
שנה עשירית - עלון דו שבועי   ■   מופץ במעל 9000 עותקים בכל הארץ

העלון טעון גניזה   ■   אין לקרוא בשעת התפילה!    
והארות,  הערות   ■  RLEVRON@IAI.CO.IL במייל  העלון  את  לקבל  ניתן 
.052-7620219 בטל':  בברכה  יתקבלו  העלון  להפצת  ובקשות  תרומות 

שבת שלום ומבורך! 

"ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה" )לד, יג(.
הקשה בספר "קדושת ציון": יש להבין, דהתרגום מתרגם 'במרמה' - 'בחכמה', 

ואיזה חכמה היתה בדבריהם של בני יעקב )וכה"ק האוה"ח ועוד(.
תנאם,  קיימו  לא  יעקב  שבני  נראה  הענין  שטחיות  שלפי  ביאור,  צריך  ועוד 
עמדו  לא  יעקב  ובני  זכר,  כל  וימולו  עליהם,  שקיבלו  מה  קיימו  שכם  אנשי  כי 

בדיבורם, שהבטיחו כי אז: "יאותו להם להיות לעם אחד".
כוונתם  מה  זכר",  כל  לכם  להמול  כמונו  תהיו  "אם  באמרם:  לדקדק,  יש  עוד 
באמרם "אם תהיו כמונו", ואם רק על המילה כיוונו, די להם שיאמרו: אך בזאת 
נאות לכם בהמול לכם כל זכר, ובזה שאמרו "אם תהיו כמונו", הרי זה מורה באצבע 

כי לא די במה שימולו, רק "אם תהיו כמונו", ולא פירשו במה עוד "יהיו כמונו".
באריכותם בכפלם את תנאם, אמרו: "ואם לא תשמעו אלינו  עוד יש לדקדק, 
להמול ולקחנו את ביתנו והלכנו", שהיו צריכים לומר )בקיצור( "ואם לא תמולו", או 
שיאמר בלשון קצרה: "ואם לא, ולקחנו את בתנו", שהרי באותו ענין היו עסוקים.

ומבאר ה"קדושת ציון" את כל זה במהלך נפלא, בהקדימו את דברי הגמ' )מנחות 
מב.(: מנין למילה בעכו"ם שהיא פסולה, א"ר יוחנן, "המול ימול", ופירש"י  שם: 

קרי ביה "המול ימול", ונפסק כן להלכה, שמילת עכו"ם פסולה. ולהלכה זו נתכוונו 
". פי', אם תמולו באופן שאנחנו  וגו'  בני יעקב באמרם, "אם תהיו כמונו להמול 
והיינו ע"י ישראל שמל את עצמו - הנלמד מ"המול ימול", ובלאו הכי  נימולים, 
אין זה מילה כלל. והוסיפו עוד לפרש בכפלם את תנאם: "ואם לא תשמעו אלינו 
להמול", פי', אם לא תבינו את הדרשה לתיבת "המול", שנלמד משם שמילה היא 
דווקא ע"י מולים, אז אפילו תחתכו את ערלתכם, עדיין לא קיימתם את תנאינו, 

"ולקחנו את ביתנו והלכנו".
ולפי זה היה בזה חכמה נפלאה מחכמת התורה, אשר בני שכם לא ידעו דרכה, 
ונמולו ע"י ערלים, אשר אין זה מילה ע"פ דין תורה, א"כ לא קיימו את תנאם, ולא 
עוד, אלא שביטלוהו, כי א"א להם לשוב לקיימו. ע"כ בני יעקב כדין עשו, והכל לפי 
תנאם, ויבואו עליהם בטח, ויקחו את דינה מבית שכם, כמו שהתנו ביניהם, ואמרו: 

"ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו", והכל עשו בחכמת התורה.
ולפי זה מדוייק מאד מה שתרגמו התרגומים, "בחכמתא", עכ"ל.  

)להתעדן באהבתך(  

"וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה" )לג, טז(.
מובא במדרש רבה: "וארבע מאות איש עמו היכן הם, נשמטו כל אחד ואחד 

והלך לדרכו שאמרו שלא נכוה בגחלתו של יעקב ונסו".
ונראה לפרש, דהנה כתיב בפרשת בחוקתי "ורדפו מכם חמשה מאה, ומאה מכם 
רבבה ירדופו". והקשה רש"י )שם(, והלא לא כך החשבון, כי אם חמישה מניסים 
שתחילת  כתב,  חכמים  ובשפתי  רבבה.  ולא  אלפיים  מניסים  מאה  הרי   - מאה 
מלחמה,  בגיבורי  וסופו  מלחמה,  בני  שאינם  שבהם  בחלשים  מדבר  הפסוק 
נתיישבה  ובזאת  מאה.  אחד  כל  וגיבורים  עשרים  אחד  כל  מניסים  שבחלשים 

קושית רש"י שאדם חלש מניס עשרים ואיש מלחמה מניס מאה.
וע"פ זה יש לפרש, שהרי כאן היו ששה עשר נפשות, יעקב, ארבע אמהות, ואחד 
עשר שבטים, דבנימין טרם נולד, וכל השאר נשים וקטנים הם, ויעקב הוא גיבור 
כמו שמצינו בפרשתינו שנאבק איש עמו ויכל לו, וכן בבאר שלא יכלו הרועים 

להרים האבן והוא נטלה. 
גיבורי  וחמישה עשר שאינם  גיבור המניס מאה,  כאן אחד שהוא  נמצא, שיש 
מלחמה - דהיינו ארבעה אמהות ואחד עשר שבטים, המניסים עשרים הרי נמצא 
דחמישה עשר הללו מניסים שלש מאות, ויעקב לבדו מניס מאה, לפיכך ארבע 

מאות איש שהיו עם עשיו נסו לדרכם, ולא נותר אלא הוא לבדו.
)גנא דפלפלי( כפתור ופרח! 

