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 אגדה ובקיאות   

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח, י)

פרש"י, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת הצדיק מן 
המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא 
זיוה הוא  הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה. 

ע"כ.

נפלא  רמז  טוב"  ה"לקח  בשם  הביא  חמישאי"  "ילקוט  בספר 
בזה:

שבע"  "באר  והמילה   .182 בגימטריא   - "יעקב"  המלה  דהנה 
בגימטריא 575. והמשפט "פנה הודה זוה והדרה", בגימטריא 393. 
וזהו רמז הפסוק, "ויצא יעקב מבאר שבע". אם תוציא את המספר 
יצא   575-182 דהיינו   ,575 שהוא  שבע  מבאר   182 שהוא  יעקב 

בדיוק 393, שהוא בגימטריא "פנה הודה זוה והדרה".
(ילקוט חמישאי)

מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סלם  והנה  "ויחלום 
ה'  יש  אכן  ויאמר  במשנתו  יעק  וייקץ  השמימה... 

במקום הזה ואנכי לא ידעתי" (כח, יב-טז)

בספר "עטרת ישועה" (דזיקוב) כתב:
איתא בספרים הקדושים סטא"ל ר"ת סיום מסכת אין לעשות, 
אשר הס"מ אין מניח לעשות סיום מסכת, אבל יעקב אבינו ע"ה 
התגבר עליו, וזהו הנה סלם בר"ת סיום מסכת לעשות, שהוא למד 
ועשה סיום מסכתות, וזה שדרשו חז"ל (ב"ר ס"ט ז') וייקץ יעקב 
משנתו, אל תקרי משנתו אלא ממשנתו, והיינו שעשה סיום מש־
בסיום  שכן  דייקא,  יש  הזה,  במקום  ה'  יש  אכן  שאמר  וזהו  ניות, 
עתיד  היא,  האחרונה  המימרא  עוקצין)  מסכת  (סוף  המשניות 
הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנאמר (משלי ח' 

כ"א) להנחיל אוהבי יש.
(עטרת ישועה)

"הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה, השקו 
הצאן ולכו רעו" (כט, ז)

לכאורה יש להשתומם, אמר הגרי"ש כהנמן זצ"ל (מובא בספר 
"במחיצתם" ח"ב עמ' 374) מדוע לא התרעמו רועי הצאן על יעקב? 

הרי רק זה עתה הוא הגיע לשם, ומיד הוא מוכיח אות ואומר להם 
ללכת ולרעות את הצאן. היה אפשר לצפות שיאמר לו: אורח בא 
לעיר, וסמוך לבואו הוא מותח ביקורת ומוכיח?! האחד בא לגור 

וישפוט שפוט?!
וראה זה פלא, לא זו בלבד שלא התרעמו עליו, עוד ראו לנכון 
להתנצל בפניו, ולהסביר לו את פשר משיהם: "לא נוכל, עד אשר 
והשקינו  הבאר,  פי  מעל  האבן  את  וגללו  העדרים,  כל  ייאספו 

הצאן". באמת כיצד ייתכן כדבר הזה?
אולם אם נשים ליבנו אל דבריו של יעקב, נעמוד על סוד הענין. 
יעקב פונה אל רועי הצאן מיד עם בואו בלשון "אחי", כאן טמון 
של  בפיו  מורגלים  (שהיו  היקרים"  "אחי  המים  השפעתו.  סוד 
הן  "ברידערלאך"),  וכלשונו  זצ"ל,  כהנמן  הגרי"ש  מפוניבז'  הרב 
המפתח לליבם של בני אדם. כאשר יעקב קורא להם "אחי", הם 
מרגישים שהוא קרוב להם ואוהב אותם כאח! עתה כבר אינו איש 
זר, וממילא גם לא בגדר "האחד בא לגור וישפוט שפוט" לכן לא 
הקפידו על שהוכיח אותם. כאשר מקרינים אהבה ואחוה אמיתי, 
אפשר להוכיח ולהשפיע, והדברים ייכנסו בלב השומעים ללא כל 

