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  " " ויצאויצאפרשת " פרשת " 

  ðשמע! כולו  –השותק  [ל, כב]. "ור אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים ויפתח את רחמהויזכ"
לך ðאה מן רחל, ובשביל  מובא במדרש לי  ופיהי : "אין  והיה  ביקש יעקב  תðם יל  לה מתðות לרובלח  וששא אותה, 

  תה רחל שותקת". י היללאה ו אותם ðותן ה  הילרחל, ולבן  
יעקב אביðו.   תה מקבלתים היתה מידת השתיקה שלה. במשך שבע שðיי מעלתה הגדולה של רחל הי  מתðות מאת 

ש... ומה עשה לבן הרשע? לקח את המתðות הוא שלח לה מתðות לחגים, לראש השðה, ליום הכיפורים ולראש חוד
לי את המתðות!... שבע שðים הוא מתעמר בי ולא ðותן  במשך  עקב: 'דע לך,  צריכה לומר ליוðתן ללאה. היא הייתה  

  אך היא איðה מספרת על כך אלא שותקת. 
  -  השתיקה אחריה  מעלתבזכות שתיקתה זכתה שבðייה אחזו ב 

, הוא לא גילה לו שאחיו  יוסף הצדיק ðמכר לעבד בידי אחיו, ובמשך כל שבע עשרה השðים שהיה עם אביו במצרים
  תו! מכרו או

מר רבðו  ðה הקטן, שðולד באותו לילה שבו היא ðפטרה, בהיותה בסך הכל בת עשרים ושש (כך א , ב ןכך היה גם בðימי
היו  בחושן  ישפ  בחיי).  השבטים.  כל  כðגד  יקרות  יקרהאבðים  אבן  בðימין.  של  האבן  הייתה                               מאוד,   ה 

ויפהפי  ג הירבגוðית  הביðלאומי  בשם  המוכרת  ðקרא  'ספיס. ,  'מדוע  האבן  אה  רבותיישפה'?  פה  ומרים  יש   –ðו: 
דיבר.לבðימין   לא  הוא  זאת  ובכל  פה  ש  היה  יצא  אתמבðימין  לחפש  אותו  שלח  שאול  של  אביו  המלך.              וðות. אול 

יðו הðביא. הוא הגיע לביתו של שמואל הðביא ברמות. מייד כשבא לשם אמר הוא הלך לברר היכן גר הרואה, דהי
 ח אותו! שמואל מושחהמלך של ישראל, מהר משו של קיש, הוא יהיה  : הðה בא אליך שאול בðהקב"ה לשמואל

א הגיד  מכן מגלה לו היכן האתוðות. הולך שאול, משיב את האתוðות לאביו, ואת דבר המלוכה ל  אותו למלך ולאחר
ה לאביו שהוא ðמשח למלך על ישראל! שתיקה מוחלטת. כשבאו אחר כך להכתיר אותו ליד כולם, א מגל להוא    –לו  

  ו! ילוðות. כה הייתה גדולה צðיעותוהתחבא מאחורי הו לים ו הðה הוא ðחבא אל הכ ו
אחריו באה אסתר המלכה. "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי", היא ממשיכה לקיים 

היה צריך תו. מעðיין לציין כי גם מרדכי היה שתקן, עד שהגיע הרגע שבו  ימðה א ואת ציווי מרדכי כפי שהייתה בא
  סא הכבוד. יעד כעקה שהגיעה  "ויזעק זעקה גדולה ומרה", זלצעוק, ואז 

הכרתי שðי צדיקים בדור שעבר שהיו גדולי עולם, ושðיהם היו  " :  מרוא היה  ראש הישיבה רבי יהודה צדקה זצ"ל  
השתיקה".  במידת  ובעðווה   מיוחדים  בצðיעות  וðוהג  עצמו  את  מסתיר  שהיה  חיים"  ה"חפץ  הוא               יתרה.   הראשון 

ל ðהג  בעהוא  אלכת  שכתב,  הספרים  את  למכור  ברורה'. צמו  ה'משðה  את  כתב  עצמו  שהוא  ידע  לא                           יש 
ארע   פעם  רבðי.  לבוש  פריט  שום  בלי  פשוט  ðראה  היה  גם  הוא  הספרים'...  'מוכר  אותו  מכðים  היו  שðסע אðשים 

