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 מנאמנות רק מרויחים
 

יעקב אבינו, שהכתוב מעיד עליו שהיה "איש תם יושב אהלים", בא ללבן רק במקלו, ולבן מנסה לרמותו בכל 
אף יעקב הרמאויות האפשריות. למרות הפעמים הרבות בהן היתל בו לבן והחליף את משכורתו עשרת מונים, 

 .הטוב ביותרשה על הצד וע, ואת עבודתו הוא בתפקידופעם אינו מועל 
 

, בנוהג שבעולם ששכיר המתקבל לעבודה, בתקופה הראשונה אין זריז ונלהב ממנו, עובד הוא שעות יותר מכך
נוספות ומשתדל לשאת חן בעיני מעבידו. בהמשך הוא נכנס לשיגרה, התלהבותו פגה והלהט נשחק. ואילו אצל 

דה במוסר העבודה, לא חלה כל ירי -זצ"ל בספרו "צוף דבש"  רבי וידאל צרפתימחדש הגאון  -יעקב אבינו 
בכל הימים והתקופות שררה אחידות, ותמיד עבד כמו ביומו  -אלא "ויהיו בעיניו כימים אחדים" )כט, כ( 

יעקב מפסיד ולפחות אינו  -הראשון. והנה, לכל אורך השנים, נראה לעומד מן הצד כי בגלל היצמדותו לאמת 
סיר שם, היה מצליח להציל מלבן יותר. והנה בסוף, מרויח. נראה שאילו היה נוהג כמעבידו לבן, מעלים פה מח

אנו מגלים כי לא רק שלא הפסיד מאומה, אלא הצליח למעלה מן המשוער, ונכסיו התרבו יותר מנכסיו של לבן. 
 " )לעיל ל, ל(.תך לרגליוא ה'ב ויברך וץ לרוכי מעט אשר היה לך לפני ויפרוכמו שאמר יעקב ללבן: "

 
בני לבן טוענים כי את רכושו הגדול הוא לקח מאביהם, וחששותיהם התבססו על  לפיכך, כאשר שמע יעקב את

כך, שהנה ללבן עצמו יש הרבה פחות רכוש, בא יעקב ללמד לנשותיו רחל ולאה, איך באמת זכה לכל העושר 
הגדול הזה. הוא קורא לרחל וללאה השדה אל צאנו, ומספר להם על כך שעבד בכל כוחו את אביהן, והסביר 

ם שהשכר הגדול שקיבל הוא בגלל שהתאמץ בכל כוחו בעבודתו עם לבן, וגם בתנאים קשים ותחת מסע לה
נים ורתי עשרת מוף את משכיואביכן התל בי והחלרמאויות, עשה מלאכתו ביושר ובנאמנות. וזהו שאמר להם: "

 ".ים להרע עמדיוקולא נתנו אל
 

מפסיד מכך, אך בסופו של דבר הכל נוכחים לראות כי פעמים נראה כי אדם הנוהג בישרות ונמנע מתחבולות 
הוא מצליח יותר מכולם. ומנגד, פעמים אדם חושב שירויח עוד כמה שקלים כתוצאה מחוסר יושר, אך למעשה 

 הוא רק יפסיד מכך. כי רק מיושר מרויחים, ובמזומן.
 

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

 שאתה מקשיב לו באמת לתכדי לתת הרגשה לזו
מה שהשמיע חזור מחדש על ל נסה, ומבין אותו

באופן שישקף כמה שיותר את  ,שלך במלים
זה  אישור שאכן לכך התכוון. ממנו בקש, ורגשותיו

 אתה מתכוון: "כגון שאלותלהיות באמצעות יכול 
 מבין אני..", ".ש טוען בעצם אתה אז...?", "ש לומר

 . "...נכון מבין אני אם" ,..."ש מדבריך

 חתו על שם חמותורא שם משפק
 שמואל" שמו את זצ"ל היה חותם א"מהרש

 , מתוך הכרת הטוב(איידל של: ביידיש" )ס'איידל
לחמותו "איידל" שהיתה עשירה והחזיקה על 
חשבונה את ישיבתו הגדולה בפוזנא במשך 

