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In this week’s parsha, parshas Vayishlach, it is fitting that 
we examine the strategic preparations Yaakov Avinu made in 
anticipation of his encounter with Eisav HaRasha (Bereishis 
—“וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום” :(4 ,32
and Yaakov sent malachim before him to his brother Eisav 
to the land of Seir, the field of Edom.  Rashi comments: 
Actual angels (malachim).  It behooves us to investigate why 
Yaakov employed heavenly malachim for this task, something 
he did not do at any other time.  

It also behooves us to analyze why Yaakov split his camp in 
two, as the Torah describes (ibid. 8): ויירא יעקב מאד וייצר לו ויחץ“ 

 את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, ויאמר אם יבוא

 and Yaakov—עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה”
became frightened, and it distressed him.  So, he divided 
the people with him, and the flocks, and the cattle, and 
the camels, into two camps.  And he said, “If Eisav comes 
to the one camp and attacks it, then the remaining camp 
will be a refuge.”  

The commentaries find this perplexing, seeing as Yaakov 
had prayed to Hashem (ibid. 12): ”הצילני נא מיד אחי מיד עשו“—
please rescue me from the hand of my brother, from 
the hand of Eisav.  So, what possessed him to divide up 
his people into two camps?  Seemingly, it would have been 
preferable for him to rely on Hashem and have faith that 
Eisav would be defeated without being able to attack even 
one camp.  Furthermore, why was Yaakov so sure that if Eisav 
attacked one camp that the second camp would survive and 
remain a refuge?  Perhaps Eisav would succeed in attacking 
both camps?  

An Unbelievable Insight 
from Rabeinu Chaim Vital

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing a wonderful insight from Rabbi Chaim Vital, 
zy”a, the devoted pupil of our master, the Arizal, in his sacred 
sefer Eitz HaDa’as Tov.  He explains Yaakov Avinu’s profound 
strategy of splitting up his people into two camps.  He explains 
that Yaakov foresaw via his “ruach hakodesh” that the final 
galus, the galus of Edom, would be long and difficult, more so 
than any of the previous galuyos.  He feared that his offspring 
would be exterminated during this arduous galus.  

Therefore, he cleverly divided his children, the people of 
Yisrael, into two camps, representing two galuyos.  One camp 
would represent the galus of Edom among the Christians; 
while the second camp would represent the galus of Yishmael 
among the Arabs.  Thus, if one of them intensified Yisrael’s 
hardships, they could seek refuge by escaping to the second 
galus.  This, in fact, is what occurred in the times of Rabbi 
Chaim Vital.  Here are his sacred words: 

ונתיירא  תכופות,  צרות  עליו  ובאו  לו’,  ‘ויצר  כי  לסיבת  מאד’  יעקב  “’ויירא 

זרעו,  ‘ויחץ את העם אשר אתו’ הם  ולכן  בניו ח”ו בגלות אדום הקשה,  יכלו  פן 

וחציין הלכו בגלות ישמעאל וחציין נשארו בגלות אדום, הם ענין חלום נבוכדנצר 

רגלוהי מנהין די פרזלא הם אדום, ומנהין חספא הם ישמעאל...

שמד,  עליהם  לגזור  בארצו  אשר  האחת’,  המחנה  אל  עשו  יבא  אם  ‘ויאמר 

‘והכהו’ ודאי, כנודע ענין השמדות והגירושין שבכל ארצות אדום, ‘והיה המחנה 

הנשאר’ בארצות ישמעאל ‘לפליטה’ מן השמדות, כי ישמעאל אינם רודפים אחר 

הדת רק אחר הגזל והשוחד כנודע בזמנינו זה.

Rabeinu Chaim Vital’s Incredible Revelation

Yaakov Avinu Arranged for Yisrael to Be Divided into Two Exiles--  
Galus Edom with the Christians and Galus Yishmael with the Arabs

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayishlach 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

Shvilei Pinchas
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YAAKOV THE SOLE HANDLER OF EXCESS 
When Yaakov was sending to Eisav his gift of 580 animals to appease him, the passuk tells us 
 that he took from which came in his hand. The description ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
of מן הבא בידו is a little cryptic. Rashi brings the Chazal that the gift of Yaakov included also 
gems that one ties in a purse and carries it in his hands to which the Baal Haturim adds מנחה 
is gematriah אבנים. Another interpretation is that this gift of Yaakov only contained items 
from which Maaser has already been separated. Let us present a new interpretation to the 
meaning of these words by which we will be able to define clearly the different roles of Yaakov 
and Eisav. 
Chazal tell us that even in the womb Eisav and Yaakov had split ideologies. Eisav pursued this 
world and Yaakov the next. They made a deal between themselves that Eisav would inherit 
this world and that Yaakov would have the next world. This deal brings us to a big dilemma of 
how then, can Am Yisrael partake from this world and yet it should still not be considered 
stealing from Eisav's portion? One answer that's given is based on the Halacha that if one 
buys a house in the middle of the field but not the land surrounding it, and he did not stipulate 
that he is buying the path leading to the house's entrance, the sale automatically includes the 
pathway to the house. For it is understood that no one would make such a purchase without 
the ability to enter his house by walking to it. So too, when Yaakov chose the World to Come, 
automatically with it came the pathway in order to enter Olam Habah and that pathway is 
Olam Hazeh. 
However, this explanation tells us that Am Yisrael can only partake from this world the 
necessities required to arrive at the next world. Anything more than the minimum would be 
considered excess and would border on stealing from Eisav. But if one acquires a greater 
amount than the minimum, it still can be deemed not stealing from Eisav as long as they are 
used for mitzvos and to enhance avodas Hashem. As the Shulchan Aruch Orach Chaim writes 
in Siman 231. בכל דרכיך דעהו in all your ways know Hashem. Ways can be referring to Olam 
Hazeh as it is called the derech to Olam Habah. Having a nice house in which chesed is done, 
and that the family will have then elevated spirits causing simchas hachayim to permeate, 
also enhances service to Hashem "on the way" to eternity. 
 Now we can understand a deeper meaning in when Yaakov exited from the womb he was 
holding on to the עקב the heel of Eisav. For even though Eisav had already acquired Olam 
Hazeh and Yaakov is now entering his territory, nevertheless Yaakov was holding on the heel 
of Eisav which means he is allowed to partake minimally from this world because it is the 
pathway to attain his portion which is the Next World. That is why the gematriah of עקב is 
the same number of words found in the Aseres Hadibros. The message is clear; Yes a Yid can 
partake from this world but it must be together with the condition that it relates to the  

Rav Brazil
(English)

 

  

‘I shall relate His strength’ – ''אספרה עוזו  
We have merited that in this generation we can publicize the glory of 
Hashem and His supervision with personal stories that are dispersed 
publicly and strengthen faith in Hashem and His supervision over us. 
Even in my office they tell stories of hashgacha pratis, but one 
morning, something happened that affected all of us and I am happy to 
share it publicly and this is what happened: I am the administrator for a 
gemach that lends large sums of money. The money is lent out by 
decent individuals who have the funds and they do not need the 
money at that time and so they lend the money to the gemach. In this 
way, they are able to do chesed with their money instead of having 
their funds sit and do nothing. 
That day, my friend came to visit me at the gemach and during our 
conversation, every so often, a person would come in to repay the loan 
that he had borrowed. During our conversation he pointed out that I 
had to be careful to not take checks from a specific source since he 
knew that these checks would not be covered. 
From time to time, a man would come to the gemach asking to take 
back his loan to the gemach without two weeks advance notice since 
he needed the money for something unexpected that came up. 
I explained that I did not have this amount in the bank and I cannot 
write a check for what I did not have. However, since many people are 
expected to repay their loans today, I calculated what I had so far, and 
we hoped for the best. 
I sat and organized the money and I entered the checks that I had 
received into the computer when I noticed that three of the checks 
were from that place that my friend said were not usually covered. 
When I finished entering all the checks except for those three, chills 
went through my entire body, the amount that I had received was the 
exact amount that the man wanted to take out of the gemach. 
I immediately called him, and I was excited to show him the sum on the 
computer and I shared this with everyone in the office. We were 
excited to see the hand of Hashem and His hashgacha over us first 
hand and not a story from others!! 
From there I went to the Bais Midrash and I gathered a minyan and I 
told the story to fulfill :ך( ובתוטשיחו בכל נפלאותיו )דברי הימים א טז 

קט:ל(ים אהללנו )תהילים רב  – Speak of all His wonders (Divrei Hayamim I 
16:9) and amid the multitude I will praise (Tehillim 109:30). 

 א.צ.
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Because of his brother Yaakov - יעקב אחיו  פנימ  
There is a familiar story about a goy who heard from his 
Jewish friend amazing descriptions of the Seder night, so he 
wanted to taste the special delicacies that are served on that 
night on Jewish tables. What did he do? He dressed up as a 
Jew and he was a guest in a Jewish home. He sat there from 
the beginning of the Seder the whole time listening to the 
recitation of the Haggadah. When it came time to eat 
marror, it seemed to him that they were going to keep 
talking for a while, and not only that, but they were eating 
bitter herbs… he lost his patience, got up, and ran from there 
as fast as he could. The next day he met his Jewish friend and 
gave him an earful, ‘Why did you deceit me?’ The Jew smiled 
and said, ‘If you had just waited a little longer, they would 
have come to Shulchan Aruch and you would have enjoyed 
all the special delicacies, but you gentiles, who do not have 
patience lose out. But by the Jews it is not like this, one of 
the foundations of Judaism is that we have a little patience 
to wait and then we are happy!’ 

ואת בניו ואת בנותיו... וילך אל ארץ מפני יעקב קח עשיו את נשיו 'וי
 …Eisav took his wives, and his sons, and his daughters‘ – אחיו'
and went to a land because of his brother Yaaakov.’ Rashi 
mentions a Midrash Aggadah that explains to us what Eisav 
was running away from. ‘Because of the contract of debt of 
the decree that your offspring shall be sojourners [the 
decree of exile], which was placed on the offspring of 
Yitzchak. Eisav said, “I will get myself from here. I have no 
portion of the gift which has been given to Yitzchak, this 
land, nor of the payment of this contract, and because of the 
embarrassment of having sold his birthright.’ So, one reason 
was that he was embarrassed that he acted recklessly when 
he sold Yaakov the birthright. The second reason is that now 
he was not prepared to endure the decree that ‘your 
offspring will be sojourners’ even though he knew that 
afterwards the reward would be great. 
This is the major difference between a Jew and a goy. A goy 
wants everything right away, right now, lentil stew now is 
better for him than the birthright – that is, the kahuna in the 
Bais HaMikdash. He was ready to forego the Land of Israel so 
that he would not have to go into exile. It is not like this with 
a Jew, the Nation of Israel finds itself in exile for many long 
years, and they add brick after brick to the building of the 
house until it is completed. A Jew can forego his cravings for 
the sake of his future. Rabban Shimon bar Yochai said, 
‘HaKadosh Baruch Hu gave Israel three gifts, and all of them 
were given only through tribulations. They are: Torah, the 
Land of Israel, and the World to Come.’ 

- Tiv HaTorah - Vayishlach  
 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz
(English & Hebrew)
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Big and Small, Be Thankful for All 
וישלח יעקב מלאכים לפניו “ 32:4
אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה 
 ”אדום
“And then sent angels ahead 

of him to Eisav his brother to the land of Seir, 
the field of Edom.”  Yaakov sent messengers to 
Eisav, along with gifts, for he wanted to 
appease Eisav.  The word, “לפניו” seems to be 
superfluous here, for the Posuk could have just 
said that Yaakov sent messengers to Eisav, his 
brother.  Why does the Torah use the word, 
    ?here ”לפניו“
 The word, “לפניו” appears to be 
unnecessary.  The Medrash says that 
Hakodosh Boruch Hu told Yaakov Avinu that 
when He would take his children out of 
Mitzrayim, He Himself would do so, and not by 
messenger.   The Torah stresses here that 
Yaakov sent Malachim, “לפניו” – that Yaakov 
had Malachim who assisted him against 
Eisav, but when Yaakov’s children will leave 
Mitzrayim, they will not have Malachim 
assisting them, rather Hakodosh Boruch Hu 
Himself will assist them.  “לפניו” – Only in front 
of Yaakov were there Malachim, but in front of 
his children, they would be Zoche to have 
Hakodosh Boruch Hu assist them.  It says in 
Avos 4:11 that every time a person performs a 
Mitzvah, he creates a Malach. Yaakov 
performed many Mitzvos, and it was those 
Malachim which Yaakov sent to Eisav.  It says 
in Yechezkel 16:7 that Klal Yisroel in 
Mitzrayim were “ערום ועריה” – completely 
unclothed – there were no Malachim with 
them in Mitzrayim.  Therefore, it had to be 
Hakodosh Boruch Hu Himself Who would 
assist them, for they did not have Malachim as 
Yaakov did. (דברי ישראל) 
 Rashi says that it is the “proper way” 
for one to say, “ox” as opposed to “oxen.”  Why 
is this so?  One who has wealth, has many, 
should not revel in his wealth, and must be 
grateful to Hakodosh Boruch Hu for even the 
one “ox” that he has, and certainly be even 
more grateful for the many oxen he has.  One 
must not forget at the time he is wealthy that 
he must thank Hakodosh Boruch Hu for even 
the small things he receives.  Yaakov Avinu 
said, “יש לי כל” – he had everything, for he 
understood that Hakodosh Boruch Hu is the 
one Who sustains all, and whatever it is that 
he received from Hakodosh Boruch Hu, that is 
“all” he needs.  Yaakov understood that 
everything is from Hakodosh Boruch Hu, and 
although he had many oxen, and many 
possessions, he was still extremely grateful to 
Hakodosh Boruch Hu even for the singular ox 
Hakodosh Boruch Hu gave him. (דרש משה) 
 The Torah delineates here the 
names of the lands of Eisav.  Why is it 
important to know them? Eisav, in his 
wickedness and his great hatred for his 
brother Yaakov, wanted to always have a 
reminder of what Yaakov did to him.  He called 
the land, “שעיר” for it was by Yaakov donning 

the goat skins that he appeared to be “שעיר” – 
hairy, like Eisav, and therefore was able to 
procure the Brochos from Yitzchok, by having 
Yitzchok think that he must be Eisav for he 
was hairy like Eisav.  Eisav called his field, 
 so that he remembers the time when he ”אדום“
came from the field and Yaakov tricked him 
and gave him from the “אדום” – from the red 
lentils, and through that purchased the 
Bechorah from him.  Yaakov specifically sent 
messengers and gifts to these places in the 
hopes that he would be able to somehow 
appease Eisav and that he should no longer 
have these hard feelings and hatred for him. 
 (פני דוד)
 As discussed in Parshas Vayeitzai 
638, these Malachim came to Yaakov so that 
he should help them, and be Mispalel to 
Hakodosh Boruch Hu for them.  Being that 
Yaakov was doing them a favor, they wanted 
to do his will.  If not for that, why would 
Malachim listen to what a human being tells 
them to do.  “לפניו” – Which Malachim did 
Yaakov send? It was those Malachim who 
were, “in front of him” – they were there 
asking Yaakov to Daven on their behalf, and 
that is why they were willing to do his bidding. 
 (חכמת התורה)
 The wealth that one amasses on his 
own is very dear to him, much more than 
wealth he acquires through inheritance, or 
some other way in which he does not need to 
work for it.  There was once an important 
minister who was in control of a very large 
city, and he lost his wealth.  He devised a plan 
in order to become wealthy once again.  He 
bought two semi-precious stones, for ten 
Zehuvim each.  He called one of his very 
wealthy constituents and asked him to acquire 
one of those stones for 500 Zehuvim.  Although 
the wealthy constituent knew that at most the 
stone was worth 10 Zehuvim, he nonetheless 
acquiesced to purchase it for 500 Zehuvim, and 
did so as if he was making a good purchase.  
The minister than had a second wealthy 
constituent come to him, and he took the other 
stone he had, and asked him to acquire it for 
500 Zehuvim.  The constituent responded to 
the minister, “Although I know that this stone 
is at most worth 10 Zehuvim, out of honor for 
you I will be willing to pay 20 Zehuvim for it.”  
The minister said that he would not accept 
such a low sum.  After much negotiations, the 
constituent was willing to pay 100 Zehuvim, 
and the minister accepted that amount. After 
that transaction, the minister asked this 
constituent, “Why is it that the other wealthy 
individual immediately accepted my deal of 
500 Zehuvim, happily, while with you there 
was much back and forth and you would only 
pay 100 Zehuvim?”  The constituent 
responded, “That other wealthy individual 
received his wealth through inheritance.  He 
did not work hard for his money, while I 
attained this wealth with much sweat and 

blood. Therefore, my money is dearer to me.  
The 100 Zehuvim I gave you, was like 1,000 
Zehuvim to me, while to the other wealthy 
individual, the 500 Zehuvim he gave you was 
like 50 Zehuvim.” (Both wealthy individuals 
were giving more than the value in order to 
curry favor with the minister, but each gave 
based on his perceived value). Yaakov wanted 
to send a gift to Eisav in order to appease him.  
Yaakov thought that this gift might be 
minimized in the eyes of Eisav, for he would 
say that he knows that Yaakov’s money is very 
dear to him, for when he had some red lentils, 
he wouldn’t give it to Eisav for free; he needed 
to get something in return for them, and Eisav 
sold him the Bechorah for those lentils. If so, 
how could it be that Yaakov is now sending a 
huge gift of 500 animals?  Eisav would deduce 
that it must be that Yaakov became 
exceedingly wealthy without having to work 
for it, and that is why these 500 animals have 
minimal value in his eyes – and that is how he 
was able to part with it and send it to Eisav.  
All of these animals are not even equivalent to 
a bowl of lentils in Yaakov’s eyes.  In order that 
Eisav should not think this way, Yaakov 
wanted to let Eisav know what occurred while 
he was at Lavan.  Yaakov said that he was 
  .he was a stranger in Lavan’s home – ”גרתי“
Yaakov did not receive even the smallest thing 
for free in Lavan’s home.  “ואחר עד עתה” – 
Yaakov had to wait for a long time – “I had to 
wait until now” – many years of working, in 
order to be able to send you these gifts.  The 
message to Eisav was that Yaakov worked 
hard in order to acquire these animals, and he 
was sending them to Eisav, for he wanted to 
show Eisav that he wanted peace. (עוד יוסף חי) 
 None of the goodness that Hakodosh 
Boruch Hu sent to Yaakov was lost upon him. 
He appreciated it all, from large to small.  He 
saw it all as if it was “in front of him” – 
important to him.  Yaakov was grateful for 
everything he had. He recognized that 
everything he had was from Hakodosh Boruch 
Hu.  When one has little, it is easy to 
remember that it is all from Hakodosh Boruch 
Hu, yet when one has much, he can easily 
forget to thank Hakodosh Boruch Hu for the 
“small things.”  Perhaps the person is an Oved 
Hashem, and recognizes his wealth is from 
Hakodosh Boruch Hu, but he only thanks 
Hakodosh Boruch Hu for the overall package, 
the big stuff. Yaakov Avinu is teaching us here 
an important lesson. Each and every person 
has so much to be thankful to Hakodosh 
Boruch Hu for.  One who may think he has a 
little, must be thankful even for that, while 
one who has much must remember to be 
thankful for the smallest of things.  In one 
moment, it can all be gone, and it is all a gift 
from Hashem. May we be Zoche to ingrain 
within ourselves this Midah of Yaakov Avinu, 
to always be grateful to the Ribbono Shel Olam 
for everything we have, the big and small.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sayna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 















 

 

Zera Shimshon
R’ Shimshon Chaim

(English)
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would like to share a thought which I haven’t seen in 
writing, but it seems to me to be obvious and worthwhile. 
After his sons killed all the people of Shechem, Yaakov 

instructed them to check through their belongings to see if 
they had any idols. Didn’t the sons check before they took 
everything from Shechem?
 
I think that people need to constantly take inventory of their 
lives, even if it seems as if nothing has changed since the last 
time they took inventory. Without being aware of it, people’s 
lives accumulate “junk”. It may be physical, emotional, or 
scheduling junk. Therefore, people should check throughout 
their lives to see what’s needed, what’s not needed, and 
what’s harmful.
 
In addition, after people mature and grow, they see that what 
they thought was not junk is really junk. What was acceptable 
at the age of 12 may not be acceptable at the age of 20.
 
The Posuk says that they found objects that they had to bury. 
This should teach people that although they may have done a 
thorough check, it is not as good as doing two checks.

My message is that with every life change, such as transitioning 
from elementary to high school, high school to post high 
school, changing jobs or careers, requires people to go 
through their personal inventory. This includes many things, 
such as friends, schedules, financial priorities, and more. Even 
without life changes, it is a good idea to take inventory a few 
times a year. Doing this will help people “catch” problems 
before they become serious, and allow them to avoid 
regretting years of mistakes.

Areivim's 18th Annual Dinner will take place on 
Motzei Shabbos, December 1st, in Ateres Charna, in 
Spring Valley, N.Y.  I'm asking my readers to support 
Areivim and our honorees: Mr. and Mrs. Tzvi Brown, 
Rabbi and Mrs. Yosef Leibovitch, and Mr. and Mrs. 
David Namtalov. The Guest Speaker will be Dr. David 
Pelcovitz.  By doing this, you'll help Areivim continue 
making healthy people, one person at a time.  Please 
call 845-371-2760 or email info@areivim.com for 
more information.

I

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

Please go to www.TorahAnytime.com to 
listen to Rabbi Shmuel Gluck, and other 

popular speakers, on TorahAnytime.

To subscribe to the Weekly Email,
please email info@areivim.com and 

enter "Subscribe" into the subject line.
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PPaarraasshhaass  VVaayyiisshhllaacchh  
TTrruuee  CChheesssseedd  

TTheft, robbery, trickery, and withhold-

ing of wages are all terrible crimes. A per-
son loses his possessions or his money. He 
is lacking. He must now live without 
those things that were taken away from 
him. It is not easy. Worse than that is the 
emotional trauma. He is in shock. He 
feels violated. How could someone do 
such a thing to me? How cruel! He suc-
ceeded in stealing from me! How unfair! 
Where is the justice? 

OOne who has faith 

and trust in Hashem 
knows that 
everything that 
happens to him is just. 
Hashem allowed the 
thief to come upon 
him. Hashem 
allowed the swindler 
to trick him out of his 
wages. He intellectually understands that 
the robbery was min ha’shomayim (from 
heaven). Yet it is long distance from the 
head to the heart. His mind may under-
stand it, but his heart still hurts from the 
trauma and the loss. He hopes that 
Hashem will return his possessions to him. 

OOne can only imagine how Yaakov 

Avinu felt after being swindled by Lavan. 
He was first tricked into marrying Leah 
when he wanted Rachel. That in itself 
was terrible. However, Lavan did not 
stop there. Yaakov worked for Lavan for 
twenty years. He cheated him by chang-
ing his salary one hundred times! What a 
disappointment! What aggravation and 
heartache! However, Hashem had some-
thing very nice in store for Yaakov – ne-
chama (comfort). 

AAt the end of Yaakov’s employment 

(Bereshis 30:25-43), he and Lavan ar-
ranged that his wages would be the spot-
ted or speckled goats and the brown 
sheep from Lavan’s flocks. Although La-
van did not initially have many of these 
animals, Hashem made a great miracle, 
and Lavan’s livestock gave birth to spot-
ted and speckled goats and brown sheep. 
Yaakov’s flocks grew and grew, and he 
became exceedingly wealthy. Hashem 
returned all of the wages that Lavan had 
swindled. What a nechama! The stolen 
wages came back from the thief himself! 

TThe verse states, “I am small compared 

to all of the kindness and emmes (truth) 
that You have done for Your servant” 
(Bereshis 32:11). The Ohr HaChaim 
HaKadosh explains that “kindness” was 

the great prosperity that Yaakov was 
blessed with. “Emmes” was the return of 
Yaakov’s stolen wages. Hashem guarded 
them in Lavan’s hands until the time came 
to return them to their rightful owner – 
Yaakov. Why is this called emmes? 

AA person may never recoup the losses 

from a theft. On the other hand, he may 
get the money back in an unexpected 
way. Hashem has many messengers to 
send His special packages. He may turn a 
great profit in business, find a gem, or 

receive a gift. That is a partial 
nechama, as he now has the 

money that he was lacking. 
However, he is still 

pained by the fact 
that the ganif got 
away with stealing 
from him. A 
complete nechama is 
achieved when the 
ganif himself gives 
back the money. That 

is what Yaakov experienced. The stolen 
wages were returned to him by Lavan 
himself. That is emmes. 
 
Kinderlach . . . 
Hashem’s ways are beautiful! He blesses us 
with many good things. That is chessed. 
Sometimes He must take things away from 
us. That is unpleasant. We feel the loss. We 
wish that we could retrieve our stolen ob-
jects. If we are worthy, Hashem returns the 
stolen goods to us. He has many ways to 
do this. The ultimate nechama is to have 
the ganif return the object or money him-
self. That is emmes. Appreciate Hashem’s 
emmes, kinderlach. It is wonderful. 
 

YYoouurr  PPootteennttiiaall  
““II (my merits) have been diminished by 

all of the kindness that You have done for 
me” (Bereshis 32:11). Yaakov was on his 
way to meet Eisav and he was concerned. 
Eisav still harbored feelings of resentment 
after Yaakov bought the birthright from him 
and tricked Yitzchak into giving him Eisav’s 
blessing. Eisav had 400 men with him! 

WWhy was Yaakov fearful? Hashem 

would surely protect him, as He had done 
all of the years that he was in Lavan’s 
house. Angels watched over him from the 
moment he left his home in Beer Sheva. 
Rashi explains that his merits were dimin-
ished by the kindness that Hashem had 
done for him. Merits are accumulated as a 
reward for good deeds. They can be used 
up now in the form of blessings (health, 
wealth, children, etc.) or they can be saved 
to avert future problems (war, sickness, 
poverty, etc.). Yaakov was concerned that 

all of his merits had been used up on the 
blessings that Hashem had showered upon 
him. Now, when trouble was coming, he 
had no merits to protect him, and he 
would be punished for his sins. 

WWhat sins were Yaakov concerned 

about? He was a tsaddik who had man-
aged to keep all 613 mitzvos in the house 
of Lavan. He had learned Torah for 14 
years (without sleeping in a bed) in the 
Beis HaMedrash of Shem and Ever. Rav 
Moshe Feinstein relates that Yaakov was 
afraid that he had wasted some of his 
potential. He knew that he had enormous 
kochos (strengths). Perhaps he did not use 
them to his fullest. Therefore, he might be 
punished at the hands of Eisav. 
 
Kinderlach . . .  
This is a powerful lesson for all of us. Do 
we use all of our strengths? Hashem gave 
us the gift of sight. Do we use it to learn 
Torah and to appreciate the wonders of 
creation? Do we use our hearing to listen 
to Torah lectures, or to loshon hora (G-d 
forbid)? Do we use our time properly, or 
do we waste it on non-productive things? 
Time is our most valuable possession. 
Once a moment is lost, it can never be 
recovered. Use you whole life for avodas 
Hashem, kinderlach. Then you have noth-
ing to fear. 
 

TTaallkk  SSmmaallll  
YYaakov Avinu sent a message to Eisav 

before his meeting with him, describing 
his acquisitions of the past twenty two 
years. “I have acquired ox and donkey, 
flock, servant, and maidservant ...” 
(Bereshis 32:6). Although these words 
describe large numbers of animals and 
servants, they are all written in the singu-
lar form. Why is that? Rabbeinu Bechaye 
explains that this is the way that tsad-
dikim speak. They minimize themselves 
and their possessions. Wicked people, on 
the other hand, will inflate themselves 
and all that they own. As Eisav said, “I 
have plenty” (Bereshis 33:9).  
 
Kinderlach . . . 
Did you ever hear someone speak about 
all of his wealth and accomplishments? “I 
have this, I have that, I did this, I did that, 
I traveled to here, there, and every-
where.” Besides being boring and possibly 
casting an evil eye upon himself, this per-
son is lacking in humility. We are striving 
to be like Yaakov. He speaks about him-
self only when necessary, and only in the 
briefest, most minimal way. He knows 
that everything is from Hashem. There-
fore, who can claim greatness themselves? 
All of the greatness is His. 

 
 

   Parashas Vayishlach  ט"עתש וישלח  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויותר יעקב לבדו
Yaakov was left alone. (32:25) 

 
 Rashi cites Chazal (Chullin 91a) who posit that Yaakov Avinu 

had forgotten some pachim ketanim, small earthenware pitchers, 
and he returned for them. Clearly, these pitchers had 
inconsequential value. Yet, to Yaakov, they were valuable enough to 
return for them, even if it meant exposing himself to danger. From 
this, Chazal derive that to the righteous (not only Yaakov), their 
money is dearer to them than their bodies. Our Sages explain that 
since the righteous are meticulous in avoiding any form of 
dishonesty, their money represents integrity at its apex. Thus, it is 
dear to them. Wealth earned through honesty is unique; to the 
tzaddik, there is no other wealth. Thus, its spiritual value is 
significant. Yaakov’s pitchers were vehicles of sanctity, which is a 
difficult concept to grasp, especially in context of today’s 
materialistic society.  

 Horav Reuven Karlinstein, zl, notes that the tzaddikim 
whom he had met had no use for money. The Chazon Ish, for 
example, would take every penny given to him and immediately give 
it away to those in need. The Satmar Rav acted similarly. Those 
gedolim, Torah leaders, who appear to live more conspicuously are 
“victims” of chassidim and talmidim who provide for them in 
accordance with their personal perspective. The gedolim have no 
use for the material opulence that often surrounds them. I 
remember visiting Horav Aharon Leib Shteinman, zl, and pointing 
out to my grandson how the pulse of our nation beat from such 
spartan quarters. We were simultaneously taken aback and 
impressed by the austerity. From his white plastic chair, to his simple 
card table and bed, his “office” was the paradigm of ingenuousness. 
With this in mind, why do Chazal state that the material possessions 
of the righteous are of greater value than their bodies, when, in fact, 
their material assets mean nothing to them?  

 Rav Karlinstein explains (in the name of the Arizal) that 
when one asks the average person about a material possession, he 
might say, “Where did you get this hat (or any other object)? The 
response will likely be “the hat store, etc”; “I received it as a gift.” 
Concerning the tzaddik, the feeling is that he has received everything 
in his possession from Hashem as a gift. “Where did you get this 
pen?” “Baruch Hashem, I received it from Hashem.” By what means 
did he receive this gift from Hashem? He earned some money, and 
he purchased it at Walmart. That is the vehicle, the medium by which 
Hashem gave him the pen, but, as far as he is concerned, the pen 
was given to him by the Almighty.  

 When a tzaddik eats, he feels that Hashem has provided 
this food for him. Everything that the tzaddik has in his possession is 
a gift from Hashem; thus, it is dear to him due to its Source. Yaakov 
valued the small pitchers not because of their intrinsic value, but 
because of what they represented: a gift from Hashem. Imagine 
receiving a gift from a great leader. It would be precious. One would 
never take his eyes off it, protecting it to the best of his ability.  

 Chazal say that tzaddikim appreciate their material assets 
because they never steal. Their money represents the height of 
integrity. The Maggid explains that money which comes into the 
possession of a person through inappropriate/questionable means – 

or, worse, blatant theft – is not money from Hashem. The Almighty 
does not gift a person money that is stolen. This is money that the 
individual appropriated on his own. The tzaddik is careful to take 
only such money that he is certain has Hashem’s blessing.  

 
 ויאבק איש עמו עד עלות השחר

And a man wrestled with him until the break of dawn. (32:25) 
 

 Chazal (quoted by Rashi) say that the “man” who wrestled 
with Yaakov Avinu was no ordinary human; rather, he was the 
archangel of Eisav, who had been dispatched by Hashem to pave the 
way for the ultimate salvation of Yaakov and his descendants. We 
derive a portent for the future from their fight. Just as Yaakov was 
injured during the course of the struggle, but, nonetheless, he 
prevailed and went on to even greater achievements; so, too, will 
our People suffer losses in the future, but will emerge stronger, 
better, spiritually healthier – in preparation for our ultimate geulah, 
redemption.  

 Later on (Bereishis 37:15), Yosef HaTzaddik, upon searching 
for his brothers, encountered an ish, “man,” who Rashi identified as 
Gavriel, Hashem’s ministering Angel. The question that the 
commentators immediately ask is, “What is the criteria for defining 
ish?” Why is Yosef’s ish Gavriel, while Yaakov’s ish is identified as 
Eisav’s Angel?  

 The answer (which has been mentioned in an earlier 
edition of Peninim), as explained by Horav Yechezkel, zl, m’Kuzmir, is 
that Yaakov transformed himself into a bridge for helping others. He 
would take what he received in one place and give it/use to (help) 
others. When he asked the ish to stay and help him, the ish replied 
that he was late for singing shirah to Hashem. His time had come; 
his purpose in Creation had arrived. He could not be late. Only 
Eisav’s angel would employ his personal agenda as an excuse for not 
helping a Jew in need. When a Jew is suffering, when he is in dire 
need of assistance – one must come to his aid. Personal spiritual 
ascendance is not an excuse. It indicates a degree of selfishness, a 
deficiency in his spiritual integrity.  

 Yosef, on the other hand, was lost in the field. The ish took 
pity on him and asked him how he could help. Such an ish represents 
the highest form of chesed. He is someone who does not wait to be 
asked to help – but sees a need and immediately “rolls up his 
sleeves” and jumps in to help. Thus, he is identified as Gavriel.  

 Rav Yechezkel once sent a shliach, agent, to solicit funds 
from a certain wealthy man. When the shliach arrived at the home 
of the would-be benefactor, the man ignored him. Apparently, the 
man was in the middle of baking matzos for Pesach. He was just too 
busy to listen to anyone. “Take a number and come back” was 
probably his reply. The shliach returned to the Rebbe empty-handed 
and depressed. He was no shmatte. He was on a mission for his 
Rebbe. He expected a little common courtesy. When he related his 
experience to the Rebbe, the Rebbe remained silent. On Shavuos, 
however, when the wealthy man came to Kuzmir to spend Yom Tov 
with the Rebbe, the Rebbe shared the above dvar Torah with him.  

 I was thinking about this Torah thought today when a 
harmless, but bothersome, well-meaning, but annoying, person 
wanted me to drop everything to listen to him relate the latest antics 
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Parshas Vayeitzei 

Yaakov and Leah and Chanukah – Lessons in Self Reflection 

Both Yaakov in his self-reflection upon awakening from his ladder-filled dream, and Leah, in her self-reflection 
upon giving birth to her third son Levi, teach us how to develop an appreciation of the development process of 
deepening our relationship with Hashem. 

Let’s start with Yaakov. Vayikutz Yaakov Mishenaso - And Yaakov awoke up from his sleep. The first letters of 
this expression - Vav, Yud, and Mem – when rearranged, spell the word “Yom”, day. Every day is mystically 
composed of these three interconnected parts: Yud, Vav, and Mem.  

Part 1 is Ruchnius, as represented by the smallest letter – Yud - which the Gemara tells us is the letter Hashem 
used to create Shamayim. Part 2 is the Kesher, the connection, as represented by the Vav. Part 3 is the 
Gashmius, the physicality, as represented by the four sided and closed letter Mem.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch, zt”l again explores the relevant key words in Lashon Hakodesh, and teaches 
something fascinating about how a Jew should view waking up. The word Kutz literally means disgust, to 
become sick of what one had previously enjoyed! Now it seems that we can really appreciate sleep as we live 
with clock changed longer evenings! However, after we examine the world through the eyes of Rav Hirsch, we 
may never see sleep – or fruit - in the same way again.  

Rav Hirsch explains why the Hebrew word for summer is Kaitz. It is the time when the fruit, which until then 
had “greedily” taken from the sap of the earth, now turns in disgust to the sap, and reaches a level of 
independence.  

Now we can understand what “summer” and “awakening” have in common. Just like the fruits declare their 
independence from nurturing from the ground during the summer, Kutz and ekatz indicate the moment when 
man has become satisfied with sleep and his need to plug in to its recharging qualities, and tears away to 
become independently functioning!  

When he awoke, Yaakov said the following: “Vayomer, Acain Yesh Hashem BeMokome VAnochi Lo Yadati”. “In 
truth, Hashem is in the place and I did not know”. 

Rav Hirsch explains that the first comment Yaakov had upon awakening was that Hashem is here, in this place. 
There was no need to go to Shomayim to look for Him, but right where Yaakov placed his head. 

Only in the next possuk does Yaakov realize the enormity of his realization, and the connection of the place to 
Shomayim, and say, Ain Ze Ci Em Bais Elokim V’ze Shaare Hashomayim! This is none other than the House of 
Hashem, and this is the gate to Shomayim”. 

Rav Hirsch points out that Yaakov Aveinu’s first thought upon awakening is that Hashem is right here with him, 
and that he did not know this before. Yaakov’s realization was that he now had to live his life in the House of 
Hashem to serve as a gateway and union of “earthly and heavenly”. 

Let’s now turn to Leah. Rav Hirsch explains the development of the names that this “less loved” wife gave to 
her sons. Leah started with the feeling of being set back, but deeply loved Yaakov, yearned for his closeness 
and appreciation, and thanked Hashem for first “seeing” her affliction – Reu’ben – and then thanked Hashem for 
“hearing” that she was hated – Shim’on. With the birth of Levi, Leah felt that she could experience full 
attachment – the main meaning of Levi - where each side feels themselves to be the debtor, the Loveh, of the 
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‘I shall relate His strength’ – ''אספרה עוזו  
We have merited that in this generation we can publicize the glory of 
Hashem and His supervision with personal stories that are dispersed 
publicly and strengthen faith in Hashem and His supervision over us. 
Even in my office they tell stories of hashgacha pratis, but one 
morning, something happened that affected all of us and I am happy to 
share it publicly and this is what happened: I am the administrator for a 
gemach that lends large sums of money. The money is lent out by 
decent individuals who have the funds and they do not need the 
money at that time and so they lend the money to the gemach. In this 
way, they are able to do chesed with their money instead of having 
their funds sit and do nothing. 
That day, my friend came to visit me at the gemach and during our 
conversation, every so often, a person would come in to repay the loan 
that he had borrowed. During our conversation he pointed out that I 
had to be careful to not take checks from a specific source since he 
knew that these checks would not be covered. 
From time to time, a man would come to the gemach asking to take 
back his loan to the gemach without two weeks advance notice since 
he needed the money for something unexpected that came up. 
I explained that I did not have this amount in the bank and I cannot 
write a check for what I did not have. However, since many people are 
expected to repay their loans today, I calculated what I had so far, and 
we hoped for the best. 
I sat and organized the money and I entered the checks that I had 
received into the computer when I noticed that three of the checks 
were from that place that my friend said were not usually covered. 
When I finished entering all the checks except for those three, chills 
went through my entire body, the amount that I had received was the 
exact amount that the man wanted to take out of the gemach. 
I immediately called him, and I was excited to show him the sum on the 
computer and I shared this with everyone in the office. We were 
excited to see the hand of Hashem and His hashgacha over us first 
hand and not a story from others!! 
From there I went to the Bais Midrash and I gathered a minyan and I 
told the story to fulfill :ך( ובתוטשיחו בכל נפלאותיו )דברי הימים א טז 

קט:ל(ים אהללנו )תהילים רב  – Speak of all His wonders (Divrei Hayamim I 
16:9) and amid the multitude I will praise (Tehillim 109:30). 

 א.צ.
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Because of his brother Yaakov - יעקב אחיו  פנימ  
There is a familiar story about a goy who heard from his 
Jewish friend amazing descriptions of the Seder night, so he 
wanted to taste the special delicacies that are served on that 
night on Jewish tables. What did he do? He dressed up as a 
Jew and he was a guest in a Jewish home. He sat there from 
the beginning of the Seder the whole time listening to the 
recitation of the Haggadah. When it came time to eat 
marror, it seemed to him that they were going to keep 
talking for a while, and not only that, but they were eating 
bitter herbs… he lost his patience, got up, and ran from there 
as fast as he could. The next day he met his Jewish friend and 
gave him an earful, ‘Why did you deceit me?’ The Jew smiled 
and said, ‘If you had just waited a little longer, they would 
have come to Shulchan Aruch and you would have enjoyed 
all the special delicacies, but you gentiles, who do not have 
patience lose out. But by the Jews it is not like this, one of 
the foundations of Judaism is that we have a little patience 
to wait and then we are happy!’ 

ואת בניו ואת בנותיו... וילך אל ארץ מפני יעקב קח עשיו את נשיו 'וי
 …Eisav took his wives, and his sons, and his daughters‘ – אחיו'
and went to a land because of his brother Yaaakov.’ Rashi 
mentions a Midrash Aggadah that explains to us what Eisav 
was running away from. ‘Because of the contract of debt of 
the decree that your offspring shall be sojourners [the 
decree of exile], which was placed on the offspring of 
Yitzchak. Eisav said, “I will get myself from here. I have no 
portion of the gift which has been given to Yitzchak, this 
land, nor of the payment of this contract, and because of the 
embarrassment of having sold his birthright.’ So, one reason 
was that he was embarrassed that he acted recklessly when 
he sold Yaakov the birthright. The second reason is that now 
he was not prepared to endure the decree that ‘your 
offspring will be sojourners’ even though he knew that 
afterwards the reward would be great. 
This is the major difference between a Jew and a goy. A goy 
wants everything right away, right now, lentil stew now is 
better for him than the birthright – that is, the kahuna in the 
Bais HaMikdash. He was ready to forego the Land of Israel so 
that he would not have to go into exile. It is not like this with 
a Jew, the Nation of Israel finds itself in exile for many long 
years, and they add brick after brick to the building of the 
house until it is completed. A Jew can forego his cravings for 
the sake of his future. Rabban Shimon bar Yochai said, 
‘HaKadosh Baruch Hu gave Israel three gifts, and all of them 
were given only through tribulations. They are: Torah, the 
Land of Israel, and the World to Come.’ 

- Tiv HaTorah - Vayishlach  
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I myself was witness to a conversation between a ba’al teshuva and 
one of his relatives who was not yet observant. The ba’al teshuva 
was trying to speak to the heart of the relative to get him to try to 
bind himself to their Father in Heaven. He faithfully guaranteed him 
that without a doubt he would find the answer to his questions 
about Judaism. He also assured him that this was the true path, and 
this was the purpose of man in this world. However, the relative 
evaded him with all sorts of reasons, however it was clear that these 
reasons were not holding him back. They were not heartfelt. When 
the ba’al teshuva realized that the relative was not telling him the 
real reason [apparently, he was embarrassed to reveal it] he clearly 
told him: ‘I know that these excuses are not holding you back from 
getting close to the truth, and I also know the real reason for this. 
Since, I only want what’s good for you, I will not stop talking to you 
about it and I will give you peace of mind. The real reason that is 
holding you back is, you are concerned that if it is proven correct, 
that Judaism is the true path, you will have to change your ways and 
you are afraid that you won’t be able to do this. Therefore, you feel 
that it is better to not pursue the truth. Therefore, I am letting you 
know that this feeling that you will not be able to be observant is 
only before you actually try it. Once you realize that this is the true 
path and your mind is set on this, then these things will no longer be 
difficult for you, and you will easily withstand them.’ 
These words were like a testimonial before me on how sound this 
advice was. Even one who was accustomed to sinning all his life, 
still, once the matter is settled in his heart, and the person knows 
what he has to do when faced with a challenge, it will help him find 
the truth and he will be what he can be, even if the wickedness was 
implanted in his heart from when he was young. 
These words are encouragement to one who fell into the snare of 
the yetzer, for even these people can withstand their tests. Were it 
not for this they would not be tested at all. With every test, even the 
most difficult test, a person can still pursue the truth. Truth can give 
a person amazing strength, but at the end of the day the person is 
able to withstand the test. This is what Chazal are referring to when 
they said (Avos 5:23) ‘according to the effort is the reward’. 
You should know that even nowadays we can utilize the advice of 
Yaakov Avinu. Even though it is not possible to fulfill them as he 
fulfilled them, still, the teaching is that we should try to minimize 
the challenge as much as possible. Similarly, it is brought down in 
the name of HaRav HaKadosh author of ‘Yesod HaAvodah’ of Slonim 
zy”a explaining the posuk (Iyov 14:4) 'מי יתן טהור מטמא לא אחד' – 
‘Who can produce purity from impurity? No one!’ The difference 
between purity and impurity is just ‘no’ one. This means, that if a 
person sees a challenge before him that is supposed to last a long 
time, and the yetzer tells him that he will not be able to withstand it, 
he should not respond to the yetzer that even so, he was 
commanded to withstand it and he is accepted it because of the 
yoke of the Kingdom of Heaven. Even though his intent is proper, 
this answer will not satisfy the yetzer. Perhaps over time he will chas 
v’shalom think that the yetzer is right. This is how he should respond 
to the yetzer: Perhaps it is too hard for me, but for one day I will say 
‘no’. I can surely last one day. At least today I will sanctify my 
Creator. This will quiet the yetzer, And so, every day he says this to 
his yetzer, and in this way he will last many days and will endure the 
test. We find that the difference between purity and impurity is just 
‘no’ one, not mountains and hills, just accept the yoke of the 
Kingdom of Heaven for just one day… 
    
 

תעשה לך מלחמותות לבתחבו  
You will do battles with trickery 

 
ך כי במקלי אשר עשית את עבדיקטנתי מכל החסדים ומכל האמת 

)לב:יא(עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות:   
I have been diminished by all the kindnesses and by all the truth 
that You have done for Your servant; for with my staff I have 
crossed this Jordan and now I have become two camps. (32:11) 
It is appropriate to understand these words of Yaakov, as he had 
just sent messengers to his brother Eisav saying,  עם לבן גרתי ותרי"ג'
 I sojourned with Lavan, yet I kept the 613‘ – מצוות שמרתי'
commandments’ (Rashi to 32:5). He saw that he was careful with 
his actions all those years that he was in the house of Lavan and 
immediately upon departing he prayed to his Creator, and he said, 
‘I have been diminished by all the kindnesses and by all the truth 
that You have done for Your servant’ and we can ask, true, 
HaKadosh Baruch Hu was very good to Yaakov, by this time he was 
able to establish eleven of the Shivtei Kah, still, why did he see this 
as a reward for all his good deeds? Was it easy to keep the 613 
mitzvos while in Lavan’s house? That wicked individual was the 
father of magic, and Yaakov was expected to remain in the 
environs of sorcery for twenty years. In addition to the permeation 
of uncleanness in this place, Yaakov was expected to toil in the 
mundane which made it difficult to concentrate on his Maker. Still, 
he overcame all the difficulties and he never lost track of his Maker 
to the point where he testified about himself, ‘I kept the 613 
commandments’, then why did he see himself as one undeserving 
of the kindnesses? 
The answer to this is hinted in the word 'במקלי' – ‘my staff’. The 
letters 'קלי' can be read as a contraction of 'קל לי' – ‘easy for me’. 
Yaakov hinted with this that he knew what to expect before he 
went down to the house of Lavan and before he was confronted by 
the challenge, he prepared himself with the way he would survive 
in this place. He was aware of the enticements of the yetzer that 
would try to distract him so that he would sin, and wat traps it was 
setting for him. He knew what was incumbent on him to do so he 
would be unharmed. The preparation helped him succeed. Even 
when the yetzer increased the challenge with all manner of 
enticements, he had the eternal answer. And so, when he sent the 
message to Eisav saying, ‘I kept 613 mitzvos’ he was trying to instill 
awe that he knew that his merit was due to remaining pure even in 
the house of Lavan and he endured all the bitter challenges. 
However, when it came to Heaven, he strengthened his humility 
and said, ‘I have been diminished’ and the reason for this was ‘for 
with my staff I have crossed this Jordan’ – while I was still on the 
other side of the Jordan River, before I went to the house of Lavan I 
already knew the challenges that were going to confront me and 
the result was I merited that it was ‘kal li’ – it was easy for me. 
Therefore, once he merited having two camps, he innocently 
thought that he had no remaining merit. 
Since the deeds of the fathers are a sign for the sons, therefore it is 
on us to learn the way that we must go on, each according to his 
status and situation, knows how his yetzer tests him and the tricks 
it uses to cause him to stumble. However, at the time of a very 
difficult challenge be strong against it, for then the mind of the 
person is already held captive and it is very difficult to straighten 
one’s thoughts. However, before the test one can align his 
thoughts and prepare to go against his yetzer. That is when he will 
realize that its arguments are baseless and only then when he is 
clear-headed can he choose the correct path to take. That is when 
he can decide what he must do, and this will help him overcome 
the challenge. Even if it is difficult, he will be able to go against the 
yetzer since he has already the correct way to go against its advice. 
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In this week’s parsha, parshas Vayishlach, it is fitting that 
we examine the strategic preparations Yaakov Avinu made in 
anticipation of his encounter with Eisav HaRasha (Bereishis 
—“וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום” :(4 ,32
and Yaakov sent malachim before him to his brother Eisav 
to the land of Seir, the field of Edom.  Rashi comments: 
Actual angels (malachim).  It behooves us to investigate why 
Yaakov employed heavenly malachim for this task, something 
he did not do at any other time.  

It also behooves us to analyze why Yaakov split his camp in 
two, as the Torah describes (ibid. 8): ויירא יעקב מאד וייצר לו ויחץ“ 

 את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, ויאמר אם יבוא

 and Yaakov—עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה”
became frightened, and it distressed him.  So, he divided 
the people with him, and the flocks, and the cattle, and 
the camels, into two camps.  And he said, “If Eisav comes 
to the one camp and attacks it, then the remaining camp 
will be a refuge.”  

The commentaries find this perplexing, seeing as Yaakov 
had prayed to Hashem (ibid. 12): ”הצילני נא מיד אחי מיד עשו“—
please rescue me from the hand of my brother, from 
the hand of Eisav.  So, what possessed him to divide up 
his people into two camps?  Seemingly, it would have been 
preferable for him to rely on Hashem and have faith that 
Eisav would be defeated without being able to attack even 
one camp.  Furthermore, why was Yaakov so sure that if Eisav 
attacked one camp that the second camp would survive and 
remain a refuge?  Perhaps Eisav would succeed in attacking 
both camps?  

An Unbelievable Insight 
from Rabeinu Chaim Vital

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing a wonderful insight from Rabbi Chaim Vital, 
zy”a, the devoted pupil of our master, the Arizal, in his sacred 
sefer Eitz HaDa’as Tov.  He explains Yaakov Avinu’s profound 
strategy of splitting up his people into two camps.  He explains 
that Yaakov foresaw via his “ruach hakodesh” that the final 
galus, the galus of Edom, would be long and difficult, more so 
than any of the previous galuyos.  He feared that his offspring 
would be exterminated during this arduous galus.  

Therefore, he cleverly divided his children, the people of 
Yisrael, into two camps, representing two galuyos.  One camp 
would represent the galus of Edom among the Christians; 
while the second camp would represent the galus of Yishmael 
among the Arabs.  Thus, if one of them intensified Yisrael’s 
hardships, they could seek refuge by escaping to the second 
galus.  This, in fact, is what occurred in the times of Rabbi 
Chaim Vital.  Here are his sacred words: 

ונתיירא  תכופות,  צרות  עליו  ובאו  לו’,  ‘ויצר  כי  לסיבת  מאד’  יעקב  “’ויירא 

זרעו,  ‘ויחץ את העם אשר אתו’ הם  ולכן  בניו ח”ו בגלות אדום הקשה,  יכלו  פן 

וחציין הלכו בגלות ישמעאל וחציין נשארו בגלות אדום, הם ענין חלום נבוכדנצר 

רגלוהי מנהין די פרזלא הם אדום, ומנהין חספא הם ישמעאל...

שמד,  עליהם  לגזור  בארצו  אשר  האחת’,  המחנה  אל  עשו  יבא  אם  ‘ויאמר 

‘והכהו’ ודאי, כנודע ענין השמדות והגירושין שבכל ארצות אדום, ‘והיה המחנה 

הנשאר’ בארצות ישמעאל ‘לפליטה’ מן השמדות, כי ישמעאל אינם רודפים אחר 

הדת רק אחר הגזל והשוחד כנודע בזמנינו זה.

Rabeinu Chaim Vital’s Incredible Revelation

Yaakov Avinu Arranged for Yisrael to Be Divided into Two Exiles--  
Galus Edom with the Christians and Galus Yishmael with the Arabs

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayishlach 5779
Translation by Dr. Baruch Fox
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ולכן לימד יעקב לזרעו, שירבו מוהר ומתן ושוחדות לכל אלו האומות, ועל 

ידי כן ינוחו מעט מן השמדות. וזהו שכתוב )בראשית לב-יד( ‘ויקח מן הבא בידו’, 

המעט  מן  זה  כל  עם  עניים,  יהיו  זמן  באותו  שישראל  פי  על  אף  כי  לומר  רצונו 

ההוא הבא בידו יתנם ‘מנחה לעשו’... ועל ידי כן יתנהג עמהם באחוה... ועל ידי 

המתנות )שם( ‘וילן שם’ במנוחה ‘בלילה ההוא’, הוא הגלות הנקראת לילה”.

Due to the recurrent hardships that he experienced, 
Yaakov feared that his descendants would be exterminated, 
chas v’shalom, during the arduous galus of Edom.  Therefore, 
he split up the people that were with him, who represented 
his descendants.  Half of them went into galus Yishmael and 
half of them remained in galus Edom.  This is consistent with 
Nevuchadnetzar’s dream depicted in Daniel (2, 34).  One of 
the creature’s legs was made of iron, representing Edom; and 
one of its legs was made of clay, representing Yishmael.  

Yaakov figured that if Eisav decreed that the Jews in his 
domain be eliminated—as did actually occur throughout 
the countries of Edom—at least the Jews remaining in the 
countries of Yishmael would remain.  For, the Arabs, the 
descendants of Yishmael, do not pursue the religion but 
merely stolen goods and bribes, as we witness in our times.   

Therefore, Yaakov sought to teach his offspring a valuable 
lesson.  They should shower all of these nations with material 
incentives and bribes.  This would encourage them to ease up 
on the persecutions and killings.  So, even if Yisrael are poor, 
nevertheless, what little they have should be used to appease 
Eisav.  As a result, he will act more brotherly toward them 
during their galus.  This briefly summarizes his remarks.  

Clearly, he is referring to all of the murderous acts 
perpetrated by the Christians throughout all the periods of 
exile.  Hundreds of thousands of innocent Jews—men, women 
and children—have been killed and massacred.  For example, 
some of our greatest scholars lived in Spain—the Rosh, the 
Rambam, the Ramban, the Rif and many more.  Ultimately, the 
evil regime ordered the awful inquisition.  All of the Jews were 
driven out of their country and those who remained were forced 
to renounce their faith and religion, G-d forbid.  Anyone who 
remained faithful to the G-d of Yisrael was murdered ruthlessly.  
In similar fashion the Cossacks murdered thousands of Polish 
Jews during the massacres of 5408-5409 (1648-9).  

Yet, HKB”H spared the Jewish populations residing in the 
eastern countries constituting the galus of Yishmael.  For 
example, the divine kabbalist, the Ramak; our master, the 

Arizal, grew up in Egypt; his pupil, Rabbi Chaim Vital, lived in 
Damascus.  Subsequently, they lived in Eretz Yisrael under the 
rule of the descendants of Yishmael.  Other examples include 
the Ohr HaChaim hakadosh and all the great Rabbis and 
scholars in Morocco.  Additionally, the Beis Yosef and all the 
preeminent scholars of his generation—the Maharam Alashkar, 
the Maharam Alshich, the Maharam Chagiz, the divine kabbalist 
Rabbi Shlomo Alkabetz, the Chareidim—they all lived in Eretz 
Yisrael during the Ottoman (Turkish) Empire.  

The same holds true for the Ben Ish Chai, who illuminated 
the world with his Torah while residing in Baghdad—which 
was originally Bavel—and all of the Sephardi scholars who 
illuminated the world with their Torah.  Similarly, in recent 
times, after the Arabs drove the Jews out of their countries, 
in addition to those inhabiting Eretz Yisrael, the Jews were 
dispersed throughout the Christian world—including the 
United States, England, France, Belgium and Canada.  Thus, 
the strategy of Yaakov Avinu became a reality.   He wisely split 
Yisrael up into two camps with the pronouncement: “If Eisav 
comes to the one camp and attacks it, then the remaining 
camp will be a refuge.”  

