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המשך בעמ’ 2

דבר המערכת
רציתי לתת לה' כרית רטובה מדמעות... ובסוף זה יצא אבן )מאבני המקום(!!! 
בפעם  ואילו  חרן...  לכיוון  יוצא מבאר שבע  הוא  יוצא!!! פעם הראשונה  אבינו  יעקב  פעמיים 

השניה הוא יוצא מבאר שבע למצרים לפגוש את יוסף... 

כעת מצא את ההבדלים?? מה ההבדל בין שתי ה'יציאות'?? 

אוהו... שמים וארץ!!! כעת יעקב יוצא לבד לבד... עני וחסר כל... במקלי עברתי את הירדן הזה... 
נרדף על חייו... לפני כמה רגעים לקחו ממנו את כל מה שהיה לו... והוא נותר לבד לבד!!! וככה 

הוא יוצא מבאר שבע בדרך אל הבלתי נודע... 

ואילו כשיעקב יוצא מבאר שבע למצרים... הכל חי... הכל אור... ותחי רוח יעקב אביהם... יעקב 
אבינו מוקף באהבה בכל הי"ב שבטים חיים וקיימים... בששים ותשע נפש... יוסף השליט על כל 
הארץ מחכה לו שם במצרים... וכמובן שכל המרכבה הקדושה יורדת איתו למצרים והזוה"ק 
אומר: שאם היינו יודעים איזה כבוד מלכים היה ליעקב אבינו כשהוא ירד למצרים היינו מלחכים 

את העפר שסביבות קברו ג' פרסאות... בקיצור: מצא את ההבדלים!!!

אכן כן... הבדל עצום בין היציאה של פרשת ויצא ליציאה של פרשת ויגש... 

לנו סרט בשמים... אבל תבחר: או סרט שבו  היו מוכנים לשחרר  כעת נשאלת השאלה: אם 
רואים את הכבוד הגדול שעושים ליעקב אבינו במצרים... או סרט שבו רואים איזה איש אחד 
אנונימי שמהלך לו עם דן ונפתלי ומעביר אותם את הכביש... ואח"כ הולך משם לצאן לבן... 
וההלו... אתה יודע מי זה??? האיש הזה דמותו חקוקה במרכבה והוא בחיר האבות... אני חושב 

שאני ואתה היינו מעדיפים לפגוש את יעקב אבינו בגודל טבעי... 

ומה היינו רואים שם?? את הרגעים שלנו!!! את ההתמודדויות שלנו!!! את יעקב אבינו שמהלך 
כאן בעולם הזה... וכלפי חוץ אתה לא רואה כלום... והאמת היא שהוא סולם מוצב ארצה וראשו 

מגיע השמיימה... וזה אנחנו!!! אנחנו אלה פה כולנו חיים!

אם רק נפנים שבית יהודי זה בית יעקב!!! הילדים שלנו זה שבטים... ועקרת בית יהודית זה 
להיות  חיים של תורה!! להסכים  לחיות  זה  וכל מה שנדרש מאיתנו  ולאה...  בחינה של רחל 
עם  אותי  רוצה  ה'  לפנינו...  בנתונים שהוא מעמיד  עניין  לה'  שיש  ולהבין  ה'  לרצון  מוכתבים 
האישה הזו... עם הילדים האלו... עם הששים מטר מרובעים האלו... והנה ה' ניצב עליו, מלא 
הנה!!!  אז  זה...  את  נבין  אם  כראוי...  עבדו  אם  ולב  כליות  ובוחן  עליו  מביט  כבודו  הארץ  כל 
הסרט בידינו!!! אתה בעצמך כעת מייצר אותו!!! אתה תחליט איך הוא יראה... מה שבטוח: ה' 

מסריט!!! מביט עליו ובוחן כליות ולב... 

נתחיל  והקדושה סחור סחור...  האור  נפסיק לחפש את  ושמאלה...  ימינה  לפזול  נפסיק  בא 
להפנים ולהבין שההודה והזיוה והדרה נמצא כאן בבית היהודי שלנו... 

הזוה"ק אומר: "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו", אומר הזוהר: הפסוק הזה מדבר כביכול 
ושם מראשותיו...  הזו  והקב"ה לקח את האבן  יעקב אבינו הגיש לקב"ה אבן!!!  על הקב"ה... 
ויעקב בתור כלה של ה' מאוד רצה להביא כרית  ויעקב הוא כלה...  כי ה' הוא חתן  למה??? 
מושקעת... אבל מה לעשות... הוא לא מצא... יעקב חיפש וחיפש... ומה לעשות... הכרית היחידה 
שהכלה העלתה בחכתה... היה זה אבן!!! יעקב מגיש לקב"ה כרית שעשויה מאבן... ומה הקב"ה 

עושה? ויקח!!! הקב"ה מקבל באהבה את האבן... ולמה??

