
הבנות של ארץ כנען אינן טובות, אי אפשר 

לבנות אתם משפחה כשרה, הילדים 

שיוולדו יהיו ילדים פחותים בלי נשמה קדושה, זה מה שאמר יצחק ליעקב 

בסוף הפרשה הקודמת, וכך כתוב: ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצוהו 

ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך 

וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית 

לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך 

אשר נתן אלהים לאברהם, וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן 

 בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו.

שיצחק אומר ליעקב שאם תקח אשה משם אז יחולו עליך כל הברכות רואים  רואים  רואים  רואים  

אבל אם לא תקח אשה משם אלא תקח מבנות כנען אי אפשר שיחולו עליך 

 ועל זרעך כל הברכות.

להבין מה כל כך חשוב שיעקב יקח אשה דוקא מביתו של בתואל האבא וצריך  וצריך  וצריך  וצריך  

של רבקה, הרי גם הבית של בתואל הוא לא מציאה, וכי בתואל הוא כזה 

צדיק!?  ולבן האח של רבקה הרי קוראים לו לבן הארמי, לבן הרמאי!  בפסח 

אנחנו אומרים בהגדה שלבן ביקש לעקור את הכל!  לבן רצה לבטל את כל עם 

ישראל ולהשמיד את כל הקיום כי הוא רדף אחרי יעקב וביקש להרגו!!  אם כן 

מה כל כך טוב בבית בתואל ובבית לבן שיצחק מצוה את יעקב לקחת אשה 

 דוקא משם?

הביאור הוא כזה, כתוב שם בפסוקים שיצחק שלח את יעקב אל בית לבן, אלא  אלא  אלא  אלא  

לבן היה דודו של יעקב, לבן היה האח של רבקה, ושם בפסוק כשמוסבר לאן 

וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל   -יעקב הולך כתוב כך  

הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו, מוסבר בפסוק שהוא הלך לבית של לבן 

הארמי ומסביר הפסוק עוד שלבן הארמי הוא האח של רבקה, וכתוב עוד 

פירוט שרבקה היא אם יעקב ועשו!  וקשה מה הפסוק בא ללמד ולומר כשהוא 

מפרט לי שרבקה היא האמא של יעקב ועשו והרי את זאת אנו כבר יודעים אז 

 למה הפסוק מפרש את זאת דוקא כאן שוב, וגם רש"י כותב איני יודע מה מלמדינו?!

הפירוש בזה, דעו, כל הגוים מסביב הם עשויים מאותו החומר, ולדוגמא אם יש עץ ונראה  ונראה  ונראה  ונראה  

סברס, כל עץ סברס מוציא פירות של סברס, רק יש אחד שמוציא פירות גדולים ואחד שמוציא 

פירות קטנים, אבל למעשה הכל אותו סוג!  כך גם בבנות כנען, יש משפחה פחות רעה ויותר 

רעה אבל בסוף הכל אותו הדבר שאין ראוי להקים משפחה עם בת כזאת והברכות לא יחולו, 

 הקדושה לא תחול!

במשפחה של רבקה יש משהו מוזר מאוד, זה משפחה שמאותו הרחם יכול להוולד הרשע אבל  אבל  אבל  אבל  

הכי גדול, אבל גם יכול לצאת הצדיק הכי גדול, זה לא אותו ה"סברס", וכמו שרואים שבתואל 

ילד את לבן הארמי הרמאי אבל הוא גם ילד את רבקה הצדקת!  איך זה שני הפכים מאותו 

האבא ואמא?  אלא רואים שזאת משפחה משונה, יכול לצאת מאותם ההורים הכי טוב והכי 

הרע, וכך רואים גם ברבקה עצמה שהיא ילדה את יעקב ואת עשו!  שני הפכים רשע וצדיק, לכן 

 אמר יצחק ליעקב שילך לקחת אשה משם כי שם הוא ודאי ימצא משהו שונה אשה צדקת!!

מה שמסביר הפסוק שיצחק שלח את יעקב אל פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו, שהפסוק מדגיש שזאת המשפחה של רבקה, וזה וזה וזה וזה 

 ורבקה ילדה את יעקב ועשו, דהיינו שזאת משפחה שיכול לצאת ממנה רשע הכי גדול אבל גם צדיק הכי גדול, הם לא מולידים סוג סתנדרט.

 שכל זרעינו וזרע זרעינו יהיו קדושים קדושת נשמה יהודית טהורה!נזכה נזכה נזכה נזכה 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 4:39שקיעה:      5:47ת: “ר     5:16צאת:      4:05כניסה: 

 תמו כרטיסי ההדפסה של העלון השבועי

 היה שותף בזיכוי הרבים!!
 

 מזל טוב
 ו“הימכלוף עידן ורעיתו הרב 

 ו“על נישואין של יעקב הי
 ו“הישמעון שדה ורעיתו הרב 

 על שמחת הנישואין
 ו“הימשה שמואל ורעיתו הרב 

 על הכנסת הספר תורה
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת ויצא תשע

    "ויצא יעקב מבאר שבע""ויצא יעקב מבאר שבע""ויצא יעקב מבאר שבע""ויצא יעקב מבאר שבע"

"מגיד שיציאת צדיק עושה רושם, יצא 

משם, פנה הודה , פנה זיוה, פנה הדרה" (רש"י). המפרשים שואלים מדוע 

נאמר "ויצא" ולא "וילך" מסבירים, שלפני שיעקב הגיע לחרן, "וילך חרנה", 

 הלך ללמוד בישיבת "שם ועבר" משך י"ד שנה.

. נוסיף 393נקבל    575=  "באר שבע"  "באר שבע"  "באר שבע"  "באר שבע"    –מ    182"יעקב"= "יעקב"= "יעקב"= "יעקב"= "ויצא יעקב" אם נוציא את  

    ....397397397397פנה הודה זיוה הדרה = פנה הודה זיוה הדרה = פנה הודה זיוה הדרה = פנה הודה זיוה הדרה = . 397397397397(הישיבה) ס"ה  יעקב)יעקב)יעקב)יעקב)(הכולל של  4

 (המשב"א)                                                                                                  

    "סלם מצב ארצה""סלם מצב ארצה""סלם מצב ארצה""סלם מצב ארצה"

"ראשו "ראשו "ראשו "ראשו מזלזלים בה, אבל    –  "מוצב ארצה" "מוצב ארצה" "מוצב ארצה" "מוצב ארצה" לכה.  מ מ מ מ ווית  ל ל ל ל עודת  ס ס ס ס ר"ת    "סלם..." "סלם..." "סלם..." "סלם..." 

 חשובה היא מאוד לפני הבורא יתברך. מגיע השמימה"מגיע השמימה"מגיע השמימה"מגיע השמימה"

 (הרבי מרוז'ין)                                                                                                

    ''לחם לאכול ובגד ללבוש''''לחם לאכול ובגד ללבוש''''לחם לאכול ובגד ללבוש''''לחם לאכול ובגד ללבוש''

לשם מה הלחם  והבגדים אם לא למאכל ולמלבוש? אלא, הוא הולך לבית לבן, 

 התפלל שהמאכלים יהיו כשרים והבגדים בלי שעטנז. 

