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דבר המערכת

סהר רם צילום והסרטת ארועים ברמה גבוהה מקצועית. 
מחירים סבירים. צילום בשיטה ייחודית )שכמעט( כולם יחייכו בתמונות 052-7695234

בס"ד

גליון

 1

תתבזה  שלאה  חששה  אמנו  רחל 
בעת שתמסר ליעקב – ותוצא בבושת 
"ויהי  הסימנים.  את  לה  מסרה  פנים, 
חש  יעקב  לאה".  היא  והנה  בבוקר 
נפגע ומרומה – "למה זה רמיתני" הוא 

שואל את לבן.
רבי  הגה״צ  הירושלמי  המגיד  שאל 
שלום שבדרון זי״ע - לכאורה יש כאן 
יעקב.  כלפי  והוגן  מוסרי  שאינו  דבר 
ללאה  הסימנים  את  במסרה  שהרי 
להנשא  יעקב  את  בכך  מאלצת  היא 
זאת,  עשתה  וכיצד  רצונו,  נגד  ללאה 

כנגד מה שסיכם עמה?
נבאר את הדברים לאור מעשה נפלא 

שבתוך מעשה נפלא עוד יותר...
יהושע  רבי  הגה״ח  עם  היה  מעשה 
רוז׳ין  ישיבת  ראש  זצ״ל  ברים 
לעזור  רבה,  למצוה  התגייס  אשר 
סמוך  נפטר  בעלה  אשר  לאלמנה, 
הפסח  חג  את  לחוג  הפסח,  לחג 
לכל  דאג  הרב  וכהלכתו  כמשפטו 
שאברך  סידר  ואף  המשפחה,  צרכי 
יבוא לבית האלמנה והיתומים לערוך 
את הסדר עמם כדבעי. בליל התקדש 
לבדוק  האלמנה  לבית  הרב  סר  החג 
שאכן הכל מתנהל כשורה. להפתעתו 
גילה שאותו אברך לא הגיע כמדובר, 

והאלמנה כאובה ועצובה.
ותיכף  רבות  חשב  לא  יהושע  ר' 
בנעימות  היין  על  וקידש  נעמד  ומיד 
וערך את הסדר בטוב טעם כהלכתו. 
כשסיים נזדרז ואץ לביתו לערוך את 
הסדר עם בני משפחתו. בהכנסו כרוח 
סערה נשאל מיד לפשר איחורו. הרב 
אמר להם כי יסביר להם זאת אחר כך, 
הסדר  את  עתה  לערוך  למהר  וצריך 
האפיקומן  את  לאכול  להספיק  כדי 
ברים  הגר"י  נתפנה  כשסיימו,  בזמן. 

וסיפר לבני משפחתו את שאירע. 
המשפחה,  בני  של  דעתם  נחה  לא 
באומרם לו, שהגם שמצוה רבה היא 
גם  הרי  אך  האלמנה,  עם  חסד  לגמול 

למשפחתך הנך מחוייב...! 
בואו   - להם  והשיב  יהושע  ר׳  נענה 
ואספר לכם מעשה שהיה: בצעירותי, 
נכנסתי פעם אחת עם חבירי אל מרן 
בענין  אתו  לשוחח  זי״ע  איש  החזון 

החזו״א  אלינו  פנה  בסיום,  מסוים. 
שזה  פלוני  חבר  לכם  יש  הנה  ואמר: 
להשתדל  וצריך  לפרקו,  הגיע  מכבר 

למצוא לו זיווג.
נרתמנו לענין, וב״ה תוך זמן קצר בא 

חברנו בברית האירוסין. 
כשבשרנו זאת לחזו"א הוא שמח מאד 
במסיבת  להשתתף  שישמח  ואמר 
שכשהכל  עמנו  התנה  אך  האירוסין, 
יהא מוכן ממש - נבוא לקרוא לו. ואכן 
כשהיה הכל מוכן, קצת לפני קריאת 
התנאים, יצאנו לקרוא לחזו״א, בעוד 