טרוניה.
הנ"ל: דומה, כי יש כאן צוהר  הרב לורנץ מוסיף וכותב בספרו 
בהשפעתו  הן  הצלחתו,  סוד  זצ"ל.  מפוניבז'  הרב  של  מהותו  אל 
הנדירה ברוחניות, והן בגיוס הכספים למוסדותיו, היה בכך שליבו 
שוב  חוזר  היה  הוא  יוקדת.  ישראל  באהבת  גדותיו  על  מלא  היה 
(אחי,  ברידער'לאך"  "ברידער'לאך,  שלו  הקסם  מילת  על  ושוב 

אחי), ולכן כה לפעול גדולות ונצורות.
את  הרב  שבנה  שבזמן   (376 (עמ'  הנ"ל  בספר  מסופר  עוד 
תנאים  הג"א  אנשי  בפניו  העמידו  פוניבז',  של  התורה  מוסדות 
קשים ביותר בקשר לבניית מקלטים. דבר שהיה כרוך בהוצאות 
כספיות גדולות, שרבינו לא היה מסוגל לעמוד בהן. אך ללא קיום 

התנאים של הג"א, לא היתה אפשרות לקבל רישיון בניה.
הלה   אך  דרישתו,  את  שירכך  הג"א  ראש  על  להשפיע  ניסיתי 
לוותר  יכול  אינו  כך  ועל  המינימום,  את  רק  דורש  שהוא  הסביר 
בשום אופן, לנוכח העמדה העיקשת, הצעתי לו שנבקר יחד אצל 
אולי  רבינו  של  המיוחדים  והחן  שהחכמה  מחשבה  מתוך  רבינו, 

ישפיעו עליו.
כשנפגשנו בבית רבינו החל הקצין להסביר באריכות ובנימוקים 
מקצועיים, מדוע אסור לו לוותר על דרישתו. רבינו האזין בסבלנות 
על  לו  הודה  אלא  עמו,  התווכח  לא  הוא  הארוכה.  להרצאתו 

שהטריח את עצמו ובא אליו, ולהפתעת האורח נתן לו נשיקה.
הקצין שהתכונן לויכוח ולא לנשיקה, התרשם עמוקות מיחסו 

                           גליון תרע"ט פרשת ויצא ט' כסלו תשפ"ג

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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סירובו  על  ביקורת  מתח  לא  שהרב  בלבד  זו  לא  רבינו.  של 
בו  נשיקה..  כדי  עד  וחיבה  הבנה  לו  שהראה  אלא  בו,  להתחשב 
לבקשתך,  בהתאם  הכל  אסדר  הרב,  כבוד  והודיע:  נענה  במקום 

לפי ההצעה המפורטת שהעביר לי הרב לורנץ.
(יוסיף לקח)

"וללבן שתי בנות שם הגדולה... ועיני לאה רכות, 
ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה" (כט, טז-יז)

פירוש מחודש ומפתיע הביא בספר "דברי ירמיהו":
היו  רואה  שהיתה  עצב  דבר  כל  ועל  רוח,  עצובת  היתה  לאה 
עיניה מלאות דמעות של חמלה, וז"ש "ועיני לאה רכות", מלאות 
מקום  שבכל  מאד,  טובה  מדה  ודאי  וזוהי  ודמעות,  וחמלה  רוך 
היו  חולי,  וידוע  מכאובות  איש  או  לחם,  חסר  עני  רואה  שהיתה 
האומללים  לטובת  דואגת  והיתה  דמעות,  מתמלאות  עיניה 

האלה.
הוא  באשר  כי  לאשה,  אותה  לקחת  חפץ  היה  לא  יעקב  אולם 
בלאו הכי איש עני נכה רוח, אשר כל ימיו עברו בצרות רבות, אין 

טוב לפניו לקחת אשה עצובת רוח פן תוסיף לו יגון על יגונו.
ושמחה,  עליזה  היתה  היא  בה,  היתה  אחרת  מדה  רחל  אמנם 
ויפת  תואר  יפת  היתה  "ורחל  וז"ש  שמחה,  מפיקים  היו  ופניה 
לבבו  את  תשמח  היא  כי  אותה  לקחת  יעקב  חפץ  ע"כ  מראה", 
ותחזק את רוחו במצבו השפל והמר אשר איש כמוהו צריך להיות 
עבד ורועה צאן אבל לבן הארמי!! - וע"כ אמר הנביא (ירמיה לא) 
אשר  בניה,  על  מבכה  רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול 

לכאורה יפלא למה לא אמר שגם לאה מבכה על בניה?

