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 צריכים לסמוך רק על הקב"ה ולהתפלל אליו 

ניתן לקבל חיזוק והדרכה בעניין כח התפילה והאמונה, מפרשתנו 

 ע"י התבוננות במעשה רחל אמנו ע"ה:
 

ל ית' -שכך היתה בטבעה עד שהא –"ורחל עקרה"  הספורנו פרש

פתח את רחמה. ועל הפסוקים הבאים: "ותרא רחל כי לא ילדה.. 

ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי, ויחר אף יעקב 

 פרשברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן", 

 ".וכי כך עשה אביך לאמך והלא התפלל עליההק' את טענת רחל: " רש"י

 דהיינו שטענתה היתה למה אינו מתפלל עליה.           
 

באמת  ולמהחרה אף יעקב אבינו באשתו?  למה, והמפרשים הקשו

 לא התפלל עליה?  
 

"וכי אני במקום השם, ויתכן  –: התחת אלקים אני פרש האבן עזרא

: שאין הרמב"ןשהתפלל ולא הגיע עת שמוע תפילתו". וכעין זה כתב 

 בידם שתשמע ותענה בהכרח.תפילת הצדיקים 
 

,  שטעם הקפדת יעקב אבינו ע"ה היתה משום שהיא דהיינו

החשיבה את בעלה כבמקום הבורא, שאם הוא יתפלל הכל יבוא על 

. דהיינו, ששכחה שהעיקר הוא לפנות לקב"ה עמקומו והיא תיווש

 ."התחת אלקים אנוכי" -וזהו פרוש בעצמו ולהתפלל אליו, 
 

את שאמר לה יעקב אבינו, שאין הוא זה , לאחר שהבינה לכן

 "הפוקד עקרות ופועל ישועות" אלא הקב"ה, מה עשתה? 

על תפילת  ך"הנה הצדקת בראותה שלא תוכל להיסמ הרמב"ן כתב

 אליהיעקב, שבה להתפלל על עצמה אל שומע צעקה, וזהו וישמע 

אלקים" וכן חזר הרמב"ן דבריו "כי בתפלה נפקדה רחל ולא בדרך 

 ".הרפואות
 

, יש מכאן חיזוק גדול והדרכה. לפעמים מעשה אבות סימן לבנים

האדם בעת צרה נצרך לאיזו ישועה ומבקש סגולות, הולך לאנשים 

העיקר, שצריך אחרים שיתפללו עבורו וכדומה, אבל שוכח את 

 . לפנות בעצמו אל אביו שבשמים האוהב אותנו יותר מאהבת אב לבן
 

בצדקות מרחל אמנו ע"ה, כל מדת החסד שבה ושמסרה  גדול מי לנו

 ומי לנו גדולהסימנים לאחותה לאה, שעד היום מזכירים זכותה, 

מיעקב אבינו ע"ה הבחיר שבאבות, וכאשר הייתה רחל צריכה 

לישועה מובן שחשבה שדי לסמוך על בעלה שהוא יעזור לה, עד 

ל אבינו שנפקחו עיניה, ראתה והבינה שאין עצה מלבד לסמוך ע

 שבשמים ולפנות ולהתפלל רק אליו, כן עשתה, ואכן כך נפקדה. 
 

 דכח האמונה והתפלה מסורה לכל אחד וביד כל אחד להיפק

 .בישועות ורפואות גם כשהוא נגד הטבע, כמו רחל אמנו
 

גם בפרשה הבאה, שכשראה יעקב שעשו הרשע בה וכן מצינו 

וכמו דברים,  לקראתו עם ארבע מאות איש, הכין את עצמו בג'

התקין עצמו לשלשה דברים, לדורון, לתפלה, למלחמה : "רש"י הק' שכתב

וכו", דהיינו שיעקב אבינו התפלל להשי"ת "הצילני נא מיד אחי מיד 

עשו כי ירא אנכי אותו פן יבא והכני אם על בנים", ומכל מקום אף 

שהתפלל בעצמו עבור משפחתו, עם כל זה חינך כל אחד מילדיו 

וכמו מכו על תפילתו אלא יתפלל כל אחד בעצמו להקב"ה, שלא יס

-בשם המדרש וז"ל: "אמר לילדיו שיתפללו לא בעל הטורים שכתב

ל שיצילם מיד עשו, וכמו שמובא במדרש שהציג כל אחד לבדו 

 ואמר לכל אחד שיתפלל לבדו בפני עצמו". 
 

איש אחד שהיה חולה בחולי  :בסיפורי חסידים מביא מעשה

, וביקש ממנו להרה"ק ר' יצחק מנעשכיז זצ"ל, בא נפלים ר"ל

, אך הצדיק סירב לדבר.  אבל החולה והבטחה שיתרפא מחולי

הפציר מאוד, ולבסוף השיב לו הצדיק, אפשר שתתרפא אבל 

להבטיח בוודאות אינני יכול, והטעם, כי החיסרון הוא בך, כי שכחת 

ממרחקים לבטוח בהשי"ת שהוא לבדו המושיע, כי אתה שמעת 

"שיש רב בנעשכיז הפועל ישועות" ושמת ביטחונך בי בלבד, על כן 

 אז תבוא תשועתך. -כשתשוב לבטוח בהשי"ת  

ביהודי בן כפר שגנבו ממנו רכוש גדול,  וסיפר לו הצדיק מעשה

לבקש ממנו שיעזור מגיד מקוזניץ זצ"ל  להרה"קובאו הוא ואשתו 

, שהרי ביום פלוני להם, השיב להם המגיד, "אני לא גנבתי מכם

 הייתי כאן בביתי, ובני ביתי עדים בדבר". 