"ויאבק איש" )לב, כה(.
מפרש רש"י: "ופירשו רבותינו זכרונם לברכה, שהוא שרו של עשו".

לב"  ה"ייטב  בעל  הקדוש  הגאון  סיפר  ישראל":  של  "מושיען  בספר  הובא 
מסאטמאר זצ"ל: פעם בא חסיד עני ושפך מר שיחו בפני ה'דברי חיים' מצאנז 
זצ"ל, שביתו בגרה ואין לאל ידו לכלכל את הוצאות החתונה. האדמו"ר זצ"ל נתן 
לו מכתב המלצה ושלחו לאחד הגבירים בעיר אחרת, ובין השורות נקב האדמו"ר 

סכום מדוייק שמבקש מהגביר שיתן עבור העני שמוסר את המכתב.
החסיד העני נסע אל הגביר שאליו שלח האדמו"ר את המכתב, כשנכנס לביתו 
ואח"כ כאשר הבחין בחסיד  היה שקוע בלימודו,  כי  הגביר תיכף  בו  לא הרגיש 
העני נתן לו שלום ושאל למבוקשו. החסיד הראה לו את מכתבו של הדברי חיים 

זצ"ל. כאשר ראה הגביר שה'דברי חיים' דורש סכום מסויים, התחיל להתווכח עם 
החסיד העני ואמר לו שהסכום הנקוב גדול מדי, ויתן לו קצת פחות מזה, אבל 
התווכחו  כה  האדמו"ר,  שנקב  הסכום  את  דווקא  שרוצה  וטען  התעקש  החסיד 
ביניהם עד אשר יצא מבית הגביר בידיים ריקניות, וחזר לצאנז וסיפר לאדמו"ר 

את כל הענין.
האדמו"ר נתן מכתב שני לחסיד אחר בעיר אחרת, וכשנסע לשם קיבלו החסיד 
לו מיד את  נתן  זצ"ל  וכאשר ראה את בקשת האדמו"ר  הגביר בפנים שוחקות, 

הסכום שביקש, והלה חזר לביתו בשמחה רבה, כשהוא מודה לו ומברכו.
האדמו"ר,  בצל  להסתופף  העני  בקשת  את  דחה  אשר  הגביר  כשנסע  לימים 
ומפרש  עימו",  איש  "ויאבק  וישלח  בפרשת  כתיב  הנה  לו:  ואמר  הרב'ה  הוכיחו 
ופירש   ," וגו'  איש  "וימצאהו  כתיב,  וישב  ובפרשת  עשו,  של  שרו  שהוא  רש"י 
רש"י ז"ל, זהו גבריאל, שנאמר 'והאיש גבריאל'. ולכאורה, מנין לו לרש"י שהאיש 
שבפרשת וישב הכונה לגבריאל, ובפרשת וישלח כשנאמר איש מדובר ב-שרו של 

עשו, והלא בשניהם נאמר איש ותו לא.
אלא, ביאור הענין – המשיך האדמו"ר, שאם עני דופק על פתחו של גביר לבקש 
הוא  בודאי  לו,  לעזור  רוצה  ואינו  עימו  ולהתווכח  והלה מתחיל להתאבק  עזרה 
שרו של עשו, משא"כ אם הגביר שואל אותו מה תבקש ומושיט לו עזרה, הרי הוא 
)במשנת רש"י( המלאך גבריאל. 

"ויזרח לו השמש" )לב, לב(.
מביא רש"י מדרש אגדה: "ויזרח לו לצרכו, לרפאות את צלעתו כמה דתימא שמש 
מבאר  כשיצאה  בשבילו  לשקוע  שמיהרה  שעות  ואותן  בכנפיה,  ומרפא  צדקה 

שבע מיהרה לזרוח בשבילו".
ביאור נפלא ביאר בספר "דברי שאול": כשנתבונן, נראה שרש"י במילות קודשו 
ע"פ  להפליא  יבוארו  והדברים  'מיהרה',  במילה  נפלא  חידוש  להשמיענו  בא 
הילקוט שמעוני בישעיהו )סה( דהשמש והירח עצמם טובלים בנהר דינור שלאש 
קודם זריחתם, וביאר הטעם בזה השל"ה הקד' ע"פ הילקוט שמעוני בישעיהו )סה( 
דהשמש והירח טובלים עצמם בנהר דינור של אש קודם זריחתם, וביאר הטעם 
בזה השל"ה הקד' לפי שהשמש והירח וכל צבא השמיים נאסרים מחמת שעכו"ם 
עובדים אותם, וע"כ הם מקיימים בעצמם 'פסילי אלוהיהם תשרפון באש', במה 

שהם טובלים עצמם בנהר של אש.
בו  שעבדו  איסור  מדבר  להתרפאות  דאסור  ב(  קנה,  )יו"ד  בשו"ע  נפסק  והנה, 
עבודה זרה, ולפ"ז קשה איך זרחה ליעקב השמש כדי לרפאות בה את צליעתו, 
הרי השמש נאסרה מחמת שעובדים אותה ואסור להתרפאות בע"ז, ואם תאמר 
מיד  הלא  עצמה,  את  ומטהרת  אש  בנהר  טובלת  שהשמש  מחמת  לו  שהותר 
כשמתחילה לזרוח עובדים אותה, וא"כ היא נאסרת מיד. ונראה, דלכך הוסיף רש"י 
והיינו שמיהרה לזרוח כדי לרפא אותו קודם שתהיה  ש'מיהרה לזרוח בשבילו', 
נאסרת שהרי בשעה זו שמיהרה לזרוח קודם זמנה, העובדים אותה עדיין ישנים 
)המאור שבתורה( ועדיין לא נאסרה, ושפיר הותר ליעקב להתרפאות בה. 