 (ארון עדות)                                                                                               

    "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש""ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש""ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש""ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש"

לכאורה לחם אוכלים ובגד לובשים ולא להיפך, א"כ לשם מה הפירוט? "הכלי 

יקר" מסביר שיעקב בקש מהקב"ה שישמרהו מן החטא של עושר המעוור את 

עיני בעליו ולכן בקש  שימנעהו מזהב ומפנינים, אלא יתן לו רק "לחם ובגד" 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 2המשך בעמוד 
1 

 6המשך בעמוד 

 !הודעה! העירוב תוקן ומותר לטלטל



 

 
 

 האם מותר לאדם בריא לקחת בשבת ויטמינים לחזק בריאותו
במסכת שבת כתוב אין אוכלין איזביון בשבת, לפי שאינו מאכל בריאים. המשנה  המשנה  המשנה  המשנה  

אבל אוכל הוא את יועזר, ושותה אבוברואה. כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל 

המשקין שותה, חוץ ממי דקלים וכוס עיקרין, מפני שהן לירוקה. אבל שותה הוא 

 מי דקלים לצמאו, וסך שמן עיקרין שלא לרפואה.

הטור  סימן שכ"ח כל אוכלין ומשקין שהן מאכל בריאין מותר לאוכלן כתב  כתב  כתב  כתב  

ולשתותן לרפואה אעפ"י שהן קשין לקצת בריאים ומוכחא מלתא דלרפואה עביד 

אפ"ה שרי כיון שדרך בריאין לאוכלן ולשתותן וכל שאינו מאכל ומשקה בריאין 

אסור לאוכלו ולשתותו לרפואה אבל אם אוכל ושות' אותו לרעבו ולצמאו ואין לו 

 חולי שרי:

הבית יוסף  סימן שכ"ח כל אוכלין ומשקין שהם מאכל בריאים וכו' וכל וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

שאינו מאכל ומשקה בריאים וכו' אבל אם אוכל ושותה אותו לרעבו ולצמאו וכו'. 

משנה וגמרא בפרק שמנה שרצים (קט:) 

וכבר כתבתי לעיל (קא: ד"ה כתב הר"ן) 

שכל הדינים האלו באדם שחושש ואינו 

נופל למשכב ולא חולה אלא שחושש 

והוא מתחזק והולך כבריא אבל אם היה 

חולה שאין בו סכנה הרי אמרו שצרכיו 

נעשים על ידי גוי ומשמע דאוכל הוא 

אוכלין המרפאים אותו ולא חיישינן שמא 

ישחוק סממנין כיון שלא התירו לעשות 

מעשה הרפואה על ידי ישראל ואפילו על 

ידי החולה עצמו. ומשמע דכל שאינו 

לו לאכול ולשתות  חולה כלל מותר 

אוכלין ומשקין שאינם מאכל בריאים 

דכיון שאינו חולה ליכא למיגזר מידי 

הילכך אפילו אינו לא רעב ולא צמא מותר לאכלן ולשתותן והא דנקט לרעבו 

 ולצמאו לאו דוקא אלא אורחא דמילתא נקט.

כתב בשולחן ערוך  סימן שכח" סעיף ל"ז , כל אוכלים ומשקים שהם מאכל וכך  וכך  וכך  וכך  

בריאים מותר לאכלן ולשתותן, אף על פי שהם קשים   לקצת  בריאים ומוכחא 

מלתא דלרפואה עביד, אפילו הכי שרי וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים, אסור 

לאכלו ולשתותו לרפואה. ודוק' מי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך 

 כבריא,  אבל אם  אין לו שום מיחוש, מותר.

דהיינו שאוכל ושותה לרעבונו ולצמאונו [מ"א   -המ"ב אין לו שום מיחוש  וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

בשם הטור] אבל אם הוא עושה לרפואה  דהיינו כדי לחזק מזגו כתב המ"א 

 דאפילו בבריא גמור אסור.

שדעת המ"א לחלוק על הב"י וסובר שלחזק מזגו ולא אוכל משום רעב או משמע  משמע  משמע  משמע  

צמא אסור,    ובביאור הלכה  כתב  פשטות דברי הרמב"ם שכתב שם בהלכה כ' 

אסור לבריא להתרפאות בשבת גזירה שמא ישחוק הסממנים כיצד לא יאכל 

דברים שאינם מאכל בריאים וכו' [והאי בריא ע"כ בבריא שחושש כדמוכח 

בהמ"מ סוף ד"ה לפיכך ולעיל בפ"ב בדבריו  ונקט בריא לאפוקי חולה שאב"ס 

דשרי ברפואות אלו ודברי המ"א שכתב בסקמ"ג שכן מוכח ברמב"ם דאפילו 

בריא שאין לו מיחוש אסור אם עושה לרפואה איני מבין ראיתו כלל לפי מה 

שפירשו הרמב"ם, ואח"כ בהלכה כ"ב כתב אוכל אדם אוכלין ומשקין שדרך 

הבריאין לאכול ולשתות וכו' אף על פי שהן מרפאין ואוכלן כדי להתרפאות מותר 

הואיל והן מאכל בריאין עכ"ל, משמע מזה דברישא שאסר מיירי ג"כ באופן זה 

שאוכלן כדי להתרפאות ולהכי אסור אבל אם לרעבונו שרי דכן משמע מלשונו 

שכתב אסור לבריא להתרפאות בשבת גזירה שמא ישחוק הסממנים משמע דאם 

 אינו מכוין להתרפאות ממילא לא שייך גזירה שמא ישחוק סממנים.

כתב באגרת משה חלק ג' ס' נ"ד להקשות על דברי המ"א , ופסק להקל לקחת וכן  וכן  וכן  וכן  

כדורי ויטמינים שרוב הויטמינים שאינם מבריאים את האדם הבריא לשנותו 

שיהיה מחלש בטבעו לבריא וחזק אלא שמחזקין אותו מעט כמו שמתחזק 

מאכילת בשר יותר מאכילת ירקות וכדומה, מותר ליקח בשבת אף שעושין שלא 

יהיה עלול להתחלות בנקל. ואם יש וויטאמינים שמרפאין מאיזה מחלה ואינו 

ך  ל ו ה א  ל א ב  כ ש מ ל ל  פ ו נ ה ה  ל ו ח

ומתחזק כבריא אסור, ולבריא החלש 

בטבעו ועושים אותו להיות גוף חזק 

ובריא ביותר תלוי במחלוקת הב"י 

ש  י ש א  " ג מ ה ם  ע ח  " ב ה ו א  " מ ר ה ו

 להחמיר.

פסק בחזון עובדיה שבת ג', וכן כתב וכן  וכן  וכן  וכן  

ש  מ ת ש ה ל ר  ת ו מ ש ן  ו י צ ל ר  ו א ב

בויטמינים בשבת. וכן כתבו בשם הרב 

 אלישיב ועוד אחרוני זמנינו.

שלמה להגרש"ז אויירבאך  ובמנחת  ובמנחת  ובמנחת  ובמנחת  

כתב לאסור לקחת ויטמינים בשבת 

 הואיל ואינו מאכל בריאים.

ת   ח ק ל ת  ו ח ק ל ת  ו ח ק ל ת  ו ח ק ל ז ו " ש ר ג ה ם  ג ה  נ י ש י  ר ו ד כ

אויירבאך מתיר מפני שאין זה רפואה אלא הרגעה , ויש שהתירו רק במצטער 

 הרבה לקחת כדורי שינה.

 

: רוב האחרונים הסכימו להקל לקחת ויטמינים בשבת לאדם בריא לחזק לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום 

בריאותו אולם השמירת שבת כהלכתה בשם הרב אויירבך פסק להחמיר וכדורי 

 שינה לכו"ע מותר.

 

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

 רק כדי צורכו וינצל מן החטא עכ"ל.