ברגש  מלאה  תפילה  לו  לתת  רציתי  מדמעות..  רטובה  כרית  לו  לתת  שרציתי  יודע  ה'  כי 
ובהתלהבות... אבל מה אעשה שלא הגעתי לזה... אני אמא לי"ב שבטים... עבדתי בצאן לבן... 
הגעתי לתפילת מעריב ויצא לי אבן... אנא ה'... קח את האבן שלי... וה' מקבל!!! לא תמיד ה' 
ביעקב שהוא  יותר מכובד... אבל כשמדובר  ה' מצפה למשהו קצת  מקבל אבנים... לפעמים 
עובד את ה' מתוך החיים!!! והוא מצידו עובד את ה' לפי הנתונים שה' מזמין לו... אז אנא ה'... 
הם  אלו  המקום!!!  של  האבנים  זה  אבנים...  והבאתי  לא שהלכתי  זה  המקום!!!  מאבני  ויקח 
הנתונים שהעמדתי בפני וזה התוצרת שיכולתי להוציא מהם... אם ככה: ויקח מאבני המקום...

תפילה בדמדומים... נים ולא נים תיר ולא תיר... זה לא בסדר... אבל כשזה אמאלע שמגדלת את 
האוצרות של ה'... אז מה הבעיה... התפילת אבן הזו היא אבני המקום!!! 
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אמא יהודיה שמגיע החגים והיא מרגישה שהיא לא התכוננה מספיק... 

והיא מרגישה לב של אבן... תגישי את האבן הזו... זה אבני המקום!!! ה' 

יקח אותה ויקבל אותה באהבה... 

אמא שמרגישה רע עם עצמה... כמה עצבים היה היום... כמה התפרצתי 

אבני  זה  אם  היום...  במשך  שעפו  האלו  האבנים  רגע...  הילדים...  על 

המקום אז ה' מקבל אותם באהבה.. ה' לוקח את כל האבנים ומחבר 

אותם ועושה מהם עטרה לראשו... 

לצאת  הפריבילגיה  את  לו  שיש  מי  לה'??  אבנים  להגיש  אסור  למי 

ולחפש ולהשקיע... ועם מה הוא חוזר? עם אבנים ? ! ? זה לא בסדר... 

זה מה שיש  כי מה אעשה...  אבן...  מגיש  דוסא  בן  חנינא  כשרבי  אבל 

כאן  לי...  שנתת  הנתונים  מתוך  והמיטב  המירב  את  לך  נותן  אני  לי... 

של  בית  ובונה  תורה  חיי  ונזכור שמי שחי  נדע  ויקח מאבני המקום!!! 

שאתה  וברגע  הנכון...  במקום  נמצא  הוא  פריבילגיה!!  לו  יש  תורה!!! 

נמצא במקום הנכון... גם אם יצא לך אבן היא מתקבלת... כי היא מאבני 

ויקום כאן בית המקדש... ובבית המקדש אי אפשר  יום יבא  המקום!!! 

הירצך  לפחתך  נא  "הקריבהו  להשקיע...  צריך  אבנים...  להקריב  יהיה 

או הישא פניך..."?? אבל כל זמן שזה בית!!! כל זמן שזה בית יעקב... 

מה אעשה... רציתי... רציתי שבעלי ישב וילמד... אבל אתה יתברך רצית 

אחרת... רציתי לעשות שטייגן בכולל ולא זכיתי... רציתי להיות האמא 

הנפלאה שלא כועסת ולא מתעצבנת... אבל מה אעשה שהיה היום יום 

משוגע... ברגע שזה אבני המקום... הכל נראה אחרת... 

בתנאי אחד!!! בתנאי שנדע שזה המקום!!! בתנאי שנדע להעריך שכאן 

המקום!! כאן המקום ההתפתחות שלנו!! כאן המקום שלנו להמליך את 

בית אלוקים!!! גם האבן הזו  ה'... והאבן הזו אשר שמתי מציבה יהיה 

נהפכת להיות חלק מבית אלוקים...   

המשך מעמ’ 1
דבר המערכת

קו שלהבת 074-701-7448

בפרשת ויצא אנחנו נפגשים )כמעט לראשונה( עם יעקב אבינו!!! 
בינינו... במבט שטחי יעקב אבינו נשמע פחות "מרשים..." סו"ס יעקב אבינו הוא 
בעל משפחה... יוצא בבוקר לעבודה... חוזר בערב הבייתה... מגדל ילדים... צער 
גידול בנים... הוא עובד בצאן לבן מה שצריך... כמובן שהכל בנאמנות וכו'... אבל 

