
1

"ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע" – אמרו רבותינו שיציאת צדיק מן 
המקום עושה רושם – פירושו, כולם חשים בכך שאדם עובד 
ה' עוזב מקום מסוים, כל המקום כולו יחוש בהפסד ובירידה 
שתתחיל בעקבות עזיבת אותו עובד ה'. אפילו אותם אלו 
ישיר  בקשר  היו  ולא  קרובים  היו  ולא  קשורים  היו  שלא 
ותמידי עימו, כי צינור של ההשפעות הטובות שיורדות מן 
השמים עובר דרך עובדי ה' האמיתיים, ובשעה שאותו צינור 
מצטמצמים  שמיים  מלכות  של  השפע  דרכי  ממילא  חסר, 

והכל חשים בכך.
וכך ספרו לנו חז"ל, שכאשר הצדיקים עובדי ה' עזבו את 
מקומם, כמה נזק וחסרון ממון נגרם באותו המקום. בדורות 
אבל  קורה  הדבר  בדורותינו  בגלוי,  היה  הדבר  הקודמים 
בסתר, בלא שיצליחו לקשר את התמורות החלות בעקבות 
עזיבת הצדיק. וכך מספרת הגמרא שכאשר עזבו אביי ורבא 
את בבל, החומות שהיו על שפת נהר החידקל קרסו. וכשעזב 
רב משרשיא, גידלו כל האילנות באותה שנה קוצים במקום 
פירות, וכשעזב רבי חייא ירדו אבנים של אש מן השמיים. 
בעירו  גנבים  הרבה  נעשו  אלישיב  בר  יצחק  רבי  וכשעזב 
היה  שבזכותו  לגנוב,  כדי  חתירות  שבעים  וחפרו  נהרדעא 
הורידו  קיסרי  את  עזב  אבהו  וכשרבי  הגנבים,  בלב  פחד 

עמודי קיסרי דמעות וכו'.
תמורות  אותם  את  פירשו  העם,  פשוטי  האנשים  וכמובן 
בהכרח  קשורים  ואינם  הקורים  וכדברים  טבע  כאירועי 
לצדיקים ולעובדי ה'. הם פירשו שאם העמודים בקיסרי החלו 
לנזול דמעות – אמרו, זה בסך הכל נזילה באחת הצינורות 

וזהו מקור הנוזלים וכן על זה הדרך.
הוא  במקום,  שצדיק  זמן  שכל  התורה  לימדה  אותנו  אבל 
הודה, הוא זיוה הוא הדרה! פנה צדיק מן המקום, פנה זיוה 
בתחום  גם  הגשמי,  בתחום  רק  ולא  הדרה.  פנה  הודה  פנה 
הרוחני חשים את עזיבת הצדיק! משמת רבי בטלה ענווה, 
ומשמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה, פירוש שרבנו הקדוש, 
כל עוד שהיה חי כל אחד יכל לקנות ענווה בהישג יד, ולאחר 

פטירתו, כדי להשיג ענווה צריך עבודה מאומצת מאד, וכך 
כבוד התורה היה ניתן להשגה בדורו של רבי עקיבא, ולאחר 
דבר  הוא  התורה  של  האמיתי  כבודה  את  לראות  פטירתו, 

קשה מנשוא.
הרמח"ל הקדוש כתב בספרו מסילת ישרים, שכשהאדם עובד 
כולו  העולם  כל  שמים,  ביראת  ומתעלה  בנאמנות  ה'  את 
מתעלה עמו, האדם הוא כמו מנוף רוחני, שכאשר הוא עולה 
כל הסביבה שלו מתעלה ומשתנה בצורה פלאית, והצדיקים 
השפיעו אפילו על בהמתם שהפכו להיות עם כניעה וזהירות 

