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ויצא זפרשת מאמר מתוך

צרה בעת שנודרים טעמים ב'

א)ּבמדרׁש ע, לאמר'(ב"ר נדר יעקב 'ויּ דּ ר , §¦§¨ֲִֵֶֶַַַֹֹ

כ) כח, ׁש יּ היוּ א(בראשית לדוֹ רוֹ ת 'לאמר' ,ְְִֵֶֹ

בּ עת לדּ ר דּ מצוה מ�וּ ם צרה, בּ עת ְְְְְִִִִֵֵָָָֹנוֹ דרים

קאמרוקׁש הצרה. וּ קרא דּ הוֹ איל ה), ה, (קהלת ְְְִֶַָָָָָָ

צרה דּ בעת הּט עם מה תדּ ר', ֹלא אׁש ר ְֲִִֵֶַַַַָָֹ'טוֹ ב

נוּ כל הּפ ׁש ט ׁש לּ פי והגם איכּ א. נּמ י ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמצוה

כּ די הוּ א תדּ ר ֹלא אׁש ר ׁש ּט וֹ ב ׁש הּט עם ְֲִֵֶֶֶַַַַֹלוֹ מר

אלּ א נוֹ דר ׁש אינוֹ  וּ מי ,�בּ כ עצמוֹ  ירגּ יל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁש ֹּלא

רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  �בּ כ ירגּ יל ֹלא צרה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָבּ עת

חלּ ין טוב)בבּ ריׁש  ד"ה א ֹלא(ב, זה מּט עם הֹלא , ְֵ	ֲִִֶַַ

וּ כמוֹ  צרה בּ עת לדּ ר דּ מּת ר אלּ א לן ְְִֵָָָֹ	ְְֶָָָָנפקא

סעיף ר"ג סימן דּ עה יוֹ רה �ערוּ  ה�לחן ְְִִֵֶָָָָ	ֶַַָׁש ּפ סק

ׁש יּ היוּ גה' לדוֹ רוֹ ת לוֹ מר יעקב קפיד ואּמ אי ,ְְְֲִֵֶַַַַָֹ

להם ׁש חוֹ בה מזּ ה דּ מׁש מע צרה, בּ עת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנוֹ דרים

לדּ ר. מצוה ויׁש  ְְִִִֵָֹֹלדּ ר

לכתחילה נודר לכן הזה עולם הנאות מונעת הצרה א,

ואינוֹ יׁש  צרה, בּ עת לדּ ר מצוה לּמ ה טעם לוֹ מר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

כּ אלּ וּ  והנּ וֹ דר תדּ ר', ֹלא אׁש ר 'טוֹ ב ְְְֲִִִֵֶַַֹבּ כלל

בּ מה ב)בּ נה קט, יוֹ תר(יבמות אדם בּ ני דּ בסתם . ְְְִֵֵָָָָָָָ

מּמ ה יוֹ תר עליו לאסר ׁש ֹּלא כּ די לדּ ר, ׁש ֹּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹֹטוֹ ב

כּ דכתיב הּת וֹ רה, טז)�אסרה ז, 'אל(קהלת ְְְִִֶַַָָָ

יוֹ תר' ׁש הוֹ סיפהדּת תחכּ ם לפי חוּ ה וכן . ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

נקרא והנּ זיר חטא. לכלל אדּ רבּ א בּ אה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהנּ גיעה,

היּ ין מן עצמוֹ  ׁש צּ ער לפי א)חוֹ טא, י .(נדרים ְְִִִִֵֵֶַַַ

אינוֹ  הצּ רה ׁש בּ ׁש ביל צרה, בּ עת כּ ׁש הוּ א ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאמנם

וּ כההיא כּ רצוֹ נוֹ , הזּ ה מהעוֹ לם להנוֹ ת ְְִִֵֵֶַַָָָָיכוֹ ל

וכוּ ' ׁש תית וֹלא אכלּת  וֹלא �עסק אזהדּ פסיד , ְְְְְְִִִַָָָָָָָ

מעּת ה ׁש הרי הנאה, איזוֹ  עליו לאסר לוֹ  ֱֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ	מּת ר

זוֹ  צרה אליו ׁש �לח הּק בּ "ה ׁש ל רצוֹ נוֹ  הוּ א �.וכּ  ְֵֶֶַַָָָָָָָ

הקליפה להמעיט כדי הוא החומרות שטעם מקדים ב,

ׁש כּ חועוֹ ד המקבּ לים כּ תבוּ  אחר, �בּ דר ְְְְֵֶֶַַָ	ִֶַָֹ

להוֹ סיף הוּ א ּת מיד וּ רצוֹ נם ְְִִִִַָָהחיצוֹ נים

הלכה גּ וֹ ברים ׁש החיצוֹ נים עת כּ ל לכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָבּ הּת ר,

ׁש דּ וֹ רוֹ ת הּט עם וזהוּ  עכ"ל. האוֹ סרין, ְְְְִִֵֶֶַַַָכּ דברי

יוֹ תר חמרוֹ ת בּ הרבּ ה מחמירין הם ְֵ	ְְְֲִִִֵֵַַַָהאחרוֹ נים

דּ בר י"ח ׁש ל בּ גּ זרוֹ ת ואף ְְִִֵֵֶַַָָָמהראׁש וֹ נים,

ב)מצינוּ  יד, הראׁש וֹ נים(שבת חכמים ׁש גּ זרוּ  ְֲִִִִֶָָָָ

מינּ ייהוּ  קבּ לוּ  אחר וּ בדוֹ ר מינּ ייהוּ  קבּ לוּ  .זוֹלא ְְְְְְִִִִֵַַַ

�צר �כּ  כּ ל היה ֹלא הראׁש וֹ ן ׁש בּ דּ וֹ ר ְִִֶֶַָָָָָֹלפי

וּ בדוֹ ר קבּ לוּ ה, ֹלא הכי מ�וּ ם החמרא ְְְִִֵָָָ	ְַָלאוֹ תּה 

ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל הרבּ ים ׁש בּ עוֹ נוֹ תינוּ  ְֲִֵֵֶַַַָָָאחר

�צר ׁש היה הכּ ירוּ  אז הּק לּפ ה, ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמתגּ בּ רת

וקבּ לוּ ה. החמרא ְְְִָָ	ְַָלאוֹ תּה 

וחומרות באיסורים להרבות יש קטרוג ויש בצרה כשהאדם

בּ ׁש לוֹ ם,ואם יוֹ ׁש ב ׁש האדם זמן כּ ל כּ ן ְְְִֵֵֶַָָָָָ

שמשון פרי

ללּבׁש.א. ּובגד לאכל לחם לי ונתן הֹול� אנכי אׁשר הּזה ּבּדר� ּוׁשמרני עּמדי אלקים יהיה אם לאמר נדר יעקב ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹוּיּדר
שהרגילב. - עיקר כל נודר שאינו לשונו: וזה דברו. יחל לא לידי חלילה יבוא בנדרים, יתרגל שאם משום ידור, שלא שהטעם

דברו'. יחל 'לא ג) ל, (במדבר לידי בא לנדור.ג.בנדרים מותר צרה בעת לשונו: צדיקד.זה יותר יהיה לא שאדם
חטא. מזה להם ובא תורה, שאסרה ממה יותר עצמם על החמירו שאנשים מצינו, פעמים שבכמה הקריאוה.מבוראו,

