל את אביו: , שיום אחד אביו לא הרגיש טוב, וגנח מכאבים סיפר הבבא סאלי,
ה ואמר לו: מרגלית טובה היתה בזאביו הסתכל עליו במבט של אכ?". "אבא זה כל כך כואב

 לי, אבל עכשיו כבר אין היא מאירה". 
 

יום, לפתח בית  40 -, הוא הסתגר בבית המדרש למעלה מאחיו הבין את הרמז ויצא מהבית
ורק אז הוא שלח שליח אל . המדרש הביאו לו מדי פעם אוכל, ולמד ברציפות כל אותם ימים

הביתה? ואביו שלח לו בחזרה שהוא יכול כבר לחזור אביו לשאול האם הוא כבר יכול לחזור 
 . הביתה

 
אח שלי נעמד מחוץ לחצר החיצונית, ואבא שלי עמד בפתח הבית. ואז  מספר הבבא סאלי:

האח ירד על הברכיים, והחל לדדות על ברכיו עד שהגיע לאבא וכשעודו על ברכיו פנה אל 
, כל מה שתצווה עלי אני אעשה". אבא, אני מוכן למות על מזבח רצונך: "אביו ואמר לו

 וכמה יש לאדם להיזהר שלא לצער את הוריו. ". והאבא אמר לו: "המרגלית חזרה להאיר
 

והמשפחה ישבה לסעוד, הבחינה אמו שאינו  7שכאשר היה ילד בן  'החזון איש'ומסופר על 
בצלחתו  אוכל. שאלה אותו: מדוע אינך אוכל? השיב הילד: שכחו לתת לי מזלג. הביטה אמו

וראתה שגם בשר שכחה לתת לו, והבינה שבנה הזכיר לה רק את המזלג כדי לא לפגוע בה 
 .ששכחה לתת לו בשר

 
 ועקב כך רזה מאוד., שחלה במחלה קשה וכן מסופר על הגאון ר' חיים זליבנסקי זצ"ל,

מהם ובכל פעם שהיה צריך לפגוש בהוריו היה לובש שתי חליפות זו על גבי זו, כדי להעלים 
  !לרמה של דורות עברו אין אנו יכולים להגיע, אבל לפחות לשאוף. את דבר מחלתו



 

 
  שבת שלוםם

   
 
 

  
 
 

  דבר העורך
ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם -פותחת הפרשה: "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדת ִיְצָחק ֶּבן

פסוק נשאלת על ידועה ושאלה מפורסמת  ִיְצָחק.-הֹוִליד ֶאת
מדוע התורה הדגישה שיצחק הוא בן אברהם,  -זה 

ושאברהם הוליד את יצחק? רבו התירוצים והביאורים לכך, 
ועשו האמורים בפרשה. ובשפתי  : יעקברש"יכותב והנה, 

מוסיף  -" ואלה": דכל מקום דכתיב מפרש את דבריוחכמים 
 כמו שאברהם הוליד צדיק ורשעלענייננו, על ענין ראשון, ו

. (יעקב ועשו) כך יצחק הוליד צדיק ורשע (יצחק וישמעאל)
 יוצאיםשזה רמוז העניין ה כלומר רש"י אומר שבפסוק

אחת  שלישי לאברהם אבינו ע"ה) (שהם דורתולדות  שתימיצחק
מדוע אם ויש לשאול  משתייכת לקדושה והאחת לטומאה.
היה , ומזכירים עניין זה כן רש"י ושאר המפרשים כותבים כך

עליהם לטשטש את העובדות האלה מפני כבודם של 
 אין זאת אלא להדגיש אתראשונים. והתשובה לכך היא ש

בדגש על הצד ת זאעם ישראל, ו והבניין שלהתהוות  אופן
שהוא הנבחר, שהרי יעקב הוא ישראל וממנו זרע  - הטהור

ואומרת שרצה  'בני ישראל. באה התורה הקד -ישראל קודש 
מיוחדותנו, את העולם וגם לנו את -הקב"ה להבהיר לכל באי

ניו ייחוסנו, את היותנו יורשיו של אברהם אבינו, בכל קני
זה שהתורה . ומכח ברוחניות ובארציות אשר זכה להם

הקדושה מדגישה את ייחוסנו בפרשה זו מתאמתת לנו 
: "ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל (כא, יב) ההבטחה של הקב"ה לאברהם

: ישמעאל ויצחק, אבל בניםשני  לאברהם אמנםָזַרע". 
יצחק הוא הממשיך, הוא  של, החלק 'יקרא לך זרע'- ביצחק

  העם הנבחר. יצא ממנוהטהור והוא היורש, 
 )סוף פרשת חיי שרה( לפי שאמר לעיל בסמוך הרשב"םאומר ו
ְוֵאֶּלה ֹּתְלֹדת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית "

: "באה התורה מיד בפתח (כה, יב) "ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם
 ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם-ואומרת "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדת ִיְצָחק ֶּבן פרשתנו

שהוא הבן  ,ִיְצָחק" לומר לך: שלא יטען ישמעאל-הֹוִליד ֶאת
וימים יגידו (העיקרי של אברהם, הוא היורש, הוא גם הבכור 

 זכותם שבני ישמעאל טוענים על הבכורה וממילא הם טוענים על
מה  מכח וכל זהטוענים על הר הבית,  אף ארץ וממילא הםב

רה הקדושה ולכן באה התו )ם בני אברהם!שה שכתוב בתורה
של  העיקרי ואומרת: לא!!! ישמעאל לא היה עיקר בנו

"ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפַחת ָׂשָרה  שנאמר:אברהם, 
שהרי היתה גדולה מאברהם  ,ושרה אמנו ע"הְלַאְבָרָהם", 

בנבואה וראתה ברוח הקודש שדוקא מיצחק בנה יצא עם 
", ַהֹּזאת ְוֶאת ְּבָנהָּגֵרׁש ָהָאָמה ישראל אמרה לאברהם: "

א ִייַרׁש ֶּבן: (כא, י)והוסיפה ואמרה  ְּבִני -ָהָאָמה ַהּזאת ִעם-"ִּכי 
"ַוּיאֶמר , ואכן הקב"ה נגלה לאברהם ואומר: ִיְצָחק"-ִעם
ֲאָמֶת ּכל -ַהַּנַער ְוַעל-ֵיַרע ְּבֵעיֶני ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-ים ֶאלקִ ֱא

 .ַמע ְּבקָלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע"ֲאֶׁשר ּתאַמר ֵאֶלי ָׂשָרה ְׁש 
בני ש את העובדות ולומר רבים ולא טובים מנסים לקעקע

ומנסים עד בעלי מורשת אברהם הבלעדיים,  לא ישראל הם
מיני דרכים, לערער על מוסכמה זו, עצם היום הזה בכל 

בטהרת שורשו של העם היהודי,  ומנסים בכך דרך לפגום
להחליש  ובכך .והטהורים הקדושים האיתנים, ודותיוביס לפגום

 את העובדה על זכותנו ואחיזתנו בארץ ישראל, שהובטחה

 ישראל. עם - הנבחר לעם הקדושים האבות לשלושת
וישמעאל היה  : "מיום שנולד יצחקאומר הקדוש הזוהר

בבית אברהם עד שגורש, לא נקרא בשמו, לא הוזכר השם 
של  העיקרי כי הבןלהודיע גר", של ישמעאל אלא רק "בן ה

של  ייחוסו עלוהתורה הקדושה מגינה אברהם הוא יצחק, 
  ו, יחוסו, קדושתו וטהרתו, ואףיעל שורש -ישראל עם 

  דרכם לא תצלח. לערער על כךשינסו 

 
 
 
 
 

   
   

 יםיאופ ,יעקב וֵעָׂשו תפילת יצחק ורבקה לבנים. לידת .א
 כח). -(כה, יט  (ונבואת עתידם קודם הלידה)ומעשיהם, 

לד).-כט ,כה( נזיד עדשים תמורת ליעקב הבכורהכר את וֵעָׂשו מ .ב

(הסמוכה לא"י)  ,ארץ פלשתיםהלך ליצחק  ויהי רעב בארץ, .ג
 .(פרק כו)ה' שהיתה לו שם  וברכת השגחת

 (חסד לעולם). חופר בארות מים(בדרך אביו)  יצחק .ד
 מיוחדת סעודה עבורו שיביאו ֵעׂשָ מיצחק  בקשת .ה

רבקה ברוח הקודש שומעת מהדבר  .יברכובתמורה לכך ו
לפני שעשו  ושולחת את יעקב עם תבשילים אל יצחק

, יעקב מתברך, ואח"כ מגיע עשו מספיק לעשות זאת
מכר את  ֵעָׂשושושומע  יצחק מסרב .ומבקש ברכתו

ליעקב וכך מסכים יצחק סופית (אותיות ברכתו)  בֹכרתו
  (שלישית) ֵעָׂשו לוקח אשה נוספתלברכה שברך את יעקב. 

 ).מ-כז, א(מבנות ישמעאל 

 נטילת הברכות עקב להרגו ורצונו ליעקב ֵעָׂשו של שנאתו .ו
 . מו) -(כז, מא 

לברוח  ,לפדן ארם םאת יעקב בנ יםשולח ורבקה יצחק .ז
 .ה) -(כח, א  ולמצוא אשה ֵעָׂשועינו של מ

          

 
 

  
לו ולא  -" לוויעתר ". הרבה והפציר בתפלה "ויעתר: "וברש"י

לה, שאין דומה תפילת צדיק בן רשע, לתפילת צדיק בן 
 . מהגמרא יבמות ס"ד.) מביא (רש"יצדיק, לפיכך לו ולא לה 

 'טורה' ' נ"ג סק"ג)(או"ח ס זצ"ל הרב דוד הלוי סגל - הט"זכתב 
 (שליח ציבור) הרא"ש שאין מעלת הש"ץאביו הביא בשם 

וצדיק,  -אם הוא ממשפחה בזויה דיחוס משפחה, יב התלוי
"ָׁשלֹום ָׁשלֹום : (ישעי' נ''ו) טוב לקרב מזרע רחוקים, שנאמר

שתפילת  ,ומסיק, שמפסוק זה משמע -ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב" 
עת יותר מתפילת צדיק בן נשמ - הצדיק בן רשע - הרחוק

אין דומה תפילת  - 'לו ולא לה'צדיק. ולכאורה קשה מרש"י 
היינו  ,תפילת בן צדיק .צדיק בן רשע, לתפילת צדיק בן צדיק

ה שאמרו מ :(ס"כ) המהרש"לותירץ  מתקבלת יותר. - המיוחס
יותר, זה אמור  תשתפילת צדיק בן צדיק המיוחס מתקבל

זכות אבותיו מסייעתו, אבל כשאדם מתפלל על עצמו, שאז 
(אין זכות אבותיו מועילה לציבור, חזן המתפלל בעבור העם 

 מיוחס ועם הואש העובדה ,אדרבה - שהרי הם אינם מזרעם)
שמניח מפני לפני המקום,  מחשיבה אותוזה הוא צדיק,  כל

מעשה אבותיו והולך בדרכי השי"ת, ועליו נאמר "שלום 
ונשמעת  - וקים ונתקרבשהוא מזרע רח -לרחוק ולקרוב" 

 תפילתו על הציבור יותר מתפילת צדיק בן צדיק". 
זכותו  ,לא תועיל לצדיק בן רשע מדועאמנם יש להבין, 

 ?גם כשמתפלל על עצמו -שהניח מעשה אבותיו  -הנזכרת 
 - שצדיק ,(חולין פ"ו.) ראמבאר זאת ע"פ הגמ(ס"י) באליהו רבה 

), ה"בם הזה (אלא לעואין זכויותיו מועילות לו לעצמו בעול
רב יהודה אמר  דבריולמדו זאת מ ,מועילות - לבני דורו אך

רב: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו 
והוא הדין בזה,  .בקב חרובין מערב שבת לערב שבת

כשמתפלל  ךלו זכותו, א המועיל ןאי - כשמתפלל על עצמו
אבותיו על הציבור, שהניח מעשה , מועילה - על הצבור

 ]נתיבות דעת[ .                            ומתקבלת תפילתו עליהם

 בס"ד

ּתֹוְלדֹת
 טשע"ת כ"ז  חשון        בן גורג'יה זצ"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף       'טשנה   387עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 5500 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

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



 

 

 

הגיעה אלמנה שביקשה ממנו  ,זי"ע לרבי צבי הירש מרימנוב
שהיה בעל ממון,  ,כל נותרה. בעלה-רחמים. עניה וחסרת

אלא שבדין תורה שהיה לה עם  ,המרוביםהותיר את נכסיו 
והדמעה  ,לא נותר לה מאומה. מצבה עגום וכואב -היורשים 

התעניין  ?הפכה ללחם חוקה. "היכן נערך דין תורה זה"
אצל רבי יוסף  ,(לבוב) הגדול של למברג ת דיןבבי"הצדיק. 

 ה"שואל ומשיב"). בעל ( "שאול נתנזון זצ"ל
דין. התבונן הרב בפסק הביקש הצדיק מרימנוב את פסק 

פעמיים ושלוש והתפלא מאוד. אמר לאלמנה  ,הדין פעם
שיעיינו  ,ושתבקש מהרב ומבית דינו למברגשתיסע בחזרה ל

 ,שוב בפסק הדין. ואף הוסיף נחרצות שתאמר להם בשמו
 שהם טעו בדין. 

. כשהגיעה ואמרה "דהאותה אלמנה מיהרה לנסוע לבי
מע כדבר הזה שיחלקו על דבריה, סירבו לדון בזה. האם נש

הפסק ללא כל טיעון הגיוני? ומה להם לאדמו"רים ולפסקי 
ולא  ,דין? אלא שאותה אלמנה חזקה עליה מצוות הצדיק

עד אשר  ,מיהרה לוותר. בכתה וביקשה. ולא זזה משם
החליט הרב לכנס שוב את בית דינו באותו ענין. מיד הזמינו 

על טענותיהם  שוב את היורשים והעדים ושוב חזרו אלו
הגיע למסקנה שבאמת  -והיא על טענותיה, וכשעיין בפסק 

 שהיה לטובת האלמנה.  ,. וכתבו פסק דין חדשבתחילהטעו 
שמחה וטובת לב. לפחות יהא לה כדי  ,נסעה זו לדרכה

לא יכל למצוא מנוח לנפשו.  מברגמחייתה. אלא שהרב מל
דל שטעה?! ואיך זה שידע הרבי מרימנוב את גו ארעאיך 

את טעותו?! לא נחה דעתו ועשה מאמצים מרובים לפגוש 
 צדיק. הקב"ה סייע בידו וזכה ונפגשו שניהם. ה

לרבי צבי הירש זצ"ל על שהציל אותו  מלמברגהודה הרב 
שאל: איך זה ידעתם לשלוח , ואח"כ מטעות בדין תורה

ולומר בבטחה כי טעינו בדין? הרי לא ראיתם את בעלי הדין 
 :העדים? א"ל הצדיק: דוד המלך אמרולא שמעתם את 

אנו  כשלומדים ,יא) ,תהלים יט( ""ומתוקים מדבש ונופת צופים
בפינו מתיקות התורה. ובזה הפסק אנו מרגישים  ,תורהה את

לא טעמתי בו שום טעם מתיקות. לכן ידעתי כי  -שקראתיו 
מתיקות התורה  לא תורת אמת הוא, ובוודאי נפלה טעות.