זה נשמע סולידי... 
חסד...  של  אהבה...  של  עוצמות  עוצמות...  רואים  אנחנו  אבינו  אברהם  אצל 
של זיכוי הרבים... אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים... אצל אברהם 
יש עשרה ניסיונות... יש הרבה עבויידת ה'... כמו כן אצל יצחק, יצחק זה עולה 
תמימה!! כל כולו בטל לה'... אין לו שום רצונות... מידת ההשתוות מוחלטת... 
מה שה' עושה זה טוב... יש מה לראות... יש לחסיד מה לבא לשבת נסיעה אצל 

אברהם ויצחק... רואים משהו... 
אבל אצל יעקב אבינו?? העסק מאד נורמלי ושגרתי כזה... רגוע... על פניו אתה 
לא רואה איזה עבויידה נשגבה ויוצאת דופן...  ובכל זאת!!!! למרות זאת ועל אף 
זאת כולנו יודעים שיעקב אבינו הוא בחיר האבות!!!!  אז מה בכל זאת יש שם???

 אפשר להמחיש את זה במשל: 
בכל שכונה חרדית בממוצע יש לפחות אתר בניה אחד... הילדים מאד אוהבים 
יותר:  או  פחות  ככה  נראית  הבניה  תכנית  אז  מתקדמת...  הבניה  איך  להסתכל 
כלום...  רואים  לא  זה  בשלב  של הבנין!!! כעת  היסודות  את  בהתחלה חופרים 
בעיקר שומעים!! תוקו תוקו... חופרים פנימה... סו"ס גמרו את היסודות.. כעת 
ואז  זה פיגומים...  מתחילה תקופת תור הזהב )של הילדים כמובן...( בהתחלה 
מגיעה המשאית מלט ועקשען ותוך חודש אחד אתה כבר רואה קומה שלימה 

המשך בעמ’ הבא

   בהשתתפות הרבנים החשובים:
הרב אברהם ישראל קליין שליט"א • 

    מרבני שלהבת

הרב מרדכי נתן טאובר שליט"א • 
    בנו של ר' עזריאל טאובר זיע"א

הרב שמואל פולק שליט"א • 
    עורך עלוני שלהבת ואז נדברו

לנשים: הרבנית נויישטט תחי' • 
     

בס"ד

אנחנו שמחים להודיע 
כי בס"ד יתקיים

סמינר שלהבת 
 במלון המפואר ניר עציון 
שבהר הכרמל

החל מיום חמישי ז' בכסלו 
עד מוצש"ק ט' בכסלו
- פר' ויצא.
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ערוב מהודר 

בכל שטח 
כשרות היישוב

מהודרת 
במקום

לרישום ולפרטים ניתן להתקשר לטל':

02-5699930

חדר גן כפרי
₪ 770*3

חדר גן דלוקס
₪ 830*3

חדר בבנין המרכזי דלוקס
₪ 880*3

   בשורה טובה... 
השבוע!! 
מקומות 

אחרונים 
נותרו!

סיימו כבר ממזמן את 
השלד של הבניין... 

אז למה טופס 4 מתעכב 
? ! ?
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מול העיניים!!! תבא עוד שבועיים אתה יכול לראות כבר קומה שניה... 
קומות  שש  בנין  כבר  רואה  אתה  חודשים  ארבעה  שתוך  בחשבון  קח 

מזדקר מול העיניים... מנופים... בלוקים... משאיות... עקשן... 
ומסירת   4 טופס  קדימה...  נו...  מוכן!!!  הכל  הבנין!!!  נגמר  זהו!!! 

מפתחות...
כעת  השקטה!!!  העבודה  מתחילה  כעת  בשקט...  שב  שב...  איפה... 
אין  משעמם...  מאד  באמת  זה  הילדים  שבשביל  העבודה  מתחילה 
נגמרה  ערבים...  של  צעקות  ואין  בלוקים  אין  מנופים...  ואין  משאיות 
האטרקציה... כעת המקום נהיה שומם ומידי בוקר נכנס מהנדס החשמל 
חשמל...  נקודת  ליצור  הפנימית...  העבודה  מתחילה  וכעת  והתחזוקה 
ופתחי ניקוז... זו העבודה העיקרית!!! במשך שנה שלימה שקט!! הבנין 
זה נראה ששום דבר לא קורה פה... אבל  ועל פניו  עומד ככה שומם!!! 

כעת נבנים התשתיות העיקריות!!!! 
זו חלוקת העבודה בין אברהם יצחק ויעקב... דבר ראשון אברהם חופר את 
היסודות.. זו עבודה שאורכת 99 שנים... לא רואים כלום... אבל לפחות 
נולד...  יצחק  ואז  בדרך...  וזה  לאברהם  מבטיח  כבר  הקב"ה  שומעים!!! 
מה  כבר  יש  כעת  השלד...  את  לבנות  מתחילים  ויצחק  אברהם  וכעת 
לראות!!! הם בונים את תפארת ישראל...  הם מחנכים אותנו לעוצמות... 
עוצמות של אמונה... של חסד... עוצמות של התבטלות לקב"ה... אברהם 
ויצחק מראים לנו מנופים אדירים... לאיזה פסגות אפשר להגיע... איזה 
כנסת  של  השלד  את  לנו  בונים  הם  וכך  וכו'  יצחק  עקידת  ניסיונות... 