יפסידו שעסקיו לרעה, לו פתח הדיא ובר וגו', מּמּנּו תאכל ולא לעיני* טבּוח ׁשֹור* לא): כח, (דברים הפסוק את בחלום ְְְִֵֶֶַַָֹֹלרבא
ושתיה. מאכילה נהנה אינו עצוב, שהוא שמי ומכאן, ליבו. מעוצב לאכול יכול לא אכןו.ולכן עקרוני, שבאופן נתבאר,

הנאות לו נתמעטו כה בין וכבר צרה, בעת שהוא מי אמנם התורה. שאסרה ממה יותר העולם מהנאות עצמו ולהפריש לידור אין
נדר. של באופן זאת שיעשה לו אומרים קבלוז.העולם, לא אך לשריפה, עליהם גזרו בתחילה, שכבר מובא ידיים, לגבי

גזור והלל שמאי גזור, והלל שמאי תלמידי וידים, הגמרא: לשון וזה גרון. בן חנניה לעליית כשעלו מהתלמידים, רק אלא מהם,
מינייהו. וקבלו גזרו תלמידייהו ואתו מינייהו, קבלו ולא גזור אינהו אתו אלא וכו'.
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להוֹ סיף לוֹ  ואין עליו, מקטרגים אין ְְְְְִִִִֵֵַַָָהחיצוֹ נים

צרה בּ עת אמנם לעוֹ ררם. כּ די ְְְְְְֵֵָָָָָ	ְבּ חמרוֹ ת

לוֹ  מּת ר אז עליו, ׁש וֹ לטים ָ	ְִִִֶַָָָׁש החיצוֹ נים

איכּ א נּמ י וּ מצוה בּ אּס וּ רין .חלהרבּ וֹ ת ְְְְִִִִִַַָָ

��
ויצא חפרשת מאמר

המדרש ביאור

יא)ּפסּוק כט, ויּ א(בראשית לרחל יעקב 'ויּ �ק ¨ְֲִִֵַַַַָָֹ

ז"ל אמרוּ  [ויּ בךּ '], וכוּ ' ב)קוֹ לוֹ ' ע, (ב"ר ְְְְֵַַָ

לאלּ וּ  אלּ וּ  מלחׁש ים אדם בּ ני ׁש ראה בּ כה, ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָלּמ ה

ׁש ל דּ בר עלינוּ  לחדּ ׁש  זה בּ א מה וכי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָואמרוּ ,

בּ יּ לקוּ ט ועיּ ן קכד)ערוה. .א(רמז ְְְֵֶַַַָ

אבינוּ וּ באמת ׁש יּ עקב אפׁש ר �אי לתמּה , יׁש  ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

דּ בר(-מובחר)בּ חוּ ר יעשׂ ה ׁש בּ אבוֹ ת ֲֶֶַָָָָָ

והֹלא בּ וּ רוּ ת, �דּ ר אלּ א ׁש אינוֹ  בּ פרהסיא, ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָכּ זה

דּ בתרא קּמ א בּ פרק ׁש אמרוּ  א)מצינוּ  (טז, ְְְְִֶֶֶַַָָָָ

אפׁש ר �ואי מסּת כּ ל, ֹלא בּ דּ ידיּה  אפלּ וּ  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאברהם

דּ כתיב ראוֹ תּה  מלּ בד י)ׁש יּ עקב כט, (בראשית ְְְֲִִִֶַַָֹ

עוֹ ד יעשׂ ה רחל', את יעקב ראה כּ אׁש ר ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ'ויהי

ראה אם ואפלּ וּ  לנ�קּה , ׁש בּ ּק לּ ים קל ְְְֲִִִֶַַַַַָָָכּ מוֹ 

א�ה את לקדּ ׁש  לאדם אסוּ ר לקיּ ם כּ די ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאוֹ תּה 

ׁש יּ ראנּ ה א)קדם מא, לנ�קּה .(קדושין לוֹ  היה ֹלא , ְְְִֶֶֶַָָָָֹ

דּ ברכוֹ ת ט' א)וּ בפרק יהלּ �(סא, ֹלא אמרינן ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ועוֹ ד אׁש ּת וֹ , היא אפלּ וּ  �בּ דּ ר א�ה אחרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאדם

ז"ל ב)אמרוּ  מג, וּ גנאי(שם אסוּ ר חכם �ּת למיד ְְְִֶַַַָָָָ

אׁש ּת וֹ  היא אפלּ וּ  �בּ דּ ר א�ה עם לסּפ ר לוֹ  ְְֲִִִִִֵֶֶַַָהוּ א

אחוֹ תוֹ  היא .בואפלּ וּ  ֲֲִִַ
כבוד בדרך כשהוא שהקל עולא בענין מקדים

זרהאמנם דּ עבוֹ דה קּמ א בּ פרק א)אמרינן ,(יז, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָ

מנ�ק הוה רב מבּ י אתי הוה כּ י ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָעוּ לא

אבּ י לּה  ואמרי ידייהוּ , אבּ י לאחתיּה  ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָלהוּ 

עוּ לא דּ אמר אדּ ידיּה , דּ ידיּה  וּ פליגא ְְְִִִֵֵַַַָָָָחדייהוּ ,

�ל �ל מ�וּ ם: אסוּ ר בּ עלמא קריבה ְְְִִֵֵָָָָׁש וּ ם

תקרב ֹלא לכרמא סחוֹ ר סחוֹ ר נזירא .גאמרין ְְְְְְְִִִַַָָָ

נוֹ ׁש קים ׁש היוּ  דּ רכּ ם ׁש כּ ן רׁש "י, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָוּ פרׁש 

בּ ד"ה כּ תבוּ  והּת וֹ ספוֹ ת כּ בוֹ ד. מ�וּ ם ְְְְְִִַַָָלגּ דוֹ לים

מקל �היה וּ מה אדּ ידיּה , דּ ידיּה  ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָוּ פליגא

כּ כׁש וּ רי ליּה  דּ דמיין מ�וּ ם וּ פרׁש דלעצמוֹ  , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָ

מקל ׁש היה זה דּ מּט עם דּ בריהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהרׁש "א

וה�"ס אדּ ידיּה , דּ ידיּה  עוֹ ד ּפ ליג ֹלא ְְְִִֵֵֵַַַַָלעצמוֹ 

ׁש ם. ועיּ ן ,�להארי ׁש אמרוּ  בּ מקוֹ ם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָקצּ ר
להנאה התכוין שלא מגלה והבכיה כבוד בדרך נשק יעקב

לּה והכי לעשׂ וֹ ת כּ די אלּ א נׁש קּה  ֹלא יעקב נּמ י ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

בּ מּס כת ז"ל �אמרוּ  מה וּ לקיּ ם ְְְֵֶֶֶַַַַָָכּ בוֹ ד,

שמשון פרי

עליהםח. גזרו כבר שבתחילה גזירות, עשרה מהשמונה בחלק שמצינו וכמו להחמיר, יש מתגברים החיצונים שכאשר מהוקדם, דוקא ולכן, הקליפה. על מתגברים החומרות ידי ועל הקליפה, שגברה יותר מאוחרים בדורות רק התקבלו, לא אך יחכמים, החיצונים. על להתגבר כדי עצמו, על ולאסור לידור לו יש אז עליו, גברו שהחיצונים שמוכיח צרה, בעת שהוא