בקיום רצון ה'.
וכך מסופר בגמרא תענית על חמורו של רבי יוסי מן יוקרת 
וכשהסתיימה  לעבודה  לאחרים  בעליו  ע"י  מושכר  שהיה 
השכירות ועמד לחזור לבעליו, אם היו שוכחים על אוכפו 
איזה שהוא חפץ ששייך לאחרים החמור פשוט לא היה צועד 
לכיוון בית אדוניו משום שלא רצה לעבור על איסור גזל, 
וכך היה עם חמורו של רבי פנחס בן יאיר שהקפיד לאכול 
רק מאכלים מעושרים וכשרים למרות שמאכל בהמה פטור 
מן המעשר, וכך ראינו אצל יעקב אבינו שכל האבנים נאבקו 
בינם לבין עצמם מי יזכה לשרת את יעקב ועליו יניח הצדיק 
ואילו  הצדיק  של  קרבתו  והעריכו  חיפשו  הדוממים  ראשו. 
הרשעים עשיו ולבן בקשו את רעתו, כי כך היא החוקיות 
ה' ציוה שסביב  ה' ליעקב סביביו צריו",  "ציוה  שה' קבע, 
הצדיקים תמיד יתהלכו רשעים שיצרו את צעדיהם כקוצים 
הסובבים את השושנה, ועל הצדיק והסביבה לדעת להתמודד 

מול אותם רשעים ומצרים.
המסר שחז"ל העבירו בקביעת העובדה 'שיציאת צדיק עושה 
נתן  האמיתיים שה'  הנכסים  לייקר את  לדעת  הוא  רושם', 
בכל פינה ופינה בעולם, ראה הקב"ה צדיקים מועטים ושתלם 
בכל דור ודור, ליקרם, להעריכם, ולדעת שגם אם אני חושב 
אחרת השפע יורד דרכו, דרך עובד ה' האמיתי, וממילא מה 

שלא יעשה, השפע ירד! וכדאי לשמוע לו ולהכנע אליו.
קיים לנו כל חכמי ישראל בכל מקומות מושבותיהם אמכי"ר.
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מהי אהבה אמיתית

בפרשה נאמר )כט,כ( "ַוַּיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו 
נותנת  הרי הסברה  ֹאָתּה". נשאלת השאלה  ְּבַאֲהָבתֹו  ֲאָחִדים  ְּכָיִמים 
בדיוק ההפך, שזמן קצר היה צריך להיחשב לזמן מרובה "באהבתו 
אותה", כמו שאמר שלמה במשלי "תוחלת ממושכה מחלה לב", הרי 
כשאדם משתוקק למשהו, כשאדם קונה מכונית חדשה, הוא "סופר" 

את הימים עד שיקבל אותה, והימים נראים לו כנצח.
ואילו כאן אנו מוצאים ההיפך, שמאחר שיעקב אהב את רחל, ימים 
מרובים היו בעינו כימים מעטים. התשובה טמונה בשאלה מהי אהבה 

אמיתית?
לאנשים  נתחלפה  "תאווה"  המילה  שבימינו  איש  החזון  אמר  כבר 
"אוהבים  שאנו  דבר  על  אומרים  כשאנו  בימינו  "אהבה",  במילה 
על  עצמנו  את  אוהבים  אנו  לו",  "מתאווים  שאנו  כוונתנו  אותו", 
ידי אותו דבר, כשאדם מחכה למכונית או לדירה הוא לא אוהב את 
המכונית או הדירה, הוא אוהב את עצמו על ידי המכונית או הדירה, 

הוא תאב להם...
אבל אהבה אמיתית זו אהבה לזולת, לרצות שלשני יהיה טוב בלי 
והחביב לו עבור הזולת,  קשר אלי, כשאדם מוכן לוותר על היקר 
מבעל  מבקשת  ביבמות  שהגמ'  האהבה  זוהי  אמיתית,  אהבה  זוהי 
כלפי אשתו "אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו", תעשה למענה כמו 

שהיית עושה עבור עצמך. אהבתו של יעקב לרחל, לא הייתה מתוך 
תאווה ח"ו, אלא מתוך רצון להעניק לרחל, מתוך ידיעה שהיעוד שלו 
בעולם זה להקים בית עם רחל, וכשאדם חושב על הייעוד, כשאדם 
רוצה להעניק לאחר, הזמן עובר מהר ובשמחה, כי גם הדרך לייעוד 

היא חלק מהייעוד עצמו.
טורח  כמה  לילדים,  הורים  של  באהבה  למצוא  ניתן  לדבר  דוגמא 
ועמל משקיעים ההורים בילדים רק בפעולות של היום יום, ובדרך 
והסיבה,  מיוחד,  משהו  עשו  שהם  מרגישים  לא  כלל  ההורים  כלל 
המטלות  אמיתית"  "אהבה  הילדים  את  אוהבים  וההורים  שמאחר 

נעשות לקלות.