הקהל דרוכים וממתינים לבואו.
כשנכנסנו לביתו ראינו מחזה די מוזר 
- זוג זקנים יושבים לפניו ומתיעצים 
עמו בענייני ׳חנות דברי סדקית׳ אשר 
רשימה  עם  לפניו  ישבו  הם  נהלו. 
כל  על  ושאלוהו  מוצרים  של  ארוכה 
מחטים  סוג  איזה  בפרוטרוט  דבר 
איזה  חוט,  מכל  כמות  ואיזו  לרכוש, 
והחזו״א  וכו׳,  כפתורים  של  צבעים 
יושב בנחת ומקשיב בסבלנות אין קץ 
במתינות...  להם  ועונה  לשאלותיהם, 

ההתייעצות ארכה כשעה )!(.
אותם  לווה  החזו״א  ללכת,  כשפנו 
ויהי  לשלום.  וברכם  ביתו,  פתח  עד 
החזו״א  חבש   - ביתו  את  יצאו  אך 
למסיבת  אלינו  והתלווה  כובעו  את 

האירוסין. 
לנו  ואמר  החזו״א  אלינו  פנה  בדרך 
בענותנותו: בודאי תמהים אתם מדוע 
התמהמהתי עמהם זמן כה רב בעודי 
יושב וממתין להגעתי  כי ציבור  יודע 

למסיבת האירוסין?
שואה  ניצולי  הזה  הזוג  לכם,  אומר 
המה, ושבורים ורצוצים הגיעו ארצה, 
להם,  אין  עדיין  פרנסה  מקור  וגם 
פרטי  על  אתי  להתייעץ  באו  וכעת 
החנות ואופן ניהולה, חשבתי לעצמי 
- לעזור להם בכסף - אין ביכלתי, אך 
מחויב אני לעזרם לכל הפחות בעצה 

הוגנת. 
רק  מוטלת  אינה  הזאת  המצוה  אכן 
ונזדמנה  הדבר  שנתגלגל  אלא  עלי, 
מצוה זו לידי, ובאמת המצוה מוטלת 
אתם  גם  וא״כ  מישראל,  אחד  כל  על 
עלי  ממתינים  אשר  הקהל  כל  וגם 

לי  זו, הלכך לא היה  מחויבים במצוה 
בקוצר  הממתינים  למוזמנים  לחוש 
נזדמן  זו  בהמתנתם  ואדרבה  רוח, 
לעזור  רבה  במצוה  חלק  ליטול  להם 
לייעצם  שאוכל  ע״י  אלו,  לנדכאים 

בעצה הוגנת ולחלצם ממיצר!...
כל זאת סיפר הג"ר יהושע ברים לבני 
וסיים  הסדר,  ליל  בתום  משפחתו 

במסקנה המתבקשת מן הסיפור:
מצוות  בעקבות  התאחרתי  הערב 
חסד עם אלמנה. אילו יכולתם לעזור 
לאלמנה הזו - הרי בוודאי שמחויבים 
אתם כמוני בזה, ובמה איפוא יכולתם 
לעזור? בזה שתמתינו עד שובי מבית 
את  מלערוך  ותתעכבו  האלמנה 
טוענים  אתם  מה-  אלא  כדת.  הסדר 
שאני מחוייב גם למשפחתי? - אמת 
חייבים  אתם  וגם  אני  גם  אך  הוא! 
שאני  אלא  לידי  שנזדמנה  זו  במצוה 
אתם  ואילו  בעזרה,  זו  מצוה  מקיים 
יהושע  ר׳  פייס  בכך  לי!  בהמתנתכם 

את משפחתו... 
בה  השאלה  תיושב  הדברים  לאור 
עם  חסד  גומלת  רחל  כיצד   – פתחנו 

לאה – על חשבון יעקב?
התשובה היא – וכי חובת הצלת לאה 
 - רחל  על  רק  מוטלת  פנים  מהלבנת 

ולא על יעקב? 
והאף אמנם שלרחל יש את האפשרות 
להצילה ע״י מסירת הסימנים, אמנם 
גם יעקב חייב להצילה מבזיונה, וזאת 

ע״י שישאנה לאשה!
ללאה  הסימנים  את  כשמסרה  רחל 
היא,  חובתה  את  רק  לא  בזה  קיימה 
יעקב,  חובת  בזה את  גם קיימה  אלא 

להציל את לאה מבזיון! 
למדנו איפוא בפרשתינו יסוד גדול.

