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   pk@hotmail.com-rk:ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
ולמועדי  ׁשדֶ עלון שבועי לשבת קֹו-ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק

 ישראל

א"פרשת ֹקֶדׁש ת ַׁשב   ערב                     ד "בס  202 'מס ןגליו –  (למניינם 02 -> 00 \ר דצמב \ 2202),  ג"תשפ-ה , כסלו'  ט< -' ח,  "ַויֵּצֵּ
 

ם א ִיחּוד ְלׁשֵּ ּהא הּו ְבִריְך קּוְדׁש   !!!!מלכה השבת קודש  ה של לכבוד בורא עולם ולכבוד. ּוְׁשִכיְנתֵּ

 לעילוי נשמת 
   :ה"ע היקרים הורי

ֹקב אבי מור  'נפ-ל"ז רחל בן ַקִמְלַיאן יֲע 
 ְרַחהפַ  מרת ִמיוִא  ח''תשע-ה ניסן 'ו
הלִ ַא   תמוז 'הכ 'נפ ל"ז ַחִביֲבה בת יז 

 .עדן מנוחתם – א"תשס-ה
יוסף  וג שמריה"מרן הרה שר התורהנ "לע

  .ל"זצוק –בן פעשא מרים ( קנייבסקי)חיים 
ערב שבת קודש  -עלה בסערה השמיימה

'  באדר ב' טו , יום שושן פורים, "צו"לסדר 
' יז, תונטמן ביום אחד בשב, ב"תשפ-ה

 .ב"תשפ-ה' באדר ב
  ;אסתר בת מרי, בן רחל( חשדי)שלום 

ד בן אבי "דוד קיי הי( אלי)אליהו נ "לע
נרצח ביום ראשון  - א"ודבורה שיבדלחט

ב "כסלו התשפ' יז, "וישב"בשבת לסדר 
 ב"כסלו התשפ' יח, ונטמן ביום שני בשבת 

ג "נ מרן ראש ישיבת פורת יוסף הרה"לע
ל בן תופחה מלכה "זצוק( כהן)מרן שלום 

-מנחם' כה-נפטר לבית עולמו ונטמן ב -ה"ע
 ב''אב התשפ

נפטרה , ה גרוסמן"דובער ע' נ תמר בת ר"לע
 ב"חשון התשפ-ז במר"י

ונטמן  ' גבריאל ענתבי בן שושנה נפ
שבט ' יט -ק פרשת יתרו"ערש

 א"התשפ
בשבט ' נטמן כג בן חנה נינט( אוזן)מרדכי 

 ב"התשפ
' נפ, בת חנה ושלום (בן דוד)נ עיישה "לע 

  ;ב "התשפ' באדר א' ה -ונטמנה ב
נטמן  אסתר ויוסף בן ( יניילח) מעוןנ ש"לע

 ; ב"התשפ' אדר ב' כז
כו אדר ' בת מרחביה נפ( טוברי)נ גאולה "לע 

 ב"התשפ' א
בן אליהו ( מיכאלשוילי)' מיכאל איליצ
נפטר ליל שבת קודש  -ל"הנולד מיוכבד ז
שֹא ק "מן במוצשסיון ונט' יא-פרשת נ 

  ב ''סיון התשפ' ליל יב 
' נפט, מרת נעמי רבקה בת תופחה זהבה

, בתשרי' שבת חול המועד סוכות כ
בתשרי ' כא, ונטמנה ביום הושענא רבא

 ג''תשפ-ה
ל "נ הרב מרדכי שלום איפרגן  זצוק"לע

 ג"תשרי התשפ' כח' נפ-בן מרים
ד בן "ל הי"ופק ז'נ הנער הקדוש אריה שצ"לע
נרצח על , א"ופק יבדלחט'ר משה שצ"הר

ביום , בפיגוע בכניסה לירושלים' קידוש ה
ונטמן בהר )ג ''חשון התשפ-במר' כט, רביעי

 (המנוחות עוד באותו היום

ל בת "ז ('תדמור דוידוביץ)נ הדר "לע
נפטרה יום , א"מיכל ורם תדמור שיבדלט

ג ונטמנה ''תשפ -חשון ה-מר 'דשישי כ
 ג"תשפ -ה  חשון-רמ 'ביום ראשון כו

 ה.ב.צ.נ.ת
 ולהבדיל לרפואת ולהצלחת 

 :כל עם ישראל ובניהם
הרב  ;א בן אסתר "שליט( בובי)הרב משה 
 ; א בן חממה יונה"שליט (מחפוד) שלמה יוסף

פזית זלדה מרשיה , ני אהֹרן בן פרחה אליזהרו
נוה מיכאל בן אסנת , בת מריון מונה אסתר

ר רבי יאשיהו יוסף "לרפואת האדמו, אסתר
להחלמה מהירה  בן הרבנית זרי( פינטו)

, לרפואת שיר לוי בת קרן ,ולרפואה שלימה
אשת הרב ברוך )ברוריה בת מלכה הרבנית 

,  י ה'בן ַנגִ ( ִביבּו)רבי רפאל , (א"רוזנבלום שליט
אסעד  ;יעקב בן אסתר  ;בן שרח  (כהן)רחמים 

 ימנה בן א"שליט הרוש שלום הרבבן ויקטוריה 
הרב   ;א בן חביבה"שליט( בעדני)הרב שמעון  ;

( ענתבי)מרים  ;בן חממה ( מחפוד)שלמה יוסף 
 בת דינה
 כל בתוך והחולים הפצועים ולכל
 רפואה ישראל עמו חולי שאר

 .אמןו מןא ,שלימה

 ּהויציאתהשבת  זמני כניסת
א: "שבת פרשת  "ַויֵּצֵּ

 (לממניינם 2022)  ג"פתש-ה
 
 

               

                        
 

 ת שבתיאיצ  תאיצי   תכניס                 
 (תם רבנו ן זמ)  השבת   השבת                 

 43:17      17:15    16:00   -ירושלים  
 37:71      16:71    17:61  -אביב-תל  
 17:35      14:71    07:61        -חיפה  
 40:71      17:71    21:61  -שבע-באר  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

מי לא רוצה ? טובה להיוושע מצרהמי לא רוצה סגולה ... סגולות, רבותי גולותס
... '?לפריון וכו, לבריאות, לפרנסה טובה, לזיווג הגון, סגולה מועילה לברכה ולהצלחה

אם . יש צורך כלשהוא לישועה בנושא מסויים, לכל אחד מאיתנו. כמעט אין אחד כזה
חינוך ב וכשכבר יש אז, זרע קודש של קיימאאם ב, ע"אם בבריאות ל, בשלום בית

 .'וכו הילדים
לקבר הצדיק המלומד , ר שרק טוב יגזור"לאדמו, מיד רצים לרב שיברך, כשיש בעיה

על קריאת , חלקן נכונות וחלקן טרם נבדקה נכונותן, לא פעם רצים שמועות. בניסים
ושע כדי להיו, ימיםבמשך כך וכך פעמים וכך וכך  ך"נתבאו פרק מסויים , מזמור מסויים
 .  'נר לזכר צדיק זה או אחר וכו להדליק, בעניין מסויים

