
 

    

 דשה  בלקגליון  ג"תשפ ויצא

  
  ע"ר אברהם ריס זי"רפאל ב' ן ר"ק המקובל המלוב"רהנ ה"לע

 ,ניכם לבינויב ,יאמר להם השלום לוו): כאן(רבה  מדרשב. ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאןויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאןויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאןויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן
ויאמר הן עוד היום גדול לא  ,א אמרה שהדיבור מצוי בנשיםדה ,הנה רחל בתו באה עם הצאן ,ואי פטטין את בעי ,ויאמרו שלום

לא עת האסף המקנה השקו הצאן , רועיםואם שלכם אתם  ,אמר להם אם שומרי שכר אתם הן עוד היום גדול ,עת האסף מקנה
שלום ששאל אם יש ומדוע הבינו  ,רשו כפשוטו ששאל אותם יעקב לשלומו של לבןיוע לא פואינו מובן מד .כ"ע, ולכו רעו

השאלות הראשונות ' על בדכיון ד ,ונראה. שהרועים השיבו ליעקב אי פטטין את בעיהמדרש  מנין למד ,ק"ועו .ניכם לבינויב
שלום ורחל בתו באה " ארוכההשיבו ב ,"השלום לו"של ואילו בשאלה  ,"ידענו" ,"מחרן אנחנו"השיבו לו בקיצור  ,ששאל אותם

וכשראו  .אם יש להם שלום עמוכוונתו היה  ,"השלום לו"זו הבין המדרש דכששאל אותם  אונראה דמכח קושי ".עם הצאן
 ,לדעת מתחילה אם אנו אוהבים אותו צהולכן ר ,חשבו שבודאי רוצה לשאול עוד שאלות ,הרועים שיעקב שואל אותם על כך

בים או שרוצה לדעת אם אנו אוה ,ואז ישאל אותנו מה רעתו ,או שאנו שונאים אותו ,ואז ישאל אותנו מה טובו ומה חסדו
לכך תיכף השיבו לו שאין  ,ואם אנו שונאים אותו לא יאמין לנו במה שנדבר ברעתו ,אותו ולא יאמין לנו במה שנדבר מטובתו

וכששמע יעקב שאינם  .והיא תשיב לך על כל שאלתך ,"הנה רחל בתו באה" ,ואי אתה חפץ לדבר בזה ,רוצים לדבר עמו בזה
כי השכיר יום אסור לו להאריך  ,שכירי יום אתם ולכך לא הארכתם עמי בדיבור וכי אמר להם ,רוצים להאריך עמו בדיבור

כ אם "וא ,הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברכו אותהשהרי , )'ז סעיף כ"של' מ סי"חו(וכמו שנפסק  ,בדיבור
והיה עליכם לדקדק בזמן שלא לאבדו לבטלה יותר ממה שדקדקתם בדיבור שלא  ,הרי הן עוד היום גדול ,הייתם שכירי יום

  ).'זרע שמשון אות ט( .ו לריקדכ היה מן הראוי לכם לדקדק יותר בזמן ולא לאב"ג ,ואף אם הבהמות שלכם ,להאריך עמי בדיבור

��.�מ.ב.ש.ש�י"גליון�זה�נתנדב�ע
הצלחה�לפרנסה�בהרחבה�ו

���ע�וכל�מילי�דמיטב"בכ
  
  

  gilyonmy@gmail.com  732-510-0560  "מליצי יושר"זייט מנדב פאר  מליצי יושר מול מגיד פשע 



 

 

��ביאור�בדברי�המלא�העומר
��.לכבוד�עורך�גליון�מליצי�יושר

:�ל"וז�הבאתם�ממלא�העומר�שכתב�כךבשנה�שעברה�הנה�

�חרנה �וילך �שבע �מבאר �יעקב �שבא��.ויצא אפשר

�לחרן �מיד �הלך �שלא �הגם �להשמיענו �בבית�, �נטמן כי

�י �ועבר �שנים"שם �ד �תלמוד�, �שגדול �כיון �מקום מכל

�ואם �אב �מכיבוד �יותר �תורה ,� �טז(כדאמרו :)�מגילה

�גדול�תלמוד�תורה�יותר�מכיבוד�אב�ואם[ שכל�אותן�,

לכן�הוי�,�]ה�יעקב�אבינו�בבית�עבר�לא�נענששנים�שהי

� �המצוה �אב[קיום �כיבוד �של [� �של�[בכלל המצוה

�תורה �תלמוד �מעתה�"וא. �כבר �קיים �כאילו �חשיב כ

 .�ל"עכ�,]מצות�כיבוד�אב�והלך�לחרן

�להעיר �זה �על �וכתבתם �לשונכם, �וזה �חז: �לא�"דהרי ל

�עליו� �מעלה �תורה �תלמוד �מצות �המקיים �דכל אמרו

�קי �ים�מצות�כיבוד�אב�ואםהכתוב�כאילו אלא�אמרו�,

�אב� �כיבוד �ממצות �יותר �גדול �תורה �תלמוד דמצות

דבאמת�לא�קיים�יעקב�מצות�כיבוד�,�יוצא�איפוא.�ואם

�אב ,� �אחרת �מצוה �קיים ��-�רק �תורה שגדול��-�תלמוד

�יותר�ממצות�כיבוד�אב כ�לא�נחשב�דהלך�עכשיו�"וא,

�לחרן �אב"דאה, �מכיבוד �יותר �שגדול �מצוה �דקיים ,�נ

 .עד�כאן�דבריכם,�ס�לא�קיים�מצות�כיבוד�אב"סו�מ"מ

�י �ל�דכוונת�המלא�העומר"ואולי �בבית�שם�בזמן�שד, נטמן

�י �בת"ועבר �ת"ד�שנים�והיה�עוסק �בתורת�, �גם היה�עוסק

זאת�.)�מנחות�קי(ל�"וכמו�שאמרו�חז,�מצות�כיבוד�אב�ואם

�ולאשם �ולחטאת �למנחה �לעולה �העוסק��,התורה כל
� �עולה �הקריב �כאילו �ואשםבתורה �חטאת �מנחה כ�"כמו,