ישראל!! הבנין כבר גמור!!!
לתמונה...  נכנס  אבינו  יעקב  כעת  גמור...  הבנין  של  כשהשלד  כעת... 
יעקב  של  העבודה  כעת  מוכן!!!  לשלד  מגיע  יעקב  בית!!!  קראו  יעקב 
המעלית  של  הפיר  יעבוד!!!  שזה  חשמל...  הנקודות  את  לבנות  אבינו 
יעבוד!!! יעקב  זה  כבר מוכן!! אבל יעקב דואג לחיבורים... שמי שילחץ 
מתעסק כל היום עם חוטים וחבלים... הוא מתעסק במגעים... יעקב דואג 
שיהיה נקודת חשמל בסלון... ויהיה גם שקעים בחדר שינה... יעקב שוקד 
על הלוח חשמל הפרטי והכללי... יעקב מכין את הצנרת... ולדאוג שיהיה 
זרם... שמי שיפתח את הברז זה יצא... זה יזרום!!! יעקב גם מכין הארקה 

במידה ויש התחשמלות וכו' וכו'... 
זה בהחלט לא נראה מרשים!!! החשמלאי של הבנין עובד בשקט... יותר 
זמן הוא עומד עם הסולם... לא שומעים כלום... לא רואים  מידי הרבה 
כלום... אבל ביום שהוא יסיים... הוא ילחץ על כפתור אחד... והופה!!!! 

הכל עובד!!! אור יקרות!!!
זה יעקב אבינו!!! יעקב חבל נחלתו!!! יעקב עוסק בחיבורים... יעקב הוא 
הוא  השמיימה...  מגיע  וראשו  ארצה  שמוצב  הסולם  עם  שעומד  זה 
סגור  מעגל  ויש  זכו  ואישה  שאיש  שברגע  היהודי  הבית  את  שבנה  זה 
הוא  הזה  הסגור  המעגל  עובד!!  זה  ביניהם...  שכינה  הופה!!!  ביניהם... 
מערכת אנרגיה רוחנית אדירה... יעקב אבינו עובד שם בצאן לבן בשקט 
לפרנסתו...  לעבוד  שילך  שיהודי  חיבורים...  של  תשתיות  ובונה  בשקט 
יעבוד!!  זה  הנכונים...  הכפתורים  על  וילחץ  באמונה  ויתן  ישא  הוא  אם 
הוא ישפיע שפע רב בכל העולמות... מאיפה?? מצאן לבן!!! יעקב בונה 
שקעים בחדר שינה היהודי... בחדר ילדים ובכל פינה בחיים של היהודי... 

זו עבודה חרישית!!! אבל זה חיי עולם שנטע בתוכנו!!! 
בית של תורה!!! יעקב אבינו מלמד אותנו שהבית היהודי כמות שהוא... 
הוא העבודת ה' הנשגבה ביותר... יעקב אבינו מנחיל לנו שיהודי זה לא 
שניהם  השני...  ליד  אחד  עומדים  וגוי  יהודי  שעובד!!!  משהו  זה  סתם... 
נראים פחות או יותר אותו דבר... תנחש מה בכל זאת ההבדל בין שניהם?? 
הם שני מתגים!! שכל ההבדל ביניהם הוא בסה"כ שאחד עובד ואחד לא 
נדלקים  השני...  על  לוחץ  ואתה  כלום!!!  אחד...  על  לוחץ  אתה  עובד... 
עובד  שאחד  האלו  מתגים  השני  את  מכיר  )אתה  פלורסנטים...  עשרים 
ואחד לא... בבית שלי כמעט הכל ככה... זוג מתגים אחד כן ואחד לא... 
אל תשאל אותי למה... את השאלה הזו אתה יכול לשאול על כל ספסל 
והשני  יושבים אחד ליד השני... למה אחד עובד  וגוי  באוטובוס שיהודי 

לא??( 
יעקב אבינו מלמד אותנו שמכאן ואילך לא צריך עבודה אסרטיבית כמו 

היו  הם  לכן  הבנין...  את  בנו  ויצחק  אברהם  תבין:  כי  ויצחק...  אברהם 
צריכים לעבוד כמו מנופים... הם עבדו כמו טרקטור וכמו מערבל בטון... 
אבל מיעקב חבל נחלתו ואילך?? זהו!!! מעכשיו הכל עובד עם מתגים... 