ממש  !לא! נגד סגולות  ואהשלא ישתמע שכותב מאמר זה חלילה , רבותי וגם גבירותי
קודם כל ולפני כל , אבל בפרשתנו מלמדת אותנו לאה שכשרוצים דבר מסויים!!! לא 

 .יתברך' קודם כל לפנות אל ה ,וקברי הצדיקים מיםהסגולות והחוטים האדו
נתנה את  גםיא הונכון ש. כך לע' היא התפללה אל ה, ונתאוותה לעוד ילד הלא כשרצתה

 -כדרך שעשתה שרה וכדרך שעשתה גם רחל, להיות לו לפילגשלבעלה ( שפחתה)צרתה 
 -אבל לפני כל זאת. ש של קיימאכסגולה להצלחת המהלך להיפקד בהריון ובזרע קוד

 !!!למי צריך להתפלל להצלחת המהלך , ך לבקשהיא זכרה ממי צרי
ה' : "מסביר הספורנו א   שהקדימה השתדלותה בזה עם תפלתה 'ַוִיְׁשַמע ֱאֹלִקים ֶאל לֵּ
ַתן ֱאֹל'באמרה  ִתי ְלִאיִׁשיִק נ  ַתִתי ִׁשְפח  ִרי ֲאֶׁשר נ  וזה היה השתדלות הראשון  'ים ְשכ 

 ":כשהכניסה צרתה לביתה
היא גם פעלה  ,המעשית דלותתאבל חוץ מההש, היא נחוצהבאופן המעשי השתדלות 

יתברך שבכוחו לשנות סדרי הטבע בכדי שהיא תיפקד ' בתפילה אל ה -במישור הרוחני
 <---.זרע קודש של קיימא -בהריון ובבן

 

ה ֶאל יםִק ֱאֹל ַוִיְׁשַמע" א  ֶלד ַוַתַהר לֵּ ן ְלַיֲעֹקב ַותֵּ  :" ֲחִמיִׁשי בֵּ
אִׁשית ספר) א' פרשת ,ְברֵּ   ('זי :פסוק ,'ל :פרק,  'ַויֵּצֵּ

 

 הטלמ 2 בעמוד  -המשך המאמר הפותח
 נוספים זמנים הלכתיים

 .למטה 0בעמוד  -לשבת זו
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 !!!!מלכה השבת קודש  ה של לכבוד בורא עולם ולכבוד. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה

 :ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
pk@hotmail.com-rk   

 ׁשעלון שבועי לשבת קֹודֶ -ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק
 ולמועדי ישראל

ִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶדֶרְך ַעִמי"  !!! שלא יצא שכרו בהפסדו -נא לא לעיין בעלונים בזמן התפילה וקריאת התורה *  -( 'יד \' ישעיהו נז." )ה 
 העלון טעון גניזה -! נא לא לטלטל העלונים במקום שאין בו ערוב כהלכה * 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ֶאת ַיֲעֹקב ַוֶיֱאַהב"  חֵּ ְדָך ַויֹאֶמר ר  ִנים ֶׁשַבע ֶאֱעב  ל ׁש  חֵּ ה ִבְתָך ְבר   "  :ַהְקַטנ 
אִׁשית' ספר) א'  פרשת ',ְברֵּ  ('יח פסוק ',טכ פרק ',ַויֵּצֵּ

 ☆לכולםשבת שלום , אחים יקרים ואהובים☆

ה ְׁשנֹות ֶׁשַבע   ה - ֲעבֹוד  מ    ?ל 
ל ִבְתָך "שיעקב אבינו עליו השלום אמר ללבן  מסופר פרשתנוב חֵּ ִנים ְבר  ְדָך ֶׁשַבע ׁש  ֶאֱעב 

ה שיש להבין מדוע בחר יעקב אבינו דוקא את מספר  רבנו האור החיים הקדושומקשה . "ַהְקַטנ 
 ?ֶׁשַבע

וגם , ן תמיד להכניע עצמו שבעוצדיק זה יכו: וזה לשון קודשו רבנו הקדושומתרץ 
ם'והוא סוד ', ֶׁשַבע פעמים'לאחיו בהשתחווייתו  ק   .אחרי נפלו' ִכי ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִדיק ו 

ולכן אחר שהצדיק מכניע את עצמו , יש כוח מיוחד של הכנעת הטומאה ֶׁשַבעשבמספר : כלומר
ַבע פעמים הוא זוכה לקום ולהכניע את הטומאה ַבע. שֶׁ שנים את  ולכן נכנע יעקב אבינו לעבוד שֶׁ

ַבע פעמים. מצד הסטרא אחראלבן שהיה  כדי , וגם כשנפגש עם עשו הרשע השתחווה אליו שֶׁ
 .שלאחר מכן תהיה לו תקומה

 .לוד, ביבק היכל יהונתן גני א"משה בובי רב ק. בשורות טובות לכל בית ישראל, שבת שלום ומבורך
 
 ד"בס

 

 

 

 
ַתן ', ל זהכי התפללה ע. 'םַוִיְׁשַמע ֱאֹלִקי' : "וזה לשונו ם"המלביכותב < ---  ה נ  א  ִריִק ֱאֹלַותֹאֶמר לֵּ שרחל נתנה  רומלצונו ר, 'ים ְשכ 

על הטבע כמו שהראיתי מענין הדודאים ונתתי שפחתי  ךואני שאיני סומ, ולכן לא הועיל לה, שפחתה בבטחה על סגולות טבעיות
אם לרחל נתתי את הדודאים כסגולה בדרך הטבע להיפקד ', כלומר שאמרה לאה  ":נתן אלהים שכרי הלא בדרך סגוללטובתה 

, ד בריאהתפללתי אליו להיפקד בהריון תקין וביליתברך ולכן ' אלא רק על ה, על סגולה בדרך הטבע לא סמכתיהרי שאני , בהריון
 .'שמע תפילתי ונתן לי שכרי שביקשתי, ה"וב

להיות ( שפחתה)והן בעניין הכנסת צרתה , הן בעניין הדודאים שיש להם סגולה טבעית להריון, רחל שהלכה בדרך הסגולות, והינה
, שרחל נתנה שפחתה בבטחה על סגולות טבעיות רומלצונו ר: "וכדברי קודשו, הדבר לא הועיל לה, ם"לדברי המלבי, פילגש ליעקב

 ".ולכן לא הועיל לה

הגם שידעו לכוון במילותיהם בסדר , ל הקדושים"חז. חסר לו ולמה הוא מתפלל להיוושע ודע מהוכל אחד י, יודע לב מרת נפשו
גילו גמישות ובהלכה נפסק שיכול אדם  -ובכל זאת, לבקש נכון על כל העניינים הנצרכים הן לכלל והן לפרט, התפילה שקבעו לנו