) 87(   פז פז פז פז כמניין    87בגימטריה    לחם בגד לחם בגד לחם בגד לחם בגד 

 הב)זזזזנינים פפפפ(                -מפזמפזמפזמפזוהוא אשר בקש יעקב "לחם ובגד" הם עבורו יקרים 

    "ויקח מאבני המקום""ויקח מאבני המקום""ויקח מאבני המקום""ויקח מאבני המקום"

"התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח  צדיק ראשו וזאת אומרת עלי 

 יניח מיד  עשאן הקב"ה אבן אחת" (רש"י)

כמנין תרי"ג ועוד אחת, האבנים שהפכו   614"והאבן הזאת... מצבה" בגימטריה  

 לאחת. נדר יעקב נדר על המקום בו שכב, לקיים תרי"ג מצוות

 המצבה של האדם היא תרי"ג המצוות של חייו "והיה ה' לי לאלוקים".

 (המשב"א)                                                                                                       

    ''הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה''''הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה''''הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה''''הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה''

-ט הרי עשרה ב -המדרש אומר: כל האותיות מתחברות חוץ מה''א  ונו''ן כיצד? א 

פ ג''כ מאה מלבד ה''א ונו''ן, שאין להן חיבור. וזה -צ הרי מאה כ -ח ג''כ עשרה וכן י 

 –לא עת האסף המקנה    –עוד היום גדול, כל זמן שהפירוד בכל תקפו    ''הן'' ''הן'' ''הן'' ''הן'' הפרוש  

 לקיבוץ גלויות ותמשך הגלות.                                             (האדמו''ר מרופשיץ)

                                                                                                 

 ''ויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר''''ויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר''''ויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר''''ויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר''

ולזה   רחל רחל רחל רחל עולה שלוש עשרה כמו    מתתי מתתי מתתי מתתי .  לאה לאה לאה לאה במספר קטן עולה תשע, כמו          תתי תתי תתי תתי 

 לאיש אחר.    –רחל  –לך מתתי  –היינו, לאה  –התכוון לבן בשפת הרמאים שלו, תתי 

 (מפי השמועה)                                                                                                 

 פרפראות...
 1המשך מעמוד 
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 בנות יקרות!
 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר
 , ממתקים והפתעות, כל הבנות מוזמנות!!9רחוב נופך 



 היוונים בארץ ישראל
ת   נ ש ת  ב נ ש ת  ב נ ש ת  ב נ ש 3ב 3 ש   2 ב כ  ( ם נ י נ מ ל ) ס  " ה נ פ ל

ישראל. פרט לעיר עזה שהפגינה התנגדות לכיבוש -ארץ את  את  את  את  אלכסנדר מוקדון  
היווני שאר הארץ נכבשה במהירות ובקלות. לאחר מותו הפתאומי של אלכסנדר 

לפנה"ס שקעה האימפריה היוונית שהקים במלחמות ירושה פנימיות.  323בשנת 
ישראל נערכו קרבות בין היורשים האפשריים השונים, ויושבי הארץ -גם בארץ 

 סבלו מכך.
תום מאבק ירושה התפצלה האימפריה היוונית לשלוש מלכויות נפרדות לאחר  לאחר  לאחר  לאחר  

מצרים, מלכות בית ֶסְלֶווקּוס -ועצמאיות: מלכות בית ָּתְלַמי שהשתרעה על ארץ 
שהשתרעה על השטחים הנרחבים מאסיה התיכונה וסוריה ועד לפרס שבמזרח 

 ומלכות מֹוְקדֹוְנָיה שהשתרעה באירופה על שטחה של יוון רבתי.
-ישראל את עתידה. המצרים ראו בארץ -הכתיב מיקומה הגיאוגרפי של ארץשוב שוב שוב שוב 

ישראל גם קו הגנה ראשון מפני אויבים ופולשים מן המזרח, גם עורק מסחר 
ראשי אל ארצות אגן הים התיכון והמזרח וגם כמקור בפני עצמו למחצבים 

ישראל מלח ואפרסמונים -ולתעשייה מקומית. בייחוד ייבאו המצרים מארץ 
 המלח.-מאזור ים

ישראל חלק בלתי נפרד מממלכתם שכללה את -מצידם ראו בארץ הסלוויקים  הסלוויקים  הסלוויקים  הסלוויקים  
ישראל הייתה אמורה להיות חלק -נהריים וסוריה. לדידם, ארץ -בבל, ארם 

 מממלכתם בלי שום קשר למעלותיה או חסרונותיה.
במאבק בין שתי הממלכות היריבות ידה של ממלכת תלמי הייתה תחילה על 

 העליונה.
לפנה"ס, לאחר מספר ניסיונות כושלים, הצליח תלמי הראשון לכבוש  301בשנת בשנת בשנת בשנת 

ישראל למאה -ישראל. בית תלמי עתיד לשלוט בארץ -סופסוף סופית את ארץ 
 השנים הקרובות.

שלטון בית תלמי נשארה חלוקת הארץ מבחינה ניהולית לאזורים השונים. תחת תחת תחת תחת 
האזורים הראשיים הוגדרו לפי לאום אוכלוסייתם. כך חבל ארץ יּוִדיָאה הקטן 
סביב ירושלים הוגדר כחבל ארץ של העם היהודי. בדרום כבשו הנבטים את צפון 
הנגב ודחקו את האדומים צפונה אל דרום מדבר יהודה. הפלישתים המשיכו 
להתקיים ברצועת החוף והשפלה הדרומיים של הארץ. בשומרון המשיכו 

 להתקיים השומרונים יחד עם עמים זרים נוספים.
שלטון בית תלמי במצריים נהנתה הממלכה משגשוג כלכלי שהגיע גם בתקופת  בתקופת  בתקופת  בתקופת  
ישראל אפשר ליהודיה לקיים את -ישראל. חופש הפולחן הדתי בארץ -אל ארץ 

אורח חייהם הדתי. התורה וחוקיה היוו את חוקת המדינה ועל פי כלליה הוכרעו 
ידי בית תלמי הכביד את יושבי -משפטים. רק עול המיסים הכבד שהונהג על 

הארץ. אך ככלל היו יושבי הארץ מרוצים מהמציאות בה חיו ותמכו בבית תלמי 
 עד לסוף המאה השלישית לפנה"ס.

לפנה"ס עלה בידו של מנהיג הסלוויקים, אנטיוכוס השלישי, לכבוש   200בשנת  בשנת  בשנת  בשנת  
ישראל ולהעבירה תחת שלטון הסלוויקים. חופש הדת שהונהג בארץ -את ארץ 

מימי הפרסים והצהרת כורש נשאר על כנו גם בתחילת שלטון הסלוויקים. 
אנטיוכוס השלישי אף הגדיל לעשות והעניק ליהודים פטור מהעלאת מיסים 
למשך שלוש שנים והפחית את גובה תשלום המיסים בשנים שלאחר מכן. צעד 
זה נועד ככל הנראה לקנות את ליבם ואהדם של יהודי הארץ שהייתה עדיין 
נתונה לבית תלמי. ממלכת תלמי עדיין לא וויתרה על שלטונה בארץ וניסתה 

 בדרכים שונות להחזיר אותה תחת חסותה.
של ממלכת הסלוויקים במלחמתה נגד רומא הביא אותו לשבר כלכלי כישלונה  כישלונה  כישלונה  כישלונה  

עמוק. בייחוד הסכם הכניעה עליו נאלצה לחתום חייב אותה להעלות תשלומים 
כבדים לרומא. כדי לשלם את אותם תשלומים נאלצו שליטי הסלוויקים לארגן 
תקיפות בממלכתם שמטרתן ביזה בלבד. כך הותקפו מקדשים במזרח לטובת 

 ישראל.-ביזת כלי הקודש שלהם וכך גם הותקף ונבזז בית המקדש השני בארץ
הסלוויקים הצליחו לתקוף את ממלכת תלמי ואף היו מצליחים וכובשים אותה 
לגמרי, אלמלא התנגדו לכך הרומאים. פעמיים איימו הסלוויקים לכבוש את 
מצרים ופעמיים נסוגו לאחור בהוראת רומא. בנסיגתם חזרה עברו הכוחות 

