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"ויצא יעקב באר שבע ויל חרנה" )כח ,י(

כבר נתבאר ברש"י בכמה מקומות שכל תיבה
שצריכה ל' בתחילתה הטיל לה ה' בסופה וכ
הכא "חרנה" היינו "לחר" .ובאמת בכל פע
שנזכר כ בתורה טעמא בעי למה באמת לא
כתב הכתוב ל' בתחילה .וכא יש לפרש:
דאחז"ל שקפצה לו האר ליעקב .ובקפיצת
האר יתכ בב' אופני א .שהאר ,באר שבע,
קפצה והוליכתו לחר .ב .שקפצה חר
לקראתו .והנה יעויי ברש"י )כה ,יז( שקפיצת
הדר שהיתה כא ליעקב היתה "שנעקר הר
המוריה ובא לכא וזוהי קפיצת האר
האמורה שבא ביהמ"ק לקראתו" ,ובאמת זה
יותר כבוד לומר שקפצה חר לקראתו וכמו
שאחז"ל שהיו האבני מריבות זו ע זו עלי
יניח צדיק את ראשו ,ובפרט שבאר שבע הרי
לא רצתה שיצא הצדיק ממנה ,א חר קפצה
שיבוא אליה .וזהו שרמזה התורה "ויצא יעקב
מבאר שבע" כיצד? "ויל חרנה" – חר הלכה
ובאה לקראתו .ולכ לא כתוב לחר שלא היה
אז משמעות שחר באה לקראתו ,אבל
כשכתוב "חרנה" יש במשמעות שחר הלכה.
)נפש דוד להרגז"ר מליסא(

מאבני
"ויקח
מראשותיו"...

המקו

ויש
)כח ,יא(

התחילו מריבות זו ע זו ,זאת אומרת עלי
יניח צדיק ראשו וכו' מיד עשא הקב"ה אב
אחת) .רש"י( לכאורה מה הועיל הדבר ,הרי
ראשו של יעקב היה מונח רק על קצתה של
האב ,ושוב יש מקו לריב בי חלקי האב?
אלא – כשיש אחדות ,אי קנאה ואי קטטה.
)האדמו"ר ר' אברה מרדכי מגור(

"וישכב במקו ההוא"

)כח ,יא(

לשו מיעוט באותו מקו שכב אבל י"ד שנה
ששימש בבית עבר לא שכב בלילה ,שהיה
עוסק בתורה )רש"י(
אלא ודאי נטמ בבית עבר בהליכתו לבית לב,
ללמוד תורה ממנו) .רש"י(
אות י"ד שני משאירות תמיהה מצד שני
חששות א( הרי אמו חששה מנקמת אחיו ,וא
הוא נשאר כא תשאר בלא מנוחה כל זמ שלא
יברח מכא .ב( הרי אביו שלח אותו לשאת
אשה ולהקי את בית ישראל שאי אפשר ע"י
אחר ומדוע הוא מתמהמה.

"והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אל'
אברה אבי ואל' יצחק) "....כח ,יג(

וצרי לומר שאות י"ד שני כיו שמלאו
בלימוד תורה ברציפות ,ללא הר ,$וללא
שכיבה ה מופקעות מכל חששות ,בכזה בית
מדרש אי לעשו שליטה אדרבא ,א פגע ב
מנוול זה )הוא עשו הוא היצר הרע( משכהו
לבית המדרש א אב הוא נימוח א ברזל
הוא מתפוצ.
ולא זו בלבד אלא שכוח גדול להיות הכנה
ליעקב אע"ה בצאתו לדר חתחתי כדי
שיזכה להעמיד י"ב שבטי בלי כשלו בחטא
ועוו אצל לב הרמאי ,ואדרבא ג מצד ציווי
אביו ראוי לו להתבונ לאותה מצוה ע"י הכנה
של לימוד תורה ברציפות .למה הדבר דומה
לאבא שמצוה לבנו לצאת מיד לדר פשיטא
שכונתו אחר שיארוז ויצרור את חפציו יצא
מיד ,אבל לא שיצא לדר מיד בלי הכנת צידה
לאותה דר) .מאמר מרדכי(

"והיה זרע כעפר האר" ופרצת ימה
)כח ,יד(
וקדמה וצפונה ונגבה"

"וישכב במקו ההוא… והנה ה' נצב
)כח ,יא יג(
עליו"

פירש בעל "חידושי הרי"מ" מגור:
ברכו שיהיו זרעו ענוי ושפלי רוח ,כדר שאנו
מתפללי "ונפשי כעפר לכל תהיה"…

יעקב&יוס$

מפולנאה,

בעל

אמר רבי
ה"תולדות":
כיו ששכב על האר ,בשפלות ,מיד שרתה
עליו השכינה.

