
 

  

עו"ד צעיר ייצג איש עסקים בתביעה שהוגשה נגדו. במהלך שמיעת העדויות 
התברר לעו"ד שהוא עומד להפסיד במשפט, ולכן פנה לשותף במשרדו ושאל: 

האם כדאי לי לשלוח לשופט חפיסת סיגרים?  "חס וחלילה", ענה השותף, 
 "זהו שופט הגון, ואם תנסה לשחדו כישלונך מובטח". 

כך פסק השופט לטובת איש העסקים הנתבע. השותף -שבועות אחדים אחר
ברך את עו"ד, והוסיף: "האם אינך שמח שזכית במשפט למרות שלא שלחת 
את הסיגרים לשופט"? "דווקא כן שלחתי אותם", ענה, "אך צירפתי לחפיסת 

 הסיגרים את הכרטיס ביקור של התובע.
 

 350|  ויצא 

 16:00 הדלקת נרות:

 17:11: השבתצאת 

 17:44 מוצ"ש לר"ת:

 הזמנים לפי אופק ירושלים

 קפטן ג'נטלמן
למדנו שהאשה מחפשת בעל שינהיג ויוביל וידע 

מצד שני היא לא רוצה מושל  לקחת אחריות. אבל
ועריץ, היא לא רוצה בעל קשוח שזורק פקודות. גם 

 הקיצוניות הזאת איננה טובה. 
אשה רוצה שבעלה יוביל ויהיה קפטן, אבל קפטן 
ג'נטלמן, שעם כל הכבוד שנותנים לו כקפטן, בכל 
ָרּכּות ובאהבה  זאת ידע להנהיג את הבית בְּ

 כג'נטלמן.
פון העליון של הספינה. שני קפטנים היו על הסי

שניהם לבושים במדים לבנים בוהקים, דרגות 
קצונה מוזהבות על כתפיהם, וכובע כחול של קפטן 

 לראשיהם. 
אחד מהם קיבל הודעה בביפר: אדוני הקפטן, 
המלח הזוטר שנמצא בחדר המכונות בוכה... 

 לטיפולך!
צעק אותו קפטן: שוב הנודניק הזה, העצלן הזה, 

ָהֳאִנָיה שלי...נמאס לי ממנו  ... תזרקו אותו מְּ
קוראים יקרים, מי היה רוצה להיות תחת פיקוד 
של קפטן כזה? לא רק שהצוות לא יוכל לסבול 
אותו, אלא יום אחד כולם יברחו והוא ישאר שם 

 לבד.
לעומתו, הקפטן השני קיבל את אותה הודעה 
בביפר: אדוני הקפטן, המלח הזוטר שנמצא בחדר 

 המכונות בוכה... לטיפולך! 
בספינה שלי בוכים? זה אמר הקפטן לעצמו: מה, 

לא יכול להיות, זה נגד התקנון, בספינה שלי רק 
 מחייכים...

ירד הקפטן בכבודו ובעצמו לטפל בענין, נכנס 
לחדר המכונות המלוכלך והמגורז, הוא לא חשש 
שבגדיו המהודרים והמוזהבים יתלכלכו, רק דבר 

למה המלח הזה עצוב. הקפטן  -אחד הטריד אותו 
ד אחת המכונות, כשהוא מכונס מצא את המלח לי

בתוך עצמו ובוכה. התכופף הקפטן ואמר לו: מלח 
שלי, זה אני, הקפטן, מה קרה לך? אתה לא יודע 

 שאתה נמצא על ספינת החיוכים? 
הרים הקפטן את אותו מלח זוטר, חיבק אותו 
ואמר לו: מהיום כל תלונה ובעיה שיש לך אתה 

לה לסיפון, ניגש רק אלי, אני אטפל בך... בוא נע
נשאף אויר צח, נשתה משהו... ועכשיו אני רוצה 

 שתתחיל לחייך...
קוראים יקרים, מי לא היה רוצה להיות תחת 
פיקוד של קפטן עם כזאת אישיות ורגישות? לא זו 
בלבד שהצוות יעריך אותו, אלא גם יעריץ אותו. 

