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שהלך לחרן לקחת לו אשה כפי שציוהו ממעשיו של יעקב אבינו  אתלספר התורה אריכה מ ינופרשתב

תחילת התורה מספרת על נו. בית לבן חמיו ובריחתו ממעד סוף זמן שהותו ב ,אביו ואמו בפרשה הקודמת

ל יעקב בבית לבן ולידת שהותו שחלק נכבד תופס  ,'הסולם'חלום ך והתגלית שנגלה אליו הקב"ה בדרה

    שנלמד מאבי האומהים רבותינו הלכות והנהגות שהתורה רוצה כל פרט ופרט לומדהשבטים. ומ

אמר שרואים מפרשת השבוע כמה צער זצ"ל  יסלזמחה ש' מקלם מרן רסבא הבספר 'דרכי מוסר' מביא ש

והוא נמצא  ,יעקב אבינו בורח מעשו שלא יהרוג אותוהנה  ,היה ליעקב אבינו על חטא בשוגג או באונס

הבטחות גדולות והקב"ה מבטיח לו  "ויחלום והנה סלם מוצב ארצה"ופתאום  ,בשדה ושם אבן מראשותיו

אתננה תה שוכב עליה לך אאשר  ץהאר' -ב' ..ך בכל אשר תלךיתוהנה אנכי עמך ושמר' -א ,ונצורות

 "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך ץרעך כעפר הארזוהיה  ,ולזרעך

ולבסוף מה  .גדולה מאדשמחה שיהיה בכשיעקב קם משנתו היה צריך להיות ות כאלו א"כ אחרי הבטח

מסבירים חז"ל ו "' במקום ואנכי לא ידעתיהיש אכן "מה היתה דאגתו  "ותויקץ יעקב משנ"אנחנו רואים 

ה והצער שישן במקום קדוש כזה השכיח ממנו כל השמחה מהבטחה הגדולה גהדא 'אילו ידעתי לא ישנתי'

 .שעבר עבירה בשוגג או באונס שישן במקום קדוש ונאנח

יעקב אבינו עובד בשביל רחל שבע שנים והוא מעיד על ש לימוד נוסף מציין שם הנה התורה מספרת

מה אנחנו  "יניהייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מע" ,עצמו איך שעבד קשה ובאמונה

 כןשל כו ם,כמה צעקות וקללות שומעי ,ם אחד לא משלם להפועל בעד יום אחד עבודהארגילים לראות 

יכולים לתאר לעצמנו  ,בעד שבע שנים כןשל ומכ ,בעד שנה שלימה כןשל וכ ,דשואו ח ,בעד שבוע עבודה

  .כי אדם בהול על ממונו ,ת הצעקות והקללות אפילו עד כדי שפיכות דמיםא

ומלבד זה היה בזיון גדול ליעקב  ,כ"כ קשה םם אצל יעקב אבינו ע"ה הוא עבד שבע שניומה אנחנו רואי

ויחר "ובכל זאת לא כתוב בתורה  ,לםושהיה לצחוק בעיני כ ,שלבן רימה אותו במקום רחל נתן לו את לאה

בשקט בלי כעס בלי  ?"למה רמיתני" ,אמירה רכה "ויאמר"אלא  "וידבר"לא כתוב אפילו  "אף יעקב בלבן

בא אח"כ הקונה  ,חנות לקנות איזה דבר והחנוני החליף בטעות על דבר אחרלמו שאחד נכנס כ .התרגזות

למה "כך בזה הלשון אמר יעקב אל לבן  .אל החנוני ואומר לו למה החלפת לי הלא בקשתי ממך דבר אחר

 ,הוא ויתר על הבזיון הגדול ,הוא ויתר על אהבתו לרחל ,הוא ויתר על שבע שנים עבודה קשה ?",רמיתני

 כאילו עובד עבודה זרה. שלא יבוא לידי כעס שזהכדי וכל זה 

' עד כמה שיכול האדם להקטין את הנסיון ולקרב העוד אמר כי מפרשת השבוע רואים יסוד בעבודת 

וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו ויאמר להן "כתוב  .השכל צריך לעשות את זה להדבר א

כריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל וכו' ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו הלא נ

וקשה למה היו צריכין להאריך את כל  ".ר אלקים אליך עשהמאכל את כספנו וגו' ועתה כל אשר אגם 

שהאדם צריך להקטין  רך,דמכאן רואים  "כל אשר אמר לך אלקים עשה"הדברים היה להן לומר העיקר 

 .ר אחרי שהשכל ג"כ מסכים לזהכדי שיהיה לו יותר קל לקיים את הדב ,את הנסיון ולקרב הדבר אל השכל

 

ר' חנוך ריגל הי"ו מה ששמע מבעל המעשה, יהודי  בספר 'ופריו מתוק' מובא סיפור מרגש מהסופר הנודע הרה"ח

ידיד קרוב, עסק קטן שאט־אט הלך  עושר אגדי, כיצד הגיע לכך: "לפני עשרות שנים פתחתי עסק עם מארה"ב בעל

 מופלגת.  , אם כי לא בהרווחהשהצליח לפרנס את שתי המשפחות שלנו ,והתרחב לעסק פעיל ומכניס

 שעסק ביבוא מוצרים שעסקנו בשיווק שלהם, התפתחו בינינו לאחר כמה שנים הכרתי יהודי ניצול שואה גלמוד ועשיר

אצלי ואצל השותף השני,  –הוא כבר היה בן בית אצלנו  קשרי מסחר שאט־אט הפכו לקשרי ידידות, ולאחר שנתיים

לנו עצות והוראות היכן למקם את הרהיטים  ובמועדים ובסתם ימי חול. הוא הרגיש כל כך נוח עד שהחל לתת בשבתות

  .וילונות, וזה הלך ונהיה יותר קשהלהיות הו ובאיזה צבע צריכים

 זמני כניסת ויציאת השבת
  חורףשעון 

  ויצא 
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 בטון תקיף וברור: ידידי היקר! שעוד גבול מני רבים נחצה אמרתי עד כאן! ניגשתי אליו ואמרתי לו עד שבאחד הימים

דעות ועצות  ואוהבים אותך, אבל את ההתנהגות שלך ממש לא, וכשאתה אומר אתה יודע שאני ומשפחתי מכבדים

וא היה המום מהשינוי הפתאומי והטיח ה  .תתערב בניהול הבית למארחים שלך זה מאוד לא נעים. מהיום והלאה אל

נעים, מהיום והלאה אל  השותף שלך הרבה יותר מחילה ואיני רוצה להכיר אותך יותר. אצל בי: 'על דיבורים כאלה אין

 .'תדרוך אצלי בעסק, הכל רק דרך השותף

יתי לפגוע אלא רק להגן על להרגיע ולהסביר שלא רצ תקופה של כשנה חלפה, נקטתי כמה פעולות של פיוס בניסיון

איתנה, ולאחר כמה שעות הוא כבר  אבל בסוף הייתה שיחת פיוס ולחיצת יד ,ומשפחתי, זה לקח זמן השלווה שלי

ושמר על הכללים,  ה' השלמנו והוא מוכן לבוא ולהתארח לפי הכללים... הוא אכן בא התקשר לביתנו ואמר שברוך

  .ן ההואאבל באוויר היה עדיין אי נעימות מהעניי

מרגיש צורך שוב לבקש סליחה, ואני גם רוצה,  באחד הביקורים כשליוויתי אותו, לא התאפקתי ואמרתי לו שאני

רק שתדע שבצוואה שלי כתבתי את   ?בטוח שהעניין מאחורינו. גם הוא לא התאפק, ואמר: 'מאחורינו הוספתי, להיות

שמך'. צמרמורת אחזה  דיוק, מאה דולר רשמתי על לעסק המשותף, אלא לשותף. ליתר כל הרכוש לשותף שלך, לא

שליחסים  זה, לא חשבתי עליו מעולם במונחים של צוואה, לא העליתי בדעתי בגופי וגלים של הלם רצו לי במוח זה אחר

