
 

 

  
  
 
 

 

   ר העורך דב 

התורה מתארת בהרחבה את התלאות שהיו מנת    ינובפרשת
חלקו של יעקב. ואילולי שהיה מושגח בהשגחה פרטית, לבן 

 בעירום וחוסר כל.  היה משאיר את יעקב
ורה, הובא אלא כל אירוע שמתואר בת  -בתורה אין סיפורים  

  ושים שהאבות הקד  דרךאת הלחזק אותנו. ושנלמד    נתמל  ע
לנו.   העיהקנו  החלק  האך  בפרשה  שקרי  הויתור  רחל    לוא 

 .ביום הכלולות חותה לאה...לא אימנו
אמנו   ללאהכל  רחל  נתנה  עיקר   חייה  שהיא  ההרגשה   את 

שנים אחר  .  הבית, בלי לגלות לה את הסוד שמסרה הסימנים
רחל מבקשת  אבינו,  ליעקב  נשואות  מלאה   שהיו  העקרה 

בנה   מדודאי  מעט  לה  מראובשתביא  ידועים    פני ן,  שהינם 
וכועסת על רחל:  ה שומעת זאתים לזכות לילדים. לא כמועיל

ִאיִשי" ֶאת  ְך  ַקְחתֵּ ְבנִ   ,ַהְמַעט  י  ּדּוָדאֵּ ֶאת  ַגם  לא   ?!"יְוָלַקַחת 
את כעת  בעלי,  את  לוקחת  שאת  את   מספיק  גם  רוצה 

 "!? הדודאים של בני!? מה קורה איתך רחל
מי   הרי  מדבריה:  נדהמת  אתהכנירחל  אחת    ס  להיות  לאה 

בעצמהשותימנ רחל  זו  הרי  יעקב,  של  את   ו  לה  שמסרה 
היתה   לא  לעולם  היא  אחרת,  החופה.  בשעת  הסימנים 

מו זאת,  שומעת  רחל  ו  רידהרעייתו.  הראש  נושכת 'את 
את 'שפתיים ומשפילה  לאחותה  משיבה  צודקת",  "את   .

רק רגע, היכן הכרת הטוב של לאה? וכי היא שכחה .  ראשה
 ?... שתה עמה רחלד שעהחס את

ואמר: יד  מג  אמר זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  המישרים, 
התוספות מבעלי  זקנים',  ה'דעת  לנו  גילה  , "רבותיי, 

היו   לרחל  יעקב  שמסר  האשה:    ג'שהסימנים  נדה,  מצוות 
הנר  והדלקת  רחלחלה  כי  לנו  מגלה  התורה  את '  .  מסרה' 

ב  יעק  אלא,הסימנים, לא 'גילתה' אלא מסרה. מה ההבדל?...  
ו אמנו  לרחל  להפנה  "אמר  ההלכות :  שלושת  את  תלמדי 

היהודי   לבית  ובלילה    -השייכות  הנר,  והדלקת  חלה  נידה, 
אותך על    אשאל  נכון  תעני  ואם  אלו,  הלכות  על  שאלות 

ביקש הוכחות".  זה הסימן שאת רעייתי  -ההלכות    הוא לא 
שהיא רחל כפי שחושבים כולם", אומר רבי שלום שבדרון,  

 .  "היהודי  תות הביראות אם יודעת הלכצה ללא ר"א
לא  כדי  בתמימות,  לה  ואמרה  ללאה  קראה  הצדקת,  רחל 

ההלכות של ונלמד את  "בואי  היא    לביישה:  היהודי".  הבית 
כלל לא 'גילתה' לה על סימנים מסויימים, אלא למדה איתה  

 .ההלכות לבת ישראל
את   מחליף  הרשע  שואל   לאהלבן  החופה,  אחר  ואז  ברחל, 

המצוות, והיא שרק    בשלושתבינו את כלתו שאלות  ב איעק
אתמול למדה זאת, עונה לה בהצלחה על כל השאלות, ומיד 

דעתו לאה .  נחה  לומר  בלי  בצניעות,  רחל  עשתה  זאת  וכל 
בלי בשקט  הכל  במקומה.  הכלה  להיות  לה  נתנה   שהיא 

לגלות ללאה  ובלי  חייה בשתיקה  כל  כך  שתיפגע. רחל חיה 
כעת לכן,  פזאת.  לאה:    מרתואו  חללר  בטרוניהלאה    ונה, 

ְך ֶאת ִאיִשי" י ְבנִ   ,ַהְמַעט ַקְחתֵּ . היא לא "יְוָלַקַחת ַגם ֶאת ּדּוָדאֵּ
אלא לב,  מרוע  זאת  בזכות   אמרה  כלום,  ידעה  לא  שבאמת 

 . החסד והמידות המופלאות של רחל

 
 
 
 

 

 

 
 

   ר העורךדב המשך  
יש ולא יותב  ה לאתושאח  כאמור רחל אמנו עשתה הכל כדי

ובזכות רחל   עיקר הבית...  נבחרה להיותלבסוף רחל  .  לםתכ
יהו  מיר  , וכך אמרנו מגלות בבל בבית ראשוןאימנו ע"ה חזר

ידהנביא   ָאַמר ":  (טו-)לא,  נִ   ה'  כֹּה  ְבָרָמה  ל  נְ קוֹּ ְבִכיְשָמע   ִהי 
ָבֶני ַעל  ם  ְלִהָנחֵּ ֲאָנה  מֵּ ָבֶניָה  ַעל  ְמַבָכה  ל  ָרחֵּ י כִ ָה  ַתְמרּוִרים 