קות בה'. תחושה של 'ואני קרבת שייכת למדרגה בדב
אלוקים לי טוב'. הצדיק מרימנוב לא רואה את המאור 
שבתורה בתוך פסק הדין, לא חש טעמה המתוק של תורת 

 אמת, ולפיכך מכריז 'טעות'! 
מבחינת תיאור  -עבודת ה' היא כשור לעול וכחמור למשא 

חיים  -היגיעה בעבודת ה'. אבל לא מבחינת הטעם. טועמיה 
צריכים לחוש טעמה הטוב של התורה  -' טעם'ב !זכו
כי בדרך ה' לא הולכים עצבים, קודרים, נרדפים  דושה,הק
בפנים מאירות באור  ,מאוימים. הולכים בה באור החייםו

בשמחה ובטוב לבב. כדברי ה"אור החיים" כי יששכר  ,העליון
קיבל על עצמו לעבוד את ה' 'בנועם עול תורה ומצוות'. כי 

השלמות היא להרגיש מתיקות בעבודת ה'. עיקר התכלית ו
אבל מתי יודע האדם  ה' יתברך,העבודה היא עבודת 

שהעבודה שלו היא נכונה? כשהעבודה היא אצלו שעשועים 
 . (פרי חכם)

תי לברכות של 'ויתן לך משאלות לבך', לשקוד יהמפתח האמ
על המדרגה של 'והתענג על ה', לפתח את הכלים שבנו לכדי 

ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל וחנית אמיתית. 'הנאה ר
וממצוה להתרגש ממצוה שקיימנו  - (תהלים קיט, קסב) ָרב

לא  ,מהמצוותחיובי שאנו מתעתדים לקיים. לעשות 'עסק' 
ולא כעול שצריך להתפטר  כלאחר יד, לא כטכניקה מחייבת

החיים' , כפי שמבאר ה'אור ממש כ'טעם החיים''אלא ממנו, 
אל התורה כאומרם ז''ל  -" בכל הטוב: "(דברים כו, י)הקדוש 

ואין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישין  (ברכות ה'.)
היו משתגעים ומתלהטים  ,במתיקות ועריבות טוב התורה

 ,אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה
 , עכ"ל. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

   
שיצחק לא יקלל את יעקב?  הבטחון יש להבין מנין לרבקה

": רבקה אמרה ליעקב, עליך לקיים מה חתם סופרמתרץ ה"
שאני מצווה אותך, לקיים מצות כיבוד אם, ואז לא יקרה לך 

(ומה שאמרה 'עלי' היינו  שלא ניזוק יה שליח מצוהכי תה ,כל רע
 . בזכות כיבוד אם)

שהקללות העתידות  האומתרץ: רבקה ידעה בנב והגר"א
' קללתך בני'. ורמוזות ָעַלי' - ולא יותר ,3 ןלבוא על יעקב ה

יוסף, לכן  -' יבן, ל - ל'שו, ע - 'ע :'ָעַלי'במילת  באופן הבא
וזהו מה שאמר יעקב לבניו ידעה שיצחק לא יקלל את יעקב, 

ָהיּו ָעַלי " :לו) ,(מקץ מבכשבקשו לקחת גם את בנימין למצרים 
, ָעַלי' כבר עברו ָעַלילת 'י, כלומר כל הקללות של מ"ֻכָּלָנה

וקללה נוספת של 'בנימין' לא אמרה לי אמי, ובאמת ירידת 
כי בזה נודע  ,ולא קללה - בנימין למצרים היתה ברכה ליעקב

 ]עטרת רש"י[ .    וגם שמעון חזר הביתה ,וסף עוד חיליעקב שי
 

 

 

" תמיד בא לרבות. וא"כ מה התכוונה שאמרה "גם גם"
שניכם" מי עוד חוץ משניכם? ביאר הרב יהודה אמדו בספרו 

 כנית המקורית היתהוהת ,"אהלי יהודה": לאמיתו של דבר
לכאורה יש להבין מדוע . שרבקה תלד שנים עשר שבטים

והדבר רמוז את שנים עשר השבטים.  הדילהולא באמת 
 זה"למה  :(ב"ר ס"ג, ו)ע"פ המדרש  אמרהשרבקה בדברי 

אם יש לי צער כזה אין דהיינו,  12, "זה" בגמטריה = אנכי"
 רצוני שיהיה לי שנים עשר שבטים כמנין "זה".

, לא די לי שנמנע ממני ללדת עוד וזה מה שאמרה רבקה
 עשרה בנים, עתה אשכל גם את שניכם ביום אחד. 

 :(תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג) פלטיאלחיים רבינו וכתב 
ואולי נענשה משום "ברית כרותה לשפתיים" וכיון שאמרה 

השבטים ונתגלגל הדבר ע"י  י"באנכי" הפסידה את זה "למה 
 ו השחית רחם אמו. ֶׁשֵעׂשָ 

פעלו בתי  ,, כי בירושלים שלפני מאה שנים ומעלהופרמס
חולים מטעם המסיון, ששקדו לרפאות את הגוף ולהרעיל 
את הנפש. אסרו רבני העיר להתאשפז בהם, ופעלו להקמת 
בתי חולים יהודים כ"משגב לדך" ו"ביקור חולים". גם כולל 

שריכז את  גרמניה) -וייטש דלנד הו (ראשי תיבות של הו"ד
רחבת ידיים  רכש קרקע מהולנד ומגרמניה, תהתמיכו

 בקרבת שער שכם, כדי לבנות עליה את ביה"ח "שערי צדק". 
ח המגיד הירושלמי הנודע, הצדיק רבי בן ציון ידלר זצ"ל, ש

בספרו "בטוב ירושלים": באו ראשי הכולל לבשר על 
 ,דיסקין) (המהרי"ל זצ"ל מבריסק" "השרף העדה למנהיג הרכישה

ובירכם בחידוד: "יהי רצון שלא תשרה שכינה  האיר פניו,
במעשה ידיכם"... נרעשו: הן בהקמת המשכן בירך משה 

שתשרה שכינה במעשה  רבינו את ישראל באמרו: "יהי רצון
שלא תשרה?! הסביר: "ודאי! שהרי אמרו  -ידיכם", וכאן 

חכמים, שהשכינה שורה למראשותיו של החולה, והריני 
ו חולים, וממילא לא תשרה שם מברככם שלא יהיו בעדתנ

שיצאה  מכיון זאת, ועם בברכה. ושמחו דעתם, נחה השכינה"...
לשון זו מפי הצדיק התבטל המקח. ורכשו מגרש אחר, ליד 

 "מחנה יהודה", ועליו בנו את בית החולים "שערי צדק"...

 מהו טעם החיים?



 

 

( 
). הרב חיים 2011(אלה היו הימים שלפני פסח תשע"א 

לודרדייל שבפלורידה, נכנס -סלבטיצקי, שליח חב"ד בפורט
למשרדו של רופא יהודי ממכריו, להעניק לו מצה שמורה 
ולאחל פסח כשר ושמח. הרופא קיבלו בידידות, האזין 
למסרים של חג הפסח והודה לו על הדאגה והאכפתיות. 

י תציע "באה לכאן עכשיו מטופלת יהודייה", אמר לרב, "אול
 ?"גם לה מצה שמורה

בחיוך אדיב פנה הרב סלבטיצקי אל האשה והציע לה מארז 
צפויה לחלוטין. פניה נהפכו -מצות. תגובתה הייתה בלתי

כעוסות והיא החלה לנזוף ברב: "אינני מאמינה, אינני 
שומרת את החגים היהודיים", הטיחה בו. "באיזו זכות אתה 

 ?"פונה אליי ומציע לי מצות
סלבטיצקי הופתע, אך לא נרתע. "אני מצטער", השיב הרב 

הבנה. אינני מוכר את -לה בנועם, "אך כנראה נפלה אי
המצות, אלא נותן אותן ללא תמורה". זעמה של האשה לא 

! סיננה. הרב סלבטיצקי הושיט לה "שכך. "בשום אופן לא
את כרטיס הביקור שלו, והפטיר: "אם תזדקקי לדבר מה, אל 

 ר אליי".תהססי להתקש
צלצל  ,חלפה חצי שנה. שלושה ימים לפני ראש השנה

הטלפון של הרב סלבטיצקי. "שלום", אמרה האשה מעברו 
השני של הקו, "אני האישה שפגשת בקליניקה לפני חצי 

 שנה. רציתי לבקש ממך דבר מה".
 ."ברצון רב", השיב הרב סלבטיצקי

פר. "אבי מאושפז במרכז הרפואי בעיר", החלה האישה לס
"ימיו ספורים, ובקשתו היחידה היא לשוחח עם רב. אינני 
יודעת מדוע שמרתי את פרטיך, אך מכיוון שאינני מכירה רב 

 אחר, אני פונה אליך".
היה הרב סלבטיצקי בחדרו של החולה. שם  ,כעבור שעתיים

המתינו לו האשה ולצידה אחותה. במיטה שכב אדם מבוגר, 
עה שאנו יהודיות", החלו כחוש ומיוסר. "חוץ מעצם הידי

לספר לו, "לא היה ליהדות שום ביטוי מעשי במשפחתנו. לא 
חגים, לא מצוות. עכשיו אבינו חולה מאוד, והופתענו 

 למשמע בקשתו להזמין לכאן רב".
עיני האיש אורו כשהבחין ברב. בקול חלוש הציג את עצמו. 
סקר את קורות חייו, את המחלה הקשה שממנה הוא סובל, 

תחזית הרופאים, הצופים לו ימים ספורים. התפתחה  ואת
ביקש האיש משתי  ,החיים ומשמעותם ובסופה שיחה על

בנותיו לצאת מהחדר. "אנא, סגור את הדלת", ביקש מהרב, 
ואחז בידו. ופתאום פרץ בבכי נסער. דקות ארוכות התייפח. 

 כשנרגע אמר: "נולדתי יהודי, ואני רוצה למות כיהודי".
אותו. "בבוא העת אדאג לך לקבורה יהודית",  הרב הרגיע

האיש נענע בראשו לאות שכוונתו לא הובנה.  הבטיחו.
 "נולדתי יהודי, ואני רוצה למות כיהודי!", שב על בקשתו.

 ? כיווץ הרב את מצחו.""מה כוונתך
"הוריי לא מלו אותי", אמר החולה. "כעת, כשאין איש בחדר, 

 אנא, עשה מה שצריך...".
למצוא מילים לומר  בטיצקי נדהם. בקושי הצליחהרב סל

לאיש שאיננו מוהל. "אנא, דאג ְלמה שצריך, אני מבקש 
 ! הפציר החולה."ממך

בו במקום טלפן הרב לשני מוהלים ושניהם הביעו את 
הסכמתם לבוא למול את היהודי. כאן התעוררה בעיה: 
הצוות הרפואי הבהיר שלא יאפשר למול אדם במצבו. "ממה 

? הגיב החולה באירוניה, ואולם "מפחדים, שאמותאתם 
הרב סלבטיצקי לא הרים ידיים.  הרופאים עמדו בסירובם.

הוא שיתף רופא מכר, והחל מסע לחצים על הנהלת המרכז 
 לאפשר לחולה למלא את בקשתו האחרונה.  ,הרפואי

יורק, מוהל -לבסוף נמצא מוצא: את המילה יעשה רופא מניו
ידי חברת הביטוח שבה מבוטח  עלבהכשרתו, המבוטח 

 המרכז הרפואי.
הרופא התרגש למשמע הסיפור, ולמחרת בבוקר, ערב ראש 
השנה, בא בטיסה לפלורידה. בצהריים נכנס החולה בבריתו 

 .'שלמה'של אברהם אבינו וקיבל את השם 
שלמה ביקש כך  עיניים רבות דמעו באותו מעמד. אחר
"אתם ודאי מכירים לדבר. הוא התגבר על חולשתו ואמר: 

את הביטוי 'רגשות אשם יהודיים'. ובכן, מעודי לא סבלתי 
מ'בעיה' זו. לא ייסרו אותי רגשות אשם על שאינני יהודי די 

 הצורך.
"ברגע שהרופא אמר שנותרו לי כמה ימי חיים בלבד, 
חשבתי על חיי. היו לי הרבה קשרים. כסף, בית גדול, 

ך לא היה לי קשר עם מכוניות מפוארות ואפילו ספינה. א
עצמי, עם הנשמה שלי, עם מי שאני באמת. בבת אחת הציף 

על הריקנות שאפפה את חיי. זכרתי שלא  ,אותי צער עמוק
שזה מה שעליי לעשות.  ,נימולתי, ופתאום היה ברור לי

בעבור נשמתי. אנשים אמרו לי שזה לא חשוב, בוודאי 
י מוכן במצבי הנוכחי. החלטתי שזה מה שאעשה. כעת אנ

 לפגוש את אלוקיי".
כך, בערב יום הכיפורים, ביקר הרב -כמה ימים אחר

סלבטיצקי בחנות של אחד ממכריו, וסיפר לבעל הבית 
בהתרגשות את הסיפור. אחד העובדים, שִהטה אוזן לדברים, 

", אמר. 38ביקש לדבר עם הרב סלביטצקי בפרטיות. "אני בן 
שאינני מהול, אך "היגרתי לכאן מרוסיה. התביישתי לספר 

אני מבקש שתעזור לי לעשות  -לאחר ששמעתי את סיפורך 
ברית מילה". באותו שבוע נכנס גם היהודי הזה בבריתו של 

 אברהם אבינו.
כעבור כמה ימים, בחג הסוכות, השיב שלמה את נשמתו 

 [שיחת השבוע]                                      המזוככת ליוצרה.
 

 
 

 כפל לשונות יש כאן, כפל האומר דרשני. 
 פירש רבי איצל'ה מוולאז'ין בספרו "פה קדוש" בדרך דרוש:
סימן יש לו לאדם לדעת אם חבירו בכעס עליו. יבדוק הוא 

אם  ,היהאת עצמו, אם יש לו כעס על חבירו, אם לאו. ו
ימצא את לבו שלם על חבירו, אות הוא כי גם לב חבירו 
שלם עמו, אך אם ימצא את עצמו בכעס על חבירו, סימן 

 :(כז, יט)משלי כתוב ב הוא שגם חבירו בכעס עליו, שכן
". כוח זה של ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם"

כלפי חוץ,  בטאיםהמתהדדיות אינו רק במעשים ופעולות 
 אלא גם בהרגשות הלב הסגורות במעמקי לבו של האדם. 
עד  זהו שאמרה רבקה ליעקב: "וישבת עמו ימים אחדים, 

עד אשר קצפו של עשו דהיינו,  - "אשר תשוב חמת אחיך
עד  - "ממך ינוח מכעסו. ומהיכן תדע זאת, "עד שוב אף אחיך

על אחיך, אשר ינוח זעמך שלך על אחיך. שכן משישוב אפך 
 אות הוא כי גם אף אחיך שעליך שב. 

והוסיף בזה בספר "טללי אורות": יסוד זה למד, כנראה, 
הגרי"צ מאביו הגדול, רבי חיים מוולאז'ין דברים ממנו מביא 

: "אמר רבנו דבר מנוסה, (סעיף קיט)בעל הנהגות 'כתר ראש' 
אם יהיו לאדם שונאים חס ושלום, אם יפעול אצלו שהם 

גמורים וידון אותם לכף זכות, תיכף יתהפך לבבם צדיקים 
לאוהבים לו". שכן, אם הוא מלמד זכות וסנגוריה על חבירו, 

 ...הרי שגם חבירו ילמד עליו זכות וסנגוריה

סיפור מרגש  –רוצה למות כיהודי 



 

 

 
  דיבור אמת -תתן אמת ליעקב        
ו כן פיו. מי ִלּבִ ּכְ א אינו בקי בכל אלה, אל -" תם: "וברש"י

 .שאינו חריף לרמות קרוי תם
סיפור מאלף על שמירת דיבור אמת של רבי שמואל קאלין 

היה זה בתקופה בה שונאי  ):בעל ה'מחצית השקל'(זצ"ל 
להעליל עלילות דם על היהודים,  ,ישראל ניסו בכל כוחם

כאילו הם צריכים דם עבור המצות לחג הפסח, ולשם כך הם 
  .לד גוי ומוהלים את דמו בבצק המצותשוחטים י

שררה אווירת מתח בין  "מחצית השקל"גם בעירו של ה
היהודים והגויים, ובאוויר ריחף כל העת החשש מעלילת דם 

שהוא מנצל את  ,החליט "מחצית השקל"קרבה. בעל ה
כי כל  ,קשריו עם מושל המחוז, ובשיחה עמו הסביר לו

שהוא  מה מלבד ,ראלשקריות, וכי עם יש ןעלילות הדם ה
מוזהר על 'לא תרצח', הוא מוזהר אף שלא לאכול דם, ולכן 
אין כל אמת בעלילה המרושעת כי העם היהודי שוחט ילדי 
גויים לצורך אפיית המצות. המושל השתכנע מכנות דבריו 

הוא יגן על  - , והבטיח לו כי על כל צרה שלא תבואהרב של
  כזו.שהיהודים מפני עלילה 

ר יגורו בא, וסמוך לחג הפסח נמצאה גופת ילד גוי, ואכן אש
 ,סכין. העיר נעשתה כמרקחה, והגויים בסמוך לה נמצאהו

עמדו כבר בפתח רחוב היהודים  ,תאבי דמם של היהודים
לכלות בהם זעמם. המושל קיים את הבטחתו ושלח את 

 הגויים.  םחייליו להגן עליהם מחמת זע
היה,  מדהים שנתגלהחקירת מקרה הרצח החלה, והנתון ה
כנראה שימשה שו - שהסכין שנמצאה ליד גופתו של הילד

לא פחות ולא יותר לבעל שייכת את הרוצחים, היא 
שטרף זה נטרף ע"י הגויים  ,. למותר לציין"המחצית השקל"

בשמחה, הלא מורם ורבם של היהודים נתפס על חם, והרב 
כל נלקח לבית הכלא לדעת מה יעשה בו. לא הועילו לו 

קשריו עם המושל, כי גם הוא כעס עליו מאוד על כך 
 שהערים עליו בהעמדת פנים. 