עושה חסד של אמת עם יהודי גלמוד שכל משפחתו עלתה  שלנו יש תעריף של תשלום לאחר המוות, הרגשתי שאני

והרהרתי בדבר הצלחתי לשכנע ולנחם את  וללא ציפייה לגמול כל שהוא. אך ככל שחלפו הימיםהמשרפות,  בעשן

   .שמגיע ביושר ובעמל עצמי במעלת הכסף

את חלקי לשותף שכבר הספיק להיות מחותני וסבא  לאחר כמה שנים נפרדתי מהעסק ופניתי לאפיק אחר, מכרתי

והמשכתי לכבד אותו. כשהוזמן אלינו  ר הזקין שמרתילכמה נכדים. את הקשר עם השותף הגלמוד שכב משותף

ולקחתי על עצמי את  היינו מקדימים להביא אותו. בשלב מאוחר יותר נחלשה בריאותו לשבת, כבר בצהרי יום חמישי

יום אחד הוא קורא לי ואומר לי בדמעות:  .רופאים, מאמצים, כספים ועוד ,הטיפול בו שזה אומר התמסרות מתמדת

עותק מצולם'. הוא מגיש  שגיליתי לך את הצוואה ההיא; תדע לך, שהיא שונתה זה מכבר והנה ני כ"כ מצטער'יקירי, א

לו ברגש, את  את תוכנה: 'כל נכסיי שווה בשווה לך ולשותפך'. כמובן שהודיתי לי אותה בידיו תוך שהוא מפרט באוזניי

 '".הלך לעולמו. הלוויה מכובדת וכו לאחר מכן הוא אותו עותק הנחתי באחת המגירות בביתי. שבועיים

מימוש הצוואה. הגעתי, רגע לפני הדיון הבחנתי בקריצת  שבועות נוספים חלפו ואני מקבל הזמנה לבית המשפט לשם

כרבת משמעות. כשעורך הדין הציג את  עורך הדין לשותף שלי, המחותן שלי, קריצה שהתבררה בדיעבד עין בין

אותה צוואה ישנה  הצוואה שהוגשה הייתה -פא בעורקים והפה התייבש באחת שלי ק הצוואה בפני השופט הדם

מעלה  משישה מיליון דולר. בחישוב מהיר הבנתי שהמחותן היקר לא שמזכה אותי במאה דולר ואת שותפי ביותר

שילם ושיש לי מסמך מפליל ביותר במגירת משרדי, ושהוא  ,בקצה דעתו שידידנו הקשיש סיפר לי על הצוואה השנייה

  .אחת לנשל אותי ממנה לעורך הדין כדי שיעלים את דבר הצוואה השנייה, ושניהם עשו יד מספיק

מספר לאיש או אשה את הנוכלות המסעירה, ושאת  החלטתי שדבר ראשון אני מנסה להירגע ולכלכל את צעדיי ולא

אל לחתונת בן משפחה קרוב, לארץ ישר אקבל מאחד מגדולי הדור. שלושה ימים לאחר מכן הייתי בדרכי ההחלטה

אותי, אך הרגשתי שהשאלה  להתייעץ עם הרב וואזנר זצוק"ל. לא הכרתי אותו והוא לא הכיר במטוס החלטתי ללכת

וואזנר כשבמכונית  מהמטוס שמתי פעמיי היישר לבית הרב -גדול הדור, וכך עשיתי  שלי מספיקה בשביל להתייעץ עם

 הרבנית פתחה. באתי מחוץ לארץ להתייעץ עם הרב, אמרתי. היא ,השכורה מחכות לי המזוודות. הקשתי על הדלת

בדריכות לכל מילה לכל ניע ותנועה, סיימתי לספר,  נכנסה פנימה ומיד שבה: 'הרב אמר שתיכנס'. הרב וואזנר הקשיב

ברור יש לך תביעה חזקה, גש  ניו ולאחר אנחה קלה אמר: 'הסיפורארוכה. הרב וואזנר עצם את עי ונשמתי נשימה

