
 

 

 

 

 890עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
 .19:19ביום ראשון עד  – "ברכת הלבנה"סוף זמן @ 
 רפואה, ברכה, פרנסה, זיווג, ניתן להקדיש העלון ל@ 
  ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.  הצלחה, זש"ק,     
 08-9437333,  054-7743834טל' המערכת :      
 
 

 חע"ה'תש כסלו' יד  בס"ד
 16:17  -   הדלקת נרות

 17:08  -   שבת ה צאת
 17:39  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - חורףשעון 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

 20:30 -מועד" ב-בביה"כ "אוהל
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלחויפרשת 
 "אתה... ולמי אלה לפניך-למי"  

חז"ל אמרו )בכורות ג'(: שאסור למכור עבדו לעכו"ם, 
מפני שמפקיעו ממצוות. לכן התחכם יעקב ואמר 
לעבדיו שאם ישאל עשו למי אתה? כלומר, למי אתה 
מביא את המתנה שלך? ומי אלה לפניך? ולמי שייכת 

ב שייך ליעקאני בעצמי  - "ואמרת ליעקב"המתנה? 
 -ורק מנחה שלוחה לאדוני לעשו  )שהוא האדון שלי(

 (פניני תורה–)חפץ חיים       המתנה לבדה שייכת לך.
 "וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו" 

שואלים : לשם מה מדגישה התורה שיעקב אבינו לקח 
"? ומדוע לא הביא לו גם מן הבא בידואת המנחה "

פירות ומאכלים?! מבאר ה"אלשיך" הקדוש: שיעקב 
שולח מנחה לעשו רק "מן הבא בידו", רק מהדברים 

ולא שלח מנחת תבואות או  מידו ומיגיע כפיושהגיעו לו 
זמרת ארץ ומגדנות וכיוצא בזה שאלו דברים הבאים 

וזאת כדי לא להרגיז את "מטל השמים ומשמני הארץ" 
 ולא להזכיר לו את הברכות שברך אותו יצחק... עשו
 "ל"ג ה "עבדך-חנן אלקים את-ויאמר הילדים אשר() 

מקשה הרמב"ן: הלוא שאל עשו מי אלה על הנשים 
והילדים ולמה השיב לו יעקב רק על הילדים ולא על 
הנשים? הגמרא אומרת: כל הנושא אשה לשם שמים 

(. אם כן, הרי מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה )סוטה י"ב
הנשים הנישאות לשם שמים גם הן בגדר ילדים ולפיכך 

 ()האדמו"ר רא"ם מגור זצ"ל      יעקב על כולם.שפיר השיב 
 "ל"ד ז "כי נבלה עשה בישראל... וכן לא יעשה()' 

ישנם מעשים רעים, אשר נקמתם באה על ידי עשיית 
 אותם המעשים באדם העושה אותם.

נוטלים ממנו  -הורגים אותו. גזל  -כגון: אם רצח אדם 
וכן לא "את ממונו. ואילו כאן זוהי נבלה כזו, אשר 

שאי אפשר לחזור ולעשותה שוב באדם שעשה , "יעשה
 ()כנפי נשרים                                                  אותה.

 
 
 

 הפרשה : מענייני 
 הפגישה יעקב מתכונן בשלושה אופנים לקראת  
 (. מלחמה, תפילה, דורון) עשו אחיו. עם      
  .המאבק בין יעקב למלאך 
    ו אחיו ונפרד ממנו לשלום.ש  יעקב נפגש עם ע 
  .עשו שב לאדום ויעקב הגיע לשכם 
  ה עם דינה בת יעקב בשכם. מעשה 
   .קורות יעקב עד בואו לבית אביו בחברון 
 )מות רחל ומותו וקבורתו של יצחק(       
  נשיאי אדוםידיעות על צאצאי עשו ,. 
 "ל"ב ה "חן בעיניך-לי שור וחמור... למצוא-ויהי()' 