אליו, ונתנו לו מטבע של זהב לפדיון לצדקה, אמר  להתחנן התחילו

המגיד אני רוצה יותר. הניחו לו על שלחנו עוד שתי מטבעות, 

והמגיד עדיין לא הסכים, הוסיפו לו עוד מטבעות עד שלבסוף אמר 

כשראתה שים מטבעות לצדקה. המגיד שהוא רוצה מהם דוקא ש

שהמגיד רוצה  סכום גדול כזה, לקחה בכעס את כל  האשה

המטבעות ששמו על השלחן ואמרה לבעלה נלך מכאן, בסכום כזה 

 אין אנו צריכים לצדיק, הלא השי"ת יכול להושיע לנו בלי סכום כזה.  
 

המגיד זאת אמר להם, "תדעו שלא יכולתי לעזור לכם  כששמע מיד

מפני ששכחתם את השי"ת ובאתם אלי שאני יושיע אתכם, מקודם, 

שלא שמתם אל לבכם כי התשועה היא בכוח  -שכחתם את  העיקר 

השי"ת, לכן סרבתי במה שנתתם לי כדי שתזכרו שיש לבטוח על 

 הבורא, וכיון שנזכרתם בהשי"ת תדעו שכבר אתם נושעים. ע"כ.
 

בפרשת וישלח, אחר שיעקב אבינו נשאר לבדו, נאבק עמו  בא וראה

מלאך שרו של עשו ולא יכול לו, כתוב "וישאל יעקב ויאמר הגידה 

שביאר נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם", 

אין מדוע לא רצה המלאך להגיד ליעקב שמו וז"ל: "אמר,  הרמב"ן

ת בלתי לה' לבדו, אם לך בידיעת שמי תועלת, כי אין הכח והיכול

". דהיינו שאין ביכולת תקראני לא אענך וגם מצרתך לא אושיעך

   שום מלאך לעזור אלא הכל רק בידי הבורא יתברך.
שמלמדת אותנו התורה הק' בפרשה זו, שהאדם לא   מוסר ההשכל

ישכח לבטוח בבורא העולם שהכל בידו, שרק אליו יש לפנות 

אליו יוושע בכל סוגי הישועה,  ולהתפלל, ושהאדם הפונה ומתפלל

כמו שאומרים בכל יום בתפילת שחרית "ועונה לעמו ישראל בעת 

כשפונים "אליו" אז עונה להם וממלא בקשתם, שועם אליו", פירוש, 

 ]תפארת למשה[                   . ואפילו כשהדבר הוא נגד הטבע, עוזר להם
    
  

 
 

  

נָׁה רָׁ ַבע ַויֵֶּלךְּ חָׁ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב  ִמבְּ  "ַויֵּצֵּ
". הנה, לעיל בסוף הפרשה פירש רש"י: יצא ללכת לחרן" ברש"י:

 ". כ הלך לחרן”ולמדנו מכאן שנטמן בבית עבר י"ד שנה ואח"

 ולכאורה הוא סותר את דבריו שכתב כאן:"יצא ללכת לחרן". 
 

ולישא -בענין "ללמוד תורה )קידושין כט:(על פי מאמרם ז"ל  יש לפרש

לן והא להו", ומפרש  איזה מהם קודם. והסיקה גמרא: "הא -אשה" 

בני בבל שהם עניים, להם אמרו  –"הא לן"  )בתוד"ה הא לן(שם רבינו תם 

 משה ישמח
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 ול המולד ייה 

 ויצאפרשת 

 "דבס



בני ארץ ישראל  –"ילמד תורה ואח"כ ישא אשה", "והא להו"  –

 . )עי"ש(שהם עשירים, אצלם הדין הוא "ישא אשה ואח"כ ילמד תורה", 
 

רכוש , יעקב אבינו, בראשית דרכו מצאתו לבאר שבע היה בידו הנה

הרי דין העשיר הוא "ישא שתיכף ומיד,  -רב, ולכן "יצא ללכת לחרן" 

 אשה ואח"כ ילמד תורה". 
 

ש אחר שאליפז פגש בו ולקח ממנו הכל, כידוע, נעשה לעני ור אולם

, חסר מכל, או אז כבר נשתנה דינו: "ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה"

      ולכן שינה דרכו והלך לבית מדרשו של עבר ונטמן שם י"ד שנים. 
 )נחל קדומים(

   
ם " קֹום ַויֶָׁלן שָׁ ַגע ַבמָׁ נָׁתֹו כן יש אוגו' וייקץ יעקב משנתו ויאמר ַוִיפְּ ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמשְּ

ן יֵּש כֵּ ִת ה' ַוֹיאֶמר אָׁ עְּ ֹנִכי ֹלא יָׁדָׁ אָׁ קֹום ַהֶזה וְּ  י"ַבמָׁ
לומר כי אותן י"ד שנים שהיה נטמן בבית המדרש של שם ועבר יש 

 ועבד את השי"ת בלימודו. )בר"ר סח,יא( לא שכב יעקב ורק היה לומד 
 

שגם בשינה אפשר לעבוד את השי"ת, וכאשר בא  לא היה יודעאבל 

 אל המקום ההוא, "וישכב ויחלום" וגו', אז ראה יעקב אבינו ע"ה

"ויקץ יעקב אשר בשינה גם כן יכולת לעבוד את השי"ת, וזהו: 