גדול  "דשכרו את שירותיו של עו ,לשירותי ההגנה במשפטו
לקראת המשפט,  'מחצית השקל'מאוד, והאחרון נפגש עם ה
לכפור בעובדה  'מחצית השקל'בפגישה זו הציע העו"ד ל

תביעה כל ראיה שהסכין שייכת לו, כי לעת עתה אין ל
. אך למרבה פליאתו של 'מחצית השקל'הסכין שייכת לש
ה ָהיֹ  א"ל:לבקשתו, ו "מחצית השקל"לא הסכים ה יןדרך עוה

אני לא אוציא דבר שקר מפי, אני אודה שהסכין  ,לא תהיה
שייכת לי, אך לא אני רצחתי את הילד ואינני יודע מי כן 

ה בהליך אינו משתף עמו פעול רבראה שה ה"דרצחו. עו
ההגנה, ולכן התפטר מתפקידו במשפט זה. גם שכנועם של 

נשאר בשלו,  'מחצית השקל'ראשי הקהילה לא הועילו, וה
  .'לא אוציא דבר שקר מפי'

עת המשפט הגיע, וכבר בתחילתו שואל השופט את 
כן' ' , 'האם הנך מודה שהסכין הזו שלך?'מחצית השקל'ה

רשע כמו התביעה, ענה הרב, השופט שכנראה לא היה כ"כ 
-י יודע אתה כ :, ושוב פנה אליו'מחצית השקל'ניסה לעזור ל

אין כל עדות שאכן הסכין היתה שלך, ולכן יכול אתה לכפור 
? ושוב 'בעובדה זו, האם בכל אופן אתה מודה שהסכין שלך

בבטחה 'כן, הסכין אכן שלי, אולם  'מחצית השקל'עונה לו ה
! 'לי כל מושג מי רצח אותו לא אני רצחתי את הילד, וגם אין

הרשימו את השופט, והוא פנה אל  'מחצית השקל'דברי ה
כי הוא רואה לנכון להאמין לנאשם  ,התביעה בטענה

ולזכותו, כי אם הוא שקרן והוא אכן ביצע הרצח, מדוע לא 

שיקר שהסכין אינה שלו, הרי יכול להיפטר בכך מכל 
לא שמאמין לו  התביעה, אין זה אלא כי איש אמת הוא, ואני

הוא רצח את הילד. שמחה גדולה הייתה ליהודים, אבל 
כאשר התובע נעמד וטען כי יש לו  ,שמחתם הפכה לתוגה

, ואי לכך 'מחצית השקל'עד שמוכן להעיד שהסכין שייכת ל
ל ודובר אמת, כי לא יכ 'מחצית השקל'כבר אין ראיה שה

ותו לשקר בזאת. העד עלה על דוכן העדים, והשופט שואל א
אבל 'ענה האיש,  ,האם ראית מעודך את הסכין הזו? 'לא'
ומכיר אני את כל  ,אני שימשתי בעבר כמשרת בבית הרב
כי גם סכין זו היא  ,הסכינים שהיו בביתו, ובידי סימן מובהק

  .מסכיניו. כי בכל סכיני הרב יש חריץ דק בראשם'
ה להביא אליו את הסכין, ואכן כך היה, גם הורהשופט 
? שאל השופט את 'מה בפיך'סכין זו ישנו חריץ דק.  בראש

כבוד הרב הנאשם, ושוב ענה הרב בנחרצות 'אכן הסכין 
לא ידעתי מי הרוצח, עתה אני כבר  עתהשלי, אך אם עד 

עד המעיד אשר ההוא לא אחר מ ...יודע מיהו, הרוצח
  !לרעתי!!

פני העד חפו והוא התמוטט על מקומו והודה במעשה 
הרב הסביר לשופט ולכל הנוכחים את ראייתו הרצח. כבוד 

הברורה, יבואו אל ביתי וראו כי בכל הסכינים שלי אין כל 
"כ חריץ, ורק בסכין הזו ששימשה את הרוצח יש חריץ, וא

כיצד ידע על כך העד, הרי הוא אמר לכם כי הוא לא ראה 
ולכן הכיר  ,מעודו את הסכין, אין זאת אלא כי הוא הרוצח

 הסכין היטב. 
בכבוד מלכים שוחרר הרב מהכלא, וליהודים הייתה הרווחה, 

  .והכל הבינו כי אין כל הפסד משמירת דיבור אמת
 

 

 
 

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

 

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

 בן עזיזה רוני:  : רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרה               
 : סמי בן חנה  עופר בן יחיא : אפרים בן ציון ורבקה                

 משה אהרן בן מאיר יצחק : חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      
 : ג'וליה חיה בת גריסה כי שמואל : יפה נדרה בת נעימהמינה בת מרד

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

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

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 

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

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 ל בן גלית  קב ישרא: יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 עליזה : זוליט בת חנהדוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

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

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 לית בת רות: ג רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 : עדי בת מזל יעל ברכה בת אביגיל



 

 

 
  

 
   

  
 

 בית המדרש 'בית יוסף' גבעת אולגהבבית הכנסת ו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (כה', יט')  ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק

ר שיצחק הוא בן מַ אֱ מדוע הכפילות בפסוק? הלא אם נֶ 
 רש"י)(וראה שאברהם הוליד את יצחק?  יאברהם ודא
אריה יהודה לייב תאומים  א הובא בשם רביהסבר נפל

אמר  'וה' פקד את שרה': על הפסוק (וכל מאמינים)זצ"ל 
(תפילת אברהם על נשי אבימלך שילדו) וסמך פרשה זו 'י "רש

לכאן ללמדך שכל המבקש רחמים על חברו והוא צריך 
 .'לאותו דבר הוא נענה תחילה

 ֶנֱאַמרשֶ  , כמובאותה דרך כה לפרי בטןונראה שאף יצחק ז
הוא התפלל על צרתה ולא  'יצחק לה' לנוכח אשתוַוֶּיְעַּתר '

 לו ה'...'ַוֵּיָעֶתר ' על צרת עצמו ומיד נאמר 
כיצד זכה יצחק  'דות יצחק בן אברהםלאלה תו'לכן נאמר 

אברהם הוליד 'לתולדות? התשובה היא באותה דרך שבה 
 מתוק מדבש!    ל על זולתו ונענה.לתפהכש 'את יצחק

***** 
 (כה', כב') תלך לדרוש את ה'...ו

שמעון העמסוני היה דורש כל (פסחים כב', ב') מובא בגמרא 
-כיוון שהגיע ל'את ה' א (שבאים לרבות) 'אתים' שבתורה

תכן לרבות עוד אלוקים יכי כיצד  -חזר בו ( לוקיך תירא' פירש

שדרשת מה תהא  'אמרו לו תלמידיו כל 'אתים חלילה?)
שה אקבל יכשם שקבלתי שכר על הדר'עליהן? אמר להם 
את ה' 'עד שבא רבי עקיבא ודרש  'שכר על הפרישה

 .לרבות תלמידי חכמים 'אלוקיך תירא
רבקה חשבה שיש בבטנה  :א"מוילנא זיע ןאומר הגאו
הילד מצד אחד מפרכס  ואז איך יתכן שאות ,תינוק אחד

יות ומצד שני מפרכס לצאת ליד בתי כנס ּהרַ בְ צאת בעוֹ ל
ם כן ותאמר א'ולכן נאמר  ?בודה זרהעיד בתי ל בעֹוְבַרּה

' ואין עוד רשות לוקיך-אנוכי ה' א'הלא  ?'יכזה אנולמה 
 ...'רוש את ה'ולכן 'ותלך לד

 'ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך' שקיבלה? שובהתומה ה
  .יש לך שני בנים ואין חלילה שתי רשויות

שיצא  ?יצא ממנה ֵעָׂשוכן איך זה מרגיע אותה? למה ש םא
 .או מעמי כנען למישמעא

לא  :'' הקאור החייםהאר"י הק' וכן החיד"א וכן 'אומר 
ע רבני ישמעאל אלא כל הגרים הם מזמשנתגייר מצאנו גר

הגר  אונקלוס א את"ו אבי אדום. ובהם מונה החידׂשָ עֵ 
 .ועוד.. רבי מאירטליון רבי עקיבא שמעיה ואב

כל דבר שואף לחזור  :ומדוע באמת? התשובה היא
, לכן לחלק היה בבטנה של רבקהֵעָׂשולשורשו וכיוון ש
כן זרע  ןפה ורצון לחזור ליהדות מה שאימזרעו תהיה שאי

 ישמעאל שנולד מהגר.
רבי  ?'אראת ה' אלוקיך תי'ומי דרש את הדרשה של 

 ,חמה של רבקההיה בר ֵעָׂשוכיוון ש ואנו זכינו לכך .עקיבא
הריון ואותכיוון שבזכות...'ותלך לדרש את ה''לכן נאמר 

 '.תירא לוקיך-'את ה' אש ועתיד לצאת רבי עקיבא שידר
 מתוק מדבש!ואין דבר שאינו רמוז בתורה...  

 

בס"ד

  166.113  –  כניסת השבת
 17.24 –יציאת השבת 

  17.47 )דקות זמניות  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 שליט"אהרב ברוך בוקרה 

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

  (כז', כז')  ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו ה'
 ?לתפוחמדוע נמשלו ישראל  (שבת פח', א') מובא בגמרא

ישראל  ריו קודם לעליו כךלומר לך מה תפוח זה פ
ומובא בתוספות שהכוונה לפרי ( .הקדימו נעשה לנשמע

נו משנה לשנה והפרי שנשאר משנה קודמת להאתרוג שדר באי
 )בשנה האחרת החדשיםמקדם את העלים 

יעקב אבינו גם כן הקדים  :א"זיע 'חתם סופר'אומר ה
 של יצחק ויפנצטווה מהרי הוא לא ש ,נעשה לנשמע

שפריו  'תפוחים שדה'ולכן הריח בו יצחק אבינו ריח 
 מתוק מדבש!  נעשה ונשמע.ל שהוא רומזקודם לעליו 

***** 
א הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם וויאמר מי אפ

 תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה (כז', לג')
מצד אחד  ,ויש לשאול: יצחק לכאורה סותר את דבריו

 ומצד ?מי הוא זה שצד ציד במרמה והביא לי להוא שוא
 . הכיצד?'גם ברוך יהיה'שני הוא מוסיף ומברכו 

רבי אלעזר דוד גרינוולד ( 'קרן לדוד'רץ נפלא בעל המת

וביאר  'ל'ואוכל מכ: יצחק מוסיף ואומר זיע"א) מסאטמר
דהיינו  'מכל מטעמים שבקשתי לטעום טעמתי בו'י "רש

 טעם גן עדן.  בתבשיל שיעקב הגיש לושטעם 
ואם יעקב עשה מעשה רמיה בכך שהביא לי לאכול 

במאכל טעם גן עדן? כיצד יתכן שטעמתי  ֵעָׂשובמקום 
 .'גם ברוך יהיהולכן ' .שמשמים כיוונו כךלא בהכרח א

***** 
 ', מו')ז(כ אם לוקח עקב אשה מבנות חת...

(שלח ל מסופר "רבי יוסף בן נאים זצבספר 'מלכי רבנן' ל

בשבת פרשת תולדות : לי אשתקד הרב דן מחבר שליט"א)
ל בבית הכנסת "התארח המשורר הנודע רבי דוד חסין זצ

דוד כובד  ירב ."לזצ ב ברדוגויעקן רבי שבו התפלל הגאו
אם לוקח 'א בתורה וכאשר הגיע לפסוק הזה קרא ולקר

מיד תיקן אותו רבי יעקב  '...מבנות טיתיעקב אישה 
ואם  'לי יש ט' בנות'אמר לו רבי דוד  'מבנות חית' ואמר

לקחת אחת מהן לאישה אז  )ברדוגו(יואיל רבי יעקב 
 חית בנות. לי ּוראֲ ּׁשָ יִ 

ה את אחת כן נשא לאישרבי יעקב ברדוגו א - וכך היה
 אמן. ועלינ ןזכותם תג ן.מבנותיו של רבי דוד חסי

 
 בעל ואישה מילתא דבדיחותא ןובעניי

בעזה שבולך אחרי אשתו, הוא עיתונאי פוגש ערבי 
שואל אותו 'תגיד, אתם הרי טוענים שכתוב שהאישה 
הולכת אחרי הבעל ולא להיפך?' 'נכון' עונה הערבי 
 'אבל זה נכתב עוד לפני שהיו שטחים עם מוקשים'...

***** 
 (כח', ז') וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פנה ארם

 מדוע נאמר אל אביו ואל אמו?
ב ללכת קאת יע היצחק ציוו: (פרפראות לפ"ש) והתשובה

  ואות הציותואילו רבקה  .לפדן ארם כדי לשאת אישה
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  – שבת קודש

 15.30 -מנחה ב 14.30שיעור בשעה 

 181גיליון  -ית שנה חמיש
 טתשע" פרשת תולדות



 ר
 
 
 
 
 
 

אביב בן / להצלחה בכל  –רפו"ש / דקל מלכה  –אמי גיטה בת מנטה   להצלחת:
 סיעתא דשמיא  ל –שושנה  ניב ומאור אהרון / להצלחה -גרשון ושלומית בת משה 

הסתובבתי כסהרורית, אינני יודעת איך הייתי מחזיקה 
מעמד במשך כל השבועיים אך ה' ריחם עלי ושלח לי 

 חברה מימות הסמינר העליזים.  - שיחת טלפון מרבקי
סיפרתי לה על הראש  ,שאלה?' היא פתחה במה חדש'

 ת,הוספתי פרשנו ,ל דבורי ועל דברי הרופאהשהגדול 
ד בין דברי הרופאה להפריולא זכרתי  יהלחצתוניפחתי 

 .הפרופורצישיצאו מכלל  ילחששותי
שאלה שאלות  ,לנות ואמפתיהברבקי הקשיבה לדברי בס

ליה המילים הנכונות משמים אחו לנכונות ולבסוף נש
  .תחו סוף סוף כדי להביןפואוזניי נ

אז יש 'אמרתי  'כן' שאלה 'חצי עד התור?לך שבוע ו'יש 
ן הקצוב שנשאר עד התור בזמ ...לי עבורך עצה נפלאה
 'אל תפסיקי להודות...