לבקש על עצמו או על , "רפאנו" -למשל ב. באותו נושא של אותה ברכה -בכל ברכה, בתפילתו( לא בשבת)לבקש בקשות אישיות 
שומע "ועדיין תיקנו לנו בברכת ...  'לבקש על הפרנסה וכו" השנים"בברכת  . רההיה מלמחהל ...מישהו אחר שזקוק לרפואה

את הברכה בנוסח שקבעו חכמנו סיים תובלבד ש, במילים שלך על כל מה שצריך' להכניס שם בקשות אישיות ולדבר עם ה" תפילה
לבקש ולהתחנן לישועה הפרטית שלך ביחד . הזמן לדבר אליו על כל המציק לך. זוהי שעת ההתבודדות שלך עם המלך הכל יכול.  ל"ז

ופשוט מפספסים את , כל דבר אחרלם אבודה או וממהרים אם לע. השטן מקטרג, נכון.. ו. והגאולה של כלל הציבורעם הישועה 
 . שרק אתה והבורא יתברך נמצאים( ם האצילותשהיא עול)במעמד הנאצל של העמידה ' ההזדמנות לפנות אל ה

 למהר לאחר מכן אןלולפחות לבחור תפילה אחת שיודע שאין לו מה ז א, תפילותהאם לא ניתן להאריך כל כך בשלוש  *
 .בה ישפוך שיחו לפני מלך מלכי המלכיםו  ,(?תאולי ערבי)' לעבודה וכו וןכג

 
 

כך , מה כוחה של התולעת בפיה? ולמה"... ַאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעֹקב..."ישראל נמשלו לתולעת
ומתפללים אל  -שכשהם משתמשים בפה נכון. בפיהם , גם כוחם ואומנותם של ישראל

 .ומקבלהשומע תפילתם ' ה, אביהם שבשמיים מכל הלב והכוונה
  .אמן, יתברך' רצון שתתקבלנה תפילותינו ברצון לפני ה יהי 
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 העלון טעון גניזה -! נא לא לטלטל העלונים במקום שאין בו ערוב כהלכה * 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

א' לשבת פרשת בר תורהד  א"מאת הרב משה בובי שליט 'ַויֵּצֵּ
ן" ֶלד בֵּ   'הַותֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת  ַוַתַהר עֹוד ַותֵּ

ה ַוַתֲעֹמד ִמֶלֶדת ה ְׁשמֹו ְיהּוד  ְרא  ן ק   "  :ַעל כֵּ
אִׁשית'ספר ) א'פרשת ', ְברֵּ  ('להפסוק ', טפרק כ', ַויֵּצֵּ

ַׁשת  ר  א " -ּפ  ַתת  " –" ַויֵּצֵּ ה ֶׁשִלי נ  ה ַעל מ     "תֹוד 
 .א"יטלש ונבר רידב תספותב – "ותדלהו ובט" רסנטוק ךומת ראממ לע ססבומ

ה' מילה          ה'בשפה העברית היא המילה הדומה ביותר בצורתה ובצלילה למילה  'תֹוד  היא האות ' דהאות . 'תֹור 
ולכן היא התודה הגדולה ביותר , עולם ותכליתו של האדם בוהתורה ירדה לעולם להבנת סוד קיום ה. 'רהדומה ביותר לאות 

ובלעדיה , היא נותנת משמעות וטעם לקיום עלי אדמות , היא מלמדת את האדם מאין הוא בא ולאן הוא הולך.ה"כלפי הקב
. הודיהמכיוון שכל מהותנו היא ה, אנו שזכינו לקיים תורה ומצוות נקראים יהודים. הינו חיים ללא ראשית וללא תכלית

לכאורה נשאלת השאלה (. לה,בראשית כט"  )' ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה"בנה הרביעי של לאה היא אומרת , כאשר נולד יהודה
ה על דבר שכבר "היא הודתה לקב(. ה, בראשית רבה עא" )הודיה( אומנות)  לאה תפסה ֶּפֶלְך"ל "מסבירים חז? מדוע רק כעת

ל"כשם שאנו מודים , הפך להיות עניין שבשגרה ובדרך הטבע נּו-ְוַעל ִנֶסיָך ֶׁשְבכ  לאורך כל הדורות קבלנו אנו . ”יֹום ִעמ 
ה את עולמו לא "מיום שברא הקב"יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי ' כפי שאמר ר, את אומנות התודה מלאה, היהודים

כאשר האדם אומר (. ב,מסכת ברכות ז" )  'ה ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת"שנאמר , ה עד שבאה לאה והוַדתו"היה אדם שהודה להקב
ה' ומכוון את נפשו להתרכזות בכל הטוב והיפה , ה הוא נמצא בקשר עם בורא עולם על הצד הטוב והמיטיב"לקב' תֹוד 

מאיר על כל נשימה ונשימה שאדם ' כמאמר ר, ל מסבירים בגמרא שהתודה היא גם מלשון הודאה"חז. שמלווה את חייו
ל י  " שנאמר ? מנין. לס את יוצרוחייב לק, מעלה ה ְתַהלֵּ מ   ."ּה -ּה ַהְללּו י  -ֹכל ַהְנׁש 

, כ כשנולד בן או בת לאחר כמה שנים או ביחד"בד. אינו מובן מאליו, לאה אמנו לימדה אותנו שכל מה שלנו מובן מאליו
וכן " מובן מאליו"סים לשגרה של וכל ילד שנולד לאחר מכן כבר נכנ, הראשון ההתרגשות גדולה וההודאה היא בעיצומה

ה "לאה באה ומלמדת אותנו שאין שום דבר מובן מאליו אלא הכל חסדיו המרובים של הקב. לצערנו בכל הדברים בחיים
 .ותודה היא מילת המפתח של כל העם היהודי והיא זו המחברת אותנו אחד לשני ובמיוחד לבורא יתברך

 

, החלמה מהירה, א"בובי שליטהרב משה  -נאחל לכבוד מורנו ורבנו, בהזדמנות זו
 .רפואה שלימה ובריאות איתנה

 .ולהמשיך בעבודת הקודש שלו בבית הכנסת ובקהילה, להרביץ שיעורי תורה ימשיךש
--- 

  – עלון תפארת יעקב ופרחהמערכת 
 .לוד, גני אביב, "היכל יהונתן"בשם ועד ומתפללי בית הכנסת הספרדי 

אזמני השבת פרשת  ר ַהלּוחַ "על פי לוח  –  ַויֵּצֵּ  באר שבע חיפה אביב-תל ירושלים   "ְּפאֵּ
 16:41 16:37 16:37 16:40 (שישי בערב)שקיעה ליל שבת 

 16:53 16:49 16:49 16:52 (שישי בערב)שבת ליל  צאת הכוכבים
 05:18 05:21 05:23 05:15  עלות השחר שבת בבוקר

 06:26 06:26 06:30 06:21 בבוקר שבת  (זריחה)זמן נץ החמה 
 08:24 08:25 08:26 08:22 (א"מג)מגן אברהם  -ריאת שמע של שחרית בבוקר שבת סוף זמן ק
 08:55 08:56 08:57 08:53 (א"גר)הגאון רבי אליהו  –ריאת שמע של שחרית בבוקר שבת סוף זמן ק

