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ויצא
 הדרה"פנה זוה ופנה דה "פנה הו 

א ר ַיֲעֹקב ַויֵּצֵּ אֵּ ַבע ִמבְּ נָׁה ַויֵֶּלְך שָׁ רָׁ  י( )כח  חָׁ

 צדיק שיציאת מגיד אלא, יציאתו הזכיר פירש"י: ולמה
 בעיר, הוא שהצדיק שבזמן ,רושם עושה המקום מן

 .הודה פנה, משם יצא, הדרה הוא, זיוה הוא,  הודה

" רמז לקח טוב", הביא בשם ה"יילקוט חמישאבספר "
ר בא, והמלה "182 בגימטריא "יעקבבזה: דהנה המלה "

א, וזהו רמז הפסוק, "575ריא " בגימטשבע  ַיֲעֹקב ַויֵּצֵּ
ר אֵּ ַבע ִמבְּ  182", אם תוציא את המספר יעקב שהוא שָׁ

, 393 יצא בדיוק 575-182 , היינו575מבאר שבע שהוא 
 ".פנה הודה זוה והדרהגימטריא " שהוא

 להתעדן באהבתך

 וה את יעקבירמז על השם הקדוש של

א ר ַיֲעֹקב ַויֵּצֵּ אֵּ ַבע ִמבְּ נָׁה ַויֵֶּלְך שָׁ רָׁ  , י()כח  חָׁ

נָׁה ַויֵֶּלְך" מדוע נאמר רָׁ ויצא יעקב... ", היה צריך לומר "חָׁ
 המובא באר זאת על פירבי חיים מוולוז'ין  לחרן?

, כי רבקה ברכה את יעקב )בראשית רבה עה, ח( במדרש
וקא הפסוק הזה ". מדוע דכי מלאכיו יצוה לך"בברכת 

, כי ישנו הגאון מוילנאבשם  לברכה? מובאשמש לה 
". לכן  י' ו' ה' כ'שם קדוש שמלוה את הצדיק בהליכתו "

לכה הרבים וחיד יבדבר הלכה יאמר לו: " הנפטר מחברו
שראשי ומדוע דוקא ההלכה הזו? משום , "רביםכ

, לאותו שם קדוש המלוה את האדם התבות רמוזים
אלכן נאמר: " י'ו'ה'כ. ר ַיֲעֹקב ַויֵּצֵּ אֵּ ַבע ִמבְּ נָׁה ַויֵֶּלְך שָׁ רָׁ ", חָׁ

האריך הכתוב בלשונו, כדי להוסיף בו את ארבע 
ה", לרמוז על השם הקדוש  י' ו' ה' כ'האותיות " את  ֶשִּלּוָׁ

 יחי ראובן                                            יעקב בהליכתו.

 אדםמדריגות המלאכים תלויה ב

ִהנֵּה ַוַיֲחֹלם ם וְּ ב ֻסּלָׁ ה ֻמצָׁ צָׁ ֹראשוֹ  ַארְּ ה ַמִגיעַ  וְּ יְּמָׁ מָׁ ִהנֵּה ַהשָׁ  וְּ
י ֲאכֵּ ִדים ֹעִלים יםֱאֹלוק ַמלְּ ֹירְּ  )כח, יב( בוֹ  וְּ

רמז  אהרן יהושע צבי וינברגר,מצא הרב בדרך דרוש 
ת הנשגבות שאליהן יוכל האדם להפעיל. ונאה למדריג

סולם , כי הלא הקב"ה הציג על הארץ את והיינו
שבאמצעותו יוכל  מגיע עד השמים,המדריגות אשר 

ה שמו, במדריג כסא כבודו יתברךהאדם להתקרב עד 
נפלאה ומעולה יותר מן המלאכים. אולם כל זאת, בתנאי 
שהאדם יזכור תמיד ולא ישכח את חובתו בעולמו בכל 

שגדלות המלאכים תלויה  רגע ורגע מימי חייו. נמצא
ריגה, דילך בדרך התורה ויעלה ממדריגה למבאדם: אם 

גביה האדם וישים קינו למעלה מהמלאכים, ואם אז י

לאו, יהיו המלאכים למעלה ממנו. וזה מה שנרמז 
ִהנֵּהבפסוק: " י וְּ ֲאכֵּ ִדים ֹעִלים יםֱאֹלוק ַמלְּ ֹירְּ ", כלומר: בוֹ  וְּ

", דהיינו: באדם היא בוֹ העליה והירידה של המלאכים ,"
 תלויה.