ל�דכל�העוסק�בתורת�מצות�כיבוד�אב�ואם�כאילו�קיים�"י

�עצמה �עצם��.המצוה �מבטלים �אין �אי �ניחא �זה �כל אמנם

�וברצון �בפועל �המצוה �ולמשל, �ביכלתו�, �היה �אחד אי
�שביהמ �חטאת�בזמן �היה�קיים"להביא�קרבן והוא�לא��,ק

,�ד�ללמוד�תורת�החטאת"כנס�לביהמנאלא��,הקריב�הקרבן

�הקריב� �כאילו �כל�העוסק�בתורת�חטאת �אמרינן �לא עליו

�ו�,חטאת �בפועל �שהוא �המצוהכיון �את �מבטל �.ברצונו

ה�כיון�דכבר�רמיא�עליו�חיוב�לילך�"כ�ביעקב�אבינו�ע"וכמו
והוא�בחר�להטמין�בבית�,�לחרן�מדין�מצות�כיבוד�אב�ואם

�תורה �ללמוד �ועבר �שם ,� �עסק �היה �אב�לא �כיבוד בתורת

י�"כיון�דע�,ואם�עולה�לו�כאילו�קיום�מצות�כיבוד�אב�ואם

אבל�כל�זה��.הלימוד�עצמה�הוא�מבטל�את�המצוה�בפועל

�ת �למצות �שוה �ואם �אב �כיבוד �מצות �אם �ת"ניחא אבל�,
�ת �שגדול �ואם"כיון �אב �מכיבוד �יותר �ת �היה�, �הדין ומן

�אע �לעסוק�"ליעקב � �כדי �ואם �אב �כיבוד �מצות �להניח ה

�כיון�דכל�זמן�דהיה�עוסק�במצות�תלמוד�,�ת"ות�תבמצ אז

�תורה� �אב�וביטבזה�משום�היה�לא �עשה�דכיבוד ל�מצות
�אב��,ואם �כיבוד �מצות �בתורת �העוסק �דכל �אמרינן שוב

וזהו�שכתב�המלא�העומר�,�ואם�כאילו�קיים�המצוה�עצמה

המצוה�"�בכלל"ד�אב�ואם�ודלכן�הוי�קיום�המצוה�של�כיב

 ק"ודו,�של�תלמוד�תורה

 משה�צבי�הלוי�עדעלשטיין�

    כסלו' גממישקאלץ ר שמואל "רגר בעחיים ב ר"נ הג"לע
נים ואם אין נים ואם אין נים ואם אין נים ואם אין בבבבה לי ה לי ה לי ה לי בבבבהההה    בבבבותאמר אל יעקותאמר אל יעקותאמר אל יעקותאמר אל יעק

רחל ויאמר רחל ויאמר רחל ויאמר רחל ויאמר בבבב    בבבבויחר אף יעקויחר אף יעקויחר אף יעקויחר אף יעק    ,,,,מתה אנכימתה אנכימתה אנכימתה אנכי
התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי 

 .)יבמות סד( אמרויראה לפרש ד .טןטןטןטןבבבב
ולא  נשא אשה ושהה עמה עשר שנים

אין ואמרו שם ד. יוציא ויתן כתובה ,ילדה
, ישיבת שאר ארצות עולה לו מן המנין

ן ויקרא "רמב(במפרשים  איתאוהנה  .כ"ע
שמתה רחל מחמת שיעקב לקח ) כה:יח

ובארץ ישראל היו האבות  ,שתי אחיות
לכן מתה בקצה ארץ , מקיימין המצוות

   .ולא הביאה לארץ ישראל ,ישראל
 ,ניםבה לי בה"שאמרה רחל זהו נראה דו

כדי [י "על כרחך תבוא לא ,"ואם אין
בשביל  ,"מתה אנכי"ואז , ]להיפקד בבנים

ועל זה  .י"שלא תחזיק שתי אחיות בא
ים אנכי קהתחת אל"יעקב השיב לה 

 "ממך" אמר, "ןבטאשר מנע ממך פרי 
כ איני צריך לעלות "וא[ ,ולא ממני ,מנע
על פריה ואשה כיון דלא מיפקדה , ]י"לא