למה ימצא חן בעיניו אם יודיעהו שיש לו שור וחמור? 
אלא, דרכם של עמי הארץ שהם מאשימים תלמידי 
חכמים בעצלות וברצון לחיות חיים קלים. לכן הודיעהו 

אלא עבד ורכש לו בעמל כפיו רכוש שלא ישב בטל בחרן, 
 (תב סופר)כ                                                                רב.
 "ואת אחד עשר ילדיו" 

ניתנה בתיבה ונעל בפניה, שלא יתן בה  ודינה היכן היתה?
עשו עיניו, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו 

 למוטב, ונענש שנפלה דינה ביד שכם.
שיעקב לא א"כ מה התביעה על יעקב? ויעוין בברטנורא 

, שלא יתקיים בו ברכת "הוי רצה שעשיו יחזור בתשובה
 .ולכן החביא את דינה, ועל כך נענשגביר לאחיך", 

 "כי במקלי עברתי את הירדן הזה" 
קֵּ אומרים על דרך המוסר שמי  מֵּ יכול  "עברתי", תמיד לש 

 ם.לעבור על איסורי
 "ל"ג י"ג "הצאן-ודפקום יום אחד ומתו כל() 

יעקב שמר שבת. לעומת זאת עשו אסור היה לו לשמור 
. אם כן, אם היו כי עכו"ם ששבת חייב מיתהשבת 

הולכים יחד והיה עשו הולך בשבת ויעקב נח, היה צריך 
יעקב לעשות ביום ראשון מהלך יומיים כדי שידביק את 

. זה שאמר: "ומתו כל הצאן"עשו ועל ידי זה חלילה, 
תו כל ומינו יום ראשון של שבת היי  -" ודפקום יום אחד"

 ()פנינים יקרים                                                     הצאן. 
 "ואתה אמרת היטב איטיב עמך" 

ה הוא עונ "?מה שלומך"הדרך הוא כששואלים לאיש 
וכשאומר כך, אומר הקב"ה אם אתה , "ברוך ה' טוב לי"

אני ך איטיב עמי אנשמח בחלקך ואין לך טענות עלי גם 
ר אם אתה אומ "באיטי"א יוסיף לך עוד טובות, וזה הו

 .עוד טובהקב"ה מוסיף לך י טוב ל
 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
י  רֵּ חּוִמים = ִדב  נ   ִנחּוִמים.ּכוֹס תַּ

ּתֹון  דוגמה: עִּ ה ב  ְדְפס  ֶבל ֶשנִּ א  ים. ְבמֹוַדַעת ה  חּומִּ י נִּ ְבר  דִּ
ים".  ל נ א ּכֹוס ַּתְנחּומִּ ְכַּתב: "ַקב   נִּ

ים ַעל מקור: ם ּכֹוס ַּתְנחּומִּ יו ְוַעל-ְוֹלא ַיְשקּו אֹות  ּמֹו -ָאבִּ אִּ
ְך ֶשּלא ַיְשקּו אֶ  נ ה ְלכ  ְרְמי הּו ט ז ז[. ַהַּכּו  ל ְבכֹוס ]יִּ ָאב  ת ה 

ל  ָאב  י ה  ה ֶשְקרֹוב  ָאה, ֲארּוח  ְשַעת ְסעּוַדת ַהַהְבר  ן בִּ ַייִּ
ת. י ְקבּוַרת ַהּמ  ל ַאֲחר  ים ל ָאב  ישִּ יו ַמגִּ יד  ידִּ  )ניבונכון(      וִּ
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  2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 "חזון עובדיה":   מפטירין
 (א'  עובדיה)                      

 
 
 
 
 
 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 חינוך חווייתי
חינוך לפעמים יכול להיות חווייתי ואפילו רצוי ומומלץ 
מדי פעם לשלב בחינוך ילדינו חוויות "מהשטח" כאלה 
שייזכרו ויקלו את ההבנה של הדברים ובכך יקלו על 

רוב ההורים מחנכים את  רכישת ההתנהגות והפנמתה.
ואמונות שבהם הם דוגלים  ילדיהם על פי ערכים