 בהקדמת "פתח עיניים"כמוצא שלל רב בשם "שו"ת מהריא"ץ" 

 הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

ַרִני...ַיֲעֹקב ַוִיַדר מָׁ נַָׁתן...ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּושְּ  ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ִלי וְּ
ֹבש יָׁה...ִללְּ הָׁ  )כח, כ, כא( יםלֵּאֹלוק ִלי ה' וְּ

ֹבש ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחםשבין בקשת "הקשר מה  ", לבין ִללְּ
ַרִניבקשת " מָׁ " ועוד צריך להבין את סיום ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּושְּ

יָׁהבקשתו " הָׁ , וכי חלילה תלוי הדבר "יםלֵּאֹלוק ִלי ה' וְּ
, :()ע"ז גבשמירה ולחם? כך יש לפרש: רבותינו 

ופירש  "הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחיםאומרים:"
שם רש"י : חולי הבא לאדם ע"י צינה וחום. שואלים 

, )ב"מ דף קז:(: הרי בגמרא  )ד"ה שומר(שם התוספות 
", זה הצינה, הרי והסיר ה' ממך כל חולידרשו מהפסוק "

שגם הצינה היא בידי שמים? ופירשו  שכוונת חז"ל 
צעותם יוכל אמשב יםיתן לאדם מלבוש שהשי"ת

שי"ג דברים נאמרו מן הצינה, ועוד אמרו שם  להינצל
ה והחום. בפת שחרית, ואחד מהם שהיא מצילה מן הצינ

ַרִניבזאת אפשר להבין תפילת יעקב: " מָׁ , "ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּושְּ
ר דברים אך בל תאמר שתפילה זו מועילה לגבי שא

" אין זה בידי שמים, לכך םצינים ופחיואילו לעניין "
נַָׁתןהוסיף:" ֹבש ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ִלי וְּ בכך יוכל  ,"ִללְּ

ובגד  שבקשתו ללחם", הרי ינים ופחיםצמ" להינצל אף
הוא המשך ישיר לבקשתו על שמירה בדרך. לאחר מכן 

יָׁה" סיים באומרו: הָׁ ", וכוונתו תתבאר  יםלֵּאֹלוק ִלי ה' וְּ
, ג' דברים מעברין את האדם על )ערובין מא:(ע"פ חז"ל 

עניות",  י דקדוקדעדו ועל דעת קונו, ואחד מהם הוא "
לכך התכוון  לבקש על כך רחמים. למאי נפקא מינא,

לחם לאכול ובגד ללבוש, ובכך  יעקב בבקשתו שיהיה לו
יעבירו על דעת הדבר ינצל מדקדוקי עניות ומהסכנה פן 

יָׁהאלא " ,קונו הָׁ  " לֵּאֹלוקים ִלי ה' וְּ

  שנים מקרא                                                                              

ת ֹלא ף עֵּ ָאסֵּ ֶנה הֵּ קּו ַהִמקְּ כּו ַהֹצאן ַהשְּ עּו  ּולְּ  )כט, ז(רְּ

היה אומר: רבונו של  ן ז"לאמפרמישל למאיר' הרב
ת ֹלאעולם! אם חלילה " ף עֵּ ָאסֵּ ֶנה הֵּ ", טרם הגיעה ַהִמקְּ

העת לאסוף את ישראל מגלותו, אבקשך נא על כל 
קּופנים:" כּו ַהֹצאן ַהשְּ עּו ּולְּ ", לפחות תן להם פרנסה רְּ

שלא יחסר מזונם ומלבושם מעל פי באר מים בריוח, 
 חיים, עד אשר נזכה לגאולה השלימה.

