
  
 
 
 
        

        
, , , , ל יום הזכרון לגאון רבי יעקב רישר רבה של מץל יום הזכרון לגאון רבי יעקב רישר רבה של מץל יום הזכרון לגאון רבי יעקב רישר רבה של מץל יום הזכרון לגאון רבי יעקב רישר רבה של מץווווחחחחייייהשבוע השבוע השבוע השבוע 
        גגגג''''''''טבת תצטבת תצטבת תצטבת תצ' ' ' ' וווו    ,,,,""""שבות יעקבשבות יעקבשבות יעקבשבות יעקב''''''''ת ת ת ת ''''''''שושושושו ו ו ו ו''''''''חק יעקבחק יעקבחק יעקבחק יעקב""""ההההבעל בעל בעל בעל 

  

        ))))הההה""""פמפמפמפמ((((    ....".."..".."..וירא את העגלותוירא את העגלותוירא את העגלותוירא את העגלות    ----    ויאמר אליהם אל תרגזו בדרךויאמר אליהם אל תרגזו בדרךויאמר אליהם אל תרגזו בדרךויאמר אליהם אל תרגזו בדרך""""
  

.  צמר גפןשלמטען לראובן היה . ו יחד בעגלהשמעון נסעראובן ו
. כמה ניצוצות אשממנה פו והנה ע, מקטרתשן החל שמעון לע

 :ואמר, ראובן שראה אותם וחרד לסחורתו מחה בו שלא יעשן
 אך .'ותעשן בצד, אם אינך מסוגל להתאפק רד מהעגלה'

 ... והמשיך לעשןלא השגיח בושמעון  כדרכם של מעשנים רבים
  . ונשרפה העגלה כולה,הגיעה רוח שאינה מצויהלאחר כשעה 

  

 !מהיפה שבנכסיו חייב לשלםשמעון  ":":":":שבות יעקבשבות יעקבשבות יעקבשבות יעקב''''''''פסק הפסק הפסק הפסק ה
 ,לעשןעלות על דעתו שתגיע רוח כזו ולהפסיק להיה לו ש

וכיון שלא הפסיק הוי כאילו הוא הביא את  , בוומחשבפרט 
        .'דין אשמ'וחייב לשלם היזקו , האש

  

ס '' והוכיח מש.אשהיזק  דנים היום האריך אם בתחילת תשובתובתחילת תשובתובתחילת תשובתובתחילת תשובתו
 , דיני אשלא דניםנו בזמנפסק שש ל"המהרשו. ופוסקים לחיוב

                                                           !!!!!!!!!!!! מאד מאד מאד מאד היזק אש שכיח היזק אש שכיח היזק אש שכיח היזק אש שכיח,,,,אדרבהאדרבהאדרבהאדרבה ,בןומ אינו , שכיחשאינוכיון 
      )ו''קלא ''ח ''שבות יעקב''ת ''שו(                                                                                               

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ))))גגגג''''''''ד לד לד לד ל""""פמפמפמפמ((((    ''''''''!!!!???? וכי צריך אתה בעבד גנב וכי צריך אתה בעבד גנב וכי צריך אתה בעבד גנב וכי צריך אתה בעבד גנב----    ועתה ישב נא עבדך תחת הנערועתה ישב נא עבדך תחת הנערועתה ישב נא עבדך תחת הנערועתה ישב נא עבדך תחת הנער''''''''
  

ואחר כך ,  לעוזרת בית' עבריתשפחה' שכר בבעל בית שמעשהמעשהמעשהמעשה
  ? האם יכול להוציאה,  לגנבתנודע לו שהיא מוחזקת

  

כי אי , מום וחסרון גדולהינו  דבר זה ":":":":שבות יעקבשבות יעקבשבות יעקבשבות יעקב''''''''פסק הפסק הפסק הפסק ה
  . ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת,מר ממנהאפשר להש

  

