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"ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב, ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו, ַוָּיֹבאּו ַעל 
ָהִעיר ֶּבַטח, ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר!" - מספרת לנו התורה על מקרה מצער 
ומזעזע שקורה במשפחתו של יעקב – דינה הבת נאנסת ומעונה 
ָהֲאָנִׁשים  "ַוִּיְתַעְּצבּו  עצומים,  והעלבון  הכאב  חמור,  בן  שכם  ע"י 
התורה  לנו  מספרת  והנה  ִּדיָנה".  ֶאת  ִטֵּמא  ִּכי  ְמֹאד...  ָלֶהם  ַוִּיַחר 
כיצד שמעון ולוי אחי דינה לובשים רוח קרב, ויוצאים והורגים 
עיר שלמה – "ְּבֵני ַיֲעֹקב, ָּבאּו ַעל-ַהֲחָלִלים, ַוָּיֹבּזּו ָהִעיר" וכו'. אם 
היו שואלים אותנו לדעתנו על שמעון ולוי, היינו אנחנו מעטרים 
אותם בצל"שים ובאותות גבורה, סוף סוף חינכו את הגוים שעם 
יהודים לא מתעסקים! היינו מכניסים אותם ללימודי ההיסטוריה 
כך  לא  אבל  קרב.  ומורשת  יהודית  גבורה  על  בגאוה  ומספרים 
עושה הזקן יעקב – יעקב אבינו מקלל התנהגות זו של בניו, ְּכֵלי 
מטפל  עשו  עשו,  של  השיטה  את  גנבתם  אתם  ְמֵכֹרֵתיֶהם,  ָחָמס 
בבעיות בכח החרב, הוא בורך "ַעל ַחְרְּבָך ִתְחֶיה". "ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא 
ַנְפִׁשי, ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי", אני מבקש שלא יזכירו את שמי 
"ישראל" עם השיטה הזו, שיטת הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 
הזה, שיטה שאני בכח הזרוע אטפל בבעיות סביבי. "ָארּור ַאָּפם ִּכי 
ָעז", מקלל את חשיבת בניו, חשיבה של גוי, של עשו שבצוללות 
נושאות מטוסים וטילים, הוא יפתור בעיות, ומענישם עונש קשה, 
לכל  קשה  בעניות  מקללם  ְּבִיְׂשָרֵאל",  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעֹקב,  "ֲאַחְּלֵקם 
חייהם, לכל צאצאיהם, אין לך עניים שבישראל אלא או משבטו 

של שמעון או משבטו של לוי אמרו חז"ל.
ַיֲעֹקב", אומר רש"י, היו בני יעקב ולא התנהגו  ְבֵני  ְׁשֵני  "ַוִּיְקחּו 
כמו בני יעקב, לא נטלו עצה מהזקן, יש פה תלמיד חכם, 90 שנה 
עוסק בתורה בלי שבזבז דקה מזמנו על לימודים אחרים, 90 שנה 
רצוף, מדוע לא שאלתם מהי דרך יעקב! אתם ראיתם אותי אומר 
יעקב, כשהתמודדתי מול עשו, לא בחרתי בכח החרב, אלא בכח 
ָאִחיו", כחו  ַעד  ִּגְׁשּתֹו  ַעד  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַאְרָצה  "ַוִּיְׁשַּתחּו  ההכנעה, 
של יהודי אינו בחרב ולא בסוסים, כי "ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים 

ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ה' ֱאֹלֵקינּו ַנְזִּכיר".
עומד  היה   – ומלחמות  לקרבות  יצא  המלך  כשדוד  גם  רבותי, 
ומכריז: "ִּכי ֹלא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח, ְוַחְרִּבי ֹלא תֹוִׁשיֵעִני", כי עם ישראל 
על  בהנהגה  מנוהל  הוא  והאמריקאים,  מהאנגלים  אחרת  מנוהל 
טבעית, לפי מצב זכויותיהם ותפילותיהם, לכן על כל חנית שהיה 

דוד מטיל, היה מפיל 800 חללים, והיה מתאנח על 200 שהרי ה' 
הבטיח אחד מכם ירדוף אלף, וענו לו בעבור אוריה החתי, יש כמה 
חטאים שמונעים את ההבטחה האלוקית, אלו דרכי הלחימה של 
העם היהודי – "ְוֵיְדעּו ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה, ִּכי ֹלא ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוִׁשיַע 