לו כדבריך אפי כ"וא ,לא מיענשא, ורביה
לא תענשי בשביל , ]שלא יהיו לך בנים[

  .ישיבת חוץ לארץ
י "מה שהסכימה רחל לעלות לא[ולבסוף 

יש , ]ג שידעה שמיתתה תלויה בזה"אע
ויקרא לרחל  בוישלח יעק"דכתיב לומר 

 אואיתא במדרש ,"ה אל צאנודוללאה הש
העצה אשר נטל יעקב מהם אם  שזה

י "שאין לו לדור בא ,י"יתרצו ללכת לא
לכן  ,עם שתי אחיות ותמות אחת מהן

 ,י"שאל להן עצה אם יתרצו ללכת לא
מדוע נשא תירוץ  והם השיבו כי יש עוד

ולא יושת עליך חטא , ביעקב שתי אחיות
ותפסה רחל סברא  ,י"שתי אחיות גם בא

ועל דבר מיתתה יש כמה  .י"ע לאסזו לי
יעקב וזהו שאמר . גתירוצים בספרים

' שלא אהיה בב ,"רחל 'עליעליעליעלי'מתה " )ז:מח(
כמו  ,אבל הכל היה על פי הדיבור ,אחיות
  ).ז:יחי מחו(י "שפירש

  
  
  
  

מנעדרזין ר נתן נטע טננבוים "ר יעקב יהודה ב""נ הג"לע
    כסלו' הצ "ל בעל ישרש יעקב יא"זצ

ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי 
י והלוא קל "וברש. . . . ואבואה אליהואבואה אליהואבואה אליהואבואה אליה

אלא להוליד , שבקלים אינו אומר כן
וצריך לבאר מה . תולדות אמר כך

דעדיין קשה דמכל מקום היה לו , שתירצו
ויש לפרש . לומר בלשון צנועה יותר

דבאמת לכאורה צריך להבין קושית 
ה שהיתה "הא ביעקב אבינו ע, י"רש

וכמו , אצלו מצוה כמו תפילין או ציצית
הבה "כ שפיר יש לומר בפשיטות "א, ראשון קודם החטאשהיה אצל אדם ה

ה היה "דנהי דאצל יעקב אבינו ע, אך צריך לומר". את אשתי ואבואה אליה
ויש בזה גדר צניעות שלא , מ כיון דאצל כל העולם יש בזה תאוה"מ, כן

ה לדבר בלשון כזו שתהיה נראה "לא היה צריך יעקב אבינו ע, לדבר כן
 . ן הצניעותבעיני העולם כרחוק מ

                                                             

 .לא נמצא א
 .ג:ח בראשית מט"אוה' ע ב

 .שמתה מקללתו של יעקב, ד:ת רבה עדבבראשי' ע ג

אלא להוליד תולדות "י "ועל זה תירץ רש
היינו כיון דיעקב רצה בזה , "אמר כך

, להוליד תולדות וליתן בהם כוח האמת
לכן היה , "תתן אמת ליעקב"כמו שנאמר 

מוכרח להגיד בלשון האמיתי כפי מה 
כי אצלו לא היה דיבור זה יוצא , שראוי לו

זו  כיון שאצלו היתה, מגדר הצניעות כלל
והיה ראוי זה הדיבור , מצוה ככל המצוות

ואם כי בעיני , לצאת מפיו במצוה זו
, העולם יהיה נראה שיצא מגדר הצניעות
, בשביל זה לא היה יכול לצאת מן האמת

כיון שהוא היה היסוד להעמיד תולדות 
נאות . (ולטעת בהם כוח האמת שלו

  ).ב"הדשא עמוד רי

 
ם "כתב הרמב. . . . מוחק על מנת לכתובמוחק על מנת לכתובמוחק על מנת לכתובמוחק על מנת לכתוב

אין הכותב חייב : ל"וז) ו"א שבת הט"פי(
עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד כגון דיו 

וכן אין המוחק חייב עד שימחוק ', וכו
 .ל"עכ, כתב העומד מעל דבר העומד

ט אות "ח סימן ר"או(והקשה האבני נזר 
יש לדקדק למה לא אמר : ל"וז) א"י

כ דאינו חייב עד שימחוק על "ם ג"הרמב
וכעין שכתב . ומדמנת לכתוב כתב הע

גבי ) 'ו' כלל גדול סי' שבת פ(ש "הרא
מתיר קשר של קיימא דאינו חייב אלא 

ש דאינו "דכתב הרא, בעל מנת לקשור
חייב אלא במתיר קשר של קיימא על מנת 

 .לקשור קשר של קיימא
ם סבירא ליה דבכל "דהרמב, ונראה מזה

הטעם הוא , הני דפטור שלא על מנת
שבעצמותו  ולא משום, משום מקלקל

ועל כן בעל מנת לכתוב כתב . אינו מלאכה
דמכל מקום הוא מתקן , שאינו מתקיים

דמכל מקום לאו מקלקל , חייב -לשעתו 
, והוא צריך לתיקון זה, אלא מתקן, הוא
 .ל"עכ

דבמלאכת מוחק יש , ז עוד"והוסיף האבנ
במוחק אות אחת גדולה ) א: שני האופנים

דחייב כשיש במקומה לכתוב שתי 
מ "אז אמרינן דהמחשבה ע, ותיותא

, לכתוב היא תנאי בעצם המלאכה דמוחק
) ב. ולא רק לסלק החסרון של מקלקל

הא דבעינן שיהא , במוחק שתי אותיות
אינו אלא בכדי לסלק , מ לכתוב"ע

משום דבזה גם זולת , החסרון דמקלקל
אלא , מ לכתוב חשיבא מלאכה"מחשבת ע

 .דפטור מחמת מקלקל
חק אות אחת על מנת אבל אם מ: ל"וז

כיון דהחיוב הוא , לכתוב שתי אותיות
, משום שהוא על מנת לכתוב שתי אותיות

לכן בודאי בעינן על מנת לכתוב בדבר 
וכיון דבמוחק שתי אותיות . המתקיים
ם "ולכן לא פסיקא ליה להרמב, חייב אפילו לא כוון לכתוב בדבר המתקיים

