
      

עלון פרשת ויצא

ֵׁשם ה' ַעל ֶהָהִרים

ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה )כח, טז(
ַרִּבי מֶֹׁשה ְסַחֵייק ְׁשִליָט"א ִמֶּנֶאְמֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ָמָרן ַהְגְרִאי"ל ְׁשֵטְייְנַמן ַזַצ"ל, 

ִסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ַהַּמְדִהים ַהָּבא:
ִּבְׁשַנת תש"ס ָטֲענּו ֲאָנִׁשים, ֶׁשֶּבָהִרים ִמָּסִביב ִלירּוָׁשַלִים ְלַיד ַהִּיּׁשּוב ֵּבית ֵאל, 
ַקֶּיֶמת ּתֹוַפַעת ֶטַבע ְנִדיָרה ַעד ְמאֹד. ֵיׁש ָׁשם ַׁשְרֶׁשֶרת ֶׁשל ָהִרים ִעם ָואִדּיֹות 
ו'- ה',  י'- ה'-  ָהאֹוִתּיֹות  ְּבצּוַרת  ֵהן  ַהָּואִדּיֹות  ּוִפּתּוֵלי  ִמְּסִביָבם,  ּוְתָעלֹות 

ְּדַהְינּו ֶׁשָּכל ָואִדי יֹוֵצר ַמְרֶאה ֶׁשל ַאַחת ִמן ָהאֹוִתּיֹות ַהָּללּו. 
ַהְמַסְּפִרים ִנּסּו ִלְתלֹות ֶאת ַהָּדָבר ְּבָכְך, ֶׁשְּלִפי ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ָהָיה ְּבָמקֹום 
ֶזה ֲחלֹום ַהֻּסָּלם ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ּוְלַאַחר ֶׁשָּקם ִמְּׁשָנתֹו ָאַמר ַיֲעקֹב: "ָאֵכן 
ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה". ָמה ַהַּכָּוָנה "ַּבָּמקֹום ַהֶּזה"? ֶׁשֶּבָהִרים ִנְתַהְּוָתה צּוַרת 
אֹוִתּיֹות ֵׁשם ה'. ַאְך ֹלא ָהְיָתה ָּכל ְרָאָיה ֻמָּצָקה ַלְּטָענֹות ַהָּללּו, ִמְּלַבד ִצּיּור 
חֹוְבָבִני ֶׁשל ֶהָהִרים ֶשִּׁנָּכר ָעָליו ֶׁשַּמאן ְדהּו ִׂשְרֵטט ָעָליו ִּבְכַתב ָידֹו אֹו ַעל 

ְיֵדי ַמְחֵׁשב ֶאת ֵׁשם ה'.
ַּכֲאֶׁשר ִסְּפרּו זֹאת ָלַרב ְׁשֵטְייְנַמן ּוְׁשָאלּוהּו ַהִאם ַהָּדָבר ִיָּתֵכן, הּוא ִהְתַעֵּלם 
זֹאת  ָּכל  ַלְמרֹות  ַאְך  ַהְמֻזָּיף,  ּוֵמַהִּצּיּור  ֵמַהְּפסּוִקים  ָהְרָאיֹות  ִמן  ַלֲחלּוִטין 

הֹוִסיף ֶׁשִּמְסַּתֵּבר ֶׁשָאֵכן ֶיְׁשָנּה ְמִציאּות ֶׁשֵּׁשם ה' מֹוִפיַע ַעל ֶהָהִרים ָהֵאֶּלה.
ַּתְלִמיֵדי ָהַרב ָיְדעּו ֶׁשָּכל ִמָּלה ַהּיֹוֵצאת ִמִּפיו ִהיא ְמדּוָדה ּוְׁשקּוָלה, ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו 

זֹאת ִמֶּמּנּו, ִּבְּקׁשּו ִלְבּדֹק ּוְלַאֵּמת ֶאת ְּדָבָריו.
ֵמַאַחר ֶׁשֹּלא ִנַּתן ָלֶלֶכת ְּבפַֹעל ֶאל ַהָּמקֹום, ֵעֶקב ֱהיֹותֹו ְּבֶׁשַטח ֲעָרִבי, ְוַהָּדָבר 
ִּבְמקֹום  ִאיׁש  ִאיׁש  ִלְׁשאֹל  ַהַּתְלִמיִדים  ֵהֵחּלּו  ַמָּמׁש,  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ְּבִפּקּוַח  ּגֹוֵבל 

ְמגּוָריו ּוְלָבֵרר ֵאֶצל ַמָּכֵריֶהם ַעל ָּכְך. 
ֵהם ִהִּגיעּו ְלַטָּיִסים ֶׁשָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם: "ַהִאם ְּכֶׁשַּטְסֶּתם ֵמַעל 

ֶהָהִרים ָהֵאֶּלה ְרִאיֶתם ֶאת ֵׁשם ה' ְּבאֹוָתם ְמקֹומֹות?"
"ֹלא ַׂשְמנּו ֵלב ְלָדָבר ָּכֶזה", ָאְמרּו ַהַּטָּיִסים.

