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 העלון טעון גניזה

 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לא לטלטלנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו בעלונים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורה לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  -*
 

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  הבאה ל"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

ת ֹקֶדש פרשת                                                             ד"בס בָּ א"ערב שַׁ יֵּצֵּ       (למניינם 22 -> 20 \דצמבר  \ 2222),  ג"תשפ-ה,  כסלו'  ט< -' ח,  "וַׁ
  

 
 
 

  

א"שבת למוקלד בזה   מוגש -קוראים יקרים  יֵּצֵּ ולכן  -השיעור הוקלד משמיעה  .א"יטמאת הרב ברוך רוזנבלום של - , "וַׁ
בעת קריאת  ממשכן יש  להתייחס אליו  כאילו נשמעים הדברים מפי כבוד הרב -הניסוח הוא כשל אדם המדבר אל השומע ועל

                                                         !!!העלון 
נּו""  ::נושא השיעורנושא השיעור ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ מּותָּ נּודְּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ מּותָּ נּו""  ::או לפי הידברותאו לפי הידברות  ""                            דְּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ נּוֹכחָּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ    ..""                          ֹכחָּ

  (למניינם 1212) לפקודת עולם ב"פתש -ה -תבשנ נמסרהשיעור 
טובת ל, לתועלת ים של הרבעל הטרחה בתמלול והקלדת השיעור, החפץ בעילום שמו, תודות לאדם היקר
  דיו ויברכהו שיזכה להמשיך ולזכות את הרביםיראה בטוב מעשה י' יהי רצון שה, ולזיכוי הרבים

 
 .גברים ונשים, רחוב ויצמן, במדרשת אורות הכפר 02:02בשעה : כפר סבא

 :יום שלישי
 .גברים בלבד –רחוב אנילביץ , בית כנסת שי עולמות, 01:01בשעה : ראשון לציון
 .גברים בלבד –רחוב ארם צובה, בית כנסת כתר ארם צובה - 22:01בשעה : ראשון לציון

 .גברים ונשים - 15שדרות הנשיא  22:02בשעה : גבעת שמואל
 :יום רביעי

 , רחוב אבן גבירול, בית כנסת דעת שרגא – 01:01בשעה : אלעד.גברים ונשים -רחוב הבילויים , בית כנסת דובב עוז - 1:02בשעה : רמת גן
 .לגברים בלבד

 :יום חמישי
 .לגברים בלבד. בית כנסת בית אליהו, ונררחוב דב גר – 00:02בשעה : בני ברק
 .גברים ונשים -בית כנסת יד הגיבורים , ה פינת נגבה"הרא - 05:01בשעה : רמת גן

  -20:22בשעה : בני ברק.גברים ונשים – 10עקיבא ' רחוב ר, בית כנסת הגדול, השיעור המרכזי – 22:01בשעה : בני ברק
בלבד גברים – 20:22 -הרצוג  קרית -בית כנסת קהל חסידים כיכר אחימאיר

 

 

דו
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :גליון זה מוקדש
 (א"שליט רוזנבלום ברוך הרב אשת) מלכה בת ברוריה הרבנית לרפואת

 בגלישה שנפגעה קרן תב לוי שיר  לרפואת ;זהרי הרבנית בן (פינטו) יוסף יאשיהו רבי ר"האדמו לרפואת
 ימנה בן הרוש שלום הרב  לרפואת ;החרמוןף באתר

* * * * * 
 להבדיל בין החיים למתים

 טרנפ, ל בן תופחא מלכה"זצוק( הכהן)נ רבנו מרן ראש הישיבה חכם שלום "לע
 ב''תשפ -אב ה-מנחם' כה, ונטמן

 ב''התשפ סיון 'ג חמישי יום ונטמן 'נפ – ל"זצ זהר אורי הרב בתשובה ומחזירי חוזרי גדול נ"לע

עלה  .ל"זצוק –בן פעשא מרים ( קנייבסקי)סף חיים ג שמריהו יו"מרן הרה-שר התורה –לעילוי נשמת 
ונטמן ביום , ב"תשפה 'באדר ב ' טו, יום שושן פורים, "צו"ערב שבת קודש לסדר  -בסערה השמיימה

 ב"תשפ-ה' באדר ב' יז, אחד בשבת

 שולמית בן (ענתבי) גבריאל נשמת לעילוי

 ה"תנצב
 

כל הנרצחים בפיגועים –נ "לע    
, האחרונים ברחבי  הארץ

 . ד"יה -חיילים\שוטרים,אזרחים
  !!!יהי זכרם ברוך 

 ה"תנצב
 

א"שבת ויציאת  זמני כניסת יֵּצֵּ  (לממניינם 2222)ב "פתש-ה" וַׁ
 

 
 
 

 יציאת שבת     כניסת    יציאת                                       
  (זמן רבנו  תם)  השבת    השבת                                     

 16:00      17:15           17:43     -ירושלים  
 17 : 16      17:16            17:37    -אביב-תל  
 16:07        17:14              17:35          -חיפה  
 2116:        17:17            17:40   -שבע-באר  

 :בשיעור זה

 ,למה רחל אמנו לא נקברה במערת המכפלה
 ?וכמה זמן זה תוכנן מראש

א""לשבת א בחידושים נפלאים "הרב ברוך רוזנבלום שליט יֵּצֵּ   .""וַׁ

 ברוריה בת מלכה הרבנית מרת ,רפואת אשתו של הרבמוקדש להשיעור 

 לרפואה שלימה 
 
 
 

 .בתוך שאר חולי ישראל



נּו"    –   הרב ברוך רוזנבלום שליט"א }נמסר בשנת ה-תשפ"ב)2220 למניינם({.  ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ נּו" או לפי הידברות: ''ֹכחָּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ מּותָּ א" " –– נושא: ''דְּ יֵּצֵּ  שבת פרשת  שבת פרשת  ""וַׁ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לא לטלטלנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו נים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורהבעלו לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להצלחתלהצלחתלהצלחת
  משה בן שוקת חיה ובני ביתומשה בן שוקת חיה ובני ביתו' ' רר

  ! ! כל משאלות לבם לטובה כל משאלות לבם לטובה ' ' ימלא הימלא ה

  בת ציפורהבת ציפורה  הילה ענתהילה ענת
 תומר כהו בן גילהתומר כהו בן גילה  

פזית זלדה מרשיה בת פזית זלדה מרשיה בת   --ובמיוחד רעייתי היקרהובמיוחד רעייתי היקרה    ––  בני משפחת קמליאןבני משפחת קמליאןלהצלחת להצלחת 
לבריאות לבריאות ––לרפואה שלימה לרפואה שלימה   ––מריון מונה אסתר  ורוני אהרן בן פרחה אליזה מריון מונה אסתר  ורוני אהרן בן פרחה אליזה 

יהי רצון שנזכה להמשיך יהי רצון שנזכה להמשיך     --לפרנסה טובה ומוצלחת בריוח ולא בצימצום לפרנסה טובה ומוצלחת בריוח ולא בצימצום , , איתנהאיתנה
  ––דברי תורה של כבוד הרב ברוך רוזנבלום דברי תורה של כבוד הרב ברוך רוזנבלום   --ה ה ""ובעובעבלי נדר בלי נדר   --ולזכות ולהפיץולזכות ולהפיץ

לגדילתם בבריאות לגדילתם בבריאות   ––לרפואת והצלחת ילדנו לרפואת והצלחת ילדנו   ..אמןאמן, , לעוד הרבה הרבה שניםלעוד הרבה הרבה שנים

שזיכו לתורה ולמצוות ולזיווג הגון משורש שזיכו לתורה ולמצוות ולזיווג הגון משורש   ––איתנה וברווחה ופרנסה טובה איתנה וברווחה ופרנסה טובה 

יתברך ולאריכות חיים אמן יתברך ולאריכות חיים אמן ' ' לעבודת הלעבודת ה  ––ושיזכו לזרע קודש של קיימה ושיזכו לזרע קודש של קיימה   --נשמתםנשמתם
    ::ותםותםואלה שמואלה שמ    --

  קארין אליזה בת פזית זלדה מרשיהקארין אליזה בת פזית זלדה מרשיה( ( 11
  ה רחל בת פזית זלדה מרשיהה רחל בת פזית זלדה מרשיה''נוינוי( ( 22

  נתנאל בן פזית זלדה מרשיהנתנאל בן פזית זלדה מרשיה( ( 33

 

 

 

 לעילוי הנשמותלעילוי הנשמותלעילוי הנשמות
אביו של כבוד הרב  -ל  "יצחק אהרן רוזנבלום בן ישראל זאב ז' ר

  (.שיבדל לחיים טובים וארוכים אמן)א "ברוך רוזנבלום שליט
 
 
 
 
 
 

 

  ל"ז רחל בן חשדי שלום

 שבת ב רהנפט ,זהבה תופחה בת רבקה נעמי מרת
 ביום למחרת ונטמנה  ,בתשרי 'כ סוכות המועד חול

 ג''התשפ  בתשרי 'כא ,רבא הושענא
  גג""תשרי התשפתשרי התשפ' ' כחכח' ' נפנפ--בן מריםבן מרים  ל ל ""נ הרב מרדכי שלום איפרגן  זצוקנ הרב מרדכי שלום איפרגן  זצוק""לעלע

 ונטמנה 'נפ ,ושלום חנה בת (דוד בן) עיישה נ"לע
  ב"התשפ 'א באדר 'ה -ב 

 ' ז"נפטרה י, ה גרוסמן"דובער ע' נ תמר בת ר"לע
  ב"תשפ-ה "( וירא"שבת פרשת ) חשון-במר

  אא""שבט התשפשבט התשפ' ' יטיט  --ק פרשת יתרוק פרשת יתרו""ערשערש  ונטמן  ונטמן  ' ' גבריאל ענתבי בן שושנה נפגבריאל ענתבי בן שושנה נפ

  בב""בשבט התשפבשבט התשפ' ' בן חנה נינט נטמן כגבן חנה נינט נטמן כג( ( אוזןאוזן))מרדכי מרדכי 

  ב ב ""התשפהתשפ  ''בב  אדר אדר ' ' בן אסתר ויוסף נטמן כזבן אסתר ויוסף נטמן כז( ( לחיינילחייני))נ שמעון נ שמעון ""לעלע

  בב""התשפהתשפ' ' כו אדר אכו אדר א  ' ' בת מרחביה נפבת מרחביה נפ( ( טובריטוברי))ולה ולה נ גאנ גא""לעלע

--לל""בן אליהו הנולד מיוכבד זבן אליהו הנולד מיוכבד ז( ( מיכאלשוילימיכאלשוילי))' ' מיכאל איליצמיכאל איליצ

ק ק ""סיון ונטמן במוצשסיון ונטמן במוצש' ' יאיא--נפטר ליל שבת קודש פרשת נָּשֹאנפטר ליל שבת קודש פרשת נָּשֹא

  ב ב ''''סיון התשפסיון התשפ' ' ליל יבליל יב

' ' נפטר ונטמן יום חמישי יזנפטר ונטמן יום חמישי יז  --לל""בן בת שבע זבן בת שבע ז( ( ביטוןביטון))רפי מאיר רפי מאיר 

  בב""סיון התשפסיון התשפ

 תדמור ורם מיכל בת ל"ז ('דוידוביץ תדמור) הדר נ"לע
-ה חשון-מר 'כד שישי יום נפטרה ,א"טחשיבדל

  ג"תשפ -ה  חשון-מר 'כו ראשון ביום ונטמנה ג''תשפ

   לרפואתלרפואתלרפואת
 הרב אשת) מלכה בת ברוריה הרבנית

  (א"שליט רוזנבלום ברוך
                    ..יהיה''א בן נגא בן נג""יוסף ניסן שליטיוסף ניסן שליט( ( שלמהשלמה))הגאון הרב הגאון הרב 

  יה יה ''ל בובי בן נגל בובי בן נגרבי רפארבי רפא: : לרפואת והצלחתלרפואת והצלחת
   חיים גד ארמא בן נחמה רבקה ורדהחיים גד ארמא בן נחמה רבקה ורדה

   רמן'מרת אסנת עליזה בת ג
 יהודית בת מרסל

 בן תמרה( איטח)רפאל 
  בן רוזה( חדד)אברהם 

ר תעיזי בן מרים שכַׁ  ִישַׁ
ולרפואת  שיר לוי בת קרן שנפגעה בגלישה באתר 

 החרמון
עּול בת רונית  ֶדל מַׁ   ,אַׁ

בן ( פינטו)וסף  ר רבי יאשיהו י"לרפואת האדמו
 הרבנית זרי

 בן מרים( כהן)אליהו 
 רונן בן ברכה

 

 יורה" צ"בד ר"יו ג"הרה לרפואת
 בן (מחפוד) יובף שלמה הרב "דיעה

 יונה חממה
לרפואת כל הפצועים מהמהומות ומהפיגועים 

 "שומר החומות"ומהיריות ומהטילים במהלך מבצע 
 ימנה בן א"שליט הרוש שלום הרב לרפואת

  ילד נפתלי בן מיריתלרפואת ה
 בן אהובהחיים לרפואת החתן איתי 

 לרפואת והצלחת ולבריאות איתנה של כל עם ישראל
להינצל מכל המגפות  –בכל מקומות מושבותיהם 

 ומכל המחלות ובפרט מהקורונה

  ––לרפואה שלימה ולכל הישועות לרפואה שלימה ולכל הישועות 
!!!!!!אמן אמן 
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   ה"ע הורי נשמת לעילוי
 רחל בן(קמליאן) יעקב   -היקר  ,ראשי ועטרת מורי ,אבי  

  ל"ז קויצח
 ל"ז חביבה בת אליזה פרחה מרת היקרה אמי נשמת ולעילוי

 

 :גליון זה מוקדש
 (א"שליט רוזנבלום ברוך הרב אשת) מלכה בת ברוריה הרבנית לרפואת

 זהרי הרבנית בן (פינטו) יוסף שיהויא רבי ר"האדמו לרפואת
 ימנה בן א"שליט הרוש שלום הרב לרפואת

 לרפואתו להתפלל נא -מירית בן נפתלי הילד לרפואת
 .וגם לרפואת כל הפצועים בתוך כלל חולי עמו ישראל

 ל"ז ברכה בת עליזה ליזה מרת הכשרה האישה נשמת לעילוי

ל "וקזצ( הכהן)נ רבנו מרן ראש הישיבה חכם שלום "לע
 ב''תשפ -מנחם אב ה' כה, ונטמן טרנפ, בן תופחא מלכה
בארועי המהומות והלחימה במבצע  ( אזרחים וחייל)לעילוי נשמת ההרוגים 