Two Camps Corresponding to Eisav and Yishmael

Let us elaborate further on the insight from Rabbi Chaim 
Vital based on a teaching in the Arizal’s Likutei Torah (Ki 
Teitzei).  We learn that the final galus is a combination of 
galus Edom and Galus Yishmael, which represent the two legs 
(thighs) of the body of the klipah.  In his own sacred words: 

רישא  )דניאל ב-כח( אנת הוא  נאמר  לכן  נגד הראש,  גלות בבל הוא  “והנה 

דדהבא, מדי ופרס הוא נגד הזרועות שהם שתים, יון נגד הגוף שהוא אחד, ואדום 

וישמעאל נגד הירכיים שהם שתים וארוכים”.

Now, galus Bavel corresponds to the head . . . Medea 
and Persia correspond to the arms, which are two; 
Greece corresponds to the body, which is one; and Edom 
and Yishmael correspond to the thighs, which are two 
and long. 

We can explain the intimate connection between the 
galuyos of Edom and Yishmael based on an explanation from 
the Megaleh Amukos (beginning of Vayeitzei).  After Yaakov 
absconded with the berachos sought by Eisav, the Torah says 
(Bereishis 28, 9): ”וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל“—so 
Eisav went to Yishmael and took Machalas, the daughter 
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of Yishmael (as a wife).  Why did Eisav harasha see fit to join 
forces with Yishmael specifically after Yaakov Avinu took the 
berachos from him?  

He explains, in his own inimitable way, based on a teaching in 
the Zohar hakadosh (Pinchas 246b), that Yishmael represents 
the chesed of the klipah—the impurities and refuse from the 
chesed of kedushah.  Therefore, he emerged from Avraham, 
the representative of chesed of kedushah.  Eisav, on the other 
hand, represents the gevurah of the klipah—the impurities and 
refuse of the gevurah of kedushah.  Therefore, he emerged from 
Yitzchak, the representative of gevurah of kedushah.  

Now, we also learn from the Zohar hakadosh (Vayishlach 
172b) that the midah of Yaakov Avinu is tiferes of kedushah—a 
combination of the two midos of chesed and gevurah, the 
midos of Avraham and Yitzchak respectively.  Hence, when 
Eisav saw that Yaakov managed to seize the berachos from 
him with the strength of his kedushah, he concluded that 
Yaakov’s power of kedushah was superior to his power of 
tumah; for Eisav only possessed the gevurah of the klipah, 
whereas Yaakov’s tiferes of kedushah combined both chesed 
and gevurah.  

Therefore, Eisav schemed to outmaneuver Yaakov by joining 
forces with Yishmael: “Eisav went to Yishmael and took 
Machalas, the daughter of Yishmael (as his wife).”  He figured 
that with this union he would possess the power of tiferes 
of the klipah and would be able to combat Yaakov’s tiferes of 
kedushah.  In truth, however, his scheme proved unsuccessful; 
Yaakov defeated him with his immense of kedushah.  

Thus, we have achieved a better understanding of the 
connection between galus Edom and galus Yishmael.  Eisav, 
who is Edom, went and took Machalas the daughter of 
Yishmael as his wife to join forces with Yishmael.  We can 
suggest that this is why the Torah specifically employs the 
term ”וילך“ –implying walking—in the passuk: אל עשו   “וילך 

 because Edom and Yishmael represent the two legs ;ישמעאל”
of the body of the klipah.  Hence, their union enables the kipah 
to walk and advance together.  

Let us also add what we have learned in the Gemara 
(Pesachim 87b): ,בישראל פרזונו  צדקת  דכתיב  מאי  אושעיא  רבי   “אמר 

 :Rabbi Oshaya said  צדקה עשה הקב”ה בישראל שפזרן לבין האומות.”
What is the meaning of that which is written (Shoftim 5, 
14): “They will recount the righteous deeds He performed 

for His unwalled cities in Yisrael”?  HKB”H performed a 
charitable act on behalf of Yisrael by dispersing them 
among the nations.    Rashi explains: They were not able to 
annihilate them all together.  The reason the other nations 
cannot unite to exterminate Yisrael, chas v’shalom, is because 
of Hashem’s chesed.  He creates enmity and division among 
our enemies, as we have learned in the Mishnah (Sanhedrin 
71b): ”לעולם והנאה  להן  הנאה  לרשעים   dispersal for the—“פיזור 
wicked is beneficial to them and beneficial to the world.  
Rashi explains that because they are separate from each 
other, they cannot conspire together and assist each other 
in perpetrating evil.  

Now, this explains Rabbi Chaim Vital’s insight very nicely.  
By splitting his people into two camps, his tefilah effectively 
split Yisrael into two galuyos—galus Edom and galus Yishmael.  
Furthermore, he effectively created a schism between them, 
so that they could not join forces and conspire against 
Yisrael.   This is the implication of Yaakov’s pronouncement: 
והכהו” יבוא עשו אל המחנה האחת   if those in galus Edom are—“אם 
overwhelmed; ”לפליטה הנשאר  המחנה   there is refuge—“והיה 
among those remaining in galus Yishmael.  

Yaakov Avinu Sent the Two Malachim  
that Escort a Man Home on Shabbas Night

Continuing onward on this enlightening path, we will 
now explain Yaakov Avinu’s rationale for sending two actual 
malachim to his brother Eisav.  We will refer to a chiddush 
presented by the great Rabbi Meir Horowitz of Dzhikov, zy”a, 
in Imrei Noam (15).  He teaches us that the malachim that 
Yaakov sent to subdue Eisav HaRasha are the two malachim 
that escort a Jew back to his home on every Friday night.  As 
we have learned in the Gemara (Shabbas 119b): 

“שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב 

ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב 

אומר, יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו”.

Two guardian angels accompany a man from the Beis 
Kenesses to his home on Erev Shabbas; one is good and 
one is bad.  When he arrives at his home and finds a lit 
candle, a set table and his bed made, the good malach 
says, “May it be His will that it should be the same for 
another Shabbas.”  To which the bad malach is compelled 
to answer, “Amen.” 
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Based on this notion, he interprets Yaakov’s remark to Eisav 
(Bereishis 32, 5): ”עם לבן גרתי“—I have dwelled with Lavan.  
Rashi comments: The gematria of ״גרתי״ is six hundred and 
thirteen (“taryag”).  In other words, “I dwelled with Lavan 
HaRasha, yet I observed the taryag mitzvos and did not 
learn from his evil deeds.”  On the surface, Rashi’s comment 
is difficult to understand.  How could Yaakov have observed 
all of the “taryag” mitzvos?  After all, there are mitzvos, for 
instance, that can only be performed in Eretz Yisrael.  Yet, 
based on what has been said, we can provide an answer based 
on the teaching in the Midrash (S.R. 25, 12): שהשבת שקולה כנגד“ 

 Shabbas observance is equivalent to all of the—כל המצוות”
mitzvos.  So, by claiming that he observed the Shabbas, it was 
as if he had observed all of the “taryag” mitzvos.  

Thus, he finds a fantastic allusion in Rashi’s comment that 
Yaakov sent: Actual malachim--”מלאכים ממש”.  Recall that the 
Gemara cited above states that the two malachim bless him if 
he comes home on Friday night and finds: נר דלוק ושלחן ערוך“ 

 ,ממ”ש This is alluded to by Rashi’s use of the word  .ומיטתו מוצעת”
which is an abbreviation for מ’נורה מ’יטה ש’לחן—the three items 
the Gemara mentions that illustrate Shabbas observance in 
his home.  

Eisav’s Guardian Angel Is the Bad Malach  
that Must Answer Amen

Let us embellish his idea even further.  He taught us that the 
malachim Yaakov chose to send to Eisav are the two malachim 
that escort a person home from the Beis Kenesses on Shabbas 
eve.   Now, we have learned in the Gemara (Shabbas 118a) that 
Shabbas is Yaakov’s heritage: נחלה לו  נותנין  השבת  את  המענג   “כל 

 בלי מצרים, שנאמר אז תתענג על ה’ והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת

אביך”  whoever delights in the Shabbas is rewarded—יעקב 
with a portion without boundaries, as it states (Yeshayah 
58, 14): “Then you will delight in Hashem and I will mount 
you astride the heights of the world; I will provide you the 
heritage of your forefather Yaakov.”  Additionally, the Mateh 
Moshe proposes a tremendous chiddush: The bad malach that 
accompanies the good malach is none other than the yetzer 
hara—Eisav’s guardian angel.  

Thus, we learn that in the merit of proper Shabbas-
observance, Eisav’s guardian angel is compelled to also 
answer amen to the good malach’s berachah against its will.  

We can suggest that this is alluded to by the name יעק”ב, whose 
gematria equals two times מלא”ך.  This indicates that in the 
merit of Shabbas—Yaakov’s heritage—both the good malach 
and the bad malach bless a Jew.  This explains why Yaakov 
sent the two malachim that escorted him on every Shabbas 
eve to Eisav.  Just as Eisav’s guardian angel was transformed 
into a good malach, it would now have a positive influence on 
Eisav and transform him from a foe into a friend.  

Now, during the ensuing six weekdays, Eisav’s guardian 
angel reverted to its former self as a bad malach opposing 
Yisrael.  Therefore, when it encountered Yaakov Avinu on his 
way to meet Eisav, it appeared once again as Yaakov’s enemy 
and fought with him, as it is written (Bereishis 32, 25): ויאבק“ 

 and a man wrestled with him.  Ultimately, Yaakov—איש עמו”
defeated the malach in the merit of Shabbas Kodesh—Yaakov’s 
heritage.  He coerced it to answer amen and acquiesce to his 
demand (ibid. 27): ”לא אשלחך כי אם ברכתני“—I will only release 
you if you bless me.  Rashi explains that Yaakov insisted 
that it admit that the berachos were rightfully his.  Indeed, 
that is what happened, as it is written: ”שם אותו   and—“ויברך 
he blessed him there.  Once again, the bad malach was 
compelled to answer, “Amen.”  

The Kedushah of Shabbas Stands between  
the Klipah of Eisav and the Klipah of Yishmael

As it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, I was struck by a fascinating idea.  Rabbi 
Chaim Vital taught us that Yaakov Avinu split Yisrael up 
into two camps, so that the last galus would be split into 
two galuyos—galus Edom and galus Yishmael.  We also 
learned that Yaakov sent as his emissaries to Eisav the two 
malachim that escort a Jew home from the Beis Kenesses on 
the eve of Shabbas Kodesh.  Now, let us introduce what the 
Bnei Yissaschar writes (Shabbasos 1, 10) apropos Chazal’s 
statement (Shabbas 118b): לא ראשונה  שבת  ישראל  שמרו   “אלמלי 

 שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, וכתיב

עמלק” ויבא   If the people of Yisrael had only kept—בתריה 
the first Shabbas, no nation or people would have ever 
ruled over them, as it says:  “It happened on the seventh 
day that some of the people went out to gather,” and it 
is written after that:  “And Amalek came.”  It is essential 
to understand the connection between the observance of 
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the first Shabbas and the reign of the nations of the world  
over Yisrael.  

The Bnei Yissaschar provides an explanation based on 
a wonderful introduction from the Megaleh Amukos (Lech 
Lecha) related to what HKB”H showed Avraham during the 
Bris bein HaBetarim (Bereishis 15, 10):  ויקח לו את כל אלה ויבתר“ 

 he took all of these to Him, and he split them—אותם בתוך”
in the center.  It is known that there are seventy guardian 
angels above, split into two groups—thirty-five on the left 
side of kedushah led by סמא”ל—the guardian angel of Eisav—
and, opposite them, thirty-five on the right side of kedushah, 
led by רה”ב—the guardian angel of Yishmael. 

Thus, we have seventy guardian angels, אל”ה, opposite 
 thirty-five nations on ,ל”ה In other words, we have  .אל”ה
the right with their leader, their ’א, opposite ל”ה, thirty-five 
nations on the left with their leader, their ’א. In fact, the holy 
people of Yisrael stand in the middle, between the two groups 
of אל”ה .  This is the allusion in the passuk cited above: ויקח“ 

 comprised of the ,אל”ה   he took the two sets of—לו את כל אלה”
seventy nations and their heads-- ”בתוך אותם   he split—“ויבתר 
them in two halves and placed Yisrael between them. This 
is also alluded to in the passuk (Tehillim 20, 28): ברכב  “אלה 

 the passuk refers to the two corresponding sets—ואלה בסוסים”
of אל”ה representing the seventy nations; ה’ אלקינו  ״ואנחנו בשם 

  .refers to Yisrael—נזכיר״

The Megaleh Amukos adds an amazing insight. This 
division between the nations explains why the holy nation of 
Yisrael’s day of rest is Shabbas Kodesh. In clear contrast, the 
Moslems, the descendants of Yishmael, celebrate their holy 
day on Friday, to the right of Shabbas Kodesh; whereas, the 
holy day of the Christians, the descendants of Eisav, is Sunday, 
to the left of Shabbas Kodesh.  Once again, Yisrael occupy 
the central position, having been allotted Shabbas Kodesh 
to sanctify and cherish.  This then is the implication of the 
passuk (Vayikra 22, 32):  ”ונקדשתי בתוך בני ישראל“—and I shall 
be sanctified among Bnei Yisrael.  The passuk specifically 
employs the term ”בתוך“, alluding to the fact that Bnei Yisrael 
stand in between Eisav and Yishmael.  This concludes his 
amazing insight.

Based on this understanding, the Bnei Yissaschar asserts 
that the sanctity of Shabbas, located in between these other 
nations’ holy days, nullifies the Klipos of Yishmael and Eisav—

positioned to the right and the left of the realm of kedushah, 
in charge of the seventy nations. This then is the meaning of 
Chazal’s statement: “If the people of Yisrael had only kept 
the first Shabbas, no nation or people would have ever 
ruled over them.”  Had they kept the very first Shabbas, 
they would have nullified the negative forces of Eisav and 
Yishmael, positioned to the left and right of Shabbas Kodesh, 
and thereby nullified the roots of all the seventy nations.  As a 
result, no nation would have ever been able to rule over them.  
This concludes his remarks.  

Shabbas Kodesh Separates  
the Klipos of Yishmael and Eisav

Let us propose an explanation for the phenomenon that 
Shabbas stands in the middle between Yishmael and Eisav. 
Shabbas Kodesh acts like an iron curtain separating the 
legions of Yishmael and Eisav and preventing them from 
joining forces. This is consistent with what we learned in the 
Mishnah above:  ”פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם“—dispersal 
for the wicked is beneficial to them and beneficial to 
the world.  By separating the forces of evil, the powers of 
kedushah of Yaakov, whose midah is “tiferes,” triumph over 
them and the entire world benefits.  

Now, come and see how this enlightens us with regards 
to the message of Yisrael’s sweet psalmist in the following 
mizmor (Tehillim 92):  ”השבת ליום  שיר   which focuses--“מזמור 
entirely on praise for the kedushah of the Shabbas day.  He 
states (ibid. 10):  כל יתפרדו  יאבדו  אויביך  הנה  כי  ה’  אויביך  הנה   “כי 

און”  We can deduce from the repetition of the phrase  .פועלי 
אויביך” הנה   for behold Your enemies-- that David—“כי 
HaMelech is teaching us an important lesson concerning the 
power of Shabbas and its ability to separate the two groups 
of Hashem’s enemies—the thirty-five on the right under the 
klipah of Yishmael and the thirty-five on the left under the 
klipah of Eisav.  Thus, he says:   ”’כי הנה אויביך ה“ - “For behold 
Your enemies, Hashem”--referring to the thirty-five nations 
on the right side led by Yishmael; also the numerical values of 
the first letters of the words כ’י ה’נה א’ויביך י’י total thirty-five, the 
number of forces led by Yishmael.  Then he adds:  כי הנה אויביך“ 

 for behold Your enemies shall perish, referring to--יאבדו”
the thirty-five nations on the left side led by Eisav; once again 
the first letters of this phrase total thirty-five, the number of 
forces led by Eisav.  Concerning both of these evil forces, he 
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states:  ”יתפרדו כל פועלי און“--all evil-doers shall be dispersed-
-due to the power of Shabbas standing between them, they 
will be separated and be eliminated. 

It is with great pleasure that we can apply this concept 
to achieve a better understanding of the mitzvah of “tosefet 
Shabbas”—prolonging the Shabbas by adding to it at its onset 
and its conclusion.  This “tosefet” helps us negate and subdue 
the Klipos of Eisav and Yishmael—the leaders and roots of 
the seventy nations of the world.  By extending the kedushah 
of Shabbas at its onset on Friday—the holy day of the 
descendants of Yishmael—we effectively negate and subdue 
the klipah of Yishmael; whereas by extending the kedushah 
of Shabbas at its conclusion into Sunday—the holy day of the 
descendants of Eisav—we effectively negate and subdue the 
klipah of Eisav.  

Hence, it is no mystery and not a far stretch to comprehend 
how Yaakov overcame these two Klipos.  Yes, indeed: וילך עשו“ 

ישמעאל”  Eisav joined forces with Yishmael, uniting the—אל 
forces of chesed and gevurah of the klipah, because he wanted 
to compete with Yaakov’s tiferes of kedushah.  Nevertheless, 
Yaakov defeated them with the power of the kedushah of 
Shabbas—Yaakov’s heritage.  As we’ve learned, the kedushah 

of Shabbas negates the Klipos of Yishmael and Eisav, which 
surround it.  

This enlightens us with regards to the Imrei Noam’s 
contention that: ”מלאכים יעקב   refers to the two—“וישלח 
malachim that escort a Jew home on Friday night.  As we’ve 
learned, Yaakov strategically split the final galus into two 
camps, so that Yisrael would be dispersed both in the galus 
of Edom and the galus of Yishmael.  If these two evil entities 
were to unite and join forces, there exists the danger that 
they would annihilate Yisrael, chas v’shalom.  

Therefore, Yaakov Avinu cleverly sent Eisav malachim 
that were generated from the observance of Shabbas.  He 
intended to invoke the kedushah of Shabbas to separate the 
two Klipos of galus Edom and galus Yishmael, in keeping 
with the notion of: ”און פועלי  כל   all evil-doers—“יתפרדו 
shall be dispersed.  As a result of Yisrael being split up 
and dispersed in these two galuyos, those two Klipos are 
prevented from uniting.  In this merit, יבוא עשו אל המחנה  “אם 

 ,even if we are attacked—האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה”
a refuge still remains, until we merit the complete geulah—
swiftly, in our times!  Amen.  

Sponsored and Printed by: www.ramapost.com
לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS VAYISHLACH 
RAV BRAZIL PARSHAS VAYISHLACH תשע"ט 

YAAKOV THE SOLE HANDLER OF EXCESS 
When Yaakov was sending to Eisav his gift of 580 animals to appease him, the passuk tells us 
 that he took from which came in his hand. The description ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
of מן הבא בידו is a little cryptic. Rashi brings the Chazal that the gift of Yaakov included also 
gems that one ties in a purse and carries it in his hands to which the Baal Haturim adds מנחה 
is gematriah אבנים. Another interpretation is that this gift of Yaakov only contained items 
from which Maaser has already been separated. Let us present a new interpretation to the 
meaning of these words by which we will be able to define clearly the different roles of Yaakov 
and Eisav. 
Chazal tell us that even in the womb Eisav and Yaakov had split ideologies. Eisav pursued this 
world and Yaakov the next. They made a deal between themselves that Eisav would inherit 
this world and that Yaakov would have the next world. This deal brings us to a big dilemma of 
how then, can Am Yisrael partake from this world and yet it should still not be considered 
stealing from Eisav's portion? One answer that's given is based on the Halacha that if one 
buys a house in the middle of the field but not the land surrounding it, and he did not stipulate 
that he is buying the path leading to the house's entrance, the sale automatically includes the 
pathway to the house. For it is understood that no one would make such a purchase without 
the ability to enter his house by walking to it. So too, when Yaakov chose the World to Come, 
automatically with it came the pathway in order to enter Olam Habah and that pathway is 
Olam Hazeh. 
However, this explanation tells us that Am Yisrael can only partake from this world the 
necessities required to arrive at the next world. Anything more than the minimum would be 
considered excess and would border on stealing from Eisav. But if one acquires a greater 
amount than the minimum, it still can be deemed not stealing from Eisav as long as they are 
used for mitzvos and to enhance avodas Hashem. As the Shulchan Aruch Orach Chaim writes 
in Siman 231. בכל דרכיך דעהו in all your ways know Hashem. Ways can be referring to Olam 
Hazeh as it is called the derech to Olam Habah. Having a nice house in which chesed is done, 
and that the family will have then elevated spirits causing simchas hachayim to permeate, 
also enhances service to Hashem "on the way" to eternity. 
 Now we can understand a deeper meaning in when Yaakov exited from the womb he was 
holding on to the עקב the heel of Eisav. For even though Eisav had already acquired Olam 
Hazeh and Yaakov is now entering his territory, nevertheless Yaakov was holding on the heel 
of Eisav which means he is allowed to partake minimally from this world because it is the 
pathway to attain his portion which is the Next World. That is why the gematriah of עקב is 
the same number of words found in the Aseres Hadibros. The message is clear; Yes a Yid can 
partake from this world but it must be together with the condition that it relates to the  

Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
upholding of the Torah and Avodas Hashem. Otherwise we bring on the anger of Eisav upon 
ourselves. 
Before Yaakov's encounter with Eisav, he realized that Eisav will be antagonistic towards him. 
For during his twenty year stay by Lavan he amassed a massive fortune of materialistic 
possessions. How is that allowed when any extras of life sustaining materials belong to his 
own portion? And if Yaakov's wealth was derived from the berachos he received from 
Yitzchak, then again he would be angry at him for stealing his berachos. 
Because of this fear Yaakov carefully and exactingly sent him a mincha, a gift, a count of 580 
animals hoping it would send to Eisav a message of appeasement. Yaakov hoped to reveal to 
his brother that all his possessions are not extras at all but are to be used to serve Hashem. 
The Zohar Hakodesh writes that Yaakov had 600,000 sheep acquired during his stay by Lavan 
which corresponded to the 600,000 men over twenty who left Mitzrayim and who were in 
the bodies of all the sheep. As you remember, the sheep that became owned by Yaakov 
happened only because Yaakov made staffs and peeled them to look like the skins of the 
particular sheep that would entitle his ownership of them and not Lavan's.  The Zohar 
comments on those staffs and says they were Yaakov's spiritual tefillin. Although we don't 
even begin to fathom the depth of this Kabbalistic interpretation, however it does tell us that 
the bountiful flock that Yaakov acquired was from the spiritual source of  תפילין. Once  again 
we find the service of Hashem together with Yaakov's wealth.  
The Ohr Chaim Hakadosh writes that the count of all the animals in the mincha gift were 580. 
It is interesting to note that תפילין is also the same gematriah. Yaakov was sending to Eisav 
the knowledge that his entire flock of animals are from holiness and they are going to be used 
for holiness thereby making them part of the path to the Next World and are not deemed 
excess luxury or pleasure. 
This theme is throughout the same message that Yaakov tells the messengers with whom he 
sent the Mincha gift, to relate to Eisav. עם לבן גרתי I lived with Lavan ויהי לי שור וחמור. What 
is the juxtaposition of these two pessukim? Rashi brings the Chazal that the letters of גרתי 
also spell  תריג which is gematriah 613 corresponding to all the mitzvos. What would Lavan 
care whether Yaakov kept all the mitzvos or not? The answer is that this information was 
relevant to Eisav to know that all his material wealth has to do with the 613 mitzvos and they 
are solely to be used to service Hashem and are not extras. That is the connection to the next 
passuk says ויהי לי שור וחמור to convey that all these possessions that I have are only to be 
utilized for the תריג mitzvos. 
The meforshim explain that even the Mincha gift Yaakov sent to Eisav was also connected to 
a mitzvah in the Torah, that of sending the goat, the שעיר, used during the avodah of Yom 
Kippur, to Azazeil to be thrown off the mountain. An allusion to this is brought by the Ohr 
Hachaim which says that שעיר which also refers to Eisav, is gematriah 580. The amount of 
animals sent to Eisav paralleled the  שעיר of Yom Kippur which in the deeper sense as  
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explained by the seforim, is a gift to Eisav and his malach in order that they will not come to 
prosecute us on this day of Yom Kippur. 
Eisav is alluded to in the word שעיר because it means hair שיער and he was born described as 
 finished. However, the spelling עשו  like a cloak of hair and was therefore named כאדרת שער
of שער in the passuk is spelled without the letter yud? According to our understanding in this 
mamar, we can answer that שער is a product of the body which is extra and excess and 
therefore it is to be cut. Eisav with his excessive hair represents this world which the physical 
needs of man are found in excess. Yaakov has a part of that world but only a small fraction 
like the heel of the human body. That is why שעיר which represents Eisav and this world, 
contain the letter yud which is the first letter of the name of יעקב. It is Yaakov who lives and 
is attached to both worlds, the world of יעקב and the world of שעיר. Yaakov lives the life of 
 the entire week. Shabbos is the day when one can derive pleasure from excess for יום השבת 
the mitzvah of the day is עונג שבת. This duel avodah of Yaakov is hinted in the gematriah  יום
  .יעקב שעיר which equals השבת
The hand of Yaakov holding Esav's heel when they both depart from their mother's womb, is 
Yaakov's announcement to the world that it can and will, become an integral part of his 
avodas Hashem. וידו אוחזת בעקב עשו the word ידו his hand, also spells יוד, the letter. It is as if 
the Torah hints to this concept that Yaakov's letter yud at the beginning of his name, will take 
part in Eisav's world of שעיר the world of excess. This is alluded to in the passuk  קול דודי הנה
 זה Behold the voice of my beloved, this is coming. There are two worlds, one called .זה בא 
and the other called עולם הזה עולם הבא ,בא. Shlomo Hamelech says that behold he can hear 
the voice of his beloved coming from this world and the coming world. It is the Yid who is 
attached simultaneously to both worlds. But Yaakov is essentially the letter Yud which Chazal 
tell us represents Olam Habah. Olam Hazeh is only a means and pathway to reach that 
destination.  
Now we can revisit the passuk that tells us that ויקח מן הבא בידו that the gift from Eisav was 
from what he took in his hand. This that the passuk describes מן הבא בידו is referring to his 
hand holding on to the heel of Eisav. Everything that Yaakov possessed connected to the 
Torah and Am Yisrael. The עקב heel of Eisav which symbolizes the minimum partaking of Olam 
Hazeh, corresponded to the Aseres Hadibros as we mentioned above. Yaakov would not 
benefit from this world without this exclusive purpose in mind. This also fits with Rashi's 
interpretation that מן הבא בידו means stones for jewelry. Yaakov was relating to Eisav that all 
material possessions that he owned were likened to jewelry for the purpose to enhance, 
embellish and beautify the Torah and avodas Hashem. This was the appeasement message 
that Yaakov sent to Eisav. To achieve this purpose, Yaakov had to send מלאכים ממש as Rashi 
writes at the beginning of the parsha. The subliminal messages that were in this gift, and their 
profundity, only malachim would be able to realize and convey them, especially to an Eisav.  
Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

would like to share a thought which I haven’t seen in writing, but it seems to me 
to be obvious and worthwhile. After his sons killed all the people of Shechem, 
Yaakov instructed them to check through their belongings to see if they had 

any idols. Didn’t the sons check before they took everything from Shechem?
 
I think that people need to constantly take inventory of their lives, even if it seems as 
if nothing has changed since the last time they took inventory. Without being aware 
of it, people’s lives accumulate “junk”. It may be physical, emotional, or scheduling 
junk. Therefore, people should check throughout their lives to see what’s needed, 
what’s not needed, and what’s harmful.
 
In addition, after people mature and grow, they see that what they thought was not 
junk is really junk. What was acceptable at the age of 12 may not be acceptable at 
the age of 20.
 
The Posuk says that they found objects that they had to bury. This should teach 
people that although they may have done a thorough check, it is not as good as 

doing two checks.

My message is that with every life change, such as transitioning from elementary 
to high school, high school to post high school, changing jobs or careers, requires 
people to go through their personal inventory. This includes many things, such as 
friends, schedules, financial priorities, and more. Even without life changes, it is a 
good idea to take inventory a few times a year. Doing this will help people “catch” 
problems before they become serious, and allow them to avoid regretting years of 
mistakes.

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place on Motzei Shabbos, 
December 1st, in Ateres Charna, in Spring Valley, N.Y.  I’m asking my 
readers to support Areivim and our honorees: Mr. and Mrs. Tzvi Brown, 
Rabbi and Mrs. Yosef Leibovitch, and Mr. and Mrs. David Namtalov. The 
Guest Speaker will be Dr. David Pelcovitz.  By doing this, you’ll help 
Areivim continue making healthy people, one person at a time.  Please 
call 845-371-2760 or email info@areivim.com for more information.

I

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

he nature of people is to think in terms of the extreme. Many people 
will either downplay a potential problem or leap to severe conclusions, 
without any basis. It’s difficult to know how serious a negative behavior 
is when it isn’t being manifested. This makes it difficult to know how to 

respond.
 
Let’s begin with a common example. A child is on the computer for hours at a 
time. Is this a sign of an addictive personality, an anti-social tendency, or is he 
just bored? These three possibilities require very different forms of intervention. 
What will help one may actually intensify another. This 
same challenge will apply to extreme internet usage, 
and use of alcohol or other substances.
 
In this article, I will describe ways to categorize 
behaviors, and then suggest responses which will help 
parents, spouses, and concerned individuals, approach 
excessive behaviors conservatively and, therefore, 
effectively. Anyone working with teenagers 
must remember that the first rule of helping 
teenagers is to ensure that we don’t damage them.
 
1) It is important to know the extent of the behavior. People are very 
quick to call a casual smoker (of cigarettes or something else) an addict. People 
may consider someone who is on the internet whenever they have free time 
(but only after completing all their responsibilities) an addict. While smoking and 
internet usage aren’t healthy behaviors, and without intervention, both can lead 
to addiction, there should be a difference in approach based on the extent of the 
behavior. Someone who demonstrates negative behavior only in social settings, 
and/or is infrequently “at-risk”, should be recognized as such. The casual user can 

frequently understand why it’s not good for him/her, and their behavior can still 
be corrected in a “soft” manner. This should be the first step, before taking more 
drastic measures.
 
In addition to the realization that there should be different approaches based 
on the extent of a person’s usage, assuming a diagnosis that is more severe than 
it should be (e.g. an addictive personality versus sheer boredom, or anger at 
adults), may cause those trying to help to think badly of the person being helped. 
Even when people believe that they’re not “showing” critical thoughts when they 

speak to those of whom they really are critical, it will 
negatively impact the relationship. This, in turn, will 
make it more difficult, if even still possible, to help the 
person improve. Without a relationship, people 
can’t be partners in the solution.
 
As important as it is not to jump to rash conclusions, 
it is also important not to downplay negative behavior 
when it begins. What initially may seem to be 
nothing more severe than a bad habit, and even 

something that seems harmless, can become an addiction. Therefore, it 
is important to accurately assess behaviors, and respond fast enough to prevent 
the behavior from going to the next stage, such as from a bad habit to something 
serious enough to become a “diagnosis“.
 
2) Many behaviors done with the intensity of an addiction may be 
nothing more than boredom or something trivial. The response to a boy 
who is on the computer for 7 hours a day (unless there is no school that day, in 
which case he may be on for even longer), should not be one that involves the 
computer. Instead, it should focus on something that may intrigue him, whether 

How to Determine If Negative Behaviors Are Serious

T

“Anyone working with teenagers 

must remember that the first rule of 

helping teenagers is to ensure that we 

don’t damage them.”
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the motivation is money, or an interest in a job. He may be on the computer 
because he has nothing better to do.
 
Suggesting boredom as a cause for what looks like an addiction may seem to 
simplify something which may be much more serious. However, I always suggest 
that people begin with the simplest explanation before considering more complex, 
and life altering, explanations. While the simplest solution may not always work, 
any failure, if quickly acknowledged, will generally not cause any damage because 
his life will stay in status quo after rejecting the money (or job) offer. The method 
of presentation is very important, in order to ensure that when he goes back to 
his computer, he is unaware that someone tried to “mix into his life”. Anyone in 
need of ideas can gladly call me to brainstorm an effective approach.
 
In addition, beginning with the simplest approach is part of the process of analyzing 
the root of the problem. This will help those trying to help, and may even help the 
person trying to help him/herself. The process of eliminating simpler causes will 
“prove” to both of them that this is more serious than a bad habit, or boredom.
 
For example, a child who is on the computer an entire summer will definitely 
claim that this behavior is harmless, and that may be true. The process of allowing 
him/her, a former honor student, to fail, because s/he was on the computer, is an 
important part of the process. Such challenges aren’t reserved only for teenagers. 
A wife may begin ordering take-out suppers, despite having once had a passion 
for cooking, in order to spend more time on the internet. Allowing the process to 
work will bring clarity as to the cause, and may confirm the need for more serious 
intervention, such as therapy and/or medicine.
 
3) It is very important to ask for advice from people who are experts in 
that specific field and, while this may be more difficult than it sounds, 
to follow their advice. As I often mention, any complex challenge requires a 
team, with an accepted leader. I recently wrote an article about making sure the 
“expert” in the field is real, and not just someone who has “seen this so many 

times that I know more about it than most professionals”. Choose your team, 
and its leader, wisely.
 
4) If the person’s behavior has been confirmed as addiction, it must 
be determined whether it is an addictive behavior, or an addictive 
personality. There are distinct ways to respond to each of them. Addictive 
behavior is responded to with mentoring, patience and, perhaps, a therapist. An 
addictive personality requires much more intervention and may even last for the 
remainder of his/her life.
.
If it is clear that the person has an addictive personality, people should avoid 
focusing exclusively on the behavior, and focus on the way the person thinks. I 
have seen several people “cured” from their addictive behaviors, only to adopt 
other behaviors, just as, or more, damaging. Some people don’t adopt other 
negative habits, but they become manipulative, controlling, and require stimuli, 
which cause them to take unacceptable and costly financial and relationship risks.
 
5) Whether or not a person has an addictive personality, people trying 
to help must be careful never to create a void in their lives. Removing 
what kept them busy (their addictions) will remove something which was 
emotionally, and/or physically, necessary to them. Before taking that away, they 
must have something to replace it with. The replacement must be something that 
they will appreciate, and not something that other people believe “should” be 
appreciated.
 
 
6) Finally, people must remember that whether or not a person has an 
addictive personality, there is still a “real” problem. They should treat the 
person with sensitivity and compassion, and realize that what is easy for some 
people, may be very difficult, and even impossible, at this stage. People should 
always remember that in real life, people’s issues are generally more 
complex than when they read about them in textbooks.

he amazing aspect of Yaakov’s preparation to meet his brother Esav, was his 

calm and calculated approach. He was well aware that his brother intended 

to do him harm, but rather than lose control, Yaakov came up with a plan. His 

every move was coordinated in a methodical manner, which eventually led to 

a peaceful and successful reunion. 

     In the year 1812, when the French Emperor Napoleon invaded Russia, the Baal 

HaTanya, R’ Shneur Zalman of Liadi ZT”L sent a secret missive to one of his loyal 

chassidim, Reb Moshe Meisels. Reb Moshe had been an antagonist to the chassidic 

movement in his youth, but eventually he was drawn to the teachings of the Baal 

HaTanya, rising to become one of his choicest disciples. In the letter, the Rebbe 

informed his trusted chasid that at all costs, it was important for the spiritual well-

being of the Jews of Russia, that Czar Alexander win the war against Napoleon.

    When Napoleon’s armies reached the gates of Vilna, Reb Moshe found himself in the 

occupied zone. He was an educated man and became friendly with the French officers 

who were impressed with his wide knowledge of languages and general education. 

When an interpreter was needed to question captured soldiers and officers, or to 

issue public notices and proclamations, Reb Moshe was much in demand to help carry 

out these tasks. It did not take long before Reb Moshe enjoyed the fullest confidence 

of the French general staff. 

    In this way, Reb Moshe served as a “double-spy” - learning important military 

secrets from the French, and transmitting information through his Jewish contacts, to 

the Russian generals on the battlefront. 

    Once, when Reb Moshe happened to be in the French general’s headquarters, 

the generals were making plans about their next attack. Huge maps were spread out 

on the table, and the generals debated heatedly about the various possibilities of 

distributing their military forces on the battlefront in order to hand the Russians an 

unexpected blow. 

    Reb Moshe pretended not to hear or see what was going on, and the generals paid 

him no mind. 

    Suddenly, the door burst open and in strode Napoleon himself. The generals sprang to 

their feet and stood at attention. With one glance, Napoleon took in the whole scene. 

“What is this stranger doing here?” he demanded, pointing to Reb Moshe. Without 

waiting for a reply, Napoleon, a notorious paranoid, rushed up to him, exclaiming, “You 

are a spy!” He pressed his hand to Reb Moshe’s chest to feel if his heart was beating 

rapidly at having been exposed as a spy. 

    But Reb Moshe’s heart was not pounding and his face did not pale, as he calmly 

replied in perfect French, “Your Majesty, your generals appointed me to be their 

interpreter, and I await their orders.” His cool manner and calm voice completely 

disarmed Napoleon, and his suspicions were dispelled. Reb Moshe was saved from 

certain death. 

    When Reb Moshe related the episode of his encounter with Napoleon to R’ Isaac 

of Homel ZT”L, he declared that it was the “Alef-Bais” of Chassidus that saved his life 

at that particular moment. He explained: “A Jew is required to use his natural abilities 

for the service of Hashem. One of these abilities is that the brain rules the heart. In 

other words, according to the nature which Hashem created in man, reason is basically 

stronger than feeling; a person has the power to control his emotions. However, it is 

not enough for a man to know this; he must persistently train himself to exercise this 

power in his daily life and conduct, until it becomes a natural habit with him.

    “Thus I have schooled myself to achieve absolute self-control, so that I allow my mind 

rule my heart. And where it is important for the heart to express its feelings, my mind 

must make sure that my feelings do not get out of control. And so I trained myself to 

control my feelings, not to get too excited or lose control under any circumstances, 

and not to be overwhelmed by anyone or anybody. It was this ‘Alef’ of chassidus that 

saved my life!”

T
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Parshas VaYishlach 

Finding and Find-Tuning Truth in Your Name 

As a composer, I have always found it fascinating that, in the early 1900s, piano tuners 
agreed, after many years of having different tuning standards, to tune all pianos from the A 
note above the middle C note, and set the vibration of that A note at 440 cycles per second. 
Why?  

Because 440 plus 1, the collel, equals 441, the value of the Hebrew word emes, truth. Even 
a piano - it is actually called pianoforte, meaning “soft and hard” - teaches us about the 
briah. The only way to be “in tune” with anything else is when one note is considered the 
starting point, and it has to be considered “in tune” before the others can be tuned from it. 

How should a Jew “tune” his life? We must tune from emes.  

The Torah tells us to distance ourselves from sheker. It makes sense, then, that the 
difference in value between the word emes, 441, and the word sheker (falsehood), 600, is 
159, which is the value of the word koton, meaning small.  

The lesson is that there is a small distance between truth and falsity. Two does not equal 
2.01. Yaakov Avinu felt diminished. “Katonti,” he said. Fighting sheker with emes can 
always makes one feel koton, small.  

Let’s try to understand Yaakov’s battle with the angel of Eisav in a different way - and try to 
appreciate its connection to Chanukah. 

After they wrestled all night - and the malach dislocated his thighbone - Yaakov did not let 
the malach go. This was despite the malach’s need to sing praises to Hashem at dawn, until 
the malach blessed Yaakov. The Torah states the following: “Yaakov was left alone, and a 
man wrestled with him until the break of dawn. When he perceived that he could not 
overcome him, he struck (vayigah) the socket of his hip (kaf yerechu).” 

Vayigah, meaning “he struck,” has the same gematriah as Chanukah, 89. Kaf yerechu, 
meaning “the socket of his hip,” has the same gematriah as Purim, 336. Rav Elchonon 
Wasserman zt”l wrote a famous piece in which he describes how physical threats are fought 
with spiritual weapons (Purim) and spiritual threats are fought with physical responses 
(Chanukah). We see both battles hinted at in this fight with the malach of Eisav. 

The malach asked, “What is your name?” Yaakov answered him, “Yaakov.” The malach said 
the following: “No longer will it be said that your name is Yaakov, but Yisroel, for you have 
fought with the Divine and with man and have overcome.” Yaakov asked, “Tell me, if you  
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please, what is your name?” The malach said, “Why is it that you ask my name?” And he 
blessed Yaakov “sham - there.” 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l brilliantly describes what will transpire in the future 
regarding names -from the last few words of Aleinu. Hashem’s name will be one, and only 
He will have a name. Yaakov was at the border of Eretz Yisroel and was blessed at the 
border, while journeying to return the development of our mission as Jews and as 
emissaries of Avrohom to Eretz Yisroel.  

In Rav Hirsch’s own words, “Thus, recognition and blessing do not beckon to his 
descendants by going with the stream of the world, but just sham, there, by most complete 
entry into the apparently isolating destiny which the Jewish soil bears for all times.” 

Sham has the same spelling as sheim. The Hebrew word for “there” is also Shin Mem, which 
means both there and name. That might explain the difference between emes and sheker as 
well. How?  

The malach really did answer. His name was, as Rashi explains, exactly what he said. We 
have no fixed name. Our names change according to the command of the mission we are 
sent on. Like all angels, good or bad ones, this angel, the epitome of evil and of struggle, 
could not understand why the very first thing a human would do after defeating him is ask 
for his name, although the angel, after Yaakov overpowered him, immediately did just that: 
he asked for Yaakov’s name. What can we learn from this very strange interaction about 
names in such a vastly important event in the lives of our forefathers? 

Looking at the word sheim, name, we see the following: When the letters of the word sheim 
are spelled out - Shin (300), Yud (10) and Nun (50), and Mem (40) and Mem (40) - they 
add up, with the collel, to 441, which is the value of emes, the tuning fork. One’s name is a 
source of emes in a world of sheker.  

Now we can see why the angel’s question was the key to Yaakov’s question. If the concept 
of name was the very first thing the angel brought up after losing, then maybe the “name” - 
truth spelled out - is the source of being able to defeat him in the future. 

The angel, the adversary, blessed Yaakov - all of us - sham, there. He blessed him in his 
name. He blessed him in the concept of knowing his name and knowing his mission. 
Shomayim, Heaven, which our sages tell us can also be read as shomim, is literally all of 
the “theres” we have in our lives. All the places that are our “theres” are mission 
destinations in our lives. The angel, that angel, did not have such a clearly defined mission. 
However, we do – our name is out guide. 

Hashem sent us here with names, with missions, to find the “theres,” the shomim. 
“Vayishlach” means “And he sent.” Hashem sent us here, in this world of sheker, to find, 
and to fight for, the truth, from the word sheim spelled out. This idea gives new meaning to 
creating a place for the Shechinah to dwell in this world. Our names are our source of 
victory over katonti. Our names allow us to remain big in our mission. 

This is what the word “Yisroel” really represents. In fact, it is the value of 541, combining 
Yaakov, 182, plus the value of the yeitzer harah, 359, who fought with him. Yisroel 
represents the complete capturing and subduing and combining of Yaakov’s search for truth 
with the forces opposing both him and his children.  

The Chasam Sofer tells us that the combined value of Yisroel and Yaakov, 723, equals two 
important groupings. The first 723 is the value of the words Pesach, matzoh and maror. The 
second 723 is the value of kara satan, meaning rip up, the yeitzer harah.  

May we have the merit to find the time to discover strength in our names and in the Torah, 
which is made up entirely of Hashem’s names. 
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויותר יעקב לבדו
Yaakov was left alone. (32:25) 

 
 Rashi cites Chazal (Chullin 91a) who posit that Yaakov Avinu 

had forgotten some pachim ketanim, small earthenware pitchers, 
and he returned for them. Clearly, these pitchers had 
inconsequential value. Yet, to Yaakov, they were valuable enough to 
return for them, even if it meant exposing himself to danger. From 
this, Chazal derive that to the righteous (not only Yaakov), their 
money is dearer to them than their bodies. Our Sages explain that 
since the righteous are meticulous in avoiding any form of 
dishonesty, their money represents integrity at its apex. Thus, it is 
dear to them. Wealth earned through honesty is unique; to the 
tzaddik, there is no other wealth. Thus, its spiritual value is 
significant. Yaakov’s pitchers were vehicles of sanctity, which is a 
difficult concept to grasp, especially in context of today’s 
materialistic society.  

 Horav Reuven Karlinstein, zl, notes that the tzaddikim 
whom he had met had no use for money. The Chazon Ish, for 
example, would take every penny given to him and immediately give 
it away to those in need. The Satmar Rav acted similarly. Those 
gedolim, Torah leaders, who appear to live more conspicuously are 
“victims” of chassidim and talmidim who provide for them in 
accordance with their personal perspective. The gedolim have no 
use for the material opulence that often surrounds them. I 
remember visiting Horav Aharon Leib Shteinman, zl, and pointing 
out to my grandson how the pulse of our nation beat from such 
spartan quarters. We were simultaneously taken aback and 
impressed by the austerity. From his white plastic chair, to his simple 
card table and bed, his “office” was the paradigm of ingenuousness. 
With this in mind, why do Chazal state that the material possessions 
of the righteous are of greater value than their bodies, when, in fact, 
their material assets mean nothing to them?  

 Rav Karlinstein explains (in the name of the Arizal) that 
when one asks the average person about a material possession, he 
might say, “Where did you get this hat (or any other object)? The 
response will likely be “the hat store, etc”; “I received it as a gift.” 
Concerning the tzaddik, the feeling is that he has received everything 
in his possession from Hashem as a gift. “Where did you get this 
pen?” “Baruch Hashem, I received it from Hashem.” By what means 
did he receive this gift from Hashem? He earned some money, and 
he purchased it at Walmart. That is the vehicle, the medium by which 
Hashem gave him the pen, but, as far as he is concerned, the pen 
was given to him by the Almighty.  

 When a tzaddik eats, he feels that Hashem has provided 
this food for him. Everything that the tzaddik has in his possession is 
a gift from Hashem; thus, it is dear to him due to its Source. Yaakov 
valued the small pitchers not because of their intrinsic value, but 
because of what they represented: a gift from Hashem. Imagine 
receiving a gift from a great leader. It would be precious. One would 
never take his eyes off it, protecting it to the best of his ability.  

 Chazal say that tzaddikim appreciate their material assets 
because they never steal. Their money represents the height of 
integrity. The Maggid explains that money which comes into the 
possession of a person through inappropriate/questionable means – 

or, worse, blatant theft – is not money from Hashem. The Almighty 
does not gift a person money that is stolen. This is money that the 
individual appropriated on his own. The tzaddik is careful to take 
only such money that he is certain has Hashem’s blessing.  

 
 ויאבק איש עמו עד עלות השחר

And a man wrestled with him until the break of dawn. (32:25) 
 

 Chazal (quoted by Rashi) say that the “man” who wrestled 
with Yaakov Avinu was no ordinary human; rather, he was the 
archangel of Eisav, who had been dispatched by Hashem to pave the 
way for the ultimate salvation of Yaakov and his descendants. We 
derive a portent for the future from their fight. Just as Yaakov was 
injured during the course of the struggle, but, nonetheless, he 
prevailed and went on to even greater achievements; so, too, will 
our People suffer losses in the future, but will emerge stronger, 
better, spiritually healthier – in preparation for our ultimate geulah, 
redemption.  

 Later on (Bereishis 37:15), Yosef HaTzaddik, upon searching 
for his brothers, encountered an ish, “man,” who Rashi identified as 
Gavriel, Hashem’s ministering Angel. The question that the 
commentators immediately ask is, “What is the criteria for defining 
ish?” Why is Yosef’s ish Gavriel, while Yaakov’s ish is identified as 
Eisav’s Angel?  

 The answer (which has been mentioned in an earlier 
edition of Peninim), as explained by Horav Yechezkel, zl, m’Kuzmir, is 
that Yaakov transformed himself into a bridge for helping others. He 
would take what he received in one place and give it/use to (help) 
others. When he asked the ish to stay and help him, the ish replied 
that he was late for singing shirah to Hashem. His time had come; 
his purpose in Creation had arrived. He could not be late. Only 
Eisav’s angel would employ his personal agenda as an excuse for not 
helping a Jew in need. When a Jew is suffering, when he is in dire 
need of assistance – one must come to his aid. Personal spiritual 
ascendance is not an excuse. It indicates a degree of selfishness, a 
deficiency in his spiritual integrity.  

 Yosef, on the other hand, was lost in the field. The ish took 
pity on him and asked him how he could help. Such an ish represents 
the highest form of chesed. He is someone who does not wait to be 
asked to help – but sees a need and immediately “rolls up his 
sleeves” and jumps in to help. Thus, he is identified as Gavriel.  

 Rav Yechezkel once sent a shliach, agent, to solicit funds 
from a certain wealthy man. When the shliach arrived at the home 
of the would-be benefactor, the man ignored him. Apparently, the 
man was in the middle of baking matzos for Pesach. He was just too 
busy to listen to anyone. “Take a number and come back” was 
probably his reply. The shliach returned to the Rebbe empty-handed 
and depressed. He was no shmatte. He was on a mission for his 
Rebbe. He expected a little common courtesy. When he related his 
experience to the Rebbe, the Rebbe remained silent. On Shavuos, 
however, when the wealthy man came to Kuzmir to spend Yom Tov 
with the Rebbe, the Rebbe shared the above dvar Torah with him.  

 I was thinking about this Torah thought today when a 
harmless, but bothersome, well-meaning, but annoying, person 
wanted me to drop everything to listen to him relate the latest antics 
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of his granddaughter. At first, I was tempted to avoid him, but then I 
realised that he had only one granddaughter after waiting some 
time for his only son to get married. Most of his counterparts have 
been blessed with many grandchildren. He has one – and his life 
revolves around her. Who was I to deprive him of his joy and 
nachas?  

 We think that our time, our mitzvah observance, our good 
deeds, take precedence over anything our friend or neighbour has to 
discuss with us. If it is important to him – it should be important to 
us (or at least we should act interested). I have a dear friend who 
has a puppy (I am scared of all animals – even goldfish.) Every 
conversation starts or ends with news about his puppy. This is 
important to him. Who am I to argue? It is not all about me. Eisav’s 
angel indicated that his singing shirah took precedence over 
Yaakov’s plea for help. The Malach Gavriel did not wait for Yosef to 
come over and ask for help. He reached out to him. We have before 
us two paradigms of behaviour, two standards of service – two 
Angels: One represents Eisav; one represents Hashem. Do we really 
have a choice whom to follow?   

 
ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב... וישאל יעקב ויאמר הגידה 

למה תשאל לשמי נא שמך ויאמר  
He said to him, “What is your name?” He replied, “Yaakov”… Then 
Yaakov inquired, and he said, “Divulge, if you please, your name.” 
And he said, “Why then do you inquire of my name?” (32:28,30) 

 
 Eisav’s angel asked Yaakov Avinu for his name. It is not as if 

he did not know his name. He simply wanted to know the source of 
Yaakov’s strength, his power. Our Patriarch replied, “Yaakov. My 
power is in the heel. I enter the fray from the side, unnoticed. This is 
how I succeed.” The angel said, “From now on, your name will be 
Yisrael, a name which implies strength. You will no longer have to 
come from the eikav, heel/side. You will come with strength.” 

 Our Patriarch seemed content with this new designation. 
He now said to the angel, “Since we are discussing ‘names,’ and you 
inquired as to the source of my strength, let me ask you the same 
question: ‘From where do you derive your power? What is your 
name?’ How do you succeed in ensnaring people, seducing the 
unsuspecting, and using your guile to entrap those who do not know 
better? How do you convince people to see darkness and call it light; 
to see evil and call it good; to see and taste bitter and call it sweet?’” 

 The angel replied, “Why, then, do you inquire of my name? 
This is the source of my strength: no questions!” The unsuspecting 
do not question. They live life in the fast lane, without pausing to 
think, to ask if perhaps what they are doing is wrong, dangerous, 
spiritually foolish. When one does not bother to ask, then he cannot 
be told that it is wrong. Some are too busy to question; others are 
either afraid that the reply will be negative, or they do not care 
about the reply. They are having too much fun. Why stop to ask 
questions? 

 This is how the venerable Maggid, Horav Shabsi 
Yudelvevitz, zl, explains their dialogue. If we would just pause for a 
moment to digest these words, to permit them to enter our minds 
and permeate our hearts. The yetzer hora, evil inclination 
(represented by Eisav’s angel), understands that if a person stops to 
think, to ask, he will receive a negative reply – and he will refrain 
from doing the wrong thing. Thus, the yetzer hora sees to it that 
there is no time to ask, no breaks: “Live your life; go about your 
merry way; eat, sleep, enjoy, waste every minute of your day, but, 
absolutely do not pause to think.” When one thinks, he questions – 
and the answers are not acceptable.  

 Question number one: What is my purpose in life? Why 
was I created? If we would even stop long to answer this question 
cogently, we would put the yetzer hora out of business. This is what 

Eisav’s angel replied to Yaakov, “Why now do you have to ask? Do 
not ruin all of the fun.”  

 
אביו במרמהויענו בני יעקב את שכם ואת חמר   

Yaakov’s sons answered Shechem and his father Chamor cleverly. 
(34:13) 

 
 Mirmah is usually translated as “treachery/deceit.” In this 

instance, Rashi translates it as, chochmah, wisdom, or cleverness. 
This interpretation begs elucidation, since how much wisdom does it 
take to overpower a community of men on the third day following 
surgery, when they are in intense pain? One could hardly call this 
cleverness. The Netziv, zl, explains that “cleverness” in this case 
serves as a disclaimer, to declare that at no time did the brothers 
intend to accept this base people into their family. Shechem and his 
cohorts were not becoming Jews. The use of the word mirmah 
reminds us not to ever make such a mistake.  

 In a drashah, speech, on Shabbos Vayishalch, Horav 
Yehonasan Eibeshutz, zl, said that Bnei Yaakov were powerful 
enough to wipe out the city of Shechem. The people of Shechem 
deserved the punishment, and Bnei Yaakov could and would do it. 
The problem was: “What will the neighbours say?” The gentile 
nations that bordered on Shechem would certainly take umbrage 
with the fact that an entire people was killed out by Jews. They 
would take revenge. In order to circumvent such a reaction, the 
brothers suggested that the people of Shechem be circumcised, a 
ritual which leads to conversion. Word would spread that the 
Shechemites were now converted Jews. If this would be the case, 
the gentiles would not intervene. “If Jews kill Jews, it is none of our 
concern.” That was a clever move on the part of Bnei Yaakov. They 
played on the age-old hatred that Eisav harbours for Yaakov – and it 
worked.  

 
ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב 

 הארץ... ויאמרו הכזונה יעשה את אחתנו
Yaakov said to Shimon and to Levi, “You have discomposed me, 

making me odious among the inhabitants of the land…” And they 
said, “Should he treat our sister like a harlot?” (34:30,31) 

 
 Yaakov Avinu rebuked his two sons for putting their lives 

and the lives of their entire family at risk when they killed all of the 
people of the city of Shechem. Shimon and Levi replied, Ha’k’zonah 
yaaseh es achoseinu? “Shall he treat our sister like a harlot?” We do 
not find Yaakov countering their argument, an indication that he 
conceded to their claim. Chazal teach that on the Degel, 
Banner/Flag, of the Tribe of Shimon, there is an allusion to the 
maaseh Shechem, the incident of Shechem. Apparently, if their 
revenge had been out of place, Yaakov could not have conceded, nor 
would the Banner have proudly displayed the incident.  

 Targum Yonasan ben Uziel explains Shimon and Levi’s reply 
in the following manner: “It is not appropriate for it to be related 
among the Jews that gentiles acted with impunity in 
violating/contaminating a Jewish girl, treating her like a harlot; 
rather, it should be said that an entire nation was decimated 
because of its role in violating a Jewish girl. Let the whole world see 
the punishment that is meted out to those who abuse our girls.  

 Horav Aryeh Leib Bakst, zl, questions this explanation, 
wondering what the gist of their response was. Yaakov claimed that 
it was all after the fact. They had violated Dinah. The chillul Hashem, 
desecration of Hashem’s Name, had been committed. However they 
responded afterwards did not alter the chillul Hashem. What was to 
be gained by risking their lives and the lives of their collective family 
just to prove a point? What point? The chillul Hashem sadly was a 
done deal. Over. Finished. It was time to move on. These people 
were savages. Our family is small and weak. They could rise up 
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against us and wipe us out. What did Shimon and Levi achieve with 
their vengeance?  