ֵהם הֹוִסיפּו ְוָׁשֲאלּו ַטָּיֵסי ַמּסֹוִקים ֶׁשָּטִסים ָקרֹוב יֹוֵתר ֶאל ַהַּקְרַקע, ְוַגם ֵהם 
ֵהִׁשיבּו ִּבְׁשִליָלה. ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם ִהְצִליחּו ְלַהִּגיַע ַלֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַמחּו ְּבֵחֶקר 

ַמּפֹות ְוִצּלּוֵמי ַלְוָיִנים, ַאְך ַּגם ֵהם ֹלא ָׁשְמעּו ַעל ַהָּדָבר.
ָאְמרּו ַהַּתְלִמיִדים ֶזה ָלֶזה: "ִאם ָהַרב ָאַמר ֶׁשֵּיׁש ְמִציאּות ָּכזֹו, ְּבַוַּדאי ִהיא 

ַקֶּיֶמת. ָצִריְך ַרק ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַחֵּפׂש!"
ַּכֲאֶׁשר ִסְּפרּו זֹאת ְלַאְבֵרְך ָחׁשּוב ְּבכֹוֵלל "ַנֲחַלת מֶֹׁשה" הּוא ָאַמר: "ֲאַנֶּסה 
ִלְבּדֹק ִעם ִאְׁשִּתי ִאם ִהיא ְיכֹוָלה ִלְבּדֹק ֶאת ֶזה". ִלְתִמיַהת ַהַּתְלִמיִדים ֵּכיַצד 
ִּבְטחֹוִני  ְּבִמְפָעל  עֹוֶבֶדת  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ָהַאְבֵרְך   ִהְסִּביר  ָלִעְנָין,  ְקׁשּוָרה  ָהִאָּׁשה 

סֹוִדי, ְוִיָּתֵכן ֶׁשִהיא ָׁשְמָעה ַעל ָּכְך.
ֵיׁש  ַהִּמְפָעל  ְּבֶפַתח  "ָמָצאִתי!  ְוָאַמר:  ַהַּתְלִמיד  ֶאל  ָהַאְבֵרְך  ָחַזר  ְלָמֳחָרת 
ְּתמּוָנה ֲעָנִקית ְּבגֶֹדל ְׁשֵּתי ֶמֶטר ַעל ֵׁשׁש ֶמֶטר ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוִהיא ֹלא 
ֻמֶּצֶבת ָׁשם ִּכְתמּוָנה סֹוִדית ֶאָּלא ִּכְתמּוַנת נֹוף, ּוָבּה רֹוִאים ְּבֵברּור ֶאת ֵׁשם 

ה' ַהּמֹוִפיַע ֵּבין ֶהָהִרים!"
ַהַּתְלִמיִדים ָׂשְמחּו ַעל ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ֶׁשִּזְּמָנה ָלֶהם ֶאת אֹותֹו ַאְבֵרְך, ַאְך 
ִׂשְמָחָתם ֹלא ָהְיָתה ְׁשֵלָמה, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִנָּתן ָלֶהם ְלִהָּכֵנס ַלִּמְפָעל ַהִּבְטחֹוִני 
ְוַגם ֹלא ְלַצֵּלם ֶאת ַהְּתמּוָנה, ַאְך ֵהם ָאְמרּו: "ִאם ִהַּגְענּו ַעד ָּכאן, ְוִהְתַוַּדְענּו 
ְלֵמיָדע ֶׁשֹּלא ָידּוַע ְלַאף ֻמְמֶחה, ּבֹואּו ִנְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ְוַנְמִּתין ִלְראֹות 

ַמה ִּיְהֶיה. ַּכִּנְרֶאה עֹוד ִיְתַּפְּתחּו ְּדָבִרים ָּבִעְנָין ַהֶּזה". 
ַּכֲעבֹור ְזַמן ִסֵּפר ָּבחּור ֶׁשָאִביו ָהָיה ְּבַתְפִקיד ָחׁשּוב ַּבָּצָבא, ּוְכֶׁשהּוא ִהְׁשַּתְחֵרר, 
ֶהְחִליטּו ָלֵתת לֹו ְּבַמָּתָנה ֹלא ָּפחֹות ְוֹלא יֹוֵתר ֶאת ַהְּתמּוָנה ַהְמֻדֶּבֶרת, 

ְוהּוא ִהְסִּכים ַלֲהִביָאּה ֶאל ָהַרב ְּכֵדי ֶׁשִּיְבַחן זֹאת ִמָּקרֹוב. 
ַלֻמְּמִחים  אֹוָתּה  ֵהִביאּו  ֵהם  ַהְּתמּוָנה,  ֶאת  ַהַּתְלִמיִדים  ְּכֶׁשִּקְּבלּו 

ְמאֹד.  ְוִהְתַּפֲעלּו  ֵעיֵניֶהם  ִמַּמְרֵאה  ֲהמּוִמים  ָעְמדּו  ְוֵאֶּלה  ִמּקֶֹדם,  ֶׁשְּׁשָאלּום 
ַהַּתְלִמיִדים ֹלא ִהְסַּתְּפקּו ְּבָכְך, ּוִבְּקׁשּו ָלַדַעת ָמה ַהְמֻיָחד ִּבְתמּוַנת ַלְוָין זֹו, 
ֶׁשָּבּה רֹוִאים ֶאת ַהּתֹוָפָעה ַהְמֻדֶּבֶרת, ְוִאּלּו ִּבְתמּונֹות ֲאֵחרֹות ִהיא ֹלא ִנְרֵאית 