יֶננּו    רחל מבכה על בניה. :  וברש"י ."אֵּ
רבנו  אבותהשהלכו    מוהא  איכה  מדרשוב לפייס את   ומשה 

מנש"הקב שהעמיד  על  נתפייסה  ולא  בהיכל  דמות  עד    ,ה 
י מי ַרֲחמֵּ רבונו של עולם    :לפניו  אמרהו  אמנו  נכנסה רחלש

הוי אומר רחמיך מרובים   ם,דושר  מרובים רחמיך או רחמי ב 
ב  תי צרתי בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקנסהכ  והלא אני

בד אלא בשבילי כשבאתי ליכנס לחופה הכניסו  את אבי לא ע
אחו אף את  סימני  לה  שמסרתי  אלא  ששתקתי  די  ולא  תי 
הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם אמר לה יפה    אתה אם
ס סימנך למדת  שמסרת  ולצדקתך  לפעולתך  שכר  יש  נגוריא 
 כ"ל. ע .לאחותך

ָאכֹּ " ָשָכר   ה'  ר מַ ה  יֵּש  ִכי  ִמִּדְמָעה  יַנִיְך  ְועֵּ ִמֶבִכי  ְך  לֵּ קוֹּ ִמְנִעי 
ְנֻאם ְך  מֵּ ְושָ ה'    ִלְפֻעָלתֵּ יֵּבבּו  אוֹּ " ֶאֶרץ   : ְך  "  ְלַאֲחִריתֵּ ִתְקָוה  ְויֵּש 

    ".ְוָשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלםה'  ְנֻאם
ה לאחריתך :מלבי"םומבאר  תקוה  אחרית   יש  על  תקוה  יש 

בע קהימים  שת  לגבולם,    אזץ  בנים  הגם   ומרלוצה  רושבו 
שלהם   הבנים  ישובו,  לא  עצמם  האחרוןשהם  הדור  ,  שהם 

 .ישובו לגבולם
מאמא רחל שלא תפסיק לבכות עד ביאת משיח    נבקש ואנו  

  "ר.כילימה, אצדקנו, בגאולה הש
 

 
 

    י הפרשהעניינ כן תו -א יֵּצֵּ ו  

ת פיל מתקן תמגיע להר המוריה  א מבאר שבע,  וצי  קב יע .א
וישן ה'   יעקבחלום    , מקוםב  ערבית,  של  והבטחותיו 

בה ומנסך עליה שמן לה' צמ, יעקב נודר נדר מקים  בליעק
 (.  כב-)כח, י

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

 א וש נ  את רחל,  אתלשי  כדשנים    7  לבן בבית    בד עוקב  עי .ג
  שבעה ו  רחל(  ן ובזכות ויתורה שללבשל  )בגלל רמאותו    לאהאת  
 בעבורה.  נוספות שנים 7 ועובד ,לחר  את נושא אח"כ םימי

 לה(.-,לאכט )  האת ראובן שמעון לוי ויהודליעקב ולדת לאה י .ד

 ילדה ליעקב את דן ונפתלי.בלהה שפחת רחל  .ה 
 . ד ואשראת ג ליעקב הדללאה ישפחת זלפה  .ו 
 א(.כ-יד ,ל) את דינהו  את יששכר וזבולון תלדוי אהל .ז 
 .כד(-, כבל)ף שמו יוס אהוקרבן נפקדה ויולדת רחל  .ח
 עוד שש שנים   נשארונו לעזוב ומודיע ללבן על רצ   יעקב .ט

 . עושר רבבמקנה וב ברךתמו ו צליח במעשימ ,בבית לבן

 נען. ארץ כ לאחר ציווי ה', עוזב יעקב את לבן לכוון .י 
 .בהר גלעד ו יעקב ומשיגים אותי חרא יםניו רודפבו לבן .יא 
 נד(.-מג ,לא) םיביניהם ונפרד רתים בריתוכ לבןיעקב ו .יב 
ופוגש ע למחנים  יגומ  לארץ ישראל,  בדרכו  משיך מיעקב   .יג 

 ג(.-)לב, א שם במלאכי ארץ ישראל 

 שבת שלום 

 "דבס

 ג "פש ת כסלו  ד'            לבן גורג'יה זצ" עובדיה יוסף רבמרן ה  לע"נ שעלון מוקד ה         גי"שנה   599' סמ וןעל 

 710  ס'מ עורשין כנעסוק בתו הז  לוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ",ורוציקברינה " שתדרמב

 ל"צז ין אדלשטי   קבעי   רבי 
,  2וצר קה ב רחוב  רוןהשברמת סר מנ ורהשיע

   .19:00עה בש 'ד  םוי יעור ביתקיים הש השבוע
 :ישההפג מספר ,זוםב םג רבור מועשיעה

 . 777  :המת כניס, סיס9779997777
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ְהֶיה" יִּ ם  אִּ אֹמר  לֵּ ֶנֶדר  י ֲעֹקב  ר  ד  וקים  לא  ו יִּ

י נִּ ר  י ּוְשמָּ דִּ מָּ  לא יצטערשהרב  -  (כ ,כח) "...עִּ
צ  בה ררש  מד)במדרש   פסוק  (ע,  הרע:  ,  זה  דרשו  לשון  על 

יעקב כשבא ללבן לשון הרע'. ומבואר במדרש שמ  -  ושמרני'
שהוא לשון    וידע  בעוון  שיכשל  בעיקר  פחד  הרשע,  מקור 

 .על כך מה' שלא יכשל ח"ו בעוון זה הרע, ועל כן ביקש 
לקב"ה  תפילה  לשאת  לו  ראוי  אדם  שכל  למדנו  מכאן 