ה',  ִּכי ַלה' ַהִּמְלָחָמה"!
מלך  של  שהתואר  זכריה  לספר  בפירושו  הרמב"ן  כותב  ולכן 
המשיח הוא עני ורוכב על חמור, ומסביר הרב, כשתגיע הגאולה 
עם ישראל לא יצטרכו לכלי קרב, הגאולה תעשה בלא השתתפות 
של העם בלחימה, אלא בהישענות מוחלטת על הקב"ה. וכך כותב 
עצמנו  להתקין  האבות  בדרכי  ללכת  אנו  צריכים  בחיי,  רבינו 
להקביל פניהם )של הגויים( במנחה ובלשון רכה, ובתפילה לפני 
ה' יתעלה. אבל במלחמה אי אפשר שנא' "השבעתי אתכם בנות 

ירושלים" השביעם שלא להתגרות במלחמה באומות.
וגם הרמב"ן כותב, אילו עשו כן בריוני בית שני לא היה נחרב 
בית מקדשנו - הבריונים אלו אותם אנשים שדרבנו בזמן בית שני 
את העם לצאת למלחמה נגד רומי, וסרבו להשמע לרבן יוחנן בן 
זכאי גדול הדור שביקש להיכנע ולהגיע להסכמים עם אספסינוס 
ולערוק  מת  לאדם  להתחפש  יוחנן  רבן  שנאלץ  עד  רומי,  קיסר 
מישראל ולהגיע לאספסינוס ולרקום איתו הסכם סודי, שכאשר 
יכבוש את ירושלים ישאיר לנו את יבנה וחכמיה ולא יגע בהם 
אנשים  אלי-קרב  הששים  האנשים  הבריונים  היו  אלו  היה.  וכך 
ששיכורים מעוצמה צבאית וחושבים שכך ישיגו לעצמם ביטחון 
ורגיעה, אילו אותם אנשים היו נשמעים לרבן יוחנן בן זכאי לא 

היה נחרב בית מקדשנו ולא היו מתים מיליונים של בני אדם.
מהעם  בקש  שאספסינוס  נתן-  דר'  באבות  מסופר  באמת  וכך 
היהודי בזמן המצור רק אות כניעה והוא מסלק את צבאו סביבות 
ירושלים, וכך לשון המשנה )פרק ד,ה( "וכשבא אספסינוס להחריב 
את ירושלים, אמר להם שוטים, מפני מה אתם מבקשים להחריב 
את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש וכי מה 
אני מבקש מכם, שתשגרו לי חץ אחת ואלך מכם, אבל הגמרא 
אומרת על הפסוק "פזר עמים קרבות יחפצון", מה גרם לעם ישראל 
להתפזר בין העמים, אלו קרבות שהיו חפצים בהם, השכרות של 
בסכנה  נמצאים  הם  ולכן  צבאית  עוצמה  - של  ידי  ועוצם  כוחי 
גדולה מאד, שאם ח"ו לא נשנה את הגישה של כוחי ועוצם ידי 
הושבענו שהקב"ה יתיר את בשרנו כצבאות או כאיילות השדה 
ח"ו. ומעשה אבות סימן לבנים שיאחזו בדרכי אבותיהם, אמן כן 

יהי רצון.                                     
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ויתור, אבל עד כמה?

ההיסטורי  הויתור  על  מסופר  שם  ויצא,  מפרשת  להתנתק  קשה 
ויתור שהזכויות שלו עומדות לנו עד  שויתרה רחל לאחותה לאה, 
היום, כמאמר הנביא ירמיהו )לא, יד( "קול ברמה נשמע, נהי בכי 
תמרורים, רחל מבכה על בניה וכו'", ועל כך הנביא ממשיך ואומר 
"כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך 
נאום ה', ושבו מארץ אויב, ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים 

