
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 64גליון מס' 

 תשפ"ג – ויצא

ְלחָ  ֻ ִניִנים ִמׁשּ  עניין של חינוך ם ְמָלִכין ּפְ

 נענע בראשו""

כמה מעלות למקום עלינו שהציל את יעקב 

אבינו ע"ה מלבן הארמי שבכל צד ואופן 

החליף דיבורו עשרת מונים אך בעזרת 

ל צרה. הבורא הצליח יעקב להיחלץ מכ

הנהגה זו מצויה אצל כל מבקש האמת, 

אשר בוראו מצילו מכל צר ואויב ואין הוא 

יודע את כל הנסים שעושה לו הבורא 

 מאהבתו אליו.

שפעם  הנה מסופר על 'האלשיך הקדוש'

דרש בפרשת "ויצא" בבית הכנסת על כל 

התחבולות של לבן הארמי שרימה את 

יעקב אבינו. ובשעת הדרשה היה האר"י 

 קדוש נוכח ומחייך.ה

וכשסיים את הדרשה ניגשו כולם לאר"י  

 מה חייך בדרשה?  הקדוש ושאלוהו: מפני

השיב להם: בשמיים גזרו היום על 'לבן' 

לבוא ולשמוע את דרשתו של 'האלשיך 

הקדוש' ועל כל תחבולה ומרמה שסיפר 

לבן מנענע בראשו ומודה  הרב, היה

וב ומתוודה עליהם ולכן הייתי מחייך, שמר

לא הפסיק  מעשי הרמאויות שעשה ליעקב 

 ....לבן לנענע את ראשו!

 מערכת שיעורי לב ארי

 

 "אִזיעָ י ַקְנֵיְבְסִק "ח ַהְגַר ן ָמָר  –ם אֹוְמָר ם ְּבׁשֵ 

ָנה" ַבע ַוֵּיֶ֖ל ָחָרֽ ר ָׁש֑ ב ִמְּבֵא֣ א ַיֲעֹק֖  )'י,' כח( : "ַוֵּיֵצ֥

(המובא גם בשם אביו מרן הסטייפלער זיע"א, וורט נפלא סח מרן שה"ת זצ"ל, 
 יעקב 'והוא בעניין היציאה של יעקב אבינו מבאר שבע ככתוב: 'ויצאבתורת פרץ) 

מבאר שבע 'וילך' חרנה'. וצריך להבין מדוע מוסיף לשון כפילות של 'יציאה' 
ומקום ומבאר מרן שיש ב' בחינות ביציאת אדם מביתו וילך)  –ו'הליכה' (ויצא 

, האחד: יציאה לצורך דבר מסויים, אין הוא בורח מביתו אלא נצרך להגיע מגוריו
יכה שיש לה מטרה ויעד במקום הל ,למקום פלוני לסדר ענייניו וזהו שכתוב 'וילך'

לו  שהיא בריחה מהמקום הקודם, אין 'יציאה'לעומת זאת יש בחינה של  החדש.
 ואלא רק רצון לברוח מהמקום הישן, וזה ,עניין במקום החדש שהולך לשם

כי מצד אחד  ,ל יעקב אבינו נתקיים ב' הבחינות יחדיוצ'ויצא'. והנה אשנאמר 
והרי  ,יען אחיו מתנחם להורגו ,אמויעקב אבינו יוצא ממקום מגוריו על פי גזרת 

בחינה נוספת  הראשון, אולם ישנהכי בורח מהמקום  -'יציאה'הליכה זו נקראת 
לחרן, ואם  הולך הואוזאת על פי ציוויו של אביו לקחת אישה מבנות לבן ועל כן 

כי הולך לחרן לצורך עניין מסויים שיש להסדיר  – 'הליכה'כן יציאה זו נקראת גם 
הולך ממקום מגוריו מבריחתו מעשיו, וגם  יוצאשיעקב אבינו גם  הרי לנושם. 