 09:47 09:47 09:48 09:45  שחרית שבת בבוקרה של סוף זמן תפילת עמיד
 12:30 11:31 11:31 11:29 שבת לילה\חצות יום

 12:00 12:01 12:01 11:59 זמן מנחה גדולה
 16:41 16:37 16:37 16:40 שקיעה במוצאי השבת

 16:53 16:49 16:49 16:52  שבתבמוצאי  צאת הכוכבים

 

 

 
 

ה  תֹוד 
 חיים משה: ביצוע   ל"ן זעוזי חיטמ: מילים ולחן

את    ר  ה ֶׁשב  ל מ  ה ַעל כ   [תֹוד 
ַתת   ה ֶׁשִלי נ  ה ַעל מ   .תֹוד 

 ,ֹאֶׁשרַעל יֹום ֶׁשל 
 ,ְתִמימֹות ְוֹיֶׁשר

צּוב ֶׁשֶנְעַלם  .ַעל יֹום ע 
 ,ְתׁשּואֹות ַאְלַּפִים

 ,ְוַכַּפִים
ם ֲאִני ַקי ם  .ֶׁשִבְזכּות 

 
 
 

א ר  ה ֶׁשב  ל מ  ה ַעל כ   ,ת  תֹוד 
ַתת   ה ֶׁשִלי נ  ה ַעל מ   .תֹוד 

 ,ַעל ְצחֹוק ֶׁשל ֶיֶלד
ֶלת י ַהְתכֵּ  ,ּוְׁשמֵּ

ם ית ח  ה ּובֵּ מ   .ַעל ֲאד 
ֶׁשֶבת ה ל   ,ִּפנ 

ּה אֹוֶהֶבת  .ִאיׁש 
ם ֲאִני ַקי ם  .ֶׁשִבְזכּות 

 
 
 

 
את   ר  ה ֶׁשב  ל מ  ה ַעל כ   ,תֹוד 
ַתת   ה ֶׁשִלי נ  ה ַעל מ   .תֹוד 

יַנִים  ,ַעל אֹור עֵּ
ר אֹו ְׁשַנִים בֵּ  ,ח 

ם עֹול  ה ֶׁשיֵּׁש ִלי ב   .ַעל מ 
חַ   ,ַעל ִׁשיר קֹולֵּ

חַ  ב סֹולֵּ  ,ְולֵּ
ם ֲאִני ַקי ם  .ֶׁשִבְזכּות 
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 !!!!מלכה השבת קודש  ה של לכבוד בורא עולם ולכבוד. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה

 :ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
pk@hotmail.com-rk   

 ׁשעלון שבועי לשבת קֹודֶ -ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק
 ולמועדי ישראל

ִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶדֶרְך ַעִמי"  !!! שלא יצא שכרו בהפסדו -נא לא לעיין בעלונים בזמן התפילה וקריאת התורה *  -( 'יד \' ישעיהו נז." )ה 
 העלון טעון גניזה -! נא לא לטלטל העלונים במקום שאין בו ערוב כהלכה * 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ת ַׁשת ַׁשב  ר  א' ּפ  בֹון –  'ַויֵּצֵּ א     ְּפִריִביֶלְגי ה ְלִעִתים תֵּ
יעקב בורח מחמת עשיו ומחפש כלה מבנות לבן על פי . הטעם ליציאה כפול. ביציאתו של יעקב אבינו לפדן אדם עוסקת רשתנופ

ל -ומתחייב לשוב לארץ מולדתו ולהקים מצבה בבית א, ל-עם צאתו את ארץ הקודש נודר יעקב נדר בבית א. יו ואמומצוות אב
ִדי-ִאם ִיְהֶיה אֱ "( א.  )יעקב אבינו כולל בנדרו שישה דברים. זהו הנדר הראשון שמוזכר בתורה (.'כ, ח"כ, יתבראש)  -" ֹלִקים ִעמ 

ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה"( ב. )הצלחה במעשים ֱאֹכל( "ג. )שמירה בדרכים -" ּוְׁשמ  ם לֶׁ חֶׁ סיפוק  -" ׁשּוֶבֶגד ִלְלבֹ "( ד. )סיפוק צרכי מאכל -" ְוָנַתן ִלי לֶׁ
ִבי( "ה. )צרכי לבוש ית א  לֹום ֶאל בֵּ י ה ד"( ו. )שישוב בשלום אל בית אביו - "ְוַׁשְבִתי ְבׁש  א' ְוה  . קבלת עול מלכות שמים -" ֹלִקים-ִלי לֵּ

קו של עד היכן חל? ואיפה מתחיל קיום הנדר, איפה נגמר התנאי. התנאי והנדר –משפט התנאי בו משתמש יעקב מורכב משני חלקים 
לשוב ות האחריהינה , על יעקבמוסב ההנדר ואילו  .מירת יעקב בדרךש, לוקים-של אנראה שהתנאי ? ומהיכן מתחיל חלקו של יעקב' ד

  םלוקי-גם השבתו של יעקב ארצה מוסבת על אמשמע שי "רשאלא שמעיון בדברי . בשלום אל בית אביו

 

 

 

 

הוא מבקש לחם , האדם על הדברים האלמנטריים והקיומיים של, על הצדדים הפשוטים ביותר של החייםבנדרו יעקב אבינו מדבר 
מדוע לא הסתפק  ,"ללבוש ובגד לאכול לחם"עומד על התוספת " כלי יקר"בעל ה .לאכול ובגד ללבוש והוא מבקש שמירה וביטחון

שיעקב ביקש , מיישב הכלי יקר ?מדוע יש צורך בתוספת זו? הרי ברור שהלחם נועד לאכילה והבגד ללבישה', ונתן לחם ובגד'בבקשה 
המותרות . "ללבוש –ובגד  ,לאכול –לחם ", לכן הוא מדגיש. ולא יותר מזה, ובגד בדיוק לפי צרכו, ם בדיוק לפי צרכושיהיה לו לח

לא  ',דשאלת הצדיקים מאת זאת , ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" – מעין זה מבואר ברבינו בחיי. עשויות להשכיח את יעדו וייעודו
הוא , ובידוע כי נטיית אדם אחר בקשת המותרות. שאי אפשר לו לאדם שיחיה בלעדיו, דרק הדבר ההכרחי בלב, ישאלו המותרות

אך הוא אינו יכול לאוכלו כגון שצרותיו , לעתים יש לאדם לחם ,יש שהשיבו תשובה פרקטית ומעשית". גורם לו מהומות רבות
אך מתוך , יש לאדם בגד המתאים ללכת בו בחוץ לעתים, וכן, או שמסיבה רפואית נאסר עליו לאכול, ודאגותיו רבות ואבד תאבונו