כוחה של ברכה

בית הכנסת המדובר בסיפור להלן, 
איירס,  בואנוס  של  במרכזה  שוכן 
מזכה  ניצב  הבמה  על  ארגנטינה. 

של  בעיצומה  שליט"א,  גרינוולד  מיכאל  מאיר  רבי  המגיד  הרבים 
זה במסגרת אחד  היה  ואמן.  ברכות  בנושא תפילה,  סוחפת  דרשה 
ממסעות החיזוק הרבים, שאותם נוהג הרב גרינוולד לערוך הפעם 
השומעים  קהל  מלא,  היה  הכנסת  בית  הרחוקה.  בארגנטינה  נחת 
הנשים  בעזרת  גם  הדרשן,  מפי  הקולחות  לאמרות  מרותק  הקשיב 
שרר שקט של הקשבה והרב גרינוולד כדרכו חיזק וחימם את לבבות 
עצמם  על  לקבל  למשתתפים  בקריאה  הסתיימה,  הדרשה  כולם. 

להתחזק בדבר מה.
בקשת  את  למלא  השתדל  מהשומעים  אחד  כל 

המשתתפות.  אחת   - ד.  הגב'  גם  וכך  הרב, 
והיא שבה לביתה בהחלטה נחושה להשתנות 
העובדה  עליה  העיקה  רב  זמן  מזה  ולשנות. 
ללא  כהרגל,  בביתם  נאמרות  הברכות  כי 
שימת לב יתרה, ועתה ראתה היא בשמיעת 
הדרשה הזדמנות לשנות את המצב. ההחלטה 

התקבלה בהתלהבות רבה בין בני המשפחה. 
אב המשפחה אף החליט לערוך מבצע לטובת 

הענין, והמשפחה כולה הצטרפה אליו בהתלהבות. 
שנתיים אחרי. שוב פקד המגיד את ארגנטינה, בסיום 

ההרצאה, רגיל הרב גרינוולד להתעכב מעט, כשהוא מפנה מזמנו 
למען אי אלו מן השומעים החפצים לדון איתו על נושא הדרשה, 
רוח,  בקוצר  לו  הממתין  מכובד,  ביהודי  הרב  הבחין  עיניו  מזוית 

ומיהר להתפנות אליו. האיש ביקש לספר את סיפורו:
בראשו.  שהנהן  לרב  האיש  הזכיר  כאן",  הייתם  כשנתיים  "לפני 
הוא זכר היטב את הביקור ההוא, "הפלאת לדרוש בנושא הברכות 
וה'אמן', וכולנו יצאנו מחוזקים מהדרשה. לנו נגעו הדברים במיוחד, 
מאז.  השתנה  שלנו  הבית  בדבר.  להתחזק  בהחלטה  מכאן  ויצאנו 

תמיד,  בו  ששררה  החולין  אוירת 
ספוגת  לאוירה  מקומה  את  פינתה 
קדושה ויראת שמים. הילדים התחזקו 
השפיעה  ההתחזקות  ואוירת  הם,  גם 
אלא  בלימודים.  הישגיהם  על  אף 
במסחר  עוסק  אני  הרב,  כבוד  "לפרנסתי,  הסתיים:  לא  שהסיפור 
באבני חן. השכונה בה אנו דרים מוקפת בשכונות פשע, מה שמביא 
נכנס  הוא  כאילו  ייראה  כתיקונם,  בימים  לביתנו  לנכנס  כי  לכך 
ומחובר  משוכללות  במצלמות  מרושת  חומה,  מוקף  הבית  למבצר. 
למוקד חרום. והנה כל ההגנה שבנינו, לא עמדה בפני שני שודדים 
מתוחכמים, שהצליחו להערים על כל המערכות ולפרוץ פנימה. היה 
זה בשעת ערב מוקדמת, זמן לא שגרתי לביצוע 'עבודות' שכאלו, 