 כולם יהיו מוכנים להשתחוות לו אפיים ארצה. 
הנהיג בית, מצד אחד להיות בעל יקר, כך צריך ל

קפטן, ומצד שני להיות ג'נטלמן, צריך לדעת מתי 
'לדפוק על השולחן' ולא לוותר, וצריך גם לדעת 

 מתי לחבק ולחייך. 
כשאשתך בוכה ושבורה, תקים אותה, תעודד 
אותה ותאמר לה: אני מתכנן טיול רק לשנינו יחד, 
תתכונני.  מיד תראה שהיא קמה ורצה בהילוך 

 !הלתחיי, היא חיה ופורחת, הקמת אותה איטי

 כח הוויתור
בפרשתנו יעקב אבינו מקים את בית ישראל. הוא נושא את רחל ולאה ומוליד מהם את 
השבטים. אבל, המהלך הזה לא היה קל, לבן מרמה אותו ומחליף לו את רחל בלאה ואף 
על פי כן יעקב נושא את רחל. נתבונן במהלך הזה ונגלה דבר נפלא. יעקב בא מבאר שבע 

ֶתם ֶאת־ָלָבן ֶבן־ָנחֹור לחרן ויושב על הבאר והוא שואל את  ַדעְּ ֹּאֶמר ָלֶהם ַהיְּ הרועים: "ַוי
אן".  ָֹּֽ ל ִבתֹו ָבָאה ִעם־ַהצ ה ָרחֵּ ִהנֵּ נּו... וְּ עְּ רּו ָיָדָֽ ֹּאמְּ  ַוי

יעקב אבינו פונה אל רחל ומציע לה נישואין. רחל מציינת בפניו שאביה רמאי והוא 
מציע לעקוף את רמאותו של אביה לעולם לא יחתן את הצעירה לפני הבכירה. ואז יעקב 

שלוש הלכות: הפרשת חלה, טהרת המשפחה, והדלקת נרות  –ומלמד אותה סיסמא 
שבת. דהיינו: חלה, טהרה, הדלקת הנר. הוא אומר לה שביום החתונה אם אביה יחליף 

ובאמת כך היה, לבן  הוא ישאל את הסיסמא ולפי זה הוא ידע אם זה היא רחל אם לאו.
בליל הכלולות ובמקום רחל הוא מכניס את לאה לחופה, אבל רחל לא  הרמאי מחליף

יכלה לעמוד מנגד היא לא תתן שאחותה תתבייש. רחל קוראת ללאה אחותה ואומרת 
לה: אחותי ראית שאבא החליף בנינו? עכשיו תכנסי לאהל, יעקב ישאל את הסיסמא 

ת לרחל אם כן מה נעשה? ואת לא תדעי לענות ויהיו בושות וביזיונות... ואז לאה אומר
 חלה, טהרה, הדלקת הנר.  -רחל מוותרת על יעקב ומוסרת לה את הסיסמא

ולאה אומרת אותה  –ובאמת כשלאה נכנסת לאהל, יעקב מבקש ממנה את הסיסמא 
ָאה..."  ה־ִהוא לֵּ ִהנֵּ ִהי ַבבֶֹּקר וְּ במדויק. עכשיו יעקב משוכנע שזוהי רחל. ומה התוצאה: "ַויְּ

היה צפוי שיעקב אבינו לעולם לא ישא את רחל כיון שהיא עזרה  אחרי מהלך כזה
לרמאות של אביה. ובכל זאת יעקב אבינו לוקח אותה לאשה. יעקב אבינו התפעל 

 מעוצמת הוויתור שהיתה לה כדי שאחותה לא תתבייש. 
אבל רחל עצמה לא ידעה זאת, היא וויתרה על יעקב כדי שאחותה לא תפגע. ולכאורה 

ומרים? הנה רחל וויתרה והפסידה את יעקב הצדיק, כשמוותרים מפסידים! מה היינו א
והקב"ה הוכיח לנו את ההיפך לגמרי. מוויתורים לא מפסידים כשעושים מצוות 
ולכאורה מפספסים דברים אחרים זה לא המציאות. אלא הקב"ה מחזיר כפל כפלים, 