תבונני סביבך, ' ענתה רבקי 'תכן'. ' שאלתילהודות?'
הוא שנפלאים על כל הדברים ה ותתחילי להודות לה'

 . בכח ההודאה למשוךנתן לך ועושה עמך ועם בני ביתך
 ובריאות. הברכ ,שפע של טובה

אז הדבר תי 'דבורי, פהרהרתי והוס 'נשמע מעניין'
הוא שנתן לי חברה טובה אני מודה לה' הראשון שעליו 

אני ' ,התחלתי את התרגיל וסיימנו את השיחה ...'ךכמו
 .'מוכרחה לנסות את הסגולה המעניינת

תודה לך ה' על חמש האצבעות כפול ארבע גפיים כפול '
 , תודהעל הירקות שיש לי למרק , תודהמספר בני הבית

 יתלעל.. ועל... כשהתחוהידע  על , תודהלשהכוח לב לע
 ,את התודה ףלא אצליח להקי לםשתי שלעוחהודות ל
 'ת על כל השפע?ודואפשר לה ךאי

לי אהילדים הצטרפו  םנהניתי להודות, ושמחתי שג
להילוך אחר,  ילהודיה לה'. בבת אחת נכנסתולשבח 

תודה לך 'המילים  ,ירדו על ביתנו גדולה חהנושלווה ומ
 ת בפי כל בני משפחתי.הפכו לשגורו ...'ה'

 ...ף הסיפורוסלא  ןוזה עדיי
לראות את  ילא הייתי צריכה להמתין שבועיים כד

, ץרשוו רי שוב לד"תלמחרת הגע .הסגולה שבהודיה
הרופאה  ,בלילה דבורי בכתה ואני חששתי לדלקת באוזן

ת היקף אשוב  ן בדקהכבדקה אותה ביסודיות, לאחר מ
 הקודמים.ראשה ובדקה במחשב את הנתונים 

קות בגלל היקף הראש ששלחתי אותך לבדיאני רואה '
לא מדדתי שכנראה שלה, אבל בבדיקה חוזרת נראה לי 

גדול אבל בגבול  םהראש שלה אמנ .נכון את הראש
 קבעה הרופאה בפסקנות 'אין צורך בבדיקות ,הנורמה

ניגשתי אל המזכירה לבטל את  ואני עמדתי משתאה.
 .'ודה על הכלת ...תודה לך ה''התורים כשבדרך פי ממלל 

 
רבקה מרגישה כי בבטנה וכעת לתשובה לשאלה: 

א מרגישה צער נורא וחרדה יה ,מתרוצצים שני בנים
...' ותלך לדרוש את ה''ומה היא עושה?  ?'לאן זה יוביל'

לה להודות לקב"ה על כל הטוב שהיא זכתה יחהיא מת
 '...לה ויאמר ה''ל מיד לו ובעקבות ההודיה לה' היא זוכה

 ותן לה תמונת מצב מרגיעה.נהקב"ה 
 ''ונפלאותיו לבני אדםותזכו ל:    'יודו לה' חסדו'

 
 שבת שלום ומבורך!!!
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  הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל "נ:לעדברי התורה 
מסעודה בת  -יצחק חדד בן ויולה ז"ל  –נסים כחלון בן תיתה ז"ל   

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -בת נעימה ז"ל  (רשל) רחל  - מתנה ז"ל 

 

ללכת לשם כדי לברוח מעשו. נמצא שבאותה הליכה הוא 
 מתוק מדבש!   שמע גם לאביו וגם לאמו...

 
  

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי 
 כג')-לה... (כה', כב'ותלך לדרוש את ה': ויאמר ה' 

 מה הכוונה 'ותלך לדרוש את ה'...'?
 י הכוונה 'שיגיד לה מה יהא בסופה'."בפשטות אומר רש

תי יסיפור אמבס"ד בהקדמת נוסף וחשבנו להציע הסבר 
 :לצמא') ה'מרוותי שהובא ביסיפור אמ(מעובד ע"פ  נפלא

ם דבורי בטיפת חלב עבביקור הראשון והמלכותי שלי 
 ל כך שהראש שלה גדול יחסית.שמעתי לראשונה ע

יהיה לשכל שלה מספיק מקום לגדול' ' אמרתי 'יופי,
 ...המלכותית שלה תי והכנסתי את הנסיכה לעגלהקצח

לראש  םהמתייחסימאז שמעתי שוב ושוב משפטים 
 עם  ם או במפגשיםילדיהא אם זה מרופ ,ריוהגדול של דב

לכל 'אני התייחסתי לכך בביטול  ,סבתא ועם השכנות
 ,לאחד אף סולד ,תינוק יש את המראה החיצוני שלו

 'שלי ראש גדול, אז מה?... ילשני עיניים קטנות ולדבור
י לכך שמדובר בדבר הראשונה שהסבה את תשומת ליב

פת קוה בשהרופאה החד - הייתה דוקטור שוורץ מדאיג
 וה עליני 'משאלה אות 'חולים 'מה עשיתם בעניין?
 ' עניתי בציניות.אותו? לעשות? הרי אין דרך להקטין

 'לא' 'נוירולוג?ו םפא עינייוהייתם בבדיקות ר'האם 
א יה ,ד"ר שוורץ החלה להקליד במרץ במחשב. עניתי

דם קהדפיסה הפניות ובקשה שאזמין את התורים בה
לון חלנצל את  ב'יש בעיות שבהן חשו ,רישהאפ

  'לעלות עליהן מוקדם ככל האפשרוצר קההזדמנויות ה
ניגשתי אל המזכירה  ,דאגהבתחושת יצאתי מהרופאה 

  ולנוירולוג.ובקשתי תורים דחופים לרופא עיניים 
 .פסקה 'א בעוד שבועייםופא עיניים הוהתור הקרוב לר'
  'חוףדזה ממש ' ' בקשתים?ילהקדר אולי אפש'
  'הרופאה םתייעץ עאאבל  ,אין לי אפשרות'

להמתין ניתן שהרופאה אמרה 'היא חזרה  הדק תוך
 .ניסתה אבל לא הצליחה ,יתואלהרגיע  בניסיון 'שבועיים

... כול להיות'זה לא י ...עשיתי בקושי רב את הדרך הביתה
בדרך כלל אני טיפוס רגוע  ...'ל להיותויכ ה' הטוב זה לא

ותי החרדה א אבל הפעם שטפה ,ושלו וכלל לא חרדתית
 החרדה אבלניסיתי לנשום לאט ועמוק  ,במלוא עוצמתה

  .ממני החזק ההיית
 ר.יות ירק הלחיץ אות ובעלי ניסה להרגיע אך הרוגע של

'הם לא  לפוןלאימי בט יבכית 'בעוד שבועייםרק התור '
 'ת חסרות תקנה?ויכול לגרום להשלכ במבינים שהעיכו

 היא הציעה ?'בית המרקחת משהו להרגעהבאולי תקני '
הבעיה אצל דבורי  ...לא אני הבעיה'י תבכי 'אאימאבל '
 'מה יעזור לה אם אני אהיה רגועה?ו
אך אני  ,היא אמרה 'לך ולשאר בני הבית ,עזור להיזה '

 ללהיבה במקום ,ביןאף אחד לא מ'חשתי מתוסכלת 
.'הם מתייחסים רק לקושי השולי שליתיתיהאמהמהבעי

א דבר ומעולם קודם לכן לא ידעתי שהתקף חרדה ה
 כאבי ראש ,י בלי שליטהתהיו שעות שבכי ,מפחיד כל כך

 ליוו אותי, לא הצלחתי להתרכז בתפילה,  םיומיי
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  (כה, יט) אברהם הוליד את יצחקק
כתב רש"י: לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה 

ולא נתעברה הימנו. מה עשה שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם 
ר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הקב"ה צר קלסת

הוליד את יצחק. וזהו שכתוב כאן יצחק בן אברהם שהרי עדות יש 
  שאברהם הוליד את יצחק.

אם צריך להוסיף ג' מילים בתורה עבור "ליצני הדור"? ויש לתמוה ה
וכי זקוק הקב"ה לצור קלסטר פניו של יצחק דומה לאברהם עבור 

  "ליצנים". מדוע צריך להתיחס אליהם ולליצנותם כלל?
אלא למדנו מכאן, עד כמה גדולה כוחה של ליצנות אחת, כמו 
שאמרו רבותינו ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות!! להתרחק 

ף ג' מהכיעור והדומה לו, וגם לליצנים ולמחשבתם יש לענות ולהוסי
ר פניו של יצחק דומים לשל אברהם. מילים בתורה. וגם ליצור קלסת

כי כל ליצנות אם כבר נשמעה והועלתה עלולה לעורר ספיקות 
. וע"כ יש להשיב ולהוכיח שאין הדבר כן. כי ליצנות זו והתלבטויות

ולנכבדים, ויש לעקרה ולשרשה ע"י עלולה לעבור גם לחשובים 
  דמות קלסטר פניו של יצחק שיהא דומה לשל אברהם.

צני הדור, היה צריך הקשה מרן ה"בית הלוי" זצ"ל למה קרא להם ל
  לקרוא להם רשעי הדור.

עוד הקשה מה הרוויחו ליצני הדור בלצנותם שאמרו מאבימלך 
לד את נתעברה שרה, הלא שרה לא היתה בת בנים שהרי אברהם י

ישמעאל והיא לא יולדת, וכבר היתה בת תשעים שגם אשה בת בנים 
לא יולדת בגיל כזה, א"כ מה שייך לומר שאין מאמינים בנס ולומר 

  שמאבימלך נתעברה. 
ועוד וכי יעשה ה' נס לאבימלך שלקחה באיסור, ואדרבה כולם ראו 

מאברהם נתעברה  שאבימלך נענש עבור בעצירת כל רחם, א"כ ודאי
  ה מקום ללצני הדור.ומ

אלא תירץ, גם הליצנים הודו לעצם העובדה שיצחק הוא בנו של 
אברהם, אלא טענו ששרה נפקדה בעקבות המעשה שהיה עם 
אבימלך. היינו שבגלל הצער שסבלה מאבימלך, ראה ה' בצערה ונתן 
לה הריון, כמו שמצינו באשה שנסתרה וטהורה ונקתה ונזרעה זרע. 

ם "פלוני בנה בית מחמאה" וכוונתם שהוא וכמו שהאנשים אומרי
באופן דומה נתעשר מעסקי מכירת חמאה, ומכח זה בנה לעצמו בית. 

התנסחו ליצני הדור "מאבימלך התעברה שרה" וכוונתם שבזכות 
. והסכנה בדבריהם, שבמשך אותו מעשה זכתה ללדת את יצחק

 הדורות עלולים אנשים לטעות ולחשוב שהכוונה "מאבימלך נתעברה
  שרה" היא כפשוטו. ומסיים: שוב אמרו לי שכן נמצא כתוב על ספר.

  )(כה, כג שני גויים בבטנך
שאל הרב "בית אהרן" זצ"ל: רבקה היתה מודאגת פן תסתכן 
מהתרוצצות העובר, אז במה הרגיעו אותה, בכך שמתרוצצים במעיה 

? הלא עליה להיות מודאגת בכפליים! אלא, הגמרא שני עוברים
נסע עימו אומרת (שבת לב.) ששמואל לא הפליג בספינה עד שלא 

גוי. מדוע, משום שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, אבל אין השטן 
  שולט בשתי אומות. עלול להיות קטרוג על יהודים או על גויים, אבל 

  

  

 , ואם כך"שני גויים בבטנך"לא על שניהם כאחד. וזהו שהרגיעוה: 
  שום שהשטן אינו מקטרג על שתי אומות... את בטוחה. מ

אחז יעקב בעקב מדוע יובן  – הבן איש חי זצ"לנו ירבכתב ולדבריו 
עשיו בלידתו. מכיון שהלידה היא עת סכנה, לא רצה להוולד לבדו פן 

  (מעין השבוע)ת אחיו, וכך היה מוגן...תפגעהו הרעה, לכן המשיך להיות בחבר

  (כה, כז) ויעקב איש תם ישב אהלים
תמה הג"ר פינשטיין זצ"ל, אברהם אבינו התנסה בעשרה נסיונות, 
ויצחק התנסה ונעקד על גבי המזבח, אך אצל יעקב לא כתוב בתורה 

ות" (ב"ר עו,א), והוא שנתנסה בנסיונות כלל, ומ"מ נקרא "בחיר האב
חקוק בכסא הכבוד (שם פב,ב), ומלאכים עולים ויורדים ומסתכלים 

  בדיוקנו של מעלה ודיוקנו של מטה (חולין צא:), מה פשר הדבר?
עיקר גדלות האדם להיות בכל הימים עוסק בתורה אלא אמר: 

ואדרבא  ובמצוות, וזה מעלה גדולה יותר מאשר לחיות עם נסיונות!
ים אנו בכל יום שלא נבוא לידי נסיון, אלא הגדלות היא הרי מתפלל

  (אוצרות פניני התורה) ללמוד תורה במסירות, וזה רצון ה' מעל הכל.

  (כז, טו)ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול וגו' 
מרן הגאון רבי דב לנדו שליט"א: יש לעיין, היאך לקחה רבקה את 

הוי  א מדעת גזלןבגדי עשו שהיו מופקדים בידה והרי שואל של
והיאך היה מותר לה? (ואמנם אין קושיא בזה כלל שהכל נעשה 

  ברוה"ק, אבל כאן נעשה כדין כדלקמן).
וי"ל דפלוגתא היא בב"ק (קי"ט.) על ממון של מסור אם מותר 
לאבדו, ומ"ד אסור לאבדו ביד, דילמא הוה ליה זרעא מעליא, וכתיב 

א פליגי אלא לאבד את יכין רשע וצדיק ילבש. ונראה, דעד כאן ל
ממונו דדלמא הוי ליה זרעא מעליא, אבל היכא דאין נאבד ממונו 
וכגון שואל שלא מדעת, אע"ג דבעלמא גזלן הוי, הכא י"ל דשרי, 
דאי"ז מעלה ממונו ויוירשו לבנו אחריו ומהמסור עצמו מותר לגזול 

  אם אין מפסיד את בנו. 
עשו שלא מדעתו, וא"כ י"ל דהיינו טעמא שנטלה רבקה את בגדי 

דאי"ז אלא שואל שלא מדעת דשרי בכה"ג, דעשו ישראל מומר היה 
  (סברי מרנן)  כדאיתא בקידשין (יח.).

  )וגו' (כז, לט ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ
משמני הארץ פירש"י זו איטליא"ה של יון. ותמהו המפרשים מדוע 

יעקב ואמר לו ויתן לך לא פירש רש"י כן לעיל כשבירך יצחק את 
האלקים מטל השמים ומשמני הארץ וגו'. ויש לפרש דהיה קשה 
לרש"י הלא כל הארץ ניתן ליעקב ולא שייר כלופ כמו שאמר יצחק 
לעשו ולכה אפוא מה אעשה בני, אם כן איה מקום משמני הארץ 
שנתן שוב לעשו, הלא כבר הבטיח ליעקב. לכך פירש רש"י דהא 

מני הארץ יהיה מושבך הכוונה על איטליא של שאמר יצחק לעשו מש
יון, דהנה איתא בגמרא בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד 

ועלה בה שרטון ועליו נבנה כרך רומי וזהו  גבריאל ונעץ קנה בים
איטליא של יון עיי"ש. אם כן לפי זה לא היתה עדיין איטליא ארץ 

צחק שבירך בעת שבירך יצחק את עשו, אם כן לא היה בכלל ברכת י
  (גן רוה)  את יעקב ושפיר היה יכול יצחק ליתן לעשו את הארץ הזאת.

  

   ?מי היה כמו טלית                      
  
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          



 סיפור השבוע   
  תפלה מעומק הלבב

הרקיעים ומשדדת  כדי ללמדנו, כמה גדולה תפילה מעומק הלב הבוקעת את כל להלן סיפור מופלא המעובד מתוך 'באר הפרשה', ויש בו
היה: כשעה ומחצה לפני שקיעת  כך –כל מערכות תבל. הסיפור מעשה נורא הוד, שהתרחש באמצע חודש חשוון תשע"ח. ומעשה שהיה 

יים שחפרו את הקבר חפרו בטעות את כאשר הגיעו אנשי ה'חברא קדישא' כדי לקברו מצאו, שהערב החמה הובא נפטר להר הזיתים.
אשת הנפטר. ומקומה סמוך לאשה אחרת. כמובן, ממצא זה עיכב את קבורת האיש באותו מקום. אולם לאור  החלקה המיועדת עבור

 המאוחרת, לא יכלו אנשי הח"ק להמתין לערביים, שיחפרו את המקום הראוי ונאלצו בעצמם לחפור את המקום, שיועד לאותו השעה
אחר ככלות הכל פנו לספר את דבר המעשה לבני הנפטר, שכפי מנהג ירושלים לא ליוו את המת כלל  מלכתחילה והניחוהו פנימה.אדם 

את הנעשה. כשמוע הבנים, כי כן היה, ניתרו ממקומם בהתפעלות והשתוממות אדירה, וכה סיפרו: "לפני כשלושה  וכלל ולא ראו בעיניהם
"אחר שהות מועטת ביקש מאיתנו את הצוואה ברצותו להוסיף עליה עוד  וכתב את צוואתו ומסרה לנו".חש אבינו כי יומו קרב  חודשים

אבל אנו הבנים אמרנו לו, כי 'כל המוסיף גורע' כי בוודאי לא יקיימו בני חברא קדישא  ציווי אחד: שרק יהודים יראי שמים יכרו את קברו.
  מפי אדמורי"ם ורבנים".נשמעה אף  את הבקשה הזו, שכן בקשה מעין זו לא

ואתם  "בצר לו פנה אבינו אליכם, אנשי חברא קדישא. ואף אתם עניתם פה אחד, שמעולם לא נשמעה בקשה כזו , ואין בה כל עניין
אבקש ולא מאת אנשי  מצטערים אבל לא מצאתם לנכון למלא את בקשתו. בראות אבינו כי כך הם פני הדברים, נענה ואמר: 'לא את בניי

שימלא בורא העולם את בקשתו, והרי  אפנה אל הקב"ה, שהוא 'אדון הכל' ובידו עשות כרצונו', והחל להתפלל על כך מעמקי לבו, הח"ק.
  (פניני עין חמד)  .כך בבכיות ומעומק ליבו!" אף שאין בזה כל עניין, היות שביקש על –לכם כמה סיבב הקב"ה למלא משאלות לבו 

  

  
  כיצד להתפלל לרפואת תינוק ששמו... עשו?             