מןא. גדורים מזרח שבני אמרה והדא הערוה, מן עצמם העולם אומות גדרו במבול העולם שלקה שמשעה הילקוט): הסתכל.ב.הערוה.(המשך לא בשלו אפילו שאברהם א, בפרהסיא. כזה דבר לעשות ליעקב היה לא שלכאורה ראיות, שתי ובפרטמביא אשתו, היא אפילו בשוק, אשה אחרי להלך לאדם אסור ב, לנשקה. לו היה לא הקדושין, עבור הסתכל יעקב אם היהואפילו הדין שמצד נאמר אם שאפילו ומכאן, החשד. מפני אחותו, או אשתו ואפילו בדרך, אשה עם לספר אפילו לו שאסור היאתלמיד ואפילו בתו היא ואפילו אשתו היא אפילו הכי נמי תניא הגמרא: בהמשך שם וכמבואר בפרהסיא. לא אך לנשקה, בקרובותיו.מותר בקיאין הכל שאין לפי ולאג.אחותו, לכרם, סביב סביב שילך לנזיר אומרים היין, שתיית אסורה שלנזיר האיסור.היות מן הרבה עצמו ירחיק שאדם דהיינו, אליו. לכלד.יתקרב אבל לנשקן. לעצמו הקיל לכן כעצים, עליו דומים שהיו להתרחק. לנזיר שאומרים כמו אסור, העולם



שמשוןזרע ח מאמר ויצא פרשת

ג

א)יבמוֹ ת את(סג, והמקרב ׁש כניו את האוֹ הב , ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ

אוֹ מר הכּ תוּ ב עליו ט)קרוֹ ביו, נח, 'אז(ישעיה ְֵַָָָָָ

וֹלא הנּ ני']. ויאמר [ּת ׁש וּ ע וכוּ ' יענה וה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹּת קרא

ׁש הרי חכם, לתלמיד גּ נאי דּ בר ׁש זּ ה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּת אמרוּ 

בּ עלמא קריבה ׁש וּ ם ליּה  דּ סבירא עוּ לא ְְְְֲִִִִֵָָָָָאפלּ וּ 

דּ היכא איהוּ  מוֹ דה וכוּ ', �ל �ל מ�וּ ם ְְִִֵֵֵֶָָאסוּ ר

כּ לוּ ם להנוֹ ת מכוּ ן ואינוֹ  כּ כׁש וּ רא ליּה  ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָדּ דמיין

עוֹ בדא איהוּ  עביד והוה מּת ר, נׁש יקה ֲִֵַָָָָָ	ְְִָָבּ אוֹ תּה 

רב. וּ מעשׂ ה ְְֲֵֵַַַבּ נפׁש יּה 

עליו העוֹ מדים לכל יעקב לגלּ וֹ ת ְְְְֲִֵַַָָָָֹוּ כדי

הכי מ�וּ ם ׁש בּ עוֹ לם, הנאה לׁש וּ ם נתכּ וּ ן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁש ֹּלא

זוֹ  בּ כיּ ה ענין מה דּ קׁש ה ויּ בךּ ', קלוֹ  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ'ויּ .א

אוֹ תּה  ׁש ראה הראׁש וֹ נה ודּ איהבּ ּפ עם אלּ א . ִֶֶַַַַַָָָָָָ

מאוֹ תּה  כּ לל נהנה ֹלא ׁש הוּ א לרמז ְְֱִֵֶֶֶָָָָָֹׁש רצה

שׂ שׂ  אדּ רבּ א היה נהנה היה ׁש אלּ וּ  ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָנׁש יקה,

ואפׁש ר כּ בוֹ ד. �דּ ר אלּ א נׁש קּה  וֹלא ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָושׂ מח,

כּ בוֹ ד יעשׂ וּ  נּמ י מקוֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  היה ְֲִֶֶַַָָָָָׁש ּס בוּ ר

לגּ דוֹ לים .וזה ְִֶַ

בקבורתה נזכר ואז מיצה"ר להנצל המיתה יום הזכיר

קוֹ לוֹ וּ כׁש ראה את נשׂ א אז מלחׁש ים, אוֹ תם ְְֲִֶֶַָָָָָָ

בּ ינוֹ זבּ בכי כּ ן עוֹ שׂ ה היה ׁש כּ בר , ְְִֵֵֶֶֶָָָ

עליו יתגּ רה ֹלא הרע ׁש היּ צר כּ די עצמוֹ  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלבין

וׁש לוֹ ם כּ דאמרינןחחס הּמ יתה יוֹ ם לוֹ  והזכּ יר , ְְְְְִִִִִַַַָָָ

דּ ברכוֹ ת קּמ א א)בּ פרק לוֹ (ה, יזכּ ר לאו ואם ְְְְִִִֶֶַָָָֹ

ליוֹ ם מח�ב היה ׁש אז והוֹ איל הּמ יתה, ְְְִִֵֶַַָָָָיוֹ ם

אי לקבוּ רה. עּמ וֹ  נכנסת ׁש אינּה  ראה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּמ יתה

על וּ מצטער בּ וֹ כה היה ׁש הוּ א להם הראה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּמ י

לקבוּ רה עּמ וֹ  ּת כּ נס ד'טׁש ֹּלא וּ בפרק , ְְִִִֵֶֶֶָָ

ב)דּ קדּ וּ ׁש ין אבּ א(פ, ּת ימא אפלּ וּ  אמרינן, ְְֲִִִִֵַַָָָ

והוֹ איל יצריּה , ּת ביר אנינוּ ת בּ ׁש עת ְְְְֲִִִִִֵַָׁש אוּ ל,

וּ תביר אנינוּ ת ׁש עת היה �כּ רח על ְְְֲִִֶַַָָָָָָׁש בּ כה

ליּה  דּ דמיא הרוֹ אים לכל מוֹ כיח וזה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָיצריּה .

היה ֹלא אבינוּ  יעקב הכי דּ בלאו ְְֲִִִֵַָָָָָָֹכּ כׁש וּ רא,

בּ ענין היה עצמוֹ  על מחמיר ׁש אדּ רבּ א ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָנוֹ ׁש קּה ,

לן וקיימא נדר' יעקב 'ויּ דּ ר ׁש הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּפ ריׁש וּ ת,

מי"ג) פ"ג לּפ ריׁש וּ ת(אבות סיג .ינדרים ְְְִִַָָ

דינה ביציאת נענש שיעקב הטעם

בּ ּמ דרׁש וּ מּט עם אמרינן ב)זה פא, על(ב"ר יעקב , ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

וכוּ ' נענׁש  נדרוֹ  מהוקׁש ה.יאׁש אחר ְְְֱִִֵֶֶֶַָָ

לזה זה הנּ דר,יבענין קיּ ם ֹלא ׁש הוּ א לפי אלּ א . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

והצּ ניעוּ ת ּפ ריׁש וּ ת קיּ מה ֹלא בּ ּת וֹ  .יגגּ ם ְְְְִִִִַַָ

המאמר: סיכום
בפרהסיא, רחל את נישק שיעקב הטעם
עליו שדומים היכן היקל, שעולא שמצינו כמו
ככשורא, ליעקב דומה היה וכן ככשורא,

חשש. היה לא הדין ומעיקר

שבכה ומה כבוד, דרך הנשיקה והיה
כבוד, דרך אלא להנאה, התכוין שלא מגלה,
לנשק הדרך כך מקום שבאותו שסבר
יתגרה לא שהיצר כדי הבכי, וטעם לגדולים.