נסגרה  אגב, לאחר פטירתה עשרים שנה.
 ה.בהישי

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

נעשית להם  ,וכשישראל מקיימים התורה ומצוותיה ,היא קיום העולם בכלל וקיום עם ישראל בפרט "התורה
שיהיה ניצול שלא יזיקוהו  ,והיא נדמית לאדם הלובש קמיע .כסגולה שהיא מגינה עליהם ומצלת אותם מכל רע

כן עם  ,קמיע שהלובשו יהיה רואה ואינו נראה ואין אויביו יכולים לשלוט בו כי אינם רואים אותו וכמו שיש .אויביו
 ".שעל ידם יהיה רואה ואינו נראה ,ישראל עם לבישתו התורה והמצוות

 (ו)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קנ"
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 פנינים ופרפראות
 

 ב(כ .ח)כוכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך 
ובגד ללבוש, ב' במסורה: הכא, ואידך ללבוש את הבגדים )ויקרא כ"א  הרב בעל הטורים ז"ל כתב על הפסוק

ת יעקב כהן אמר הקב"ה למיכאל: אתה עשיש היה כהן גדול כדאיתא במדרש יו"ד( גבי כהן גדול. מלמד שיעקב
למעלה  והוא צולע על יריכו, חייך שאתה צריך להיות כהן גדול גדול שלי בעל מום שנאמר )להלן ל"ב ל"ב(

אשר תתן לי עשר אעשרנו לך, ואף על פי שאני כהן, מכל  שאמר יעקב וכל במקומו. ע"ש. ולפי זה אפשר לומר
שעולים  "ךלעשרנו אשר ע" לזה בראשי התיבותלרמוז  היש כהן גדול אחר למעלה והוא מיכאל. ונרא מקום

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. .מיכאלכמנין  101בגימטריא 
 

 השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע )לא. כה(
" "יש לאל ידי לעשות עמכם רע שדבר אתו רע תמוהויותר בר עם יעקב רע, יכן ד קשה שהרי בסופו של דבר

ואלוקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב " הוסיף ותוך כדי דיבור, )לקמן פסוק כ"ט(
ופשוטו, השמר לך פן תדבר עמו לעשות טובה אם ישוב עמך י דברי הרמב"ן כאן מיושב, וז"ל: עד רע"? ולפ

תפחידנו לעשות לו רעה, אם לא יבוא עמך, כי אני ציויתיו לשוב אל ארצו. עכ"ל. נמצא שלדבר מדרכו, או פן 
 )חן בשפתותיך, כת"י(.אתו רע סתם, לא הוזהר. 

 
 ב(  .)לב קב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים, ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלוקים זהויע

למ"ש  מדת הדין, לרמוזהרומז ל "אלוקים"מחנה  ונקט ".באו לקראתו רץ ישראלמלאכים של א" :פירש רש"י
)מכת"י הגאון רבי יצחק חן  .קפץ עליו רוגזו של יוסף, ביקש יעקב לישב בשלוה: בתחילת פרשת וישב רש"י
 (.זצ"ל

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 ר לנער על פי דרכוּב  ד  

 
 
 

. למרות שהמציאות שוה בפני לחברו דומה ילד אין
לכל ילד מבט שונה ושאלות אחרות. לא ראי  -הכל 

המפורטת והמלומדת להתרסת  בהגדה שאלת החכם
הרשע, ולא תמיהת התם לבהיית ה"שאינו יודע 

 לשאל".
 

רים ומודעים לתכונות הפרטיות להיות ע   על ההורים
שפה למצוא , ובהתאם לכך כל אחד מבניהםשל 
 המלך דברי . ועל כך מכווניםלבודרך ותגיע סלול שת

י ַעל ַלַנַער ֲחֹנְך: "שלמה  .(ו, כב משלי) "ַדְרּכוֹ  פִּ
 

 המלא המדריך"בספרו  שליט"א רבי זמיר כהןהגאון 
נקיטת דיבור מחדד את הצורך ב "ילדים לחינוך
 כלפי כל ילד, וכך הוא כותב: יםשונוגישה 

 
 ניכרים באחד אשר, אחים ילדים שני לעצמנו נתאר
 סימני דוקא כריםינ בשני ואילו הקמצנות מדת סימני
 כל מאחסן, לעצמו רק שומר, הראשון. הפזרנות מדת
, אח או חבר שום לשתף מוכן ואינו, שמקבל דבר