 Shimon and Levi countered, “We cannot allow them to 
treat our sister like a harlot.” In other words, they argued that a 
chillul Hashem had been committed. We know that. What did their 
response add to the situation? The chillul Hashem was done and 
complete. It was the Jews who would speak about this in their 
gathering places. If nothing would have been done to demonstrate 
to the Jews that a gentile cannot act with impunity against a Jewish 
girl – then it would have been a chillul Hashem. If, however, an entire 
nation was to be decimated because they violated Dinah, it would 
mitigate the chillul Hashem, showing that no one hurts a Jew and is 
able to talk about it.  

 We may offer an alternative perspective on the debate 
between Yaakov and his sons. In his Haamek Dayar commentary to 
Chumash, the Netziv, zl, distinguishes between the terms: zonah, 
harlot, and temeiah, contaminated (woman). A zonah is a consenting 
adult who agrees to a liaison with another party, gentile or not. A 
temeiah is a contaminated woman who has been violated against 
her will. The brothers claimed that if they stood by and did nothing, 
people would perceive their sister to be a zonah, a girl who willingly 
cohabited with a gentile. This would be a grievous error and a 
flagrant chillul Hashem. By acting decisively against Shechem and his 
supporters, however, the Jewish People would be sending out a 
clear message: our sister was the victim of an egregious sin, an act 
of debasement, a violation of her womanhood and a wanton act of 
incursion against the Jewish People of whom Dinah was a princess. 
Perhaps they would not be able to reverse the chillul Hashem, but 
they could see to it that their sister’s good name not be besmirched.  

 Regardless upon which approach we decide, one thing is 
clear: Yaakov Avinu did not counter their argument. What about 
Kiddush Hashem, sanctifying Hashem’s Name? May one risk his life 
to sanctify Hashem’s Name under such circumstances that his 
actions would not make a difference? The damage had been done. 
Giving up his life would only add to the “collateral damage.” The 
gentiles would just chalk up another dead Jew. They certainly would 
neither lose any sleep over it, nor would they be impressed by 
Jewish action. The following three short incidents, recorded by 
Shimon Huberband, demonstrate that a Jew acts al Kiddush Hashem 
because glorifying Hashem’s Name is part of the Jewish psyche – 
regardless of one’s religious affiliation or commitment. It is who we 
are and what we do.  

 In September 1939, the reshaim, wicked ones, arrived in 
Bendin, Poland, and immediately surrounded the Jewish quarter. 
With the shul in the midst, they proceeded to set fire to the shul and 
the houses alongside it. Any Jew who attempted to escape the 
burning house was shot. Nonetheless, even as the flames engulfed 
their shul, a number of heroic Jews, led by a fellow named 
Schlesinger, his sons and sons-in-law, ran into the burning edifice. 
They fought their way to the Aron HaKodesh, Holy Ark, and every 
one of them succeeded in rescuing two Sifrei Torah, one in each 
arm. When they emerged from the inferno, the Sifrei Torah in their 
arms, they were promptly shot by the reshaim. Thus, they died al 
Kiddush Hashem. They knew they would die, but they wanted their 
last deed on this world to be an act of protecting the Torah. These 
men were the true heroes of the Holocaust. It is so easy for the 
alienated secular Jew to sit on his couch and question why the Jews 
went like sheep to the slaughter. Do they even understand the 
meaning of spiritual heroism? Veritably, how could they, since they 
have no idea concerning the meaning of spirituality? 

 The second story concerns an incident that occurred in 
Piotrkow, Poland. A car, full of Nazis arrived one day, drove straight 
to the shul, dragged out thirty Sifrei Torah and lay them down in 
shame in the middle of the town square. They posted a 24-hour 
guard, lest some Jew “steal” the Torahs. A few days passed, and a 

Bundist leader by the name of Avraham Weisshof could no longer 
tolerate the shame of the Sifrei Torah lying in the street. He gathered 
together a group of Bundists, and they devised a plan for retrieving 
the Torahs during the night when the guards would be sleeping. 
They did this, and one-by-one they buried the Sifrei Torah in the 
local cemetery. We must remember that the members of the Bund 
were Socialists/Communists, irreligious Jews who had alienated 
themselves from their ancestral faith. In the past, this Bundist leader 
had referred to the Torah scroll as being no more than a fancy piece 
of parchment. Yet, he and his men risked torture and death to show 
honour to the Sifrei Torah. How did a group of assimilated Jews risk 
everything for something in which they did not believe? Obviously, 
the “essential” Jew lies beneath the façade of external assimilation. 
Kiddush Hashem is a fundamental component of the Jew’s DNA. 

 The third incident took place in Radzymin, Poland, where a 
devout Chassidic Jew named Rav Yitzchak Meir Kaminer lived. The 
Nazis were savages who relished conjuring up cruel ways of debasing 
their victims as they murdered them. They felt that as long as a 
dominant Jewish spirit existed, they would not succeed in destroying 
us. Here, too, they failed. They ordered Rav Kaminer to don his 
Chassidic garb, shtreimel, bekeshe, Tallis and Tefillin. They then took 
him to the town square where they had erected a large cross. They 
placed him next to the cross and ordered him to kiss it. When he 
blatantly refused, the policemen threatened that they would not 
simply shoot him; they would beat him to death mercilessly. Rav 
Kaminer looked them straight in the face and said, “No.” He 
remained unmoved as they began to beat him relentlessly like wild 
beasts, until they thought he was dead. After the Nazis left him 
beaten and bloodied, a few Jews went over to check on him. He was 
still breathing! Immediately, they picked him up and carried him to a 
doctor who managed to save his life – a tribute to his Kiddush 
Hashem.  

 The Jew neither lies down, nor does he back down, 
because he does not live for himself. Hashem gave him his life, and 
Hashem will take it when his time has come. Until then, he is on 
Hashem’s “time.”  

 

Va’ani Tefillah 
  יהמו רחמיך ד'

Yehemu rachamecha Hashem.  
May Your mercy be activated.  

 
 Hashem’s mercy surrounds us at every minute, at every 

juncture of our existence. Without His mercy, we could not possibly 
be alive. Horav Shimon Schwab, zl, explains that while we know that 
Hashem’s mercy is what keeps us going (so to speak), we ask that we 
“feel” and notice it more. For example, the air we breathe is a 
manifestation of Hashem’s mercy, but we feel it only when the wind 
blows. We implore Hashem to make His mercy more evident to all of 
the aforementioned. We may know that something is “there,” but, 
unless we actually feel it, we are apt to lose sight or take it for 
granted. We recite a beautiful Tefillah, prayer, thrice daily in the 
Modim/hodaah/Thanksgiving section of Shemoneh Esrai: V’al 
nifliosecha v’tovosecha she’b’chol eis, erev, va’voker, v’tzaharayim; 
“And for Your wonders and favours in every season – every morning 
and afternoon.” If we would just slow down a bit and take notice of 
what it is that we are saying, our davening would be that much more 
meaningful. Do we need a health scare to remind us to be thankful? 
The very fact that we ask Hashem to “activate” His mercy, when we 
know that it is present, is a clear indication that we take so much for 
granted.  
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PPaarraasshhaass  VVaayyiisshhllaacchh  
TTrruuee  CChheesssseedd  

TTheft, robbery, trickery, and withhold-

ing of wages are all terrible crimes. A per-
son loses his possessions or his money. He 
is lacking. He must now live without 
those things that were taken away from 
him. It is not easy. Worse than that is the 
emotional trauma. He is in shock. He 
feels violated. How could someone do 
such a thing to me? How cruel! He suc-
ceeded in stealing from me! How unfair! 
Where is the justice? 

OOne who has faith 

and trust in Hashem 
knows that 
everything that 
happens to him is just. 
Hashem allowed the 
thief to come upon 
him. Hashem 
allowed the swindler 
to trick him out of his 
wages. He intellectually understands that 
the robbery was min ha’shomayim (from 
heaven). Yet it is long distance from the 
head to the heart. His mind may under-
stand it, but his heart still hurts from the 
trauma and the loss. He hopes that 
Hashem will return his possessions to him. 

OOne can only imagine how Yaakov 

Avinu felt after being swindled by Lavan. 
He was first tricked into marrying Leah 
when he wanted Rachel. That in itself 
was terrible. However, Lavan did not 
stop there. Yaakov worked for Lavan for 
twenty years. He cheated him by chang-
ing his salary one hundred times! What a 
disappointment! What aggravation and 
heartache! However, Hashem had some-
thing very nice in store for Yaakov – ne-
chama (comfort). 

AAt the end of Yaakov’s employment 

(Bereshis 30:25-43), he and Lavan ar-
ranged that his wages would be the spot-
ted or speckled goats and the brown 
sheep from Lavan’s flocks. Although La-
van did not initially have many of these 
animals, Hashem made a great miracle, 
and Lavan’s livestock gave birth to spot-
ted and speckled goats and brown sheep. 
Yaakov’s flocks grew and grew, and he 
became exceedingly wealthy. Hashem 
returned all of the wages that Lavan had 
swindled. What a nechama! The stolen 
wages came back from the thief himself! 

TThe verse states, “I am small compared 

to all of the kindness and emmes (truth) 
that You have done for Your servant” 
(Bereshis 32:11). The Ohr HaChaim 
HaKadosh explains that “kindness” was 

the great prosperity that Yaakov was 
blessed with. “Emmes” was the return of 
Yaakov’s stolen wages. Hashem guarded 
them in Lavan’s hands until the time came 
to return them to their rightful owner – 
Yaakov. Why is this called emmes? 

AA person may never recoup the losses 

from a theft. On the other hand, he may 
get the money back in an unexpected 
way. Hashem has many messengers to 
send His special packages. He may turn a 
great profit in business, find a gem, or 

receive a gift. That is a partial 
nechama, as he now has the 

money that he was lacking. 
However, he is still 

pained by the fact 
that the ganif got 
away with stealing 
from him. A 
complete nechama is 
achieved when the 
ganif himself gives 
back the money. That 

is what Yaakov experienced. The stolen 
wages were returned to him by Lavan 
himself. That is emmes. 
 
Kinderlach . . . 
Hashem’s ways are beautiful! He blesses us 
with many good things. That is chessed. 
Sometimes He must take things away from 
us. That is unpleasant. We feel the loss. We 
wish that we could retrieve our stolen ob-
jects. If we are worthy, Hashem returns the 
stolen goods to us. He has many ways to 
do this. The ultimate nechama is to have 
the ganif return the object or money him-
self. That is emmes. Appreciate Hashem’s 
emmes, kinderlach. It is wonderful. 
 

YYoouurr  PPootteennttiiaall  
““II (my merits) have been diminished by 

all of the kindness that You have done for 
me” (Bereshis 32:11). Yaakov was on his 
way to meet Eisav and he was concerned. 
Eisav still harbored feelings of resentment 
after Yaakov bought the birthright from him 
and tricked Yitzchak into giving him Eisav’s 
blessing. Eisav had 400 men with him! 

WWhy was Yaakov fearful? Hashem 

would surely protect him, as He had done 
all of the years that he was in Lavan’s 
house. Angels watched over him from the 
moment he left his home in Beer Sheva. 
Rashi explains that his merits were dimin-
ished by the kindness that Hashem had 
done for him. Merits are accumulated as a 
reward for good deeds. They can be used 
up now in the form of blessings (health, 
wealth, children, etc.) or they can be saved 
to avert future problems (war, sickness, 
poverty, etc.). Yaakov was concerned that 

all of his merits had been used up on the 
blessings that Hashem had showered upon 
him. Now, when trouble was coming, he 
had no merits to protect him, and he 
would be punished for his sins. 

WWhat sins were Yaakov concerned 

about? He was a tsaddik who had man-
aged to keep all 613 mitzvos in the house 
of Lavan. He had learned Torah for 14 
years (without sleeping in a bed) in the 
Beis HaMedrash of Shem and Ever. Rav 
Moshe Feinstein relates that Yaakov was 
afraid that he had wasted some of his 
potential. He knew that he had enormous 
kochos (strengths). Perhaps he did not use 
them to his fullest. Therefore, he might be 
punished at the hands of Eisav. 
 
Kinderlach . . .  
This is a powerful lesson for all of us. Do 
we use all of our strengths? Hashem gave 
us the gift of sight. Do we use it to learn 
Torah and to appreciate the wonders of 
creation? Do we use our hearing to listen 
to Torah lectures, or to loshon hora (G-d 
forbid)? Do we use our time properly, or 
do we waste it on non-productive things? 
Time is our most valuable possession. 
Once a moment is lost, it can never be 
recovered. Use you whole life for avodas 
Hashem, kinderlach. Then you have noth-
ing to fear. 
 

TTaallkk  SSmmaallll  
YYaakov Avinu sent a message to Eisav 

before his meeting with him, describing 
his acquisitions of the past twenty two 
years. “I have acquired ox and donkey, 
flock, servant, and maidservant ...” 
(Bereshis 32:6). Although these words 
describe large numbers of animals and 
servants, they are all written in the singu-
lar form. Why is that? Rabbeinu Bechaye 
explains that this is the way that tsad-
dikim speak. They minimize themselves 
and their possessions. Wicked people, on 
the other hand, will inflate themselves 
and all that they own. As Eisav said, “I 
have plenty” (Bereshis 33:9).  
 
Kinderlach . . . 
Did you ever hear someone speak about 
all of his wealth and accomplishments? “I 
have this, I have that, I did this, I did that, 
I traveled to here, there, and every-
where.” Besides being boring and possibly 
casting an evil eye upon himself, this per-
son is lacking in humility. We are striving 
to be like Yaakov. He speaks about him-
self only when necessary, and only in the 
briefest, most minimal way. He knows 
that everything is from Hashem. There-
fore, who can claim greatness themselves? 
All of the greatness is His. 
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Big and Small, Be Thankful for All 
וישלח יעקב מלאכים לפניו “ 32:4
אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה 
 ”אדום
“And then sent angels ahead 

of him to Eisav his brother to the land of Seir, 
the field of Edom.”  Yaakov sent messengers to 
Eisav, along with gifts, for he wanted to 
appease Eisav.  The word, “לפניו” seems to be 
superfluous here, for the Posuk could have just 
said that Yaakov sent messengers to Eisav, his 
brother.  Why does the Torah use the word, 
    ?here ”לפניו“
 The word, “לפניו” appears to be 
unnecessary.  The Medrash says that 
Hakodosh Boruch Hu told Yaakov Avinu that 
when He would take his children out of 
Mitzrayim, He Himself would do so, and not by 
messenger.   The Torah stresses here that 
Yaakov sent Malachim, “לפניו” – that Yaakov 
had Malachim who assisted him against 
Eisav, but when Yaakov’s children will leave 
Mitzrayim, they will not have Malachim 
assisting them, rather Hakodosh Boruch Hu 
Himself will assist them.  “לפניו” – Only in front 
of Yaakov were there Malachim, but in front of 
his children, they would be Zoche to have 
Hakodosh Boruch Hu assist them.  It says in 
Avos 4:11 that every time a person performs a 
Mitzvah, he creates a Malach. Yaakov 
performed many Mitzvos, and it was those 
Malachim which Yaakov sent to Eisav.  It says 
in Yechezkel 16:7 that Klal Yisroel in 
Mitzrayim were “ערום ועריה” – completely 
unclothed – there were no Malachim with 
them in Mitzrayim.  Therefore, it had to be 
Hakodosh Boruch Hu Himself Who would 
assist them, for they did not have Malachim as 
Yaakov did. (דברי ישראל) 
 Rashi says that it is the “proper way” 
for one to say, “ox” as opposed to “oxen.”  Why 
is this so?  One who has wealth, has many, 
should not revel in his wealth, and must be 
grateful to Hakodosh Boruch Hu for even the 
one “ox” that he has, and certainly be even 
more grateful for the many oxen he has.  One 
must not forget at the time he is wealthy that 
he must thank Hakodosh Boruch Hu for even 
the small things he receives.  Yaakov Avinu 
said, “יש לי כל” – he had everything, for he 
understood that Hakodosh Boruch Hu is the 
one Who sustains all, and whatever it is that 
he received from Hakodosh Boruch Hu, that is 
“all” he needs.  Yaakov understood that 
everything is from Hakodosh Boruch Hu, and 
although he had many oxen, and many 
possessions, he was still extremely grateful to 
Hakodosh Boruch Hu even for the singular ox 
Hakodosh Boruch Hu gave him. (דרש משה) 
 The Torah delineates here the 
names of the lands of Eisav.  Why is it 
important to know them? Eisav, in his 
wickedness and his great hatred for his 
brother Yaakov, wanted to always have a 
reminder of what Yaakov did to him.  He called 
the land, “שעיר” for it was by Yaakov donning 

the goat skins that he appeared to be “שעיר” – 
hairy, like Eisav, and therefore was able to 
procure the Brochos from Yitzchok, by having 
Yitzchok think that he must be Eisav for he 
was hairy like Eisav.  Eisav called his field, 
 so that he remembers the time when he ”אדום“
came from the field and Yaakov tricked him 
and gave him from the “אדום” – from the red 
lentils, and through that purchased the 
Bechorah from him.  Yaakov specifically sent 
messengers and gifts to these places in the 
hopes that he would be able to somehow 
appease Eisav and that he should no longer 
have these hard feelings and hatred for him. 
 (פני דוד)
 As discussed in Parshas Vayeitzai 
638, these Malachim came to Yaakov so that 
he should help them, and be Mispalel to 
Hakodosh Boruch Hu for them.  Being that 
Yaakov was doing them a favor, they wanted 
to do his will.  If not for that, why would 
Malachim listen to what a human being tells 
them to do.  “לפניו” – Which Malachim did 
Yaakov send? It was those Malachim who 
were, “in front of him” – they were there 
asking Yaakov to Daven on their behalf, and 
that is why they were willing to do his bidding. 
 (חכמת התורה)
 The wealth that one amasses on his 
own is very dear to him, much more than 
wealth he acquires through inheritance, or 
some other way in which he does not need to 
work for it.  There was once an important 
minister who was in control of a very large 
city, and he lost his wealth.  He devised a plan 
in order to become wealthy once again.  He 
bought two semi-precious stones, for ten 
Zehuvim each.  He called one of his very 
wealthy constituents and asked him to acquire 
one of those stones for 500 Zehuvim.  Although 
the wealthy constituent knew that at most the 
stone was worth 10 Zehuvim, he nonetheless 
acquiesced to purchase it for 500 Zehuvim, and 
did so as if he was making a good purchase.  
The minister than had a second wealthy 
constituent come to him, and he took the other 
stone he had, and asked him to acquire it for 
500 Zehuvim.  The constituent responded to 
the minister, “Although I know that this stone 
is at most worth 10 Zehuvim, out of honor for 
you I will be willing to pay 20 Zehuvim for it.”  
The minister said that he would not accept 
such a low sum.  After much negotiations, the 
constituent was willing to pay 100 Zehuvim, 
and the minister accepted that amount. After 
that transaction, the minister asked this 
constituent, “Why is it that the other wealthy 
individual immediately accepted my deal of 
500 Zehuvim, happily, while with you there 
was much back and forth and you would only 
pay 100 Zehuvim?”  The constituent 
responded, “That other wealthy individual 
received his wealth through inheritance.  He 
did not work hard for his money, while I 
attained this wealth with much sweat and 

blood. Therefore, my money is dearer to me.  
The 100 Zehuvim I gave you, was like 1,000 
Zehuvim to me, while to the other wealthy 
individual, the 500 Zehuvim he gave you was 
like 50 Zehuvim.” (Both wealthy individuals 
were giving more than the value in order to 
curry favor with the minister, but each gave 
based on his perceived value). Yaakov wanted 
to send a gift to Eisav in order to appease him.  
Yaakov thought that this gift might be 
minimized in the eyes of Eisav, for he would 
say that he knows that Yaakov’s money is very 
dear to him, for when he had some red lentils, 
he wouldn’t give it to Eisav for free; he needed 
to get something in return for them, and Eisav 
sold him the Bechorah for those lentils. If so, 
how could it be that Yaakov is now sending a 
huge gift of 500 animals?  Eisav would deduce 
that it must be that Yaakov became 
exceedingly wealthy without having to work 
for it, and that is why these 500 animals have 
minimal value in his eyes – and that is how he 
was able to part with it and send it to Eisav.  
All of these animals are not even equivalent to 
a bowl of lentils in Yaakov’s eyes.  In order that 
Eisav should not think this way, Yaakov 
wanted to let Eisav know what occurred while 
he was at Lavan.  Yaakov said that he was 
  .he was a stranger in Lavan’s home – ”גרתי“
Yaakov did not receive even the smallest thing 
for free in Lavan’s home.  “ואחר עד עתה” – 
Yaakov had to wait for a long time – “I had to 
wait until now” – many years of working, in 
order to be able to send you these gifts.  The 
message to Eisav was that Yaakov worked 
hard in order to acquire these animals, and he 
was sending them to Eisav, for he wanted to 
show Eisav that he wanted peace. (עוד יוסף חי) 
 None of the goodness that Hakodosh 
Boruch Hu sent to Yaakov was lost upon him. 
He appreciated it all, from large to small.  He 
saw it all as if it was “in front of him” – 
important to him.  Yaakov was grateful for 
everything he had. He recognized that 
everything he had was from Hakodosh Boruch 
Hu.  When one has little, it is easy to 
remember that it is all from Hakodosh Boruch 
Hu, yet when one has much, he can easily 
forget to thank Hakodosh Boruch Hu for the 
“small things.”  Perhaps the person is an Oved 
Hashem, and recognizes his wealth is from 
Hakodosh Boruch Hu, but he only thanks 
Hakodosh Boruch Hu for the overall package, 
the big stuff. Yaakov Avinu is teaching us here 
an important lesson. Each and every person 
has so much to be thankful to Hakodosh 
Boruch Hu for.  One who may think he has a 
little, must be thankful even for that, while 
one who has much must remember to be 
thankful for the smallest of things.  In one 
moment, it can all be gone, and it is all a gift 
from Hashem. May we be Zoche to ingrain 
within ourselves this Midah of Yaakov Avinu, 
to always be grateful to the Ribbono Shel Olam 
for everything we have, the big and small.   
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sayna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 















 

 

Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



one-stop-shop
W E  A R E  YO U R

TO  M A R K E T I N G  S U C C E S S

WE ARE A ONE-STOP ADDRESS FOR ALL YOUR
MARKETING, GRAPHIC DESIGN, PRINTING & MAILING NEEDS.

We take care of all details from start to  finish - under one roof.

845.369.9600  |  info@ramapost.com  |  www.Ramapost.com  |  382 Route 59 Suite 264, Airmont, NY 10952

MARKETING DESIGN PRINT MAIL

MENTION THIS AD FOR

10% 0FF
YOUR FIRST ORDER*

*RESTRICTIONS APPLY

Ramapost

382 Route 59 Suite 264

Airm
ont, NY

10952



Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

          

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

  נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

חינוך 
באהבה

                          משיחות הטלפון הרבות שמגיעות 
אלי, בעקבות המאמרים האחרונים, 

אני מרגיש כי הורים רבים, החלו בחסדי ה' לשים 
לב "לכישלונות" ילדיהם, מהצד החיובי של המושג.

מה יכול להיות כל כך חיובי ב"כישלון"?
לבעיה,  ההורים  שלנו  "שימת-לב"  הוא:  החיובי 
הילד  של  הכישלון  את  לשנות  הגדול  והרצון 

להצלחה. 
חודש  שהוא  כסלו.  חודש  את  ה'  בחסדי  התחלנו 

של "מוסיף והולך".
המומנט  את  לנצל  עכשיו,  להתעורר  עלינו  ולכן, 
של הרצון להשתנות ולשנות- ולפעול, בכדי שנוכל 
שאותה  גדולה,  להצלחה  הילד  את  בע"ה  להוביל 

נראה בע"ה בעוד מספר חודשים של עבודה.
סביבת ההצלחה

הכול תלוי בבחירה שלנו כהורים. האם אנחנו רוצים 
להוביל את הילד לדרך חדשה, לדרך של הצלחה או 
שאנחנו רוצים להמשיך "להרדים" אותו ולהתעורר 
רוצים  שכולנו  בטוח  אני  השנה.  בסוף  ביחד  איתו 
ועיקר  ומצליח  מתקדם  פורח,  הילד  את  לראות 

ההצלחה היא- הגשמת הפוטנציאל החבוי בו.
עלינו לדעת שבכדי לראות את הצלחת הילד עלינו 

"לפעול" בשני מישורים. 
שבו  מרע"  "סור  בבחינת:  הוא  הראשון  המישור 
עלינו להסיר מסביבת הילד את כל סוגי המכשולים 
קשיים  בכיתה,  או  בבית  בעיות  כגון:  להצלחה 

לימודיים, חברתיים או רגשיים.
הילד  עבור  להוות  הוא:  ההורי  תפקידינו  עיקר 
רוצה  הילד  למוגנות,  זקוק  הילד  "חממה", 
ויאמינו  אותו  שיאהבו  רוצה  הילד  בטוח,  להרגיש 
"סביבת  את  לילד  ליצור  עלינו  וביכולותיו.  בו 
בלי  בית  רגוע,  בית  זה  הצלחה,  סביבת  ההצלחה". 
שלוה,  בו  ששורה  בית  וויכוחים,  מריבות  צעקות, 

אהבה, נתינה, הערכה ופרגון הדדי.
להודות  המידות,  על  לעבוד  צריך  כי  קשה,  זה 
צריך  כי  קשה  זה  ולהשתנות,  בסדר  לא  שאנחנו 
להיכנע ולהשפיל את הכבוד שלנו וזה קשה כי צריך 
צודקים  שאנחנו  אפילו  הזוג  לבן  לוותר  לפעמים 
אבל  הדרך.  כל  לאורך  שטועה  זה  הוא  השני  והצד 
לאפשר  שרוצה  מי  ויפים,  טובים  חיים  שרוצה  מי 
לילדים שלו לחיות ב"בית בריא" צריך ללמוד לוותר 
אבל  קשה,  זה  נכון  בבית.  השלום  הוא  העיקר  כי 
תלוי  הכול  שוב  אפשרי!  ומתפללים-זה  כשרוצים 
ברצון שלנו ובאמונה שאנחנו "יכולים לשנות" ואכן 

אנחנו יכולים.
כל  את  לאפס,  ולהוריד  פתרונות  למצוא  עלינו 
גורמי המתח והלחץ מסביבת הילד, הגורמות לילד 
ולרצות  שבו  הטוב  את  לראות  עוורון"  "נקודות 

להאמין בעצמו.
אחד  בכל  הילד  קשיי  מהם  לבדוק  עלינו  כך  אחר 
ולעזור  ורגשיים  חברתיים  הלימודיים,  מהתחומים: 

לו לעזור לעצמו.

יש לי רק 30 שקלים 
המישור השני הוא: התקשורת והשיחה עם הילד. 

אותנו  לשתף  לילד  "לאפשר"  שנוכל  מנת  על 
לשוחח  "פשוט"  צריכים  אנו  ובקשייו  בחוויותיו 

איתו. 
זוהי  אמרתי "פשוט"?! סליחה, זה לא כ"כ פשוט 

בעצם עיקר הבעיה.
מספרים, שילד אחד תפס את אביו בבוקר ברגע 
כמה  "אבא  אותו:  ושאל  לעבודה  מהבית  שיצא 
אתה מרוויח על כל שעה בעבודה?" לאב לא היה 
ותוך כדי התנעת הרכב השיב לבנו: "דני אני  זמן 

מאוד ממהר עכשיו, תתקשר אלי אח"כ ונדבר".
התקשר  הצהריים  לפני  הספר  מבית  דני  כשחזר 
לאביו ושאל אותו: "אבא כמה אתה מרוויח בשעה 
בעבודתו  מאוד  עסוק  שהיה  האב  עבודה?"  של 
ענה במהירות: "דני, אני מאוד עסוק כרגע, נדבר 

כשאגיע הביתה" 
בצהריים כשחזר האבא לבית, שוב ניגש אליו דני 
אתה  לי-כמה  ענית  לא  עוד  "אבא  אותו:  ושאל 
מרוויח בשעה של עבודה?"  אך האב שוב ענה לו: 
יודע  "דני אני ממהר לשיעור בבית הכנסת, אתה 
אשוחח  כשאחזור  לי,  חשוב  הזה  השיעור  כמה 

איתך" 
כשחזר האב בערב, דני חיכה לו ליד הדלת ושאל: 
עבודה?"   של  בשעה  מרוויח  אתה  כמה  "אבא, 
"דני, למה זה חשוב לך לדעת?!" שאל האב "אבא 
זה חשוב לי"  "טוב אם זה חשוב לך, אז אני מרוויח 
בערך 60 שקלים לשעה" הבן רץ מיד לחדרו וחזר 
כשהוא מביא איתו את קופת החיסכון שלו. "אבא 
30 שקלים, אתה יכול להיות איתי חצי  יש לי רק 

שעה"???
"השיחה"

ילדים:  בחינוך  מוסכם  עקרוני  נתון  לדעת  עלינו 
רגועה  בסביבה  שגדל  ילד  הוא  מצליח-  "ילד 
ילד  כאשר  בו".  משקיעים  שלו  וההורים  ותומכת 
זמן  ללא  מספקת,  רגשית  התייחסות  ללא  גדל 
איכות וללא תיווך והכוונה של ההורים לכל הנושא 
ח"ו  נידון  הזה  הילד  בחיים,  והצלחה  למידה  של 
מראש לכישלון, ילד זה מוגדר כילד "טעון טיפוח".

התובנות הללו, אמורות להיות מול עינינו ולהוביל 
אנחנו  כאשר  מעשינו,  ואת  מחשבותינו  את 
או  הלימודית  הבעיה  את  לילד  לפתור  מנסים 
ובדרך  קסם  פתרונות  אין  בחינוך  ההתנהגותית. 
"בעיה מושכת בעיה"  כלל הצרה הגדולה היא ש: 
ולכן חובה לבדוק את מכלול הבעיות ובמיוחד את 

ההשלכות הרגשיות שנוצרו במשך השנים.
מבחינתנו-עלינו לבדוק ולעצור בהקדם את מקור 
"השיחה"  באמצעות  הילד  את  ולהוביל  הבעיה 

לדרך רגשית חדשה טובה יותר.
בחשבון  המתקשה  ג'  בכיתה  בילד  ומדובר  נניח 
אנחנו  כאשר  נמוך.  ציון  האחרון  במבחן  שקיבל 
מגיבים,  בכלל  שאנו  לפני  המבחן,  את  מקבלים 

זהו  האם  נמוך.  ציון  קיבל  הילד  מדוע  לבדוק  עלינו 
ההישג המקסימאלי של הילד או שהוא יכול לקבל ציון 
גבוה יותר והוא מתעצל. האם הוא רוצה אך מתקשה? 
ואנו מתרשלים? את מי  לו  יכולים לעזור  אולי אנחנו 
נשאל?! בוודאי לא רק את הילד, אלא גם את המורה, 

המנהל, המפקח, היועץ, המאבחן וכו'
כדי  שלנו  הפעולה  לדרכי  אותנו  יכוונו  אלו  תובנות 

לעזור לילד ולהעלותו על דרך המלך.
במקביל עלינו לפתח "קשר רגשי" עם הילד, קשר כזה 
לבין  בינינו  שתתווך  מלאה  אימון  להרגשת  שיגרום 
הילד לכשיתאפשר לנו לשוחח איתו על מה שמפריע 
שמנינו  הצוות  כל  עם  בית  שעורי  שנעשה  לאחר  לו 

קודם.
היא  רב.  רגשי  כוח  יש  הילד,  עם  אישית  לשיחה 
בעיות  פותחת  היא  ההורים,  לבין  הילד  בין  מקשרת 
בתיווך  הילד  את  ומובילה  אותם,  ופותרת  ומשקעים 

ההורים להצלחה. 
אצל מי הבעיה?

המהלך  בכל  "לרועץ"  לנו  שעומדת  בעיה  ישנה  אך 
"היפה" הזה שמניתי קודם. 

"חממה"  לילד  לספק  מההורים  דורש  אני  בעצם 
עלינו  אך  במרכז,  הצלחתו  את  שתציב  אידיאלית 

לבדוק אם זה באמת "אפשרי"?!
לאחרונה ניסיתי לטפל בילד עם קושי לימודי וחברתי 
שיחות  לאחר  תורה.  תלמודי  ב-3  כבר  הצליח  שלא 
חבל  שפשוט  הבנתי  ההורים,  עם  "עדינות"  בירור 
ה"בית"  לסוג  יום  כל  חוזר  והילד  מאחר  הזמן,  על  לי 
לתובנות  להגיע  אפשרות  שום  לי  ואין  בו  גדל  שהוא 

עם ההורים. 
הם היו שקועים בבעיות של עצמם והילדים גדלו בבית 
כמעט לבד. כל פיתרון לעבודה עם הילד, היה עולה על 

שירטון מאחר ועיקר הבעיה הייתה "ההורים".
שאולי  הסבירות  מה  לבדוק:  לנסות  עלינו  ולכן 
לבעיה  גורמת  בה  נמצאים  שאנו  החיים"  "מציאות 
של הילד ולכן העבודה האישית שלנו עם עצמנו היא 

הראשונה לבדיקה וטיפול. 
הורדת המתחים שלנו

המצב  שלהם,  הרצחני  הקצב  עם  המודרניים  החיים 
חברתיות  סיבות  ספור  אין  ועוד  בארץ,  הבטחוני 
ואישיות, חיצוניות ופנימיות, יכולים לגבות מחיר כבד 
של לחצים ומתחים פנימיים מצטברים, ובעקבותם – 
במערכות  בבריאות,  החיים,  באיכות  חמורה  פגיעה 

היחסים בבית ועוד.
אחד  מספר  גורם  הוא  ש"מתח"  מראים  מחקרים 

להתפתחות מחלות ובעיות שונות.
תסמינים רבים בגוף יכולים להצביע על מתח )חלקם 
אנו לא מקשרים ישירות לכך(: הפרעות שינה, כאבים 
עצבנות  מוגדרת,  סיבה  ללא  בגוף  שונים  במקומות 
יכולת  חוסר  בפנים,  וטיקים  שרירים  עוויתות  יתר, 
להתרכז במשהו לאורך זמן, תשישות, "קיבה עצבנית", 
כאב ראש, החלשת המערכת החיסונית וכתוצאה מכך 
חוזרות,  הצטננויות  שבאה,  שפעת  בכל  הדבקות   -

אלרגיות ועוד.
לרוב אין לנו השפעה, לפחות לא ישירה ומיידית, על 
"קורבנות  אנו  אין  זאת,  יחד עם  מה שקורה בחוץ. 
של  בים  גם  המצב.  ושל  הסביבה  של  אונים"  חסרי 
עם  להיסחף  האם   – בחירה  ישנה  תמיד  טירוף 
"תיבת  מעין  שפיות"  של  "אי  למצוא  או  הטירוף, 
נח" בתוך המבול שמציף את העולם, להתחבר לה' 
אל  הפנימית,  השלווה  אל  האמונה,  לדרך  יתברך, 
לנווט  ויכולה  בתוכנו  שנמצאת  הטבעית  התבונה 

אותנו ולהובילנו לחוף מבטחים.
הוא  מתחים-  והפגת  לשחרור  דרכים  שמחפש  מי 
יותר טוב מאלה שאינם מודעים למתח  כבר במצב 
במרוץ  וממשיכים  נתונים,  הם  שבו  והגופני  הנפשי 
כל  את  איתם  וסוחפים  לרגע  לעצור  בלי  החיים 
לקראת  ראשון  צעד  היא  "מודעות"  כי  משפחתם. 

השינוי.
דרגות העבודה

מודעות  מתוך  אך  ולחצים,  מתח  מלאים  שחייו  מי 
מוצא דרכים להפיג ולשחרר את המתח, לא לתת לו 
להצטבר- אין ספק שהוא תורם תרומה משמעותית 
לבריאות גופו ונפשו, ומונע הרבה נזק אפשרי לטווח 

ארוך לו ולמשפחתו. 
כשמופיעים התסמינים הראשוניים – עדיין אפשר 
ומאוזנים  שלווים  לחיים  ולחזור  הגלגל  את  להפוך 
למצב,  המודעות  הוא  כל  קודם  שנדרש  מה  יותר. 
פשוטים  צעדים  לפעמים  לשינוי.  צעדים  ונקיטת 
באיכות  משמעותי  לשינוי  להביא  יכולים  יחסית 

החיים.
עמוקה  מודעות  עבודת  שדורשת  נוספת,  דרגה   
חדשים  כלים  ורכישת  ישנים  דפוסים  שינוי  יותר, 
שלווה  על  ולשמור  להגיע  ניתן  איך  ללמוד  היא: 
לא  ואיך  קשים,  במצבים  גם  וביטחון  רוגע  נפשית, 

להכניס פנימה את הלחצים החיצוניים. 
"להזמין"  לא  איך  היא:  ביותר  החשובה  והעבודה 
ולא "למשוך" אלינו מצבים של מתח. רובנו מכורים 
מייצר  תמידי  מתח  לאדרנלין.  לדרמות,  למתח, 
ולכן  אליהם,  מתמכר  שהגוף  ביוכימיים  חומרים 
ואולי  ורגועים,  יכולים להיות שלווים  גם כשהחיים 
ובדרך  במודע-  לא  מחפשים,  אנחנו  אז"-  "דווקא 
כלל מוצאים, או מייצרים, לחצים ומתחים חדשים. 
של  תהליך  ממש  דרוש  לעיתים  מזה  לצאת  כדי 

"גמילה" עם כל הכרוך בזה.
לבד.  לעשות  בד"כ  קשה  האלו  התהליכים  כל  את 
במישרין  לנושא  נתייחס  מהשבוע  החל  ובע"ה 
ועקיפין בתוך המאמרים. למי שרוצה באמת עבודה 

אמיתית, גם מוזמן להתקשר ולהתייעץ.
המשך בע"ה בשבוע הבא.  

מאת הרב יצחק אבוחצירא. מחנך ויועץ חינוכי 
נכשלתי, אני לא כישלון פרק ה'

              קמצן נכנס לחנות נעלים, 
ושואל את המוכר: "כמה עולות הזוג 
נעליים האלה?". המוכר: "900 ₪, איזו 
מידה צריך?" קמצן: "מידת הרחמים"

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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וישלח תשע"ט 

הפטרת השבוע: עובדיה - חזון עובדיה
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שווה.

לדוגמא: אם יש לך בעיה וקושי ואתה 
לטובה  שהכול  להרגיש  מצליח  לא 
ואתה מרגיש שזה רע ואתה לא מצליח 
לי  'אין  להגיד  במקום   – תודה  לומר 
אמונה', תתחיל לעבוד, תעמוד ותגיד 
תודה גם בלי לב עד שהאמונה תחזור 
על  תילחם  לאמונה,  תחכה  אל  אליך. 
את  מחדש  עליך  תמשיך  וכך  האמונה 

האמונה.

מובן  לכעס,  נפלת  אם  נוספת:  דוגמה 
הייתה  כי אם  לך אמונה,  הייתה  שלא 
ולא  ה'  את  רק  רואה  היית  אמונה  לך 
שכבר  אחרי  עכשיו  אבל  כועס.  היית 
כעסת, הניסיון הוא שלא תגיד לעצמך: 
'נפלתי, אין לי אמונה, אני רשע, אין לי 
סיכוי' חלילה. אלא תגיד: 'נכון שהייתי 
את  ממני  ולקחו  אמונה  של  בניסיון 
המלחמה  אבל  נפלתי.  ולכן  האמונה 
כל  של  מלחמה  היא  האמונה  על 
החיים, וגם אחרי כל נפילה אני עדיין 
ואילך'.  מכאן  ולהתחזק  לקום  חייב 
ולה' יתברך יש נחת רוח גדולה מאוד 
מתחזק  שאדם  התחזקות  מכל  מאוד 

באמונה מתוך הניסיונות.

הזה  שהמסר  כמה  יקרים,  חברים 
חייבים  שכולנו  כמה  לכולנו!  נצרך 
מוסר  מהם  ולקחת  בדברים  להתבונן 
מה  כל  את  עברו  הצדיקים  כל  גדול! 
שלהם.  במדרגה  עוברים  שאנחנו 
חייבים  אנחנו  גם  התמודדו.  וכולם 
להתעסק  זמן  לנו  אין  להתמודד. 
הכבוד  על  ולבכות  עצמית  ברדיפה 
מהנפילות.  ולהתייאש  שלנו  האבוד 
ושאתה  גרוע  שאתה  חושב  כשאתה 
והכי  גרוע  הכי  זה   – כלום  שווה  לא 
ואתה  שווה  שאתה  תדע  לכן  מסוכן. 
ניסיון,  בכל  מתקדם  ואתה  מאמין 
גדול  יותר  מי  בעצמך:  אתה  ותחשוב 
ניסיון או מי  לו בכלל  – מי שלא היה 
שהיה לו ניסיון ונפילה וקם והתחזק? 
לכן אל תיפול מהנפילה וקום והתעודד 
יהפכו  הנפילות  וכל  שלך  את  ותעשה 

לעליות גדולות.

                    מחלה קשה פקדה 
אשר  מחלה  בשנים,  הרך  הילד  את 
היה  מזור.  או  רופא  לה  נמצאה  לא 
בנו הקטן  הימים חלה  זה כשבאחד 
של ר' שמעון, מצבו של הילד החמיר 
עומד  חלילה  כי  שנראה  כך  כדי  עד 
ההם  בימים  מוות.  סף  על  הוא 

ילדים  הסתלקו 
לעולמם  רבים 
מגיפות  עקב 
כל  אשר  שונות 
בדרך  רפואה 
עזרה  לא  הטבע 
ותפילות  להם, 
נתחברו  רבות 
ילדים  לרפואת 

מתחלואיהם.


תלמידי  מגדולי 
רבי נחמן מברסלב 
שמעון  רבי  היה 
זכה  הוא  זה. 
מקורבו  להיות 
עוד  הראשון, 
נחמן  רבי  כשהיה 
עשרה,  שלש  בן 
התפרסם  בטרם 
בעולם.  רבינו 
זכה  הזמן  ברבות 
רבינו  את  לשמש 
רבה.  במסירות 

והיה שמשו בקודש עד יומו האחרון.


מבחירי  שמעון  רבי  שהיה  כיוון 
תלמידי רבי נחמן, פנתה אליו זוגתו 
במר לבה: "הלא רבי קדוש ונורא לנו, 
סע נא אליו וספר לו על צרתנו אולי 

ימתיק את הדין מעל בננו".
ונסע  העגלה,  על  שמעון  רבי  עלה 
הקודש  אל  בבואו  הקדוש.  רבו  אל 
לב,  קורע  סוער  בבכי  פרץ  פנימה 
ובין התייפחות אחת לרעותה הצליח 
לספר במילים שבורות על צרתו של 

בנו היקר.
מקשיב  הרבי  היה  הזאת  העת  כל 
לקול בכייתו של תלמידו ואינו משיב 
פני  על  מביט  שמעון  רבי  מאומה. 
רבו, אם הרבי רק מקשיב ולא אומר 
מילה, לא שולח דיבור של נחמה. אז 
במילים;  נאמר  לא  אשר  את  מבין 
'כנראה גזר הדין כבר כתוב וחתום', 

מהרהר הוא בכאב.
חזר רבי שמעון לעגלה, ושם פניו אל 
עיירת מגוריו. כאשר נכנס אל ביתו, 
קידמה זוגתו את פניו בשאלה: "מה 

אמר הרבי?"

של  שתיקתו  על  שמעון  רבי  לה  סיפר 
רבי נחמן, ועל חששו הרב כי כבר כלתה 

הרעה.


חשכה  כולה,  העירה  פני  על  ירד  הערב 
על  עלו  הכל  הכל,  את  אפפה  ועלטה 
יצועם זה מכבר. רק בביתו של רבי שמעון 

יושבת לה האם, גומרת אומר שלא לתת 
אלא  לעפעפיה,  ותנומה  לעיניה  שנה 
לשבת ליד מיטת בנה החולה ולהתפלל 
לרפואתו; היא האמינה בכל ליבה כי לא 
אפסה התקווה, אמונים היא ובעלה על 

דברי הרבי כי "אין ייאוש בעולם כלל".
במשך כל הלילה לא משה האם ממיטת 
על  התחננה  ובדמעות  בבכי  הילד, 
ותפילות,  תהילים,  החולה,  בנה  נפש 
אב  לפני  הנפש  והשתפכות  התבודדות 
הרחמן שיסיר את הגזירה המרחפת על 

בנה.
הילד  של  מצבו  החמיר  הלילה  במשך 

מת,  כשל  היה  פניו  וצבע 
האם לא ויתרה היא הוסיפה 
בתפילות  להרעיף  והמשיכה 
פניו  גוון  את  רואה  כשהיא 
רק  היא  משתנה,  בנה  של 
מתחזקת עוד ועוד בתפילות 

מרקיעות שחקים.


הפציעו  ראשונות  חמה  קרני 
השקים  בה  שעה  היקום,  על 
שחרית  לתפילת  שמעון  ר' 
אשתו  את  הוא  רואה  עוד 

ולא מרפה  רוכנת על  מיטת בנה  המסורה 
שנית  לנסוע  שמעון  רבי  החליט  בתפילה. 
לרבו – שמא הפעם תהיה זו עת רצון, וגזר 

הדין המרחף על ראש בנו יומתק.
בלב הולם נקש על דלתו של הרבי, וכשקיבל 
רשות פסע פנימה אל הקודש. משראהו רבי 
שמעון!  "ר'  בשמחה:  לקראתו  קרא  נחמן 
של  כוחה  רבה  מה 
תמימה!  תפילה 
אך  שידעתי,  כמה 
עד  ידעתי  לא  עדין 
של  כוחה  גדול  כמה 
תדע  ידוע  תפילה. 
דינו  נחתם  כבר  כי 
שיסתלק  בנך  של 
אך  העולם,  מן 
ודמעותיה  תפילותיה 
של האם שהתעקשה 
כוחה  בכל  והתפללה 
רוע  את  העבירו 
בלבד  ולא  הגזרה; 
אלא  יבריא  שבנך 
תפילותיה  שבזכות 
יזכה לאריכות ימים!"

שמעון  רבי  של  ליבו 
גדותיו  על  עלה 
כשבא  מאושר. 
דומה  ביתו,  בשערי 
אינו  כאילו  היה 
מרקד;  אלא  פוסע, 
לאשתו  בישר  הוא 

הנרגשת את דברי הרבי. 
ההורים  החלו  אט   ואט  גברו,  ה'  חסדי 
המודאגים לראות עין בעין בנס המתחולל 
לנגד עיניהם; הילד החולה שכבר שכב ללא 
עיניו,  את  פקח   – חיים  של  גוון  נטול  ניע, 
שבו  ליום  מיום  בלחייו.  פשטה  ואדמומית 
בריא  רגליו  על  שעמד  עד  אליו,  כוחותיו 

ושלם.
דברי רבינו התקיימו בו עד לאחת; הוא עלה 
ונים  ימים  והאריך  הקודש  לארץ  אביו  עם 

כהבטחת רבנו הקדוש.
ללמדך, כי לעולם לא אפסו חסדיו יתברך, 

וכי "אין שום ייאוש בעולם כלל!"

תפילתה של האם

שבת שלום ומבורך לכל 
בית ישראל.

 052-3627526

בס"ד בר"ה

לולות כ
סוויטת התארגנות ביום החופה

מיועד לציבור 
הדתי-חרדי

בהנהלה חרדית

מתחתנת? 

 מגיע היום הגדול?
מחפשת מקום להתארגן
 ברוגע ביום שכולו שלך? 

בואי להנות עם המלווה שלך
בסוויטה מפוארת במקום

 פסטורלי צנוע ושקט בראשל"צ.
אצלנו תמצאי את השקט, והנוחות

 ביום מושלם שכולל: 
לינה, ארוחת בוקר

והתארגנות עם המעצבת
שלך עד היציאה לאולם.



Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

יקֹות ׂשֹוֵנא רֹות ְנׁשִ ַנְעּתָ
כולנו,  של  מהחיים  חלק  הן  נשיקות 
מיד  הוא  העולם  לאוויר  יוצא  תינוק 
שפתיים  של  מגע  נשיקות,  מקבל 
אמא  כאן  יש  מסר,  לו  המעביר 
מקבל  הוא  כך  אחר  אותך.  שאוהבת 
לו  גדל  וכך  קרובים,  משאר  נשיקות 
אדם, בסביבה שמנשקת אותו, ובדרך 

זו מעבירה לו מידע, גלוי ונסתר. 
גם כשאנחנו מנשקים עצמים דוממים 
כמו מזוזה תפילין או ספרי תורה, יש 
בזה סוג של החלפת מידע, עם הדבר 
הזה אני מזוהה, את זה אני מעריץ, כי 
משחררת  המוח,  על  פועלת  נשיקה 
רק  המשתחררים  כימיקלים  ממנו 

בנשיקות.   
מפורסמת  נשיקה  לך  ואין 
בהיסטוריה כמו נשיקת עשו ליעקב! 
על  מדברים  אנשים  של  מיליונים 
כך  כל  שנה!  כל  הזאת  הנשיקה 
עליה  שיש  זו,  נשיקה  מפורסמת 
מחלוקת גדולה מה היה טיבה, לדעת 
נשיקה,  באמת  זו  הייתה  לא  חכמים 
אלא משהו קרוב יותר לנשיכה, לדעת 
סתם  ולא  נשיקה,  הייתה  שמעון  רבי 

אחת, אלא כזו שבאה מכל הלב. 
לחכמים  הפריע  מה  להבין,  וצריכים 
מה  בפשטותה?  זו  נשיקה  להשאיר 
זו  הייתה  שלא  לומר  אותם  אילץ 
יעקב  של  צווארו  את  ולהפוך  נשיקה 
לשיש בקבלו נשיכה זו, מה שלא עשו 

נשיקת  או  לבן  נשיקת  עם  למשל  כן 
עורפה?

אומר המדרש שכל נשיקה היא נשיקה 
של  נשיקה  משלוש:  חוץ  ְפלּות  ִ תּ של 
ָרִקים ונשיקה של  ְגדּוָלה, נשיקה של ּפְ
מצאנו  גדולה,  של  נשיקה  פרישות. 
שאול  את  משח  כאשר  שמואל  אצל 
ֶמן  ֶ ַהּשׁ ְך  ּפַ ֶאת  מּוֵאל  ׁשְ ח  ּקַ "ַוּיִ למלך: 
נשיקה  ֵקהּו".  ָ ּשׁ ַוּיִ רֹאׁשֹו  ַעל  צֹק  ַוּיִ
ומשה  אהרון  אצל  מצאנו  פרקים  של 
ה  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאֲהרֹן ֵלְך ִלְקַראת מׁשֶ
ַהר ָהֱאלִֹהים  הּו ּבְ ׁשֵ ְפּגְ ֶלְך ַוּיִ ָרה ַוּיֵ ְדּבָ ַהּמִ
ק לו" נשיקה של פרישות, מצאנו  ַ ּשׁ ַוּיִ
ַלֲחמֹוָתּה"  ה  ָעְרּפָ ק  ַ ּשׁ "ַוּתִ נעמי:  אצל 
של  נשיקה  אף  אמר:  תנחומא  ורבי 
ק  ַשּׁ "ַוִיּ שנאמר  גנאי  בה  אין  קרבה 

ַיֲעקֹב ְלָרֵחל"
חכמים  מצאו  לא  עשו  של  ולנשיקה 
לא  היא  הנשיקות,  אלו  בכלל  מקום 
נחשבת בעיניהם לנשיקה של אנשים 
נשיקת  לא  זמן,  הרבה  נפגשו  שלא 
לא  ובטח  כבוד,  נשיקת  לא  פרידה, 
תוכו  אין  צבוע,  עשו  קירבה,  נשיקת 
כברו, ולכן חכמים אומרים שנשיקתו 

היא נשיכה! 
בצביעותו  היטב  והכיר  ידע  ויעקב 
באומרם  חכמים  רמזו  ולכך  עשו,  של 
שלא  להורות,  לשיש,  צווארו  שהפך 
זו,  מנשיקה  התפעלות  שום  לו  היה 
כמו השיש שלא מקבל מחוות רגשיות 
ליעקב,  אח  אומנם  הוא  עשו  לקרבו, 
לבו,  בכל  נשקו  שמעון  שכרבי  ויתכן 

אבל עשו ההיסטורי, צאצאי עשו, עשו 
במהותו לעולם לא מנשק לישראל, וזה 
נשיקתו  שגם  הבדאי,  של  עונשו  הוא 

נחשבת לו נשיכה! 
להעביר  חכמים  רצו  אותו  המסר  זה 
בנשיקתם  שפתותיהם,  בדיבוב  לנו 
אותנו, שנקבל דעת להבחין בין נשיקה 
מנשיקות  להתבלבל  לא  לנשיקה, 
וכן  לשנאתם,  חזקה  שיש  כאלו  של 
או  לקבל  הראוי  את  לנשק  שנכסוף 
המשורר  כמאמר  נשיקה,  לו  לתת 
ֵקִני  ָ המתאר שקיקת הנפש לשורשה ִיּשׁ
מתאווה  הנפש  כי  יהּו  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ
מבורא  נשיקות  לקבל  ומשתוקקת 
נשיקת  אלא  נשיקה  סתם  ולא  עולם, 
פה אל פה, כחתן אל כלה. וכשאדם לא 
באות  הקדושה,  מצד  לנשיקות  נכסף 
נשותיו  השולח  עשו  מצד  נשיקות 
שחלילה  עד  בפיהן  שציד  הפתייניות 
ָקה  עלול להתקיים בו ְוֶהֱחִזיָקה ּבֹו ְוָנׁשְ

ּלֹו 
יעקב  צוואר השיש של  כללו של דבר, 
לקבל  הממאן  הישראלי  לאיש  מרמז 
נשיקות מהסטרא אחרא, את היהודי 
מתוך  מעשו,  מסר  שום  מקבל  שלא 
רֹות  ַנְעּתָ נאמר  נשיקותיו  שעל  ידיעה 
לא  הם  נשיקותיו  ׂשֹוֵנא,  יקֹות  ְנׁשִ
מחפש  ולכן  נשיכות,  אל  נשיקות 
נשיקות  הקדושה,  מצד  נשיקות  הוא 
שיעשו לו השקה עם פנימיותו, למצוא 

בהן תכלית מציאותו.