יש פירוש, רואה אנכי היום ש משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה",

 בודת הקודש גם בשינה. וזהו:ה' גם בשינה, ויכולים לעבוד את ע

                                    , פירוש, מזה לא ידעתי עד הנה, והבן.     "ואנוכי לא ידעתי"
 )אוהב ישראל(

 

שר שמתי א"וידור יעקב נדר לאמר וכו' ושבתי בשלום אל בית אבי וכו' והאבן הזאת  

 לך" מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו

לומדים )כתובות נ.( )רש"י(. בגמרא  שלם מן החטא –"ושבתי בשלום" 

מפסוק זה מקור לתקנה שתקנו חכמים "'המבזבז אל יבזבז יותר 

מחומש' )חכמים תקנו, שלא יוציא אדם למצוות צדקה אלא עד 

חמישית מכספו. הטעם הוא שאם יתן יתר על כך, הוא עלול לרדת 

מנכסיו ויפול למעמסה על הציבור( מכך שיעקוב אמר: "וכל אשר 

 זה חומש.  -עשר אעשרנו -מעשר תתן לי עשר אעשרנו לך", ופעמים
 

 באגרת התשובה להרה"ק בעל התניא זי"ע

שמה שאמרו )פרק ג'( מובא חידוש גדול! 

'הבזבז אל יבזבז יותר מחומש' הוא דוקא במי 

שלא חטא ונותן צדקה כדי לקיים מצוות 

צדקה, אזי יש לכל מצוה גבול. אבל במי 

שחטא ונותן צדקה להמשיך על עצמו אור 

כו' אין לדבר שיעור וכל אשר לאיש הנערב ו

יתן בעד נפשו, שהרי אינה גרועה רפואת  

הנפש מרפואת הגוף, וברפואת הגוף בוודאי 

בספר אין אומרים 'המבזבז אל יבזבז יותר מחומש'. ועל פי זה ביאר 

באופן נפלא את הפסוק שלפנינו: שמכיוון שמי שחטא צריך  בנין דוד

ב "ושבתי בשלום", פירש רש"י: לתת יותר מחומש, לכן אומר יעק

 אתן רק חומש ולא יותר!..  –"שלם מן החטא", ואז "עשר אעשרנו" 
 

ֶנה" ף ַהִמקְּ סֵּ אָׁ ת הֵּ דֹול ֹלא עֵּ ן עֹוד ַהיֹום גָׁ  "ַוֹיאֶמר הֵּ

לפי שראה אותם רובצים וכו', אמר להם הן עוד היום גדול, " פרש רש"י:

, ואם הבהמות שלכם, כלומר אם שכירים אתם, לא שלמתם פעולת היום

 ".אף על פי כן, לא עת האסף המקנה

: )סנהדרין צה.(, על פי מה שאמרו חז"ל בעניין הגאולה העתידה יש לומר

אם שכירים "זכו אחישנה, לא זכו בעתה", שזהו הרמז בדברי יעקב: "

שאתם עובדים את ה' כשכירי יום, על מנת לקבל פרס. אז  –" אתם

 ", ותהיו צריכים להמתין עד בוא הגאולה 'בעתה'. היום גדול הן"
 

, :()חולין השאתם משימין עצמכם כבהמה  –" אם הבהמות שלכם" אבל

שאינה מקווה לקבלת פרס, ואתם עובדים את ה' לשם שמים, אז 

אף שעדיין לא הגיע העת, מכל מקום  –" על פי כן שלא עת-אף"

"ת יקרב את תזכו לבחינת 'אחישנה', שהשי –" האסף המקנה"

 רי"א מזידיטשוב זי"ע[] הגאולה.
 

ִנים " ה ִלי בָׁ בָׁ ּה ַוֹתאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב הָׁ ל ַבֲאֹחתָׁ חֵּ ַקנֵּא רָׁ ַיֲעֹקב ַותְּ ה לְּ דָׁ ל ִכי ֹלא יָׁלְּ חֵּ ֶרא רָׁ ַותֵּ

ֹנִכי ה אָׁ תָׁ ִאם ַאִין מֵּ  "וְּ

 –לכאורה  צריכים להבין . מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת – רש"י

 עם כל הצער והכאב, איך דיברה רחל אמנו כך?
 

שאפשר להסביר שזו היתה  אמר האדמו"ר ממישקולץ שליט"א,

 אם פגע בך מנוול זה" )בקידושין ל:( לפי הגמראטענתה של רחל ליעקב, 

"נצחו, מוטב,  –ובמסכת ברכות )ח.( ", משכהו לבית המדרש)יצר הרע( 

 ". יזכיר לו יום המיתהואם לא, שמע וכו' -ואם לאו יקרא קריאת
 

במה זוכות -: ונשים במאי קא זכיין? ))ברכות יז( גמרא אחרת  ושואלת

בכך  -לעולם הבא( ומתרצת: "בקרויי בנייהו לבי כנישתא" )

 שלוקחות את בניהם לבית המדרש(.
 

: מה השאלה 'במה זוכות', הקשה בספר יערות דבש

 הרי מצוות הרבה יש שנשים חייבות בהן! 

: הכוונה של "במה זכיין" היא מלשון ניצחון ותרץ

)כמו במשנה שאמר רבי אלעזר בן עזריה: "הרי אני 

כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים 

לא ניצחתי"  –בלילות" ופירש רש"י "לא זכיתי 

הרע מאחר שהן -כלומר, במה מנצחות ליצר

בזכות  –פטורות מתלמוד תורה ואינן בבית המדרש 

ת בניהן לתלמוד תורה ולהם יש כוח תורה לנצח את היצר שמגדלו

 הרע.
 