ְּכָלל, ּוְבנֹוָסף ַּגם ֵהם טֹוֲעִנים ֶׁשֹּלא ָראּו ָּדָבר ָּכֶזה ֵמעֹוָלם.
ַלְוָין,  ִצּלּום  ְמַצְּלִמים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהֻּמְמִחים  ֵהִׁשיבּו  ַּבָּדָבר,  ֶׁשִהְתַעְּמקּו  ְלַאַחר 
ְּבֶאְמַצע  ִנְמֵצאת  ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום, ִמּׁשּום ֶׁשָאז ַהֶּׁשֶמׁש  ַמְקִּפיִדים ַלֲעׂשֹות זֹאת 
ָהָרִקיַע, ְוָכְך ֵאין ַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ֵצל ֶהָהִרים ַעל ַהְּתמּוָנה. ְּבאַֹרח ָנִדיר, ְּתמּוָנה זֹו 
ֻצְּלָמה ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר ַהֻּמְקָּדמֹות, ְוָכְך ִהְׁשַּתְּקפּות ַהֵּצל ִנְּכָרה ַעל ַהָּואִדּיֹות, 
ֶׁשַּלְמרֹות  ַהִּסָּבה  ָהְיָתה  זֹו  ָידֹו.  ַעל  ַהּנֹוָצר  ה'  ֵׁשם  ֶאת  ִלְראֹות  ָהָיה  ְוִנָּתן 
ִמּגֹוְרֵמי  ִאּׁשּוִרים  ְוָצִריְך  ִנְמָּכרֹות  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָּכל  ֶׁשל  ַלְוָין  ֶׁשְּתמּונֹות 
ַהִּבָּטחֹון ְּכֵדי ַלֲהִפיָצן, ְּתמּוָנה זֹו ִנְמְּכָרה ַּבּׁשּוק ֶהָחְפִׁשי ִּכְתמּוַנת נֹוף, ִמּׁשּום 
ֶׁשִהיא ֶנְחְׁשָבה ִלְתמּוָנה ְּגרּוָעה, ֶׁשֻּצְּלָמה ִּבְזַמן ֹלא ַמְתִאים. ְּכֶׁשהֹוִסיפּו ּוָבְדקּו 
ֶאת ַהְּתמּוָנה ֵהיֵטב, ָראּו ַהַּתְלִמיִדים ָּדָבר ַמְדִהים: ָּכל אֹות נֹוְצָרה ַעל ְיֵדי 
ְלַהְבִחין  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ַטִיס ֹלא  ְּכֵלי  ֶזה  ּוִבְגַלל  ָרבּוַע,  ִקילֹוֶמֶטר  ְּבגֶֹדל  ֶׁשַטח 

ְּבָכְך, ֶאָּלא ַרק ַלְוָין ַהְמֻצָּלם ִמּגַֹבּה ְּתַׁשע ֵמאֹות ְׁשלֹוִׁשים ֶמֶטר. 
ֻּכָּלם ִהְׁשּתֹוְממּו ֵּכיַצד ָהַרב ְׁשֵטְייְנַמן ָיַדע ֶׁשֵּיׁש ְמִציאּות ָּכזֹו ֶׁשל ֵׁשם ה' ַעל 
אֹוָתם ָהִרים, ְלֹלא ֶׁשָּבַדק זֹאת ְּבֶאְמָצעּות ַמּסֹוִקים אֹו ְּתמּונֹות ַלְוָין. ָהָיה ֶזה 

ַמָּמׁש ִּגּלּוי ְּבחּוׁש ֶׁשל ַהָּפסּוק )ְּתִהִּלים כה, יד( "סֹוד ה' ִליֵרָאיו"!
ְּכֶׁשהּוְבָאה ַהְּתמּוָנה ֶאל ָהַרב, הּוא ָּבַדק ֵראִׁשית ֵהיָכן ִנְמָצִאים ָּכל ַהְּמקֹומֹות 
ַהֻּמְזָּכִרים ַּבְּגָמָרא )ִּגִּטין ח ע"א(, ְּכגֹון 'טּוֵרי ַאְמנֹון' ֶׁשהּוא ָהָהר ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר 
ָהִאִּיים  ְמצּוִיים  ֵהיָכן  ְמקֹומֹו,  ְלַגֵּבי  ִׁשיטֹות  ַאְרַּבע  ְוַקָּימֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 
ֶׁשַּבָּים ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְהיֹות ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אֹו ֹלא, ֵהיָכן ְמֻמָּקִמים ְּגבּולֹות ֶאֶרץ 
ְלַאַחר  ַרק  ַהֶּמַלח.  ְוָים  ִצין  ַנַחל  ִמְצַרִים,  ַנַחל  ֶׁשל  ִמּקּוָמם  ְוֵהיָכן  ִיְׂשָרֵאל, 
ִמֵּכן הּוא ָּבַדק ֵהיֵטב ֶאת ַהּתֹוָפָעה ַהְמֻדֶּבֶרת ֶׁשל ֵׁשם ה' ַהּמֹוִפיַע ַעל אֹוָתן 

ָואִדּיֹות, ְוִאֵּׁשר ֶאת ְנכֹונּוָתּה. 
ָּכל ַהְּבִריָאה ְמַגָּלה ֶאת ֵׁשם ה'. ָצִריְך ַרק ִלְראֹות זֹאת ָּבֵעיַנִים! 