 מעינה של תורה



 תורההיצר הרע, כפי ערך הגדלות ב

ֶאֶבן הָׁ ֹדלָׁה וְּ ר ִפי ַעל גְּ אֵּ  )כט, ב( ַהבְּ

, שלעתיד לבוא )סוכה נב.( יש כאן רמז לדברי הגמרא
ישחט הקב"ה את היצר הרע, הצדיקים בוכים והרשעים 

אומרים היאך יכולנו לכבוש הר בוכים. הצדיקים בוכים ו
כזה, והרשעים בוכים, איך לא יכולנו לכבוש את  גבוה

חוט השערה הזה. ולכאורה , איך יתכן שלצדיקים יצר 
ה, ולרשעים כמו חוט השערה, והרע נראה כמו הר גב

הלא רק יצר הרע אחד יש! הענין יתבאר ע"פ מאמר 
כל הגדול מחבירו יצרו גדול שם בגמרא " אחר של חז"ל

", נמצא שבאמת הצדיקים, כיון שהם גדולים ממנו
מותאם מאוד, גם יצרם הרע  גדול, והרשעים, יצר הרע 

מעתה, יש )שם(  "אבןלהם. עוד נקדים, יצר הרע נקרא "
ֶאֶבןלפרש בדרך רמז פסוק זה: " הָׁ ה וְּ ֹדלָׁ ר ִפי ַעל גְּ אֵּ ", ַהבְּ

האדם גדול, כפי כמות כמה היצר הרע גדול? עד כמה ש
התורה שהספיק לדלות מבאר המים החיים של תורה 

 הקדושה.

  " זצ"לבלום רפאל ומתוק האור בשם "הרב

 לב אוהב מתקבלת מידתוכחה מ

ן ַוֹיאֶמר ת ֹלא גָׁדֹול ַהיֹום עֹוד הֵּ ף עֵּ ָאסֵּ ֶנה הֵּ רּו ....ַהִמקְּ  ַוֹיאמְּ
 ח(-)כט,ז נּוַכל ֹלא

ן סבר רבוצים עם הצא: לפי שראה אותם רש"יכתב 
. לכך העיר להם, אם שכירי יום שסיימו את מלאכתם

לאתם חובתכם, יועדיין לא מ "גָׁדֹול ַהיֹום עֹודאתם, "
ת ֹלאע"פ כן "אואם הבהמות שלכם, ו ף עֵּ ָאסֵּ ֶנה הֵּ ". ַהִמקְּ

דבר זה פלא הוא, כיצד בא אורח לעיר, איש זר שלא 
על פניהם  ". הלה מוכיחםוישפוט שפוטהכירם מעולם "

הבנה, ומתריע על מעשיהם, והם עוד מקבלים דבריו ב
 נּוַכל ֹלאובמקום לגעור בו ולסלקו הם מתנצלים בפניו "

פּו ֲאֶשר ַעד ל יֵָּאסְּ ִרים כָׁ ֲעדָׁ גָׁלֲלּו הָׁ ֶאֶבן ֶאת וְּ "? אלא מצינו הָׁ
ֶהם ַוֹיאֶמרלעיל כי ראשית דבריו אליהם היו "  ַאַחי ַיֲעֹקב לָׁ

ַאִין מלות של אחוה ורעות. וכיון שתיכף ומיד  ",ַאֶתם מֵּ
גילו בו אהבת הבריות ותמימות כלפי הזולת, הבינו כי 
הוא אוהבם בלב ונפש, לכך קבלו את דבריו. כי אכן 

 תוכחה מלב אוהב מתקבלת מיד.