 שיש ת הם בחזקשהרי , יכול לחזור בואינו בעבד כנעני אמנםאמנםאמנםאמנם
הוא  אבל ישראל . על דעת כןווקנה, בהם כל המידות הרעות

יש עדות ברורה אכן ואם  . וזו טענת מום גמור,בחזקת כשרות
   )ש'' ועייד"קע שם(                                                       .גנבת יכול להוציאהשהיא 

��  
 לתת מכספו לכל אחד  לפני פטירתו ציוהר דוד מאייבשיןר דוד מאייבשיןר דוד מאייבשיןר דוד מאייבשין""""מוהרמוהרמוהרמוהר

  ? אם יתנו גם לניניםבני משפחתו הסתפקו . ובני בנימבניו ו
  

 ,פרשת השבוע מוהוכיח .טטטט''''''''בשאלה זו הסתפק כבר המביבשאלה זו הסתפק כבר המביבשאלה זו הסתפק כבר המביבשאלה זו הסתפק כבר המבי
ניו ב " נאמרירידת יעקב למצריםב .נינים הינם בכלל בני בניוש

'' וחמול ןוצר בני פרץ חוויהי "ובהמשך מובא )'ו ז"פמ('' תויאובני בניו 
  .רביעי נכללים בבניוהדור ה שהם בנין וחמול ו חצרהרי )ב''שם י(

  

נכלל אינו לעולם דור רביעי  -  ראייתו ראייתו ראייתו ראייתו את את את אתדחהדחהדחהדחה" " " " שבות יעקבשבות יעקבשבות יעקבשבות יעקב''''''''הההה
כל הנפש הבאה  " אתשמוניםבפרשה כאן רק ו ,בתוך בני בניו

   . נכללים בחשבוןן וחמולולכן גם חצר ,)ו''שם כ( "רכומה יוצאי ימצרי
  
  

  
  
  
  
  
  
 לבנו -עד היכן אדם חייב ללמד תורה 'נאמר '  בגמ....אאאא    ::::מוכחמוכחמוכחמוכחכן כן כן כן וווו

 בירושלמי ....בבבב .)קידושין ל(. כזבולון בן דן שלמד עם יעקב, ולבן בנו
 )פאה(. 'וצדקתו לבני בנים'שנאמר , צדקה עד שלש דורות'נאמר 

   )ש''ועייג ''א כ"פכ( . עד שלש דורותרק   אברהםאבימלך משביע את ....גגגג
  

,  נכלל בכלל בניודור רביעי אף שבלשון התורה אולי ::::למעשהלמעשהלמעשהלמעשהוווו
בני בכלל נינים אינם ו ,לשון בני אדםבצוואה יש לנו ללכת אחר 

ר דוד ציוה "כיון שמוהר לכן .ע''וכפי שמצינו נפסק בשו ,בנים
  )ג''קעשם (        .נתו לניניםאין כוויש לומר ש, לתת לבניו ולבני בניו

��  
        ))))''''ו חו חו חו ח""""פמפמפמפמ((((    ..".."..".." . . . .ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניוואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניוואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניוואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו""""

  

, אם יש לאחד בן ושמו חיים ::::נשאל הגאון רבי יעקב קמינצקינשאל הגאון רבי יעקב קמינצקינשאל הגאון רבי יעקב קמינצקינשאל הגאון רבי יעקב קמינצקי
הרי נזהרים ש,  שנולדה לו בשם חיהואם יכול לקרות את בת

 ,והשיב שאפשר ?א לשני אחים ואחיות בשם אחדולקרשלא 
  .עקב אבינו היה בן ששמו דן ובת ששמה דינהדהלא לי

  

 , ושמה היה שרה בלידה באחד שנפטרה אשתו::::עוד שאלוהועוד שאלוהועוד שאלוהועוד שאלוהו
איזה , אשתועל שם לתינוק  קרואורצה האב ל. ונולד להם בן