שבנוסף , "שללבו בגדו" "ללאכו לחם"שיהיה לו , יעקב מבקש. או שלא אכפת לו מצב הבגד, רוחו הנכאה אין לו כל חפץ ורצון לצאת
 .לאכול"ואת הלחם , ללבוש"תהיה לו גם האפשרות את הבגד , היות הבגד והלחם מצויים אצלול

 

 

 
 

מעמדה ההלכתי של הזנה מלאכותית שונה ממעמדן של . אפילו אם לדעת הרופאים הינו חולה סופני הנוטה למות, מדין תורה חייבים לטפל בחולה
אף , על כן. התנהלות הטבעית שלואכילה ושתייה אינן פעולה רפואית אלא צורך חיוני לחייו של האדם וחלק מה. פעולות רפואיות אחרות

ומניעת מזון מאדם יש בה ממד של , הימנעות מהזנה בתנאים דומים נחשבת להרעבה, שבתנאים מסוימים ניתן להימנע ממתן טיפול רפואי
ח ושמירת הנפש רוצ 'הל) "הרי הוא רוצח ודורש דמים דורש ממנו דם...אבל הכופת את חבירו והניחו ברעב עד שמת"ם "כך פוסק הרמב, הרציח

ישנם מצבים רפואיים שבהם , יחד עם זאת(. ב"ע' ח, בבא בתרא)מכל המיתות  שמיתה ברעב היא המיתה הקשה ביותרגם לימדו   ל"חז (.'י' ג
. כיםואילו הזנה ארוכה בזונדה עלולה לגרום לזיהומים וסיבו, ומניעת הזנה איננה הרעבה, חולה בסוף ימיו יכול להתקיים זמן רב ללא הזנה

אי , אם בכל זאת הוא איננו רוצה בכך. צריך למצוא את הדרך לשכנע אותו בנחיצות האכילה, מבקש שלא יאכילו אותוכאשר החולה , לפיכך
ת מנחת "שו)אף בניגוד לרצונו וזאת לדעת הרב אויערבך חייבים להאכיל את החולה , (ד"ע ,ב"מ ח"חו, ת אגרות משה"שו) אפשר לכפות זאת עליו

מכל מותר ו. יש להימנע מהפסקת ההזנה לגמרי, גם כשמדובר בחולה שאפסו הסיכויים להצילו והוא סובל (.ד"אות כ, א"צ' סי, א"ח ,שלמה
או אפילו , ולהעביר את ההאכלה דרך הפה בזונדה, היינו המזון המרוכז הניתן לו דרך הווריד, וורידית של החולה-להפסיק את ההזנה העל
, ג"תשמ, 'ג, אסיא, פרנקל. יצחק הרב י) חייבים לחדשו, וורידי-שגם אם נפסק העירוי התוך, יש מי שכתב. ר דרך הוורידלהסתפק במתן מים וסוכ

, ז"ט, נועם, לוי. 'י) ולכן לא ניתן להגדירו בגדרי רציחה, אין כאן מעשה בידיים, שאם נפסק העירוי ולא חידשוהו, ויש מי שכתב(. ךואיל 364 'עמ
 .(ואילךג "נ' עמ, ג"תשל

 . יאות איתנה לכולנוברו חורף בריא, בשורות טובות, בברכת שבת שלום
  .א"שליט הרב אברהם רזניקוב

  il/http://resnikov.co.: האתר של כבוד הרב  – avire30@gmail.com:  ל של כבוד הרב"יתקבלו בברכה לכתובת הדוא,  בעניין מדור זה בלבד, הארות והערות

 

. המתקשים לאכול למרות רצונם, הסרטן או חולים במחלות כרוניות מתקדמותחולים במחלת 

 .חולים במצבים אלה כבר מזמן שכחו מהי הנאה מאוכל ועבורם האוכל אינו מנחם

 000בין , הבסיסיים של החולה יש להגיע לפחות לצריכת קלוריות סבירה כדי לספק את צרכיו

  .כוסות נוזלים ביום 0לדאוג לכך שהחולה ישתה לפחות  , במקביל. קלוריות ביום 0000-ל 

mailto:avire30@gmail.com
http://resnikov.co.il/
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 :ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדוא -לפניות בעניין העלון
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 ׁשעלון שבועי לשבת קֹודֶ -ִתְפֶאֶרת ַיַעֹקב ּוַפְרַחה: עשו לנו לייק בדף שלנו בפייסבוק
 ולמועדי ישראל

ִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶדֶרְך ַעִמי"  !!! שלא יצא שכרו בהפסדו -נא לא לעיין בעלונים בזמן התפילה וקריאת התורה *  -( 'יד \' ישעיהו נז." )ה 
 העלון טעון גניזה -! נא לא לטלטל העלונים במקום שאין בו ערוב כהלכה * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו -סימן תרעא 
, יתברך על הנסים שעשה לנו' שיש בה משום פרסום הנס בהודאה לה, כי היא מצוה חביבה עד מאד, צריך להזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה .א

מוכר כסותו או נותנו בעבוט כדי להשיג דמי , שאין לו מה יאכל אלא מן הצדקהואפילו עני :(. שבת כג)והעושה כן זוכה לבנים תלמידי חכמים 
ונלמד ממה שאמרו (. א"תרעא ס' סי)ע "פ בש"וכ(. ב"ד הי"חנוכה פ' הל)ם "ה ברמב"כ] .כדי שיעור נר אחד לכל לילה, שמן או נרות שעוה להדלקת נרות חנוכה

. ואינו חייב למכור כסותו בשביל ההידור. צ לתת לו אלא רק נר אחד לכל לילה"וכתב בחמד משה שא. רסומי ניסאמשום פ, כוסות' עני שבישראל לא יפחתו לו מד' שאפי
כדי שיעור נר אחד , וכן חייב להשכיר עצמו לפועל שכיר כדי שיוכל ליקח שמן להדלקה[. ג"והפמ, ר"כ הא"וכ, (ד מחנוכה"פ)ש האור שמח "ולאפוקי ממ
ולתת להם שמן להדלקת נרות , לכן מצווים כל גבאי צדקה להשגיח על העניים. [ש בעולת שבת"ודלא כמ, (ס תרעא"ר)רבה כן העלה האליה ]. לכל לילה

 [.קצד' י מועדים עמו"ילקו] .כפי עיקר הדין של המצוה, אלא שאינם מצווים לתת להם אלא כדי נר אחד בכל לילה, חנוכה
כיון שאף הנשים חייבות בנר , שתוכל לברך ולצאת ידי חובתה, לה שמן להדלקת נר חנוכהצריכים לספק , אלמנה הניזונת מנכסי היתומים .ב

 .כפי שנהג בעלה בעודו בחיים, תוספת נר לכל לילה, וראוי לתת לה שמן באופן שתוכל לנהוג כמנהג המהדרין. שגם הן היו באותו הנס, חנוכה
או די בנר אחד לכל לילה כפי , להוציא מהמוחזק ולכוף את היתומים ליתן לאלמנה דמים גם עבור נרות ההידוראם יכולים , וראה שם בהערה יט. י מועדים עמוד קצה"ילקו]