 .לומר על מנת לכתוב בדבר המתקיים
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 כסלו' וצ "ל יא"זצר אברהם דוב קרלינסקי "ר ישעיה ב"נ הג"לע
 ....ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכיותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכיותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכיותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי

כדי  םבני םה נותן לאד"הקב םונה שלפעמיוהכ
 ,םשיהיה בידו לגבות חובו ויכפרו על עון אבותיה

דאמר , "ערבת אםבני " )'משלי ה(וכדאיתא בילקוט 
לערבות שתקיימו את  םתנו לי את בניכ ה"הקב

ם אני גוזל מכ ,אותה םמקיימי םאינכ םוא ,התורה
אשכח  ,ותשכח תורת אלהיך"שנאמר  ,את בניכם

' ב דרוש ו"ח(ובסידורו של שבת  .ש"ע ,"אני םבניך ג
עות אמר משל נאה למלך שהיה מלוה לשריו מ) ב"פ

והיה אחד  ,םעל זמן המוגבל כדי להשתכר בה
 ,במשא ומתן להרויח שנתעצל מלטרוח םמביניה

ולא היה בידו  ,עד שהפסיד כל המעות םואכל מעדני
ושלח לו  ,הלך המלך לרוב טוב וחסדו .החוב םלשל

כל  םף כמספר החוב שלו שיהיה בידו לשלצרור כס
יסר אותו בעונשי הגוף יען ירך לטולא יצ ,החוב

   .שהפסיד גנזי המלך
 ,ה לצאת ידי חובתו"חייב להקב םהאד :והנמשל

בחסדו ה "הקבמשפיע לו  ,אין בידו לפרוע החוב םוא
ד הגדול לפרוע "כ מפקיד לב"ואח ,םממון רב או בני

וזה שאמרה  .בל בחסד קליהחוב מהמתנות אשר ק
דיען שאין  ,"אין מתה אנכי םוא םהבה לי בני"רחל 

יגבו חוב שלו רק  םלא נשאר בידה א ,םלה בני
 ".םהבה לי בני"על כן  ,שהיא תמות

  
  
  

  כסלו' בצ "ל יא"זצר יעקב וידנפעלד "ר נחום ב"נ הג"לע

על פסוק  זוהראיתא ב ....ושבתי בשלום אל בית אביושבתי בשלום אל בית אביושבתי בשלום אל בית אביושבתי בשלום אל בית אבי
דברי ") ה"תהלים ס(כתיב חייא פתח ואמר  'ר: זה

דוד בעא  ',וכו" עונות גברו מני פשעינו אתה תכפרם
דברי עונות גברו , ולבתר בעיא על כלא ,על גרמיה

אבל כמה  ,בגרמי דחבנא אנא ידענא ,אמר דוד, מני
עלייהו יתיר חייבין אינון בעלמא דאתגברו חובייהו 

. ולהון פשעינו אתה תכפרםלי , הואיל וכן, מני
אבל , אמר דוד אני יודע בעצמי שחטאתי - תרגום(

כמה רשעים הם בעולם שנתגברו עליהם חטאים 
אני מפחד ומבקש לי , הואיל וכך, עוד יותר ממני

   .)כפרםפשעינו אתה ת, ולהם
ל "זצ שמשון האגר יעקב ר"צ מה"הלי הרוהקשה 
, ט"רכתפרשה זו שנת ' יום א בביתיכשהיה  במקאסו

ולא  ?לא היה דוד עניווכי , לומר כן ד"דאיך סלק
פ "תי לו עבוהש ?ריותבבשהוא הפחות ש בהיה חוש

ית בבומד ה דוד המלך לשהידבעת  .)טנ מ"ב(גמרא ה
א בה"אומרים לדוד היו  ,דואג ותלמידיועם המדרש 

א על בה :וענה להם? "מהבמיתתו  ,שת אישל אע
ל בא, ב"הלק לעוחחנק ויש לו במיתתו  אשת איש

נמצא ו .כ"ע, ב"הירו אין לו חלק לעוחבין פני בהמל
, או עוד אחרים ממנוטח ,של דוד המלך אוטי ח"שע

ת בש(ואמרו , דהרי הלבינו אותו בשביל חטאו
דו אין מכניסין אותו ירו נענש על יחבכל ש )ט"קמ

היה צריך  ל כרחךכ ע"וא ,ה"במחיצתו של הקב
 ,ה ולא יענשו"שימחלו להם הקב עדםבלהתפלל גם 

כמה  ,רו מניבעונות ג ריבד"שאמרו בזוהר וזה 
 ,"יתר מניעלייהו ייהו ברו חובין אינון דאתגבחיי

ות חוטאים באי גרמו ועשו פירות להרחטכלומר 
ואיל וכן ה ,ביישו אותיוהן אותם אשר , יניותר ממ

ה "בלהון הק גםכדי שימחול  ,יקש לי ולהון תכפרב
 .שהוא שפת יתר ,דייקי "הואיל וכן"לשון הזה מדויק בו .שלא יענשו על ידי

