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  )ה, לב(         " ע� לב גרתי ואחר עד עתה"
  )י"רש". (ג מצות שמרתי"ותרי"

ומה נפקא מינה יש לעשיו א� יעקב שמר 
  ?א� לאו, ג מצוות"תרי
והיה כאשר "כיו� שאמר יצחק לעשיו , אלא

�שא� יעקב , "תריד ופרקת עולו מעל צואר
יעבור על התורה אזי הרשות נתונה לעשיו 

בל יאמר עשיו כי , ק עולו ולהאבידולפרו
בהיותו זמ� רב בבית לב� בודאי לא שמר 

לכ� אמר לו , ועתה יכול להאבידו', מצוות ה
ג מצוות שמרתי "ותרי, ע� לב� גרתי"יעקב 

  )רבי צבי הירש   (".ולא למדתי ממעשיו הרעי�

����  
  :ובדר� אחרת

, כיו� שביקש יעקב לעשות שלו� ע� עשיו
אני איש , אי קוד� למעשההקדי� להודיעו תנ
רצונ� לעשות שלו� עמי על , שומר מצוות אנכי

, לשיטת�, א� א� שלו� משמעו, ניחא, דעת זה
�  . אי� על מה לדבר, שנתערב עמ� וע� מחנ
         )  )רבי משה פיינשטיי

  

  )ש�("       ע� לב גרתי ואחר עד עתה"
  )י"רש. (לא נעשיתי שר וחשוב

  :לוני�שמואל מס' מפרש הרבי ר
אפילו ע� לב� שביקש לעקור את הכל כבר 

המשכתי לשמור על , ולא השפיע עלי, גרתי
ה "כי הייתי נכנע מאד להקב, ג מצוות"תרי

נזהרתי מלבוא לידי , "ולא נעשיתי שר וחשוב"
 –רוח כגר הזה # נשארתי תמיד שפל, התנשאות

וכל , עודני מלא הכנעה, ולכ� ג� ממ� לא אפחד
אחרא #ה אי� הסטרא"הנכנע באמת להקב

  .שולטת בו
  
  )ח, לב  (                  "ויירא יעקב מאד ויצר"

ירא היה שיועיל לעשו זכות שכבד אב וא� 
אי נמי שיועיל , והוא לא קיי� כבר עשרי� שנה

בעלי  .דעת זקני�(לו זכות אר% ישראל 
  ).התוספות

מדידה כמותית של כוחות יריבי� כמודד 
על השני אינה לאפשרות נצחו� של אחד 

אצל אבות האומה . מקובלת כלל ביהדות
, המדידה היא בזכויות או בחובות רוחניי�

כוחות אלו שמתחת לפני השטח ה� יקבעו את 
וכמוב� עניני� של זכויות . גורל המלחמה

וחובות רוחניי� של האד� עצמו תלויי� בו 
  .ובידו לשנות� לטובה

ה חושש "ג� במקרה שלפנינו אי� יעקב אע
וסר איזו� שבי� ארבע מאות איש שנתלוו מח

  , לבי� המשפחה היהודית שזכה לגדל, לעשיו
  

  
  
  
  
  
  
  

השאלה הנצבת לפניו הא� זכויות אלו של 
י לא יכריעו את "א וישיבת א"כיבוד או, עשו

הכ& לטובתו ועל זה מועילה תפילה להנצל על 
  .א& זכויות אלו

����  
י בפירושו שיעקב מעיד על עצמו "דברי רש

אינ� מתיישבי� ע� , ג מצוות"יששמר תר
א "הפירוש שיעקב חשש מפני זכות כיבוד או

הרי שחסרות , וישיבת אר% ישראל שלא קיי�
  .ג"לו מצוות מתו� התרי

ל שלגבי עצמו כיו� שהיה אנוס מפחד עשו "וי
מעלה עליו , ולא עלה בידו לקיי� מצוות אלו

ויכול לומר על עצמו , הכתוב כאילו עשא�
אבל ביחס למדידת , שמרתיג מצוות "ותרי

עצמו כלפי עשו שקיי� בפועל את המצוה על 
זה ודאי רבה זכות המקיי� בפועל מזכות 

  )מאמר מרדכי (           .                     .ע"האנוס וצ

  
  " ויירא יעקב מאד ויצר לו ויח� את הע�"

  )ח, לב(                     
  ?"לוויצר "מדוע ? על מה היה יעקב ירא מאד

" ויח% את הע�"על כי : פירשו גדולי החסידות
,  על שהשתררה חציצה והתפלגות בקרב עמו–

ידע יעקב כי כל עוד מלוכדי� בני . ולא מאונס
, אי� יד עשו שולטת בה�, ישראל כול� יחדיו

ואילו משנחלקו למחנות יש מקו� לחשוש 
  ...מפניו

  
  )ח, לב(        "       וירא יעקב מאד ויצר לו"
"�, כתיב והנה אנכי עמ� ושמרתי� בכל אשר תל