קול  כי  ישראל,  של  הצרות  גדלו  מאד  מה  מצייר  הנביא  אבל 
ברמה נשמע רחל מבכה על בניה, כי אם לאה מכה על בניה אין 
כ"כ ראיה שהצרות הן גדולות ונוראות, כי עיני לאה רכות כי היא 
היתה בוכה לכל קשה יום ומר נפש, אבל רחל העליזה אשר על 

כל צרה שלא תבא היתה משמחת לבו של יעקב.
כי  היא  אות  ישראל,  צרות  על  תמרורים  בוכה  רחל  וכאשר 
האומה  של  והמר  השפל  המצב  מאד,  ונוראה  גדולה  היא  צרתם 
עבדים  להיות  שצריכים  ויעקב  יצחק  אברהם  בני  הישראלית 
יעקב  אבינו  ממצב  יותר  הרבה  נורא  הוא  גלותם,  בארץ  שפלים 
בארץ גלותו שהיה רועה צאן לבן הארמי ע"כ אמר רחל מבכה על 
בניה! וע"כ אמר "ויאהב יעקב את רחל".                                                               
(דברי ירמיהו)

"ועיני לאה רכות" (כט, יז)

איתא בתנחומא (ויצא אות ד) "והיתה לאה יושבת 
בפרשת דרכים ושואלת על עשיו מה מעשיו והיו אומרים 

לה איש רע, שופך דמים מקפח עוברים ושבים אדמוני 
כולו כאדרת שער, רשע, כל תועבות ה' עשה. כיון שהיתה 

שומעת כך היתה בוכה"

ובזוהר (ויחי דף רכג א) יש תוספת נוספת: א"ר יהודה - לאה כל 
יומא הות בפרשת אורחין קיימא ובכת בגיניה דיעקב...

בגמרא (ב"ר קכג.) איתא שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני 
לו  יש  בנות  שתי  לרבקה,  לה  יש  בנים  שני  אומרים  שהיו  אדם 
ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן והיתה יושבת על פרשת דרכים 

ומשאלת גדול מה מעשיו וכו'.

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה 
שכרי" (ל, לב)

בתרומת הדשן ח"ב סי' ק"ל הקשה על תשלום זה שהתנה 
ונקוד  וטלוא  בכשבים  חום  שה  כל  לו  והקנה  יעקב  עם  לבן 
בעיזים, והלא מכירת עובר הוי מכירה של דבר שלא בא לעולם 
ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם [וכ"ה בר"מ פ"י מכירה 
דיבוריה  דמתרצינן  ליישב  וכתב  ס"ד],  ר"ט  סי'  ובחו"מ  ה"י 
מקנה  אדם  דכה"ג  לולדותיה,  בהמה  ליעקב  לו  הקנה  דודאי 

כמבואר בתוס' בכורות ג: [ד"ה דקא], ויעוין בב"ב קמז:.
הריב"ש  דברי  עפ"י  ליישב  כתב  סק"ו  של"ב  סי'  ובקצוה"ח 
סי' שכ"ח דקודם מתן תורה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, 
ובסי' ר"ט סק"א הביא הקצוה"ח את דברי הריב"ש, ליישב מה 
דאיתא בשבת קלה: דמה דכתיב בפרשת לך לך יליד בית היינו 
הוא  עובר  קנין  דהלא  וקשה  חבירו,  שפחת  עובר  שלקח  מי 
דבר שלא בא לעולם, ולדברי הריב"ש ניחא דקודם מתן תורה 

שאני, והארכתי בביאור דבריו בפרשת תולדות [פכ"ה פל"ג].
פעולתו  בדמי  שקצץ  דמי  ליישב,  שם  בקצוה"ח  כתב  עוד 