 [.דראוי ליתן לה שמן גם עבור נרות ההידור, חנוכה העלה' ובחזון עובדיה הל. עיקר הדין
ומכל מקום קיימא לן שמוכר כסותו , לעני כסות ומלבוששהרי אין לך צדקה גדולה יותר מלתת ], אף על פי שמצות צדקה נדחית מפני נר חנוכה .ג

היינו מפני שיוצאים ידי חובה מן , ומה שנר דוחה לקידוש היום. מכל מקום אין מצות נר חנוכה דוחה מצוה דאורייתא, [לצורך נר חנוכה
 [.ב הערה ה"חזון עובדיה על חנוכה פ]. התורה על הפת או בתפלה

, והמהדרין מן המהדרין, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, מצות חנוכה נר איש וביתו:( שבת כא)ל "אמרו חז, כהכמה נרות צריך להדליק בחנו .ד
בין שבני הבית , כי מעיקר הדין די בנר אחד לכל בית ובית מישראל, והיינו. בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך

מכאן ואילך מוסיף נר אחד בכל לילה עד שבלילה , בלילה הראשון מדליקין נר אחד, רים במצוה זואולם המהד. בין שהם מועטים, מרובים
וכן פשט המנהג בכל (. ב"תרעא ס' סי)וכן פסק מרן בשלחן ערוך . ואפילו אם היו בני הבית מרובים לא ידליקו יותר, האחרון יהיו שמונה נרות

ם "והאשכנזים נהגו כעין דברי הרמב' התוס' שהספרדים נהגו בזה כד, שזהו חידוש, ז"ש הט"ומ. קצה' דים עמי מוע"ילקו] .ם"וכמו שהעיד הרמב, תפוצות ספרד
 .[ם"ונזכר בדברי הרמב, שמנהג הספרדים קדום הוא, כבר העיר עליו החמד משה, להדליק חנוכיה לכל אחד ואחד

אין לו לחלק את השמן שבידו לשמונה , שהוא שיעור חצי שעה, אלא רק כדי הדלקת לילה אחת, מי שאין לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה .ה
דאנוס , אין בכך כלום, ואם לא ישאר ללילות אחרים, אלא ידליק כשיעור בלילה הראשון, כדי שידליק מעט בכל לילה לפרסם הנס, חלקים

שחילקו את השמן , ימי חנוכה' י שהנס היה כל ח"פ תירוץ הב"שע, :(עג בחידושי סוגיות דף)ש בספר נטע שורק "ולאפוקי ממ. קצו' י מועדים עמ"ילקו] .רחמנא פטריה
ל שצריך שיתן שמן "ואף דקי, חלקים לכל לילה' יחלקהו לח, ימי חנוכה אלא רק ללילה אחד' יש ללמוד למי שאין לו שמן לכל ח, חלקים וכל לילה נעשה בו נס' שבפך לח

ג "ע במאור ישראל ח"וע. שהיו הנסים רגילים, ק"י דשאני פך השמן שבביהמ"ואין ראיה מהב. ת ליתא"ובמחכ. יכובאזהו רק מצוה מן המובחר ולא לע, כשיעור חצי שעה
 [.ש"ע(. עמוד שיב והלאה)

, מוטב שידליק כל לילה נר אחד בלבד, ולחבירו אין שמן כלל, בצמצום, מי שיש לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה כמנהג המהדרין מן המהדרין .ו
, (כה' כלל קנד סי)והחיי אדם , ויד אהרן שם, (ס תרעא"ר)א "מג]. שהרי מן הדין אין צריך אלא נר אחד. מן לחבירו לזכותו לברך ולהדליק נר חנוכהויתן ש

 [.ב"ומשנ, (אות ה)ובית עובד , (כז אות מח' סי)ובמועד לכל חי 
מוטב שידליק רק , וחושש פן למחר לא יהיה לו שמן להדליק נר חנוכה ,מי שיש לו שמן בלילה השני או השלישי כשיעור החיוב וההידור בלבד .ז

. ה"ש ולא כב"שאינו לא כב, לא ידליק שנים, נרות' שאם אין לו בליל שלישי אלא ב, כה' חיי אדם כלל קנד סי] .ואת היתר ישאיר למחר, שהוא מן הדין, נר אחד
ד "חנוכה פ' הל)ואמנם בספר אבי עזרי . ובספר בית הלוי, ובמשפט כהן, ח"ובכה, ב"ובמשנ, בהתעוררות תשובהו, ש"ובערוה, ובשבט סופר, והכתב סופר, ט"כ בעקרי הד"וכ
שאף אם אינו יכול , נרות' שבודאי שיש הידור כשידליק ב, שזה אינו, ולכן ידליק רק נר אחד, ולא אמרינן שלא נשלם ההידור אלא בשלשה, הנרות' שידליק ב, כתב( א"ה

והוא נגד כל , ושלא כסברת האבי עזרי. אלא ידליק רק נר אחד, אולם אין הדין כדבריו. דלא גרע יום שלישי מיום שני, לא אמרינן שלא יעשה כלל, ר בכולולעשות ההידו
 .ולא ידליק את נר השמש, ידליק את שניהם, נרות' ובליל שני אם יש לו ב[. ל"הפוסקים הנ

ויחלוק השמן הנשאר , נר אחד כשיעור' ידליק בליל ג, ולמחר יהיה לו שמן, והוא עומד בליל שלישי, נרות בלבד' אם יש לו שמן שיעור של ב .ח
הרי ללישנא , פ שאין בהם שיעור חצי שעה"שאע]. ידליק נר אחד בלבד, ורק אם אין לו אלא נר שעוה שאי אפשר לחלקו לשתים. לשני הנרות האחרים

צ להקפיד "פ בנרות ההידור א"ועכ. צ שום שיעור"שנהגו העם כלישנא קמא שא, י"חנוכה בשם ר' ג הל"והסמ, (חנוכה אות ב' מהל ד"פ)י "וכתבו בהגמ, קמא לא בעינן שיעורא
 [.כ על השיעור"כ
, שהוא מן הדין, יתן בנר השמיני כשיעור הדלקת חצי שעה, כדי שיספיק לכל שמונת הנרות עם ההידור, מי שאין לו שמן הרבה בלילה השמיני .ט

וגם לא יוכל לברך , שאז לא יצא ידי חובת ההדלקה כלל, ולא יחלק השמן באופן שיתן בכולם שוה בשוה, הנותר יחלק לכל שאר הנרותו
 [.ילקוט יוסף מועדים עמוד קצו. ס תרעא"ר ר"א וא"מג] .הואיל ואין באף אחד מהם כשיעור הנדרש לפי הדין, להדליק נר חנוכה

. ואין צריך לחזור ולהדליק לפי הראוי לאותו לילה, יצא ידי חובתו, נרות' או שהדליק בלילה השני ג, נרות' שון במי שטעה והדליק בלילה הרא .י
שהתוספת על ( שפ' ח סי"א)ת האלף לך שלמה "כ בשו"כ] .אחר שיצא כבר ידי חובה, הוה ליה ברכה לבטלה, ומברך, ואם חוזר להדליק כפי מנין היום

