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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

יישר כח גדול לשם הטוב 
יוסי אור הי"ו 

 שעוזר ומסייע ראשון
 לכל דבר שבקדושה

בעניני בית המדרש בית אליהו
הקב"ה ימלא כל משאלות ליבו 

לטובה ולברכה

בס"ד

גליון

 2

ַלאֹדִני  ֹתאְמרּון  ֹּכה  ֵלאֹמר  ֹאָתם  "ַוְיַצו 
ָוֶאְׁשְלָחה  ַיֲעֹקב...  ַעְבְּדָך  ָאַמר  ֹּכה  ְלֵעָׂשו 
ְלַהִּגיד ַלאדִֹני ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך... ְוָאַמְרָּת: 
ְלַעְבְּדָך ְלַיֲעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאֹדִני 
ַיֲעקֹב  ַעְבְּדָך  ִהֵּנה  ַּגם  ַוֲאַמְרֶּתם:  ְלֵעָׂשו... 
ַּבִּמְנָחה  ָפָניו  ֲאַכְּפָרה  ָאַמר  ִּכי  ַאֲחֵרינּו 
ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי 

א ָפָני" )בראשית ל"ב(  ִיּׂשָ

מתחננת  בלשון  מלאים  אלה  פסוקים 
ומתרפסת בפני עשיו. 

מובנת.  אינה  יעקב  הנהגת  לכאורה 
ממה הוא חושש? הרי יעקב אינו אדם 
האבן  את  גלל  בעצמו  הוא  הרי  חלש. 
רש"י  ופירש  אחת  בידו  הבאר  מפי 

ללמדנו שכוחו גדול. 

עיר  הרגו  ולוי  שמעון  בניו  שני  והרי 
בני  רק  כשהיו   - שכם  את   – שלימה 
ירדו  כשבניו  והרי  עשרה!  שלוש 
אם  כולה  להחריב  תכננו  הם  למצרים 

לא ישחררו את יוסף!

ואם כן נשאל שוב - ממה יעקב חושש? 
אם עשיו רוצה לבוא עם הארבע מאות 
חבר'ה-ליצים שלו, שיבוא, ויעקב ובניו 

יראו לו מה הם יודעים!

נבאר את הדברים בעזרת מעשה שהיה: 

הישוב  על  שעברה  המלחמה  רוח 
הישן בירושלים, לא פסחה על שכונת 
הדמים  מאורעות  ובגלל  חסד",  "שערי 
המחתרות  קבוצות  והקמת  הרבים, 
שהתדרדרו  היו  המדינה,  הקמת  טרום 
בני  לקבוצות  והצטרפו  דתית  מבחינה 

נוער חילוני שנלחם בצבא הבריטי.

השכונה  מבני  אחד  של  הצעיר  בנו 
ומצוות,  תורה  עול  עצמו  מעל  פרק 
ובן  מוכשר  ובהיותו  ל"הגנה",  התנדב 
של  מקומי  מפקד  במהרה  נעשה  חיל 

המחתרת.

שבת אחת הזדעזעה השכונה מלראות 
במכונית  נוסע  עול,  פורק  אותו  את 
לפניו  השכונה.  בלב  קודש  בשבת 
בפרהסיה  שבת  לחלל  איש  העז  לא 
של  בצעד  המקום  בן  והלה  בשכונה, 
התרסה ומרי, נסע במכונית לאור היום 
בלב השכונה. תושבי השכונה הפגועים 
רצו  הנלוז,  ממעשהו  נפשם  עומק  עד 

לעשות בו שמות.

התקוממות  של  בפרץ  הלה,  אך 
בהם  התגרה  נעורים,  ועיקשות 
במתכון, והודיע שבשבת הבאה ימשיך 
וללא  מורא  ללא  גלי,  בריש  במעשיו 
פחד, כשנשק חם מצוי עמו, לכל מקרה 

שלא יבוא…

עם התקרב יום השבת נעשתה אווירת 
מסוכן.  מתח  מלאת  טעונה,  השכונה 
לבל  וידידיו,  הוריו  תחנוני  הועילו  לא 
ימשיך במעשיו הראוותנים, ונדמה היה 
כי כל בקשה והפצרה רק הגבירה בו את 

החשק להתפרע ולהתריס לעין כל.