לגבולם". 
הרי לנו שזכותה של רחל אמנו עומדת לנו עד היום, בזכות התפילות 

והדמעות שלה. וכל כך למה, בזכות אותו ויתור שויתרה לאחותה.
גדול שיש  בקושי  להתבונן  עלינו  ויתור,  אותו  מהו  לפני שנסביר 
בפרשה, )ל, יד( התורה מספרת על ראובן שהלך בימי קציר חיטים 
ומצא דודאים בשדה, אותם הוא מביא לאמו לאה, רחל שרצתה מעט 
דודאים מבקשת מאחותה מעט מאותם דודאים, אך נתקלת בסרוב 
מתמיה, לאה עונה לה "המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי 
בני". כלומר, לא מספיק לך שאת לוקחת את בעלי יעקב, שבחר 
באוהל רחל למשכנו העיקרי, את רוצה גם הדודאים שהביא לי בני, 
לבסוף רחל נאותה שיעקב ילך לאוהל לאה באותו לילה, ומקבלת 

בתמורה מעט דודאים.
והקושי כאן הוא עצום, לאה מסוגלת להגיד לאחותה "המעט קחתך 
את אישי" הרי יעקב היה צריך להתחתן עם רחל ורק עם רחל, לאה 

לפי המדרש היתה צריכה להתחתן עם עשיו ולכן היו עיניה רכות, 
גם  ויעקב התחתן  ומסרה לה את הסימנים,  ויתרה לה  אלא שרחל 
עם לאה. נמצא שלאה היא זו שלקחה לרחל את בעלה, ולא ההיפך.

אלא שהביאור מדהים עוד יותר, וכאן נבין מהו אותו ויתור שרחל 
ובכך  הסימנים  את  לאחותה  שמסרה  די  לא  רחל  לאחותה,  ויתרה 
את  ללאה  נתנה  אף  אלא  הצדיק,  עם  תתחתן  שלא  סיכון  לקחה 

ההרגשה שהיא – לאה, היא זו שצריכה להתחתן עם יעקב. 
יעקב אבל  הייתי צריכה להתחתן עם  "אני  רחל לא אמרה ללאה, 
אני מוותרת לך", רחל נתנה ללאה את הסימנים ונתנה לה להרגיש 
ולהבין שאין כאן כלל ויתור. לאה כלל לא העלתה על דעתה שרחל 
במעשה אצילי זה, ויתרה על הקדוש והיקר מכל, מכך מובן איך לאה 

היתה מסוגלת לחשוב שרחל היא זו שלקחה את בעלה.
נשים על ליבנו את גדולתה של רחל, וננסה ללמוד ממעשיה הטובים 

ונסגל לעצמנו לנהוג בויתור בביתינו.

להודות על האמת

מידת האמת, מידה חשובה היא עד מאוד, לא בכדי ציותה עלינו 
התורה, "מדבר שקר תרחק", בשום מקום לא הזהירה התורה להתרחק 
מדבר, אלא הזכירה לשון איסור וכדו', ואכן "שקר שנאתי ואתעבה", 
אמר דוד המלך בתהלים – לתעב ולשנוא את השקר אומר ה'. הדגשה 

מיוחדת זו לא מצאנו בשאר איסורים.
כולנו רוצים לחנך את ילדנו להיות אנשי אמת, להתרחק 

מן השקר, אבל כדי להנחיל מידה זו, חובה גדולה 
האמת".  על  "מודים  להיות  בעצמנו  עלינו 

ח"ו,  מפינו  שקר  יוציאו  לא  מאיתנו  רבים 
אבל כשמישהו מוכיח אותנו, אף אם נגלה 
שדבריו אמת, יהיה לנו מאוד קשה להודות 
על האמת ולהגיד לו בפה מלא "אתה צודק". 
איש  ובחזון  הקב"ה,  של  חותמו  היא  האמת 

מבואר שאפי' אם רק משנה בסיפור הדברים 
יכונה.  שקר  בשם  מאומה,  לחברו  מפסיד  ואינו 

וגדולי ישראל הקפידו על מידה זו עד מאוד.
הגאון הצדיק רבי גדליה אייזמן זצ"ל, משגיח ישיבת 'קול 

תורה', היה נוהג להתיישב בדקות הראשונות של 'סדר מוסר' בהיכל 
לבחורים  הוקדש  זה  זמן  פרק  המדרש.  בית  לפתח  סמוך  הישיבה, 
לשאול  או  והמוסר,  העבודה  בדרכי  בקצרה  עמו  לשוחח  שביקשו 
בעצתו בענייניהם האישיים. בתום תור השואלים, היה המשגיח צועד 
אל מקומו הקבוע הממקם בימין ארון הקדש, להמשך הסדר. כך נהג 

