
  .לביתה שפחתה  את    מכðיסה רחל                              

  דן , ילדים שðי  מבלהה  ולדים ð ליעקב                             

  ðותðת ,  האחרון  זה  של על שמו . וðפתלי                          

ðפתולי אלוקים ðפתלתי עם : "רחל טעם                        

 ".אחותי גם יכולתי

אם שפחתה של רחל : ויש להבין. מלשון ַמֲאָבק" ðפתלתי"

מה !". ?אחותי ðפתלתי עם"? לכאן הלא מה עðיין, ילדה

  ???בה' להיאבק'עשתה לאה שצריכים 

מובא שלאחר חורבן ) ד"איכה רבה פתיחה כ(במדרש 

ה מכל אחד מהאבות הקדושים "הבית ביקש הקב

אבל , הם מðסים את כוחם. שימליץ טוב על ישראל

טעðותיהם לא גורמות להחיש ישועה לבðיהם הðאðקים 

: מחץ- היא טועðת טעðת, כאשר מגיעה רחל   .בגלות

הכðסתי את צרתי , שאðי בשר ודם, אðי, ריבוðו של עולם

בורא כל , ואילו אתה, לביתי ולא קיðאתי בה) לאה(

  !?איðך מוכן לוותר לישראל שחטאו לך, עולמים

אðי ", ה ברחמים רבים"ðעðה הקב, "רחל, בשבילך"

  - -  -" מחזיר את ישראל למקומן

כאשר ביקשה רחל : האלשיך הקדוש,  משהמבאר רבðו

, ה שמע לתפילתה"והקב, ה רחמים על בðיה"מהקב

ה עם "ðוכחה רחל לדעת שכל הðיסיון שזימן לה הקב

, כאשר יהיו בðיה בצרה, כדי שלעתיד. היה לטובתה, לאה

  .היא תוכל לעורר עליהם רחמים ולהביא את פדותם

לי ðפתו"אותם : כה אמרה אמðו רחל בלידת ðפתלי

מאבקי הðפש שהיו לי , "ðפתלתי עם אחותי)ש(אלוקים 

גם ", בשעה שמסרתי סימðיי לאחותי ולא קיðאתי בה

 ðועדו לטובתי כדי שאוכל להפיק מהðיסיון הזה -" יכולתי

לא תמיד יש בðו סבלðות תוך כדי ðיסיון       .תועלת

לפעמים גם כשיש  .לזהות את הטוב שהוא מגלם בתוכו

 ראבל כדאי לזכו .הידיעה הזו לא מðחמת אותðו - סבלðות 

הם ðועדו .  שלðוריבוðו של עולם לא צריך את הðיסיוðות

 .אך ורק לטובתðו

  שמשון אליעזר פוקס                            שבת שלום     

  ת"בעזהי    
  
  
  

   גליון                                                           
  ו"תודה יה-אור יוסף חיים' רח ל"ש הרב יוסף חיים זצ"ע "עולי בבל"בית הכנסת 
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הוא רואה את . ðדמיין לעצמיðו אחד שמגיע לתחðת מוðיות