 כל את מיד ומחלק מבזבז - להיפך בדיוק אחיו ואילו
 .העתיד על פעם אף חושב ואינו, שמקבל מה
 

 עם לשוחח נכון יהיה לא זו שבמשפחה, ללכ ברור
 הנתינה חשיבות אודות מדה באותה הילדים שני

 ולשכנעם  עמם  לדבר  נכון  יהיה שלא כשם ,לאחרים

 . ובפיזור שבבזבזנות החסרון בדבר
 

 על כללי באופן לשמוע צריכים הילדים שני אמנם
לכל  אך, הללו הקיצוניות המדות שבשתי החסרונות

 החלשות אצלו. ילד יודגשו הנקודות
 

 המתאימה חינוכית בדרך לפעול יש ילד כל עםכך 
 אכזבה המביע ברמז די, ורגיש עדין ילד כלפי. לאופיו

 מצד רצון שביעות חוסר רק ואפילו רוח-מורת או
, טעותו את לתקן ישתדל שמיד כדי, והמורה ההורה
. העדינה בנפשו ותפגע תזיק רק שנזיפה בעוד

 להערה הזקוק, מטבעו רדןומ עז ילד יש, ולעומתו
 קל שרמז משום, ברורות במלים ופרטנית מפורשת

 זה ילד עם שגם, להדגיש יש כי אם. ידו על נקלט אינו
 אהבה המשדרות רכות במלים כלל בדרך לדבר יש

 .בטובתו ורצון
 

 ובנין זצ"ל בספרו "זריעה שלמה וולבה רביהגאון 
 : מדמה זאת לזריעת אילנותבחינוך" 

 
 שונה טיפול דורש הבננה ששיח הוא מובן "דבר
, זהה טיפול לשניהם נעניק אם. התפוח עץ מאשר
 יחד גם שניהם ואולי, טוב יגדל לא מהם אחד לפחות

 להכיר את חייבים - ילדים עם גם כך. פרי יצמיחו לא
 בהן". ולהתחשב הילד של האישיות התכונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 ִלְלּבֹש   וֶּבֶגד ֶלֱאכֹל ֶלֶחם

 

זצ"ל  רבי אליהו בקשי דורוןסיפר הראשון לציון הגאון 
 בספרו "בנין אב" )מועדים( מעשה שהיה מעורב בו:

יהודי צעיר, שעסק  ולקהילתנלפני שנים הצטרף 
במלאכתו וקבע עתים לתורה. בשנות נישואיו 

 ותהראשונות כשהוא אב לילדה קטנה, נפגע קש
שבועות שכב בבית כמה  , ובמשךבתאונת דרכים

 את. במשך הזמן, פקח בחסדי ה' מחוסר הכרהחולים 
 לאיתנו.  לשובעיניו והחל 

 
על ערש דווי בבית ששכב לאחר כשלושה חדשים 

. במהלך הביקור הוא שיתף קרתי אותויחולים, בה
אותי בתחושותיו מדי בוקר כשהוא מברך ברכות 
השחר, ואמר, כי כעת תחושת ההודיה שלו לבורא בכל 
ברכה היא עמוקה ביותר. הוא יודע להעריך היטב את 

בין  "פוקח עורים" ו"זוקף כפופים".המשמעות של 
הדברים הזכיר לי דרשה ששמע ממני בפרשת ויצא על 

 "במצבי העכשוי, אני :ואמר ,נדרו של יעקב אבינו
בקשתו של יעקב אבינו מבין וחש היטב את משמעות 

ם ְהֶיה ע"ה: 'אִּ ים יִּ י ֱאֹלקִּ דִּ מָּ י עִּ ַרנִּ  ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּוְשמָּ
י ְך ָאֹנכִּ י ְונַָּתן הֹול  ְלֹבש' ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחם לִּ )בראשית  לִּ
לחם לאכול כפשוטו, בבריאות וללא  - (, ככח

אינפוזיה, ובגד ללבוש, לא חשוב איזה בגד, רק לא 
גם אני כבנו של "ואמר  פיג'מה של בית חולים. וסיים

כל אשר תתן לי 'יעקב אבינו נודר בעת צרה, כשאבריא 
חומש לצדקה  נדר אפרישבלי , 'עשר אעשרנו לך