שהרי  כשמגיע הרע,  לשון  בעוון  שיכשל  שחושש    למקום 
 להתפלל, והרי מעשה אבות סימן לבנים ואם   חש בזה  קביע

וראוי    ,כן אנחנוכל שכן   שבוודאי צריכים אנו להיזהר בזה, 
כך, שהרי יצר הרע לולי שהקב"ה מסייע    לנו גם כן לבקש על

היינו בקידושין )רא  יכולים לו כמבואר בגמ  בידינו לנצחו, לא 

  כל אדם ן  לדוחובת הזהירות מעוון לשון הרע, ועל החובה    )ל
  זכות, אזי ף  לכדע שאם האדם דן את חבירו  ילכף זכות. יש לי

  הקב"ה גם דן אותו לכף זכות, ופעמים שמגיע לו ולזרעו על 
 .ידי זה ישועות גדולות, בזכות מצוה גדולה זו

:  'ענף עץ אבותבספרו '"ל  זצ  עובדיה יוסף   ל ש" הר מרן  סיפר  
  ועה דהי  דרוטשיל  משפחת  של  המופלגת  איך החלה העשירות

שברכו רבו  בזכות  והכל  רבים,  דורות   ירות לעש  בעשירותה 
מופלגת, בעוון שחשד בו בלשון הרע שדברו עליו בני ביתו, 

 דנו אותו לכף זכות.   ולא
הגאון   אצל  שהיה  הורביץמעשה  הירש  צבי   אב"ד  רבי 

ורבי  הורביץ,  שמואל  רבי  הגאונים  של  אביהם  צ'ורטקוב, 
בעל    פינחס שה'ההפלאה'הורביץ  משרי ,  לשם ה  אצלו  ת 

 .שפחת רוטשילדאנשיל רוטשילד, ראש מ שמים ר' מאיר
ב מפיו,  חוסך  והיה  רווקה,  בת  היתה  לו לרב  שתהיה    עבור 
כ שאסף  עד  בתו,  נישואי  לצורך  זהב  500-נדוניא   ,דינרי 

 . ונתנם בכיס אחד בתוך תיבת הסטנדר שלמד
י"ד ניסן, כשבא לבדוק החמץ, פתח את התיבה, והנ   ה בליל 

 ם המעות שבו איננו! ובאותו פרק זמן, ר' מאיר נשא ס עיהכ
וכשראו   והצליח.  לפרנסתו,  מכולת  חנות  ופתח  בני  אישה 

מאיר   ביתו ר'  שהשמש  החליטו  איננו,  שהכסף  הרב  של 
 '...את הכסף, וראיה שפתח חנות וכו אנשיל גנב

  הרב היה גוער בהם ומשתיק אותם, באומרו שאסור לחשוד 
ש בפרט  יבכשרים,  הרב  מכל  בבית  שהותו  דרך י  ישר  היה 

 ...שמים, צנוע, ובכל ביתו נאמן הוא וירא
 , וטענו שרק הואאבל בני ביתו של הרב לא נתנו לו מרגוע

ולדרוש אותוגנב את הכסף ואילצוהו ללכת אליו, לחקור   . ,
 ונאלץ ללכת אל חנותו. כשראה את רבו הקדוש, שמח מאוד

 ,חה לפרנסת ביתולת הצלקראתו, בחושבו שבא לברכו בברכ
  חר שהרב נח בחנותו, סיפר לו את אשר קרהו, שנגנב לו או

 הכסף של הנדוניא של בתו, והיה מגלה טפח ומכסה טפחיים
 .  ד על כך בפני בני ביתו של הרבברמז שהוא נחש

הענ את  אנשיל  מאיר  ר'  כשהבין  כנים יואז  לו,  אמר  ין. 
מוכן ו ות,  אני לקחתי את הכסף לצורך פתיחת החנ  הדברים
והשאר אשיב   200מיד    לכבודו  להשיב החשבון,  על    זהובים 

,  בתשלומים במשך ששה חודשים. ואחר שנתן את הסך הנ"ל
 . ו בשמחה ובטוב לבבחזר הגאון רבי צבי הירש לבית

הרב של  בביתו  נכריה  משרתת  שהיתה  היא  האמת   אולם 
התיבה,  מפתח  את  השיגה  שבתיבה,  הכסף  את  שראתה 

הכסף  וגנבה ומאת  לבעלהס,  הכל  ולארה  רא,  זמן מה  ה חר 
ן הגניבה, הלך ורעיו לבית מרזח, ושתו  ירעש מעני  שאין כל
זהב    משקאות דינר  לו  ושילם  למוזג  ניגש  לבסוף  חריפים, 

 שמצא את הדינר בדרך, והחזיר לו עודף.  אחד, ואמר
לבית המרזח, עם רעיו, שתו וישתכרו   אחר שבוע שוב הגיע
ושיל ניגש  ושוב  זנדי  םעמו,  ואמר שגם דר  זה מצא הב,  ינר 

כשראה כך המוזג התחיל לחשוד בו, איך האיש  .  תו בדרךאו
מוצא השר   הזה  אל  הלך  ומיד  פעם,  אחר  פעם  זהב  דינרי 

וסיפר לו את המעשה, נתן לו עצה כשיבוא ,  המושל הפולני
לשתות הרבה עד שישתכר, ואולי אז יגלה   עוד פעם יתן לו

מביא הוא  הזהו  מהיכן  למ  .ביםאת  שסיפר  היה,  וזג  וכן 
את הכסף מהרב של   עשתה אשתו שגנבה  ולרעיו את אשר

ה את  וקבר  ביתוהיהודים,  בחצר  לשר ,  כסף  הלך  המוזג 
 .וסיפר את כל מה ששמע מהבעל