 . לקיחת אישה וזהו הכפילות של 'ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה'לחרן לצורך 

הבחור היה הולך ללמוד בישיבה רק  ,בעברהנה הסטייפלער בספרו:  ומסיק מכך
להשיג דעת ויראת ה'  ,בישיבה -שיש לו מטרה ויעד במקום החדש וילך''מצד 

הייתה היה נשאר בביתו לא  (ואם, וזוהי מטרתו. 'ארץ חסידשהרי 'אין עם ה
בעווה"ר האידנא . אולם )נשקפת לו סכנה ואין לו צורך אחר לצאת מהמקום

חובות קרייה, הרי שישנם ב' מטרות נעלות ביציאה שהמבול הרוחני שורץ בר
בה הקדושה, האחד היא כמובן להשיג דעת ויראת ה' והיא ההליכה יובהליכה ליש

ות הקדושות כדי להינצל גם צורך להתכנס בישיב נויש עתהלצורך עניין זה, אולם 
גם מהמבול הרוחני השוצף בעולם וזהו כבר בבחינת יציאה מהמקום, ואם כן 

 )הן בלימוד הן בשאר ענייניו(שהבחור לא מסתדר ולא מתקדם בישיבה  באופן
מכל כי היא מגנת ומצלת  –בכל זאת עצם הימצאותו בישיבה היא התכלית 

רתו של יציאה מהמקום המסוכן. הרחוב הסוחף ובזה לכל הפחות מקיים את מט
יעקב מבאר שבע ורק אחר כך  יציאתושמא ניתן להוסיף שלכן הפסוק מתחיל ב

שהלומד צריך לדעת שבהליכה לישיבה או לשיעור וכיו"ב, ראשית  לחרן הליכה
ובזה מקיים  מהמקום הראשון וכבר ניצול מהפגעים שאפפוהו שםיוצא הוא 

 !שה לו ההליכה בכל זאת משתלמת היאגם אם קומטרה נעלית וחשובה אחת, 
הליכה לצורך הלימוד וספיגת והיא ה -וילךיש לו מטרה נוספת של  אולם כעת

 הקדושה ובזה זוכה להתקדש עוד. 

 .המכפרת כמו גלותסגולה  סגולת השבוע:

ְּבֵׁשם הרה"ק ַרִּבי   "רמואמא ִסֵּפר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמַּצאְנז זיע"א, ָׁשַמְעִּתי
ֻהְכַרח ַלֲעֹזב ֶאת  ע"א , ְיהּוִדי ֶׁשֵּמֲחַמת ֵאיֶזה ִסָּבה,ִמְּפִריִמיְׁשַלאן זי רֵמִאי

, ֲהֵרי ֶזה עֹוֶלה לֹו ִּבְמקֹום ַחְדרֹו ּו ִמָּטתֹו ָלֶהם ֻהְרַּגל, ְוִליֹׁשן ְּבֶחֶדר ַהָּסמּו
 שפע חיים)כך שמעתי בשם ס' ( ָּגלּות. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ornm123@gmail.com להארות: ולרשימת תפוצה:  -ע"י מערכת שיעורי לב ארי  יו"ל

ָהיָ הַמֲעשֵׂ   ה...ׁשֶ
אב ָהַר ל עַ ם ִסּפּוִריר ְצרוֹ   \בָהַר ל ׁשֶ  ָחְכָמתוֹ   "אִזיעָ ן ַצּבַ

ִדיל ְרָפאֵ ב ָהַר  אר ּכַ ְהיֹותוֹ ן ַצּבָ ר ְלִסּדוּ ן ֻהְזמַ ת ְנִתיבוֹ ר ָהִעיב ַר  ּבִ
יה חֹופֶ  אּולָ ן ְוִקּדּוׁשִ ָמחוֹ ם ּבְ יעַ ת, ׂשְ ִהּגִ קוֹ  ִלְכׁשֶ י כִּ ת ִלְראוֹ ח נֹוכָ ם ַלּמָ

ׁש ד ַהְמֻיעָ ן ֶהָחָת  יעַ  ּבֹוׁשֵ ַהּגִ נָ ב ָהַר ... ִמּלְ ֵד ן ֶהָחָת י ְלַחְבֵר ה ּפָ ַנּסוּ י ּכְ ּיְ  ׁשֶ
קוֹ ק ַהְרחֵ  ְמָצאּוהוּ ה מַ ן ְזמַ ר ְלַאחַ ן ְוָאכֵ  ְלָאְתרוּ  ָאלוֹ , םֵמַהּמָ ְ ׁשּ  ּוְכׁשֶ

