
לפרשת תולדות

מה היה דרישת רבקה

ותלך לדרוש את ה׳ )כה, כב(. ופירש״י להגיד לה מה יהיה בסופה.

אב"ד  רוקח  אלעזר  ר'  )מהגה"ק  עה"ת  רוקח  מעשה  בספר 
אמשטרדאם( כתב, וז"ל, ולכאורה אין לתיבת אלו הבנה, ולענ״ד אפשר 

והרציצה  ועשו,  יעקב  בבטנה  דתאומים  רבקה  ידעה  דבאמת  לומר 
כמו  עשו  בעקב  אחז  יעקב  באמת,  הי׳  כאשר  ראשון,  יצא  מי  הוא 
שפרש״י, ורצונה הי׳ שיעקב יצא ראשון שיטול הבכורה מן הדין. וזהו 
ורמז  ראשון,  יצא  מי  כלומר  בסופה  יהא  מה  לה  להגיד  רש״י,  כוונת 
א"ת  לדבר בתיבת א"ת שהיא לכאורה מיותר בפסוק, אלא שתיבת 
וזה הי׳ כוונת הדרישה  יהי"ה יעק"ב בסו"ף, במכוון,  א"ם  בגימטריא 
שלה, ולכך ויאמר ה׳ לה וגו׳ ורב יעבוד צעיר, כלומר לא מחשבותיכם 
מחשבותי שאת סבורה שהבכורה יטול הגדול, לא כן אלא רב יעבוד 

צעיר, ולכן יצא יעקב באחרונה, וקל להבין.

יעקב קנה מעשו את יום השבת

מכרה כיום את בכורתך לי )כה, לא(.

הצדיק  הרב  בשם  שמעתי  כתב,  ק"א  אות  השדה  דבש  בספר 
חלקו  ועשו  שיעקב  שידוע  היות  זצלה״הא  וקעשיניב  לאנצהוט  דק׳ 
בשני עולמות, יעקב לקח לעצמו עוה״ב, ועשו עוה״ז היינו כל תענוגי 
קודש  שבת  שביום  אע״ה  יעקב  ראה  כאשר  אולם  עוה״ז.  וחמדת 
צריכים ישראל להתענג בכל מיני תענוגי עוה״ז ג״כ, ע״כ ביקש מאחיו 
לישראל  שיהי'  השבת,  יום  היינו  בשבוע,  אחד  יום  לו  שימכור  עשו 
לו  נוח  אינו  הזה  שיום  לו  ואמר  תענוג,  מיני  בכל  בו  להתענג  רשות 
להתענג ולשבות, כי עכו״ם ששבת חייב מיתה. וכששמע זאת עשו, 
צווח הנה אני הולך למות ולמה זה לי בכורה. והרב הצדיק הנ״ל רמז 
שיום השבת נקרא בכור, מחמת שסוף מעשה במחשבה תחילה. ועוד 

רמז שבתיבת כיו"ם נוטריקון כ'לם י'שבעו ו'יתענגו מ'טובךב.

א. הרה"ק ר' ארי' ליבוש בעמח"ס חומת אריאל ועוד.
ב. ובסוף ספר חומת אריאל )בדף האחרון( ג"כ בשמו אבל בשינוי קצת. וראה ספר רביד הזהב )פר' וישלח ד"ה ויאבק( שהביא הרמז על מכרה כיום, בשם הגה"ק ר' נפתלי צבי 

מראפשיץ זי"ע.

לפרש שינוי הלשונות
ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר 
עשק כי התעשקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא 
שמה שטנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא 

שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו )כו, כ - כב(.

מובא בשם הרה"ק מהר"ש מבעלז זצ"ל דיש לדקדק, דבתחילה 
"שם  כתיב  ולא  שטנה,  שמה  כתיב  ואח״כ  עשק,  הבאר  שם  כתיב 
הבאר" שטנה. וגם צריך ביאור קריאת השם "רחובות" בלשון רבים. 
ובתרגום יונתן איתא על הפסוק ויריבו רועי גרר וגו', ונצו רעוותא דגרר 
עם רעוותא דיצחק למימר די לנא מים, והוה צבו מן שמיא ויבישת, ובכן 
אהדרו יתה ליצחק ונבעת, וקרא שמא דבירא עשק. וחפרו ביר אוחרי 
ונצו אוף עלה ויבישת ותו לא נבעת. ויש להבין מנין למד שהראשונה 
חזרה ונבעה והשניה לא נבעה עוד. וי״ל, דהתרגום דייק מהא דבבאר 
הראשונה כתיב ויקרא "שם הבאר" עשק, ובשניה כתיב ויקרא "שמה" 

שטנה, ולא כתיב "שם הבאר", והיינו משום דלא היתה שוב באר.