שמשון פרי

הילקוט.ה. על אברהם ברית מקשה כבוד.ו.כן בדרך נשקה לכן הקרובים, את לקרב וצריך משפחתו, קרובת והיתה היות
לגדולים לנשק נהגו מקום באותו שגם סבר, שיעקב ויתכן להנאה. התכוין שלא מעיד, והבכי בעולא. רב מעשה שמצינו וכמו

כבוד. שהיהז.דרך משמע קולו, וישא ומהכתוב וילך, לכתוב מספיק היה שלכאורה ויבך', קולו 'וישא הפסוק לתרץ בא
לבכות. קולו נשא מכן ולאחר ראשונה, ועכשיוח.בכיה המיתה. יום לעצמו שהזכיר משום בשקט, בכה מקודם כבר כלומר,

ברש"י מבואר הבכי, וענין כבוד. בדרך נשיקה שהוא יבינו אלא בו, יחשדו ולא העם שישמעו כדי בבכי, קולו לשאת הוסיף
להלן. ועיין המיתה.ט.ובמפרשים, ביום כעת נזכר זה, פשט לפי פרישות.י.גם מביא זה הרי שנדר, בו שמצינו ויעקב

לפיך,יא. קודם נדריך יהיה כן לפיך קודם ידך מה אמרי רבנן לפיך, סמוך נדריך יהיה כן לפיך סמוכה ידך מה יודן, רבי אמר
עלה קום יעקב אל אלהים 'ויאמר א) לה, (בראשית שנאמר פנקסו, נתבקרה נדרו שאיחר ידי על יעקב אבינו שהרי שכן לך תדע

מזבח', שם ועשה שם ושב אל נדרו.יב.בית קיים לא שיעקב על דינה במעשה מידה, כנגד המידה שלאיג.מה היות
מהנדרים. כתוצאה שבאה הפרישות קיימה לא היא במידה, מידה נדרו, קיים
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על שבכה או המיתה. יום לו הזכיר ולכן עליו,
מקום ומכל לקבורה. עמו תכנס שלא כך
להנאה, התכוין שלא מוכיחה הבכיה

היצר. נשבר בכי, שבשעת
שהם והבין מלחשים, שהעם וכשראה
בפסוק ככתוב בבכי, קולו נשא אז בו, חושדים
הם שגם כדי קולו, שהרים ויבך' קולו 'וישא

בכה. שהוא ישמעו

עצמו על מחמיר היה בודאי יעקב אך
סיג שנדרים שאמרו כמו הפרישות, בענין
שגם מוכח נדר, שיעקב ומכך לפרישות,

פרישות. לו היתה
נדרו, ואיחר שהיות הטעם, יובן זה ולפי
סיג שהנדרים משום, בדינה. נענש
נכשל נדרו, קיים ולא והיות לפרישות,

פרישות. בעניני

��
אליהו דבי ו)תנא פרשה (רבה,

צער בלי שנים עשרה לשבע ימיו בסוף זכה אבינו שיעקב הטעם

שלא לחיים אבינו יעקב זכה מה מפני

ממה הזה בעולם הרע ביצר ושלא בצער

מפני לבא, לעתיד לצדיקים [ליתן] שעתיד

בקי זקנותו ועד מקטנותו המדרש בבית שהיה

ובאגדות, ובהלכות במדרש ובמשנה במקרא

אוהלים יושב תם איש ויעקב (בראשיתשנאמר

כז) בניכה, כן גבור ביד 'כחצים ואומר ,

ד)הנעורים' קכז, דעה(תהלים יורה מי 'את ואומר ,

וגו' שמועה' יבין מי ט)ואת כח, וכשיצא(ישעיה .

שכינה באת לבן בית אל ללכת אביו מבית

לו ואמרה משיבה הימינו, למעלה ועמדה

וראה השמימה, וראה עיניך נא שא בני ליעקב,

שתים ברקיע, ומזלות כוכבים עשר שנים

הלילה, שעות עשרה שתים היום, שעות עשרה

לך. נותן שאני שבטים עשר שנים כנגד

´

– הקדוש החיים זיע"אאור משה רבי בן חיים רבי

כב) כח, (בראשית ל� אע�רנּ וּ  ע�ר לי ּת ּת ן אׁש ר וכל אֹלהים ּב ית יהיה מצּ בה שׂ מּת י אׁש ר הזּ את ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהאבן

וגו'. הזאת אבןוהאבן זו היא כי יראה

א)השתיה ע"ב ח"א למקדש,(זהר שהזמינה

במדבר. למשכן שטים עצי שהזמין לו ומצינו

תרומה) באומרו(תנחומא ה' שיכוין (שמותואולי

ח) ליכה, מהמקדש''ועשו פירוש מזומן לשון

המקדש בית וגם המשכן כי הוזמן שכבר

חוזר בתוכם ושכנתי יעקב, הזמינם בשניהם

אלו. הכנות שני אל

��



   מהספר הקדוש יסוד ושורש העבודה
מהאי גברא רבה ויקירא, מחצב סנפירא, ה"ה כבוד הרבני המופלא ומופלג הנבון והשנון, למעלה חן  

  (התארים לשון בעל הקדושת לוי זיע"א בהסכמתו).. משהבכמוהר"ר   אלכסנדר זיסקינד ולמטה חנן, כמוהר"ר  
 

  לימוד בספרי מוסר 
והערה מספרי יראים ומוסר הוא ידוע ופשוט, 
שמהתמדת למודו בהם יבוא בלב האדם מטע  
נעמני היראה מאוד ויראת ה' תוסיף. וזהו גם כן 
עיקר בריאת האדם בעולם הזה השפל, כמפורש 

הקדושה על ידי עבדו נאמן ביתו באמרו   בתורתינו 
ואל מעמך כי אם ליראה  ש(דברים י, יב) 'מה ה' 

את ה' אלהיך' וגו', ועוד כמה פסוקים המורים  
מהם כיוצא. ודבר זה אין צריך סהיד לתומכו, כי 
פשוט הוא שמתוך לימוד ספרי יראים ומוסר יבא  
האדם אל התמדת הלימוד, ויכנוס בלבו יראה  

ך בטל אף רגע אחד מחמת יראת גדולה מליל
הבורא ברוך הוא שתקוע בלבו בתמידות, ממה 
שרואה בהם מהעונש הגדול של הולכי בטל, 
ומהשכר הגדול של עובדי השם יתברך שמו  
ולומדי התורה בתמידות, וזה מבואר בזוהר הקדוש 
שחיוב על האדם לחקור ולשית את לבו לידע 

  מעונש העולם העליון.
, חכמתא דאצטרך ליה לבר  לשונו בזוהר חדשוזה 

נש, חד למנדע לאסתכלא ברזא דמריה, וחד למנדע 
ליה לגופיה ולאשתמודעא מאן איהו ואיך אתברי  
ומאן אתי ולאן יהך, ותקונא דגופא האיך אתתקן 
והאיך איהו זמין למיעל בדינא קמי מלכא דכלא, 

,  סוד קונהוב התבונןל תחד לדעא, לאדם צרךשנ החכמ[  כו'ו 

א  בן יא ומאנברואיך  הכיר מי הואול דעת את עצמוחד לאו

  ן בדי עתיד להיכנסא הותקן ואיך נאיך  ףגוה ן קויך, ות לולאן י

  ] כו'ו ,לפני מלך כל
הרי מבואר שחיוב על האדם לחקור ולידע הדין 
והעונש של עולם העליון, במה שאמרו ותקונא 
דגופא האיך אתתקן והאיך איהו זמין למיעל בדינא 

מלכא דכלא, וכל זה ימצא האדם בספרי  קמי 
  יראים ומוסר. 