ומאמינים בעזרת רשימת חוקים של "עשה" ו"אל תעשה", 
של "מותר" ו"אסור", של "מקובל" ו"לא מקובל" ובמקרה 
הטוב משמשים גם כמודל לחיקוי חיובי. הבשורה הטובה 
היא שבכל הקשור למיומנות חברתיות החינוך מתאפשר 

 בדרך חווייתית.
ציות לחוקים הוא מיומנות חברתית. חינוך  - קבלת כללים

חווייתי יכול להתחיל ממשחקי קופסא שלהם יש חוקים 
ברורים, הבעיה איתם שיש נטייה לגדולים לוותר לקטנים, 
וזה לצערנו כמעט ולא קורה בחיים האמיתיים. אופציה 

להקריא את החוקים  –אחרת היא ללכת למוזיאון 
: "לדבר בשקט, לכבות להתנהגות במוזיאון לפני הכניסה

פלאפונים, לא לגעת בשום דבר, לא לאכול". לאחר 
שהקראתם את החוקים והסברתם אותם עכשיו הגיע 

  הזמן "לתרגל" אותם במהלך הביקור במוזיאון. 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

פילו דקדוקי סופרים, , ואטוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך !!!. מה גרם לו זאת? הבחירותהבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה בריאות,הפרנסה, ה  
 
 

 כל הישועות והברכות
 לשמעון ויפה חכמון

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

 זצ"ל תגן עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

טובה, שיתמלאו כל  בפרנסה
 משאלות ליבם לטובה

 שירוו נחת מיוצאי חלציהם 
 

 ז"ל מסעודה תב רחל חכמון ולע"נ
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 
 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 בשורה משמחת

 יקרותבנות נשים ו 
  שיעורים מרתקים
 עם הרבנית 

 בנושא תח' לתהילה סא

 יסודות הבית היהודי" "
יתקיימו בימי שלישי 

  20:30בשעה 
 "נחל ליאורבכולל "

 
 

 
 

 כלה" וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן 

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  פנחס ומורן שלום

 הי"ו  יורם ולימור אברהם

 אורטל עם  רםלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 
ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוהענו צנועההלע"נ 
 יפה בנאי

 ז"ל אלעזר וטאוס תב
 ' כסלו פקידת שנתהיד

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 
 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי

 ז"ל  מסעודה )מזל(בת  רחל חכמון
  ז"לברוד  בתרבקה ישראל 

 ז"לשרה  בתרוזה אייל 
 ז"לנרגיס  בתאסתר אמיתי 

 ז"לחסינה בת עדיקה רינה 
 ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ז"לחנום  בןמשאלה עזרא נאמן 

 ז"לגולשן  בןשמואל אברהם 
  ז"לרחל  בןיוסף כרמי 
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"ל רחל בן משיח אליאס
  ז"למרים  בןדוד נתני 

  ז"ל לויזה בן חיים אטון
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 דינה ומיכאלבן חנניה -נהוראי

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 

 מנב"תחנה  בתלאה אלעזר 
 מנב"תגולשן  בתנאיית יעקובי 

 

: -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה  
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ושרה בן  יצחק נאמן

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 ברכה והצלחה

 לניסים ומרים דמארי
 לרפואת והצלחת  

משפחתם. שיזכו 
בפרנסה טובה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו  משאלותם 
וזרע קודש לטובה 
בת  סיון-לרות
וזיווג הגון  מרים
 ילדיהםכל ל

 
 
 
 
 
 
 

 הוהענו צנועההלע"נ 
 אסתר אלקובי

 ז"ל שמחה תב
 ' כסלו פקידת שנתהיח

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 

 בשעה טובה ומוצלחת
 עומד לצאת לאור ספר

 "טהרה הלכות" 
בהמלצת הרב הראשל"צ 

 שליט"א יצחק יוסף
 זכות וסגולה לתרום 
להשתתף ולהקדיש 

 הספר.  חלק בהדפסת
 : הרב עמנואלפרטים, 

 054-8478153  
 
 

 