ישראל ובזזו את ירושלים ואת אוצרות בית -הסלוויקים המתוסכלים בארץ 
המקדש. פעולות ביזה אלו גרמו לתסיסה גדולה בקרב יהודי הארץ ולהתמרדויות 
כנגד שלטון הסלוויקים בארץ. הסלוויקים מצידם החלו לראות ביהודים כגורם 

 עוין וביהדות עצמה ככוח המניע של היהודים שיש לעקרו.
ההלניסטי בארץ, בין של בית תלמי ובין של הסלוויקים, החדיר לארץ את  השלטון השלטון השלטון השלטון 

התרבות ההלניסטית. בתחום חיי התרבות נכנסו תחומי לימוד חדשים כמו 
רטוריקה, הנדסה, אומנות, התעמלות ועוד. לשם כך נוסדו בערים מוסדות 
תרבות וחינוך כמו הגימנסיום. עוד נבנו מבני ציבור נוספים בהם יכלו תושבי העיר 
להתאסף. אסיפות העיר היו תוצאה של מושג השלטון הדמוקרטי שגם הוא יובא 

ידי אנשי מועצת העיר -מיוון ההלניסטית. באסיפות העיר נלקחו החלטות על 
לגבי תפקודה של העיר, חגיגותיה, אירועים אחרים ועוד. ההשפעה ההלניסטית 
התבטאה אם כן בעיקר בערי הארץ שהפכו מערים עתיקות לערי פוליס יווניות. 
בערים אלו נוצרה שכבת אוכלוסייה משכילה ועשירה שהתרחקה מחיי הדת 
היהודיים והתקרבה לתרבות ההלניסטית, אורחותיה ומנהגיה. זאת בניגוד 
מוחלט לשכבת האוכלוסייה שהתגוררה בכפר ובה ניכרה ההשפעה ההלניסטית 
מעט מאוד אם בכלל. האוכלוסייה הכפרית נשארה ענייה בעיקרה וניכר הניגוד 

 בינה ובין השכבה העירונית.
המשטר ההלניסטי לא ראה שום צורך לבטל את פולחני הדת של העמים ככלל  ככלל  ככלל  ככלל  

המקומיים ושל הלאומים השונים. כל לאום יכול היה לעבוד את אלוהיו או אליליו 
כראות עיניו. אף פעם לא ניסה משטר כלשהו לכפות איסור דתי או לכפות דת 
מסוימת על עם אחר. היה זה אנטיוכוס פפנס שהנהיג לראשונה גזירות דתיות 

 והיו אלו כנגד הדת היהודית בלבד.
להחליש את היהודים ראה אנטיוכוס ֶּפֵּפְנס צורך בהחלשת היהדות וביטולה. כדי כדי כדי כדי 

לפנה"ס, הוא גזר גזירות קשות ביותר על העם היהודי שכללו  167לשם כך, בשנת 
בין היתר איסור על עריכת ברית מילה, איסור על שמירת דיני הכשרות ואיסור על 
שמירת השבת. בנוסף לגזירות דתיות אלו גם אורח החיים בירושלים המקודשת 
השתנה. שמה של העיר שונה לאנטיוכיה והיא החלה לקבל צביון יווני הלניסטי 
מובהק יותר. את מקומו של בית המקדש כמרכז חברתי עתידים היו לתפוס 
אולמות הספורט (הגימנסיה). בית המקדש עצמו חולל והפך למרכז פולחני לאל 

 זאוס.
לכל אלה הוחל בתהליך של כפייה של ממש על מנת להעביר את היהודים מעבר מעבר מעבר מעבר 

על דתם. פקידי השלטון היווני היו, במצוות השלטון, מכריחים את היהודים 
ידי אילוצם להשתחוות לפסלים בפומבי -להוכיח את נאמנותם לשלטון על 

ולאכול בשר חזיר טמא. מי שסרב לעשות כך, ובכך לעבור על איסורי התורה, 
נחשב כבוגד בשלטון והוצא להורג. על רקע מציאות קשה ואכזרית זו מסופר 
הסיפור על חנה ושבעת בניה. בכור בניה אולץ להשתחוות לפסל אך סירב, עונה 
והוצא להורג לעיני אחיו ואמו. כך גם כל שאר בניה כל אחד בתורו עד שהגיעו 
לצעיר והקטן מבניהם. האדון השליט היווני ניסה לפתותו בהבטחות טובות ואף 
ניסה להטעותו בהשלכה של טבעת זהב ארצה כדי שזה ירימה וכך יראה לעיני כל 
כאילו הוא משתחווה לפסל. אך כל ניסיונות אלו לא צלחו וגם הבן הקטן סירב 
לעבור על איסור התורה ולהשתחוות לפסל. גם הבן הצעיר הוצא להורג. לאחר 

 מות כל בניה קפצה האם חנה אל מותה מגג הבניין.
גזירות אלו ועל השינוי שנערך בכפייה על אורח חייהם של יהודי הארץ לא על  על  על  על  

  ניתן היה לעבור בשתיקה. כאן נזרעו הזרעים לפריצת מרד החשמונאים.
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 מעשה שהיה...

 מעשה שהיה...



 

 
 "נורא אלוקים ממקדשיך"

    שבת שלום שבת שלום שבת שלום שבת שלום 

של הכעס של יעקב על רחל א' שביקשה ממנו "הבה לי בנים ואם אין הסיפור הסיפור הסיפור הסיפור 

מתה אנכי" מעורר הדים רבים . לא רק המפרשים הרבים אלא גם חז"ל הק' 

התעסקו בזה ואפילו ראו כאן ביקורת על יעקב א' שדיבר בצורה לא נכונה אל 

 המעוקות ! לפי דעתם הוא לא דיבר נכונה .  –אלו שנקראו בשפת חז"ל 

בפירוש הרמב"ן אפשר להבין את יעקב א'  מלימוד מלימוד מלימוד מלימוד 

שלמרות שמותר לחשוב שהוא ידע שתהיה 

ביקורת עליו הוא בחר בדרך הזאת בגלל שהוא 

ידע את ערך הצער והיסורים בדרך למטרה 

 הגדולה להביא לעולם את עם ישראל . 

א' זכתה בזה דוקא בגלל הצער שלה לאה  לאה  לאה  לאה  

כשחשבה שחלילה היא תעלה בחלקו של עשו. 

רם  ג ה  וא שנ יא  שה שה  י רג היא   ה ש מה  

לפתיחת רחמה למרות שהייתה עקרה כמו כל 

 האמהות !   

נוכל לצייר אצל עצמנו כמה צער היה האם  האם  האם  האם  

ללאה כשהיא מרגישה שבעלה שונא אותה ? 

וההרגשה שלה הייתה נכונה כי כתוב על זה 

ויפתח את   –ולכן מיד   –"וירא ה' כי שנואה לאה 

יכולה לחכות עד שיצטברו  רחמה"! רחל 

דמעות הצער בכוס היגון שלה , אבל לאה לא 

צריכה לחכות כי היא השלימה את מנת היגון 

והצער שהייתה זקוקה לה בגלל ההרגשה 

 הנוראית שבעלה שונא אותה !

למה היא חשבה כך שהיא שנואה ? זה ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

בגלל פליטת פה אומללה שהיא פלטה מפיה 

כשיעקב א' נתוודע לאמת הקשה שמי שהייתה 

אתו בליל הכלולות לא הייתה רחל כמו שהיה 

צריך להיות אלא אחותה לאה ואז הוא שאל 

אותה לפשר התרמית שהיא הייתה שותפה לה 

"ממך   -אולי בחיוך נלווה –והיא אמרה לו  

למדתי ! האם אתה לא אמרת לאביך יצחק 

ו כאשר באת לקחת את  שאתה הוא עשי

הברכות שלו ? גם אני עשיתי כן ואמרתי שאני 

 רחל !