מה אתם : "כל הðהגים יושבים משחקים שש בש ושואל

 אתם - אם אתם שכירים על המוðית של הבוס ? עושים כאן

 פרזיטים לכו  אתם-ואם זו המוðית שלכם!!! גזלðים

  !!!" לעבודה

  ... ספק אם אותו אחד יצא משם חי

 לחרן לבאר המים ורואה את הרועים  אביðו מגיעיעקב

 ואין ואבן גדולה על פי הבארבאפס מעשה עומדים 

היו רמאים ופחדו שמישהו רועי חרן  (אפשרות לקחת מים

מהם ימכור מים לאחרים לכן שמו אבן גדולה שלא יוכלו 

     ...)יםלפתוח רק אם כולם ðמצא

ויאמר הן עוד היום  ...מאין אתםאחי " :שואל אותם יעקב

... השקו הצאן ולכו רעו. לא עת האסף המקðה, גדול

את ללו גויאמרו לא ðוכל עד אשר יאספו כל העדרים ו

 י"מפרש רש    ".האבן מעל פי הבאר והשקיðו הצאן

 לא השלמתם -אם שכירי יום אתם " הוכיח אותם יעקבש

 אף -ואם הבהמות הן שלכם ) ואתם גזלðים(פעולת היום 

אז אתם סתם פרזיטים (על פי כן לא עת האסף המקðה 

 אם כך איך יעקב אביðו אמר להם     !)לכו לעבודתכם

  ?.?בצורה שכזאת והם שתקו

אם אתה : לקח גדול מלמדðו יעקב' אומר הרב מפוðוביז

 רק תגיד לו מילה טובה בהתחלה -רוצה להוכיח בן אדם 

 כשאתה רוצה לומר מוסר .ואחר כך תגיד מה שבא לך

ואז ליבו , בדבר טוב, למישהו קודם כל תפתח באכפתיות

אחי "שאמר להם יעקב  וזה     . יהיה פðוי לשמוע ולקבל

  !! ולכן הסכימו לשמוע את דברי הביקורת"?...מאין אתם

  

 
 

  
 



  
    

          
          
      

    
  

              
    

  
    

    
      

    
    

          
      

  
  
  
  

      
  

    
 

      
    

  
  

    
  
  
  

     
    

    
    

  

  
     
  

    
  
  
  
  

      
    

  
  

 "וב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחרט"

 ברור ללבן שיעקב הוא המובחר ל כךמדוע היה כ, צריך להבין

שבעולם וטוב שישא הוא את רחל משישאðה שום איש אחר 

מה שרימה לבן את יעקב וðתן לו את , ועוד יש להבין  ?בעולם

והרי לאחר מכאן ðתן לו גם את רחל ולא , לאה במקום רחל

שאר על י למה לא ðתðה לו מיד ותצריך להביןו, רה היא בידוðשא

   ...ויח כסף מעוד חתןווגם ממðה יר, כל פðים לאה בידו

, לבן ידע שבðותיו צדקðיות": צמח דוד"ישוב ðאה כתב בספר 

היה מתיירא שבאם תיðשא אחת ,  שלבן היה שורש הרעמכיווןו

תחזירהו למוטב ויהא עוד אדם , מבðותיו לאיזה רשע מן המקום

,  איזה מרשעתהתחתן עםוגם יעקב אביðו אם . בעולםכשר 

לזה אמר . שה כשרה בעולםיבוודאי יחזירה למוטב ותהא עוד א

י שðיכם צדיקים כ, "טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר"

 אם אתן אותה אבל,  צדיק בעולםל ידי זהאתם ולא יתווסף ע

אז יהפכו בעלה ואשתך , שה אחרתישא אלאיש אחר ואתה ת

ולכן . איככה אוכל וראיתי שמרשעים ðעשים צדיקיםו, לצדיקים

שמח לתת את שתי בðותיו ליעקב כדי שידבקו כל צדיקים אהדדי 

גם ,  מובן ðפלאזה לפי. ולא יתערב רשע ביðיהם פן ישוב גם הוא

שגם הם . לפה ובלההילמה ðתן לו עוד את שתי בðותיו הðוספות ז

 תיהפך בסוף" פדן ארם"לא יתחתðו עם עוד שðי אברכים ו

 )ךלהתעדן באהבת( ...לקהילה חרדית

  

ועתה הלוך הלכת כי ðכסף ðכספה לבית אביך למה גðבת את 

 "אלוהי

 –מה הקשר בין געגועיו של יעקב לבית אביו ורצוðו לשוב אליו 

ידוע לי כי אתה הוא זה : "לבן אמר לו כך? לבין גðיבת פסילי לבן

: ואם תשאל מðין לי דבר זה אסביר לך! שגðבת את האלהים שלי

שכאשר הולכים למקום , במשפחתך מקובל מזה כמה דורות

לפðי כמאה , הðה. הרמסוים זוכים הם לקפיצת הדרך ומגיעים מ

הגיע  –ובאותו יום שיצא , שðה הגיע לכאן אליעזר עבד אברהם

אם , מדוע. כשהגעת לכאן קפצה לך הדרך, יעקב, גם אתה. לכאן 

מדוע כעת הðך הולך בקצב ? בדרך חזור לא קופצת לך הדרך, כן

" ?איך קרה הדבר? כך שהיה באפשרותי להשיג אותך, רגיל

 כי כאשר ðמצאים ברשותך", בןהמשיך ל, "התשובה היא"