, הבה לי בנים, ואני אגדלם ואחנכם לתורה כן, הוא שאמרה רחל-אם

 –הרע, ואם לא, אין לי תקווה אלא בעצה זו -ואוכל לנצח את היצר

 אצטרך להזכיר תמיד את יום המיתה... –"מתה אנוכי" 
 

 המקלות אשר פצל ברהטים""ויקח לו יעקב מקל לבנה.. ויצג את 

אנו אומרים "למען מיחם מקלות בשקתות המים  בהושעות להושענא רבה

הושענא, הושיעא נא". איזו זכות היא זאת? אלא, אנו מזכירים בזה להקב"ה, 

שאפילו איש אמת כיעקב )תתן אמת ליעקב(, היה גם כן מוכרח ללכת 

בדרכים עקומות אחרי שגר רק עשרים שנה עם לבן, ומה נעני אנן, הנמצאים 

ם, רמאים ונוכלים. מה הפלא אם הרבה פעמים אנו זה אלפיים שנה בין זאבי

 מוכרחים לסטות מן הדרך הישרה ולפעול נגד הצדק והמצפון. 

 הרה"ק רבי שלמה לייב מלנטשא זי"ע(  )       

 
 ב(״י ,ח״ויחלום והנה סלם מצב ארצה וגי )כ

צריך לעלות מדריגה אחר מדריגה בסולם העולה דרך  הנה כל אדם

כשל וחטא ונפל ממדריגתו והוא עכשיו בבחינת ו נ״ל, ואם ח-בית א

אסור לו לחשוב ולהתעסק בזה הרבה, רק בבחינת  -"מוצב ארצה״

עיקר  -״וראשו״ו בעצבות, ״כחלום יעוף לבל ישקע ח- ״ויחלום״

שיוכל לעלות ולהגיע  -״מגיע השמימה״מחשבתו צריך שיהיה 

למדריגות גבוהות, ואם תאמר והרי חוטא ופושע הוא, ממשיך 

גם הצדיקים  -״והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו״הכתוב ואומר 

כ אל ״הגדולים נופלים לפעמים ממדריגתם ועולים חזרה, וע

                                                             יתייאש, רק ישוב בתשובה שלימה מתוך שמחה.
 (א״שליטמקרעטשניף  ר״אדמו)ה

 )כח, טז( ""ויקץ יעקב משנתו

רב אחד כיצד הוא מצליח כל חייו בעקביות לקום  שאלו פעם 

ענה לו הרב, בשולחן ערוך, ההלכה  לתפילת ותיקין מדי יום ביומו?

הראשונה היא ש"יתגבר כארי לעבודת בוראו" וכיצד אוכל לענות 

 שאר השאלות אם לא הקפדתי על ההלכה ראשונה ...על 
 

 )כח, טז( ""ויקץ יעקב משנתו

קרי ביה ממשנתו מתוך שהיה הוגה בתורה ביום גם בלילה לא שכב 

 )בעל הטורים(לבו מלהגות בה בחלומו.                                 
 

 ב(  ,)כט ״וירא והנה באר בשדה״

הנה במדרש דרשו פסוקים אלו על : ״שער בת רבים״ כתב בספר

ו. ואפשר גם לנו לומר ״דרך רמז לבל יהיו כסיפור דברים בטלים ח

ק באר נובע ״זה בהמוהנה באר במראה הנבואה וירא על דרך רמז. 

והנה שם שלשה עדרי ד ציון שדה תחרש. ״עבשדה שפע לעולם 

אין להם קיום ורביצה  הרובצים עליכהנים לוים וישראלים צאן 

ישקו העדרים  ׳מהשפע הנזכי מן הבאר ההיא אלא עליה בעבורה 

ר ״היצהי הבאר ״והאבן גדולה עפז ״כ גרם עונם עון ע״ל. אך אח״הנ

י הבאר וסתמו ״הנקרא אבן נגף הושם עפ

מלהשפיע ונחרב הבית ראשון. ובראות 

אנשי כנסת הגדולה גודל הרעה של יצרא 

בימי מה כל העדרים ונאספו שז לכן ״דע

י הבאר ״וגללו את האבן מעפעזרא 

והשקו את ז חזרו ״שאנשי כנסת הגדולה הסירוהו מן העולם ועי

את השפע מהבאר ההיא כי נבנה הבית השני והיו מושפעים הצאן 

כ כאשר חטאו בשנאת חנם גרמו כאילו הם בידי ״כמאז. אך אח

לסתום ה י הבאר למקומ״עפר ״הוא יצהוהשיבו את האבן עצמם 

ל במדרש איכה ״השפע והטוב, ונחרב הבית השני. וידוע מאמר חז

, דיעקב אבינו הוא מרגיש ״ותבער ביעקב כאש להבה״על פסוק 



ומיצר בצרות ישראל יותר מאברהם ויצחק. וכן הוא שמח בטובתם 

ש ״. וז״יגל יעקב ישמח ישראל ׳מי יתן מציון וגו״יותר מהם דכתיב 

אחי מאין אתם לישראל אשר בגלות  כשואלויאמר להם יעקב 

מחרון אף איש על ויאמרו מחרן אנחנו מאיזה עון גליתם מארצכם 

ש ״כמויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור רעהו הוא שנאת חינם 