יש  אחד.  כל  על  מוטלת  החסד  חובת 
אין  אולם  בעקיפין.  ויש  במישרין, 
ואם  פטור.  הוא  לומר  שיכול  אדם 
'על  חסד  עשה  שמישהו  הרגשת 
מובטח  שהשכר  לך  דע   – חשבונך' 
נזקק  לאותו  לסייע  והחובה  לך,  גם 
מוטלת גם עליך, ואין זה 'על חשבונך' 
אלא זכות המצווה נכנסת 'לחשבונך'...

עושים  הבעל  או  האשה  לפעמים 
חסד עם מאן דהו, ומתאחרים להגיע 
על  שזה  חש  שכנגד  הצד  הבייתה. 
חשבונו. מעתה נדע – זו ההשתדלות 

המועטה שגם אנו חייבים בה!
שבת שלום!

בקול רינה ותודה להשי"ת 
עמנו,  הרבים  חסדיו  על 
וקיימנו  שהחיינו  אשר  על 

והגיענו ליום הזה -
להוציא לאור עלון לשבת, 
להרבות  מטרתו  שכל 
ולפרסם  תורה,  ולהגדיל 
הענפה  הפעילות  את 
אליהו"  "בית  במדרשת 

לזיכוי הרבים.
בראשות  זה  קדוש  מקום 
שלום  בועז  הרב  מו"ר 
חיים  שוקק  שליט"א 
ימים   365 לשעון,  מסביב 

בשנה.
בחסדי השם למעלה מ100 
אותו  פוקדים  לומדים 
התורה  וקול  יום,  מידי 
לפנות  מ-2:00  בו  נשמע 
בלילה   10:00 ועד  בוקר 
הכותרת  וגולת  ברציפות. 
הגדולה  הבוקר  מדרשת   –
– כ-50 בעלי בתים  בעולם 
הבאים יום יום, ומקשיבים 
מגדולי  ברצף  לשיעורים 

הרבנים.
תקלה  תצא  שלא  יה"ר 
להגדיל  ונזכה  ידינו  תחת 
וכל  ולהאדירה  תורה 
שמים  לשם  יהיו  מעשינו 
השלימה  לגאולה  ונזכה 

במהרה בימינו אמן!!

4:15 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:17
5:39 .......... רבינו תם

הזמנים לפי אופק בני ברק

הרב בועז שלום שליט"א
רב ביהכ"נ והמדרשה ויו"ר ארגון 'טעמו וראו'

לוח זמנים - "בית אליהו"
רח' דב גרונר 11 פרדס כץ

פרשת ויצא
זה מוסרי - למסור את הסימנים ללאה – על חשבון יעקב?
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זהר - הרב מזרחי - ע"פ הסולם8:00-9:15

לאחר 
תפילת הנץ 
שיעור עם 
הרב בועז 

שלום

שחרית נץ
שיעור אור החיים

7:00 שיעור בהלכההדף היומי - הרב רבינוביץ'9:15-10:30
7:30 שחרית

 הרב10:30-11:30
לסרי

הלכה
הרב עשור

 הרב
לסרי

מכתב 
מאליהו 

הרב בועז 
שלום

משנה
)בבא מציעא( 
הרב בועז 

שלום

ליל שבת 
20:30

הרב יוספי 
עין יעקב

11:45 תהלים לילדים

11:30-12:15

כלי יקר
עם

הרב בועז 
שלום

יחזקאל
הרב בועז 

שלום

שערי 
קדושה

הרב בועז 
שלום

הלכה
הרב יעקב 

עדני

פרשת 
השבוע
הרב 

רוזנבלום
12:30 מנחה גדולה

13:00 הלכהחובת הלבבות, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:15-13:15
הרב שמואל אוחיון