"יש לי רב..." )ל"ג, ח(
יונתן זרביב  ההגה"צ ר'  בעצרת השלשים שהתקיימה שבוע שעבר לזכרו של 
בירושלים  שחי  מופלג  ות"ח  קדישא  חסידא  שהיה  הנגב,  בישיבת  ר"ם  זצ"ל, 
בצניעות ובענווה יוצאת דופן, סיפר חתנו הרה"ג ר' יורם מימון שליט"א ר"י תורת 
משה, כמה חמיו סלד מממון עד כדי כך ששמע מהגר"י הלל שליט"א כי בבואו 
לירושלים, קבע להיות עמו ראש כולל באהבת שלום וקבע את שכרו ל-800 דולר 
לחדש. אולם הרב זצ"ל הגיע אליו בסוף החודש ואמר לו שלפי חשבונו הוא יכול 

להסתפק ב-600 דולר לחודש בלבד והחזיר לו 200 דולר. 
נדיבים מחו"ל שניסו כמה פעמים לתרום לו כספים לפרנסת משפחתו הגדולה 
סורבו פעם אחר הפעם ונתבקשו להעביר את תרומותיהם לכולל.  לאחד הנדיבים 
שניסה לשכנעו שיקח את הכסף לצרכי חתונת ילדיו, ענה הרב זצ"ל וכי מה מצאת 
בא אראך  עוד קטנים.  ילדי  הרי  לי סכומים אלה,  ליתן  רוצה  דוקא כשאתה  בי 
ב"אהבת שלום" רבנים חשובים הצריכים לחתן את ילדיהם כבר עתה ותן להם את 
הכספים.                           )קבלת שבת(

גליון מס’
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פרשת “וישלח"

בסיעתא דשמיא, ערש"ק  י"ד כסלו התשע"ו
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בסבסוד של ארגון "חסדי דניאל" 
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אוצר בי"ד במחירי עלות
הרבה מתחת למחיר השוק – בארגזים בלבד

באלעד/רחובות/ירושלים/ת"א/בני ברק

להרשמה 052-6093077 )בערב( 
הכמות מוגבלת ביותר הזריז נשכר!

שנה עשירית - עלון דו שבועי   ■   מופץ במעל 9000 עותקים בכל הארץ

העלון טעון גניזה   ■   אין לקרוא בשעת התפילה!    
והארות,  הערות   ■  RLEVRON@IAI.CO.IL במייל  העלון  את  לקבל  ניתן 
.052-7620219 בטל':  בברכה  יתקבלו  העלון  להפצת  ובקשות  תרומות 

שבת שלום ומבורך! 

"ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה" )לד, יג(.
הקשה בספר "קדושת ציון": יש להבין, דהתרגום מתרגם 'במרמה' - 'בחכמה', 

ואיזה חכמה היתה בדבריהם של בני יעקב )וכה"ק האוה"ח ועוד(.
תנאם,  קיימו  לא  יעקב  שבני  נראה  הענין  שטחיות  שלפי  ביאור,  צריך  ועוד 
עמדו  לא  יעקב  ובני  זכר,  כל  וימולו  עליהם,  שקיבלו  מה  קיימו  שכם  אנשי  כי 

בדיבורם, שהבטיחו כי אז: "יאותו להם להיות לעם אחד".
כוונתם  מה  זכר",  כל  לכם  להמול  כמונו  תהיו  "אם  באמרם:  לדקדק,  יש  עוד 
באמרם "אם תהיו כמונו", ואם רק על המילה כיוונו, די להם שיאמרו: אך בזאת 
נאות לכם בהמול לכם כל זכר, ובזה שאמרו "אם תהיו כמונו", הרי זה מורה באצבע 

כי לא די במה שימולו, רק "אם תהיו כמונו", ולא פירשו במה עוד "יהיו כמונו".
באריכותם בכפלם את תנאם, אמרו: "ואם לא תשמעו אלינו  עוד יש לדקדק, 
להמול ולקחנו את ביתנו והלכנו", שהיו צריכים לומר )בקיצור( "ואם לא תמולו", או 
שיאמר בלשון קצרה: "ואם לא, ולקחנו את בתנו", שהרי באותו ענין היו עסוקים.