"והנה מלאכי אלקי עולי ויורדי"
)כח ,יב(

מאחר שהמלאכי דירת בעליוני א&כ
קוד היו צריכי לרדת ורק אחר&כ לעלות,
ומדוע כא ה "עולי ויורדי בו"?
רש"י פירש שמלאכי אר ישראל שליווהו עד
כא עלו לשמי ,ומלאכי חוצה לאר ירדו.
אמנ הג"ר חיי ברלי ביאר כי ג א
באות מלאכי מדבר הכתוב לא קשה
התמיהה .משל למה הדבר דומה .לצד מזרח
של בית&הכנסת ,אשר א משו היותו משכ
לארו הקודש נחשב למדור העליו ,אשר
הבאי בו המה בחינת 'עולי' .אבל א נעביר
את הארו לצד מערב שוב יעלה צד זה
בחשיבותו ,ויושביו ה שיחשבו 'דרי מעלה'.
לפיכ ,כיו שנאמר כא "והנה ה' ניצב עליו",
א&כ באותו זמ עלתה האר בחשיבותה
להחשב צד של מעלה ,וממילא המלאכי
שבאו ממקו מושב בשמי חשוב הוא
אצל ש'עלו' לכא ,ואלו שעלו לשמי נחשב
זה כאילו 'ירדו' לש.
)מפי רבי חיי ברלי! הר צבי(

א $שלא מצאנו במקרא שייחד ה' את שמו על
הצדיקי בחייה ,שנאמר :ה בקדושיו לא
יאמי ,כא ייחד שמו על יצחק ,לפי שכהו
עיניו ,וכלוא בבית ,והרי הוא כמת ויצר הרע
פסק ממנו) .רש"י( מכא יש ללמוד מה רבה
סכנת ראיית העי ,וההתערבות ע בני אד.
א $יצחק אבינו ,עולה תמימה ,כל זמ שלא
היה כלוא בבית ,אי הקב"ה מאמי בו ,ויש
חשש שיכשל בחטא – .מספרי על הגר"א
שהוצר פע לצאת מחו לביתו ,וחזר על פרק
שני במסילת ישרי )מדת הזהירות( שלוש
עשרה פעמי ,ואחר כ יצא לשוק) .אור יהל(



דרש רבי אהר לוי ,מריישא:
מצינו שנמשלו ישראל לכוכבי לחול ולעפר.
הכוכבי – כל כוכב נבדל לעצמו ואי לו שו
התחברות אל חברו; החול ,גרגיריו צבורי
ונערמי גרגיר ליד חברו – אבל אינ דבוקי
זה לזה; ורק העפר לבדו ניח בתכונה סגולית
להידבק אהדדי ולהיות גוש אחד.
וברכת ה' ליעקב היתה ,שא יהיו בניו
באחדות גמורה ,דבוקי זה בזה כטבעו של
עפר – יפרצו ימה ,קדמה ,צפונה ונגבה..
)כח ,יז(
"אי! זה כי א בית אלקי"
"כי מטא לחר! אמר ,אפשר שעברתי על מקו
שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו .יהב דעתיה
למהדר וחזר עד בית אל ,וקפצה לו האר"".
)רש"י(.

שתי הנהגות של נסי יש להקב"ה ע ע
ישראל .האחת של דחיית הטבע ,כקריעת י&
סו $ויבוש הירד ,והשניה הנהגה של למעלה
מ הטבע ,היינו שכל ההגבלות הגשמיות
מתבטלות ,ואי צור בדחיית הטבע .כ
פועלי הניסי הבאי על&ידי הזכרת שמות,
כ ג חי משה רבינו על הר סיני ארבעי יו,
לח לא אכל ומי לא שתה ,על&ידי שכל
מגבלות החומר אשר הגו $מוגבל בה בטלו
אצלו ,ברוב דבקותו השמימית.