" אמר שמא יגרו� החטא, וכתיב וירא יעקב מאוד
  )א, ברכות ד(

) בפתיחת המשנה(� "והרמב, הקשו המפרשי�
ל כי מעול� לא יצאה "הלא אמרו חז: בראש�

שבת (ה וחזר בו לרעה "מדה טובה מפי הקב
יעקב שלא תקויי�  מדוע אפוא חשש, )נה

  ?ההבטחה
,  אליעזר גורדו� מטלז שמע על כ� ליישבר"הג

משל למה : הגאו� רבי ישראל מסלנט, מפי רבו
לאד� השוכר פועל לעשות לו , הדבר דומה

ששורת הדי� היא , מלאכה והלה לא עשאה
  .שפטור בעל הבית מלשל�

וא� הפועל הוא עני ובעל הבית מרח� עליו 
אי� זה בכלל תשלו� שכר אלא , ומשל� לו
ה א� מבטיח דבר לאד� " הקבכ�. מתת נדבה

ה אינו חוזר "הקב, ואחר כ� הוא אינו ראוי לו
בתורת , רק משל� לו שכרו, בו מהבטחתו

  .הג� שכבר אינו מגיע לו, צדקה
והלה לא , לא כ� א� שכר אד� שומר לממונו

  א� שפשע בשמירתו אלא שהוא עצמו שבר 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

הרי אז  חייב הוא לשל� , והזיק לממו� בעליו
וודאי שבעל הבית פטור מלפרוע , יתלבעל הב
וא� ג� כא� מבקש בעל הבית לנהוג . לו שכרו

אזי במקרה כזה די א� , לפני� משורת הדי�
  .כדי שיצא הוא נשכר, יוותר לשומר על חובו

היינו , "שמא יגרו� החטא"יעקב אבינו חשש 
, שמא עבר על מצות לא תעשה ופשע בידיי�

 שנתקיימה כ� אפשר#א�, בפועל' חייב לשל�'ו
כבר ההבטחה בעצ� הויתור על תשלו� 

  .ושוב אינו מוג� מפני עשיו, העונש
  )אזני� לתורה) (בש� רבי ישראל מסלנט(

  
  )יא, לב(                  "קטונתי"

  :אלימל� מדינוב#פירש רבי צבי
כל אימת שמבחי� , כ� דרכו של צדיק אמת

וכי משפיעי� לו , אי� חוט של חסד נמש� עליו
: מיד הוא מיצר ודואג, י� רוב טובהמ� השמ

לשונאיו אל פניו "ה "אולי משל� הקב
ותיכ& ? ואומר להטרידני מעולמו" להאבידו

! עול�#של# הצדיק פותח פיו ומתחנ� רבונו
וכי מה מצוות , "קטונתי מכל החסדי�"

  ...'מה עושה לי ה, ומעשי� טובי� עשיתי
  
  "הצילני נא מיד אחי מיד עשו"

  )יב, לב(
בי יעקב יוס& מפולנאה בעל מבאר ר

  ":תולדות"ה
כלפי ישראל השרויי� בגלות בקרב בני עשו 

הפחד מפני עשו הוא  רק כל . הדברי� אמורי�
ואילו ברגע שנחדול , "אחי"עוד שעשו הוא 

כי כ� . לחיות באחוה עמה� לא נירא מה�
פע� הביאו ברזל של קרדו� : מסופר במדרש

,  הכורתשבא עליה�, ליער ונרעדו כל העצי�
א� אי� בתוכו אחיכ� : נענה לה� חכ� אחד

אל ,  אינו יכול לכ�, הע% להיות יד לקרדו�
  "...יד"תתנו לו 

אומות העול� שישראל שוטמי� אות� 
אינ� מתרפסי� לפניה� , ומתרחקי� מה�

לא , כמוה� כגרז� בלי ידות, ומחקי� אות�
  ...יוצלח לכלו�

����  
שו כי לעתיד לבוא יתעט& ע, במדרש מסופר

ה ימשכהו "והקב, בציצית ויישב בי� הצדיקי�
  .ויוציאו מש�

אפרי� #אומר רבי משה, ובעוונותינו שרבו
כבר הראנו דוגמא , ט"מסדילקוב נכד הבעש

וכל אחד , שנתרבה השקר בעול�. ז"מזה בעוה
רוצה להתעט& באיצטלה לא לו ולהיראות 

ואי� מי שיוציאנו ממסיבת , כצדיק
  ...הצדיקי�

  



  )יד, לב(     "   בידו מנחה לעשומ הבא "
  :אמר השר& רבי מנדלי מקוצק

בלי , אד� שעושה מצוה כפי שמזדמ� לידו
 –בחפזו� ובפזיזות , ישוב הדעת ובלא כוונה

  .חיזוק לסטרא אחרא" מנחה לעשו"הרי זו 
  
ואמרת לעבד� ליעקב מנחה היא "