ומאחר  הקציצה,  חלה  שפיר  לעולם  בא  שלא  מדבר  שיהא 
קציצת  חלה  שפיר  צאנו  לשמור  לבן  של  שכיר  היה  שיעקב 
מוכר  הלכות  במחנ"א  [ויעוין  הוולדות,  מן  שיהא  התשלום 
דשלב"ל סי' ג' שהבין בדעת הנימוק"י ב"מ מה: (כז.) שהלוקח 
מדברי  אכן  הקציצה],  חלה  בדשלב"ל  המכר  תשלום  שקצץ 
ס"ל  שלא  מבואר  הקצוה"ח  כדברי  תירץ  שלא  התרוה"ד 

כדבריו.
הדשן,  התרומת  דברי  שהביא  שי"א  סי'  יו"ד  בחת"ס  ויעוין 
וכתב שבאמת לבן לא הסכים למכור ליעקב את הבהמות קנין 
המועיל, וכי לבן שוטה היה למכור ליעקב בקנין המועיל את 
צאנו ואח"כ יעקב יוציאו בדיינין, ובאמת שלבן הקנה ליעקב 
דליקום  למוכר  ליה  דניחא  טז.  בב"מ  דמבואר  ואך  דשלב"ל, 
בהימנותא ולכן המוכר דואג להעמיד המקח, אך לבן הרמאי 
ניח"ל ברמאותיה ולכן החליף משכורתו עשרת מונים.                        
 (חבצלת השרון)
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של  לדיבורים  לאה  התייחסה  מה  מפני  להבין  צריך  כל  קודם 
אנשים וכי הם יקבעו מי יהיה השידוך שלה?

עוד צריך להבין למה צריך לצאת כל יום, הרי כבר שמעה שע־
שיו איש רע,  שופך דמים וכו'. מה זה יתן לצאת כל יום ולברר 

מיהו עשו.
היו  תנאים  איתא:  טז)  רבה (ע,  שבבראשית  לדעת  צריך  אלא 
בין רבקה ללבן שתהיה הגדולה לגדול וקטנה לקטן, עכ"ל. וידוע  

הבריות תנאים אלו.
ולהש־ להורות  "להעיר  בספר  כתב  השניה  השאלה  על  ישוב 

כיל" של הגאון רבי יהונתן דומב שליט"א:
כתוב כאן דבר נפלא ויסודי במבנה הנפש של האדם. דכך הוא 
טבע האדם כאשר שומע הוא דבר שמזעזע אותו, הרי אז הרגעים 
הראשונים קשים המה. אבל לאחר מכן מתחיל הוא להתרגל לזה. 
והכאב והזעזוע הולכים ופוחתים כי טבע הגוף משכח... ומתערב 
עם טבע הנפש וגם כי אינו יכול לשכוח הדבר לגמרי על כל פנים 

יתגבר עליו להתיישן הדבר. (רבינו יונה אבות פ"ג)
והיתה לאה חוששת שמא תתרגל למצב ותשלים עמו ותתחיל 

לשכנע את עצמה שהמצב לא כל כך גרוע.
מה עשתה?

היתה יוצאת יום יום אל פרשת דרכים ושואלת חוקרת ובודקת 
מה מעשיו כדי שלא יתיישן הזעזוע הראשוני.

וכן היתה יוצאת כל יום כדי לשמוע דברים נוספים מה שלא 
שמעה אתמול. ואם אתמול בכתה על שהיה איש רע הרי שהיום 

בכתה על שמלסטם את הבריות.
(להתעדן באהבתך)

מתה  אין  ואם  בנים  לי  הבה  יעקב  אל  "ותאמר 
אנכי" (ל, א)

מעיר על כך בספר "יפה לקץ" מהו שאמרה הבה לי בנים ואם 
אין מתה אנכי, וכי אם לא תלד בנים תמות:

וכתב ליישב, דהנה אמרו רז"ל ברכות (דף ה) לעולם ירגיז אדם 
מוטב  נצחו  תורה,  ילמד  לאו  ואם  מוטב  נצחו  יצה"ר,  על  יצה"ט 
ובמסכת  המיתה.  יום  לו  יזכיר  לאו  ואם  ק"ש,  יקרא  לאו  ואם 
סוטה אמרו נשים במאי זכיין, באמטויי בנייהו לבי כנישתא. ומ־
פרש ב"יערות דבש" (דרוש א') דהגמרא פריך במאי מנצחין את 
היצה"ר כיון שהן פטורות מתורה ומק"ש דהוי מצות עשה שהזמן 
גרמא ומשני בזכות שמגדלין בניהם לתורה יש להן חלק בתורת 