ומבחינתם היה זה זמן מצוין להפתיע...
אשתי היתה בעיצומה של הכנת ארוחת הערב, הילדים 
כרכרו סביבה כשכל אחד מנסה לצוד את תשומת 
מסויים  בשלב  ואחרים.  כאלו  בסיפורים  ליבה 
היא חשה צמא, ומזגה לעצמה כוס מים קרים. 
ממתינים  סביבה,  הילדים  התכנסו  כבהרגל 
אמן.  לענות  כדי  בכוונה  שתאמר  לברכה 
לפתע התפרצו שני ברנשים רעולי פנים אל 
והבהלה  שלופים,  באקדחים  חמושים  המטבח, 
וילדי  אשתי  של  נשימתם  כולם.  את  שיתקה 
המים  כוס  באחת.  מפניהם  התרוקן  והצבע  קפאה, 
כמעט ונשמטה מידיה הרועדות של אשתי, אולם בהחלטה 
של רגע, כמתוך הארה שמימית, פרצה הברכה מפיה. הרב יכול רק 
לדמיין כיצד נשמעת ברכה במצב שכזה, הילדים ענו 'אמן' בזעקה 

כפי שלא זעקו בחייהם.
ממי  גם  לי  ואין  להסבירו,  דרך  כל  לי  שאין  נס  הנס,  ארע  ואז 
לבקש הסבר על כך... כי השודדים פשוט סבו על עקבותיהם ונמלטו 
מהמקום באימה ובפחד. אין לי, כאמור, כל דרך להסביר את הנס, 
אולי לכבוד הרב תהיה דרך לעשות זאת", סיים האיש את סיפורו 

והשתתק.

חינוך ילדים
"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"
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רבי חיים קנייבסקי שליט"א / הרב אברהם אוחיון

באחת  הלומדת  מתחזקים  בחורים  קבוצת  קצר.  זמן  לפני  זה  היה 
ומיוחד בביתו של  חגיגי  המדרשיות בארץ, החליטה לערוך ביקור 
מרן שר התורה, הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א. התלמידים נכנסו 
עם רב המדרשיה בהתרגשות עצומה אל חדרו של הרב, על מנת 
לראות את גדול הדור ולהתברך מפיו. הם ניגשו בזה אחר זה אל הרב, 
כשהם נרגשים ונסערים, והרב מרעיף עליהם אהבה רבה ומברך כל 
אחד בברכתו המסורתית ומלאת העוצמה: "שתזכו לברכה והצלחה".

אלא שלפתע אירע דבר מוזר – כאשר הגיע תורו של אחד מתלמידי 
מה  ידע  לא  הנבוך  הבחור  לגמרי.  הרב  ממנו  התעלם  המדרשיה, 
לעשות – מדוע הרב לא בירך אותו? מאוכזב מאד רץ אל רבו ואמר 
לו כי גדול הדור לא בירך אותו. "אל דאגה", השיב רב המדרשיה 
לבחור, "כנראה גדול הדור לא שם לב וחשב כי כבר התברכת, לכן, 
רוץ מהר אל סוף התור והמתן לקבל ברכה". התלמיד עשה את דרכו 
שוב אל התור, ואז כשהגיע שוב תורו, שוב מרן הרב חיים קנייבסקי 
למעמד,  בסמוך  שהיה  המדרשיה  רב  לברכו.  וממאן  ממנו  מתעלם 
ראה כי הרב לא ברך את התלמיד, ובהכנעה פנה אל הרב ואמר: 
"מורינו הרב אולי לא שם לב, אבל הבחור הזה לא קיבל עדיין ברכה 