וביאור הענין, דהרשעים האלה כחשו בהשגחת הבורא, ולכן היו 
סבורים דיכולים לגזול הבאר ולא יארע להם מאומה. והראה להם ה' 
שפסקו המים, והיו צריכים לחזור בתשובה ולהודות בהשגחת הבורא 
ית'. אבל הם נשארו רשעים כבתחילה, ולכן החזירו הבאר ליצחק כדי 
ביובש, שזו תהא הוכחה שהמים פסקו בטבע ח"ו,  שגם אצלו תהיה 
וחזרה  רשע,  מלתעות  משבר  והקב״ה  ב״ה,  הבורא  השגחת  ויכחישו 
ונבעה. ולכך כתיב ויקרא שם הבאר עשק, דהא היתה באר מים חיים 
עליה,  גם  ויריבו  השניה,  הבאר  חפרו  וכאשר  ונבעה,  דחזרה  מחמת 
בפעם  שראו  משום  להחזירה,  כבר  רצו  ולא  יבשה,  מיד  ולקחוה, 
הקודמת שנתקדש שמו הגדול כשחזרה ונבעה, ובגלל היותם רשעים 

לא רצו שיחזור ויתקדש שמו הגדול, ולכך לא חזרה ונבעה. 

ונבעה,  חזרה  לא  זאת  בכל  ליצחק,  שהחזירוה  נאמר  אם  וגם 
בבאר  הטבע  שינוי  שראו  ואחרי  לשקרא,  ניסא  עביד  לא  הקב״ה  כי 
הראשונה ובכל זאת עדיין החזיקו ברשעותם, עור הקב״ה עיניהם ולא 

בעזהשי"ת
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היה להם  והוא  בור,  רק  שטנה, שהוא  ולכך קרא שמה  ונבעה.  חזרה 
ויקרא  אחרת  באר  ויחפור  משם  ויעתק  ואח"כ,  עי״ז.  שנשברו  שטן, 
שמה רחובות בלשון רבים, באין שיעור וגבול יותר ויותר. וזהו שאמר, 
וגם "ופרינו בארץ" באין  ה', "עתה" היינו תיכף ומיד,  כי עתה הרחיב 

שיעור, ולכך קרא שמה רחובות לשון רבים.

חילוק בין שם בגד לשם מלבוש

ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות וגו', ותלבש את 
יעקב, ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו )כז, טו - טז(.

וכתב שם באות ס"ח, שמעתי מהרב הצדיק ר׳ צבי יוסף אבד״ק 
בתהילים,  אחד  פסוק  על  צדיק  איזה  בשם  לי  שאמר  זצ״לג  רידניק 
מצוה  מכל  ידוע  כי  יט(.  )כב,  גורל  יפילו  לבושי  ועל  להם  בגדי  יחלקו 
ומצוה שאדם עושה הוא קונה לו לבוש, וכנגדו ג״כ אם ח"ו הוא עושה 
ג״כ לבוש, אולם החילוק הוא, מה שהוא  לו  עושה  הוא  עבירה  איזה 
עושה לו ממצוה הוא נקרא לבוש, כדברי חז״ל )שבת עז:( מפני מה נקרא 
לבוש, נוטריקון לא בוש, שאינו מגיע לו שום בושה וכלימה ח״ו מדבר 
הזה, ולהיפך מה שהוא עושה לו מעבירה ח״ו נקרא בגד לשון בגידה.