בניהם. ועי"ז מנצחים את היצה"ר.
וזה שאמרה רחל, "הבה לי בנים", שאוכל לגדלם לתורה ולנ־
צח היצה"ר עי"ז, "ואם אין מתה אנכי", פי' שאין לי תקנה אחרת 
לנצח היצה"ר רק בזה שאזכיר לי יום המיתה, כי העצות האחרות 
לא שייכות אצלי, וזה לא נכון להשתמש בעצה זו, כמבואר שם 
ב"יערות דבש", שהזכרת יום המיתה מביאה לידי עצבות ל"ע, על 

כן "הבה לי בנים" לנצח היצה"ר על ידיהם.
(יפה לקץ)

הגמל  בכר  ותשימם  התרפים  את  לקחה  "ורחל 
בעיני  יחר  אל  אביה,  אל  ותאמר  עליהם...  ותשב 
לי"  נשים  דרך  כי  מפניך  לקום  אוכל  לא  כי  אדני 

(לא, לד-לה)

סבו  מפי  ששמע  נפלא  דבר  הביא  אעתיר"  "למחר  בספר 
הגרמ"מ ברסלויער זצ"ל:

הרה"ג ישעיה פיק ברלין זצ"ל בעל מסורת הש"ס, ביאר בשם 
רעייתו הרבנית ע"ה שרחל באמרה "דרך נשים לי, התכוונה שה־
כשפים.  מעשה  היו  התרפים  כי  אצלה,  נמצאים  אמרה  תרפים 
רש"י:  וכתב  תחיה"  לא  "מכשפה  יז)  כב,  (שמות  בפסוק  ונאמר 
שהנשים  בהווה,  הכתוב  שדבר  אלא  נקבות  ואחד  זכרים  אחד 
שאמרה  זה  נשים,.  נקרא "דרך  שהכישוף  הרי  מכשפות.  מצויות 
רחל: "דרך נשים לי", התרפים שהם מעשה כשפים ונקראים דרך 

נשים, לי, נמצאים אצלי.
לפי פירוש זה יוצא שבאמת רחל לא שקרה אלא אמרה באופן 

שנשמע לשתי פנים.
(למחר אעתיר - מסורת הש"ס)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: האם יש בחז"ל שזמן תפילה הוא כשהצדיקים 
מתפללים.

השו"ע  על  חת"ס  יש  כזה.  חז"ל  לי  ידוע  לא  תשובה: 
מסוגל  צדיק  של  אמות  בד'  שלהתפלל  ק"ב)  סי'  (או"ח 
הוא. [והסכים מו"ר למי שהעיר לו שכבר כ' החזו"א (סוף 
הצדיק  כאשר  כי  למר",  "וכן  שיאמר  טען  שלכן  טהרות) 

מתפלל הוא עת רצון ולכן זמן מסוגל הוא לברכו].
*

שליט"א  וואזנר  מהגר"ש  ששמע  חכ"א  סיפר  שאלה: 
אפשר  כיצד  שהתבטא  מי  היה  בשנים  עשרות  שלפני 
בזמן  התפלל  לא  הוא  הרי  פלוני,  צדיק  להלויית  ללכת 
והראה  כך  על  הגיב  זצ"ל  מלצר  הגרא"ז  ומרן  תפילה, 

ב"אבן עזרא" שזמן רצון הוא זה בעת תפילת הצדיק.
תשובה: א' האדמו"רים שינה ממה שחסידיו התפללו 
מה  יודע  הוא  אבותיו,  נהגו  שכך  אף  כי  ואמר  מאוחר, 

שנכתב בשו"ע.
*

שאלה: האם נמצא כתוב ששעת אמירת "תחנון" הוא 
עת רצון, וזה בין שומר ישראל למתרצה ברחמים.