יו והגיב בביטול: ע את דברחיים' שמ. ה'חפץ  ור בשבחבעגלה, ותוך כדי ðסיעה הזכיר העגלון את ה'חפץ חיים' ודיב
שי ישראל? הוא גער בו: ויק"... העגלון ðחרד, כיצד מדבר הðוסע שלו? איך הוא פוער את פיו ðגד קדכן צד  "ðו, גם

חיים? החפץ  מיהו  אתה  יודע  וכי  וכמוך"... "שתוק,  כמוðי  ודם  בשר  "הוא  להתחצף:  המשיך  והðוסע   "                          
לאחר מכן הגיע העגלון לשבות בשבת    עגלה באמצע הדרך.וזרק אותו מן ה ל,  לזוהעגלון לא יכול לשאת יותר את הז

מסוי לדרשתו. בעיר  כולם  המתיðו  גדולה  ובהתרגשות  שם,  לדרוש  יבוא  חיים'  ה'חפץ  כי  הודיעו                             מת. 
  כשראה העגלון כי הדרשן הוא לא אחר מאשר הðוסע שאותו זרק מן העגלה, והתעלף במקום.

ות מדיבורים אסורים, והוא עצמו היה סמל מירת הלשון והזהירðיין של שלו את העלעולם כוה'חפץ חיים' הðחיל  
  ודוגמא ליכולת לשתוק, להצðיע עצמו ולא לומר מה שאצל כולם יוצא מיד החוצה. 

י יעקב חיים סופר זצ"ל. הוא היה יושב ולומד האדם השðי שאותו ציין רבי יהודה צדקה, היה ה"כף החיים", רב
"שוש הכðסת  אחבבית  ואף  לדוד",  בðים  אותו.  שמע  לא  ספרים, ד  ולכתוב  לשבת  ðהג  שðה  לארבעים  קרוב          משך 

  עה. ðי והכל בשקט ובצ
צדקה  סיים    –והðה   בעולם? לאחר    –הרב  המדברים'  'ראשי  הם  מי  לב  שים                               פטירתם, 

  ה"משðה ברורה" ו"כף החיים"... אי אפשר לזוז בלעדיהם!
אי אפשר להבין. הוא מביא לך את   . בלי זהיד "משðה ברורה"ח מ פות אתה    –אתה רוצה ללמוד "שולחן ערוך"?  

ל חכמתו דגואור הלכה, ודרך זה אתה למד על  ישל פוסקים וב ים   –הרמ"א, את "ה"מגן אברהם", את ה"חיי אדם" 
  של אותו אדם צðוע שלא דיבר על עצמו מעולם.וגדלותו 

" על  בלום של שמוðה כרכים  שðי כרכים  אור החיים",  ה"כף החיים" הותיר אחריו אוצר  "יורועוד   –ה דעה"  על 
  תי שהוא אחד החשובים והמרכזיים ביותר לעדות המזרח, ועוד ספרים ðוספים. הלכחיבור  

  ות ולהשמיע קולו מסוף העולם ועד סופו! דווקא מי ששותק זוכה לעלות למדרגות עצומ 
בשתיק מיוחדת  שהייתה  אמðו,  שðשמרחל  זה  הוא  קולה  שדווקא  זכתה  בðיה,   ע.תה,  גלות  על  לצעוק  זכתה  היא 

  והיא זו שבוכה עליהם מדי לילה בלילה.  
  על בðיה כי איððו".ðחם י "קול ברמה ðשמע ðהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בðיה מאðה לה

עלון                                            ðא לשמור על קדושת ה 
   אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!
  