אביב, וכך הוא לשון - נשאל רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ע"י אדם שאשתו מתנדבת בשמירה על ילדים בבית החולים איכילוב בתל :שאלה
הזוג  אביב נולדו תאומים. שם האב הוא יצחק ושם אשתו רבקה, ואשר על כן החליטו בני-הכותב: לפני כשבועיים לאחת המשפחות מתל

עשו!! עתה שומרת רעייתי על הילד עשו. יעקב מתפתח יפה מאוד, אך עשו לא עולה במשקל ולא גדל. כעת - לקרוא לבניהם... יעקב ו
  ברצוננו לשאול: היש טעם להתפלל לרפואתו של עשו?! ואם כן, כיצד?

) אמר רבי אלעזר: רקביבות (חלודה - ירקב'?  : שאלתו שאלת חכם, שהרי אמרו חז"ל במסכת יומא (דף ל"ח.) מאי 'וֵׁשם רשעיםתשובה
תעלה בשמותן, דלא מסקינן בשמייהו, ופרש רש"י: לא יקרא אדם לבנו שם אדם רשע. וכן מבואר בתוספות במסכת מגילה (י': ד"ה רבה), 

להם ירקב, שאסור שאין לקרוא בשמו של עפרון משום שהיה רשע. וכתב המהרש"א במסכת תענית (דף כ"ח:), שברשעים גם שם העצם ש
  לקרוא אדם בשמם. ומבואר שאין זו רק הנהגה טובה אלא איסור.

וכתבנו בספרנו 'חשוקי חמד' (מגילה דף י'), שאיסור זה קיים אפילו אם לא התכוונו ההורים להנציח את זכר הרשע בשם של ילדם, אלא 
וא לתאומים שנולדו ליצחק ולרבקה, כשם בני יצחק אבינו, גם מסיבה אחרת קראו לו כן, וכגון בנידון דנן, שמצא חן בעיני ההורים לקר

באופן זה הדבר אסור. אולם לאחר שכבר קראו ההורים בשם הרשע, ונפל התינוק למשכב, ודאי שצריך להתפלל לרפואתו, כי יהודי הוא לכל 
  פן.דבר ונתחייבנו בהצלתו ורפואתו, ובכלל זה להעתיר בעדו בתפילה. והשאלה היא רק באיזה או

  ונראה כי אין לנו ליתן גושפנקא ולקיים ֵׁשם שכזה, ולכן למעשה ניתן להציע ב' עצות כיצד להתפלל:
  להזכיר רק את שם האמא 'רבקה בת פלונית ובנה הנולד לה'. א.
שהרב המקומי יוסיף לילד שם הגון, מבלי לידע את ההורים, ויתפללו בשם החדש הזה. וזאת על פי מה שמצינו בחז"ל  שלמשה רבינו היו  ב.

ילקוט שמעוני (פ' שמות רמז קס"ו)  ישראל קראו לו שמעיה בן נתנאל, כי בימיו שמע אלוקים [ישראל, -ות, ואחד מהם קראוהו בניכמה שמ
  .]דוחקיהםאת נאקתם מיד 

ועוד מעשה מסופר שם, היה בחור שביקש להירשם לנישואין, ולשאלה היאך קוראים לו, השיב כי שמו הוא ג'ורג'! וכששאלו אותו אם יש לו 
גם שם יהודי, אמר לתדהמת כולם שקוראים לו 'חיה טויֵּבע'. "כיצד קוראים לך שם של נקבה?", שאלוהו. סיפר הבחור, שבברית שלו, רצה 

ג'ורג', אך המוהל התנגד ואמר לאביו שאין הוא קורא אלא שם יהודי, "אם כן" אמר האב, "בדיוק עכשיו נפטרו לי  -לקראו בשם נכרי אביו 
האם להחליף לו את השם? ואם כן איך  - שתי דודותי, לאחת קראו חיה, ולאחת קראו טויבע, ועל כן יקראו לבני 'חיה טויבע'. ועתה נסתפקו 

והשיב הרב שליט"א: צריך להחליף לו את השם, ויקראו לו 'חיים יונה', חיים במקום חיה, ויונה במקום טויבע.. ושאלתי לכתוב בכתובתו? 
, ששם זצ"לשם, ואמר מו"ח  כאשר משנים , איך יכתבו בכתובתו, שהרי מדינא צריך להמתין שלושים יוםזצ"לאת מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב 
, ואין זה שמו, ויכולים לכתוב מיד את שמו 'חיים יונה', שהוא דומה לאדם שאין לו שם, שנותנים לו שם ואין של נקיבה לזכר אין לו קיום

  רב צולק)ההעלון של  (מתוך   צריך להמתין ל' יום!

  

                         
  מי אני? ראש, אבל יש לי אוזניים. אין לי אני רוב הזמן מפריד. אני לא נפצע, אבל לפעמים יש לי גבס.                      
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  .ר מה שאדם משקיע זה מה שבסוף נישאר                  
 היצירתיות של שתי קבוצות אומנים הועמדה למבחן כדי לבדוק מי מוכשר יותר.                                       

ושל פרצה מחלוקת בין שתי קבוצות אומנים, יוונים וסינים, כל בחצרו של המ קראו את הסיפור והחליטו בעצמכם...
צד טען שאמנותו היא היפה ביותר. הסינים טענו שהיכולת המקצועית שלהם גדולה, ואילו היוונים טענו שכשרונם 

כדי ליישב את המחלוקת, החליט המושל לקיים ביניהם תחרות. הוא ציווה על בנאי הארמון לבנות שתי  גדול יותר.
 בתים זהים, סמוכים זה לזה, והטיל על כל אחת מהקבוצות את מלאכת הצביעה, בית לכל קבוצה. 

 

וונים, לעומת הסינים ביקשו מהמושל מאה פחי צבע, והוא פתח את מחסני הארמון והעניק להם את מבוקשם. הי
. כאשר הסינים סיימו את עבודתם, הם פצחו בשירה ם זאת, הודיעו למושל כי הם 

ובריקודים בחצר הארמון, והזמינו את המושל לבוא ולחזות בפאר יצירתם. המושל נפעם מיופי הצבעים, הם באמת 
צביעה, הם הסתפקו בלנקות את קירות הבית  עשו עבודה מושלמת! היוונים לעומתם, לא השתמשו בשום חומרי

 מבפנים ומבחוץ וגרמו להם להבריק ולזהור מניקיון, עד שהיו חלקים ובוהקים כמו מראה. 
 

המושל עמד נדהם מול הבית של היוונים: כל הצבעים המרהיבים של הבית הסיני שממול, השתקפו בקירות הבית 
ללים, והמראה היה מופלא.  אחר כך ביקשו הקבוצות שכר על עבודתם היווני בקשת זוהרת ואין סופית של גוונים וצ

, שאלו אותו היכן  ם נים ודינרי זהב והניח אותו ליד הבית . ליו 10שילם המלך לסינים סכום של 
 כספינו .?ענה להם המושל תסתכלו על הבית תיראו שמונח שם כסף ....גשו לקבלו...

 
 )העורך( כך הקב"ה משלם שכר. ש ,המסירות נפש איך שאדם עומל על המצווה

 תגן עלינו וזצ״ל                    זכות ב העלון לעילוי נשמת:          הרב

"ואלה 
תולדות יצחק 

אברהם -בן
אברהם הוליד 

 את יצחק" 
 

לכל אורך 
חייו של יצחק 

בכל דרכיו 
והליכותיו 
היה ניכר 

שהוא 

 

ברך את אברהם בכל"   וה''"
רש רש"י: "בכל" עולה מפ

בגימטרייה 'בן'. התורה רומזת 
לנו שיצחק היה בבחינת 'בכל', 

, והוא היה 
ה'בכל' של אברהם, הוא המשיך 

 את כל ענייני אביו.

היה סבור שהוא עצמו אינו כלום, יצחק
אלא כל עניינו שהוא "בן אברהם", והכול 

כל זכותו בזכות אביו. גם אברהם חשב ש
ה היא בכך שהוליד בן כיצחק. זה היה

, ת שלא ראו את , 
אלא או זכות אבותם בידם או זכות בניהם.  

בן ציון אבא  רבנו
זצ"ל היה מוסר מידי  שאול

היה  שבת לכלל הציבור,
 האולם מלא עד אפס מקום,

לץ לק ניכר מן הציבור נאחכש
להישאר בעמידה. רבנו היה 

במטותא  מעיר מידי פעם:
שיתחלפו עם  מהיושבים,
ם העומדים 
בעמידתם זמן  

רבנו הגדול זצ"ל  ממושך!
מסר את נפשו לקידום 

לרבות  והתעלות כל תלמידיו,
  קשי ההבנה שבהם.

 

טרח לחזור איתם את העניין 
 הנלמד פעמים רבות.

סבלנות  .
 ומסירות אין קץ.

זצ"ל כאשר  אברהם בביוףבפומיה, הרב  מרגלא
 היה בא לנחם אבלים: "אל תאמרו זקן היה 

זקנה היא לא סיבה למוות, הלא הקב"ה ברא  -ולכן מת
לל החטא באה את האדם הראשון לחיות לעולם ורק בג

מיתה לעולם, ונמצא שלא הזקנה היא סיבת המיתה, אלא 
 החטא היא סיבת המיתה". 

 

וכן גם הקפיד להדגיש בכל מקום את גילו, באומרו 
שבכך יתעוררו אנשים לשוב בתשובה. בשנותיו 

, באומרו שכך ה האחרונות היה 
 הוא מזכיר לעצמו את יום המיתה

קורה כי תלמיד חכם המצטיין בצד  לעתים
מוצא את מקומו  השכלי של התורה אינו

אולם פרק . ם בעולם
היה  זצ"ל לוי משה מופלא בחייו של הרב

התפילה. לאו דווקא כוונות וייחודים,  עולם
. אלא בעיקר תפילה פשוטה, מעומק הלב

 שגם התורה  דומה שהבנתו
שהוא זוכה לה היא מתנה משמים, ולא פרי 

 היא שסייעה לו, ו כוחו
 .להגיע אל המסקנה ההלכתית

ה', אבל אצל אברהם -רבים האמינו ב
 אבינו הייתה זו אמונה ללא סייג

אם אתה רוצה את 
 הקשת בענן, 

 

אתה צריך לסבול גם 
  את הגשם.

כקדוש וטהור, חיים  זצ"ל "אור החייםנודע בעל ה" מצעירותו
בן עטר זיע"א מופשט כליל מן העולם, מרבה בצומות וסיגופים. 

נמנע מלשקוד שקידה עצומה בתורה.  למרות תעניותיו וסיגופיו לא
חידושים על מסכתות אחדות  –בגיל צעיר חיבר את ספרו "חפץ ה'" 

בתו של  -משבגר רבינו הקדוש, נשא לאשה את פאצוניה של הש"ס. 
הגביר רבי משה בן עטר ממכנאס, שהיה בן דודו של אביו. רבי משה 

ו ופעל רבות חותנו של ה"אור החיים", היה יועצו האישי של מלך מרוק
 למען אחיו היהודים. 

 

וכך, כשהוא סמוך על שולחן חותנו העשיר, ישב רבינו חיים בן עטר 
ופרישות על פרישותו. שמו של  

הצדיק התפרסם עד מהרה ברחבי העיר, ותלמידים רבים החלו 
להגיע לבית מדרשו ללמוד את תורתו. "אור החיים" הקדוש לא 

בעניני תורה ומוסר,  אארבע אמותיו. הוא הסתגר ב
 וגילו הצעיר לא מנע מההמונים להגיע ולשמוע את דרשותיו.

התורה נותנת הוראות והנחיות כיצד  היא
לנהוג במישורים שונים בחיי האדם. אפשר 

הכובל אולי לחשוב שמדובר כאן בעול כבד 
את האדם ומפריע לו לחיות בספונטניות, 
אבל האמת היא שהתורה היא בדיוק כמו 

 .  רספר 
 

התעלמות מהוראות אלו רק תזיק לאדם 
עצמו ותפגע בו. את הוראות יצרן אלו נכתבו 

על ידי מי שיצר אותנו ויודע היטב מה 
את הדרך הנכונה ביותר לחיות,   

 .לנו בכל המובנים דרך שתהיה טובה

 תאותו -של אדם  אויבו

 
 

 ע״טתשה כסלו׳ בשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
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 ר״ת
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  הפטרה
 " משא דבר"

 , מהמקנא דייך
 שהוא מתעצב בזמן שמחתך

 מחפשים מומי  הרשעים
 בני אדם ושגיאותם 

 כדי להשפילם



 

 בספסל ציבוריתאומים יושבים  שניי
מסתכל אליהם עובר מולם  אחד ושיכור

ואומר להם, בחייכם שאני רואה כפול, 
אומרים לו, אדוני, אתה לא רואה כפול, 

אנחנו באמת תאומים, אז הוא אומר 
 ? ם,להם, 

**** 
אחד שהלך עם סנדלים ונכנסה  איזהה

לו אבן לנעל נשען על עמוד חשמל 
 לידו וניער את כף רגלו, ש

 אדם שעבר לידו      
 היה בטוח שהוא התחשמל   

 

אחד שטס עם  גויטייס  איזהה
המדריך שלו ביצע נחיתה, אחרי 
הנחיתה שהוא ביצע המדריך היה 

אמר לו : בחיי, כמה  והגויכולו חיוור 
סלול הזה קצר, אז המדריך אמר שהמ

 שמת לב  לו : אבל
 !? 

**** 
משוגעים מתכננים לחטוף  שניי

מטוס, הם מגיעים לשדה התעופה 
ומסתכלים על המטוס, אז אחד מהם 

אומר לשני : אבל המטוס כל כך 
גדול, איך נחטוף אותו ? אז השני 
 ענה לו : אל תדאג כשנהייה בשמיים

 ! אהוא 

ה ן ִיְצָחק ּתֹוְלדֹת ְוֵאּלֶ  )יט, כה בראשית( ִיְצָחק ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ּבֶ
 

 שהם הצדיקים תולדות עיקר על הכתוב ירמוז עוד: ב כותב
ה" הכתוב והודיענו, טובים ומעשים מצות ן ִיְצָחק ּתֹוְלדֹת ְוֵאּלֶ  שמעשיו" ַאְבָרָהם ּבֶ

 .אברהם אביו של לצדקותיו דומים היו יצחק של וצדקותיו
 בתפילה, בתורה אתה איך, מעשיך ומה אתה מי" אותם שכשואליםאדם בני ישנם

.. בפסח מצות ואוכל בכיפור צם אני', ה ברוך" :עונה הוא ?"ובמצוות ביראה
 למצוא ומגרד מחפש, בדעתו חוכך הוא", תורה הספר עם רוקד אני תורה בשמחת

  .השנה מעגל במשך שומר שהוא מצוות כמה
 לבית הולך היה שבת כל, מסורתי היה שלי אבא אבל: "ואומר ממשיך הוא אך

מקובל היה סבי של ואביו, לגמופ חכם ותלמידחשוב רב היה שלי וסבא, הכנסת
 !"לטוב זכור הנביא אליהו גילוי לו והיה גדול

 

), כד, לז בראשית.. (ָמִים ּבוֹ  ֵאיןֵרק ְוַהּבֹור? איתך מה אבל, מאוד יפה, 
 ללא, ריק הבור, להשתבח מה לו אין בעצמו אך, יכול הוא ובסבו באביו להשתבח

 אותו מכירים שלא למקום אדם שמגיעכ שבעולם בנוהג .ל"רח יראה וללא תורה
 לא הוא אם אולם", פלוני אני" עונה הוא חשוב אדם הוא אם, מיהו אותו ושואלים

, שההיפך ופעמים". פלוני של בנו אני: "עונה הוא וצדיק גאון אבא לו יש אך חשוב
 אביו אני" יאמר הוא ולכן וצדיק גאון, במינו מיוחד בנו אך חשוב לא עצמו האדם
 שהאבא ופעמים האבא של בכבוד משתמש הבן שפעמים נמצא". וניפל של

 .הבן של בכבוד משתמש
 

ה" הקדושה התורה לנו ואומרת ן ִיְצָחק ּתֹוְלדֹת ֵאּלֶ  ֶאת הֹוִלידַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם ּבֶ
 של בנו אני" אומר היה אותו מכירים שלא למקום הולך היה כשיצחק", ִיְצָחק
 אברהם כשהיה וגם)", ו, יד רבה בראשית( בענקים הגדול האיש, אבינו אברהם

 אביו אני: "ואומר יצחק בבנו משתבח היה אותו מכירים שלא למקום הולך אבינו
 !"37 בגיל המזבח גבי על שנעקד בגבורה נאזר יצחק של

 

 וזהו, בנו ביצחק משתבח היה ואברהם, אביו באברהם השתבח 
 בתורה להרבות ישתדל ימיו שכל השכל מוסר םהאד ילמד ומכאן, התורה שאומרת

 לא האבות וכן, אבותיו את לבייש שלא כדי טובות ומידות ארץ בדרך ולהתנהג ומצוות
ח ְלדֹור ּדֹור, בשני ישתבח אחד אלא, הבנים את יביישו ּבַ יךָ  ְיׁשַ  ).ד, קמה תהילים( ַמֲעׂשֶ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך    

מכיר את אפקט האבן  כל אחדד
אתה מיידה אבן למים,  והשלולית.