לכן , דהיינו דכיון שהוא גרם להם שיחטאו בהלבנת פנים, ש"ל א"אבל להנ[
ל את "יעקב שמשון זצ' צ ר"הרהונענה לי ]. ה"ביקש שיכפר להם הקב

   .ואמר שזה הוא המכוון ,ראשו

לפי המנהיג הוא הדור כי ידוע ד, ועוד יש לי לפרש
אם הוא ד ,)ד"חוקותי קיבק "הזובז ו"ערכין י' ע(

 ,ו"כח חבפועל וב העםנמשכין אחריו  י כך"ע ,פוגם
פרט דוד ב ,"אשר נשיא יחטא לאשמת העם"סוד בו

ין בקש על אלו חייביצווח ו לכן, שהוא שורש ישראל
  ).תורת יחיאל. (ה"שהוא הגורם שיכפר להם הקב

  
ויאמר התחת ויאמר התחת ויאמר התחת ויאמר התחת     ''''וגווגווגווגו    ותאמר אל יעקב הבה לי בניםותאמר אל יעקב הבה לי בניםותאמר אל יעקב הבה לי בניםותאמר אל יעקב הבה לי בנים

ולמה לא רצה  ,ע מה זו תשובה"צ ....''''וגווגווגווגו    אלקים אנכיאלקים אנכיאלקים אנכיאלקים אנכי
פ "ל ע"ונ ).ח"ן ואוה"רמב 'ע( .לבקש רחמים

דכמה  ,שמצאתי כמדומה לי בשם נועם אלימלך
 ,טלםן להתפלל עליהם ולבטדברים יוכל צדיק ק

' בא בסוד השהצדיק הגדול מפני  ,ולא הצדיק הגדול
, וזה טובה באמת, ויודע שמאתו לא רעות תצא

  . לבטלםאיך יהיה לו לב להתפלל כ "וא
 'עשה ברמ :):לד ברכות(והסברתי בזה הגמרא 

יוחנן בן  'חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל ר
חנינא  ,אמר לו. יוחנן בן זכאי 'וחלה בנו של ר, זכאי
הניח ראשו בין ברכיו  ,בקש עליו רחמים ויחיה, בני

יוחנן בן זכאי  'אמר ר. ובקש עליו רחמים וחיה
אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום 

וכי  ,אמרה לו אשתו. חים עליוכולו לא היו משגי
אלא הוא דומה , לאו ,אמר לה? חנינא גדול ממך
 .כ"ע, ואני דומה כשר לפני המלך, כעבד לפני המלך
חנינא בן דוסא כיון שהוא ' דר[ל "דהכוונה הוא כנ

לכן אינו יודע הטובה שיש , רק כעבד לפני המלך
' אבל ר, ולכן יכול להתפלל ולבטל הגזירה, בהצרה
יודע הטובה שיש , בן זכאי שהוא דומה לשריוחנן 

  ]. ואינו רוצה לבטל הגזירה, בהצרה
בעת אז  ,וכן יעקב ידע שאם יתפלל על רחל שתלד

פ ידע סוד "ועכ ,ואיך יקדים לה מיתה ,לדתה תמות
אמר זה שו]. לכן לא רצה להתפלל, שזה לטובתה[' ה

אלמלי עמדתי  ,כלומר, "אנכיהתחת אלקים "יעקב 
ייתי יכול ה ,בבחינת מלכות שהוא סוד התפילה

כי אני , מבחינת מלכותאך אני למעלה  ,להתפלל
 -  שהוא לעילא מבחינת אלקים בחינת תפארת
, מדת המלכות, אלקים" תחת"ולא , בחינת מלכות

ידעה כי  פשר דגם רחלוא. להתפלללא אוכל לכן 
 ,"מתה אנכי ואם אין"אמרה  כ"ואעפ, בנפשה הוא

  .והמבין יבין, "אין"בבחינת  ,כי מסרה נפשה על זאת
  
  
  
  

    כסלו' ב צ"ל יא"זצ ר ישכר בער מראדשיץ"ר ישראל יצחק ב"נ הג"לע
דאין :) דף צז(אמרו בזבחים . . . . מה נורא המקום הזהמה נורא המקום הזהמה נורא המקום הזהמה נורא המקום הזה

משום , ונראה הטעם. שבמקדשת "עשה דוחה ל
דעשה ת הוא משום "דיסוד הדין של עשה דוחה ל

ואהבה עדיף  ,יראהענינה ת "ול ,ענינה אהבה
ולכן  .ד)יתרו' ת פ"ן עה"ברמבכמבואר (מיראה 

ירושלמי כדאמרו בבמקדש דשם ענין היראה 
וכן  ,משם יראה יוצאה לעולםד )ה"ד ה"ברכות פ(

שאין  )ג"ז ה"בירושלמי ברכות פו. תענית טז(בבבלי 
נורא אלקים "מר שנא ,ק"אלא ביהמ "נורא"

מה נורא המקום הזה אין זה "וכן נאמר  ,"ממקדשיך
בבית המקדש אין שם לכן ו, "כי אם בית אלקים

 הוא כיון דשם ,על יראהיותר עדיפות לאהבה 

                                                             