 נא לשמור על קדושת הגליון 

קפיצת הדר א $היא פועלת באופ זה ,שכל
ההגבלות של מרחק ומקו בטלות כלפי
הרוחניות .לפיכ כיו שחש יעקב שלש
דבקותו צרי הוא להתפלל במקו
שהתפללו אבותיו ,מיד קפצה לו הדר.
כלומר ,שמאחר שבטלו ההגבלות מפני
דבקותו ממילא הוא נמצא במקו שהיה
צרי להמצא – בלא שנראה אותו הול או
)רבי אליהו אליעזר
טס בחט.$
דסלר(

"ויאמר ה! עוד היו גדול לא עת האס$
המקנה… ויאמרו לא נוכל"
)כט ,ז ח(

וברש"י ,לפי שראה אות רובצי ע הצא
סבר שסיימו את מלאכת .לכ העיר לה,
א שכירי יו את" ,ה עוד היו גדול"
ועדיי לא מלאת חובתכ ,וא הבהמות
שלכ ,אע"פ כ "לא עת האס $המקנה".
דבר זה פלא הוא ,כיצד בא אורח לעיר ,איש
"וישפוט
מעול,
זר שלא הכיר
שפוט" .הלה מוכיח על פניה ומתריע על
מעשיה ,וה עוד מקבלי דבריו בהבנה,
ובמקו לגעור בו ולסלקו ה מתנצלי
בפניו "לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרי
וגללו את האב"?
אלא מצינו לעיל כי ראשית דבריו אליה
היו "ויאמר לה יעקב ,אחי ,מאי את" –
מלות של אחוה ורעות .וכיו שתיכ $ומיד
גילו בו אהבת הבריות וחמימות כלפי
הזולת ,הבינו כי הוא אוהב בלב ונפש ,לכ
קבלו את דבריו .כי אכ תוכחה מלב אוהב
מתקבלת מיד.
)בש הרב מפוניבז' – מפי הגרמ"ח סלומו!(

"ויגש יעקב ויגל את האב! מעל פי
)כט ,י(
הבאר וגו'"
יחד לב וגל אב מפי באר מי ,בצדקו חו
השרת מי )מתפילת גש(
בשעה שאנו מתפללי על גש ,ומצפי
לרחמי שמי ,מזכירי אנו את זכותו של
יעקב שעשה לפני אלפי שני ,חסד קט,
שגלל את האב מעל פי הבאר ,שלגביו היה
זה לפי חז"ל :כאד המעביר את הפקק
מעל פי הצלוחית – אלא שהיה כא "יחד
לב" ,בתמצית לבו רצה לעשות טובה לזולת
בלא להתבלט ולהתפאר ,אלא לעשות חסד.
אמנ חסד קט ,אבל בכל ליבו .נמצאנו
למדי שאפילו חסד קט שאד עושה אינו
הול לאיבוד ,ויכול לגרו שבזכותו
תתקבלנה תפילותינו) .הסבא מסלבודקה(

"ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא"
)כט ,יב(
א לרמאות הוא בא – אחיו אני ברמאות.
)רש"י(

סיפר המוכיח רבי יצחק מדרוהובי',
תלמיד הבעש"ט:
כל אימת שרציתי לנסוע מביתי ולהחזיר
יהודי בתשובה ,מיד הופיע אצלי היצר&
הרע וטע :נסיעה זו לש מה? הרי יש כא
ביטול&תורה וביטול&תפילה ובזיו תלמיד&
חכ ,אנשי לא יכבדו כראוי ונמצא
שניכ מפסידי .מוטב תישאר בבית .ועוד
בטר כילה דבריו והוא ממלא את כל גופי
בעצלות ועייפות נוראה...
מה עשיתי? אמרתי לו :שמע ,אסע כדי
לאסו $כס ,$להרויח ממו...

מיד נעל הוא וטענותיו ג יחד .העייפות
ממני והלאה .רענ וזריז הריני יוצא לדרכי,
בא למחוז חפצי ,משיר מעלי את הקליפות
החיצוניות ועושה את שלי...
אחיו אני ברמאות...

"ויהי כשמוע לב! וכו' ויחבק וינשק לו
)כט ,יג(
ויביאהו אל ביתו וגו'"
אמר :שמא מרגליות הביא ,וה בפיו.
)רש"י( ויש סעד לדברי חז"ל אלו ,מספור
התורה בסו $הפרשה .כשיעקב נפרד מלב
נאמר" :וינשק לבניו ולבנותיו" .אבל לא
ליעקב .כי בבואו חשב שמרגליות בפיו ,אבל
עכשיו שידע שאי בזה ממש לא נשקו.
)חפ" חיי(

"ויאמר לו לב! א עצמי ובשרי
)כט ,יד(
אתה"...
"עצמי ,ובשרי" לפי מה שנאמר בגמ' )נדה,
ל"א( שלושה שותפי באד וכו' גידי
ועצמות מהאב ,בשר וד מהא .והנה לב
היה קרוב ליעקב ה מהאב וה מהא –
אברה ונחור אחי היו ,יעקב נכדו של
אברה ולב נכדו של נחור ,ורבקה א
יעקב היתה אחותו של לב ,לכ אמר לב,
ליעקב" :א עצמי ובשרי אתה" – קרוב
)הגר"א(
אתה אלי משני הצדדי.
"ויהי בבקר והנה היא לאה" )כט ,כה(
אבל בלילה לא היתה לאה ,לפי שמסר יעקב
סימני לרחל ,וכשראתה רחל שמכניסי לו
לאה ,אמרה עכשיו תכל אחותי ,עמדה ומסרה
לה אות סימני – מגילה יג :רש"י.