זאת הכעיסה את יעקב אבינו . אם היא תשובה  תשובה  תשובה  תשובה  

הייתה בוכה ואומרת את האמת שגם היא רצתה אותו ושגם היא רוצה להיות 

שותפה בבנין עם ישראל כמו אחותה רחל הוא היה מגיב אחרת . או אם 

לחלופין היא הייתה אומרת שאבא שלה הכריח אותה לעשות כן דבר שהוא 

נכון מאד , גם במקרה כזה התגובה שלו הייתה רכה ומאופקת יותר . הוא היה 

 מבין אותה ועוטף אותה באהבה 

דווקא התשובה שלה שממך למדתי לשקר היא שגרמה לו לשנוא אבל  אבל  אבל  אבל  

אותה . "רמאית בת רמאי" הוא קרא לה . את מנסה  להשוות בין מה שעברתי 

אני למה שעברת את ? אני פעלתי בהתאם להוראת אמי שהייתה נביאה 

והייתי מחויב לשמוע בקולה ואילו את פעלת בשיתוף פעולה עם אביך 

 הרמאי ולכן אני לא יכול לאהוב אותך !

דבר צריך לחשוב שהיתה צריכה רחל א' לעבור ! עזרת שמים במחיר אותו  אותו  אותו  אותו  

היסורים שלה . כל ה"נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי" .  הבה ונקשיב 

לדברי רחל כשנולד בנה הראשון של בלהה שפחתה ושהיא קראה את שמו 

נפתלי דרך מה שהביא רש"י אחרי שהוא מביא את פירושו של מנחם בן 

סרוק המפרש את המילה "נפתולי" במשמעות של צמיד פתיל כלומר 

 "חיבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים" !

( אני עבדכם הכותב את השיעור מודה שהמילים שכתב מנחם בן סרוק 

"חיבורים מאת המקום " עוררו אותי למחשבות רבות 

 אבל עד כה לא זכיתי להבין מה הוא מתכוון )

הבה ונמשיך לעיין לדברי רש"י המביא אבל  אבל  אבל  אבל  

בהמשך לדברי מנחם ב.ס. את פירושו הוא "ואני 

מפרשו לשון עיקש ופתלתול נתעקשתי והפצרתי 

פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שווה 

לאחותי ! ורש"י ממשיך את דברי רחל וסיומם 

 "גם יכולתי"  "הסכים עמדי"!

נדמה תמיד שעקשנות היא לא מידה יפה . לנו  לנו  לנו  לנו  

אם יגידו על מועמדת לשידוך שהיא עקשנית 

ספק גדול הוא אם השידוך יצא לפועל ! זה 

בהחלט לא קומפלימנט ! ובאמת איך נתייחס 

לאישה האוחזת בכנף מעילו של צדיק ומבקשת 

לזכות לפרי בטן והצדיק אומר לה שבנים לא יהיו 

לה אבל היא יכולה לזכות דרך מעשים טובים 

בשכר טוב בעולם הבא והיא לא מוותרת . "אני 

 רוצה פרי בטן "! "אני דווקא רוצה פרי בטן!

היינו מאשימים אותה בהפצרת יתר ומכנים אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

אותה "נודניקית "! מעכבת את מסלול מבקשי 

הבקשות של הצדיק ."אמרו לך שלא יהיה לך אז 

תלכי מכאן ואל תפריעי "! אבל הקדוש ברוך הוא 

 מחייך בחיוך סלחני ואומר "לזה אני מחכה"!

זה אמרו חז"ל מפני מה היו אבותינו עקרים ? על  על  על  על  

אם השאלה הייתה מפני מה היו האבות  עניים 

. כי מי אומר  זאת באמת לא הייתה שאלה 

שאבות צריכים  להיות עשירים ? אבל היכולת 

להיות אבות הם היו חייבים להיות , בשביל 

ה ואיך יכול להיות -להביא לעולם את שבטי י 

 שהם יהיו עקרים ?

חז"ל המפורסמת  ( במסכת יבמות דף ותשובת  ותשובת  ותשובת  ותשובת  

של  ילתם  פ ה לת ו מתאו ום  ק מ שה יא  )ה  . סד

צדיקים ! ואנחנו חשבנו שה"מקום" הוא נטול תאוות . תאווה במובנים שלנו 

היא סמל לחולשה ומה שייך לדבר על תאווה כשמדברים על מקומו של 

עולם ? והנה מתגלה לנו של"מקום" יש תאוות ! התואר "מקום" מתייחס 

לרצון העתיק ביותר של הקב"ה לברוא את העולם ! על זה אנחנו אומרים 

ביוצר לתפילת יום שני של ראש השנה "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אוותה 

ויעש"  (איוב פרק כ"ג פסוק י"ג ) ששם הכוונה לרצון הקדום של בריאת 

 העולם !

זה מתחבר לתפלתם של צדיקים ומתמלא על ידן. עכשיו אנו נתחבר רצון  רצון  רצון  רצון  

לפירושו של אונקלוס שאף אותו הביא רש"י 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

נשא שדבר זה  רשתכבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'. נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות נתונים בהסתר פנים ח"ו, וגם איתא בזוה"ק פ”
ת גודל העוון ל אגורם לשרות סטרא אחרא בביתא וגורם מסכינותא לביתא. על כן נדב לבי בעז"ה לאסוף את כל מאמרי חז"ל השייכים לענין זה, ולהראות לפני הכ

וקן קצת הפרצה ויתוהעונש שיש בזה, וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה, שעי"ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור, אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר 
 ספר גדר עולם) -(החפץ חיים   “הגדולה הזאת, ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב"א

4 

 5המשך בעמוד 

 

 מפני מה”

 היו אבותינו עקרים?

אם השאלה הייתה מפני מה 

היו האבות עניים זאת באמת 

 לא הייתה שאלה,

כי מי אומר שאבות צריכים  

 להיות עשירים?

אבל היכולת להיות אבות הם 

היו חייבים להיות, בשביל 

ה -להביא לעולם את שבטי י

ואיך יכול להיות שהם יהיו 

 עקרים?"



שהזכרנו לעיל . שם כותב רש"י "ואונקלוס 

גם   ר "   –ת י ל ו ת פ נ " ה  ל י מ ה ן   -את  ו ש ל

נתקבלתי ונעתרתי   –בקשות החביבות לפניו    –תפילה ! נפתולי אלוהים נפתלתי  

 נתקבלה תפילתי ! -כאחותי . גם יכולתי

לפי פירוש התרגום אונקלוס הן תפילות החביבות לפניו ! כלומר  –אלוקים נפתולי נפתולי נפתולי נפתולי 

היא גילתה את התפילות החביבות לפני הקב"ה וגם השתמשה בהן ולכן הן 

 התקבלו !

    ב. ב. ב. ב. 
רחל אמנו הייתה צריכה לעבור את נתיב הייסורים גם גם גם גם 

המקביל למה שעברה לאה אחותה . כנראה  שבלי 

במתנת  כות  ר לז סורים אי אפש והיי הצער 

שמיים . דווקא ההרגשה של "אם אין מתה אנכי" 

היא שפתחה לפניה שערי שמיים וגם זה רק עם 

הצירוף של מסירת הסימנים שיעקב נתן לה והיא 

נתנה אותם ללאה אחותה . כמה זה היה צריך 

להיות קשה לה למסור את הסוד שיעקב הפקיד 

בידה בדמות הסימנים ללאה שמתחרה אתה על 

לב יעקב אבינו . זה לא נקרא "נפתולי אלוקים 

 נפתלתי עם אחותי "?