לכאורה פעולה רזה וחסרת משמעות, 
בפועל, מייד עם העלמותה של האבן 

ר במצולות השלולית, הולך ונוצר
 , 

 

כך  שהולך ויוצר עוד מעגל אחד ועוד,
שלאחר שנעלמה האבן לחלוטין, עדיין 

האפקט שלה יוצר ריגושים הרחק מעבר 
 .למקום צניחתה ועד לגדות השלולית

היה זצ"לנתן צבירביי
נזהר ומזהיר שבעת קיום 
מצווה לא ייפגעו או יגרמו 

באותו שעה אי נעימות 
למי שהוא, ולא יצא שכר 
המצווה בהפסדה. לא היה 

י כדי מאריך בתפילה,
 ,
ולפעמים היה דופק על 
שולחנו בשעת שמונה 

עשרה שלא יחכו לו, או 
שהיה מכוון שאותה שעה 

 לגמור עם הציבור. 
 

לא היה משמיע שיחות 
בזמנים הקבועים לסעודה, 

 ועוד נוהגים דומים.

 דובער-שלום רש"ב רביאדמו"ר ה כשנולדד
ועמדו להכניסו בבריתו זצ"ל  מליובאוויטש

 של אברהם אבינו, הודיע סבו, אדמו"ר
שהברית לא תהיה זצ"ל " צדק-צמח"ה

במועדה. רעייתו, הרבנית, קיבלה את הידיעה 
לערוך את הברית  בהרגשה קשה, ודרשה מבעלה

צדק': "מה -במועדה, ביום השמיני. הגיב ה'צמח
חכם; אבל -תלמיד הרי היא בתאוכל לעשות, 

יודע אני שהברית תהיה במועד שנקבע בהשגחה 
י ואכן, ביום השמיני ."פרטית

כשבאו לערוך את  ואולם, 
אפשר למול את הילד. -הברית התברר שאי

צדק' לערוך -ה'צמח כעבור כמה שבועות הורה
 את הברית בחדרו, 

. ואמר: בחשאי, במעמד שני מניינים בלבד
שניתנו בחשאי, נאמר עליהם 'לא ימושו  "הלוחות

 ."'מפיך ומפי זרעך... מעתה ועד עולם

את  זצ"ל שמעון שקאפ לעת שהשמיע רביעצום שרר  מתחח
שיעוריו בישיבה, משום שחששו לאבד אפילו הגה קל. גם התכונה 
בישיבה שקדמה לשיעוריו, ההתבוננות והציפייה, עשו רושם בל 

נחשב ליסוד  –ימחה. לפי שכל מילה של רבי שמעון, כל תג וכל הגה 
 . ברזל, להלכה חתוכה שאין אחריה ולא כלום

 -ח על סברה זו או אחרת צריך להתעמק ולהבין, אולםאפשר להתווכ
בעל זצ"ל  ישראל גוסטמאן ון רביאזהו זה! מראש. סיפר הג

"קונטרסי השיעורים" שהיו בחורים שמרוב השתוקקותם לשיעור, 
היו מנסים באמצעות אותם מראי מקומות לצפות מראש את תוכנם 

  של הדברים שיאמרו בשיעור.

אברהם הוליד את יצחק" מפרש רש"י: "לפי שהיו ליצני הדור "על  
מלך נתעברה שרה... צר קלסתר פניו של יצחק דומה אומרים, מאבי

 ". לאברהם והעידו הכול אברהם הוליד את יצחק
 

אברהם היה 'מרכבה' למידת החסד, ויצחק למידת הגבורה. הרי 
אופי מנוגדות. לכן היו צריכים להיות -שהאב והבן היו בעלי תכונות

ת הפוכים זה מזה גם בקלסתר הפנים, שבו משתקפות
אולם בגלל ליצני הדור הוצרך הקב"ה לעשות שקלסתר . 

 פניו של יצחק ידמה לאברהם, בניגוד לטבע הנפשות.

גירוש, בשנות הזעם בעת  בדרכיי
שהגרמנים העבירו את הרב מדברצין, 

עם יהודים נוספים  ,משה שטרן רבי
ממקום למקום ברכבות משא, איבד הרב 

ו, עליהן שמר מכל משמר. את תפילי
נדמה היה לו כי תפיליו נפלו מהחלון 
בעת שהרכבת חנתה. לכן, למרות 

עליו  -האיסור החמור לצאת מתוך הקרון
- -ענשו הגרמנים במוות בירייה

את תיק  לחפש 
התפילין. עם ירידתו מהקרון, נתקל 

בקצין ס.ס. שאקדח שלוף בידו, שהרעים
מה תבקש יהודי? הרב על הרב בקולו: 

השיב כי מבקש הוא איזה דבר מאכל 
 שנפל לו, כי רעב הוא. 

 

היה זה ממש נס שהנאצי לא ירה בו ועוד 
 הבטיח: "לך למקומך בקרון, 

ולמחר אדאג שתקבל ראשון את האוכל 
 להשקיט רעבונך..."

 יצחק ביר היה בירושלים היתומיםם  אביי
 בית את בנה אשר והוא "לזצדיסקין  ירוחם

 של החדש לבנין ניכנס שבשעה יסופר דיסקין יתומים
  בבכי ופרץ עמד כניסתו ליפני היתומים בית

 

 דורך היום כל ר סנדלר ואמר
 עלינו לא בספריםהמתעסק ספרים כורך נעלים על

 היום כל שהתעסק אני אם יודע ומי השמות על דורך
    על חלילה אדרוך לא אם זה בבית ביתומים

 ...מר בבכי פרץ פעם ושוב... היתומים

מם שמתפארים בייחוס אביהם וסבם, אבל הם עצ יש מיי
עומדים במצב שהסבא והאבא אינם גאים בבן או בנכד. הכתוב 

 –אברהם" -"יצחק בן: ם מרמז שצריכים
 –זכות אבות; ו"אברהם הוליד את יצחק"  –שהבן גאה באביו 

   זכות בנים. –האב גאה בבנו 

 בהקשבה
 ניתן
 ללמוד

לעזור איך
 בבעיה

 

 החיים
 כמו הם

אופניים
 קל אם,

 מידי לך
 סימן
 שאתה
  בירידה

 

מדברי הגמרא אנו למדים 
כי תפילתו של יצחק 

הייתה עם כל שיח השדה; 
ה כל צמחי האדמה 

 לתוך תפילתו.    

ו"שונא שקר", מי " אוהב אמתת"
עדיף? הראשון שבהם. כי בכל אדם 
ישנן מידות של אמת ושל שקר. אם 

נחון אתה בתכונה של אוהב אמת, אזי 
תראה בחברך את החיוב בלבד, 

  ומאושר הנך.
 

שונא שקר הנך, תבחין אם   
בצד השקר שבזולת בלבד, ולפיכך 
אינך מוצא את מקומך בעולמך כי 
רואה אתה רק את הצד השלישי 

 שבזולת ובכך חשך עולמך...

 יחוש שלא כתב יועץ בפלא
 לא זו עצה שמא המייעץ
 כי עצמו לטובת תהיה
 לחברו שמציע זה בשכר
 ישלם ה"הקב הוגנת עצה
 .ומכופלת כפולה טובה לו

כשיש מלחמה בעולם, יש ללמוד תורה בדרך 
והתנצחות. בזה אפשר לבטל את  פלפול

  ישראל-המלחמה שלא תפגע בבני

 הראש כיסוי
 .הרע עין נגד מועיל

  אין
 תורה
אלא 

 בצניעות

ן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהא נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב רבקה זכאי     שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "כן, מי זה?"" - "הלו?!"

 "אהה יעקב היקר, מה נשמע?" - "זה אני, יעקב, מה שלומך?"

"אני? אוי ווי  - "ברוך השם טוב, ישראל הלחצת אותי!"

 סליחה, מה קרה, מתי ואיפה הלחצתי אותך?"

"לא  - במוצאי החג?" שהיתה לנו"אתה זוכר את השיחה 

 זוכר, תזכיר לי"

 הם ינו,תחקשיים שבאים לפהוהנסיונות שכל  על כך ברתי"ד

את שברי הבריאה, ונגלה את ההסתרה, כמו  ןרק כדי שנתק

 "כן כן, נכון, נו?" -טכנאי מחשבים, זוכר?" 

 קשה, לתקןמדי עלי משימה  הטלתרם לי לחצים! ו"זה ג

אני חושב שזה  - את החושך , להאירותגלות הסתר, לשברים

נסיונות ואני לא מצליח לתקן אני נקלע לכל מיני  .גדול עלי

כלום, אני לא מוכשר כל כך, כנראה שיש מוכשרים יותר 

קצת חופש, לסגור את החנות שלי  ת,  בא לי לקחיממנטובים 

 ?"ו, יש אפשרות כזימיםלכמה 

 אתה מתוק מדבש, תספר לי מה קרה, מה עובר עליך ,"יעקב -

" 

ביחד עם כל  אני יושב פה בעבודה שלי ."אתן לך דוגמה

דבר מהעובדים, מדברים על הא ועל דא, ואתה יודע שאני 

 פטפוטים, תפסתי שעוד חצי שעה של  יהרבה, עכשיו אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וכדו'. לשון הרע, רכילות - הזולתפעם נכשלתי ודברתי על 

ם לא לדבר יותר, ועוד מיפע כבר קבלתי על עצמי אין ספור

 בבירור יודע, אני לא בשבילי העבודה הזו ! די,פעם נכשלתי

להתמודד ועל שזה הנסיון שלי, יודע שדווקא בעניין הזה עלי 

 לא הולך לי. זה לגלות את כבוד השם, אבלידי זה 

יודע שאני נתקל בהם, ו דבריםזה רק דוגמה, כמו כן יש הרבה 

לא יודע למה אני  .ונופל מה עלי לעשות, אבל אני נכשלבדיוק 

שאני נכשל פעם אחר  יאחר ,השם לא מפסיק לנסות אותי

בכל התחומים. יש ענינים  מוכשראני לא מה לעשות, פעם, 

פחות או יותר, אבל יש כאלו שאני לא יודע  -מצליח כן שאני 

 ".איך לשאת עצות לנפשי

 "הבנתי, אבל מה זה קשור אלי, מה אני אשם בזה?" -

"תראה, מתחילה כשהסתכלתי על החיים שלי כאדם פרטי, זה 

את  תי כל כך, נסיונות זה נסיונות, אני מנסהלא הלחיץ או

שזה קשור לי ומגלה  כשאתה באאבל  ועושה את שלי. המיטב

זה כל מטרת בריאת העולם, פה אני והבריאה,  כל לתיקון של

השם  ומוכשר למטלות כאלו. אני לא מוצלח - כבר נכנס ללחץ

ראיתי פעם טכנאי , קן ואני רק מסבך אותםתמביא לי דברים ל

שמביאים לו לתקן משהו, והוא רק מקלקל ומסבך את זה 

 יותר?"

 ?"כל הזמן "אתה רק מקלקל -



 

  
 

לא אני אני מתקן הרבה, אבל שום דבר נכון ש, כל הזמן "לא

מצד אחר מתקן, , מושלמתאני לא עושה עבודה , לגמרי גומר

קיצור זה ב ?כבר יוצא מזהמה , יותר מהרסמסבך וומצד אחר 

 פטר מזה?"להתלא בשבילי כל העסק של התיקונים, יש מצב 

"יעקב אני מצטער, לא יודע מה להגיד לך, אבל דבר אחד,  -

מלחיצים אותך, ומרחיקים אותך מקרבת  אם הדיבורים שלי

מזה, עזוב אותך, אין תיקון מחשבים, ואין  חאלוקים, תשכ

 ".לה' תךמה שמקרב אולרק  תקשיבחנות, ואין שום דבר, 

 "אבל זה האמת, לא?"

אמת 'ה .לעכשיולפחות  -אם זה אמת, זה לא האמת שלך גם " -

להרגיש היא רק מה שמחזק ומקרב אותך לבורא עולם,  'לאמתו

 ,מנותקחוש ל וגורם לך אותך קיוכל מה שמרח .רצוי ואהוב

 ".חזרוק ישר לפ - אתה לא בסדרלהרגיש שו

 .תחזק אותי""נו? מה עושים, תגיד לי משהו, 

, בא נחפש יותר מזה "סליחה, באמת אין לי מה להגיד לך -

י, את ברתידביחד משהו שמחזק, אולי תתפלל על זה, כמו ש

הוא בטח יעזור תפתח לו בפרטי פרטים, תספר לבורא עולם, 

 ויאיר את עיניך, לא ככה?".

אוי הלוואי, כבר שבועיים שלא התפללתי תפילה אישית, "

יש סתם ככה מה נשמע ישראל,  ,בריא תהיה לישטוב, 

 חדשות?"

, היה לי אתמול שיחה מרתקת עם הרב אמנוביץ שליט"א, יש" -

 אתה - ולשתף אותך, טוב שהזכרת אות חייבשאני כבר חשבתי 

 מכיר אותו? שמעת ממנו?" 

 ?"כל היום "זה ההוא שמתפלל

 ל גביממש שעות ע ,הוא עורך תפילות ארוכות מאוד "נכון, -

ובפרט בימים נוראים, שהוא עומד על מקומו עטוף  ,שעות

 ."כמעט כל היום כולו ,בטליתו ומתפלל

 , נו מה היה איתו?"בסדר"

, הלב כזהורוגע  בדביקותמתפלל אותו  אני רואהכל פעם ש" -

את סופרים, למה אני לא מצליח לרכז נקנא בקמשלי נצבט, ו

עף כל שלי אני כל כך מפוזר, המח את מחשבתי לו לקטע אחד, 

תמיד  .שני דקות לכל מיני כיוונים אחרים, שלא מענין התפילה

איך הוא מצליח להתמקד לדבר  ?מה הסוד-צמי עחשבתי ל

 אחד, ולרכז את מוחו לכל כך הרבה שעות?

הייתי בביתו לצורך איזה עניין של עסקנות, וישבתי  ואתמול

וכשגמרנו לדבר על העסק פרטי שלו, הבחדר איתו ודברתי 

ואזרתי  ההזדמנותי לנצל את טתלח, השעת הכושרהיה ו ההוא,

איך אפשר לרכז את ילמדנו רבינו, 'בפתיחות, אומץ, ושאלתי 

, איך הרב מצליח לעמוד רצוף המוח לכל כך הרבה זמן

חמש ל לוואני לא מצליח אפי ,בדביקות לכל כך הרבה שעות

א יתורה ה ?ןיקשור להכוונות וסודות שהרב מכוזה אולי  ,דקות

 וללמוד אני צריך'.

שם על  חמונהיה הרב חייך ולא אמר מילה, רק לקח ספר ש

א נלמוד ביחד את וצביע לי באצבע, ואמר 'בההשולחן, פתח ו

 : , והתחיל לקרוא בקולהקטע הזה'

..על המחשבות זרות הבאים בתוך התפלה, היה מצוה לבלי 

כדרכו, ואל להשגיח עליהם כלל, רק יעשה את שלו ויתפלל 
ישגיח כלל על שום בלבול, ואל יחזיר פניו ומחשבתו אליהם 

 אר מזה בספרים הנדפסים כבר..וכלל, וכאשר מב

גם אמר, שאי אפשר להתפלל כל התפלה בכוונה כראוי, רק ...