 ברכות ואיחולים

 לנתי ושמרית אלעזר
לגיל  נועהבהגיע הבת 

 יה"ר שתגדל מצוות
כאמותנו הקדושות שרה 
 רבקה רחל ולאה, 

תזכו לחופתה שתצליח 
 בכל דרכיה ולימודיה 
 וברכה והצלחה

 למרדכי ודינה אלעזר
 יוסףולמשפחת 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 יעל בתלהדס 
שתזכה לזיווג הגון 
משורש נשמתה 

ותתברך  הטהורה
ברפואה שלימה 
 ובפרנסה טובה 
 אושר ושלווה 

ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות 

 לפטירת שלושים במלאת
 משה  מוסאי
 בן אסתר ושמואל ז"ל

תתקיים אזכרה ביום רביעי 
 ( 6-12-2017) יח' כסלו
 בית שאן  63בשיכון א' 

 עליה לבית העלמין - 15:00
 מנחה, דברי תורה  - 16:00

 מפי הרב הגאון הראשל"צ
 שליט"א יצחק יוסף

 ערבית וסעודת מצווה

 ברכה והצלחה

 לנאג'י ורבקה ישר
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיתברכו 
ברפואה שלימה 
 ובפרנסה טובה

ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות
 וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 
 

 רפואה שלימה
-לאורית לריאן

 מלכהבת  סבן
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה
רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף
ולשנים רבות 
 נעימות וטובות

 

 רפואה שלימה
 למהרנוש אסתר

 מונירהבת 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה 
רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף
ותזכה לזיווג 
 הגון עוד השנה

 

 ברכות ואיחולים

 לאה ישראלי-לאיתיאל וחנה
   הבת הולדת לרגל 

יה"ר שתגדל כאימותנו 
 הקדושות שרה רבקה רחל
 ולאה, תזכו לחופתה
שתצליח בכל דרכיה 
 וברכה והצלחה

 לדוד וזהבה ישראלי
 ליהודה ונדיה סופר

 שירוו נחת מיוצאי חלציהם
 

 
 והענו צנועהלע"נ 

 אגאי אלדד
 ז"ל משה ןב
 ו' כסלו פקידת שנתטו

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 למשפחת סימונה היקרה 

 משתתפים בצערכם בפטירת
 אהרון סימונה  האב

ז"ל   מן השמיים  רחלבן 
 תנוחמו ולא תדעו עוד צער
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 לבביים ברכות ואיחולים

  חליוה לאלירן וספיר
   הבת הולדת לרגל 

 יה"ר שתגדל כאימותנו
הקדושות שרה רבקה 

 ולאה, תזכו לחופתה רחל
שתצליח בכל דרכיה 
 וברכה והצלחה

 ליעקב מוסאי ונורית אדרי
 לציון והלן חליוה

 שירוו נחת מיוצאי חלציהם
 

 
 



 
 
  

 

 עשבים ופירות ,בושם – ברכות הריח
בשמים", ברכת  עציברכת "בורא ישנם ארבע ברכות ריח. 

בשמים", וברכת  מיניבשמים", ברכת "בורא  עשבי"בורא 
 ".הנותן ריח טוב בפירות"

 סינטטיהבושם ברכת ה
אדם ששם על ידו בושם עם ריח טוב, והבושם התייבש 
והלך לו, אבל ריחו הטוב עדיין נודף, אין לברך על אותו 
הריח היוצא מידו, לפי שריח זה אין לו עיקר, שהרי היד, 

 .הריח, כבר חלפו להם יבשה היא, ומי הבושם שהם עיקר
אבל בזמן שהבושם עצמו נמצא לפנינו, כגון שהוא נמצא 

 .בבקבוק, בודאי שיש לברך עליו שהרי עיקרו לפנינו
ולכן להלכה יש לברך על מיני בשמים המצויים בזמנינו 

בשמים". וכן נהג מרן זצ"ל, שכמה  מיניברכת "בורא 
על  "בורא מיני בשמים"פעמים בירך בזמן ההבדלה ברכת 