מסירת הסימנים של יעקב ללאה היה דבר כנראה כנראה כנראה כנראה 

ל  פע הת גם  וא  ה י  ל ו וא ה  " ב ק ה י  נ פ ל ב  י ב ח

מהפעולה הזאת ואז חתם על פתיחת רחמה של 

 רחל !

והאמהות הקדושים ידעו את הסוד של האבות  האבות  האבות  האבות  

"נפתולי אלוקים" ופעלו לפי סוד זה . מה שבא 

בקלות אינו בר ערך לבנות עתיד . אולי לנו נדמה 

שהאבות הקדושים והאמהות היו משייטים על 

כנפי ההצלחה , הם היו עשירי עולם ולנו נדמים 

 העשירים כמצליחנים שהכול בא להם בקלות .  

אין טעות גדולה מזאת ! כשיעקב אבינו אבל  אבל  אבל  אבל  

מדבר על חיי עצמו ואומר "מעט ורעים היו ימי 

חיי" נדמה לנו שהוא מגזים קצת . מה היה כל כך 

רע בחיים שלו ? האם חשבנו על ההפרעות שהיו 

ליעקב  במחיצת חותנו לבן במשך עשרים שנה ? 

זה שלבן החליף את משכורתו מאה פעמים נדמה 

לנו כקצת גוזמא.  אבל זה היה ה"רע" הקטן . 

ההפרעות שהיו ליעקב אבינו בלימוד תורה בגלל 

ששהה במחיצת מבלי עולם וריקנים זה דבר קטן ?

לא להסתכל בטלוויזיה ולא לקרוא עיתונים . ואיפה 

הוא התפלל ? איפה למד תורה שהוא היה העמוד שלה ? 

 מי הייתה החברותא שלו באותם הימים ?

אבינו הסבא קדישא של יעקב אבינו עבר עשרה ניסיונות שרק הם אברהם  אברהם  אברהם  אברהם  

חישלו אותו ויעקב הנכד עבר את הניסיונות שלו במחיצת לבן והם לא היו קלים . 

המרדף של עשיו אחיו  אחריו במשך עשרות שנים גם הוא לא הוסיף לו בריאות , 

 הסיפור של יוסף ואחיו או גם הסיפור של דינה בשכם היו מסמרי שיער גם הם ! 

הם היו אבני דרך במסלול חייו . דווקא הם בנו אותו והכשירו אותו להיות אבל  אבל  אבל  אבל  

האבא של שנים עשר השבטים והם הכינו את בניו לרדת למצרים ולעבור את 

 הגלות הראשונה של עם ישראל ולצאת משם וללכת להר סיני לקבל תורה .

 את כל זה חשב יעקב לנכון גם בשביל אשתו האהובה רחל . 

    ג.ג.ג.ג.
למרות כל האמור כאן הקב"ה לא אהב את התנהגות יעקב א' עם רחל . אבל  אבל  אבל  אבל  

"למה כעסת עליה והראית לה פנים של רוגז ? "הכך עונים את המעוקות" שאל 

אותו הקב"ה . האם אתה מודע למצב שהיא נמצאת בו כשהיא פנתה עליך 

בדרישה של "הבה לי בנים" ? ומה היא ביקשה ממך ? שתתפלל בשבילה כמו 

שאבא שלך התפלל על אמך ואתה אומר לה שאתה במצב שונה ממצבו של 

אביך כי לך יש כבר בנים ! כך אתה שופך מלח על הפצעים שלה ! אביך התפלל 

על אחיך עשיו ובירך אותו למרות שהוא כבר בירך אותך 

ולמה לא תוכל אתה להתפלל גם על רחל למרות שכבר 

 יש לך בנים מלאה ?

אומר לי שיעקב אבינו ידע שכך תהיה הביקורת לבי  לבי  לבי  לבי  

עליו ובכל זאת הוא אמר מה שאמר כי הוא רצה 

להביא את רחל להרגיש בדידות ושרק אז היא תפנה 

לשומע תפילה ותבקש ממנו בעד עצמה ואכן בסיומו 

של סיפור יהיה כתוב "וישמע אליה אלוהים ויפתח את 

רחמה". כי יפה תפילת החולה על עצמו מתפילת 

אחרים עליו. ובכל זאת לקב"ה הייתה ביקורת עליו . 

אולי הסגנון לא מצא חן בעיני הקב"ה . הכך עונים את 

המעוקות  ? שמת לב עם מי אתה מדבר ? ראית את 

רעידות הנפש שלה ? אתה יודע מה פירוש להיות 

 מעוקה ובמיוחד אם זאת אישה ?

זאת שייכת לרמת הביקורת  שבה הקב"ה ביקורת  ביקורת  ביקורת  ביקורת  

משתמש עם הצדיקים הגדולים . עליה כתוב "הן 

בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה". (איוב פרק 

 ט"ו פסוק ט"ו )

זה  מתאימה הכותרת של השיעור "נורא אלוקים לכל לכל לכל לכל 

ממקדשיך" וחז"ל אמרו אל תקרי ממקדשיך אלא 

ממקודשיך !  היחס של הקב"ה אל מקודשיו הוא 

 נורא !

 

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

ה למטואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו. הוא ציוה לנו והתקדישתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מ”
', (והמאמר וגומקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך 

לנו הכתוב מפורש, אר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, הרי בי
 -(החפץ חיים   “שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו, וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו

 מכתבים ומאמרים)
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 ח טיטולים ומטרנות“חדש! גמ
 

 טיטולים בכל הגדלים וכן מטרנה
 050-6401440טל:  4ברקת ‘ ויצמן רח‘ אצל משפ

 ל“נ אייל בן זהבה ז“לע
 ולרפואת טוהר בת שני שרה

 

 אולי הסגנון”

 לא מצא חן בעיני הקב"ה,

הכך עונים את המעוקות? 

שמת לב עם מי אתה מדבר? 

ראית את רעידות הנפש שלה? 

אתה יודע מה פירוש להיות 

מעוקה ובמיוחד אם זאת 

 “אישה?

ביקורת זאת שייכת לרמת ”

הביקורת  שבה הקב"ה 

משתמש עם הצדיקים 

הן ”הגדולים, עליה כתוב 

בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו 

ישים תהלה" (איוב פרק ט"ו 

 “פסוק ט"ו)

 תהילים ושיעור לנשים 
 אצל משפחת ירושלמי

 15:00בשעה  12רחוב לשם 
 כל הנשים מוזמנות!



 

ה' נצב עליו ויאמר אני כתוב בפרשה:  והנה כתוב בפרשה:  והנה כתוב בפרשה:  והנה כתוב בפרשה:  והנה 

ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ 

 אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך (פרק כ"ח פסוק י"ג).

רש"י, למה כתוב "ואלהי יצחק" הרי לא מצינו במקרא שייחד הקב"ה ומפרש  ומפרש  ומפרש  ומפרש  

שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני, ורק לאחר שהאדם מת, אם היה 

צדיק אז הקב"ה מייחד את שמו עליו, אבל יצחק הרי היה חי עדיין ואם כן כיצד 

הקב"ה אמר ליעקב "אני ה' אלהי יצחק", והסיבה שהקב"ה לא מייחד את שמו 

על הצדיקים כשהם עדיין חיים זה משום שנאמר "הן בקדושיו לא יאמין" (איוב 

פרק ט"ו), זאת אומרת שכשהאדם חי אפילו אם הוא צדיק אי 

אפשר להאמין בו לגמרי כי עדיין יש לו יצר הרע, וכמו שכתוב 

אל תאמן בעצמך עד יום מותך, ולכן אי אפשר   –בפרקי אבות  

לומר "אלהי פלוני" כל זמן שהאדם עדיין חי, ואם כן למה 

ביצחק הקב"ה ייחד שמו עליו, ומתרץ רש"י שכאן ייחד הקב"ה 

שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא בבית והרי הוא כמת ויצר 

הרע פסק ממנו, שכיון שהוא היה עיוור לכן נחשב כמת ואפשר 

 לייחד שמו יתברך עליו.