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 הי"ו.  בðימין בן מרים הי"ו,  מיכל אפרת חיה בת דיאðה הי"ו,    ציפורה בת תמוהי"ו, מרדכי בן שרה הי"ו,  מרים בת קטיהי"ו,   גיתי בת מוðירה הי"ו, אסðת בת תקווהלרפואת  

 



  יב".... ושבו מארץ אומעה כי יש שכר לפעולתךידיך מיכי ועיðכה אמר ה', מðעי קולך מב" –וקולה ðשמע 
  (דורש ציון).  ע!! לה, ורק לה, הקב"ה שומב"המהק היחידה שקיבלה את רשות הדיבורהיא  –היא שהייתה שותקת 

  ל לבן. כפיות הטובה ש [ל, כח]. "קבה שכרך עלי ואתנהוויאמר נ"
עשיר גדול, באירופה היה יהודי   ימתומסבעיר    כפיות הטובה של לבן כלפי יעקב הייתה ðוראה. כדי לתאר אותה ðקדים וðספר: 

ל הזמן  את  מצא  עיתים  התפשלא  ולקבוע  עשה?  לל  מה  בביתו, ללתורה.  חדר  להם  הקצה  בטלðים,  בתים,  בעלי  עשרה                 קח 
  תקראו תהילים, תלמדו משðיות, ואðי אתן לכם כל חודש משכורת". ואמר להם: "כאן תתפללו שלוש תפילות,

כבר ים" הם "עובדתה! שבי לאחר תקופה, הוא שומע מכיוון החדר שלהם מהומה רבתי. מה קרה? ה"פועלים" החליטו לעשות
  שðה שלמה, ולא קיבלו כל תוספת על משכורתם! טעðתם בפיהם: "יתר העובדים במפעל כן קבלו תוספת"!

ים לי מאוד. בלעדיהם יהיה עלי לסגור את המפעל וכל פרðסתי תרד ðעðה בעל הבית ואמר להם: "הפועלים האחרים אכן ðחוצ
ולהביא עשרה בלאך  הלים... אðי יכול ללכת בכל רגע לשטיאומרים תפללים,  מתל?  והכמה אתם בסך  ם...  לו אתימיון. ואלט

  בטלðים אחרים טובים מכם...
היה תהלים  ספר החז"ל אומרים במדרש, שיעקב אביðו היה קורא בלילות פרקי תהלים.    כמוהו בדיוק התðהג לבן עם יעקב!

  קדשו.בשמים עוד לפðי שדוד המלך ðולד, ודוד המלך כתב אותם ברוח 
המדר  וזה רבה(  שלשון  מעיðי  י"ות  :)בראשית  שðתי  לוי:  מה    –דד  בן  יהושע  רבי  אמר  אומר?  יעקב  המעלות  היה  שיר  ט"ו 

סבא. רב שמואל בר ðחמן אמר: ישראל  –שבתהלים, הדא הוא דכתיב: 'שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לðו יאמר ðא ישראל' 
  ת ישראל', ישראל סבא".לוייושב  תהכל ספר תהלים היה אומר. הדא הוא דכתיב: 'ואתה  קדוש 

לדעת תהלים.  קורא  בכל"  "בסך  שיעקב  טען  הוא  טובה.  כפוי  היה  ללבן  שיעקב  בלבד  זו  לא  לבן,  של  כלום, ו  לו  תרם                      א 
ליעקב   לו,  שיש  מה  כל  שגם  "ימל  ו הכ  –אלא  בðיו:  שאמרו  וכפי  הזה". שלו,  הכבוד  כל  את  עשה  לאביðו                                       ומאשר 

ובין בעוðת החורף, יעקב היה שולח ללבן אלף עיזים,   שבכלהקדוש כתוב    איזו כפיות טובה! בזוהר  חודש, בין בעוðת הקיץ 
  ם"... ם ואלף עגלים, ולבן מתייחס אליו כ"קורא תהליאלף גדיים, אלף כבשי

תיך ארבע עשרה שðה "עבד  כי יחד עם אמירת התהלים הוא עבד אותו בכל כוחו, ביום ובלילה:  אמðם יעקב ðיסה להסביר לו
  . (דורש ציון) "אðך", אבל היחס אליו לא השתðה: "ומאשר לאביðו עשה את כל הכבוד הזהיך ושש שðים בצבשתי בðות

  [לא, א]. כבוד אמיתי וכבוד חסר. " ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה"
זו זהב ואין וו כסף בזו: 'ב)ðחום(  , דכתיבכðין בשם רבי לוי אומר: אין כבוד אלא כסף וזהביאיתא במדרש: "רבי יהושע דס 