)רבי גואל אלקריף שליט"א – שש באמרתך(

ָהֲאָבִנים ָחְׁשבּו ַעל ַעְצָמן ְוֹלא ַעל ַיֲעקֹב

ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו )כח, יא(
ַּכָּמה  ָלַקח  ַמְׁשַמע ֶׁשהּוא  ַהָּמקֹום"  ֵמַאְבֵני  "ַוִּיַּקח  ָּכתּוב  ָּכאן  ַרִׁש"י:  ׁשֹוֵאל 
ֲאָבִנים, ְוִאּלּו ַּבֶהְמֵׁשְך )ָּפסּוק יח( ֶנֱאַמר: "ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו", 
ַמְׁשַמע ֶׁשָהְיָתה זֹו ַרק ֶאֶבן ַאַחת. ְמָבֵאר ַרִׁש"י ִּכי ֶּבֱאֶמת ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָלַקח 
ַּכָּמה ֲאָבִנים, ֶאָּלא ֶׁש"ִהְתִחילּו ְמִריבֹות זֹו ִעם זֹו, זֹאת אֹוֶמֶרת ָעַלי ַיִּניַח ַצִּדיק 

ֶאת רֹאׁשֹו ְוזֹאת אֹוֶמֶרת ֲעֵלי ַיִּניַח, ִמָּיד ֲעָׂשָאן ַהָּקָּב"ה ֶאֶבן ַאַחת".
מּוָבא ְּבֵׁשם ָמָרן ַהְּגִרי"ׁש ֶאְלָיִׁשיב ַזַצ"ל ֶׁשָאַמר ְּבֶדֶרְך ַצחּות, ִּכי ָהֲאָבִנים ָרבּו 
ֵּביֵניֶהן ַעל ִמי ַיִּניַח ַהַּצִּדיק ֶאת רֹאׁשֹו, ּוֵמַאַחר ֶׁשֵהן ָחְׁשבּו ַעל ַעְצָמן - ָהְפכּו 
ְלֶאֶבן ַאַחת. ָאְמָנם, ִאם ָהיּו ָהֲאָבִנים חֹוְׁשבֹות ַעל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְוֹלא ַעל ַעְצָמן, 

ֵהן ָהיּו הֹוְפכֹות ִל'ְׂשִמיָכה' ְוֹלא ְל'ֶאֶבן'...
)ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִּדיְסִקין ְׁשִליָט"א- נאה דורש( 

ֵעָׂשו ָּפַחד ֶׁשָּמא ַיַהְפכּוהּו ִלְתָרִפים

ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות )כט, יז(
ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ְּבֵׁשם ֲחַז"ל: "ַרּכֹות - ֶׁשָהְיָתה ְסבּוָרה ַלֲעלֹות ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ֵעָׂשו 

ּוָבְכָתה, ֶׁשָהיּו ַהּכֹל אֹוְמִרים, ְׁשֵני ָּבִנים ְלִרְבָקה ּוְׁשֵּתי ָּבנֹות ְלָלָבן, ַהְּגדֹוָלה 
ַלָּגדֹול ְוַהְּקַטָּנה ַלָּקָטן".

ְוַיֲעקֹב,  ֵעָׂשו  ִרְבָקה  ֶׁשָּיְלָדה  ֵּכיָון  "...ֶאָּלא  ַּתְנחּוָמא מּוָבא:  ּוְבִמְדַרׁש 



נֹוְלדּו ְלָלָבן ְׁשֵּתי ָּבנֹות ֵלָאה ְוָרֵחל, ָׁשְלחּו ִאְּגרֹות ֵאּלּו ְלֵאּלּו ְוִהְתנּו 
ֵּביֵניֶהן, ְּכֵדי ֶׁשִּיּטֹל ֵעָׂשו ֶאת ֵלָאה, ְוַיֲעקֹב ָרֵחל, ְוָהָיה ֵלָאה ׁשֹוֶאֶלת 
ְּבָכל  ּבֹוָכה  ְוָהְיָתה  ָרִעים,  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  ְוָהְיָתה ׁשֹוַמַעת  ֵעָׂשו,  ְּבַמֲעֵׂשה 

ָׁשָעה לֹוַמר, ָּכְך ָעָלה ּגֹוָרִלי ָלָרָׁשע ַהֶּזה".
ְוִאם ֵּכן, ֵמַאַחר ֶׁשָּיַדע ֵעָׂשו ֶׁשְּמַחָּכה לֹו ִאָּׁשה ֵאֶצל ָלָבן, ָלָּמה ֹלא ָהַלְך 