ומבאר ה"קדושת ציון" את כל זה במהלך נפלא, בהקדימו את דברי הגמ' )מנחות 
מב.(: מנין למילה בעכו"ם שהיא פסולה, א"ר יוחנן, "המול ימול", ופירש"י  שם: 

קרי ביה "המול ימול", ונפסק כן להלכה, שמילת עכו"ם פסולה. ולהלכה זו נתכוונו 
". פי', אם תמולו באופן שאנחנו  וגו'  בני יעקב באמרם, "אם תהיו כמונו להמול 
והיינו ע"י ישראל שמל את עצמו - הנלמד מ"המול ימול", ובלאו הכי  נימולים, 
אין זה מילה כלל. והוסיפו עוד לפרש בכפלם את תנאם: "ואם לא תשמעו אלינו 
להמול", פי', אם לא תבינו את הדרשה לתיבת "המול", שנלמד משם שמילה היא 
דווקא ע"י מולים, אז אפילו תחתכו את ערלתכם, עדיין לא קיימתם את תנאינו, 

"ולקחנו את ביתנו והלכנו".
ולפי זה היה בזה חכמה נפלאה מחכמת התורה, אשר בני שכם לא ידעו דרכה, 
ונמולו ע"י ערלים, אשר אין זה מילה ע"פ דין תורה, א"כ לא קיימו את תנאם, ולא 
עוד, אלא שביטלוהו, כי א"א להם לשוב לקיימו. ע"כ בני יעקב כדין עשו, והכל לפי 
תנאם, ויבואו עליהם בטח, ויקחו את דינה מבית שכם, כמו שהתנו ביניהם, ואמרו: 

"ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו", והכל עשו בחכמת התורה.
ולפי זה מדוייק מאד מה שתרגמו התרגומים, "בחכמתא", עכ"ל.  

)להתעדן באהבתך(  

"וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה" )לג, טז(.
מובא במדרש רבה: "וארבע מאות איש עמו היכן הם, נשמטו כל אחד ואחד 

והלך לדרכו שאמרו שלא נכוה בגחלתו של יעקב ונסו".
ונראה לפרש, דהנה כתיב בפרשת בחוקתי "ורדפו מכם חמשה מאה, ומאה מכם 
רבבה ירדופו". והקשה רש"י )שם(, והלא לא כך החשבון, כי אם חמישה מניסים 
שתחילת  כתב,  חכמים  ובשפתי  רבבה.  ולא  אלפיים  מניסים  מאה  הרי   - מאה 
מלחמה,  בגיבורי  וסופו  מלחמה,  בני  שאינם  שבהם  בחלשים  מדבר  הפסוק 
נתיישבה  ובזאת  מאה.  אחד  כל  וגיבורים  עשרים  אחד  כל  מניסים  שבחלשים 

קושית רש"י שאדם חלש מניס עשרים ואיש מלחמה מניס מאה.
וע"פ זה יש לפרש, שהרי כאן היו ששה עשר נפשות, יעקב, ארבע אמהות, ואחד 
עשר שבטים, דבנימין טרם נולד, וכל השאר נשים וקטנים הם, ויעקב הוא גיבור 
כמו שמצינו בפרשתינו שנאבק איש עמו ויכל לו, וכן בבאר שלא יכלו הרועים 

להרים האבן והוא נטלה. 
גיבורי  וחמישה עשר שאינם  גיבור המניס מאה,  כאן אחד שהוא  נמצא, שיש 
מלחמה - דהיינו ארבעה אמהות ואחד עשר שבטים, המניסים עשרים הרי נמצא 
דחמישה עשר הללו מניסים שלש מאות, ויעקב לבדו מניס מאה, לפיכך ארבע 

מאות איש שהיו עם עשיו נסו לדרכם, ולא נותר אלא הוא לבדו.
)גנא דפלפלי( כפתור ופרח! 

"ויאבק איש" )לב, כה(.
מפרש רש"י: "ופירשו רבותינו זכרונם לברכה, שהוא שרו של עשו".

לב"  ה"ייטב  בעל  הקדוש  הגאון  סיפר  ישראל":  של  "מושיען  בספר  הובא 
מסאטמאר זצ"ל: פעם בא חסיד עני ושפך מר שיחו בפני ה'דברי חיים' מצאנז 
זצ"ל, שביתו בגרה ואין לאל ידו לכלכל את הוצאות החתונה. האדמו"ר זצ"ל נתן 
לו מכתב המלצה ושלחו לאחד הגבירים בעיר אחרת, ובין השורות נקב האדמו"ר 

סכום מדוייק שמבקש מהגביר שיתן עבור העני שמוסר את המכתב.
החסיד העני נסע אל הגביר שאליו שלח האדמו"ר את המכתב, כשנכנס לביתו 
ואח"כ כאשר הבחין בחסיד  היה שקוע בלימודו,  כי  הגביר תיכף  בו  לא הרגיש 
העני נתן לו שלום ושאל למבוקשו. החסיד הראה לו את מכתבו של הדברי חיים 

זצ"ל. כאשר ראה הגביר שה'דברי חיים' דורש סכום מסויים, התחיל להתווכח עם 
החסיד העני ואמר לו שהסכום הנקוב גדול מדי, ויתן לו קצת פחות מזה, אבל 
התווכחו  כה  האדמו"ר,  שנקב  הסכום  את  דווקא  שרוצה  וטען  התעקש  החסיד 
ביניהם עד אשר יצא מבית הגביר בידיים ריקניות, וחזר לצאנז וסיפר לאדמו"ר 

את כל הענין.
האדמו"ר נתן מכתב שני לחסיד אחר בעיר אחרת, וכשנסע לשם קיבלו החסיד 
לו מיד את  נתן  זצ"ל  וכאשר ראה את בקשת האדמו"ר  הגביר בפנים שוחקות, 

הסכום שביקש, והלה חזר לביתו בשמחה רבה, כשהוא מודה לו ומברכו.
האדמו"ר,  בצל  להסתופף  העני  בקשת  את  דחה  אשר  הגביר  כשנסע  לימים 
ומפרש  עימו",  איש  "ויאבק  וישלח  בפרשת  כתיב  הנה  לו:  ואמר  הרב'ה  הוכיחו 
ופירש   ," וגו'  איש  "וימצאהו  כתיב,  וישב  ובפרשת  עשו,  של  שרו  שהוא  רש"י 
רש"י ז"ל, זהו גבריאל, שנאמר 'והאיש גבריאל'. ולכאורה, מנין לו לרש"י שהאיש 
שבפרשת וישב הכונה לגבריאל, ובפרשת וישלח כשנאמר איש מדובר ב-שרו של 