לתכוðה   חמדה".קצה  כלי  מכל  מואהג..  כבוד  סותריםון  האלו  המדרש  דברי  הקשה:  זצ"ל  התðא  ילðא  דברי  לכאורה, את   ,
  ד חכמים יðחלו"! ת אבות: "אין כבוד אלא תורה שðאמר 'כבובמסכ

כתוב התð"ך  בכל  כי  תרץ,  ואהוא  ו',  האות  עם  מלא,  בכתיב  "כבוד",  המילה  כתובה יה  היא  ðחום  שבספר  הð"ל  בפסוק  לו 
דורש  בכתיב כך  ועל  "כבד".  מדומה  ה  חסר:  כבוד  רק  שהוא  חסר,  "כבד"  כי  מכזהו    –מדרש  הבא  והזהב. וכבוד  הכסף              ח 

יחסר   כאשר  גכי  ממðו  יחסר  והזהב,  הכסף  "כבוד"ממðו  אבל  הכבוד.  תורה,    ם  אלא  איðו  הזה מלא,  הכבוד  יחסר                 שלא 
  פלאי פלאים.  !מי עולמיםלעול

ב בזמðו  ה"ðודע  ðשיא קהילה, עשיריהודה" סיפר, כי  לפðי החגים לכל חברי הקהגדול, שהי  היה איזשהו  ילה ה מחלק כסף 
לימים התהפך עליו הגלגל והוא    דו ובאים לבקר אותו במעוðו בכל חג.ה, היו ðוהגים לכבכבדיð הðצרכים. כל ראשי הקהילה ו

לðצר כסף  לתרום  באפשרותו  היה  לא  שוב  מðכסיו.  ðכבדי  ירד  פסקו  מכך,  כתוצאה  כבעבר.  מעוכים  את  לפקוד  ðו הקהילה 
עש בעבר.כאשר  שהתעשר,   ו  לאחר  הראשון  בחג  כבתחילה.  לעשרו  שב  הוא  ולימים  בעולם",  שחוזר  הוא                                   "גלגל 

  שבו ðכבדי הקהילה לבקרו. הוא ðכðס לחדר צדדי, והורה לאשתו לומר למשרת, לשרת אותם ולהגיש לפðיהם כיבוד. 
לאחר המתðה ממושכת    בחדר אחר.הוא ðמצא,  התפלאו ושאלו אם בעל הבית ðמצא בבית. השיב המשרת כי אכן  האורחים  
  חת את הכספת הðיידת שלו, ולהðיח אותה לפðי האורחים.קאך הוא הורה למשרת להמשרת לקרוא לבעל הבית, מהם ביקשו 

הבית, לבעל  לקרוא  מהמשרת  וביקשו  האורחים  שבו  ðוספת,  המתðה  להם:   לאחר  ואמר  אורחיו  אל  יצא  הוא                              ואז 
לראו לא באתם  לראת אותי"הן  כספי!  . באתם  לי כסף  כי  ות את  היה  שלא  כל התקופה  לכם, !  םבאתלא    –במשך  שלחתי 

  עם המשרת"... ,הכסף אשר בתוכה   הכספתאפוא, את 
  ! הם לא כבוד שðותר לעולם, הם "כבד" חסר!כבוד אמיתיאיðם  –הוא אשר אמר הגאון מוילðא: כסף וזהב 

  (דורש ציון)  הזה לעולם"!לא יחסר הכבוד אשר כבוד האמיתי הוא התורה, "ה

  בעניין הנישואין 
גדולי החופה.  יום  אודות  הדורות  במשך  וðאמרו  שðכתבו  הדברים  וðוראים  היום,    גדולים  חשיבות  את  הדגישו                               ישראל 

וכתבו רבים כי על החתן והכלה לדאוג לכל צרכי החתוðה מבעוד יום    ,ואת ההכðה הðכוðה שצריכים החתן והכלה להתכוðן ליום זה
שיה  ביום  כדי  פðוי  לבם  ליה  זה  ותפילהגדול  שתשובה  ויש  הולדתו,  .  יום  האדם:  של  בחייו  וחשובים  גדולים  ימים  ג'  שיש                     כתבו 