 .המצויים בזמנינומי בושם בבקבוק 
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל )בספרו חזון עובדיה על הלכות 
ברכות, עמוד שיג(, כתב בזו הלשון: ויש לברך על מי בושם 

, ולא אכפת לנו על עיקר מי הבושם מאין בורא מיני בשמים
באו, אם מדבר שמברכים עליו ברכת הריח או לא, שהרי 

מן זית שכבשו או כתבו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך, "ש
 שטחנו עד שחזר ריחו נודף, מברך עליו בורא עצי בשמים",

ואף שבאמת יש בדבר זה מחלוקת גם בדעתו של מרן זצ"ל. 
מכל מקום על פי האמת נראה, כי יצירת בושם בצורה 
מלאכותית, דומה בדיוק ליצירת הבושם על ידי הפרחים 

ל ידי והאילנות, כי גם יצירת הבשמים הטבעיים נעשית ע
 עירוב כמה דברים שמצד עצמם אין בהם ריח טוב,

 םבורא עשבי בשמי
, מפני "בשמים עשביבורא "על עלי נענע ועלי מנטה, יש לברך 

 ('שהנענע והמנטה מעשבי הבשמים הן. )חזון עובדיה שכא
)פיגם, שמשתמשים בו גם כסגולה(, שהיא מין  על הרודא

עשב, ויש הרבה בני אדם שנהנים מריחה, נחלקו הפוסקים 
אם ברכתה "בורא עשבי בשמים", או "בורא עצי בשמים". 
לכן מספק, כתב בספר הלכה ברורה )ס"ק כב(, שיש לברך 
עליה "בורא מיני בשמים", שהיא פוטרת את כל מיני 

 .הבשמים
 בפירות הנותן ריח טוב

על התפוזים שריחם טוב, וכן אתרוג, אננס, ושאר פירות 
שריחם טוב, אם נוטלם כדי להריח בהם, מברך "הנותן ריח 
טוב בפירות". וכן מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כשאירע ולא 
היו לפניו בשמים בשעת ההבדלה, בירך על פרי "הנותן ריח 

 ".טוב בפירות
על הלימון, שבאים להריח ממנו, יש לברך "הנותן ריח טוב 
בפירות". ואמנם הרה"ג רבי משה לוי ז"ל, בספר ברכת ה', 
כתב לחדש שעל הלימון יש לברך "בורא מיני בשמים", משום 
שעיקר הריח בלימון בא מן הקליפה שלו, וקליפת הלימון 

 .בשמים איננה פרי ואי אפשר לברך עליה אלא רק ברכת בורא מיני
אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל )בחזון עובדיה עמוד שח( 

מפני שקליפת הלימון דבוקה אל דחה את דבריו בפשטות, 
הנותן ", ובודאי שיש לברך על ריח טוב היוצא ממנה הפרי

, הוא שהרי הלימון כולו פרי אחד, "ריח טוב בפירות
ת לברך וקליפתו. ובסיום דבריו כתב: וכן אני נוהג בכל שב

עליו הנותן ריח טוב בפירות, כדי להשלים מאה ברכות, ואינני 
חושש לדבריו. עד כאן. ולפיכך להלכה, הבא להריח מן 

 ".הלימון יברך ברכת "הנותן ריח טוב בפירות
והנה כן היה מנהג מרן זצ"ל תמיד, להרבות בברכות, כדי 
להשלים למנין מאה ברכות בכל יום. ובמרפסת ביתו היו 

ים בתוך עציצים כמה מיני ועצי בשמים טובים, כדי שתול
 .להריח בהם

 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 (עובדיה פרק א'"חזון עובדיה" )וישלח:  הפטרת
נאמר כי יעקב נאלץ להיכנע לעשו אחיו  בפרשה

ולהיות כעבד לפני אדוניו "כה תאמרון לאדוני 
לעשו כה אמר עבדך יעקב" וידוע שמעשה אבות 

ן יהמון שנים סבלנו וסובלים עדי .סימן לבנים
מידי עשו הרשע. כבר בצאתם ממצרים בא עמלק 