פרק ט"ז כתוב, מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך, ובתהלים  ובתהלים  ובתהלים  ובתהלים  

אמרת לה' אדני אתה טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ 

המה ואדירי כל חפצי בם, ומפרש רש"י שדוד המלך ביקש 

מהקב"ה שישמור עליו בזכות הקדושים אשר הם קבורים 

בארץ, בזכות האבות שקבורים בארץ, וזה ביאור הפסוק 

"לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם", ולכאורה 

קשה מפני מה הזכיר דוד המלך את האבות בלשון של "קדושים 

הקבורים בארץ", והיה אפשר לומר את שמותם או לשונות והגדרות אחרות, 

ולמשל אם אדם יבקש ישועה בתפילה לפני הקב"ה, והוא רוצה להזכיר את אביו 

הצדיק ולבקש שהקב"ה יענה לו בזכות אביו, אדם זה יזכיר רק את שם אביו אבל 

הוא לא יאמר אנא ה' תעזור לי בזכות אבי שקבור באדמה?!  ואם כן למה דוד 

 המלך אמר על האבות "לקדושים אשר בארץ המה"?

צריך לומר כמו שמבואר ברש"י בפרשה שלנו, שהקב"ה לא מייחד את שמו אלא אלא אלא אלא 

על הצדיקים בחייהם כי אי אפשר להאמין באדם עד יום מותו כי הוא תמיד 

נמצא במלחמת היצר, ונראה שלזה כיון רש"י שכתב בתהילים שדוד המלך ביקש 

שהקב"ה ישמור אותו בזכות "הקדושים אשר המה קבורים בארץ", שאמר דוד 

המלך שטובות שעושה הקב"ה עמו כל זה בגלל הקדושים אשר נקראים קדושים 

כי הם "קבורים בארץ", אבל כל זמן שהם היו חיים אין זה קדושה גדולה עם ייחוד 

שמו יתברך, כי עדיין יכול להיות שישתנו, ודוד המלך גם אמר שהקב"ה לא 

ישמור עליו בגלל המעשים שלו עצמו כי אין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים 

בחייהם ומי אמר שהוא ישאר בדרגה שלו, ונלמד מזה שאם אדם רוצה לבקש 

ישועה מהקב"ה הוא צריך להזכיר זכות של קדושים אשר כבר אינם חיים בעולם 

 הזה, אבל לא יזכיר שם של צדיק שעדיין חי.

 

    כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:

 (פרק ל"א פסוק י"ז). ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמליםויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמליםויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמליםויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים

הקדים זכרים לנקבות, אבל עשו הקדים את   -רש"י, את בניו ואת נשיו  פירש  פירש  פירש  פירש  

הנקבות לזכרים שנאמר "ויקח עשו את נשיו ואת בניו", וכך גם מפורש במדרש 

לב לב לב לב (פרשה ע"ד אות ה') שמבאר המדרש עוד פסוק (בקהלת פרק י') שכתוב " רבה 

" ומבאר המדרש "לב חכם לימינו" זה יעקב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו 

שנאמר ויקם יעקב וישא את בניו ואחר כך ואת נשיו, "ולב כסיל לשמאלו" זה 

עשו שנאמר ויקח עשו את נשיו ואת בניו, ביעקב הוא הפסוק שלנו כאן בצאתו 

מבית לבן, ובעשו הוא פסוק בפרק ל"ו פסוק ו' כשנפרד עשו מעל יעקב, שכתוב 

"ויקח עשו את נשיו ואת בניו", וצריך לעיין כאן בשתי קושיות!   קושיא אחת 

היא מה זה משנה את מי לוקחים קודם ומרכיבים על הגמל?  

והפוך יותר מסתבר שצריך לכבד את האשה קודם לפני הילדים!  

ואם כן למה יעקב אבינו נקרא "לב חכם" בגלל שהוא לקח את 

הילדים לפני הנשים, ולמה עשו נקרא "לב כסיל" בגלל שהוא 

 לקח את הנשים לפני הילדים?!  זו קושיא אחת.

שניה, הרי יש פסוקים אחרים ששם מפורש שהצדיקים וקושיא וקושיא וקושיא וקושיא 

(בשמות לקחו את הנשים לפני הבנים בדיוק כמו בעשו!  שכתוב  

ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על פרק ד' פסוק כ') " 

", ורואים מפורש במשה רבינו שהוא החמר וישב ארצה מצרים החמר וישב ארצה מצרים החמר וישב ארצה מצרים החמר וישב ארצה מצרים 

לקח את האשה קודם לבנים?!   ועוד יותר קשה מיעקב אבינו 

עצמו שגם בו כתוב במקום אחר שהוא לקח את הנשים לפני 

ויקם בלילה ויקם בלילה ויקם בלילה ויקם בלילה הבנים!  שכתוב (פרשת וישלח פרק ל"ב פסוק כ"ג) " 

הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו 

", הנה רואים ביעקב עצמו שכתוב שלקח ויעבר את מעבר יבק ויעבר את מעבר יבק ויעבר את מעבר יבק ויעבר את מעבר יבק 

 את הנשים קודם הבנים?!

הביאור הוא שבאמת זה לא משנה את מי מכניסים ראשון למכונית, זה לא אלא אלא אלא אלא 

משנה את מי מרכיבים ראשון על הגמל, הנשים או הבנים, וכאן המדרש קורא 

לעשו כסיל לא בגלל שהוא לקח את הנשים לפני הבנים, אלא בגלל שהוא היה 

"מוכרח" לקחת את הנשים קודם!  ולמה הוא היה מוכרח?  כי מבואר בפסוקים 

ובמדרש שחלק מהבנים של עשו בכלל לא היו הבנים שלו אלא בנים של הבן 

שלו!  הרבה מהבנים של עשו היו ממזרים!  ולכן איך אפשר לכתוב בעשו ויקח 

עשו את "בניו" והרי הם בכלל לא בניו!  אלא אם אתה רוצה לקרוא להם בניו זה 

רק בגלל שהם הבנים של הנשים שלו, ובגלל שילדים אלה נולדו לנשותיו לכן 

אפשר לקרוא להם בניו, אבל רק מכח שאלו הם הנשים שלו!  ולכן בעשו 

מוכרחים לכתוב קודם "ויקח עשו את נשיו" ורק אחר כך אפשר לכתוב "ואת 

בניו" כי כעת אפשר להחשיב ילדים אלה להיות קצת בניו בגלל שהם הבנים של 

נשותיו!!  ולכן עשו הוא לב כסיל, כי הוא מוכרח לקחת את נשיו קודם וזה מראה 

איזה משפחה הוא הקים, אבל ביעקב אפשר לכתוב איך שרוצים או בניו ונשיו, 

 או נשיו ובניו כי אצלו זה לא משנה כי יש לו משפחה כשרה!

זה אפשר עוד לדייק בנוסח ברכת האורח כמנהג ספרד שמברכים בברכת ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו המזון, " 

" ורואים שמזכירים את הבנים לפני הנשים, והסיבה לזה כי זה כבוד ואשתו ואשתו ואשתו ואשתו 

שמראים לאדם שמשפחתו היא משפחה כשרה ושבניו הם שלו לגמרי גם לפני 

 שמזכירים את הנשים.