עיי בס' "מדבר קדמות" ,שהביא מש מר
זקנו הרב "חסד לאברה" ,דהסימני היו,
דהיא תתעורר ותגע בבוה רגלו הימנית,
ובוה ידו הימנית ,ותנו אזנו הימנית,
ותכוי לדחות מש ג' שרי מהסט"א
עכ"ד.
והרב "אהלי יהודה" אמאדו ז"ל ,הביא
מרבינו האר"י ז"ל ,דהאותות שמסר יעקב
לרחל ה ,נדה חלה ,הדלקת הנר ,ולימדה
דהנשי חייבות במצוות אלו.
עוד שמעתי ,שלימדה לקרוא ק"ש ,ורחל
מסרה אות לאחותה ,ולימדה אות לה,
כדי שלא תתבייש ,ע"כ מ"כ ,יעו"ש.
)ובחרת בחיי(

"וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את
)כט ,לא(
רחמה"
ראה ששנואי! מעשי עשו בעיניה) .גמרא(

חז"ל אומרי ,שלכ היו האמהות עקרות
מפני שהקב"ה מתאוה לתפילת של
צדיקי.
לפיכ – מסביר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב –
פקד ה' את לאה בבני מיד ,ראשונה ,מכיו
שהיא בי כה וכה התפללה אליו כל הימי,
שלא תעלה בגורלו של עשו ,כדיבת הבריות,
וממילא לא היה צור למנוע ממנה פרי בט
בגלל שהקב"ה מתאוה לתפילתה ,אחרי
שהיא התפללה ג בלי אמצעי זה...
וזה שדרשו" :וירא ה' כי שנואה לאה,
ששנואי מעשי עשיו בעיניה" .וכי היכ ראה
ששנואי? ומה קשר בי שני הדברי?
אלא מתו שהתפללה על כ ,והיו עיניה
רכות מרוב בכי ,נמצא שכבר נתמלא בה
רצונו שהקב"ה מתאוה לו – הצדקת
)טוב יביעו(
התפללה....

"על כ! קראה שמו יהודה וגו'")כט ,לה(

וכל אחד מישראל נקרא יהודי על שמו כי
שמו הוא ע"ש שבח והודיה ,כמ"ש "הפע
אודה את ה'" .שכל יהודי צרי לדעת ,שכל
מה שהוא לוקח ,הרי זה יותר ממה שמגיע
לו" ...יהודה" פירש"י ז"ל – נטלתי יותר
מחלקי ,היינו ,זהו יותר מחלקו המגיע לו.
)חידושי הרי"(

"ואבנה ג אנכי ממנה"

)ל ,ג(

בספר "באר מי חיי" ,כתב בש האר"י
ז"ל ,שרחל היתה עקרה ,לפי שלא היה לה
אות ה"א בשמה .שכל האמהות ,היה לה
ה"א ,והוא סוד הזרע ,וסימנ "ה"א לכ
זרע" )לקמ מ"ז ,כ"ג( וא שנתקנה ע"י
בלהה שיש לה ה"א יתירה בשמה ולקחה
היא אחת ,ואמרה רחל" ,ואבנה ג אני
ממנה") .פרדס יוס $פירוש הטור עה"ת(

"נפתולי אלקי"

)ל ,ח(

מלשו "צמיד פתיל" ,שהוא מעי כסוי
וחות .ר"ל העניני שביני ובי אחותי,
מדוע ילדה היא ולא אנכי ,יש בזה "נפתולי
אלקי" ,היינו סודות אלקי ודברי
נעלמי מכוסי מעי בשר אשר ב
נפתלתי ,ונתכסה עניני ,כי מי יעמוד בסוד
ה' .
"ג יכולתי" ,ואסבול אות בשמחה ,כי
)מלבי(
צדיק ה' וישר משפטיו.