זו . ה איðו מזכה אותך בקפיצת הדרך"הקב –הפסלים שלי 

ועתה הלוך הלכת כי ðכסף !" "הראיה שגðבת ממðי את הפסלים

 אבל אם אתה כל כך רוצה להגיע לשם, "ðכספת לבית אביך

  )ומתוק האור(                 ! ?"למה גðבת את אלוהי", במהירות

  

054-8566615  

8444774@Gmail.com 

  

  

–----תןðיהו 

 

  

  הלכות חðוכה 

חייב כל אחד ואחד מישראל בהדלקת 

ואף על , ואף ðשים בכלל זה, ðרות חðוכה

פי שמצוות הדלקת ðר חðוכה חשובה 

כל מצות ו, כמצות עשה שהזמן גרמא

מכל , עשה שהזמן גרמא ðשים פטורות

ות הואיל וגם הם היו באותו מקום חייב

ואף יכולות להוציא את בעליהן ובðי . הðס

ומכל מקום אם , ביתן ידי חובת ההדלקה

הבעל ðמצא בביתו בשעת ההדלקה עדיף 

  . שידליק הוא ולא אשתו

אבל בתוך שבעת ימי אבילות חייב 

ורשאי לברך ברכת , בהדלקת ðרות חðוכה

ומכל מקום לא . שהחייðו בלילה הראשון

ליק בלילה הראשון ðרות חðוכה שבבית יד

הכðסת כל זמן שהוא בתוך השðה לאביו 

אבל בשאר הלילות שלא , או לאמו

מברכים שהחייðו רשאי לברך ולהדליק 

  אף בבית הכðסת

מי שלא הדליק לילה אחד אין לו 

ולמחרת , תשלומים בלילה שלאחריו

ידליק כרגיל כמספר הðרות שמדליקים 

הדליק ðרות דהייðו שאם לא , כולם

בלילה הראשון ידליק בלילה השðי שðי 

ðרות בלבד ואיðו יכול להוסיף במספר 

 . הðרות
כיון שעיקר מצות הדלקת הðרות היא 

לפיכך צריך לתת שמן בðר , חצי שעה

ות שידלקו לכל הפחות במשך חצי בכמ

ל ''ואם ðתן שמן פחות מהשיעור הð, שעה

ואיðו , לא יצא ידי חובתו אפילו בדיעבד

יכול להוסיף אחר כך שמן עד כדי 

ðאלא צריך לכבות את , ל''השיעור ה

ואף על פי , הðרות ולחזור להדליקם

מ אין לו לברך על ''מ, שחוזר ומדליק

  .הקלשספק ברכות ל, ההדלקה השðיה

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

        
        

    
  
  
  

      
                                                                      

  
  

  
    

      
  
  
  
  

    
    

    
  

                                                 

  054-8566615 :שלחו את שמכם - בשבתות לישועה שלכםעבורכם תהילים ילדים יאמרו עשרות רוצים לזכות ש

ויאמרו לא ðוכל עד אשר יאספו כל  ...ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקðה ...ויאמר להם יעקב אחי"

 " העדרים

, הן עוד היום גדול, אמר להם. כסבור שרוצים לאסוף המקðה הביתה ולא ירעו עוד, לפי שראה אותם רובצים

מכאן לאדם חשוב : והובא במדרש לקח טוב) י"רש( ..."אם שכירי יום אתם לא שלמתם פעולת היום: כלומר

 –פעם ðסע הגאון מליסא . שהולך למקום אחד ורואה דבר שלא כהוגן שצריך למוðעו ואל יאמר שלום עלי ðפשי

הדבר היה . למקום כלשהו ובדרך התאכסן באכסðיה של יהודי) בעל ðתיבות המשפט(ל "רבי יעקב לוברבוים זצ

כיון . והðה ðכðס לאכסðיה השוחט שבא מן העיר הסמוכה כדי לשחוט אצל הפוðדקאי. בימות החורף והקור היה עז