  )יט, לב(  "               שלוחה לאדוני לעשו
מעבד� "דהיה צרי� לומר ולכאורה קשה 

שהרי יעקב הוא " יעקב מנחה היא שלוחה
י מה "ואפשר לומר עפ) י"ועיי� רש(? השולח
ל לעני� קדושי� שא� נתנה האשה "דקיימ

 יכולה להתקדש בה –מתנה לאד� חשוב 
הביא הנאה שהאד� החשוב קיבל מתנתה 

וזהו שאמר יעקב , ונחשב כאילו הוא נת� לה
עקב מנחה היא לעבד� לי'שיאמר לעשו 

 כלומר שא� יקבל את המנחה  –' שלוחה
יהא הדבר יקר וחשוב בעיני יעקב כאילו 

  .. הוא זה שקבל את המנחה מאת עשו
  )ע"אפריו להקיצוש(          
  
  "  והיה המחנה הנשאר לפליטה"

שעה שנתכנסו , ואילו בשנות המלחמה גופא
עמד , יהודי ירושלי� ליו� תפילה וזעקה

ד ירושלי� "וב� בנגיס אבר זליג רא"הג
והיה המחנה : "ואמר, לעורר את הקהל
הנשאר "ולא , נאמר" הנשאר לפליטה

באשר לא א� לגורל המחנה ". פליטה
. כי ג� למחנה הנפגע, הנשאר דאג יעקב

�כי המחנה הנשאר הוא יהיה , להודיע
  . ולעזרה למחנה הנפגע' לפליטה'

בעובדה שיהודי , רואי� אנו' חסדי ה
נותרו למע� הגשת העזרה אמריקה 
ואילו אנו נשארנו להיות לפליטה , החומרית

להתפלל , עבור� בעניני� הרוחניי�
  . לשלומ� ולהצלת�

  )רבי זליג ראוב בנגיס(
  
  
וירא כי לא יכול ... ויאבק איש עמו"
  )כו!כה, לב(         "       לו

  )מדרש. (מלמד שהעלו אבק עד כסא הכבוד
  :'ו� מברנובי%נבוני� הסביר רבי של#בשיח

יש בני אד� שאינ� נכשלי� במעשי� רעי� 
: אבל אבק מעשיה� לא טוב הוא, בפועל
, הרע#אבק לשו�, רבית#אבק, גזל#אבק
אבק , העצבו�": חרדי�"ובספר (כעס #אבק

  ).הכעס הוא
אפילו אבק מעשיו נהפ� . לא כ� יעקב אבינו

  ...להיות מרכבה להשראת השכינה
� שהוא מעלה ,כיו� שראה שרו של עשו כ

#מעשיו עד לדרגה של כסא# אפילו את אבק
  "...כי לא יכול לו"מיד נוכח לדעת , הכבוד

  
  
  )כה, לב("                   ויותר יעקב לבדו"
מכא לצדיקי� . שנשתייר על פכי� קטני�"

, וכל כ� למה. שחביב עליה ממונ� יותר מגופ�
  )חולי צא". (לפי שאי פושטי ידיה בגזל

 בקיימו כל ענייני התורה בתכלית יעקב
לא נשא לבו אל הכס& כמטרה , השלימות

א� כ� כל . רק אל הרוחניות בלבד, חלילה
, מה שטרח וסיכ� עצמו על פכי� קטני�

  ".לפי שאי� פושטי� ידיה� בגזל"היינו 
שא& בהיותו עשיר גדול , פירוש הדבר

כיו� שביקש להתרחק מ� הגזל , באותו רגע
ש עתה שמא יזדקק לפכי� חש, יותר ויותר

ואו אז עלול הוא להיכשל , קטני� בעתיד
  .בגזל

 �היא הנותנת שאנו מוצאי� אותו מאיד
כמו . מפזר ממו� רב על דבר אחד, גיסא

שבשעה שהתווכח יעקב ע� , ל"שאמרו חז
נטל כל , עשיו על חלקו במערת המכפלה

, הכס& והזהב שעשה בבית לב� ונתנו לעשיו
כאשר ביקש ,  על כ�כי. תמורת חלקו בה

משו� שראה , לסלק את עשיו מ� המערה
לבל יירש רשע זה חלקו בי� , בכ� עני� גדול
כדאי היה לו לבזבז על זה כל , צדיקי העול�

במקרה של הפכי� , הג� שהוא עצמו. ממונו
, היה מוכ� להסתכ� ולהיוותר לבדו, קטני�

  .  א� בעבור פרוטות מעטות
  )לררבי אהר קוט(            

  
  "ויאמר שלחני כי עלה השחר"

  )כז, לב(
ומיו� שנבראתי לא הגיע , אמר לו מלא� אני"

  )ב, חולי צא". (זמני לומר שירה עד עכשיו
אי� הכוונה שבמקרה עכשיו הגיע זמנו לומר 

, אלא מתי מלא� אומר שירה. שירה
מלא� זה היה . כשעושה שליחותו בעול�

. עהוא השט� הוא היצר הר, שרו של עשיו
לא שיעשה אד� , ומה מטרתו של היצר הרע

אלא אדרבא שיתגבר וינצח , את העבירה
  .ויזכה על ידי זה לעול� הבא, את יצרו

מיו� שנבראתי , זהו שאמר המלא� ליעקב
כיו� . לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו

, שרק עכשיו על ידי זה שגברת עלי וניצחתני
 לפיכ�. זכיתי לממש את תכליתי בבריאה

  .הגיע זמני לומר שירה
  )בש� רבי חיי� מבריסק (

  
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� "

כי שרית ע� אלקי� וע� , ישראל
  )כט, לב("                           אנשי� ותוכל

מעשה בהגאו� מבריסק שבזמ� שהותו 
, בראשית מלחמת העול� השניה, בוילנא

, אירע שחיילי� רוסיי� החרימו את דירתו
כמנהג� אז להחרי� דירותיה� של יהודי 

שראה כי , ז"הגרי. העיר עבור קציניה�
אשר , הדבר הדאיג מאד את בני משפחתו

החשש לגורל� במצב חרו� זה רק הוגבר 
�  :פתח אז ואמר, עקב כ

 – פרשת השבוע של אותו יו� –בפרשתנו 
כי שרית ע� "שאמר המלא� ליעקב , מובא

י "פירש רשו, "אלקי� וע� אנשי� ותוכל
והתמיהה ". עשיו ולב�, ע� אנשי�"

הלא עדיי� טר� נפגש ע� , המתבקשת היא
על הצלחה " ותוכל"וכיצד אמר , עשיו

  ?שעדיי� לא התממשה
ל שהיה שרו של "מלא� זה אמרו חז, אלא
העלו אבק "ש' ויאבק עמו'ואמרו עוד , עשיו

שהמאבק האמיתי , והיינו". עד כסא הכבוד
כי א� בשמי� , תחתלא התרחש על האר% מ

וכיו� שנצחו יעקב לשרו של עשיו . ממעל
, ממילא נוצח כבר עשיו כא� באר%, בשמי�

  .א& שעדיי� טר� נפגשו בו
העיקר מה , ז את דבריו"סיכ� הגרי, א& אנו

שמוטל עלינו הוא לראות שהמלחמה אשר 
וא� ש� היא תוכרע , בשמי� תצליח

  . שוב אי� לנו סיבה לדאוג, לטובה
  )ז מבריסק"ריבש� הג(

  
    

  )לב, לב("                 והוא צולע על ירכו"
: ר שמעו� שקופ בפני תלמידיו"אמר פע� הג

ג� מי שסבור בעצמו כי הינו מחוס� די 
הצור� מפני השפעת� השלילית של ספרי 

 –ולא ינזק בקריאת� , חכמות חיצוניות

אפילו , ולא זו א& זו. סופו לצאת נפסד
ויות הזרות ולהתווכח לקו� ולהלח� בתרב

 אינו דבר בריא –ע� ההשקפות הקלוקלות 
מאבקו של יעקב אבינו , והראיה. כלל וכלל

הלא הכתוב מעיד בו ". שרו של עשיו"ע� 
 המלא� –וכיו� שניצח , "ותוכל"מפורש 

והוא צולע ", ומכל מקו�". בכה ויתחנ� לו"
  .ג� הוא נותר פגוע מ� המלחמה, "על ירכו

מפני מה אסרה תורה , בי�לפי זה נית� לה
למע� . את גיד הנשה רק בעקבות מקרה זה

ונלמד כי , נזכור עובדה זו שיעקב  נפגע
בשו� מקרה אי� התמודדות מסוג כזה 

כי כשבני יעקב מתאבקי� . מביאה תועלת
א& , ע� שריה� של בני עשיו וע� השכלת�

צולעי� 'ע� יעלה לה� הנצחו� נשארי� ה� 
�  )מפי רבי שמעו שקופ(               .     'על יר

  
  
יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני "

  )יד, לג(             "אתנהלה לאיטי
פרשת וישלח נדרשה בידי גדולי , כידוע

ישראל להלכה ולמעשה בכל עני� שבי� בני 
' ל על ר"כ� מספרי� חז. ישראל לבני עשיו

שכשהיה בא לרומא על עסקי ציבור , ינאי
ולא היה לוקח עמו , זוהיה מביט בפרשה 

� אומר "הרמב). יח, ר עח"ב(נכרי ללוותו 
ויש בה עוד רמז לדורות כי "בראש הפרשה 

כל אשר אירע לאבינו ע� עשיו אחיו יארע 
וממקרא זה שלנו ". לנו תמיד ע� בני עשיו
עצה , בשעת מעשה' למד הגאו� מפוניבז