איתא  ב)  (ט,  ובתענית  ב)  (נט,  ב"מ  במסכת  תשובה: 
שהיו מבקשים בתחנון בקשות פרטיות, וכנראה שהוא 

זמן רצון. 
                                                           (דרך שיחה)
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בין שבילי המוסר  

"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 
והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" (כח, יב)

מלאכי  והנה  השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  "והנה  חם  אבינו  יעקב 
אלוקים עולים ויורדים בו" (כח, יב). והתמיהה מבוררת, שהלוא המלאכים מלאכי 
לפני  "עולים"  לומר  הקדים  ומדוע  עולים.  כך  ואחר  יורדים  ובתחילה  מרום, 

"היורדים".
ואמרו במדרש (ויקרא רבה כט, ב) שראה את שרי האומות שעתידים היו למשול 
בישראל ראה שר של בבל עולה שבעים שליבות, ויורד. שר של מדי עולה חמישים 

ושתים, ויורד. של יון עולה מאה ושמונים, ויורד. של אדום עולה ועולה ואינו יורד.
באותה שעה נתירא יעקב ואמר: "אפשר שאין לזה ירידה?"

עולה  הוא  אפילו  י),  ל,  (ירמיה  יעקב"  עבדי  תירא  אל  "ואתה  הקב"ה:  לו  אמר 
ויושב אצלי, משם אני מורידו. שנאמר: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך 

משם אורידך נאום ה'" (עובדיה א, ד)
ורבי שמעון בר יוחאי אמר משום רבי מאיר, שבאותה שעה נתירא יעקב אבינו 
ואמר: שמא חס ושלום כשם שלאלו ירידה אף לי כן, אמר לו הקב"ה: "ואתה אל 

תירא", אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית.
לא האמין, ולא עלה.

שלא  ועכשיו  עוד.  ירדת  לא  ועלית,  האמנת  אילו  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
האמנת ולא עלית עתידים בניך שיהיו משתעבדין בהם ארבע מלכויות.

אין לנו מושג ב"לא האמין ולא עלה" של יעקב אבינו - 
אחד  כל  של  עלה"  ולא  האמין  ב"לא  מושג,  לנו  יש  איך  ועוד  לנו,  יש  אבל 

מאיתנו.
כמה הזדמנויות להתעלות נקרו לפנינו, ועוד יקרו לפנינו - 

הזדמנויות של: "אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית", של: "ואתה אל תירא".
ובכן, מה דהוה הוה. מעתה ואילך, נראה לנצל ההזדמנויות!

כי זאת עלינו לדעת, שהזמן רצוף בחלונות הזדמנויות, ואם אין מנצלים אותם 
הריהם נסגרים. לפעמים, לנצח. וכבר אמרו (בבא קמא פ ע"ב): "דלת הננעלת, לא 

במהרה תפתח".
ושנינו (קהלת רבה ג, א) על הפסוק "לכל זמן, ועת לכל חפץ" (קהלת ג, א), זמן 
היה לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, שנאמר: "ויניחהו בגן עדן" (בראשית ב, טו) וזמן 
היה לו שיצא משם, שנאמר: "וירש את האדם" (בראשית ג, כד). זמן היה לו לנוח 
שיכנס לתיבה, שנאמר: "בא אל התיבה" (בראשית ז, א) וזמן היה לו לצאת, שנאמר: 

"צא מן התיבה" (בראשית ח, טז). זמן היה, שתנתן תורה לישראל.
וכדברי  לו,  מחוצה  נברא  כי  העדן.  לגן  שיכנס  הראשון  לאדם  היה  זמן  נתבונן: 
החזקוני (בראשית ב, ח): "שאילו נברא בגן עדן יהיה סבור שכל העולם כך. אבל 
בראו בחוץ, וראה שהעולם מלא קוצים וברקנים, ואחר כך הכניסו לגן עדן, מקום 
מובחר", ואיך הכניסו, "ויקח ה' אלוקים את האדם", לקחו בדברים ופיתהו להכנס 
(בראשית ב, טו וברש"י) [ותמה בשל"ה הקדוש (תולדות אדם, בית ישראל ט): "היה 
קשה לי מכמה שנים, שהלא כל מגמתנו הוא לבוא לגן עדן, ואשרי הזוכה, ואדם 
הראשון לא רצה להכנס עד שפיתהו הקב"ה?" (ויעוין לעיל, פרשת בראשית מאמר 

"לקחו בדברים" [ב]).
העדן  גן  שעיר  היו  עוברת?  השעה  שהיתה  עד  בסרובו  התמיד  אילו  היה  ומה 

ננעלים בפניו, אפילו רצה לא היה נכנס! החמיץ את השעה! 
וזמן היה לו שיצא משם.