בשכונה, בבתי כנסת,  ידעתי מה המשמעות של דין תורה שכזה, הגלים שהוא יחולל     .'לדין תורה

ולפתע  ,פנימה. הודיתי לרב ויצאתי מביתו, התחלתי לרדת במדרגות בקהילה, באנשי העסקים, ועל כולנה בביתנו

עלי כאב רחום ואומר לי: 'אתה יכול ללכת לדין תורה,  נר נפתחת שוב והוא עומד בפתח, מביטהדלת של הרב וואז

  .'בני, על ויתור הקב"ה משלם גם בעולם הזה אבל דע לך

הספקות, ריקוד של החלטה נכונה, ריקוד של עבודת  בחתונה רקדתי כמו שלא רקדתי מעולם, ריקוד של התרת

הדלקתי את האש בכיריים והעברתי אותה  ,לביתי בניו יורק, לקחתי את הצוואה כשחזרתי לאחר כמה ימים .המידות

  .שתיקה, המשך שתיקה מאחוריי, לחשתי לעצמי בסיפוק, ומאותה לחישה גזרתי על עצמי מן העולם. זהו זה, זה
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גש לדרך השנייה, אותם שלושה מיליון דולר אם הייתי ני שנים רבות חלפו, אני לא יודע בכמה הייתי מצליח להגדיל את

ואפילו  -הוויתור, כל עסק שנגעתי בו  ה' בירך אותי בהון של פי שישים ויותר. מאותו יום שהחלטתי על אך בפועל

על שולחני מתוך  זהב, ואני זוכה כיום בסייעתא דשמיא להחזיק את כל יוצאי חלציי הפך למכרה של -הקטן ביותר 

 מתוך שלווה. והמחותן, אנחנו ידידים טובים מאוד, מתפללים באותו ההרחבה, ולאפשר להם להימצא בעולמה של תור

לקברו של אותו יהודי גלמוד. שנינו יודעים שהוא עשה  בית כנסת, שמחים יחד בשמחות משותפות ועולים יחד כל שנה

  .מאותה ירושה מהירושה של אותו אדם, ורק אני יודע שגם אני עשיתי את הוני את הונו

פגשתי מכר שסיפר לי שבמרחק קרוב נמצאת עיירת  .ני פטירת הרב וואזנר יצאתי לנופש באוסטריהשנתיים־שלוש לפ

באדיבותו להצטרף אליו, כמובן שהסכמתי.  בה הרב ואזנר, והוא בדרכו אליו להתברך ממנו, הוא הציע לי קיט ושוהה

מהגאון ורמז לי להצטרף אליו.  ברךצהרים, נכנסנו לבית הכנסת של המלון, ידידי מיד ניגש להת הגענו לשם לקראת

עשרים שנה חלפו מאותה  .מבט נוקב, ולפתע הורה באצבעו שאתקרב אליו גם אני הרב וואזנר נשא את עיניו ונתן בי

רואה ביום מאות  את ביתו של הרב וואזנר, היה ברור לי שהוא לא זוכר אותי, הרב פגישה יחידה ומיוחדת שפקדתי

התכופפתי לעברו והוא רכן לעבר אוזניי   .עשרים, מיליוני אנשים שישים וחמישה, כפולאנשים, כפול שלוש מאות 

 דרשו( -)ופריו מתוק '?על ותרנות משלמים בעולם הזה או לא ,ולחש: 'נו, מה אתה אומר

 

ֲחלֹם ה ַוי ַ ם ְוִהנ ֵּ ָּ יעַ  ְורֹאׁשוֹ  ...ֻסל  ה ַמג ִ ְימָּ מָּ ָּ ה ַהׁש  י ְוִהנ ֵּ וֹ  ְויְֹרִדים עִֹלים יםִק ֱאלֹ  ַמְלֲאכֵּ  :ב 

 ,השמים חיבור עד גיעמ וראשו בארץ מוצב סולם והנה ויחלום )ע"פ כתר יונתן(:מבאר  בתרגום יונתן
, מגורשים והיו עולם אדון של סודות שגילו בגלל, ממחיצותיהם וגורשו לסדום שהלכו מלאכים שני והנה