 [.ובפרט במנורות המיוחדות לחנוכה. לא לפחותשהעיקר ש, העיקר לא מזיק
, ושוב נזדמן לו עוד שמן שיוכל להספיק לשיעור של המהדרין, מפני שלא היה לו יותר שמן, הדליק רק נר אחד, אם בליל שני או בשאר הלילות .יא

 [.חות חיים במעשה בלונילס תרעב בשם האר"י ס"וכן מוכח בב. י מועדים עמוד קצו סעיף ח"ילקו] .ידליק ההידור בלי ברכה
כגון המהדרין שכל אחד מבני הבית , עולה לכמה בני אדם, אם כפה עליה כלי קודם ההדלקה, מי שמילא קערה שמן והקיף אותה פתילות .יב

הדליק ואחר ואם . וחוזר ומדליק נרות כדין בברכה. ואפילו לאדם אחד אינה עולה, עשאה כמדורה, אבל אם לא כפה עליה כלי. מדליק נר אחד
שאין , והפתילות בינוניות, (מ"ס 2)ואם הרחיק את הפתילות זו מזו כשיעור אצבע . יכבה הנר ויחזור להדליק בלא ברכה, כך כפה עליה כלי

ד "א ח"ביי. ילקוט יוסף מועדים עמוד קצז] .אף על פי שלא כפה עליה כלי, יש אומרים שיצאו ידי חובת נר חנוכה, השלהבת של האחת נוגעת בחבירתה
 [נב סוף אות ה' סי

כשרות , ובין כל קנה מרחק כעובי אצבע, ועל כל קנה נר אחד, חנוכיות מכסף או מנחושת עגולות שיוצאים מהם קנים סביבותיהן בעיגול .יג
ת תרומת הדשן "בשו] .מודה שאם יש ריוח ביניהם יכול להדליק, א הזהיר שלא להדליק נר חנוכה בעיגול"ואף שהרמ. להדליק בהן נרות החנוכה

דשאני הכא שהקנים , לאחד לא עולה' עשאה כמדורה ואפי, ל שאם לא כפה עליה כלי"דקי, דלא דמי כלל לקערה מלאה שמן והקיפה פתילות, ד"כתב להתיר בנ( קה' סי)
 [.צ להזהר בכך"ח שא"כתב הפר, לא שיש להזהר שלא להעמיד הנרות בעיגו"ש הרמ"ומ. כ"ע. ולא חשיבי כמדורה, היוצאים ממנה מובדלים במחיצה
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קּוק ְלֶעְזַרת ִאְׁשתֹוִנְׁשַאְלִתי  י חֹוֶלה ַהז  ּה, ַעל ְידֵּ ת  ל בֹו ַבְזַמן ִנד  ם תּוַכל ִלְסֹעד אֹותֹו ּוְלַטּפֵּ אֵּ  ?  ה 
ּה "המילה נידה מתייחסת לאישה במהלך פרק הזמן בו היא רואה דם ווסת  -קדיםא ת  ּה לֹא ִתְקַרב ְלַגלֹות ֶעְרו  ת  ה ְבִנַדת ֻטְמא  ח פסוק "ויקרא פרק י" ) ְוֶאל ִאש 

 . שתטהר בטבילה במקווה ואף נגיעה אסורה בפרק זמן זה קיים איסור לחיות חיי אישות עם בעלה עד(. ט"י

ומן הטעמים , יר לאישה לטפל בבעלה החולה ואף כשהוא חולה שאין בו סכנהנראה להת -לעניינינו
    :הבאים

   - הראשון 
יסור זה מקורו מן ם א"לדעת הרמב, ראשונים דנו במקור איסור נגיעה באשתו נידה.  קיימת מחלוקת ראשונים האם איסור נגיעה באשתו נידה הוא מן התורה

ה"התורה  אף , ועל אף שהפסוק מדבר על ערווה, (א"א ה"כ' איסורי ביאה פר' הל, ג"ת שנ"ספר המצוות מצווה ל( )'ו' ח פס"י' ויקרא פר" )לֹא ִתְקְרבּו ְלַגלֹות ֶעְרו 
ת "ם מצווה ל"ן על ספר המצוות לרמב"הרמב השגות)יש הסוברים שאיסור נגיעה אינו אלא מדרבנן , (ז"קכ' ב סי"ת משנה הלכות ח"שו)נידה בכלל ערווה היא 

 .(ז"קכ' ן סי"א המיוחסות לרמב"שבת הר"שו)ויש מי שכתב להסתפק אם איסור זה הוא מהתורה או מדרבנן , ('גילוי עריות'ה "א ד"ג ע"י שבת דף י"ורש, ג"שנ
  - השני

ע "שו" )…או שחבק ונשק ונהנה בקירוב בשר הרי זה לוקה…העריות הבא על אחת מן"ם "ההלכה נפסקה כדעת הרמב. איסור הנגיעה הוא דווקא בדרך חיבה
או שחבק ונשק …כל הבא על ערוה מן העריות"ם את דבריו והתנה זאת בכך שקירבה זו שנאסרה אינה אלא דרך חיבה "אך סייג הרמב(. 'א' סעי' כ' ז סי"אבהע

לאור דבריו פסקו אחרונים להיתר כשאין הנגיעה באשתו נידה דרך (. א"א ה"כ' ה פראיסורי ביא ותכהל" )דרך תאוה ונהנה בקרוב בשר הרי זה לוקה מן התורה
 (.ב"קפ' חוות יאיר סי)ד את המכס חיבה למשל לנשק את אשתו כדי שיאמין המוכס לדבריו שהיא אשתו ויעביר אותה ואותו ביח

  - השלישי
שיש מי שכתב , האם כשהבעל רופא מותר לו למשש את הדופק כשאשתו נידהנחלקו הפוסקים . איסור נגיעה באיש כשהוא חולה קל מאשר כשהאישה חולה

אלא שבעל , (ה"קצ' י בסי"מובא בב', ג' ט סי"כלל כ,ש "תשובת הרא)ויש שפסק להיתר , (ב"רנ' תרומת הדשן סי)לאסור ואף שטרוד בעבודתו וזוהי אומנותו 
כיון דחולה הוא ליכא למיחש להרגל עבירה דאין יצרו מתגבר עליו מפני , היא בריאה שרידוקא כשהוא חולה ו…"ש  וכתב "התרומת הדשן הבחין  בדברי הרא

אם "הבחנה זו נקבעה להלכה (. תרומת הדשן שם" )…אבל כשהיא חולה והוא בריא איכא למיחש להרגל עבירה שמא יצרו מתגבר עליו ויפייסנה…שתשש כחו
ה "קצ' ד סי"ע יו"שו" )ק שתזהר ביותר שתוכל להזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניומותרת לשמשו ר, הוא חולה ואין לו מי שישמנו זולתה

