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, של רחל אמנו ה וגדלותמתגלית לנו אצילותה, בפרשתנו ברוכת הנישואי� והלידות

יכולתה לוותר על כל עתידה . ...להזכיר את שמה כש� נרד� לוויתורלנו שמספיק 
רי היא לא הש, ה� בתורה וה� בחכמה, להנשא לאחד האנשי� החשובי� בתבלושאיפותיה 

לא  ש,צרתה, אחותה הכל בשבילרחל אמנו ויתרה על ו.  אחר כ�שא אותהידעה כי יעקב י
 . בזכרו� האומה כמושא הערצה ואתגר שיש להגיע אליו נותר, כאמור,רחלהש� . תתבזה

  
ויזכור אלוקי� את "נאמר בפסוק ה לזכות לחבוק ב� "של רחל אמנו עלאחר תפילות רבות 
� סדר הפסוק מלמד שהגור� הראשו). כב, ל" (וקי� ויפתח את רחמהרחל וישמע אליה אל

  . כ תפילותיה"ורק אח, היה מעשיה
  

אלא , ה אינה כזכירת בשר וד� העלול לשכוח"כי זכירת הקבל "פ מאמרי חז"ידוע ע
 זכר –" ויזכור אלוקי� את נח"וכעי� הכתוב אצל נח , זכירת מעשה מצוה חשובה שעשתה

ויהי בשחת אלוקי� את "אצל לוט  וכ� .� כל בעלי החיי� בתיבההחסד שלו עאת מעשי 
ג� כא� ). כט, יט" (ערי הכיכר ויזכור אלוקי� את אברה� וישלח את לוט מתו� ההפכה

זכר הבורא כי לוט ידע ששרה הינה אשתו של אברה� ולא אחותו כפי שאמר למצרי� ולא 
לחמת הארבעה את החמשה בפע� הראשונה במ, ולכ� זכה להצלה כפולה, הסגירו ביד�

  .ובסדו�
  

  . מעשה מסירת הסימני� ללאה– את רחל יתבר"' ג� כא� זכר ה
  

 זכר לה שנתנה את #" בהכניסה צרתה לביתה וכעני� הדודאי�: " כעי� זהמפרש הספורנו
כאשר פנתה רחל וביקשה , וכ� בעני� הדודאי�. שפחתה לאשה והכניסה צרתה לביתה

המעט קחת� את אישי ולקחת ג� את דודאי : "נתה לה לאהע, מלאה מעט מדודאי ראוב�
וכאמור ? וכי לא לאה לקחה את יעקב מרחל, ותשובה זו היא הרי מקוממת ביותר? "בני

א� כ� כיצד יכלה לומר לה מילי� , רק גדלות נפשה של רחל גרמו לכ� שהיא עכשיו אשתו
  . אלוקי�וזאת אומר הספורנו זכר לה ה. ורחל מבליגה שוב ושותקת? אלו
  

  .הנות� והמוותר לעול� לא יפסיד מכ"כי , נלמד מרחל אמנושהלימוד הגדול , נסכ�

    !!!!שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

  

    לא אעזבךלא אעזבךלא אעזבךלא אעזבך
סנגור� של , ל סיפר שחסיד אחד בא פע� לרב הקדוש"צמנדל מוויזניצא זרבי הצדיק 
והוא , כי מצבו רע מאוד, וסח לפניו דאגתו, ל"צוב ז’ לוי יצחק מברדיצרבי ,ישראל

ועתה , כי עד עתה היה איש עשיר, והעול� עדיי� אינו יודע מזה, בעל החוב גדול
אמר לו הרב . ועדיי� לא נשמע בי� החיי� דבר אסונו, � רעי�איבד את כספו בעסקי

  .ה תושע מזה"ואי, דעתי שתקנה שטר הגרלה :הקדוש
א� מי יודע , שהבטחת הרבי תתקיי�, חלילה, איני מפקפק, אמנ�: דאמר לו החסי

ובי� כה וכה , שהרי דר� שטרי ההגרלות שכמה שני� עוברות לפעמי� עד שיזכו, מתי
  .וג� יש לי בת שהגיעה לפרקה ואני צרי� להשיאה, חובות לנגוש אותייתחילו בעלי ה

  .ג� קוד� שיזכה בהגרלה, ת יזמי� לו במהרה מעות"שהשי,  לוי יצחקרביהבטיח לו 
הגיע , כאשר נסע לביתו. את דברי הצדיק וקנה שטר הגרלה, כמוב�, החסיד קיי�

ול אחד שנסע במרכבה בלילה סר למלו� שר גד. ונטה לש� ללו�, בדר� למלו� אחד
כי במלו� הזה נמצא עכשיו איש , בלילה חל� השר. וא  הוא נתעכב ללו� ש�, לדרכו

ועליו להשתדל להחלי  את השטר שיש לו , יהודי שיש לו שטר הגרלה שמזלו טוב
וייק! השר . ושלו אינו שווה כלו�, כי השטר של היהודי ודאי יזכה, בשטר של היהודי

וציווה למשרתו שיחקור , אז עמד ממשכבו, חלו� שנית כזאתוייש� וי, והנה חלו�
המשרת הל� ומצא . וא� הימצא יימצא יקרא אותו אליו, א� יש כא� איזה יהודי זר

אמר . והשיבו שכ�, שאלו השר א� יש לו שטר הגרלה. והביאו לפני השר, את היהודי
ואני , השטרותבוא נא ונחלי  בינינו את , ג� אני יש תחת ידי שטר כזה: לו השר

  .אוסי  ל� על שוויו כמה זהובי�
הוסי  לו השר עד אל  זהובי� ובלבד שיחלי  עמו : סירב היהודי לעשות כ� ואמר

וציווה למשרתו שיקח מהיהודי את , אז ק� השר בחמתו. והיהודי עומד בסירובו
, תק  את היהודי והוציא ממנו בכוח את השטר, המשרת עשה כ�. השטר בחזקה

ולכ� הנני נות� ל� , בכל זאת אינני רוצה לגזול אות�: אמר השר ליהודי. רומסר לש
  .וג� את שטר ההגרלה שלי, את אל  הזהובי� שהצעתי לפני�

 ונסע "!!!ג� זו לטובה"קיבל החסיד בעל כרחו את הכס  ע� השטר של השר ואמר 
ל  והשטר שמסר השר ליהודי בע,לא ארכו הימי�. לביתו והשיא את בתו בהרחבה

אמר לו . לקבל פני רבו, וב'ונסע החסיד לברדיצ. זכה בהגרלה סכו� גדול כרחו
והוכרחתי לשלוח את בעל החלומות שידבר , ראיתי כי מזל� הושפל עד לעפר: הצדיק

, כי ראיתי שהשטר שלו יזכה ולא של�, על לב השר שיחלי  אית� את השטר שלו
ה מוכרח תיכ  להשיא את משו� שאמרת כי את, ואל  הזהובי� שהוסי  ל� הוא

  ..להואחרי כ� באה הישועה הגדו, לכ� מתחילה היתה ל� ישועה קטנה, בת�
  .ונעשה עשיר גדול יותר משהיה בתחילה, נסע החסיד לביתו

  
ה באמרו ליעקב "לזה כיו� הקב: אמר, כשסיי� הרב הצדיק מוויזניצא את הסיפור

מאי : שלכאורה קשה, " ל�כי לא אעזב� עד אשר א� עשיתי את אשר דברתי"אינו 
והלא אי אפשר להתקיי� ? וכי אחרי שיקיי� הבטחתו יעזוב אותו, "עד אשר עשיתי"

אפילו עד שתבוא הישועה : אבל הפירוש הוא, אפילו רגע אחד בלי השגחתו יתבר�
  .)אמרי ח�מתו� הספר . (ותהיה ל� בינתיי� ישועה קטנה, הגדולה ג� כ� לא אעזב�

  

  
  אוהבי רבנ� ותלמידהו�, רב פעלי� לתורה ולתעודה, נו היקרי�ת להצלחת ידידי"ד

  העור�, החפצי� בעילו� ש� שיזכו לכל משאלות לב� לטובה ולברכה
  

  לשבתרסיפו -קומי אורי

 עטרת פז



  

  

  

  

 
 
        

   

  

  

  

  
 

 
  

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
אבל שאר מיני , התורה אין חייבים בציצית אלא בגד פשתים או של צמר כבשים בלבד מן] א

 ואף, ולכן ראוי ונכון ללבוש טלית העשויה מצמר רחלים. אין חייבים בציצית אלא מדרבנן בגדים

 יש להתאמץ וללבוש טלית קטן, ואף בימי הקיץ החמים. הציציות שיהיו עשויות מצמר רחלים

 ויש חשש שיתבטל לגמרי, טלית צמר בגלל החוםהללבוש כאשר אין אפשרות אך . של צמר

הפחות  וייצא ידי חובה מן התורה לכל, ילבש טלית קטן העשוי מכותנה או שאר מינים, מהמצוה
על כל  ולדעת מרן השלחן ערוך יקיים. לדעת הפוסקים הסוברים דכל המינין חיובן מן התורה