 ".מנכסי כסגולה לרפואה
 

שליותה את  האמונה הצרופהוהתפעלתי מהרגש הנכון 
אשר  וכלבפסוק נאמר "מלותיו טהורות, והוספתי כי 

בעת  לא רק מן הכסף, טוב - תתן לי עשר אעשרנו לך"
מהזמן  -לעשר, אלא מכל אשר נותן הקב"ה צרה לידור 

מעשים ללתורה למצוות ו ומהכשרונות ולהקדישם
הבין הצעיר את הרמז והבטיח בעזרת ה' . טובים

 להתחזק בקביעת עתים לתורה ובמעשים טובים.
 

יעתא דשמיא יבסועמדו לו,  האישתפלותיו ונדרו של 
הוא החלים ויצא מבית חולים כשהוא מדדה על קביים, 
וברבות הימים השתפר מצבו וחזר לאיתנו. כמי שאומר 

כח את נדרו, ולא רק שהפריש חומש לא ש ,ועושה
לקביעת  הפרישמזמנו כוחו ומרצו , אלא גם מנכסיו

 . עתים לתורה ולגמילות חסדים
 

החליט לעזוב את  ,כשטעם יותר טעמה של תורה
עשה חיל הוא  .מלאכתו ולהתמסר לחינוך ילדי ישראל

עד שברבות הימים  כמלמד בת"ת, בעבודתו בקודש
דול והיה לאחד העסקנים תלמוד תורה גבעצמו הקים 

 החשובים בעירו.

משרה בהגיע עת הבחירות רצה להתקדם ולקבל 
, והיתה לו תחרות בזה עם חשובה ששכרה בצדה

נוספו למחלוקת שהחלה לשם שמים,  עסקן אחר.
איימה לחסל  מדוןותחרות עד שאש השנאה קנאה 

 כל חלקה טובה.
 

אשתו, ת יבלוי יהודיאותו  יהופיע בפניערב אחד 
האשה עמדה  .בין שניהם כריעונפשם בבקשתם שא

על דעתה שבעלה נכנס למחלוקת שאינה לשם שמים, 
ריעה להם בחינוך הבית, פולא עוד אלא שעסקנותו מ

והוכיחה שהבנים בישיבה שהיו מתמידים החלו 
לעסוק עם אביהם בצרכי ציבור, וכיון שחינוך הבנים 

קשה יב יקר לה, וכל המחלוקת אינה לפי רוחה,
לשכנע את בעלה לפרוש מהמרוץ אחר המשרה 

הבהיר לי עד מצדו ולהתרכז בבית ובחינוך. הבעל 
לו המשרה וראוי הוא לאותו כבוד, ומצא  הכמה מגיע

ק"ן טעמים לעמוד על דעתו להמשיך במרוץ, לא 
 הכל לשם שמים.כי  הפטירתר, וכמובן ולו
 

אלתי אם וש ,כששמעתי את טיעוניו נזכרתי בעברו
זוכר הוא את התאונה את הפציעה ואת ההחלמה 
שלפני עשרים שנה. השיב שודאי זוכר הוא, וכי 
אפשר לשכוח, מה עוד שבזכות אותה החלמה 
התחזק בתורה ובמעשים טובים, וענה ואמר שבכל 

הוא סעודה לבני  , עורךחג חנוכה מועד יום התאונה
לרופא כל בשר על שגבר  כהודיהאוהביו, כל ביתו ול

 ו עליו. חסד
 

הוצאתי חומש בראשית  ,נגשתי לארון הספרים
אם זוכר  ושאלתיו בעדינותופתחתי בפרשת ויצא, 

 . האישהוא את דבריו בקשר לנדרו של יעקב אבינו
זכר היטב את הדברים, וחזר עליהם באר היטב, 
כשהוא מדגיש "ונתן לי לחם לאכול" העיקר לא 

של בית  אינפוזיה, "ובגד ללבוש" העיקר לא פיג'מה
הבין היטב את  ,תוך כדי הבהרת הדברים. חולים

בושה, ובהמשך בהקשר לשיחה שקדמה, חייך 
השיחה הסכים בחפץ לב לוותר על הרעיון להתחרות 

והרגיש כעשיר השמח בחלקו גם מבלי על המשרה, 
 משרה זו.