עשו, והלא בשניהם נאמר איש ותו לא.
אלא, ביאור הענין – המשיך האדמו"ר, שאם עני דופק על פתחו של גביר לבקש 
הוא  בודאי  לו,  לעזור  רוצה  ואינו  עימו  ולהתווכח  והלה מתחיל להתאבק  עזרה 
שרו של עשו, משא"כ אם הגביר שואל אותו מה תבקש ומושיט לו עזרה, הרי הוא 
)במשנת רש"י( המלאך גבריאל. 

"ויזרח לו השמש" )לב, לב(.
מביא רש"י מדרש אגדה: "ויזרח לו לצרכו, לרפאות את צלעתו כמה דתימא שמש 
מבאר  כשיצאה  בשבילו  לשקוע  שמיהרה  שעות  ואותן  בכנפיה,  ומרפא  צדקה 

שבע מיהרה לזרוח בשבילו".
ביאור נפלא ביאר בספר "דברי שאול": כשנתבונן, נראה שרש"י במילות קודשו 
ע"פ  להפליא  יבוארו  והדברים  'מיהרה',  במילה  נפלא  חידוש  להשמיענו  בא 
הילקוט שמעוני בישעיהו )סה( דהשמש והירח עצמם טובלים בנהר דינור שלאש 
קודם זריחתם, וביאר הטעם בזה השל"ה הקד' ע"פ הילקוט שמעוני בישעיהו )סה( 
דהשמש והירח טובלים עצמם בנהר דינור של אש קודם זריחתם, וביאר הטעם 
בזה השל"ה הקד' לפי שהשמש והירח וכל צבא השמיים נאסרים מחמת שעכו"ם 
עובדים אותם, וע"כ הם מקיימים בעצמם 'פסילי אלוהיהם תשרפון באש', במה 

שהם טובלים עצמם בנהר של אש.
בו  שעבדו  איסור  מדבר  להתרפאות  דאסור  ב(  קנה,  )יו"ד  בשו"ע  נפסק  והנה, 
עבודה זרה, ולפ"ז קשה איך זרחה ליעקב השמש כדי לרפאות בה את צליעתו, 
הרי השמש נאסרה מחמת שעובדים אותה ואסור להתרפאות בע"ז, ואם תאמר 
מיד  הלא  עצמה,  את  ומטהרת  אש  בנהר  טובלת  שהשמש  מחמת  לו  שהותר 
כשמתחילה לזרוח עובדים אותה, וא"כ היא נאסרת מיד. ונראה, דלכך הוסיף רש"י 
והיינו שמיהרה לזרוח כדי לרפא אותו קודם שתהיה  ש'מיהרה לזרוח בשבילו', 
נאסרת שהרי בשעה זו שמיהרה לזרוח קודם זמנה, העובדים אותה עדיין ישנים 
)המאור שבתורה( ועדיין לא נאסרה, ושפיר הותר ליעקב להתרפאות בה. 

"יש לי רב..." )ל"ג, ח(
יונתן זרביב  ההגה"צ ר'  בעצרת השלשים שהתקיימה שבוע שעבר לזכרו של 
בירושלים  שחי  מופלג  ות"ח  קדישא  חסידא  שהיה  הנגב,  בישיבת  ר"ם  זצ"ל, 
בצניעות ובענווה יוצאת דופן, סיפר חתנו הרה"ג ר' יורם מימון שליט"א ר"י תורת 
משה, כמה חמיו סלד מממון עד כדי כך ששמע מהגר"י הלל שליט"א כי בבואו 
לירושלים, קבע להיות עמו ראש כולל באהבת שלום וקבע את שכרו ל-800 דולר 
לחדש. אולם הרב זצ"ל הגיע אליו בסוף החודש ואמר לו שלפי חשבונו הוא יכול 

להסתפק ב-600 דולר לחודש בלבד והחזיר לו 200 דולר. 
נדיבים מחו"ל שניסו כמה פעמים לתרום לו כספים לפרנסת משפחתו הגדולה 
סורבו פעם אחר הפעם ונתבקשו להעביר את תרומותיהם לכולל.  לאחד הנדיבים 
שניסה לשכנעו שיקח את הכסף לצרכי חתונת ילדיו, ענה הרב זצ"ל וכי מה מצאת 
בא אראך  עוד קטנים.  ילדי  הרי  לי סכומים אלה,  ליתן  רוצה  דוקא כשאתה  בי 
ב"אהבת שלום" רבנים חשובים הצריכים לחתן את ילדיהם כבר עתה ותן להם את 
הכספים.                           )קבלת שבת(

גליון מס’
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פרשת “וישלח"