  .טובה אי� להתנהג ע� גוי בשעת צרה
יורק למע� #� בניוהיה זה בעת שעשה פע

וברכבת התחתית ש� התנכלו לו , הישיבה
עוד הוא חוכ� . מספר צעירי� בני בליעל

עלה רעיו� , בדעתו אי� להינצל מאימת�
הוא הוציא פתק מכיסו ופנה אליה� . במוחו

. לעזרה במציאת כתובת שהיתה רשומה בו
הללו נענו מיד לרעיו� והציעו לו שירד 

וה� כבר יובילוהו , עמה� בתחנה הקרובה
משנפתחו דלתות הרכבת כיבד . אל המקו�

ובינתיי� הוא , אות� הרב לרדת ראשוני�
עד , עצמו התעכב קמעה בהכנות לירידה

 �כ� נסגרו הדלתות האוטומטיות שבתו
  .והוא ניצל, שוב על פניו

ר אבא "כ� כשסיפר זאת לקרובו הג# אחר
גילה לו הרב כי עצה זאת למד , גרוסברד

מצינו שעשיו הציע ליעקב את . מיעקב אבינו
 �נסעה ונלכה  "–חברתו ובקשו ללוותו בדר

�ויעקב מה .  הוא אמר לו–" ואלכה לנגד
רק מכבד , על הס&הוא אינו דוחהו , השיבו

, "יעבור נא אדוני לפני עבדו"אותו ראשונה 
ואני אתנהלה לאיטי  "–ואילו הוא עצמו 

  )'בש� הרב מפוניבז(             "!לרגל המלאכה

  
  
  )נג, לב("               ואת אחד עשר ילדיו"
נתנה בתיבה ונעל בפניה ? ודינה היכ� היתה"

ה שלא ית� בה עשו ולכ� נענש יעקב שמנע
הנה ). י"רש" (מאחיו שמא תחזירנו למוטב

פ שעשו כבר היה אז ב� מאה שנה "אע
 בכל –ומעלה מזה ושקוע ורגיל ברשעתו 

זאת נענש יעקב שמנע את דינה ממנו ושמא 
שעד , היתה יכולה להחזירו למוטב ומכא�

כדי כ� יש תקוה לאד� שג� במצב כזה 
  )י לווינשטיי"הגר(     .יכול לחזור בתשובה

 



" ויש� את השפחות ואת ילדיה
  )ב, לג(                "         ראשונה

  .מעשה אבות סימ� לבני�
. מרמזת פרשה זו על זמ� הגאולה העתידה

שבתקופת עקבתא דמשיחא יהיו מנהיגי 
השפחות 'בבחינת , ישראל מתו� הערב רב

המו� בית ישראל ינהרו . 'וילדיה� ראשונה
אשר ' ילדיהלאה ו'בהיות� בחינת , אחריה�

ואילו בדיוטא התחתונה , במדריגה השניה
רחל 'אשר כ, יהיו התלמידי חכמי� שבדור

יהיו ה� שפלי� ונבזי� יותר ' ויוס& אחרוני�
  . אחרוני� בחשיבות�, מכל
  )א וסרמ"עקבתא דמשיחא לר–א "בש� הגר(

  
"  כי נבלה בישראל לשכב את בת יעקב"

  )ז, לד(                  
מה תביעה על שכ� ב� " יבית הלו"שואל 

וכי יש לו , חמור בכ� שעשה כ� לבת יעקב
הבנה כלשהי בפג� שהטיל בקדושת בית 

  !יעקב
 –ב "ק ד& ס"י הגמרא בב"והוא משיב עפ

אד� אשר הפקיד דינר זהב ביד אשה א� לא 
ואמר לה , גילה לה שהפקדו� יקר מאוד

א� היא פשעה . להזהר בו כי של כס& הוא
כי , של� מחיר של כס&ולא שמרה כראוי ת

לא ידעה שפקדו� של זהב בידה ואי אפשר 
א� א� , לתבוע אותה יותר ממה שנאמר לה

היא הזיקה לפקדו� והפסידתו בידי� תשל� 
כי ג� א� סברה שהוא של כס& אי� לה , זהב

רשות להזיקו ולהפסידו ולכ� תשל� מחיר 
  .מלא של זהב

א� מעשה נבלה כזה , טוע� בית הלוי, א& כא�
ותר בבת ממשפחה פשוטה א� כ� אי� טענה מ

על שכ� ב� חמור שלא הכיר ולא הבי� 
א� כיו� שמעשהו הוא , במעלת יעקב אבינו

, "זהב"א� כ� הוא נתבע על על , נבלה לכל בת
תובעי� אותו על פגיעה בבתו של יעקב אבינו 

 )בית הלוי(         .  לפי גודל קדושתו של יעקב

   את הפקודהעד היו� לא ידוע מי נת

  )ה, לה(      "  ולא רדפו אחרי בני יעקב"
י "אחד מבכירי הרופאי� סיפר להגר

זילברשטיי� מעשה מופלא ממלחמת יו� 
קבוצת הטנקי� שבה שהה הרופא . הכיפורי�

היתה מכותרת על ידי גדודי� מצריי� שחצו 
את תעלת סוא% ולא איפשרו לרכבי� 

ה לפי כל כללי המלחמ. היהודיי� כל תזוזה
המקובלי� בצבאות העול� מוגדר מצב זה 

  .חסר כל סיכוי של הצלחה, כמצב ביש
השמש שקעה והלילה שירד על מדבר סיני 
שלח קרניי� מאיימות עוד יותר על מפקדי 
. הטנקי� שהיו אובדי עצות ושיוועו לעזרה