  ? שם יבחר
  

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כי הרי אבינו ישראל . ..שיקראו לו ישראל רבינו  השיב השיב השיב השיבבחכמתובחכמתובחכמתובחכמתו
ניתן , כמו כן להיפך". ם ואנשיםששרה עם אלוקי"נקרא כך על 
  . ישראלעל שםלקרוא שרה 

  

דלא מצינו בקדמונים , א רק שם אחדוראוי לקר שוהוסיףוהוסיףוהוסיףוהוסיף
יעקב ישראל מבעלי את רבי ומה שמצינו  .שנקראו בשני שמות

   .נחשבים לשם אחדיש לומר שהם  ,אבי שלוםויום טוב ', התוס
  

ס שבהגהות מרדכי הובא ''ג א''י ידידי הרההעירנאחר פרסום העלון  ו.הארכתי בזההארכתי בזההארכתי בזההארכתי בזה    222230303030    בעלוןבעלוןבעלוןבעלון
            )'נר' (.ל ששרגא הוא כינוי של אורי''יאמנם  ) כירה'סוף פר( .'ר אורי שרגא''ר ישראל בהר''ותירץ הר'

  

ותבא בת שבע "פסוק את הדורשת ' הגמ ....אאאא: : : : ושתי ראיות לדברושתי ראיות לדברושתי ראיות לדברושתי ראיות לדבר
י כי בפסוק זה ישנם ''וכתב רש, ג מפות''קינחה ביש "אל המלך

אלא ? ד תיבות''הרי בפסוק הזה יש י, וצריך עיון. ג תיבות''י
   )ט''ד קכ''ט יו''באה. א''גר. סנהדרין כב(       .נמנית כתיבה אחת' בת שבע'מכאן ש

                                                            

מפני , ב שנה''מפני מה זכה אחאב למלכות כ' נאמר' בגמ ....בבבב
 .).בקסנהדרין  -רבי יוחנן ( 'ב אותיות''תורה הכתובה בכשכיבד את ה

ויאמר למלאכי בן ''ונסמך דרש זה על מספר התיבות בפסוק 
נחשב ' בן הדד'אלא ? ג תיבות יש בפסוק הזה''ובאמת כ. ''הדד

  )''מרגליות הים, ''ק''רד(                  . מפני שהוא שם אחד, לתיבה אחת
                                                                                                     

  

. גיטיןכתובות וריבוי השמות עלול להביא תקלה ב שויש לדעתויש לדעתויש לדעתויש לדעת
 ,"שלום בית"כנראה מקור המנהג לשני שמות הוא מחמת ו

,  בני משפחתולזכר רצה לקרות שם  מהםאחד כל םאב והאהש
     )ה"רס" אמת ליעקב("               . שמות או יותרינא בשוולכן התפשרו לקר

  

ויגשפרשת   
306' גליון מס  
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  :רמז לחנוכה ...כםתקשה עלי פריד
  '?'ח-' או א'ב-'היש לכם א'

   '!יש לנו אב זקן'
   ! הזקןהלל

    ''ילקוט יעקב''

  



            ) ) ) ) זזזז""""י פמי פמי פמי פמ""""רשרשרשרש((((    ".".".".לחק לא יעבורלחק לא יעבורלחק לא יעבורלחק לא יעבור, , , , להעלות לפרעה המס הזה בכל שנהלהעלות לפרעה המס הזה בכל שנהלהעלות לפרעה המס הזה בכל שנהלהעלות לפרעה המס הזה בכל שנה""""
  

 בידי הטורקים גזרה הממשלה על יהודי צנעא עם כיבוש תימןעם כיבוש תימןעם כיבוש תימןעם כיבוש תימן
רק  , גרוש22,115הסכום היה . מס גולגולת שנתי שלתשלום 
  .מוהיו יכולים לשלגדול בדוחק 

  