ׁש  ַמּדּועַ  אֹותוֹ  יעַ  ּבֹוׁשֵ ַהּגִ ת ְוָהִהְתַחְייבוּ ל ָהעֹ ו ָעָליה ָקׁשֶ י כִּ ה ָענָ  ִמּלְ
ׁש ן כֵּ ל ְועַ ה ַהֲחֻתנָּ ל ׁשֶ  ּקֵ ִמְצוַ  לוֹ  ָאְמרוּ ... ִלְברֹחַ  ַנְפׁשוֹ  ּבִ ּבְ ב ָהַר ת ׁשֶ

בֵּ ם ְוׁשָ י ְצָדִד ם ְלָמקוֹ  ְלָקחוֹ ב ָהַר ן ְוָאכֵ א! ָלבוֹ ה חֹובָ  , ִלּבוֹ ל עַ ר ּדִ
ָרָא  ֶ ֲעַדיִ ה ּוִמׁשּ ְגלַ א הוּ ב ְמָסֵר ן ׁשֶ ְסּפִ ן ָהִעְניָ ל ּבִ ב ָהַר  לוֹ ר ָאמַ י ַהּכַ

ָחְכָמתוֹ  ַקְעּתָ  זוֹ ה ַלֲחֻתנָּ י ְוָהֵר : "ּבְ בָ  ִהׁשְ ְפִסידוּ ל ְוָחבַ ב ַר ן ָממוֹ ר ּכְ ּתַ  ׁשֶ
יעַ י ֲאנִ  ר ּוָמחָ ה ִמְצוָ ת ְסעּוַד ל ְוֹתאכַ  אֹוְתךָ ן ְנַחֵת י ִעּמִ א ָלבוֹ  ְלךָ  ַמּצִ

ּבֹקֶ  ין ֶהָחָת  ל.ַוֲחסַ ט גֵּ ם ָלכֶ ר ְנַסּדֵ ר ּבַ י כִּ ן ְלַציֵּ ר ּוְלמֹוָת ד ִמיַּ ם ִהְסּכִ
בָ ת ְלָמֳחָר   ה... זֶ ן ְלִעְניָ ב ָהַר ל אֶ ן ֶהָחָת ב ׁשָ א לֹ ר ּכְ

וּ ר מֹוכֵ ר ָהִעיב ַר  ׁשּ  קּבַ

בֵ  ַר ת ְלַגּלוֹ  ִנְדֲהמוּ ת ְנִתיבוֹ י ּתֹוׁשָ עַ ר מֹוכֵ ר ָהִעיב ׁשֶ יִנית ַאְרּבַ ם ַהּמִ
וּ  ׁשּ קֹוִמ ק ּבַ בָ י, ַהּמְ ֵאינוֹ ר ּדָ ִדיעָ ם. ָהָר  ְלַמֲעָמדוֹ ה ָיאֶ  ׁשֶ ךְ ל עַ ה ַהּיְ  ּכָ

טָ  ׁשְ יה ּפָ יעוּ ם ְוַרּבִ ְראֶ ת ַלֲחזוֹ  ִהּגִ ּמַ נֶּ ה ּבַ ׁשֻ ָדית ִלְקנוֹ ף ְואַ ה ַהּמְ ו ִמּיָ
עָ  ָהַר ם ִמיִניה ַאְרּבָ רּוָת ב ָעֶר ב ׁשֶ ים. ְלַכׁשְ לֹוׁשִ מֹונֶ ם ׁשְ ִניה ּוׁשְ ם ׁשָ

ךְ ה ָעׂשָ  ִדיל ְרָפאֵ ב ָהַר  ּכָ אר ּכַ ָר  מֹותוֹ ר ְלַאחַ ק ַר וְ ן ָצּבַ ה ִנְפּתְ
ֲעלּומָ  לָּ ה, ַהּתַ ִהְתּגַ ׁשֶ ַהְרַווִחיה ּכְ ֻקּפָ  ֻהְפְקדוּ ם ׁשְ ת ְמֻיֶחֶד ה ּבְ

ֶעְזָרָתהּ  ּבְ עַ  ׁשֶ חוֹ ת ְלֵמאוֹ  ִסּיֵ ּפְ  ם.ִנְזָקִקיל ׁשֶ ת ִמׁשְ

 :ִמּתֹוָרתוֹ 
ִתיָבה:   ַמֲעַלת ַהּכְ ָמה לִסְפרֹו ֶזַרע ַיֲעֹקב ּבְ ַהְקּדָ ְוָכְך ּכֹוֵתב ָהַרב ּבַ