במשך עשרות שנים.
ביום מן הימים, בערוב ימיו של רבי גדליה, כאשר נכנס לבית מדרש 

מקומו  אל  התקדם  כמנהגו,  בפתח  להתיישב  במקום  מוסר,  לסדר 
הישיבה באותם  ב'מזרח' לצד ארון הקודש. אחד מתלמידי  הקבוע 
ימים, הרב נחום בוקלר, העיר לו על כך. נעצר רבי גדליה מלכתו, 
הגיב לאחר רגע: "מה זה משנה כאן או כאן?" והמשיך לצעד אל 

מקומו ב'מזרח'...
ראש  בכובד  המוסר  ספר  את  שפתח  לפני  עוד  למקומו,  בהגיעו 
וברצינות טהורה כדרכו, סב על עקבותיו והחל לסגת חזרה 
לכוון מקומו בפתח בית המדרש... בדרכו חזרה אותת 

לרב בוקלר כי ברצונו לומר לו דבר מה:
האמת",  על  להודות  לאדם  קשה  כמה  "תראה 
ממנו  צעיר  בחור  בפני  גדליה  רבי  התוודה 
שטעיתי.  היא  "האמת  שנה.  בכשבעים 
שעלי  שכחתי  המדרש  לבית  כשנכנסתי 
להאיר  כשבאת  והנה  בפתח...  שם  להתיישב 
את עיני על כך, באופן טבעי לא הייתי מסוגל 

להודות בטעותי, והגבתי כפי שהגבתי".
התבוננות  מתוך  שחי  גדליה,  כרבי  המעלה  רם  איש 
מעמיקה על כל צעד ושעל שעשה, גילה לנו באפיזודה קטנה 
זו הצצה מזערית למעטה הגדול שהסתיר את עבודת המידות שלו. 
נקל לשער כי קרב פנימי איתן התחולל בקרבו באותם רגעים, אך 
גבר  בגבורה עילאית של עקירת התכונה הטבעית הטמונה בלבו, 

עליה וכבש אותה, ובא להתוודות על טעותו.
מכך  להסיק  עלינו  א(.  ד,  )אבות  יצרו'!  את  הכובש  גיבור  'איזהו 
מושגים בעבודת המידות, ובמידת האמת, כיצד יש להקפיד גם על 

ענין דק שבדק, עד תכלית השלמות. 'אם ראשונים כמלאכים'!

חינוך ילדים
"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"
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המהרש"ל – רבי שלמה לוריא זצ"ל

לוריא  שלמה  רבי  למהרש"ל,  השנה  יום  חל  השבוע 
מראשוני  היה  ה'של"ד,  כסליו  בי"ב  שנפטר  זצ"ל, 
האחרונים, חי בתקופתו של מרן הבית יוסף והרמ"א, 
והיה אב"ד בעיר לובלין, מחבר הספר "ים של שלמה" 
חיבוריו של המהרש"ל  ועוד, לא כל  הגהות הרש"ל 
נמצאים בידינו כיום, בירור בכתביו מראה שהספר 
"ים של שלמה" נכתב גם על מסכתות נוספות שאינם 

בידינו.
***

לרבי שלמה לוריא זצ"ל היה תלמיד אחד, אשר לא 
זכה לילדים. לימים חלתה אשתו והלכה לעולמה, אך 
האברך  המשיך  אשתו,  אבל  ימי  שעברו  לאחר  גם 
לשרות בעצבות ובמרה שחורה, ידידיו ומכריו ניסו 
לדובבו ולשמחו, אולם כל מאמציהם עלו בתוהו, הוא 

המשיך להיות עצוב ומדוכא ומופנם בתוך עצמו.
כשנודע הדבר למהרש"ל, הוא הזמינו לביתו ושאלו 
מרובות  הפצרות  לאחר  המוזרה,  התנהגותו  לפשר 

פטירת  לפני  מועטים  שרגעים  חרישי,  בקול  וסיפר  האברך  נענה 
אחרת  אישה  עוד  יישא  לא  מותה  שלאחר  לה  הבטיח  הוא  אשתו, 
לעולם, אולם כעת, לאחר פטירתה, הוא מבין שהוא עוד צעיר לימים 
ועדיין לא קיים מצות פריה ורביה, ועל כן הוא מתחרט חרטה עמוקה 
על אותה הבטחה שהבטיח. כשמוע המהרש"ל את דברי תלמידו, פנה 
ואמר לו בפנים מאירות ואוהבות: "הריני מתיר לך להינשא בשנית".