חטא, ונטרד. והכרובים, חמושים בלהט החרב המתהפכת, חוסמים את החזרה. 
ואילו אך יכול היה להתמהמה מעט עד שתעבור השעה, "בת דינא בטל דינא", כיון 

שלן הדין, בטל הריב (סנהדרין צה ע"א) ועד היום היינו בגן העדן!
זמן היה לנח שיכנס אל התיבה, ואילו היה מתמהמה היה נשטף במבול.

תחומים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי  בתיבה  השתתהה  ואילו  לצאת,  לו  היה  וזמן 
כי  המרובה",  את  המחזיק  מועט  והיתה,  נסה  בה  נעשה  כה  בין  הן  בתיבתו.  היינו 
שבעולם  החיים  בעלי  כל  להכיל  יכולות  כמותה  עשר  ולא  היא  לא  הטבע  בדרך 

ואכלם לשנה תמימה (רמב"ן בראשית ו, יט)!
וזמן היה, שתנתן תורה לישראל - 

מרעיש! "יום הששי [ויכולו השמים והארץ וכל צבאם"] (בראשית א, לא), הוסיף 
עליהם  שיקבלו  מנת  על  עמהם  שהתנה  לומר  בראשית,  מעשר  בגמר  בשישי,  ה' 
ישראל חמישה חומש יתורה, והם תלויים ועומדים עד יום שישי בסיון המוכן למתן 
תורה (רש"י), ואם לאו יהפכם לתוהו ובוהו. ועל כן "ארץ יראה [לפני קבלת התורה] 

ושקטה" (תהלים עו, ט) משקבלוה (שבת פח ע"א).

ואילו היו מתמהמהים בקבלתה היה עובר הזמן, ולא היתה נתנת חלילה, ואלמלא 
תורה לא נתקיימו שמים וארץ (נדרים לב ע"א)! [ונבין כמה גדול כח משה רבינו 
עליו השלום שהוסיף יום אחד מדעתו והסכים הקב"ה עמו (שבת פז ע"א ויבמות 

סב ע"א) והרחיב הזמן למתן תורה!]
קצר  היום  מט"ו):  פ"ב  (אבות  המשנה  כונת  שזו  זצ"ל  ממיר  ירוחם  רבי  ואמר 
והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. "בעל הבית 
דוחק", היינו שחלונות ההזדמנויות נפתחים ונסגרים, מהרו לנצלם. וגם זה בכלל: 

עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך (שבת קנא ע"ב)!
נפלאה  כמה  בכלל:  זה  ואף  השם,  לעבודת  רבותינו  למדו  שבעולם  דבר  מכל 
המצאת הרכבת. כמה עמל הושקע במסילה. בשעות מועטות גומאת היא מרחקים, 
ואתה מגיע למחוז חפצך. כל זה בתנאי שהגעת בזמן ועלית לקרון. אחרת בדקה, 

ואיננה עוד!
איזו עת רצון היתה, שנגלה הקב"ה למשה רבינו בראשונה, כל מה שהיה מבקש 
היה נמסר לו - "ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים" (שמות ג, ו), ועברה 
השעה, לימים ביקש: "הראני נא את כבודך" (שמות לג, יח), וענהו הקב"ה: "כשרציתי 

[בסנה (רש"י)] לא רצית" (ברכות ז ע"א), והחמיץ השעה!
ואספר -

ספרו  את  הוציא  בחור  בעודו  בביאליסטוק.  בישיבתנו,  למד  זצ"ל  הסטייפלר 
על  ברר  והתפעל.  הספר,  את  ראה  זצ"ל  איש"  ה"חזון  תבונה".  "שערי  הראשון, 
אחותו,  את  לו  להציע  שלח  ביאליסטוק.  מתלמידי  בחור  שהוא  לו  ונודע  המחבר, 