נ חקירה,  אחר  הבעל.  את  ועצרו  שוטרים  השר   מצאשלח 
של  בעלה  בזבז  אשר  זהובים  כמה  שחסרו  אלא  הכסף 

השר  .  המשרתת שלח  אותו  וקראואז  וחקר  הרב,  אם   את 
איזה ממנו  לו    .כסף  נגנב  שידוע  מה  כל  למושל  סיפר  הרב 

הכסף לרב, וגם סיפר שהמשרתת   בענין הזה, השר מסר את
 .מעשה בעלה היא שגנבה את הכסף, ואת

נבוכו אך  לביתו,  הרב בשמחה  הודאתו  חזר  על   עשתונותיו 
הלך  הרב  גנב.  שלא  מה  שהשיב  ועל  אנשיל,  מאיר  ר'    של 

וע אמרת שאתה  ל, ושאל אותו מדשל ר' מאיר אנשי  ותלבי
את לכן   לקחת  בצער,  הרב  את  ראיתי  לו:  השיב  הכסף? 

את עלי  שתתיישב    קבלתי  כדי  הכסף,  לגניבת  האחריות 
תמשיך ולא  של   !להצטער  דעתך,  סליחה  ממנו  ביקש  ואז 

חשוד שהוא  מדבריו  משמע  ופייס    שהיה  הכסף.  גניבת  על 
לא תמוש  ר זה  שבעבו ובירך אותו ספו,אותו והחזיר לו את כ

ויזכה עולם,  עד  ומזרעו  ה מעלה  לעלות מעל  הברכה מביתו 
וכבוד ר'   !בעושר  של  בביתו  והצלחה  ברכה  שרתה  ומאז 
אנשיל מלווה    מאיר  שהעושר  לברכה,  זרעו  וגם  רוטשילד, 

 .דורות, מברכתו של הרב הקדוש אותם במשך כמה
 

  
 

ֶתן ֲאֶשר ל ְוכֹ " י   תִּ שֵּ  לִּ ְשֶרּנּו  רע  ךְ  ֲאע     ב(כ  ח,)כ "לָּ

לכהן,   לתת  עלינו  אותם  המעשרות  חיוב  ומפורסם  ידוע 
זצ"ל כתב: מה צדקה יש בזה סגולה   רבי שמעון שקופ אולם  

בע וידיעות  להעשיר  כישרונות  ברוחניות:  אף  אם   -ליה, 
יתעשר שבעתיים ברוחו. ומי שמעניק    -מפריש מהם מעשר  

 ות במעלות התורה.  לו לעמדעתו ומחכמתו, לא יחסר ל
בל שמתקשה  לבחור ומי  לסייע  מזמנו  מעט  יקדיש  ימודו, 

 חלש, ובזכות מעשה החסד יזכה לסייעתא דשמיא.

  
 

קֹום ו יֶָּלן שָּ " מָּ ע ב  ְפג   סיפור  - (יא  , כח) "םו יִּ
ורבותינו פירשו לשון תפילה, ולמדנו שתיקן תפילת :  רש"יוב 

 .ערבית
ו  אחד  לגדול  ובאו  באים  וסיפרמעשה  רבים  שאנשים   לו 

הוריו של  הזכרון  בימי  רק  בחיוךמתפללים  הרב  אמר  :  הם, 
מבין אני את פירוש המאמר: תפילות אבות תקנו, לא   עתה

דוקא   רק אלא  התפילות,  תקנו  ויעקב  יצחק  שאברהם, 
שכבר הלכו לעולמם מתקנים לבניהם את מנהגם,   -  האבות
  [נזר יוסף]            ת. הולכים בימי הזכרון לבתי כנסיו והבנים

  
 

 

גְ " יהָּ ו תִּ בִּ ים ֲאֶשר ְלאָּ פִּ ְתרָּ ל ֶאת ה  חֵּ  "  ֹנב רָּ

 סיפור  - (לא, יט)
 . כדי להפריש את אביה מעבודה זרה : רש"יוב 

חל הלילות  באחד  נרגש,  וכולו  זוסיא  לר'  בא  אחד   םאיש 
מצווה   מכבר,  זה  שנפטר  אביו  והנה  בחלומו  מוזר,  חלום 

 פעמים, ובפעם  3, וחלום זה נשנה  ות דתשילך וימיר א  תואו

  מרה תהיה   ,השלישית אף איים עליו אביו שאם לא יעשה כן
 ב או דבראמר לו הצדיק, בודאי בקבר אביך נפל צל   .אחריתו

ויסלק משם את  של עבודה זרה, ולכן יחפור את קבר אביו 
האיש   ואמנם,  במנוחה.  אביו  ישכב  ואז  מיד הצלב,  הלך 

ומצ  לקבר וחפר  שבאביו  בקבר  טא  מטבע  נפל  עת בעות 
את צלב  שקברו  חקוק  המטבע  ועל  נח הנפטר  והנפטר   .
 [צפיחית בדב"ש]                   בחלום.  הופיע עוד בשלום ולא



 

 

ךְ " י הֹולֵּ ֹנכִּ ֶזה ֲאֶשר אָּ ֶדֶרְך ה  י ב  נִּ ר     ( כח, כ ) "ּוְשמָּ

צורר אייכמן לאחר שהן שליט"א:  יסיפר רבי יצחק זילברשטי
ל  טףחנ  מושח  ימ והובא  בבארגנטינה  ,  ישראל  ארץמשפט 

אמריקה   בדרום  התגוררו  מהם  שרבים  וחבריו,  בניו  נשבעו 
ם  והיו להם מהלכים בקרב אנשי השלטון במדינות ההן, לנקו

  ניסיון  ירסאי-בבואנוס אירע אכן  ההיא בתקופה את חטיפתו.
אוטובוס, בו נסעו ילדים יהודים בדרכם לבית הספר,   חטיפת
אייזיק רוט   רבינקמה נוסף, אותו חווה על בשרו    סיון וכן ני
השניזצ"ל העולם  מלחמת  תום  לאחר  שנים  מספר  ה,  , 

 .  קידש שם שמים באופן נורא הודבמהלכה 
 הבירה   ירעעמד בעיבורה של  ובדרכו לביתו,    יהרבי אייזיק ה

  .ז'נרו-דה-ריו של ברזיל 
ליו לפתע נעצרה לידו מכונית ובה שלשה צעירים. הם פנו א

הקהילה ב של  רבה  פינק,  הרב  של  לכתובתו  ושאלו   גרמנית 
 החרדית בעיר. 