לשמע דברי הרב, חש האברך שאבן נגולה מעל לבו. שמח וטוב לב 

יצא מביתו של המהרש"ל בתחושה שנעשה בריה חדשה. ואכן לאחר 
תקופה קצרה הוא נשא אישה. לא עברו ימים רבים והעיר לובלין 

רעשה וגעשה, האברך נפטר בפתאומיות.
אליו  לקרוא  מיד  ביקש  למהרש"ל,  המרה  הידיעה  הגיעה  כאשר 
לפניו, ביקשם שיערכו  את אנשי החברה קדישא. כאשר התייצבו 
לצוות,  המהרש"ל  המשיך  "אולם",  הרגילה,  הטהרה  את  לאברך 
"כאשר תסיימו, תודיעו לי על כך". מיד ניגשו אנשי החברה קדישא 
למלא את הוראותיו של הרב, לאחר שסיימו, הודיעוהו שקיימו את 
בזו  פתק  שם  וכתב  העלמין  לבית  המהרש"ל  מיהר  אז  או  ציוויו. 
הלשון: "גוזרני עליכם בית דין של מעלה בכח התורה, 
את  המהרש"ל  חתם  הזה",  האברך  את  לי  שתחזירו 
של  ידו  בתוך  לשימו  וציווה  הפתק,  בתחתית  שמו 

הנפטר ולעזבו בבית העלמין.
לא עברה שעה קלה וזעקות מחרידות החלו להישמע 
של  היסטריים  קולות  נשמעו  עבר  מכל  בלובלין, 
בהלה ותדהמה למראה הנורא שנגלה לעיני האנשים, 
האברך הנפטר יצא מבית הקברות, לבוש בתכריכים 
לו  אירע  לא  כאילו  העיר,  ברחובות  להתהלך  והחל 
מאותו  העיר  אנשי  נרגעו  לא  רבים  ימים  מאומה. 
כולם  החלו  הבהלה,  מעט  ששככה  לאחר  מאורע. 
לעכל את גודל המעשה הנורא שקרה, וכולם דיברו 

אודות קדושתו של רבם הגדול המהרש"ל.
שהאברך  למרות  לסיומו.  הגיע  טרם  המעשה  אולם 
קם לתחיה לא נמצאה אף אישה שתרצה להינשא לו. 
האישה השנייה שנשא פחדה לחזור אליו, ואף הנשים 
וכי  לתחייה,  שקם  המת  מפני  חששו  בעיר  האחרות 
דבר פשוט הוא להתחתן עם מת, עם אדם שכבר היה בבית הקברות?

כאשר הבין המהרש"ל, שאין בדרך הטבע עצה כיצד לעזור לאברך 
זה לשאת אישה, הוא גזר שוב בכח התורה על שר השכחה, שישתלט 
על אנשי העיר לובלין, וישכיח מלבם את כל אותו המעשה, ואכן 
כך היה, לאחר מספר ימים נשכח כל הסיפור מלבם כאילו לא היה. 
ואמנם מיד לאחר מכן, האברך הפך להיות כאחד האדם, וזכה לראות 

בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

שפעת, דלקת ריאות ומה שביניהן

שפעת ודלקת ריאות הינן שתי מחלות העלולות לגרום לסיבוכים 
חולשה  עם  ואנשים  מבוגרים  ובקרב  בתינוקות  בפרט  שונים, 
וגם  לחלות  מוגבר  בסיכון  כך  גם  שמצויים  כרוניות,  ומחלות 

להסתבך כתוצאה ממחלות אלה.
ומתבטאת  ה-"אינפלואנזה"  וירוס  ידי  על  נגרמת  שפעת 

בחלק  וחולשה.  שרירים  כאבי  נזלת,  חום,  בשיעול, 
יותר,  קשים  לסיבוכים  לגרום  עלולה  היא  מהמקרים, 

החל בדלקות אוזניים ודלקת ריאות וכן פגיעה לבבית. 
שפעת הינה מחלה עונתית, בתקופת הסתיו והחורף.