והוא ביקש כוס , אך השוחט לא אבה בכוס חלב,  חם לשתותשהיה קר לשוחט ביקש הפוðדקאי לתת לו כוס חלב

הכין , לאחר ששתה לשכרה כמה וכמה כוסות. אחר ששתה כוס אחת ביקש עוד אחת וכך לגם כמה כוסות. ש"יי

רבי יעקב שראה את כל מעשיו של … הוא לקח את הסכין והתקרב אל הבהמה לשוחטה. עצמו לשחיטת הבהמה

השוחט שלא הכיר את רבי יעקב כעס על תוכחתו … "כי לשיכור אסור לשחוט! ודעמ: "השוחט קרא אליו בקול

אך בעל ðתיבות המשפט הרגיע אותו והוסיף להוכיחו בðועם ובדברי חידוד וכך אמר לו , ועל התערבותו במעשיו

" ואתא מלאך המות ושחט לשוחט דשחט לתורא"שבהגדה של פסח " חד גדיא"הלא מוצאים אðו ב: בין היתר

ðהלא סוף בהמה לשחיטה, מה חטא השוחט ששחט לתורא? מדוע מלאך המות הרג לשוחט: שאלת השאלהו !

ðודע לאותו , תוך כדי כך. חטאו של השוחט היה בכך ששחט לתורא אחרי ארבע כוסות –הפטיר רבי יעקב  –אלא 

וקיבל , שהשמיע בפðיוחרד מאד לקראתו וביקש מחילתו על דברי העזות , שוחט שהדובר אליו הוא הגאון מליסא

 )מגדולי התורה והחסידות( .צמו להיות מכאן ולהבא ðזהר במעשיועל ע
  

בימי עלומיו שימש . להציל את מה שגזל לבן ממðו, בפרשתיðו למדים על הפעולות שעשה יעקב אביðו בחוכמתו

באותה תקופה ðזדמן פעם סוחר אמיד לסאלי . כרבה של העיר סאלי, ל האור החיים הקדוש"רבðו חיים בן עטר זצ

דיבי הלב שבעיר וביקש להתאכסן הוא פðה לאחד מð, ובערב שבת חיפש מקום לעשות את השבת, בדרך למסעיו

מוכרח אðי לסדר כמה עðיðים עד : המשיך האורח. היתה תשובתו' אשמח לארח אתכם בביתי? איזו שאלה'. אצלו

וביðתיים אבקש ממðו שיואיל בטובו לשאת את , כיצד מגיעים לביתו, ובכן אשמח באם יודיע לי כבודו, בואי אליך

סחב את , הסכים המארח.  להסתובב ברחובות עם כל כך הרבה כסףאיððי רוצה, תרמיל הכסף שלי לביתו

וכצאת השבת הודה למארחו על , את השבת בילה האורח באוירה ðוחה וðעימה. והצðיעו בירכתי הבית, התרמיל

זה עם הכסף שמסרתי . שאלו המארח? איזה תרמיל. שאל האורח בעמדו על פתח הבית? והיכן תרמילי. האירוח

בלית ברירה  .לא ðמסר בידי שום כסף, לא היו דברים מעולם, עðה המארח. עðה האורח, לביתכםבידכם להוביל 

, הקשיב רבðו לטעðות שðי הצדדים .בבית דיðו של רבðו האור החיים הקדוש, הזמין האורח את מארחו לדין תורה

 .עðה האיש, שקר בפיו? מה דעתך על החשד הלזה: ופðה אל המארח

   

                      

  , "אבא שלי נפטר לפני שעתיים             "  

  ואני חייב מחר ", סיפר יהודי לרב               
אם לא אתייצב לחתום על . ל"בבוקר לטוס לחו

   –עסקה שרקמתי במשך שנתיים 

 .אפסיד כמה מיליונים
יקבל על . במקומי' שבעה'שכרתי יהודי שישב "

, "במקומי קדיש עצמו את כל דיני האבלות ויגיד

  .סיים האיש

  תמה הרב , "תדרת יפה כל כך אם כבר הס"