י ניחור ״במדרש את מי שהוא עתיד ללבן את עונותיכם כשלג ע

וחרון חבלי משיח. לכן מוטב לכם לשוב בתשובה מיד ולא תצטרכו 

ת דכבר ידוע דכל התורה ״)ואל תתמה על פירוש לבן בן נחור על השיבול חבלי משיח לס

ברקנטי כאן שמפרש כל עניני לבן לסודות של מעלה. כי התורה  ייןוע ׳כולה היא שמותיו של ה

פנים לתורה וכולם אמת. וגדולה מזו מצינו במדרש אסתר על  ׳מדברת למטה ורומזת למעלה כי ע

 ה שאחרית וראשית שלו(״ד. מלך אחשורש זה הקב״למלך אחשורוש. המן זו מההפסוק ויאמר המן 

יתברך עמכם, הלא אם אין ויאמר להם השלום לו , ויאמרו ידענו

נושא ״שנאמר עליו  ׳ביניכם שלום איך יהיה שלום ביניכם לבינו ית

ל למי נושא עון למי שעובר על פשע. כל ״. ואחז״עון ועובר על פשע

ויאמרו . ואתם אינכם עוברים על פשע ׳המעביר על מדותיו וכו

והנה רחל בתו באה עם הצאן מה שאנו בוטחים בו הוא כי שלום 

י זכות רחל ״וע ״קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה״א( ״)ירמיה לש ״כמ

ז אתם ״שתבכה על בניה ישובו בנים לגבולם. ויאמר אם רק ע

הוא עת הן עוד היום גדול בוטחים ולא תחזרו בתשובה מעצמכם 

כי תאריך ותתרחק הגאולה עד לא עת האסף המקנה הגאולה 

מתין על צעקת רחל, . ומה לכם לה״אחישנה״ולא תזכו ל ״בעתה״

ולכו רעו . השפע הבאר השקו הצאןז ״לכן מוטב לחזור בתשובה ועי

מפסת בר בארץ כרועה עדרו ירעה צאנו בלי יגיעת חרישה וזריעה 

ויתאחדו כולם ויסירו ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים 

וגללו מביניהם עון שנאת חינם שעל ידה נחרב הבית וגלו ישראל 

ש והסירותי את לב האבן ״פ הבאר כמ״ר מע״היינו יצהאת האבן 

עודנו מדבר עמם שפע מים חיים. והשקינו הצאן מבשרכם ואז 

ורחל הראוהו בנבואה דכאשר ישראל יחזרו בתשובה אז יגאלו מיד 

שבשמים באה עם הצאן אשר לאביה  ׳העליונה היא השכינה הק

ותיכם הן בעונ״ש ״מנהגת את ישראל ושומרם כמכי רועה היא 

ק משל למלך ״ש בזוה״. וכמ״נמכרתם ובפשעכם שולחה אמכם

  .שגירש את בניו וגירש את אמם עמהם. להשגיח עליהם

 פ ואתחנן.״ק סו״זוה ׳ל( וע״ו ז״ט לרח״ועה ׳)אלשיך הק                                                              
 

  ואלקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע  

כל הדברים האלה ליעקב, , למה היה צריך לבן ספר את יש להבין

בן הלוא על ידי הדיבורים האלו יתחזק יעקב אבינו יותר. וי"ל, של

הארמי לא יכול היה להתאפק מלספר ליעקב שהשי"ת דיבר איתו 

 א(״ק רבי יחזקאל מקוזמיר זיע״רה)ה                                        בחלום הלילה.
 )כט, ל( "ויאהב גם את רחל מלאה"

ומר: שע"י שיעקב אהב את רחל גם מסיבת לאה, כל ניתן לפרש

של  מדה טובה זו -שלאה רימתה את יעקב ורחל לא סיפרה לו מזה 

 לוגר()ר' שלמה ק  .    רחל השפיעה על יעקב שיאהב אותה יותר ויותר
 

 )לא, נג( "וישבע יעקב בפחד אביו יצחק"

זהר מאוד משבועה, לבל ישבע ייצחק מורה ליעקב, לה תמיד היה

לכן כאשר בא יעקב לידי הכרח להישבע, עשה שלא בשעת הצורך, 

 זאת מתוף פחד ואימה מפני יצחק אביו.
 

" מלאת פחד בפחד יצחק אביואולם השבועה הייתה " "וישבע יעקב"

 ינה לעתים()ב                                                      מפני תורת אביו. 

 

א ֶאת ֱאֹלֶהיךָׁ ֹלא  ִעם ֲאֶשר צָׁ "ִתמְּ ךְּ ַקח לָׁ ִדי וְּ ה ִעמָׁ ךָׁ מָׁ ֶיה.. ַהֶכר לְּ   ִיחְּ

תמצא את אחד מהגדולים שיעקב אבינו אמר ללבן, אף אם  פירש

ם שאין בו שו  – לא יחיה, איזה יתרון יהיה לך ממנו, שהרי אלהיך

, הכר לך מה עמדיחיות כמאמר הכתוב "פה להם ולא ידברו", אבל 

 הוא תמיד עמדי, וזה  היינו שתכיר את השי"ת אדון כל הארץ אשר

 שבת( )מטעמי שלחן           .    זה האלוקים תקח לך לאלקות –תקח לך 
    

נָׁ " רָׁ ַבע ַויֵֶּלךְּ חָׁ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ  ה"ַויֵּצֵּ
ת לך לחרן נטמן בבי, בסוף פר' תולדות פירש רש"י, שלפני שהלעיל

, כי יעקב היה דואג שלא הוא לזהשהטעם  ומרלש יעבר י"ד שנה. 