ד "בן שושנה הי( יהושוע)ובניהם יגאל  בדרום ובכלל הארץ" מגן חומות"
א ונפטר מפצעיו ביום חג "אייר התשפ' כט -שנפגע מאבן בגני אביב לוד ב

 א "בסיון התשפ' ו ,השבועות
' אדר ב' יט' נ שנרצחים בפיגוע בבאר שבע ביום ג"לע

 :ב ואלה שמותם''התשפ
דוריס יחבס , ל"לורה יצחק ז, ל"הרב משה קריביצקי ז

  .אמן,  השפוך יקום דמם ' ה  -ל "מנחם יחזקאל ז, ל"ז
  .יהי זכר הנרצחים ברוך

 
 
 
 
 ה"תנצב
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א"  פרשת שבת יֵּצֵּ ּה'' :נושא  – "וַׁ מּותָּ ל ֶשל דְּ חֵּ נּו רָּ ּה'' :הידברות לפי או "              ִאמֵּ ל ֶשל ֹכחָּ חֵּ נּו רָּ    "ִאמֵּ

ב"פתש -ה בשנת שמסר בשיעור  א"שליט רוזנבלום ברוך הרב 
עוסקת הפרשה בירידתו של . פרשת ויצא, ה בשבת זו"פרשת השבוע שנקרא בע

 . 1האבא הראשון שיצא לגלות –יעקב אבינו לחרן 
ח מֵּ { יא, כח}: פותחת הפרשה ִיקַׁ ֶשֶמש וַׁ א הַׁ ם ִכי בָּ ֶלן שָּ יָּ קֹום וַׁ מָּ ע בַׁ גַׁ ִיפְּ י וַׁ נֵּ בְּ אַׁ

הּוא קֹום הַׁ מָּ ב בַׁ כַׁ ִישְּ יו וַׁ ֲאֹשתָּ רַׁ יֶָּשם מְּ קֹום וַׁ מָּ  .הַׁ
ה משקיע לו חמה שלא בעונתה "הקב, לאחר שיעקב אבינו מגיע אל הר המוריה

ב { יבשם } –המפורסם ' חלום הסולם'ושם הוא חולם את  ם ֻמצָּ ה ֻסלָּ ִהנֵּ יֲַׁחֹלם וְּ וַׁ
מָּ  שָּ ִגיעַׁ הַׁ רֹאשֹו מַׁ ה וְּ צָּ רְּ ִדים בֹואַׁ ֹירְּ י ֱאֹלִהים ֹעִלים וְּ ֲאכֵּ לְּ ה מַׁ ִהנֵּ ה וְּ מָּ   .יְּ

מה . מה בדיוק מונח בחלום הזה, הזה מעסיק רבות את המפרשים החלום
כהמשך  –זה את ענין בתי המקדשות , שאנחנו רוצים להוציא מהחלום הזה

גם כאן בפרשה יעקב אבינו נתקל . שחפרו אברהם ויצחק' בארות המים'ל
ִצים { ב ,כט} –בבאר  י צֹאן ֹרבְּ רֵּ ה ֶעדְּ לשָּ ם שְּ ִהנֵּה שָּ ֶדה וְּ שָּ ר בַׁ אֵּ ה בְּ ִהנֵּ א וְּ יַׁרְּ וַׁ

ר אֵּ בְּ ל ִפי הַׁ ה עַׁ ֹדלָּ ֶאֶבן גְּ הָּ ִרים וְּ ֲעדָּ קּו הָּ ִהוא יַׁשְּ ר הַׁ אֵּ בְּ ֶליהָּ ִכי ִמן הַׁ אבל לפני . עָּ
 :הייתי רוצה להקדים הקדמה קצרה, ל"שניכנס לנושא הנ

יש לו . בני יששכרהוא ה, מי שמדבר על הנושא הזה'; כימה'מזל שנקרא  ישנו
שם בחודש . אלול –ניסן ' חלק ב. אדר –תשרי ' חלק א –ספר בנושא החודשים 

דהיינו , כותבים מלא' איר'הוא מביא שאת חודש ; איר הוא מביא מציאה נפלאה
 ?ולמה –' אייר'

. ר"ינקרא זה החודש אי – {אות ה, מאמרי חודש אייר} בני יששכרכותב ה
ע נחלת שבעה "וע; כ"קכו סק' ז סי"בית שמואל אבהע' עי)אמרו דורשי רשומות 

 .  הם ארבע רגלי המרכבה, חל'עקב ר'צחק י'ברהם י'שהוא ראשי תיבות א( ד' סי
כי כולנו יודעים שהמרכבה בנויה ? ולמה –הדברים הללו הם חידוש עצום 

 ;כך מביא הזוהר הקדוש –יעקב ודוד , יצחק, מאברהם
ה –{ א"ט ע"וירא דף צ}כותב הזוהר הקדוש  אֵּ בָּ , בֹא רְּ קָּ ִוד ''הַׁ ה ֶאת דָּ שָּ ה עָּ

בֹות אָּ מֹו הָּ יֹון כְּ ֶעלְּ א הָּ ִכסֵּ הַׁ ד מֵּ מּוד ֶאחָּ ֶמֶלְך עַׁ  .הַׁ

וזה סוד  – {א"ואתחנן אופן קכ}מגלה עמוקות כותב גם ה, הזוהר וכמו
צחק 'יברהם 'אטריקון שכן הוא נו, ן"יודי' ר מלא בב"שכותבין בגיטין חדש איי

שמנהג אשכנזים ' וזה רמז דוד במזמור ו. ובזה המרכבה שלמה, חל'רעקב 'י
ת "ר, בושו רגע'ישובו 'יויבי 'איבושו ויבהלו מאד כל , לאומרו בנפילת אפים

 ...ר"איי
אבל ידוע מי פירש , שלא ידוע מי כתב אותו, קרנייםמקור הדברים הוא מספר 

 . דן ידיןבפירושו  –ד "הי טרופולישמשון מאוס' ראותו והוא 

 ?רחל ודוד במרכבה' נתחלפו'ממתי , ראשונה שצריכה ביאור היא שאלה

 ;נוספת שצריכה ביאור שאלה
אבל זה ודאי . ידוע שיעקב אבינו ירד לחרן על מנת להינשא לרחל אמנו

כי אם , שההשגחה העליונה רצתה שיעקב אבינו יינשא גם לרחל וגם ללאה
היא לא היתה  –ה רוצה שלאה תיכנס לביתו של יעקב אבינו ה לא הי"הקב

, ה שיבוא אליפז וייקח את כל רכושו של יעקב אבינו"ולכן סיבב הקב. נכנסת
. והיות וכך הוא יאלץ לעבוד שבע שנים עבור רחל, והוא יגיע לחרן בלי שום דבר

, שהה היה מעוניין שיעקב אבינו יקח גם את לאה לאי"שהקב, אז משמע מכל זה
 ;ל שיעקב אבינו ראה בזה עבירה"וכתוב בחז

אמר לה  זימנין :עוירא רב דרש - {ב, מסכת פסחים קיט}אומרת הגמרא 
, פעמים שאמר זאת בשם רב אמי אשי דרב משמיה ל''א וזימנין דרב משמיה

 הילד ויגדל{ ח-כא בראשית} דכתיב מאי :וכך דרש. ולפעמים בשם רב אסי
שכן כל פרשה זו , שבראש הפסוק מיותרת לכאורה' לדהי'המילה ? ויגמל( יצחק)

כבר נאמר ' שהרי בסוף הפס, מיותרת' ויגמל'המלה , כמו כן. מדברת ביצחק
 סעודה לעשות ה''הקב עתידאלא רמז כאן הכתוב ש! ביום הגמל את יצחק"

בימות , כלומר, ('הילד') יצחק של לזרעו( ויגמל)  חסדו שיגמל ביום לצדיקים
 לו נותנין ,ושותין שאוכלין לאחר ה סעודה העתידה לבואבאות. המשיח

: אברהם להן ואומר. ברכת המזון לברך ברכה של כוס אבינו לאברהם המסובים
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אבל אברהם אבינו הגיע . אמנם גם אברהם אבינו ירד למצרים: ברוך שאמר 

 . היה יעקב אבינו, לגלות 77הראשון שגדל בארץ ויצא בגיל . מחרן

 :יצחק להן אומר .וברך טול :ליצחק לו אומר ,ישמעאל ממני שיצא מברך איני
 איני :יעקב להם אומר .וברך טול :ליעקב לו אומר ,עשו ממני שיצא מברך איני

 ...עלי לאוסרן תורה שעתידה בחייהן אחיות שתי שנשאתי מברך
 :נתחיל תחילה בפרשת השבוע, כדי לבאר את הדברים

ה"יעקב אבינו מגיע להר המוריה ורואה  מָּ יְּ מָּ שָּ ִגיעַׁ הַׁ רֹאשֹו מַׁ ה וְּ צָּ רְּ ב אַׁ ם ֻמצָּ  ֻסלָּ
ִדים בו ֹירְּ י ֱאֹלִהים ֹעִלים וְּ ֲאכֵּ לְּ ה מַׁ ִהנֵּ  ;"וְּ

הראו סולם עומד מן הארץ ועד  – {ה"פרק ל, קי דרבי אליעזרפר}ל "אומרים חז
יֲַׁחֹלם {יב, בראשית כח}שנאמר , השמים ה וַׁ ִהנֵּ ם וְּ ב ֻסלָּ ה ֻמצָּ צָּ רְּ ומלאכי . אַׁ

ואומרים זה הפנים כפני החיה , ורואין פניו של יעקב, השרת עולים ויורדים בו
ִהנֵּ { שם}שנאמר , אלו עולים ואלו יורדים. שבכסא הכבוד י הוְּ ֲאכֵּ לְּ  ֱאֹלִהים מַׁ

ִדים ֹעִלים ֹירְּ והראהו שר , ה ארבע מלכויות מושלין ואובדין"והראהו הקב. בֹו וְּ
והראהו שר מלכות מדי עולה , ויורד (שלבים)מלכות בבל עולה שבעים עּוִקים 

והראהו שר מלכות פרס עולה מאה ושמונים , חמשים ושנים עוקים ויורד
 {יד, ישעיה יד}ואומר , ות אדום עולה ואינו יורדוהראהו שר מלכ, עוקים ויורד

ל ֶאֱעֶלה י עַׁ ֳמתֵּ ב בָּ ֶמה עָּ יֹון  ֶאדַׁ ֶעלְּ ְך{ טו, שם} :אמר לו יעקב, לְּ אֹול ֶאל אַׁ ד שְּ  ּתּורָּ
י ֶאל תֵּ כְּ ה "אמר לו הקב !?אפשר שאין לזה ירידה : נבהל יעקב ואמרבֹור  יַׁרְּ

ִביּהַׁ  ִאם{ ד, עובדיה א} גְּ ֶנֶשר ּתַׁ ין ִאםוְּ  כַׁ ִבים בֵּ ם ִקֶנָך ִשים כֹוכָּ ָך ִמשָּ ֻאם אֹוִרידְּ  נְּ
'ה

2
 .משם אני מורידו, אפילו הוא עולה אצלי 

ן יֵּש { טז, כח} כֵּ יֹאֶמר אָּ תֹו וַׁ נָּ ֲעֹקב ִמשְּ ץ יַׁ ִייקַׁ ִּתי 'הוַׁ עְּ דָּ ֹנִכי לֹא יָּ אָּ ֶזה וְּ קֹום הַׁ מָּ : בַׁ
קֹום { יז} מָּ א הַׁ ה נֹורָּ ר מַׁ יֹאמַׁ א וַׁ ִיירָּ ר וַׁ עַׁ ֶזה שַׁ ית ֱאֹלִהים וְּ ין ֶזה ִכי ִאם בֵּ ֶזה אֵּ הַׁ

ִים מָּ שָּ  ;הַׁ
ד – {אות ז, פרשה סט, בראשית רבה}ל "אומרים חז מֵּ לַׁ ה מְּ אָּ דֹוש ֶשֶהרְּ קָּ רּוְך הַׁ  בָּ

ֲעֹקב הּוא יַׁ ית לְּ ש בֵּ דָּ ִמקְּ נּוי הַׁ ב בָּ רֵּ חָּ נּוי וְּ א, ּובָּ ִיירָּ ר וַׁ יֹאמַׁ ה וַׁ א מַׁ קֹום נֹורָּ מָּ זֶ  הַׁ  ֶזה, ההַׁ
נּוי יְך, בָּ ה הֵּ ּתְּ  מָּ אַׁ ר דְּ מַׁ א(: לו, סח תהלים) אָּ ֶשיָך ֱאֹלִהים נֹורָּ דָּ ין, ִמִמקְּ אֵּ י, ֶזה וְּ  ֲהרֵּ
ב רֵּ ה, חָּ מָּ ּתְּ  כְּ אַׁ ר דְּ מַׁ ל(: יז, ה איכה) אָּ יָּה ֶזה עַׁ ֶוה הָּ נּו דָּ ל ִלבֵּ ֶלה עַׁ כּו אֵּ שְּ ינּו חָּ ינֵּ . עֵּ

ית ִאם ִכי נּוי, ֱאֹלִהים בֵּ ל בָּ לָּ ֻשכְּ ִתיד ּומְּ בֹוא ֶלעָּ ה, לָּ מָּ ּתְּ  כְּ אַׁ ר דְּ מַׁ , קמז תהלים) אָּ
ק ִכי(: יג י ִחזַׁ ִריחֵּ ִיְך בְּ רָּ עָּ  .שְּ

 . בנוי וחרב בשנית –שיעקב אבינו ראה את בית המקדש חרב , כ"יוצא א
ממה שידוע , ויתכן לפרש שיש בכתוב רמז לשלשה מקדשים – רבינו בחייאומר 

מה נורא "ואמר , "זה אלי ואנוהו"{ ושמות ט}כמו , רמז לשכינה' זה'כי מלת 
על בית שני  –" אין זה. "ק הראשון ששרתה בו שכינה"על בהמ –" המקום הזה

, "וארצה בו ואכבדה"{ חגי א}כן כתוב בנבואת חגי , שלא שרתה בו שכינה
על  –וזה שער השמים . א נחסרה משם"כי השכינה שהיא הה, כתיב' ואכבד'

מינו שתחזור העבודה והשכינה לירושלים כימי הבית השלישי שיבנה במהרה בי
, שיהיה מעשה שמים לא בגין אדם כמו הראשונים, ומזה הזכיר כאן שמים. קדם