י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל                      ָהָיה אֹוֵמר ּוְמָפֵרׁש ַרּבִ
לֹום )בראשית  ָ ָאַמר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ
ד  ּדַ ִ ְיָלה ַותּ ּלַ ּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ּבַ לא(, "ָהִייִתי ּבַ
ְוֶקַרח,  חֶֹרב  ָוַלְיָלה,  יֹום  ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ ֵמֵעיָני",  ָנִתי  ׁשְ
ָאַמר  ׁשֶ ְוַהְינּו  ָוחֶֹרף.  ַקִיץ  ִחיַנת  ּבְ ַעל  ם  ּגַ ז  ְמַרּמֵ
ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוֵהן  ּיֹום  ּבַ ֵהן  ה'  עֹוֵבד  ָהָיה  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ְוָטַען 
ִחיָנה זֹו ָזָכה ִלְהיֹות  ּקֹר, ְוַדְוָקא ִמּבְ חֹם ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבַ
י  ּכִ דּוַע,  ּיָ ּכַ ֹוָרה  ַהתּ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ִחיַנת  ּבְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ נּות  ׁשָ ְוָהַעּקְ ַהַהְתָמָדה  ִחיַנת  ִמּבְ ְוָקא  ּדַ
ַהּטֹובֹות  ֹות  ִעתּ ֵהן  ים  ַמּנִ ַהּזְ ּוְבָכל  ים  ִ ָהִעתּ ָכל  ּבְ
ֹוָרה  ם ְוַעל ָיָדם זֹוִכים ַלתּ ָ ׁשֹות, ִמּשׁ ְוֵהן ָחִליָלה ַהּקָ
ַקִיץ  ְוֹקר,  חֹם  ּבְ ַהְיִגיעֹות  ֵאּלּו  ל  ּוִמּכָ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָנה,  ׁשֵ ּוְללֹא  ה  ּוְבָקׁשֶ ַקל  ּבְ ְיָלה  ּוַבּלַ ּיֹום  ּבַ ְוחֶֹרף, 
דֹוָלה. )שיש"ק  תֹו ַהּגְ ָ ֵמֶהם, ְוַרק ֵמֶהם ָזָכה ִלְקֻדּשׁ

ו - קצח(

ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ַאַחר  ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ׁשּוט  ּפָ ׁשֶ ַאף  ַעל  ָאְמרּו: 
ֹורֹות, ְוִסּפּוִרים, ּוַמֲאָמִרים,  ה תּ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ נּו ּכָ ֵמַרּבֵ
ה  ַמִים ַהְרּבֵ ָ ּשׁ עּו אֹוָתנּו ּבַ קּות, ִיְתּבְ יחֹות ִהְתַחּזְ ְוׂשִ
ּוְכַדאי  ָבר  ַהּדָ טֹוב  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵמֲאֵחִרים,  יֹוֵתר 
דֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּמּוָכן ָלנּו,  ין ַהּגָ ּוְכַדאי, ַעל ַאף יֹום ַהּדִ

ה. )שם ו - שנד( ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ִמּדָ ּכִ

א ב של החיים
ְך  ִנְמׁשָ ָרִטי  ְוַהּפְ ָלִלי  ַהּכְ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ְלָכל  קֹור  ַהּמָ  g

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי" ֶ ִמ"ּשׁ
ֶצר  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ דוֹל  ַהּגָ ְקָרן  ַ ַלּשׁ ְלַהֲאִמין  ְמקוֹם  ּבִ  g

יק ָהֱאֶמת. ֲאִמין ְלַצּדִ ָהָרע, ּתַ
ִביל ַלֲעלֹות, ָעָליו ְלהֹוִריד  ׁשְ ּבִ ב ׁשֶ ְקָרן חֹוׁשֵ ַ g ַהּשׁ

ֲאֵחִרים. 
ֵבַע ְלעֹוָלם ְוָהֱאֶמת  ֶקר ָהָאָדם ֵאינֹו ׂשָ g ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ֵמִביא ׂשַֹבע.

גן
הדעת

שאלות ותשובות שנשאלו בקו ההלכה הספרדי

          האם מותר לכוין טייפ או רדיו 
במשך  אוטומטי  באופן  שיפעלו 
חפצים  אנו  אם  הדין  ומה  השבת, 
לשמוע זמירות שבת, או שיעור תורה 
שמערכת  כדי  שבת  שעון  ומכוונים 

הסטריאו תפעל מעצמה בליל שבת?
הסטריאו  מערכת  את  להפעיל  אסור 
אפילו אם עושה כן על ידי שעון שבת. 
אסור  וכן  כ'(.  סימן  א'  חלק  אומר  )יביע 

השירים  של  המערכת  את  להפעיל 
משום  שבת,  שעון  ידי  על  והשיעורים 

שבדבר זה יש זלזול בכבוד השבת.

הציבור  כל  שבת  בקבלת  מדוע 
הופכים את פניהם לצד השני, ולאיזה 

צד צריכים להפנות את פניהם?
בית  לכיוון  תמיד  שהתפילה  אף 
מקבלים  כאשר  מקום  מכל  המקדש, 
וכך  מערב,  לצד  פונים  השבת  את 
עמוד  ס"ד  דף  הכוונות  בשער  מבואר 
)גמרא בבא  ג'. השכינה נמצאת במערב. 
בתרא דף כ"ה עמוד ב', זוהר חלק ג' דף קי"ט עמוד 

ב', ספר מורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ה(.

בקבלת  שאומרים  המנהג  שורש  מה 
שבת פרק "במה  מדליקין"?

הטעם משום שיש בו את דיני הדלקת 
וגם שלשה דברים שצריך  נרות שבת, 
עם  שבת  ערב  ביתו  בתוך  לומר  אדם 
מעשרות  הפריש  לא  אם  וכן  חשיכה. 
לא  ואם  הפירות,  אותם  יאכל  שלא 
ערבו עירובי חצירות לא יטלטל בחצר.

נוהגים לומר בקבלת שבת פיוט "לכה 
דודי", מה הטעם לאמירתו?

נוהגים לומר פיוט לכה דודי, אף שאין 
שמדבר  משום  הסוד,  פי  על  טעם  לו 

דודי  לכה  פיוט  שבת.  קבלת  בעניין 
ר'  האלקי  המקובל  ע"י  בצפת  חובר 
שמו  בו  וחתם  זצ"ל  אלקבץ  שלמה 
בראשי תיבות, והתפשט בכל תפוצות 
ישראל. ואף שלכאורה היה לנו להימנע 
למזמור  לדוד,  מזמור  בין  מלאומרו 
להפסק,  מחשש  השבת  ליום  שיר 
מכל מקום כיון שמדבר בעניין קבלת 

השבת אינו נחשב הפסק. 

אין  בשבת,  שחל  טוב  ביום  מדוע 
אומרים "במה מדליקים"?

אין  שמעתי  בשבת,  החל  טוב  יום 
שנראה  משום  דודי  לכה  אומרים 
שבת  פני  שאומרים  טוב,  ליום  כביוש 
טוב,  יום  פני  ולא  דמשמע  נקבלה 
במקרה  אומרים  אין  מדליקין  ובמה 
כזה, וכן שבת חול המועד ושבת חנוכה 
ששמנים  מדליקין  במה  אומרים  אין 
הפסולים לשבת כשרים לנר חנוכה. כן 
כתב הב"י )סי' ער( בשם הרוקח )סי' ש"כ( 

ושבולי הלקט )סי' ס''ו( שאין לאומרו.

לחזור  ורוצה  עבירה  שעשה  אדם 
עצמה,  בשבת  נמצא  וכעת  בתשובה 
או בימים שאין אומרים בהם תחנון 

האם יכול להתוודות על חטאו?
נחלקו הפוסקים האם יכול להתוודות 
אסור  שבאמת  אומרים  יש  לא,  או 
שבודאי  אומרים  ויש  להתוודות 
כדי  פרטי  וידוי  להתוודות  מותר 
שיכול  הפתח  את  לו  לסתום  לא 
אנו  ולהלכה  ולהתחרט.  להתוודות 
אסור  טובים  וימים  שבשבת  נוקטים 
שאין  ימים  בשאר  אבל  להתוודות, 
ימים  ואינם  תחנון  בהם  אומרים 
אדם  ולכן  להתוודות.  יכול  טובים, 

שחזר בתשובה בחודש ניסן או תשרי 
באותו  וידוי  לומר  יכול  כיפור(  יום  )אחר 

היום, מלבד יום שבת או יום טוב. שדי 
חמד )ח"ו אסיפת דינים מערכת ו' אות ג'(

לרגל  לחבר  מתנה  לתת  מותר  האם 
הולדת בתו מכספי מעשרות, במקום 
שהוא אברך בן תורה או אדם נזקק? 
והאם צריך להודיע לו שזה מעשרות?

מתנה  בעבר  לו  נתן  הנ"ל  החבר  אם 
ורוצה להשיב לו כעת, אסור לו לשלם 
לא  החבר  אם  אבל  ממעשרות.  זאת 
לו  לתת  רוצה  וכעת  מתנה,  לו  נתן 
ממעשרות ויודע שהוא עני, יכול לתת 
צריך  אבל  ממעשרות,  המתנה  את  לו 
מתנות  מהלכות  ו'  פרק  )הרמב"ם  להודיעו 
עניים הלכה י"ז והובא בבית יוסף יורה דעה סימן 

לומר  יכול  אבל  בו(.  פורעים  אין  ד"ה  של"א 

לחתנים  לעזרה  מקרן  נתתי  "זה  לו 
מכספי  לו  יאמר  ולא  שברשותי", 
נאמן  )מקור  לביישו  שלא  בכדי  מעשר, 

עמוד קס"א(.

שמתקשים  ילדים  מלמד  אני 
שמדובר  ופעמים  הגמרא,  בלימוד 
היכולת  בידן  שאין  במשפחות 
עם  לומד  שאני  הזמן  בעבור  לשלם 
לנכות את הזמן  הילדים. האם אוכל 
את  לקחת  כלומר  ממעשרות,  הזה 

התשלום מהמעשרות שלי?
וכשם  לכתחילה,  כן  לעשות  יכול 
תלמוד  הוצאות  על  שאפילו  שמצאנו 
יכול  שש  גיל  שמעל  בניו  של  תורה 
מהלכות  י'  פרק  )רמב"ם  ממעשרות  לשלם 
דעת  יחוה  שו"ת  ועיין  ט"ז,  הלכה  עניים  מתנות 

זה  בנידון  וחומר  וקל  ע"ו(,  סימן  ג'  חלק 

ואף  ממעשרות.  לשלם  מותר  שיהיה 

תורה  תלמוד  שהוצאות  למחמירים 
של בניו אסור לשלם ממעשרות )אגרות 
משה יורה דעה חלק ב' סימן קי"ג(, מכל מקום 

כיוון  מותר,  שיהיה  יודו  זה  בנידון 
שאין לו שום חיוב ללמד אותם נערים, 

ועושה כן בתורת חסד גמור.

אדם חייב לי כסף. יש לי משכון שנתן 
מבקש  וכעת  אחר,  חוב  על  בעבר  לי 
לעכב  יכול  אני  האם  המשכון.  את 
את  לי  שישיב  עד  בידי  המשכון  את 

הכסף, או שיש בזה איסור?
סעיף  ד'  סימן  משפט  )חושן  החושן  בקצות 
קטן א'( כתב שאף על פי שעל פי הפשט 

אין בזה איסור, מכל מקום לפי דברי 
הזוהר יש בזה איסור, והזוהר מחשיבו 
ושלום.  חס  ישראל  מזרע  אינו  כאילו 
יביע  בשו"ת  עובדיה  הרב  מרן  אמנם 
פסק  א'(  סימן  משפט  חושן  ו'  )חלק  אומר 
ופתלתול,  עקש  איש  שכשהלווה 
את  לעכב  מותר  מלשלם,  ומתחמק 

המשכון, והלכה כהפשט ולא כהזוהר.

מאת  הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א
"ראש כולל חושן משפט בישיבת "חוט של חסד" ומנהל רוחני של קו ההלכה"

לשאלות בהלכה
חייגו

ל'קו ההלכה הספרדי'

ניתן להאזין למאגר
שיעורי מורינו

הרב שלום ארוש
בשלוחה 5 ואחר כך 6
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המשך בעמוד 3

תודה  ואומר  דואג  לא  שמאמין  ושמי 
גם על הצרה, ואתה שומע על צדיקים 
בלי  עליהם  שעובר  מה  כל  שמקבלים 
שום בלבול – ואתה מצפה שגם אתה 
ואולי  זה.  את  תרגיש  הניסיון  ברגעי 
על  זה  את  הרגשת  כבר  באמת  אפילו 
שעברו  בעבר,  רבות  פעמים  עצמך 
אותם  וקיבלת  קשים  ניסיונות  עליך 
באמונה ובביטחון גמור ובשלוות נפש 
אבל  בשמחה.  תודה  הכול  על  ואמרת 
לפעמים מעבירים עליך ניסיון, ובשעת 
ואת  הדעת  את  לך  לוקחים  הניסיון 
אתה  אז  נבהל,  אתה  ואז   – האמונה 
מתחיל להרגיש שבעצם אין לך אמונה.

עומד  אתה  שכאן  היקר,  חברי  לך  דע 
ינסה  הרע  היצר  גדולה.  בסכנה 
להשתמש בזה כדי להוכיח לך שאין לך 
שום אמונה, ושכולך למעשה רק עושה 
ְרָאָיה  והנה  גדול,  מאמין  של  הצגות 
מאבד  אתה  אמתי  ניסיון  של  שברגע 
הרע  היצר  רוצה  ובכך   – האמונה  את 
לעשות  ולא  ידיים  להרים  לך  לגרום 
לעשות.  יכול  כן  שאתה  מה  את  גם 
כן  אתה  שבאמת  היקר,  חברי  לך  דע 
ניסיון  עובר  רק  אתה  אבל  מאמין, 
תאמין  אל  עוברים.  שכולם  הדרך  וזו 
תדע  האלה.  השקריות  למחשבות 
שאתה כן מאמין בה', וכל מה שרוצים 
מחדש  שתתחזק  רק  זה  בשמים  ממך 

בעבודתך ובמלחמתך.

והוא שאמרנו שהאדם עומד במלחמה 
שנה.  עשרים  מאה  עד  האמונה  על 
את  השיג  כבר  שהאדם  מציאות  אין 
על  "עלה  כבר  הוא  ועכשיו  האמונה 
אותו  מזיזים  לא  הניסיונות  וכל  הגל" 
של  האמתית  ההשגה  אלא  ממקומו. 
תילחם  תמיד  שאתה  היא  האמונה 
ונכון  שיהיה.  מה  יהיה  האמונה  על 

"ויירא יעקב מאוד ויצר לו", אבל הוא 
לא נותן לפחד לשתק אותו, אלא הוא 
מיד מתעורר לפעולה. וכאן רואים את 
לבין  אמתי  אמונה  בעל  בין  ההבדל 
עובד  ימיו  שכל  אדם  אמונה.  חסר 
הוא  כאשר  גם  האמונה,  על  ונלחם 
רגשות  עליו  שמתגברים  ְלֶרַגע  רואה 
של חוסר אמונה – הוא לא נופל מזה, 
הוא לא רודף את עצמו או מאשים את 
אלא  אמונה",  לי  "אין  ואומר  עצמו 
את  לעשות  מתעורר  ומיד  קם  הוא 
שלו, גם בגשמיות כמובן, אבל בעיקר 
לה'  בתפילה  עומד  יעקב  ברוחניות. 

ומחזק את עצמו באמונה.

בניסיונות  השגה  שום  לנו  שאין  ונכון 
של יעקב אבינו, אבל התורה הקדושה 

מעבירה מסר לכל אדם באשר הוא:
ראה יהודי יקר, גם הגדולים שבגדולים 
לאחר  גם  קשים,  ניסיונות  עוברים 
שנים רבות של לימוד תורה ומסירות 
נפש, וגם לאחר שכבר עמד בניסיונות 
 – בהצלחה  באמונה  מאוד  קשים 
יהיה  הוא  חי  האדם  עוד  כל  עדיין, 
ואל  תתייאש  אל  לכן  להיאבק.  חייב 
שמתגברים  רואה  אתה  כאשר  תיבהל 
עליך רגשות שהם היפך האמונה. אלא 
על  גם  עבר  עליך  שעובר  שמה  תבין 
גדולי העולם, ותלמד מהם לא להיבהל 
את  ותעבוד  קום  אלא  מהנפילה, 
המלחמה  את  ותילחם  שלך  העבודה 
 – להילחם  ממשיך  אתה  אם  שלך. 
נקראת  לא  שהנפילה  רק  לא  אזי 
מרימה  היא  להיפך,  אלא  נפילה, 
אותך ומגביהה אותך והירידה הופכת 

לעלייה גדולה.

מאוד.  ערמומי  הוא  הרע  היצר  כי 
באמונה  שיעורים  הרבה  שומע  אתה 
מפחד  לא  שמאמין  שמי  יודע  ואתה 

אבינו  שיעקב  האחרונות  החדשות 
אותו  מפחידות  מהמלאכים  שומע 
עברו  שנים  וארבע  שלושים  מאוד. 
מאז שיעקב לקח מיצחק את הברכות 
של עשיו ויעקב ועשיו כבר מתקרבים 
לגיל מאה, אבל השנאה של עשיו עדיין 
ציד  איש  שהוא  עשיו   – בו  מפעפעת 
עם  לקראתו  הולך  מנעוריו,  ומלחמה 
לוחמים,  מאות  ארבע  של  שלם  גדוד 

וזה ברור שכוונתו אינה טובה.

"מי שמאמין  כולנו מכירים את השיר 
לא מפחד..." אבל בחיים ישנם מצבים 
אבינו  יעקב  מפחד.  שמאמין  מי  שגם 
מתפלל  הוא  הנה  בה',  האמין  בוודאי 
כי הוא יודע שרק ה' יכול להושיע אותו 
מצרתו, אבל... הוא מפחד. כי האמונה 
אינה מצב סטטי, האמונה היא עבודה, 

או יותר נכון: מלחמה!

עומדים  מאוד  גדולים  אנשים  גם 
בניסיונות. ובשעת הניסיונות האמונה 
"נעלמת", לוקחים לאדם את כל הדעת 
מתעוררים  ואז  ההשגות,  כל  ואת 
רגשות טבעיים כמו פחד או כעס, צער 
ובכיינות. זה טבעי. זה לא נקרא לאבד 
את האמונה, אלא זהו ניסיון באמונה. 
זה   – ולהרים  לנשא  מלשון  'ניסיון' 
על  האמונה.  את  ומרומם  שֵמִקים  מה 
רגשות  בתוכו  מרגיש  שהאדם  זה  ידי 
שמעידים על חוסר אמונה – הוא מבין 
עליו  כאן  מלחמה,  לו  דרושה  שכאן 

להתגבר ביתר שאת ויתר עוז.

הבטחות  לו  הבטיח  שה'  למרות 
מרגיש  יעקב  זאת  בכל  מפורשות, 
לבדו  הוא  ואיום,  נורא  פחד  זה  פחד. 
בצאן  ומטופל  רכים  וילדים  נשים  עם 
לרוב, אמּור להתמודד עם ארבע מאות 
וצער  פחד  מרגיש  הוא  מלחמה.  אנשי 

אל תיָּבהל

בס"ד
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בדרך  האמונה,  על  עובד  אתה  שאם 
הניסיונות  רוב  את  עובר  אתה  כלל 
בכל  אבל  מתבלבל,  לא  ואתה  בקלות 
תדע  לכן  להילחם,  חייב  אתה  מקרה 
מה  עליך  ויעבור  ניסיונות  שיבואו 
שאתה  לדעת  צריך  ואתה  שיעבור 
ולהתחזק  מצב  בכל  להילחם  תמשיך 
לי  'תן  מה':  לבקש  מחדש  ניסיון  בכל 

אמונה, חזק אותי באמונה'.

על  לנו  מספרת  הקדושה  התורה  לכן 
הרבה  של  ניסיונות  ועל  אבינו  יעקב 
שלא  המלך  דוד  ואפילו  צדיקים, 
 – בגבורה  ונלחם  הגויים  מכל  פחד 
כמו  ודאגה  פחד  של  זמנים  היו  לֹו  גם 
שכתוב:  וכמו  בתהלים  רבות  שאומר 
ה'  כי  הקיצותי  ואישנה  שכבתי  "אני 
שכבתי  "אני  רש"י:  ומבאר  יסמכני" 
ופחד.  בדאגה  אטום  לבי   – ואישנה 
ה'  כי  כי בטחתי  הקיצותי – מדאגתי 
יסמכני". זאת אומרת כאשר דוד בעל 
האמונה רואה 'מה רבו צריו' – גם הוא 
מרגיש פחד ודאגה עד שהלב שלו נהיה 
עצמו  את  לרדוף  במקום  אבל  אטום, 
רחוק  ואיזה  אני,  רשע  'איזה  ולהגיד 
אני, ואין לי שום סיכוי' – הוא פשוט 
מחדש  ובוטח  בה',  מחדש  מתחזק 
מאד  לדוד  "וֵתֶצר  שכתוב:  וכמו  בה', 
כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל 
ויתחזק  בנתיו,  ועל  בניו  על  העם איש 

דוד בה' אלקיו".

כולנו  של  בחיים  מצוי  מאוד  דבר  וזה 
בכל מיני תחומים, שלפעמים האמונה 
שלנו  הראשונית  והתגובה  נעלמת, 
צריכים  וכאן  האמונה.  לפי  לא  היא 
עצמנו  על  לחשוב  ולא  מאוד  להיזהר 
דברים שליליים ולהתייאש חלילה, לא 
להאמין ליצר הרע שאם נפלת אז אתה 

לא  כבר 



 

הדף היומי   
  "שיעוריה מכתת כתותי בענין"

' התוס' וכ. מטמאין אין כולן א"רש אוכלין טומאת מטמאין כולם' כו ערופה ועגלה הנסקל ושור כ"וכה הערלה תניא' א א"ק מנחות
 דהא' שיעורי מכתת כתותי אמר ולא אוכלין טומאת מטמאין אמאי )בהנאה דאסירי הני כל ה"וה( הכרם כלאי ע"וצ) לאו ה"ד(' ב ה"כ בסוטה
 ז"זב דבוקין כ"אא כביצה' לשווי מגע י"ע מצטרף אין פרוד דאוכל )ז"הי א"מטו ו"פ( מ"כהר' התוס' דד ל"וצ, לטמאות כדי כביצה צריך
 כ"וכ מעלי דמכתת כמהד') ב ט"פ( בחולין' דאמרי נ"עיה בעפר הדם מכיסוי ג"דל מכתת כתותי ש"ל מגע י"ע דמצטרף ד"להראב דאילו
 אמאי ופרה נותר דמי כשרוף לשרוף העומד כל דאמר ש"לר ')ב ב"ק(' לק' הגמ' מק' התו' קו כעין והנה. לחי גבי ')ב' פ( בעירובין' התו

 כשרוף לשרוף העומד כל מדין הוא מכתת כתותי דין גם והרי מכשרתן הקודש חיבת ומשני הוא בעלמא עפרא א"טו מטמאין
 חיבת מהני ז"וע כשרוף ממש דהוא שיעור צ"שא בדבר אף כן ל"ס ש"דר הוא והחילוק מודו רבנן גם דבזה אלא ')א ח"כ( ה"בר י"כדפירש
 מ"דמ הקודש חיבת מ"ל ז"וע להצטרף השיעור חשיבות לזה אין שיעור דצריך דבדבר אלא כאפר דנחשב ל"ס לא לרבנן אבל הקודש

 שם מ"הר ש"כמ' א דבר ממש שיהא צ"שא כיון מכתת כתותי בזה ש"דל ל"אפ אולי' התו' קו וליישב', התו' קו ש"וא שיעור כאן אין
 כביצה לענין מ"מ ג"וכה פירות מי כגון השני גם יטמא נטמא' א שאם' א כדבר נחשב להיות האוכלין את מחברין שאין דברים' דאפי

 נגיעה צריך ד"הראב' דלד וכמו דיבוק דצריך אלא' א דבר לעשותו השיעור צ"א דכאן מוכח כ"א שהוא דיבוק בכל סגי אחרים לטמאות
  .בזה ע"וצ איכא מיהא דיבוק מ"מ דמי דכשרוף הגם כ"וא דיבוק צריך מ"הר' לד כן

)עוד ש"ע א"סק ט"ס ב"סי איתן נחל(

דאורייתא תמכין

   דאורייתא בתמכין -  יעקב ירך בכף ויגע
  "אתתקף לא מיד אורייתא דאורייתא סמכין דאתברו כיון אמר לקבליה ירכו דאתחכם בכף ויגע מיד עבד מה, לו יכול לא כי וירא: "פרשת וישלח זוהר

  
  . נצח לזכות בחיי כיצד -  והדרכה להכוונה שאלותיהם את משגרים תורה מתומכי רבים

  מצבם. על וכאב צער לפעמים מביעים גם הם. טובה בעצה מכוונם רבנו
, כלפיו הטוב הכרת המוסדות ואין לבעלי, לישיבות רבים בנינים נדב כי רבנו באוזני התאונן' שיחי תורה תומכינגיד מ
 כן כמו?! הטוב הכרת היכן, הסכימו ולא, מצוין ולא, בינוני טוב בחור ביקש להכניס כ"ואח לישיבה בנין נדב הוא לדוגמא
  .עמו ללמוד זמן לו אין פתאום הכסף את לקבל גמר וכאשר בחברותא אתו למד פלוני סיפר כי

 זה, מכך צער לך שיש באופן אתך ואדרבא הנהגתם, הבא בעולם לך ישולם החשבון כל, זה ידי על כי, טובה לך עושים הם
   .]ש"ע טוב אגר איכא כדון ו"ה ח"פ בפאה הירושלמי דברי להראות רבנו ורגיל[ המצוה של הגדול מהשכר חלק
  ?התורה החזקת על בדינר לומר מה

 כתוב שהרי, ללמוד יידעו הם לבוא תורה לעתיד המחזיקים שהללו כתב ]ו"פ ג"ש הלשון שמירת[ חיים שהחפץ להם תאמר
 על ,עונש זה, בכך להם יש שכר איזה ללמוד יידעו לא ואם" הכסף בצל החכמה בצל" -  החכמים תלמידי במחיצת שיישבו
  !ללמוד שיידעו להם יהיה טוב כמה - בשבילם ששמח כמי רבה גדולה בשמחה זאת אמר רבנו .ללמוד שיידעו כורחך
 הוא הגביר כי, מקבל שאתה תרומה על' תודה רבה' לומר תתרגל אל לו אמר קנייבסקי הרב בעבר כי, ואמר לחדר פלוני נכנס
 תזכה" :לו לומר וכגון אותו לברך זה, יכול כן שאתה מה. אותו זיכית שאתה העצומה הזכות על לך להודות שצריך זה

 שום אין דין פי על שבוודאי פ"אע ]תודה יבקש לא שהעשיר[ להיות צריך היה שכך נכון אבל, כך שאמרתי זוכר אינני". למצוות
  .שבישראל והעניים התורה עולם למען מכספם תורה המעניקים לתומכי תודה לומר איסור
 השיב, כוח יישר לכהנים לומר ברורה שהמנהג במשנה כתב מ"מ, בה חייב והכהן עשה מצות שזו כהנים בברכת הנה אבל
  .ברכה זו' כוח יישר. 'ברכה לו שנותן אלא, תודה כתוב לא אבל: רבנו

 כשנכנסים, ולכן, תובע שיש כורחך נתבעים על הם אם והנה. ונותנים נתבעים ישראל )שקלים ריש' ירו( ל"בחז איתא. אמרתי
והמתרים  מנכסיהם שירדו יש, הקשה הכלכלי העולמי במצב היום, אכן. לתת אותו וללחוץ חזק לדבר שנהגו יש, גביר לבית
 את לשנות האם, השאלה. וצער נעימות באי אותו מכניס סתם הוא, לתת יכול לא וההוא ילחץ ואם, מכך יודע אינו התובע
, ולתבוע ללחוץ צורך אין כתיקונם בשנים גם ?שלו חשבון יעשה והוא, שלו ומטרה לעשות חשבון צריך התובע שמא או, הגישה
  .שאמרת כפי בתביעה דוקא ולא, בקשה ידי על נתבעין הפשט" נתבעין" הלשון ומה שנזכר. ובעדינות ברכות לבקש אלא

 הטובה את לו עושה הרי אתה: להתבייש מהנדיב צורך לו אין כי, לו ואמר לפלוני פעם ייעץ ל"זצ אבי כי לרבנו אמרתי
  .להתבייש לך ומה, שאפשר ביותר הגדולה
, גדולה טובה להם עושים שאנו הנכון הוא אך, טובה לנו העושים הם רק כי לחשוב שטועים יש לפעמים: הפטיר רבנו

  .בכך לשמוח שעליהם ובוודאי
  אברכים עדיפה. החזקת? אברכים להחזיק או המדרש בית לבנות לו עדיף מה: שואל פלוני
  .קודם קרוב? ציבורי כללי התרומה לכולל את לתת או, להחזיקם עדיף האם, בשרו שאר שהם אברכים עשרים לו יש

 כתב והרב... של לכוללים אברך לכל ח"ש אלף שיתן אליו מרבנו מכתב והראני, לס'אנג בלוס... העשיר הנגיד בבית ביקרתי
 חצי – כן אם, חצי נותן והוא ל"הנ בסכום שלהם הצורך אם? הכל יתן אם רק הברכות האם ושאלני, זה בעבור ברכות שם

.ברכה חצי נתינה
  )(כל משאלותיך

  
  

  הבהרה
, ל"זצ קופולביץ י"הגר ח"להבחל בין א"שליט רבינו בין שהיה דברים השיח את' ח"שי עלי' במדור פורסם שעבר בשבוע
  .הקוראים סליחת את ונבקש, במדויק שלא כתובים היו הדברים, שלישי בכלי הועברו שהדברים ומכיון

  ידינו מתחת תקלה יצא שלא רצון ויהי
  העורך
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 עלי שי"ח 
 ''במקדש שמירה על ברכה''

 :בשאלה רבינו אל ניגש א"שליט חכם תלמיד כהן
, המקדש שמירת של מיוחדת מצוה יש הלא. בנושא יסודית שאלה ועלתה, המקדש בבית הכהנים עבודת בהלכות אני עוסק

 .המצוות ככל עשה מצות זה הרי, הכהנים זה על בירכו לא מדוע' ולכאו. מיוחדים כהנים כך על ונתמנו
 .זה על כתבתי אולי, חכמה דרך בספרי כך על תעיין רבינו לו אמר

 .מצא ולא חיפש כי חכם התלמיד השיב
  עצמו את לשמור אחד כל על מצוה יש הלא: יותר אותך ואשאל. ברכה זה על שתיקנו מצוה זה אין, בפשטות: רבינו הגיב

  לא והרי, הבריאות על לשמור שציונו רגע בכל גם ואולי יום בכל לברך צריך אדם כל כן אם, לעצמו להזיק ושלא בבריאות
 ?!... כן שמענו

 .ברכה זה על אין) כבוד משום רק הוא המקדש ובבית( מנזק שמירה רק שזה שכיון, רואים אלא
*** 

  ולא. לברך זכות לך נתן ה"הקב כי' אותי תברך' ממנו ומבקש כהן לפניו כי שומע רבינו רבות פעמים כי להזכיר שלא אפשר ואי
 יש כי רבינו נענה, הנוכחים כך על כששאלו, ברכה רבינו ביקש ממנו וגם רבינו לפני קטן ילד שהגיע, מעניין מעשה אירע מזמן

 .מועיל קטן כהן גם דברים כמה שלגבי בפוסקים דיעות
 

שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

   פרשת וישלח 308' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע
 

 נ"לע יוצא זה גליון
 ל"ז יצחק יוסף' ר צ"בהרה יהודה משה' ר

 ו"תשנ כסלו ב"כ ע"נלב
 ה"ע נתן דוד' ר ח"הרה בת אסתר מרת' וזו

 א"תשס כסלו ו"ט ע"נלב
 י"נ ביניש בנימין' ר בת ה"ע פערל חנה

 ח"תשמ כסלו' ז ע"נלב
 ה"תנצב

 פשט על הפרשה
 )טז ,(לג "שעירה לדרכו עשו ההוא ביום וישב"

 

  אשר איש' ת אם כי' שנא דוד בימי ה"הקב להן פרע והיכן' א' א מאצלו נשמטו עמו שהלכו איש' ות לבדו עשו ר"מב י"פירש
 באו למה נתביישו כ"א לשלום רק למלחמה פניו אין שעשו שראו דכיון נראה שנשמטו והטעם. וינוסו הגמלים על רכבו
  ביעקב ולהלחם כ"אח להתחרט יכול' הי לא שעשו ליעקב טובה מזה שיצא כיון מ"ומ, וברחו נשמטו ולכן איש' ת צריך ולמה

  .שכר קבלו, )דבר בהעמק' עי עליו כעס שאז עמו לילך רוצה אין שיעקב כ"אח כשראה ובפרט(
 )(טעמא דקרא 

 עליהם חביב ממונם ביאור המושג צדיקים
 

  כסף העריך רבא הנה לו ואמר' השלאק' -תכשיט  איזה לידו וישב ברכבת נסע םישמעתי מאבא, כי החפץ חי דברי רבינו:

לאינשי   טענתא מגמרי קא אמר רבא איקפד איסור מבי אודיתא נפק אדאכי' "א טקמ דף בתרא בבא בגמרא כדמשמע

  אבל', וכדו שבויים לפדיון צריך שהיה אפשר ,יודע איני שם היה מה חיים החפץ הגיב", זוזי אלפי תריסר והפסיד לי ומפסדי

  ונפק הואיל, לקבל רצה לא והוא החזיר הגנב, במחתרתא דכרי לי איגנבא רבא. ב"ע דף בסנהדרין יודע אני אחרת גמרא

'  עי[. צריך היה רבתא מצוה של תכלית לאיזה יודע מי רבנו ואמר. כ"ע, לו מגיע והיה שלו דין פי על היה וזה דרב מפומיה

  רב לקראת יצא פפא שרב ו"מ דף מציעא בבא הגמרא את רבנו הסביר זה וכעין ]'א ט"קמ לדף א"כ' סי ליקוטים ב"ב מ"חו א"חזו

  על יודע מאתנו ומי, הממון את לו שנתנו השמחה מחמת" תווך עד לאפיה נפק" - תווך ששמו מקום עד - אחא בר שמואל

  הכסף את לו יביא לא שמא חשש כי לקראתו יצא, הראשונים מפירושי אחד ולפי[. הכסף את פפא רב צריך היה מצוה דבר איזה

 .]בכסף הזו המצוה את הוא לקיים - ינוהי, לעצמו הכסף את ויקח

  הכא איכא האם ושאל לתווך איקלאי פפא דרב אמרו ג"ל דף נדה במסכת כי, תווך עד לקראתו יצא טעם מה לומר יש עוד

  זה כן ואם, שם' עי בתורה עמו ודיבר הוא שמים ירא מינה שמע עליו אמר פפא ורב 'וכו שמואל על לו ואמרו, מרבנן צורבא

'  ועי[ אליו שיבוא המתין ואל לכבדו למקומו אצלו הלך לכן הוא שמים ויראי בתווך שהתגורר וכיון, אחא בר שמואל רב אותו

 .]שם מ"ב חננאל רבנו' בפ

 )(כל משאלותיך
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שלא להשבר מהנסיונות

הבה ונתבונן מעט בנסיונו של יעקב אבינו: אביו יצחק, היקר לו עד 
מאד, גדול הדור, בנו של אברהם אבינו, אוהב את אחיו עשו ורוצה 
הקב"ה  אמר  למעשה  כי  נסיון,  זה  [והיה  הברכות  את  לו  ליתן 
(מלאכי א ב-ג) "ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי"], והוא יעקב 
צריך בדרך של ערמה ועל ידי חששות גדולות של 'אולי ימושני 
אבי' להוציא את הברכות מאביו יצחק. ומה היה לו ליעקב מברכות 
אלו? מאז הוצרך לברוח ולא היו אביו ואמו לצדו. ובמדרש איתא, 
ורצה להרגו,  שיעקב אבינו בברחו מפני עשו אחיו, פגשו אליפז 
ונתן לו יעקב את כל אשר לו, ואפילו את בגדיו לקח, כדי שיחשב 
נכנס  יכל להסתובב כשהוא ערום,  ומכיון שלא  עני שהוא כמת. 
לתוך נחל מים, וראה שם חייל שטבע, ובגדיו נשארו בחוץ, ולבש 
את בגדיו, אך חשש מאד שאם יראו אנשי המלוכה שהוא לבוש 
שנים  י"ד  נחבה  ולכך  החייל,  את  הרג  שהוא  בו  יחשדו  בבגדיו, 
החייל.  אחר  לחפש  שהפסיקו  עד  ועבר  שם  של  מדרשו  בבית 
ואח"כ בהיותו אצל לבן שעבד שם י"ד שנים, ולבן רימה אותו וכו', 
ובכל זאת לא נפלה רוחו ולא התייאש, אלא אדרבה מכח זה עלה 
לו  שאין  ללמוד  יש  ומזה  אבינו,  יעקב  למדרגת  והגיע  והתעלה 
לאדם להשבר מכל הנסיונות שעוברים עליו, ומעשה אבות סימן 

לבנים!

הדרך למצא את בת זיווגו

בדרך דרוש י"ל, דהנה כתוב (כט כ) שיעקב אבינו עבד שבע שנים 
בחורים  הרבה  יש  כך  לאה.  את  קיבל  לבסוף  אך  רחל,  בשביל 
 ... ובסוף  ודמיונות על שידוך שלהם,  שחולמים כל מיני חלומות 
זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה  מבוגר  בחור  אלי  בא  א'  פעם 
ושאלתי אותו מה אתה רוצה? והשיב לי באריכות שרוצה לקבל 
אשה שהיא כך וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו ומה אתה מוכן ליתן? וכי 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל  רק 
תתגרש...! כי שידוכו של האדם הוא שיהיה 'נותן' ולא יחשוב רק 

י"ד  ולמד מיעקב אבינו כמה נתן בשביל שידוכו?  על עצמו, צא 
שנים עבד את לבן הארמי!

אבינו,  ליעקב  כוונתי  אין  וח"ו  מוסר,  דבר  איזה  לומר  רוצה  אני 
כשנתבונן נראה, דהנה יצחק שלא טרח לשידוכו, וסמך על אביו, 
באותו יום ששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו נהיה חתן, ע"י 
המתין  לשידוכו,  אבינו שטרח  יעקב  ומשא"כ  הדרך.  לו  שקפצה 
ועבד י"ד שנים! ומכאן יש ללמוד שהחיפוש לא תמיד הוא מועיל, 

אלא יש להוסיף בטחון בהקב"ה על זה.

כוחם של דמעות

עשו  של  מבכייתו  הבכייה,  כח  מעלת  גודל  ללמוד  יש  והנה 
בשעה שנודע לו שליצחק אביו אין מה לברכו, דכאשר עשו בא 
את  ולקח  הקדימו  שיעקב  והבין  הברכה,  את  לקבל  ליצחק 
הברכות, אמר לו יצחק "הן גביר שמתיו לך ואת  כל אחיו נתתי 
לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו, ולכה אפוא מה אעשה בני" (כז 
לז), והנה כאשר "וישא עשו קולו ויבך" (שם לח), התחיל יצחק 
ומטל השמים מעל"  יהיה מושבך  "הנה משמני הארץ  לברכו 
ע"י  לברכו,  מה  לו  שאין  לו  אמר  יצחק  כאשר  שגם  הרי  וגו'. 
בכייתו נשתנו הדברים ומצא ברכה לברכו. הגה"ק מסאטמאר 
האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה 

ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב).

מסופר על הר"ר בונם זצ"ל שהיה אצל החוזה מלובלין ביוה"כ, 
ובמוצאי יוה"כ אמר לו החוזה שהשנה תפסיד את כל כספך. 
אלא שבמשך השנה נעשה להיפך ממה שאמר לו, ונעשה גביר 
גדול מאד. ובא אל החוזה ושאלו לפשר הדבר. אמר לו החוזה 
דברי נאמרו ללא דמעות, אבל על ידי דמעות יש מהלך אחר... 
אלו  לכל  קריאה  תצא  ומכאן  ננעלו!  לא  דמעות  שערי 
ימנעו  שאל  ורחמים,  ישועה  בפקודת  להפקד  שממתינים 
מלהתפלל מתוך בכייה, כי גדול כוח הבכייה לקרוע גזר דין רע.

ותלך לדרוש את ה'

ותלך  וגו'  בקרבה  הבנים  "ויתרוצצו  כב)  (כה  רבקה  אצל  כתוב 
לדרוש את ה'", ובפשוטו רבקה כשהיתה מעוברת לא הרגישה טוב, 
ומה עשתה בשביל זה? ותלך לדרוש את ה'! שדרשה מה הקב"ה 
רוצה ממני? כך צריך להיות, אבל היום אינו כן, וכאשר לא מרגישים 
טוב, דבר ראשון שעושים הולכים לרופא, ואם הרופא אומר שאינו 
אלא  אנשים...  מיני  מכל  ברכות  לקבל  הולכים  אז  לרפאות,  יכול 

צריך תחילה לברר על מה עשה לי ה' כך, ורק אח"כ לילך לרופא.

יש להתבונן מהו החילוק בין יהודי לגוי? והלא כאשר נהיה חולה, 
גם היהודי וגם הגוי הולכים לרופא, וכשיש צורך בפרנסה, שניהם 
יוצאים לעבוד, וא"כ איפה רואים את החילוק ביניהם? החילוק הוא 
בכוונה לשם שמים! היהודי בטחונו בה', אלא שלמען ההשתדלות 
הוא הולך לרופא ויוצא לעבוד, משא"כ הגוי. בספר חובת הלבבות 
כתב, שהחילוק בין אדם בעל בטחון לאדם שאינו כן, הוא שאדם 
השתדלות  בתורת  לעשות  צריך  שהוא  מה  עושה  בטחון  בעל 
ולימודיו  תפילותיו  סדרי  את  ישנה  לא  הוא  זה  ומלבד  בלבד, 
שצריך  מה  בדיוק  עושה  הוא  בוטח  שאינו  זה  אבל  זה.  בשביל 

לעשות ומקפיד על הכל שיעשה באופן שיביא לו פרנסתו.

יראת שמים

וישת  ויאכל  ונזיד עדשים  נתן לעשו לחם  "ויעקב  לד)  (כה  כתוב 
ויש להתבונן בזה הרבה, דהנה  ויבז עשו את הבכרה",  וילך  ויקם 
נזיד  בתמורתו,  משהו  קיבל  אבל  ליעקב,  בכורתו  את  מכר  עשו 
את  מוכרים  אנו  אבל  'רשע'.  נקרא  זאת  ובכל  להחיותו,  עדשים 
חשבון  נעשה  אם  כלום!!  זה?  בשביל  מקבלים  אנו  ומה  הקב"ה, 
הנפש נראה שאנו גרועים יותר מעשו הרשע רח"ל. אנו מאחרים 
לתפילה, יוצאים לפני קדיש, ומדברים עם הזולת באמצע התפילה, 
ומה יש מכל זה? כלום! החומש הוא 'מוסר ספר', וזה מה שהוא 
מלמדנו. כל אחד יש לו קליפת המן קליפת עמלק קליפת עשו, 
וצריך לדעת שהכוונה בזה הוא אלינו... ולדעת שעלינו לעשות מה 

שהקב"ה רוצה, תפילה כראוי, עניית אמן ושמיעת קדיש וכו'.

אבימלך  בין  שהיה  במעשה  שמים,  יראת  להשיג  לעבוד  צריך 
לאברהם אבינו, אמר אברהם לאבימלך (כ יא) "כי אמרתי רק אין 
יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי", והוא דבר נורא, 
אם חסר לאדם ירא"ש, הוא יכול לבא לידי הדבר הנורא – רציחה!!

הקב"ה מברך את יצחק "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי 
לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ", והכל 
מצותי  משמרתי  וישמר  בקלי  אברהם  שמע  אשר  "עקב  בזכות 
צריך  ה',  בדרכי  ילכו  ותורתי". אדם שרוצה שכל צאצאיו  חקותי 

שהוא בעצמו יהיה ערלאכער איד, ועל ידי זה יזכה לזה.

התמדה

שמעתי מהגה"צ ר' זונדל קרויזר זצ"ל, פעם ישבו כמה תלמידים 

אחד  מתמיד?  מהו  מלצר,  זלמן  איסר  רבי  הגאון  את  ושאלו 
רבי  אך  ביממה.  שעות   12 שלומד  אחד  שזה  אמר,  מהיושבים 
איסר זלמן ביטל זה, ואמר, אין הדבר תלוי במס' השעות שהוא 
אחד  יש  הגמ',  את  לסגור  אותו  שמביא  הדבר  מה  אלא  לומד 
שכשנעשה צמא קצת הוא כבר עוזב את הגמ' ויוצא לשתות, יש 
 1000 ויש שגם בשביל  הוא סוגר את הגמ',  דולר   100 שבשביל 
דולר לא יסגור את הגמ'. אדם שאין לו שום אפשרות אלא ללמוד 
שום  ללא  כדבעי,  שעה  אותה  לומד  והוא  ביום,  אחת  שעה 
'מתמיד'!  נקרא  הוא   – לה'  קודש  היא  שעה  ואותה  הפסקות, 
[וכמובן שמי שיש לו אפשרות יותר, ולומד כמה שעות ביום, אין 

ערוך למעלתו].

אדם שבשביל כוס 'קוקה קולה' הוא סוגר את הגמ', מראה בזה 
שזה חשוב לו יותר מדף גמ', אז את זה הוא יקבל בעוה"ב... אני 
רואה בחורים איך שהם שורפים את הזמן ומתבטלים, ואני רוצה 
ליתן להם 'צווי פעטש'. כמה מסירות נפש יש להורים ששולחים 
את בניהם מאמריקה לארץ ישראל, יש פחד וחששות מהערביים, 
והבנים צריכים להתאמץ יותר ולגדול באמת בתורה ויראת שמים. 
וכאשר באים להתפלל, זה בא בזמן זה וזה מאחר וזה מאחר יותר, 
אבל כשבאים לצאת – כולם יוצאים בשוה! ומדוע? הלא מי שבא 

באיחור צריך להשאר יותר...

צריכים לדעת שלדבר 'דברים בטלים' זה עבירה! שנאמר ודברת 
בם ולא בדברים אחרים (גמ' יומא יט:). ומה יטעון המדבר, הלא 
כולם מדברים דברים בטלים, אלא שעל זה כבר אמר החפץ חיים, 
שבגיהנם יש מקום לכולם! אבי זצ"ל היה יתום מגיל 8, ושאלתי 
אותו איך גדלת כך, והלא לא היה לך אב שיחנך אותך? והשיב לי, 
כי שאיפתי היתה להיות גדול בישראל! וכל מחשבותי היו איך היה 

החפץ חיים מתנהג ועושה.

מישהו  מיוה"כ, האם  ב' חדשים  כבר  יהיה  הבעל"ט  ראשון  ביום 
הולכים  רבים  והיום  הנפש.  חשבון  לעשות  צריך  זה,  על  חשב 
מוטל  מה  חושבים  ואין  וכו',  יום  אחר  יום  הזמן,  את  ומעבירים 

עליהם לעשות.

קנאה ומרמה של צדיק

כתוב אצל אבימלך (כו יד) "ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה 
טז)  (שם  ליצחק  אבימלך  אמר  ולכן  פלשתים",  אתו  ויקנאו  רבה 
"ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד". כך הוא 
דרכם של רשעים. אבל אצל רחל ולאה שגם כן נאמר (ל א) שרחל 
קנאה בלאה "ותקנא רחל באחתה", שם פירש רש"י: קנאה במעשיה 
הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים, עכ"ל. אצל 

הצדיקים קנאה היא בחינת 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.

כעין זה מצינו עוד אצל יעקב אבינו שנאמר בו (כז לה) "בא אחיך 
במרמה", ותירגם אונקלוס, בחכמתה. צדיקים מה שהם עושים זה 
נכון, אם זה קנאה, הרי זה קנאה במעשים טובים. אם זה מרמה, 
הרי זה חכמה. וכן החיבוק והנישוק שהיה אצל יעקב אבינו, הכל 
היה זך ונקי. משא"כ אצל לבן שגם כתוב (כט יג) ויחבק לו וינשק 

זהובים  שמא  אמר  כלום  עמו  ראה  כשלא  רש"י:  פירש  שם  לו, 
הביא והנם בחיקו. וינשק לו - אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו, 

עכ"ל. זהו כוונת הרשעים.

הבארות שחפר יצחק, וכיבוד או"א

אברהם  שחפר  הבארות  את  סתמו  שהפלשתים  יח)  (כו  כתוב 
ויתן להם את השמות אשר קרא להן  אבינו, ושב יצחק ויחפרם, 
אביו. בבריאה יש ד' בחינות בסדר זה: א. דומם, ב. צומח, ג. חי, ד. 
מדבר. ואפילו על הדומם שהוא הדרגה הכי פחותה, הקפיד יצחק 
שלא לשנות ממה שעשה אביו, ונתן להם שמות כשמות שקרא 
להן אביו. אבל היום יש אנשים שמשנים ונותנים שמות 'מודרנים' 
לדרגה הכי גבוהה שהיא ה'מדבר' (אדם), ואין נותנים שם לבניהם 

ולבנותם לא על שמות אבותיהם ולא על שמות צדיקים.

צריך מאד להזהר בכבוד אב ואם, נאמר בפרשת כי תבא (דברים 
מזלזל.   – מקלה  רש"י,  ופירש  ואמו",  אביו  מקלה  "ארור  טז)  כז 
יעקב  שאמר  רחל,  ידי  על  התרפים  לקיחת  גבי  לב)  (לא  כתוב 
פירש  ורש"י  יחיה",  לא  אלהיך  תמצא  אשר  "עם  ללבן  אבינו 
שמאותה קללה מתה רחל. אבל בזוה"ק איתא, שרחל מתה משום 
שציערה את אביה, אף שהיתה כוונתה לשם שמים, והיה זה קודם 
עובר  אביו  את  אדם  רואה  אם  שגם  איתא,  ובשו"ע  תורה!  מתן 
כבוד.  בדרך  לו  יעיר  אלא  צודק,  לא  לו שהוא  יאמר  לא  עבירה, 
ואם  אב  כיבוד  של  שהמצוה  פעם,  לי  אמר  זצ"ל  פישר  הגרי"י 

מלווה את האדם עד יום מותו. 

ואמרתי  היו מעוכבים שידוך,  כבר ראיתי כמה מקרים שבחורים 
להם שיבקשו מחילה מאביהם, ומיד נעשו חתנים. יש סימן בשו"ע 
(יו"ד סימן קמד) ובו כל ההלכות של כיבוד או"א, שיש לאדם לקום 
מלא קומתו לפני אביו, וגם לפני אמו [אסור לאדם שיחשוב שאמו 
ולנקות הבית, האמא  באה כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש 
מה  את  המקיים  ואדם  אביו].  כמו  בעיניו  חשובה  להיות  צריכה 
מאות  חמש  טובה  מדה  מרובה  כי  טוב,  לרב  יזכה  צריך,  שהוא 
פעם. איתא בקיצור שו"ע, שגם כאשר הבן לומד תורה הוא מקיים 

מצות כיבוד או"א, כי לאביו יש הנאה וקורת רוח מרובה מזה.

עוד מסופר שם על הריב שהיה בין רועי גרר על רועי יצחק, ונאמר 
"ויחפרו עבדי יצחק וגו' ויריבו רועי גרר וגו', ויחפרו באר אחרת ויריבו 
גם עליה וגו', ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה" וגו'. ויש 
להבין מה היה המעלה בחפירה האחרונה שאז לא רבו עליה, יותר 
מהחפירות שהיו בתחילה שכן רבו עליהם. והוא, כי בתחילה שלח 
שלוחים שיחפרו את הבורות, וכמבואר מן הלשון "ויחפרו" שהוא 
חפר,  בעצמו  שהוא  בסוף  אבל  ומדון,  ריב  היה  ואז  רבים,  לשון 
וכלשון הכתוב "ויחפר" בלשון יחיד – לא רבו עליה! עבודת האדם 

היא שהוא בעצמו יעבוד את ה', ולא על ידי אחרים ושלוחים.

התחברות לצדיקים

לאחר ששלח אבימלך את יצחק מגרר והלך לבאר שבע, כתוב (כו 

כח) "ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו 
בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך". כשראה אבימלך שיצחק מצליח, 
רצה להיות עמו בקשר. וכן כל אדם צריך לדעת שתועלת גדולה 
תהיה לו עם הוא יהיה מחובר לצדיק ותלמיד חכם, וכן אמר משה 
רבינו ליתרו, בא עמנו, ומהשפע הטוב שיושפע עלינו ניתן גם לך. 
עולם הזה דומה למקפיא (freezer), והמוסר והדביקות בצדיקים 
צופים,  ונופת  מדבש  מתוקים  הם  הבחרות  ימי  אותו.  מחממים 

אלא שהיצר הרע רב ולוחם עם כל אחד, וצריך להתחזק כנגדו.

ברכות ה'

כתוב אצל יעקב אבינו בשעה שישן וחלם והנה סולם מוצב ארצה 
וגו', שהקב"ה בירך אותו בברכות עצומות (כח טו) "הנה אנכי עמך 
לא  כי  הזאת  האדמה  אל  והשבתיך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". ואף על ברכות 
אלו, חשש יעקב אחר כך, וידר נדר (שם פסוק כ) "אם יהיה אלקים 
עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד 
ללבש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים". אם יהיה 
להיות  שהבטיחני  הללו  הבטחות  לי  ישמור  אם   - עמדי  אלקים 
וכו', עכ"ל. הרי  והנה אנכי עמך  עמדי, כמו שאמר לי (פסוק טו) 
שגם לאחר הבטחות מאדון כל - הקב"ה, עדיין אין הדבר בטוח, 
ובפרט  ביותר,  להתחזק  יש  ומזה  ההבטחות.  את  לשמר  וצריך 
הם  והרי  ברכות,  מהם  לקבל  אנשים  מיני  לכל  שהולכים  אותם 
סמוכים ובטוחים בברכתם ... דהנה אפי' אם יש לו ברכת ה' אינו 
בטוח עדיין, וכמו שאנו רואים שבפרשת וישלח חשש יעקב מאד, 
אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  יא)  (לב  שנאמר  כמו 
עשית את  עבדך וגו' הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 
אתו פן  יבוא והכני" וגו'. ופירש רש"י, שחשש שמא יגרום החטא.

מוסר מכל אדם בנעימות

יעקב אבינו בבואו לחרן, פנה אל אנשי המקום בדרך כבוד ואמר 
להם (כט ד) "אחי מאין אתם", אבל אחר כך אמר להם דברי מוסר 
(שם ז) "הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו 
שרוצים  כסבור  רובצים,  אותם  שראה  לפי  רש"י:  ופירש  רעו", 
לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, 

כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום, עכ"ל.

וכן ראיתי אצל אבי מורי זצ"ל, בכל פעם שהיה רואה שאחד אינו 
ובדרכי  ובנעימות  בצנעה  בשקט  עמו  מדבר  היה  כדת,  מתנהג 
האדם  אמיתית,  ישראל  אהבת  וזהו  כך.  על  לו  ומעורר  נועם, 
הוא  ישראל, אז כאשר  לו אהבת  ויש  שבאמת אוהב את חבירו, 
רואה אותו חוטא, הרי שבאמת ובתמים הוא דואג לו שלא יחטא, 
עבור  לצדקה  נצרך  שהיה  אדם  ולמשל,  ישרה.  בדרך  ומוכיחו 
הכנסת כלה, ובא אחד ונתן לו צ'ק גדול עבור זה, בודאי שעשה 
דומה  זה  ואין  לגופו,  דאג  בזה  אבל  עד מאד,  גדולה  מצוה  בזה 
לו  לעזור  חבירו,  של  לרוחניות  זולתו,  של  לנפשו  שדואג  לאחד 

להכנס לאיזה ישיבה וכו'.
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לעילוי נשמת
מרת שרה זלטא בת הרה"ח ר' ניסן

נלב"ע איסרו חג פסח תשע"ח

לרפואה שלימה
שירה בת נחמה שיינדל שתחי'

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של צדקה, והלך לבקש 
לו הגביר  והיה מחלל שבת. לאחר שנתן  ומצוות,  מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה 
סכום גדול, פרץ הח"ח בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
אלו  ידים  על  בוכה  אני  לו,  ואמר  ידיו  שתי  את  הח"ח  תפס  עוד!  לך  אתן  כסף  בעוד 
שמכאן  מבטיח  אני  לח"ח,  הגביר  אמר  בגיהנם!  שישרפו  לב,  ברוחב  צדקה  שנותנים 

ואילך אני ישמור שבת!

לפני שנים רבות הייתי מתפלל בפינסק קארלין, ואספר לכם מעשה שאירע אז, היה 
קארלין  מפינסק  האדמו"ר  של  סבו  שהוא  רוזנפלעד  מנשה  ר'  שנקרא  אחד  יהודי 
שליט"א, ובאמצע התפילה לא חש בטוב, ובאו אנשי הצלה ולקחוהו לבית חולים. לאחר 
זמן בא אצלו הרב רבי ישראל גרוסמן זצ"ל שהינו ת"ח גדול ומחבר הרבה ספרים, ואמר 
לו ר' מנשה, אני מתפלא עליך, אנו ב'קארלין' עובדים על ענין של 'אהבת חברים' 'אהבת 
ישראל', וא"כ כאשר לא חשתי בטוב ובאו אנשי הצלה לקחת אותי לביה"ח, למה לא 
עלה בדעתך, שמא זהו סופי... והיה לך לבא אצלי ללחוש באזני לעוררני לומר וידוי... כי 
שמא מבולבל אני בשעה זו, ואשכח דבר זה. הלא בשביל מה יש חברים, אם לא בשביל 

דברים נשגבים אלו.