לפעמים  רואין  הם  אם  רשעים  של  דרכן  אשר  ג״כ  ידוע  וזאת 
איזה נידנוד עבירה מאיש צדיק אזי אינם דנים לזכות, רק אדרבה המה 
ומכ"ש  כן,  עושה  הצדיק  האיש  אם  מה  ואומרים  היתר  להם  מורים 
המה שמותר להם לעשות מה שלבם חפץ ר״ל, וכמו כן אם הם רואים 
מהצדיק שעושה רצון קונו מצוות ומעשים טובים אזי הם דנים גם כן 

לחוב, דהיינו שאינו עושה רק לגאוה וכדומה.

הם  אם  היינו  להם,  "בגדי"  יחלקו  המע״ה,  דוד  כוונת  הי׳  וזאת 
אזי תיכף חולקים הדבר  נידנוד חשש עבירה,  איזה  רואים ממני ח״ו 
"לבושי"  ועל  חפץ,  שלבם  מה  ח״ו  לעשות  להם  מותר  שכבר  להם, 
יפילו גורל, היינו באם הם רואים ממנו שאני עושה מצוה הנעשה מזה 
לבוש לנשמתי, אזי עדיין המה מטילים גורל אם אני עושה זאת לשם 

מצות בוראי, או ח״ו לאיזה כוונה אחרת ר״לד.

שינוי לשוח בדברו עם יעקב

ויאמר מי אתה בני )כ"ז י"ח(.

בספר חמרא טבא )מהגה"ק ר' אברהם שמחה הורוויץ אבד"ק בארנוב( 
כתב, הנה בבוא עשו לא אמר לו בני רק מי אתה, וכאשר שאל ליעקב 
יען כי אחריו בא תבת בני, אכן אצל  כתב ַאתה בפתח תחת האל״ף, 
עשו שלא אמר בני, בא קמץ תחת האל״ף של ָאתה. ויתכן שהמכוון 
ליחסו  הראוי  קדושה  בו  שיש  הרגיש  יעקב  אליו  בא  כאשר  כי  בזה, 
שהוא בן יצחק, ע״כ אמר לו בני, וממילא מלת ַאתה בא בפתח, הרומז 

ג. חבירו של הדברי חיים מאז שכיהן הרה"ק מצאנז כרב בעיר רודניק, וראה ספר מאורות הגדולים )ליזענסק( בחלק זכרני נא דף נ"ח.
ד. אולי יש להעמוס זה בדבר יעקב אבינו 'ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש', שהבגד יהא לבוש לנשמתי, ועי' להלן בפר' ויצא ד"ה ונתן לי לחם.

ה. שהכוונה שהוא פסיק.

ג״כ שיש בו מדה זו הראוי לבן צדיק, שידו פתוחה בצדקה וגמ״ח. אכן 
כאשר בא עשו הרגיש כי אין ראוי ליחסו אחר אביו, ע״כ לא אמר תבת 
הוא מדת  כי  ג״כ  ורומז  ָאתה בקמץה.  לנקד תחת  צריך  וממילא  בני, 
בני  אמר  לא  ע״כ  וגמ״ח,  מצדקה  ידו  לקמץ  קמצנות,  מדת  רשעים, 

אצל עשו, רק מי אתה בקמץ.

האיך להתנהג במעשה גשמיות

ויחרד יצחק חרדה גדולה כו' )כז לג(.

וז"ל,  מסאסוב(  לייב  משה  ר'  )מהרה"ק  הרמ"ל  חידושי  בספר  כתב 
מדרש )תנחומא י(, הטועם טעם שמן, מה מברך. מברך בורא פרי העץ. 
מדרש זה אומר דרשוני. ונראה על פי הפסוק )תהלים סז, ג( לדעת בארץ 
דרכך. בעזה״י לזכך את נשמתי בזה. לדעת בארץ דרכך, כי עיקר היצר 
הרע שולט באדם מרוב האכילה ושאר תענוגי עולם. ולכאורה קשה, 
מה הפירוש לדעת 'בארץ׳ דרכך, הוי ליה למימר לדעת ׳בעולם׳ דרכך. 
ועוד, אם היה רוצה הש״י להודיע לעולם כחו וגבורתו, לא היה העולם 

מתקיים.