  
גם מלימוד ספרי יראים יבוא האדם גם כן  
למדריגת החסידות בכל עניני עבודות יתברך שמו, 
וגם למדות ישרות ומנהגים ישרים שנמצא בספרי  
יראים, לכן חיוב גדול מאוד ומאוד על האדם 

עור קבוע  בלימוד ספרי יראים ומוסר בכל יום בשי

יותר משאר הלימודים. וגם האר"י ז"ל מזהיר  
מאוד לאדם שילמוד בכל יום ספר יראה ומוסר,  
ולא יעדר אף יום אחד מלימוד זה. ובודאי מהראוי 
להאריך בהערה זו מאוד, אך גדר בעדי אהבת  

  הקיצור, ודי בהערה זו.
  

לכן יזהר האדם לחלק שעות היום על כל 
והחזרה מועיל בם לבל יגבר עליו  הלימודים הנ"ל,

ועיקר הלימוד לשמה הוא החזרה  כח השכחה. 
על לימוד בתמידות, וביחוד בלימוד גמרא  
ופוסקים שמצוי בם השכחה יותר אם ילמוד  
חבילות חבילות ולא יחזור על לימודו  

ומר השכחה הזהרנו בתורתינו  ח בתמידות, ועל  
הקדושה בהרבה מקומות במשנה תורה, ואין  

נה לשכחה אלא בהחזרת לימודו בתמידות.  תק 
וגם הגמרא הקדושה מזהיר מאוד על חזרת  
הלימוד, כמו שאמרו בחלק (סנהדרין צט, א)  
אמר רבי יהושע בן קרחה כל הלומד תורה  

שזורע ואינו   ואינו חוזר עליה דומה לאדם 
קוצר, לומד ומשכח דומה לאשה שיולדת  
וקוברת. גם אמרו רבותינו ז"ל בפרק קמא  
דחגיגה (ט, ב) אינו דומה שונה פרקו מאה  
פעמים למי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד.  
וכן כתב האריז"ל שצריך האדם לחזור על  
לימודו מאה פעמים ואחד, שאז לא יפחד  

  מהשכחה, עד כאן. 
ואף גם זאת שימעט האדם מהלימוד החדש כפי 
שיעור העת שחוזר על לימודו שלמד כבר, לא 

המלאכה לגמור, ואשרי מי שבא לכאן עליך 
ותלמודו בידו, אחד המרבה ואחד הממעיט,  
ובאריכות הזמן אם ירצה ה' ויגזור עליו בחיים,  
יתקיים בידו כל הלימודים בשלימות. ועל כל פנים 
חיוב גדול לחזור על לימודו על כל פנים לא פחות 
מארבע פעמים, ודבר זה נרמז בזוהר הקדוש 

ה, א), גם בגמרא דעירובין (נד, בהקדמת בראשית ( 
 ב) בברייתא דכיצד סדר המשנה, עיין שם ודי בזה.



ברכה משולשת
 מתוך ספרי הגה"צ רבי יצחק הכהן 

ב"ר אשר אנטשיל זי"ע - הצדיק הרב הוברמן מרעננה 

עורך: הרב עוזיאל אדרי
רב המרכז הרפואי סורוקה

מאבני  ויקח  השמש  בא  כי  שם  וילן  במקום  ‘ויפגע 
המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא’ )כח, יא(, 
במסכת חולין )צא, ב(, אמר רבי יצחק  אמרו רז”ל 
מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד וכל 
זה ראשו תנא  צדיק  יניח  עלי  אומרת  ואחת  אחת 
עשאן  כאן,  ברש”י  הובא  וכן  באחד.  נבלעו  וכולן 
את האבנים כמין מרזב סביב לראשו, שירא מפני 
חיות רעות. התחילו האבנים מריבות זו עם זו, זאת 
אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי 
יניח צדיק את ראשו, מיד עשאן הקב”ה אבן אחת. 

וזהו שנאמר ‘ויקח את האבן אשר שם מראשותיו’.

להבין קצת נקדים שעניין השינה היא בחינת עולם 
התוהו, עיניינו של עולם התוהו כתב האריז”ל בספר 
בראשית  שבמעשי  פ”ב(  הכללים  )שער  חיים  עץ 
בבריאת העולם קדם לבריאת העולם הזה הגשמי 
במתכונתו הנוכחית, עולם רוחני גבוה ונעלה יותר 
נקרא  והוא  כן  לפני  תחילה  הקב”ה  ברא  שאותו 
“עולם התוהו” שנאמר ‘והארץ הייתה תוהו ובוהו’ 

)א, ב(. 

ובו היה מאיר האור האלוקי בעוצמה אדירה, רבה 
הגדולה  מההתגלות  וכתוצאה  למאד,  עד  וגדולה 
של האור האלוקי הנשגב והעליון על עולם התוהו, 
דהיינו  הכלים”,  “שבירת  שנקרא  תהליך  התרחש 
שאותו עולם התוהו נשבר ונחרב כי לא היה יכול 
להכיל את האור הגדול הזה, ולא היה בכוחו לסבול 
מה  וזה  הזאת,  הגבוהה  האלוקית  העוצמה  את 
במדרש רבה )בראשית פ”ג( “מלמד שהיה  שנאמר 

הקב”ה בורא עולמות ומחריבן”. 

והנה בהמשך תהליך זה נפלו אותם “שברי הכלים” 
כאן לעולם הזה ומהם נוצרו כל העולם ומלואו כל 
העולם  בריאת  וזהו  שבעוה”ז,  הגשמיים  הדברים 
“עולם  נקרא  שהוא  הגשמית  במתכונתו  הזה 
התיקון”, דהיינו שכאן בעולם הזה לא מאיר האור 
בעולמות  כמו  ובהירה  ברורה  בצורה  האלוקי 

הרוחניים העליונים, אלא האדם נדרש למאמץ רב 
ועמל ויגיעה בעבודת ה’, בשביל לזכות לגלות את 
האמת האלוקית שטמונה בתוך הפנימיות של אותם 
“שברי הכלים” שהם ענייני העולם הזה הגשמיים, 
ורק בגלל התהליך הארוך הזה של התגלות האור 
של  התוצאה  התאפשר  הכלים  ושבירת  הגדול 
מצב של מציאות של בחירה חופשית שכר ועונש. 
ושורש הדברים הגשמיים הוא נעלה יותר מהדברים 
שהוא  למאד  עד  ועליון  גבוה  והוא  הרוחניים, 
הרוחניים  הדברים  כן  שאין  מה  התוהו”,  מ”עולם 

ששורשם מ”עולם התיקון”.