 לשמי עלו ההוא וביום ,אל בית עד בחסד אותו מלווים והם אביו מבית יעקב שיצא זמן עד והולכים
 :ואומרים עונים .[לקיןסרומא משמי ליווהו. וכן לם דוסלאכי מ]ובספר 'אגרא דכלה' הוסיף לרמוז במילה 'סלם'  .מרום
 בכך ,אותו לראות מתאווים שהייתם הכבוד בכסא קבוע לו אשר שדיוקנו החסיד יעקב רואים אתם
 .עליונים[בורתו צספרים מ"מצב" וזה נרמז במילה ] ע"כ. :בו להסתכל יורדים ה' של קדושים מלאכים שאר

החריב את סדום ולהציל את לוט, ועד המלאכים שנשלחו לשני  ביאר לנו התרגום שהמלאכים שעלו הם
שהרי שנה לפני לידת יצחק שנה.  138נמצא א"כ שהיו המלאכים מגורשים אז היו נדחים לעלות למעלה, 

שנה  14היה כשקיבל הברכות ונטמן  63)בן  77נשלחו לבשר את אברהם, וכשיעקב חלם החלום היה בן 
שנה שיצחק גדול מיעקב והם באו שנה קודם  60לחרן(, ואם נוסיף עד  בבית שם ועבר, ורק אח"כ הלך

 .שנה היו המלאכים מגורשים 138מצא נ
 הכשילום לסדום שהלכו לאותן וגםאריך יותר ואלו דבריו: ה)פר' וירא אות כג( בספר 'ילקוט הראובני' 

, למעלה לעלות יוכלו שלא נענשו ושלשתן ",הזה המקום את אנחנו משחיתים כי" שאמרו בדברים
 שניהם עלו תפלה אותה ובכח ערבית תפלת והתפלל אל לבית הלך שיעקב עד נתעכבו ורפאל גבריאל
 ממונה היה שהוא אוריאל שהוא השלישי והמלאך ".בו ויורדים עולים יםאלק מלאכי והנה" ד"הה למעלה

 לו ניתן לכך ם"רח עולה ל"שאוריא ובשביל, מנוח זמן עד שנתעכב מאד גדול היה ענשו הבשורה על
 היו לא למה גדול סוד לך הנה)אות נו(  עוד כתב בפרשת ויצא      . ע"כ. התולדה בשורת

 שגילו במה וחטאו ללוט שנשתלחו אותן היו אלא, .."אחד אלי ויעף" שאמר כמו מעופפים המלאכים
 להם אין כי דילוג י"ע בסולם לעלות אלא לעופף כח להם נתן ולא "אנחנו משחיתים כי" ואמרו ללוט

 נתקבלו כי א"וי .עדיין נתקבלו לא כי וירדו עדיין לעלות רשאים הם אם לראות תחילה הם ועלו .קפיצה
 )ילקוט הראובני(. ע"כ. ללוותו אחרים מלאכים וירדו

יָרא ֹּאַמר ַוי ִּ ָרא ַמה ַוי  וֹּ ם נ  קוֹּ ה ַהמ ָ ה ..ַהז ֶּ ַער ְוזֶּ ַ ם ש  ָמיִּ ָ  :ַהש  

 למד אתה מכאן, השמים שער וזה( לה א"דר פרקי): מדרשמביא  בחיי בינור :איזה מקום נקרא שער השמים
 של תפלתן לשמוע פתוח הוא השמים ששער, הכבוד כסא לפני מתפלל כאלו בירושלים שהמתפלל

 ע"כ.. והקרבנות התפלות משם לעלות השמים שער הוא כי והכונה. 'השמים שער וזה': שנאמר, ישראל
', שער השמים'לדעת ר' יוסי בן זמרא, באר שבע הוא  :תנאים במדרש הרמב"ן מביא שיש בזה מחלוקת