"ואחר ילדה בת ותקרא את שמה
)ל ,כא(
דינה"
פירשו רבותינו ,שדנה לאה די בעצמה ,א זה
זכר ,לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות,
והתפללה עליו ונהפ לנקבה & רש"י.

ואמרו בתרגו יונת ,כי רחל היתה
מעוברת מדינה ולאה מיוס" ,$ושמיע מ
קד ה' צלותה דלאה ואיתחלפו עובריא
במעיהו והוה יהיב יוס $במעהא דרחל
)פני דוד(
ודינה במעהא דלאה".

"ותאמר רחל נפתולי אלקי נפתלתי
ע אחותי ג יכולתי ותקרא שמו
)ל ,ח(
נפתלי "
"נפתולי אלקי נפתלתי ,לשו! עיקש ופתלתול.
התעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולי הרבה
למקו .ג יכולתי ,הסכי על ידי") .רש"י(

ראה עד כמה חשובה היא הנחישות
והעקשנות .אלו מאמצי אדירי השקיעה
רחל על מנת לזכות בפרי בט ,כמעט לא
הותירה תחבולה שלא עשתה .וכיצד
הצליחה ,על&ידי שהתעקשה והפצירה
פעמי הרבה לפני הקב"ה ,עד שהסכי על
ידה .ג משה רבינו כשנגזרה עליו הגזירה
שלא להכנס לאר ,לא נרתע ולא נמנע
מלהתפלל תפילות כמני "ואתחנ" .מהיכ
לוקחי כל כ הרבה עקשנות כדי להתמיד
בתפילות לפני הקב"ה עד כדי כ.
אלא שכ ראוי הוא לאד שלא יהא מפריז
בעדינות כלפי עצמו ,רק ירבה לדרוש
מעצמו בתקיפות ובעקשנות .וכי אי צמחו
כל גדולי ישראל כמר החפ חיי ואחרי.
יתכ ויש הסבורי כי ה צמחו לכ
מבריאת ,ולא היא .רק בזכות העקשנות
וההתמדה הגדולה ,ללא לאות וללא הר,$
הגיעו לרו מדרגת.
)מפי רבי יוס $ליב ננדיק – קונטרס משיחותיו(

"ויזכר אלקי את רחל וגו' ותלד ב!
ותאמר אס $אלקי את חרפתי"
)ל ,כב כג(

רש"י" :כל זמ שאי לאשה ב אי לה במי
לתלות סרחונה ,משיש לה ב תולה בו מי
שבר כלי זה בנ ,מי אכל תאני אלו בנ".
והדברי מפליאי היתכ שתרגיש רחל
הרגשה זו כלפי יעקב שעבד בשבילה י"ד שנה
שיקפיד עליה עבור דברי של מה בכ? ועוד,
לאחר תקופה גדולה של עקרות ,ביו גדול
זה של שמחה ע הולדת בנה הראשו ,אי
דר לבטא רגשות יותר נשגבי אלא להתפס
לפרט קט לכאורה שיהיה לה במי לתלות
סרחונה? ואמנ כ! ידעו האבות והאמהות
הקדושי גודל מעלת השלו .וע"י הלידה
הוסרה אפשרות קפידא כל שהיא בי יעקב
לבינה ,ואע"פ שלא תהיה זאת מההקפדות
המוכרות לנו אלא קפידא דקה מ הדקה
שאי מכיר בה אלא הקב"ה ,מ"מ א $בה יש
כדי לגרו פג כל שהוא באחדות ,ועכשיו
בלידת יוס $הוסר א $חשש קט זה ,ושמחה
גדולה היא בהשגת שלמות תפארת השלו.
)הגר"ח שמואלבי"(

"ויהי לו צא! רבות ושפחות ועבדי
וגמלי וחמרי"
)ל ,מג(
"מוכר צאנו בדמי יקרי ולוקח לו כל
אלה") .רש"י(.
מאי נפקא מינה לי א מכר ביוקר או בזול,
שהדגיש רש"י "מוכר צאנו בדמי יקרי"?
מבואר בגמרא )עבודה זרה טו ,א( שמ הראוי
לחשוש במסירת בהמה לעכו" מפני
שחושדי על הרביעה ,משא"כ במכירה
לעכו" ,שכיו שקנאה בדמי חס הגוי על
בהמתו ונמנע מלהרביעה ,שמא תיעקר.
לפיכ כשכתב רש"י דבר מכירת צא יעקב
לש קניית העבדי והגמלי ,הזכיר
"בדמי יקרי" ,ללמד שביקש יעקב להיות
בטוח מחשש רביעה.
)בש רבי איצל'ה מוולוז'י!(