נשמעה , כשהחשיכה היתה כבר מוחלטת
להדליק את : "לפתע פקודה במכשירי הקשר

  ".לפתוח בנסיגההאורות ו
מפקדי הטנקי� הביטו זה על זה כאינ� 

כיצד יתכ� שיצוו ; מאמיני� למשמע אוזנ�
הלא כל חייל , עלינו להדליק את האורות

זוטר יודע כשאתה מדליק את האור 
אי� ל� חשיפה גדולה מזו לעיני , בחשיכה

האויב ולא תידרשנה יותר מדקה או שתיי� 
  ?כדי לחסל את כל הגדוד

לאחר . ר למחשבות לא היהזמ� מיות
נכנסו , שהפקודה הושמעה בפע� השניה

הדליקו את האורות , הצוותות לטנקי�
למרבה התמהו� עברה . ופתתו בנסיגה
כאשר הכל מתפלאי� כיצד , הנסיגה בשלו�

ייתכ� שהמצרי� שהיו מסביב וכיתרו את 
  .הטנקי� לא ירו עליה� ולו פגז אחד

  .פלאי�# ויהי לפלא
שתתפי� בשיעוריו של אחד הרופאי� המ

שהיה נוכח באותו אירוע , הרב מרא דאתרא
סיפר שהפלא הגדול ביותר היה שעד , מדהי�

היו� הזה לא נודע מי נת� את הפקודה הכל 
" להדליק את האורות ולנסוע"כ� מוזרה 

כאשר כל הכללי� , בעיצומו של הלילה
 �  ההגיוניי� אמורי� לפעול ההיפ

פו אחרי בני ולא רד'שהתופעה של , כניראה
  .חוזרת ונישנית ג� בדורנו' יעקב

  )קנז' טוב� יביעו עמ(                  
 
  

  מדרשי חכמים
  
  )ה, לב   (   "כה תאמרו לאדני לעשו"

אותה שעה שקרא יעקב לעשיו : שנו רבותינו
אתה : אמר לו הקדוש ברו� הוא, "אדוני"

שמונה " אדוני"השפלת עצמ� וקראת לעשיו 
עמיד מבניו שמונה מלכי�  אני א#פעמי� 

 �, )לפני שימלכו מלכי� בישראל(קוד� לבני
ואלה המלכי� אשר מלכו באר% : "שנאמר
  ).לא, לו" (לפני מל� מל� לבני ישראל, אדו�
  
  
  )ח, לב (..." ויח� את הע� אשר אתו"

לימדת� התורה דר� אר% : אמר רבי חייא
שלא יהא אד� נות� את ). התנהגות נאותה(

? ממי אתה למד. ווית אחתכל ממונו בז
.. ויח% את הע� אשר אתו: "שנאמר, מיעקב

א� יבוא עשיו אל : ויאמר; לשני מחנות
והיה המחנה הנשאר , המחנה האחת והיכהו

  ).ט#ח, לב" (לפליטה
  
  
כאשר עבר את , ויזרח לו השמש"

  )לב, לב (           " פנואל
והלא לכל העול� , וכי השמש לו בלבד זרחה

שמש שבאה : מר רבי יצחקא? כולו זרחה
כשיצא , ששקעה בגללו קוד� הזמ�(בעבורו 

זרחה , )יא,  כח#מבאר שבע ובא לבית אל 
  ).קוד� הזמ�(בעבורו 

זרחה לו ": ויזרח לו השמש"דבר אחר 
אבל לאחרי� , )מ� הצליעה על ירכו(לרפאותו 

  .לאורה
היתה השמש מרפאה באבינו : אמר רב הונא

; יו ואלופיובעש) ושורפת(יעקב ומלהטת 
שיהיה , )ליעקב(והבטיחו הקדוש ברו� הוא 

: לישראל). באחרית הימי�(כ� לעתיד לבוא 
שמש צדקה ומרפא , יראי שמי, וזרחה לכ�"

כי הנה : "ולאומות; )כ, מלאכי ג" (בכנפיה
  ).יט, ש�" (היו� בא בוער כתנור

  
  
  )ז, לג ("ואחר נגש יוס$ ורחל וישתחוו"

& את אימו ועמד דחק יוס, כוו� שקרב עשיו
) תפחד מעשיו(שמא תתיירא : אמר. לפניה

שהיתה מעוברת , )את פרי בטנה(ותפיל 
  .בבנימי�

אתה דחית : אמר לו הקדוש ברו� הוא ליוס&
אי� זרעו של ,  חיי�#את אימ� מפני עשיו 
�והיה בית : "שנאמר, עשיו נופל אלא ביד