אבל מזיגת הכוס "ולהאכילו כבר כתבו אחרונים להיתר (. ה"ר' עמ' ה' ה סעי"קצ' ד סי"חיו, נשמת אברהם)וכשצריך סיוע ברחיצה תסתייע בכפפות (. ו"ט' סעי
 (.בשם הרב אלישיב, ועיין בנשמת אברהם שםח "ק י"ה ס"קצ' סיד "ך יו"ש" )…אשכחן היתרי טובי

 
 
 
 

 
 
 

יו ַוִיְׁש    קֹום ַוי ֶשם ְמַרֲאֹׁשת  י ַהמ  ַאְבנֵּ א ַהֶשֶמׁש ַוִיַקח מֵּ ם ִכי ב  ֶלן ׁש  קֹום ַוי  קֹום ַההּוא ַכבַוִיְפַגע ַבמ   :ַבמ 
 ('יא', בראשית כח', ויצא'פרשת )

ַלת ֹעל ַלִיים אֹו ַקב   ?רֹאׁש ְבַעְרד 
קֹום ַההּוא"כתוב  .מספרת שיעקב אבינו הלך לחרן תורה  ,מסביב לראשו גדראבנים ועשה אותם  שנים עשרהתורה מספרת שלקח  .שכב לישון ,"ַוִיְׁשַכב ַבמ 

  .קו לו חיות רעותכדי שלא יזי ?למה
ִביב ְלרֹאׁשֹו: "י הקדוש כותב"אמנם רש ב ס  ן ְכִמין ַמְרזֵּ א   וכאן....  בסוד, ברמז, בדרש, הרי יש עוד רבדים לתורה הקדושה. אבל אין מקָרא יוצא מידי פשוטו, "ֲעש 

מה העניין דווקא מסביב  .גם יכולות להזיק בכל הגוף הרי חיות רעות ?למה דווקא מסביב לראש ,נשאלת השאלה האם הפירוש כפשוטו שלא יזיקו חיות רעות
 ?במקומות אחרים ואיך זה שומר עליונכון שהראש הוא יותר חשוב מכל הגוף אבל חיה רעה יכולה לנשוך גם בלב ו אז? לראש

ב עד היום היה יעק .חיל לחיות את החיים בעולםנוסע להת ,נוסע לקחת אישה .ב אבינו נוסע לחרןיעק .ברוחניות ,כל העניין הזה של האבניםאת הרבי מסביר 
תחיל להתעסק צריך לעכשיו  .ב אבינו יודע שהכל נגמרעכשיו יעק .לא היו לו ניסיונות .לא ירד לעולם הזה ,ל היוםברוחניות כ היה מונח ,אבינו באוהלה של תורה

ארֹו"ל "בלשון חזו ,עם העולם ַחִים ַעל ַצּו  ה, רֵּ ל ללמוד תורה וכיש לו הרבה טרדות איך הוא י ,הוא עסוק בלגדל משפחה ,הוא עסוק בלהביא פרנסה ".ְוַיֲעֹסק ַבתֹור 
  ?מה הכוונה !לקחת אבנים לשים מסביב לראש ? מה הפיתרון לזה? ה כמו שצריך"להיות קשור להקב ?כמו שצריך

הוא דיבר עם הרבי על  .אותו חסיד היה לו בית חרושת לערדליים (.ד"חב הרביעי בשושלתהרבי  ,שמואל שניאורסוןרבי ה) ש"לרבי המהרהיה  פעם חסיד שהגיע 
הראש צריך להיות  !"לא ראיתי זה, אבל ראש בערדליים ,רגליים בערדליים ראיתי" :אמר לו הרבי .הרבי ראה שהוא עסוק כל כולו בעסק .המצב הרוחני שלו

ְך ְיִגיַע ַכֶּפיָך" :כמו שאמר דוד המלך .מצוותבמונח בתורה ו ל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ל  הכוונה שהידיים עסוקות אבל הראש מונח בלימוד '? ְיִגיַע ַכֶּפיָך'מה זה  . "ִכי תֹאכֵּ
ְך"אז , תורה  מסיים את ?הראש שלו מונח אפוא הנקודה היאאלא  .לעבוד עם הראש ודאי שיכול ,הכוונה שבן אדם אסור לו לעבוד עם הראש אין ".ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ל 

הוא שם  ,ב אבינו שהולך לחרןלכן יעק .בקדושה ולא כל היום בעבודהמונח הראש שלו  !הראש שלו מונח בעניינים של תורה .רץ ישר ללמוד תורהא העבודה הו
צריך  .לתורה יםתעי ועקבלתמיד לדעת יש  ,המטלות והבעיות עם כל ,עם כל הטרדות .את הראש תמיד צריך לדעת להחזיק מעל המים .אבנים מסביב לראש

למה  .ורק ככה בן אדם יכול להחזיק מעמד ,הראש צריך להיות למעלה ,מכל הטרדות שיש לנו .צריך לקיים מצוות ,כ להתפלל"צריך לבוא לביה ,ללמוד תורה
דע שאם בן אדם רוצה להצליח כל  ב אבינו ייעק .אבן מסמלת קבלת עול ,כמו שדומם אין לו רגש אין שכל ,אבן מסמלת קבלת עול .אבן זה דומם ?דווקא אבנים

הכוונה היא כמו  ,קבלת עול! חייבים קבלת עול ,בעניינים של קדושה הראש שיהיה מונחר על ומשמחוץ למים כמו שאומרים  ישמור על הראש  ,עם הטרדות
 !!!   ות וזהוצריך לעשכך  . מרגיש או לא כך ,מבין או לא ,צה או לא רוצהולא שואלים אותו ר  ,שחמור ששמים לו עול

כי אם הוא מתחיל עם  . ה ציוה"הקבכך  !כך ולא אחרת ! היה לו קבלת עולתחייב ש ',האם הוא רוצה להצליח עם כל הקשיים שלו לעבוד את  .אותו דבר יהודי
ברגע שיש לו קבלת עול זאת אומרת שהוא   ?'מה זה משנה,היום אני טרוד ועייף  .נכון אני חייב אבל מחר או מחרתיים אעשה , רגע': אז הוא אומר לעצמו , שכל

ב אבינו שם קלכן יע !!!  אני עושה את זה ,לי ולא מבין מה דחוף היום אז גם אם לא בא ,ים לתורהתה רוצה שכולנו נתפלל במניין נקבע עי"הקב , בל על עצמוקמ
 .צריך שיהיה קבלת עול ,מיםמעל השיהיה יו עללשמור , את הראשאבנים שמסמלים קבלת עול מסביב לראש כדי לשמור 

אומנם צריך  .וכל הדאגות שיש לכל אחד ואחד ,אנו רוצים להצליח בכל הטרדות של היום יום. לחיים שלנווזה מה שאנו לומדים 
 ,הזה 'ים' -ורק כך אפשר להחזיק ממעמד בכל ה , ים לתורהתלימוד תורה ועל קביעות עילא מוותרים  .לדעת לא מוותרים על תפילה

 .המים הרבים ששוטפים אותנו בכל
 