בסיעתא דשמיא, ערש"ק  י"ד כסלו התשע"ו

 בשורה משמחת לעומדות 
ללדת בשעטו"מ

תומכות לידה מקצועיות 
ללידה ניחוחה ונעימה

בסבסוד של ארגון "חסדי דניאל" 
למשפחות שידן לא משגת

052-7620219

 חלוקת יין/מיץ ענבים 
אוצר בי"ד במחירי עלות
הרבה מתחת למחיר השוק – בארגזים בלבד

באלעד/רחובות/ירושלים/ת"א/בני ברק

להרשמה 052-6093077 )בערב( 
הכמות מוגבלת ביותר הזריז נשכר!
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המתגורר  שנים  וחמש  עשרים  כבן  אברך  הוא  אהרן 
בויליאמסבורג, שהינה מטרופולין של חיי תורה ומצוות על 
החינוך  מוסדות  המדרש,  בתי  הקהילות,  המשפחות,  אלפי 
הברית.  בארצות  זו,  נכבדת  בעיר  ששוכנים  החסד  וארגוני 
בבית המדרש שבו מתפלל אהרן ישנו יהודי בשם ר' אפרים 
ר'  סלומון בשנות השישים לחייו, לפי מבטו של אהרן היה 
אפרים בבחינת 'אדם השלם'. הרבה לא ידע אהרון על עברו. 
הוא הכיר אותו רק כיום וראה איך שלומד הוא תמיד בחדווה, 
תפילתו זכה והתנהגותו בין אדם לחברו - כפתור ופרח. אינו 
ביהדותו,  ומאושר  רוח, שמח  ושפל  סבלן  עצב,  אינו  כועס, 

בתורתו ובבוראו.
של  כזו  לרמה  שאגיע  פעם,  מידי  לעצמו  ציין  הלוואי, 
אפרים  ר'  אל  ופנה  רב,  אומץ  אהרן  אזר  רוחנית.  שלמות 
בערב אחד לאחר תפילת ערבית: 'יש לכם דקות פנאי?' שאל 

בנועם. 'בודאי', השיב ר' אפרים בצהלה, 'ככל אשר תחפוץ'.
נסתרת,  בקנאה  אחריכם  מביט  שאני  אחדות  שנים  'כבר 
יש בכם שלמות נפלאה של איש יהודי בין אדם למקום ובין 
אישית  שעבודה  או  לעולם,  באתם  כך  האם  לחברו.  אדם 
עצמית יש כאן?'... תגובתו של ר' אפרים היתה מוזרה. פניו 
וידיו  החווירו וחיוך רחב נשתפך על שפתותיו. כתפיו רעדו 
הורמו אל על בתנועה של הודיה לה' יתברך ואחר הליט את 
פניו ובכה. כך ממש. כשנרגע מעט אמר לאהרן: 'שליח אתה 
משמיים'. ההשגחה הפרטית שיגרה אותך לכאן הערב הזה 
כדי להניח רטייה מרפאת על פצע פתוח. לבשר שתשובתי 
התקבלה. הסכת נא למה שאני דובר אליך, ובבקשה תפרסם 
את הסיפור, למען ישמעו וייראו. אתה צעיר לימים, הקדים 
באזני אהרן שישב קשוב ומרותק, ומבחינתך נטוע אני כאן 
בהיכל בית המדרש מימים ימימה. אך לא כך בדיוק הם פני 
עסקים  איש  הייתי  שנים  עשרה  כחמש  לפני  עד  הדברים. 
עתיר נכסים. שמש של הצלחה האירה לי תמיד. בנים ובנות 
לי, שהם עצמם כבר אבות לילדים. לילדיי לא חסר כמעט 
אישית  דוגמא  שיהיה  אב   - חסר  שהיה  מה  'כמעט',  דבר. 

למידות טובות ולעבודה התמידית של 'בין אדם לחברו'.
'בוקר אחד, לאחר תפילת שחרית של יום חול רגיל, ניגש 
המדרש,  בבית  ממתפללי  פלוני,  על  לי  וסיפר  יהודי  אליי 
שימיו  הבינו  שהכל  אנושה,  ומחלתו  דווי  ערש  על  שמוטל 
ספורים. אף אני ידעתי על כך, אלא שבן שיחי מפתיע אותי 
אהיה  מעט  'עוד  אמר:  שכה  אותו  לבקר  שהלך  לי  ומספר 
כבר בעולם העליון, ודע לך שכבר מחלתי לכל מי שפגע בי 
במשך חיי, ואף אני ביקשתי סליחה ומחילה מכל מי שאולי 
סלומון לא  רק לאפרים  אני את עצמי.  ציערתי מאז שזוכר 
אוכל לסלוח. וכדאי אולי שיעבירו לו זאת כדי שיעשה משהו 
בנידון. ולא שאני מסרב לסלוח, אלא שקשה לי הדבר. רוצה 
ואיני יכול... כך סיפר לי אותו יהודי'. 'אני נבהלתי והחלטתי 
מיד לעלות למעונו של החולה לדעת מה זה ועל מה זה. זה 
היה קשה לי. הייתי איש גאה ומצליח. אמרתי 'גאה ומצליח' 

יותר מאשר מצליח. בכל פעם  כי לצערי הגדול גאה הייתי 
שערכתי עסקה טובה והרווחתי יותר כסף, הוכפלה גאוותי. 
לא  אבל  התעצמה,   - שסביבי  מי  כל  על  שחשתי  השררה 
יכולתי להתחמק, הנחתי בצד את כבודי ועליתי לביתו של 
אותו חולה בלי לדעת מה מצפה לי שם. מיד כשראה אותי 
אותו יהודי אנוש בחוליו סובב את ראשו לכיוון הקיר הנגדי. 
כאילו ביקש לומר שאין אני והוא יכולים לשהות תחת אותה 
ולך מכאן'. אספתי כוחות לא  'כלך  לי  גג, כאילו רמז  קורת 
וניגשתי אליו בצעדים מהוססים. 'מה לך נגדי?' שאלתי,  לי 