ְלָׁשם?
ְּכֵדי  ְרִאיִתיו.  ֵהיָכן  זֹוֵכר  ְוֵאיֶנִּני  ְמאֹד,  ָיֶפה  ֵּתרּוץ  ָרִאיִתי  ַרב  ְזַמן  ִלְפֵני 

ְלָהִביא ֶאת ַהֵּתרּוץ ַהֶּזה, ֵיׁש צֶֹרְך ְּבַהְקָּדָמה ְּתִחָּלה:  
ַהִּמְדָרׁש )ַּתְנחּוָמא ַוֵּיֵצא אֹות יב( ְמָבֵאר ָמֵהם ְּתָרִפים: "ָלָּמה ִנְקְראּו ְּתָרִפים, 
ָאָדם  ְמִביִאין  ָהיּו עֹוִׂשין,  ְוֵכיַצד  ֻטְמָאה.  ַמֲעֵׂשה  ַמֲעֵׂשה תֶֹרף,  ֶׁשֵהן  ְלִפי 
ִציץ  ַעל  ְוכֹוְתִבין  ּוְבָׂשִמים  ְּבֶמַלח  ּומֹוְלִחים אֹותֹו  ְוׁשֹוֲחִטים אֹותֹו  ְּבכֹור 
ּוַמִּניִחין  ְלׁשֹונֹו,  ַּתַחת  ַּבְמַכְּׁשפּות  ַהִּציץ  ּוַמִּניִחין  ֻטְמָאה,  רּוַח  ֵׁשם  ָזָהב 
אֹותֹו ַּבִּקיר, ּוַמְדִליִקין ְלָפָניו ֵנרֹות ּוִמְׁשַּתֲחִוים לֹו, ּוְמַדֵּבר ִעָּמם ְּבַלַחׁש. ֶזה 

ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ִּכי ַהְּתָרִפים ִּדְּברּו ָאֶון, ְלִפיָכְך ָּגְנָבה אֹוָתן ָרֵחל".
ּוְבֵסֶפר "ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה" )ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ַעּמּוד 8221( ֵהִביא ְּבֵׁשם ְמִגַּלת ְסָתִרים: 
ַחָּיה  ִמין  ּוַמְרִעיִבין  ְוקֹוְׁשִרין   ָאדֹם,  ִאיׁש  ְמִביִאים  עֹוִׂשים,  ָהיּו  "...ְוֵכן 
יֹוֵדַע  ְוַהּטֹוֵעם  ְּבָׂשִמים,  ְּבָדָמּה  ּוְמַבְּׁשִלים  אֹוָתּה  ְוׁשֹוֲחִטין  ָּדמֹו,  ְויֹוֶנֶקת 
ְלָהִבין ָּכל ָהֲעִתידֹות ְוַהֵּׁשמֹות ְוַהְּלׁשֹונֹות כו', ְוַהְּתָרִפים ַמִּגיִדים ֲעִתידֹות". 
ִאם ֵּכן, ֵעָׂשו ָיַדע ֶׁשְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְּתָרִפים ָצִריְך ִלְמצֹא "ָאָדם ְּבכֹור" ֶׁשהּוא 
"ִאיׁש ָאדֹם". ֵעָׂשו, ֶׁשָהָיה ְּבכֹור ַאְדמֹוִני, ָּפַחד ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשַּיִּגיַע ְלֵבית ָלָבן 
הּוא ַיֲהפְֹך ִלְהיֹות ַז"ל, ִמּתֹוְך ִיּסּוִרים ֲאֻיִּמים, ְּבאֶֹפן נֹוָרא ּוַמֲחִריד, ְוֵכיָון 

ֶׁשָּכְך, ֹלא ֵהֵעז ְלִהְתָקֵרב ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָלָבן...
)ַרִּבי ָּברּוְך רֹוֶזְנְּבלּום ְׁשִליָט"א- נאה דורש(

ְלַפֵּיס ּוְלָבֵרְך

ַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ַוֹּיאֶמר ֲהַתַחת ֱאֹלִקים ָאנִֹכי )ל, ב(
ֵּבאּוִרים ַרִּבים ֶנֶאְמרּו ַעל ִּדְבֵרי ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלָרֵחל, ִּכי ִלְכאֹוָרה ְּתמּוִהים 

ֵהם.
ַּבִּמְדָרׁש )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה עא, ז( מּוָבא: "ַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל, ָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ה, 

ָּכְך עֹוִנים ֶאת ַהְּמעּוקֹות? ַחֶּייָך, ֶׁשָּבֶניָך ֲעִתיִדים ַלֲעמֹד ִלְפֵני ְּבָנּה".
ַהְּׁשָבִטים ַהְּקדֹוִׁשים, ְּבֵני ַיֲעקֹב, ָעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף ְּבָנּה ֶׁשל ָרֵחל, ּוִבְּקׁשּו 

ַרֲחִמים, ֵמֲחַמת אֹותֹו "ַוִּיַחר ַאף".
ּוַמּדּוַע ָחָרה ַאּפֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְּבָרֵחל?

ֵּבֵאר ַה"ְּספֹוְרנֹו": "ַוִּיַחר - ַעל ָאְמָרה 'ָהָבה ִלי', ְּכִאּלּו ָהָיה ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות 
ֶזה, ְוָכַעס ְּבִקְנָאתֹו ִלְכבֹוד קֹונֹו".