 הרשע שהוא מזרע עשו להילחם בעם. 
ואומר כי המשפט הנביא קורא לעם  בהפטרה

הוא חשוב אך במשפט לבד אין די. חסד וחנינה 
ורחמים אל הבריות צריכים להיות נלווים אליו. 
הנביא מקדים את החסד למשפט. "חסד ומשפט 

זו דרכו של יעקב. דרך שירש מאברהם  ,שמור"
שעליו נאמר: "למען אשר יצוה את בניו ואת 
ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה 

". ואף כאן הצדקה קודמת למשפט. רד"ק ומשפט
מציין כי תכונות אלה הן הדבקות במידותיו של 
הקב"ה. ואלה דבריו: "חסד ומשפט שמור בתנאי 
זה תוכל לנוח ולא תפחד מהאויב אם תשמור 
לעשות חסד ומשפט כי מידותיו הם כמו שאמר 
כי אני ה' עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ כי 

רעו של יעקב, הנקרא . ז"חפצתי נאום ה' באלה
על שמו עם ישראל, נקרא ללכת בדרכו, דרך 
החסד וההתפייסות, דרך האמונה והבטחון בה', 
ויחד עם אלה דרך של משפט ושל עמידה אל מול 
 12המציאות.  התורה מונה את הולדתם של 

הקדושים. ואינה פוסחת על אלופי עשו  השבטים
יה המלכים אשר מלכו באדום עוד לפני שה 8ועל 

מלך על עם ישראל. וכשמלך יהושפט על ישראל 
שהוא המלך השמיני לא מלך מלך על אדום, כי 
 אין גדולתם שווים שנאמר "לאום מלאום יאמץ". 

: עובדיה הנביא שכל נבואתו על חורבן  בהפטרה
אדום ועל מפלתם, מתנבא שלא יעזור להם כל 
חכמתם ויאבדו מהעולם כמו קש שנשרף באש, 

עקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו "והיה בית י
 תם של עםילקש", ובמקביל על תקומתם ועלי

"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר  ישראל.
 עשו" וזאת בגלל שהם שמחו והרעו לעם ישראל
בזמן חורבן בתי המקדש. הנביא עובדיה גדל 

של שני רשעים אחאב ואיזבל ולא למד  בבית
עשו שדר בין שני ממעשיהם. יבוא עובדיה ויפרע מ

 מדועצדיקים יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם. 
דווקא עובדיה ניבא על אדום? הרד"ק מפרש 

ויבוא הכף שהכין האומן " .שעובדיה היה גר אדומי
. כתוב בירושלמי נדרים "וישרוף פיו בחרדל חריף

פ"ג ה"ח רבי אחא בשם ר' חונא לעתיד לבוא יבוא 
ן הצדיקים בגן עשו הרשע יתעטף בטליתו וישב בי

עדן והקב"ה מושכו משם כמו שנאמר "אם תגביה 
כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאום 

 -כוכבים אלו הצדיקים )או"ח הקדוש(. פרוש  .ה'"
מצוות ה' תזכה לחיי את אם למדת תורה ועשית 

  (פיה לגאולה ג.י.פיבצ)                          עולם הבא.
 

  
 

2 



 
 

 

 היהודי החכם
שמואל היה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים שנשא חן 
בעיני אלוקים ואדם. כולם רחשו לו כבוד והעריכו 
אותו למאוד. הפריץ המקומי, ששמע ֹיושרו של שמואל 
הגיע לאוזניו, מינה אותו למנהל עסקיו. בעל האחוזה 

שמואל רחש אמון מוחלט במנהל העסקים היהודי. 
היה האדם היחיד שלו נתן את המפתחות לכספתו, 
ביודעו כי שמואל לעולם לא ייגע בדבר השייך לאדם 
אחר . פעם, כשבעל האחוזה שב ממסע, ערך מסיבה 
גדולה והזמין אליה אורחים רבים. הוא סיפר לאורחיו 
את מעלותיו של מנהל העסקים היהודי, שהיה אף הוא 