השכונה  של  לרבה  אביו  פנה  לו  בצר 
עזרתו.  את  וביקש  חרל"פ  הגרי"מ 
מרובה  לב  בתשומת  התעניין  הגרי"מ 
ועבודתו  מעשיו  על  שאל  במקרה, 
ביקש  קצר  הרהור  ואחרי  הבחור,  של 
 - בביתו  בדחיפות  הבחור  את  לראות 
הוריו  חשוב".  בדבר  עמו  לשוחח  "כדי 
כל  את  זה  מרגע  השקיעו  הבחור,  של 
לבית  לבוא  הבחור  בשיכנוע  מרצם 
אך  רוצה,  הוא  מה  לשמוע  כדי  הרב, 
'יודע  וביקש:  הפצרתם  את  דחה  הלה 
לי,  לומר  רוצה  שהוא  מה  כל  את  אני 
הוא לא יצליח לשכנע אותי, ואני אלמד 
הקנאים  כל  את  ולתמיד  אחת  לקח 

החשוכים בני השכונה'…

שבת,  ערב  עד  נמשך  השכנועים  מסע 
אביו  ממנו  ביקש  השבת  ובהתקרב 
כשדמעות חמות עומדות בעיניו, אנא 
איך  כי  ברצונו,  מה  ושמע  הרב  אל  לך 
הכנסת  בבית  פניו  את  לראות  אוכל 

לפני שתכנס אליו לכמה דקות!

לבית  לגשת  הבן  שוכנע  טוב,  סוף 
כשהוא  נרות,  הדלקת  לפני  הרב 
ציפיות,  תַפתחו  "אל  לשומעיו:  מודיע 
מתלהב  אינני  מאיומים,  מפחד  אינני 
מהבטחות, אני נשאר בשלי!" התרברב 

בעקשנות ונחישות.

עדיין  הוא  הרב,  לבית  הצעיר  כשהגיע 
שהה במקוה, והרבנית קיבלה את פניו 
וטריה  ריחנית  פרוסה  לכבודו  ופרסה 
כדי  תוך  שבת.  לכבוד  שאפתה  מעוגה 
קצרה  שעה  לביתו  הרב  חזר  הדברים, 
קודם כניסת השבת. במאור פנים לחץ 
הרב את ידו, "סלח לי כי הטרחתי אותך 
לך  לומר  ברצוני  אך  זו,  טרודה  בשעה 

בני  הגנת  למען  פעלך  על  ששמעתי 
ירושלים, ושהנך מציל חיי אדם, ובאתי 
להודות לך ולהביע לפניך את הערכתי 

הגדולה למעשיך". 

"אולם  והוסיף:  לנשימה,  עצר  הרב 
בני  כל  שלא  היות  ממך,  מבקש  אני 
המבורכים,  למעשיך  מודעים  השכונה 
כן אירעה תקלה בשבת הקודמת,  ועל 
כשאנשים לא הבינו את מעשיך, כשלא 
עם  הצלת  למען  נוסע  שאתה  ידעו 
ישראל, ועוסק בדברים של פיקוח נפש 
לנסוע  בידך  לסייע  ומצווה  ממש,  של 
אבקש  כן,  על  מוכרח...  שאתה  לאן 
ממך,  אנא  וצנועה,  קטנה  בקשה  ממך 
בשבת  לנסוע  מחר  גם  תצטרך  אם 
במטותא  נפש,  שבפיקוח  לעניינים 
אסע  ואני  ביתי,  דלת  על  הקש  ממך, 
ברחובות  שתצטרך  מקום  לכל  עמך 
ונחלל שבת  השכונה ומחוצה לה, בוא 
יחד, כי חילולה זהו קיומה, וכדי שכולם 
וידעו שאתה פועל בהיתר גמור,  יכירו 
סיים  דבר..."  בכל  בידך  לסייע  ומצווה 

הרב את דבריו הנרגשים. 

רפה,  בשפה  לאישור  המהם  הבחור 
ואילך  שבת  מאותה  כי  לציין,  ומיותר 
בתושבי  להתגרות  הבחור  הפסיק 

השכונה...