הוא , ק בחלקו"וכן רמז משה בברכות בנימין שבהמ. שהזכיר בהם מקום ובית
זה בית ראשון ששרתה בו שכינה , "ישכון לבטח עליו"{ דברים לג}שאמר 

. זה בית שלישי העתיד שתשרה בו שכינה, "בין כתפיו שכןו. "'שנקראת ידיד ה
זה {, ירמיה ז}המה ' היכל ה' היכל ה' היכל ה:[ לב]וכן תמצא במסכת נזיר 

, מ תרי חרוב ושלישי יעמוד לעולם"מקדש ראשון ומקדש שני ומקדש שלישי ש
 ,שהוא לשון מורה על דבר נצחי וקיים', המה'ונראה שהזכיר  בשלישי לשון . כ"ע

כי מעולם "{ תהילים כה}וכן , "ואדע כי כרובים המה"{ יחזקאל י}כלשון 
י "בית ראשון עמד ת". כתית למאור"{ שמות כז}ל בלשון "וכן דרשו חז". המה
לפי ששני , והעין הזה נרמז  בלשון כתית, ת"והכל כמנין כתי, ך"ובית שני ת, שנה

כלומר , לות נר תמידאבל בית שלישי להע. המקדשים היו מרמס ושניהם נחרבו
 . מעלתו תמידית ואורו לא יפסק לעולם

מכאן אתה למד , "שער השמיםוזה " ובמדרש – רבינו בחייכותב  עוד
ששער השמים הוא פתוח , שהמתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כסא הכבוד

והכוונה כי הוא שער ". וזה שער השמים"שנאמר , לשמוע תפלתן של ישראל
 .  ם התפלות והקרבנותהשמים לעלות מש
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למלכות אדום אין זמן , לשאר הגלויות שלהם זמן קצוב בניגוד: ברוך שאמר 
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לא לטלטלנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו נים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורהבעלו לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

ומדרשו . מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה .וזה שער השמים – י"כותב רש
 . שבית המקדש של מעלה מכון כנגד בית המקדש של מטה

וזה הסלם שראיתי מורה שמן המקום שהיה . וזה שער השמים – ספורנוכותב ה
ם למעון הנצב עליו את תפלת המתפללים ותעל תפלת' בו הסלם ישמע האל ית

 . קדשו השמים
אי  – {אות ז, פרשה סט, בראשית רבה}אומר המדרש  עֹון ֶבן יֹוחָּ ִבי ִשמְּ ר רַׁ מַׁ אָּ

ן טָּ ש ֶשל מַׁ דָּ ִמקְּ ית הַׁ בֹוּהַׁ ִמבֵּ ן גָּ לָּ עְּ ש ֶשל מַׁ דָּ ִמקְּ ית הַׁ ין בֵּ ה ִמיל, אֵּ רֵּ ה ֶעשְּ מֹונָּ א שְּ  ֶאלָּ
ם, מ"ק 81היינו  עַׁ ה טַׁ שָּ , מַׁ ר הַׁ עַׁ ֶזה שַׁ ִיםוְּ זֶ , מָּ ן וְּ יַׁ  .ה"ִמנְּ

איך יכול להיות שהמרחק בין בית המקדש של מעלה , לכאורה – נשאלת השאלה
 !?מ"ק 81ולבית המקדש של מטה הוא רק 

אין פירוש  כי בית המקדש של מעלה רחוק מבית המקדש  – יפה תוארכותב ה
. ק שנה"י מיל כי זה לא כן הוא הלא מהלך השמים מן הארץ הוא ת"של מטה ח

אמה ובית המקדש שלמעלה גבוה ' אבל פירושו כי בית המקדש של מטה גבוה ל
 .ח מיל"אמה וי' ל

ובספר טעמי מצות של הרב רבי מנחם  – {א"ויצא אות כ}ה הקדוש "שלכותב ה
אין הפרש אלא התפלה שהיא , נראה לי הפירוש: ה וזה לשונו"הבבלי כתוב בהגה

לפי זה צריך לפרש . 'השמים כו לפי שזה שער, ח ברכות שמקובלת שם יותר"י
 . י ברכות"כלומר ח, תיבות' מילין'

. גם גילה לנו המקרא  הזה כי בית אלהים הוא שער השמים – ציוניכותב ה
וכשיתפללו ישראל יתפללו דרך שער השמים כמו שנאמר וכוין פתיחין ליה נגד 

העולה  וזה שער השמים"ובשמונה עשרה ברכות הכוונה מעולה וסמך .  ירושלים
: ר שמעון בר יוחאי"ב הוא שער השמים וא"שמונה עשרה בין תבין כי שם בן י

ח מילין כמנין "אין בית המקדש של מעלה גבוה מבית המקדש שלמטה אלא י
 . 'וזה'

היא ראיה לבית המקדש אלא ' וזה'שאין המילה , במקום ואומר כלי יקרה בא
 ';מקום'המילה 
' פ לשון מקום כנגד ג"הזכיר ג .'ום הזה וגובמק' אכן יש ה – כלי יקרכותב ה

כי ' כ לא ידעו את ה"כנגד מקדש ראשון ששרתה שם השכינה ואעפ, מקדשים
כנגד . במקום הזה ואנכי לא ידעתי' אמר כאן אכן יש ה, אחר גילוליהם לבם הלך

כי ידוע שבבית , בית שני נאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים
כי אפילו אלכסנדרוס מוקדון היה מתירא , א מקדש על כל העמיםשני היה מור

דברים ' פ שחסרו בו ה"אע, לשלוח בו יד והיה קם על רגליו מפני שמעון הצדיק
ולא נשאר , ואש מן השמים, ואורים ותומים, וארון, והנבואה, עקריים השכינה

כי , ז אמר כאן אין זה כי אם בית אלהים"א השם שנקרא בית אלהים ע"בו כ
לאמר זה ' עין בעין עד אשר היו מראין על כבודו ית' בבית ראשון נראה להם ה

א השם שהוא "אבל בבית שני אין זה ולא נשאר בו כ, הנה אלהינו זה, אלי ואנוהו
אמר ויקרא שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם ' כנגד בית ג. בית אלהים

אבל , שנחרב לאחר בנינו כאלו לא נעקר ממנו שם לוז אחר. העיר לראשונה
וזה שמו לעולם , כי קריאת השם מורה על הקיום הנצחי, לעתיד יהיה בנינו נצחי

ל "ק שר"פירש הרד. שמה' ושם העיר מיום ה( לה.יחזקאל מח)וכמו שנאמר 
 .מתוכה' שלעולם לא יסור שמו ית

ויקץ יעקב  – {ויצא' פר, פנינים יקרים}ד "הישמשון מאוסטרופולי ' ראומר 
דמות של : ל"אמרו רז. במקום הזה ואנכי לא ידעתי' משנתו ויאמר אכן יש ה

והנה . {:חולין צא}אדם שבארבעת חיות המרכבה היא דיוקנו של יעקב אבינו 
נודע שגם צורתו , י מראה הסולם שראה כסא כבודו יתברך"יעקב אבינו כעת ע

 –שר 'נרוב 'כריה 'אועד עתה ידע שחקוק בכסא הכבוד , חקוקה בכסא הכבוד
שר 'נריה 'את "ר –י "אולם אנכ, במקום הזה'  יש ה ן"אכוזה שאמר . ן"אכת "ר
 .זה לא ידעתי –עקב 'ירוב 'כ

  –שערי יששכר אומר הספר 

 ;הדברים האלה חשבתי לומר על פי
' ג מפני ? חרב מה מפני ראשון מקדש – {ב, מסכת יומא ט}ל "אומרים חז

, ז בתמוז"כל זה התחיל בי – דמים ושפיכות עריות וגלוי ז''ע בו שהיו דברים
 שני מקדש ! ...שהיה גם תחילתו של חטא העגל שהביא את העבודה זרה לעולם

 בו שהיתה מפני חרב מה מפני חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו
 עריות גלוי ז''ע עבירות שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך חנם שנאת

 !חיל מלשון הרעהכל הת – דמים ושפיכות
ֶזה { כ, כח}: ה"מבקש יעקב אבינו מהקב ֶדֶרְך הַׁ ִני בַׁ רַׁ מָּ ִדי ּושְּ ֶיה ֱאֹלִהים ִעמָּ ִאם ִיהְּ

ֹבש ן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִללְּ תַׁ נָּ ְך וְּ ֹנִכי הֹולֵּ  ;ֲאֶשר אָּ
ן – {אות ד, בראשית רבה פרשה ע}ל "אומרים חז נָּ בָּ רַׁ הּו וְּ בָּ ִבי אַׁ בָּ , רַׁ ִבי אַׁ הּו רַׁ

ְך ֹנִכי הֹולֵּ ֶזה ֲאֶשר אָּ ֶדֶרְך הַׁ ִני בַׁ רַׁ מָּ ִדי ּושְּ ֶיה ֱאֹלִהים ִעמָּ ר ִאם ִיהְּ מַׁ ע, אָּ רָּ שֹון הָּ , ִמלָּ
ר  מַׁ ּתְּ אָּ אַׁ ה דְּ יְך מָּ ם ֶשֶקר(: ב, ירמיה ט)הֵּ ּתָּ שְּ ם קַׁ שֹונָּ כּו ֶאת לְּ רְּ יַׁדְּ ן ִלי ֶלֶחם . וַׁ תַׁ נָּ וְּ

יֹות, ֶלֱאֹכל ה , ִמִגלּוי ֲערָּ יְך מָּ ר הֵּ מַׁ ּתְּ אָּ אַׁ ה (: ו, בראשית לט)דְּ אּומָּ ע ִאּתֹו מְּ לֹא יָּדַׁ וְּ

ל ֶלֶחם ֲאֶשר הּוא אֹוכֵּ ִקי, ִכי ִאם הַׁ שֹון נָּ ִבי. לָּ ית אָּ לֹום ֶאל בֵּ שָּ ִּתי בְּ בְּ שַׁ ִפיכּות , וְּ ִמשְּ
ִמים יָּה ה. דָּ הָּ אֹלִהים' וְּ ִבים, ִלי לֵּ ת כֹוכָּ ֲעבֹודַׁ ל ִענְּ . מֵּ כָּ ּה בְּ ִרין לָּ תְּ ן פָּ נָּ בָּ ארַׁ נָּ ִאם , יָּ

ְך ֹנִכי הֹולֵּ ֶזה ֲאֶשר אָּ ֶדֶרְך הַׁ ִני בַׁ רַׁ מָּ ִדי ּושְּ ֶיה ֱאֹלִהים ִעמָּ ִבים, ִיהְּ ת כֹוכָּ ֲעבֹודַׁ ִמִגלּוי , מֵּ
יֹות ִמים, ֲערָּ ִפיכּות דָּ ע, ִמשְּ רָּ שֹון הָּ ִבים. ִמלָּ ת כֹוכָּ א ֲעבֹודַׁ ין ֶדֶרְך ֶאלָּ ּתְּ , אֵּ אַׁ ה דְּ מָּ כְּ
ר  מַׁ ר הַׁ (: יד, עמוס ח)אָּ אֵּ י ֶדֶרְך בְּ חֵּ ן וְּ י ֱאֹלֶהיָך דָּ רּו חֵּ מְּ אָּ רֹון וְּ ת ֹשמְּ מַׁ שְּ אַׁ ִעים בְּ בָּ ִנשְּ
ע בַׁ יֹות. שָּ א ִגלּוי ֲערָּ ין ֶדֶרְך ֶאלָּ אֵּ ר , וְּ ֶפת וגו(: כ, משלי ל)ֶשֶנֱאמַׁ אָּ נָּ ה מְּ ן ֶדֶרְך ִאשָּ . 'כֵּ

ִמים ִפיכּות דָּ א שְּ ין ֶדֶרְך ֶאלָּ אֵּ ר , וְּ ם (: טו, אמשלי )ֶשֶנֱאמַׁ ֶדֶרְך ִאּתָּ ְך בְּ לֵּ ל ּתֵּ ִני אַׁ בְּ
ם וגו תָּ ִתיבָּ ָך ִמנְּ לְּ גְּ ע רַׁ נַׁ ע. 'מְּ רָּ שֹון הָּ א לָּ ין ֶדֶרְך ֶאלָּ אֵּ ר , וְּ (: א, בראשית לא)ֶשֶנֱאמַׁ

ֲעֹקב ח יַׁ קַׁ אֹמר לָּ ן לֵּ בָּ י לָּ נֵּ י בְּ רֵּ ֲעֹקב ֶאת ִדבְּ ע יַׁ מַׁ ִישְּ  .וַׁ
שפיכות דמים , גילוי עריות –דברים הללו ' ביקש יעקב אבינו דוקא על הג ולמה

כי אם ראה יעקב את בתי המקדש בבנינם . התשובה פשוטה מאד –? ז"וע
דברים ' לכן הוא ביקש דוקא על הג, ובחורבנם ואלו הדברים שגרמו לחורבנם

 ! הללו
 :ד נוכל להתחיל"ובסל "מהרנצרף לדברים האלה את דברי ה

' אשון חרב על אלו גלמה בית מקדש ר – {ד"נצח ישראל פ} ל"מהרכותב ה
וזה כי , עבירות ומקדש שני על ידי שנאת  חנם ואפרש אותו ברמז ותבין אותו

אבות הקדושים אשר מדריגתם בודאי יותר ' מקדש ראשון היה להם בזכות ג
וידוע כי אברהם זכותו ומעלתו פרישותו מן הערוה שהרי , עליונה מן ישראל

לפומיה דאיוב שאמר ומה ' רעפ{ א"ז ע"ט}אמרו עליו במסכת בבא בתרא 
אתבונן על בתולה באחרניתא לא איסתכל אבל בדידיה איסתכל ואלו באברהם 

יצחק זכותו . כתיב הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את שלא נסתכל כל ימיו
יעקב נגד שפיכות דמים , י"ג שהרי מסר נפשו להקרבה אל הש"ההרחקה מע

הרי יעקב אבינו לא מת ועוד כי הוא כ כי יעקב הוא החיים ש"ודבר זה ידוע ג
הפך את עשו שהיה אדמוני והוא סימן אליו שיהיה שופך דמים ויעקב הפכו 

ועוד כי יעקב לא ראה קרי מימיו ודבר זה נחשב קצת כאלו  שופך , מרוחק מזה
. דם  כי ראוי  ואפשר היה שיהיה נברא ממנו אדם  ואף מזה היה יעקב מרחיק

כ במעלה היה נגד כנסת ישראל עצמם וכבר אמרו "כ ובית מקדש שני שלא היה
ולכך , כי בסוף  כאשר חרב מקדש ראשון תמה זכות אבות{ א"ה ע"שבת נ}ל "חז