ִתיָבה  י  –ַהּכְ ׁש ְוִלְכּתּוב ִחּדּוׁשֵ עּוִרים ְלַחּדֵ ְלִמיִדים ִמּנְ כּו ֶאת ַהּתַ ִחּנְ
מָ  ִהְתִחילּו ּגְ ם ִלְפֵני ׁשֶ ַחר ַיְלּדּוָתם ּגַ ׁשַ ׁש ּבְ ָרא, ּתֹוָרה. ְוֶזה ִהְתִחיל ַמּמָ

סּוק  ָרְמזּו ַעל ַהּפָ ִפי ׁשֶ ֶדֶרְך ֶרֶמז ּוְדָרׁש. ּכְ ם ּבְ ׁש ּגַ ֻחּמָ ים ּבַ ְתבּו ִחּדּוׁשִ ּכָ
ִתיָבה  ַהּכְ ָתב, ׁשֶ בֹות ּכְ י ּתֵ ִבְטֶנָך" ָראׁשֵ ְמֵרם ּבְ ׁשְ י ּתִ י ָנִעים ּכִ "ּכִ

ה ַמֲעלוֹ  ה ְוַכּמָ ּמָ ַבד ּכַ רֹון ִמּלְ ּכָ ֶקת ּוְמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהּזִ  ת ַרּבֹות.ְמַחּזֶ
 .ןָאמֵ  ָעֵלינוּ ן ָיגֵ  ְזכּותוֹ 

 

 

רבנו הילולת 

רפאל כדיר 

   צבאן זצוק"ל

נלב"ע בה' (

 )כסליוב

נולד זצוק"ל הרב רפאל כדיר צבאן 
ביום א' בטבת בשנת תר"ע באי ג'רבא 

שבדרום טוניסיה, לאביו רבי יעקב 
. בצעירותו למד ע"ה אמימהמרת ואמו 

תורה אצל רבני צפון אפריקה, ביניהם: 
הרב שאול מקיקץ שלי (שחיבר את 

הספר "מדרשו של שם") ורבו המובהק 
 .זיע"א רחמים חי חוויתה הכהן -

בשנת תר"צ, בהיותו בן עשרים שנה, 
כבר שימש כדיין בעיר הולדתו. כעבור 

שנתיים, בשנת תרצ"ב, מונה לראש 
התמנה כחבר מתיבתא ובשנת תרצ"ט 

בבית הדין. בשנת תש"ח החל לערוך 
ירחון תורני בשם "הירח", בו כתבו 
גדולי תלמידי החכמים בטוניסיה. 

בשנת תשי"א התמנה לרב העיר מדנין. 
בנוסף לתפקידיו הרבנים, היה גם נציגה 

הרשמי של הקהילה בפני המוסדות 
הממשלתיים בג'רבא ועמד בראש 

 חסד.מוסדות צבור שונים של תורה ו

בשנת תשי"ז עלה לארץ ישראל ומאז 
שימש, כשלושים ושמונה שנים, כרב 

העיר נתיבות. הקים מוסדות תורניים 
והפיץ תורה בישובי האזור. דאג לחינוך 

תורני בעירו והוציא פסק דין, יחד עם 
על הבאבא סאלי וגדולי ישראל נוספים, 

 . חומת הצניעות בעיר נתיבות

ישיבת בשנת תשל"ב נתמנה לנשיא 
"כיסא רחמים", שהכשירה תלמידים 

בשנת תשל"ג נבחר ורבים להוראה. 
 לחבר מועצת הרבנות הראשית.

היה זקן רבני טוניס  זצ"ל הרב צבאן
ונחשב כבעל הסמכות התורנית העליונה 

של יהדות טוניס בישראל. הוא עשה 
רבות להתפתחות מוסדות התורה של 
העדה הטוניסאית ופעל להוציא לאור 

את ספריהם של חכמי טוניס מהדורות 
 נלב"ע ביום ד' כסליו תשנ"ה הקודמים.

 זכותו יגן עלינו ועכי"א אמן  .נ.צ.ב.ה.ת

 