יחטיאנו לבן, כמו שפירש רש"י על הפסוק "ושבתי בשלום אל בית 

ל אדם "כיוון שיצאו רוב שנותיו ש )יומא לח:( אבי", והנה, מצינו בגמרא

 ולא חטא שוב אינו חוטא שנאמר "רגלי חסידיו ישמור". 
 

א, י )דברים ש"כימי השמים על הארץ" )ברכות פ"א ה"א( בירושלמי ומובא

ור , שהם שיע500-) מנין שנות האבות, דהיינו, ת"ק שנה,הם  - כא(

 כי אברהם חי קע"ה, ויצחק ק"פ, ויעקב קמ"ז מהלך מהארץ לרקיע(

 כיות של אברהם אינן מן המנין, הראשונ ( ושתי שנותיו502סה"כ )

 . ()נדרים לב בן ג' שנים הכיר את בוראו
 

וד קע"ב שנה )ע -שיצחק אביו יחיה כמו אברהם  והיה יעקב סבור

ז הוא ע" לפי חשבונו, -ה' שנים להשלים לת"ק שנה(. ו"רוב שנותיו" 

 יכך, כשיצא יעקב לבית לבן והיה בןחצי( לפהכי ע"ו הוא -) שנה.

הו י"ד שנים בבית שם ועבר, שהם הורו עוד , נשתהה)עי רש"י הנ"ל(ס"ג 

והדריכהו בדרך טובים ובודאי לא יחטא, כמו שלא חטא בעת שהיה 

אצל אביו ואמו הצדיקים, ובזה נשלמו ע"ז שנה. בכך יצאו "רוב 

 ה()ישמח מש.                                          חטאולא י -לפי חשבונו  ",שנותיו
 

 
 מדברי הרה"ק משה זאב כ"ץ זצוק"ל

סעודת הודיה ומשיבים תודות להשי"ת על  עושיםכאשר 

ה העבר, צריך להשיב יעזור השי"ת עוד להבא. והיינו שע"י ז

הוא התכללות הודעה ותפילה יחדיו. הודאה על העבר 

ותפילה על להבא, ואם לאו, רק הוא נותן הודאה על העבר 

לבד, אז יכול לפסוק העזר. וכמו שמצינו בלאה שאמרה 

 , כתוב אחר כך ותעמוד מלדת. הפעם אודה את ה'
 

א אצל חוני המעגל כאשר ירדו גשמים ולא פסקו הו וכן מצינו

 הקריב קרבן תודה ומיד פסקו הגשמים.
   

 

 

 

ה דג תעל אשתו של החפץ חיים שקנתה בשותפות עם שכנ ופרסמ

תחלקנה את הדג סיכמו ביניהן שהשכנה תכנס לביתה והן  גדול, 

אשת  ,אך השכנה טרם נכנסה ,שעת הצהרים כבר הגיעהביניהן. 

אך השכנה  ,החפץ חיים ניגשת תכופות לחלון, כי הגיעה העת לבשל

 אחרו פעמיה לבוא. 
 

 ,חילקה אשת החפץ חיים את הדג לבדה בראותה כי השעה מאוחרת

 ,את החצי הגדול שמרה עבור שכנתה את הקטן נטלה לעצמה

 הכניסה אותו לסיר ומיהרה לבשלו. 
 

ירך ובצע על הפת, אכל את ה"כזית" ב, חיים נטל את ידיוץ החפ

הראשון ואח"כ אמר את מזמור כ"ג בתהלים: "ה' רועי לא אחסר". 

אך החפץ  ,בינתיים הגישה אשתו את הדג, שכבר התבשל, לשולחן

על  חיים לא שת לבו, והמשיך באכילת הלחם כאילו אין דבר אחר

אולי לא הרגיש אביו שהניחו לפניו דג, שבנו ר' לייב, חשש השלחן. 

אך החפץ חיים הסיט את הצלחת מלפניו  וקירב את הצלחת אליו,

 והמשיך באכילת הלחם בלבד. 
 

, כי לא דבר ריק הוא, נכנס למטבח וביקש מאמו הבין ר' לייב

ג הידועים לה. סיפרה לו דברים דשתספר את כל מאורעות ה

ת עם והווייתם, שהדג היה גדול מדי, והיא קנתה אותו בשותפכ

שכנה והשכנה עדיין לא הגיעה, ולכן חילקה את הדג ואת החצי 

 ול הותירה לשכנה ... דהג
 

לחש לעצמו ר' לייב, הלא הלכה פסוקה היא  ומובן, רועתה הכל בר

חושן משפט הלכות שותפין סימן קע"ו סעיף י"ח: "אם  בשולחן ערוך

בעו זמן לשותפות או שקבעו ונשלם, ובא אחד לחלוק שלא לא ק

מדעת חברו, חולק בפני שלשה, אפילו הם הדיוטות, ובלבד שיהיו 

  ". םנאמנים ויודעים בשומא, ואם חלק בפחות משלשה לא עשה כלו

שדג שנעשה בו מעשה כזה. אבא אינו יכול לאכול. החלוקה ודאי 

ין לשכנה. וכי בעל "המשנה והדג הרי שייך בחלקו עדי אינה חלוקה.

 ברורה" יכשל בגזל? 
 