היה מקדש שני נגד ישראל בעצמם ולפיכך שנאת חנם מבטל כח כנסת ישראל 
וזה אמרם כי מקדש שני חרב . שנקרא כנסת ישראל על שם חבור ואחדות ישראל

  .חנם בלבדעל ידי שנאת 

, העוונות הקשים של גילוי עריות' בזמן שעם ישראל היה מתוקן בג ם כןא
ממילא בית המקדש היה קיים היות וזכות , ל"מהראומר ה, ז"שפיכות דמים וע
' דהיינו שעם ישראל עבר על ג –אבל ברגע שתמה זכות אבות . האבות החזיקה

עם ישראל הלך בדרך שכל זמן ש, משמע; ממילא נחרב הבית, העבירות הללו
ממילא נחרב , אבל ברגע שהם עזבו את דרך האבות. המקדש היה קיים, האבות

אומר לנו . נחרב הבית, כשהתחילה שנאת חינם בעם, וכך היה בבית שני. הבית
אלא האהבת חינם היוותה את היסודות , שחורבן הבית לא היה עונש, ל"מהרה

הם כביכול הרסו את היסודות , יהםולכן ברגע שהיתה שנאת חינם בינ, של הבית
 !של הבית ולכן הוא נחרב

 :השבוע לפרשת להיכנס נוכל ,הדברים אלה אם

ה { ב, כט}: אומרת התורה; אבינו מגיע לחרן יעקב ִהנֵּ ֶדה וְּ שָּ ר בַׁ אֵּ ה בְּ ִהנֵּ א וְּ יַׁרְּ וַׁ
ק ִהוא יַׁשְּ ר הַׁ אֵּ בְּ ֶליהָּ ִכי ִמן הַׁ ִצים עָּ י צֹאן ֹרבְּ רֵּ ה ֶעדְּ לשָּ ם שְּ ֶאֶבן שָּ הָּ ִרים וְּ ֲעדָּ ּו הָּ

ר אֵּ בְּ ל ִפי הַׁ ה עַׁ ֹדלָּ  ;גְּ

מה זה מענין אותנו כמה עדרי צאן היו  –ומביא את שאלת המדרש ן "רמבה בא
 !?3שם

אז , הכוונה היא לבית מקדש' באר'שבכל מקום שכתוב , אם בשבוע שעבר למדנו
 ;גם כאן מדובר על בית מקדש

שם שלשה עדרי צאן רובצים  וירא והנה באר בשדה והנה – ן"רמבכותב ה
וכל הענין המסופר כאן להודיעו שיצליח בדרך הזה ויצא ממנו זרע זוכה  ...עליה

עדרי צאן עולי שלשה רגלים כי מן ' לרמז הזה כי הבאר ירמוז לבית המקדש וג
הבאר ההוא ישקו העדרים שמשם היו שואבין רוח הקדש או שירמוז כי מציון 

מירושלם ונאספו שמה ' ודבר ה( ק יז"ב)משלה למים שנ( ישעיהו ב ג)תצא תורה 

                                                                 

 

 

3
ושם , רבי עקיבא' זה כמו שאספר שהגעתי לתחנת המוניות ברח: ברוך שאמר 

מה זה נפקא  –בוטינסקי 'ז' נהגים ושאלתי אותם איך אני מגיע לרח 82ראיתי 
 ! ?מינה כמה נהגי מוניות ראיתי



נּו"    –   הרב ברוך רוזנבלום שליט"א }נמסר בשנת ה-תשפ"ב)2220 למניינם({.  ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ נּו" או לפי הידברות: ''ֹכחָּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ מּותָּ א" " –– נושא: ''דְּ יֵּצֵּ  שבת פרשת  שבת פרשת  ""וַׁ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לא לטלטלנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו נים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורהבעלו לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

וגללו את האבן ( מלכים א ח סה)כל העדרים באים מלבא חמת עד נחל מצרים 
 .והשקו שמשם היו שואבין רוח הקודש והשיבו את האבן מונח לרגל הבא

 !'בית המקדש'שיעקב אבינו ראה מול עיניו רק את היסוד שנקרא , משמע

ל ִפי { י, כט}: רהאומרת התו, מכן לאחר עַׁ ֶאֶבן מֵּ ֶגל ֶאת הָּ יָּ ֲעֹקב וַׁ ש יַׁ ִיגַׁ וַׁ
ר אֵּ בְּ  ?ומה בא ללמדנו הפסוק הזה –' וגו הַׁ

בשביל ' לשים יד'שכל דבר של קדושה לא נבנה מעצמו אלא צריך , התשובה היא
בשונה מאברהם ויצחק  –יעקב אבינו לא חפר את הבאר הזאת ; להקים אותו

 . שכן חפרו

אמנם הוא לא בנה את בית . הוא משה רבינו, שמצאנו עם בארנוסף  אדם
 ; אבל הוא בנה את המשכן, המקדש

יו  {לג, לט}: אומרת התורה לָּ ל כֵּ ֶאת כָּ ֹאֶהל וְּ ן ֶאל ֹמֶשה ֶאת הָּ כָּ ִמשְּ ִביאּו ֶאת הַׁ יָּ וַׁ
יו נָּ ֲאדָּ יו וַׁ ֻמדָּ עַׁ יו וְּ ִריחָּ יו בְּ שָּ רָּ יו קְּ סָּ רָּ  . קְּ

ולפי שלא עשה , שלא היו יכולין להקימו. 'כן וגוויביאו את המש – י"אומר רש
שלא היה יכול להקימו שום , ה הקמתו"הניח לו הקב, משה שום מלאכה במשכן

אמר משה , ומשה העמידו, מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן, אדם
נראה , אמר לו עסוק אתה בידך, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, ה"לפני הקב

מדרש . הוקם מאליו, וזהו שנאמר הוקם המשכן, וקם מאליו כמקימו והוא נזקף
 .(א"פקודי י)רבי תנחומא 

הפשט הוא ? ה היה צריך להקימו"אז למה הקב, משה רבנו שם את ידו אם
כי כל דבר רוחני אתה צריך לעשות את ההשתדלות  –א להקים "שלבד א

 .  ה כבר ימשיך"והקב
ֲעֶשה – {אות א, פרשה א, קהלת רבה}מספר המדרש  ִבי מַׁ רַׁ א בְּ א ֶבן ֲחִנינָּ  דֹוסָּ

ה אָּ י ֶשרָּ נֵּ ֲעִלין ִעירֹו בְּ ִרים מַׁ דָּ בֹות נְּ דָּ ִים ּונְּ לַׁ ר, ִלירּושָּ מַׁ ֹכל אָּ ֲעִלין הַׁ ִים מַׁ לַׁ  ִלירּושָּ
ִרים דָּ בֹות נְּ דָּ ֲאִני ּונְּ יִני וַׁ ֲעֶלה אֵּ ר מַׁ בָּ ה ֶמה, דָּ שָּ א, עָּ ּה יָּצָּ רָּ בָּ ִמדְּ ה ִעירֹו ֶשל לְּ אָּ רָּ ם וְּ  שָּ

ת ֶבןאֶ  חַׁ ּה, אַׁ בָּ ִשבְּ ּה וְּ תָּ ִסּתְּ ּה וְּ קָּ רְּ ר, ּומֵּ מַׁ אָּ י וְּ י ֲהרֵּ לַׁ ּה עָּ ֲעלֹותָּ הַׁ ִים לְּ לַׁ ש, ִלירּושָּ  ִבקֵּ
ֹכר נּו, פֹוֲעִלים לֹו ִלשְּ מְּ דַׁ ה לֹו ִנזְּ י ֲחִמשָּ נֵּ ם בְּ דָּ ר, אָּ מַׁ ֶהן אָּ ֲעִלין לָּ ֶּתם ִלי מַׁ  זֹו ֶאֶבן אַׁ

ִים לַׁ רּו, ִלירּושָּ מְּ ן לֹו אָּ נּו ּתֵּ ה לָּ ִעים ֲחִמשָּ לָּ נּו סְּ אָּ ֲעִלים וְּ ּה מַׁ ִים אֹותָּ לַׁ ש, ִלירּושָּ  ִבקֵּ
ן ֶהם ִלּתֵּ לֹא לָּ א וְּ צָּ יָּדֹו ִנמְּ ר בְּ בָּ ה דָּ עָּ שָּ כּו ִהִניחּוהּו, לְּ לְּ הָּ ֶהם וְּ ן, לָּ דֹוש לֹו ִזמֵּ קָּ רּוְך הַׁ  בָּ
ה הּוא ִכים ֲחִמשָּ אָּ לְּ מּות מַׁ י ִבדְּ נֵּ ם בְּ דָּ ר, אָּ מַׁ ֶהם אָּ ֶּתם לָּ עֲ  אַׁ רּו, זֹו ֶאֶבן ִלי ִליןמַׁ מְּ  לֹו אָּ

ן נּו ּתֵּ ה לָּ ִעים ֲחִמשָּ לָּ נּו סְּ אָּ ֲעִלין וְּ ָך מַׁ ָך לְּ נְּ בְּ ִים אַׁ לַׁ ד, ִלירּושָּ בַׁ ן בתנאי ּוִבלְּ ָך ֶשִּתּתֵּ  יָּדְּ
ֲעָך בָּ ֶאצְּ נּו וְּ ן !שתשים איתנו יד ונעלה אותה ביחד לירושלים ִעמָּ תַׁ עֹו יָּדֹו נָּ בָּ ֶאצְּ  וְּ

ֶהם אּו ִעמָּ צְּ ִנמְּ ִדיםעֹו וְּ ִים מְּ לַׁ ש, ִבירּושָּ ן ִבקֵּ ֶהם ִלּתֵּ ן לָּ רָּ כָּ לֹא שְּ ן וְּ אָּ צָּ ס, מְּ נַׁ ת ִנכְּ כַׁ ִלשְּ  לְּ
ִזית גָּ ל הַׁ אַׁ שָּ ם וְּ ִבילָּ רּו, ִבשְּ מְּ י דֹוֶמה לֹו אָּ ֲאכֵּ לְּ ת ֶשמַׁ רֵּ שָּ ָך ֶהֱעלּו הַׁ נְּ בְּ ִים אַׁ לַׁ , ִלירּושָּ
אּו רְּ קָּ יו וְּ לָּ א עָּ רָּ ִמקְּ ֶזה הַׁ ִזיתָּ : הַׁ ִהי ִאיש חָּ ּתֹו רמָּ אכְּ לַׁ י ִבמְּ נֵּ ִכים ִלפְּ לָּ ב מְּ יַׁצָּ י, ִיתְּ רֵּ  קְּ

יּה י בֵּ נֵּ ִכים ִלפְּ אָּ לְּ ב מַׁ יַׁצָּ  .ִיתְּ

, בשביל מה היו צריכים המלאכים את עזרתו של רבי חנינא בן דוסא, לכאורה
 !?הם הרי היו יכולים להסתדר לבד

הם רצו לראות את ההשתדלות של . התשובה פשוטה מאד, מה שאמרנו על פי
 !"אז תשים? לשים את היד על האבנים אתה יכול נכון" –נינא בן דוסא רבי ח

יֹאֶמר { ד, כט}: אומרת התורה; אבינו פוגש את הרועים על יד הבאר יעקב וַׁ
י חַׁ ֲעֹקב אַׁ ֶהם יַׁ נּו 4לָּ חְּ ן ֲאנָּ רָּ חָּ רּו מֵּ יֹאמְּ ֶּתם וַׁ ִין אַׁ אַׁ ֶּתם ֶאת { ה}: מֵּ עְּ דַׁ יְּ ֶהם הַׁ יֹאֶמר לָּ וַׁ

חֹור וַׁ  ן ֶבן נָּ בָּ נּולָּ עְּ דָּ רּו יָּ ל { ו} :5יֹאמְּ חֵּ ה רָּ ִהנֵּ לֹום וְּ רּו שָּ יֹאמְּ לֹום לֹו וַׁ ֶהם ֲהשָּ יֹאֶמר לָּ וַׁ
צֹאן ה ִעם הַׁ אָּ  ;ִבּתֹו בָּ

מלבד  –בחרן היה רועה צאן ' שלכל א, המפרשים שאומר חדפעם בא ראיתי
הנה רחל הבת שלו ! ?אתה רוצה פרטים על לבן: "אמרו הרועים ליעקב. ללבן

לא מוכן לרעות ' כי כולם מכירים אותו ולכן אף א, היא רועה את צאנו –מגיעה 
 "6!את צאנו

                                                                 

 

 

4
 '?אחי'קב אבינו לקרוא לגוי איך היה מותר ליע, וקשה: ברוך שאמר 
5
 –' מי הוא וכו, מה הוא, תרחיבו איך הוא! '?ידענו'מה פירוש : ברוך שאמר 

אלא  - ולא לרשויות הרווחה  –' הוא מוכר'זה מה שאומרים היום ' ידענו'אלא 
 . לרשויות החוק והסדר

6
אמר , כמו הבחור שהגיע לבנק וביקש הלוואה של מאה אלף שקל: ברוך שאמר 

איך אתה רוצה שאתן לך הלוואה על סכום , אני לא מכיר אותך: "לו המנהל בנק
ביקשתי מאה אלף שקל ! תאמין לי עולם מטומטם: "אמר לו אותו בחור, !"?כזה

ן ֲאִחי { ישם }: התורה ואומרת ממשיכה בָּ ת לָּ ל בַׁ חֵּ ֲעֹקב ֶאת רָּ ה יַׁ אָּ ֲאֶשר רָּ ִהי כַׁ יְּ וַׁ
אֵּ  בְּ ל ִפי הַׁ עַׁ ֶאֶבן מֵּ ֶגל ֶאת הָּ יָּ ֲעֹקב וַׁ ש יַׁ ִיגַׁ ן ֲאִחי ִאמֹו וַׁ בָּ ֶאת צֹאן לָּ קְּ ֶאת ִאמֹו וְּ יַׁשְּ ר וַׁ

ן ֲאִחי ִאמֹו בָּ ךְּ { יא}: צֹאן לָּ בְּ יֵּ א ֶאת ֹקלֹו וַׁ ִישָּ ל וַׁ חֵּ רָּ ֲעֹקב לְּ ק יַׁ ִישַׁ  ;וַׁ
 ?ולמה –! בוכה לראשונה – 77בגיל  –יעקב אבינו 

דבר . לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה .ויבך – י"אומר רש
עבד אבי אבא היו בידיו נזמים אמר אליעזר , אחר לפי שבא בידים ריקניות

לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו . ואני אין בידי כלום, וצמידים ומגדנות
אמר לו מה . ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו, אחריו להרגו והשיגו
 . והעני חשוב כמת, אמר לו יעקב טול מה שבידי, אעשה לצווי של אבא

וכי ! ?לבכות בגלל שאשתו לא תיקבר על ידו ולמה הוא צריך – נשאלת השאלה
 !?כל החכמים נקברו על יד נשותיהן

מי , להיפך –למה הוא צריך לבכות בגלל שהוא הגיע בלי מתנות , קשה ועוד
 ?בוכה בדרך כללשלא נותנים לו מתנות 

וכי לא  –י להביא שני תירוצים "למה היה צריך רש, ושואל שפתי חכמיםה בא
 !?מספיק תירוץ אחד

 "?למה אתה בוכה, יעקב: "מה היה קורה אם רחל אמנו היתה שואלת, לכאורה

 " את לא תיקברי לידי, תשמעי"
והוא כבר  –אין תזמורת ואין עדיין דירה , אין שמלת כלה, אין חתונה עדיין

והגברת שואלת את , נתאר לעצמנו זוג בפגישה ראשונה; חושב על הקבורה
כרגע אני . אני לא יודע: "והוא עונה לה –" ?ראיפה אתה מתכוון לגו: "הבחור

 ' חתן דיכאוני'זה מה שנקרא  - " חושב איפה ניקבר
ולפי זה קשה אם היתה אומרת לו למה אתה בוכה  – שפתי חכמיםאומר ה

 ... א"לכן פירש ד, ואם כן מה השיב לה, בודאי לא הזכיר לה מיתתה
הוא תירץ לה את הענין , כדי להסביר לרחל למה הוא בוכה, פירוש הדבר

 . שהסיבה לכך היא כיון שהוא הגיע בלי תכשיטים

{ כז, כז}: אומרת התורה, מגיע יעקב אבינו להתברך מפי יצחק אבינו כאשר
ֲרכֹו  ֶדה ֲאֶשר בֵּ יחַׁ שָּ רֵּ ִני כְּ יחַׁ בְּ ה רֵּ אֵּ יֹאֶמר רְּ הּו וַׁ ֲרכֵּ בָּ יְּ יו וַׁ דָּ גָּ יחַׁ בְּ ח ֶאת רֵּ יָּרַׁ  ;'הוַׁ

ַטַוור ֵּבי "...  – תרגום יונתןכותב ה ָבא ּבְּ ַקרְּ ָיא ַדֲעִתיָדא ִמתְּ ַמנְּ טֹוֶרת ּבּוסְּ ֵריָחא ִדקְּ כְּ
ָשא דְּ  ...". ַמקְּ

 !שיצחק אבינו הריח מיעקב אבינו ריח של קטורת של בית המקדש, פירוש הדבר
בזכות ריח ניחוח . כריח שדה לבנון. כריח שדה' ב. כריח – בעל הטוריםכותב 

 . ק עמד לו''בהמהעולה מן לבנון פירוש 

 ! הוא רואה את בית המקדש, כאשר רואה יעקב אבינו את רחל אם כן

, כאשר מבקש יעקב אבינו מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה, ויחי בפרשת
עֹוד { ז, מח}: הוא אומר לו ֶדֶרְך בְּ ן בַׁ עַׁ נַׁ ֶאֶרץ כְּ ל בְּ חֵּ י רָּ לַׁ ה עָּ תָּ ן מֵּ דָּ ֹבִאי ִמפַׁ ֲאִני בְּ וַׁ

ת ֶאֶרץ רַׁ ֶחם ִכבְּ ית לָּ ת ִהוא בֵּ רָּ ֶדֶרְך ֶאפְּ ם בְּ ֶרהָּ שָּ בְּ ֶאקְּ ה וָּ תָּ רָּ בֹא ֶאפְּ  ;לָּ
, לו לבית לחם להכניסה לארץיולא הולכתיה אפ .ואקברה שם – י"אומר רש

  [...תרעומת]וידעתי שיש בלבך עלי 

כשאמו  1מה חושב ילד בן ; כשאמו נפטרה 1הצדיק היה ילד בן  יוסף
ה כאשר אבא "בע" -  ?7ובר אותה באמצע הדרךמסתלקת מן העולם ואבא שלו ק

הוא כנראה יצווה אותי בצוואה , יפטר מן העולם אחרי אריכות ימים ושנים
: ואומר ליוסף הצדיק, פתאום מגיע יעקב אבינו במצרים –" לקבור אותו על ידה

ִש { כט, מז} עָּ ִכי וְּ רֵּ ת יְּ חַׁ ָך ּתַׁ א יָּדְּ יֶניָך ִשים נָּ עֵּ ן בְּ אִתי חֵּ צָּ א מָּ ִדי ֶחֶסד ִאם נָּ יתָּ ִעמָּ
ִים רָּ ִמצְּ ִני בְּ רֵּ בְּ א ִתקְּ ל נָּ ִים { ל}: ֶוֱאֶמת אַׁ רַׁ ִני ִמִמצְּ אתַׁ שָּ י ּונְּ ִּתי ִעם ֲאֹבתַׁ בְּ כַׁ שָּ וְּ

ם תָּ ֻברָּ ִני ִבקְּ ּתַׁ רְּ בַׁ למה ליד לאה : "ויוסף מצדו לא מבין –! במערת המכפלה – ּוקְּ
 !"?ולא ליד אמא

                                                                                                                              

 

 

בגלל שאני מכיר אותך אני לא יכול לתת "אמר לי המנהל , איפה שגרתי קודם
מה  –כול לתת לי וכאן אתה אומר לי בגלל שאתה לא מכיר אותי אתה לא י. לך

 !" ?הולך פה
7
הוא לא ידע שיש את מערת המכפלה ששם קבורים אבותיו : ברוך שאמר 

 . הקדושים



נּו"    –   הרב ברוך רוזנבלום שליט"א }נמסר בשנת ה-תשפ"ב)2220 למניינם({.  ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ נּו" או לפי הידברות: ''ֹכחָּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ מּותָּ א" " –– נושא: ''דְּ יֵּצֵּ  שבת פרשת  שבת פרשת  ""וַׁ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לא לטלטלנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו נים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורהבעלו לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

שתהא לעזרה לבניה כשיגלה  דע לך שעל פי הדבור קברתיה שם: 8אמר לו יעקב
יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת , והיו עוברים דרך שם, אותם נבוזראדן

', קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה וגו( ירמיה לא יד)שנאמר , עליהם רחמים
ושבו בנים ' יש שכר לפעלתך נאם ה( ירמיה לא טו)והקדוש ברוך הוא משיבה 

 .לגבולם

ה מכין את "הקב!  שנים 8822 –בעוד כְּ ! ?נבוזראדןאמור להגלות אותם  מתי
 ! קודם 8822החזרה מגלות בבל 

הוא לא רואה , כשהוא רואה את רחל. אבינו רואה רק בתי מקדשות יעקב
ֶאה" רְּ ת מַׁ ר ִויפַׁ ת ֹּתאַׁ פַׁ אלא הוא רואה את בית המקדש חרב ואת היציאה , "יְּ

 !י נבוזראדן"לגלות ע

ח וַׁ { יא, כח}: אומרת התורה עוד ִיקַׁ ֶשֶמש וַׁ א הַׁ ם ִכי בָּ ֶלן שָּ יָּ קֹום וַׁ מָּ ע בַׁ גַׁ ִיפְּ
הּוא קֹום הַׁ מָּ ב בַׁ כַׁ ִישְּ יו וַׁ ֲאֹשתָּ רַׁ יֶָּשם מְּ קֹום וַׁ מָּ י הַׁ נֵּ בְּ אַׁ  ;מֵּ

יֶהם – {ה"תקנ' סי}א "רמכותב ה ֲאשֹותֵּ רַׁ ת מְּ חַׁ ִשיִמים ֶאֶבן ּתַׁ ם מְּ דָּ י אָּ נֵּ יֵּש בְּ  וְּ
ה שֶ , [ב"בליל ת] מַׁ ֶכר לְּ רזֵּ קֹום  : ֶנֱאמַׁ מָּ י הַׁ נֵּ בְּ אַׁ ח מֵּ ִיקַׁ אִשית כח)וַׁ רֵּ ה ( יא, בְּ אָּ ֶשרָּ

ן בָּ ֻחרְּ    .הַׁ
במה שאמרו במדרש ילקוט ששקעה השמש  ,ויש עוד רמז נכון – כלי יקרכותב ה

אלא שרמז כאן על העתיד , ולמה דווקא שתי שעות, שתי שעות קודם זמנה
ואתחנן ' י פר"ו כמו שפירששככה תשקע שמשן של ישראל שתי שנים קודם זמנ

( יד.דניאל ט)שנאמר , את הגלות שתי שנים קודם הזמן' שמיהר ה( כה.דברים ד)
שנים ' ואם כן בית המקדש שיבנה במקום זה סופו ליחרב ב, על הרעה' וישקוד ה

שיהיה סימן מסור בידו , קודם זמן שקיעה על כן בא הרמז אל יעקב בשקיעה זו
כ ויקח מאבני המקום וישם "ע, נים קודם הזמןש' שלעתיד יחרב המקדש ב

שחסידים ואנשי מעשה ( ח תקנה ב"א או"מביאו רמ)מראשותיו ואמרו במדרש 
, באב לשום אבן תחת הראש ואמרו שיש להם סמך מן פסוק זה' נוהגים בליל ט

כי יעקב ראה החורבן ומי הגיד לבעל מדרש זה שראה ' ויקח מאבני המקום כו
 .ודאי שלמד זה מן שקיעת השמש שתי שעות קודם כאמור אלא, יעקב החורבן

 :נוכל להיכנס לדבר נפלא בפרשת השבוע, אם אלה הדברים
היא כל , אלא להיפך –ה רחמים "רחל אמנו לא מבקשת מהקב, אם נשים לב

 ?ואיפה מצאנו את זה –הזמן תובעת דין 
 –נים בשעה שהיא רואה שיעקב אבינו לוקח את לאה ולאה נפקדת בארבעה ב

ִנים { א, ל}: היא פונה ליעקב ואומרת לו –לוי ויהודה , שמעון, ראובן ה ִלי בָּ בָּ הָּ
ֹנִכי ה אָּ תָּ ִין מֵּ ִאם אַׁ ֹנִכי ֲאֶשר "{ שם ב}: ויעקב עונה לה ואומר, וְּ ת ֱאֹלִהים אָּ חַׁ ֲהתַׁ
ֶטן ִרי בָּ ְך פְּ ע ִממֵּ נַׁ לוקחת את בלהה שפחתה ונותנת אותה ? מה עושה רחל –" מָּ

 ;ליעקב
ֲעֹקב{ השם }: מרת התורהאו יַׁ ֶלד לְּ ּתֵּ ה וַׁ הָּ ר ִבלְּ הַׁ ּתַׁ ן וַׁ ִני { ו}: בֵּ נַׁ ל דָּ חֵּ ּתֹאֶמר רָּ וַׁ

ן מֹו דָּ ה שְּ אָּ רְּ ן קָּ ל כֵּ ן עַׁ ִיֶּתן ִלי בֵּ ֹקִלי וַׁ ע בְּ מַׁ ם שָּ גַׁ  ;ֱאֹלִהים וְּ
ִני"ולמה נאמר  נַׁ  ?ם"בשתי נוני" דָּ

 .דנני וחיבני וזכני .דנני אלהים – י"אומר רש
! אתן לך –אם זה רצונך : "ה"אמר לה הקב! רחל אמנו דרשה דין, דברפירוש ה

 !"יצאת זכאית ובשני יצאת חייבת' בא
ִני ֱאֹלִהים – {אות ז, פרשה עא, בראשית רבה}אומר המדרש  נַׁ ל דָּ חֵּ ּתֹאֶמר רָּ , וַׁ

ִני ִזכַׁ ִני וְּ נַׁ ִני דָּ בַׁ ִחיְּ ִני וְּ נַׁ ִני. דָּ בַׁ ִחיְּ ִני וְּ נַׁ ר , דָּ ה(: לא, בראשית כט)ֶשֶנֱאמַׁ רָּ ל ֲעקָּ חֵּ רָּ . וְּ
ִני ִזכַׁ ִני וְּ נַׁ ר , דָּ ן(: ו, בראשית ל)ֶשֶנֱאמַׁ ִיֶּתן ִלי בֵּ מֹו (: ו, בראשית ל. )וַׁ ה שְּ אָּ רְּ ן קָּ ל כֵּ עַׁ

ן  .דָּ
 . צדיק הוא בדינו שלא נתן לי הריון. דנני אלהים – ספורנואומר ה
' ל בדין ובמשפט מנע ה"ר, לכן אמרה דנני אלהים"... – כתב והקבלהכותב ה

ז חסד עמי במה ששמע "עכ, במה שלא קדמתי לפניו בתפלה כראוי, ממני בנים
, פ משפחתי"ולא השיב פני ריקם מליתן לי בן עכ, קולי למלאות קצת משאלותי

כי מדת הדין גוברת ולכן זכרה  שם אלהים בדבריה לא שם , כ קראה שמו דן"ע
 ...". הויה שזכרה לאה 

ּתַׁ { זשם } ֲעֹקבוַׁ יַׁ ִני לְּ ן שֵּ ל בֵּ חֵּ ת רָּ חַׁ ה ִשפְּ הָּ ֶלד ִבלְּ ּתֵּ ר עֹוד וַׁ ל { ח}: הַׁ חֵּ ּתֹאֶמר רָּ וַׁ
ִלי ּתָּ פְּ מֹו נַׁ א שְּ רָּ ִּתקְּ ִּתי וַׁ ֹכלְּ ם יָּ ִּתי ִעם ֲאֹחִתי גַׁ לְּ ּתַׁ י ֱאֹלִהים ִנפְּ ּתּולֵּ פְּ  . נַׁ

י'מה זה בדיוק הלשון  ּתּולֵּ פְּ  '?נַׁ
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 . י"כך מביא רש: ברוך שאמר 

( במדבר יט טו)במחברת  מנחם בן סרוק פרשו .נפתולי אלהים – י"אומר רש
 ...מאת המקום נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים, חבורים, צמיד פתיל

  .נתחברתי' חיבור הק. נפתולי אלהים נפתלתי – ם"רשבאומר ה

 !ה דין"רחל אמנו מבקשת מהקב אם כן

ולמה דרשה רחל  –בספר ירמיה ושואל שאלה נפלאה  "ישמח משה" -ה בא
ה שהעולם לא "והרי בבריאת העולם ראה הקב, אמנו לנהוג בה במידת הדין