ונראה לי השפל והנבזה, כל תענוגי עולם נקרא ארציות.  וכתב, 
לזה היה מבקש דוד המלך ע״ה, כשאני עוסק בגשמיות דברי הכרחיות, 
האכילה  בכח  לעבוד  ושאוכל  מהעיקר,  לשכח  שלא  דרכך  הודיעני 
ההוא להש״י. וכן בכל עבדיות ובמעשה גשמיות צריך שמירה מעולה, 
שיעורר לבבו מן השמים שישפיע לו שכל שיגבר על כח התאוה, וזה 
הודיעני  הכרחי,  בדבר  בגשמיות  עוסק  כשאני  דרכך.  "בארץ"  לדעת 
דרכך, כי על כל דבר צריך התעוררות דלתתא תחילה. בדבר גשמיות 
אני מבקש שתודיעני מתחלה דרכך, שאזכור אפילו בשעת האכילה 

ושאר גשמיות דרכך, דרך חיים ואור תורתך ועולם הבא שכלו קיים.

ומפני זה יצחק היה מפחד הרבה ליתן ליעקב הברכה של עולם 
טו(.  לב  )דברים  ישורון  וישמן  ואור התורה.  חיים  ישכח דרך  הזה, שלא 
טרחות  בו  שיש  לשמן,  נמשלו  הבא  ועולם  הזה  שעולם  הוא  וידוע 
ויגיעות רבות קודם שמאיר )עי׳ מנחות נג:(. וזהו )שמות כז, כ( כתית למאור, 
שצריך האדם לשבר את עצמו את לבבו הרע מכל התענוגים, ואחר כך 
ויחרד יצחק חרדה גדולה, על שהיה  הוא מאיר. וזהו פירוש המדרש, 
מברך ליעקב, פן ח״ו יניח מעבודתו, עבודת הבורא יתברך שמו, וח״ו 
יהיה קללה ולא ברכה. אך מבקש מהש״י שישמור אותו. הכל בתפלה 
יוכל אדם לשמור עצמו, כי בתפלה אשר מדבק עצמו בהש״י, נקרא 

אילנא דחיי.

וזה פירוש המדרש, הטועם טעם שמן, היינו כשנהנה מן העולם 
אינו  מברך,  מה  הזה.  בעולם  רב  השפעה  לאדם  שיש  לפעמים,  הזה, 
יודע מה לברך, אם לטובתו אם חלילה להיפך. לזה אמר, מברך בורא 

פרי העץ, היינו מדבק עצמו באילנא דחיי.

אלף המגן   תולדות ת ויוא תשפ"ג
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לכבוד יומא דהילולא של הרה"ק ר' דוד לידא זצ"ל, 
כ"ז חשון

אין תועלת לברך את עשו

לז( פירש״י איה איפה אבקש מה  )כז,  ולכה איפה מה אעשה בני 
לך לעשות.

בספרו חלקי אבנים כתב, וז"ל, ויתבארו דברי רש״י עם המשך 
הפסוק על פי הא דאמרו חז״ל בגיטין דף יב, בשנת בצורת יכול העבד 
איה איפה אבקש מה  לומר לרבו פרנסני או שחררני, וז״ש רש״י ז״ל 
לעשות לך, רצונו בזה אם אברכך ברכה אחרת מיוחדת לך, מה תועלת 
רבו  כל מה שקנה עבד קנה  נמצא  לך,  גביר שמתיו  הלא  בזה,  יש לך 
)קידושין כג:(, ואם יעלה על דעתך שיש לך זמן לצאת מרשותו כשיהיה 

עליך  לחול  תוכל  ואז  שחררני,  או  פרנסני  לו  ותאמר  בצורת  שנת 
הברכה שניה, מה שאתה רוצה לברכך, גם זה אינו, שהרי דגן ותירוש 

סמכתיו, ולא יהיה לו בצורת, א״כ מה אעשה לך בני להפטר ממנוו.

לפרשת ויצא

לפרש קושית הגמ'

הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך )כ"ח י"ג(.

ע"ב( הקשו מאי  צ"א  )חולין  ובגמ׳  ז"ל,  ר' עקיבא איגר  כתב הגאון 
יצחק  רבי  אמר  רש"י(,   - לבניו  לתת  הבטיחו  משכבו  אמות  ארבע  )וכי  רבותיה 
מלמד שקפלה הקב״ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו וכו'. 
שהקשו  הש״ס  פירכת  על  בריג[  אב״ד  יוסף  ]הג״מ  כבודו  שהקשה  מה 
מאי רבותא, הא יש לומר דעל ידי שהציע ושכב עליה קנה בחזקה זו 
את הכל, דבעשר שדות בעשר מדינות קנה הכל ע״י חזקה באחת מהן 
)קידושין כ"ז ע"ב(. לענ״ד בפשוטו דלשון "הארץ אשר אתה שוכב עליה" 

משמע דאותה קרקע ששוכב עליה נותן לו ולא השארז.