 

 סיפורים לשבת



בשנת תרצ"ט בהיותו  יפור זה סופר ע"י רבי יחזקאל לוינשטייןס

ר' חזקאל הוסיף שעל המשיח נאמר ,  מנהלה הרוחני של ישיבת מיר

חוש ריח רוחני מיוחד שעל  םקיי : "והריחו ביראת ה'" )ישעיה יא. ג(.

שהתעלו מאד  םלאנשי רוחני.פיו ניתן להבחין בעבירות או במצב 

או חשש  םרוחניי םבמדרגות הרוחניות קיימת תחושה להכיר פגמי

 גזל וכדו'.
 

 הגר"א היה נוהג להשמיעמנשוא להעבירות הינו גדו להעונש ע

ברי דבשבת לפנות ערב דברי מוסר בפני תלמידיו. פעם אמר בתוך 

מוסרו, כי מה שהאנשים חושבים 

" על ראשית חכמה"שהמתואר בספר 

זוהי טעות,  -הגיהנום הוא אולי גוזמא 

היה שם אחד ברים כהוויתם. דאלה הם 

מתלמידיו הגדולים של הגר"א שלשמע 

, לקחם ללבו וחלה דהדברים התחלחל מא

י סכנת חיים. עבר זמן מסויים עד דעד כ

  והוא התאושש והבריא. שה' עזר לו,
 

כי  נכנס לגאון ואמר לו, אחר שקם מחוליול

וכששאלו למה, השיב לו היה רבו אשם במותו.  -אילו היה מת 

בתיאור כל מה שעבר עליו, שכאשר שמע ממנו שכל הכתוב 

חלה  -נום הם דברים כהווייתם יסורי הגיהיב"ראשית חכמה" על י

 והיה בסכנה ממש ... 
 

אני אומר עוד פעם, כי מה שכתוב  מלוא קומתו ואמר לו: קם הגאון

 יוק, אלא שאני מצטער שלא הוספתי עוד משהו,דב כך הוא -שם 

בר שהייתי דומה הוא ה לא היית נופל למשכב, -שאילו עשיתי כן 

ם דסורים שמקבל איי ידצריך להוסיף? כי אילו ידע אדם כמה יש בי

לא  -נום שם בעולם הבא יסורי הגיהיכאן בעוה"ז כדי להפחית לו מי

 ל ימיו! ... יסורי איוב כיהיה מהסס לקבל על עצמו 
 

עליו להיות  -יסורים כאן ים דהדבר, כי אם מקבל א ללמדנו בא

ים אותנו דסורים מלמיסורים הם מלשון מוסר, היימאושר בהם. י

  .מוסר מלמעלה והם גואלים את האדם מכל צרותיו
 

, המגיד מפרימישלןתלמידו של  ברבי ברוך בר ישראל החסיד מעשה

שכל שנה היה הולך להונגריה )לעיר דיברוצין( והיה קונה סחורות 

משם, ובשנת תר"ח אמר לו הרבי שהשנה לא כדאי לנסוע אבל הוא 

היה מוכרח מפני כמה סיבות, הוא נסע ופתאום פרצה מלחמה בין 

הונגריה לאוסטריה, צבא אוסטריה הקיף את עיר דיברצין ונשאר גם 

במצור, כל יום היה יושב בבית הכנסת  החסידברוך בר  ישראל  רבי

ולומד תהילים ובלילה היה הולך למלון והנה פעם בלילה כשהיה 

הולך למלון לישון תפסו אותו שוטרי העיר ובקשו ממנו תעודת 

זהות, וראו שהוא נתין אוסטריה חשבו אותו למרגל ושמוהו בבית 

דקים הסוהר, אחר יומיים יצא דינו למוות, כי בשעת חרום לא מדק

הרבה ולא מרבים בברור ומאחר והנתפס היה מצד האויב וזה היה 

 יום חמישי הוחלט שגזר דינו יצא לפועל ביום שבת. 
 

אלה רבי ברוך בר ישראל היה בתענית ולומד תהילים  בשני ימים

ובוכה. וביום שבת בבוקר באו החיילים, קשרו אותו ולקחוהו למקום 

ם פגשו בפרש, קצין גבוה, המיועד לכיכר הגרדום ובדרך הליכת

אשר הכיר את היהודי, שאל אותו "ישרליך מה קרה לך?" אמרו 

החיילים חייב תליה, שאל הקצין, למה? סיפרו לו שזה מרגל, אמר 

להם אני מכיר שיהודי זה תם וישר לכן נא להחזיר אותו לבית כלא 

ונראה מה נעשה איתו, השיבו לו החיילים שאין ברשותם לעשות 

ם נצטוו לתלות אותו אמר להם הקצין, אם כן, המתינו כאן כן, וה

עם האסיר עד שאביא לכם פקודה חדשה. החיילים קיבלו את 

בקשתו והמתינו עד שבא הקצין והביא פקודה ממקום הדרוש 

להחזיר את היהודי לבית הסוהר והנה לא הספיקו להכניסו לבית 

וך בר  הכלא, וצבא אוסטריה כבש את העיר, שראו את רבי בר

ישראל הכירו אותו ושאלו ממנו מה מעשיו כאן? אמר להם, נתפס 

כמרגל לטובת המלכות, שמחו שמחה גדולה מיד שחררו אותו 

והתייחסו איתו בכבוד, שאלו מה בקשתך ונעשה, אמר להם, אני 

רוצה רק שתשלחו אותי לאשתי ובני שהדרכים היו בחזקת סכנה 

 בגלל המלחמה, וכן עשו איתו. 