 ,כי העושה מצות אדוניו, האהבה והוא מדת הרחמים יוצא ממדת ,מצות עשה: ן"רמבל ה"ז ד

כי , הוא מדת הדין ויוצא ממדת היראה, ומצות לא תעשה .ואדוניו מרחם עליו ,אהוב לו
, ולכן מצות עשה גדולה ממצות לא תעשה, ירא אותו ,הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו

הוא גדול  ,רצון אדוניו כי המקיים ועושה בגופו ובממונו, כמו שהאהבה גדולה מהיראה

  .ולכך אמרו דאתי עשה ודחי לא תעשה, מהנשמר מעשות הרע בעיניו

 

        
 לללל""""תולדות בעל החזון יחזקאל זצתולדות בעל החזון יחזקאל זצתולדות בעל החזון יחזקאל זצתולדות בעל החזון יחזקאל זצ

צ הרגיש רבינו כי אנשי "בתחילת שנת תר
הבולשת מתחקים על עקבותיו ושומרים 

הוא עזב את עירו והתיישב בעיר , את צעדיו
רבינו , הבירה מוסקבה עם בני משפחתו

חשב שאנשי הבולשת יניחוהו לנפשו בעיר 
ר שיפסיקו לבלוש אחריו ולאח, הגדולה

, אבל גם במוסקבה לא עזבוהו, ישוב לעירו
השאיר שם את הרבנית והילדים והוא יצא 

רבינו הסתיר בעיר , עם בנו בכורו ללנינגרד
שכר לו חדר אצל יהודי , זו את זהותו
. ושהה שם ארבעה חדשים, מפשוטי העם

רבינו דימה לנפשו כי הרוסים כבר שכחו 
שם ציפו בני , ושב למוסקבה, ממנו

באותם הימים הגיעה . משפחתו לבואו
לרוסיה משלחת רשמית מארצות הברית 

והאם , לבדוק את הטענות כנגד המשטר
באמת רודפים את שומרי הדת ברוסיה 

רבינו נפגש עם אחד מחברי . הסובייטית
פ שכבר "ואע, המשלחת הרב ישעיה גלאזר

היתה עצם , נזהר בלשונו ולא דיבר מאומה
סיבה מספקת לשלטונות הרוסים  הפגישה

לאסור את רבינו להעליל עליו שדיבר סרה 
וכאילו הסית את הרב , על השלטון

 . האמריקאי לפעול נגד הרוסים
סיפר רבינו לבני , ח בקומו בבוקר"בערב ר

ביתו שראה בחלום שבאותו יום יבואו 
נשאר בביתו במשך כל שעות  רבינו, לאסרו

ובערב בחסות החשכה יצא עם , היום
, הרבנית לחוץ כדי לשאוף מעט אויר צח

התנפלו , מיד כאשר יצאו מפתח הבית
עליהם שלושה אנשים מהבולשת והפרידו 

את שניהם השליכו , את רבינו מהרבנית
וכעבור שלושה ימים שבה הרבנית , לכלא

על גורל לבדה לביתה אל הילדים שלא ידעו 
ורבינו נשלך למרתפיה החשוכים , הוריהם

ובשיטות , ברוסיה הידועים לשימצה
רבינו סיפר , האכזריות של חקירות ועינויים

פעם על סדרי החקירות והלחצים להודות 
בתחילה היו , באשמות בצינוקי הכלא הרוסי

באים אלי בדברי ריצוי ומדברים על ליבי 
רו ואז ירחמו עלי ויפט, שאודה באשמה

אולם כאשר ראו כי , אותי בעונש מועט
החלו , דבריהם נופלים על אוזן אטומה

לרמוז לי כי יש בידיהם אמצעים לשכנע את 
 .גופי עד שלא אוכל לעמוד בפניהם

ידעתי המשיך רבינו לספר כי לא את נפשי 
אלא את נפש הרבנים , בלבד הם מבקשים

לפיכך , של כלל יהודי רוסיה הם דורשים
תי להם בגלוי אינני מטיל ספק קמתי ואמר

יודע אני כי , כי יש בכוחכם להרע ולהזיק לי
, הנכם מסוגלים לחתוך לשוני ולקצץ ידי

אבל לעולם לא תשכילו להוציא מפי דבר 
אבל למרות . ומכתב ידי דבר מרמה, שקר

, שרבינו הכחיש את טענותיהם של הרוסים
נשפט , ולא הודה בשום עבירה נגד השלטון

אלא , א בפניו ונגזר עליו דין מותרבינו של
משביקשו הרוסים להראות בפני העולם כי 

המירו את גזר דינו ממות , רחמנים הם
 .סיבירבלחמש שנות עבודת פרך בגלות 
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 בשורה�טובה

 ביותר�יצא�לאור�הספר�המבוקששוב�

  ברכת�הבית�על�מסכת�חלהברכת�הבית�על�מסכת�חלה��--חלת�לחם�על�הלכות�חלה�חלת�לחם�על�הלכות�חלה�

��במהדורה�מפוארת�בתכת�ההידור�והיופי

ס "גליוני הש. (ק"ודו ,ולכן אין היראה נדחית מפני האהבה ,מדריגת היראה
  ).ד"אות ל 'ירושלמי זרעים כרך א

  
 מרשנא ,מצינו בענוה והודאה ענין שוה. . . . ''''ותאמר הפעם אודה את הותאמר הפעם אודה את הותאמר הפעם אודה את הותאמר הפעם אודה את ה