ויום פטירתו מן העולם. וליום הולדתו ופטיר ך  תו אין האדם יכול להתכוðן כראוי, אבל ליום החופה מגיע הוא מתויום חתוðתו, 
צריך להתכוðן   ולכן  לימים האחרים.לכך כדבעיבחירה,  לתקן את מה שלא התכוðן  ובזה בא  יום  ואמ  ,  עבור החתן  עוד שהוא  רו 

  לין לו כל עווðותיו. וחיום הכיפורים, ומכסליחה ומחילה  
ש  והוסיף  ימות האדם,  ועצום מכל  גדול  הוא  יום החופה  כי  צעירים מאוד,  הרה"ק הר"ן מרופשיץ אמר  לידי  יום זה  שðתðו    חבל 

  שהיה צריך להיðתן האי יומא רבתי בימי הזיקðה של האדם ואז היה יודע היאך לðצלו במלואו. 
אומרים: אðו  חתðים  זו,   בברכת  ברכה  פשר  מה  להבין  ויש  מקדם".  עדן  בגן  יצירך  כשמחך  אהובים  רעים  תשמח                 "שמח 

  וקא כשמחת אדם וחוה, מה הייחוד בשמחה זו? מדוע מברכין את החתן והכלה שתהיה שמחתם ד
ש המפרשים  היאכוהסבירו  הברכה  אחרת,  ,  ווðת  באשה  עיðיו  ðתן  ולא  ספיקות,  ללא  חיקו  באשת  שמח  הראשון  שאדם                שכשם 

ייהם לראות תמיד , כן מאחלים אðו לכל חתן וכלה הבאים בברית הðישואין, שיזכו בחבעולםשהרי חוה אישתו היתה אחת ויחידה  
  . זה את זה כאילו הם יחידים בעולם כולו ועל ידי זה תשכון בביתם כל הימים אהבה ואחוה שלום וריעות 

היו שהסבירו, כל מה שðצרך    ובדרך אחרת  היה לאדם הראשון  עדן  שהוגבל בדבר אחד  מכל  "  –שכשם שבגן                  –עץ הגן...", אלא 
כך גם בðוגע לזיווגו של האדם, שמן השמיים ðקבע לו  ך שמחתו היתה מושלמת, אלא שðכשל. לאכול מעץ הדעת, ואם היה חי כשלא 

מבין.   ושאיðו  שמבין  בחיðות  מיðי  מכל  עבורו,  ביותר  והמתאים  הדברים, כשמתק הטוב  שבטבע  שוðי אלא  בðי אדם  שðי  ם,  שרים 
מע  שוðים  שבהם  והרצוðות  שהטבעים  ואשה  איש  יכ ובפרט  לא  בריאתם,  לרצוð צם  בהתאם  בדיוק  הכל  להיות                                     ,  ם ול 

  . ", וכך תהיה שמחתם שלימהוכפי מה שהורגלו, וצריך לוותר מעט, בבחיðת "מעץ הדעת לא תאכל
 ז"ל, מרת פארי בת מוðירה   לע"ð  ז"ל,מרת מוðירה חזðי בת כורשיד   לע"ð  ז"ל,' ðוריאל חזðי בן מרים ויעקב  זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי ðשמות: ר

ð"עזיזולה בן שרהר'  לע ð"סורה בת כשוור ז"ל, לעðמרת מ ð"דוד בן כורשיד ז"ל, לע ð"ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע ð"ז"ל, יצחק בן ליבה לע ð"ה  לעðð יסן בןð,ז"ל 
 יד ז"ל,  בðימין בן רחל ז"ל, לע"ð משה בן כורש   ד בן שרה ז"ל, לע"ð מרים בת גוהר ז"ל, לע"ð יהודה בן מרים ז"ל, לע"ð עðייט בצלאל בן כשוור  ז"ל, לע"ð דוד חבסוב בן רבקה ז"ל, לע"ðלע"ð דו 

         ð"ה בן אסתר ז"ל, לעðיו ð"ה ז"ל, לעðאברהם בן סולט ð"יחזקאל בן מזל ז"ל, לע ð"פטרי עם ישראל.לעð כל ð"אליהו בן מרים ז"ל, ולע ð"רבקה בת שרה ז"ל, לע ð"לי כהן בת פולין ז"ל, לע  
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