גרמניה,   יוצאי  יהודים  בחורים  שלפניו  חשב  אייזיק  רבי 
בעיר  היו  שכמותם  זו  שרבים  להם .  בתקופה  הסביר  הוא 

מוע שפניו  ואמר  והוא  פנים,  פינק,  הרב  גר  בו  לאזור  דות 
 הרב.  להיכנס לרכבם ולהראות להם את ביתמוכן 
נכנס למכונית, הבחין רבי אייזיק שהנהג עושה את ש  לאחר

לעיר.  מחוץ  אל  מיועדות  ופניו  עקלקלות,  לדרכים  דרכו 
רב מועדותכשניסה  פניהם  לאן  לברר  אייזיק  רק הנהג  ,  י 
את   ופנה  מהירותהאיץ  מחו  הנסיעה,  שם  אל  לעיר,  ץ 

 השתרע יער ענק.  
אך    ,המלכודתרבי אייזיק החל לנסות בכוחו הדל להיחלץ מ

הגברתנים   אותוהצעירים  רבי   השכיבו  המכונית.  רצפת  על 
כי  אייזיק   והחל הבין  נאציים,  רוצחים  של  במצודתם  נלכד 

לפתע   והנה  רב.  בבכי  וידוי  את הרוצחים  האטו  לומר 
 מהרכב, ונמלטו.   זיקמהירות נסיעתם, השליכו את ר' איי

שכזה,  שלא ידע בזכות מה אירע לו נס    ,רבי אייזיק ההמום
הוא לא    להבחין במכונית משטרה שחלפה ביעף.וד הצליח  ע

השוטרים,   עם  קשר  ליצור  לבדוהספיק  ליער,   ונותר  סמוך 
ראתה שוב באופק  ספיק להתאושש, נואין איש אתו. בטרם ה

הרוצחים.  מ של  נבהלו  כוניתם  הצעירים  כי  הבין  כעת 
המשטרה,   ניידת  את  שהשוטרים בראותם  בטעות  סברו 

ומחפשים אחריהם, ולכן השליכו אותו. בותיהם  נוסעים בעק
משחלפה הסכנה, מיהרו לשוב על עקבותיהם וללכוד   ,עתה

עליו   וציוו  אייזיק  רבי  ליד  עצרו  הם  טרפם.  את  מחדש 
ניילה הוא  לרכב.  לסרב,  כנס  תפסוהו    אךסה  הצעירים 

הו נוסח  את  שפתיו  ממלמלות  שוב  והנה  ידוי.  ובידיהם, 
ב משונה  מה  דבר  אירע  היה  ל  :יותרלפתע  שהכביש  מרות 

מא  במיקום ממוקם   מכונית ד,  ונידח  שם  מאי  הופיעה 
ב  הנהג  משהבחין  את הצעירים  הדורה.  להכניס  מנסים 

הם על רכבו, והחל מכה בהיהודי בכוח למכוניתם, עצר את  
בר שבסופו ג  ,התפתח מאבק אליםבמקום  ימין ועל שמאל.  

הגרמניים,   שלושת  על  הבודד  רבי  האיש  את  אייזיק  הכניס 
רבה במהירות  המקום  את  ועזב  בנוסעולמכוניתו,  לעבר   , 

העיר. המציל הוביל את רבי אייזיק באדיבות רבה עד לביתו, 
 ונפרד ממנו בלבביות. 

ה אייזיק  שיאמר  רבי  באיש  אך פציר  וכתובתו,  שמו  את  לו 
הפציר  אייזיק  רבי  אלמוני.  להישאר  וביקש  סירב,  האיש 

ה למחרת, האיש  יה שיעשההודבאיש מאד שיבוא לסעודת  
ואכן   אך  הגיעהבטיח  ללא  ,  זה  היה  עקבותיו.  נעלמו  מאז 

 ..ספק שליח ההשגחה העליונה להציל את רבי אייזיק.

ֶרְך ֶאְתֶהם  " ְמֹקמוֹ ו ְיבָּ ן לִּ בָּ ב לָּ   א(   ,בל)  "ו יֵֶּלְך ו יָּשָּ

 אל תהי ברכת 'אב' קלה בעיניך  -

טו  ראבגמאמרו    :כתב  ' ספורנוה' ברכת"אל    (:)מגילה  ת הי 
ברכת התורה  סיפרה  בעיניך",  קלה  לבנותיו  הדיוט    , לבן 

על   האב  הדיוט, להורות שברכת  יותר מברכת  מועילה  בניו 
  הברכה.ל ראוי יותר שתחוו ,נפשוברכתו בכל ש

ברכות('  יועץ  פלאוב' קר  :כתב  )ערך  ואם  אב  ובה  ברכת 
ים, ולכן יש  נפש כרחם אב על בנמברכים מלב ושלהתקיים,  
  מו.ברכת אביו וא ד לקבלמא תאמץ לאדם לה