או  וירוסים  ממספר  כתוצאה  נגרמת  ריאות  דלקת 
חיידקים, החודרים לדרכי הנשימה, וגורמים לתהליך 
החמצן  חילוף  נעשה  בהן  הריאות  בבועיות  דלקתי 
מהאוויר לגוף. המחלה גורמת בין היתר לקשיי נשימה, 

מסוימים  במקרים  ועלולה  חזה,  וכאבי  חום  שיעול, 
לגרום להתפשטות הזיהום דרך זרם הדם לשאר רקמות 

השפעת,  לעומת  נשימתית.  ספיקה  לאי  להביא  וכן  הגוף 
דלקת ריאות היא מחלה שקיימת כל השנה.

ריאות  דלקת  לשפעת.  ריאות  דלקת  בין  להבדיל  קשה  לפעמים 
והיא בין גורמי המוות  יכולה להגרם מסיבוך של שפעת,  לעתים 

המובילים בישראל, בעיקר בקרב מבוגרים עם מחלות רקע ובעיקר 
בעונת החורף.

הגיל,  עם  נחלשת  שלנו  החיסון  מערכת  טבעי  שבאופן  כיוון 
הסבירות ללקות בזיהומים גבוה בתינוקות ועולה גם אצל בני 65 
או עם טחול לא מתפקד, אנשים עם  ומעלה. אנשים ללא טחול 
אי ספיקת כליות כרונית, אנשים שמטופלים בסטרואידים או 

בטיפול מדכא חיסון, חולים מושתלים.
לפני  שנה,  כל  להתחסן  יש  השפעת  מחלת  כנגד 
שני  קיימים  ריאות  דלקת  כנגד  החורף,  תחילת 
חיסונים למניעה. חיסון אחד הוא חיסון וותיק בשם 
רקע  מחלות  עם  לאנשים  המומלץ  "פניאומובקס", 
ולאנשים מגיל 65. החיסון פעיל כנגד 23 זנים של 
החיידק, והוא יעיל למניעה של מחלה חודרנית, בה 
יש חדירה של החיידק לזרם הדם, ולמניעה של דלקת 
לא  ריאות  דלקת  של  למניעה  יעילותו  המוח.  קרום 
חדש  חיסון  ישנו  האחרונות,  בשנים  מוגבלת.  חודרנית 
הנקרא "פרבנר 13" אשר ניתן מזה שנת 2007 לכל תינוק 
שנולד בישראל לצורך מניעה של דלקת קרום המוח בתינוקות. 
יעילות החיסון הינה גם למניעה של דלקת ריאות בקרב מבוגרים 

היות שהינו יעיל כנגד 13 הזנים הנפוצים של החיידק.

בריאות ותזונה
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דין תורה שגרם למגלה עמוקות להשאר בעיר
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לאחוז בדרכו של צדיק

כמו   הגלות  פרשת  הינה  וישלח  פרשת 
איך  אותנו  לימדה  זו  פרשה  הרמב"ן,  שאומר 

שנאמר מספקים  כמו  שלמים,  נשארים  ואיך  יתברך  לה'  הוכחות 
ואמרו  שלם",  יעקב  "ויבא  לבן  מבית  שיצא  לאחר  הפרשה,  בשלהי 
רבותינו: שלם בגופו שלם בממונו ושלם בתורתו, ללא שום שריטה, 
ולא בבריאות. השלמות  וביראת השמים שלו, לא בכסף  לא בתורה 
האיתנה של יעקב אבינו הנראית לפנינו בפרשת וישלח, שהם למעשה 
רק שלוש שנים מחייו, אותם שלוש שנים מיום שעזב את בית לבן עד 

שהגיע לאביו יצחק, שלוש שנים שהיה בדרך.
באותן שלוש שנים אלו נדמה שאת מה שעבר יעקב אבינו ניתן לחלק 
את כייסורים למאה אנשים ולא יעמדו בהם, בתחילה המפגש המצער 
"וירא  וכו'...",  והיכני  יבוא  פן  אותו  אנוכי  ירא  "כי  עשיו,  עם  הזה 
יעקב ויצר לו", מאוד צרם ליעקב אותו מפגש שלא ייפגע הוא או מי 
ממשפחתו, ולחלופין שלא יצטרך לפגוע באחרים, מתח נורא לקראת 