ב והגירת '' היהודים לארץ ישראל בשנת תרמעלייתעלייתעלייתעליית    בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות
שילמו את  הנותרים. רבים למצרים התמעטה צנעא מיהודיה

  .  אך נותר חובם של העוזבים את תימן,שנקבע עליהם לשלם
  

 ודחקה , הזה על הנשארים זקפה את החובהממשלה באטימותההממשלה באטימותההממשלה באטימותההממשלה באטימותה
 הגאון רבי שלמה קארה הגיש ,''חכם באשי''ה. עליהם לשלמו

בטענו , ת ובקשות אל המושל להקטין את תשלום המסתחינו
ושם הם , שהיהודים עזבו למדינות שאף הן תחת חסות השולטן

  ' '...חוק זה חוק' ':המושל סירב ואמראך  ,משלמים את מיסיהם
  

 למנות את ,''שער העליון'' לבקשה זוהגיש  ולא ויתררבי שלמה רבי שלמה רבי שלמה רבי שלמה 
 , בקשתו בחסדי שמים נתקבלה.יהודי צנעא מחדש ולהעריכם

  .שלישכ נחסר  המסבספירה החדשה סכוםו
  

- שעלו ל, הותיר המושל את החובות משנים שעברוברשעותוברשעותוברשעותוברשעותו
. הסכום הזהאת  לשלם ציוומבית המושל !  גרוש42,000

 בקשות ותחנונים שיוותרו על החוב  היה מגיש''חכם באשי''וה
ועוד שאין . נכונהשהרי נתברר שההערכה הקודמת אינה , הזה

  .ובכל פעם היו דוחים את בקשתו, לשלם סך עצום זהביכולתנו 
  

נ באו גדוד חיילים לשכונת '' באסרו חג סוכות שנת תרוהנהוהנהוהנהוהנה
 והובילום לבית הסוהר , תפסו עשרה מחשובי הקהל.היהודים

  .''חובותיהם''להיות אסורים עד שישלמו היהודים את 
  

 לאבצדקותם  ,ם שידעו שאין הקהל יכולים לשלהאסוריםהאסוריםהאסוריםהאסורים
 מהמלכות לפטור את התחננובתחילה  .מהכלאביקשו לצאת 

 את צמצםל הגישו בקשה .ולא נענו ,היהודים מהגזירה הזו
  .ולא נענו, תוך עשר שניםלשלמו ביקשו  .ולא נענו ,החוב

  

מבית הסוהר עד תשלום כל חררם כי לא יש הודיעם המושלהודיעם המושלהודיעם המושלהודיעם המושל
   . עד הפרוטה האחרונה,החוב

  

 :שלחו לדייני צנעא... קש את רחמי המושלמלבנתייאשו נתייאשו נתייאשו נתייאשו כשכשכשכש
מעונים אנו שזה שלשה חודשים , אנו מסרנו את נפשותינו'

הגשנו כמה . ללא פרנסהו ,ומיוסרים במאסר שאין לו סוף
אין לנו תשועה והצלה אלא אם . בקשות למושל ולא נעננו

  .'הקהל ישלם את החוב
  

, די צנעא וחילקו את החוב בין כל יהו, הסכימו עמהםהדייניםהדייניםהדייניםהדיינים
מינו ו. המשפטלבית והגישוהו , כתבו פנקס. כולתופי יכאיש 

 בשכונת  והחיילים סובבים.לצידםחיילים ועם פקיד , שני גבאים
, תופסים יהודי מביאים אותו לפני הגבאיםכש ו,היהודים

  .ומחייבים אותו הסך שנרשם עליו
  

 ועל המתחבאים יצאה . בביתם לבל יתפסוםרבים התחבאורבים התחבאורבים התחבאורבים התחבאו
,  מהממשלה שלא יכנסו החיילים לתוך הבתים'' רחמיםפקודת''