פי'  קו יב   מעבר ב'ו אמת,  לכתב  ג(")שפת  כרותה  "ברית  שפתי : 
   ".אחריםברכת הורים, להיות עודפת על ברכת 

להתפלל כתב:    ג(  ,ט"ייתרו    שתבפר)  ' בחיי  נו רב'ו לאשה  ראוי 
שבת, יקים בעת הדלקת נר  ולבקש על בנים הגונים וצד  'לה

התפ בעת  יכי  נשמעת  יותר  הלה  נר ומצועשיית  ובזכות  ה, 
  .תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת אור ,שהוא אור ,שבת

הדיוטי  מו שדה')  הנצי"בכתב    -  ?נקרא  רא הגמ על    (ב'מרומי 
רו "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך", , שזה שאמ(:טומגילה  )

דו מברך  ךא  .גויבברכת  קא  ו הוא  נקרא   ,כשישראל  זה  אין 
  ', ברכת הדיוט'נקראת    לאאשה    תואפילו ברכ  ברכת 'הדיוט',

זרות  )  במדרש  דאיתא פרשה  הנשים   ('סוף  של  מברכותיהן 
ָברּוְך ה' ֲאֶשר ֹלא ִהְשִבית ָלְך  הזקנות שברכו את נעמי ורות "

אֵּ    . הו מי עתלילא נתקעקעה ביצתו של דוד בי,  ד(י  ,)רות דל"  גֹּ
דברכת הדיוט חשובה, אלא ברכת   ראגמהלא הוכיחו מ  למהו

הדיוט'את  נקר  לא  ישראל ו'ברכת  העולם .  אומות  אפילו 
  .(:נד יומא) יודעים שברכת ישראל ברכה

פ"ח(ברכת  )  בירושלמי ו תנחומאא:  מוב  סוף  רבי  אם   :אמר 
ָברּוְך ִתְהֶיה  "  :ד(י  ,)דברים זב  ענה אחריו אמן, דכתי  ,בירכך גוי

   ."םִמָכל ָהַעִמי
על  ויש   ישמער  :(.ז  ברכות)  ראמג מההנצי"ב  להעיר  בן  בי  אל 

כה היה  ביו  ,דולגן  אלישע  ם ְוִלְפִניי  ִלְפנַ   יפוריםכהם  ונכנס 
קטורת בני  :הקב"ה  ולמר  וא  ,להקטיר  ברכני",   ,"ישמעאל 

" ישמעאל  רבי  ת אֶ   ַרֲחֶמיָך  ֶשִיְכְבשּו   ִמְלָפֶניָךן  ָרצוֹּ י  ְיהִ ובירך 
בראשו  ."ַכַעְסָך לו  שלא   "קמ"ל  :ראמהג  מתומסיי  . ונענע 

 ,ושמא יש לחלק שביחס להקב"ה)  קלה בעיניך"  ת הדיוטתהא ברכ

 [ אוצר פלאות התורה]                  .(נחשבים כל ברואי עולם להדיוטות 

  
 ה רחל עם לאה תהחסד שעשבחשיבות 

הקדוש: טוב  שם  הבעל  לעולם   ם"מורידי  אמר  הנשמה  את 
  שמונים שנה, כדי לעשות טובה ליהודי  , הזה לחיות שבעים

 ". ובפרט ברוחניות בגשמיותפעם אחת, 
חסדים, שאין חוסים   ומליגדול כוחם של גאמר רבי אבין:  "

כנפי בצל  כנ  לא  בצל  ולא  והארץ,  שחר  בצלפי  כנפי   לא 
ולא החיות  כנפי  בצל  ולא  שרפים    השמש  כנפי  אלא    -בצל 

של שנאמר"הקב  בצלו  ח(  ה,  לו,  ַחְסְּדָך':  )תהלים  ָיָקר   ַמה 
ל כְ בְ ּוְבנֵּי ָאָדם אלוקים    .(ד ה, רות רבהדרש מ) ן'ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּוצֵּ

בבית עם אשתך    להורים שלך, נותן יד  ת/ה עוזר/ברגע שאת
'  את העולם ועושה את רצונו של ה  אתה מעמיד  -והילדים  
 יתברך! 

, הם ברומו של עולם  ם דש בעקביו והן עומדותוות שאדמצ
 . הניתן לעשות בכל רגע ושעה זולתל החסד והעזרה 

ך. כאן הגדלות של  -  , והשני צריך את עזרתךשקשה לךגם כ
 .  לך כבוד מזה לך ויש לא רק שנוח

 , הויתור החסד  בורא עולם ריחם על ישראל רק בזכותוהנה,  
 ! וההבלגה של רחל אמנו



 

 

ךְ " ְשֶרּנּו לָּ ר ֲאע  שֵּ י ע  ֶתן לִּ  " ְוֹכל ֲאֶשר תִּ

 סיפור – העושרנסיון  - )כח, כב(

, לחם  פת  עד  מרוד  עני  היה  ,םשמי-יראו  גדול  למדן  ברךא
 . חיים- החפץ של בישיבתו למד

  מצוקתו   על  לרבו  לספר  האברך  נהג  קרובות  לעיתים
  לו   ישלח  ה"הקב  כי  למענו  להתפלל  ממנו  ולבקש  כלכליתה

"מעוניו  שייחלץ  כדי  הברכה  את  ירחיב  ה "שהקב  אזכה  אם. 
 נהג",  מעשר  מצוות   קיום  על  יתרה   הקפדה   אקפיד,  לי

 ומה  אני  מי. "רבו  עם  זה   בעניין  ששוחח  פעם  בכל  יבלהתחי
 את   להפנות   עליך "  בענווה ,  'חיים  חפץ'ה  לו  משיב  היה   "?אני