מפגש טעון.
מיד לאחר מכן קפצה עליו צרת דינה, ביתו עוברת התעללות אצל 
שכם בן חמור שחושק בה לאשה, אם חס ושלום היינו שומעים איזה 
גדול בתורה בימינו שביתו עוברת התעללות שכזו, מה היינו אומרים 
"וישמעו  התורה,  אומרת  "ויענה..."  מתמלאים,  היינו  צער  ובאיזה 
אנשים ויתעצבו וייחר להם מאד כי נבלה נעשה בישראל", נאמר על 

בני יעקב בשומעם על הצער הגדול והנורא הזה.
בדרך לבית אביו מתבשרים אנו על פטירת אשתו רחל, אשתו האהובה, 
ושמחה נהפכה לתוגה, "ויהי בהקשותה בלידתה... ויהי בצאת נפשה כי 
מתה ותקרא את שמו בן אוני...", שנים רבות חיכה יעקב אבינו לרגע 
הזה ולילד זה, 12 שבטי י-ה... והנה מתה לו רחל בדרך. לאחר מכן 
הפטירה של רבקה אמו, אומרת תורה "ותמות דבורה מינקת רבקה", 
ואומר הרמב"ן שזו לא דבורה אלא רבקה אמנו, אלא שכיסה הכתוב 

את מיתתה לפי שהכל היו מקללים אותה 'ארור כרס 
לויה  לה  עשו  ולכן  הרשע',  עשיו  ממנו  שיצא  זה 

בסתר מבלי שאף אחד יידע, איום ונורא.
אלו,  שנים  בשלוש  אבינו  יעקב  עבר  תלאות  כמה 
אך אומרת לנו התורה ויבא יעקב שלם, מבלי שום 
נזק, וזה מעשה אבות סימן לבנים, יעקב אבינו נתן 
לנו בפרשה הזאת דרך, סלל לנו מסלול, ואומר לכל 
אחד מאיתנו: תראה סללתי לך מסלול, אני עברתי 
את זה בשביל שלך יהיה קל יותר, מעשה אבות סימן לבנים, זו פרשת 
הגלות אומר הרמב"ן, "וכל אשר ארע ליעקב אבינו יארע לנו תמיד", 

מה שקרה ליעקב יקרה לכל יהודי בפורמטים קטנים.
נפשי  שקט  לך  יהיה  איך  תראה  צדיק,  של  בדרכו  לאחוז  לנו  ראוי 
למרות כל מה שתעבור, סללתי לך דרך אומר הרמב"ן וראוי לאחוז 
שלו,  שאח  הידיעה  את  קיבל  אבינו  כשיעקב  הנה  הדרך?  ומהי  בה, 
לאחר שלושים ושש שנה מתקרב אליו להורגו, יעקב אבינו הראה לנו 
איך תמיד כדאי להיות הנרדף ואף פעם לא הרודף, אפילו שכל הצבא 
ואפילו  מלאכים,  ריבוא  אלפים  ארבעת  לך  שיש  פי  על  אף  איתך, 
שאתה בעמדת מפתח, ואפילו שאתה גיבור כיעקב וכמו שידוע שהיה 
אבן  אותה  הבאר",  מעל  האבן  את  "ויגל  שכתוב  כמו  גדול,  גיבור 
הנרדף אף פעם  יחד, תמיד תהיה  לגלול  צריכים  צאן  רועי  שעשרה 
אל תהיה הרודף, תמיד תנסה להתרצות ולהתפייס עם הצד השני ולא 
לצאת לריב ומלחמה, כי האלוקים יבקש את הנרדף, מה הכוונה, אפילו 
צדיק רודף רשע אז אלוקים יבקש את הנרדף, יעזור לרשע מפני אותו 