שיש  חשוב  יסוד  מלמדנו  יעקב  גם  כך 
בחיים  החיים.  תחומי  בכל  אותו  להפנים 
לך  יש  אם  חכם.  תהיה   - צודק  תהיה  אל 
לפותרו  יכול  ואתה  מישהו  עם  ויכוח 
כוחניות  בדרכים  ומאידך  נועם  בדרכי 
ואלימות- לעולם הדרך הראשונה עדיפה. 
על  ויתור  במעט  לך  תעלה  היא  אם  גם 
האגו והכבוד העצמי. אולי זה לא מצטלם 

טוב, אולם זוהי דרכה של תורה.

כאשר מנסים להפעיל כוח כדי לפתור 
סכסוך, הסכסוך אינו נפתר, אלא נדחה. 
הראשונה,  במערכה  ניצחת  אם  גם 
רכשת לך אויב מר שלא ישכח לך את 
דרך  בכל  וינסה  שלו  הצורב  ההפסד 
בדרכי  הבא.  בסיבוב  יותר  להצליח 
ומביאו  הסכסוך  את  מעקר  אתה  נועם 

לסיומו.

שהנה  צדק,  יעקב  התוצאה  ובמבחן 
עמו  התקוטט  שלא  בלבד  זו  לא  עשיו 

אלא עוד רץ אליו ומנשקו!

גבורתך?  ומהי  ה'-  לעולם  גיבור  אתה 
זו  אין  להושיע!  רב  אתה,  מתים  מחיה 
להרוג,  גבורה  זו  אין  להרוג…   גבורה 

אלא להחיות!

דאגה מנין?
"וירא יעקב מאוד ויצר לו" 

)ל"ב, ח'(

הרי  יעקב?  פחד  ממה 
אנוכי  "והנה  לו  הובטח 
אשר  בכל  ושמרתיך  עמך 

תלך..."

"וירא"  המלב"ים:  אומר 
את  כשראה  בהתחלה 
"ויצר  ומיד  נבהל.  עשו, 
כך שהוא  ומדוע? על  לו", 
וכבר  ודם!  מבשר  מפחד 
)ערך  יועץ  הפלא  כתב 
העתיד  אין,  העבר  דאגה( 
קום  מנין,  דאגה  עדיין, 

שתה יין...

ואומרים בעלי המוסר "כל 
חוץ  אסורות-  הדאגות 

מהדאגה על הדאגה"

נצלו את ההזדמנות 
ו פ ר ט צ ה  ו

 למאות המשתתפים 
בשיעורי התורה 

 המגוונים,
 ומניחים חיי שעה -

את דאגות העולם הזה 
וטרדותיו, ומשקיעים 
ב"חיי עולם" - ונהנים 

 במדרשה הקדושה
"בית אליהו".

שבת שלום!

4:14 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:16
5:38 .......... 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 וישלח
התרפסותו של יעקב בפני עשיו – לא קצת מוגזמת??
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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"

מיקרו        32/64 ג"ב
 עם שיעורי הרב בועז שלום שליט"א

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

 מחשבה | מוסר ועוד
טל: 052-7654798

SD



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

הרב מיכאל לסרי שליט"א
שיעור בוקר יומי 10:30 ראשון ושלישי

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 

 להצלחת כל מתפללי בית אליהו 
שסייעו בהוצאת העלון

לעילוי נשמת
 דוד סלם בן מאיר ושרה ז"ל 

ממתמידי בית אליהו

"ויותר יעקב לבדו" ל"ב, כ"ה )מתוך "שמן למאור"(
פירש"י שכח פכים קטנים וחזר עליהם. )ומכאן לצדיקים שחביב עליהם 
ממונם יותר מגופם וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל. חולין 

צ"א א'(.
ולכאורה תמוה שהרי מפורש ברש"י פרשת ויגש )מ"ו, ו'( ופרשת ויחי 
הכל  ונתן  לבן,  בבית  שרכש  מה  מכל  ליהנות  רצה  לא  שיעקב  ה'(  )נ', 
שאינו  יעקב  ידע  בתחילה  שכבר  נמצא  במערה.  חלקו  בשביל  לעשו 
עצמו  וסיכן  קטנים  פכים  בשביל  חזר  ולמה  זה,  מכסף  להנות  רוצה 