  מעומק ,  רחמיו  את  ולבקש  בעצמו  ה"הקב  אל  יךתפילות
, תיענה  ותפילתך  תזכה  אמנם  אם  -  הוזהרת  ראה  אולם.  ליבך

 ולהקפיד  פיך  מוצא  את  לשמור  עליך   יהיה ,  שרתתע  ואתה
'מעשר  צוותמ  קיום  על  בתכלית  כמסירתו  לגבוה  אמירתו. 
  ".אלה כגון בדברים המזלזל לאדם לו  ואוי', להדיוט

 שלח'  וה,  במסחר  ידו  את  לשלוח  חלה  האברך,  הימים  חלפו
 כמה   ובתוך ,  עסקיו  את  הרחיב  אט-אט.  ידיו  במעשי  ברכה
 מרוד  מעני  שהפך   עד   ההצלחה  ותבמעל  לטפס  הצליח  שנים

 .  ועשיר גדול לסוחר
 שהתחייב   כפי   מהכנסותיו  מעשר  להפריש  פיד הק  חילהבת

 עמד   הממון  יצר  ,ונתעשר  לגדולה  כשעלה  אולם,  עוניו  בימי
. הבטחתו  את  שכח  וכמו  בניסיון  עמד  לא  והוא  עניו  לנגד

 אף הוא, מעשר ממתן שנמנע בלבד זו  לא. קפוצות נעשו יודי
  הגיעו   .צדקה  של  עניין  בכל  מהשתתפות  קביותבע  נמנע

 שחל  השינוי  על  ששמע,  'חיים  חפץ'ה  של  זניולא  הדברים
  להחריש   בחר  כן-פי-על-אף.  בקרבו  נחמץ  וליבו  בתלמידו
 .  מעשיו על להוכיחו ולא, כושר לשעת ולהמתין בינתיים

 נסע  שאליה,  במוסקבה  'חיים  חפץ'ה  של  ביקורו  בעת  זה היה
,  התארח  שבה  לאכסניה  באו  העיר  נכבדי  כל.  ישיבתו  בענייני

 .שלום ברכת עמו  החליףול פניו את לקבל כדי
 לגביר   שהפך   העני ,  לשעבר  תלמידו  גם  היה   המכובדים  בין

 .  מצנותוק  גודל כן  עושרו שכגודל, גדול
 להיפגש  נותההזדמ  על  גדולה   שמחה  לשעבר  התלמיד  שמח

 בלתק   תום   עם .  פנים  לו   האיר  'חיים  חפץ'ה  גם .  רבו  עם
 נשאר  הקמצן   העשיר  אך  לדרכם  המכובדים  נפנו  הפנים
 .  בחדר

"בבכי  העשיר  פרץ,  ביחידות,  ורבו  הוא  רק  כשנותרו   מורי . 
  לעזור   יכול  ואינני   ואנושה   קשה  במחלה  אני  חולה ,  ורבי

"לב  קורע  בכי  ובכה   ייבב  ."לעצמי ?... שהקה  מחלתך מהי. 
 לוכאי,  קפוצות  ידיי".  עמוקה  בדאגה   'חיים  חפץ'ה  שאל

  אמנם "  העשיר  ענה",  לפותחן  יכול  ואינני,  במנעול  ננעלו
 אשר   מכל  מעשר   להפריש  התחייבותי  את  היטב  אני  כרזו

 מסוגל   אינני,  רב  בממון  שזכיתי  לאחר,  עתה  אולם,  לי  יהיה 
 ואינו   עליי  השתלט  כאילו  הרע  יצר.  פי  מוצא  את  לקיים
 .אמר", צדקה לתת לי מניח
: ואמר  פיו  את  פתח  בסוףול  ארוכה  דקה   'חיים  חפץ'ה  הרהר

 בערב  אחת  פעם   סענ  כפרי  יהודי.  סיפור  לך  ואספר  הקשב"
 שרגיל  לחנות  נכנס.  החג  צורכי  את  לקנות,  העיר  אל  החג
 רובל  במחיר  במשקל  קמח  מהחנווני  וביקש  בה  לקנות  היה
  שקך   את  פתח,  דידיי  עצמך  הטרח',  החנווני  לו  אמר.  כסף

  על   משקולות   אניח  ואני,  לך  הדרוש   כפי  קמח  בו  ומלא
  עצמוב  למלא  ממנו  מבקש  הלה  כי  הכפרי  שמע'.  המאזניים

.  גדושה  במידה  אותו  ומילא  גדול  שק  נטל.  הקמח  שק  את
 עד  לכפרי  והמתין  עמד  .רואה  כאינו  עצמו  את  עשה  החנווני

 הכפרי  אהוצי,  התשלום  רגע  משהגיע.  מלאכתו  את  שיסיים
  הרי' ,  החנווני  לו   אמר.  לחנווני  והושיטו   אחד  כסף  רובל

 דכיצ;  רובלים  חמישה   ומחירו,  השק  מלוא  קמח  מילאת
  בתמיהה   הכפרי  לו  השיב'?...  אחד  רובל  רק  לי  לשלם  רצונך
 ואתה,  אחד  ברובל  קמח  בתחילה  ביקשתיך  אני  הרי: 'משלו
 אפוא  עמדתי.  שקי  את  בעצמי  אמלא  כי   שהצעת   הוא

,  אחד  ברובל  שלקחתי  מה  אפוא  הנה.  שתקת  ואתה  ומילאתי
  החנווני   בו   הביט '?  רובלים  חמישה   עכשיו   דרושת  כי   לך   ומה