.. יעקב אש ובית יוס& להבה ובית עשיו לקש
  )יח, עובדיה א" (ריד לבית עשיוולא יהיה ש

  

  הליכות והלכות
        

        מקצת דיני מלב�מקצת דיני מלב�מקצת דיני מלב�מקצת דיני מלב�
לכ� אי� לכבס בגד . מלב� פירושו מכבס

, כיבוס אי� הכוונה דוקא ע� סבו�. בשבת
לפיכ� אי� לתת אפילו . אלא אפילו במי�

וג� א� לא יתנקה , מעט מי� על כת� בשבת
כמו כ� אי� לתת מלח או טלק . הבגד לגמרי

  . בכדי שיספוג את השמ�על כת� שומני
בגד העשוי מפלסטיק או מנילו� ואינו תפור 

כגו� מפת שולח� או מעיל גש� , ע� חוטי�
מותר לשוטפו במי� בשבת א� , וכדומה

להזהר מאיסור . (נזקקי� לשימושו בשבת
  )סחיטה

 רק על מנת נקוי כת� מעל בגד בלא מי�
, כגו� דייסה או סלט שנדבקו בבגד, להסירו

א� לאחר שיוסר הלכלו� : מ�דינ� כדלק
מותר להסירו , עדיי� ישאר הכת� על הבגד

י גב " של הבגד או עהפנימיי שפשו& בצידו "ע
י " אבל לא עמטלית יבשהי "הסכי� או ע

כל זאת בתנאי שישאר כת� . מטלית רטובה
וא� ידוע שלא ישאר כת� על הבגד . על הבגד

ל ואפילו על מנת להסיר את "אסור לעשות כנ
ו� בלבד כיו� שבכ� תיק� וניקה את הלכל

א� התלכל� . הבגד לגמרי וזה בכלל איסור
אסור , בבו% והתייבש אפילו ישאר כת�

מכיו� שבבו% יבש חל , להוציא את הבו%
שפירושו שמפורר את הבו% " איסור טוח�"

  .וזו מלאכה האסורה בשבת, היבש
 א� זה בגד שמקפיד שיהיה #  ניעור מאבק.1

אול� לפי דעת . רגיל אסוראזי ניעור , נקי
י "כגו� ע, הספרדי� מותר לנערו בשינוי

ל " ג� הנא"כהרמולנוהגי� . שרוולו וכדומה
לכ� העירו הפוסקי� להזהר . בכלל איסור

שלא להניח כובע או מעיל במקו� שעלול 
  .להתלכל� מאבק

א� השלג עדי� טרי : ניעור מגש� או משלג. 2
אבל . חמותר לנערו בקלות ולא בכ, ולא נמס

אסור לנערו מגש� אפילו בקלות וכ� אי� 
לתלות מעיל רטוב מגש� בצורה הנכרת 

  .רק יתלהו על הקולב כרגיל, לייבוש
הסרת נוצות או חוטי� המונחי� על הבגד . 3

מכיו� שזה אינו נספג ואינו מחובר , מותרת
  ).להזהר מאיסור טלטול מוקצה. (לבגד

כאשר יורד שלג ביו� שבת מקצת הדיני� 
  :שיש לדעת

לעיל כתבנו שמותר לנער בקלות את השלג 
מ ישנ� דוגמאות אחרות לדיני שלג "ומ

  .בשבת
אי� איסור ללכת בשלג א& שמצטבר שלג . א

 4הוצאה ) טלטול(על כובעו ומעילו ואי� חשש 
  .אמות לרשות הרבי�

השלג עצמו אינו מוקצה בשבת א& שירד . ב
  מ יש איסור לעשות כדורי שלג "מ. בשבת

לזורק� כיו� שיש שכתבו שיש בכ� חשש בני� ו
  .ולכ� ג� אסור לבנות בובת שלג בשבת

במקו� שיש  (פיזור מלח על שלג בשבת. ג
עירוב ויכול להוציאו לחו% או בחצרו 

  ).'הפרטית שמוקפת גדר וכו
במקו� שיש חשש להחלקה או לנזק מותר 

אבל א� אי� חשש . לפזר מלח על השלג בשבת
�כ "ע סימ� ש"עיי� שו (.זה יש להמנע מכ

  ).ב ש�"ד ובמ"סעי& י
אי� להמיס את השלג בידיו משו� גזירת . ד

אבל מותר ללכת על שלג א& שזה , חכמי�
  .גור� להמסת השלג שהרי אינו מתכוו�



 
 

 

  מעשה חכמים
  

מחנה 'מי היה העני שישב ליד ה
  ?בעת הדרשה' חיים

' בני אד� שלא זכו להיות מבאי בית ה
באי� מדי פע� אל , רהולטעו� טעמה של תו
כיצד תתפרנסו א� לא "לומדי התורה בטענה 

תשקיעו מעט מזמנכ� ללימוד מקצוע 
הרי אי אפשר להתפרנס רק מלימוד . כלשהו
כדאי לשמוע את הסיפור הבא כדי ". תורה