היה לאכול כלום מן  בין המוזמנים, אף שלא יכול
המזון שהוגש במסיבה. בעל האחוזה ביקש משמואל 
להביא מכספתו את היהלום המפורסם שירש מהוריו. 
היהלום היה ידוע כאחד היהלומים הגדולים בעולם 
שערכו לא יסולא בפז. כל האורחים עצרו את נשימתם 
בציפייה לראות את אבן הפז הנדירה והיקרה. מספר 

כנס שמואל נושא בידיו תיבה דקות לאחר מכן נ
מוזהבת עטורה אבני חן רבות. כולם הצטופפו סביב 
לתיבה כדי להצליח ולראות היטב את היהלום. אך 
דווקא בעל האחוזה בחר לפתוח בנאום ארוך כיצד 
סביו המנוח רכש את האבן תמורת סכום רב וכמה 

מכן, כשסבלנות האורחים -נדירה האבן. רק לאחר
סוף את התיבה. אך -א פתח סוףעמדה להתפקע, הו

לחרדתם של כל הנוכחים, התיבה הייתה ריקה! 
המילים נעתקו מפיו של בעל האחוזה ונראה היה 
שהוא עומד לפרוץ בבכי. כמה מן האורחים החלו 

לתלות את היהודי!' אך בעל האחוזה לא ' לצעוק
האמין ששמואל הוא האשם במעשה כזה, ובפרט 

יך למעסיקו. עם זאת, רק בגניבת דבר יקר כל כך השי
לשמואל יש מפתחות לכספת, מי עוד יכול להיות 
הגנב? הוא פנה לשמואל ואמר: 'במשך שנים רבות 
שרתת אותי בנאמנות ובמסירות, אך נראה כי הפעם 
לא היית מסוגל לכבוש את יצרך וגנבת את היהלום. לו 
תשיב אותו באופן מידי, אני מבטיח לך שלא אעניש 

קרא שמואל. 'לעולם לא אגנוב ' לה וחסאותך'. 'חלי
מה השייך לך, מעסיקי הטוב -דבר, במיוחד לא דבר

והנדיב. אני מבין היטב מדוע אתה חושד בי, אך אני 
מפציר בך: תן לי הזדמנות להוכיח את חפותי וניקיון 

שמואל ביקש מבעל האחוזה להשאיר את כל . כפיי
מצוי ביניהם.  תייהאורחים באולם, שכן הגנב האמ

לאחר מכן הוא ביקש רשות ללכת הביתה ולהביא 
מה שיגלה את זהותו של הגנב. מקץ זמן קצר שב -דבר

 ...שמואל ולתדהמת כולם החזיק בידו תרנגול שחור
 ,ורחים יקרים', קרא שמואל, 'יש לי כאן תרנגולא'

מיוחד במינו. הוא ירשה לכל אדם ישר ללטפו, אך אם 
מיד ינפנף בכנפיו ויקרא בקול  ילטף אותו גנב הוא

, תי נמצא כאן בינינויגדול, "קוקוריקו!" הגנב האמ
ולפיכך אבקש מכל הנוכחים לגשת הנה, איש איש 
בתורו, וללטף את התרנגול בידם הימנית. כשהתרנגול 

תדעו מיהו הגנב'. במתח ובהתלהבות  -יתחיל לקרוא 
לא מוסתרים כל הנוכחים החלו לגשת וללטף את 

גול. אך כאשר ליטף אחרון האורחים את התרנ
 ."קוקוריקו!" התרנגול והוא עדיין לא קרא

החלו כל האורחים לצעוק: 'היהודי היתל בנו! הוא  
  תתרגשו. 'סבלנות, אורחים. אל נא     גנב וגם שקרן!'