בודתו ופיטרו אותו. לפעמים אדם עושה מצות חסד וכתוצאה מכך הוא התעכב, אחר לע
 ממצוות לא מפסידים.  –רווח והצלה יבוא ממקום אחר  –אל לו להצטער 

בנים ועצרה מלדת. ראובן היה  4דוגמא נוספת נפלאה ישנה בפרשה. לאה ילדה כבר 
בשדה ומצא דודאים. הדודאים יש ביכולתם לפתור בעיות עקרות. ואז רחל מבקשת 

בל לאה מסרבת כי גם היא רוצה להמשיל ולהוליד מלאה : "תני נא לי מדודאי בנך", א
עוד שבטים. ואז רחל מציעה לה הצעה: הלילה יעקב צריך לבא לאוהל שלי, תני לי את 
הדודאים והוא יבא לאוהל שלך, שוב פעם רחל מוותרת בשביל לאה. ובאמת באותו 

ר בלילה כתוצאה מהחלפת הדודאים יעקב הולך לאהל לאה. כתוצאה מכך נולד יששכ
 ממנה. דייוולשהוא עמוד התורה. מה נאמר? הנה רחל וויתרה והפסידה את יששכר שלא 

כאן עונה הזהר תשובה נפלאה. אומר הזוהר הקדוש: חס וחלילה שרחל חשבה 
שהדודאים האלה יגרמו לה לצאת מן העקרות והלא ה' פוקד עקרות! אלא ידעה רחל 

יא עדיין עקרה ואחותה יולדת שהלילה צריכה נשמת יששכר לרדת לעולם וכיוון שה
העבירה לה את הזכות והסכימה שיששכר יולד ממנה ובאמת כתוצאה מכך נולד יששכר. 
אבל רחל לא הפסידה את יששכר באמת, יששכר נחשב שלה שנאמר: "קול ברמה 
נשמע... רחל מבכה על בניה". אומר לה הקב"ה: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש 

יששכר, כלומר יששכר הוא  –ום ה'..." אומר לה הקב"ה "יש שכר" זהו שכר לפעולתך נא
 שלך בזכות פעולתך שהחלפת את הדודאים! 

מכאן למדנו שכאשר אדם עושה מצוות ומוותר לאחר ולכאורה הוא מפסיד דבר מה, 
          זה רק נראה כך כדי להעמיד אותו בניסיון, אבל האמת היא שמקבלים הכל בחזרה.                 

 אבנר קוואס -ומבורך שבת שלום   
 



 

 
 
 
 
 

חשוב מאד שההורים יחמיאו אחד לשני ויאמרו  -•מחמאות 
דברי הערכה בקול רם כדי שהילדים ישמעו את הדברים ויחקו את 

 ההורים. 
למשל, בליל שבת לפני אמירת 'אשת חיל', יאמר האבא לכל 
הילדים: הגיע הזמן שנאמר לאמא תודה על כל הטוב והיחס 

שירו ביחד את שקיבלנו ממנה במשך השבוע. ואחר כך כולם י
 השיר 'אשת חיל' שהוא שיר הלל והודיה לאשה.

 כשמכבדים זה את זה, ראוי להמחיש את הדבר.  -המחשה  •
למשל, כשהאבא חוזר הביתה, האמא תתייחס אליו, תתעניין בו 

 ותשאל אותו איך הוא מרגיש ותדאג לו לכל צרכיו. 
לעומתה, אם האבא רואה שהאמא קורסת תחת לחץ המטלות 

ת, לא יעמוד מנגד, אלא יאמר לה בקול רם: תשבי לנוח קצת, בבי
 אני אמשיך את מה שהתחלת. 

מעשים כאלו גורמים לילדים לא רק לכבד אותנו ההורים, אלא 
 גם להעתיק הנהגות אלו לביתם כשהם יתחתנו.