. לתפלה טוב השמים שער הוא שבע שבאר ידע לכןוכיון שרגלי הסולם היו בבאר שבע ושם הוא ישן, 
 נכנסים שהמלאכים בפתח בשמים נסמך ,המקדש בית כנגד עד מגיע הסולם ראש שהוא שיפועו וסוף

 יוסי רבי על חלק סימון ברבי יהודה ורבי'. יםקאל ביתהוא נקרא ', עליו נצב הנכבד והשם, בו ויוצאים
 במקום רגליו הסולם וראה ,אל בית עד מגיע ושיפועו, המקדש בבית עומד הזה הסולם ואמר זימרא בן



 בס"ד

 

 בית' המקום זה כי ואמר (לוז עיר והיא), זה אל בית כנגד עד מגיע ראשו שהוא ושיפועו בית המקדש,
 לעבוד ראוי מקום אל בית וגם, לתפלה טוב המוריה הר והנה '.השמים שער' הסולם פועושי, 'יםאלק
 . נמצא לשיטת ר' יהודה ברבי סימון 'בית אל' הוא נקרא 'שער השמים'.יםהאלק שם
י ר ַוְיהִּ ֹּקֶּ ה ַבב  נ ֵּ וא ְוהִּ ָאה הִּ  ..לֵּ

 סימנים מסר יעקב :ופרשו ?לאההיתה  לא יושעכ עד וכי (ב"ע יג מגילה) ל"חזשאלו  :לדורות אהבת רחל ללאה
 .הסימנים לה ומסרה עמדה ,אחותי תכלם עכשיו אמרה ,לאה יעקב אתל שמכניסין רחל וכשראתה ,לרחל
המתבאר מדברי חז"ל הללו שרחל ויתרה על נישואיה עם יעקב ומסרה הסימנים ללאה בכדי שלא ע"כ. 

 ה שלבסוף גם היא תנשא ליעקב. "פ שלא ידעתתבייש, אע
", נשים מאהבת לי אהבתך נפלאתה" [(כו א) ב שמואל] אמרנ כשדוד הספיד את יהונתן בן שאול והנה

 לדוד יונתן של האהבה "אלי אהבתך נפלאתה" מפאנו ע"הרמוביאר . הזהספד הוהדברים סתומים מה ה
 הימים שכל יודע שהוא ,דוד בשביל חייו את לסכן נפשו את למסור הולך יונתן הלא ,'פלא' דבר הוא

 זא ,)דהיינו ששאול יהרוג אותו( מלך יהיה לא דוד אם ומאידך ,המלך להיות הזכי לא הוא המלך הוא שדוד
 את ממנו יקח שדוד ,דוד בשביל משאול נפשו את לסכן יונתן הלך כ"ואעפ .אחרי אביווא יהיה מלך ה

 ".אלי אהבתך התנפלא" בפסוק כתוב לכן ,פלא דבר זהו ,המלוכה
המשיך דוד ואמר ש מה וזה ,שורשים צריכה גבוהה כה נפש מסירות של שמידה מפאנו ע"הרמ ואמר

 בא יונתן . הרישלי לסבתא שלך סבתא עשתה כך .שלנו מהסבתות באים אלו מידות כי ",נשים מאהבת"
 ואיפשרה הסימנים לה שמסרה ללאה רחל עשתה וכך .מלאה שנולד מיהודה בא דוד ,מרחל שבא משאול

 ויתרה ,בית של עיקרו הבית עקרת להיות צריכה היתה שרחל במקום כי ונמצא .יעקב עם להינשא הל
 (ל משההא) .אחותה תתבייש שלא רק העיקר אחותה לטובת שבטים ב"הי על וגם הכל על

 ביניהם היה הלא ,יעקב חשבון על למה אבל ללאה הסימנים את לתת רוצה רחל מילא נוספת שאלה כאן יש אבל

 מרן של תלמידו ברים יהושע רבי של הסיפור פ"עשבדרון זצ"ל  שלום' ר ועונה ?אותו שאלה לא היא למה ,הסכם

