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 0545776016מערכת / 2119 גליון מס'                              ג"משנה  ג"פ" תשויצא' "ר"ק פבש
 שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה" ]כ"ח, כ"ט[ "וימלא

על הפסוק בפר' תולדות ]כו, ה[ "עקב אשר שמע אברהם 
תורתי" למדו חז"ל מכאן ששמר בקלי וישמר מצותי חקותי ו

אברהם אבינו כל התורה וכפי שמובא שם ברש"י, ומשמע שגם 
ל כך שואל שם ה"שפתי שאר האבות קיימו את כל התורה, וע

 " כיון שקיימו כל התורה למה נשא יעקב שתי אחיותחכמים" "
"דלא קיבלו עליהם לקיימם אלא בארץ "ן הרמבומתרץ בשם 

ץ. מלבד תרוצו של הרמב"ן נאמרו ישראל והם היו בחוץ לאר
י לאה ורחל משתי אומר: ויש אומרים כהחזקוני עוד תרוצים.  
בניו מתייחסים אחר האם. ממילא רחל ולאה היו נשים היו, וגוי 

אחיות בנות לבן, אבל הן נולדו משתי נשים אחרות ולכן אין הן 
 ן להם דין אחיות.  ימתייחסות אחרי האב אלא אחר האם, וא

 תישם כותב: אע"ג שנא' אשר שמע אברהם בקולי וישמור מצוו "ןהרמב
 י' מצוות דרבנן מכלפהם ארשמזה נלמד שקיים אב ,יתרותו יותחוק

מצוות בני  7-ה את בניו" מתייחס רק לותוב "למען אשר יצוכמקום, מן ה
מצוות בני נח הותר ליעקב.  7נח. ולכן נשואין לשתי אחיות שאינם בכלל 

יומא כח. אומר כיון שבנות נוכרים היו האמהות  במס' המהרש"א
סרו ליעקב כלל כי "גר אוכשנשאו ליעקב נתגיירו, אין להן קרבה כלל ולא נ

 שהתגייר כקטן שנולד דמי" ודבר זה גם התורה עתידה להתיר.
 ]כ"ט, ל"ב[ "ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי ראה ה' בעניי"

לאה לבנה ראובן אמרו  למרות שמפורש בפסוק מדוע קראה
 ראו"ש לשמו ע"אחר י[ טעם ש"בא ברו]ומחז"ל במס' ברכות ז. 

וכו' אומר הגר"א ב"קול אליהו" היות  "מה בין בני, לבין בן חמי
ובכל השבטים נא' קודם הטעם לשמם ואח"כ השם, ורק בראובן 
נא' שמו ורק אח"כ טעם לשמו, מזה למדו חז"ל שהיה ראוי 

ע לאה רת. וא"כ מתבקשת השאלה מדולקרא שמו מסיבה אח
      ל והוזקקה לטעם אחר. לא ציינה את הטעם שאמרו חז"

נראה לעניות דעתי, שיד ההשגחה היתה שיקראו לו ראובן 

 מה בין בני וכו' והמילה "ראו"ראו מהטעם שגילו לנו חז"ל ע"ש 
שטעם זה לא ניתן לומר  אבן. אלראואים מאד לתואר של מת

שהרי עוד לא היה המעשה של ראובן ויוסף  כעת בהווה אותו
שלגביו מתייחס הטעם, ולאה ציינה בשמות בניה טעמים שהיו 

הפעם ילווה אישי  –כי שמע ה', אצל לוי  –בהווה, אצל שמעון 
"כי ראה  –טעם ששייך בהווה  הוכו'. ולכן גם לגבי ראובן אמר

גילו  ה' בעניי", ואמנם המלה "ראה" לא דומה כ"כ ל"ראובן" ולכן
                לנו חז"ל את הטעם האמיתי. 

יהודי יקר סיפר לי ששלושה מילדיו היו חולי אסטמה, וסבלו 
מהתקפים קשים לעיתים תכופות, עד שכמעט היה גר בבית 
חולים יותר מאשר בביתו. "אי אפשר לתאר את הקושי ואת 
החרדה התמידית", הוא אמר לי. כל אחד מהם היה עלול 

 למצב של סכנת נפשות תוך שבריר שנייה.להיקלע 

יום אחד שמע האיש דרשה על גודל הזהירות בכוונת הברכות ועל 
החשיבות של עניית אמן כראוי. נכנסו הדברים אל ליבו, והוא 
ובני ביתו קיבלו על עצמם להיזהר בזה בתכלית הזהירות.  תקופה 

ל קצרה לאחר שקיבלו זאת עליהם, חל שיפור גדול במצב של כ
 ]גודל מעלת הברכות[אחד מהילדים, ותוך זמן קצר נתרפאו לחלוטין. 

שרה בביהכ"נ ועמדו להתפלל שמונה עשרה עאם לא היו  א.
 לש נכנס עוד אחד, מתבאר מדברי הבה"ואחר שגמרו תפילת לח
א"א לומר חזרת הש"ץ ולא  ]כדעת הרדב"ז[בסי' ס"ט שכפי המנהג 

ב כתב אפי' אם העשירי קדיש דתתקבל, ובשו"ת רב פעלים ח"
א להתפלל חזרה.  ע א"נכנס לביהכ"נ בשעה שהט' עומדים שמו"

מתפללים כעת, המ"ב  5-כבר ו והתפלל 5-בביהכ"נ ו 10היו  ב.