שמעתי מאבי מורי זצ"ל, דהחפץ חיים לעת זקנותו כשהיה חלוש, התאמץ מאד ובא 
אנשי  עם  דיבר  והח"ח  נסגר,  שם  שהיה  והמקוה  'לידא',  הנקרא  אליו  הסמוך  לכפר 
לבימה,  הח"ח  עלה  להם.  הדבר  נגע  ולא  לפעילותו,  וישוב  ויפתחוהו  שיחזרו  המקום 
וביקש שיביאו לו עט ונייר לכתוב, ופתח ואמר, הלא פשוט וברור שכל אחד מאתנו יבוא 
באחד מן הימים לפני בי"ד של מעלה, ואז ישאלו איפה המקוה? ותשיבו שהחפץ חיים 
כאן, שאני  לי  שיחתמו  המקום  אנשי  מכל  אני מבקש  לכך  אי  דבר,  זה  על  עשה  לא 

ביקשתי ממכם.... דבריו עשו רושם, והמקוה נפתח שוב.

אני עוסק בצרכי ציבור, וקרה שהייתי צריך להיות ברחוב בשעה מאוחרת בלילה, והנה 
אני רואה קבוצה של חבורים מדברים, נגשתי אליהם ואמרתי להם, אתם פושעים! תמהו 
מדוע? השבתי להם, הרי אם אתם עכשיו מדברים, בודאי שלא תקומו בזמן לתפילה, 
וא"כ אתם מורדים במלכו של עולם! היצר הרע מביא את האדם שילך לישון באיחור, 
ושנינו במשנה (אבות פ"ג מ"ד) "רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה וכו' הרי זה 

מתחייב בנפשו". ואיתא בגמ' (עירובין סה.) לא איברי לילה אלא לשינתא.

הבית ישראל פעם אחת השתתף באסיפת המועצת, ונמשך הדבר, וקם הבית ישראל 
ללכת, ותמה בפניו המארגן, שעדיין לא הסתיימה האסיפה ולמה הרבי כבר הולך? שאלו 
הבית ישראל, מתי אתה קם בבוקר? השיב לו בשבע וחצי. אמר לו, אני קם באחד ורבע... 
אדם צריך להיות בעל חשבון, לדעת מכל מעשה שהוא עושה, מה היא התוצאה, ומי 
שהולך לישון באיחור, יקום מאוחר, ומי שמתחזק בזה ידע שמרובה מדה טובה חמש 

מאות פעמים.
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להסתכל על הטוב

חברת 'קוקה קולה' בתחילת דרכה בארץ 
 3 ובו  פרסומת  קמפיין  השקיע  ישראל, 
נראה אדם חלוש ההולך  תמונות, באחד 
שותה  שהוא  איך  נראה  בשניה  במדבר, 
ובתמונה  ומתרענן,  קולה'  'קוקה 
אלא  בקלילות.  רץ  נראה  הוא  השלישית 
שעד מהרה התברר שהדבר לא השפיע 
לאחר  לקנות.  קונים  באו  ולא  וכלל,  כלל 
בירור התברר, שלא לקחו בחשבון שכאן 
לשמאל  מימין  קוראים  ישראל  בארץ 
והם  לימין,  משמאל  קוראים  ובארה"ב 
לימין,  משמאל  התמונות  את  סידרו 
וממילא ממבטו של אנשי א"י הדבר מובן 
רץ  אדם  שהנה  לגמרי,  שלילי  באופן 
בקלילות ולאחר ששותה מה'קוקה קולה' 

הוא מתעיף ונחלש מאד.

דבר  שכל  ללמוד,  לנו  יש  זה  מסיפור 
שקורה תלוי הדבר איך אתה מסתכל על 
ואפשר  טובה  בעין  להסתכל  אפשר  זה, 
האדם  וחובת  טובה,  לא  בעין  להסתכל 
זה  טובה,  בעין  בהסתכלות  לבחור  היא 
ראוי  כך  אבל  בכלל,  קלה  עבודה  אינה 
לאדם לבחור, וזה יועיל לו מאד, הוא יהיה 

בשמחה תמיד. 

פעם אחת פגשתי יהודי אחד מלא וגדוש 
בצרות רח"ל, והנה הוא אומר 'נשמת' בכזו 
אתה  והלא  אותו,  שאלתי  גדולה.  שמחה 
יש לך צרות רעות ורבות, ואיך אתה כל כך 
לי  עושה  הקב"ה  וכי  לי,  השיב  בשמחה? 
הוא משמחני בהרבה דברים  רק צרות?! 
אחרים... כך צריך להיות האדם, בכל מצב 
שהוא להסתכל ולחשב על הטוב שיש לו.
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שלא להשבר מהנסיונות

הבה ונתבונן מעט בנסיונו של יעקב אבינו: אביו יצחק, היקר לו עד 
מאד, גדול הדור, בנו של אברהם אבינו, אוהב את אחיו עשו ורוצה 
הקב"ה  אמר  למעשה  כי  נסיון,  זה  [והיה  הברכות  את  לו  ליתן 
(מלאכי א ב-ג) "ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי"], והוא יעקב 
צריך בדרך של ערמה ועל ידי חששות גדולות של 'אולי ימושני 
אבי' להוציא את הברכות מאביו יצחק. ומה היה לו ליעקב מברכות 
אלו? מאז הוצרך לברוח ולא היו אביו ואמו לצדו. ובמדרש איתא, 
ורצה להרגו,  שיעקב אבינו בברחו מפני עשו אחיו, פגשו אליפז 
ונתן לו יעקב את כל אשר לו, ואפילו את בגדיו לקח, כדי שיחשב 
נכנס  יכל להסתובב כשהוא ערום,  ומכיון שלא  עני שהוא כמת. 
לתוך נחל מים, וראה שם חייל שטבע, ובגדיו נשארו בחוץ, ולבש 
את בגדיו, אך חשש מאד שאם יראו אנשי המלוכה שהוא לבוש 
שנים  י"ד  נחבה  ולכך  החייל,  את  הרג  שהוא  בו  יחשדו  בבגדיו, 
החייל.  אחר  לחפש  שהפסיקו  עד  ועבר  שם  של  מדרשו  בבית 
ואח"כ בהיותו אצל לבן שעבד שם י"ד שנים, ולבן רימה אותו וכו', 
ובכל זאת לא נפלה רוחו ולא התייאש, אלא אדרבה מכח זה עלה 
לו  שאין  ללמוד  יש  ומזה  אבינו,  יעקב  למדרגת  והגיע  והתעלה 
לאדם להשבר מכל הנסיונות שעוברים עליו, ומעשה אבות סימן 

לבנים!

הדרך למצא את בת זיווגו

בדרך דרוש י"ל, דהנה כתוב (כט כ) שיעקב אבינו עבד שבע שנים 
בחורים  הרבה  יש  כך  לאה.  את  קיבל  לבסוף  אך  רחל,  בשביל 
 ... ובסוף  ודמיונות על שידוך שלהם,  שחולמים כל מיני חלומות 
זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה  מבוגר  בחור  אלי  בא  א'  פעם 
ושאלתי אותו מה אתה רוצה? והשיב לי באריכות שרוצה לקבל 
אשה שהיא כך וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו ומה אתה מוכן ליתן? וכי 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל  רק 
תתגרש...! כי שידוכו של האדם הוא שיהיה 'נותן' ולא יחשוב רק 

י"ד  ולמד מיעקב אבינו כמה נתן בשביל שידוכו?  על עצמו, צא 
שנים עבד את לבן הארמי!

אבינו,  ליעקב  כוונתי  אין  וח"ו  מוסר,  דבר  איזה  לומר  רוצה  אני 
כשנתבונן נראה, דהנה יצחק שלא טרח לשידוכו, וסמך על אביו, 
באותו יום ששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו נהיה חתן, ע"י 
המתין  לשידוכו,  אבינו שטרח  יעקב  ומשא"כ  הדרך.  לו  שקפצה 
ועבד י"ד שנים! ומכאן יש ללמוד שהחיפוש לא תמיד הוא מועיל, 

אלא יש להוסיף בטחון בהקב"ה על זה.

כוחם של דמעות

עשו  של  מבכייתו  הבכייה,  כח  מעלת  גודל  ללמוד  יש  והנה 
בשעה שנודע לו שליצחק אביו אין מה לברכו, דכאשר עשו בא 
את  ולקח  הקדימו  שיעקב  והבין  הברכה,  את  לקבל  ליצחק 
הברכות, אמר לו יצחק "הן גביר שמתיו לך ואת  כל אחיו נתתי 
לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו, ולכה אפוא מה אעשה בני" (כז 
לז), והנה כאשר "וישא עשו קולו ויבך" (שם לח), התחיל יצחק 
ומטל השמים מעל"  יהיה מושבך  "הנה משמני הארץ  לברכו 
ע"י  לברכו,  מה  לו  שאין  לו  אמר  יצחק  כאשר  שגם  הרי  וגו'. 
בכייתו נשתנו הדברים ומצא ברכה לברכו. הגה"ק מסאטמאר 
האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה 

ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב).

מסופר על הר"ר בונם זצ"ל שהיה אצל החוזה מלובלין ביוה"כ, 
ובמוצאי יוה"כ אמר לו החוזה שהשנה תפסיד את כל כספך. 
אלא שבמשך השנה נעשה להיפך ממה שאמר לו, ונעשה גביר 
גדול מאד. ובא אל החוזה ושאלו לפשר הדבר. אמר לו החוזה 
דברי נאמרו ללא דמעות, אבל על ידי דמעות יש מהלך אחר... 
אלו  לכל  קריאה  תצא  ומכאן  ננעלו!  לא  דמעות  שערי 
ימנעו  שאל  ורחמים,  ישועה  בפקודת  להפקד  שממתינים 
מלהתפלל מתוך בכייה, כי גדול כוח הבכייה לקרוע גזר דין רע.

ותלך לדרוש את ה'

ותלך  וגו'  בקרבה  הבנים  "ויתרוצצו  כב)  (כה  רבקה  אצל  כתוב 
לדרוש את ה'", ובפשוטו רבקה כשהיתה מעוברת לא הרגישה טוב, 
ומה עשתה בשביל זה? ותלך לדרוש את ה'! שדרשה מה הקב"ה 
רוצה ממני? כך צריך להיות, אבל היום אינו כן, וכאשר לא מרגישים 
טוב, דבר ראשון שעושים הולכים לרופא, ואם הרופא אומר שאינו 
אלא  אנשים...  מיני  מכל  ברכות  לקבל  הולכים  אז  לרפאות,  יכול 

צריך תחילה לברר על מה עשה לי ה' כך, ורק אח"כ לילך לרופא.

יש להתבונן מהו החילוק בין יהודי לגוי? והלא כאשר נהיה חולה, 
גם היהודי וגם הגוי הולכים לרופא, וכשיש צורך בפרנסה, שניהם 
יוצאים לעבוד, וא"כ איפה רואים את החילוק ביניהם? החילוק הוא 
בכוונה לשם שמים! היהודי בטחונו בה', אלא שלמען ההשתדלות 
הוא הולך לרופא ויוצא לעבוד, משא"כ הגוי. בספר חובת הלבבות 
כתב, שהחילוק בין אדם בעל בטחון לאדם שאינו כן, הוא שאדם 
השתדלות  בתורת  לעשות  צריך  שהוא  מה  עושה  בטחון  בעל 
ולימודיו  תפילותיו  סדרי  את  ישנה  לא  הוא  זה  ומלבד  בלבד, 
שצריך  מה  בדיוק  עושה  הוא  בוטח  שאינו  זה  אבל  זה.  בשביל 

לעשות ומקפיד על הכל שיעשה באופן שיביא לו פרנסתו.

יראת שמים

וישת  ויאכל  ונזיד עדשים  נתן לעשו לחם  "ויעקב  לד)  (כה  כתוב 
ויש להתבונן בזה הרבה, דהנה  ויבז עשו את הבכרה",  וילך  ויקם 
נזיד  בתמורתו,  משהו  קיבל  אבל  ליעקב,  בכורתו  את  מכר  עשו 
את  מוכרים  אנו  אבל  'רשע'.  נקרא  זאת  ובכל  להחיותו,  עדשים 
חשבון  נעשה  אם  כלום!!  זה?  בשביל  מקבלים  אנו  ומה  הקב"ה, 
הנפש נראה שאנו גרועים יותר מעשו הרשע רח"ל. אנו מאחרים 
לתפילה, יוצאים לפני קדיש, ומדברים עם הזולת באמצע התפילה, 
ומה יש מכל זה? כלום! החומש הוא 'מוסר ספר', וזה מה שהוא 
מלמדנו. כל אחד יש לו קליפת המן קליפת עמלק קליפת עשו, 
וצריך לדעת שהכוונה בזה הוא אלינו... ולדעת שעלינו לעשות מה 

שהקב"ה רוצה, תפילה כראוי, עניית אמן ושמיעת קדיש וכו'.

אבימלך  בין  שהיה  במעשה  שמים,  יראת  להשיג  לעבוד  צריך 
לאברהם אבינו, אמר אברהם לאבימלך (כ יא) "כי אמרתי רק אין 
יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי", והוא דבר נורא, 
אם חסר לאדם ירא"ש, הוא יכול לבא לידי הדבר הנורא – רציחה!!

הקב"ה מברך את יצחק "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי 
לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ", והכל 
מצותי  משמרתי  וישמר  בקלי  אברהם  שמע  אשר  "עקב  בזכות 
צריך  ה',  בדרכי  ילכו  ותורתי". אדם שרוצה שכל צאצאיו  חקותי 

שהוא בעצמו יהיה ערלאכער איד, ועל ידי זה יזכה לזה.

התמדה

שמעתי מהגה"צ ר' זונדל קרויזר זצ"ל, פעם ישבו כמה תלמידים 

אחד  מתמיד?  מהו  מלצר,  זלמן  איסר  רבי  הגאון  את  ושאלו 
רבי  אך  ביממה.  שעות   12 שלומד  אחד  שזה  אמר,  מהיושבים 
איסר זלמן ביטל זה, ואמר, אין הדבר תלוי במס' השעות שהוא 
אחד  יש  הגמ',  את  לסגור  אותו  שמביא  הדבר  מה  אלא  לומד 
שכשנעשה צמא קצת הוא כבר עוזב את הגמ' ויוצא לשתות, יש 
 1000 ויש שגם בשביל  הוא סוגר את הגמ',  דולר   100 שבשביל 
דולר לא יסגור את הגמ'. אדם שאין לו שום אפשרות אלא ללמוד 
שום  ללא  כדבעי,  שעה  אותה  לומד  והוא  ביום,  אחת  שעה 
'מתמיד'!  נקרא  הוא   – לה'  קודש  היא  שעה  ואותה  הפסקות, 
[וכמובן שמי שיש לו אפשרות יותר, ולומד כמה שעות ביום, אין 

ערוך למעלתו].

אדם שבשביל כוס 'קוקה קולה' הוא סוגר את הגמ', מראה בזה 
שזה חשוב לו יותר מדף גמ', אז את זה הוא יקבל בעוה"ב... אני 
רואה בחורים איך שהם שורפים את הזמן ומתבטלים, ואני רוצה 
ליתן להם 'צווי פעטש'. כמה מסירות נפש יש להורים ששולחים 
את בניהם מאמריקה לארץ ישראל, יש פחד וחששות מהערביים, 
והבנים צריכים להתאמץ יותר ולגדול באמת בתורה ויראת שמים. 
וכאשר באים להתפלל, זה בא בזמן זה וזה מאחר וזה מאחר יותר, 
אבל כשבאים לצאת – כולם יוצאים בשוה! ומדוע? הלא מי שבא 

באיחור צריך להשאר יותר...

צריכים לדעת שלדבר 'דברים בטלים' זה עבירה! שנאמר ודברת 
בם ולא בדברים אחרים (גמ' יומא יט:). ומה יטעון המדבר, הלא 
כולם מדברים דברים בטלים, אלא שעל זה כבר אמר החפץ חיים, 
שבגיהנם יש מקום לכולם! אבי זצ"ל היה יתום מגיל 8, ושאלתי 
אותו איך גדלת כך, והלא לא היה לך אב שיחנך אותך? והשיב לי, 
כי שאיפתי היתה להיות גדול בישראל! וכל מחשבותי היו איך היה 

החפץ חיים מתנהג ועושה.

מישהו  מיוה"כ, האם  ב' חדשים  כבר  יהיה  הבעל"ט  ראשון  ביום 
הולכים  רבים  והיום  הנפש.  חשבון  לעשות  צריך  זה,  על  חשב 
מוטל  מה  חושבים  ואין  וכו',  יום  אחר  יום  הזמן,  את  ומעבירים 

עליהם לעשות.

קנאה ומרמה של צדיק

כתוב אצל אבימלך (כו יד) "ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה 
טז)  (שם  ליצחק  אבימלך  אמר  ולכן  פלשתים",  אתו  ויקנאו  רבה 
"ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד". כך הוא 
דרכם של רשעים. אבל אצל רחל ולאה שגם כן נאמר (ל א) שרחל 
קנאה בלאה "ותקנא רחל באחתה", שם פירש רש"י: קנאה במעשיה 
הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים, עכ"ל. אצל 

הצדיקים קנאה היא בחינת 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.

כעין זה מצינו עוד אצל יעקב אבינו שנאמר בו (כז לה) "בא אחיך 
במרמה", ותירגם אונקלוס, בחכמתה. צדיקים מה שהם עושים זה 
נכון, אם זה קנאה, הרי זה קנאה במעשים טובים. אם זה מרמה, 
הרי זה חכמה. וכן החיבוק והנישוק שהיה אצל יעקב אבינו, הכל 
היה זך ונקי. משא"כ אצל לבן שגם כתוב (כט יג) ויחבק לו וינשק 

זהובים  שמא  אמר  כלום  עמו  ראה  כשלא  רש"י:  פירש  שם  לו, 
הביא והנם בחיקו. וינשק לו - אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו, 

עכ"ל. זהו כוונת הרשעים.

הבארות שחפר יצחק, וכיבוד או"א

אברהם  שחפר  הבארות  את  סתמו  שהפלשתים  יח)  (כו  כתוב 
ויתן להם את השמות אשר קרא להן  אבינו, ושב יצחק ויחפרם, 
אביו. בבריאה יש ד' בחינות בסדר זה: א. דומם, ב. צומח, ג. חי, ד. 
מדבר. ואפילו על הדומם שהוא הדרגה הכי פחותה, הקפיד יצחק 
שלא לשנות ממה שעשה אביו, ונתן להם שמות כשמות שקרא 
להן אביו. אבל היום יש אנשים שמשנים ונותנים שמות 'מודרנים' 
לדרגה הכי גבוהה שהיא ה'מדבר' (אדם), ואין נותנים שם לבניהם 

ולבנותם לא על שמות אבותיהם ולא על שמות צדיקים.

צריך מאד להזהר בכבוד אב ואם, נאמר בפרשת כי תבא (דברים 
מזלזל.   – מקלה  רש"י,  ופירש  ואמו",  אביו  מקלה  "ארור  טז)  כז 
יעקב  שאמר  רחל,  ידי  על  התרפים  לקיחת  גבי  לב)  (לא  כתוב 
פירש  ורש"י  יחיה",  לא  אלהיך  תמצא  אשר  "עם  ללבן  אבינו 
שמאותה קללה מתה רחל. אבל בזוה"ק איתא, שרחל מתה משום 
שציערה את אביה, אף שהיתה כוונתה לשם שמים, והיה זה קודם 
עובר  אביו  את  אדם  רואה  אם  שגם  איתא,  ובשו"ע  תורה!  מתן 
כבוד.  בדרך  לו  יעיר  אלא  צודק,  לא  לו שהוא  יאמר  לא  עבירה, 
ואם  אב  כיבוד  של  שהמצוה  פעם,  לי  אמר  זצ"ל  פישר  הגרי"י 

מלווה את האדם עד יום מותו. 

ואמרתי  היו מעוכבים שידוך,  כבר ראיתי כמה מקרים שבחורים 
להם שיבקשו מחילה מאביהם, ומיד נעשו חתנים. יש סימן בשו"ע 
(יו"ד סימן קמד) ובו כל ההלכות של כיבוד או"א, שיש לאדם לקום 
מלא קומתו לפני אביו, וגם לפני אמו [אסור לאדם שיחשוב שאמו 
ולנקות הבית, האמא  באה כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש 
מה  את  המקיים  ואדם  אביו].  כמו  בעיניו  חשובה  להיות  צריכה 
מאות  חמש  טובה  מדה  מרובה  כי  טוב,  לרב  יזכה  צריך,  שהוא 
פעם. איתא בקיצור שו"ע, שגם כאשר הבן לומד תורה הוא מקיים 

מצות כיבוד או"א, כי לאביו יש הנאה וקורת רוח מרובה מזה.

עוד מסופר שם על הריב שהיה בין רועי גרר על רועי יצחק, ונאמר 
"ויחפרו עבדי יצחק וגו' ויריבו רועי גרר וגו', ויחפרו באר אחרת ויריבו 
גם עליה וגו', ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה" וגו'. ויש 
להבין מה היה המעלה בחפירה האחרונה שאז לא רבו עליה, יותר 
מהחפירות שהיו בתחילה שכן רבו עליהם. והוא, כי בתחילה שלח 
שלוחים שיחפרו את הבורות, וכמבואר מן הלשון "ויחפרו" שהוא 
חפר,  בעצמו  שהוא  בסוף  אבל  ומדון,  ריב  היה  ואז  רבים,  לשון 
וכלשון הכתוב "ויחפר" בלשון יחיד – לא רבו עליה! עבודת האדם 

היא שהוא בעצמו יעבוד את ה', ולא על ידי אחרים ושלוחים.

התחברות לצדיקים

לאחר ששלח אבימלך את יצחק מגרר והלך לבאר שבע, כתוב (כו 

כח) "ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו 
בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך". כשראה אבימלך שיצחק מצליח, 
רצה להיות עמו בקשר. וכן כל אדם צריך לדעת שתועלת גדולה 
תהיה לו עם הוא יהיה מחובר לצדיק ותלמיד חכם, וכן אמר משה 
רבינו ליתרו, בא עמנו, ומהשפע הטוב שיושפע עלינו ניתן גם לך. 
עולם הזה דומה למקפיא (freezer), והמוסר והדביקות בצדיקים 
צופים,  ונופת  מדבש  מתוקים  הם  הבחרות  ימי  אותו.  מחממים 

אלא שהיצר הרע רב ולוחם עם כל אחד, וצריך להתחזק כנגדו.

ברכות ה'

כתוב אצל יעקב אבינו בשעה שישן וחלם והנה סולם מוצב ארצה 
וגו', שהקב"ה בירך אותו בברכות עצומות (כח טו) "הנה אנכי עמך 
לא  כי  הזאת  האדמה  אל  והשבתיך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". ואף על ברכות 
אלו, חשש יעקב אחר כך, וידר נדר (שם פסוק כ) "אם יהיה אלקים 
עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד 
ללבש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים". אם יהיה 
להיות  שהבטיחני  הללו  הבטחות  לי  ישמור  אם   - עמדי  אלקים 
וכו', עכ"ל. הרי  והנה אנכי עמך  עמדי, כמו שאמר לי (פסוק טו) 
שגם לאחר הבטחות מאדון כל - הקב"ה, עדיין אין הדבר בטוח, 
ובפרט  ביותר,  להתחזק  יש  ומזה  ההבטחות.  את  לשמר  וצריך 
הם  והרי  ברכות,  מהם  לקבל  אנשים  מיני  לכל  שהולכים  אותם 
סמוכים ובטוחים בברכתם ... דהנה אפי' אם יש לו ברכת ה' אינו 
בטוח עדיין, וכמו שאנו רואים שבפרשת וישלח חשש יעקב מאד, 
אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  יא)  (לב  שנאמר  כמו 
עשית את  עבדך וגו' הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 
אתו פן  יבוא והכני" וגו'. ופירש רש"י, שחשש שמא יגרום החטא.

מוסר מכל אדם בנעימות

יעקב אבינו בבואו לחרן, פנה אל אנשי המקום בדרך כבוד ואמר 
להם (כט ד) "אחי מאין אתם", אבל אחר כך אמר להם דברי מוסר 
(שם ז) "הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו 
שרוצים  כסבור  רובצים,  אותם  שראה  לפי  רש"י:  ופירש  רעו", 
לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, 

כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום, עכ"ל.

וכן ראיתי אצל אבי מורי זצ"ל, בכל פעם שהיה רואה שאחד אינו 
ובדרכי  ובנעימות  בצנעה  בשקט  עמו  מדבר  היה  כדת,  מתנהג 
האדם  אמיתית,  ישראל  אהבת  וזהו  כך.  על  לו  ומעורר  נועם, 
הוא  ישראל, אז כאשר  לו אהבת  ויש  שבאמת אוהב את חבירו, 
רואה אותו חוטא, הרי שבאמת ובתמים הוא דואג לו שלא יחטא, 
עבור  לצדקה  נצרך  שהיה  אדם  ולמשל,  ישרה.  בדרך  ומוכיחו 
הכנסת כלה, ובא אחד ונתן לו צ'ק גדול עבור זה, בודאי שעשה 
דומה  זה  ואין  לגופו,  דאג  בזה  אבל  עד מאד,  גדולה  מצוה  בזה 
לו  לעזור  חבירו,  של  לרוחניות  זולתו,  של  לנפשו  שדואג  לאחד 

להכנס לאיזה ישיבה וכו'.

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של צדקה, והלך לבקש 
לו הגביר  והיה מחלל שבת. לאחר שנתן  ומצוות,  מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה 
סכום גדול, פרץ הח"ח בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
אלו  ידים  על  בוכה  אני  לו,  ואמר  ידיו  שתי  את  הח"ח  תפס  עוד!  לך  אתן  כסף  בעוד 
שמכאן  מבטיח  אני  לח"ח,  הגביר  אמר  בגיהנם!  שישרפו  לב,  ברוחב  צדקה  שנותנים 

ואילך אני ישמור שבת!

לפני שנים רבות הייתי מתפלל בפינסק קארלין, ואספר לכם מעשה שאירע אז, היה 
קארלין  מפינסק  האדמו"ר  של  סבו  שהוא  רוזנפלעד  מנשה  ר'  שנקרא  אחד  יהודי 
שליט"א, ובאמצע התפילה לא חש בטוב, ובאו אנשי הצלה ולקחוהו לבית חולים. לאחר 
זמן בא אצלו הרב רבי ישראל גרוסמן זצ"ל שהינו ת"ח גדול ומחבר הרבה ספרים, ואמר 
לו ר' מנשה, אני מתפלא עליך, אנו ב'קארלין' עובדים על ענין של 'אהבת חברים' 'אהבת 
ישראל', וא"כ כאשר לא חשתי בטוב ובאו אנשי הצלה לקחת אותי לביה"ח, למה לא 
עלה בדעתך, שמא זהו סופי... והיה לך לבא אצלי ללחוש באזני לעוררני לומר וידוי... כי 
שמא מבולבל אני בשעה זו, ואשכח דבר זה. הלא בשביל מה יש חברים, אם לא בשביל 

דברים נשגבים אלו.

שמעתי מאבי מורי זצ"ל, דהחפץ חיים לעת זקנותו כשהיה חלוש, התאמץ מאד ובא 
אנשי  עם  דיבר  והח"ח  נסגר,  שם  שהיה  והמקוה  'לידא',  הנקרא  אליו  הסמוך  לכפר 
לבימה,  הח"ח  עלה  להם.  הדבר  נגע  ולא  לפעילותו,  וישוב  ויפתחוהו  שיחזרו  המקום 
וביקש שיביאו לו עט ונייר לכתוב, ופתח ואמר, הלא פשוט וברור שכל אחד מאתנו יבוא 
באחד מן הימים לפני בי"ד של מעלה, ואז ישאלו איפה המקוה? ותשיבו שהחפץ חיים 
כאן, שאני  לי  שיחתמו  המקום  אנשי  מכל  אני מבקש  לכך  אי  דבר,  זה  על  עשה  לא 

ביקשתי ממכם.... דבריו עשו רושם, והמקוה נפתח שוב.

אני עוסק בצרכי ציבור, וקרה שהייתי צריך להיות ברחוב בשעה מאוחרת בלילה, והנה 
אני רואה קבוצה של חבורים מדברים, נגשתי אליהם ואמרתי להם, אתם פושעים! תמהו 
מדוע? השבתי להם, הרי אם אתם עכשיו מדברים, בודאי שלא תקומו בזמן לתפילה, 
וא"כ אתם מורדים במלכו של עולם! היצר הרע מביא את האדם שילך לישון באיחור, 
ושנינו במשנה (אבות פ"ג מ"ד) "רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה וכו' הרי זה 

מתחייב בנפשו". ואיתא בגמ' (עירובין סה.) לא איברי לילה אלא לשינתא.

הבית ישראל פעם אחת השתתף באסיפת המועצת, ונמשך הדבר, וקם הבית ישראל 
ללכת, ותמה בפניו המארגן, שעדיין לא הסתיימה האסיפה ולמה הרבי כבר הולך? שאלו 
הבית ישראל, מתי אתה קם בבוקר? השיב לו בשבע וחצי. אמר לו, אני קם באחד ורבע... 
אדם צריך להיות בעל חשבון, לדעת מכל מעשה שהוא עושה, מה היא התוצאה, ומי 
שהולך לישון באיחור, יקום מאוחר, ומי שמתחזק בזה ידע שמרובה מדה טובה חמש 

מאות פעמים.
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דברי חיזוק והתעוררות

שלא להשבר מהנסיונות

הבה ונתבונן מעט בנסיונו של יעקב אבינו: אביו יצחק, היקר לו עד 
מאד, גדול הדור, בנו של אברהם אבינו, אוהב את אחיו עשו ורוצה 
הקב"ה  אמר  למעשה  כי  נסיון,  זה  [והיה  הברכות  את  לו  ליתן 
(מלאכי א ב-ג) "ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי"], והוא יעקב 
צריך בדרך של ערמה ועל ידי חששות גדולות של 'אולי ימושני 
אבי' להוציא את הברכות מאביו יצחק. ומה היה לו ליעקב מברכות 
אלו? מאז הוצרך לברוח ולא היו אביו ואמו לצדו. ובמדרש איתא, 
ורצה להרגו,  שיעקב אבינו בברחו מפני עשו אחיו, פגשו אליפז 
ונתן לו יעקב את כל אשר לו, ואפילו את בגדיו לקח, כדי שיחשב 
נכנס  יכל להסתובב כשהוא ערום,  ומכיון שלא  עני שהוא כמת. 
לתוך נחל מים, וראה שם חייל שטבע, ובגדיו נשארו בחוץ, ולבש 
את בגדיו, אך חשש מאד שאם יראו אנשי המלוכה שהוא לבוש 
שנים  י"ד  נחבה  ולכך  החייל,  את  הרג  שהוא  בו  יחשדו  בבגדיו, 
החייל.  אחר  לחפש  שהפסיקו  עד  ועבר  שם  של  מדרשו  בבית 
ואח"כ בהיותו אצל לבן שעבד שם י"ד שנים, ולבן רימה אותו וכו', 
ובכל זאת לא נפלה רוחו ולא התייאש, אלא אדרבה מכח זה עלה 
לו  שאין  ללמוד  יש  ומזה  אבינו,  יעקב  למדרגת  והגיע  והתעלה 
לאדם להשבר מכל הנסיונות שעוברים עליו, ומעשה אבות סימן 

לבנים!

הדרך למצא את בת זיווגו

בדרך דרוש י"ל, דהנה כתוב (כט כ) שיעקב אבינו עבד שבע שנים 
בחורים  הרבה  יש  כך  לאה.  את  קיבל  לבסוף  אך  רחל,  בשביל 
 ... ובסוף  ודמיונות על שידוך שלהם,  שחולמים כל מיני חלומות 
זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה  מבוגר  בחור  אלי  בא  א'  פעם 
ושאלתי אותו מה אתה רוצה? והשיב לי באריכות שרוצה לקבל 
אשה שהיא כך וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו ומה אתה מוכן ליתן? וכי 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל  רק 
תתגרש...! כי שידוכו של האדם הוא שיהיה 'נותן' ולא יחשוב רק 

י"ד  ולמד מיעקב אבינו כמה נתן בשביל שידוכו?  על עצמו, צא 
שנים עבד את לבן הארמי!

אבינו,  ליעקב  כוונתי  אין  וח"ו  מוסר,  דבר  איזה  לומר  רוצה  אני 
כשנתבונן נראה, דהנה יצחק שלא טרח לשידוכו, וסמך על אביו, 
באותו יום ששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו נהיה חתן, ע"י 
המתין  לשידוכו,  אבינו שטרח  יעקב  ומשא"כ  הדרך.  לו  שקפצה 
ועבד י"ד שנים! ומכאן יש ללמוד שהחיפוש לא תמיד הוא מועיל, 

אלא יש להוסיף בטחון בהקב"ה על זה.

כוחם של דמעות

עשו  של  מבכייתו  הבכייה,  כח  מעלת  גודל  ללמוד  יש  והנה 
בשעה שנודע לו שליצחק אביו אין מה לברכו, דכאשר עשו בא 
את  ולקח  הקדימו  שיעקב  והבין  הברכה,  את  לקבל  ליצחק 
הברכות, אמר לו יצחק "הן גביר שמתיו לך ואת  כל אחיו נתתי 
לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו, ולכה אפוא מה אעשה בני" (כז 
לז), והנה כאשר "וישא עשו קולו ויבך" (שם לח), התחיל יצחק 
ומטל השמים מעל"  יהיה מושבך  "הנה משמני הארץ  לברכו 
ע"י  לברכו,  מה  לו  שאין  לו  אמר  יצחק  כאשר  שגם  הרי  וגו'. 
בכייתו נשתנו הדברים ומצא ברכה לברכו. הגה"ק מסאטמאר 
האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה 

ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב).

מסופר על הר"ר בונם זצ"ל שהיה אצל החוזה מלובלין ביוה"כ, 
ובמוצאי יוה"כ אמר לו החוזה שהשנה תפסיד את כל כספך. 
אלא שבמשך השנה נעשה להיפך ממה שאמר לו, ונעשה גביר 
גדול מאד. ובא אל החוזה ושאלו לפשר הדבר. אמר לו החוזה 
דברי נאמרו ללא דמעות, אבל על ידי דמעות יש מהלך אחר... 
אלו  לכל  קריאה  תצא  ומכאן  ננעלו!  לא  דמעות  שערי 
ימנעו  שאל  ורחמים,  ישועה  בפקודת  להפקד  שממתינים 
מלהתפלל מתוך בכייה, כי גדול כוח הבכייה לקרוע גזר דין רע.

ותלך לדרוש את ה'

ותלך  וגו'  בקרבה  הבנים  "ויתרוצצו  כב)  (כה  רבקה  אצל  כתוב 
לדרוש את ה'", ובפשוטו רבקה כשהיתה מעוברת לא הרגישה טוב, 
ומה עשתה בשביל זה? ותלך לדרוש את ה'! שדרשה מה הקב"ה 
רוצה ממני? כך צריך להיות, אבל היום אינו כן, וכאשר לא מרגישים 
טוב, דבר ראשון שעושים הולכים לרופא, ואם הרופא אומר שאינו 
אלא  אנשים...  מיני  מכל  ברכות  לקבל  הולכים  אז  לרפאות,  יכול 

צריך תחילה לברר על מה עשה לי ה' כך, ורק אח"כ לילך לרופא.

יש להתבונן מהו החילוק בין יהודי לגוי? והלא כאשר נהיה חולה, 
גם היהודי וגם הגוי הולכים לרופא, וכשיש צורך בפרנסה, שניהם 
יוצאים לעבוד, וא"כ איפה רואים את החילוק ביניהם? החילוק הוא 
בכוונה לשם שמים! היהודי בטחונו בה', אלא שלמען ההשתדלות 
הוא הולך לרופא ויוצא לעבוד, משא"כ הגוי. בספר חובת הלבבות 
כתב, שהחילוק בין אדם בעל בטחון לאדם שאינו כן, הוא שאדם 
השתדלות  בתורת  לעשות  צריך  שהוא  מה  עושה  בטחון  בעל 
ולימודיו  תפילותיו  סדרי  את  ישנה  לא  הוא  זה  ומלבד  בלבד, 
שצריך  מה  בדיוק  עושה  הוא  בוטח  שאינו  זה  אבל  זה.  בשביל 

לעשות ומקפיד על הכל שיעשה באופן שיביא לו פרנסתו.

יראת שמים

וישת  ויאכל  ונזיד עדשים  נתן לעשו לחם  "ויעקב  לד)  (כה  כתוב 
ויש להתבונן בזה הרבה, דהנה  ויבז עשו את הבכרה",  וילך  ויקם 
נזיד  בתמורתו,  משהו  קיבל  אבל  ליעקב,  בכורתו  את  מכר  עשו 
את  מוכרים  אנו  אבל  'רשע'.  נקרא  זאת  ובכל  להחיותו,  עדשים 
חשבון  נעשה  אם  כלום!!  זה?  בשביל  מקבלים  אנו  ומה  הקב"ה, 
הנפש נראה שאנו גרועים יותר מעשו הרשע רח"ל. אנו מאחרים 
לתפילה, יוצאים לפני קדיש, ומדברים עם הזולת באמצע התפילה, 
ומה יש מכל זה? כלום! החומש הוא 'מוסר ספר', וזה מה שהוא 
מלמדנו. כל אחד יש לו קליפת המן קליפת עמלק קליפת עשו, 
וצריך לדעת שהכוונה בזה הוא אלינו... ולדעת שעלינו לעשות מה 

שהקב"ה רוצה, תפילה כראוי, עניית אמן ושמיעת קדיש וכו'.

אבימלך  בין  שהיה  במעשה  שמים,  יראת  להשיג  לעבוד  צריך 
לאברהם אבינו, אמר אברהם לאבימלך (כ יא) "כי אמרתי רק אין 
יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי", והוא דבר נורא, 
אם חסר לאדם ירא"ש, הוא יכול לבא לידי הדבר הנורא – רציחה!!

הקב"ה מברך את יצחק "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי 
לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ", והכל 
מצותי  משמרתי  וישמר  בקלי  אברהם  שמע  אשר  "עקב  בזכות 
צריך  ה',  בדרכי  ילכו  ותורתי". אדם שרוצה שכל צאצאיו  חקותי 

שהוא בעצמו יהיה ערלאכער איד, ועל ידי זה יזכה לזה.

התמדה

שמעתי מהגה"צ ר' זונדל קרויזר זצ"ל, פעם ישבו כמה תלמידים 

אחד  מתמיד?  מהו  מלצר,  זלמן  איסר  רבי  הגאון  את  ושאלו 
רבי  אך  ביממה.  שעות   12 שלומד  אחד  שזה  אמר,  מהיושבים 
איסר זלמן ביטל זה, ואמר, אין הדבר תלוי במס' השעות שהוא 
אחד  יש  הגמ',  את  לסגור  אותו  שמביא  הדבר  מה  אלא  לומד 
שכשנעשה צמא קצת הוא כבר עוזב את הגמ' ויוצא לשתות, יש 
 1000 ויש שגם בשביל  הוא סוגר את הגמ',  דולר   100 שבשביל 
דולר לא יסגור את הגמ'. אדם שאין לו שום אפשרות אלא ללמוד 
שום  ללא  כדבעי,  שעה  אותה  לומד  והוא  ביום,  אחת  שעה 
'מתמיד'!  נקרא  הוא   – לה'  קודש  היא  שעה  ואותה  הפסקות, 
[וכמובן שמי שיש לו אפשרות יותר, ולומד כמה שעות ביום, אין 

ערוך למעלתו].

אדם שבשביל כוס 'קוקה קולה' הוא סוגר את הגמ', מראה בזה 
שזה חשוב לו יותר מדף גמ', אז את זה הוא יקבל בעוה"ב... אני 
רואה בחורים איך שהם שורפים את הזמן ומתבטלים, ואני רוצה 
ליתן להם 'צווי פעטש'. כמה מסירות נפש יש להורים ששולחים 
את בניהם מאמריקה לארץ ישראל, יש פחד וחששות מהערביים, 
והבנים צריכים להתאמץ יותר ולגדול באמת בתורה ויראת שמים. 
וכאשר באים להתפלל, זה בא בזמן זה וזה מאחר וזה מאחר יותר, 
אבל כשבאים לצאת – כולם יוצאים בשוה! ומדוע? הלא מי שבא 

באיחור צריך להשאר יותר...

צריכים לדעת שלדבר 'דברים בטלים' זה עבירה! שנאמר ודברת 
בם ולא בדברים אחרים (גמ' יומא יט:). ומה יטעון המדבר, הלא 
כולם מדברים דברים בטלים, אלא שעל זה כבר אמר החפץ חיים, 
שבגיהנם יש מקום לכולם! אבי זצ"ל היה יתום מגיל 8, ושאלתי 
אותו איך גדלת כך, והלא לא היה לך אב שיחנך אותך? והשיב לי, 
כי שאיפתי היתה להיות גדול בישראל! וכל מחשבותי היו איך היה 

החפץ חיים מתנהג ועושה.

מישהו  מיוה"כ, האם  ב' חדשים  כבר  יהיה  הבעל"ט  ראשון  ביום 
הולכים  רבים  והיום  הנפש.  חשבון  לעשות  צריך  זה,  על  חשב 
מוטל  מה  חושבים  ואין  וכו',  יום  אחר  יום  הזמן,  את  ומעבירים 

עליהם לעשות.

קנאה ומרמה של צדיק

כתוב אצל אבימלך (כו יד) "ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה 
טז)  (שם  ליצחק  אבימלך  אמר  ולכן  פלשתים",  אתו  ויקנאו  רבה 
"ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד". כך הוא 
דרכם של רשעים. אבל אצל רחל ולאה שגם כן נאמר (ל א) שרחל 
קנאה בלאה "ותקנא רחל באחתה", שם פירש רש"י: קנאה במעשיה 
הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים, עכ"ל. אצל 

הצדיקים קנאה היא בחינת 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.

כעין זה מצינו עוד אצל יעקב אבינו שנאמר בו (כז לה) "בא אחיך 
במרמה", ותירגם אונקלוס, בחכמתה. צדיקים מה שהם עושים זה 
נכון, אם זה קנאה, הרי זה קנאה במעשים טובים. אם זה מרמה, 
הרי זה חכמה. וכן החיבוק והנישוק שהיה אצל יעקב אבינו, הכל 
היה זך ונקי. משא"כ אצל לבן שגם כתוב (כט יג) ויחבק לו וינשק 

זהובים  שמא  אמר  כלום  עמו  ראה  כשלא  רש"י:  פירש  שם  לו, 
הביא והנם בחיקו. וינשק לו - אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו, 

עכ"ל. זהו כוונת הרשעים.

הבארות שחפר יצחק, וכיבוד או"א

אברהם  שחפר  הבארות  את  סתמו  שהפלשתים  יח)  (כו  כתוב 
ויתן להם את השמות אשר קרא להן  אבינו, ושב יצחק ויחפרם, 
אביו. בבריאה יש ד' בחינות בסדר זה: א. דומם, ב. צומח, ג. חי, ד. 
מדבר. ואפילו על הדומם שהוא הדרגה הכי פחותה, הקפיד יצחק 
שלא לשנות ממה שעשה אביו, ונתן להם שמות כשמות שקרא 
להן אביו. אבל היום יש אנשים שמשנים ונותנים שמות 'מודרנים' 
לדרגה הכי גבוהה שהיא ה'מדבר' (אדם), ואין נותנים שם לבניהם 

ולבנותם לא על שמות אבותיהם ולא על שמות צדיקים.

צריך מאד להזהר בכבוד אב ואם, נאמר בפרשת כי תבא (דברים 
מזלזל.   – מקלה  רש"י,  ופירש  ואמו",  אביו  מקלה  "ארור  טז)  כז 
יעקב  שאמר  רחל,  ידי  על  התרפים  לקיחת  גבי  לב)  (לא  כתוב 
פירש  ורש"י  יחיה",  לא  אלהיך  תמצא  אשר  "עם  ללבן  אבינו 
שמאותה קללה מתה רחל. אבל בזוה"ק איתא, שרחל מתה משום 
שציערה את אביה, אף שהיתה כוונתה לשם שמים, והיה זה קודם 
עובר  אביו  את  אדם  רואה  אם  שגם  איתא,  ובשו"ע  תורה!  מתן 
כבוד.  בדרך  לו  יעיר  אלא  צודק,  לא  לו שהוא  יאמר  לא  עבירה, 
ואם  אב  כיבוד  של  שהמצוה  פעם,  לי  אמר  זצ"ל  פישר  הגרי"י 

מלווה את האדם עד יום מותו. 

ואמרתי  היו מעוכבים שידוך,  כבר ראיתי כמה מקרים שבחורים 
להם שיבקשו מחילה מאביהם, ומיד נעשו חתנים. יש סימן בשו"ע 
(יו"ד סימן קמד) ובו כל ההלכות של כיבוד או"א, שיש לאדם לקום 
מלא קומתו לפני אביו, וגם לפני אמו [אסור לאדם שיחשוב שאמו 
ולנקות הבית, האמא  באה כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש 
מה  את  המקיים  ואדם  אביו].  כמו  בעיניו  חשובה  להיות  צריכה 
מאות  חמש  טובה  מדה  מרובה  כי  טוב,  לרב  יזכה  צריך,  שהוא 
פעם. איתא בקיצור שו"ע, שגם כאשר הבן לומד תורה הוא מקיים 

מצות כיבוד או"א, כי לאביו יש הנאה וקורת רוח מרובה מזה.

עוד מסופר שם על הריב שהיה בין רועי גרר על רועי יצחק, ונאמר 
"ויחפרו עבדי יצחק וגו' ויריבו רועי גרר וגו', ויחפרו באר אחרת ויריבו 
גם עליה וגו', ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה" וגו'. ויש 
להבין מה היה המעלה בחפירה האחרונה שאז לא רבו עליה, יותר 
מהחפירות שהיו בתחילה שכן רבו עליהם. והוא, כי בתחילה שלח 
שלוחים שיחפרו את הבורות, וכמבואר מן הלשון "ויחפרו" שהוא 
חפר,  בעצמו  שהוא  בסוף  אבל  ומדון,  ריב  היה  ואז  רבים,  לשון 
וכלשון הכתוב "ויחפר" בלשון יחיד – לא רבו עליה! עבודת האדם 

היא שהוא בעצמו יעבוד את ה', ולא על ידי אחרים ושלוחים.

התחברות לצדיקים

לאחר ששלח אבימלך את יצחק מגרר והלך לבאר שבע, כתוב (כו 

כח) "ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו 
בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך". כשראה אבימלך שיצחק מצליח, 
רצה להיות עמו בקשר. וכן כל אדם צריך לדעת שתועלת גדולה 
תהיה לו עם הוא יהיה מחובר לצדיק ותלמיד חכם, וכן אמר משה 
רבינו ליתרו, בא עמנו, ומהשפע הטוב שיושפע עלינו ניתן גם לך. 
עולם הזה דומה למקפיא (freezer), והמוסר והדביקות בצדיקים 
צופים,  ונופת  מדבש  מתוקים  הם  הבחרות  ימי  אותו.  מחממים 

אלא שהיצר הרע רב ולוחם עם כל אחד, וצריך להתחזק כנגדו.

ברכות ה'

כתוב אצל יעקב אבינו בשעה שישן וחלם והנה סולם מוצב ארצה 
וגו', שהקב"ה בירך אותו בברכות עצומות (כח טו) "הנה אנכי עמך 
לא  כי  הזאת  האדמה  אל  והשבתיך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". ואף על ברכות 
אלו, חשש יעקב אחר כך, וידר נדר (שם פסוק כ) "אם יהיה אלקים 
עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד 
ללבש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים". אם יהיה 
להיות  שהבטיחני  הללו  הבטחות  לי  ישמור  אם   - עמדי  אלקים 
וכו', עכ"ל. הרי  והנה אנכי עמך  עמדי, כמו שאמר לי (פסוק טו) 
שגם לאחר הבטחות מאדון כל - הקב"ה, עדיין אין הדבר בטוח, 
ובפרט  ביותר,  להתחזק  יש  ומזה  ההבטחות.  את  לשמר  וצריך 
הם  והרי  ברכות,  מהם  לקבל  אנשים  מיני  לכל  שהולכים  אותם 
סמוכים ובטוחים בברכתם ... דהנה אפי' אם יש לו ברכת ה' אינו 
בטוח עדיין, וכמו שאנו רואים שבפרשת וישלח חשש יעקב מאד, 
אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  יא)  (לב  שנאמר  כמו 
עשית את  עבדך וגו' הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 
אתו פן  יבוא והכני" וגו'. ופירש רש"י, שחשש שמא יגרום החטא.

מוסר מכל אדם בנעימות

יעקב אבינו בבואו לחרן, פנה אל אנשי המקום בדרך כבוד ואמר 
להם (כט ד) "אחי מאין אתם", אבל אחר כך אמר להם דברי מוסר 
(שם ז) "הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו 
שרוצים  כסבור  רובצים,  אותם  שראה  לפי  רש"י:  ופירש  רעו", 
לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, 

כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום, עכ"ל.

וכן ראיתי אצל אבי מורי זצ"ל, בכל פעם שהיה רואה שאחד אינו 
ובדרכי  ובנעימות  בצנעה  בשקט  עמו  מדבר  היה  כדת,  מתנהג 
האדם  אמיתית,  ישראל  אהבת  וזהו  כך.  על  לו  ומעורר  נועם, 
הוא  ישראל, אז כאשר  לו אהבת  ויש  שבאמת אוהב את חבירו, 
רואה אותו חוטא, הרי שבאמת ובתמים הוא דואג לו שלא יחטא, 
עבור  לצדקה  נצרך  שהיה  אדם  ולמשל,  ישרה.  בדרך  ומוכיחו 
הכנסת כלה, ובא אחד ונתן לו צ'ק גדול עבור זה, בודאי שעשה 
דומה  זה  ואין  לגופו,  דאג  בזה  אבל  עד מאד,  גדולה  מצוה  בזה 
לו  לעזור  חבירו,  של  לרוחניות  זולתו,  של  לנפשו  שדואג  לאחד 

להכנס לאיזה ישיבה וכו'.

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של צדקה, והלך לבקש 
לו הגביר  והיה מחלל שבת. לאחר שנתן  ומצוות,  מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה 
סכום גדול, פרץ הח"ח בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
אלו  ידים  על  בוכה  אני  לו,  ואמר  ידיו  שתי  את  הח"ח  תפס  עוד!  לך  אתן  כסף  בעוד 
שמכאן  מבטיח  אני  לח"ח,  הגביר  אמר  בגיהנם!  שישרפו  לב,  ברוחב  צדקה  שנותנים 

ואילך אני ישמור שבת!

לפני שנים רבות הייתי מתפלל בפינסק קארלין, ואספר לכם מעשה שאירע אז, היה 
קארלין  מפינסק  האדמו"ר  של  סבו  שהוא  רוזנפלעד  מנשה  ר'  שנקרא  אחד  יהודי 
שליט"א, ובאמצע התפילה לא חש בטוב, ובאו אנשי הצלה ולקחוהו לבית חולים. לאחר 
זמן בא אצלו הרב רבי ישראל גרוסמן זצ"ל שהינו ת"ח גדול ומחבר הרבה ספרים, ואמר 
לו ר' מנשה, אני מתפלא עליך, אנו ב'קארלין' עובדים על ענין של 'אהבת חברים' 'אהבת 
ישראל', וא"כ כאשר לא חשתי בטוב ובאו אנשי הצלה לקחת אותי לביה"ח, למה לא 
עלה בדעתך, שמא זהו סופי... והיה לך לבא אצלי ללחוש באזני לעוררני לומר וידוי... כי 
שמא מבולבל אני בשעה זו, ואשכח דבר זה. הלא בשביל מה יש חברים, אם לא בשביל 

דברים נשגבים אלו.

שמעתי מאבי מורי זצ"ל, דהחפץ חיים לעת זקנותו כשהיה חלוש, התאמץ מאד ובא 
אנשי  עם  דיבר  והח"ח  נסגר,  שם  שהיה  והמקוה  'לידא',  הנקרא  אליו  הסמוך  לכפר 
לבימה,  הח"ח  עלה  להם.  הדבר  נגע  ולא  לפעילותו,  וישוב  ויפתחוהו  שיחזרו  המקום 
וביקש שיביאו לו עט ונייר לכתוב, ופתח ואמר, הלא פשוט וברור שכל אחד מאתנו יבוא 
באחד מן הימים לפני בי"ד של מעלה, ואז ישאלו איפה המקוה? ותשיבו שהחפץ חיים 
כאן, שאני  לי  שיחתמו  המקום  אנשי  מכל  אני מבקש  לכך  אי  דבר,  זה  על  עשה  לא 

ביקשתי ממכם.... דבריו עשו רושם, והמקוה נפתח שוב.

אני עוסק בצרכי ציבור, וקרה שהייתי צריך להיות ברחוב בשעה מאוחרת בלילה, והנה 
אני רואה קבוצה של חבורים מדברים, נגשתי אליהם ואמרתי להם, אתם פושעים! תמהו 
מדוע? השבתי להם, הרי אם אתם עכשיו מדברים, בודאי שלא תקומו בזמן לתפילה, 
וא"כ אתם מורדים במלכו של עולם! היצר הרע מביא את האדם שילך לישון באיחור, 
ושנינו במשנה (אבות פ"ג מ"ד) "רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה וכו' הרי זה 

מתחייב בנפשו". ואיתא בגמ' (עירובין סה.) לא איברי לילה אלא לשינתא.

הבית ישראל פעם אחת השתתף באסיפת המועצת, ונמשך הדבר, וקם הבית ישראל 
ללכת, ותמה בפניו המארגן, שעדיין לא הסתיימה האסיפה ולמה הרבי כבר הולך? שאלו 
הבית ישראל, מתי אתה קם בבוקר? השיב לו בשבע וחצי. אמר לו, אני קם באחד ורבע... 
אדם צריך להיות בעל חשבון, לדעת מכל מעשה שהוא עושה, מה היא התוצאה, ומי 
שהולך לישון באיחור, יקום מאוחר, ומי שמתחזק בזה ידע שמרובה מדה טובה חמש 

מאות פעמים.
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

שלא להשבר מהנסיונות

הבה ונתבונן מעט בנסיונו של יעקב אבינו: אביו יצחק, היקר לו עד 
מאד, גדול הדור, בנו של אברהם אבינו, אוהב את אחיו עשו ורוצה 
הקב"ה  אמר  למעשה  כי  נסיון,  זה  [והיה  הברכות  את  לו  ליתן 
(מלאכי א ב-ג) "ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי"], והוא יעקב 
צריך בדרך של ערמה ועל ידי חששות גדולות של 'אולי ימושני 
אבי' להוציא את הברכות מאביו יצחק. ומה היה לו ליעקב מברכות 
אלו? מאז הוצרך לברוח ולא היו אביו ואמו לצדו. ובמדרש איתא, 
ורצה להרגו,  שיעקב אבינו בברחו מפני עשו אחיו, פגשו אליפז 
ונתן לו יעקב את כל אשר לו, ואפילו את בגדיו לקח, כדי שיחשב 
נכנס  יכל להסתובב כשהוא ערום,  ומכיון שלא  עני שהוא כמת. 
לתוך נחל מים, וראה שם חייל שטבע, ובגדיו נשארו בחוץ, ולבש 
את בגדיו, אך חשש מאד שאם יראו אנשי המלוכה שהוא לבוש 
שנים  י"ד  נחבה  ולכך  החייל,  את  הרג  שהוא  בו  יחשדו  בבגדיו, 
החייל.  אחר  לחפש  שהפסיקו  עד  ועבר  שם  של  מדרשו  בבית 
ואח"כ בהיותו אצל לבן שעבד שם י"ד שנים, ולבן רימה אותו וכו', 
ובכל זאת לא נפלה רוחו ולא התייאש, אלא אדרבה מכח זה עלה 
לו  שאין  ללמוד  יש  ומזה  אבינו,  יעקב  למדרגת  והגיע  והתעלה 
לאדם להשבר מכל הנסיונות שעוברים עליו, ומעשה אבות סימן 

לבנים!