'לכפרי  ענה',  הייתי  סבור. 'מתובתרעו  בהשתאות  שינית  כי, 
 משביקשת  קמח  יותר  לקחת  לבסוף  והחלטת  דעתך  את

. משקל  אבני  ועוד  עוד  והוספתי  החרשתי   כן -ועל,  בתחילה
 אבני  אוסיף  שאני היית  סבור  כי? ו לך  חשבת  מה,  אתה  אולם

 בתמורה  והכול,  מידה  בלי  הקמח  ןמ  תמלא  ואתה  משקל
 ,רב  בקשב   לסיפור  קמצןה  העשיר  הקשיב'!?  אחד  לרובל

 .  רבו דעת לסוף לרדת התקשה היה  חכם שתלמיד פי-על-ואף
  זה   סיפור : "מפרש  והחל  רחום  ט במב  'חיים  חפץ'ה  בו  הביט
 הנמשל.  לך  שאירע  ומה  אתה  הוא  והנמשל,  משל  אלא  אינו

 לאבני  הנמשל.  משמים  ךל  שהשפיעו   הרב  העושר  הוא  לקמח
 ורב  מתעצםש  ככל  םלאד  הניתן  הרע   היצר  הוא  המשקל
 .  עושרו
 אחד   שמצד:  לעצמך  חשבת  מה,  אותך  אני  שואל  ועכשיו
  שלך   הרע היצר יישאר שני ומצד וברכה  טובה רוב לך ישפיעו

 ,מחיר  יש  דבר  לכל!  בידך  תטעו?!  עונייך  בימי  שהיה   כפי
  חלילה   החנווני   עלול,  ולא.  בגבורה  איתו  להתמודד  ועליך
 "... המלא הקמח שק את ממך לקחת

 .העשיר ללב ריםהדב דרוח
 את  לו   שייתן  עולם  בורא  לפני  התפלל  ואילך  יום  מאותו
 והחל  בתשובה  חזר  ואה .  העושר  למתנת  הראויים  הכלים
  מכל   מעשר   לצדקה  שלהפרי  -  הישנה  התחייבותו  את  לקיים
 .במתן הוסיף ועוד לו אשר

 
 

 
 

 

 תורה ה    בברכת 

 ברינה                   רון     
י  "ְלָאָדם ַמעַ  ן"  ְרכֵּ ב ּומה' ַמֲענֵּה ָלשוֹּ  ]משלי טז, א[ לֵּ

 : יעקב בן רחל וצדוק  מו"ר אבי לעילוי נשמת                 
 בת שמחה ויוסף      סרח-אימי: שרהמרת                       

 בת שרה ף : דינהסויו  מרכוס מרדכי בן רבקה                        

 סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה   רוזה : נפתלי בן                        
 דה בן טובה סף חיים בן לאה : יהורבי מאיר בן אשר : יו                         

  בן זוהרה : יעקב בן סאלם : חיים בן דוד ורחל שלמה                        
 ו ל בן תמהרה: רחמים בן חאורו אברהם : רפאעוד בן זואשר מס                          

    ( בן שמחהעופר בן יחיא : דויד )רוג'ה אפרים בן ציון ורבקה :                          

 רחל בן זינו  חה : שמעון בןמאיר בן שמן בן מאיר יצחק: משה אהר  
   וןשת שמה בת נעימה : רוזה במינה בת מרדכי שמואל : יפה נדר  
 ובה י( בת טה : כתון בת חביבה : אהובה )דייזם בת עזיזמרי 

 : ורד בת אידה חיה בת יוסף : רחל בת חנה : חנינה בת כמיסה 
 

 ני פאולהמיכל שרה בודיה, תמר, יעל, ה-: אליעד יעקב, הדס אריה )לאון( בן מלכה: להצלחה

 בנימין בן צילה.                        

 לנהת אסתר:יצחק בן חיה: אליהו בן אי תר:נעמה באל בן אס וי שמזהבה בת אטו:ג'ימ :זיווג הגון 

          יה בת אסתר ריס : בתרחלי בת זהבה: עדינה בת שמחה : לאה רחל בת אי        

   

 

 

 
 

 

 
 

 

                   3828752-050 -י בסלולר מות ולתרולהקדשות  ,תלהזמנו

 Ronbarina@gmail.com :או במייל

 47209.מ וןשרה  רמת 2 רצקוה' חר: תובתכ 

 רבים ה לתרום מכספי מעשר לזיכוי המצו  
 4741102רמת השרון מ. 2הקוצר  יתן לשלוח צ'ק לכתובת: רח'נ 

 

 לזרע של קימא:
 יחזקאל יוסף בן רחל מרים יהודה  
 ור בן דינה שלמה בן לאה : ליא  נפתלי

 ירה בת שושנה רייזל בת מינה : ש שושנה
 מיטל בת לולו : ליאת בת ויקטוריה 

 יובל בן שלומית  :  ביה בת רחלשמחה צ
 זל  ה : עדי בת מרחל בת חי

 
 

 

 

 

 

 

 ת: לרפוא
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א   

 ן אביגיל  גלית : אריאל ב עקב ישראל בןי
 רחל : אברהם בן אנט  ן עון במנחם בן עליזה: שמ

 בן הגר : גולן בן דינהעודד 
 חנה ת שרה: זוליט בת  ת גלית: ויקטוריה באורטל ב

 גלית בת רות : מרים קרן בת רבקה  פאולה בת דינה:
 : שושנה בת שדרה אילה לאה בת ציפורה 

 בת רחל  לינה : נוריתרחל בת נוארה : רות בת 
 ודיה, ושרונה בנות תורן יפה לימור ה

 

 
 
 
 

 

 

 