 משולחן גבוה בשם הרב מפוניבז' זצ"ל

 יש שכר לפעולתך

ַעט לָּׁהַוֹתאֶמר  ְך ַהמְּ תֵּ ַקַחת ִאיִשי ֶאת ַקחְּ לָׁ י ֶאת ַגם וְּ אֵּ  דּודָׁ
ִני ל ַוֹתאֶמר בְּ חֵּ כֵּן רָׁ ַכב לָׁ ְך ִישְּ לָׁה ִעמָׁ י ַתַחת ַהַּליְּ אֵּ נְֵּך דּודָׁ  בְּ

 )ל, טו(

תרה רחל ללאה: בפעם הראשונה כאשר ים ויפעמי
מסרה לה את הסימנים, ואפשרה לה להינשא ליעקב 
אבינו, ובפעם השניה כעת, כאשר לאה אומרת לה 

ַעט" ְך ַהמְּ תֵּ לא רק שאינה משיבה  ", ורחלִאיִשי ֶאת ַקחְּ
לה שהיא זו שלקחה את יעקב ממנה, מסכימה לדבריה, 

ןואומרת לה " כֵּ ַכב לָׁ ְך ִישְּ ה ִעמָׁ לָׁ "  בעד שני ...ַהַּליְּ
הותורים הללו זכתה, ששני בית המקדש יבנו בחלקו של 
בנימין בנה. הבית הראשון עמד ארבע מאות ועשר שנה, 

 ע מאות ועשרים שנה, חשבון שני בתיהשני ארב
מספר  אות ושלושים שנההמקדש עולה ביחד לשמונה מ

". ההבטחה שנתנה יש שכרלים "יריה למהשוה בגימט
, "ךלפועלתיש שכר תוריה היתה "ילרחל בעקבות ו

תם של שני בתי המקדש בחלקה היא שנתנה יכלומר בני
 לה תמורה לכך.

 ומתוק האור בשם ה"חתם סופר

 אפיית חלות לכבוד שבת הלכה:

נוהגין ללוש כדי שיעור חלה )סימן רמב ס"א( כתב הרמ"א 
בבית לעשות בהן לחמים, שהלישה והאפיה הוא מכלל 

כתב וגם  (אות יא) בפסקי תשובותו ,כבוד שבת ויו"ט
שיהיו החלות טריים וחמים, כדוגמת לחם הפנים 

חלה  ועוד טעם כדי לקיים מצות הפרשת שנאפה בע"ש
ם הראשון שהיה חלתו לתקן חטא חוה שאיבדה את אד

 פסקי תשובות חלק ג'בערב שבת              של עולם שנברא

 אדם לא תלוי בהצלחה, ההצלחה תלויה באדם:פתגם

 ספר "שמחלה"

חיוב כלל, או שיש  אין עליו :פשיעה בבעלים חקירה:
)המידות לחקר ההלכה אותו  חיוב, ודין הבעלים פוטר

 ספר "קובץ יסודות וחקירות"                                  ז(-ה

 כבדהו וחשדהו: סיפור

עני נכנס לביתו של עשיר ופשט יד לנדבה, אמר לו 
העשיר, שימתין רגע, עד שיגש לחדר ויביא משם קצת 
מעות לתת לו, כאשר שב עם מעות בידו, מצא שהעני 

על ד עם שעון זהב שעמד תיים מהבית יחנינעלם ב
העשיר ואמר: עתה מחוור לי היטב  הענהשולחן. נ

", כשם שהמת צריך עני חשוב כמתמאמרם של חז"ל: "
 שמירה, כך גם העני אסור לגרוע ממנו עין!

 ספר חד וחלק חלק  ג'    

 שבת שלום!

יוצא לאור לרפואה שלימה של ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל,  
רפאל יהודה בן מלכה, שמעון בן נונא, בינימין יעקב בן זוהרית 

 רות.        

 יוסף ג'רמון כולל עקס לע בען                      

 לכל עניני הדף נא לפנות במייל ל:

germon73@hotmail.fr 
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