 !?יעמוד במידת הדין וצירף לו את מידת הרחמים

ֶליהָּ ֱאֹלִהים { כב, ל}' נאמר בפס, נוסף  דבר ע אֵּ מַׁ ִישְּ ל וַׁ חֵּ ֹכר ֱאֹלִהים ֶאת רָּ ִיזְּ וַׁ
ּה מָּ חְּ ח ֶאת רַׁ ּתַׁ ִיפְּ שהיא ביקשה , משמע –! נאמר כאן' אלקים'פעמיים  – וַׁ

 !ה"וכך עשה עמה הקב –להתעבר בדין 
ושהיתה , זכר לה שמסרה סימניה לאחותה .ויזכר אלהים את רחל – י"אומר רש

ואף , מצרה שלא תעלה בגורלו של עשו שמא יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים
ה ''קרובות דר)הוא שיסד הפיט . עשו הרשע כך עלה בלבו כששמע שאין לה בנים

 .תה לו ונתבהלהצבה לקח, האדמון כבט שלא חלה( שחרית
ל  – {אות ד, פרשה עג, בראשית רבה}אומר המדרש  חֵּ ֹכר ֱאֹלִהים ֶאת רָּ ִיזְּ וַׁ

ּה, (כב, בראשית ל) ר לָּ כַׁ ה זָּ ִכירָּ ה זְּ ּה, מַׁ ֲאחֹותָּ ּה לַׁ תָּ ִתיקָּ ִנין לֹו , שְּ יּו נֹותְּ ה ֶשהָּ עָּ שָּ בְּ
שֹוֶתֶקת ת וְּ עַׁ ה יֹודַׁ תָּ יְּ ה הָּ אָּ ֹכר ֱאֹלִהים ֶאת רָּ . ֶאת לֵּ ִיזְּ לוַׁ ה , חֵּ ִניסָּ ן ֶשִהכְּ ִדין נֹותֵּ הַׁ וְּ

ּה יתָּ בֵּ ּה לְּ תָּ רָּ  .צָּ
רּוְך הּוא – {אות ט, ויצא}אומר התנחומא  דֹוש בָּ קָּ ר הַׁ מַׁ ֶדֶקת , אָּ צַׁ א הַׁ הֵּ י ּתְּ תַׁ ד מָּ עַׁ

ֶעֶרת טַׁ זֹו ִמצְּ ד ,הַׁ קֵּ ִדין הּוא ֶשִּתפָּ חֹות, בַׁ פָּ שְּ ת ִמן הַׁ חַׁ אַׁ א כְּ הֵּ ֹכר ֱאֹלִהים , לֹא תְּ ִיזְּ ִמיָּד וַׁ
ל חֵּ  .ֶאת רָּ

 ?ולמה –הדברים האלה פשוטים , לכאורה
' וכל א, שהאבות הקדושים היו חיבור של דין ורחמים, אומר הזוהר הקדוש

שנאמר , דין –שרה אמנו . חסד –אברהם אבינו ; מהם נשא את ההיפך ממנו
נָּּה{ י, בראשית כא} ֶאת בְּ זֹאת וְּ ה הַׁ מָּ אָּ ש הָּ רֵּ מדת  –גבורה  –מחסד ודין נולד . גָּ

הוא לוקח  לאשה את , אם יצחק אבינו הוא מדת הדין; יצחק אבינו –הדין 
ּתֶ { יד, כד}שנאמר , חסד –רבקה  ֶאשְּ ְך וְּ דֵּ א כַׁ ִטי נָּ ֶליהָּ הַׁ ר אֵּ ֲערָּ ֲאֶשר ֹאמַׁ נַׁ יָּה הַׁ הָּ ה וְּ

ִשיתָּ  ע ִכי עָּ דַׁ ּה אֵּ ק ּובָּ חָּ ִיצְּ ָך לְּ דְּ בְּ עַׁ ּתָּ לְּ חְּ ּה ֹהכַׁ ֶקה ֹאתָּ שְּ ֶליָך אַׁ מַׁ ם גְּ גַׁ ה וְּ תֵּ ה שְּ רָּ מְּ אָּ וְּ
מי לקח  –שזה שילוב של דין ורחמים , תפארת? מה יצא מהם; ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני

 ?מה
ואילו עשו , חסד –' מסטרא דימינא'שיעקב אבינו נקרא , אומר הזוהר הקדוש

כי הוא מדת , ולכן רצה יצחק לברך את עשו. דין –' מסטרא דשמאלא'רא נק
 ! 9הדין כמוהו

הוא קנה איתה ביחד גם את מדת , אבל ברגע שקנה יעקב מעשו את הבכורה
; ולכן הוא חייב לקחת שתי נשים, הוא נהיה גם דין וגם רחמים, ואם ככה, הדין

 ? והראיה –דת הדין ורחל אמנו שייכת למ, 10לאה אמנו שייכת למדת החסד
אחזה במידת השתיקה ולכן כל צאצאיה היו , ל"אומרים חז, רחל אמנו

לא  –את דבר המלוכה , שאול! ושתק –בנימין ידע בדבר המכירה ; שתקנים
ּה{ כ, אסתר ב} –אסתר ! הגיד ּתָּ דְּ ֶגֶדת מֹולַׁ ר מַׁ ּתֵּ ין ֶאסְּ אם רחל אוחזת במדת . אֵּ

 עלה כך !שתוק' –מאותה מדה של  היא שייכת לרבי עקיבא שהוא, השתיקה
עם לאה כדי  –ולכן התחתן יעקב עם שתי נשים . מדת הדין –' לפני במחשבה

 . ורחל כדי לכסות את הענין של הדין, לכסות את הענין של החסד

נוכל להבין את תשובתו של יעקב ליצחק כאשר הוא בא , הדברים האלהעל פי 
ֹנִכי "אמר , לקבל את הברכות ִביו אָּ ֹכֶרָךאָּ ו בְּ שָּ  ;"עֵּ

י שיעקב אמר "ונראה לבאר תשובתו עפ – {בית ישראל} מגיד מקוזניץהאומר 
ואפשר . ש"י אנכי הוא אנכי אבל עשו בכורך ע"ופירש" אנכי עשו בכורך"לאביו 

, כפשוטו כיון שקנה הבכורה נכלל חלק עשו בקרבו ואמר האמת כאשר הוא אנכי
אתה של לאה היתה כיון דאמרו אינשי והנה ידוע כי כל יר. עשו בכורך ממש

אבל מכיון שאמר יעקב אנכי עשו בכורך באמת כי . הגדולה לגדול והקטנה לקטן
וזה שהיתה תשובתה . כ לאה חלקו מן השמים"נכלל עשו עם הבכורה בקרבו א

                                                                 

 

 

9
ולכן כל כולו , ששיער זה דינים', איש שעיר'לכן על עשו נאמר גם : ברוך שאמר 

 בן פורת יוסף , שיערות –היה דינים 
10
 –ל שהיתה יושבת ובוכה עד שנשרו ריסי עיניה "חז שאומרים: ברוך שאמר 

 . חסד –בכי זה רחמים 



נּו"    –   הרב ברוך רוזנבלום שליט"א }נמסר בשנת ה-תשפ"ב)2220 למניינם({.  ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ נּו" או לפי הידברות: ''ֹכחָּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ מּותָּ א" " –– נושא: ''דְּ יֵּצֵּ  שבת פרשת  שבת פרשת  ""וַׁ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לא לטלטלנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו נים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורהבעלו לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

כ אני חלקך וראוי לי להיות "ע'', לא כן צוח לך אביך עשו ואת ענית וכו'נצחת 
 . אשתך
אין ספק שכל דבריו של יעקב אין בהם כי . אנכי עשו בכורך – בחיי רבינוכותב 

ובכורך כלומר ... תתן אמת ליעקב { מיכה ז}וכן הנביא מעיד עליו , אם אמת
כ היו הברכות ראויות "וע, ובשביל הבכורה רצה יצחק לברך את עשו, לבכורה

הראוי והוא מכחו בא לבכורה ולכל , ליעקב במקומו שכבר לקח ממנו הבכורה
 ...לה

הוא קנה ממנו גם את מדת הדין ולכן לאה , היות ויעקב קנה מעשו את הבכורה
 ! היות ודין הולך ביחד עם חסד, שהיא חסד היתה צריכה להיות אשתו

והשאלה  –נמצאנו למדים שרחל אמנו מסמלת את מידת הדין  ,אם כן
 ?למה, שנשאלת היא

ישב ירמיה , חורבן הבית בשעת – {ד"אות כ, פתיחה לאיכה}מספר המדרש 
יָּה; וקונן מְּ ִירְּ רּוְך הּוא לְּ דֹוש בָּ קָּ ר הַׁ מַׁ ִחיִדי , אָּ ן יְּ יָּה לֹו בֵּ ם ֶשהָּ דָּ אָּ יֹום לְּ ֲאִני דֹוֶמה הַׁ

תֹו תֹוְך ֻחפָּ ת בְּ ה ּומֵּ ה לֹו ֻחפָּ שָּ עָּ ִני, וְּ ל בְּ לֹא עַׁ י וְּ לַׁ ב לֹא עָּ אֵּ ָך כְּ ין לְּ אֵּ א , וְּ רָּ ְך ּוקְּ לֵּ
ק חָּ ִיצְּ ם לְּ הָּ רָּ בְּ אַׁ יֶהם לְּ רֵּ ֲעֹקב ּומֶשה ִמִקבְּ יַׁ כֹות, ּולְּ ִעים ִלבְּ ם יֹודְּ יו . ֶשהֵּ נָּ פָּ ר לְּ מַׁ אָּ

בּור ן מֶשה קָּ יכָּ עַׁ הֵּ יִני יֹודֵּ ם אֵּ ל , ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ ְך ֲעֹמד עַׁ רּוְך הּוא לֵּ דֹוש בָּ קָּ ר לֹו הַׁ מַׁ אָּ
ם  רָּ מְּ ם ֶבן עַׁ רָּ מְּ א ֶבן עַׁ רָּ ָך ּוקְּ ם קֹולְּ רֵּ הָּ ן וְּ דֵּ רְּ יַׁ ת הַׁ פַׁ עּום שְּ לָּ ָך ֶשבְּ ה צֹאנְּ אֵּ ֲעֹמד ּורְּ

ִבים ם. אֹויְּ עֹולָּ ֲאבֹות הָּ ר לַׁ מַׁ אָּ ה וְּ לָּ פֵּ כְּ מַׁ ת הַׁ רַׁ עָּ יָּה ִלמְּ מְּ ְך ִירְּ לַׁ דּו ֶשִהִגיעַׁ , ִמיָּד הָּ ִעמְּ
רּוְך הּוא דֹוש בָּ קָּ י הַׁ נֵּ ִשין ִלפְּ קְּ בַׁ ֶּתם ִמתְּ ן ֶשאַׁ מַׁ ה, זְּ מָּ רּו לֹו לָּ מְּ יִני , אָּ ֶהם אֵּ ר לָּ מַׁ אָּ

עַׁ  ינּו זֹאתִמ , יֹודֵּ נֵּ בָּ ה לְּ תָּ יְּ יֶָּמיָך הָּ רּו בְּ א ֶשלֹא יֹאמְּ יָּרֵּ יָּה ִמתְּ י ֶשהָּ נֵּ יָּה . פְּ מְּ ן ִירְּ ִהִניחָּ
י  נֵּ ש ִלפְּ ֻבקָּ ה מְּ ּתָּ ן ֶשאַׁ מַׁ ם ֲעֹמד ִהִגיעַׁ זְּ רָּ מְּ ם ֶבן עַׁ רָּ מְּ א ֶבן עַׁ רָּ קָּ ן וְּ דֵּ רְּ יַׁ ת הַׁ פַׁ ל שְּ ד עַׁ מַׁ עָּ וְּ

רּוְך הּוא דֹוש בָּ קָּ י. הַׁ ה הַׁ ר לֹו מָּ מַׁ רּוְך אָּ דֹוש בָּ קָּ י הַׁ נֵּ ש ִלפְּ ֻבקָּ ִים ֶשֲאִני מְּ ֹום ִמיֹומַׁ
עַׁ , הּוא יִני יֹודֵּ יָּה אֵּ מְּ ר לֹו ִירְּ מַׁ ת. אָּ רֵּ שָּ י הַׁ ֲאכֵּ לְּ ֶצל מַׁ ְך אֵּ לַׁ הָּ יָּה , ִהִניחֹו מֶשה וְּ ֶשהָּ

ה ן ּתֹורָּ ּתַׁ ת מַׁ עַׁ ן ִמשְּ ִכיר אֹותָּ ּתֶ , מַׁ לּום אַׁ יֹוִנים כְּ י ֶעלְּ תֵּ רְּ שָּ ֶהם מְּ ר לָּ מַׁ ִעים אָּ ם יֹודְּ
רּוְך הּוא דֹוש בָּ קָּ י הַׁ נֵּ ש ִלפְּ קֵּ בַׁ ה ֲאִני ִמתְּ י מָּ נֵּ עַׁ , ִמפְּ ה יֹודֵּ ּתָּ ם ִאי אַׁ רָּ מְּ רּו לֹו ֶבן עַׁ מְּ אָּ

לּו ל גָּ אֵּ רָּ ִישְּ ב וְּ רֵּ ש חָּ דָּ ִמקְּ ית הַׁ ם, ֶשבֵּ עֹולָּ ֲאבֹות הָּ ד ֶשִהִגיעַׁ לַׁ ק ּובֹוֶכה עַׁ יָּה צֹועֵּ הָּ  ... וְּ
ח ִמיָּד תַׁ ם פָּ הָּ רָּ בְּ י אַׁ נֵּ דֹוש ִלפְּ קָּ רּוְך הַׁ ר הּוא בָּ מַׁ אָּ ם ֶשל ִרבֹונֹו וְּ ה עֹולָּ אָּ מֵּ ה לְּ נָּ ּתָּ  שָּ תַׁ  נָּ