מאד מאד הוה שפל ) "ד"ד מ"אבות פ(אמרו  בענוה ,"מאוד מאוד"בשניהם 
זה ו, "הוי מודה לו במאוד מאוד) "ה"ט מ"ברכות פ(ובהודאה אמרו , "רוח

 ,ין מובן בפשיטותנוהע .מורה כי הענוה וההודאה הם דברים מתאימים יחד
כי מי שאינו עניו ורואה לעצמו מעלה  ,כי ההודאה הנה היא תולדות הענוה

יחשוב כי בשכר מעלתו ומעשיו  ,ייטב לו הנה כאשר ,ומעשים טובים
כי את שלו הוא  ,ואין עליו חיוב להודות עליה ,הטובים באה לו הטובה

כ מי שהוא עניו ולבו נשבר בקרבו ואין רואה לעצמו שום "משא .נוטל
הנה הוא חושבה  ,הנה איש כזה כאשר יגיע לו טובה ,מעלה ומפעל טוב

כי הלא אין רואה  ,ומעשיו באה לוולא בשכר מעלתו  ,'לחסד חנם ממנו ית
הנה  ,'כ אחרי היותה רק בחסדו ית"וא ,לעצמו מעלה ומעשים טובים כלל

 ,על התחסדו עמו והשפיעו לו בחסד חינם' ודאי יש לו להודות לו ית
לאה דהיה ענינה לכן . ונמצאת ההודאה איפוא תולדות הענוה וכמובן

אדם  האת עולמו לא היה "מיום שברא הקב:) זברכות (כדאמרו , הודאה
הנה . 'שנאמר הפעם אודה את הה עד שבאתה לאה והודתו "שהודה להקב
כי ההודאה והענוה  ,כ ענוה"היה ענינה ג

' אוצרות יוסף דרוש ח( .מתאימים יחד
  ).ה והנה ענין"ד' אות א' קונטרס ב

  
  

  כסלו' צ א"ל יא"ר אברהם בנימין זצ"ר צבי ב"נ הג"לע

 ....השדההשדההשדההשדהוישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה 
תמה ו .להתיעץ עמהן על הבריחה מלבן

למה הוצרך ד, )תורת משה(ס "החת
כתובות (הרי קיימא לן  ,להתייעץ עמהם

והיינו אפילו  ,הכל מעלין לארץ ישראל :)קי
ואני  .ש תירוצו"וע, אשהשל העל כרחה 

הנה העליה בעל כרחה  ,תמה על תמיהתו
הלא אינה אלא אם אינה רוצה , של האשה

כ "וא ,תצא שלא בכתובהאז הדין ד, לעלות
היה צריך להתייעץ עמהן ולשדלן שירצו 

כ לא יהיה לו ברירה אלא "לדא ,ללכת עמו
כי  ,מה שלא היה ביכלתו לעשות ,לגרשן

ועוד שאיכא הכא סכנת נפשות שידע שלבן ירדוף  .ע שהן בנות זוגודי
שלא ירע  ה יזהיר ללבן"ולא האמין לעצמו שיעמוד לו זכותו שהקב ,אחריו
  .ליעקב

        
שאין הרע רודף אלא אם כן יש  ',ח הק"הידועים דברי או .''''רדוף אחריו וגורדוף אחריו וגורדוף אחריו וגורדוף אחריו וגוייייוווו

ולכן נתפלא יעקב שלא הרגיש בעצמו  .עוד בטוב איזה מידה או דבר מהרע
כן הודיעו לו ל .מה הביא ללבן לרדוף אחריוכ "או ,והנלוים אליו הרהור רע

נמצא  תדע מי הוא שאצלו ,"עם אשר תמצא את אלהיך"משמים ברמז 
הבה לי בנים ואם אין "כתיב דכ ,לא רצתה לחיותהיא  ,"לא יחיה", התרפים

 .ולא ניחא לה בחיים כאלה ,חשוב כמת םמי שאין לו בניד ,"מתה אנכי
]. ובחינת מיתה, כי יש בה איזה פגם, ולכך יש מקום להרע לרדוף אחריה[
  .והבן ,"רחל גנבתםכי "שזה מרמז  "ויעקב לא ידע"פר הכתוב סמו

  
  

  ש"לרפו. ב.ב.לזכות ש
ביקש יעקב לישא : איתא )'אות ו( במדרש תנחומא ....ויזכור אלקים את רחלויזכור אלקים את רחלויזכור אלקים את רחלויזכור אלקים את רחל

והיתה רחל , ולבן נותנן ללאה, והיה משלח סבלונות ליתנם לרחל, את רחל
אם משלחת אני ומודעת : י אמרה"אמר רשב, ולמה שתקה', שותקת וכו

אין  אבא שיכעס עלי, הוא משלח ליליעקב שאבא נותן לאחותי מה ש
ה את "אמר לה הקב, ואני מתרחקת מן הגוף הצדיק הזה, משיאני לו

ויזכור אלקים את "חייך בזכות אותה שתיקה זוכרך אני שנאמר , שתקת
פ חשבון של "הרי שתקה ע, וקשה דמה רבותא יש בשתיקתה. כ"ע, "רחל

, לא מכאן למדנוא. כ מדוע מגיע לה שכר על שתיקתה"וא, רווח והפסד
 - העיקר בכל הענין הוא המדה שלו , שהותרן אינו מחויב דוקא להפסיד

, ובלבד שיוותר, והוא רשאי לקחת בחשבון שמשתלם לו לוותר, הותרנות
  .ה יגמול לו כותרנותו"והקב