מהרב".
מרן רבי חיים קנייבסקי השפיל את מבטו ואמר: " כיצד אוכל לברך 
יהודי שאינו מקפיד על אכילת בשר בחלב?!". דממת מוות שררה 
פורץ  כשהוא  החוצה,  מהר  רץ  ההמום  התלמיד  עת.  באותה  בחדר 
בבכי מרורים. "מהיכן יודע זאת הרב?!" שאל התלמיד בהלם רב, 
"אמת, כי בתקופה האחרונה איני מקפיד כל כך להמתין שש שעות 
בין בשר וחלב כנדרש... אך אני מבוהל מהיכן ידע זאת הרב?! הרי 

אף אחד לא יודע זאת 
חוץ ממני!". 

התלמיד עמד בנוכחות 
חבריו והכריז כי מעתה 
הוא  עושה  ואילך 
ומקבל  שלימה,  תשובה 
להקפיד  עצמו  על 
בין  שעות  שש  להמתין 

בשר וחלב, כנדרש.
מיד תפס רב המדרשיה את 

ידו של הבחור ונכנס עמו שוב אל מרן רבי חיים קנייבסקי. כעת, 
והצלחה  גדולה  לברכה  שיזכה  בשמחה  בירכו  הרב,  אותו  כשראה 
חיים  הרב  מרן  אל  המדרשיה,  רב  פנה  הברכה,  בסיום  מיד  בחייו. 
קנייבסקי ושאל אותו: "ילמדני הרב, כיצד ידע הרב כי אותו בחור 
אינו מקפיד על בשר וחלב? האם היתה זו רוח הקודש?!". "לא" הניף 
מרן את ידו בביטול, "אלא שראיתי על מצחו דמות של 'עז' שהיתה 
בולטת עד למאד, וכבר אמרו חז"ל כי אדם שאינו מקפיד על אכילת 
כנראה  כי  הבנתי  ולכן  במצחו,  מופיעה  עז  דמות של  וחלב,  בשר 

שאינו מקפיד על כך".
אומר רבנו האר"י הקדוש כי כל מצווה או עבירה שעושה היהודי 
נחרטת על מצחו, וכי רק אנשים יחידי סגולה, הלא הם גדולי הדור 
האמתיים, יכולים לחזות במה שעשה אותו אדם ולומר לו מה לתקן 
ובמה להשתנות. הנשמה היא רוחנית וכל מצווה או עבירה נחקקת 

על מצחו של האדם, ואם קידש עצמו, זוכה לאור גדול ביותר !

מה יכול להגרם ממתח

יום  של  לפגישה  היסטרי  באיחור  תנועה,  בפקק  שאתם  דמיינו 
זז מהר מדי ואתם מבינים שכל התוכניות  ראשון בבוקר, השעון 

משתנות ואין לכם שום דרך לעשות עם זה משהו.
זעיר  שליטה  מגדל  של  סוג  שלכם,  ההיפותלמוס  בלוטת 

אל  לזמן  הנכון  הרגע  ממש  שזה  מחליט  במוח,  שיושב 
והם  הורמוני הסטרס  החיילים ששלו:  הדם את  מחזור 
יוצאים בדהרה אל איברי המטרה שלהם. ההורמונים 
שנקראת  מערכתית  רב  תגובה  מפעילים  האלה 
בעברית "עקה" ומקורם במערכת העצבים המרכזית 
ובבלוטת האדרנל המשחררת הורמונים, כשהחשובים 

בהם הם האדרנלין והקורטיזול.
הנשימה מהירה יותר, לחץ הדם עולה, הדופק מואץ 

להגן על  ויחידה:  זאת במטרה אחת  וכל  נדרך  והגוף 
במהירות  להגיב  מנת  על  חירום  במצבי  שלנו  הגוף 

יכולת  את  לשפר  ובכך  יותר  רבה  וביעילות  יותר  גדולה 
ההישרדות שלנו. כל עוד ממשיך המצב שהאיץ את ההפעלה 

של המערכת, היא תמשיך לפעול בהתאם.
"סטרס" הוא בעצם מנגנון הישרדות שנועד לשמור עלינו, הבעיה 