 

 המקובל הרב אור שרגא זצ"ל
מנהג תושבי יזד היה ללון על גג הבית בלילות הקיץ החמים וכך עשה 

. לילה אחד, בחצות הלילה בנו של המושל גם אחד מילדי מושל יזד
הבחין באלומת אור הבוקעת ועולה מאחד הבתים בשכונה היהודית. 
האלומה הזוהרת יצרה מעין שביל רחב של אור זוהר העולה לשמים 
ויוצר שביל בוהק המחבר בין הבית לשמים. לרגע חשבי כי הוא מדמיין 

פרי דמיונו, זאת אך משהתאושש מתדהמתו, נוכח לדעת שאין זה 
וחושיו אינם מטעים אותו כלל. אכן שובל ארוך של אור יוצא מהבית 
בשכונת היהודים ומגיע עד לשמים. הילד ירד מהגג, והעיר את בני 
משפחתו כדי לחזות בפלא המסתורי. האנשים נדהמו לראות את 
המראה המופלא ולא הבינו מה פשרו. על אף השעה המאוחרת לא 

והחליטו ללכת בעקבות המראה הנפלא שראו.  התגברו על סקרנותם,
 אפילו המושל בכבודו ובעצמו הצטרף אליהם. 

בבואם לשכונת היהודים הלכו בעקבות האור הגדול והגיעו לפתח  
ביתו של כבוד הרב מולא אור שרגא. הם הקישו בדלת ונכנסו וראו את 
רבינו יושב בשעות הקטנות של הלילה ומעין בספר. הרב הזמינם 

כנס פנימה ולהתיישב. הם התפעלו מאוד נוכח ספרי הקודש הרבים להי
שגדשו את חדרו של הרב. לשאלת המושל מה כתוב בספרים ענה הרב 
באדיבות רבה שנושא כל הספרים הוא היהדות. תשובה זו לא סיפקה 
את סקרנותו של המושל והוא התעקש לדעת מדוע זכה הרב בשובל 

 האור הבוקע מביתו כלפי המרום. 
כששאל המושל שוב מה כתוב בספרים, השיב רבינו בנימוס רב ובסבר 
פנים יפות כי קיצור כל הספרים מתומצת במשפט "ואהבת לרעך 
כמוך". התנהגותו של הרב מצאה חן בעיני המושל, ומשנוכח לדעת כי 
איש חשוב יושב לפניו, הבין שאכן הוא ראוי לאור המופלא השוכן 

אלא אורה של השכינה. כאות להערכתו את בביתו, ואין זה אור רגיל 
הרב, הביע המושל את רצונו להעניק שי לרב, אולם הרב מולא אור סרב 
בטענה ש"שונא מתנות יחיה". המושל ואנשיו נפרדו מהרב לשלום 

בעגלת וחזרו לביתם. למחרת היום שלח המושל להביא את החכם אליו 
ם העומדים לפניו, המלך, לעיני השרי אלכיס, ויושיבהו בסמוך מלכות

ודיבר אליו כאל אחד מרמי המעלה ואף פסק לתת לו קצבה חודשית 
 מאוצר הממלכה לכל ימי חייו, ולאות כבוד 

 
 

 כבוד הדדי
המכבד את הבריות'. כדי לקבל  -אמרו חז"ל: 'איזהו מכובד 

 כבוד צריך קודם כל לתת כבוד. לנתינת כבוד יש מספר אופנים. 
לצערנו, קורה שההורים לכבד את הזולת בדיבור ובמעשה.  •

בינם לבין עצמם, לא מכבדים אחד את השני כראוי, ולפעמים 
שה ליד הילדים. גם מזלזלים. הדבר חמור שבעתיים כאשר זה נע

וממילא הדרישה מהילדים לכבד אותנו ההורים לא תקפה בכלל 
ולא עושה עליהם שום רושם, שהרי: 'אם בארזים נפלה שלהבת, 

קיר?'. לאור זאת עלינו ההורים לדבר בכבוד  אזובימה יעשו 
 אחד אל השני, ולהפגין סבלנות וסובלנות.

ותו באמצע, כשאחד מבני הזוג מדבר, לא לקטוע א -סבלנות 
 אלא להקשיב לו עד שיסיים את דבריו ורק אז לענות.