  ... ודי לו לנחבא במה שחובש את עצמו בתוך בית
  

להביא לעבודתם  שאינם יכולים לצאת , צר להםוהנחבאים הללווהנחבאים הללווהנחבאים הללווהנחבאים הללו
   .החלו מוכרים את כלי ביתם לשלם את חובם,  לביתםטרף

  

אותם  וכך ,החובלשלם את כולם  בו סיימו היה זה חודש טבתהיה זה חודש טבתהיה זה חודש טבתהיה זה חודש טבת
                                                                                                                              )''סערת תימן''(                        . מבית הסוהרחררווש שובי הקהלעשרה ח

u u  
        """"הנוכל מקריםהנוכל מקריםהנוכל מקריםהנוכל מקרים""""... ... ... ... אאאאיטיטיטיטמתימן ללמתימן ללמתימן ללמתימן לל            

  

ודים היו נרדפים בכל שטחי היה, בימי ממשלת הצאר ברוסיהבימי ממשלת הצאר ברוסיהבימי ממשלת הצאר ברוסיהבימי ממשלת הצאר ברוסיה
הממשלה היתה גובה מכס , ללא אפשרות להתפרנס, החיים

רבים לא עמדו בפיתוי והיו מבריחים סחורות . ים גבוהומיסים
  .יםסי מולא משלמים עליהם

  

יהודי בעל תואר ,  הגיע לעיר וילנה אורח נעלהבאחד הימיםבאחד הימיםבאחד הימיםבאחד הימים
 ומשם יצא, ראשית סר לבית המושל. לבוש בגדי הדר, פנים

ה ובבוקר נסע במרכבה למק, וחיפש אכסניה כשרה למהדרין
בהתלהבות  שחקים בתפילה הרקיע .לבית הכנסת ומשם

המונים נהרו לשמוע את  .ובמתק לשונו משך נפשות, ובבכיות
  . תפילתו המיוחדת ולזכות לראותו

  

חלק טענו שהוא שליח מעשרת ,  היתה כמרקחהוילנהוילנהוילנהוילנהששששכמובן כמובן כמובן כמובן 
. ועוד שכאלה, יר ממלכי אסיהחלק אמרו שהוא צ, השבטים

 הוא דחה אותם בטענה ךא, נכבדי וילנה ביקשו לבקרומ רבים
  . ורק אז יוכל להתפנות לפגישות, שצריך לקבל תשובה מהצאר

  

. חל להתקרב אל חשובי העיר ונכבדיהאיש ה האט אטאט אטאט אטאט אט
בשיחותיו התנהג בצורה דיפלומטית ואף אחד לא הבין ממנו 

 השמועה עליו נפוצה בכל גלילות .דבר ברור אודות שליחותו
  .וכולם ציפו לטובות שיביא עמו אותו שליח מיוחד, וילנה

  
  

 על מיד כששמע, ין'רבי חיים מוולוז ,לא כן רבן של ישראללא כן רבן של ישראללא כן רבן של ישראללא כן רבן של ישראל
שלח שליח לאחד מנכבדי , שיחותיו והנהגותיו, תהלוכות האיש

 שמרמה את ,"מרגל חרש" ברור לו שהאישכי  והודיעו הוילנ
  . יםסי הוכחות שבני קהילת וילנה מעלימים מומחפש, הבריות

  

 את בני הקהילה שיפסיקו מיידית להתעסק רבי חייםהזהיר הזהיר הזהיר הזהיר 
  .כמובן שכולם נשמעו להוראתו! במסחר אסור

  

ואותו האיש אחר שהשלה בערמתו את ,  לא ארכו הימיםוהנהוהנהוהנהוהנה
 ועניניה  את כל עסקי העירמכירוחשב שהנה הוא , היהודים

ו עברת שוטרים ויווהופיע בל .אסורהויודע היכן יש סחורה 
כמובן  .לעשות חיפוש בכל חנויות העיר למצוא סחורה אסורה