  ".?מה אתה רוצה לשאול", הלםב
  הרב חושב שאני צריך להתקשר " -

  ."..?לנחם אותו -
  

  

, לאחר מכן פðה רבðו לתובע.  לביתיהלוואי ולא הזמðתיו

ושאלו האם יש לו עדים שראו את מסירת התרמיל לידי 

אבל עמדðו תחת העץ , אין לי עדים, עðה האורח? מארחו

מהר , אמרת עץ, אמר לו רבðו. בשעה שðתתי לו את כספי

האורח שהיתה לו ". בית דין"לך ותזמין את העץ ל

חיים הקדוש האמין כי רבðו האור ה, אמוðת צדיקים

ומשום כך ðחפז , עומד לבצע איזה מעשה ðסים עם העץ

ביðתיים פðה רבðו אל המארח . לצאת לכיוון בו עמד העץ

האם כבר , מהי השערתך, ושאל אותו אמור ðא, הðתבע

הן , בהחלט שלא: עðה הðתבע? הגיע האיש למקום העץ

, פיך הכשילך, ðעðה רבðו ואמר. מרחק רב מכאן ועד העץ

איך תדע לשער ,  שלא מסר לך האיש שום כסףלדבריך

בקבלת התרמיל עם , ומיד הודה המארח. את המרחק

עמד תרמילו , ועד שחזר האורח התובע עם העץ, הכסף

 .בחדר הבית דין

 



  
  

  
  
  

  
 







  

  7:30 -שחרית 
  

  16:10 -מנחה ערבית 
  

  שיעורי תורה מידי יום 
  לאחר ערבית 

  

   'ה' ב' יום א
  רב בית הכנסת

  א"שליט יהונתן אמדדיהרב 
  

  'יום ג
  א"שליט שמשון פוקסהרב 

  ' דיום
  א"שליט נאור דרשני הרב

  

   -' יום ה
  א"שליטרפאל עגיב  הרב

  19:00בשעה 
  

יש קונה עולמו בשעה "
  "אחת

 

  "יצחק דודהיכל "בית הכðסת 
  18דוד אלעזר ' רח

   6:30תפילת שחרית 
  16:00 )סמוכות(מðחה וערבית 

  

  שיעורי תורה מידי יום אחרי ערבית
  

  א"שליטשמשון פוקס  הרב -' יום א
  א"שליטאברהם הכהן הגאון  הרב -'יום ב

  א"שליט רפאל עגיב הרב - '  יום ג
  א"שליט   בן יאבו הרב -'יום ד
  א"שליט שלום אטלן   הרב- 'יום ה

  

   
  

  ו"הי' ומשפ  בן רחלמזרחי אסף 
  ו"הי' ומשפ ט'בן ðג שאול סאלם

  ו"הי' ומשפ בן איבון רדוד אש
  ו"הי' ומשפ בן עליזה דוד חיים

  ו"הי' ומשפ בן ðזימה טוביה שרבי

  ו"הי' ומשפ בן אורה אופיר דלל

  

  לרפואה שלימה
  ו"סעיד אשר בן לאה הי
  ו"אורה בת סניורה הי

----------  
לבריאות ברכה והצלחה 

ו " הי ðיסןבן ðקדםרהם אב
 ן  .מ. אווכל משפחת

 

 
  

   "ויקח מאבðי המקום וישם מראשותיו"                                                    

  ). י"רש" (שירא מפðי חיות רעות, עשאן כמין מרזב סביב לראשו – וישם מראשותיו                                                  

    מדוע הðיח יעקב אבðים רק : ל אלו"חז רי בדב ההבðה   על  המפרשים  עמדו  רבות                                                  

  . הרי אם ירא הוא מחיות רעות עליו למצוא מקום מסתור לכל גופו, סביב ראשו                                            

חותðו של משולם האברך בישר לו שתמה התקופה שבה הוא , הגיעה העת שעליה הוסכם בעת שðסגר השידוך

משולם שחסיד . פרðסת ביתו בכוחות עצמומעתה עליו להיות לאיש ולדאוג ל, סמוך על שולחðו יחד עם בðי ביתו

במה : ק רבי יחזקאל מקאזמיר וביקש את עצתו"לכן ðיגש אל הרה, לא רצה לעשות מאומה על דעת עצמו, היה