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 ח טיטולים ומטרנה“גמ
 ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“לע

 על ידי משפחת ויצמן

 050-6401440טל: 4רחוב ברקת 
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 ערב שנטל עליו אחריות שלא בזמן ההלואה האם חייב או לא
$ לאחר כחודשיים ממתן ההלוואה ביקש שמעון   1000לוה משמעון סך  ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  

מראובן ערב על הסך הנ"ל, מאחר ושמע כי ראובן 

בקשיים ואיננו בטוח שיחזור אליו הסך הנ"ל. לוי 

חבירו של ראובן התקשר לשמעון, ואמר לו כי הוא 

ערב על ההלוואה של שמעון. לאחר כמה חודשים 

שמעון תובע מראובן את הכסף, לאחר שהוא רואה 

כי מראובן לא יצא כלום. מתקשר ללוי ודורש ממנו 

לשלם מאחר והוא נטל עליו אחריות של ערב. לוי מיד 

עונה לו לשמעון כי האחריות שנטל איננה מחייבת 

אותו מאחר ולא קיבל עליו אחריות והתחייבות בזמן 

ההלואה. לאחר דו"ד פנו לדין תורה ולהלן יתבאר מה 

 דינם.

השו"ע חו"מ (סימן קכ"ט סעיף א') כתב וז"ל: הנה  הנה  הנה  הנה  

המלוה את חבירו ואחר שהלווהו אמר לו אחר אני 

ערב, או שתבע את הלוה בדין ואמר לו אחר הנח ואני 

ערב, אין הערב חייב כלום. ואפילו אמר בפני בי"ד אני 

ערב. אבל אם קנו מידו שהוא ערב ממון זה בין בפני 

בי"ד, בין בינו לבין המלוה נשתעבד. עכ"ל. מבואר 

מדבריו שאם הערב הגיע שלא בשעת מתן ההלואה, 

אינו חייב מדין ערב עד שיעשה קנין על הערבות שלו, ואין מספיק שיאמר שהוא 

ערב. וזה נפק"מ שבשעת ההלואה שהמלוה נותן ללוה כסף ויש ערב א"צ 

שיעשה קנין. כמבואר בשו"ע (שם 

סעיף ב') וכל זה דינא דגמ' (גיטין 

דף קע"ו) ופשוט. וע"ע ברמ"א 

(שם סעיף ה') שאפילו תקיעת כף 

ם  ו ק מ ב כ  " א א ה  ל י ע ו מ ה  נ י א

 דחשיב לקנין.

בב"י שהביא משם ספר חזה וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

ת  " ו ש ב ר  א ו ב מ ן  כ ו ) ה  פ ו נ ת ה

הרא"ש כלל ע"ג סימן ה') גבי אחד 

 , ץ פ ח ו  ר י ב ח ל ר  ו כ מ ל ה  צ ו ר ש

(בהקפה) והתנה איתו שיעמיד לו 

ערב ואחר שקיבל החפץ לידיו, 

בא ערב ונטל עליו אחריות. דדינו 

של הערב כמו שהיה בשעת מתן 

מעות. כיון שלא רצה למכור עד 

שיתן לו ערב, נמצא שלא קנה במשיכתו עד שיעמיד ערב. עכת"ד. והיינו דעצם 

נתינת החפץ היו בתנאי שיעמיד לו ערב, וכשבא הערב הרי הוא כשעת נתינת 

החפץ. וה"ה באחד שמלוה לחבירו כסף ואמר לו שיביא ערב תוך יום או יומיים 

(והמלוה סומך עליו שיביא ערב) כשיבוא הערב הרי הוא נוטל עליו אחריות כמו 

בשעת מתן ההלואה ואין צריך קנין. כיון שהיה תנאי בנתינת המעות שימציא לו 

ערב, וכל זמן שלא הביא ערב לא גמר המלוה בליבו להלוות לו המעות עד שיבוא 

 הערב. ודו"ק. 

אם נתן המלוה הלוואה, ולאחר זמן מבקש מהלוה אבל  אבל  אבל  אבל  

שימציא לו ערב על ההלואה, אין הערב מקבל עליו 

 אחריות עד לאחר שיתחייב בקנין כמבואר בשו"ע.

כל מקום שהמלוה תלה בתנאי שההלואה ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  

ניתנת על דעת שימציא ערב ואח"כ בא ערב הרי 

הערבות דינה כאילו שניתנה בשעת מתן הלוואה וא"צ 

קנין. ויתירה מזו עיין בשו"ת מהרי"ל דיסקין (בפסקים 

אות ע"ח) שנשאל בדין המוכר חפץ לחבירו והמוכר 

רצה שיעמיד לו ערב על החפץ ועל חוב קודם שהיה לו, 

ופשט דנראה דהוי כערב בשעת מתן מעות על הכל. 

עכת"ד. והיינו משום שלא היה מוכר לו החפץ בלא 

ערב. וכמו שבארנו קודם שאם מלוה ומתנה על הערב 

שיבוא אח"כ, הרי הערב כאילו קיבל עליו אחריות 

בשעת מתן מעות. ובמקרה שהביא המהרי"ל דיסקין 

הקנין של הערב הוא בזמן נתינת החפץ שאז היה תנאי 

 על המכירה ועל הערבות על החוב. ודו"ק. 

בפתחי תשובה (סימן קכ"ט ס"ק ג') שהביא בשם וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

הרשמי שאלה בדין מוכר סחורה בהקפה והדרך לכתוב בשטר, דכל זמן שלא 

כתב השטר הוי דינו כשעת נתינת מעות. והיינו דעצם ההלואה תלויה במעשה 

 ועיקר המעשה הוא כתיבת השטר. 

נחיתנא וסליקנא לדינא אם לכך  לכך  לכך  לכך  

ת  ו ע מ ן  ת מ ר  ח א ל א  ב ב  ר ע ה

ההלואה, אין מועיל הערבות שלו, 

ואח"כ לא יוכל המלוה לתובעו, 

כיון שבשעת מתן המעות לא נטל 

עליו אחריות. ולפיכך לאחר נתינת 

מעות ערב שבא לתת ערבות שלו 

צריך לקנות מידו, והיינו לעשות 

 קנין על הערבות.

שלמה המלך אומר בני אם ולסיום  ולסיום  ולסיום  ולסיום  

ערבת לרעך תקעת לזר כפיך. 

פירוש אם אדם נתן ערבות לחבירו 

ן  יבי כאילו תקע כף לזר, וכ"א 

משמעותו של תקעת לזר כפיך כפי 

 ענינו. וכ"ש אם הלוית לרעך יש פעמים שהוא נעשה לך כמו זר ויותר מזר.  

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 חזו בני חביבי
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 4המשך בעמוד 

 שמחת שבע ברכות בביתם של

 אליהו מלכה ורעיתו‘ ר

 בשמחה רבה



 

 ...חזו בני חביבי
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 ו“מזל טוב וברכה רבה! בשמחת הנישואין של הרב שמעון שדה ורעיתו הי
 א“יחד עם הרב המקומי הגאון הרב יוסף טולידאנו שליט

 תיקון העירוב בשעה טובה!

 ו בשמחת הנישואין של“מזל טוב וברכה רבה! להרב מכלוף עידן ורעיתו הי
 א“ו, יחד עם הרב המקומי הגאון הרב יוסף טולידאנו שליט“יעקב ורעיתו הי‘ הר

 ו“מזל טוב וברכה רבה! בשמחת הכנסת ספר תורה על ידי הרב משה שמואל ורעיתו הי

 לעילוי נשמת
 הבחור
 ל“אליה ז
 

 תזכו למנוחה וטובה
 שמחה ונחת
 וזיכוי הרבים

 באורך ימים ושנים!
 

 עמלי תורה לומדי דף היומי!