רק תלחץ על המתג הנכון... ואנא... אל תלחץ על המתג הלא נכון... 
מתוקים...  הם  חמודים...  הם  ילדים...  עשר  שנים  יש  אבינו  ליעקב 
מטופחים הכל נכון!! אבל יעקב מלמד אותנו... שאצל יהודי זה לא נגמר 
אצל  י-ה...  שבטי  עשר  שנים  זה  בנים...  עשר  שנים  לך  יש  אם  בזה... 
יהודי אין סתם ילדים חמודים!!!! אצל יהודי כל דבר מתורגם למשיכה 
בחוטים... ליעקב אבינו יש שתי נשים- רחל ולאה... אין לנו כמעט מידע 
תיקון  יש  התורה:  בפנימיות  ומפורש  ברור  אחד  דבר  ולאה...  רחל  על 
רחל ויש תיקון לאה!! מה זה התיקונים האלו?? אני ואתה לא יודעים... 
דבר אחד ברור: זה לא סתם!!! יהודי זה תפקיד... ואם ה' הזמין לך אשה 
זה  שכאלו...  נתונים  ועם  כזה  שווער  עם  מסוימות  תכונות  עם  מסוימת 
עכשיו:  שהוא...  לאן  חותר  זה  משהו...  פה  עושים  תיקון!!  זה  תפקיד!! 
יתכן שאנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים... אבל זה כן חייב להיות ברור 
לנו: שזה לא נגמר כאן!!! זה הרבה יותר גדול ומרומם...  אנחנו מושכים 

בחוטים!!! זה המסר של יעקב אבינו!! 
---

יש לי שאלה מפחידה: תאר לעצמך בחור ישיבה... מציעים לו שידוך... 
אומרים לו: מדובר בנערה צדקנית מאד... אם תישא אותה לאישה יקום 
כאן בית של תורה אמיתי!!! אבל תדע לך מראש: תוחלת החיים שלה 
נמוכה... היא תסתלק מן העולם בגיל צעיר... מישהו מוכן ללכת על כזה 
יש  יודע מה... בסיידר... בא נשמע... מה  דבר?? אף אחד!!! אבל אתה 
לה להציע?? אולי בכל זאת כדאי... לא נעים לומר... אבל אולי כתובתה 
מרובה והרי הבעל יורש...? איפה!! לא תקבל מאבא שלה שקל... אתה 
רק תצטרך לשלם עליה... מישהו היה הולך על זה?? אף אחד לא!! בחיים 
יעקב  וישק  רחל!!!  את  פוגש  השמונים  בן  אבינו  יעקב  כאן  והנה  לא!!! 
שיעקב  חז"ל:  אומרים  בוכה??  הוא  למה  ויבך...  קולו  את  וישא  לרחל 
אבינו ראה שהיא לא עתידה להיקבר איתו... במילים אחרות: יעקב אבינו 
רואה ברוה"ק את כל הסרט של החיים... הוא רואה שנותר לו לחיות עם 
רחל ארבע עשרה שנים בלבד!!!! ותחשוב שלבן דורש על רחל שבע שנים 
של עבודה... לעבוד שבע שנים בשביל אשה שיעקב אבינו יודע מראש 
שהוא הולך לחיות איתה רק 14 שנים.. ויעקב אבינו הולך על זה!!! למה??

כי בבית יהודי אשה זה לא רק חבר חדר... אשה זה בנין עדי עד!!! אנחנו 
בונים כאן בית נצחי... יעקב לא מסתכל מה יהיה לי איתה כאן... את יעקב 
וביה  מיניה  טמון  כאן  אגב:  איתה...  בונה  אני  עד  עדי  בנין  איזה  מעניין 
לפני  ועוד  לרחל  נושק  יעקב  איך  נשאלה:  שכבר  השאלה  על  התשובה 
שהוא נשא אותה?? התשובה היא: מי שמנשק ותוך כדי הוא בוכה כי הוא 
רואה מול עיניו את קבר רחל... ובכל זאת הוא מוכן לצאת לדרך הקצרה 
מערכת  לבנה!!  אש  ע"ג  שחורה  אש  בתורה  כתובה  נשיקה  כזו  הזו... 

יחסים שנבנית על בנין עדי עד זה קודש הקדשים!!! 
מי שחי כאן ומסיים כאן... להשקיע שבע שנים באישה שמסתלקת אחרי 
14 שנים זה מפח נפש מתחילה ועד סוף... אבל כשיש לנו עסק עם יעקב 
אבינו  שיעקב  מה  זה  הנושא!!  זה  לכתחילה!!  זה  על  הולך  הוא  אבינו... 
מלמד אותנו... אצל יהודי שום דבר לא מת... הכל מחובר... כל מעשה 