"וישמע את דברי בני לב! לאמר לקח
יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו
עשה את כל הכבוד הזה"
)לא ,א(

משל לבעל מלאכה שהסתיר מעיני פועלו
כמה מסודות מלאכתו ,מחשש שיתמחה
במקצועו ויטול פרנסתו .אול ברבות הימי
צלחה דרכו של הפועל ,הוא גילה את הסודות
והיה לאומ בעל ש .כיו שכ התאוננו בניו
של בעל הבית לאמר ,נטל זה הפועל את אשר
לאבינו" ,ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד
הזה".
כ אמרו בני לב ,לקח יעקב את הרמאות
מאבינו ,היא סוד מלאכתו ,וממנה עשה את
כל החיל הזה ,והעשיר).רבי איצלה מוולוז'י!(

"ע אשר תמצא את אלוהי לא יחיה...
ולא ידע יעקב כי רחל גנבת"
)לא ,לב(

יעקב סבר כי אחד מעבדיו גנב התרפי,
לפיכ פסק "ע אשר תמצא את אלוהי לא
יחיה" ,שכ הוא הדי שב נח נהרג א $על
הגזל .אחר סיי הכתוב "ולא ידע יעקב כי
רחל גנבת" & ודינה כישראל ,שאינו נהרג על
)בש רבי חיי מבריסק(
הגזל.

"ויחר ליעקב וירב בלב!...
מה פשעי ומה חטאתי"

)לא ,לו(

בשלושה דברי אד ניכר :בכוסו ,בכיסו בכעסו.
)מס' דר אר"(

אומרי גדולי המוסר:
בכעסו כיצד? צא ולמד מיעקב אבינו .שאילו
לב הארמי ,ג בשעת חדוה ואהבה ,ג
בשעה שהוא מדבר על שירי ותו $וכל
תשוקתו "לנשק לבני ולבנותי" ,ג אז יודע
הוא להוסי $דר אגב כי "יש לאל ידי לעשות
עמכ רע" ,זהו החרוז האחרו של שיר
השתפכותו הנפשית באהבה לצאצאיו...
ואילו יעקב ,ג כשניצת חרו&אפו ,ג
כשפר בריב ,לא השמיע איומי ולא קללות
וגידופי ,אלא" :מה פשעי ומה חטאתי"...
כזה טיבו של יעקב ,ככה הוא כועס...

"ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבני ויקחו
אבני ויעשו גל"
)לא ,מו(
"לאחיו" פירש רש"י ,היינו בניו ,שבאו אליו
כאחי לעת צרה.
מכא למדי אנו יסוד נכבד בחינו הבני
והתלמידי .לא די שיהיו האב והמורה
מורי ומודיעי כל הנצר לה לעשות ,רק
שיראו כיצד לשלב את חניכיה בעשיה
עצמה .והטע ,לבל ירגישו עצמ תמיד רק
בבחינת מקבלי השפעה גרידא ,אלא ג
כנוטלי חלק והשתתפות בביצוע הרעיונות
בפועל .זה הטע מדוע נקראי התלמידי
בני .על דר דרשת חז"ל "אל תקרי בני
אלא בוני" – שא $ה יש לה להיות בוני
ושותפי לעשיה עצמה.
)רב אליהו מאיר בלו(

הליכות והלכות
‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰
בשולח ערו יור"ד סימ רמו' כל איש
ישראל חייב בתלמוד תורה ,בי עני בי
עשיר ,בי של בגופו בי בעל יסורי ,בי
בחור בי זק גדול .אפילו עני המחזר על
הפתחי ,אפילו בעל אשה ובני ,חייב לקבוע
לו זמ לתלמוד תורה ביו ובלילה ,שנאמר:
והגית בו יומ ולילה )יהושע א ,ח( .ומי שאי
אפשר לו ללמוד ,מפני שאינו יודע כלל ללמוד
או מפני הטרדות שיש לו ,יספיק לאחרי
הלומדי .הגה :ותחשב לו כאילו לומד
בעצמו )טור(.
בשולח ערו אור"ח סימ קנ"ה לאחר שיצא
מבית הכנסת יל לבית המדרש ויקבע לו עת
ללמוד .וצרי שיהיה אותו העת קבוע שלא
יעבירנו א $א הוא סבור להרוויח הרבה.
והוסי $המשנה ברורה את דברי הגמרא
במסכת שבת ד $לא ,שמכניסי אד לדי
שואלי אותו הא קבעת עיתי לתורה
ואמרו חז"ל אמר ר' יהושע אמר ר' נחמ כל
מי שבא לבית הכנסת ושומע דברי תורה זוכה
לישב ב החכמי לעתיד לבוא שנאמר אוז
שומעת תוכחת חיי בקרב חכמי תלי
)דברי רבה פרשת כי תבוא( עד אימתי חייב
ללמוד ,עד יו מותו ,שנאמר :פ יסורו
מלבב כל ימי חיי )דברי ד ,ט( וכל זמ
שלא יעסוק בתורה ,הוא שוכח.
ואמרו חז"ל כל המבטל תורה מעושר סופו
לבטלה מעוני .וכל המקיי את התורה מעוני
סופה לקיימה מעושר.