מדוע תסרב להביט בי ועל מה מסרב אתה למחול?'
ומקוטע  חלוש  בקול  החולה  דיבר  יודע?'  אינך  'הבאמת 
עצמך  את  אתה  'עושה  לעברי,  ראשו  את  סובב  לא  ועדיין 
דמי  את  שפכת  שבו  שישי  יום  אותו  את  זוכר  אינך  כאילו 
לעיני ילדיך?' 'באמת לא זכרתי. כל כך לא נזהרתי אז בכבודו 
שלי  מעשים  או  מילים  אם  פעם  אף  בחנתי  ולא  איש  של 
פוגעים במאן דהוא. רק אחרי כמה דקות השתכנע החולה 

והזכיר לי נשכחות'.
אמנם עתה הוא שכב על ערש דווי ועמד בשערי מוות אך 
עד לא מכבר היה החולה הזה, אייזיק זוסמן שמו, מתרוצץ 
זה, אחר  יום שישי היה  ועמל לפרנסתו כחשמלאי מוסמך. 
החרדית  ויליאמסבורג  קייצית,  שבת  ערב  של  הצהריים 
בעוד  ותיכנס  ובאה  הממשמשת  השבת  לקראת  התארגנה 
שעתיים בדיוק. אל ביתו של אייזיק החשמלאי הגיעה שיחת 
והוא  הקו  על  היה  סלומון  אפרים  ר'  הנגיד  בהולה.  טלפון 
דרש במפגיע מאייזיק לבוא עתה לביתו. נברשת חשמל נאה 
העומדת במסדרון המוביל אל הסלון אינה פועלת ודורשת 
חשמלאים  אצל  גם  להתחמק.  ניסה  אייזיק  דחוף.  תיקון 
יעלה  אם  בדיוק.  השעה  ובאותה  מעט,  עוד  השבת  כניסת 
יכנס  והוא  העבודה  תארך  זמן  כמה  יודע  מי  סלומון  לבית 

מאוחר אל השבת, עניין שאייזיק הקפיד עליו מאד מאוד.
אך לפקודתו של אפרים, חרד אייזיק ומיהר לגמוא רגלית 
את רבע שעת ההליכה וארגז כלי מלאכתו בידו. הוא הבטיח 
ובדק  עמל  ישוב.  וכבר  וקלה  קצרה  עבודה  שזו  ביתו  לבני 
ולא הצליח לגלות את מקור התקלה. רק דקות ספורות לפני 
כניסת השבת הצליח אייזיק לאתר את הבעיה ותיקנה. זרם 
להיפרד  ביקש  הוא  המפוארת.  הנברשת  אל  שב  החשמל 
לבעל  העובד  בין  ודברים  דין  והתפתח  שכרו  את  ולקבל 
אפרים  שאל  התיקון?'  עבור  דורש  אתה  גובה  'כמה  הבית. 
מקבל  הוא  שאותו  בסכום  נקט  זוסמן  אייזיק  רוח.  בקוצר 
כה  עבודה  עבור  גבוה  כה  'סכום  שכאלו.  תיקונים  עבור 

פעוטה?! לדעתי מגיע לך מחצית הסכום'.
אני  גובים  'כך  רוח:  נעלב אך השתדל להפגין קור  אייזיק 
וחבריי לעבודה זו. לא ביקשתי סנט אחד יותר למרות השעה 
במורת  לו  העניק  הבית  בעל  שבת'.  ערב  שעת  הדחוקה, 
אייזיק  בהזדמנות.  להשלימו  והבטיח  רוח מחצית מהסכום 
רץ הביתה ובקושי עלה בידו להתארגן ולהיכנס אל השבת 

תפילת  מתפללים.  המה  כבר  הכנסת  בית  לחללה.  בלא 
מנחה של ערב שבת עומדת להתחיל. בניו כבר היו לבושים 
ומסודרים כש'שיר השירים' ו'הודו' מתפזם מפיותיהם כנהוג. 
אייזיק נכנס בבהלה לבית הכנסת, חושש פן איחר. הוא ניגש 
לשולחנו של אפרים ובניו והתעניין אם אכן הנברשת פועלת 
גם  'וזה  בגיחוך,  לו אפרים  'זה בסיידר', השיב  אור.  ומפיצה 
רק  מאירה  והיא  הסלון  נברשת  לא  זו  דחוף.  כה  היה  לא 
את המסדרון. רק רציתי להעניק לך מעט תעסוקה בשעות 
נדהם מנימת הבוז ששזורה  הלחוצות שלפני שבת'. אייזיק 

הייתה בדברים אך זו כנראה היתה רק ההכנה.
אחרת  כהוגן,  'והתפללו  בניו,  את  זירז  בתפילה',  'התחילו 
אייזיק  על  מופגן  בזלזול  הצביע  כמותו'.  חשמלאים  תגדלו 
זוסמן שבסך הכל בא להתעניין האם עבודתו הקשה הייתה 
על  והלעג,  הבוז  חיצי  על  הזו,  הטובה  כפיות  'על  לתועלת. 
את  זוסמן  אייזיק  סיים  למחול',  יכול  איני  הדמים  שפיכות 
דבריו על מיטת חוליו והוא עדיין אינו מביט באפרים. 'דקרת 
יוצא  איני  שבהן  בשעות  הקשה  בעבודתי  וזלזלת  לבי  את 
מביתי בדרך כלל, והצהרת לבנך כאילו מלאכתי בזויה ואני 