 

הלך ראשונה לנשק את ידי רבו הצדיק רבי מאיר  לעירו כשבא

מפרימישלן ולספר מה שעבר עליו, אבל רבו הקדים ואמר לו ישראל 

תדע לך ישראל, אתה יודע כמה שהטרחתי בשבילך להצילך? 

שהצומות והבכיות ולימוד התהילים והדמעות שירד ממך בבית 

והרשו  הסוהר עזרו לי הרבה עד שהרעשתי העולמות העליונים

לאביך ובא בדמות קצין צבא ועשה מה שעשה, והצער הזה היה לך 

תקון על גלגול מקודם, שהיית בן ישיבה ועזבת את הלימודים 

והלכת אחרי הפיתוי של החברים, ולמדת שפות זרות והצלחת 

להיות קצין בצבא, ובמלחמות שהיו בין גרמניה לפולין נפלת חלל 

ע ישראל היה  לך לעזר, ולא בשדה הקרב, לולא שהיית אומר שמ

היית צריך לבוא בגלגול זה ולסבול אבל חכמות זרות שלמדת 

השכיחו ממך, וראית אלקי אביך המביא במשפט על כל נעלם ועתה 

תהיה נאמן לתורה ולעמך ישראל. מכאן למדנו שני דברים, הראשון 

המגדל את בניו בבית ספר אפילו שיש שם לימודי קודש, האיש הזה 

רוצח ועתיד לתת את הדין וחשבון רחמנא לצלן, והשני נקרא 

שמביא על עצמו גלגולים וצרות בלי מספר רק השעה משחקת 

                       רחמנא לצלן, להפך מזה, המלמד את בנו תורה, היא מגינה ומצילה. 

 )אהבת חיים( 

 י'( -ח ״ויצא יעקב מבאר שבע וגו' )כ

 .״מן המקום עושה רושם וגו'מגיד שיציאת צדיק ״י ׳׳וברש

נאלץ היה  א״ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע״: כשהרהמסופר

ל ״ליכוב בגלל מתנגדיו, אמר לו אחד ממתנגדיו: חזז'לעזוב את העיר 

אמרו שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם, פנה הודה, פנה זיוה, פנה 

. ליכוב נראית פחות הדורה מבתחילהז'הדרה, ואני איני רואה ש

ענה לו רבי לוי יצחק: לכאורה גם אברהם ויצחק עזבו את 

מקומותיהם, ובהם לא דרשו כך, אלא כשיעקב עזב את באר שבע 

נשארו שם צדיקים כמו יצחק ורבקה, וצדיקים מרגישים ביציאתו 

של צדיק, אבל כשאברהם ויצחק עזבו מקומותיהם, לא נשאר שום 

מרגישים בחסרון צדיק ולכן לא עשה רושם, כי הרשעים אינם 

 הצדיק.
 

 ז(״י -ח ״קים )כומה נורא המקום המקום הזה אין זה כי אם בית אל

מסופר: בעיר אחת בגאליציה היה בית הכנסת רעוע ונוטה לנפול, 

ק רבי מאיר ״הרהוהפרוץ היה מרובה בו על העומד. נזדמן לשם 

והלך לבית הכנסת להתפלל, ויהי כאשר פתח  א״מפרעמישלאן זיע

לת של בית הכנסת, וראה את השיממון והחורבן שבבית את הד

הכנסת, עמד וקרא: מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים, 

כוונתו, וחשבו שוודאי יש לו  העומדים בסמוך לו, לא הבינו את

להצדיק איזו כוונה נסתרה ברזין דאורייתא בפסוק זה, ראה רבי 

מה נורא עצמו את דבריו, מאיר שלא ירדו לסוף דעתו, עמד ופירש ב

, אין זה כי אם בית אלקיםממש סכנת נפשות להכנס בו, המקום הזה 

ואין לו בעלים שידאגו לתיקונו, שהרי כל הבתים שבעיר עומדים על 

מכונם מתוקנים ומשוכללים כראוי. ודבריו הקדושים פעלו את 

 פעולתם.

 תחשיבותו של שמש בית הכנ

כנסת, -שמש של בית א׳׳לוין זיעפעם הגיע אל הגה"צ רבי אריה 

וקבל בפניו: "איזה חיים יש לי? כל הזמן אני סוחב ספסלים ושוטף 

ר' אריה השיב לו: "מה אתה שח? אתה יודע מי אתה?". ״רצפות.

ענה האיש: "בוודאי! מי אני? שמש עלוב". אמר לו ר' אריה: "מובא 

פני  בתלמוד, משמת משה התמנה יהושע, זקנים שבאותו דור אמרו:

אוי לאותה בושה, אוי  -משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה 

לאותה כלימה. גמרא זו אינה מובנת, האם ייתכן שחז"ל מדברים 

בגנות יהושע? אלא במה זכה יהושע שהוא בא להחליף את משה? 

לא בגלל גדלותו בתורה, שהרי נאמר על עתניאל בן קנז שהיה 

 -יה מסדר את הספסלים בביתמפולפל ממנו בתורה, אלא כיוון שה

המדרש, כלומר היה שמש. עולה אפוא שזקני הדור דיברו בשבחו 

של יהושע, וכוונתם היתה: אף אנחנו יכולנו להחליף את משה, אלא 

מה: התביישנו להיות שמשים! וכיוון שהתביישנו, לא זכינו לכך. זו 

 .״כוונת הגמרא "אוי לאותה בושה

 
 
 

 