 
 
  

לא סיימתי', אמר שמואל בשלווה. 'עד מהרה  עדיין
תדעו מיהו הגנב האמתי"... לאחר מכן ביקש שמואל 
מן האורחים להרים את ידם הימנית. הם עשו כן, ומה 
שראו הנאספים היה שפע של ידיים שחורות ויד אחת 

של לבנה. היד הלבנה הייתה שייכת לעוזרו הגוי 
נה הגנב', קרא שמואל. 'התרנגול שהבאתי 'ה ל.שמוא

הוא תרנגול ככל התרנגולים. כל שעשיתי היה למרוח 
תי יפחד ללטף יאותו בפיח שחור. ידעתי שהגנב האמ

את התרנגול. לכן הוא רק העמיד פנים שהוא מלטף את 
גבו של התרנגול, אך לא נגע בו באמת. ידיהם של 

רות, ואילו ידו של הגנב האורחים החפים מפשע הן שחו
נשארה לבנה ונקייה, אף שלמעשה הייתה זו היד 

 ..המלוכלכת ביותר באולם כולו'.
'בראבו!' קראו כל האורחים ורצו לתפוס את הגנב.  

לזה לא הייתה ברירה אלא להתוודות שהצליח לשכפל 
את המפתחות לכספת של בעל האחוזה. הוא היה 

בגניבה. הגנב  משוכנע לגמרי שיאשימו את היהודי
קיבל את העונש המגיע לו, בעוד שמואל   הושב למעמדו 

 (אתר חב"ד)         .החשוב ושב וזכה לאמון שניתן בו
 

 מיהו "איש"?!
 "ויאבק איש עמו עד עלות השחר"

 שרו של עשו היה. -"ויאבק איש"  מפרש רש"י:
 מסופר בספר 'חמדה גנוזה' )חלק ב' עמוד קכח(:

אה נגיד אחד שניסה לפטור עצמו האדמו"ר מקוזמיר ר
מלתת צדקה בערב פסח באמתלה של: "אני טרוד 
באפיית המצות!". האדמו"ר המתין לגביר שיגיע בחג 
השבועות, כאשר בא לשבות בעיר קוזמיר אמר לו הרב 
הקדוש מקוזמיר את הדברים הבאים הקשורים 

 לפרשת השבוע:
 נשאלת השאלה: הרי אצל יוסף הצדיק נאמר )בראשית

לאמר מה תבקש?", ושם  לט, טו(: "וישאלהו האיש
זה גבריאל'. מדוע ראה רש"י לפרש  פירש רש"י 'האיש

'איש' הנאמר כאן שהוא שרו של עשו, ואילו 'איש' 
 הנאמר אצל יוסף שזהו גבריאל?!

 תירץ האדמו"ר רבי יחזקאל מקאזמיר זצ"ל:
 הדבר תלוי בתגובה של ה'איש' למצוקה של היהודי.

= ה'איש' פגש את יעקב אבינו ע"ה זה היה כשהמלאך 
בשעה שהוא העביר את הצאן והגמלים מעבר אחד של 

כמו שפירש רש"י שם עשה עצמו  -הנהר לעבר השני 
כגשר ליטול מכאן ולהניח כאן, וביקש מהאיש לעזור לו 
ולקיים 'עזוב תעזוב', והשיב לו האיש שהגיע זמנו לומר 

טרוד הוא בטרדה של שירה, ואין לו זמן לעזור לו כי 
ומכאן הראיה שהיה שרו של עשו, כי אם   מצווה...

אין שום תירוץ  -ברגע שצריכים לעשות טובה ליהודי 
שצריכים להתפלל... כי טובת ישראל דוחה את כל 

אבל אצל יוסף הצדיק תגובת ה'איש'   המצוות.
 למצוקת יוסף הייתה שונה בתכלית.
וריחם איש זה עליו נאמר על יוסף 'והנה תועה בשדה', 

הורה לו  –'וישאלהו לאמר מה תבקש?!' ורצה בטובתו 
 ניסה לעזור... - ו אחיולאן הלכ

 וכאן הוכיח רש"י ש'איש' הנאמר שם הוא גבריאל.
 סיים הרבי ואמר לאותו עשיר:

מי שנחלץ ועוזר ליהודי במצוקה הרי הוא מלאך, אך "
 מי שמתעלם ומוצא תירוצים ומצטדק אין זה כי אם

 "שרו של עשיו...
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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