לה בכוונה, יכל אחד ואחד אינו מתפלל כי אם קצת מהתפ
קי רת בכוונה, ואחד אומר פסווכנראה בחוש שאחד אומר קט

ל לב אדם ודזמרה בכוונה וכו', וכיוצא בזה. ועל כן אל יפ
בראותו שזכה להתפלל קצת בכוונה איזה חלק מהתפלה, 

ופתאום נפסק, ואינו יכול עוד להתפלל כראוי בשום אפן, כי זה 
לה בפשיטות יכרח כנ"ל. וישתדל להתפלל שאר התפומ

 .(שיחות הר"ן ע"ד) "...גמור

'אתה חושב אולי שאני  :סביר ליהואחרי שגמרנו ללמוד, הוא 

אתה לא, אבל אני אגיד לך את האמת, ורק כן מצליח להתרכז 

כך ( לזמן רבלא מסוגל לצמצם את מחשבתי  -אני גם כמוך 

בכל אופן) אבל  - אמר בענוותנותו, אני עדיין לא מאמין לו

אני הפנמתי את הקטע הזה, ויודע  :ההבדל ביני לבנך הוא כזה

חי לא ינוח ולא ולהתפלל, שמ הולךני שאני בדעה ברורה לפ

אין מציאות כזאת שאתפלל כתוב שם,  'כי זה מוכרח'ישקוט, 

  .את כל התפילה בכוונה

איזה משחק, שרוכבים  שיש אני מביט על התפילה שלי, כמו

על סוס פרא, שכל הזמן רץ לכל הכיוונים, ואני צריך להשתדל 



 

  
 

צף, כמה שיותר כמה שיותר להנהיג אותו על המסלול המרו

כמו כן, אני מתפלל ומכוון, . , ועדיין נהנה ומתענג כל הזמןוזהו

ופתאום אני מוצא את עצמי באיזה אי רחוק, אני מחייך, וחוזר 

אני עומד העיקר, שלתפילה איפה שאני עומד, וחוזר חלילה, 

, ופשוט נעים לי לעמוד מול המלך מלכי מול השם כל הזמן

 .המלכים

לפני התפילה אתה  -י הרב ומסתכל לי בעיניים מסביר ל -ואתה 

אחד, כי  פרכל התפילה, שזה טעות מסבן יעל עצמך לכו מקבל

 מקום,וכשאתה תופס את עצמך משוטט באיזה  !אין כזה דבר

ומה'אח' הראשון  ,איפה הייתי, מה קורה איתי' ,'אח אנחנאתה 

כי ככל שאתה מנסה  ת הדעת,ומתחיל כדור שלג של חליש

 םכמו הצפרדעי - ומתרבהאיתו, הוא רק מתגבר ללחום 

אתה בזה ו, אתה רק רוצה לגמור את הסיוט הזה אזו במצרים,

כי אף אחד לא אוהב להיות תפילה, במפסיד את הנעימות 

ולמחרת במלחמה, כמה זמן אפשר ללחום מלחמה אבודה? 

 אתה לא יודע למה אין לך כח וחשק לתפילה.

שאין פה שום מטרה ל'הצליח' להתפלל  א' :אבל אם מבינים

כל התפילה כולו בכוונה או ברגש ודביקות, כי אין מציאות 

ואתה ברוגע ובכיף,  - וגם מכוין - מתפללאתה ז כזאת, וא

ב' אם אתה פוגש את עצמך באמצע  .התענג עם כל מילמ

, אל תשאל שאלות, חנוחת מאיזה מקום נידאתה התפילה, ש

, רק תגיד לו 'שלום עליכם, בא נחזור 'איפה היית, למה הלכת'

, ותמשיך לבטח בדרכך לדבר עם הבורא לתפילה' בשלווה

 עולם. 

שערים חדשים  - בפני עולם חדש פתחוסביר לי, הוא הככה 

 יכנסההיססתי לבפניי, אבל עדיין  ושל רוגע פנימי נפתח

אפשר  . מה, וכילי לגמרי על הלב בהתייש, זה לא אליהם

להתפלל במנוחת הנפש? בלי מלחמות? להשלים עם כל 

 ה של עבודתצורתהיא כך ש לינראה היה מחשבות זרות, לא 

 .התפילה

מדו יהלא אני יודע, ל - ספקותיינסיתי לבטא את  -אבל הרב '

להתאמץ, להתפלל בכוח, ואם  כיםאותי כבר מילדתי שצרי

משלימים עם המחשבות, לא לוחמים איתם רק הולכים הלאה, 

 '?מתפללים בכחמתי ואיך 

והוא עדיין מחזיק הספר בידיו, דפדף כמה דפים, ומראה לי 

 : ומקריא ליבאצבע 'תראה פה', 

לה שלכם בכח הוא כמו שמשכתי אני את החבל יואמר שתפ...
נו בהיותו על הספינה היה יהי, כשהייתי על הספינה עם האנקיר

שהיו מכריחים את כל אנשי הספינה  ,פעם אחד בשעת הדחק
והייתי מושך בכל כחי  ,שימשכו בכל כחם את החבל הנ"ל

אבל באמת לא הכנסתי שום כח רק היה לפנים. כי  ,החבל
כך הוא  ,לו אני מושך בכל כחייכרחתי להראות לפניהם כאוה

 (שיחות הר"ן קכ"א) ...לה שלכם בכח ובכונהיהתפ

עם הידיים תנועות חזקות  על ידי נעשתהלא כח' תפילה ב'

הם רק  בגוף התנועות .ם חזק את העינים, וכדו'וגוף, ולעצוה

יותר קל , בפנים מכניסבאמת התוצאות של הכח הפנימי שאתה 

, מלרכז את המחשבה לפירוש לכל הכיוונים את הגוף ניעלה

לא להתפעל ממחשבות זרות ולהמשיך  - קשההכי , והמילות

ולא להבהל, רק , לא להתבלבל צרך לזהנכמה כח עם התפילה, 

 ."להמשיך בשמחה

 , אתה אתי?" יעקב הלו

 "מאד "כן כן, אני מקשיב, מעניין

 "ומה אתה אומר על זה?" -

 "יפה מאוד, הוא צודק הרב שלך, נשמע הגיוני ואמתי"

תהיה בריא, צהרים טובים, אני חייב ללכת, "טוב יעקב  -

 נדבר".

נקודה מאוד זה "הצלחה רבה, תודה על הסיפור היפה, 

יהיו יותר מיושבות  יתפילותמהיום חשובה, אני מקווה ש

  ."להתראות ולהשתמע, כל טוב ,מתונותו

 

*** 

 "הלו?!"

 "כן, מי זה?" -

 "זה אני, ישראל, מה שלומך?"

בשיחה ממש החיית אותי תדע לך,  , ישראלברוך השם" -

 "היום בצהרייםשלנו 

לא נעים שלא  מאד כי הרגשתיאני שמח לשמוע, "באמת? 

 מהקטנות" אותך רומםל, לך ענותמצאתי  מה ל



 

  
 

עדיין, בכלל לדבר עם חבר מעבודת השם, זה בעצמו " -

 מחייה את הנשמה"

שקיבלתי מהרב אמנוביץ בענין  הדרכה"תשמע יעקב, ה

, אני הבראשי כל היום, וככל שאני מתעמק ב בהסתובהתפילה, 

לא רק בענין תפילה בכוונה, אלא זה הסתכלות  מגלה שזה

מתבטא בכל פרט של וזה  ,חדשה ופנימית על כל העולם

 .את הקושי שלך להבהירה יכול גם ז, ואולי החיים

 כלבכוונת התפילה, כמו כן  הסביר לי עלהוא ששהנה, כמו 

 מוטל עלינו בכלל, לא נצחאנחנו לא אמורים ל - חייםב תחום

ואם אני רוצה , ביום אחד ואת כל העולם את עצמינולתקן 

להאיר את כל אחת ולתמיד,  אויבאת הנצח ילחם עד שאני היל

דבר, אי אפשר שאין כזה אז חוץ מזה החשכות שיש בתוכנו, 

אבל אני גם מפסיד את שמחת חיי, כי אני בלי נסיונות וירידות, 

וכמה זמן אפשר להמשיך , עם המונעים להיאבקכל הזמן ק עסו

? בגלל זה אתה רוצה במלחמה לוחם כמו לחוץ מצבעם 

לקחת לסגור את החנות ו -מכל הקשיים הללו תפטרלה

 - שאין לנו מלחמה בכלל, וזאת לא המטרהאבל האמת, .חופש

את עצמינו לכיוון הנכון,  כוין לרק  '.המלאכה לגמור עליךלא '

לזוז לצד  להמשיך עם הרצון עלינו מתעוררים,אנו כל פעם שבו

לשמוח ולחטוף כמה שיותר טוב ממה שמוטל לפנינו, הטוב, 

  .במה שיש

כבר שבועיים שלא דיברת עם הקב"ה, ועכשיו אתה מתעורר? 

'איפה  של בלי ייסורי מצפוןאיזה דיבור קטן, תתחיל מכאן, 

פטפטת שעתיים בלי שליטה ואתה תופס את עצמך?  .הייתי'

אתה מתעורר מרדיפה אחר כסף  .מעכשיו, זה הכל רלהזהתנסה 

תמשיך ליישב את דעתך ו כך שהתעוררתתשמח על וכבוד, 

ללמוד תורה, בלי ייסורי מצפון של הזמן שעבר, רק ככה 

 .את השבריםרק ככה מתקנים  - מתקדמים

, שהיעד תלא דומה למלחמה גשמי זה בעצמו נקרא ניצחון. זהו

המלחמה, כי עצם העובדה שאנחנו  כבר אתהוא רק לגמור 

 ,, ולא נופלים בדעתנוולא מרפים את הרצון ושאיפותממשיכים 

  .אמתי זה נקרא נצחון

על זה מייחדים שעה ביום, תשובה על העבר, , ועל חשבון נפש

ְרצֹוִני  -ָאַמר, ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים אֹוִתי ". שאז מתעסקים בזה

ַאף ַעל ִּפי ֵכן  -לֹוַמר ֶׁשְּבַוַּדאי ַאֶּתם ַמֲחִזיִקים אֹוִתי ְלַצִּדיק ָּגמּור 

ַאף ַעל ִּפי ֵכן לא  ,ִאם ָהִייִתי עֹוֵבר ַחס ְוָׁשלֹום ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר
ָרה ִאיׁש יֵ ַרק ָהִייִתי ַאַחר ָהֲעב ,ָללָהְיָתה ָהֲעֵבָרה ַמְׁשֶלֶכת אֹוִתי ּכְ 

חיי מוהר"ן ("ַרק ַאַחר ָּכ ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה - ָּכֵׁשר ְּכמֹו קֶדם

 .תנג)

להתעסק עם העבר, ו, עם המונעים כל הזמן להתאבקוללחום 

, ביום זמן מיוחדיחד להדרך הנכונה היא  -לא דרך חיים  הז

יש  אזגם ו, 'וכו 'איפה אני עומד' וחושבהאדם מתבונן שאז 

רק להתקרב  ,להתרחק כדי לא - רות יתירהזהיב לעסוק בזה

רק מוטל עלינו אבל כל היום וכל החיים,  .להשי"ת יותר

כמה שיותר דיבורים טוב, לדבר כמה שיותר להמשיך לעשות 

  לא להרפות את הרצון. - העיקר, ווחיובי שוב טוב, לחטובים

יש מאמר החכם 'חושך לא מגרשים עם מקלות', לא בחיל ולא 

רק להכניס טיפה של אור בתוך הוא , כל הזמן היעד שלנו .בכוח

ים של חושך, ניצוץ של אמונה בתוך הבלבול, קצת רחמנות 

כעס, נקודה קטנה של יישוב הדעת בתוך המרץ גל של בתוך 

 .והטירוף, זה הכל

 "בלי מלחמות!אבל 

 זה גופא המלחמות, המלחמות ההכי טובות ויעילות. -ובעומק 

לא חשבתי על זה, ההסתכלות ממש רעיון, בכלל איזה "וואי 

 העולם"עצמי ואת ממה שאני רגיל לראות את  הפוכה

 "לילה טוב" 

 ".טוב כל, להשתמע"תודה רבה,  -
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מדי שנה ושנה מתחבטים אנו ושואלים ושוב שואלים כיצד יצחק אבינו 
הגדול נפל בציד בנו עשו הרשע, ועוד התורה משבחת את עשו באומרה: 

, ואילו את יעקב, האיש תם אוהבת רבקה, ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו
לבין זה שלא עבדו, יעקב בין עובד ה' שהוא  ההפליהובוודאי יקשה לנו את 

 הרשע.עשוזה 
לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא וז"ל:  ):פט(ידועה הגמ' בשבת 

ימחו על קדושת  -לאברהם: בניך חטאו לי. אמר אברהם: רבונו של עולם 
אמר הקב"ה: אומר לו ליעקב שהיה לו צער גידול בנים, אולי (ייענשו). שמך 

יבקש רחמים עליהם. אמר הקב"ה ליעקב: בניך חטאו. אמר יעקב: רבונו של 
אמר הקב"ה: לא בזקנים טעם ולא (ייענשו). עולם, ימחו על קדושת שמך 

"ה . אמר הקב(כלומר, לימוד הזכות על ישראל לא יבוא מאברהם או מיעקב)בצעירים עצה 
ליצחק: בניך חטאו לי. אמר יצחק: רבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה 

עכשיו בני (שמות ד, כב), שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי 
שנה. הסר  70 –ולא בניך? ועוד, כמה בעצם חטאו? כמה שנותיו של אדם 

שנה של  25שנה. הסר  50נותרו  –שנה ראשונות שאינך מעניש עליהם  20
שנה של תפילה, אכילה והליכה לבית  12.5שנה. הסר  25נותרו  –הלילות 
שנה. אם אתה יכול לסלוח על עוונותיהם בשנים אלו  12.5נותרו  –הכיסא 

 12.5 -). ואם תרצה שכל ה6.25) וחצי עליך (6.25מוטב, ואם לא חצי עליי (
ות זאת תמחל כהרי שהקרבתי את עצמי לפניך, וראוי שבז -שנה יהיו עליי 

  .להם
זי"ע צמח דוד מסקאליע על יסוד דברי הגמרא הנודעים הוסיף הגה"ק בעל 

ששתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי (עירובין יג:) . חז"ל מספרים פרפרת נאה
ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שנברא משלא נברא, והללו אומרים 

 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא.
 ה הטעם שפרטו את סך שנות ויכוחם?, מנשאלוכאן 

אלא, אין המספר מתייחס למשך שנות הוויכוח. וכך היא הכוונה: אודות 
שתי שנים ומחצה בלבד מימי חיי האדם עלי אדמות נתגלע הוויכוח אם טוב 
לו שנברא. שכן, על שבעים שנות חיים כבר נטל יצחק את אחריות המשא, 

שנים  10היינו  -בגבורות שמונים שנהאם כמבואר, ורק הפער שנותר עד ל
 50%נוספות, נותרו על כתפיו של האדם בלבד... אך שוב, מעשר אלו נפחית 

לשאר צרכים, כחשבונו של יצחק אבינו ע"ה, והנטל הינו אפוא 25%-לילות ו
השנים, על שתי שנים  10הנותרים בלבד, שהם שתים וחצי מתוך  25%על 

 ומחצה אלו נסוב הדיון...
 אבוא בגבורות ה' אלוקים אזכיר צדקתך לבדךז יאה מצא לכך בכתובים: ורמ

שהוא משנת השבעים ומעלה, אין גבורות כלומר, כאשר אבוא ל -(תהלים עא, טז)
כבר את הגנת חלקו של יצחק אבינו והנני נשען על צדקתו של ה' יתברך 

אלפין לא ועוד, על אותו דרך: לו יחיה גבר שנין  בלבד, אזכיר צדקתך לבדך..
אם יחיה האדם שנים ארוכות, לא ייכללו (פיוט יה ריבון) יעול גברותיך בחושבניא 

 השנים מגיל הגבורות ואילך בחשבונו של יצחק...
יצחק אבינו בחכמתו הצליח להשפיע, עד כמה  נחזור לקושיא הראשונה:

שניתן, על עשו הרשע, ועשה את כל ההשתדלות, ומאמר זה יכול לשקף 
ות של אב כלפי בניו, שרואים עד כמה היה מוכן לצמצם עוונות מהי אחרי

הרשע על מנת  ישראל עד כדי שפל, ובוודאי דבר זה בא מניסיונו מעשו
 .להציל את עם ישראל בימי השפל שירדו פלאים בעקבות ימי הגלות וכו'

 

 !, העורךשבת שלום

  
 
 
 
 

 ) כא ,(כה ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו... ויעתר לו ה'
לו ולא לה לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת ופרש"י 

 . צדיק בן רשע
כי יצחק אבינו שפל היה   קדושת לויבעל הקדוש מבאר הגאון 

בעיני עצמו וסבור היה, כי בזכות עצמו איננו כדאי שתפילתו 
כדי  – לנוכח אשתותתקבל לפני ה' יתברך, לפיכך התפלל רק 

הרי  – ויעתר לו ה'כאשר אמרה התורה:  שיוושע בזכותה. ומעתה,
יש מקום לחשוב שה' יתברך אמנם קיבל את תפילתו רק בזכות 

שהתפילה נתקבלה  – לו ולא להרבקה, כפי רצונו לפיכך ציין רש"י: 
שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק דוקא בזכותו הוא, משום 

 לתפילת צדיק בן רשע...
  