ן ִלי ד, בֵּ מַׁ ֶשעָּ ל ּוכְּ ּתֹו עַׁ עְּ יָּה דַׁ הָּ חּור וְּ לִשים ֶבן בָּ ע שְּ ֶשבַׁ ִנים וָּ ּתָּ  שָּ רְּ מַׁ הּו ִלי אָּ ֲעלֵּ  הַׁ
ה י עֹולָּ נַׁ פָּ יִתי, לְּ ֲעשֵּ נַׁ יו וְּ לָּ ִרי עָּ זָּ כְּ אַׁ לֹא כְּ ִּתיִרחַׁ  וְּ יו מְּ לָּ א, עָּ ִמי ֲאִני ֶאלָּ צְּ עַׁ ִּתי בְּ תְּ פַׁ  כָּ
לֹא, אֹותֹו ֹכר וְּ לֹא זֹאת ִלי ִתזְּ ם וְּ חֵּ רַׁ ל תְּ י עַׁ נַׁ ח. ה"ולא ענה לו הקב – בָּ תַׁ ק פָּ חָּ  ִיצְּ
ר מַׁ אָּ ם ֶשל ִרבֹונֹו וְּ ר, עֹולָּ מַׁ ֶשאָּ א ִלי כְּ בָּ ֶאה ֱאֹלִקים(: ח, כב בראשית) אַׁ ה לֹו ִירְּ ֹשֶ  הַׁ
ה ֹעלָּ נִ  לְּ ִּתי לֹא, יבְּ בְּ ל ִעכַׁ ֶריָך עַׁ בָּ ִּתי דְּ דְּ ֶנֱעקַׁ צֹון וְּ ל ִלִבי ִברְּ י עַׁ בֵּ חַׁ  גַׁ בֵּ ִמזְּ ִּתי הַׁ טְּ שַׁ  ֶאת ּופָּ
אִרי ּוָּ ת צַׁ חַׁ ִכין ּתַׁ סַׁ לֹא, הַׁ ֹכר וְּ לֹא זֹאת ִלי ִתזְּ ם וְּ חֵּ רַׁ ל תְּ י עַׁ נַׁ . ה"ולא ענה לו הקב – בָּ

ח תַׁ ֲעֹקב פָּ ר יַׁ מַׁ אָּ ם ֶשל ִרבֹונֹו וְּ ֹ , עֹולָּ ִרים אל ה ֶעשְּ נָּ ִּתי שָּ דְּ מַׁ ית עָּ בֵּ ן בְּ בָּ אִתי, לָּ ֶשיָּצָּ  ּוכְּ
יתֹו ע ִמבֵּ גַׁ ו ִבי פָּ שָּ ע עֵּ שָּ רָּ ש הָּ ֲהֹרג ּוִבקֵּ י ֶאת לַׁ נַׁ ִּתי בָּ רְּ סַׁ ִמי ּומָּ צְּ ה עַׁ ִמיתָּ יֶהם לְּ , ֲעלֵּ
ו שָּ כְּ עַׁ רּו וְּ סְּ יַׁד ִנמְּ יֶהם בְּ בֵּ צֹאן אֹויְּ ה כַׁ חָּ ִטבְּ ר, לְּ חַׁ אַׁ ִּתים לְּ לְּ רֹוִחיםכְּ  ֶשִגדַׁ  ֶשל ֶאפְּ

גֹוִלים נְּ רְּ ִּתי ּתַׁ לְּ בַׁ סָּ יֶהם וְּ ר ֲעלֵּ עַׁ ִנים ִגדּול צַׁ י ֹרב ִכי, בָּ ִייִתי יָּמַׁ ר הָּ עַׁ צַׁ דֹול בְּ ם גָּ ֲעבּורָּ , בַׁ
ה ּתָּ עַׁ ֹכר לֹא וְּ ם זֹאת ִלי ִתזְּ חֵּ רַׁ ל לְּ י  עַׁ נַׁ ח. ה"ולא ענה לו הקב –בָּ תַׁ ר מֶשה פָּ מַׁ אָּ  וְּ
ם ֶשל ִרבֹונֹו ן הרֹועֶ  לֹא, עֹולָּ ִייִתי ֶנֱאמָּ ל הָּ ל עַׁ אֵּ רָּ ִעים ִישְּ בָּ רְּ ה אַׁ נָּ ִּתי שָּ צְּ רַׁ יֶהם וְּ נֵּ  ִלפְּ
סּוס ר כְּ בָּ ִמדְּ ֶשִהִגיעַׁ  ,בַׁ ן ּוכְּ מַׁ סּו זְּ נְּ ֶרץ ֶשִיכָּ אָּ ּתָּ  לָּ רְּ זַׁ י גָּ לַׁ ר עָּ בָּ ִמדְּ לּו בַׁ י ִיפְּ מֹותַׁ צְּ ו, עַׁ שָּ כְּ עַׁ  וְּ
לּו ּתָּ  ֶשגָּ חְּ לַׁ ֹפד ִלי שָּ כֹות ִלסְּ ִלבְּ יהֶ  וְּ ּה ...ה"ולא ענה לו הקב – םֲעלֵּ אֹותָּ ה בְּ עָּ ה שָּ צָּ פְּ  קָּ
ל חֵּ נּו רָּ י ִאמֵּ נֵּ דֹוש ִלפְּ קָּ רּוְך הַׁ ה 11הּוא בָּ רָּ מְּ אָּ ם ֶשל ִרבֹונֹו וְּ לּוי, עֹולָּ ֶניָך גָּ פָּ ֲעֹקב לְּ  ֶשיַׁ

ָך דְּ בְּ ִני עַׁ בַׁ ה ֲאהָּ ֲהבָּ ה אַׁ רָּ תֵּ ד יְּ בַׁ עָּ ִביִלי וְּ א ִבשְּ בָּ אַׁ ע לְּ ִנים ֶשבַׁ ֶשִהשְּ , שָּ ן ִלימּוּוכְּ  אֹותָּ
ע ִנים ֶשבַׁ ִהִגיעַׁ  שָּ ן וְּ מַׁ י זְּ ִלי ִנֹשּואַׁ עְּ בַׁ ץ, לְּ ִבי יָּעַׁ ִני אָּ ִליפֵּ חְּ הַׁ ִלי לְּ עְּ בַׁ ִביל לְּ  ֲאחֹוִתי ִבשְּ

ה שָּ ֻהקְּ י וְּ לַׁ ר עָּ בָּ דָּ ד הַׁ ֹאד עַׁ ה ִכי מְּ עָּ ה ִלי נֹודְּ צָּ עֵּ ִּתי, הָּ עְּ הֹודַׁ ִלי וְּ עְּ בַׁ ִּתי לְּ רְּ סַׁ ן לֹו ּומָּ  ִסימָּ
ִכיר ינִ  ֶשיַׁ ין יבֵּ י ֲאחֹוִתי ּובֵּ דֵּ ל ֶשלֹא כְּ ִבי יּוכַׁ ִני אָּ ֲחִליפֵּ הַׁ ר, לְּ חַׁ אַׁ ן ּולְּ ִּתי כֵּ מְּ ִמי ִנחַׁ צְּ עַׁ  בְּ

ִּתי לְּ בַׁ סָּ ִתי ֶאת וְּ ֲאוָּ ִּתי ּתַׁ מְּ ִרחַׁ ל וְּ א ֶשלֹא ֲאחֹוִתי עַׁ צֵּ ה תֵּ פָּ ֶחרְּ ֶעֶרב, לְּ לָּ פּו וְּ  ֲאחֹוִתי ִחלְּ
ִלי עְּ בַׁ ִביִלי לְּ ִּתי, ִבשְּ רְּ סַׁ ֲאחֹוִתי ּומָּ ִנין לכָּ  לַׁ ִסימָּ ִּתי הַׁ רְּ סַׁ ִלי ֶשמָּ עְּ בַׁ י, לְּ דֵּ א כְּ הֵּ בּור ֶשיְּ  סָּ
ל ֶשִהיא חֵּ לֹא. רָּ א עֹוד וְּ ִּתי ֶאלָּ סְּ נַׁ ת ֶשִנכְּ חַׁ ה ּתַׁ ִמטָּ יָּה הַׁ ב ֶשהָּ יָּה ֲאחֹוִתי ִעם שֹוכֵּ הָּ  וְּ
ר בֵּ דַׁ ּה מְּ ִהיא ִעמָּ ֲאִני שֹוֶתֶקת וְּ ּתּו וַׁ ִשיבַׁ ל מְּ ל עַׁ ר כָּ בָּ ר דָּ בָּ דָּ י, וְּ דֵּ ִכיר ֶשלֹא כְּ קֹול יַׁ  לְּ

ִּתי ֲאחֹוִתי לְּ מַׁ גָּ ּה ֶחֶסד וְּ לֹא, ִעמָּ אִתי וְּ ּה ִקנֵּ לֹא בָּ אִתיהָּ  וְּ ה הֹוצֵּ פָּ ֶחרְּ ה. לְּ  ֶשֲאִני ֲאִני ּומָּ
ר שָּ ם בָּ דָּ ר וָּ פָּ ֶפר עָּ אֵּ אִתי לֹא וָּ ה ִקנֵּ רָּ צָּ לֹא ֶשִלי לַׁ אִתיהָּ  וְּ ה הֹוצֵּ בּושָּ ה לְּ פָּ ֶחרְּ ה, ּולְּ ּתָּ אַׁ  וְּ
י ֶמֶלְך יָּםוְּ  חַׁ ן, קַׁ ֲחמָּ י, רַׁ נֵּ ה ִמפְּ אתָּ  מָּ ת ִקנֵּ ֲעבֹודַׁ ִבים לַׁ ין כֹוכָּ ּה ֶשאֵּ ש בָּ מָּ יתָּ , מַׁ לֵּ ִהגְּ  וְּ
י נַׁ גּו בָּ ֶנֶהרְּ ֶחֶרב וְּ שּו בַׁ עָּ ִבים וְּ ם אֹויְּ ם בָּ צֹונָּ ד. ִכרְּ לּו ִמיָּ גְּ לְּ גַׁ יו ִנתְּ ֲחמָּ דֹוש ֶשל רַׁ קָּ רּוְך הַׁ  בָּ

ר הּוא מַׁ אָּ ְך, וְּ ִבילֵּ ל ִבשְּ חֵּ ֲחִזיר ֲאִני רָּ ל ֶאת מַׁ אֵּ רָּ ן ִישְּ קֹומָּ א, ִלמְּ ִתיב הּוא ֲהדָּ  ִדכְּ
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היות והיא הרביעית ! ?ולמה היא קפצה לפני כיסא הכבוד: ברוך שאמר 

 !במרכבה

ר ֹכה(: יד, לא ירמיה) מַׁ ה קֹול' ה אָּ מָּ רָּ ע בְּ מָּ ִהי ִנשְּ ִכי נְּ רּוִרים בְּ מְּ ל תַׁ חֵּ ה רָּ כָּ בַׁ ל מְּ  עַׁ
ֶניהָּ  ה בָּ ֲאנָּ ם מֵּ חֵּ ִהנָּ ל לְּ ֶניהָּ  עַׁ יֶננּו ִכי בָּ  ...אֵּ

ה את "יד להביא הקבעת, אם כן בזכות מסירת הסימנים של רחל לאחותה
ואחינו , בכל יום אנחנו מזכירים את מעשה העקידה! והדבר תמוה –הגאולה 

לעומת הסימנים שאפילו פעם אחת  –! התימנים מאזכרים אותה פעמיים ביום
ובמידה  –! היא לא רוצה רחמים! כי רחל תובעת דין? ולמה –! לא מוזכרים
 !מודדים לו, שאדם מודד

מה שאני , ריבנו של עולם: "אמרה; חל תבעה דיןר, שפתי חכמיםה אומר
מסרה את הסימנים ! ?ומה היא עשתה –!" אתה צריך לעשות לי –עשיתי 

, אמרה רחל, "אז אם לי אין ילדים" –! כדי שעשו לא יקח אותה, לאחותה לאה
לכן אם אני דאגתי שהיא לא תיפול בידיו ! התוצאה כעת תהיה שעשו יקח אותי"

אם יהיו לה ! ?ואיך הוא ידאג לה –!" לי שלא אפול בידיו תדאג גם, של עשו
 ! זה לא יקרה –ילדים 

יעקב אבינו נצטוה ללכת . וכך גם יצחק אבינו –אברהם אבינו נצטוה על עקידה 
ְך" ה מבטיח לו"לחרן והקב לֵּ ֹכל ֲאֶשר ּתֵּ ִּתיָך בְּ רְּ מַׁ משה רבינו נצטוה ללכת ". ּושְּ

לא ' אף א –! אמנו לא נצטוותה על שום דבררחל , לעומתם –לגאול את ישראל 
אמרו לה שלא לתת את , אדרבא –! אמר לה למסור את הסימנים לאחותה

מבלי , לקחה את הסימנים ומסרה אותם לאחותה! ?ומה היא עשתה –הסימנים 
 ! יאמר לה אחדשאף 

לעומת הפעמים שצריך , לנו מושג עד כמה זה קשה לתת לבשר ודם משהו אין
! בחפץ לב( ברוב הפעמים)שאת זה האדם נותן  –ה משהו "ת לקבכביכול לת

. הוא עושה את זה בשמחה גדולה, אדם צריך לתת אלף שקל על אתרוג, לדוגמא
בשום פנים  –' בוץ'אבל אם תאמר לו לתת אלף שקל לשכן שלו שנמצא במצב 

 ;מדברי גמרא במסכת מכות, והראיה לדברים –!" שילך לעבוד" –ואופן לא 
 . משלשין בממון ואין משלשין במכות – {א, מסכת מכות ה}ת הגמרא אומר

כ תפסו "ואח, מה קורה אם שלשה העידו עדות שקר על פלוני שהוא חייב מלקות
ג וזה "ט מלקות ולא י"מאיתם יהיה חייב ל' כל א? מה דינם –אותם ששיקרו 

, קלהם העידו עדות שקר שפלוני חייב מאה אלף ש; "משלשין במכות"שנאמר 
' הם היו צריכים לשלם כל א, לכאורה? מה דינם –והתברר לבסוף שהם שיקרו 

אומרת לנו כאן , אבל בממון –" כאשר זמם כך יעשה לו"מאה אלף שקל כי 
ולמה שלא ישלמו מאה  –אלף שקל  33.33יתן ' אלא כל א, אין הדין כך, הגמרא

 '???כל א
. אין העד משלם כאשר זמםסוף סוף , ויש להקשות – מדרכי נועםאומר הספר 

אלא עיקר , שהרי בממון לא די שהוא מפסיד, שהצער בממון גדול ממכות, ותרצו
זה . מי יחיהאבל , זה לא נורא, מי ימות, כדאמרי אנשי. 12הצער שהשני מקבל

 . אמנם בדרך הלצה אבל אלו הם כוחות נפש האדם
ואפילו , צרתם כל האבות לא יכלו במעשיהם לפעול רחמים על כלל ישראל בעת