עשיר הרודף אותו, מציל עני מחזק ממנו.
יעקב אבינו מתווה דרך בחיים, יבוא יום ותהיה בעמדת מפתח, ותהיה 
והגבורה  לך, למרות כל הכח  גדול חכם או בעל מעמד, דע  לעשיר 
שלך, תמיד כדאי לך להשתחוות, כמו שכתוב על יעקב אבינו "וישתחו 
ארצה שבע פעמים", לא שהשני ישתחווה ויתרפס בפניך שבע פעמים, 
אלא אתה תנמיך רוחך, אתה תנסה להתרצות לפני הצד השני, יעקב 
אבינו לא השתמש בכח שלו, אלא השתמש בפיו, שפתי צדיק ידעו 
רצון, מענה רך ישיב חמה, אדם שיש לו תבונה ושכל של תורה לא 
משתמש לעולם בכוחניות, איש תבונות מחריש, איש תבונות תמיד 
בשקט, וכשמדבר מדבר דברי נחת ופיוס, וכי היה יעקב מפחד מעשו 
עם כל המלאכים אשר מלווים אותו, אני לא מפחד אומר יעקב, אלא 
"וירא יעקב מאד" שמא יהרוג אחרים, אוי ואבוי לי אם אני אתפוס 
את השיטה של עשיו, שאם כן הרי אני בדיוק כמוהו, לכן על כל אחד 
נזכה  ואז  יעקב",  "והחריש  צדיק,  של  בדרכו  לאחוז  תמיד  להשתדל 

לעזרה מהשם יתברך.
 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

תשובות מעלון אחרון, ריבוע קסם לפרשת ויצא
א. לבן ויעקב אכלו שם

ב. גמילות חסדים
ג. חלק מהנדר של יעקב

ה  ג  ל
ג  מ  ח
ל  ח  ם

א.  בנה של רחל כפי שהיא קראה לו בן
    קפד זנבו, ביטוי לצער ויגון

ב.  עצלות, בטלה, ישיבה בטלה                                          ידיים
    קפד ראשו ויעבור את מעבר

ג.   שם מטבע בפרשה איתו השתמש יעקב
     קפד ראשו – עיר בצפון מזרח לבית שאן )שופטים ז, כב( 

קפד ראשו/זנבו לפרשת וישלח

ביטוי בו משתמש יעקב כדי להראות שהוא מכבד את עשו.א. 
יעקב לא הסכים לוותר למלאך שנאבק עמו אלא אם כן יקבל ממנו...ב. 
חלק בבהמה שאסור באכילה כזכר למאבק המלאך ויעקב.ג. 
מילה נרדפת למתנה/מנחהד. 
 "בקשו כמה שתירצו" בלשון חמור אבי שכםה. 
ביטוי לתחושת יעקב לקראת המפגש עם עשוו. 
אותם הרגו שמעון ולוי בשכםז. 
יעקב מבקש למצוא...בעיני עשוח. 
מה עשה יעקב עם כל העבודה זרה שנלקחו כשלל מן העיר שכם?ט. 
נהר שדרכו העביר יעקב את בני משפחתו בדרך לארץ ישראלי. 
במה נגע המלאך כשראה שאינו מצליח במאבק עם יעקב?כ. 
"התחתן" בלשון התורהל. 
יעקב שולח אותם להודיע לעשו על שובו לארץ ישראל.מ. 
התקרב נ. 
המקום הראשון בו גר יעקב לאחר שובו לארץ וגם קרא לו ֵשם.ס. 
מאתים מהן שלח יעקב כחלק מהמנחה לעשוע. 
נ_צל= נשאר ל...פ. 
עשו נופל עליו ומנשק את יעקב אך לא מכל הלב...צ. 
"לא מגיע לי" בלשונו של יעקבק. 
הילדים עדיין קטניםר. 
לכמה חלקים חילק יעקב את מחנהו לקראת הפגישה עם עשוש. 
אל תפחדי= אל.....ת. 

רמז/מקור:
לב/ו

לב/כז
לב/לג

רש"י על לב/ט
לד/יב
לב/ח

לד/כה
לב/ו
לה/ד

לב/כג
לב/כו
לו/ב
לב/ד
לג/ז
לג/יז

לב/טו
לב/ט

לג/ד ורש"י שם
לב/יא
לג/יג
לב/ח
לה/יז

חידה:

חידות א.ב. לפרשת וישלח
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מהנעשה במוסדות

פי עוללים ויונקים יסדת עוז"
"מ

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

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

05:25 )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'  
16:20 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

יום שלישי)שימו לב שעת השיעור הוקדמה( 20:45 שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה

תפילות ושיעורים בשבת קודש
16:10 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:15 )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!

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א במסע חיזוק
בקהילות היהודיות בארצות הברית