מתחילה כשהמנגנון הכל כך עוצמתי הזה מתקיים לאורך זמן, יום 
בשלב  הופך  האנרגיות  צריכת  מיקוד  שנה.  ועוד  שנה  יום  ועוד 
מסוים להסתגלות, וזו נמשכת זמן מה עד להתשה של המערכות. 
בשלבים האלה, הגוף שלנו )והנפש( נמצאים בסיכון בריאותי 

רציני.
היום זה בפקק של יום ראשון בבוקר, מחר זה בישיבה 
לוחצת במשרד, מחרתיים המתח הנפשי נובע מלחץ 
כמה  כבר  שצריך  כמו  ישנו  לא  שפשוט  או  כלכלי 
לילות כי הילד חולה, ואתם רק יכולים לדמיין מה 
קורה לגוף האדם כאשר הוא חשוף לאזעקות, קולות 

נפץ וסכנת חיים מתמשכת.
לאורך  מופעל  הסטרס  מנגנון  האלה  המקרים  בכל 
זמן והופך כרוני כאשר הדרך משם לתסמינים קליניים 
קצרה ויכולה לכלול בין השאר עצבנות, חרדה, דיכאון, 
קשיי שינה, כאבי ראש, אכילת יתר, עלייה ברמות הסוכר 
בדם, שינוים ופגיעה במערכת העיכול,  תגובות אוטואימוניות, 
קשות  מחלות  של  והתפרצות  מוחי  שבץ  ואפילו  אסטמה  התקפי 

יותר. אז מה עושים? נרגעים...

בריאות ותזונה
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לעבוד את ה' בחושך

מיעקב   למדים  אנו  השבוע  בפרשת 
צועדים  כיצד  השלום  עליו  אבינו 
בחושך. יעקב אבינו החל לבנות את עם ישראל 
בחושך, כל הבניה של העם היהודי היא בחושך, "ַוִיְּפַגּע ַבָּמּקֹום ַוָיֶּלן 
שָׁם ִכּי ָבא ַהֶשֶּׁמׁש", אמרו חז"ל מה זה כי בא השמש, כיבה השמש, 
אל תקרי כי בא אלא כיבה, מלמד שהשקיע הקב"ה גלגל חמה שלא 
במילים  כלומר  בצנעה.  אבינו  יעקב  עם  לדבר  בשביל  בעונתה 
ברור,  הכל  אור  יש  כאשר  הפנסים,  את  כבו  הקב"ה  אמר  אחרות, 
ביקש הקב"ה לבדוק את יעקב אבינו, מה קנה יעקב באותן ארבע 
ואמו, לכך מורה הקב"ה  ובבית אביו  ועבר,  עשרה שנה בבית שם 
לצבא מרום שיכבו את הפנסים, בואו ונחשיך לו קצת, ונראה איך 
הוא צועד בחושך. כלומר רוצה הקב"ה לבדוק את יעקב, נכון הדבר 
יש לך חושך כעת בחייך, אבל יש לך מטען של שישים שנה בהן 
למדת תורה, תורה אור, בוא ונבדוק איך אתה יודע להאיר, כיצד אתה 

יודע לשרוד בחושך.
ובאיזה חושך היה יעקב אבינו? לאחר שקיבל את הברכות מיצחק 
אבינו, אותם ברכות שיעקב אבינו כל כך התאמץ לקבלן, "ְוִיֶּתן ְלָך 
ָהֱאֹלִקים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ, ְוֹרב ָּדָגן ְוִתיֹרׁש. ַיַעְבדּוָך ַעִּמים 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים...", דהיינו שיעקב אבינו מובטח כאן שכל העולם 
יסתובב בשבילו, אומר לו הזקן יצחק, "ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך", אתה הגביר 
לשמש  אלא  נברא  לא  כולו  העולם  כל  למשרתים,  לך  יהיו  וכולם 
אותך, ויעקב אבינו מחפש רוחניות, איש תם יושב אהלים, מחפש רק 
את ה', וביקשת משם את ה' אלוקיך, את כל זה שומע יעקב אבינו 