ת מנחת יצחק ח"א נ"ז "שם מסתפק אם יחזרו התפילה ובשו
 6-התפללו ו 4-בביהכ"נ ו 10היו  ג.לה לדוד שיחזרו.  יפסק כתה

כל הדינים הנ"ל  ד.מתפללים כעת, לכו"ע מתפללים חזרה.  
ן קדיש. אם יאמרו קדיש תתקבל אחרי ינוגעים גם לערבית לעני

ע אפשר לאמרו בכל אופן וכן קדיש שלפני שמו"התפילה וחצי 
 [5708673]לבירורים בטל.    ן קדיש שאחר מנחה.יכל הדינים לעני

 וחו לפי כ
אחת הבעיות הנפוצות בין רבים מחובשי ספסלי בתי 
המדרש, היא, שהשאיפה לגדולות, להתעלות בתורה ועבודת ה', 

יות. הרגל החשיבה הוא ומעמעמת את ההכרה בהצלחות העכשו
מדרגות שתמיד עלינו לראות את חצי הכוס הריקנית, את ה

רק  הרגשה זו קיימת אצל האדם לאשעדיין לא זכינו להשיגם. 
בנושאים רוחניים אלא גם בנושאים גשמיים כמו שכתב בספר 
"חובת הלבבות" ]שער הבחינה, פתיחה[ לגבי העובדה שרוב בני 
האדם אינם מכירים בטובותיו של הקב"ה עימם. וזאת מהסיבה 
האמורה, שכאשר אדם רק מסתכל ושואף אל משאלות ליבו 

ב משאלותיו שעדיין לא השיגם, אזי הוא אינו רואה כלל את רו
טובות הקב"ה לבוראיו הם והמתנות הגדולות שכבר זכה להם. 

מושפעות לכל העולם כמו שכתוב טוב ה' לכל, לכל בריה בכל 
אופן רובם לא מכירים בהם מפני שליבם תפוס בשאיפה ליותר.  

ר בכל הצלחה עכשווית יה זו עלינו להלחם, עלינו להכייכנגד נט
רור במכתבו המפורסם של יסוד זה מובא בביולשמוח בה. 

זצוק"ל ]קריינא דאיגרתא ח"א אגרת ג'[:  "בחורים  רהסטייפל
צעירים טועים הרבה בדמיונם, בחשבם שהם בלתי מצליחים. 

הבחורים שואפים שאיפות א הצלחה". והאמת, שכל דף גמרא הו
ית את דף הגמרא וגדולות ולא מרגישים את ההצלחה העכשו

א שאומר שגם את דברי הגר"ובזה יש לפרש  שלמדו היום.
ברוחניות צריך להיות שמח בחלקו, דהיינו שמחוץ לשאיפה 

ון ספר מנוחה וקדושה לשמוח במה שכבר עשה. וזה לש ,לעוד

לי דשמיא "ודע, ששמעתי בשם הגר"א, שכן, גם במבשם הגר"א: 
אף שבוודאי נכון לחמוד להיות לבו צריך להיות שמח בחלקו. 

יגעו  'מתיורה, וגם לאמר ולחמוד ל אולם לצפתוח כפתחו ש
מעשי למעשה אבותי" ]עפ"י תנדב"א י"ח[, מכל מקום, צריך 
להיות שמח בחלקו שזכה לתורה ולמעשים טובים, כיון שעושה 

]מנוחה וקדושה לר' ישראל איסר המוטל עליו".  בכל כוחו
מפונביז' תלמיד רבי חיים וואלוז'ינער[.  ובספר "מכתב מאליהו" 

[ מביא בשם רבי מנחם מנדל מויטפסק כך:  264' ]כרך ה' עמ
ין של שמח בחלקו צריך להיות גם ברוחניות, לא שתחסר יהענ

ח"ו השאיפה לעלות אלא שיכיר גם כן את הערך והשמחה במה 
שהוא עושה עתה. והסיבה שצריך לשמוח במה שכבר עשה היא 
י שרק שמחה זו היא הנותנת כח להמשיך לעמול. כמו שכתב רב

כי הנה כלל גדול בתורה מנדל מויטפסק וזה לשונו:  מנחם
להיות שמח בחלקו גם בעסק התורה העבודה אם מעט ואם 

יהנה ממנו. ודאי מהראוי לומר מתי אגיע למעשה אבותי  הרבה
ה של ואפ"ה יהיה שמח מאד בעסק עבודתו של עכשיו. ובשמח

פי' ע"י שישמח במה  שעשה מצוה זו יזכה לגדולה ממנה. 
יותר ויותר ושמחתו תהיה רבה יותר.  משום כך חשוב יתקדם 

 –מאד להתייחס במשנה חשיבות גם אל ההצלחות היומיות 
ונתי היום ואיך הצלחתי היום לשקוד על לימודי בהתמדה, איך כ

פי ואוזני בארוחת תפילותי, איך הצלחתי לשמור היום על 
 הצהרים וכדו'. 

לע"נ הרב יעקב   ל, לע"נ הרב משה דוד ב"ר שלום העשל ז"ל, לע"נ הרב דניאל ב"ר יעקב ז"ל,הרב אהרון שמעון ב"ר יצחק שלמה ז"לע"נ 
 ב"ר אהרן שמעון ז"ל, לע"נ מרת שרה ב"ר יעקב ז"ל, לע"נ מרת צפורה ב"ר אליעזר יצחק ז"ל,  לע"נ מרת דינה ב"ר שלום ז"ליצחק   