שהיתה   לא נמצא אפילו יהודי אחדרבי חייםשבגלל עצת 
  . ברשותו סחורה ללא חותמת המס

  

ויצא מהעיר .  ההוא יהודי תושב חצי האי קריםנתגלה שהאישנתגלה שהאישנתגלה שהאישנתגלה שהאיש
  )ה''ס(    ."הקרימער"ושמו נשאר לדראון עולם בשם , בחרפה ובוז
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וזה הענין ' פסק נשמתותתבטל לבו וי 'דאחרת, המבשר בשורה לחברו יאמר במתינות
והוזכר בספרי הרפואות כי לא יסבלו זה הזקנים וחלושי , ידוע בבוא השמחה פתאום

האחים התחכמו  )ן''רמב( ... פתאום להם שמחה בפתע שיתעלפו רבים בבוא,הכח
   )ח''האוואלשיך (  ".בשורה אמרו לו בשורה אחר "-  יעקב באופן שלא יסתכןו ללבשר ל

W X 
        ............שיטה להפגת ליבו של אדםשיטה להפגת ליבו של אדםשיטה להפגת ליבו של אדםשיטה להפגת ליבו של אדם

  

יהודי ה הרא.  ממשלתי שקנה כרטיס הגרלהיהודייהודייהודייהודיבבבבמעשה מעשה מעשה מעשה 
השווה אותם עם מספר ,  שעלו בגורלאת המספריםבעיתון 

רך יב.  הם היו תואמים,ס שבידו והנה ששון ושמחההכרטי
  . 'הטוב והמטיב'בהתלהבות 

  

את העיתון לראות את המספרים נטלו  מיד תותותותומשפחמשפחמשפחמשפחבני בני בני בני 
 ,פרה אחתיטעה בסאביהם כי  ראו אך למרבה אכזבתם, הזוכים

  ...לכךלא שם לב כנראה מרוב התרגשות 
  

רי שה, אין כאן ברכה לבטלהש הורה סופרסופרסופרסופרהגאון רבי שמעון הגאון רבי שמעון הגאון רבי שמעון הגאון רבי שמעון 
  ! רבה שמחה והנאהלובאמת היתה 

  

 והנה ,פתחו עיתון אחר,  את המעשההנוכחיםהנוכחיםהנוכחיםהנוכחיםכיון ששמעו כיון ששמעו כיון ששמעו כיון ששמעו 
 יק את המספרים בכרטיס ההגרלהי במדותאמומספרי הזכיה 

הצדק עם העיתון  כשבררו לעומק עלה כי .של אותו יהודי
בעיתון ההוא כדרכם של רק , זכה בפרס אכןיהודי ה.. .שלהם

  . ..היתה טעות דפוס בימינו אנו ולעיתים גםאותם ימים 
  

פסק רבי שמעון ? שובצריך לברך הוא  האם  הסתפקו הסתפקו הסתפקו הסתפקותהתהתהתהעעעע
  )'ח ק'' או"התעוררות תשובה"ת "שו(   . הוא שמחכשיו מכיון שע,סופר שיברך

  

  : על שתי פסיקותיו אלורבים דנו ופלפלו
  

שמחה "ברך על הודות ולאיך אפשר ל: הברכה הראשונה על
כבר בירך הוא הרי התברר למפרע ש: יה השנברכהועל ה". סתם

  .ואפשר להאריך !?לברך שובעליו ומדוע ,  עמוה"על הטבת הקב
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בצורה מיוחדת הן מצד ' ר יצחק ליבוביץ היה דבוק בה''הג
דרך העולם להכניס כידוע . גם מבחינה רגשית...  ק ההלכהדקדו

 או תמונות , נכדים, תמונות של הילדים במחשב''שומר מסך''ל
לנגדי ' שויתי ה ' היה במחשב של אבא שומר המסך,נוף וכדומה

  )''רעין הבא''(                                                                              !'תמיד
                                                                         

  

 
 