שמירת גופו ונפשו

ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש )כח, כ(.

ליה  דהוי  וקשה,  וז"ל,  בליקוטים  הרמ"ל  חידושי  בספר  כתב 
מידי  הוא  דהלחם  ידענא  ואנא  ובגד׳,  לחם  לי  ׳ונתן  סתמא  למימר 
די  הכל  לו  שיש  אדם  שיש  הוא,  הכונה  אכן  ללבוש.  והבגד  דמיכל 
צרכו, אבל מדת הדין מתוחה עליו ר"ל, והוא בהעדר הבריאות, שלא 
בענין  והן  והכלכלה,  המחי'  בענין  הן  לו,  שיש  מה  מכל  להנות  יוכל 
ההלבשה, וכן יש אדם שהי' רגיל בתפנוקים, ומלבשים נאים מתוקנים, 
וח"ו נהפך עליו הגלגל וירד מנכסיו, וא"א לו להשיג לימודו, ואם יאכל 
המלבושים,  בענין  וכן  ויחלה,  ולמזגו  לגופו  לו  יזיק  עבים  מאכלים 

ו. וכ"כ בספרו מגדול דוד.
ז. מתוך מכתב תשובה שנדפס בירחון שערי תורה )תרע"ג(, ומשם בחי׳ ושו״ת רעק״א )ירושלים תש"ז( סי׳ י״א.

ח. ומתאים עם הגה מס' י' בא"ד ד"ה ואני שמעתי.
ט. ובספר גן רוה מביאו בשם החוזה מלובלין. ובספר אורח לחיים מהמגיד מזלאטשוב אינו מוזכר.

הרגיל במלבושי כבוד, קשה לו לפי מזג גופו, להלביש מלבושים עבים, 
וגם כי יבוש ויכלם.

כאלו  מאכלים  ר"ל  לאכול[,  לחם  לי  ]ונתן  אע"ה  יעקב  ביקש  ע"כ 
מלבושים  ר"ל  ללבש[  ]ובגד  לאכול.  שאוכל  בכדי  להרגלי,  המתאימים 
עליו  ישלוט  שלא  ללבשם,  שאוכל  וכבודי,  הרגלי  לפי  שהמה  כאלו 
ח"ו שום חולאת ושום דבר המנוע וישפיע לו השי"ת הכל, לפי טבעו 

וכבודוח.

מתי אומרים לשלום ומתי בשלום

ושבתי בשלום אל בית אבי )כח, כא(. פירש״י ז״ל שלם מן החטא 
שלא אלמוד מדרכי לבן.

בספר בית ישראל עה"ת )מהגאון מוהר"ר ר' אלטר שפירא זצ"ל אבד"ק 
שהשי״ת  בשלום  ושבתי  פירש  לא  למה  לדקדק  ויש  כתב,  וויקנא( 

איתא  דהנה  לתרץ  ונלפע״ד  רעים.  וממקרים  רעים  מחלאים  יצילנו 
במס׳ ברכות )דף ס"ד( דהנפטר מחבירו לא יאמר לו לך בשלום אלא לך 
לשלום עיי״ש, וא״כ הי׳ קשה לרש״י דהאיך אמר יעקב ושבתי בשלום 
ולא אמר לשלום. לכך מפרש רש״י דהפי׳ הוא שלם מן החטא ולא 

אלמוד מדרכי לבן.

שבת נקרא ימים אחדים

בתך  ברחל  שנים  שבע  אעבדך  ויאמר  רחל  את  יעקב  ויאהב 
לו אמו  ימים אחדים שאמרה  ופירש רש״י, הם  יח(.  )כט,  הקטנה 
וישבת עמו ימים אחדים. ותדע שכן הוא, שהרי כתיב ויהיו בעיניו 

כימים אחדים. 