14:45 הלכהתפילת מנחה גדולה13:15
הרב סמאי

פרקי אבות - הרב אסולין13:35-14:00
 15:45 

תפילת מנחה
סעודה שלישית

תפילת ערבית גמרא, מסכת שבת - הרב בשארי14:00-15:00
בזמן מוצ"ש

שיעור ערב וזמני תפילות:
שחרית נץ - ביהכ"נ פתוח מ-2:00 לפנות בוקר לקריאת תהלים

מנחה - 20 דקות קודם השקיעה
ערבית - 20 דקות לאחר השקיעה

בין מנחה לערבית הלכות
משניות חולין - הרב בועז שלם - לאחר ערבית

ערבית נוספת 19:00
שיעור -  מסכת תענית - הרב דרשן בימים א',ג',ד',ה'.

ביום שני שיעור לנשים בשעה 20:30

19:30 שיעור 
"שבט מוסר" עם 

סעודת מלווה 
מלכה

הרב שבתאי

מוצש"ק אחרי 
ערבית

"אבות ובנים"

לימוד חברותא - ימי ראשון ורביעי 19:30 עם ת"ח בכל מקצועות התורה. מומלץ!!

כל הילדים באים!!
ימי ראשון ורביעי 16:30

 תהלים, סיפורים, ממתקים, פרסים,
קלפים והפתעות...

חברותות
ימי ראשון ורביעי 19:30

עם ת"ח בכל מקצועות התורה. מומלץ!!

שידור חי של שיעורי בית המדרש באתר "קול הלשון"
ובאתר : www.taamu.co.il ובטל' קול הלשון: 03-6171111

קו ישיר לשיעורי הרב בועז שלום שליט"א 073-2951306
 ניתן לתרום בכ. אשראי להקדשת שיעורים לע"נ או רפו"ש

בטלפון: 053-3139355 בני

מדרשת בוקר "בית אליהו"

 דיסק אונקי דו-צדדי 128 ג"ב 
 ובו כל שיעורי הרב בועז שלום שליט"א

]כ-4.000 שיעורים[
 תנ"ך | הלכה | פרשה | משנה | עין יעקב | מחשבה | מוסר ועוד

טל: 052-7654798



מבחר פנינים: )מתוך זוגיות עם רגש(

• הכיסוי וההסתרה מייחדים את המוסתר לראוי לו בלבד, והם הם 
הדבק האמיתי של כל זוגיות באשר היא

• הגבר הוא כטבעת והאשה כיהלום - יהלום ללא מסגרת חשוב 
פחות, מסגרת ללא יהלום היא חסרת ערך

• צניעות היא מרשם לנישואים מאושרים -עניינה של הצניעות 
שכל הנהגתך תהיה "כלפי הפנים יותר מאשר החוץ"

• עשי חסד עם נשים אחרות, שמרי את יופייך וייחודך רק לבעלך

• תכלית הכיסוי היא דווקא לגלות ולא להסתיר, עלינו רק לדעת 
היכן לגלות והיכן להסתיר. 

הרב שלמה אסולין שליט"א
שיעור קבוע מידי יום בשעה 12:30

הרב מיכאל לסרי שליט"א
שיעור בוקר יומי 10:30 שני ורביעי

הרב בנימין רבינוביץ שליט"א
שיעור בדף היומי כל יום בשעה 9:15

 פינת ההלכה
ע"פ פסקי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

 מאת הרב שמואל אוחיון שליט"א 
מתוך קובץ "נקודות בהלכה"

 להצלחת כל מתפללי בית אליהו 
שסייעו בהוצאת העלון

לעילוי נשמת
אברהם אזולאי בן חנה ז"ל

לעילוי נשמת
סולימן ענאיתי בן דינה ז"ל

הרב בן ציון מוצפי שליט"א

שמעתי ממו''ר הרב חיים רבי שליט''א שמרן הרב עובדיה יוסף זצוק''ל 
להמתין  ונכון  שראוי  מסוימים,  בדברים  שבת  בהלכות  לחומרא  פסק 
ביציאת השבת לזמן רבינו תם )חזו"ע שבת א עמוד רסח(. ושלא לטלטל 
כלים שמלאכתם להיתר שלא לצורך )ג בתחילת הספר(. ושלא לטלטל 
בעלי חיים של שעשוע אא''כ במקום צער )לבע"ח( או רפואה )לאדם( 
וכדו'  והדמקה  השחמט  במשחקי  מחמיר  וגם  קיט(.  עמוד  )ג  וכיוצא 

משום בזבוז הזמן )ג עמוד לג(.