לדעת לקבל את דעתו ומעשיו של השני גם כשאינם  -סובלנות 
מוצאים חן בעיני. זאת ועוד, להיזהר לא להכפיש אחד את השני 
בכלל. כלומר, לא לגנות את אופיו, תכונותיו או לומר לו שהכל 

 התחיל מהמשפחה שלו...
 

 
רבינו לא העניק לו גלימת מלכות, כאחד מבאי בית המלך החשובים. 

מלאו לבו להתעטף בגלימת המלכות המפוארת, פן יחשדוהו ברום 
לבב ולכן קיצץ את שרווליה .באחד הימים כשהלך בעיר ראה אותו 
אחד משרי המושל. הוא הבחין כי הצדיק לובש את המעיל המפואר 
שקיבל במתנה ללא שרוולים. הלה גער בצדיק והרים את ידו לסטור 

לזל במושל. אולם ברגע שהרים את ידו נשארה לו על לחיו על שהעז לז
 היד תלויה באוויר, והוא לא הצליח להורידה. 

השר התחיל לילל ולצעוק והלך לביתו, כשידו מורמת מעלה. הוא  
שיעזרו לרפא אותו אך ללא הצלחה, מעולם  ולמומחיםפנה לרופאים 

לא שמעו על מקרה דומה. משנודע למושל כי כוונת השר הייתה 
ת את הרב, הבין כי הלה נענש מן השמים על שניסה לפגוע להכו

בצדיק. המושל הביא את שרו לרבינו וביקש ממנו שיתפלל לרפואתו 
.וכן, הצדיק התפלל ויד השר שבה לאיתנה הראשון .המושל העניק לו 
גלימה נוספת ללובשה בשבתות ובימים טובים ,ומאז כונה גם "מולא 

הנס עברה בעיר מפה לאוזן. יהודים פוסטינו ]גלימה[". השמועה על 
וגויים חולים, נשים שלא נפקדו, ושאר נזקקים התחילו להגיע לבית 
הרב ולבקש ממנו, שיתפלל עליהם וראו ישועות! . יהודי יזד מייחסים 
לרבינו את הצלת העיר מידי אויבי השאה. ומעשה שהיה, כך היה. 

שנתיים ימים  אחד המחוזות מרד בשאה. המורדים צרו על יזד במשך
והעיר עמדה ליפול בידיהם. במבוכתו הגדולה פנה השאה לרבינו 

ולהסיר מעליו את הסכנה. אסף  ולניצחונוהפציר בו מאד להתפלל 
החכם את זקני העיר לישיבה והיו שקועים כל הלילה בלימוד תורה. 
ויהי בחצי הלילה ויפן רבינו לזקני העדה ויאמר: "הטרם תדעו, כי 

ידי המורדים ישמידונו עד אחד? חלילה, לנו לשבת בנפול העיר ב
בחיבוק ידיים ולחכות לכליה. מי בכם מוכן להקריב עצמו להצלת עם 
ה'?." ניגש אליו זקן מופלג ואמר: "ימיי ספורים, רבי ומורי, מוכן 

 ומזומן אני להקריב את ימיי המעטים על מזבח עם ה"' . 
עמים במים חיים הודה לו החכם ואמר לו: "לך וטבלת שבע פ 

בקרב, אשר  תניצחונווכתבת בטהרה על קלף שם המלאך הממונה על 
אומר לך. ואולם עליך לדעת, כי שלוש שעות אחרי כתיבת שם המלאך 

הכבוד. קיבל הזקן עליו את השליחות,  אלכיסתפרח נשמתך ותעלה 
כתב את שם המלאך והגישו לחכם. קשר החכם את הקלף בכנפה 

רה והניפה מעל למגדל העיר לצד המורדים. ויהי הימנית של יונה צחו
אך עברה היונה מעל ראשיהם, פרצו לשונות אש ואכלו רבים 

                                                 )עין חמד(                        מביניהם, ובשל הפחד והבהלה נסו על נפשם.
 