שלנו מפעיל פעולות שאנחנו נפגוש אותם בבנין עדי עד...
ובדור הזה יש לנו ניסיון מול יעקב אבינו... אנחנו מאד מתלהבים ומחפשים 
ושואפים לעוצמות של העשיה והחסד והזיכוי הרבים של אברהם אבינו... 
ויש בעד מה... אנחנו גם מאד שואפים לקדושה והפרישות המופלגת של 
יצחק... ויש בעד מה... אבל כשאנחנו מגיעים ליעקב... כשאנחנו חוזרים 
כמו  כאן  לחיות  מאיתנו  נדרש  וכעת  שלנו!!!  היהודי  לבית  הבייתה... 
יהודי... לדעת שכאן!! כאן זו השראת השכינה... מול האישה הזו והילדים 
מתרשמים  מספיק  לא  אנחנו  לנו...  קשה  כאן  האלו...  והנתונים  האלו 
בתחילת  כעת  שלנו!!!  העבודה  וזו  כאן...  לנו  מציע  אבינו  שיעקב  ממה 
החורף... כשהיום יורד מוקדם והלילה ארוך... ואנחנו מוצאים את עצמנו 
יותר שעות בבית... כאן יעקב אבינו מגיע ומתקן תפילת מעריב!!! יעקב 
אבינו מלמד אותנו שהחיבורים והמתגים הכי עוצמתיים מחכים לנו כאן 

בבית... יעקב קראו בית!!! בית של תורה!!! 
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טוב תשמע, כזה בחור זה רק סידור מלא, הוא עדיו לגדולות ונצורות, 
זה לא עוד בחור. הוא הולך להיות מגדולי הדור, לפי השקידה שלו, 
הכישריינעס שלו, ההתמדה, זה פארנעם אחר לגמרי. זה בחור ששוה 
כל שקל ששמים עליו, אני אומר לך, רודפים אחריו עם סידור מלא 
וכו'. תשמע אני רוצה  וכו'  פלוס, אבל הוא מחפש חשובע משפחע' 
להסביר לך משהו, הוא צריך מנוחת הנפש לתיירה, בלי זה עלולים 
לפספס פה את אחד מגדולי הדור, לכן זה הסיבה שהם דורשים סכום 
כזה...  זו שיחת מעלית או מסדרון שאני מניח שחלק מהציבור שמע 

לא פעם  אחת.
שמעתי על שקדן עצום, שלמד בישיבה לא רק מחזור אחד, של חמש 
בלילות  ישן  שלא  אמיתי,  מתמיד  מזה  שלש  פי  כמעט  אלא  שנים, 
הוא  סידור מלא  קיבל  לא  לא רק שהוא  והוא  בכלל מרוב התמדה, 
היה צריך לצאת לעבוד בשביל לקבל אשה... אתה הקורא כבר מנחש 
הוא  ישן,  לא  ועבר  שם  בבית  שנה  י"ד  ע"ה,  אבינו  ביעקב  שמדובר 
מגיע לבית חמיו הנודע, לא סידור מלא ולא חצי סידור, שווער רמאי, 
נותן. ומה לעשות  שקרן, שאפילו את האשה שהוא הבטיח הוא לא 
התורה",  "עמוד  נהיה  הוא  דוקא  דמיון  כל  על  עולה  שהמציאות 
ללמדינו שהעולם שלנו הוא עולם של עמל ויגיעה והאבות הקדושים 

עבדו את הקב"ה ללא תנאים.
שפל  לנקודת  מגיע  היהודי,  הבית  להקמת  צאתו  לפני  אבינו  יעקב 
גדולה, הוא מגיע למצב של "עני חשוב כמת", כאשר אליפז נוטל את 

כל רכושו.
אין לנו השגה, אבל חז"ל דורשים עה"פ: "שיר למעלות אשא עיני אל 
ההרים", שיעקב אבינו אמר:  "מאין יבא עזרי", אליעזר בשעה שהלך 
להביא את רבקה מה כתיב ביה, ויקח העבד עשרה גמלים וגו' והיה 
יעקב דואג על שבא בידים ריקניות ללבן, חזר ואמר מה אני מוביד 
סברי מן בריי ] מאבד את בטחוני מבוראי[ חס ושלום לית אנא מוביד 
סברי מן בריי ]אין אני מאבד את בטחוני מבוראי[ אלא עזרי מעם ה'.