ויש לנו ללמוד מזה מהי שבת קדש, שהעיקר היא הרוחניות, ושיעורי 
מעין  שבת  כי  הזמן,  את  להעביר  במה  לחפש  ולא  והסעודות,  התורה, 
עולם הבא, ובעולם הבא אין משחקים או בעלי חיים וכדו' רק רוחניות. 

עם  יחד  קדש  בשבת  פעם  כשהתארח  מרן  עם  שהיה  המעשה  ידוע 
הרבנית ולא היה מקום לשבת ללמוד כהרגלו, רק ע"י שהכניסו מנורת 
למנוחת  להפריע  שלא  כדי  בתורה  ועסק  שם  וישב  ארון  לתוך  לילה 
הרבנית. וכמעט כל שבת מרן היה יושב ולומד כל הלילה לגודל אהבת 

התורה שהיתה לו ורק ביום היה משלים מעט שינה.

שיטת רבינו תם לענין השקיעה
הביאו  זצ"ל  יוסף  הבית  מרן  תם.  רבינו  של  שיטתו  את  בקצרה  נבאר 
דקות(   58.5( לשעה  קרוב  שאורך  תהליך  היא  שהשקיעה  רסא  בסימן 
מתחיל  אז  שרק  דקות   72 הם  יחד  דקות(   13.5( השמשות  בין  ואח"כ 

הלילה. ולפי זה אחר השקיעה שלנו עדיין הוא יום גמור. 

ואמנם המנהג כדעת הגאונים שבין השמשות מתחיל מרגע השקיעה, 
ומיד אחריו לילה. )ולכן אין לסמוך על רבינו תם להקל בכניסת השבת(.

אבל כיון שהרבה ראשונים סוברים כר"ת וחילול שבת דינו בסקילה לכן 
דקות   72 כ  תהיה  השבת  יציאת  ולפי"ז  זו.  בחומרא  לנהוג  מאוד  ראוי 

)זמניות( אחר השקיעה. 

בעז"ה כל שבת נפרסם ע"ג עלון חשוב זה הלכות מתורתו של רבינו הגדול 
זצ"ל.

הציבור הקדוש מוזמן לשיעור כל שבת בשעה 13:00 מיד לאחר מנחה

הצדיק – הודה זיוה והדרה
חרנה,  וילך  אלא  לכתוב  צריך  היה  "לא  שבע.  מבאר  יעקב  ויצא 
עושה  העיר  מן  צדיק  שיציאת  מגיד,  אלא  יציאתו?  הזכיר  ולמה 
רושם. בזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרה. יצא 

משם, פנה הודה, פנה זיוה, פנה הדרה" )רש"י(

נותר  אבינו  יצחק  והרי  והדרה"?  זיוה  הודה  "פנה  תמוה,  הדבר 
בעיר – זיוה והדרה קיים!?

וכתב  רש"י  דייק  לחינם  שלא  זצ"ל,  סורוצקין  הגר"ז  מרן  מתרץ 
"יציאת צדיק מן המקום", והכוונה, שרק צדיק אשר עיניו במקום 
בדקי  על  עומד  והוא  תיקון,  הדרושים  הדברים  כל  את  לתקן 
המקום, ואת התפקיד הזה, מילא יעקב אבינו, שהרי יצחק אבינו, 
גדר,  ולגדור  בפרץ  לעמוד  ביכולתו  ואין  בבית,  כלוא  היה,  סומא 
ולכן, יציאת יעקב מן העיר, גרמה לכך, שפנה זיוה הודה והדרה, 

שהרי זהו תפקידו ומהותו של הצדיק בכל מקום ומקום.