 
בל מאותה יכשראיתי עד כמה חשוב המסר שק

קבל על עצמך שבכל " :תאונה, עניתי ואמרתי לו
את ההודיה, תאמר  תסעודאת חנוכה כשתערוך 

דבר  '.ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש'הדרשה של 
זה יעזור לך לשמוח בחלקך, להמנע מקנאה ושנאה 
ותחרות, ותוכל לעבוד את ה' כפי שבקשת והחלטת 

 .בריא ושלם מאותה תקופהעת צאתך 
 



 
 

 אור המאיר  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 ?תקון כרתנחשב לו כהאם מי שעושה תקון כרת ומתנמנם לאונסו,  שאלה:
 עדיין נחשב תקון כרת. ,כל זמן שקוראים לו ועונה תשובה:

 
לה מוציאים יאבל תח, דה וכו'ושאומרים לשכיב מרע התומבואר  סעי' א'( סימן של"ח)שו"ע יו"ד ב שאלה:

מותר לאשה השוכבת על ערש דוי שלא ישמעו ענין וידוי החולה ויבכו וישברו לבו. האם  ,נשיםעם הארץ או 
 לומר התוודי וכו'? 

 שתתוודה, ואדרבא תאריך ימים ושנים טובות. - אם היא אשה חזקה בנפשהבה: תשו
 

 "?כוס הישועות"ממליץ לקנות את  כבודוהאם  שאלה:
 הוא עצמו סגולה והצלחה. ,כל דבר שההכנסה מחזקת לימוד תורה בעם ישראלתשובה: 

 
מה יותר  -הם במקרה שבנים מטפלים באביהם המבוגר, וכתוצאה מכך נוצרים חיכוכים עם נשותי שאלה:

 ?בוד הוריםיאו כבית -חשוב שלום
 כך יעשו להם ילדיהם בבוא הזמן. ,ֶהָחם / צריכים להבין שכמו שיעשו עכשיו עם ָהָאבהם  תשובה:

 
ושואלים אם עליהם חזרו בתשובה  כעת הםשנה ולא עשה חנוכת בית בזמנו.  35זוג שרכש בית לפני  שאלה:

 ?לעשות חנוכת בית בעשרה או בשלושה
 יעשו סעודה קטנה בעשרה. תשובה:

 
 ?איך אוכל להפר לה ם כןהדרתי את אשתי שלא תדבר עם אחותה. האם הנדר חל, וא שאלה:

ובהדיא פסק  אין הנדר חל. -ואם לא ענתה אמן , צריך התרה -אם היא ענתה אמן על הנדר שלך תשובה: 
או שאמר לה קונם  ,בעל שאמר לאשתו אוסר אני עליך שלא תלכי לבית אביך (:סוף סי' רל"ה)מרן ביו"ד 

ולא מצינו  ,אינו כלום. וכתב הבאה"ט הטעם שאין אדם אוסר דבר של חבירו על חבירו - עליך בית אביך
יזהר מדיבורים כאלו להצדקה ו יש לתתלכן  תלאן בתשמיש ע"ש. לא אם כןא ,נדרים כאלו דחייל עליה
 להבא. ואת והב בסופה.

 
ראיתי בספר 'שמירת הנפש' של הרב אהרון זכאי שליט"א וכן ראיתי נוהגים המבוגרים, שלא לעבור  שאלה:

מעל תינוק, בטענה שהדבר מפריע לגדילתו, וכן מקפידים שלא יסתכל תינוק במראה, עד שיצמחו לו 
 שיניים. האם ראוי לחוש לכך?

דמיונות שצמחו בעדות שונות, ועד כמה שאני יודע אין להם מקור בספרים. המנהג הראשון  אלהתשובה: 
נהוג גם בעדה שלנו )ג'רבא( וגם בתימן. והשני לא שמעתי רק כמדומה הטעם שמא ייבהל התינוק לראות 

 את עצמו במראה, ותו לא מידי.
 

 ?ידיםה לשלב אצבעותהאם יש איסור  שאלה:
כי מרכיב ומערבב כחות הדין והחסד ביחד.  ה,בזה רק שאין טוב לשלב הידים ז ,אין זה איסור ממש תשובה:

 שמירת הגוף והנפש )ועוד( ע"פ הקבלה. פרמובא בס
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