נושא הלימוד
כתב המשנה ברורה חייב אד ללמוד בכל
יו תורה שבכתב שהוא תנ" ומשנה וגמרא
ופוסקי ובעלי בתי שאינ לומדי רק ג'

או ד' שעות ביו לא ילמדו בגמרא לחוד
דבזה אינו יוצא אלא צרי שילמוד דוקא ג
ספרי פוסקי כל אחד כפי השגתו )שו"ע יו"ד
וש" ש(:
והוסי $המשנה ברורה – כשלומד רק מעט
נכו שעיקר למודו יהיה בהלכות שידע אי
להתנהג למעשה וכנ"ל ואמרו חז"ל על
הפסוק אוהב ה' שערי ציו מכל משכנות
יעקב אוהב ה' שערי המצויני בהלכה יותר
מכל בתי כנסיות וכו' ,וג אמרו כל השונה
הלכות בכל יו מובטח לו שהוא ב עוה"ב
וא אינו מבי בהלכות ילמוד כל מה שיודע.

דר הלימוד
אי שואלי את הרב כשיכנס לבית המדרש
מיד ,עד שתתישב דעתו עליו .ואי התלמיד
שואל כשיכנס ,עד שיתיישב וינוח.
ואי שואלי שני כאחד .ואי שואלי את
הרב מעני אחר ,אלא מאותו עני שה
עוסקי בו ,כדי שלא יתבייש .ויש לרב
להטעות את התלמידי בשאלותיו ובמעשי
שעושה לפניה ,כדי לחדד וכדי שידע א
ה זוכרי מה שלומדי .ואי צרי לומר
שיש לו רשות לשאול אות בעני אחר שאי
עוסקי בו ,כדי לזרז.
ולא יהא התלמיד בוש מחבירו שלמד בפע
ראשונה או שניה והוא לא למד אפילו אחר
כמה פעמי ,שא נתבייש מדבר זה נמצא
נכנס ויוצא לבית המדרש והוא לא למד
כלו ,ועל כ אמרו :לא הבייש למד ולא
הקפד מלמד .במה דברי אמורי ,שלא
הבינו התלמידי הדבר מפני עומקו ,או מפני
דעת שהיא קצרה ,אבל א ניכר לרב שה
מתרשלי בדברי תורה ומתרפי .עליה,
ולפיכ לא הבינו ,חייב לכעוס עליה
ולהכלימ בדברי כדי לחדד ,ועל זה
אמרו :זרוק מרה בתלמידי .לפיכ אי
ראוי לרב לנהוג קלות ראש בפני התלמידי;
ולא לשחוק בפניה; ולא לאכול ולשתות
עמה ,כדי שתהא אימתו מוטלת עליה
וילמדו ממנו מהרה.

חשיבות לימוד התורה
ת"ת שקול כנגד כל המצוות .היה לפניו
עשיית מצוה ות"ת ,א אפשר למצוה
להעשות ע"י אחרי לא יפסיק תלמודו ,וא
לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו.
תחלת דינו של אד על ת"ת ,ואחר כ על
שאר מעשיו.
לעול יעסוק אד בתורה ,אפילו שלא
לשמה ,שמתו שלא לשמה בא לשמה.
ברית כרותה שכל הלומד בבית הכנסת לא
במהרה הוא משכח ,וכל היגע בתלמודו
בצנעה מחכי ,שנאמר :ואת צנועי חכמה
)משלי יא ,ב( וכל המשמיע קולו בשעת
תלמודו ,מתקיי בידו .אבל הקורא בלחש,
במהרה הוא שוכח.
כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ,או
שקרא ושנה ופירש להבלי העול והניח
תלמודו וזנחו ,הרי זה בכלל כי דבר ה' בזה
)במדבר טו ,לא( )ואסור לדבר בשיחת חולי!(.

שבת שלו
ולמוד מהנה!!!