הדרך למצא את בת זיווגו

בדרך דרוש י"ל, דהנה כתוב (כט כ) שיעקב אבינו עבד שבע שנים 
בחורים  הרבה  יש  כך  לאה.  את  קיבל  לבסוף  אך  רחל,  בשביל 
 ... ובסוף  ודמיונות על שידוך שלהם,  שחולמים כל מיני חלומות 
זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה  מבוגר  בחור  אלי  בא  א'  פעם 
ושאלתי אותו מה אתה רוצה? והשיב לי באריכות שרוצה לקבל 
אשה שהיא כך וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו ומה אתה מוכן ליתן? וכי 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל  רק 
תתגרש...! כי שידוכו של האדם הוא שיהיה 'נותן' ולא יחשוב רק 

י"ד  ולמד מיעקב אבינו כמה נתן בשביל שידוכו?  על עצמו, צא 
שנים עבד את לבן הארמי!

אבינו,  ליעקב  כוונתי  אין  וח"ו  מוסר,  דבר  איזה  לומר  רוצה  אני 
כשנתבונן נראה, דהנה יצחק שלא טרח לשידוכו, וסמך על אביו, 
באותו יום ששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו נהיה חתן, ע"י 
המתין  לשידוכו,  אבינו שטרח  יעקב  ומשא"כ  הדרך.  לו  שקפצה 
ועבד י"ד שנים! ומכאן יש ללמוד שהחיפוש לא תמיד הוא מועיל, 

אלא יש להוסיף בטחון בהקב"ה על זה.

כוחם של דמעות

עשו  של  מבכייתו  הבכייה,  כח  מעלת  גודל  ללמוד  יש  והנה 
בשעה שנודע לו שליצחק אביו אין מה לברכו, דכאשר עשו בא 
את  ולקח  הקדימו  שיעקב  והבין  הברכה,  את  לקבל  ליצחק 
הברכות, אמר לו יצחק "הן גביר שמתיו לך ואת  כל אחיו נתתי 
לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו, ולכה אפוא מה אעשה בני" (כז 
לז), והנה כאשר "וישא עשו קולו ויבך" (שם לח), התחיל יצחק 
ומטל השמים מעל"  יהיה מושבך  "הנה משמני הארץ  לברכו 
ע"י  לברכו,  מה  לו  שאין  לו  אמר  יצחק  כאשר  שגם  הרי  וגו'. 
בכייתו נשתנו הדברים ומצא ברכה לברכו. הגה"ק מסאטמאר 
האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה 

ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב).

מסופר על הר"ר בונם זצ"ל שהיה אצל החוזה מלובלין ביוה"כ, 
ובמוצאי יוה"כ אמר לו החוזה שהשנה תפסיד את כל כספך. 
אלא שבמשך השנה נעשה להיפך ממה שאמר לו, ונעשה גביר 
גדול מאד. ובא אל החוזה ושאלו לפשר הדבר. אמר לו החוזה 
דברי נאמרו ללא דמעות, אבל על ידי דמעות יש מהלך אחר... 
אלו  לכל  קריאה  תצא  ומכאן  ננעלו!  לא  דמעות  שערי 
ימנעו  שאל  ורחמים,  ישועה  בפקודת  להפקד  שממתינים 
מלהתפלל מתוך בכייה, כי גדול כוח הבכייה לקרוע גזר דין רע.

ותלך לדרוש את ה'

ותלך  וגו'  בקרבה  הבנים  "ויתרוצצו  כב)  (כה  רבקה  אצל  כתוב 
לדרוש את ה'", ובפשוטו רבקה כשהיתה מעוברת לא הרגישה טוב, 
ומה עשתה בשביל זה? ותלך לדרוש את ה'! שדרשה מה הקב"ה 
רוצה ממני? כך צריך להיות, אבל היום אינו כן, וכאשר לא מרגישים 
טוב, דבר ראשון שעושים הולכים לרופא, ואם הרופא אומר שאינו 
אלא  אנשים...  מיני  מכל  ברכות  לקבל  הולכים  אז  לרפאות,  יכול 

צריך תחילה לברר על מה עשה לי ה' כך, ורק אח"כ לילך לרופא.

יש להתבונן מהו החילוק בין יהודי לגוי? והלא כאשר נהיה חולה, 
גם היהודי וגם הגוי הולכים לרופא, וכשיש צורך בפרנסה, שניהם 
יוצאים לעבוד, וא"כ איפה רואים את החילוק ביניהם? החילוק הוא 
בכוונה לשם שמים! היהודי בטחונו בה', אלא שלמען ההשתדלות 
הוא הולך לרופא ויוצא לעבוד, משא"כ הגוי. בספר חובת הלבבות 
כתב, שהחילוק בין אדם בעל בטחון לאדם שאינו כן, הוא שאדם 
השתדלות  בתורת  לעשות  צריך  שהוא  מה  עושה  בטחון  בעל 
ולימודיו  תפילותיו  סדרי  את  ישנה  לא  הוא  זה  ומלבד  בלבד, 
שצריך  מה  בדיוק  עושה  הוא  בוטח  שאינו  זה  אבל  זה.  בשביל 

לעשות ומקפיד על הכל שיעשה באופן שיביא לו פרנסתו.

יראת שמים

וישת  ויאכל  ונזיד עדשים  נתן לעשו לחם  "ויעקב  לד)  (כה  כתוב 
ויש להתבונן בזה הרבה, דהנה  ויבז עשו את הבכרה",  וילך  ויקם 
נזיד  בתמורתו,  משהו  קיבל  אבל  ליעקב,  בכורתו  את  מכר  עשו 
את  מוכרים  אנו  אבל  'רשע'.  נקרא  זאת  ובכל  להחיותו,  עדשים 
חשבון  נעשה  אם  כלום!!  זה?  בשביל  מקבלים  אנו  ומה  הקב"ה, 
הנפש נראה שאנו גרועים יותר מעשו הרשע רח"ל. אנו מאחרים 
לתפילה, יוצאים לפני קדיש, ומדברים עם הזולת באמצע התפילה, 
ומה יש מכל זה? כלום! החומש הוא 'מוסר ספר', וזה מה שהוא 
מלמדנו. כל אחד יש לו קליפת המן קליפת עמלק קליפת עשו, 
וצריך לדעת שהכוונה בזה הוא אלינו... ולדעת שעלינו לעשות מה 

שהקב"ה רוצה, תפילה כראוי, עניית אמן ושמיעת קדיש וכו'.

אבימלך  בין  שהיה  במעשה  שמים,  יראת  להשיג  לעבוד  צריך 
לאברהם אבינו, אמר אברהם לאבימלך (כ יא) "כי אמרתי רק אין 
יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי", והוא דבר נורא, 
אם חסר לאדם ירא"ש, הוא יכול לבא לידי הדבר הנורא – רציחה!!

הקב"ה מברך את יצחק "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי 
לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ", והכל 
מצותי  משמרתי  וישמר  בקלי  אברהם  שמע  אשר  "עקב  בזכות 
צריך  ה',  בדרכי  ילכו  ותורתי". אדם שרוצה שכל צאצאיו  חקותי 

שהוא בעצמו יהיה ערלאכער איד, ועל ידי זה יזכה לזה.

התמדה

שמעתי מהגה"צ ר' זונדל קרויזר זצ"ל, פעם ישבו כמה תלמידים 

אחד  מתמיד?  מהו  מלצר,  זלמן  איסר  רבי  הגאון  את  ושאלו 
רבי  אך  ביממה.  שעות   12 שלומד  אחד  שזה  אמר,  מהיושבים 
איסר זלמן ביטל זה, ואמר, אין הדבר תלוי במס' השעות שהוא 
אחד  יש  הגמ',  את  לסגור  אותו  שמביא  הדבר  מה  אלא  לומד 
שכשנעשה צמא קצת הוא כבר עוזב את הגמ' ויוצא לשתות, יש 
 1000 ויש שגם בשביל  הוא סוגר את הגמ',  דולר   100 שבשביל 
דולר לא יסגור את הגמ'. אדם שאין לו שום אפשרות אלא ללמוד 
שום  ללא  כדבעי,  שעה  אותה  לומד  והוא  ביום,  אחת  שעה 
'מתמיד'!  נקרא  הוא   – לה'  קודש  היא  שעה  ואותה  הפסקות, 
[וכמובן שמי שיש לו אפשרות יותר, ולומד כמה שעות ביום, אין 

ערוך למעלתו].

אדם שבשביל כוס 'קוקה קולה' הוא סוגר את הגמ', מראה בזה 
שזה חשוב לו יותר מדף גמ', אז את זה הוא יקבל בעוה"ב... אני 
רואה בחורים איך שהם שורפים את הזמן ומתבטלים, ואני רוצה 
ליתן להם 'צווי פעטש'. כמה מסירות נפש יש להורים ששולחים 
את בניהם מאמריקה לארץ ישראל, יש פחד וחששות מהערביים, 
והבנים צריכים להתאמץ יותר ולגדול באמת בתורה ויראת שמים. 
וכאשר באים להתפלל, זה בא בזמן זה וזה מאחר וזה מאחר יותר, 
אבל כשבאים לצאת – כולם יוצאים בשוה! ומדוע? הלא מי שבא 

באיחור צריך להשאר יותר...

צריכים לדעת שלדבר 'דברים בטלים' זה עבירה! שנאמר ודברת 
בם ולא בדברים אחרים (גמ' יומא יט:). ומה יטעון המדבר, הלא 
כולם מדברים דברים בטלים, אלא שעל זה כבר אמר החפץ חיים, 
שבגיהנם יש מקום לכולם! אבי זצ"ל היה יתום מגיל 8, ושאלתי 
אותו איך גדלת כך, והלא לא היה לך אב שיחנך אותך? והשיב לי, 
כי שאיפתי היתה להיות גדול בישראל! וכל מחשבותי היו איך היה 

החפץ חיים מתנהג ועושה.

מישהו  מיוה"כ, האם  ב' חדשים  כבר  יהיה  הבעל"ט  ראשון  ביום 
הולכים  רבים  והיום  הנפש.  חשבון  לעשות  צריך  זה,  על  חשב 
מוטל  מה  חושבים  ואין  וכו',  יום  אחר  יום  הזמן,  את  ומעבירים 

עליהם לעשות.

קנאה ומרמה של צדיק

כתוב אצל אבימלך (כו יד) "ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה 
טז)  (שם  ליצחק  אבימלך  אמר  ולכן  פלשתים",  אתו  ויקנאו  רבה 
"ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד". כך הוא 
דרכם של רשעים. אבל אצל רחל ולאה שגם כן נאמר (ל א) שרחל 
קנאה בלאה "ותקנא רחל באחתה", שם פירש רש"י: קנאה במעשיה 
הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים, עכ"ל. אצל 

הצדיקים קנאה היא בחינת 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.

כעין זה מצינו עוד אצל יעקב אבינו שנאמר בו (כז לה) "בא אחיך 
במרמה", ותירגם אונקלוס, בחכמתה. צדיקים מה שהם עושים זה 
נכון, אם זה קנאה, הרי זה קנאה במעשים טובים. אם זה מרמה, 
הרי זה חכמה. וכן החיבוק והנישוק שהיה אצל יעקב אבינו, הכל 
היה זך ונקי. משא"כ אצל לבן שגם כתוב (כט יג) ויחבק לו וינשק 

זהובים  שמא  אמר  כלום  עמו  ראה  כשלא  רש"י:  פירש  שם  לו, 
הביא והנם בחיקו. וינשק לו - אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו, 

עכ"ל. זהו כוונת הרשעים.

הבארות שחפר יצחק, וכיבוד או"א

אברהם  שחפר  הבארות  את  סתמו  שהפלשתים  יח)  (כו  כתוב 
ויתן להם את השמות אשר קרא להן  אבינו, ושב יצחק ויחפרם, 
אביו. בבריאה יש ד' בחינות בסדר זה: א. דומם, ב. צומח, ג. חי, ד. 
מדבר. ואפילו על הדומם שהוא הדרגה הכי פחותה, הקפיד יצחק 
שלא לשנות ממה שעשה אביו, ונתן להם שמות כשמות שקרא 
להן אביו. אבל היום יש אנשים שמשנים ונותנים שמות 'מודרנים' 
לדרגה הכי גבוהה שהיא ה'מדבר' (אדם), ואין נותנים שם לבניהם 

ולבנותם לא על שמות אבותיהם ולא על שמות צדיקים.

צריך מאד להזהר בכבוד אב ואם, נאמר בפרשת כי תבא (דברים 
מזלזל.   – מקלה  רש"י,  ופירש  ואמו",  אביו  מקלה  "ארור  טז)  כז 
יעקב  שאמר  רחל,  ידי  על  התרפים  לקיחת  גבי  לב)  (לא  כתוב 
פירש  ורש"י  יחיה",  לא  אלהיך  תמצא  אשר  "עם  ללבן  אבינו 
שמאותה קללה מתה רחל. אבל בזוה"ק איתא, שרחל מתה משום 
שציערה את אביה, אף שהיתה כוונתה לשם שמים, והיה זה קודם 
עובר  אביו  את  אדם  רואה  אם  שגם  איתא,  ובשו"ע  תורה!  מתן 
כבוד.  בדרך  לו  יעיר  אלא  צודק,  לא  לו שהוא  יאמר  לא  עבירה, 
ואם  אב  כיבוד  של  שהמצוה  פעם,  לי  אמר  זצ"ל  פישר  הגרי"י 

מלווה את האדם עד יום מותו. 

ואמרתי  היו מעוכבים שידוך,  כבר ראיתי כמה מקרים שבחורים 
להם שיבקשו מחילה מאביהם, ומיד נעשו חתנים. יש סימן בשו"ע 
(יו"ד סימן קמד) ובו כל ההלכות של כיבוד או"א, שיש לאדם לקום 
מלא קומתו לפני אביו, וגם לפני אמו [אסור לאדם שיחשוב שאמו 
ולנקות הבית, האמא  באה כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש 
מה  את  המקיים  ואדם  אביו].  כמו  בעיניו  חשובה  להיות  צריכה 
מאות  חמש  טובה  מדה  מרובה  כי  טוב,  לרב  יזכה  צריך,  שהוא 
פעם. איתא בקיצור שו"ע, שגם כאשר הבן לומד תורה הוא מקיים 

מצות כיבוד או"א, כי לאביו יש הנאה וקורת רוח מרובה מזה.

עוד מסופר שם על הריב שהיה בין רועי גרר על רועי יצחק, ונאמר 
"ויחפרו עבדי יצחק וגו' ויריבו רועי גרר וגו', ויחפרו באר אחרת ויריבו 
גם עליה וגו', ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה" וגו'. ויש 
להבין מה היה המעלה בחפירה האחרונה שאז לא רבו עליה, יותר 
מהחפירות שהיו בתחילה שכן רבו עליהם. והוא, כי בתחילה שלח 
שלוחים שיחפרו את הבורות, וכמבואר מן הלשון "ויחפרו" שהוא 
חפר,  בעצמו  שהוא  בסוף  אבל  ומדון,  ריב  היה  ואז  רבים,  לשון 
וכלשון הכתוב "ויחפר" בלשון יחיד – לא רבו עליה! עבודת האדם 

היא שהוא בעצמו יעבוד את ה', ולא על ידי אחרים ושלוחים.

התחברות לצדיקים

לאחר ששלח אבימלך את יצחק מגרר והלך לבאר שבע, כתוב (כו 

כח) "ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו 
בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך". כשראה אבימלך שיצחק מצליח, 
רצה להיות עמו בקשר. וכן כל אדם צריך לדעת שתועלת גדולה 
תהיה לו עם הוא יהיה מחובר לצדיק ותלמיד חכם, וכן אמר משה 
רבינו ליתרו, בא עמנו, ומהשפע הטוב שיושפע עלינו ניתן גם לך. 
עולם הזה דומה למקפיא (freezer), והמוסר והדביקות בצדיקים 
צופים,  ונופת  מדבש  מתוקים  הם  הבחרות  ימי  אותו.  מחממים 

אלא שהיצר הרע רב ולוחם עם כל אחד, וצריך להתחזק כנגדו.

ברכות ה'

כתוב אצל יעקב אבינו בשעה שישן וחלם והנה סולם מוצב ארצה 
וגו', שהקב"ה בירך אותו בברכות עצומות (כח טו) "הנה אנכי עמך 
לא  כי  הזאת  האדמה  אל  והשבתיך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". ואף על ברכות 
אלו, חשש יעקב אחר כך, וידר נדר (שם פסוק כ) "אם יהיה אלקים 
עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד 
ללבש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים". אם יהיה 
להיות  שהבטיחני  הללו  הבטחות  לי  ישמור  אם   - עמדי  אלקים 
וכו', עכ"ל. הרי  והנה אנכי עמך  עמדי, כמו שאמר לי (פסוק טו) 
שגם לאחר הבטחות מאדון כל - הקב"ה, עדיין אין הדבר בטוח, 
ובפרט  ביותר,  להתחזק  יש  ומזה  ההבטחות.  את  לשמר  וצריך 
הם  והרי  ברכות,  מהם  לקבל  אנשים  מיני  לכל  שהולכים  אותם 
סמוכים ובטוחים בברכתם ... דהנה אפי' אם יש לו ברכת ה' אינו 
בטוח עדיין, וכמו שאנו רואים שבפרשת וישלח חשש יעקב מאד, 
אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  יא)  (לב  שנאמר  כמו 
עשית את  עבדך וגו' הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 
אתו פן  יבוא והכני" וגו'. ופירש רש"י, שחשש שמא יגרום החטא.

מוסר מכל אדם בנעימות

יעקב אבינו בבואו לחרן, פנה אל אנשי המקום בדרך כבוד ואמר 
להם (כט ד) "אחי מאין אתם", אבל אחר כך אמר להם דברי מוסר 
(שם ז) "הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו 
שרוצים  כסבור  רובצים,  אותם  שראה  לפי  רש"י:  ופירש  רעו", 
לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, 

כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום, עכ"ל.

וכן ראיתי אצל אבי מורי זצ"ל, בכל פעם שהיה רואה שאחד אינו 
ובדרכי  ובנעימות  בצנעה  בשקט  עמו  מדבר  היה  כדת,  מתנהג 
האדם  אמיתית,  ישראל  אהבת  וזהו  כך.  על  לו  ומעורר  נועם, 
הוא  ישראל, אז כאשר  לו אהבת  ויש  שבאמת אוהב את חבירו, 
רואה אותו חוטא, הרי שבאמת ובתמים הוא דואג לו שלא יחטא, 
עבור  לצדקה  נצרך  שהיה  אדם  ולמשל,  ישרה.  בדרך  ומוכיחו 
הכנסת כלה, ובא אחד ונתן לו צ'ק גדול עבור זה, בודאי שעשה 
דומה  זה  ואין  לגופו,  דאג  בזה  אבל  עד מאד,  גדולה  מצוה  בזה 
לו  לעזור  חבירו,  של  לרוחניות  זולתו,  של  לנפשו  שדואג  לאחד 

להכנס לאיזה ישיבה וכו'.

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בעניני התמדה, כח הדמעות, מוסר ועוד
ליל ה' לפרשת ויצא תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של צדקה, והלך לבקש 
לו הגביר  והיה מחלל שבת. לאחר שנתן  ומצוות,  מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה 
סכום גדול, פרץ הח"ח בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
אלו  ידים  על  בוכה  אני  לו,  ואמר  ידיו  שתי  את  הח"ח  תפס  עוד!  לך  אתן  כסף  בעוד 
שמכאן  מבטיח  אני  לח"ח,  הגביר  אמר  בגיהנם!  שישרפו  לב,  ברוחב  צדקה  שנותנים 

ואילך אני ישמור שבת!

לפני שנים רבות הייתי מתפלל בפינסק קארלין, ואספר לכם מעשה שאירע אז, היה 
קארלין  מפינסק  האדמו"ר  של  סבו  שהוא  רוזנפלעד  מנשה  ר'  שנקרא  אחד  יהודי 
שליט"א, ובאמצע התפילה לא חש בטוב, ובאו אנשי הצלה ולקחוהו לבית חולים. לאחר 
זמן בא אצלו הרב רבי ישראל גרוסמן זצ"ל שהינו ת"ח גדול ומחבר הרבה ספרים, ואמר 
לו ר' מנשה, אני מתפלא עליך, אנו ב'קארלין' עובדים על ענין של 'אהבת חברים' 'אהבת 
ישראל', וא"כ כאשר לא חשתי בטוב ובאו אנשי הצלה לקחת אותי לביה"ח, למה לא 
עלה בדעתך, שמא זהו סופי... והיה לך לבא אצלי ללחוש באזני לעוררני לומר וידוי... כי 
שמא מבולבל אני בשעה זו, ואשכח דבר זה. הלא בשביל מה יש חברים, אם לא בשביל 

דברים נשגבים אלו.

שמעתי מאבי מורי זצ"ל, דהחפץ חיים לעת זקנותו כשהיה חלוש, התאמץ מאד ובא 
אנשי  עם  דיבר  והח"ח  נסגר,  שם  שהיה  והמקוה  'לידא',  הנקרא  אליו  הסמוך  לכפר 
לבימה,  הח"ח  עלה  להם.  הדבר  נגע  ולא  לפעילותו,  וישוב  ויפתחוהו  שיחזרו  המקום 
וביקש שיביאו לו עט ונייר לכתוב, ופתח ואמר, הלא פשוט וברור שכל אחד מאתנו יבוא 
באחד מן הימים לפני בי"ד של מעלה, ואז ישאלו איפה המקוה? ותשיבו שהחפץ חיים 
כאן, שאני  לי  שיחתמו  המקום  אנשי  מכל  אני מבקש  לכך  אי  דבר,  זה  על  עשה  לא 

ביקשתי ממכם.... דבריו עשו רושם, והמקוה נפתח שוב.

אני עוסק בצרכי ציבור, וקרה שהייתי צריך להיות ברחוב בשעה מאוחרת בלילה, והנה 
אני רואה קבוצה של חבורים מדברים, נגשתי אליהם ואמרתי להם, אתם פושעים! תמהו 
מדוע? השבתי להם, הרי אם אתם עכשיו מדברים, בודאי שלא תקומו בזמן לתפילה, 
וא"כ אתם מורדים במלכו של עולם! היצר הרע מביא את האדם שילך לישון באיחור, 
ושנינו במשנה (אבות פ"ג מ"ד) "רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה וכו' הרי זה 

מתחייב בנפשו". ואיתא בגמ' (עירובין סה.) לא איברי לילה אלא לשינתא.

הבית ישראל פעם אחת השתתף באסיפת המועצת, ונמשך הדבר, וקם הבית ישראל 
ללכת, ותמה בפניו המארגן, שעדיין לא הסתיימה האסיפה ולמה הרבי כבר הולך? שאלו 
הבית ישראל, מתי אתה קם בבוקר? השיב לו בשבע וחצי. אמר לו, אני קם באחד ורבע... 
אדם צריך להיות בעל חשבון, לדעת מכל מעשה שהוא עושה, מה היא התוצאה, ומי 
שהולך לישון באיחור, יקום מאוחר, ומי שמתחזק בזה ידע שמרובה מדה טובה חמש 

מאות פעמים.
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

"ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, ויכל אלקים 

ביום  וישבות  ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, 

ויברך אלקים  השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, 

מכל  שבת  בו  כי  אותו,  ויקדש  השביעי  יום  את 

מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות:

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו 

וברצון  באהבה  קדשו  ושבת  בנו,  ורצה  במצוותיו 

למקראי  תחלה  בראשית,  למעשה  זכרון  הנחילנו 

באהבה  קדשך  ושבת  מצרים,  ליציאת  זכר  קודש 

וברצון הנחלתנו, ברוך אתה ה' מקדש השבת".

בכוונה  כי  ה"נזר הקודש,  לפי האמור מבאר 

בהתחלקותו  השבת  את  לקדש  תיקנו  תחילה 

לב' פעמים ל"ה תיבות, לרמז בכך שבזכות שבת 

קודש זוכים להכניע ל"ה אומות מימין תחת שרו 

משמאל  אומות  ל"ה  להכניע  וגם  ישמעאל  של 

תחת שרו של עשו. הנה כי כן הרווחנו להבין איך 

הכניע יעקב אבינו את קליפת עשו שהתחבר עם 

קדושת  בכח  אותן  הכניע  כי  ישמעאל,  קליפת 

שבת שהיא נחלת יעקב.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שביאר ה"אמרי נועם", שיעקב אבינו שלח לעשו 

לביתו  ישראל  איש  את  המלווים  מלאכים  שני 

בליל שבת קודש, כי מאחר שפעל בתפלתו לחלק 

כדי  מחנות,  לשני  האחרונה  בגלות  ישראל  את 

ישמעאל,  ובגלות  אדום  בגלות  מפוזרים  שיהיו 

הללו  רשעים  שני  יתאחדו  שמא  חשש  יש  הרי 

לכלות ח"ו את ישראל.

מלאכים  עשו  אל  לשלוח  התחכם  לכן 

היא  קודש  שבת  כי  השבת,  משמירת  שנבראו 

עשו  בין  להפריד  ברזל  של  מחיצה  בבחינת 

לישמעאל בבחינת "יתפרדו כל פועלי און", ובכך 

פעל לחלק את ישראל בשתי הגלויות גלות אדום 

וגלות ישמעאל שלא יוכלו להתחבר, ובזכות זה: 

והיה  והכהו  האחת  המחנה  אל  עשו  יבוא  "אם 

לגאולה  שנזכה  עד  לפליטה",  הנשאר  המחנה 

שלימה במהרה בימינו אמן.

א'  עוד  עם  ל"ה  בגימטריא  כן  גם  תיבות  ראשי 

כל  "יתפרדו  אמר:  יחד  שניהם  ועל  עשו,  שהוא 

ביניהם  בתווך  העומדת  שבת  בכח  און",  פועלי 

הם נפרדים ומתבטלים.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה ענין מצות 

להכניע  כדי  ולאחריה,  מלפניה  שבת  תוספת 

השבעים  כל  שורש  וישמעאל  עשו  קליפות  בכך 

אומות, כי על ידי המשכת קדושת שבת מלפניה 

שהוא ביום ו' יום חגם של בני ישמעאל, מכניעים 

קליפת ישמעאל העומד מצד ימין של הקדושה, 

לאחריה  שבת  קדושה  המשכת  ידי  על  ואילו 

מכניעים  עשו,  בני  של  חגם  יום  א'  ביום  שהוא 

קליפת עשו העומד מצד שמאל של הקדושה.

 שרה  חב   בר חכ ש ר 
 שרה  חב   בב"כ  קחד ת

על  הקודש"  ה"נזר  דברי  הם  נפלאים  מה 

ואמנם(,  יא-ח בנדפס מחדש דף רכא. ד"ה  )ב"ר  המדרש 

שמבאר לפי זה מה שהביא ה"מגן אברהם" )סימן 

רעא ס"ק כב( בשם "שער הכונות" לרבינו האריז"ל 

)ענין הקידוש ד"ה וזה סדר הקידוש(, כי בנוסח הקידוש 

תיבות  וחמש  שלשים  תיבות,  שבעים  בו  יש 

בנוסח  תיבות  וחמש  ושלשים  "ויכולו"  בפרשת 

הקדוש  בזוהר  הדבר  ומקור  הקידוש.  ברכת 

)הקדמה ה:(:

תיבין,  וחמש  תלתין  ביה  אית  "ויכולו 

תיבין,  וחמש  תלתין  מקדשין  דאנן  ובקידושא 

וסליק כלא לשבעין שמהן דקב"ה, וכנסת ישראל 

שלשים  בו  יש  "ויכולו  פירוש:  בהו".  אתעטר 

שלשים  מקדשים  שאנו  ובקידוש  תיבות,  וחמש 

וחמש תיבות, ועולים לשבעים שמות של הקב"ה, 

וכנסת ישראל מתעטרת בהם".

רוב  וגם  המקובלים  כל  מנהג  הוא  וכן 

החסידים הנוהגים לפי מנהגי האריז"ל, ובמנהגי 

החתם סופר מובא שכן נהג ה"כתב סופר" זצ"ל, 

והנה הנוסח לפנינו:

 תב  ק דת מט"חדה 
בחן קשחט   חתמשאש  שת 

בתווך  העומד  השבת  יום  ענין  לבאר  ונראה 

יום  ובין  ישמעאל  של  חגם  השישי  יום  בין 

הראשון חגו של עשו, כי היא בבחינת מחיצה של 

להתחבר  יוכלו  שלא  כדי  ביניהם  המפריד  ברזל 

המשנה  בבחינת  זה  והרי  לישראל,  להרע  יחד 

הנ"ל: "פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם", 

ועל ידי זה מתגבר כח הקדושה של יעקב אבינו 

שמדתו תפארת לבטלם.

האריז"ל  שתיקן  מה  בזה  לפרש  יומתק 

בפיוט "אזמר בשבחין" לליל שבת קודש: "ימינא 

ושמאלא ובינייהו כלה" - "ימינא" הם ל"ה אומות 

עליהם,  עומד  ישמעאל  של  והשר  ימין  מצד 

והשר  שמאל  מצד  אומות  ל"ה  הם  "ושמאלא" 

של עשו עומד עליהם, "ובינייהו כלה", היא שבת 

כלה מלכתא העומדת ביניהן להפרידם בבחינת: 

"יתפרדו כל פועלי און".

ועתה בא וראה כי לפי האמור יאיר לנו להבין 

"מזמור  צב(:  )תהלים  ישראל  זמירות  נעים  דברי 

שיר ליום השבת" )שם י(: "כי הנה אויביך ה' כי הנה 

אויביך יאבדו יתפרדו כל פועלי און". ויש לדקדק 

"כי  פעמיים:  להזכיר  לשונו  להכפיל  שבחר  במה 

אויביך  הנה  כי  ה',  אויביך  הנה  "כי   - אויביך"  הנה 

יאבדו", והיה יכול לומר בקיצור: "כי הנה אויביך ה' 

יאבדו יתפרדו כל פועלי און". אך לפי האמור יש 

לומר כי דוד המלך רמז בכך, על הכח הגדול של 

קדושת שבת להפריד בין שתי בחינות של אויבי 

ישמעאל  קליפת  שתחת  מימין  אויבים  ל"ה  ה', 

ול"ה אויבים משמאל שתחת קליפת עשו.

ל"ה  הם  ה'",  אויביך  הנה  "כי  שאמר:  וזהו 

שכן  עליהם,  העומד  ישמעאל  מימין עם  אומות 

ל"ה  י'י ראשי תיבות בגימטריא  כ'י ה'נה א'ויביך 

"כי  לומר:  והוסיף  ישמעאל.  שהוא  א'  עוד  עם 

הנה אויביך יאבדו", הם ל"ה אומות משמאל עם 

עשו העומד עליהם, שכן כ'י ה'נה א'ויביך י'אבדו 

 ט"ת   חתשי  תשרפ | ד

Dan Lender  

In memory of his father Simcha ben Aharon  

and in honor of the Dallas Chevra 

 משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה
של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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בדרך זו הוא מוסיף רמז נפלא על מה שפירש 

רש"י ששלח יעקב "מלאכים ממש", על פי מאמר 

רואים  המלאכים  שני  שכאשר  הנזכר  הגמרא 

"נר דלוק ושלחן ערוך ומיטתו מוצעת", המלאך 

הטוב מברכו: "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, 

זהו  כן  כי  ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו". הנה 

נוטריקון  "מלאכים ממש" - ממ"ש  שרמז רש"י: 

מ'נורה מ'יטה ש'לחן עכדה"ק.

 ת"  תש שת  ה א
 משאך "ש הש נה אמן

לבאר  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

הטעם ששלח יעקב את שני המלאכים המלווים 

על  לביתו,  הכנסת  מבית  שבת  בליל  האדם  את 

פי מה שמצינו כי שבת היא נחלת יעקב כמבואר 

"כל המענג את השבת נותנין  בגמרא )שבת קיח.(: 

אז  נח-יד(  )ישעיה  שנאמר  מצרים,  בלי  נחלה  לו 

תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך 

נחלת יעקב אביך". עוד נקדים מה שכתב ב"מטה 

כי  גדול,  חידוש  תלה(  סימן  העבודה  )עמוד  משה" 

המלאך הרע שמצטרף למלאך הטוב הוא היצר 

הרע שרו של עשו.

שבת  שמירת  בזכות  כי  מזה  למדים  נמצינו 

של  שרו  גם  מצטרף  יעקב,  נחלת  שהיא  כראוי 

עשו בניגוד לרצונו לענות אמן על ברכת המלאך 

הטוב. ויש לומר כי ענין זה רמוז בשמו של יעק"ב 

לרמז  מלא"ך,  פעמים  ב'  בגימטריא  שעולה 

שבזכות שבת שהיא נחלת יעקב, לא רק המלאך 

כרחו  בעל  הרע  המלאך  גם  אלא  מברכו  הטוב 

יענה אמן. הנה כי כן מטעם זה שלח יעקב לעשו 

שבת,  ליל  בכל  אותו  שליוו  המלאכים  שני  את 

ונהפך שרו של עשו בעל כרחו למלאך טוב, כדי 

שישפיע גם על עשו להפוך מאויב לאוהב.

חוזר  החול  ימי  ששת  שבכל  מאחר  אולם 

הנלחם  רע  מלאך  להיות  לסורו  עשו  של  שרו 

אבינו  יעקב  את  פגש  כאשר  לכן  ישראל,  עם 

בדרכו להיפגש עם עשו, נהפך שוב לאויב ונלחם 

"ויאבק  לב-כה(:  )בראשית  שכתוב  כמו  יעקב  עם 

בזכות שבת קודש  יעקב  איש עמו". עד שנצחו 

בעל  אמן  לענות  עליו  וכפה  יעקב,  נחלת  שהיא 

אם  כי  אשלחך  "לא  כז(:  )שם  לו  כשאמר  כרחו, 

לו  להודות  ממנו  שביקש  רש"י  ופירש  ברכתני", 

"ויברך  שכתוב  כפי  עשה  כך  ואכן  הברכות,  על 

אותו שם", והרי זה בבחינת "מלאך רע עונה אמן 

בעל כרחו".

 קד ת  תב  מט"חדה
 בחן קשחט  שת  שקשחט  חתמשאש

בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה  אמנם 

של  דרכו  פי  על  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש  פנים, 

רבינו חיים וויטאל שיעקב אבינו חילק את ישראל 

שיתקיימו  כדי  מחנות,  לשני  האחרונה  בגלות 

בשתי הגלויות גלות אדום וגלות ישמעאל, הטעם 

המלווים  המלאכים  שני  את  לעשו  יעקב  ששלח 

פי  על  קודש,  שבת  בליל  לביתו  ישראל  איש  את 

י(  סימן  א  מאמר  )שבתות  יששכר"  ה"בני  שכתב  מה 

לבאר מאמר חכמינו ז"ל )שבת קיח:(: "אלמלי שמרו 

ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון, 

ללקוט,  העם  מן  יצאו  השביעי  ביום  ויהי  שנאמר 

וכתיב בתריה ויבוא עמלק".

שביאר  מה  פי  על  יששכר"  ה"בני  וביאר 

ה"מגלה עמוקות" )פרשת לך לך דף טז.(, מה שהראה 

)בראשית  הבתרים  בין  בברית  לאברהם  הקב"ה 

בתווך",  אותם  ויבתר  אלה  כל  את  לו  "ויקח  טו-י(: 

הן  והנה  העולם,  אומות  ע'  שישנן  הידוע  פי  על 

משמאל  הן  אומות  ל"ה  חלקים,  לשני  נחלקות 

של הקדושה, ושרו של עשו ממונה ועומד עליהן, 

ל"ה אומות מימין של הקדושה,  ולעומת זה ישנן 

ושרו של ישמעאל ממונה ועומד עליהן.

נמצא לפי זה כי שבעים אומות הן אל"ה מול 

העומד  א'  עם  מימין  אומות  ל"ה  כלומר  אל"ה, 

העומד  א'  עם  משמאל  אומות  ל"ה  וכן  עליהן 

עליהן, ואמנם ישראל עם קודש נמצאים בתווך 

באמצע בין שני אל"ה, וזהו רמז הכתוב: "ויקח לו 

את כל אלה" - הם ב' פעמים אל"ה של ע' אומות, 

"ויבתר אותם בתוך", שביתר אותם לשני חלקים 

רמז  וזהו  שניהם.  בין  בתווך  ישראל  את  והכניס 

הפסוק )תהלים כ כח(: "אלה ברכב ואלה בסוסים", 

אומות,  שבעים  שהם  אל"ה  מול  אל"ה  היינו 

"ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר".

מוסיף על כך ה"מגלה עמוקות" דבר פלא, כי 

מטעם זה יום המנוחה של ישראל עם קודש הוא 

יום  הבדלות  אלף  להבדיל  ואילו  קודש,  בשבת 

חגם של הישמעאלים הוא ביום ו' שהוא צד ימין 

של שבת קודש, ויום חגם של בני עשו הוא אדום 

הקדושה,  של  שמאל  צד  שהוא  א'  ביום  הוא 

יום  למורשה  להם  ניתן  באמצע  שהם  וישראל 

שבת קודש. וזהו שכתוב )ויקרא כב-לב(: "ונקדשתי 

בתוך בני ישראל" - "בתוך" דייקא, כי בני ישראל 

נמצאים באמצע בין עשו וישמעאל עכדה"ק.

לפי זה אומר ה"בני יששכר" הרי מבואר, כי 

ישמעאל  קליפת  מבטלת  באמצע  שבת  קדושת 

הקדושה  של  ושמאל  ימין  מצד  שהם  ועשו 

שאמרו  זהו  כן  כי  הנה  אומות.  הע'  על  וממונים 

בגמרא: "אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא 

שלטה בהן אומה ולשון". כי אם היו שומרים את 

הקליפות  ב'  את  מבטלים  היו  הראשונה  השבת 

ובצד  שמאל  בצד  שמשכנן  וישמעאל  עשו 

שבעים  כל  של  השורש  שהם  השבת,  של  ימין 

האומות, וממילא שוב לא היתה כל אומה ולשון 

יכולה לשלוט בהם.

כך  על  יששכר"  ה"בני  מוסיף  בקודש  כדרכו 

רמז נאה שב"ת בגימטריא זרזי"ר עור"ב, והביאור 

הפסוק  על  צב:(  )ב"ק  בגמרא  מאמרם  פי  על  בזה 

)בראשית כח ט(: "וילך עשו אל ישמעאל, לא לחנם 

מינו".  שהוא  מפני  אלא  עורב  אצל  זרזיר  הלך 

ומפרש ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן מ( כי 

"ישמעאל"  וקליפת  "עורב"  נקראת  עשו  קליפת 

אחד  מין  בני  הם  כי  יחד  ונתחברו  זרזיר  נקראת 

להילחם כנגד הקדושה, על כן שב"ת בגימטריא 

זרזי"ר עור"ב ללמדנו ששבת בקדושתו מבטל ב' 

הקליפות של עשו וישמעאל עכדה"ק.

"אזמר  בפיוט  האריז"ל  רבינו  שיסד  וזהו 

בשבחין" )ליל שבת קודש(: "צווחין אף עקתין בטלין 

ושביתין". וכתב ב"מגלה עמוקות" )פרשת משפטים 

ד"ה כי תצא אש( הביאור על כך בשם האריז"ל, כי 

הוא  "עקתין"  ואילו  עשו  קליפת  הוא  "צווחין" 

קליפת ישמעאל, ושניהם גם יחד בטלין ושביתין 

בשבת קודש.

 מגשה שמ ק  : ח ם יגם תש בנח חתמשאש הש"בחם ה א בח ם  ', 
ח ם יגם תש הנ צ"חם בנח שת  ה א בח ם "את ן

 ח ם תב  ה א ב   ך בחן ח ם  '  ח ם א' ש"מז תתב  ק דת
 החא בביחנ  מיחצה תש ב"זש שהט"חד בחנחהם

 רכח הנה א חבחך ה'ר, בגש   שת , רכח הנה א חבחך חאבד ר,
 בגש   חתמשאש, בזכ   תב : רח ט"ד  כש ט ששח א ןר 

 חשקב אבחנ  תשי א  המשאכחם תנב"א  מתמח"  תב 
 שהט"חד בחן שת   חתמשאש תשא ח כש  שה יב" 
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שהוא  הגוף  נגד  יון  שתים,  שהם  הזרועות  נגד 

אחד, ואדום וישמעאל נגד הירכיים שהם שתים 

שהגלות  ברורים  דברים  לנו  הרי  וארוכים". 

ישמעאל  וגלות  אדום  מגלות  כלולה  האחרונה 

שהן בבחינת שתי הירכיים.

הגלויות  שתי  בין  הפנימי  הקשר  לבאר  ונראה 

שביאר  מה  פי  על  ישמעאל,  וגלות  אדום  גלות   -

שעשה  מה  ויצא(  פרשת  )תחילת  עמוקות"  ה"מגלה 

עשו אחרי שלקח יעקב את הברכות ממנו )בראשית 

מחלת  את  ויקח  ישמעאל  אל  עשו  "וילך  כח-ט(: 

)פנחס  הקדוש  בזוהר  מבואר  כי  ישמעאל",  בת 

רמו:( שישמעאל הוא חסד דקליפה שהוא הסיגים 

מאברהם  יצא  ולכן  דקדושה,  חסד  של  והפסולת 

שהוא חסד דקדושה, ואילו עשו הוא גבורה דקליפה 

שהיא הסיגים והפסולת של גבורה דקדושה, ולכן 

יצא מיצחק שהוא גבורה דקדושה.

והנה בזוהר הקדוש )פרשת תולדות קמו.( מפרש 

מה שכתוב )בראשית כה-כז(: "ויעקב איש תם יושב 

אהלים - דאחיד לתרין סטרין לאברהם וליצחק". 

תפארת  במדת  ה'  את  עבד  אבינו  יעקב  פירוש, 

שהיא מדת הרחמים, הכלולה ממדת החסד של 

אברהם ומדת הגבורה של יצחק. הנה כי כן כאשר 

ראה עשו שיעקב הצליח בכח קדושתו להתגבר 

עליו ולקחת ממנו הברכות, שפט מזה שכוחו של 

יעקב בצד הקדושה גדול מכוחו בצד הטומאה, 

כי עשו הוא רק גבורה דקליפה, ואילו יעקב הוא 

תפארת דקדושה הכלולה מחסד וגבורה.

ידי  על  יעקב  על  להתחכם  עשו  ביקש  לכן 

"וילך עשו אל ישמעאל  שנתחבר עם ישמעאל: 

ויקח את מחלת בת ישמעאל", בחשבו שבכך יהיו 

ויצליחו  דקליפה,  תפארת  בבחינת  יחד  שניהם 

הכלולה  דקדושה  תפארת  יעקב  על  להתגבר 

בת  מחלת  את  שנשא  אחרי  כי  וגבורה,  מחסד 

ישמעאל הרי גם הוא כולל חסד וגבורה דקליפה, 

התגבר  ויעקב  לו  הועילה  לא  התחכמותו  אמנם 

עליו בקדושתו הגדולה.

השותפות  קשר  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

בין גלות אדום לגלות ישמעאל, שהרי עשו הוא 

אדום לקח את מחלת בת ישמעאל כדי להתחבר 

אל  עשו  "וילך  שכתוב:  זהו  כי  לומר  ויש  עמו. 

ישמעאל" - "וילך" דייקא, כי אדום וישמעאל הם 

בבחינת שתי הירכיים של קומת הקליפה, נמצא 

כאדם  הליכה  בבחינת  היא  יחד  התחברותם  כי 

"וילך  לומר:  יוצדק  כך  ועל  רגליו,  בשתי  שהולך 

עשו אל ישמעאל", כדי שילכו יחד בבחינת שתי 

הרגלים.

פירוד  שיהיה  עוד  ופעל  ישמעאל,  וגלות  אדום 

ועל  ישראל,  כנגד  להתחבר  יוכלו  ולא  ביניהם 

כך אמר יעקב: "אם יבוא עשו אל המחנה האחת 

"והיה המחנה הנשאר  גלות אדום,  והכהו", מצד 

לפליטה", בגלות ישמעאל. וכן להיפוך אם יבוא 

ישמעאל על המחנה האחד והכהו, והיה המחנה 

הנשאר לפליטה בגלות עשו.

 חשקב אבחנ  תשי תנח משאכחם 
המש  חם א  האדם בשחש תב 

ששלח  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מה  פי  על  אחיו,  עשו  אל  מלאכים  אבינו  יעקב 

שחידש ב"אמרי נועם" להגה"ק רבי מאיר הורוויץ 

מדז'יקוב זי"ע )אות טו(, כי המלאכים ששלח יעקב 

המלאכים  שני  הם  להכניעו,  כדי  הרשע  עשו  אל 

שבת  ליל  בכל  לביתו  ישראל  איש  את  המלווים 

קודש, כמו ששנינו בגמרא )שבת קיט:(:

בערב  לאדם  לו  מלוין  השרת  מלאכי  "שני 

רע,  ואחד  טוב  אחד  לביתו,  הכנסת  מבית  שבת 

וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומיטתו 

מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהא לשבת 

אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו".

לעשו  יעקב  שאמר  מה  מבאר  הוא  זה  לפי 

רש"י:  ופירש  גרתי".  לבן  "עם  לב-ה(:  )בראשית 

הרשע  לבן  עם  כלומר  תרי"ג,  בגימטריא  "גרתי 

גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו 

כל  שקיים  יתכן  איך  קשה  ולכאורה  הרעים". 

כמו  מצוות  הרבה  ישנן  הלא  מצוות,  תרי"ג 

יכול  היה  שלא  ישראל  בארץ  התלויות  מצוות 

פי  על  בזה  הביאור  האמור  לפי  אך  לקיימן. 

"שהשבת  כה-יב(:  )שמו"ר  במדרש  שמבואר  מה 

יעקב:  יפה אמר  לכן  כל המצוות".  כנגד  שקולה 

"עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי", כי על ידי 

ששמר את השבת הרי זה נחשב כאילו קיים את 

כל תרי"ג מצוות.

 "בחנ  יחחם   חפאש: ר חיץ א  השםר - חשקב אבחנ  טשש
 שישק א  חת"אש בת ח הגש ח   אד ם  חתמשאש

 בזמן תהנ צ"חם בגש   אד ם גז"  תמד שש חת"אש,
ט"י  חת"אש ב  "ה בגש   חתמשאש אצש הש"בחם

 אמ"ח נ שם: ר חתשי חשקב משאכחםר, 
חשקב תשי תנח המשאכחם המש  חם א  האדם בשחש תב  שבח  

 "תרח: רמשאכחם ממתר - נ פ"חק ן מ'נ "ה מ'חפה ת'שין, 
"מז שש רנ" דש ק  תשין ש" ך  מחפ   מ צש ר

 רצדקה שתה הקברה בחת"אש 
תטז"ן שבחן הא מ  ר

ישראל  עם  הקב"ה  עשה  גדול  חסד  אולם 

שמפריד בין הרשעים שלא יוכלו להתאחד, כמו 

אושעיא  רבי  "אמר  פז:(:  )פסחים  בגמרא  ששנינו 

פרזונו בישראל,  צדקת  )שופטים ה-יד(  מאי דכתיב 

לבין  שפזרן  בישראל  הקב"ה  עשה  צדקה 

האומות". ופירש רש"י: "שלא היו יכולין לכלותם 

"פיזור  עא:(:  )סנהדרין  במשנה  ששנינו  וזהו  יחד". 

לרשעים הנאה להן והנאה לעולם". ופירש רש"י: 

"שנפרדין זה מזה ואין יכולין להיוועץ עצה רעה 

ולסייע זה את זה".

זי"ע  מאפטא  הרה"ק  דברי  הם  נפלאים  ומה 

השמטה  קד  )דף  ישראל"  אוהב  ב"ילקוט  ]שהביא 

יחיאל  מאיר  חיים  רבי  הרה"ק  בשם  לפסח( 

הרה"ק  ורבו  מורו  בשם  שאמר  ממוגלניצא 

של  בהגדה  המגיד  מאמר  לפרש  זי"ע[  מאפטא 

אחד  שלא  ולנו,  לאבותינו  שעמדה  "והיא  פסח: 

, שאין אנו מפוזרים  בלבד עמד עלינו לכלותינו, 

עלינו  לעמוד  שתוכל  בלבד  אחת  אומה  בין 

עלינו  'עומדים'  ודור  דור  שבכל  "אלא  לכלותינו, 

רשעי  הרבה  בין  מפוזרים  אנו  כי  לכלותינו", 

זה  ידי  ועל  עלינו,  שעומדים  העולם  אומות 

"והקב"ה מצילנו מידם".

"והיא  תרל"ו(:  )פסח  אמת"  ב"שפת  פירש  וכן 

שהקב"ה  כלומר  בלבד...  אחד  שלא  כו'  שעמדה 

עשה עמנו חסד, בזה שחילק את כל כוחות סטרא 

אחרא שלא יהיה נמצא בהם האחדות. וזהו שכתוב 

שנתן  הכינוס  ובזה  כו'...  עמד  בלבד  אחד  שלא 

להרשעים  שנתן  והפיזור  ישראל,  לבני  השי"ת 

שפיזרן להרבה דורות בזה הצילנו מידם".

רבינו  לנו  שגילה  מה  היטב  מבואר  מעתה 

את  אבינו  יעקב  שחילק  מה  כי  וויטאל,  חיים 

העם אשר אתו לשני מחנות, הכוונה בזה שפעל 

בתפלתו לחלק את ישראל בשתי הגלויות - גלות 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וישלח תשע"ט

עד שמלכות הרשעה הקימה את האינקוויזיציה 

ומי  מארצם,  ישראל  כל  את  שגירשו  הארורה, 

רחמנא  דתו  את  להמיר  צריך  היה  שנשאר 

ליצלן, ורצחו באכזריות את כל מי שנשאר נאמן 

שרצחו  ות"ט  ת"ח  בגזירות  וכן  ישראל,  לאלקי 

הקוזאקים אלפים מיהדות פולין.

אבל עם כל זאת השאיר הקב"ה את שארית 

ישראל לפליטה בארצות המזרח בגלות ישמעאל, 

האריז"ל  רבינו  הרמ"ק,  האלקי  המקובל  דוגמת 

שגדל במצרים, תלמידו רבינו חיים וויטאל שחי 

בדמשק, ואחר כך חיו בארץ ישראל תחת שלטון 

גדולי  וכל  הקדוש  החיים"  ה"אור  הישמעאלים. 

מהר"ם  דורו,  גדולי  וכל  יוסף"  ה"בית  מרוקו. 

המקובל  חגיז,  מהר"ם  אלשיך,  מהר"ם  אלשקר, 

ועוד,  ה"חרדים"  אלקבץ,  שלמה  רבי  האלקי 

שחיו תחת שלטון הטורקים בארץ ישראל.

וכן ה"בן איש חי" שהאיר אור תורתו בבגדד 

היא בבל, וכל גדולי חכמי הספרדים שהאירו את 

העולם בתורתם. וכך כיום הזה אחרי שהערבים 

על  שבנוסף  הרי  מארצם,  היהודים  את  גירשו 

תושבי ארץ ישראל נתפזרו ישראל בכל ארצות 

קנדה  בלגיה,  צרפת,  אנגליה,  ארה"ב,  הנוצרים, 

אבינו  יעקב  של  חכמתו  נתקיימה  ובכך  ועוד. 

"אם  באומרו:  מחנות  לשני  ישראל  את  שחצה 

יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה 

הנשאר לפליטה".

 ה ישק   חת"אש שתנח מינ  
 בגש   אד ם  בגש   חתמשאש

נרחיב לבאר את דברי רבינו חיים וויטאל על 

האריז"ל  לרבינו  תורה"  ב"ליקוטי  המבואר  פי 

משותפת  האחרונה  הגלות  כי  תצא(,  כי  )פרשת 

שתי  כנגד  שהן  ישמעאל,  וגלות  אדום  מגלות 

קדשו:  ובלשון  הקליפה,  קומת  של  הירכיים 

"והנה גלות בבל הוא נגד הראש, לכן נאמר )דניאל 

הוא  ופרס  מדי  דדהבא,  רישא  הוא  אנת  ב-כח( 

בגלות אדום שהם הנוצרים, והמחנה השני יהיה 

בגלות ישמעאל שהם הערבים, כדי שאם יכביד 

ישראל,  על  הקשה  השעבוד  את  מהם  אחד 

כפי  השניה  בגלות  והצלה  פליטה  להם  תהיה 

שהיה בתקופתו של רבי חיים וויטאל עצמו, הנה 

הדברים בלשון קדשו:

ובאו  לו',  'ויצר  כי  יעקב מאד' לסיבת  "'ויירא 

ח"ו  בניו  יכלו  פן  ונתיירא  תכופות,  צרות  עליו 

אשר  העם  את  'ויחץ  ולכן  הקשה,  אדום  בגלות 

אתו' הם זרעו, וחציין הלכו בגלות ישמעאל וחציין 

נבוכדנצר  חלום  ענין  הם  אדום,  בגלות  נשארו 

]רגליו אחת  די פרזלא  רגלוהי מנהין  ב-לד(  )דניאל 

]ואחת  חספא  ומנהין  אדום,  הם  ברזל[  של  מהן 

מהן של חרס[ הם ישמעאל...

'ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת', אשר 

כנודע  ודאי,  'והכהו'  שמד,  עליהם  לגזור  בארצו 

אדום,  ארצות  שבכל  והגירושין  השמדות  ענין 

'והיה המחנה הנשאר' בארצות ישמעאל 'לפליטה' 

מן השמדות, כי ישמעאל אינם רודפים אחר הדת 

רק אחר הגזל והשוחד כנודע בזמנינו זה.

ומתן  מוהר  שירבו  לזרעו,  יעקב  לימד  ולכן 

ושוחדות לכל אלו האומות, ועל ידי כן ינוחו מעט 

מן השמדות. וזהו שכתוב )בראשית לב-יד( 'ויקח מן 

הבא בידו', רצונו לומר כי אף על פי שישראל באותו 

הבא  ההוא  המעט  מן  זה  כל  עם  עניים,  יהיו  זמן 

בידו יתנם 'מנחה לעשו'... ועל ידי כן יתנהג עמהם 

באחוה... ועל ידי המתנות )שם( 'וילן שם' במנוחה 

'בלילה ההוא', הוא הגלות הנקראת לילה".

שכוונתו  נראה,  בדבריו  היטב  נתבונן  כאשר 

בכל  הנוצרים  שרצחו  והרציחות  ההריגות  על 

אנשים  ישראל  אלפי  רבבות  הגלויות,  תקופות 

נשים וטף על לא עוול בכפם, כדוגמת מסעי הצלב 

גדולי  כל  שם  שחיו  ספרד  היא  שפאניה  גלות 

ישראל: הרא"ש, הרמב"ם, הרמב"ן, הרי"ף ועוד, 

בפרשתנו פרשת וישלח דבר בעתו מה טוב, 

אבינו  יעקב  של  הקדושה  בהכנתו  להתבונן 

לב- )בראשית  הרשע  עשו  עם  פגישתו  לקראת 

אחיו  עשו  אל  לפניו  מלאכים  יעקב  "וישלח  ד(: 

ארצה שעיר שדה אדום". ופירש רש"י: "מלאכים 

להשתמש  יעקב  ראה  מה  ביאור  וצריך  ממש". 

במלאכי עליון מה שלא עשה כן בשום מקום.

לחלק  יעקב  שפעל  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

את העם אשר אתו לשני מחנות, כמו שכתוב )שם 

ח(: "ויירא יעקב מאד וייצר לו ויחץ את העם אשר 

אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, 

והכהו  האחת  המחנה  אל  עשו  יבוא  אם  ויאמר 

והיה המחנה הנשאר לפליטה". 

התפלל  שיעקב  מאחר  המפרשים  ותמהו 

עשו",  מיד  אחי  מיד  נא  "הצילני  יב(:  )שם  לה' 

מדוע חילק את העם לשני מחנות באומרו: "אם 

יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה 

הנשאר לפליטה", הלא היה טוב יותר שיבטח בה' 

יוכל להכות אפילו מחנה  שינצח את עשו שלא 

אחד. זאת ועוד, מנין היה יעקב בטוח שאם יבוא 

עשו ויכה את המחנה האחד ישאר המחנה השני 

לפליטה, הלא יתכן שיצליח עשו להכות גם את 

המחנה השני.