חדל אישים. אך, רעה תחת טובה...'.
הזקופה  עמידתו  אפרים.  של  פניו  על  פשט  עז  חיוורון 
והאיתנה הפכה שפופה וחלושה. הוא החל לבכות בדמעות 
שליש ולבקש מחילה מהחולה שעוד מעט יעזוב את העולם 
ואלו יקטרגו עליו,  ביזיונותיו למעלה,  וייטול עמו את סאת 
על אפרים, ומי יודע כיצד ייענש. 'מחול לי', התחנן, 'שטות 

ורעות רוח דבקו בי אז'.
'לא רק אז', השיב החולה, 'עליך לתקן את מידותיך. עבורי 
אין הדבר מעלה או מוריד כי אנו נפרדים בקרוב... אך בשבילך, 
החל בלימוד ספרי מוסר. חזר אחרי שיחות ודברי התעוררות 
העוסקים ב'בין אדם לחברו', במיגור הגאווה ושאר המידות 
הרעות. וביום שתקבל אות מן השמיים ותחוש שכבר סרת 

מרוע מעלליך - תדע שמחלתי לך מעולם הנשמות'.
בכך.  עסק  רבים  וימים  נפש  חשבון  לערוך  החל  אפרים 
מוסר.  בספרי  ועסק  המדרש  בבית  ישב  ארוכות  שעות 
בתחילה הבחינו בשינוי המתחולל בו רק בני המשפחה, אך 
דוגמא  כל.  בפי  ונערצת  מוערכת  לדמות  הפך  לאט-לאט 
זכות  ללימוד  לענווה,  לוותרנות,  מוחשית לעבודת המידות, 
את  עזב  לימים  נעלות.  מידות  באלו  כיוצא  וכל  הזולת  על 
שהניבו  לשעבר  ומעסקים  מחסכונותיו  והתקיים  עבודתו 
פירות. יום וליל ישב בבית המדרש והפך ל'בן עליה' מובהק.

'ולא ידעתי אם כבר מחל לי אייזיק זוסמן שבזכותו הגעתי 
אני  מתפלל  רבים  ימים  השמיים.  מן  גמורה  מחילה  הלום, 
שחפץ  מי  יש  אם  טוב.  כשליח  הופעת  ואתה  שכזה  לאות 
סימן  להערצה,  מושא  בהנהגותיי  ורואה  לי,  להידמות 
שתשובת המשקל שלי התקבלה. אייזיק זוסמן עליו השלום, 
)האמנתי ואדברה( סלח לי'... 

מחילה בתנאי סיפור לשבת  

המשך דיני ביעור פרות שביעית   הלכה לשבת 

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
אליהו  )תומר(  איתמר  משפ’,  וכל  הי"ו  מגנזי  טינו  בן  ורפי  אפל  שלום 
ופינחס בני אביגיל הי"ו. ישי ושרה בני אילה הי"ו, רחמים בן מונירה. עידן 

בן מרים, לילך בת מרים, 

לרפואת
ראובן בן שרה זינת, דוד בן אליס עישה, מאיר בן אליס עישה הי"ו, 
אביטל,  בת  אסתר  שבע  בת  התינוקת  תמו,  בת  תחי’  עישה  אליס 

מונירה בת נמקי.

לעילוי נשמת
אליהו בן חנה יונה, רותי בת מרי,  חנה יונה בת שלמה מוסא 
בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל, אליהו נחום בן משה ז”ל,  

יעל בת רבקה ע"ה. שושנה פורן בת טאוס ע"ה. 

ניתן להשיג את הספרים יחד עם שאר ספרי המכון 
בחנויות המובחרות ובמשרדי המכון בטלפון: 08-9214829. 

ספר חלקת השדה
 חלק ד'  יצא לאור זה עתה! 

מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א

פרות שזמן ביעורם חל/ יחול בקרובירקות  שביעית שעדיין אסורים לאכילה

הערותסוף זמן איסורירק

 יז טבתבצל ראש

קיים שיווק מאיחסון ארוךכ אדרשום

 כד אדרבצל יבש

קיים איסום ארוך ויש גם ייבואא תמוזחומוס

רוב מייבואא תמוזשעורה

רוב מייבוא – איסום ארוךתמוזפול ]גרגרים-יבש[

מרבית היבול נאסף קודם ר”הא אבדלורית

קיים מייבוא – איסום ארוךאבפופקורן

מרבית היבול נאסף קודם ר”הטו אבדלעת

שמיטה א אלולפפריקה בתחילת  הפפריקה  רוב 
שייכת לשישית

קיים איסום ארוךכ אלולגרעיני אבטיח

קיים איסום ארוךכ אלולגרעיני חמניות

בבוטנים יש איסום ארוךכ אלול בטנים

ר”ח טבת תשע”ונקטרינהט”ו טבת תשע”ואגוז פקאן

ר”ח שבט תשע”ופיג’ויהיבואאגוז שאר סוגים

ר”ח חשון תשע”ופיטאיה – אדומהר”ח חשון תשע”ואגס 

ר”ח אדר א תשע”וקיויט”ו כסלו תשע”ואוכמניות

ר”ח שבט תשע”וקרמבולהכ טבת תשע”ואפרסמון

ר”ח טבת תשע”ורימוןר”ח טבת תשע”ואפרסק 

כ חשון תשע”ושזיףר”ח שבט תשע”ואתרוג

ר”ח תמוז תשע”השסקר”ח טבת תשע”וגויאבה

ר”ח חשון תשע”ושקדט”ו טבת תשע”וחבוש

ר”ח שבט תשע”ותפוחר”ח שבט תשע”ומנגו

באדיבות המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א