ועל כך הוסיף ואמר בנו הגאון רבי אלחנן זצ"ל, שהתורה הקדושה 
עוררה אותנו על העובדה המעציבה, שכל זמן שהצדיק בעיר, אין 
בני העיר מרגישים שהוא הודה זיוה והדרה של העיר, ומתי חשים 
עושה  צדיק  "יציאת"  ורק  העיר,  מן  יוצא  כשהוא  רק  בכך,  הם 

רושם.

האם לפחות אז מתעוררים הם מכך? 

מוסיף הרב ואומר - גם אז משתדל השטן להוציא מסקנה הפוכה 
מן ה"רושם" הזה, דהיינו, שלא צריך להביא צדיק אחר לעיר כדי 
שימלא את חסרונו של הצדיק שנחסר, אלא ההיפך מכך, שאין מי 
ו"מי  שיכול למלא את מקומו והנהגתו בבחינת "כי בא השמש", 

יתן תמורתו"...

ומסיים בדברי תוכחה - ואם כך הם פני הדברים, הרי אפשר למסור 
ל"מנהיג"  ההנהגה  רסן  את  ולמסור  לעשיו,  הברכות  את  כבר 

שינהיג את העיר לפי הלך רוחו של הדור...

ואם בצדיקים עסקינן, הנה סיפור מאלף, הכיצד צדיקים דנים את 
כולם לכף זכות.

לרבי יום טוב ליפא טייטלבוים, היו לא מעט יריבים בעירו. פעם 
דרך  גדולה  אבן  נזרקה  ולפתע  חסידיו,  עם  לשולחן  הסב  אחת 
החלון לתוך הבית. הרב הסיט את ראשו הצידה, וניצל מפגיעתה. 

ואמר  החדר  רצפת  על  שנחתה  באבן  הביט  מהחסידים  אחד 
זו אבן גדולה מאוד, ועלולה היתה לגרום נזק גדול  בבעתה: הרי 

רח"ל, המשליך הוא רשע גדול!

הפסוק  על  רש"י  כותב  מה  וראו  בואו  ואמר:  בראשו  הרב  הניד 
"ויקח מאבני המקום" - "התחילו האבנים מריבות זו עם זו. זאת 
אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח. מיד עשאן 
הקב"ה אבן אחת, וזהו שנאמר "ויקח את האבן אשר מראשותיו".

ביהודים  לחשוד  ושלום  חס  ליפא:  טוב  יום  רבי  סיכם  כך,  ואם 
שזרקו את האבן. אין זאת, אלא שהם זרקו כמה חלוקי אבן קטנים, 
אך האבנים רבו ביניהם וכל אחת אמרה "אני אנוח על ראשו של 

הצדיק", ונעשו כולן אבן אחת...

להקדים תפילות
 "ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה" )כ"ט י"ז(.

מפרש רש"י, ועיני לאה רכות, שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו, 
ובכתה, שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה 

לגדול והקטנה לקטן. עכ"ל.

לעלות  שלא  רק  היתה  בכייתה  וכל  הרבה,  בכתה  שלאה  כאן  מפורש 
בגורלו של עשו.

היא לא ביקשה להנשא ליעקב, כי יעקב היה מיועד לרחל. 

ורחל - היתה יפת תואר ויפת מראה, היא לא היתה צריכה לבכות, שהרי 
יעקב הצדיק מיועד להינשא לה.

אך בהמשך אנו רואים דבר פלא, לאה שהקדימה הרבה בכיות, לא רק 
שהיא  דבר  ליעקב,  להנשא  זכתה  עוד  אלא  לעשו,  מלהנשא  שניצלה 
לא חשבה עליו, והכל הלך לה בקלות, היא ילדה את ראובן שמעון לוי 
ויהודה מיד, וקצת אח"כ את יששכר זבולון ודינה, זכתה ליששכר עמוד 
ולווים, ליהודה  התורה ולזבולון המסייע לו, זכתה ללוי שממנו כהנים 
של  הנשים  כל  כנגד  שבטים  ששה  המשיח,  ביאת  עד  מלכים  שממנו 

יעקב, כלומר חצי מהשבטים!