כלומר שנקודת השפל הזו הביאה לרגעי נסיון גם במידת הבטחון של 
יעקב אבינו, זה לא היה פשוט כלל, עצם איבוד הרכוש בידי אליפז בנו 
של עשו זו היא עגמת נפש גדולה, ובעצם בעיני בשר מתגלגל מזה 
נורא, הוא היה צריך להיות רועה צאן הרבה שנים בכדי לקבל  דבר 
את רחל ולאה. בפשטות אם יעקב היה מגיע עם כסף וזהב היה נותן 
לה צמידים ונזמים, כמו שאליעזר נתן, השידוך היה נסגר אחרת. הלא 
היהלומים  את  ומחפש  יעקב  את  מנשק  הוא  מאוד,  כסף  אוהב  לבן 
שבפיו, מרוב תשוקתו לכסף וזהב, בודאי תמורת שלמונים הוא היה 
מוכר את בנותיו ליעקב, כי עם כל ההעמדת פנים של לבן על גודל 
אהבתו לילדיו והוא טוען: "מדוע לא נטשתני לנשק לבני ולבנותי", הרי 
בנותיו אומרות: "כי נכריות נחשבנו לו כי מכרנו", הרי שתמורת כסף 
עשו  רדיפת  ובגלל  וללכת  בנותיו  את  לקחת  ליעקב  מניח  היה  הוא 
את יעקב הוא מגיע לבית חמיו כמו "שנורער" ונאלץ לשהות שם זמן 

זמנים טובא.
צריך  שהוא  מה  זה  אבינו?  יעקב  כמו  שקדן  לבחור  שמגיע  מה  זה 
ועבר  שם  בבית  שנה  עשרה  ארבע  של  אדיר  שטייגען  אחרי  לקבל 
בלי לישון בלילות?!! לא כסף ולא חשובע משפוחע ולא כלום, לעבוד 
כמו הלך קבצן בשביל להתחתן. כמה רחמינו היו נכמרים אם היינו 
שומעים על בחור מתמיד עצום שיודע את כל התיירה כולע, שנאלץ 
לשטוף מדרגות בלילות בשביל להתחתן, כי אין לו פרוטה לפורטה?!!

אותנו שהעולם  מלמדים  ונסיונותיהם  חייהם  בכל  הקדושים  האבות 
הזה הוא עולם ה"עבודה" ולא תנאי הנוחיות הם מכתיבים את סדר 
היום אלא האמת האמיתית, וההבנה הבסיסית שהקב"ה יודע בדיוק 
אותם  מקבל  אני  שלי  העבודה  תנאי  הם  אלו  ואם  עושה  הוא  מה 

בשמחה ועושה את תפקידי ויעודי מתוך תחושת רוממות.
ודברים נפלאים כתב בזה המקובל האלוקי בעל הלשם, ]לש"ו - ספר 
הדע"ה חלק א - דרוש ה סימן ה[  וזהו ג"כ סוד כל הירידות והקטנות 
אשר עוברים בכל עת על כל אדם, )וכן הוא בהעלם בכל הנמצאות 
כולם( כי הנה הוא כדי לירד ולהתקרב אל את אשר למטה הימנו וכדי 
להעלותו. כי נעשה בזה עליית הניצו"ק מבליעתן להוציא יקר מזולל. 
ומזה תראה כמה צריך האדם ליזהר מאד מלהרהר אחר מדותיו של 
הקב"ה להתרעם ח"ו על חלקו אם קטן ודל הוא. או כשרואה בעצמו 
שאינו מצליח ח"ו בחפצי שמים וכן כאשר יש לו התגברות היצר ח"ו 
יותר מהראוי לו לפי דעתו. כי אין אדם יודע על איזה מלאכה שולח 

בעולמו. זה שולח לגרוף את הביבין לטהר אותם ולנקותם מכל חלאה 
וזוהמא והוא תמיד במצור ובמצוק. וזה שולח לקשט את היכלי מלך 
ולעשות עטרה על ראשו ומתענג עי"ז בסגולות מלכים. אך כבר אמרו 
לפום צערא אגרא ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. כי הוא מסוד 
כרבו.  להיות  לעבד  ודיו  בירורין.  לברר  למטה  היורד  השכינה  גלות 
והוא ג"כ סוד כל הד' גליות כנודע. ואין לאדם להתרעם ח"ו על מצבו 
ומדרגתו. אלא רק לבקש רחמים ולמסור את עצמו אליו ית"ש תמיד. 
בכלל השאלה  ג"כ  הוא  זה  כגון  גם  כי  ז"ל  הרמ"ק  רבינו  כתב  וכבר 
הנעלמה  ומהנהגתו  דרחמנא  מכבשי  שהוא  לו  ורע  דצדיק  הנודעת 
את  יתחזק  אלא  ח"ו.  ירידות  בשביל  ליפול  לאדם  אין  ולזאת  ית"ש. 
עצמו תמיד ויקיים בעצמו דום לה' והתחולל לו )תהילים ל"ז( כי רק 
לו ית"ש לבד נתכנו עלילות לחלק לכ"א ואחד את מלאכתו הראויה 

לו לתקן את שורשו במקום עליון. וכולם יאירו באור פני מלך חיים.

ה"לשם" מלמד אותנו שלא רק לשטוף מדרגות צריך לקבל באהבה 
ולא רק להיות "רועה צאן" צריך לקבל באהבה,  אלא גם להיות "גורף 
ביבין", כי העולם הזה הוא עולם העבודה ולו נתכנו עלילות לתת לכל 

איש את עבודתו  ואת המלאכה אשר בגינה ובשבילה שולח לעולם. 