בשבילך . רחל אמנו, מי כן יכולה לפעול, מה כן יכול לפעול. לא עקידת יצחק
ולא הוציאה , בשביל שמסרה את הסימנים. אני מחזיר את ישראל למקומן, רחל

 !וזה מכריע את הכף לטובת ישראל, זה גדול יותר מהכל, את אחותה לחרפה

 !!! נתנה לאחותהאבל רחל אמנו  –! ה"הקדושים נתנו לקב האבות

רחל אמנו עשתה  כל . ה זה הרבה יותר קל מאשר לתת לזולת"להקב לתת 
היא רואה את איך אחותה יורשת אותה והיא . שביכלתה כדי לתת לאחותה

ושתשיב את ישראל , כזו מסירות נפש ראויה שתחקק לדורות עולם. שותקת
 . למקומן

ות חד פעמית למשך זמן שהרי בדרך כלל מסירות נפש היא התגבר, יותר עוד
, מעת לעת, היתה מסירות נפש חדשה כל רגע ורגע, כ אצל רחל אמנו"משא. קצר

זוהי , למי שצורתו חקוקה בכסא הכבוד, לראות את אחותה נשואה במקומה
ולכן יש שכר לפעולתך נאום . הכנסתי צרתי לביתי, מסירות נפש של כל רגע ורגע

יעקב , יצחק, על טענותיהם של אברהם טענותיה גברו. ושבו בנים לגבולם' ה
 . ומשה

ל שרחל "ואולי כוונתו על פי שאמרו חז – {א"ס' ירמיה עמ} ישמח משהכותב ה
כי קצר { כ, ישעיה כח}ה "כאשר אמר הקב, ת בעת החורבן"התווכחה עם השי
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רק כדי שהשני לא יקבל , האדם יעדיף לקבל יותר מכות, כלומר: ברוך שאמר 

 ! יותר כסף



נּו"    –   הרב ברוך רוזנבלום שליט"א }נמסר בשנת ה-תשפ"ב)2220 למניינם({.  ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ נּו" או לפי הידברות: ''ֹכחָּ ל ִאמֵּ חֵּ ּה ֶשל רָּ מּותָּ א" " –– נושא: ''דְּ יֵּצֵּ  שבת פרשת  שבת פרשת  ""וַׁ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לא לטלטלנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו נים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורהבעלו לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

כי לא קנאה באחותה וגברה רחמיה שלא לביישה ומסרה לה ... המצע מהשתרע 
ובשבילך אני מחזיר " מנעי קולך מבכי"ה "השיב לה הקבועל זה , הסימנין

כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על { .ה יז"ר}ל "ואמרו חז... לישראל למקומן
ובזה שהעבירה רחל על מדותיה וגברו רחמיה יכולה לעמוד אף נגד , כל פשעיו

 .מדת הדין להמתיקה

, רתי עם מדת הדיןהיינו שנתחב, "נפתולי אלקים נפתלתי"שאמר הכתוב  וזה
גם , על ידי אחותי, נפתלתי עם אחותי, שזכיתי בדין להמתיקו לרחמים וחסדים

על כן זכיתי במדת הדין להפכו , יכולתי לעבור על מדותי ולא לקנאות בה
 . לרחמים וחסד

 :נוכל להבין יסוד אדיר, אם אלה הדברים
א בבחינת שהבית הראשון הוא בבחינת לאה והבית השני הו, 13א"גרכתוב ב

היה מוכרח לקחת , ולכן יעקב אבינו שכל חייו היה מול עיניו בתי המקדש. 14רחל
והאישה השניה . לאה –תהיה כנגד הבית הראשון ' האישה הא –שתי נשים 

 . רחל –תהיה כנגד הבית השני 

, כשיעקב אבינו פוגש את רחל לראשונה –חשבתי לומר , האלההדברים ל פי ע
ִישַׁ "'  נאמר בפס לוַׁ חֵּ רָּ ֲעֹקב לְּ אלא את בית , אין הכוונה שהוא נשק לרחל –" ק יַׁ

 !!!זה בית המקדש –מבחינתו זו לא רחל ! המקדש
חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר  – {ז, ב טו"ביאור על  ספר דה}א "גרכותב ה

מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש ' כה אמר ה"ד הכתוב "הוא ע. לפעולתכם
' מבכה על בניה, 'האחת: והיינו כי שתים עשתה אמנו רחל', גוו" שכר לפעולתך

לכפר על ' כסות דמעה את מזבח ה, וזאת שניה תעשה, כדרך שבכו אבות העולם
חטאי בניה בטענתה ואני לא קנאתי לצרה שלי ומפני מה קנאת לעבודת כוכבים 

 מאנה להנחם על בניה': ל"כדאיתא בפתיחתא דאיכה רבתי וז, 15שאין בה ממש
כה אמר "ז השיב לה "וע, ה איננו אצלם כמו שאמרו בזוהר"ל הקב"ר', כי איננו

י משיח בן "ע –" כי יש שכר לפעולתך", היינו על בניה –" מנעי קולך מבכי' ה
יש "ז "ע, היינו על טענתה שמסרה הסימנים ללאה –" ועיניך מדמעה", יוסף

 .נים לגבולםושבו ב", י משיח בן דוד דקאתי מלאה"ע" תקוה לאחריתך

, ה"פעמיים דמע=  231' ל בגימ"רח, וכותבשער הכוונות בי "רבינו האר בא
ֶדָך "ולכן בשעה שאומרים . ובזכות דמעותיה מתמתקים כל הדינים חַׁ ֶאת יָּ פֹותֵּ

ִביעַׁ  שְּ ל לְּ  ּומַׁ שבזכות ', ויש לכוון בשעת אמירת הפס – ל"רחת "ר –" צֹוןרָּ י חַׁ כָּ
 !הדיניםיתמתקו כל , דמעותיה של רחל

 ?נכנס דוד המלך למרכבה מתי
אמר , שבשעה שהגיע שמעי בן גרא לקראת דוד המלך וקילל אותו 16כתוב בנביא

ל ִכי { שם י}: דוד לֵּ קַׁ ן 'הֹכה יְּ ה כֵּ ִשיתָּ דּועַׁ עָּ ר מַׁ ִוד ּוִמי יֹאמַׁ ל ֶאת דָּ לֵּ ר לֹו קַׁ מַׁ  ;אָּ

ל עכשיו אתה תהיה רג: "ה"באותה שעה אמר הקב, שבט מוסרה כותב
 !במקום רחל, בני יששכרפ ה"ע! ?במקום מי –!" רביעית במרכבה

מי שמקבל עלבונות ! ?מי מקבל מקום במרכבה, על פי זה 17לומר חשבתי
 –" אמר לו שיקלל' ה: "מקללים את דוד המלך והוא מצדו שותק ואומר; ושותק

 !תקבל להיות רגל רביעית במרכבה, אם אתה מקבל את זה ככה

 ;פחד אלוקים – לב לדבר הבא שימו
ח ֶאת { כב, ל}: אומרת התורה ּתַׁ ִיפְּ ֶליהָּ ֱאֹלִהים וַׁ ע אֵּ מַׁ ִישְּ ל וַׁ חֵּ ֹכר ֱאֹלִהים ֶאת רָּ ִיזְּ וַׁ

ּה מָּ חְּ ִתי{ כג}: רַׁ פָּ ף ֱאֹלִהים ֶאת ֶחרְּ סַׁ ּתֹאֶמר אָּ ן וַׁ ֶלד בֵּ ּתֵּ ר וַׁ הַׁ ּתַׁ  ;וַׁ
 !?על איזה חרפה מדובר כאן – נשאלת השאלה

והיו אומרים עלי שאעלה , לחרפה שאני עקרהשהייתי  .חרפתי – י"אומר רש
ומדרש אגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות . לחלקו של עשו הרשע

 . בנך, מי אכל תאנים אלו, בנך, מי שבר כלי זה. משיש לה בן תולה בו, סרחונה
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ִני { יד, ל} –מבקשת רחל מלאה , שראובן מגיע הביתה עם הדודאים בשעה ּתְּ
א ִלי ִמד ְךנָּ נֵּ י בְּ אֵּ שם } –! ?ומה עונה לה לאה –" אולי זה יעזור לי להתעבר" – ּודָּ

ִני{ טו י בְּ אֵּ ם ֶאת דּודָּ ת גַׁ חַׁ קַׁ לָּ ְך ֶאת ִאיִשי וְּ ּתֵּ חְּ ט קַׁ עַׁ מְּ ּה הַׁ ּתֹאֶמר לָּ ומה עושה  – וַׁ
 שותקת ולא אומרת כלום ! ?רחל

לא ואומר דבר פ' תורת אור'ראש ישיבת  –פינחס שיינברג ' ר הגאון בא
 ;מופלא

שלא היה לך להסכים שתהיי את צרתי . עט קחתך את אישיהמ – ספורנואומר ה
 .כאמרו ואשה אל אחותה לא תקח לצרור

אני  –מה פתאום נכנסת לתוך הבית הזה : "אמרה לאה לרחל, פירוש הדבר
שהרי אומרת  –!" ?אז מה פתאום את נכנסת אלינו לבית, התחתנתי עם יעקב

ֹרר{ יח, ויקרא יח' }מותאחרי 'התורה בפרשת  ח ִלצְּ ּה לֹא ִתקָּ ה ֶאל ֲאֹחתָּ ִאשָּ ' וגו וְּ
, אם ראית שאני נכנסתי לבית" –! כדי שלא תהיה אחות צרה לחברתה! ?ולמה –

! שום דבר! ?ומה עושה רחל –! איזה הטחת עלבונות –" ???מה יש לך לחפש כאן
 ! שותקת
שהיו , להים את חרפתיותאמר אסף א – {אות ז, חומת אנך} א"חידכותב ה

, סנהדרין נז}דבן נח בביאה תליא מילתא , אומרים שאני נשאתי באיסור ליעקב
דאין כאן , ועתה נתגלה. ולכך אני עקרה, ויש איסור שתי אחיות באחרונה{, ב

 . איסור שתי אחיות

' תפרו'ואומר שליצני הדור בחרן , א"זיעיצחק קארו ' רל תולדות יצחקה בא
עדה וצילה : היו לו שתי נשים? אתם זוכרים את ֶלֶמך: "אמרו; לרחל אמנו תיק

ומאותה . כדי להעמיד ולדות והשניה ליופי' הא! ?ולמה הוא לקח שתי נשים –
 !"סיבה לקח גם יעקב שתי נשים

בזה הפסוק נבוכו כל המפרשים . אסף אלהים את חרפתי – תולדות יצחקכותב ה
ויקח לו 'ל על פסוק "נשים כאמרם ז ויתכן שבזמן ההוא היה כל איש נושא שתי

אחת לפריה ורביה  –כך היה דרכן של דור המבול ' למך שתי נשים עדה וצלה
וזאת שהיא לתשמיש היו משקין אותה כוס של עקרין כדי , ואחת לתשמיש

הוא . שתעקר ומקשטה ככלה ומאכילה מעדנים וחבירתה נזופה ואבלה כאלמנה
עדה היא של פריה ורביה ". אלמנה לא ייטיברועה עקרה לא תלד ו"שפירש איוב 

צלה היא של . עדה תרגום של פורה; על שם שמגונה עליו ומוסרה ממאכלו
תשמיש על שם שיושבת תמיד בצלו ועל זאת ההקדמה נאמר שכך היו אומרים 

רחל שהיא יפה היא לו לתשמיש ולכן אינה : יעקב יש לו שתי נשים: ליצני הדור
ל עיקרים ולאה שיולדת ואינה יפה היא לו לבנים וזאת יולדת שהשקה לה כוס ש

חרפה גדולה שאם כן היתה כזונה אצלו ועתה שילדה יאמרו הטובים שבהם 
וזה הענין " אסף אלהים את חרפתי"וזהו ' תפח עצמותן של בעלי לשון הרע'

 . חשוב מאד

ִני ֱאֹלִהים{ ו, ל} ולכן נַׁ ל דָּ חֵּ ּתֹאֶמר רָּ לכולם שאין אמת תוכיח ! תדון אותי" – וַׁ
, שם}: אומרת התורה, ה את דבריה"וכששמע הקב –!!!" בדברי הליצנים האלה

ּה{ כב מָּ חְּ ח ֶאת רַׁ ּתַׁ ִיפְּ ֶליהָּ ֱאֹלִהים וַׁ ע אֵּ מַׁ ִישְּ ל וַׁ חֵּ ֹכר ֱאֹלִהים ֶאת רָּ ִיזְּ וכך הפריח  – וַׁ
ובזה הסתיימו להם שנים של עלבונות ועלילות  –! ה את דברי הליצנים"הקב
ִתי" ש"וז! כזב פָּ ף ֱאֹלִהים ֶאת ֶחרְּ סַׁ  ". אָּ

אדם כזה  –ושותק ולא אומר כלום  –אדם ששומע במשך שנים עלבונות וחרפות 
 !זוכה להיות במרכבה
 –! שאומר שרחל אמנו זכתה להיות במרכבה, בני יששכרכעת מובנים דברי ה

! את דוד המלך שגם שמע שקיללו אותו ושתק! ?ואת מי שמו במקומה לאחר מכן
 !"בוא ותיכנס למרכבה שלי! ?שתקת בזמן שקיללו אותך: "ה"אמר לו הקב –

 ?ולמה להחליף את רחל בדוד – נשאלת השאלה
שדוד המלך ממשיך את מידת המלכות , ל"כי כתוב בחז. התשובה פשוטה מאד

 ;של רחל אמנו

ִני { ה, תהלים לט}ביקש דוד המלך , י הקדוש"ארה כותב ת  'ההֹוִדיעֵּ ִקִצי ּוִמדַׁ
ה ִהיא י מַׁ תגלה לי מהו סוד המלכות של רחל אמנו כי אני , ריבנו של עולם" – יָּמַׁ

הוא זה שהחליף את רחל , ממילא –!" רוצה להמשיך את מידת המלכות שלה
 !היות והוא ממשיך את היסוד שלה, במרכבה

עמד על קברה , ל לקבר רחל"ז 'חיים שמואלביץ' רהראשונה שהגיע  בפעם
חיים ' ואני ר –" מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה: "לךה אמר "הקב: "ואמר

 !!!"תמשיכי לבכות ולבכות! אל תפסיקי לבכות: שמואלביץ אומר לך
 

 
רגל הרביעית ה –ויהי רצון שבזכות רחל אמנו 

נזכה כולנו לגאולה השלימה במהרה בימנו , במרכבה
 !!!אמן ואמן