ָהַרְמַּב"ן ְמָפֵרׁש, ֶׁשָאַמר ָלּה ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶׁשֹּלא ָּתִמיד ִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפַּלת 
ַהַּצִּדיִקים, ּוְבָכל אֶֹפן ֵאין הּוא ִּבְמקֹום ֱאֹלִקים ֶׁשָּיכֹול ִלְפקֹד ֲעָקרֹות. 

מֹוִסיף ָהַרְמַּב"ן ְואֹוֵמר: "...ְוִהֵּנה ַהַּצֶּדֶקת, ִּבְראֹוָתּה ֶׁשֹּלא ּתּוַכל ְלִהָּסֵמְך 
ַעל ְּתִפַּלת ַיֲעקֹב, ָׁשָבה ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַעְצָמּה, ְוֶזהּו: 'ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאֹלִקים'". 
ְוִהְתַּפְּלָלה ֵאָליו ֵמעֶֹמק ִלָּבּה  ֵמַאַחר ֶׁשָּׂשָמּה ִמְבָטָחּה ַרק ְּבבֹוֵרא עֹוָלם, 

ַהָּׁשבּור - ָׁשַמע ה' ֶאת ְּתִפָּלָתּה, ְוָזְכָתה ִליׁשּוָעה. 
*

זּוג  ְּבֵני  ָזכּו  ֶׁשּבֹו  ָהאֶֹפן  ַעל  ְמַסֵּפר  ַּבֲעִליל,  ִׁשְגָרִתי  ִּבְלִּתי  ֲחִסיִדי,  ִסּפּור 
ְלִהָּפֵקד ַּבְיָלִדים ]ֲאָבל ֵאין ִלְלמֹד ִמִּסּפּור ֶזה, ְּבׁשּום אֶֹפן, ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה. 

ָּכל ָאָדם ָצִריְך ְלָבֵרר ֵאֶצל ַרּבֹו ֵּכיַצד ָעָליו ִלְנהֹג[: 
ְּבֵני זּוג ֶׁשָהיּו ְנׂשּוִאים ָׁשִנים ַרּבֹות ֹלא ָזכּו ִליָלִדים. ֵהם ִנּסּו ְּכָבר ֶאת ָּכל 
ַהְּסֻגּלֹות ְוֶאת ָּכל ָהֵעצֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשִּקְּבלּו ִמָּכל ַהּסֹוְבִבים אֹוָתם, ְוׁשּום 
ָּדָבר ֹלא ָעַזר. יֹום ֶאָחד ִהִּציָעה ָהִאָּׁשה ְלַבְעָלּה, ֶׁשִּיַּסע ְלַאְדמֹו"ר ָידּוַע ְּכֵדי 

ֶׁשְּיָבֵרְך אֹוָתם ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא, ְואּוַלי ִמָּׁשם ָּתבֹוא ְיׁשּוָעָתם. 
ָנַסע ָהִאיׁש ֶאל ָהַרִּבי, ְוִסֵּפר לֹו ַעל ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ַהָּגדֹול ִּבְהיֹוָתם ֲחׂשּוֵכי 
ְיָלִדים ָׁשִנים ּכֹה ַרּבֹות. הּוא ַּגם ִסֵּפר ֶׁשִּנּסּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ִמיֵני ִחּזּוִקים 

ּוְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ַקָּבלֹות ׁשֹונֹות, ַאְך ַהְיׁשּוָעה ּבֹוֶׁשֶׁשת ִמָּלבֹוא. 
ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרִּבי: "ְוֵאיְך ְׁשלֹום ַהַּבִית ֶׁשָּלֶכם?"

"ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות יֹוֵתר טֹוב", ָעָנה ָהִאיׁש. "ֲאַנְחנּו ְנׂשּוִאים יֹוֵתר ֵמֶעֶׂשר 
ָׁשִנים, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָהְיָתה ֵּביֵנינּו ֲאִפּלּו ְמִריָבה ַאַחת. ַהּקִֹׁשי ֶׁשְּׁשֵנינּו חֹוִוים 

ְּבַיַחד ְמַאֵחד ֵּביֵנינּו ֲאִפּלּו עֹוד יֹוֵתר".
ֵאיזֹוֶׁשִהי  ִּתּצֹר  ַהַּבְיָתה,  ְּכֶׁשַּתִּגיַע  ַּבַּלְיָלה,  "ַהּיֹום  ָהַרִּבי:  לֹו  ָאַמר 
ִּפּצּוי  ִאְׁשְּתָך  ֶאת  ְּתַפֵּיס  ַּבּבֶֹקר  ּוָמָחר  ַּבַּבִית,  ְקַטָּנה  ַמְחֹלֶקת 

ְּתָבֵרְך  ֶׁשִּתְתַּפְּיסּו,  ַאֲחֵרי  ַהּזֹאת.  ַהְּמִריָבה  ַעל  ַהּכַֹח,  ְּבָכל  ָּגדֹול, 
ֶאת ִאְׁשְּתָך ֶׁשִּתְזֶּכה ְלֵבן, ְוִתְתַּפְּללּו ְׁשֵניֶכם ֵמעֶֹמק ַהֵּלב. ִאם ַּתֲעֶׂשה 

ִּכְדָבַרי, ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ִּתָּפְקדּו ְּבֵבן".  
ֶהָחִסיד ֹלא ָׁשַאל ְׁשֵאלֹות, ַלְמרֹות ֶׁשָהֵעָצה ִנְׁשְמָעה לֹו ְּתמּוָהה ְמאֹד. 

ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ְּבַלְיָלה הּוא ָחַזר ְלֵביתֹו, ּוָמָצא ֶאת ִאְׁשּתֹו יֹוֶׁשֶבת ּוְמַחָּכה 
לֹו ְּבקֶֹצר רּוַח.

ֵּבֵרְך אֹוָתנּו?  ְּגדֹוָלה. "הּוא  ְּבִצִּפָּיה  ִהיא ׁשֹוֶאֶלת  ָהַרִּבי?"  ָאַמר  "נּו, ָמה 
ַהִאם ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעֵתנּו ָלבֹוא?"

ַעְכָׁשיו", הּוא עֹוֶנה, ַּבֲאִדיׁשּות-ִּכְבָיכֹול. הּוא  ְלַדֵּבר ַעל ֶזה  "ֵאין ִלי ּכַֹח 
ְיַסֵּפר, ִהיא ֹלא ָּתִריב  ֲהֵרי ֹלא ָיכֹול ְלַסֵּפר ָלּה ָמה ָאַמר ָהַרִּבי, ִּכי ִאם 

ִאּתֹו...
ָּפֶניָה נֹוְפלֹות.

ִהיא ִמְתַחֶּנֶנת, "ַרק ַּתִּגיד ִלי ְּבִקּצּור ָמה ָאַמר ָהַרִּבי".
"ָאַמְרִּתי ֶׁשֹּלא ַעְכָׁשיו, אּוַלי ַּבּבֶֹקר", הּוא עֹוֶנה ַּבֲאֶרֶׁשת ְזעּוָפה.

ִהיא ֲהמּוָמה. ְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ְּבֶׁשֶקט ֵמֵעיֶניָה. ַאף ַּפַעם הּוא ֹלא ִהְתַיֵחס 
ֵאֶליָה ָּכָכה. 

ַעל ַהֻּשְלָחן מּוַנַחת עּוָגה ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשִהיא ֵהִכיָנה ִלְכבֹוד ַהְּבׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות 
ֶׁשָּיִביא ִאּתֹו ַהַּבַעל. ִהיא ּפֹוֶרֶסת ַּכָּמה ְּפרּוסֹות, ְמַסֶּדֶרת ָיֶפה ַעל ַצַּלַחת, 

ּוַמִּגיָׁשה לֹו. ַּגם ַמִּניָחה ְלָפָניו ּכֹוס ִעם ְׁשִתָּיה ַחָּמה.
"ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ֶלֱאכֹל ְוַגם ֹלא ִלְׁשּתֹות", הּוא אֹוֵמר ְּבַגּסּות. "ֲאִני הֹוֵלְך 

ִליׁשֹן".
ַּבּבֶֹקר הּוא ָקם, ּומֹוֵצא אֹוָתּה ֵעָרה. ֵמרֹוב ַצַער ְוֶעְלּבֹון ִהיא ֹלא ָיְׁשָנה ָּכל 
ַהַּלְיָלה. "ְסִליָחה", הּוא אֹוֵמר ָלּה, "ֲאִני ָּכל ָּכְך ִמְצַטֵער ַעל ַהִהְתַנֲהגּות 
ֶׁשִּלי ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה. זֹאת ָהְיָתה ִהְתַנֲהגּות נֹוָרָאה, ַוֲאִני ַמְבִטיַח ֶׁשֶּזה ֹלא 
ִיְקֶרה ׁשּוב ְלעֹוָלם. ְלִאָּׁשה ָּכל ָּכְך טֹוָבה ָּכמֹוְך ַמִּגיַע ַהַּיַחס ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר 

ָּבעֹוָלם..."
אֹוָתּה  ּוֵבֵרְך  ָמֵלא,  ִּפּיּוס  ֶׁשִהְתַּפְּיָסה  ַעד  אֹוָתּה  ּוִפֵּיס  ִאָּתּה  ִּדֵּבר  הּוא 
ֶׁשִּתְזֶּכה ְלֵבן ִּבְמֵהָרה. ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּציַע ָלּה ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ְׁשֵניֶהם, ְוֵכן ָעׂשּו. 

ְּכָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם ָזכּו ְלִהָּפֵקד ְּבֵבן.
ָהִאיׁש ָנַסע ֶאל ָהַרִּבי ּוִבֵּׂשר לֹו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשַאל: 
"ָמה ִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּסֻגָּלה ֶׁשָּנַתן ִלי ָהַרִּבי? ֵמֵהיָכן ָׁשַמְענּו ֶׁש'ַרְבִּתי ְונֹוַׁשְעִּתי'?"
ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ִאם ָאָדם ָזקּוק ִליׁשּוָעה, ֲאָבל ֵאין לֹו ְזכּות ְלִהָּוַׁשע, ָמה 
ֶׁשֹּלא  ּבֹו  ֶׁשִּיְפְּגעּו  ְוגֹוֵרם  ְמֻסָּים,  קִֹׁשי  ְּבָפָניו  ַמֲעִמיד   - ַהָּקָּב"ה?  עֹוֶׂשה 
ְלַרּצֹות  ְמַחֶּיֶבת אֹותֹו  ַּכִּדין, ַהּתֹוָרה  ַּבֲחֵברֹו ֶׁשֹּלא  ָאָדם ּפֹוֵגַע  ַּכִּדין. ִאם 
ֶאת ַהִּנְפָּגע ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּיס. ִאם ַהִּנְפָּגע ִיְתַּפֵּיס ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשִּתְתַמֵּלא ִמְׁשָאָלה 

ְּגדֹוָלה ֶׁשּלֹו, ְיַמֵּלא ַהּפֹוֵגַע ֶאת ַהִּמְׁשָאָלה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּפּיּוס ֻמְׁשָלם.
"ַהָּקָּב"ה ִהְסַּתֵּכל ְּבאֹוַרְיָתא ּוָבָרא ָעְלָמא. ָּכל ַהְּבִריָאה ִמְתַנֶהֶלת ַעל ִּפי 
ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. ֵמַאַחר ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ְלַפֵּיס, ְוַהִּפּיּוס ִיְהֶיה ַרק ַעל 

ְיֵדי ֶׁשַּיְבִטיַח ַהּפֹוֵגַע ְיׁשּוָעה - ַהְבָטָחתֹו ִּתְתַקֵּים. 
ֶׁשְּתַפֵּיס  ָרָצה  ְוַהָּקָּב"ה  ְּבַכָּפּה,  ָעֶול  ֹלא  ַעל  ִאְׁשְּתָך  ֶאת  ִצַעְרָּת  "ַאָּתה 
אֹוָתּה. ֵּכיָון ֶׁשַהִּדין הּוא ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלַפְּיָסּה, ַהָּקָּב"ה ִׁשְעֵּבד ֶאת ַהֶּטַבע 

ְּכֵדי ֶׁשִּתְזּכּו ְלֵבן ּוְבָכְך ּתּוַכל ְלַפְּיָסּה".
ְוִעם זֹאת, ִאם  ְוָחִליָלה.  ָלִריב, ַחס  ְלַהְתִחיל  ַהְמָלָצה  ֵאין ָּכאן ֶהֵּתר אֹו 
ָאָדם ַרב ִעם ֲחֵברֹו ּוְמַפֵּיס אֹותֹו, ּוְבֵעת ַהִּפּיּוס הּוא ְמָבֵרְך אֹותֹו, ֵיׁש ּכַֹח 

ָּגדֹול ַּבְּבָרָכה ַהּזֹאת. 
ִאְׁשּתֹו  ּוִפְתאֹם  ְוָיֵגַע,  ָעֵיף  ַהַּבְיָתה  ָּבֶעֶרב  ֶׁשַּמִּגיַע  ָאָדם  ְלַעְצֵמנּו  ְנָתֵאר 
צֹוֶעֶקת ָעָליו ּוְמִטיָחה ּבֹו ֶעְלּבֹונֹות, ְוֵאין לֹו ׁשּום ֻמָּׂשג ְּבַמה הּוא ָחָטא. 
ְּכֶׁשְּתָבֵרְך אֹותֹו  ִיְתַּפֵּיס  ְּכַדאי לֹו לֹוַמר ָלּה ֶׁשהּוא  ְּתַפֵּיס אֹותֹו,  ְּכֶׁשִהיא 

ִּבְבָרָכה ָּכזֹו ְוָכזֹו. ַהְמַפֵּיס ָצִריְך ְלָבֵרְך ֶאת ַהִּמְתַּפֵּיס. 
ֵיׁש ָּכאן עֹוד ְנֻקָּדה ֲחׁשּוָבה, ֶׁשָּצִריְך ָלִׂשים ֵלב ֵאֶליָה:

ְיֵדי ֲעַצת ָהַרִּבי ִהְצַטֲעָרה ַצַער ָּגדֹול ְּבאֹותֹו ַלְיָלה,  ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְפְקָדה ַעל 
ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ָהָיה ַהַּצַער ַההּוא ְלטֹוָבָתּה. 

ֲחַז"ל   - ֵנֶזק  לֹו  ֶּׁשַאָּתה קֹוֵרא  ַמה  ְיׁשּועֹות".  "ֵסֶדר  ִנְקָרא  ְנִזיִקין  ֵסֶדר 
קֹוְרִאים לֹו ְיׁשּוָעה. ָּכל ֵנֶזק ֶׁשּקֹוֶרה ְלָך הּוא ְיׁשּוָעה. ַאָּתה אֹוֵמר: 'אֹוי, 
ֵאיֶזה ֶהְפֵסד נֹוָרא! ִּתְרֶאה ַמה ָּקָרה ִלי!' ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ִמַּמה ּנֹוַׁשְעָּת ִמּכַֹח 

ֶהְפֵסד ֶזה. 
)רבי גואל אלקריף שליט"א – שש באמרתך(