, כי נח נפשיה דרבינא.): דף כה(ק "אמרו במו ....הטעם דפסקינן כתלמוד בבליהטעם דפסקינן כתלמוד בבליהטעם דפסקינן כתלמוד בבליהטעם דפסקינן כתלמוד בבלי
. נשים לילות כימים על משים לילות כימים פתח עליה ההוא ספדנא

. ל"עכ, על משים לילות כימים בתורה, נשים לילות כימים בהספד: י"ופירש
כ קשה "אמנם א, ובפשטות הביאור הוא לענין התמדתו בלימוד התורה

 . מדוע דוקא על רבינא אמרו זאת
, "במחשבים הושיבני כמתי עולם.) "סנהדרין כד(ויש לבאר דהנה אמרו 

י שאין נוחין זה עם זה "ופירש. ירמיה זה תלמודה של בבל' אמר ר
וחזינן דתלמוד בבלי הוא במדרגה פחותה מתלמוד . ותלמודם ספק בידם

, כ עיקר הלימוד וכן פסק ההלכה הוא כתלמוד בבלי"אבל אעפ, ירושלמי
 .ב הטעם"וצ

משום דדיירי , בבלאי טפשאי, ירמיה' אמר ר.): דף נז(ונראה דאמרו ביומא 
, ז"ת סימן תל"שו(ם "וכתב הרמב. בארעא דחשוכא אמרי שמעתא דמחשכן

.) סנהדרין כד(ירמיה לטעמיה דאמר ' ר: ל"וז) א שם"ומובא בריטב
משום דלא , וטעמא. זה תלמוד בבלי, "לםבמחשכים הושיבני כמתי עו"

' ור. נהירי להון טעמי דמתנייתא כהלכה כמה דנהירי לרבנן דארץ ישראל
משום דלא נהירן ליה בתר דשמע , זירא נמי רצה שישכח טעמיה דבבלאי

מיהו . דמנהגא דעלמא דמדכר איש טפי מאי דגמר ברישא, טעמא דמערבאי
בה ורב יוסף ואביי ורבא דהוו להו אלא בימי ר, לאו בכל הדורות היו כן

דף (ואמרינן נמי בחולין , .)מ פו"ב' ע(שמדות 
זירא היו בורחין מחמת ' דרבה ורב יוסף ור.) מו

זירא שעם כל זאת לא ' ואמר להו ר, השמדות
:) דף קג(ואמרינן במנחות . ישכחו דברי התורה

זה הלוקח תבואה " והיו חייך תלואים לך מנגד"
כך ללוקח תבואה משנה  ואם, משנה לשנה

, כל שכן לשמדות שיש בו סכנת נפשות, לשנה
שרצה לשכוח מה שלמד [זירא ' וזהו טעמן של ר

בבלי טפשאי משום "שאמר [ירמיה ' ור] בבבל
]. דדיירי בארעא דחשוכא אמרי שמעתא דמחשכן

ש בימי רב ש בימי רב ש בימי רב ש בימי רב """"ככככ, , , , נתגברה התורה בבבלנתגברה התורה בבבלנתגברה התורה בבבלנתגברה התורה בבבל, , , , ככככ""""אבל אחאבל אחאבל אחאבל אח
ועד רב מימות רבי .) גיטין נט(דאמרינן  ,,,,אשיאשיאשיאשי

 .ל"עכ, אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד
נ דהיתה תקופה שתלמודה של בבל "הרי דאה

כ בזמן חתימת התלמוד "אבל אח, היה במחשכים
נתגברה התורה בבבל ונהיה , י רב אשי ורבינא"ע

וזהו שאמר הספדן על רבינא ששם . לאור גדול
את תלמודה של בבל שהיה חשוך " לילות"

   .לאור" כימים", כלילה

  

        אאאא""""לכבוד ידידי עורך גליון מליצי יושר שליטלכבוד ידידי עורך גליון מליצי יושר שליטלכבוד ידידי עורך גליון מליצי יושר שליטלכבוד ידידי עורך גליון מליצי יושר שליט
י ענגיל דן "הבאתם שהגר, )ז"גליון קכ(בגליון פרשת נח 

, "ממשקה ישראל"הא לא הוי , כיצד הקריב נח קרבנות
איננו " ממשקה ישראל"ד: ל"וז, וכתב שם בין דבריו לתרץ

ויש לעיין . ל"עכ, מפסולי קרבנות בן נח בבמה שלהם
איתא שנח הקריב את ) ט, לד(דהנה במדרש רבה , בדבריו

ה בפרקי דרבי "וכ(שלים הקרבנות על מזבח הגדול שבירו
. ע האם למזבח זה היה דין במה"וצ, )אליעזר פרק לא

ד הלומדים היקרים המעיינים בגליון "ואבקש בזה את חוו
  .החשוב מליצי יושר

        קנדהקנדהקנדהקנדה    ....יאיר כהןיאיר כהןיאיר כהןיאיר כהן    ----    בברכה והוקרהבברכה והוקרהבברכה והוקרהבברכה והוקרה
        

בהזדמנות זאת אזמין את כל לומדי ומעייני  ....בבבב....ננננ
ולהיות שותפים , הגליון בהוצאת הגליון להשתתף

 .א"ל זיע"בברכות והישועות שהבטיחו רבותינו זצ
    