ונקבעה פגישה באכסניה הסמוכה לוילנה.
דרכו של הסטייפלר, שהיה לומד ברציפות שלושים ושש שעות, יום לילה ויום, 
החליט  הצהרים,  אחר  ברכבת  לנסוע  שהוצרך  עכשיו,  חלילה.  וחוזר  לילה,  וישן 
שעות  וחמש  חמישים  וכעבור  הצהרים,  ולפני  נוסף  ולילה  ויום,  ולילה  יום  ללמוד 
לימוד רצופות יישן ברכבת. עשה כן, למד יום לילה יום ולילה, עלה לרכבת, ומצא 

שספסליה מרופדים. חשש משעטנז, ועמד כל הדרך...
הגיע לאכסניה, ומצא שהנערה ואחיה -הגאון רבי מאיר קרליץ זצ"ל שאמור היה 
ללוותה - טרם הגיעו. שמורות עיניו נעצמו. ששים שעות עירניות היו מאחריו. פרש 

לקרן זוית וקרא "המפיל". בטרם נרדם, הודיעוהו שהגיעו...
רמז שאינו יכול לדבר, עליו להרדם מעט, שיהיה לברכה על מה לחול. ישן כמה 
ממחלת  כתוצאה  היתה,  כבדה  שמיעתו  לפגישה.  והצטרף  ידיו  נטל  וקם,  דקות 

ילדות. ניסה להתאמץ ולשמוע, אך עד מהרה הכריעתו העייפות...
מול  ונרדם  שומע,  שאינו  בחור  להמשיך?  סרבה  שהנערה  בכך  פלא  היש 

הפרצוף...
נמנומו,  לפשר  הסטיפלר  את  חקר  הקורה.  בעובי  ונכנס  איש"  ה"חזון  שמע 
והערכתו רק גברה. אמר לאחותו: "הוא אינו שומע, אבל הכל ישמעו עליו, וישמעו 

אליו!"
וצייתה - וקנתה את עולמה!

רבי  כגאונים  וחתנים  שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי  כגאון  ובן  כסטייפלר,  בעל 
שאול ברזם זצ"ל ורבי שלמה ברמן זצ"ל, ונכדים ונינים גדולי תורה, עולמה ראתה 

בחייה!
ולעומת זאת ידוע הסיפור-

גביר אחד ביקש לביתו את בחיר עולם התורה, פנה אל הגאון רבי בנימין דיסקין 
מוולקוביסק זצ"ל אבי השרף מבריסק זצ"ל, שהציע לו את בחיר תלמידיו, הגאון 
רבי יצחק אלחנן זצ"ל, לימים רבה של קובנה ופוסק הדור. לא הסתפק בהמלצה, 
החלו  והשנים  הגיע,  אלחנן  יצחק  רבי  לביתו.  מופלגים  חכמים  תלמידי  שני  וזימן 
עמו  להתנצח  החלו  והשנים  הגיע,  אלחנן  יצחק  רבי  תורה.  בדברי  עמו  להתנצח 
את  והדף  חידושיו  על  הגן  הויכוח,  בלהט  נסחף  אלחנן  יצחק  רבי  תורה.  בדברי 
טעם  השולחן.  על  שהיתה  המרקחת  מצלוחית  טעם  הדעת  ובהסח  התקפותיהם, 
כפית  עוד  חילוק,  וחילק  נוספת  כפית  ראיות,  והביא  נוספת  כפית  והתנצח,  כפית 
והפריך קושיה. והנערה ואמה עומדים בפתח, שומעות את הקולות ואינן מבינות 

דבר. רואות בתדהמה איך הבחור המוצע מכלה צלוחית ריבה עד תומה - 
והחליטו שאינו בשבילה...

על מה  הפסידה העלמה את האושר, להיות אשת רבה של קובנה, הרבנית של 
 - הוא  מי  יודע  מי   - ובעלה  כספו,  כל  אביה  הפסיד  השנים  במהלך  הדור!  פוסק 
התרושש אף הוא, ובאה לפני רבי יצחק אלחנן לקבל תמיכה. לא הכירתו, אך הוא 

הכירה.
איך טרקה את חלון ההזדמנות שנקרה לה!

גדולות,   לזכויות  נדירות  הזדמנויות  לנו  יש  לפעמים   - בלבד  בשידוכים  ולא 
ואנחנו מפספסים בידיים! הבה נפקח עיניים ולא ניתן להזדמנויות אלו לחמוק!

(והגדת)
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