להבי� את הטעות הגדולה שבדבריה� ולידע 
  .מה להשיב לאות� אנשי�

י� רבי חי, ל"זצ" מחנה חיי�"הגאו� בעל ה
מגאוניה המפורסמי� של , זוסמ�#סופר

היה רגיל לקרב יהודי� , יהדות הונגריה
ולהכניס� ' אומללי� שפגעה בה� יד ה

בעת דרשה שנשא לפני אלפי , פע�. לביתו
האיר את פניו באופ� מיוחד לאחד , יהודי�

שהיה ניראה , העניי� שהיו בבית הכנסת
והושיבו לצידו בעת , באמת כעני ואביו�

  .הדרשה
הדבר היה לפלא בעיני הקהל הרב שהצטופ& 
, בבית הכנסת כי למרות שהיה הגאו� מורגל

מעול� לא הושיב עניי� , בכגו� דא, כאמור
ניגשו , לאחר שסיי�. ליד כסאו בעת הדרשה

, חשובי הקהל לשאול על מהותו של עני זה
  ?ועל מה ולמה זכה למידה מרובה של כבוד

דברי� " מחנה החיי�"סיפר לה� ה
  :הויית�כ

בבודפסט היה רופא יהודי מפורס� שרבי� 
, מתושבי העיר ניזקקו לשירותיו ולטיפוליו

הגיע רופא זה , ל"סיפר הגאו� זצ, יו� אחד
, לאבי ואימי ושאל אות� מה ייצא מילדיה�

ואי� , הרי כול� לומדי� תורה יומ� ולילה
  ...יוכלו לפרנס את משפחותיה�

ת� ושננ"ההורי� השיבו שבתורה נאמר 
�  וכש� , "וקשרת� לאות על יד�"וג� " לבני

  

  
  
  
  
  
  

, "קשרת�"שא& אחד לא ישאל מה ייצא מה
כי ידוע הוא שזו היא מצווה שיש לעשותה ג� 

כ� ג� במצוות , בלי שתצא מכ� הנאה גשמית
  ".ושננת�"

וזאת למודעי שכל ארבעת ילדיה של אותה 
אמא היו אבות בתי די� ומרביצי תורה 

היה הגדול " יי�המחנה ח"כש, מפורסמי�
  .מכול� ולדרשותיו הגיע אלפי�

את� יודעי� מי הוא העני שהושבתי לצידי 
הוא ". מחנה חיי�" אמר ה–? בעת הדרשה

בנו של אותו רופא שהגיע להורי ע� השאלה 
ה הוכיח לו שחור על גבי לב� "הקב, ל"הנ

ומזונותיו של מי שלומד , שהצדיק אינו נעזב
תו רופא ודווקא או, תורה מובטחי� לו

שכלאורה התפרנס בשופי והיה באפשרותו 
הנה צאצאיו , להעביר ירושה גדולה לבניו

  .עניי� מרודי� ומבקשי� לח� על הפתחי�
הרב מרא דאתרא הוסי& שהסיבה שהגאו� 

הרופא לצידו היתה מפני #ל הושיב את ב�"זצ
שעכשיו הב� העני גור� לקידוש ש� שמי� 
בעצ� העובדה שאנשי� רואי� אותו 

ומה היו , ניזכרי� מי הוא ומי היה אביוו
  .ל"ועל ידי כ� לומדי� את הלקח הנ, דבריו

  )רמז, רמו' טוב� יביעו עמ( 
  

  

  מדרשי חכמים
  
דברי� (, "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו"
' ר, "אי� כאל ישורו� רוכב שמי� בעזר�) "לג

סימו� אמר אי� ' יהודה בר' ברכיה בש� ר
אי� והמשובחי� כאל ומי כאל ישורו� הנ

  ה עתיד "אתה מוצא כל מה שהקב, שבכ�
  

  
  
  
  
  
  

י "הקדי� ועשה ע, לעשות לעתיד לבוא
ה מחיה המתי� "הקב, הצדיקי� בעול� הזה

ה עוצר "הקדוש ב, ואליהו מחיה את המתי�
ה מבר� "הקב, גשמי� ואליהו עוצר גשמי�

ה "הקב, את המועט ואליהו מבר� את המועט
, מתי�מחיה את המתי� ואלישע מחיה את ה

ה פוקד עקרות ואלישע פוקד "הקדוש ב
ה מבר� את המועט ואלישע "הקב, עקרות

ה ממתיק את המר "הקב, מבר� את המועט
ה ממתיק "הקב,  ואלישע ממתיק את המר

, את המר במר ואלישע המתיק את המר במר
סימו� אמר אי� כאל ומי '  בש� רהברכי' ר

ה כתוב "מה הקב, כאל ישורו� ישראל סבא
א& יעקב ויותר , לבדו' ונשגב ה) ישעיה ב(בו 

  יעקב
  

 
  

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

  ה"ע רחל בת שרה יג
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