מבאר  וכך  אחריהם.  לבניהם  עברה  בזה  הקדושים  האבות  והנהגת 
רבינו התפארת שלמה וארא  באיזו זכות יצאו בני ישראל ממצרים, 
וז"ל: והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם. 
יש להבין לשון סבלות מצרים וכן וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם 
מתחת סבלות מצרים ובכל מקום נאמר לשון עבודה קשה. אך הנ"ל 
בזה כי התורה מלמדת אותנו עיקר ענין הסגולה אשר בעבורה יצאו 
ממצרים והוא בהיות עם בנ"י זרע יעקב בחירו עם קדוש גם בהיותם 
קשה  עבודה  בכל  אותם  מצרים  ויעבידו  הברזל  כור  תחת  במצרים 
בכל זה נאמנה את אל רוחם ולא הרעו בלבבם לאמר למה זה אנחנו 
נרדים  להיות  האומות  שארי  מכל  יותר  ומרודים  עניים  ישראל  בני 
הקדושים  אבותינו  לבני  מיוחסים  מפני שאנחנו  וכי  הפרך.  בעבודת 
אנו נשתעבד למצרים הפחותים ושפלים. אך בכל העת ההיא קבלו 
הכל באהבה וסבלו עליהם גזירת הקב"ה כי אם בעיניו הוא טוב גם לנו 
ביושר. וז"ש. )שם ב, יא( ויצא משה אל אחיו וירא בסבלותם וכי הוא 
לבדו ראה. אך הכוונה בזה כי משרע"ה ראה ברוה"ק מדת הסבלנות 
וירא  וזה  הש"י  בגזירת  באהבה  הכל  לקבל  נתנו שכמם  כי  בנ"י  של 
הסתכל היטב בסבלותם כי לא הוקשה בעיניהם כלום על הש"י ולכך 

זכו לגאולה.

כי כן נכון להיות האדם מאמין בה' בכל דרכיו ומקריו. וכשם שמברכין 
על הטובה כו' )ברכות מח, ב( אף אם ישיגוהו פגעי הזמן חלילה ורבו 
הגרוע  ולחבירו  ולימודו  מעבודתו  אותו  ומבטלין  המטרידים  עליו 
ה'  זה  למה  לאמר  לבבי  ירע  אולי  ומנוחה.  ונכסים  עושר  לו  ממנו 
תרדפני באפך חנם ולרעי הפחות ממני נתת כל טוב הלא טוב היה לך 
להעניקני מטובך כאשר כל כוונתי לשבת בבית ה' באהלי תורה ואלה 
ה'  כי עמקו מחשבות  כן הדבר.  כי לא  הסיבות מבטלים אותי חנם. 
לא יבינם כל יושבי תבל. כי אולי רצון הש"י לנסותו אם יהרהר אחריו. 
אך זה ענין עבדות להש"י להאיר מתוך חשיכה את לבבי הזך לשמים 
בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך נפש הוא  נד, א(  כמ"ש. )שם 
לשון רצון כמ"ש. )בראשית נג, ח( אם יש את נפשכם. ואמר הכתוב 
ע"י  שנוטל ממך הרצון להש"י  רצונך  פי'  נפשך.  נוטל את  הוא  אפי' 
וגו'. ואל יקשה  ו, ה( ואהבת  טרדת הפרנסה וכיוצא אעפ"כ. )דברים 

בעיניך על הש"י.

ויצא,  דברים אלו הם הקדמה ללימוד פרשיות חייו של יעקב אבינו 
וישלח, וישב, ויצא - צרת לבן, וישלח - צרת עשו, וישב - צרת דינה 
כמו  סבל  מלאים  שבאבות  בחיר  אבינו  יעקב  של  חייו  יוסף.  וצרת 
שהוא עצמו מעיד "מעט ורעים היו ימי שני חיי", ללמדינו שהעולם 
מאת  מתנה  היא  לנו  שניתנת  נוחות  וכל  ה"עבודה"  עולם  הוא  הזה 
השם. העבודה הזו של קבלת עול מלכות שמים היא העבודה הנעלית 
מכל העבודות, השי"ת לוקח לפעמים את הרצון לעבודת השם, הוא 
לוקח את הרצון ללמוד, זה שאתה מקבל את העובדה הזו ולא מהרהר 
אחרי השי"ת ולא מהרהר אחר מידותיו, זה קבלת עול מלכות שמים 

שהיא עבודה יותר גדולה מקבלת עול מצוות.    

"וצדיק באמונתו יחיה"
מאת הרב ישראל קליין שליט"א

המתמיד שלא קיבל סידור מלא
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