ובספר טללי אורות בשם הרה"ק ר' אברהם חיים זללה״ה אב״ד 
זלאטשובט כתב דצריך ביאור. וכתב, וז"ל, ויש לפרש עפ״י מה שיש 
דוקא  בחר  למה  שנים,  שבע  אעבדך  דוקא  אומרו  על  עוד  לדקדק 
ימים  עמו  וישבת  לו  שאמרה  אמו  דברי  ג״כ  להבין  צריך  אך  בשבע. 
שבע  דבכל  ידוע  אמנם  אחדים.  המה  הימים  דכל  דפשיטא  אחדים, 
שנה אחת תמימה שבת, דהיינו חלק השביעי שבהם.  שנים יש בהם 
)בר"ר  חז״ל  והוא על פי דברי  אחד,  ובהקדם עוד דשבת מכונה בשם 
יחידי  ואני  זוג,  בן  נתת  לכולם  הקב״ה  לפני  שבת  שאמרה  ס"ח(  פי"א 

ולא נתת לי בן זוג. ועוד אמרו חז״ל )תנחומא במדבר פי"ז(, ימים יוצרו ולו 
אחד בהם )תהלים קלט, טז(, זהו שבת. וידוע ג״כ דימים פירושו שנה, כמו 

שכתוב )ויקרא כה, כט( ימים תהיה גאולתו.

פירוש  אחדים,  ימים  עמו  וישבת  אמו,  לו  שאמרה  זהו  כן  ואם 
שנה אחת כולה שבת, והיינו שתשב עמו שבע שנים שלימות, אשר 
על אעבדך  וזהו שכתב רש״י  יהיה שנה אחת תמימה שבת,  בכללם 

שבע שנים, הן ימים אחדים שאמרה לו אמו.



אלף המגן   תולדות ת ויוא תשפ"ג

ד

לרמז שיעקב עשה כהוגן

ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא )לא, כ(.

הירש  ר'  כל  בפי  הנקרא  העללער  צבי  ר'  )מהגאון  זהב  תפוחי  בספר 
לאשר  בריחתו  להגיד  יסור  פתי  מי  המפורשים  ותמהו  כתב,  חריף( 

בורח ממנו. ואפשר לומר שכוונת הכתוב להצדיק את יעקב דבאמת 
אם אחד בורח מחברו שלא כדין, כמו משרת המושכר אם בורח תוך 
זמנו, יהיה ענין הבריחה גניבה ממש וחמס בגוף הענין, ומה לי אם גונב 
אם כבר  גונב נפשו ממנו, אחרי אשר הוא קנין כספו. אבל  ממונו או 
וחמס  עול  הבריחה  אין  בורח,  והוא  עוד,  מעכבו  והבעה״ב  זמנו  עבר 
בכפו שיפול עליו שם גניבה בגופו, רק גניבת דעת בעלמא. ואם כי גם 
גניבת דעת הוא עול לאיש צדיק, אבל בהכרח רחמנא פטרי', כמבואר 
בכמה דוכתי, ולכן היות כי כבר נשלם עבודת יעקב בכל ענינו ואופנו, 
וא״כ עיקר ויגנוב את "לב" לבן היה רק על בלי הגיד לו, וזה הותר לו 

בעת ההכרח, והבן.

שייכות השאלה למה גנבת להדיבור למה הלכת

את  גנבת  למה  אביך  לבית  נכספת  נכסוף  כי  הלכת  הלוך  ועתה 
אלהי. )לא, ל(

להבין  דראוי  כתב,  קובו(י  יוסף  ר'  )מהגאון  עולם  גבעות  בספר 
דנראה דמשום שהלך מקשה לו למה גנבת את אלהי, אבל אם עדיין 