  .וילדיה לאלמנה 'הסדר' את יערכו ורעייתו שאברך סידר הוא אחת ופעם ,בירושלים גר שהיה איש החזון

 רגלים' קיבל שהאברך מתברר ,הסדר את לערוך הגיע האברך האם לראות יהושע רבי בא הסדר ליל כשהגיע

 נפרד הוא עורך לשולחן והגיע כשסיים ,וילדיה לאלמנה הסדר את ערך ומיד יהושע רבי חיכה לא .הגיע ולא 'קרות

 הוא היה היכן לשאלות שענה לפני .לביתו הגיע אז ורק ,האוכל לאחר ההגדה את לסיים להם ואמר בברכות מהם

 אמרו מאד יפה .היה היכן לספר נאות האפיקומן לאחר ורק ,חצות לפני ההגדה לסיים להספיק כדי כולם את זירז

  .היה כך שהיה ומעשה לעשות צריך שכך איש מהחזון קבלה לי יש להם ענה  ?חשבוננו על למה אבל לו

 בשידוכים לו הולך ולא אותו אוהב שהוא בחור שיש לנו אומר והוא איש החזון אצל שלי חבר עם הייתי אחת פעם

 כשבאו .לתנאים יבוא שהוא ואמר שמח איש החזון .שידוך ונמצא קצת טרחנו ,בעניין לעזור יכולים אנחנו אולי

 לא איש והחזון ,עצמם את הראו זמן לאחר .רב זמן נמשך והעניין ,זקנים זוג אצלו שיושבים ראינו לו לקרוא

 .עולם של ברומו העומדים נייניםבע איש החזון מתעסק אולי ,בחדרו שם מתנהל מה יודע מי חשבו והם ,התייחס

 שעה נמשך העניין וכך ?לקנות אדומים חוטים וכמה ?לקנות מחטים כמה איש החזון את שואל הזקן את ושמעו

  .לתנאים אתם ויצא מעילו את איש החזון לקח ,מהבית ויצאו קמו שהזקנים לאחר .ארוכה

 ,בעולם לבד כשהם מהשואה יצאו הללו הזקנים זוג לכם אומר אבל ,מתפלאים ודאי אתם להם אמר הוא בדרך

 פריטים כמה להתייעצות סידקית של חנות שפתחו לאחר אלי באים הם ולכן ,להם לעזור וצריך אומללים מאד והם

 רק לזקנים לעזור הזאת במצווה אבל ?לי מחכים כולם והלא שואלים ואתם .טוב להם עושה וזה מוצר מכל לקנות

 אני אז ,להם לייעץ יבואו שכולם אפשר אי מה אלא ?חייבים לא התנאים בטקס שמחכים האחרים וכל ,חייב אני

  .הללו הזקנים לזוג לעזור חסד של הזאת במצווה אתי השתתף לי שחיכה ומי ,כולם של שליח כרגע משמש

 שכולכם אפשר אי אלא ,לה ולעזור לאלמנה לבא צריכים הייתם כולכם בעצם ביתו לבני ברים יהושע רבי אמר

 .לי שחיכיתם זה י"ע הזאת במצווה אתכם וזיכיתי כולכם של כשליח זאת עשיתי אני אז ,הפסח בסדר שם תשבו

 במצווה חייבת אני רק האם לבדי לאה בכבוד חייבת אני הייתי האם ליעקב רחל אמרה :זצ"ל שלום' ר מרא זה לפי

 ורדים(עלי  –)לב שלום  !בה חייב יעקב אתה גם לאה את לבייש לא במצווה הזאת

 ,נשר ,כרוב ,אריה :כסא הכבודב חקוקותש דמויות ארבעיש שכתבו המקובלים לא ידעתי:  אנכיו ה'..יש  אכן :יםרמז

שר. אבל נרוב כריה איש ה' במקום הזה" זה ידעתי שיש ג' דמויות אלו  אכןוזהו שאמר יעקב " אבינו. יעקב של ודמותו

 )מהר"ש מאיסטריפולי( " כלומר שדמותי יעקב חקוקה שם 'לא ידעתי'.אנכי"ו