  ).ן התורהא כל מיני הבגדים חייבים בציצית מ"לדעת הרמ(. פנים מצוה מדרבנן
  
הנה אין הדבר ברור באופן החלטי שזהו התכלת , כיום שנותנים תכלת בציציות מה שמצוי] ב

והנכון הוא שכל אחד ינהג כפי מנהג . לא ראינו להרבה מגדולי הדור שנהגו בזה ולכן. האמיתי
  . הדור ומנהג רבותיו גדולי

  
יצא ידי חובת  ירא שמים,  שאין הלכה כןפ"ואע, ת טלית של פשתן יש אומרים שאין לעשו]ג

  .ק שהוא חייב בציצית מן התורה בלי פקפוויעשה טלית של צמר רחליםכולם 
 
  .םהעשויים מן הצמר רחלי טוב להניח בו חוטי ציצית,  בגד טלית העשוי מצמר גפן]ד

 
, משי עד שנעשה בה כשיעור והוסיף לה מצמר גפן או של, טלית של צמר שאין בה שיעור] ה

  .אומרים דחייבת בציצית מדרבנן ויש, דשייך בזה ביטול, יש אומרים דחייבת בציצית מן התורה
  
אבל . אפילו אם כנפיו מבגד, עלמא מציצית פטור לכולי, בגד של ארבע כנפות העשוי מעור] ו

, עשוי מבגד בוגד של ארבע כנפות שרובוכן .תחייבת בציצי, טלית של בגד וכנפיה של עור
  . שהולכים בדין זה אחר הרוב, הבגד חייב בציצית, והמיעוט עשוי מעור

 
 בין בטלית גדול בין בטלית, ש המקפידים לעשות גוף הטלית והחוטין של הציציות הכל לבןי] ח

  .צבע הלבן הוא רחמיםכידוע כי ו. "ים ללבןוהיה העטופ" מפרשתנו רמז לדבר, קטן
  
ש י, עד שנראה שאין לו ארבע כנפות, ידי לחצנים בצדדיו- אותו עלטלית קטן שסוגרים] ט

.  בלחצניםי ההידוק"שהרי רוב הבגד נסגר ע, זה אם מקיים באותה שעה מצות ציציתלהסתפק ב
, "העשוי תעשה ולא מן"ואין לחוש בזה משום , בל אחר שפתח את הלחצנים הטלית כשרהאבל 

  . בכשרותהמתחילתנעשתה אחר שהטלית 
  )א"י יוסף שליט"לכות לוקטו מהספר ילקוט יוסף להגרהה(

  
שיזכה�לכל�,�ו"נח�יצ'הרצל�ג'�ת�להצלחת�ידידינו�רב�פעלים�לתורה�ולתעודה�ר"ד

��ר"אכי,�זיווג�הגון�וכשר�משורש�נשמתו�הטהורה,�משאלות�לבו�לטובה�ולברכה

 
        חלו� יעקבחלו� יעקבחלו� יעקבחלו� יעקב    

) יב, ש�(ה "על חלומו של יעקב אבינו עריכות לנו התורה בארשתנו מספרת פבתחילת 
". ויחל� והנה סל� מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקי� עלי� וירדי� בו"

� "� בגימטריא ממו"כי סול, שהתורה רומזת כא� על מעלתה של הצדקה, ואמרו המפרשי�
יכול ) ברכו בממו� רבובפרט אלו שנת(מזה אנו למדי� שכל אד� . י"וכ� גימטריא עונ, )136(

 והכל תלוי *ומאיד� הוא ג� יכול להגיע בגללו לשאול תחתית , להתעלות ע� כספו עד לשמי�
, תומ� בעניי�, ותומ� בלומדי תורה, א� מפזר מהונו לצדקה. בשימוש שהוא עושה בכס 

, אבל א� הוא עוצ� עיניו ומתעל� מ� הצדקה". ראשו מגיע השמימה"אז , ביתומי� ואלמנות
  . הוא עלול חלילה להגיע לשאול תחתית

  
        מעלת הישיבה באר! ישראלמעלת הישיבה באר! ישראלמעלת הישיבה באר! ישראלמעלת הישיבה באר! ישראל

עקב אבינו חול� על סול� המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלוקי� עולי� י
  :ל"וז, י"ומבאר רש. ויורדי� בו