" ?האם ראית פעם ציפור ביער. "כמו כן ציפה שהרבי יברכו בהצלחה בכל מעשי ידיו. לעסוק ובאיזה אופן לעסוק

כילד ראה פעמים רבות ציפורים בטבע . משולם הðהן בראשו. ן העðייןהפתיע אותו הרבי בשאלה שלא ממי

היאך היא מðסה להיחלץ , מה קורה כאשר הציפור ðקלעת בטעות לתוך ביצה טובעðית. "והתבוðן במעשיהן

על ידי כוח הכðפיים היא , משולם הסביר לרבו שהציפור משקשקת בכðפיה בעוז ובכוח. שאל הרבי" ?ממðה

, המשיך הרבי להתעðיין, "ואם בעת הðפילה. " רגליה הדקות מן הבוץ ולðסוק שוב אל עלמצליחה לðתק את

" ?מה מעשיה אז, כðפיה מתלכלכות אף הן בטיט ובבוץ והן כבדות מן הטיט עד שאין הציפור יכולה לחבוט בהן"

בתðועות הגוף כולו מðסה לזחול על גחוðה ומסתייעת ", הסביר משולם, "הציפור מðיעה את גופה אðה ואðה בכוח"

האם קורה מצב שכל גופה של הציפור ðתון ברפש והיא לא : "דעת הרבי עדיין לא ðחה". כדי להיחלץ מן הטיט

היא : "הוא לא חיכה שהרבי ישאל שוב ועðה מיד. גם כזאת כבר ראה. משולם הðהן לאישור" ?יכולה אפילו לזחול

ק מקאזמיר תהה ושאל את משולם האם "הרה".  לרפשמותירה את ראשה ופיה מחוץ, מרימה את ראשה אל על

שיבואו לסייע לה להיחלץ , היא קוראת בפיה לבעלי כðף אחרים. "הוא יכול לשער מדוע ðוהגת כן הציפור

החיים מחוץ לבית המדרש מכילים : "ðטל הקאזמירער את ידו של משולם בידו והמתיק באוזðיו סוד". ממצוקתה

, אולם אם יהודי התלכלך בטעות. כמובן, הטוב ביותר הוא לא להתקרב לרפש.  רפשהרבה. ביצות טובעðיות ורפש

שהפה . חשוב לשמור מכל משמר שהראש יישאר בחוץ –וגם כאשר הגוף מלוכלך כולו . עליו לðסות להיחלץ מיד

, ðומבאר לפי מעשה זה שאירע עם זק, יץ'ממודז' ישא ברכה'בעל ה, ק מקאזמיר"ðיðו של הרה        ..."יוכל לצעוק

יעקב הולך לישון לראשוðה לאחר שיצא מבית : ב אביðו כלקח עבור צאצאיו לכל הדורותאת מעשיו של יעק

לגוף  –אם הראש יהיה בסדר . לכן הוא עושה פעולה שתשמור את ראשו, רוחðיות'  רעותחיות'הוא ירא מ. המדרש

לצד , התורה והתפילה של יהודי. משðהמצבו של הגוף כבר לא  –אם חלילה הראש ייפגע רוחðית . כולו יש תקווה

ðמצא לעיתים במצב לא ' גוף'גם כאשר ה, הם ערובת ההצלה שלו בכל מצב ובכל אופן, טהרת מחשבותיו והגיוðו

לזעוק לעזרה באמצעות לימוד תורה , יישאר בחוץ' ראש'יש לעשות מאמצים עילאיים שה, טוב מבחיðה רוחðית

 )חשבה תחילהבמ. (ותפילה ולזכות לסייעתא דשמיא

 

  054-8566615 :שלחו את שמכם - בשבתות לישועה שלכםילדים יאמרו עבורכם תהילים עשרות רוצים לזכות ש

  ר בפרשת שבוע שיעו
  א"שליטשמשון פוקס מהרב 

  כל יום חמישי 
  מיד לאחר מðחה

ðרס "בביכðאור אב  
   יהוד קרית הסביוðים משה דיין' רח

  16:10 בשעה  - מðחה 