י. אחד מגאוני דורו כמוהר"ר חיים עשאל זיע"א כתב עליו בספרו סם חיי )סימן לא( שהוא היה יחיד בדורו, והגאון המפורסם מהר"ר משה אמריליו בעל הדבר משה בספרו 
)ח"א סימן יז( כתב עליו, הרב הגדול רב יוסף סיני ועוקר הרים, והגאון החיד"א בשם הגדולים כתב עליו ִעָיר וקדיש, וגם בספרו שו"ת יוסף אומץ )סי' ע אות א( כתב, וכן שמעתי 
משם הגדול חסידא קדישא מהר"ר יוסף קובו ז"ל אב"ד ק"ק שאלוניקי, וראה בספרו שמחת הרגל על הגדה של פסח )לימוד ג( וז"ל, ואני שמעתי מפי מגידי אמת שבזמן הרב 
הגדול קדוש יאמר לו, מלומד בנסים כמהר"ר יוסף קובו זצ"ל, בשבתו על כסא מלכותו בשלוניקי, איש אחד צנוע אמרו עליו שהיה לו מגיד ומגלה לו רזין, והלכו אצלו מגדולי 
ישראל רבני העיר המה ראו כן תמהו שהיה אומר סודות ונסתרות והן קדם לא הוה בר הכי כלל, והגיע השמועה להרב הגדול הנזכר מפום רבנן, וכה ענם, צאו וראו כיצד 
איש זה מתנהג באכילה ושתיה, והשיבוהו ידענו שהוא אוכל הרבה יותר משאר בני אדם, והשיב הרב הגדול הנזכר אם כן, אין צריך בדיקה וחיפוש, פומיה מחכים עלוהי כי 
הוא מהסטרא אחרא, דהקדושה אינה שורה באדם שאוכל הרבה, ואני גוזר ששום אחד לא ילך אצלו, וכך היה דפירשו ממנו ונתגלה דהיה מהסטרא אחרא, עכת״ד. וכן הביא 

מעשה זה בספר ילקוט מעם לועז )דברים יב, יח(.

דיובן  ונראה  אלהי.  את  גנבת  למה  לו  מקשה  הוה  לא  הולך  היה  לא 
לבן הלך אצל  גלי רזיא  )ערך כוכב סי׳ י"א( משם  בילקוט ראובני  עמ״ש 
התרפים ובקש מהם להגיד לו היאך יתנהג עם יעקב, והשיבו לו, שיזהר 
כמוהו,  שאין  עליון  כ״כ  הוא  שלו  ומזל  שכוכב  מביתו  ישלחהו  שלא 
וכל אשר יעשה יצליח ע״כ. וזה נראה שהוא כוונת הפסוק ועתה הלוך 
הלכת, כלומר בשלמא אם קודם שהלכת היית גונב את התרפים ניחא, 
משום שאתה היית רוצה לילך, והתרפים לא היו מניחים אותך לילך 
אחר  אבל  לילך,  אניחך  שלא  עליך  אותי  ומזהירים  לי  אומרים  שהיו 
שכבר הלכת ועשית רצונך למה גנבת אותם מה איכפת לך מהם, והרי 
כבר הלכת אע״פ שהיו אומרים לי שלא אניח לך לילך, מה תועלת יש 

בדברים מאחר שכבר הלכת.

לכבוד ראש חודש

מליוה נאה

בתפילת מוסף ראש חודש, ראשי חדשים לעמך נתת, זמן כפרה 
וכו'.

שמעתי מהרה"ח ר' הירש אלימלך גאלדקלאנג שיחי' לאויט"א, 
ששמע מהרה"ג ר' חיים מאיר יחיאל שפירא ז"ל אבד"ק נאראל בשם 
הרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע, ]שהי׳ דרכו בקודש לומר תורה גם באידיש[, 
שבזמנו התחילו לגדל בלוריות )טשאפ בלע"ז(, ורגז עצמו עליהן, ופי' כך, 

ראשי חדשים – 'נייע קעפ', לעמך נתת, זמן – 'זיי מיין, כפרה'.

i  תודתינו נתינה לאלו שהתנדבו הגליוןתודתינו נתינה לאלו שהתנדבו הגליון i

ישלם לו ה' כפעלו ומשכירתו תהיה שלימה מאת השי"ת

הגליון הזה נתנדב ע"י ידידינו הנגיד

הרה"ח מו"ה ר' בן ציון אלימלך וואקסמאן שליט"א

לרגל השמחה השרוי' במעונו בנשואי נכדתו תחי' עב"ג 

החתן המופלג בתוי"ש שלמה הלוי אבסטפעלד ני"ו

ממצוייני ישיבת קדושת ציון

יה"ר שיעלה הזיווג יפ"ה ויזכו לבנות בית נאמן בישראל