בלילה עבורם בעוד שהם אצלו בין כך כאיסורי הנאה?
קטנים,  פכים  אותם  על  עתה  יוותר  שאם  ידע  שיעקב  לפרש  וצריך 
למצב  להגיע  יוכל  ועי"ז  מועט,  בממון  לזלזל  פתח  אצלו  נפתח  יהיה 
שגם בממונו הכשר יזלזל, כי כבר נפרץ הגדר לזלזל בממון מועט, וכדי 
שלא לפרוץ את הגדר בזה חזר גם על אותם פכים קטנים וסיכן עצמו 

בעבורם. יעקב אבינו ידע והכיר בכוחות הנפש שבאדם. 
ויש ללמוד מזה שלא לפרוץ ָגֵדר שָגַדר לעצמו, אף במקום שלא שייך 
בכוחות  מקום  מכל  כי  מותר,  הוא  זה  במקום  ושבעצם  לגדר,  הטעם 

נפשו ובפנימיותו כבר נפתחה פרצה. 
וכל שכן שנזהר שלא לפרוץ גדר במקום האסור - שאפילו פרצה קטנה 
מביאתו לפרצה גדולה, כמו שכתוב בפרשת קדושים )כ', ד'( ואם העלם 
יעלימו וגו' ופירש"י שם אם העלימו בדבר אחד, סוף שיעלימו בדברים 

הרבה עכ"ל.

"אשר בחר בנו" 
"...כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור 

צאן ועבד ושפחה ...וגו' )לב' ה-ו(
אומר רש"י: 'גרתי' בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג 
מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. ומסביר ה"שפתי חכמים" 
שיעקב בא לומר לעשו שלא יוכל לו, כי הברכה שברכו אביו 'על חרבך 
מצוות  'תרי"ג  אני  ואכן  ומצוות,  תורה  שאשמור  תנאי  על  היא  תחיה' 

שמרתי' ולכן לא תוכל לי.
נסתרים  דבריך  אבל  טוען  אתה  כך  ליעקב,  לומר  עשיו  יכול  ולכאורה 
מדברי הרמב"ם ]הלכות דעות פ"ו[ שאומר "דרך ברייתו של אדם להיות 
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו חבריו" ואם כן יטען לו עשיו - אינך 

מודע אפילו לקלקול ולהשפעה שהשפיע עליך לבן!
על זה ענה לו יעקב "ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה" וגו' – אכן 
האדם נמשך אחרי אנשי מדינתו מפני שהוא מחשיבם ולכן הוא מושפע 
"ויהי  למאומה,  מחשיבם  שאינו  חיים  בעלי  אחר  נמשך  לא  אך  מהם, 
מבהמות לא  לבן – כ"שור וחמור", ולכן לא הושפעתי ממנו כלל!  לי" - 

מושפעים...
לאדמו"ר  בסמוך  הארורה,  השואה  אימי  של  שבעיצומם  מספרים, 
מצאנז נעמד יהודי פורק עול, ששמע את הרב מברך בדביקות "אשר 
בחר בנו מכל העמים". פנה הלה לרב תוך שהוא מצביע סביבו על המצב 
האיום של היהודים - במבט תמה ושאל: "על זה הרב מברך? אשר בחר 
שאנו העם הנבחר  זה  "כן" ענה הרב, אני מודה על  בנו מכל העמים?" 

וזכינו שלא להיות כמו החיות האלו".

לעילוי נשמת
סולימן ענאיתי בן דינה ז"ל

הרב בן ציון מוצפי שליט"א

המעלות והסגולות במצות הדלקת נרות שבת
)מתוך קובץ "נקודות בהלכה"(

נר שבת חובה. ופרש"י כבוד  )שבת כה:( הדלקת  טעם המצוה - בגמרא  א. 
שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקום אור. עוד למדו שם מהפסוק 
ופרש"י  בשבת.  נר  הדלקת  זו  אבהו  רבי  אמר  נפשי"  משלום  "ותזנח 