מעשה חכמים
הכובסת נעלמה מן האופק
רבותינו עוררונו תמיד שלא להישאר חייבי
ולו אגורה אחת לא $אד בסה"ק נכתב
שהאד עלול להצטער על דבר זה ,לאחר 120
שנותיו .לכשיבוא  ...די של מעלה ,וימצא
שג לאחר שיכפר על עוונותיו ,יהיו שערי ג
עד נעולי בפניו ,רח"ל ,בשל חוב קט של
כמה אגורות שלא ניזהר להחזיר בחייו.
בהקשר זה סיפר לנו הרב אשר זאב לוריא,
מנהל ת"ת 'אהל תורה ברמת אלחנ ,סיפור
מופלא עד מאוד .אחד ממקורותיו של סיפור
זה היא הרבנית זלזניק ע"ה ,דודתו של הרב
לוריא ,ואשת חבר של הגאו הגדול רבי א"י
זלזניק שליט"א.
בבית בו התגוררו בשכונת 'כר' הירושלמית,
מספר הרב לוריא היו  3משפחות ,זלזניק,
בלאס והמשפחה שלנו .בירושלי של הימי
הה ,כאשר נערמה כביסה רבה בבית ,היו
מזמיני לפעמי עוזרת שתכבס את
הבגדי .את הבגדי היו מניחי בחו ,בתו
קערה ,והעוזרת היתה מבצעת את עבודתה
בשעריה של חצר הבית בדר כלל היו נשי
ערביות שביצעו את המלאכה ,אבל במקרה
שלנו היה מדובר בעוזרת יהודייה.
למשפחת בלאס היתה עוזרת יהודייה
קבועה .ויהי היו ,והכביסה נערמה בבית
באופ מיוחד ,והיו זקוקי במאוד לעוזרת.
א זו בוששה מבוא המתינה הגב' בלאס
מחו לביתה והמתינה והמתינה ,א
הכובסת הקבועה לא נראתה באופק.
לפתע עוברת במקו אשה לא&מוכרת,
ושואלת הא צריכי עוזרת למלאכת
הכביסה ..קפצה הגב' בלאס על המציאה
והשיבה בחיוב ,והאשה החלה לעבוד ,במר
רב .לאחר כמה שעות עבודה ,שאלה בעלת

הבית את הכובסת א היא רוצה לטעו
משהו ,אבל זו השיבה לה שהיא בצו .ולא
תוכל לאכול.

מגש ע מאכלי טעמי
העבודה נמשכה עד סו $היו ,ובצאת
הכוכבי ניכנסה הגב' בלאס לביתה כדי
להכי מגש ע מאכלי טעמי לעוזרת,
שצמה כל היו .היא יצאה והמגש על ידיה
והכובסת לא נראתה כבר בחצר הבית .בעלת
הבית ניבהלה מאוד ,כיוו שחששה
לבריאותה של האשה שלא אכלה כל היו,
ולבד מכ – היא ג לא שילמה לה על
עבודתה המסורה.
בני הבית נירתמו א $ה לחיפושי בכל
רחבי השכונה הירושלמית א לא מצאו את
האשה.
עצובה ונכאת&רוח עלתה ,בשעת לילה
מאוחרת ,הגב' בלאס על יצועה ,ונירדמה.
ויהי בחלומה ,והנה היא רואה את האשה
שסייעה לה בכיבוס הבגדי ...היא ניבהלה
מאוד בחלומה ,ושאלה את הכובסת מדוע
נעלמה ולא לקחה את התשלו המגיע לה.
השיבה לה הכובסת" :אני כבר לא בעול
הזה ...ניפטרתי מ העול לפני זמ&מה,
והייתי אחת משכנותיי ,ובשל מעשיי
הטובי ביקשו להכניסני לג עד א בבואי
לש מצאתי את הדלת נעולה ,בשל ...לימו
שלקחתי ממ פע ,ולא החזרתי.
כל תחנוניי אל שומר הפתח שיית לי
להיכנס ,לא עזרו ,עד שבאו כמה מליצי יושר
ואמרו בשל צדקותי יאפשרו לי לרדת לעוה"ז
רק כדי להשיב ל את התמורה ,ואת זאת

עשיתי באמצעות עבודת הכביסה שעשיתי
למענ ולא לקחתי עליה תשלו.
הרבנית זלזניק ע"ה שסיפרה את הסיפור,
אומר הרב לוריא ,הדגישה שלא היה מדובר
בחוב כספי אלא בלימו שלקחה הכובסת
משכנתה.
וכל מילה מיותרת )עלינו לשבח עמ' שע ,שעא(

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג! ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