דב"חם נ "אחם תש "בחנ  יחחם   חפאש

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה, על פי הגילוי 

תלמידו  זי"ע  וויטאל  חיים  רבינו  של  הנפלא 

"עץ  הקדוש  בספרו  האריז"ל  רבינו  של  הנאמן 

הדעת טוב", שמבאר חכמתו העמוקה של יעקב 

משום  מחנות,  לשני  העם  את  שחילק  אבינו 

גלות  האחרונה  הגלות  את  קדשו  ברוח  שראה 

אדום שתהיה ארוכה וקשה מאין כמוה, וחשש 

מאד שמא יכלו בניו בגלות הקשה.

ישראל  בניו  את  לחלק  יעקב  התחכם  לכן 

יהיה  גלויות, המחנה האחד  לשני מחנות בשתי 

הגחש ח הנטשא תש "בחנ  יחחם   חפאש זחרש

 חשקב אבחנ  טשש שישק א  חת"אש בת ח גש ח  
בגש   אד ם אצש הנ צ"חם  בגש   חתמשאש אצש הש"בחם

Sponsored and Printed by: www.ramapost.com
לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

שלאמיתו  הביזיונות!  הוא  זו  ותרופה  התרופות.  כל 
של דבר נשאר האדם שלם בגופו ובממונו, ורק ייסורי 

הביזיונות מכפרים ביותר! 
ונמצא שהמבזה את חבירו זיכה אותו ברפואה הטובה 
ביותר, והוא בבחינת "טוב שברופאים", שהביא עליו 
הוא  כמובן שמקומו  אך  ביותר,  את התרופה הטובה 

בגיהנום!
לגיהנם",  שברופאים  "טוב  לומר,  נוכל  צחות  ]ובדרך 
להשיג  כוחו  בכל  ומחפש  הרודף  החולה  על  קאי  זה 
דווקא את 'טוב שברופאים'. – מחמת שיש בדבר זה 
מגדר  אמנם  אף  כי  השלמה.  באמונה  וחיסרון  פגם 
לו  שניתנה  הרופא  אל  לגשת  צריך  ההשתדלות 
רשות לרפאות, מכל מקום הרדיפה והחתירה להשיג 
דוקא את הרופא הגדול ביותר, יש בה לפעמים פגם 

בשלמות הביטחון ברופא כל בשר ומפליא לעשות[.
זי"ע,  המגיד  רבינו  מדברי  כאן  למדנו  דרכנו  ולפי 
הבושות  בהשקט  לסבול  השכל,  מוסר  לקח  טיב 
והביזיונות, ולהיות תמיד מן הנעלבים ואינם עולבים 
שומעים חרפתם ואינם משיבים )גיטין לו:(. ומאידך 
להיזהר מאוד שלא לבייש ולבזות אחרים, שלא יירד 
תמיד  ולהתנהג  גיהנם,  של  לפתחו  שאולה  חלילה 
במידת הענווה והשפלות, שהיא נר ללבות בני ישראל.
]"טיב הפרשה", בענין מידת הענווה[

• ~ • ~ •

המגיד הגדול ממעזריטש זצוק"ל סבל רבות על רגליו, 
החולה.  ברגלו  העת  כל  שיטפל  צמוד  לרופא  ונצרך 
אותו רופא הנקרא 'דוקטור גורדון', מתחילה לא היה 
שומר תורה ומצוות, אך בעקבות התקרבותו אל איש 
האלקים החזירו המגיד בתשובה שלמה, עד שברבות 

הימים נעשה בעל מדריגה, כידוע. 
לפני  פעם  בא  התשובה,  בעולם  דרכו  בתחילת 
אליו  חוזרות  רבות  שפעמים  כך  על  והתאונן  המגיד 
המחשבות הרעות של ימי קדם בטרם שב בתשובה, 

ומנסים למשכו בחזרה אל העבירות חלילה.
דומה,  הדבר  למה  משל  לך  אמשול  המגיד,  לו  אמר 
איכר יהודי אחד היה דר בעיר רחוקה, שם ניהל את 
הגויים  היו  בו  המקומי,  ]קרעטשמע[  המרזח'  'בית 
של  כדרכם  לשכרה,  לשתות  ערב  מדי  מתאספים 
גויים ריקים ופוחזים שאין להם בחייהם ולא כלום... 

ובהוללותם היו מזיקים ושוברים את כל הבא לידם. 

הזה,  המגונה  העסק  מכל  למוכסן  לו  נמאס  לימים 
אפוא  סגר  הוא  שיכורים,  גויים  עם  תמיד  להתעסק 
את בית המרזח, ופתח במקום חנות מכובדת לממכר 

'בדים', ונעשה סוחר חשוב. 
העובדה  עם  הסכימו  לא  השיכורים  הגויים  אולם 
להתדפק  חזרו  הם  מרזח שלהם,  הבית  להם  שנסגר 
ויי"ש  יין  ודרשו לקנות  על דלתי בית העסק החדש, 
כהרגלם! – פתח להם היהודי את הדלת, הכניסם אחר 
כבוד פנימה, והראה לפניהם: רואים אתם את תכולת 
זו  מהיום  מרזח!  בית  יותר  כאן  אין  מהיום  החנות? 
היא חנות של בדים בלבד! לכו לחפש לכם בית מרזח 

אחר!!!
כיוצא בדבר, סיים המגיד ואמר לרופא הבעל תשובה, 
שמימים  זרות  מחשבות  אותם  שוב  אליך  יבואו  אם 
להם  ותאמר  מלא,  בפה  אותם  תגרש  קדמוניות, 
שאינך עוד אותו בעל עבירה של פעם, שכבר נהפכת 
הלכות  ברמב"ם  להדיא  שנפסק  כמו  אחר,  לאיש 

תשובה )פ"ב ה"ד(, ושילכו לחפש להם מקום אחר... 
אסור לו לבעל תשובה להסתכל על העבר, הן ממעשיו 
הרעים שעשה בעצמו, והן בחברת חברים רעים שהיו 
אני  מלא,  בפה  יאמר  שלכולם   – הקודם.  בעולמו  לו 
איש אחר! חזרתי בתשובה, ואיני שב לעולם לאותם 
שמים  ויראת  תורה  בדרכי  אם  כי  שפלים,  מחוזות 

תמיד.
]פרטיות, קובץ 131114-2[

• ~ • ~ •

ערך  זצ"ל  שוורץ  שאול  חיים  הר"ר  הנודע  המחנך 
הרחוקה  לאמריקה  'נסיעה'  בשנים  עשרות  לפני 
לסיבה מסוימת, וחפצה נפשו מאוד להיכנס בקודש 
זצוק"ל.  מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק  אצל  פנימה 
הר"ר  דודו  בן  אל  הקודש  לארץ  אפוא  הוא התקשר 
חיים שאול סגל זצ"ל, וביקש ממנו אם יכול לסדר לו 

'פרוטקציה' שיוכל להיכנס אל האדמו"ר.
ואמר  נענה  מכן  ולאחר  קמעא,  חשב  שאול  חיים  ר' 
דומני שיש לי עצה נפלאה בשבילך, הנה יש אצל אחד 
ממכרי בארצות הברית, נגיד ואיש נכבד, 'כתב יד' של 
בעל התניא זצוק"ל, אנסה לבקש ממנו להשאיל לך 
בפני  להראותו  שתוכל  כדי  ימים,  לכמה  זה  מכתב 
הרבי. בטוחני שאם תבוא עם מכתב שכזה, הרי הוא 

בוודאי יפתח לפניך את כל השערים! 

ואכן כך הוה, רבי חיים שאול הגיע לביתו נאווה קודש, 
הנדיר  המכתב  את  הנאמנים  המזכירים  בפני  והציג 
להכניסו  ציווה  הרבי  לפני  כך  על  וכשדיווחו  שבידו, 

תיכף פנימה!
הרבי הק' קיבלו בחביבות ובמאור פנים, ועיין זמן רב 

באותו מכתב שכתב זקנו הבעל התניא.
לפתע שאל אותו הרבי: האם קראת מה שכתוב כאן 

בכתב יד?
הצלחתי  לא  גם  גדול  חלק  שאול,  חיים  ר'  ענה  לא! 

לפענח בכתב יד קדשו.
בין  אבל  כעת,  להסביר  ניתן  הכל  לא  הרבי,  לו  אמר 
הדברים מספר כאן הבעל התניא, שפעם אחת בערב 
של  חדרו  פתח  ליד  ישב  וישלח  פרשת  קודש  שבת 
רבו המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, וראה שנכנס אדם 
אחד לדבר עם הרבי. המגיד היה באותה שעה באמצע 
קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, ולכן לא היה יכול 
להפסיק בדיבור עם אותו אדם, ולא ענה אותו כלום. 
ואף על פי כן הבחין בעל התניא שאותו יהודי שנכנס 

מודאג מאוד יצא מן החדר רגוע ושליו. 
ניגש אליו הבעל התניא ושאל אותו פשר דבר, סיפר 
אשתי  העיר,  של  החלבן  כאן  אני  הנה  האיש:  לו 
האהובה נפטרה לא מזמן והשאירה אחריה צאצאים 
קטנים, חשבתי להינשא לאחותה של אשתי, שיש לה 
הרבה מעלות, אבל גם חסרון גדול שהיא מקללת כל 
העת! ועל כך באתי בשאלתי לפני הרבי אם להתחתן 

עמה. 
ומה ענה לך הרבי? שאל אותו בעל התניא. 

הרבי אמר שלא אתחתן עמה, הסביר האיש, כי הראה 
בו  שאחז  בפסוק  שמו"ת,  קריאתו  באמצע  בקול  לי 
"ואחות  כב(  )לו,  דידן  פרשא  בשלהי  שעה  באותה 
לוטן תמנע"! כלומר 'אחות' כזו שהיא מקללת ]'לוטן' 

מלשון לטותא[ 'תמנע' מלהתחתן עמה!
דשמיא  בסייעתא  הוא  כאן,  הנלמד  המוסר  טיב 
המיוחדת שסייעו מן השמים להצדיק, שאחז בדיוק 
בזה הפסוק הנצרך לו בתשובה לאדם שבא בשאלתו 
זה  וכל   – בדיבור.  להפסיק  יכול  שאינו  בעת  לפניו 
מלמדנו על 'טיב ההשגחה' העליונה, שהשי"ת משגיח 
דבר  כל  לפניהם  לתת  הצדיקים,  עבדיו  על  בדקדוק 
ונפש  בלב  בו  ובוטחים  חוסים  בהיותם  להם,  הנצרך 

תמיד.
]פרטיות, 467377[

Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

'אספרה עוזו' 
כבוד  פרסום  בריבוי  הזה  בדור  זכינו 
אישיים  בסיפורים  עלינו  והשגחתו  ה' 
האמונה  את  ומחזקים  ברבים  המתפרסמים 

בה' ובהשגחתו עלינו
גם במשרד שלי מדברים על סיפורי השגחה 
פרטית אבל בוקר אחד אירע מעשה שריגש 
כולנו ואשמח לשתפו ברבים מעל במה  את 
מאוד  פעיל  גמ"ח  מנהל  אני  זו:   מכובדת 
הנותן הלוואות בסכומים מכובדים, הכספים 
הניתנים להלוואה מגיעים דרך יהודים טובים 
להם  ואין  כסף באמתחתם  סכום  להם  שיש 
מפקידים  והם  זמן  פרק  באותו  בכסף  צורך 
זוכים  הם  כך  ידי  ועל  בגמ"ח  הכסף  את 
לעשות חסד בכספם במקום שישב ויתחמם 

בכיסם ללא כל תועלת.
בגמ"ח  אותי   לבקר  ידידי  הגיע  יום  באותו 
עוד  נכנס  פעם  מידי  כאשר  שיחה   וניהלנו 
לווה להחזיר תשלום הלוואה  תוך כדי שיחה 
צ'קים  להפקיד  לא  להיזהר   עלי  כי  ציין 
ממקור מסוים כיוון שקיבל ידיעה שאין להם 

כיסוי לצ'קים.
שביקש  יהודי  בגמ"ח  הופיע  להון  מהון 
והתנצל על  למשוך פיקדון שהפקיד בגמ"ח 
נקלע  אך  מראש  שבועיים  הודיע  שלא  כך 
למצב שהוא צריך את הכסף באופן פתאומי 

ולא מתוכנן
הסברתי לו שסכום כה גדול אין לי בבנק ואין 
באפשרותי להוציא צ'ק על סכום שאין בידי, 
הלוואות  החזירו  רבים  שאנשים  מכיוון  אך 
היום, אחשב כמה יש בידי כעת ונקווה לטוב.
ישבתי לערוך סדר בכספים ולהקליד למחשב 
מהם  שלושה  כאשר  שקבלתי  הצ'קים  את 
אמר  שידידי  מקום  מאותו  צ'קים  אכן  היו 

כבדרך אגב שאין להם כיסוי
כאשר סיימתי להקליד את כל הצ'קים  מלבד 
גופי,  בכל  עברה  צמרמורת  שלושה,  אותם 
הסכום  בדיוק  היה  שהתקבל  הסכום  באשר 

שאותו יהודי ביקש למשוך מהגמ"ח

צג  את  בהתרגשות שיראה  לו  קראתי  תיכף 
המשרד.התרגשנו  עובדי  כל  ועמו  המחשב 
יחדיו לראות את יד ה' והשגחתו עלינו מכלי 

ראשון ולא מסיפור ששומעים!!
מניין  אספתי  המדרש  לבית  יצאתי  משם 
יהודים וסיפרתי את הסיפור כדי לקיים שיחו 

בכל נפלאותיו ובתוך רבים אהללנו !!
בעל המעשה:א.צ

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל |  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

המגיד ממעזריטש זי"ע
המאיר",  "אור  הקדוש  בספר 
הלוי  וולף  זאב  רבי  להרה"ק 
תלמידי  מגדולי  זצוק"ל,  מז'יטומיר 
)בפרשת  מביא  זצוק"ל,  הק'  המגיד 
של  קדשו  מפי  ששמע  מה  שלח( 

שבפרשתנו.  זה  פסוק  בפירוש  רבו 
זללה"ה,  מהמגיד  "שמעתי  וזל"ק: 
'חשיקה'  בין  ההפרש  שביאר 
ל'חפיצה'. כי אנו רואין אפילו תינוק 
דבר,  לכל  'חשק'  כן  גם  לו  יש  קטן, 
ומה שנראה ונדמה לנגד עיניו, פושט 
ידו לקבלו ומביא לפיו. הגם שנעדר 
לטעום  החיך  הרגשת  עדיין  ממנו 
להלוך  בטבעו  זה  כל  עם  אוכל, 
ולהביא לפיו כל דבר הבא בידו, ויש 
היות  מורה  ]וזה[  לזה.  גדול  חשק  לו 
גדול  'חשק' אפילו באדם  משמעות 
אפילו  דבר,  לאיזה  חשקו  דעת,  בר 
אין לו טעם להתבונן הרגשת הערוב 
נפשו  חשקה  זה  כל  עם  והנועם, 
להשיגו. אבל מלת 'חפיצה' אינו כן, 

ותענוג  ונעימות  לו לאדם הרגשת עריבות  כי אם בהיות 
לאותו דבר, ולכן חפץ בדבר". 

"וזה לך האות מאותו רשע, שכתוב בו 'כי חפץ בה', ונותן 
הכתוב טעם לשבח, מה ראה על ככה לחפוץ בה, להיותה 
'בת יעקב', בת גדולים וחשובים, כך שמעתי ענין זה מפיו 

הקדוש". 
"ונמצא יש חילוק למי שעובד את הבורא יתברך עם בחינת 
'חפיצה',  בחינת  עם  יתברך  אותו  שעובד  למי  'חשיקה', 
שמעלתו מעולה וחשובה מבחינת חשיקה כנזכר. ומורה 
היות לו הרגשת טעם בהשגה רוחניות אלקות, תענוג כל 
התענוגים. ונודע )זוה"ק ח"א קסד.( בהתעוררות דלתתא אתער 
בבחינת  הוא  ברוך  הבורא  אל  לבו  שמעורר  כמו  לעילא, 
'חפיצה', גורם שהקדוש ברוך הוא מקבל תענוג ממנו, ויש 

לו יתברך בחינת 'חפיצה' אליו גם כן" עכל"ק.
• ~ • ~ •

מסופר על מוהר"ר ד''ר אהרן גורדון זצ"ל, שהיה תלמידו 
זצוק''ל,  ממעזריטש  הקדוש  המגיד  של  האישי  ורופאו 
שנתקשה פעם במאמר רז''ל )קידושין פב.( "טוב שברופאים 
טוב  בהיותו  חטאתו  ומה  פשעו  מה  וכי  לגיהנום", 
– רבי אהרן ברוב ענוותנותו חשב שהכוונה  שברופאים? 
לרופא בדומה לו, כידוע שהיה רופא גדול ומומחה בדורו, 
וזכה לסייעתא דשמיא מופלגה בתחום הרפואה, והמגיד 
אליו  מתלווה  בעצמו  רפאל  שהמלאך  בו  העיד  הקדוש 
בהבנת  שאלתו  לו  הציקה  וכאשר   – במלאכתו.  לסייעו 

מאמר חכמים זה, הרצה את השאלה לפני רבו המגיד.
ענה לו המגיד, הנה מדרכי הרופאים, שהרופאים הקטנים 
הגדולים  והרופאים  הגדולים מהם,  מתייעצים תמיד עם 
נדרשים גם הם לפעמים לייעוץ רפואי עם רופאים אחרים 
לעצת  צריכים  גדולים  היותר  וכן  מהם,  גדולים  היותר 

זה  על  וכן  המומחים,  הפרופסורים 
הגדול  עם  מתייעץ  רופא  כל  הסדר 

וותיק ממנו. 
שברופאים',  'טוב  יעשה  מה  אך 
והמומחה  הגדול  הרופא  שהוא 
מופנים  שאליו  כולה,  המדינה  בכל 
אין  הרי  ביותר,  הסבוכות  השאלות 
הטוב  הוא  שכן  להיוועץ,  במי  לו 
שבכל הרופאים. – לפיכך כשמזדמן 
לפני רופא זה שאלה רפואית סבוכה 
ואיך  כיצד  בבירור  יודע  שאינו 
הרפואי,  הטיפול  את  בה  להסדיר 
ברופאים  להתייעץ  היה  הראוי  ומן 
ממנו  פחותים  שהם  אף  נוספים 
אדם  מכל  החכם  כמאמר  בדרגה, 
יועץ".  ברוב  "ותשועה  יד(  יא,  )משלי 

)רש"י  ארץ  דרך  תורה  למדה  וכאשר 
נמלך  הגדול  שיהא  כו(,  א,  בראשית 

הרופא  זה  אבל   – בקטן.  ומתייעץ 
לא  רוחו  וגאות  כבודו  רום  מחמת 
של  לעצתם  להזדקק  לו  מתאים 
טוב  יותר  הכל  ומבין  כיודע  עצמו  את  וחושב  אחרים, 
דעתו  פי שיקול  על  גורליים  בדברים  חורץ  ולכן  מכולם, 
בלבד, ולפעמים נמצא טועה ומחמת טעותו מסכן נפשות 
יתכן  אחרים  רופאים  עם  מתייעץ  היה  ואילו  אדם.  בני 
שהיה מגיע למסקנא אחרת שאינה מסוכנת כל כך, והיה 

יכול להציל את החולה ממות לחיים.
לגיהנם",  שברופאים  "טוב  חכמים:  אמרו  טעמא  מהאי 
מחמת שבשביל כבודו וגאוותו הגדולה מוכן הוא להפקיר 

חיי אדם רחמנא ליצלן, ושפתי פי חכם חן.
שאלו  הרבי,  של  מחדרו  גורדון  דוקטור  שיצא  לאחר 
שייכת  היפה  התשובה  שזו  רבם,  לפני  המגיד  תלמידי 
בשביל ד''ר גורדון, אבל הם מבקשים שיתרץ להם רבם 
קושיא זו גם על דרך העבודה השייך לכל אחד ואחד, כפי 
שהורגלו מבית מדרשם של הבעש"ט הק' זי"ע ותלמידו 
המגיד הגדול, שיש בכל מאמר חכמים דרכי חיים הלכה 

למעשה בסדר עבודת איש ישראל בעולמו.
דרך  על  זה  מאמר  לפניהם  וביאר  להם  גם  המגיד  נענה 
הנפש  חולי  יש  כן  הגוף  חולי  שיש  כשם  הנה  העבודה, 
הנפש  למחלות  גם  ידי החטאים.  על  הנגרמים  והנשמה, 
ישנם רפואות שונות, כדוגמת תעניתים וסיגופים, או על 
ידי ייסורים וחולאים רעים, או הפסד ממון, וכל שאר מיני 
עגמת נפש שבעולם ח"ו, שכולם באים למרק את האדם 
מעוונותיו. – אבל כל הרפואות הללו גורמים 'פגם' באדם, 
ויש בהם 'תופעות לוואי' שליליות. כי הייסורים כואבים 
ומדכאים, והתעניות גורמים לתשות כוח לעבודתו יתברך, 

והפסד הממון ממעט את הרכוש. 
ברם, ישנה תרופה אחת לנפש, שאינה גורמת שום גרעון 
בממונו,  ושלם  בגופו  שלם  נשאר  והוא  באדם,  ופגם 

יותר משאר  ומאידך יש בה סם מרפא 

ג

דמרן  רבא  דהלולא  יומא  לרגל 
ר'  הרבי  הגדול  המגיד  הרה"ק 
זצוק"ל,  ממעזריטש  בער  דוב 
כסליו(,  י"ט  שלישי  )יום  השבוע  שיחול 
הננו בזה עם קובץ קטן מתוך טיב 
שליט"א,  ורבינו  מורינו  אוצרות 
שונות  בהזדמנויות  שסיפר  מה 

אודות בעל ההילולא.
ישראל  כל  ועל  עלינו  תגן  זכותו 

– אמן 
• • •

ַלֲעׂשֹות  ַער  ַהּנַ ֵאַחר  "ְולֹא 
ַבת  ּבְ ָחֵפץ  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ

ַיֲעקב"
)לד, יט(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה
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בס"ד

הוא  ישתבח  ברכת  שבח  א.  
אומרים  ויש  ונורא,  עצום 
דתיקן אותו אברהם אבינו עליו 
תחילתו  אומרים  ויש  השלום, 
עליו  המלך  שלמה  תיקנו 
תיקן  עצמה  והברכה  השלום, 
אברהם אבינו עליו השלום )בא"ח 

א' מקץ אות ט"ו(.

ב.   שליח ציבור אומר ישתבח 
מעומד, כדי שיסמוך לו הקדיש 
מיד ולא יצטרך להפסיק ביניהן 
בהעמידה לפני התיבה )סי' נ"ג ס"א 

ומ"ב סק"א(.

ג.   אפילו מי שמתפלל ביחידי 
באמירת  לעמוד  ג"כ  צריך 
מפני  הוא  בזה  אולם  ישתבח, 
מן  הוא  ציבור  ובשליח  המנהג 
דנוהגים  בעט"ז,  כתב  וכן  הדין, 
אנשי מעשה לעמוד כשאומרים 
בחול  בין  בשבת  בין  ישתבח 

ואפילו ביחידי )מ"ב סק"א(.
ד.   כל הט"ו שבחים שבישתבח 
מן שיר ושבחה עד מעתה, יזהר 
ביניהן,  להפסיק  שלא  מאוד 
והמפסיק עונשו גדול, אבל אין 
)מ"ב  צריך שיהיה בנשימה אחת 

סק"א(.

השבחים  מספר  ובענין  ה.   
הפסק  בלי  לאמרם  צריך  אשר 
אם המה י"ג שבחים )עד 'ומלכות'( 
גם  הכוללים  שבחים  ט"ו  או 
מצינו  לא  וכו',  והודאות  ברכות 
הכרע בדבר, ויש אומרים שהוא 
לנסתר,  הנגלה  בין  פלוגתא 
ובאור צדיקים )עמוד העבודה פרק ז'( 
מתעטרת  ישראל  "וכנסת  כתב 
דרחמי,  מכילין  עשר  בתלת 
ולזה תיקנו שיר ושבחה וכו' עד 

ומלכות וכו',
שלא  ליזהר  צריך  וע"כ  ו.   
בקדיש  לידי הפסק  עצמו  יביא 
שלשה  בתוך  וכיוצא,  וקדושה 
ושבחה,  שיר  של  שבחים  עשר 
שהציבור  רואה  אם  אלא 
עד  ימתין  כך,  לומר  מגיעים 
יתחיל  כך  ואחר  עמהם,  שיענה 
לו הדבר  ואם בא  בי"ג שבחים, 
שבחים,  י"ג  בתוך  פתאום 
אחר  אז  להפסיק,  שמוכרח 
יחזור  וכיוצא,  הקדיש  שיענה 
שיחזור  מתחילתם,  ויתחיל 
א-לוהינו  ה'  נאה  לך  כי  לומר 
ושבחה  שיר  אבותינו  וא-להי 
שבחים  הי"ג  שיאמר  כדי  וכו', 
מקץ  א'  )בא"ח  בינתיים  הפסק  בלי 

אות ט"ו(.

יענה  שלא  שאומרים  ויש  ז.  
ליקוטי מהרי"ח

כן גם יש ליזהר שלא  ועל  ח.   
לידי מצב שיצטרך לענות  יבוא 
שבקדושה  דברים  ושאר  אמן 
אלו  שבחים  אמירת  באמצע 

)כה"ח סק"ב(.
ט.   אין לומר ישתבח, אלא א"כ 
וקצת פסוקי  ברוך שאמר  אמר 
דזמרה, ודין זה נאמר בין לשליח 
ציבור ובין לאדם אחר )מ"ב סק"ב(.

י.   והטעם הוא, כי ישתבח היא 
הברכה אחרונה שניתקנה לומר 
לאחר פסוקי דזמרה, ולפי שהיא 
סמוכה לברכת ברוך שאמר לכן 
אין  כן  ועל  ברוך,  אינה מתחלת 
שאמר,  ברוך  בלא  אותה  לומר 
שכאשר  טועים,  כאותם  ולא 
הם בדרך או שאר שעת הדחק, 
הם  בזה  כי  מישתבח,  מתחילין 

מברכין ברכה לבטלה )מ"ב סק"ג(.
יא.   ע"כ מי שהוא ָאֵבל, או שיש 
לבוא  והתאחר  יארציי"ט,  לו 
לברכו,  קרוב  עד  הכנסת  לבית 
ומוכרחים לעמוד ולומר ישתבח 
כי אסור להפסיק  לפני התיבה, 
בין ישתבח לקדיש, יראה עכ"פ 
ברוך  לעצמו  מתחילה  לומר 

שאמר ואשרי )מ"ב סק"ד(.
התאחר  אם  בשבת,  וכן  יב.   
עד  הכנסת  לבית  לבוא  החזן 
עכ"פ  יאמר  לברכו,  קרוב 
שאמר  ברוך  לעצמו  מתחילה 

ואשרי ונשמת )מ"ב סק"ד(.
יג.   ובדיעבד, מי שדילג ברכת 
שכבר  אחר  ונזכר  שאמר  ברוך 
יוכל  ולא  דזמרה,  פסוקי  אמר 
כיון  שאמר,  ברוך  לברך  עוד 
קודם  דוקא  ניתקנה  שהיא 
יצא  כבר  והוא  דזמרה,   פסוקי 
ידי חובתו באמירתן, מכל מקום 
שלא  מי  דאטו  ישתבח,  יאמר 
יברך  לא  האכילה  קודם  בירך 

ברכה שלאחריה )ביה"ל ד"ה אמר(.
יד.   וי"א דאם יכול עוד למהר 
ולומר פרק הקצר של הללו אל 
כבר  שאמרו  עלפי  אף  בקדשו, 
זה  על  לסמוך  יכול  אחת,  פעם 
וישתבח  שאמר  ברוך  לומר 

)שבה"ל ח"י סי' י"ז(. 

בשם  דינים  בעקרי  כתב  טו.   
שמוכרח  מי  ורדים,  הגינת 
את  שגמר  אחר  לנקביו  לצאת 
לא  ועדיין  דזמרה  הפסוקי  כל 
אמר ישתבח, נכון הדבר שיחזור 
תהילה  עכ"פ  לומר  הפעם  עוד 
לדוד קודם ישתבח, כדי שיהיה 
ד"ה  )ביה"ל  לחול  מה  על  להברכה 

וקצת(.

■ עוד מעט ואין רשע ■
השבוע )ח"י כסלו( יחול יומא דהילולא קדישא של הרה"ק הרבי ר' ברוך'ל ממעזיבוז זי"ע, אשר שמו נודע למשגב 
בקרב קדושי אמוני ישראל, מגיל רך ינק אל תוכו את אור הקדושה והטהרה, בהיותו נכד חביב למרן אור שבעת 
הימים הבעל שם טוב הק' זי"ע. על כן אמרנו לעסוק מעט במשנתו וללכת בקצות דרכיו בעניין הכח הגדול שיש 
באיש הישראלי לעדן ולקדש את נפשו, להתעלות מעל הטבע האנושי שמעצם טבעו שואף אל החומר, אך לא 
רק זו, אלא גם כח ההתחזקות שיש לאנשי עם סגולה להתגבר ולשוב בתשובה שלימה גם כאשר מטה רגליהם.

קשה לעמוד עד היכן מגעת כוחו של האיש הישראלי
ערל אחד הופיע אצל מרן הבעש"ט הק' ובפיו בקשה להתברך על רגליו המיוסרות. השיבו הבעש"ט, כי אם 
יקבל על עצמו לשבר את תאוותיו מובטח לו שרגליו יבריאו בתוך חודש ימים. במלאת החודש ועדיין רגליו 
כואבות, חזר אל הבעש"ט בדברי טרוניא: עצרתי את תאוותי ועדיין לא עלה ארוכה למכאובי. השיבו הבעש"ט: 
שקר בפיך, כי אילו היית מכניע את תאוותיך היית מתרפא. לא נותרה לו כל ברירה והוצרך להודות שאכן לא 
עלה בידו לשבר את כל תאוותיו. הוסיף הגוי לשאול את הבעש"ט הכיצד זה שהוא כן מסוגל לשבר תאוותיו 

כליל. השיבו הבעש"ט שמחמת זקנותו מגיע לו הדבר יותר בקל.
הנכד, הרבי ר' ברוך, שהיה אז ילד רך אך כבן שמונה, אבל כבר אז השיג שסבו הגדול דחה את הגוי בקש ולא 
ענה לו את הסיבה האמתית, שאל את זקנו הק': מדוע לא השבות לו שהיהודים יש להם כוחות מיוחדים לשבר 
את תאוותיהם? השיב הבעש"ט לרבי ברוכ'ל נכדו: היות והשואל אינו אלא גוי, אי אפשר להסביר לגוי את כוחו 

הנשגב של יהודי.
ברבות הימים כאשר הרבי ר' ברוך'ל עלה והתעלה על גפי מרומי קרת להיות מנהיג עדה בישראל, הוסיף על כך 
נופך מדיליה ואמר: 'זקני הק' אמר שאי אפשר להסביר לגוי את כוחותיו של יהודי, ואני אומר שגם ליהודי אי 

אפשר להסביר מה הוא הכח הגדול והעצום הטמון בקרבו'!
כי האיש הישראלי, אפילו כשהשחית את דרכו, עדיין אינו מסוגל להרשיע לגמרי, תמיד  כן היה אומר  כמו 
ואין רשע", תמיד  "ועוד מעט  י(:  )לז,  ולא עיווה. בזה פירש הפסוק ב'תהלים'  יישאר בו איזה חלק שלא פגם 
ישתייר 'עוד מעט' – איזה חלק בקרבו שלא הרשיע בו. וזהו המשך הפסוק: "והתבוננת על מקומו ואיננו", כשאך 

תתבונן באותו החלק שלא הרשיע בו תשכיל להבין שהאדם הזה כלל אינו רשע.
נס הדלקת המנורה היה תיקון ליוחנן כהן גדול

לקראת ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה נביא כאן אמרה נוספת משמו הקדוש, שכמו משלימה את האמור 
לעיל ומדגישה את הכח הטוב שיש בישראל, שאפילו בשעה שנכשל ומעד עדיין יש מקום לתקן, ולו לאחר זמן.
ובניו", בהמשך מתואר שם  גדול חשמונאי  יוחנן כהן  בן  "בימי מתתיהו  ועל הנסים אנו אומרים:  בנוסח  הנה 
מלחמת הקודש שניהל מתתיהו ובניו במסירות נפש כנגד קליפת יוון הנוראה, על צבאם האדיר, שבאו להחניף 
המרובים  ברחמיו  שהקב"ה  עד  הקלוקלת,  יוון  ובתרבות  בטומאותיהם  עליה  השוכן  ישראל  ואת  הארץ  את 
היה בעזרם והצליחו - למעלה מדרך הטבע – להתגבר עליהם ולחדש את עבודת בית המקדש והדלקת הנרות 

בקדושה וטהרה.
יוחנן כהן גדול באותו הנס המופלא, הן אמת הדבר  ויש לתמוה, מדוע ראו חז"ל לנכון להזכיר את שמו של 
שמתתיהו היה צדיק גדול וקדוש, אבל אביו – יוחנן כהן גדול – מסופר בגמרא שיצא לתרבות רעה אחר ששימש 
שמונים שנה בכהונה הגדולה )ברכות כט.(, )יש נידון האם אכן מדובר כאן באותו יוחנן כהן גדול או שמא היה זה אחר(, ומדוע זה הזכירו 

את שמו לשבח ולתהילה בנס הגדול הזה?!
אלא, מתרץ הרה"ק הרבי ר' ברוך ומקדים בשאלה, מה היה חטאם של הכהנים הגדולים הצדוקים? הם דרשו 
ואחר כך להיכנס  גבי הגחלים הבוערות  מפסוקי התורה שביום הכיפורים צריך קודם לתת את הקטורת על 
לבית קדשי הקדשים כשענן עשן הקטורת מיתמר מעל, שלא כחכמי האמת שדרשו שצריך קודם להיכנס 
לפני ולפנים ורק שם להניח הקטורת מעל גבי הגחלים. ממילא, יוחנן שכהן גדול היה פגם בחטא זה של אש 

הקטורת.
אמנם, מתי עלתה לו ארוכה לפגם זה? היה זה בעת שצאצאיו החשמונאים נלחמו ביוונים הטמאים עד שעלה 
בידיהם לגרש את היוונים מן הארץ ולעקור את קליפתם ממקום המקדש, אזי זכו להיכנס אל ההיכל ולהדליק 
שם את הנרות בקדושה ובטהרה, ובא אש קודש וטהור זה ותיקן את האש הזרה שהביא אביהם אל בית קדשי 
הקדשים, וכדאיתא בגמרא )יומא פו:( שהתיקון והתשובה לחטא הוא על ידי דבר הדומה לזה, וכאן באו הבנים 

וזיכו לאב, ומשום הכי נזכר שמו של יוחנן כהן גדול על הנס, כי בנס זה זכה לתיקון ועלייה.
בנר חנוכה פטור

עניין זה נרמז יפה יפה בדברי המשנה )מסכת בבא קמא פ"ו משנה ו, ומובא בגמרא שבת כא: מיד אחר שמספרת הגמרא את מעשה הנס 
של הדלקת המנורה( העוסקת בגמל טעון פשתן שעבר ברחוב ונאחז בנר של חנוני ונשרף הפשתן יחד עם החנות, 

נשאלת השאלה מי הוא המזיק, בעל הנר שהדליק את האש, או בעל הגמל שהטעין פשתן המשתפל לצדדים 
והגיע עד הנר, אומרת שם המשנה: "הניח חנוני את נרו מבחוץ חנוני חייב, רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור".

והנה, האותיות של 'חנוני' הם אותם האותיות של של 'יוחנן', וכשאומרת המשנה: "הניח חנוני את נרו מבחוץ 
חנוני חייב", כאילו באה המשנה לומר לנו כי 'יוחנן' כהן גדול שהניח את הקטורת על האש מבחוץ חייב בעבירה 
זו, אבל מיד בא רבי יהודה וממתיק את הדין ואומר: "בנר חנוכה פטור", דהיינו, על ידי הנר חנוכה – המסירות 
נפש של בניו לחדש בבית המקדש את הדלקת הנרות בקדושה ובטהרה זכו לפטור את אביהם מן הפגם של 

אש הקטורת.
יעזור לנו השי"ת שזכות האי צדיקא קדישא תעמוד לנו לגלות את הכח הגדול הטמון בקרבנו, ונזכה שעוד מעט 
ואין בנו לא רשע ולא פשע, ואפילו מה שכבר חטאנו שנזכה לתקן את זאת על ידי אש הקדושה של ימי החנוכה 

הבאים לקראתנו לחיים ולשלום.
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מפני יעקב אחיו
אחד  גוי  על  העולם  שמספרים  המעשה  ידוע 
ששמע מידידו היהודי תיאורים נפלאים על ליל 
המיוחדים  מהמטעמים  לטעום  ורצה  הסדר, 
מה  היהודים,  שולחן  על  זה  בלילה  המוגשים 
בבית  להתארח  ובא  ליהודי  התחפש  עשה? 
הסדר  מתחילת  שם  ישב  הוא  היהודים,  אחד 
כל זמן אמירת ההגדה, וכשהגיע כבר לאכילת 
הדיבורים  כל  של  שהסוף  לו  היה  נראה  מרור 
שאוכלים  אלא  עוד  ולא  רחוק,  עדיין  הללו 
רגליו  את  תפס  הוא  פקעה,  סבלנותו  מרור.. 
פגש  למחרת  בו,  נפשו  עוד  כל  משם  וברח 
את ידידו היהודי, וטען באזניו 'למה רימיתני'? 
מעט  עוד  היית מחכה  'אם  ואמר  היהודי  חייך 
היית מגיע לשולחן עורך ונהנה מכל המטעמים 
את  אין  הגויים,  שלכם,  אלא  המיוחדים, 
מפסידים,  אתם  ולכן  מעט  לסבול  הסבלנות 
אבל אצל היהודי אינו כך, אחד מיסודותיו של 
להגיע  כדי  מעט  לסבול  מוכן  שהוא  היהודי 

אח"כ אל האושר!
'ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו, וכו', 
מביא  רש"י  אחיו'  יעקב  מפני  ארץ  אל  וילך 
עשיו,  ברח  ממה  לנו  המסביר  אגדה  מדרש 
זרעך,  יהיה  גר  כי  גזירת  של  חוב  שטר  'מפני 
המוטל על זרעו של יצחק, אמר, אלך לי מכאן, 
אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, 
שמכר  הבושה  ומפני  השטר,  בפרעון  ולא 
התבייש  שהוא  היא  אחת  סיבה  אז  בכורתו'. 
הבכורה,  את  ליעקב  מכר  שבפזיזותו  מכך 
והסיבה השניה היא, שעכשיו אינו מוכן לסבול 
יודע  הוא  אם  גם  זרעך'  יהיה  'גר  גזירת  את 

שאח"כ השכר יהיה גדול.
רוצה  גוי  לגוי,  יהודי  בין  הגדול  החילוק  זהו 
הכל כאן ועכשיו, נזיד עדשים עכשיו עדיף לו 
והוא  המקדש,  בבית  כהונה  כלומר   - מבכורה 
יצטרך  שלא  כדי  ישראל  ארץ  על  לוותר  מוכן 
להיות בגלות, אבל היהודי אינו כן, עם ישראל 
אחר  אבן  ומוסיף  שנים,  ארוכת  בגלות  נמצא 
אבן לבניין הבית עד שיושלם, יהודי יכול לוותר 
רשב"י  אמר  וכבר  עתידו,  למען  תאוותיו  על 
לא  וכולן  לישראל,  הקב"ה  נתן  מתנות  'שלש 
וארץ  תורה  הן:  אלו  יסורין,  ידי  על  אלא  נתנן 

ישראל והעולם הבא'.
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י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ֶאת  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים  ל  ִמּכֹ י  ָקֹטְנּתִ
ֵני ַמֲחנֹות: )לב, יא( ה ָהִייִתי ִלׁשְ ה ְוַעּתָ ן ַהּזֶ ְרּדֵ י ֶאת ַהּיַ ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ

שלח  עכשיו  זה  שהרי  יעקב,  של  אלו  בדבריו  להתבונן  הראוי  מן  הנה, 
מלאכים לעשיו אחיו לומר לו 'עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי', 
לבן,  בבית  ששהה  השנים  אלו  משך  במעשיו  ממשות  שהיה  שראה  הרי 
ותיכף פורש הוא לאחר מכן להתפלל לפני בוראו, ולפניו הוא אומר 'קטנתי 
הן  השאלה  ונשאלת  עבדך'  את  עשית  אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל 
אמת שהקב"ה הטיב עם יעקב מאוד, הוא כבר זכה להעמיד באותה שעה 
לכל מעשיו  גמול  החסד  בזה  ראה  למה  זאת  בכל  אך  י"ה,  י"א מהשבטי 
הטובים? וכי קלה היתה המלאכה להיות זהיר ב'תרי"ג מצוות בביתו של 
לבן? הרי אותו רשע היה אבי אבות המכשפים, ובאלו המחיצות שבהם היה 
עוסק בכשפיו הוכרח יעקב לשהות משך עשרים שנה, ובנוסף להשראת 
הטומאה בזה המקום הוכרח יעקב להטריד עצמו עם ענינים חומריים אשר 
גם הם היו יכולים לשמש כסיבה מוצדקת להעבירו מדעת קונו, ואעפ"כ 
ביכולתו  שהיה  עד  קונו  מדעת  דעתו  הסיח  ולא  הקשיים  כל  על  התגבר 
להעיד על עצמו ולומר 'תרי"ג מצוות שמרתי' ולמה אם כן ראה את עצמו 

כאחד אשר אינו ראוי עוד בדין לחסדים?
כן  גם  נקראים  'קלי' שבו  'במקלי' שהאותיות  בתיבת  נרמז  לכך  התשובה 
'קל לי', ובכך רמז יעקב שעוד בטרם ירד לבית לבן ידע מה מצפה לו באותה 
אחוזה, ועוד טרם בואו לכלל נסיון כבר סלל לעצמו את הדרך שעל ידו יהיה 
ביכולתו לעבור בשלום את תקופת שהותו בזה המקום. הוא כבר ידע באיזה 
ובאיזה  לעבירה,  רצונו  לעורר  כדי  דעתו  את  לשבש  היצר  ינסה  פיתויים 
מצבים של מצוקה יעמידהו לצורך מטרה זו, וכבר הסיק לעצמו מה מוטל 
עליו לעשות לעת כזאת מבלי להבהל, והכנה זו אכן הועילה לו בפועל, וגם 
לו  היו  כבר  הצבעוניים,  לשונותיו  בכל  למאוד  הנסיון  את  היצר  כשהגביר 
תשובה ניצחת. ועל כן על אף שלעשיו שלח להגיד ש'תרי"ג מצוות שמרתי' 
נשאר  אשר  על  עצום  זכותו  כי  שיידע  בזה  היראה  בו  לעורר  כדי  זה  היה 
בתמותו על אף ששהה בבית לבן ועברו עליו נסיונות מרים כלענה, אך כלפי 
שמיא החזיק עצמו בענוה ואמר 'קטנתי' והסיבה לכך 'כי במקלי עברתי את 
הירדן הזה' - כי בעודי מעבר הירדן טרם הליכתי לבית לבן כבר ידעתי אודות 
הנסיונות העלולים לבוא, וכתוצאה מכך זכיתי ל'קל לי', ועל כן מאחר שזכה 

לשתי מחנות סבר לתומו שכבר לא נשאר בידו זכות.
וכיון שמעשה אבות הם סימן לבנים, על כן גם עלינו ללמוד מכך את הדרך 
אשר נלך בה, כי כל אחד לפי מעמדו ומצבו יודע בנפשו במה מנסה אותו 
יצרו, ומה הם התחבולות בהם הוא נוקט כדי להכשילו, אך בשעת הנסיון 
ומחמת  אדם,  של  דעתו  משובש  כבר  אז  כי  נגדו,  להתאמץ  מאוד  קשה 
הנגיעות קשה מאוד ליישר את הדיעה, אך שלא בשעת הנסיון אז ביכולתו 
להתבונן האיך הוא הולך שולל אחר עצת יצרו, ואז יכיר שאין שום צדק 
ברצונותיו השליליים, ורק אז תהיה ביכולתו ליישר דעתו ולהבין מהו הדרך 
אשר עליו לבחור כששוב יתעורר בו נטיות להרע, ואז כשיסיק בדעתו שכן 
אכן יעשה, תהיה החלטה זו לו לעזר וסיוע בעת שיתעורר שוב הנסיון, וגם 
אם יהיה זה נסיון קשה מנשוא תהיה ביכולתו להתאמץ נגד היצר, מאחר 
שכבר הוחלט הדבר מקודם שאינו מן הראוי ללכת בכהאי גוונא אחר עצתו. 
בין בעל תשובה אחד לבין אחד מקרוביו  הייתי עד לדו שיח  אני בעצמי 

שעדיין לא זכה אז להתקרב לחיק היהדות, הבעל תשובה ניסה לדבר על 
הוא לקשר את עצמו אם אלו הארגונים המקרבים  גם  לב קרובו שינסה 
לבבות טועות לאביהם שבשמים, הוא הבטיחו נאמנה כי ללא ספק ימצא 
מענה על כל תמיהותיו בעניני היהדות, וגם יווכח כי זהו הדרך האמיתית, 
שונים  נימוקים  מתוך  התחמק  הלה  אך  בעולם.  האדם  של  תכליתו  וזהו 
ומשונים, אך ניכר היה בעליל כי לא אלו הנימוקים מעכבים בעדו, כי לא 
היו באלו הדברים מענה שיתיישב על הלב. וכשהבין הבעל תשובה שאין 
קרובו מגלה את מניעתו האמיתית ]שכפי הנראה התבייש לגלותו[ אמר לו 
ברורות: יודע אני כי לא אלו הדברים שאמרת עומדים בדרכך ומעכבים את 
התקרבותך אל האמת, ויודע אני גם את הסיבה האמיתית לכך, וכיון שהנני 
חפץ בטובתך לא אמנע מלהגידה לפניך כדי להשיב עליה וליישב בכך את 
דעתך. הסיבה האמיתית למניעתך היא, כי הנך חושש שמא אחר שתיווכח 
יחייבו אותך הדברים לשנות את דרכיך,  כי היהדות היא הדרך האמיתית 
שלא  מעדיף  הנך  כן  ועל  בהם,  לעמוד  ביכולתך  תהיה  שלא  חושש  והנך 
זו שלא תוכל לעמוד  כי הרגשה  הודיעך  כן  על  כלל אחר האמת.  לשרש 
במשימות היהדות אינם כי אם כל עוד שאינך מכיר שכך ראוי להתנהג, אך 
לאחר שיוודע לך שזהו הדרך האמיתית ותסכים לכך גם בדעתך שוב לא 

יהיו הדברים קשים בעינך, ובקל תוכל לעמוד בהם...
כי אפילו אחד שהיה  נכונה,  זו  לפני כעד עד כמה עצה  היו  אלו הדברים 
שהדברים  אחר  כי  לדעת  השכיל  זאת  בכל  בעבירה,  ימיו  כל  מורגל 
מתיישבים על הלב, והאדם יודע מה חיובו בעתיד לעת נסיון, יהיה הדבר 
נשתרש  שהרע  אחד  גם  שיהיה,  מי  זה  ויהיה  מהאמת,  יסוג  לבל  בעזרו 

בקרבו מימי נעוריו. 
אין בדברינו אלו להצדיק את אלו שלא עמדו מתחילה על תחבולותיו של 
נסיונוסיהם, כי לולא זאת לא היו  יכולים להתמודד עם  היצר, כי גם אלו 
מנסים אותם בכך, בכל נסיון אפילו הקשה ביותר יש ביכולתו של האדם 
לשרש אחר האמת, הן אמת שנדרש לשם כך כוחות עצומים, אבל בסופו 

של דבר הדבר ביכולתו, ועל זה אמרו חז"ל )אבות ה, כג( לפום צערא אגרא. 
ודע, כי גם לעת כזאת יכולים אנו להשתמש בעצתו של יעקב אבינו, כי על 
אף שאי אפשר לקיים את הדברים כפי שהוא קיימם, בכל זאת הרי לימד 
על הכלל שמהראוי להקטין את הנסיון בכל מה ששייך, ועל כגון זה איתא 
בשם הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' מסלאנים זי"ע, לפרש את הכתוב )איוב 
יד, ד( 'מי יתן טהור מטמא לא אחד' שההבדל בין הטהור לבין הטמא הוא 

רק 'לא' אחד. והכוונה בזה הוא, שאם רואה האדם לפניו נסיון שאמור הוא 
להתמשך זמנים טובא, ומוצא היצר בכך פתחון פה להניאו מלעמוד בו, בזו 
השעה לא ישיב להיצר שאעפ"כ הנני מצווה לעמוד בדבר והנני מקבל את 
הדברים מתוך עול מלכות שמים, כי על אף שכוונתו רוציה בכל זאת אין 
יוכיח לו ח"ו ברבות הימים שהצדק עמו.  זו תשובה ניצחת להיצר, שמא 
אך זאת ישיב לו להיצר: יתכן שהדבר כבד ממני, אך ליום אחד הנני אומר 
'לא'. שהרי יום אחד הלוא מסוגל אני לעמוד בדבר, ולפחות את זה היום 
אקדיש לבוראי, ואכן לזאת יניחו היצר, וכן מידי יום ביומו יאמר כזאת לפני 
יצרו, ובכך אכן יזכה ברבות הימים לצאת מכל הנסיון בשלום. ונמצא לפי 
זה שההבדל בין הטהור לבין הטמא אינו כי אם 'לא' אחד, לא הרים ולא 

גבהות, רק קבלת עול מלכות שמים ליום אחד בלבד...
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 עלי שי"ח 
 ''במקדש שמירה על ברכה''

 :בשאלה רבינו אל ניגש א"שליט חכם תלמיד כהן
, המקדש שמירת של מיוחדת מצוה יש הלא. בנושא יסודית שאלה ועלתה, המקדש בבית הכהנים עבודת בהלכות אני עוסק

 .המצוות ככל עשה מצות זה הרי, הכהנים זה על בירכו לא מדוע' ולכאו. מיוחדים כהנים כך על ונתמנו
 .זה על כתבתי אולי, חכמה דרך בספרי כך על תעיין רבינו לו אמר

 .מצא ולא חיפש כי חכם התלמיד השיב
  עצמו את לשמור אחד כל על מצוה יש הלא: יותר אותך ואשאל. ברכה זה על שתיקנו מצוה זה אין, בפשטות: רבינו הגיב

  לא והרי, הבריאות על לשמור שציונו רגע בכל גם ואולי יום בכל לברך צריך אדם כל כן אם, לעצמו להזיק ושלא בבריאות
 ?!... כן שמענו

 .ברכה זה על אין) כבוד משום רק הוא המקדש ובבית( מנזק שמירה רק שזה שכיון, רואים אלא
*** 

  ולא. לברך זכות לך נתן ה"הקב כי' אותי תברך' ממנו ומבקש כהן לפניו כי שומע רבינו רבות פעמים כי להזכיר שלא אפשר ואי
 יש כי רבינו נענה, הנוכחים כך על כששאלו, ברכה רבינו ביקש ממנו וגם רבינו לפני קטן ילד שהגיע, מעניין מעשה אירע מזמן

 .מועיל קטן כהן גם דברים כמה שלגבי בפוסקים דיעות
 

שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

   פרשת וישלח 308' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע
 

 נ"לע יוצא זה גליון
 ל"ז יצחק יוסף' ר צ"בהרה יהודה משה' ר

 ו"תשנ כסלו ב"כ ע"נלב
 ה"ע נתן דוד' ר ח"הרה בת אסתר מרת' וזו

 א"תשס כסלו ו"ט ע"נלב
 י"נ ביניש בנימין' ר בת ה"ע פערל חנה

 ח"תשמ כסלו' ז ע"נלב
 ה"תנצב

 פשט על הפרשה
 )טז ,(לג "שעירה לדרכו עשו ההוא ביום וישב"

 

  אשר איש' ת אם כי' שנא דוד בימי ה"הקב להן פרע והיכן' א' א מאצלו נשמטו עמו שהלכו איש' ות לבדו עשו ר"מב י"פירש
 באו למה נתביישו כ"א לשלום רק למלחמה פניו אין שעשו שראו דכיון נראה שנשמטו והטעם. וינוסו הגמלים על רכבו
  ביעקב ולהלחם כ"אח להתחרט יכול' הי לא שעשו ליעקב טובה מזה שיצא כיון מ"ומ, וברחו נשמטו ולכן איש' ת צריך ולמה

  .שכר קבלו, )דבר בהעמק' עי עליו כעס שאז עמו לילך רוצה אין שיעקב כ"אח כשראה ובפרט(
 )(טעמא דקרא 

 עליהם חביב ממונם ביאור המושג צדיקים
 

  כסף העריך רבא הנה לו ואמר' השלאק' -תכשיט  איזה לידו וישב ברכבת נסע םישמעתי מאבא, כי החפץ חי דברי רבינו:

לאינשי   טענתא מגמרי קא אמר רבא איקפד איסור מבי אודיתא נפק אדאכי' "א טקמ דף בתרא בבא בגמרא כדמשמע

  אבל', וכדו שבויים לפדיון צריך שהיה אפשר ,יודע איני שם היה מה חיים החפץ הגיב", זוזי אלפי תריסר והפסיד לי ומפסדי

  ונפק הואיל, לקבל רצה לא והוא החזיר הגנב, במחתרתא דכרי לי איגנבא רבא. ב"ע דף בסנהדרין יודע אני אחרת גמרא

'  עי[. צריך היה רבתא מצוה של תכלית לאיזה יודע מי רבנו ואמר. כ"ע, לו מגיע והיה שלו דין פי על היה וזה דרב מפומיה

  רב לקראת יצא פפא שרב ו"מ דף מציעא בבא הגמרא את רבנו הסביר זה וכעין ]'א ט"קמ לדף א"כ' סי ליקוטים ב"ב מ"חו א"חזו

  על יודע מאתנו ומי, הממון את לו שנתנו השמחה מחמת" תווך עד לאפיה נפק" - תווך ששמו מקום עד - אחא בר שמואל

  הכסף את לו יביא לא שמא חשש כי לקראתו יצא, הראשונים מפירושי אחד ולפי[. הכסף את פפא רב צריך היה מצוה דבר איזה

 .]בכסף הזו המצוה את הוא לקיים - ינוהי, לעצמו הכסף את ויקח

  הכא איכא האם ושאל לתווך איקלאי פפא דרב אמרו ג"ל דף נדה במסכת כי, תווך עד לקראתו יצא טעם מה לומר יש עוד

  זה כן ואם, שם' עי בתורה עמו ודיבר הוא שמים ירא מינה שמע עליו אמר פפא ורב 'וכו שמואל על לו ואמרו, מרבנן צורבא

'  ועי[ אליו שיבוא המתין ואל לכבדו למקומו אצלו הלך לכן הוא שמים ויראי בתווך שהתגורר וכיון, אחא בר שמואל רב אותו

 .]שם מ"ב חננאל רבנו' בפ

 )(כל משאלותיך

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

מפני יעקב אחיו
אחד  גוי  על  העולם  שמספרים  המעשה  ידוע 
ששמע מידידו היהודי תיאורים נפלאים על ליל 
המיוחדים  מהמטעמים  לטעום  ורצה  הסדר, 
מה  היהודים,  שולחן  על  זה  בלילה  המוגשים 
בבית  להתארח  ובא  ליהודי  התחפש  עשה? 
הסדר  מתחילת  שם  ישב  הוא  היהודים,  אחד 
כל זמן אמירת ההגדה, וכשהגיע כבר לאכילת 
הדיבורים  כל  של  שהסוף  לו  היה  נראה  מרור 
שאוכלים  אלא  עוד  ולא  רחוק,  עדיין  הללו 
רגליו  את  תפס  הוא  פקעה,  סבלנותו  מרור.. 
פגש  למחרת  בו,  נפשו  עוד  כל  משם  וברח 
את ידידו היהודי, וטען באזניו 'למה רימיתני'? 
עוד מעט  היית מחכה  'אם  ואמר  היהודי  חייך 
היית מגיע לשולחן עורך ונהנה מכל המטעמים 
את  אין  הגויים,  שלכם,  אלא  המיוחדים, 
מפסידים,  אתם  ולכן  מעט  לסבול  הסבלנות 
אבל אצל היהודי אינו כך, אחד מיסודותיו של 
להגיע  כדי  מעט  לסבול  מוכן  שהוא  היהודי 