שכשאין נר אין שלום, שהולך ונכשל ]נתקל בעצמים[.
ב. מוכח מכמה ראשונים שהדלקת הנר היא מצוה דאורייתא. משום כבוד 
ועונג שבת. שהרי אין עונג לאדם כשהוא יושב בחושך )חזו"ע א קסב(. ידוע 
רב  על  מספרת  הגמ'  בעינו.  שרואה  ממה  אלא  שבע  האדם  שאין  הוא 
יוסף שהיה סומא ואמר שלפני שנתעוור - היה אוכל קצת ושבע, ואחר 
שנתעוור - כמה שאוכל אינו שבע. דוגמה לזה מצינו בבני ישראל במדבר 
שהתלוננו על המן, אע"פ שטעמו בו כל טעם שרצו, וזה שאמרו 'בלתי אל 
המן עיננו, קצה נפשינו בלחם הקלוקל', כלומר כשבעין לא רואים אלא 
נפשנו  אזי   – ומאכל  לכל מאכל  והמתאים  ללא הצבע המיוחד  את המן, 

קצה בו. 
במצוות עונג שבת כלול איפוא חובת הדלקת הנר על מנת שנראה בעינינו 

את המאכלים.

ג. מיקום ההדלקה - י"א שצריך אור גם במקום שאוכל, וגם במקום שרק 
בני ביתו. ולמעשה  ויכעס על  ויקפיד  עובר שם, כדי שלא יתקל בחושך 
במסדרון  אור  שיהיה   וטוב  שאוכלים.  במקום  רק  מברכים  קצה(  א  )חזו"ע 

וממנו יגיע לכל החדרים )ילקו"י(.
בנר  הרגיל  הונא  רב  "אמר  )כג:(  בגמ'   - חכמים  תלמידי  לבנים  סגולה  ד. 
ראו  שכאשר  בחז"ל  מעשים  שם  ועוד  חכמים".  תלמידי  בנים  ליה  הויין 
בליל שבת בתים מלאים אורה מפאת שהדרו בהדלקת נרות שבת, אמרו 

שוודאי יזכו שיצאו מהם תלמידי חכמים, וכך היה.
תפילה בעת ההדלקה - מובא בזוהר הקדוש שצריכה האשה להדליק  ה. 
נר שבת בשמחת הלב, וזה כבוד גדול לה, ושכר גדול נותנים לה משמים 
וירבו שלום  וביראה,  שתזכה לבנים קדושים שיאירו את העולם בתורה 

בעולם, ויתנו אף לבעלה אריכות ימים עכת"ד. )הובא בחזון עובדיה שם(.
ולכן היות וזה זמן מסוגל, ועת קיום מצוה, לאחר הדלקת הנרות, תתפלל 
ושתבוא  ת"ח,  ולבנים  ימים,  לאריכות  שיזכו  ובעלה  בניה  על  האשה 

הגאולה בב"א.
הציבור מוזמן לשיעור בשעה 13:00 מיד אחר מנחה של שבת.

שור  לי  ויהי  עתה.  עד  ואחר  שמרתי(  מצוות  )ותרי"ג  גרתי  לבן  "עם 
וחמור... ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך".

יהודי עשיר  דברי יעקב אבינו תמוהים. הרי ההגיון אומר שעשיו שונא 
וצדיק, יותר מאשר יהודי עני ורשע, ואם כן, מדוע חשב יעקב אבינו, שאם 
יבשר לעשיו שהוא עשיר וצדיק, זה ירצה וירגיע אותו? ושאלה נוספת: 

לשם מה שולח יעקב לומר לו "ואחר עד עתה", וכי עשיו לא ידע זאת?
עונה ומבאר מרן הגר"ז סורוצקין זצ"ל בתשובה נפלאה. עשיו רדף אחר 
מתחלקות  הללו  הברכות  ברכותיו.  את  שלקח  על  להורגו,  וביקש  יעקב 
לשני סוגים. הראשון, יצחק ברכו בעשירות, בשפע ובפרנסה טובה, כפי 
שנאמר: "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. 
לך  וישתחוו  עמים  "יעבדוך  ושלטון  שררה  כבוד,  היא  השניה  הברכה 