כמין  האבנים  את  עשאן  ע”ה  אבינו  יעקב  כן  ועל 
מרזב סביב לראשו, כי הוצרך לשינה שהיא בחינת 
עולם התוהו, ולכן גם חלם חלום כי החלום צריך 
וכפי  הקדושה,  ניצוצות  כמו  בירור  כלומר  פתרון 
כי  יקום,  כן  אותו  ופותרים  החלום  את  שמבררים 
בחינת  שזה  ‘הפה’  אחרי  הולך  החלומות  פתרון 
הזוהר  )תיקוני  הקדוש  בזוהר  שכתב  כמו  ‘מלכות’ 
יז, ב(, שספירת המלכות יורדות רגליה של השכינה 
הקדושה לברר ניצוצות קדושות. כך החלום צריך 
הקדושות,  הניצוצות  כבירור  ‘בפה’  ופתרון  בירור 

וכפי שמבררים ופותרים את החלום כן יקום.

כידוע מחלומות של אביי ורבא במסכת ברכות )דף 
נו, א(, שפתר להם בר הדיא שלוש עשרה חלומות 
שווים שכל אחד מהם ראה בחלומו אותו דבר כמו 
חבירו, ואולם לאביי פתר לטובה כי שילם לו כסף, 
ואילו לרבא פתר הפוך לרעה כי לא רצה לשלם לו, 
אחד  לכל  הדיא  בר  שפתר  כמו  נתקיימו  ושתיהם 

לזה לטובה ולזה לרעה. 

לאביי הוא פתר את כל החלומות לטובה שירוויח 
שיתמנה  המשפחתי,  התא  את  שירחיב  בעסקיו, 
לראש ישיבה, שישביח לו היין ועוד. ולעומת זאת 
לרבא, שלא שילם, הוא פתר את חלומותיו לרעה 
בשבי,  ייפלו  ובנותיו  שבניו  בעסקיו,  שיפסיד 

המשך בעמוד הבא <

פרשת
ויצא

שנת ה’תשפ”ג

סוד האבנים שנעשו לאבן אחת למראשותיו של יעקב
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שאשתו תמות, שיעלילו עליו עלילות, שיחמיץ לו 
היין ועוד. ואכן רבא איבד את משפחתו ואת עסקיו 

רק בגלל שלא שילם מטבע.

ובשלב  הדיא  בר  אל  לבדו  רבא  הלך  כך  אחר 
את  לו  לפתור  החל  זה  לו.  לשלם  החליט  כלשהו 
בקי  היה  רבא, שלא  לטובה.  הבאים  חלומותיו  כל 
בר  יחד עם  בפתרון חלומות, הפליג פעם בספינה 
הדיא, וספר שהיה בידיו של בר הדיא נפל לפתע 
לרצפה. פתח רבא את הספר וראה שכתוב בו “כל 
החלומות הולכים אחר הפה”. רק אז, אחרי שכבר 
איבד הכל, הבין רבא שפתרון החלומות היה תלוי 

בכסף ששילם לבר הדיא.

זה  ואתה  בך  תלוי  היה  הכל  “רשע  רבא  לו  אמר 
שהפכת את חלומותיי לרעים, על הכל אני מוחל לך 
חוץ ממותה של אשתי, בתו של רב חיסדא, שמתה 
על פי פתרונך”. רבא קילל את בר הדיא “יהי רצון 
שתימסר למלכות שלא תרחם עליך”. בר הדיא הבין 
שהוא בסכנה ואמר לעצמו “קללת חכם מתקיימת 
סיבה  לרבא  שיש  עכשיו  בטח  סיבה,  ללא  אפילו 
רחוק  למקום  לגלות  החליט  הדיא  בר  מוצדקת”. 
הוא  מעשיו.  על  תכפר  הגלות  שאולי  הנחה  מתוך 

גלה לרומא, וגם שם המשיך להתעסק בחלומות.

סופו המר של בר הדיא שיום אחד ניגש אליו השר 
וביקש  הרומאי  המלוכה  בית  אוצר  על  הממונה 
שיפתור לו חלום שחלם, מחט שנכנסה בתוך אחת 
האצבעות שלו. מאחר שאותו שר לא שילם לו הוא 
לא היה מעוניין לפתור. אותו שר חלם חלום נוסף, 
גם  אצבעותיו,  לשתי  שחדרו  תולעים  על  הפעם 
הפעם סירב בר הדיא לפתור. בפעם השלישית חלם 
השר על תולעים שחדרו לתוך כל כף היד שלו. ורק 
אז פתר לו בר הדיא את החלום “פשטו התולעים 

בכל בגדי המשי בבית המלך”.

בבית המלך ביקשו להוציא את השר להורג בגלל 
שפשע בשמירתו. אולם זה אמר: “אותי אתם רוצים 
להרוג, תהרגו את בר הדיא, שידע מכל זה וסירב 
בגלל  “וכי  לו  ואמרו  הדיא  בר  את  הביאו  לומר”. 
מטבע אחד שלך, נהרסו כל בגדי המשי של המלך”. 
בדרך  להורג  אותו  להוציא  הוחלט  המלוכה  בבית 
חיברו  הם  עבים,  חבלים  באמצעות  במיוחד  קשה 
שני עצי ארז שהיו רחוקים זה מזה, ותלו את  בר 
הדיא כאשר כל רגל קשורה לעץ אחר. הם התירו 

את החבלים, אט אט העצים חזרו למקומם וכתוצאה 
מכך גופו של בר הדיא נחלק ובותר לשניים.

שכל  לפי  דמיתו  מלכים  ז’  היו  שבתוהו  וידוע 
קדמאין הם  מלכין  שבע  אמלוך.  אני  אמר  אחד 
לפני  מלכי אדום שמלכו  הקדומים,  המלכים  שבע 
בפרשת  המנויים  ישראל,  מלכות  של  תחילתה 
שרשם  וימות”.  “וימלוך..  נאמר  ועליהם  וישלח 
של  ההשתלשלות”  ב”סדר  אלו  מלכים  שבע  של 
בריאת העולמות, הוא בשבעת המידות ז’ תחתונות 
ונשברו בשבירת הכלים,  של עולם התוהו, שנפלו 
רומזת  המיתה  וימת”  “וימלוך..  נאמר  כך  על 

לנפילתם בשבירת הכלים.

‘וחית השדה  ידוע פירוש המקובלים על פסוק  גם 
השלמה לך’ )איוב ה, כג(, שזה מדבר על הקליפה 

כוחות הטומאה שרוצים החיצונים לגזול השפע. 

וזהו שאמר כאן “וילן שם” כיון שרצה יעקב אבינו 
התוהו,  כוחות  שולטים  שאז  שכידוע  לישון  ע”ה 
על כן הוכרח לעשות שמירה על עצמו שלא יגזלו 
ממנו חיות השדה כוחות החיצונים את השפע. “ויקח 
מאבני המקום” אבני המקום בהתחשב אות מ’ סתומה 
“שמות  “תר”, כידוע )בא”ב דאי”ק בכ”ר( גימטריה 
ס”ג” והיינו שהמשיך יעקב אבינו ע”ה אורות גבוהים 
עליונים של בינה אימא עלאה. וזהו שפירשו רז”ל 
שפע  המוביל  צינור  מרזב  להיותם  היתה  שכונתו 
מיסוד  המוחין  שיקבל  לראשו,  סביב  הגשמים  של 
בינה ולא תהא יניקה לחיצונים שהם החיות הרעות 

להתגרות בהם. 