מלאכי� שליווהו באר! אי� יוצאי� חוצה ,  עולי� תחלה ואחר כ� יורדי�*עולי� ויורדי� "
  ,"נצב עליו' והנה ה"וכתוב ". וירדו מלאכי חוצה לאר! ללוותו, עלאר! ועלו לרקי

  
א� , ה לשומרו"מדוע היה צרי� הקב, ולכאורה יש לשאול".  לשמרו*נצב עליו : "י"ומבאר רש

מדוע מלאכי , ל" הלכו ונשאר בלי מלאכי� עד שירדו מלאכי חו! ישראלמשו� שמלאכי אר
מכא� אנו למדי� כמה גדולה ועצומה מעלתה ? ול ירד" לא המתינו עד שמלאכי חו! ישראלאר

 מתרחקי� ! ישראלמיד מלאכי אר, ל"וא� אד� רק חושב לרדת לחו, של ישיבה באר! ישראל
! לא היה מוג� כמו מי שיושב באר, ואפילו יעקב אבינו שיצא ברשות הוריו ולדבר מצוה, ממנו

ויק� את חלקת השדה אשר נטה ש� ) "יט, לג(וידועי� דברי האב� עזרא על הפסוק  .ישראל
והזכיר זה . חלק בשדה, חלקת השדה" :ל"וז, "חמור אבי שכ� במאה קשיטהאהלו מיד בני 

חשוב הוא כחלק , ומי שיש לו בה חלק, הכתוב להודיע כי מעלה גדולה יש לו לאר! ישראל
  .ל"עכ, "עול� הבא

        
        סתסתסתסתמעלת בית הכנמעלת בית הכנמעלת בית הכנמעלת בית הכנ

". ל*ויקרא את ש� המקו� ההוא בית א) "יט, ש�(וכתוב  ויקרא את ש� המקו� ההוא בית אל
ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב והלכו עמי� רבי� ואמרו " ): .פסחי� פח(ועל כ� אומרת הגמרא 

אלא לא ? אלקי יעקב ולא אלקי אברה� ויצחק' אל בית אלקי יעקב וגו' לכו ונעלה אל הר ה
ולא כיצחק שכתוב בו שדה ', יראה' אשר יאמר היו� בהר ה'שנאמר , בו הרכאברה� שכתוב 

יקרא את ש� המקו� ו'אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ', ויצא יצחק לשוח בשדה'שנאמר 
  ".ל*ההוא בית א

ובמה , וכי מה אכפת ל� א� קראו לאותו המקו� הר או שדה, ויש להבי� את כוונת הגמרא
. ל הביאור שהכל היה תלוי במדרגת� של האבות"ונ? ל*ו בית אנתייחד מה שיעקב אבינו קרא

, בדורו היתה בגדר טיפוס על הר' ועבודת ה, אברה� אבינו היה במדרגה רוחנית גבוהה מאוד
למרות שההתעלות היתה קשה כטיפוס על הר גבוה ורצופת ' והיתה החובה לעבוד את ה

חק היתה ירידה רוחנית ולא יכלו כבר בדורו של יצ. ודורשת מאמ! רב ומתמש�, מכשולי�
שהוא , בדורו כיציאה לשדה' לעמוד בני דורו בעבודה מאומצת כל כ� ועל כ� היתה עבודת ה

בכל מצב '  אבל בכל אופ� היה צרי� לעבוד את ה*מישור ואינו רצו  מכשולי� כשל הר גבוה 
ה והנהיג "עד שבא יעקב אבינו ע; כמו יציאה לשדה שש� שולט הקור העז והחו� הכבד

ללא שיידרש לעבוד בכל , ללא צור� במאמ! רב כטיפוס על הר, בנחת ולכל דורש' עבודת ה
  . במקו� מוג� ובנעימות" בית"אלא בתו� , עת ג� בקור ובחו�

פע� היו מקומות הישיבה בבתי הכנסת חצובי� באב� , כיו� בתי הכנסיות מאובזרי� ונוחי�
כ� ,  בימינו המושבי� מרופדי� ויש מיזוג אויראבל, י בצפת"כמו שנמצא בבית כנסת האר

כות יעקב אבינו והכל בז, שאי� ליצר הרע שו� אמתלא למנוע את האד� מלבא ולהתפלל
  ."בית אלקי�"שאמר 

  

         אור מהפרשה––––    כתם פז
        

 הליכות מלכי
  הלכות ציצית