מאביו הזקן.
אך מכאן ואילך, במקום שיעקב אבינו יזכה לשקט ושלווה ויקוימובו 
הברכות, ההיפך הוא הנכון, כל הצרות בחייו החלו דווקא מהיום בו 

קיבל את  עוד שלא  כל  הברכות, שהרי  קיבל את 
בתוך  יושב  אוהלים,  יושב  תם  איש  היה  הברכות 
יצחק,  אביו  ליד  יושב  תורה,  ולומד  מחומם  אוהל 
ורואים  צופים  כולם  אשר  אברהם  של  ביתו  מבני 
הופך  הברכות  את  שקיבל  מיום  והנה  במלאכים, 
להיות מאיש תם יושב אוהלים לאיש ציד איש שדה, 
עובד את לבן ארבע עשרה שנה בשתי בנותיו, ועוד 
שש שנים בצאנו, עד שמתלונן ללבן "ַוַּתֲחֵלף ֶאת 
ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים" וכו', גולה מבית אביו ואמו והולך למי שכל 
העולם הכירו ופחדו ממנו, אותו לבן הארמי אשר הזוהר הקדוש אומר 
שהיה מפורסם בכל העולם כבעל הכישופים, בעוד ליעקב אבינו אין 
לי אפילו בגד ללבוש,  ַהֶּזה", אין  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָעַבְרִּתי  "ְבַמְקִלי  כלום, 
איזה חושך, והיכן כל הברכות שהתאמץ להשיגם, באיזה חושך היה 

יעקב אבינו באותה שעה.
עמד יעקב ואמר, "ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים", ר' שמואל בר נחמן פתח 
מהם  ורבקה(,  יצחק  ושרה,  )אברהם  ההורים  אל  עיני  אשא  ואמר, 
אוכל ללמוד ולהבין איך לקיים את התורה בחושך הזה. אומר יעקב 
לעצמו למה אני לא כמו ההורים שלי, וממשיך יעקב ואומר, "ֵמַאִין 
ָיֹבא ֶעְזִרי", האם בשל האין הזה, החושך והצרות הללו אאבד בטחוני 
בבוראי, אלא חס ושלום "ֶעְזִרי ֵמִעם ה', ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ", ועל כך 
יעקב אבינו  דיוקנו של  אומרים חז"ל שבאותה שעה נחקקה דמות 
בכסא הכבוד, אתה יעקב אבינו למדת לצעוד בחושך, מעתה אתה 
חקוק בכסא כבוד, עכשיו הוכחת לי שלמדת ארבע עשרה שנה בבית 

שם ועבר תורת חיים, אתה יודע להדליק את האור כשיש חושך.
יעקב אבינו זה מעשה אבות סימן לבנים, אין אדם בעולם שלא עובר 
חושך, רק השאלה אם בימי אורה אתה חוסך לעצמך אנרגיה ואמונה 
כדי שיהיה לך במה להאיר בחושך? האם אתה יודע לקנות את האור 
ולזרוח, יעקב אבינו הראה  ימי החושך תדע להאיר  הזה שכשיגיעו 
לקב"ה: ריבונו של עולם אני יודע, ש-"ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום 
ֹׁשְמֶרָך", אז השיב לו הקב"ה, "ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל", 
ומלבן,  מעשיו   - ָרע"  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך  "ה'  אבינו,  יעקב  הוא  ישראל 
"ִיְׁשֹמר ֶאת ַנְפֶׁשָך" - ממלאך המוות. חייב כל אדם לקנות את אותם 
ֲאֶׁשר  ַעד  ְּבחּוֹרֶתיָך,  ִּביֵמי  ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת  "ְזֹכר  ואורה,  אמונה  מצבורי 
ֹלא ָיֹבאּו ְיֵמי ָהָרָעה... ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ", ואז בעת חושך 
יאירו אותם אנרגיות של הבנה שהעולם הזה מסודר בתכלית הסידור, 

ויקוים בנו "ה' ֹׁשְמֶרָך, ה' ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך"
 להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א )1( חובת הלבבות )2( משלי  עם פירוש "כאייל תערוג" )3( מוסר על פרשיות השבוע