האבנים  התחילו  דתוהו  אורות  היותם  מפני  אך 
מריבות זו עם זו שכולם רצו להיות ראש, שבעולם 
התוהו כל מידה הייתה בפני עצמה בלי להתחשב 
במידה השניה, מידת חסד לא סבלה כלל את מידת 
כל  באים  הגאווה שממנה  מידת  וזהו  וכו’  הגבורה 
אני  אמר  אחד  שכל  רע  מיני  וכל  הרעות  מידות 
אמלוך, ומתגברת הקליפה ח”ו האומרת אני ואפסי 
עוד שזה עבודה זרה ממש. ועולמנו עולם התיקון 
נברא לאחריו אשר בו כל מידה מתכללת וסובלת 
את המידה השניה, כגון חסד שבגבורה וכן גבורה 
שבחסד וכו’. על כן מיד עשאן הקב”ה לאבן אחת, 
לאורות  וביררן  תיקנן  ע”ה  אבינו  שיעקב  מכיוון 

התיקון, ונעשו אבן אחת כלולין זה בזה.

ברכה משולשת
 מתוך ספרי הגה”צ רבי יצחק הכהן 

ב”ר אשר אנטשיל זי”ע - הצדיק הרב הוברמן מרעננה 

הבטיח בהקדמת ספריו: כל הלומד ויגיד בשמי דברי תורה, 
אני מתפלל עליו תפילה קבועה בכל יום ואמליץ טובה עליו 
לישועות מכל צרה, לשפע בכל טוב של קדושה והצלחה 
ברוחניות ובגשמיות בעוה"ז ובעוה"ב, ושיתעורר ליבו ברוח 
טהרה ויראת שמים לעבודת ה' באמת ובלבב שלם.



שערי זבול 
מתורתו של הגאון הצדיק המקובל
רבי זבולון בן רבי אברהם משה

המבורגר זי"ע
בעל מחבר ספרי 'שערי זבול'

20 חלקים על כל מקצעות התורה

מדוע לא מוזכר בתורה בפירוש שיעקב למד אצל שם ועבר?
בהא דלא כתוב בהדיא שיעקב אבינו עליו השלום שימש י״ד שנה בבית מדרשם של שם ועבר

‘וישכב במקום ההוא’ לשון מיעוט, באותו מקום שכב אבל י״ד שנים ששמש בבית שם ועבר לא שכב בלילה, 
נזכר בתורה שיעקב אבינו עליו השלום שימש בבית שם  והנה ראיתי שמקשים למה לא  שהיה עוסק בתורה, 

ועבר י״ד שנים ?

והנראה לעניות דעתי לתרץ, דכיון שאביו שלחו לילך פדנה ארם, שיקח משם אשה, והוא לא הלך לפדן

אלא לישיבת שם ועבר, ולא נענש על זה בזכות התורה, כמו שביאר רש״י בסוף פרשת תולדות, וא״כ יעקב לא 
קיים בזה כיבוד אב ואם, ולכך התורה לא יכולה להזכיר שיעקב י״ד שנה לא קיים כיבוד אב, אחרי ששלחו אותו 

שילך תיכף ולא הלך אלא עד אחרי י״ד שנה, ולכך לא נזכר בתורה, כן נראה לעניות דעתי, ודברינו נכונים.

בטעם מיתת רחל אמנו ע״ה
‘עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה’, והמפרשים מקשים דלמה רחל היתה חייבת מיתה בזה, ומתרצים דכיון 
דבן נח נהרג על הגזל, ע״כ אמר יעקב לא יחיה, ועל זה משיגים שהרי התרפים היו עבודה זרה ואסורים בהנאה, 

ואיזה איסור גזל יש בזה ?

ולכך לענ״ד נראה לי תירוץ אחר, למה אמר יעקב ‘לא יחיה’, דהא רש״י מפרש דלמה יעקב בכה כשפגש את 
רחל, לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה, וא״כ רוח הקודש יצא מפיו שרחל שהיא מצאה את 

התרפים לא יחיה, דכיון שאינה נכנסת עמו לקבורה, ולכך יצא מפי יעקב המלים האלו.

ועוד נראה לי לומר דהא הרמב״ן אומר דלמה מתה רחל בדרך לבוא אפרתה, דכיון שיעקב לקח שני אחיות וזה 
היה מותר לו רק בחוץ לארץ אבל בארץ ישראל אסור לו ולכך מתה רחל, וא״כ זהו מה שיעקב אבינו אמר שכינה 
מדברת מתוך גרונו שרחל תמות בגלל איסור שתי אחיות, ולכך אמר יעקב לא יחיה וא״כ יש כאן עומק הדברים 

ודו״ק היטב.



לז"נ הגאון המקובל חסידא קדישא
רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זי"ע

מכון תולדות שמשון

ללמוד . להתענג . להוושע .

על שולחנו של הגאון המקובל
איש האלקים הרב שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל נחמני זי"ע

מחבר הספרים הקדושים זרע שמשון ותולדות שמשון

בס“ד

לישועתך קויתי

ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה 
רחל בתו באה עם הצאן, ויאמר הן עוד היום 
הצאן  השקו  המקנה  האסף  עת  לא  גדול 

ולכו רעו. )בראשית כט, ו – ז(
ביניכם  השלום  לו,  השלום  להם  ויאמר 
בעי,  את  פטטין  ואי  שלום.  ויאמרו  לבינו, 
אמרה  הדא  הצאן.  עם  באה  בתו  רחל  הנה 
ויאמר הן עוד היום  שהדבור מצוי בנשים. 
הן  אתם,  שכר  שומרי  אם  להם  אמר  גדול, 
עוד היום גדול. ואם שלכם אתם רועים, לא 

עת האסף המקנה. )בראשית רבה, ויצא ע, יא(
כן, להוכיח  יעקב אבינו  יש להבין, מדוע נהג 
את הרועים, באומרו 'אם שומרי שכר אתם, הן 
עוד היום גדול'. וכי זהו דרכו של עולם, אשר 

בא האחד לגור ומיד וישפוט שפוט.

'ואי  מהם,  יעקב  ששמע  אחר  כי  לפרש,  ויש 
פטפטין את בעי, הנה רחל בתו באה עם הצאן', 
הסיק מדבריהם, כי אינם חפצים להאריך עמו 
ונאסר  יום  שכירי  והם  אחר  זאת,  בשיחה. 
שפסק  וכמו  ממלאכתם.  להפסיק  עליהם 
)חושן משפט סימן שלז סעיף  ב'שולחן ערוך' 
כ(, 'מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט 
כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. שהרי 
המזון,  ברכת  של  רביעית  ברכה  על  הקפידו 

שלא יברך אותה'.

שומרי  אכן  אם  להם,  ואמר  יעקב  השיב  לכן 
שכר אתם והנכם מקפידים כל כך, שלא לחסר 
מזמן עבודתכם, מדוע נאספתם הנה. הלא 'הן 
עוד היום גדול'. ואף אם את שלכם אתם רועים, 
מזמן  לבטל  שלא  כך,  כל  חסים  שאתם  כיון 

מלאכתכם, הלא 'לא עת האסף המקנה, השקו 
הצאן ולכו רעו'.