"הבה  וכאשר היא מבקשת מיעקב  ליעקב,  יולדת  לא  רחל,  כן  לעומת 
לי בנים", אומר לה יעקב, ה' מנע ממך פרי בטן, ורחל עושה השתדלות 
ונותנת את בלהה שפחתה ליעקב, כדי להבנות על ידה, ובלהה יולדת 

ורחל לא.

וכשמבקשת מלאה מעט דודאים, לאה אומרת לה, "המעט קחתך את 
אישי ולקחת גם את דודאי בני", והיא לא מבינה מדוע אחותה עונה לה 
כך, ורחל רואה שלאה יולדת ששה שבטים וכבר מעוברת בילד שביעי, 
שהיא  )ל'-כ"ב(  מביא  ורש"י  עליה.  להיחרב  עומד  שעולמה  ומבינה 

חששה שיעקב יגרש אותה ועשו ישא אותה.

ומה קרה בסוף? "ויזכור...את רחל וישמע אליה...ויפתח את רחמה", מה 
הפירוש "וישמע אליה..." מתרגם אונקלוס שה' קיבל את תפילתה של 

רחל.

שלא  מי  בהמשך,  הדרך  את  מיישר  בחיים,  תפילות  שהמקדים  למדנו 
הקדים תפילות וחשב שאין צורך, הגיע למצב שהיה מוכרח להתפלל, 

ואז הגיעה הישועה.

ונסיים בדברי הזוה"ק ]פ' ויחי רכג.[:

ובכתה  דרכים  בפרשת  עומדת  היתה  ימיה  כל  לאה  יהודה,  ר'  "אמר 
עבורו  והקדימה  צדיק  שהוא  שמעה  כאשר  ל[יעקב,  ]להנשא  בשביל 
שהקדימה  שאמרנו,  כמו  רכות",  לאה  "ועיני  שכתוב  וזהו  בתפילה, 
וישבה בפרשת דרכים לשאול ]על יעקב ועשיו[, רחל לא יצאה לדרכים 

מעולם. 

לכן זכתה לאה להיקבר עם יעקב, ורחל - עומדת מקום קבורתה בפרשת 
דרכים ונקברה שם, וזהו שכתוב: "ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל", מהו 
עלי? עלי ודאי, כלומר בשבילי, בארץ כנען בדרך, בשבילי מתה בדרך, 

משום שלא יצאה מעולם בשבילי להתפלל כמו אחותה". עכ"ל הזוה"ק.

ואשרי המקדים תפילות בחייו, ליישר לעצמו את החיים! 

"מחלומו של אדם ניכר מי הוא" )מתוך דורש ציון(
"ויחלום והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה..."

אומר ר מאיר מפרמישלאן זצ"ל, כי מחלומו של אדם יודעים מה הוא, 
אמור לי מה חלמת - ואומר לך מי אתה.

והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע  "ויחלום  מה חלם יעקב אבינו? 
השמימה... מלאכי אלוקים עולים ויורדים..."

מהחלום של יעקב רואים שמדובר באיש אלוקים. הוא רואה מלאכים, 
הוא רואה את השכינה נצבת עליו.

פרות,  בחלומו?  פרעה  ראה  ומה  חלום.  חלם  להבדיל,  פרעה  גם 
שיבולים... זה רואה בחלומו שכינה וזה רואה בהמות ואוכל...

 

     שו"ת דורש ציון
    מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

 

כן איך  ואם  ש: שלום לכבוד הרב האם מותר לעשות שאלת חלום 
עושים שאלת חלום?

ת: אסור בהחלט וזה דבר חמור.

, ולפעמים  ש: שלום לכ' הרב, אני קורא קריאת שמע שעל המיטה 
אני קם בבהלה או צועק מתוך חלום, מה ניתן לעשות?

ת: תבדוק מה קורה מתחת מיטתך תפנה משם כל החפצים והמנעלים 
בעיקר.
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