חייגו 1-599-50-20-51, שלוחה 2 וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ, ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי

תשבץ לפרשת ויצא

1. הבן ששמו מבטא תודה לה'
2. האיש הצליח מעבר למצופה, הוא 

היה עשיר מאד מאד, פרק ל'
3. החתח אלקים אנכי אשר ______ 

ממך פרי בטן
4. "כי שמע ה' כי שנואה אנכי, ויתן 

לי גם את זה ותקרא שמו ______
5. ה' ראה שלאה היתה ______

6. איך שלבן קרא לגל/יגר ______
7. לבן השיג/תפס את יעקב

8. ה' הזהיר את לבן: ______ לך...
9. מה ______ המקום הזה

10. ______ יום ו______ לילה
11. ויאמר יעקב אל לבן ______ 

את אשתי כי מלאו ימי

שאלת בונוס: כיצד נקראת המידה 
המתבטאת בשם הזה?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ריבוע קסם

תשובות לחידות לפרשת תולדות
1. 49 אומות במילה אחת - "מטעמים" )מ"ט – עמים(

2. "תריד" הינה מצוה אחת יותר בתורה ומשמעותה צער – רש"י
3. 50 שנה חלפו בין הביאה )"ויבוא מן השדה"( ליציאה )"צא השדה"(

א. לבן ויעקב אכלו שם

ב. גמילות חסדים

ג. חלק מהנדר של יעקב
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מהנעשה במוסדות

פי עוללים ויונקים יסדת עוז"
"מ

גבוהה עם מדריכים יראי שמייםחוגי העשרה עם למידה מקצועית ברמה 

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש 
לבעלי בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל    9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"

תה קפה 
וכיבוד קל בין 

השיעורים

*השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

המוצג הזוכה
בביצוע

הילה חרר
אודל יעל

ותמר ארמה
יישר כח לכולן

על מאמץ והשקעה מרובה 

סיור לימודי חוויתי ומהנה
”עמק הצבאים“
לבנות כיתות א‘- ז‘

בית יעקב - “כאייל תערוג“
מהנעשה בבית ספרינו

תערוכת סדר חנית עמ“י במדבר

בביצוע בנות כיתה ד‘

נשות הר חומה מוזמנות להרשם לסדנאות וחוגים שיתקיימו דרך 
השלוחה החרדית עם התכנים המותאמים לציבור החרדי

השלוחה החרדית בתנופה

ט״א
שלי

הרב 
מורנו 

ת 
הכוונ

ת וב
עצו

תיי
ה

הנ״ל ב
ם 

הדברי
כל 

הנחיית הוריםדיאטה ובריאות זומבה

החוגים והסדנאות במחירים מסובסדים
הסדנאות ייערכו בקומת האולם חסדי שמואל

הזדרזו והרשמו (כמות המשתתפות בסדנאות מוגבלת)

בשבילכן- לאה חסיד 0527174723

כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית

היכונו לארועי חנוכה בשלוחה 
הקהילתית החרדית

עיקבו אחר הפרסומים...
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חדש בשכונה 

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

זמני תפילות ושיעורים
תפילות לימות החול

05:20 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
13:00 מנחה מנין א'  
16:25 מנחה מנין ב'  

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
19:15 )בתום השיעור בגמרא( ערבית מנין ב'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45 ימים א', ב', ה'  

20:30 לאחר ערבית יום ד'   
שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   
חובת הלבבות יום שני   

פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי  
ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   

הלכות שבת/מועדים יום חמישי   
פעילויות לנשים

השבוע חד פעמי יום שני 20:45    שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה

תפילות ושיעורים בשבת קודש
16:15 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:05 )כשעה קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  
07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  
13:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

14:00 מנחה מנין א'  
14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
16:45 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
17:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

פעילויות לנשים בשבת
13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

עשרות משומעי לקחו ותלמידיו של מורנו הרב בסדרת שיעורים 
והרצאות ברחבי ארה״ב- קליפורניה, לוס אנגלס