)זרע שמשון פרשת ויצא, מאמר ט(

~~~

ורחל באה עם הצאן. )בראשית כט, ט(
'ורחל'.  תיבת  בתורה,  מוזכרת  פעמים  חמש 
ארבעה מהם בפרשתנו: 'ורחל באה עם הצאן', 
)כט ט(. 'ורחל היתה יפת תואר', )שם יז(. 'ויפתח 
את רחמה ורחל עקרה', )שם לא(. 'ורחל לקחה 
בפרשת  נוספת  ופעם  לד(.  )לא  התרפים',  את 
וישלח )לג ז(, 'אחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו'.

יתכן לפרש את הקשר ביניהם, בדרך רמז. כי 
שנאמר  כמו  רחל.  נקראת  ישראל  כנסת  הנה 
)ירמיה לא יד(, 'רחל מבכה על בניה'. ויתפרש 

סדר הפסוקים, על פי סדר הדורות.

בתחילה, נכנסה כנסת ישראל עם בניה, לארץ 
ישראל. וזה, 'ורחל באה עם הצאן אשר לאביה'. 
לא(,  לד  )יחזקאל  יחקאל  בנבואת  ככתוב 
זה  על  אתם'.  אדם  מרעיתי  צאן  צאני  'ואתנה 
כניסתה  היא'. שבעת  רועה  'כי  אומר פסוקנו, 
במיטב  ישראל  בני  את  רועה  היתה  לארץ, 

הארץ.

מראה'.  ויפת  תואר  יפת  היתה  'ורחל  אז,  או 
'ויפת מראה'  הוא,  ברוך  'יפת תואר' להקדוש 
המקדש,  בית  את  בנו  אז  כי  העולם.  לאומות 
והיה ה' עמם, לשם לתפארת ולתהילה. באותם 
עקרה'.  ורחל  רחמה  את  ה'  'ויפתח  הזמנים, 
זרה. אך  ילדה בנים לעבודה  היינו, שהנכרית 
רחל, היא כנסת ישראל, עקרה מלהוליד בנים 

שכאלה. )ראה ברכות י.(.
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התרפים',  את  לקחה  'ורחל  כאשר  ברם, 
אזי  זרה,  עבודה  ועבדו  ישראל  בני  כשחטאו 
'ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו'. שיצאו בניה 
אצל  לעבדים  והיו  לגלות,  ישראל  כנסת  של 
התוכחה  בפרשת  שנאמר  כמו  העולם.  אומות 
לאויביך  שם  'והתמכרתם  סח(,  כח  )דברים 

לעבדים ולשפחות'.

)זרע שמשון פרשת כי תבוא, מאמר י(

~~~

ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה 
לשפחה. )בראשית כט, כט(

נכתב  לאה,  בנישואי  כד(  )פסוק  לעיל  הנה 
בתו  ללאה  שפחתו  זלפה  את  לה  לבן  'ויתן 
שפחה'. לכשנתבונן מעט, נבחין בשוני מסוים, 
בין שני הפסוקים. אצל רחל, נכתבה תיבת לה 
ואילו  'לשפחה'.  לתיבת  בצמוד  הפסוק,  בסוף 
סיפור  בתחילת  לה  תיבת  נכתבה  לאה,  אצל 

הדברים.

הגמרא  דברי  פי  על  השינוי,  את  לבאר  נוכל 
שפחה  שמכניסה  אשה  כי  סא.(,  )כתובות 
לבעלה בעת הנישואין, נפטרה רק מעט מעול 
את  אומנם,  עושה  השפחה  כי  הבית.  עבודות 
צרכי הבעל ואת צרכיה שלה. אך עדיין נשאר 
עצמה.  צרכי  עשיית  של  העול  האשה,  על 
ברם, אם הכניסה האשה לבעלה שתי שפחות, 
כי  הבית.  ממלאכות  הרבה  מעוד  נפטרה 
השפחה השנייה, תעשה את צרכיה שלה ואת 

צרכי האשה.

והנה, כאשר נתן לבן את זלפה, להיותה שפחה 
עבודות  מרוב  לאה  נפטרה  לא  עדיין  ללאה, 
הבית. היות וזלפה עשתה רק את צרכי יעקב 
בלהה  את  נתן  כאשר  אולם,  עצמה.  וצרכי 
כשפחה לרחל, נפטרה רחל מרוב המוטל עליה 
כבר  יעקב,  עבודת  את  שכן,  הבית.  בעבודות 
נותר  לבלהה  ואילו  לאה.  זלפה שפחת  עושה 

לעשות, רק את צרכיה ואת צרכי רחל.

בלהה  'את  הכתוב,  הדגיש  רחל  אצל  לכן 

כיון שהיא היתה שפחה  שפחתו לה לשפחה'. 
לרחל דייקא, היות ופטרה אותה מרוב מלאכות 

הבית.

)זרע שמשון פרשת ויצא, מאמר יב(

~~~

ויאמר  יוסף  את  רחל  ילדה  כאשר  ויהי 
מקומי  אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל  יעקב 

ולארצי. )בראשית ל, כה(
היא  אגדה  נחמני,  בר  שמואל  רבי  אמר 
בידינו, שאין עשיו נופל, אלא ביד בניה של 

רחל. )בבא בתרא קכג:(
טעם הדבר, שאין עשיו נופל, אלא בידי בניה 
של רחל, יש לומר בפשטות, כי רחל הלא היתה 
יט(,  מו,  )להלן  שנאמר  כמו  בית,  של  עיקרו 
'בני רחל אשת יעקב'. וזאת, משום שהיא היתה 

ראויה מלכתחילה, לעלות בחלקו של יעקב.

בחלקו  ליפול  אמורה,  היתה  הלא  לאה,  ברם 
והתפללה  שבכתה  בשביל  ורק,  עשיו.  של 
לפני הקדוש ברוך הוא, כדכתיב )לעיל כט כז 
וברש"י שם( 'ועיני לאה רכות', זכתה להינשא 

אף היא ליעקב.

שלא  ובבכייתה,  לאה  של  בתפילתה  והנה 
תיפול בחלקו של עשיו, היה כעין פגם כלשהו. 
היתה  לעשיו, שמא  נישאת  היתה  אכן  אם  כי 
משפיעה עליו להחזירו למוטב. )וכעין שאמרו 
אבינו  שיעקב  ד(,  פ,  רבה  )בראשית  במדרש 
נענש, על שהסתיר את דינה מעשיו, כדי שלא 
היתה  אם  כי  לאשה.  לקחתה  עיניו,  בה  יתן 
נישאת לו, אולי היתה מחזירה אותו בתשובה(.

אלו  הם  רחל,  של  בניה  דווקא  כן,  על  אשר 
עשיו  עם  להילחם  בזכותה,  לבוא  שיכולים 
לה  די  ובניה,  ללאה  באשר  אולם  ולנצחו. 
ומן  ממנו  ניצולת  היא  שתהיה  בכך  ללאה, 
אבל  לו.  להינשא  הסכימה  שלא  על  העונש, 
בניה  שיעמדו  גם  זכותה,  שתעמוד  יתכן,  לא 

וינצחוהו.

)זרע שמשון ויצא, מאמר יז(



 