 (כה, כז)יעקב איש תם יושב אהלים 

עה"ת ביאר שיעקב אבינו ע"ה היה יכול לרמות כתב סופר בספר 
ולעשות תחבולות, כאשר עשה עם עשו ועם לבן, אבל מי 
שהתייחס אליו באופן ישר התהלך גם יעקב אבינו עמו בתמימות, 

, אבל כבר תםמי שאינו יודע לרמות קרוי  -איש תםורש"י פירש 
עם נבר תתברר ועם עיקש  (יח, כז)אמר דוד המלך ע"ה בתהלים 

 ת, וכך יעקב אבינו עושה, שיעקב התנהג במידת התמימותתפתל
 יושב אהלים.כאחד שאינו יודע לרמות,  אבל רק עם מי שהוא 

 

 (כה, ל)הלעיטני נא מן האדום 

הוא לשון בקשה בדרך ארץ, וכי דרכו  נאשואלים המפרשים הרי 
של עשו לדבר בלשון נימוסי כל כך, ועוד מקשים איך קרא 

תבשלים יותר מלעדשים אדום, והרי דרכם של עדשים כל מה ש
הוא שאינו מבושל  נאירוקים, והתירוץ הוא שהפירוש של  יםנהי

בשל תאכלו ממנו נא ו אלכדי צורכו, וכמו שכתוב בקרבן פסח 
הוא מלשון בישול שלא כדי  נאשהתיבה אלא צלי, הרי  מבושל

צרכו, וזה מה שהתכוין עשו, ולא היתה כוונתו לדבר בלשון יפה 
אלא לרמז ליעקב שיתן לו לאכול עוד לפני שיגמר להתבשל כדרך 

כשנתבשל שליש בישול, ולכן אמר אדום  מידהגזלנים שאוכלים 
 שעדיין לא נהיו ירוקים מרוב בישול.

 

יש לתמוה היאך יעקב בירך את עשיו משמני הארץ יהא מושבך 
 .משמני הארץהא גם את יצחק בירך 

והנראה לכאורה שרש"י ז"ל תרץ קושיה זו בכותבו שכוונת הפסוק 
היא לאיטליה של יוון וזהו הכרך גדול של רומי שמסופר בגמ' 
שבשעה שנשא שלמה את בת פרעה בא מלאך ונעץ מקל בים 

 ת כרך גדול של רומי.והעלה א
יעקב בירך את יצחק על שמני הארץ שהיו באותה תקופה  ם כן,וא

אבל הכרך גדול של רומי לא היה קיים ולכן לא בירכו ע"כ אבל את 
 עשו בירך יהיה מושבך בלשון עתיד.

 ביאורים לפרשה –כתם פז 

הי"ו גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 ולחיי משפחתם, אכי"ר םלהצלחתם ולרפואת

 נר אלוקים נשמת אדם
 זי"ע בן איסטרילה יהושע מאמאןרבנו הגה"צ 

 בן רחל זי"ענסים מויאל הגה"צ רבנו 

  

 מאמר עורך –פז  עטרת



 

 

  
 
 
 

. דוד ביטלמןאיש תם וירא שמים היה רבי 
שכונת מגוריו שבירושלים עיה"ק, הכירוהו היטב וכיבדוהו מאד  תושבי בתי נייטין

על טוב לבו ועל יושרו המיוחד. לפתע חלה ונפל למשכב. כעבור ימים אחדים 
 הכריעתו המחלה, ולמגינת לבם של רעייתו וילדיו הרכבים הסתלק לבית עולמו. 

כשכבר עמד מסע ההלוויה לצאת לדרכו התקרבה לפתע האלמנה הנסערת אל 
 המיטה ובבכי  קורע לב פנתה אל בעלה הנפטר ואמרה:

זוכר אתה, דוד, כיצד חילקנו בינינו את שכר המצווה של שקי הגניזה? ובכן, אתה כבר 
לא תוכל לקיים עוד מצוות בעולם הזה ולהעשיר את אוצר זכויותיך, ואילו אני  עוד 

רבות ולהגדיל בכך  ה עוד יהיה סיפק בידי לקיים מצוות"נשארת כאן, עם הילדים. בע
את שכרי לעולם הבא. מעניקה אפוא אני לך, בלב שלם, את חלקי באותה מצווה, 

 שלך ושלי שלך!!!!!
ובכן, כדי  השכר שעליו דיברה אלמנה המסכנה?י גניזה ומהו קמה הם אותם ש

להבין זאת יש להקדים תחילה במעט רקע על התקופה ואנשיה ועל אישיותם 
מרת נחמה למשפחת המבורגר, שהחזיקה  ורעייתו ביטלמןדוד המיוחדת של רבי 

בבנק הראשון בירושלים. לחתונתה הביאה עמה הכלה נדוניה בסכום נאה ומכובד. 
 לת למחייתם. ולאחר  נישואיהם פתחו בני הזוג חנות מכ

תחילה היה נראה כי ההצלחה מאירה להם פנים. החנות היתה מלאה סחורה 
מה ימים נאלץ רבי דוד לגייס סבלים שיישאו לחנותו ושקקה כל העת קונים. מדי כ

מזון, כדי לחדש את הסחורה שהתרוקנה מן המדפים במהירות  לרכוש עוד מוצרי
רבה. חלפו כמה חודשים ועשרות החוברות שנערמו על הדלפק העידו על מצוקת 
הלקוחות, ועמה גם על מצוקתם של בעלי המכלת. אכן רבים קנו, אך רק למעטים 

גם היכולת לשלם בעד מוצרי המזון שנטלו. כל היתר קנו בהקפה. רשימות היתה 
 צפופות ומסודרות למופת מילאו את מחברות הקונים ואלה תפחו והלכו. 

יום אחד מסר רבי דוד לרעייתו כי ההון שהועידו להשקעה בבית מסחרם כלה עד 
ננעלו תומו, וכי מדפי המכלת החלו להתרוקן מתכולתם. כעבור ימים אחדים 

דלתות החנות במסגר ובריח, ובעלי המכלת שבו לביתם ובידם צרור מחברות. זה 
מן הנדוניה המכובדת, רשימות צפופות וארוכות של בעלי חוב. בעלי מה שנותר 

נפש עדינה היו רבי דוד ורעייתו מרת נחמה, ועל כן, לא העלו על דעתם לדחוק 
 בבעלי החוב לפרוע את חובותיהם. 

ניים עלובים אלה, שאין להם במה להאכיל את עולליהם לפרוע חובות איך נבקש מע
כיצד נבוא אליהם בתביעות מן העבר כשאר אפילו בנטל ההווה אין בכוחם  ישנים?
 אומרים היו זה לזה ולסובבים אותם.  לשאת.

כשנתארך הזמן ובעל החוב הוסיפו להתמהמה בפרעון חובותיהם, החל מצפונו של 
הוא התקשה להשלים עם היותו נושה לאנשים רבים כל כך, זמן רבי דוד לייסרו. 

. הבה נמחל לכולם בלב שלם על חובותיהם וה' הטוב ירחם עליהם ועלינורב מאד, 
יעץ ערב אחד לאשתו, אשר קיבלה את דעתו ללא עוררין. למחרת, החליטו בני 
הזוג, כי מאחר שמחילתם על החובות שלמה ומוחלטת, הרי שאין עוד טעם 

יצאו לחצר ביתם והעלו באש את כל  -שמור את המחברות. אמרו ועשו ל
 המחברות. מעתה נותרו השנים חסרי אמצעיים ונטולי מקור מחיה. 

תקופה מה עבר רבי דוד כמלמד ילדים בחדר. לאחר זמן כשנתווספו עוד כמה 
נפשות למשפחה, נאלץ לתור אחר פרנסה רווחית יותר, והחל לעבוד בבניין. זאת 

 ובן, מתוך הקפדה על המשך קביעת עיתים לתורה.כמ
יום אחד, בלכתו ברחוב, ראה רבי דף קודש מתגלגל על הארץ. הוא התכופף 
להרימו ואז גילה דף נוסף, ועוד אחד, בתוך כך הבחין למעשה כי מדובר במצבור 
גדול של ספרי קודש קרועים ובלויים, המתגוללים ברחובה של עיר בביזוי רב. אסף 

דוד את הספרים, ככל שיכול, וריכז אותם במקום אחד. סר לביתו ושיתף את רבי 
רעייתו בחוויה המצערת שחווה זה עתה. מיד החליטו שניהם כי גאולת ספרי 
הקודש מביזוים מצווה היא לכל דבר ואסור להם להחמיצה. רבי דוד הציע כי ייסע 

עים ולאחר מכן לשוק וירכוש כמה שקים כדי לאסוף לתוכם ספרי הקודש הקרו
מהיר העלה כי מחירם יתה ההחלטה. חישוב יבאדמה כדת וכדין. לא קלה ה יטמנם

של השקים שווה לשכר כמה ימי עבודה מפרכים של רבי דוד. ובכל זאת, לא חזרו 
בהם בני הזוג מכוונתם, וקיבלו עליהם לשאת בהוצאה הכספית. מתוך התרגשות 
של קדושה נמנו וגמרו זה עם זה, כי שניהם יחלקו ביניהם את שכר המצווה בשווה. 

ה האלמנה הצעירה בטרם צאת מסע ההלוויה, זה פשר הדברים הנרגשים שאמר
 כזאת היתה התקופה וכאלה היו בני ירושלים של אותם הימים. 

להאריך ימים ולחיות עוד כיובל שנים לאחר בעלה. היא  נחמה ביטלמןזכתה מרת 
עזבה את העולם לפני שנים אחדות, בשיבה טובה, מניחה משפחה ענפה של 

שקים מלאים וגדושים של מצוות ומעשים בן תלמידי חכמים ומזכי הרבים, וכמו
 טובים.

 

 הזקן הכשרלעילוי נשמת 
 ז"ל אהרן הכהן בן לאה רבי

 ת'נ'צ'ב'ה

  
 
 
 

הלכות גניזת דברי קודש כמעט ואין הרבה דיונים 
בפוסקים, ייתכן מחמת שמחמת העניוות הרבה שהייתה 

לא דנו  מאז חרבן בית קודש ותפארתנו, קיימת בדורות
בגניזה שהרי אף אחד לא גנז, והכל עבר מדור לדור ובוודאי 

 היום זה שווה הון תועפות.
אסור מן התורה למחוק אחד מן השמות קיים נקדים כי 

הקדושים שנכתב לשם קדושה, שלגבי עבודה זרה נאמר 
ל לגבי , אבד)-(דברים יב, ג ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא

לא תעשון כן לה' שמותיו של הקב"ה נאמר בהמשך 
להלכה שכל (הל' יסוד התורה פ"ו ה"א) הרמב"ם פסק . ואלוקיכם

המוחק במזיד אחד מן השמות שנכתבו בקדושה, נענש 
וחכמים הוסיפו לאסור גם מחיקת פסוק בדרך . במלקות

ביזיון, למרות שאין בו שם קדוש. אבל מותר למחוק פסוק 
וב פסוק אחר, שרק מחיקה בדרך ביזיון אסרו כדי לכת

 ח). ה"שם (חכמים 
וכן הוא דין הגניזה: ספר תורה שיש בו שמות קדושים, 
צריך גניזה מהתורה. ספר קדוש שאין בו שם קדוש, צריך 

, ובד"כ מקצים בבית הקברות מקום גניזה מדברי חכמים
 . לגניזת ספרי קודש

בתי ותרבות  במאה השנים האחרונות בעקבות התרבות
הדפוס בכל אתר ואתר, ובמהלך שנים אלו התרבו אלפי 
ספרי קודש ובדרך כלל ספרים אלו נותרים בספריות של 
קוניהם ומעבירים אותם לבניהם אחריהם, עיקר הבעיה 

על עלוני שבת  הליכות מלכילדון היום במדור שרציתי 
האם צריך לגנוז אותו,  (וגם עלון זה שאתה קורא בו...)

והשאלה היום היכן לגנוז שאתרי הגניזה עמוסים לעייפה 
 . , מחוסר מקוםהתחילה שאלת הגניזה להתעורר

שקדושת הספרים  חידש) יב ,ג, י(ח"שבות יעקב הגאון בעל 
פחותה מקדושת כתבי היד  בית הדפוסהנדפסים על ידי 

ל אך עדיין צריך לשמור ע שנכתבו מתוך כוונה קדושה
החובה לנהוג שיש כתב  (או"ח ד, לט)  , ובאגרות משהקדושתם

כבוד בספרים של תורה שבעל פה היא רק בשעה 
שמתכוונים ללמוד בהם, אולם אחר שבלו אין בהם יותר 
קדושה, ורק לאבדם בידיים דרך ביזיון אסור, אבל להניחם 

 .בדרך כבוד במקום שמשם ייקחום לאיבוד אין איסור
הפוסקים שגם ספרי קודש מודפסים דעת רוב אולם, 

שבלו חייבים בגניזה, ואסור לשורפם או להניחם באשפה. 
ציץ  וכן כתב, )חסע' רעא, סי' יו"ד (ט"ז עיין וכך נוהגים למעשה 

 .ח"ג א)( אליעזר

, הואיל ונועדו ללימוד להקליש ולענין עלוני שבת כתבו ד
בעלי דפוס , ועיין בדברי הראש"ל בילקוט יוסף שחד פעמי

שיש להם דפי הגה"ה רבים, ובהם דברי תורה, וקיים חשש 
שיקחו מניירות אלה לעשות מהם קרטונים וכדומה, ואין 
להם אפשרות לגנוז את כל דפי ההגה"ה, יש אומרים שאין 
בדפים אלה קדושת ספרים ומותר לשורפן, הואיל ונדפסו 

, ונראה דדמי לעלוני לשם הגה"ה בלבד, ולא למדו בהם
 שבת הרבים שמופצים, אולם יש שכתוב להחמיר וזה יהיה

תלוי ברוב: אם רוב העלון או חציו עוסק בדברי תורה, הרי 
שעיקר הדפסתו לשם לימוד תורה, ויש בו קדושה, וצריך 
לגונזו. ואם רוב ברור של העלון עוסק בדברי חול, הולכים 

עוד אחר הרוב, ודינו כעיתון שאין צריך לגונזו. ויש להוסיף 
צד להקל, שבימי הפוסקים שדנו בדין זה היתה האשפה 
מטונפת בצואה, וגם מי שסבר כי דפים מודפסים שיש 
בהם דברי תורה אינם חייבים בגניזה, מכל מקום הסכים 
שאסור לבזותם, ועל כן הצריך לגונזם. אבל כיום האשפה 
נקייה יותר, ואין בהנחה בה ביזיון כל כך, ולעומת זאת גם 

בגניזה אין כל כך כבוד, ופעמים רבות הדפים בהנחה 
 מונחים בביזיון.

 לסיכום, עלון שיש בו רק ד"ת יש להשתדל לגונזו. 

ל

 זהגניהלכות  – הליכות מלכי
ל

 ודשסיפור לשבת ק – קומי אורי

 לעילוי נשמת איש החסד רב הפעלים
 בן מיסה זצ"ל יהודה יצחק דואניהרב 

 ת'נ'צ'ב'ה
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