לאומים". 
גם הברכות שבירך יצחק את עשיו לאחר שבירך את יעקב, כוללות שני 
משמני הארץ יהיה מושבך" - עשירות, "ופרקת עולו  עניינים אלו: "הנה 

מעל צוארך" – שררה וכבוד.
כשיעקב אבינו מבקש להשלים עם עשיו, הוא שולח את המלאכים לומר 
לו: הברכות התקיימו בשנינו: "ויהי לי שור וחמור" וגם עשיו אומר "יש לי 

רב". ]ואין זה אמור להפריע לך – שעשירותי אינה מתנגדת לעשירותך[.
ברכת הכבוד והשררה, לא התקיימה בי: "עם לבן גרתי ולא  לעומת זאת 
נעשיתי שר וחשוב" למרות שאבי בירכני "וישתחוו לך בני אמך", והרי לבן 

ובניו הם בכלל, ובכל זאת נשארתי גר. 
ואם תאמר שברכה זו ניתנה על תנאי אם אשמור את התורה? הרי "ותרי"ג 
מצוות שמרתי"! ואם תמשיך ותשאל, כנראה הייתי שם זמן מועט, ולכן 
לא הספיקו לכבדני ולהמליך אותי עליהם? גם זה לא, כי "ואחר עד עתה". 
לך  הרי  צאן,  ורועה  גר  נשארתי  זאת  ובכל  עמהם,  ישבתי  שנה  עשרים 
שברכת הכבוד והשררה לא התקיימה בי ]שמהן הנך חושש, שאם אני 
בעל שררה ומלוכה – זה על חשבונך, עולי על צווארך![, ולכן, אין לך סיבה 
לנטור לי איבה על הברכות, ועל כל הנה, כאח צעיר אתה האדון שלי והנני 

עבדך: "כה תאמרון לאדוני לעשיו".
יעקב בדבריו שולח איום מרומז לעשיו: הנה אתה רואה, שברכת השררה 
לא התקיימה בי ואף לא בך, ולכן אין לך לחשוב שתוכל לגבור עלי מכח 
בי,  מלהלחם  לך  והשמר  התקיימה,  לא  שאף  תחיה"  חרבך  "על  הברכה 

שהרי אני גבור כמוך.

ואמרת... מנחה היא שלוחה לאדני. )לב, יט( 
רבי יושה בר מבריסק, נסע יום אחד ברכבת עם עוד כמה יהודים, והגיע 

שעת מנחה, רצו להתפלל תפילה בציבור.
את  להשלים  כדי  בהם  שהיה  מה"מתקדמים"  צעירים  שני  ישבו  בקרון 
המניין, אבל הדבר לא נראה להם, חמקו מן הקרון, והמניין בטל, לאחר 

זמן חזרו הצעירים אל הקרון ונתיישבו במקומותיהם.
יושה בר אל היושבים, ואמר בקול רם שישמעו גם הצעירים  נפנה רבי 
הייתה  שתמיד  שאלה,  לי  נתיישבה  עכשיו  רבותי,  אתם  יודעים  הללו: 
ותיישים,  עזים  בה  היו  המנחה,  את  לעשו  יעקב  כששלח  בעיני,  קשה 
גמלים ופרים עדרים שלמים, ומאז ומתמיד היה קשה בעייני מפני מה לא 

צירף יעקב למנחה גם כלבים, שיהיו שומרים על העדרים? 
ועכשיו מחוור לי הדבר, מסתבר שכך טבעם של הכלבים, שבשעה שהם 

מריחים ״מנחה״ מיד הם מתחמקים...

"ידעתי מעצמי ולא הוצרכתי ללמוד ממעשי לבן" )מתוך דורש ציון(
עם לבן גרתי )לב, ה(

באר רש"י: "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתיו ולא למדתי ממעשיו 
כל  על  והסתכלתי  "גר"  בבחינת  הייתי  כי  בזה?  עמדתי  כיצד  הרעים". 