אח"כ אל האושר!
'ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו, וכו', 
מביא  רש"י  אחיו'  יעקב  מפני  ארץ  אל  וילך 
עשיו,  ברח  ממה  לנו  המסביר  אגדה  מדרש 
זרעך,  יהיה  גר  כי  גזירת  של  חוב  שטר  'מפני 
המוטל על זרעו של יצחק, אמר, אלך לי מכאן, 
אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, 
שמכר  הבושה  ומפני  השטר,  בפרעון  ולא 
התבייש  שהוא  היא  אחת  סיבה  אז  בכורתו'. 
הבכורה,  את  ליעקב  מכר  שבפזיזותו  מכך 
והסיבה השניה היא, שעכשיו אינו מוכן לסבול 
יודע  הוא  אם  גם  זרעך'  יהיה  'גר  גזירת  את 

שאח"כ השכר יהיה גדול.
רוצה  גוי  לגוי,  יהודי  בין  הגדול  החילוק  זהו 
הכל כאן ועכשיו, נזיד עדשים עכשיו עדיף לו 
והוא  המקדש,  בבית  כהונה  כלומר   - מבכורה 
יצטרך  שלא  כדי  ישראל  ארץ  על  לוותר  מוכן 
להיות בגלות, אבל היהודי אינו כן, עם ישראל 
אחר  אבן  ומוסיף  שנים,  ארוכת  בגלות  נמצא 
אבן לבניין הבית עד שיושלם, יהודי יכול לוותר 
רשב"י  אמר  וכבר  עתידו,  למען  תאוותיו  על 
לא  וכולן  לישראל,  הקב"ה  נתן  מתנות  'שלש 
וארץ  תורה  הן:  אלו  יסורין,  ידי  על  אלא  נתנן 

ישראל והעולם הבא'.
 )עפ"י טיב התורה-וישלח(
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ֶאת  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים  ל  ִמּכֹ י  ָקֹטְנּתִ
ֵני ַמֲחנֹות: )לב, יא( ה ָהִייִתי ִלׁשְ ה ְוַעּתָ ן ַהּזֶ ְרּדֵ י ֶאת ַהּיַ ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ

שלח  עכשיו  זה  שהרי  יעקב,  של  אלו  בדבריו  להתבונן  הראוי  מן  הנה, 
מלאכים לעשיו אחיו לומר לו 'עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי', 
לבן,  בבית  ששהה  השנים  אלו  משך  במעשיו  ממשות  שהיה  שראה  הרי 
ותיכף פורש הוא לאחר מכן להתפלל לפני בוראו, ולפניו הוא אומר 'קטנתי 
הן  השאלה  ונשאלת  עבדך'  את  עשית  אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל 
אמת שהקב"ה הטיב עם יעקב מאוד, הוא כבר זכה להעמיד באותה שעה 
לכל מעשיו  גמול  החסד  בזה  ראה  למה  זאת  בכל  אך  י"ה,  י"א מהשבטי 
הטובים? וכי קלה היתה המלאכה להיות זהיר ב'תרי"ג מצוות בביתו של 
לבן? הרי אותו רשע היה אבי אבות המכשפים, ובאלו המחיצות שבהם היה 
עוסק בכשפיו הוכרח יעקב לשהות משך עשרים שנה, ובנוסף להשראת 
הטומאה בזה המקום הוכרח יעקב להטריד עצמו עם ענינים חומריים אשר 
גם הם היו יכולים לשמש כסיבה מוצדקת להעבירו מדעת קונו, ואעפ"כ 
ביכולתו  שהיה  עד  קונו  מדעת  דעתו  הסיח  ולא  הקשיים  כל  על  התגבר 
להעיד על עצמו ולומר 'תרי"ג מצוות שמרתי' ולמה אם כן ראה את עצמו 

כאחד אשר אינו ראוי עוד בדין לחסדים?
כן  גם  נקראים  'קלי' שבו  'במקלי' שהאותיות  בתיבת  נרמז  לכך  התשובה 
'קל לי', ובכך רמז יעקב שעוד בטרם ירד לבית לבן ידע מה מצפה לו באותה 
אחוזה, ועוד טרם בואו לכלל נסיון כבר סלל לעצמו את הדרך שעל ידו יהיה 
ביכולתו לעבור בשלום את תקופת שהותו בזה המקום. הוא כבר ידע באיזה 
ובאיזה  לעבירה,  רצונו  לעורר  כדי  דעתו  את  לשבש  היצר  ינסה  פיתויים 
מצבים של מצוקה יעמידהו לצורך מטרה זו, וכבר הסיק לעצמו מה מוטל 
עליו לעשות לעת כזאת מבלי להבהל, והכנה זו אכן הועילה לו בפועל, וגם 
לו  היו  כבר  הצבעוניים,  לשונותיו  בכל  למאוד  הנסיון  את  היצר  כשהגביר 
תשובה ניצחת. ועל כן על אף שלעשיו שלח להגיד ש'תרי"ג מצוות שמרתי' 
נשאר  אשר  על  עצום  זכותו  כי  שיידע  בזה  היראה  בו  לעורר  כדי  זה  היה 
בתמותו על אף ששהה בבית לבן ועברו עליו נסיונות מרים כלענה, אך כלפי 
שמיא החזיק עצמו בענוה ואמר 'קטנתי' והסיבה לכך 'כי במקלי עברתי את 
הירדן הזה' - כי בעודי מעבר הירדן טרם הליכתי לבית לבן כבר ידעתי אודות 
הנסיונות העלולים לבוא, וכתוצאה מכך זכיתי ל'קל לי', ועל כן מאחר שזכה 

לשתי מחנות סבר לתומו שכבר לא נשאר בידו זכות.
וכיון שמעשה אבות הם סימן לבנים, על כן גם עלינו ללמוד מכך את הדרך 
אשר נלך בה, כי כל אחד לפי מעמדו ומצבו יודע בנפשו במה מנסה אותו 
יצרו, ומה הם התחבולות בהם הוא נוקט כדי להכשילו, אך בשעת הנסיון 
ומחמת  אדם,  של  דעתו  משובש  כבר  אז  כי  נגדו,  להתאמץ  מאוד  קשה 
הנגיעות קשה מאוד ליישר את הדיעה, אך שלא בשעת הנסיון אז ביכולתו 
להתבונן האיך הוא הולך שולל אחר עצת יצרו, ואז יכיר שאין שום צדק 
ברצונותיו השליליים, ורק אז תהיה ביכולתו ליישר דעתו ולהבין מהו הדרך 
אשר עליו לבחור כששוב יתעורר בו נטיות להרע, ואז כשיסיק בדעתו שכן 
אכן יעשה, תהיה החלטה זו לו לעזר וסיוע בעת שיתעורר שוב הנסיון, וגם 
אם יהיה זה נסיון קשה מנשוא תהיה ביכולתו להתאמץ נגד היצר, מאחר 
שכבר הוחלט הדבר מקודם שאינו מן הראוי ללכת בכהאי גוונא אחר עצתו. 
בין בעל תשובה אחד לבין אחד מקרוביו  הייתי עד לדו שיח  אני בעצמי 

שעדיין לא זכה אז להתקרב לחיק היהדות, הבעל תשובה ניסה לדבר על 
הוא לקשר את עצמו אם אלו הארגונים המקרבים  גם  לב קרובו שינסה 
לבבות טועות לאביהם שבשמים, הוא הבטיחו נאמנה כי ללא ספק ימצא 
מענה על כל תמיהותיו בעניני היהדות, וגם יווכח כי זהו הדרך האמיתית, 
שונים  נימוקים  מתוך  התחמק  הלה  אך  בעולם.  האדם  של  תכליתו  וזהו 
ומשונים, אך ניכר היה בעליל כי לא אלו הנימוקים מעכבים בעדו, כי לא 
היו באלו הדברים מענה שיתיישב על הלב. וכשהבין הבעל תשובה שאין 
קרובו מגלה את מניעתו האמיתית ]שכפי הנראה התבייש לגלותו[ אמר לו 
ברורות: יודע אני כי לא אלו הדברים שאמרת עומדים בדרכך ומעכבים את 
התקרבותך אל האמת, ויודע אני גם את הסיבה האמיתית לכך, וכיון שהנני 
חפץ בטובתך לא אמנע מלהגידה לפניך כדי להשיב עליה וליישב בכך את 
דעתך. הסיבה האמיתית למניעתך היא, כי הנך חושש שמא אחר שתיווכח 
יחייבו אותך הדברים לשנות את דרכיך,  כי היהדות היא הדרך האמיתית 
שלא  מעדיף  הנך  כן  ועל  בהם,  לעמוד  ביכולתך  תהיה  שלא  חושש  והנך 
זו שלא תוכל לעמוד  כי הרגשה  הודיעך  כן  על  כלל אחר האמת.  לשרש 
במשימות היהדות אינם כי אם כל עוד שאינך מכיר שכך ראוי להתנהג, אך 
לאחר שיוודע לך שזהו הדרך האמיתית ותסכים לכך גם בדעתך שוב לא 

יהיו הדברים קשים בעינך, ובקל תוכל לעמוד בהם...
כי אפילו אחד שהיה  נכונה,  זו  לפני כעד עד כמה עצה  היו  אלו הדברים 
שהדברים  אחר  כי  לדעת  השכיל  זאת  בכל  בעבירה,  ימיו  כל  מורגל 
מתיישבים על הלב, והאדם יודע מה חיובו בעתיד לעת נסיון, יהיה הדבר 
נשתרש  שהרע  אחד  גם  שיהיה,  מי  זה  ויהיה  מהאמת,  יסוג  לבל  בעזרו 

בקרבו מימי נעוריו. 
אין בדברינו אלו להצדיק את אלו שלא עמדו מתחילה על תחבולותיו של 
נסיונוסיהם, כי לולא זאת לא היו  יכולים להתמודד עם  היצר, כי גם אלו 
מנסים אותם בכך, בכל נסיון אפילו הקשה ביותר יש ביכולתו של האדם 
לשרש אחר האמת, הן אמת שנדרש לשם כך כוחות עצומים, אבל בסופו 

של דבר הדבר ביכולתו, ועל זה אמרו חז"ל )אבות ה, כג( לפום צערא אגרא. 
ודע, כי גם לעת כזאת יכולים אנו להשתמש בעצתו של יעקב אבינו, כי על 
אף שאי אפשר לקיים את הדברים כפי שהוא קיימם, בכל זאת הרי לימד 
על הכלל שמהראוי להקטין את הנסיון בכל מה ששייך, ועל כגון זה איתא 
בשם הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' מסלאנים זי"ע, לפרש את הכתוב )איוב 
יד, ד( 'מי יתן טהור מטמא לא אחד' שההבדל בין הטהור לבין הטמא הוא 

רק 'לא' אחד. והכוונה בזה הוא, שאם רואה האדם לפניו נסיון שאמור הוא 
להתמשך זמנים טובא, ומוצא היצר בכך פתחון פה להניאו מלעמוד בו, בזו 
השעה לא ישיב להיצר שאעפ"כ הנני מצווה לעמוד בדבר והנני מקבל את 
הדברים מתוך עול מלכות שמים, כי על אף שכוונתו רוציה בכל זאת אין 
יוכיח לו ח"ו ברבות הימים שהצדק עמו.  זו תשובה ניצחת להיצר, שמא 
אך זאת ישיב לו להיצר: יתכן שהדבר כבד ממני, אך ליום אחד הנני אומר 
'לא'. שהרי יום אחד הלוא מסוגל אני לעמוד בדבר, ולפחות את זה היום 
אקדיש לבוראי, ואכן לזאת יניחו היצר, וכן מידי יום ביומו יאמר כזאת לפני 
יצרו, ובכך אכן יזכה ברבות הימים לצאת מכל הנסיון בשלום. ונמצא לפי 
זה שההבדל בין הטהור לבין הטמא אינו כי אם 'לא' אחד, לא הרים ולא 

גבהות, רק קבלת עול מלכות שמים ליום אחד בלבד...

לחמות ך מ ות תעשה ל ל תחבו ב

פר' וישלח
ט"ז כסלו תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

ט"ת   חתשי  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וישלח תשע"ט

עד שמלכות הרשעה הקימה את האינקוויזיציה 

ומי  מארצם,  ישראל  כל  את  שגירשו  הארורה, 

רחמנא  דתו  את  להמיר  צריך  היה  שנשאר 

ליצלן, ורצחו באכזריות את כל מי שנשאר נאמן 

שרצחו  ות"ט  ת"ח  בגזירות  וכן  ישראל,  לאלקי 

הקוזאקים אלפים מיהדות פולין.

אבל עם כל זאת השאיר הקב"ה את שארית 

ישראל לפליטה בארצות המזרח בגלות ישמעאל, 

האריז"ל  רבינו  הרמ"ק,  האלקי  המקובל  דוגמת 

שגדל במצרים, תלמידו רבינו חיים וויטאל שחי 

בדמשק, ואחר כך חיו בארץ ישראל תחת שלטון 

גדולי  וכל  הקדוש  החיים"  ה"אור  הישמעאלים. 

מהר"ם  דורו,  גדולי  וכל  יוסף"  ה"בית  מרוקו. 

המקובל  חגיז,  מהר"ם  אלשיך,  מהר"ם  אלשקר, 

ועוד,  ה"חרדים"  אלקבץ,  שלמה  רבי  האלקי 

שחיו תחת שלטון הטורקים בארץ ישראל.

וכן ה"בן איש חי" שהאיר אור תורתו בבגדד 

היא בבל, וכל גדולי חכמי הספרדים שהאירו את 

העולם בתורתם. וכך כיום הזה אחרי שהערבים 

על  שבנוסף  הרי  מארצם,  היהודים  את  גירשו 

תושבי ארץ ישראל נתפזרו ישראל בכל ארצות 

קנדה  בלגיה,  צרפת,  אנגליה,  ארה"ב,  הנוצרים, 

אבינו  יעקב  של  חכמתו  נתקיימה  ובכך  ועוד. 

"אם  באומרו:  מחנות  לשני  ישראל  את  שחצה 

יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה 

הנשאר לפליטה".

 ה ישק   חת"אש שתנח מינ  
 בגש   אד ם  בגש   חתמשאש

נרחיב לבאר את דברי רבינו חיים וויטאל על 

האריז"ל  לרבינו  תורה"  ב"ליקוטי  המבואר  פי 

משותפת  האחרונה  הגלות  כי  תצא(,  כי  )פרשת 

שתי  כנגד  שהן  ישמעאל,  וגלות  אדום  מגלות 

קדשו:  ובלשון  הקליפה,  קומת  של  הירכיים 

"והנה גלות בבל הוא נגד הראש, לכן נאמר )דניאל 

הוא  ופרס  מדי  דדהבא,  רישא  הוא  אנת  ב-כח( 

בגלות אדום שהם הנוצרים, והמחנה השני יהיה 

בגלות ישמעאל שהם הערבים, כדי שאם יכביד 

ישראל,  על  הקשה  השעבוד  את  מהם  אחד 

כפי  השניה  בגלות  והצלה  פליטה  להם  תהיה 

שהיה בתקופתו של רבי חיים וויטאל עצמו, הנה 

הדברים בלשון קדשו:

ובאו  לו',  'ויצר  כי  יעקב מאד' לסיבת  "'ויירא 

ח"ו  בניו  יכלו  פן  ונתיירא  תכופות,  צרות  עליו 

אשר  העם  את  'ויחץ  ולכן  הקשה,  אדום  בגלות 

אתו' הם זרעו, וחציין הלכו בגלות ישמעאל וחציין 

נבוכדנצר  חלום  ענין  הם  אדום,  בגלות  נשארו 

]רגליו אחת  די פרזלא  רגלוהי מנהין  ב-לד(  )דניאל 

]ואחת  חספא  ומנהין  אדום,  הם  ברזל[  של  מהן 

מהן של חרס[ הם ישמעאל...

'ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת', אשר 

כנודע  ודאי,  'והכהו'  שמד,  עליהם  לגזור  בארצו 

אדום,  ארצות  שבכל  והגירושין  השמדות  ענין 

'והיה המחנה הנשאר' בארצות ישמעאל 'לפליטה' 

מן השמדות, כי ישמעאל אינם רודפים אחר הדת 

רק אחר הגזל והשוחד כנודע בזמנינו זה.

ומתן  מוהר  שירבו  לזרעו,  יעקב  לימד  ולכן 

ושוחדות לכל אלו האומות, ועל ידי כן ינוחו מעט 

מן השמדות. וזהו שכתוב )בראשית לב-יד( 'ויקח מן 

הבא בידו', רצונו לומר כי אף על פי שישראל באותו 

הבא  ההוא  המעט  מן  זה  כל  עם  עניים,  יהיו  זמן 

בידו יתנם 'מנחה לעשו'... ועל ידי כן יתנהג עמהם 

באחוה... ועל ידי המתנות )שם( 'וילן שם' במנוחה 

'בלילה ההוא', הוא הגלות הנקראת לילה".

שכוונתו  נראה,  בדבריו  היטב  נתבונן  כאשר 

בכל  הנוצרים  שרצחו  והרציחות  ההריגות  על 

אנשים  ישראל  אלפי  רבבות  הגלויות,  תקופות 

נשים וטף על לא עוול בכפם, כדוגמת מסעי הצלב 

גדולי  כל  שם  שחיו  ספרד  היא  שפאניה  גלות 

ישראל: הרא"ש, הרמב"ם, הרמב"ן, הרי"ף ועוד, 

בפרשתנו פרשת וישלח דבר בעתו מה טוב, 

אבינו  יעקב  של  הקדושה  בהכנתו  להתבונן 

לב- )בראשית  הרשע  עשו  עם  פגישתו  לקראת 

אחיו  עשו  אל  לפניו  מלאכים  יעקב  "וישלח  ד(: 

ארצה שעיר שדה אדום". ופירש רש"י: "מלאכים 

להשתמש  יעקב  ראה  מה  ביאור  וצריך  ממש". 

במלאכי עליון מה שלא עשה כן בשום מקום.

לחלק  יעקב  שפעל  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

את העם אשר אתו לשני מחנות, כמו שכתוב )שם 

ח(: "ויירא יעקב מאד וייצר לו ויחץ את העם אשר 

אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, 

והכהו  האחת  המחנה  אל  עשו  יבוא  אם  ויאמר 

והיה המחנה הנשאר לפליטה". 

התפלל  שיעקב  מאחר  המפרשים  ותמהו 

עשו",  מיד  אחי  מיד  נא  "הצילני  יב(:  )שם  לה' 

מדוע חילק את העם לשני מחנות באומרו: "אם 

יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה 

הנשאר לפליטה", הלא היה טוב יותר שיבטח בה' 

יוכל להכות אפילו מחנה  שינצח את עשו שלא 

אחד. זאת ועוד, מנין היה יעקב בטוח שאם יבוא 

עשו ויכה את המחנה האחד ישאר המחנה השני 

לפליטה, הלא יתכן שיצליח עשו להכות גם את 

המחנה השני.

דב"חם נ "אחם תש "בחנ  יחחם   חפאש

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה, על פי הגילוי 

תלמידו  זי"ע  וויטאל  חיים  רבינו  של  הנפלא 

"עץ  הקדוש  בספרו  האריז"ל  רבינו  של  הנאמן 

הדעת טוב", שמבאר חכמתו העמוקה של יעקב 

משום  מחנות,  לשני  העם  את  שחילק  אבינו 

גלות  האחרונה  הגלות  את  קדשו  ברוח  שראה 

אדום שתהיה ארוכה וקשה מאין כמוה, וחשש 

מאד שמא יכלו בניו בגלות הקשה.

ישראל  בניו  את  לחלק  יעקב  התחכם  לכן 

יהיה  גלויות, המחנה האחד  לשני מחנות בשתי 

הגחש ח הנטשא תש "בחנ  יחחם   חפאש זחרש

 חשקב אבחנ  טשש שישק א  חת"אש בת ח גש ח  
בגש   אד ם אצש הנ צ"חם  בגש   חתמשאש אצש הש"בחם

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)

בס״ד
טז׳ כסלו תשע״ט 
 נובמבר 2018  

Issue #006

לזכות רפואה שלמה
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חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

המשך בעמוד 3

התאמה  לא  הוא  הזוגיות  של  הבסיס 
אלא עבודה. אם יש נכונות לעבוד תהיה 
אין  לעבוד,  נכונות  אין  ואם  הצלחה, 
ביניכם  תהיה  אם  גם  סיכוי,  הזה  לבית 

ההתאמה המושלמת.

כשהולכים נכון מתקדמים תמיד
התאמה  בחיפוש  זמן  לבזבז  חבל  לכן 
בה'.  תאמין  בתמימות.  לך  ושלימות. 
גם  לפגישה.  ֵלך  הצעה,  לך  כשמציעים 
אם זה לא הזיווג שלך, זה חלק מתהליך 
המידות  בספר  כמובא  הזיווג  מציאת 
אף  שדוברים  "השידוך  ז(:  ח"ב  )חיתון 
על פי שאינו נגמר השידוך בעצמו, גם זה 
רושם  עושה  לחוד  והשידוך  השמים,  מן 

בו ובה".
הצניעות  כללי  על  לשמור  הוא  העיקר 
את  מקרבת  פגישה  כל  ואז  ארץ,  והדרך 
בשמיים,  שנקבע  הזיווג  זה  אם  הזיווג. 
לאו,  ואם  הלאה,  אתכם  ויכוונו  יוליכו 
בכל זאת זה מקדם ועוזר לשני הצדדים 

לקרב את הזיווג האמתי שלהם.
הזיווג  את  דוחים  שאנשים  היא  הבעיה 
את  רק  מחפשים  הם  בידיים.  שלהם 
לפגישות.  הולכים  לא  הם  המושלמת. 
בלי  מעולות  להצעות  מסרבים  הם 
כך  בוכים.  הם  כך  ואחר  אמתית.  סיבה 
מבוגר  רווק  לבחור  הסטייפלר  אמר 
לו  ענה  שלי?  פלוני'  ה'בת  איפה  ששאל 
לפני  כבר  אותה  פגש  שהוא  הסטייפלר 
בגלל  ההצעה  את  דחה  הוא  אבל  שנים, 

סיבה טיפשית...

מחפש שלימות? טעית בכתובת
למצוא חסרונות בבן או בת הזוג זו שטות 
וטיפשות שאין גדולה ממנה. וכי חשבת 
שהיא מושלמת? כולנו באנו לעולם הזה 
לתיקון כי אנחנו לא מושלמים. גם אתה 
לא מושלם. העבודה של הנישואים היא 
כמו  הזוג  בת  של  החסרונות  את  לקבל 
לקבל  צריכה  שהיא  כמו  בדיוק  שהיא, 

את החסרונות שלך כמו שאתה.
הם  כללי,  באופן  מסתכלים  התמימים 

צריך  שאדם  הוא  למעשה  מכאן  היוצא 
הזיווג  למצוא את  יכול  לא  לדעת שהוא 
הוא  מה  עליו".  "גדול  זה  בעצמו.  שלו 
הכוחות  בכל  להתחזק  לעשות?  יכול  כן 
"הולך  בה'.  לבטוח  ובתמימות.  באמונה 
צריכים  כך  ומתוך  בטח".  ילך  בתום 
לי  "אין  להרבות בתפילה. תגיד לקב"ה: 
שום כלים לדעת מי הזיווג שלי. אני לא 
יודע לבחור זיווג. אני סומך עליך ובוטח 
אין  שלי."  הזיווג  עם  אותי  תפגיש  בך. 
לפי  לך  לבד.  להחליט  דרך  שום  לאדם 
ההדרכות של רבותינו בהלכה ובהשקפה 

ותרבה בתפילה ואז בוודאי תצליח.

להתפלל בתמימות
ונעלם  נסתר  דבר  שאין  כותב  נתן  רבי 
מה  אין  ולכן  זיווגים,  כמו  האדם  מעיני 
הוא  אם  גם  שידוך,  ביטול  על  להצטער 
אומרת  כן  כמו  ביותר.  המוצלח  השידוך 
הגמרא שאסור לבקש מה' להתחתן עם 
שהיא  החלטת  למה  מסוימת.  בחורה 
הזיווג שלך? תתפלל בתמימות שאם היא 
ביניכם,  ויקרבו  משמיים  שיעזרו  שלך, 

ואם לאו שירחיקו ביניכם.
דרישות  מראש  לקבוע  נכון  לא  לכן 
אולי  הלכתיים.  לא  חיצוניים  לנתונים 
הנשמה שהיא הזיווג שלך צריכה להיות 
גבוהה או נמוכה, מעדה כזאת או אחרת. 
מראש?  לפסול  למה  יודע?  אתה  מהיכן 
אתה עלול להפסיד את הזיווג שלך בגלל 

שטויות.
מדובר  בתיאוריות.  רק  כאן  מדובר  לא 
ההורים  החסידים  אצל  במציאות.  כאן 
הנצרכים,  הבירורים  כל  את  מבררים 
שהבחורה נורמלית והמשפחה נורמלית, 
ומתחתנים  דקות,  לכמה  נפגשים  והזוג 
אותה  מכיר  הוא  וכי  בחיים.  ומצליחים 
או היא מכירה אותו? איך הם מתחתנים 

ככה?
אבל באמת אף אחד לא מכיר את בן או 
בת הזוג לפני החתונה. רק אחרי החתונה 
מתחילים להכיר. ותמיד יש צורך לעבוד. 

הדור.  של  מהבעיות  אחת  ספק  ללא  זו 
היא  הזיווג  שמציאת  נרֶאה  לפעמים 
לחלק   – בלוטו  זכייה  כמו  משהו 
מהאנשים יש מזל ולחלק פשוט אין מזל. 

האומנם?
האם יש עוד מה לחדש בנושא הזיווגים? 
מסתבר שלתורה הקדושה יש תמיד מה 
מכירים  שכולנו  ב"סיפורים"  גם  לחדש. 
כבר מהגן – כאשר מתבוננים בהם מתוך 
לראות  אפשר  ה',  ְדַבר  את  לראות  רצון 
הדרכה מדויקת ומענה ישיר לכל בעיות 
הדור שלנו, כי התורה היא אמת מוחלטת 
למצוא  יכולים  ורווקה  רווק  כל  ונצחית. 
בפרשת השבוע את המפתחות המרכזיים 

ביותר למציאת הזיווג במהירות.

המודל לזיווג מהיר
בסקירה קצרה מאוד אנו רואים שנקודת 
היא  בפרשה  הזיווג  מציאת  של  המוצא 
נוגעת  גם  הפרשה  ותמימות.  אמונה 
מחפשים  איך  של  המרכזיות  בנקודות 
אמונה  הייתה  לאליעזר  מחפשים.  ומה 
גדולה, אמונת חכמים, כוח תפילה, הבנה 
מיקד  והוא  משמיים,  זה  שזיווג  עמוקה 
של  וַבמוכנות  ִמידות  ּבַ רק  החיפוש  את 
שום  קדושה.  של  בית  לבנות  האישה 
דבר אחר לא רלוונטי. כאשר משתמשים 
במודל המנצח – קפיצת הדרך והסייעתא 

דשמיא מתבקשות מאליהן, הכול "רץ".
למעשה  הלכה  הדברים  את  נתרגם  כעת 
לרווקים  הן  נכונים  והדברים  לרווקים, 

והן לרווקות:

מה אתה יודע?
קודם  יום  שארבעים  אומרת  הגמרא 
יצירת הוולד מכריזים בשמיים ואומרים 
לומר  רוצה  הגמרא  לפלוני'.  פלוני  'בת 
ונסתר  גבוה  דבר  זה  הזיווג  שמציאת 
של  השורש  של  לשורש  שנוגע  מאוד 
הנשמות. זה סוד גדול. הרבה יותר עמוק 
שיכול  מי  אין  לכן  לחשוב.  שניתן  ממה 
בעצמו,  יתברך  ה'  רק  זיווגים  להתאים 
בריאת  שמאז  המדרש  שאומר  כמו 

העולם הקב"ה יושב ומזווג זיווגים.

הדרך המהירה לזיווג הגון

בס"ד
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רואים שהשידוך מתאים באופן כללי ולא 
ואחרים.  כאלה  מחסרונות  עניין  עושים 
מאוד  מהר  הזיווג  את  מוצאים  הם  וכך 
בעיניהם  החכמים  ואילו  ומתקדמים. 
חיסרון  ומוצאים  ומחפשים  מחפשים 
בכולם. אז אני אומר להם: אם חיסרון זה 
סיבה לבטל שידוך, אז אל תתחתן בכלל, 
כי אני כבר מראש מודיע לך שאין בחורה 

בלי חסרונות.

מתחכמים עם חכמים
עם  מתחכמים  משמיים  ולפעמים 
שהם  בחורה  להם  מביאים  החכמים, 
להם  מראים  מושלמת,  שהיא  חושבים 
ואחרי  לראות,  רוצים  שהם  מה  את  רק 
החסרונות  את  מגלים  הם  החתונה 
ובאים לבכות ואומרים 'לא ידעתי שהיא 
כך וכך'. כי באמת משמיים ראו שהוא לא 
תמים ולכן העלימו ממנו את החסרונות 
האלה כדי שיתחתן איתה. עכשיו אין לך 
מה לחשוב 'טעיתי', 'עבדו עלי' וכדומה. 
את  לך  זימן  ה'  עליך,  עבד  לא  אחד  אף 

הזיווג שלך.
לחשוב שטעית בבחירת הזיווג זה לא רק 
אמונה.  חוסר  ממש  זה  תמימות,  חוסר 
לאיש".  אישה  "מה'  אומרת  הגמרא 
האריז"ל אומר שמי שעומדת איתך תחת 
בזה  סיכוי  ואין  שלך  הזיווג  היא  החופה 
זה לא הזיווג, יש בשמיים  לטעויות. אם 
ועכשיו  הכול.  ולבטל  לעצור  דרכים 
אשתך  שזו  בה'  תאמין  שהתחתנת, 
צא  שלך.  העבודה  וזו  שלך  התיקון  וזה 

לעבודה ותצליח.

איך מוצאים חן?
אנשים אומרים לי: "כל הפרטים מצוינים 
חושב,  אתה  מה  חן..."  מציאת  אין  אבל 
זו  חן  מציאת  לבד?  באה  חן  שמציאת 
כל  עבודה.  זו  אהבה  יומימית!  עבודה 
אחד מבני הזוג צריך ללמוד את העבודה 
וספר  לגברים  הדרכה  ספר  כתבתי  שלו. 
את  ועושה  לומד  אחד  כשכל  לנשים, 
התפקיד שלו – אז מוצאים חן ויש אהבה 

ת  י ב ה ו

בקרוב!
מקורי תוכן

חדש

 דברי חיזוק והתעוררות
ר’ גמליאל רבינוביץ

(עברית)

דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

שלא להשבר מהנסיונות

הבה ונתבונן מעט בנסיונו של יעקב אבינו: אביו יצחק, היקר לו עד 
מאד, גדול הדור, בנו של אברהם אבינו, אוהב את אחיו עשו ורוצה 
הקב"ה  אמר  למעשה  כי  נסיון,  זה  [והיה  הברכות  את  לו  ליתן 
(מלאכי א ב-ג) "ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי"], והוא יעקב 
צריך בדרך של ערמה ועל ידי חששות גדולות של 'אולי ימושני 
אבי' להוציא את הברכות מאביו יצחק. ומה היה לו ליעקב מברכות 
אלו? מאז הוצרך לברוח ולא היו אביו ואמו לצדו. ובמדרש איתא, 
ורצה להרגו,  שיעקב אבינו בברחו מפני עשו אחיו, פגשו אליפז 
ונתן לו יעקב את כל אשר לו, ואפילו את בגדיו לקח, כדי שיחשב 
נכנס  יכל להסתובב כשהוא ערום,  ומכיון שלא  עני שהוא כמת. 
לתוך נחל מים, וראה שם חייל שטבע, ובגדיו נשארו בחוץ, ולבש 
את בגדיו, אך חשש מאד שאם יראו אנשי המלוכה שהוא לבוש 
שנים  י"ד  נחבה  ולכך  החייל,  את  הרג  שהוא  בו  יחשדו  בבגדיו, 
החייל.  אחר  לחפש  שהפסיקו  עד  ועבר  שם  של  מדרשו  בבית 
ואח"כ בהיותו אצל לבן שעבד שם י"ד שנים, ולבן רימה אותו וכו', 
ובכל זאת לא נפלה רוחו ולא התייאש, אלא אדרבה מכח זה עלה 
לו  שאין  ללמוד  יש  ומזה  אבינו,  יעקב  למדרגת  והגיע  והתעלה 
לאדם להשבר מכל הנסיונות שעוברים עליו, ומעשה אבות סימן 

לבנים!

הדרך למצא את בת זיווגו

בדרך דרוש י"ל, דהנה כתוב (כט כ) שיעקב אבינו עבד שבע שנים 
בחורים  הרבה  יש  כך  לאה.  את  קיבל  לבסוף  אך  רחל,  בשביל 
 ... ובסוף  ודמיונות על שידוך שלהם,  שחולמים כל מיני חלומות 
זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה  מבוגר  בחור  אלי  בא  א'  פעם 
ושאלתי אותו מה אתה רוצה? והשיב לי באריכות שרוצה לקבל 
אשה שהיא כך וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו ומה אתה מוכן ליתן? וכי 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל  רק 
תתגרש...! כי שידוכו של האדם הוא שיהיה 'נותן' ולא יחשוב רק 

י"ד  ולמד מיעקב אבינו כמה נתן בשביל שידוכו?  על עצמו, צא 
שנים עבד את לבן הארמי!

אבינו,  ליעקב  כוונתי  אין  וח"ו  מוסר,  דבר  איזה  לומר  רוצה  אני 
כשנתבונן נראה, דהנה יצחק שלא טרח לשידוכו, וסמך על אביו, 
באותו יום ששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו נהיה חתן, ע"י 
המתין  לשידוכו,  אבינו שטרח  יעקב  ומשא"כ  הדרך.  לו  שקפצה 
ועבד י"ד שנים! ומכאן יש ללמוד שהחיפוש לא תמיד הוא מועיל, 

אלא יש להוסיף בטחון בהקב"ה על זה.

כוחם של דמעות

עשו  של  מבכייתו  הבכייה,  כח  מעלת  גודל  ללמוד  יש  והנה 
בשעה שנודע לו שליצחק אביו אין מה לברכו, דכאשר עשו בא 
את  ולקח  הקדימו  שיעקב  והבין  הברכה,  את  לקבל  ליצחק 
הברכות, אמר לו יצחק "הן גביר שמתיו לך ואת  כל אחיו נתתי 
לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו, ולכה אפוא מה אעשה בני" (כז 
לז), והנה כאשר "וישא עשו קולו ויבך" (שם לח), התחיל יצחק 
ומטל השמים מעל"  יהיה מושבך  "הנה משמני הארץ  לברכו 
ע"י  לברכו,  מה  לו  שאין  לו  אמר  יצחק  כאשר  שגם  הרי  וגו'. 
בכייתו נשתנו הדברים ומצא ברכה לברכו. הגה"ק מסאטמאר 
האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה 

ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב).

מסופר על הר"ר בונם זצ"ל שהיה אצל החוזה מלובלין ביוה"כ, 
ובמוצאי יוה"כ אמר לו החוזה שהשנה תפסיד את כל כספך. 
אלא שבמשך השנה נעשה להיפך ממה שאמר לו, ונעשה גביר 
גדול מאד. ובא אל החוזה ושאלו לפשר הדבר. אמר לו החוזה 
דברי נאמרו ללא דמעות, אבל על ידי דמעות יש מהלך אחר... 
אלו  לכל  קריאה  תצא  ומכאן  ננעלו!  לא  דמעות  שערי 
ימנעו  שאל  ורחמים,  ישועה  בפקודת  להפקד  שממתינים 
מלהתפלל מתוך בכייה, כי גדול כוח הבכייה לקרוע גזר דין רע.

ותלך לדרוש את ה'

ותלך  וגו'  בקרבה  הבנים  "ויתרוצצו  כב)  (כה  רבקה  אצל  כתוב 
לדרוש את ה'", ובפשוטו רבקה כשהיתה מעוברת לא הרגישה טוב, 
ומה עשתה בשביל זה? ותלך לדרוש את ה'! שדרשה מה הקב"ה 
רוצה ממני? כך צריך להיות, אבל היום אינו כן, וכאשר לא מרגישים 
טוב, דבר ראשון שעושים הולכים לרופא, ואם הרופא אומר שאינו 
אלא  אנשים...  מיני  מכל  ברכות  לקבל  הולכים  אז  לרפאות,  יכול 

צריך תחילה לברר על מה עשה לי ה' כך, ורק אח"כ לילך לרופא.

יש להתבונן מהו החילוק בין יהודי לגוי? והלא כאשר נהיה חולה, 
גם היהודי וגם הגוי הולכים לרופא, וכשיש צורך בפרנסה, שניהם 
יוצאים לעבוד, וא"כ איפה רואים את החילוק ביניהם? החילוק הוא 
בכוונה לשם שמים! היהודי בטחונו בה', אלא שלמען ההשתדלות 
הוא הולך לרופא ויוצא לעבוד, משא"כ הגוי. בספר חובת הלבבות 
כתב, שהחילוק בין אדם בעל בטחון לאדם שאינו כן, הוא שאדם 
השתדלות  בתורת  לעשות  צריך  שהוא  מה  עושה  בטחון  בעל 
ולימודיו  תפילותיו  סדרי  את  ישנה  לא  הוא  זה  ומלבד  בלבד, 
שצריך  מה  בדיוק  עושה  הוא  בוטח  שאינו  זה  אבל  זה.  בשביל 

לעשות ומקפיד על הכל שיעשה באופן שיביא לו פרנסתו.

יראת שמים

וישת  ויאכל  ונזיד עדשים  נתן לעשו לחם  "ויעקב  לד)  (כה  כתוב 
ויש להתבונן בזה הרבה, דהנה  ויבז עשו את הבכרה",  וילך  ויקם 
נזיד  בתמורתו,  משהו  קיבל  אבל  ליעקב,  בכורתו  את  מכר  עשו 
את  מוכרים  אנו  אבל  'רשע'.  נקרא  זאת  ובכל  להחיותו,  עדשים 
חשבון  נעשה  אם  כלום!!  זה?  בשביל  מקבלים  אנו  ומה  הקב"ה, 
הנפש נראה שאנו גרועים יותר מעשו הרשע רח"ל. אנו מאחרים 
לתפילה, יוצאים לפני קדיש, ומדברים עם הזולת באמצע התפילה, 
ומה יש מכל זה? כלום! החומש הוא 'מוסר ספר', וזה מה שהוא 
מלמדנו. כל אחד יש לו קליפת המן קליפת עמלק קליפת עשו, 
וצריך לדעת שהכוונה בזה הוא אלינו... ולדעת שעלינו לעשות מה 

שהקב"ה רוצה, תפילה כראוי, עניית אמן ושמיעת קדיש וכו'.

אבימלך  בין  שהיה  במעשה  שמים,  יראת  להשיג  לעבוד  צריך 
לאברהם אבינו, אמר אברהם לאבימלך (כ יא) "כי אמרתי רק אין 
יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי", והוא דבר נורא, 
אם חסר לאדם ירא"ש, הוא יכול לבא לידי הדבר הנורא – רציחה!!

הקב"ה מברך את יצחק "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי 
לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ", והכל 
מצותי  משמרתי  וישמר  בקלי  אברהם  שמע  אשר  "עקב  בזכות 
צריך  ה',  בדרכי  ילכו  ותורתי". אדם שרוצה שכל צאצאיו  חקותי 

שהוא בעצמו יהיה ערלאכער איד, ועל ידי זה יזכה לזה.

התמדה

שמעתי מהגה"צ ר' זונדל קרויזר זצ"ל, פעם ישבו כמה תלמידים 

אחד  מתמיד?  מהו  מלצר,  זלמן  איסר  רבי  הגאון  את  ושאלו 
רבי  אך  ביממה.  שעות   12 שלומד  אחד  שזה  אמר,  מהיושבים 
איסר זלמן ביטל זה, ואמר, אין הדבר תלוי במס' השעות שהוא 
אחד  יש  הגמ',  את  לסגור  אותו  שמביא  הדבר  מה  אלא  לומד 
שכשנעשה צמא קצת הוא כבר עוזב את הגמ' ויוצא לשתות, יש 
 1000 ויש שגם בשביל  הוא סוגר את הגמ',  דולר   100 שבשביל 
דולר לא יסגור את הגמ'. אדם שאין לו שום אפשרות אלא ללמוד 
שום  ללא  כדבעי,  שעה  אותה  לומד  והוא  ביום,  אחת  שעה 
'מתמיד'!  נקרא  הוא   – לה'  קודש  היא  שעה  ואותה  הפסקות, 
[וכמובן שמי שיש לו אפשרות יותר, ולומד כמה שעות ביום, אין 

ערוך למעלתו].

אדם שבשביל כוס 'קוקה קולה' הוא סוגר את הגמ', מראה בזה 
שזה חשוב לו יותר מדף גמ', אז את זה הוא יקבל בעוה"ב... אני 
רואה בחורים איך שהם שורפים את הזמן ומתבטלים, ואני רוצה 
ליתן להם 'צווי פעטש'. כמה מסירות נפש יש להורים ששולחים 
את בניהם מאמריקה לארץ ישראל, יש פחד וחששות מהערביים, 
והבנים צריכים להתאמץ יותר ולגדול באמת בתורה ויראת שמים. 
וכאשר באים להתפלל, זה בא בזמן זה וזה מאחר וזה מאחר יותר, 
אבל כשבאים לצאת – כולם יוצאים בשוה! ומדוע? הלא מי שבא 

באיחור צריך להשאר יותר...

צריכים לדעת שלדבר 'דברים בטלים' זה עבירה! שנאמר ודברת 
בם ולא בדברים אחרים (גמ' יומא יט:). ומה יטעון המדבר, הלא 
כולם מדברים דברים בטלים, אלא שעל זה כבר אמר החפץ חיים, 
שבגיהנם יש מקום לכולם! אבי זצ"ל היה יתום מגיל 8, ושאלתי 
אותו איך גדלת כך, והלא לא היה לך אב שיחנך אותך? והשיב לי, 
כי שאיפתי היתה להיות גדול בישראל! וכל מחשבותי היו איך היה 

החפץ חיים מתנהג ועושה.

מישהו  מיוה"כ, האם  ב' חדשים  כבר  יהיה  הבעל"ט  ראשון  ביום 
הולכים  רבים  והיום  הנפש.  חשבון  לעשות  צריך  זה,  על  חשב 
מוטל  מה  חושבים  ואין  וכו',  יום  אחר  יום  הזמן,  את  ומעבירים 

עליהם לעשות.

קנאה ומרמה של צדיק

כתוב אצל אבימלך (כו יד) "ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה 
טז)  (שם  ליצחק  אבימלך  אמר  ולכן  פלשתים",  אתו  ויקנאו  רבה 
"ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד". כך הוא 
דרכם של רשעים. אבל אצל רחל ולאה שגם כן נאמר (ל א) שרחל 
קנאה בלאה "ותקנא רחל באחתה", שם פירש רש"י: קנאה במעשיה 
הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים, עכ"ל. אצל 

הצדיקים קנאה היא בחינת 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.

כעין זה מצינו עוד אצל יעקב אבינו שנאמר בו (כז לה) "בא אחיך 
במרמה", ותירגם אונקלוס, בחכמתה. צדיקים מה שהם עושים זה 
נכון, אם זה קנאה, הרי זה קנאה במעשים טובים. אם זה מרמה, 
הרי זה חכמה. וכן החיבוק והנישוק שהיה אצל יעקב אבינו, הכל 
היה זך ונקי. משא"כ אצל לבן שגם כתוב (כט יג) ויחבק לו וינשק 

זהובים  שמא  אמר  כלום  עמו  ראה  כשלא  רש"י:  פירש  שם  לו, 
הביא והנם בחיקו. וינשק לו - אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו, 

עכ"ל. זהו כוונת הרשעים.

הבארות שחפר יצחק, וכיבוד או"א

אברהם  שחפר  הבארות  את  סתמו  שהפלשתים  יח)  (כו  כתוב 
ויתן להם את השמות אשר קרא להן  אבינו, ושב יצחק ויחפרם, 
אביו. בבריאה יש ד' בחינות בסדר זה: א. דומם, ב. צומח, ג. חי, ד. 
מדבר. ואפילו על הדומם שהוא הדרגה הכי פחותה, הקפיד יצחק 
שלא לשנות ממה שעשה אביו, ונתן להם שמות כשמות שקרא 
להן אביו. אבל היום יש אנשים שמשנים ונותנים שמות 'מודרנים' 
לדרגה הכי גבוהה שהיא ה'מדבר' (אדם), ואין נותנים שם לבניהם 

ולבנותם לא על שמות אבותיהם ולא על שמות צדיקים.

צריך מאד להזהר בכבוד אב ואם, נאמר בפרשת כי תבא (דברים 
מזלזל.   – מקלה  רש"י,  ופירש  ואמו",  אביו  מקלה  "ארור  טז)  כז 
יעקב  שאמר  רחל,  ידי  על  התרפים  לקיחת  גבי  לב)  (לא  כתוב 
פירש  ורש"י  יחיה",  לא  אלהיך  תמצא  אשר  "עם  ללבן  אבינו 
שמאותה קללה מתה רחל. אבל בזוה"ק איתא, שרחל מתה משום 
שציערה את אביה, אף שהיתה כוונתה לשם שמים, והיה זה קודם 
עובר  אביו  את  אדם  רואה  אם  שגם  איתא,  ובשו"ע  תורה!  מתן 
כבוד.  בדרך  לו  יעיר  אלא  צודק,  לא  לו שהוא  יאמר  לא  עבירה, 
ואם  אב  כיבוד  של  שהמצוה  פעם,  לי  אמר  זצ"ל  פישר  הגרי"י 

מלווה את האדם עד יום מותו. 

ואמרתי  היו מעוכבים שידוך,  כבר ראיתי כמה מקרים שבחורים 
להם שיבקשו מחילה מאביהם, ומיד נעשו חתנים. יש סימן בשו"ע 
(יו"ד סימן קמד) ובו כל ההלכות של כיבוד או"א, שיש לאדם לקום 
מלא קומתו לפני אביו, וגם לפני אמו [אסור לאדם שיחשוב שאמו 
ולנקות הבית, האמא  באה כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש 
מה  את  המקיים  ואדם  אביו].  כמו  בעיניו  חשובה  להיות  צריכה 
מאות  חמש  טובה  מדה  מרובה  כי  טוב,  לרב  יזכה  צריך,  שהוא 
פעם. איתא בקיצור שו"ע, שגם כאשר הבן לומד תורה הוא מקיים 

מצות כיבוד או"א, כי לאביו יש הנאה וקורת רוח מרובה מזה.

עוד מסופר שם על הריב שהיה בין רועי גרר על רועי יצחק, ונאמר 
"ויחפרו עבדי יצחק וגו' ויריבו רועי גרר וגו', ויחפרו באר אחרת ויריבו 
גם עליה וגו', ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה" וגו'. ויש 
להבין מה היה המעלה בחפירה האחרונה שאז לא רבו עליה, יותר 
מהחפירות שהיו בתחילה שכן רבו עליהם. והוא, כי בתחילה שלח 
שלוחים שיחפרו את הבורות, וכמבואר מן הלשון "ויחפרו" שהוא 
חפר,  בעצמו  שהוא  בסוף  אבל  ומדון,  ריב  היה  ואז  רבים,  לשון 
וכלשון הכתוב "ויחפר" בלשון יחיד – לא רבו עליה! עבודת האדם 

היא שהוא בעצמו יעבוד את ה', ולא על ידי אחרים ושלוחים.

התחברות לצדיקים

לאחר ששלח אבימלך את יצחק מגרר והלך לבאר שבע, כתוב (כו 

כח) "ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו 
בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך". כשראה אבימלך שיצחק מצליח, 
רצה להיות עמו בקשר. וכן כל אדם צריך לדעת שתועלת גדולה 
תהיה לו עם הוא יהיה מחובר לצדיק ותלמיד חכם, וכן אמר משה 
רבינו ליתרו, בא עמנו, ומהשפע הטוב שיושפע עלינו ניתן גם לך. 
עולם הזה דומה למקפיא (freezer), והמוסר והדביקות בצדיקים 
צופים,  ונופת  מדבש  מתוקים  הם  הבחרות  ימי  אותו.  מחממים 

אלא שהיצר הרע רב ולוחם עם כל אחד, וצריך להתחזק כנגדו.

ברכות ה'

כתוב אצל יעקב אבינו בשעה שישן וחלם והנה סולם מוצב ארצה 
וגו', שהקב"ה בירך אותו בברכות עצומות (כח טו) "הנה אנכי עמך 
לא  כי  הזאת  האדמה  אל  והשבתיך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". ואף על ברכות 
אלו, חשש יעקב אחר כך, וידר נדר (שם פסוק כ) "אם יהיה אלקים 
עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד 
ללבש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים". אם יהיה 
להיות  שהבטיחני  הללו  הבטחות  לי  ישמור  אם   - עמדי  אלקים 
וכו', עכ"ל. הרי  והנה אנכי עמך  עמדי, כמו שאמר לי (פסוק טו) 
שגם לאחר הבטחות מאדון כל - הקב"ה, עדיין אין הדבר בטוח, 
ובפרט  ביותר,  להתחזק  יש  ומזה  ההבטחות.  את  לשמר  וצריך 
הם  והרי  ברכות,  מהם  לקבל  אנשים  מיני  לכל  שהולכים  אותם 
סמוכים ובטוחים בברכתם ... דהנה אפי' אם יש לו ברכת ה' אינו 
בטוח עדיין, וכמו שאנו רואים שבפרשת וישלח חשש יעקב מאד, 
אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  יא)  (לב  שנאמר  כמו 
עשית את  עבדך וגו' הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 
אתו פן  יבוא והכני" וגו'. ופירש רש"י, שחשש שמא יגרום החטא.

מוסר מכל אדם בנעימות

יעקב אבינו בבואו לחרן, פנה אל אנשי המקום בדרך כבוד ואמר 
להם (כט ד) "אחי מאין אתם", אבל אחר כך אמר להם דברי מוסר 
(שם ז) "הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו 
שרוצים  כסבור  רובצים,  אותם  שראה  לפי  רש"י:  ופירש  רעו", 
לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, 

כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום, עכ"ל.

וכן ראיתי אצל אבי מורי זצ"ל, בכל פעם שהיה רואה שאחד אינו 
ובדרכי  ובנעימות  בצנעה  בשקט  עמו  מדבר  היה  כדת,  מתנהג 
האדם  אמיתית,  ישראל  אהבת  וזהו  כך.  על  לו  ומעורר  נועם, 
הוא  ישראל, אז כאשר  לו אהבת  ויש  שבאמת אוהב את חבירו, 
רואה אותו חוטא, הרי שבאמת ובתמים הוא דואג לו שלא יחטא, 
עבור  לצדקה  נצרך  שהיה  אדם  ולמשל,  ישרה.  בדרך  ומוכיחו 
הכנסת כלה, ובא אחד ונתן לו צ'ק גדול עבור זה, בודאי שעשה 
דומה  זה  ואין  לגופו,  דאג  בזה  אבל  עד מאד,  גדולה  מצוה  בזה 
לו  לעזור  חבירו,  של  לרוחניות  זולתו,  של  לנפשו  שדואג  לאחד 

להכנס לאיזה ישיבה וכו'.

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בעניני התמדה, כח הדמעות, מוסר ועוד
ליל ה' לפרשת ויצא תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של צדקה, והלך לבקש 
לו הגביר  והיה מחלל שבת. לאחר שנתן  ומצוות,  מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה 
סכום גדול, פרץ הח"ח בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
אלו  ידים  על  בוכה  אני  לו,  ואמר  ידיו  שתי  את  הח"ח  תפס  עוד!  לך  אתן  כסף  בעוד 
שמכאן  מבטיח  אני  לח"ח,  הגביר  אמר  בגיהנם!  שישרפו  לב,  ברוחב  צדקה  שנותנים 

ואילך אני ישמור שבת!

לפני שנים רבות הייתי מתפלל בפינסק קארלין, ואספר לכם מעשה שאירע אז, היה 
קארלין  מפינסק  האדמו"ר  של  סבו  שהוא  רוזנפלעד  מנשה  ר'  שנקרא  אחד  יהודי 
שליט"א, ובאמצע התפילה לא חש בטוב, ובאו אנשי הצלה ולקחוהו לבית חולים. לאחר 
זמן בא אצלו הרב רבי ישראל גרוסמן זצ"ל שהינו ת"ח גדול ומחבר הרבה ספרים, ואמר 
לו ר' מנשה, אני מתפלא עליך, אנו ב'קארלין' עובדים על ענין של 'אהבת חברים' 'אהבת 
ישראל', וא"כ כאשר לא חשתי בטוב ובאו אנשי הצלה לקחת אותי לביה"ח, למה לא 
עלה בדעתך, שמא זהו סופי... והיה לך לבא אצלי ללחוש באזני לעוררני לומר וידוי... כי 
שמא מבולבל אני בשעה זו, ואשכח דבר זה. הלא בשביל מה יש חברים, אם לא בשביל 

דברים נשגבים אלו.

שמעתי מאבי מורי זצ"ל, דהחפץ חיים לעת זקנותו כשהיה חלוש, התאמץ מאד ובא 
אנשי  עם  דיבר  והח"ח  נסגר,  שם  שהיה  והמקוה  'לידא',  הנקרא  אליו  הסמוך  לכפר 
לבימה,  הח"ח  עלה  להם.  הדבר  נגע  ולא  לפעילותו,  וישוב  ויפתחוהו  שיחזרו  המקום 
וביקש שיביאו לו עט ונייר לכתוב, ופתח ואמר, הלא פשוט וברור שכל אחד מאתנו יבוא 
באחד מן הימים לפני בי"ד של מעלה, ואז ישאלו איפה המקוה? ותשיבו שהחפץ חיים 
כאן, שאני  לי  שיחתמו  המקום  אנשי  מכל  אני מבקש  לכך  אי  דבר,  זה  על  עשה  לא 

ביקשתי ממכם.... דבריו עשו רושם, והמקוה נפתח שוב.

אני עוסק בצרכי ציבור, וקרה שהייתי צריך להיות ברחוב בשעה מאוחרת בלילה, והנה 
אני רואה קבוצה של חבורים מדברים, נגשתי אליהם ואמרתי להם, אתם פושעים! תמהו 
מדוע? השבתי להם, הרי אם אתם עכשיו מדברים, בודאי שלא תקומו בזמן לתפילה, 
וא"כ אתם מורדים במלכו של עולם! היצר הרע מביא את האדם שילך לישון באיחור, 
ושנינו במשנה (אבות פ"ג מ"ד) "רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה וכו' הרי זה 

מתחייב בנפשו". ואיתא בגמ' (עירובין סה.) לא איברי לילה אלא לשינתא.

הבית ישראל פעם אחת השתתף באסיפת המועצת, ונמשך הדבר, וקם הבית ישראל 
ללכת, ותמה בפניו המארגן, שעדיין לא הסתיימה האסיפה ולמה הרבי כבר הולך? שאלו 
הבית ישראל, מתי אתה קם בבוקר? השיב לו בשבע וחצי. אמר לו, אני קם באחד ורבע... 
אדם צריך להיות בעל חשבון, לדעת מכל מעשה שהוא עושה, מה היא התוצאה, ומי 
שהולך לישון באיחור, יקום מאוחר, ומי שמתחזק בזה ידע שמרובה מדה טובה חמש 

מאות פעמים.