שהותי אצלו באופן עראי.
יהונתן איבשיץ  רבי  "ולא למדתי ממעשיו הרעים" מבאר  ומה שאמר: 
לאיש  מנגד  "לך  ז(:  )יד,  במשלי  ע"ה  המלך  שלמה  דברי  פי  על  זצ"ל 
כסיל". הכוונה שאם אדם נתקל בשאלה, ואינו יודע מה עליו לעשות, 

יביט בכסיל ויראה מה הוא עושה, ויעשה הפוך. 
יעקב לעומת זאת, אם היתה מתעוררת לו שאלה, לא היה צריך להסתכל מה לבן עושה ולעשות 

הפוך, כיון שיעקב למד תורה וידע מעצמו מה עליו לעשות.
זה שאמר: "ותרי"ג מצוות שמרתי", כי ידעתי את התורה, "ולא למדת ממעשיו הרעים" – לא 

הייתי צריך להתבונן על מעשיו ולעשות הפוך ממנו, כי ידעתי מעצמי מה לעשות...

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

 

שאלה: בעירנו יש כהנים רבים, ואין לוי אחד מהעדה שלנו, האם נכון לחשוש למה שאומרים 
שהם קנו את הכהונה בכסף? האם לקחת כהן כזה לפדיון? האם הוא כשר לברכת כהנים?

תשובה: בנוגע לברכת כהנים המנהג הוא שלא למנוע מאף כהן לעלות לדוכן. אולם לגבי פדיון 
הבן - המדקדקים נזהרים מאוד להזמין כהן ממשפחות ידועות ומיוחסות באותן מדינות, כדי 
שלא להפסיד מצוות פדיון הבן לתועלת הילד. אגב, מה שכתבת "קנו" אני חקרתי ומצאתי שהיו 
נוהגות לנדור בפיהן  להם אימהות תמימות, ולא חכמות הרבה, וכשהילד היה חולה ל"ע היו 

שיהיה כהן כדי שיחיה, ויש שהיו קוצבות למשך מספר שנים יהיה כהן וכד' ואסור לעשות כן.

שאלה: שמעתי פעם מרבינו שאם אדם מסתכל בתמונת אישה שמתה מענישים אותה בשמים. 
מה המקור לזה?

תשובה: אמת שמעת. ספר רב ברכות לרבנו יוסף חיים ז"ל.
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הרב אביחי דרשן שליט"א
שיעור קבוע גמרא בימים א' ג' ד' ה' בשעה 19:15

"פּכים קטנים" 
לשון מליצה ל"זוטות" - "דברים פעוטים" - "חסרי 

חשיבות".

הלשון לקוחה מפרשתנו:

ַאַחד  ְוֶאת  ִׁשְפֹחָתיו  ְׁשֵּתי  ְוֶאת  ָנָׁשיו  ְׁשֵּתי  "ַוִּיַּקח ֶאת 
ָעָׂשר ְיָלָדיו ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק… ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר 
ֲעלֹות  ַעד  ִעּמֹו  ִאיׁש  ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו,  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּוֵתר  לֹו. 

ַחר".  ַהּׁשָ

ופירש רש"י "ויוותר יעקב" 'שכח פּכים קטנים וחזר 
עליהם'. ]פך: כלי-קיבול קטן לנוזלים[.

הגיע  שכאשר  מבואר,  ע"א(  צא  )חולין  בגמרא 
ומשפחתו  יעקב  עברו  יבוק,  למעבר  אבינו  יעקב 
אומר  ְלַבּדֹו"  ַיֲעֹקב  "ַוִּיָּוֵתר  יבוק,   נחל  מעבר  את 
קטנים"  פכים  )עסקי(  על  "שנשתייר  אלעזר:  רבי 
כבר  וִמקֶנה  החשובים  כלים  "דכל  רש"י:  ומסביר 
קטנים  פכין  על  נשאר  והוא  יבק,  נחל  את  העבירן 

שלא הספיק להעביר". 

מבחר פנינים: )מתוך זוגיות עם רגש(
• עוד קודם ליצירה נקבע מי יתחתן עם מי ]גמ' מו"ק יח:[

• כבר מששת ימי בראשית אלוקים הוא "שדכן העל" ועוסק בזיווג זיווגים.
• האדם ביכולתו להביא את הנישואים לטוב ביותר או למר ממוות

• אנו צריכים "לאכול" את הנישואים נכון, ַולא - הם אלה שיאכלו אותנו...

וורט וחידוד לפרשה
יש לי מושג בפרשה


