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 שכר בעולם הזה
 

לפני שעוזב יעקב אבינו את ביתו של לבן, הוא קורא לרחל וללאה השדה אל צאנו, ומספר להם על כך שעבד 
בכל כוחו את אביהן, וגם בתנאים קשים עשה את מלאכתו נאמנה. וצריך להבין לשם מה הוא מספר להם כל 

 זאת, ולמה באמת השקיע את כל כוחו?
 

אלא, ששמע יעקב את בני לבן טוענים שהוא הגיע לרכושו הגדול (כמ"ש "ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו צאן 
רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים") בגלל שלקח מאביהן, וחששותיהם התבססו על כך, שהנה לבן עצמו 

שפני לבן אינם עוד כתמול שלשום. יש לו הרבה פחות רכוש. הדבר ניקר את עיניהם, והם דיברו עליו, וגם ראה 
ולכן בא יעקב ללמד את נשותיו, איך באמת זכה לכל העושר הגדול הזה. והסביר להם שהשכר אינו בגלל עמלו 
בתורה, עבור זה מקבלים שכר בעולם הבא, כאן בעולם הזה משלמים על מה שהאדם מתאמץ בעניינים של בן 

חייב (סוף הלכות שכירות): " ברמב"םזכה לכל זה. וכך מפורש  אדם לחברו. וכיון שהתאמץ בעבודתו עם לבן,
שהרי יעקב הצדיק אמר: כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, לפיכך נטל שכר אף בעולם הזה,  ,לעבוד בכל כוחו

 שנאמר ויפרוץ האיש מאוד".
* 

יו משתוממים על מסופר על אחד מעובדי התעשייה האווירית, שברכותיו היו מתקיימות באופן מפליא. חבריו ה
כך, שכן לא היה בו דבר מיוחד מלבד שהיה יהודי שומר תורה ומצוות. לימים, שמו לב, שהוא נוהג להחתים את 
כרטיסו רבע שעה לפני שהוא מסיים את עבודתו. שאלוהו על כך, והסביר שהוא חושש שיש דקות בזמן העבודה 

מהזמן. כששמע זאת אחד מגדולי התורה בדורנו, אמר שהוא לא עובד, וכדי לא להיכשל בעוון גזל, הוא מוריד 
 כי אכן נודע הדבר, שבשכר דקדוקו בבין אדם לחברו זכה לכח הברכות.

 
 

י עצה טובה ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ  ִמּכָ
ת ממון, יכול להשתמש בתאוה זו כדי למנוע תאו בעלאדם 

אם יכשל לקנוס את עצמו להחליט  . למשל,תאוות אחרות
ולתת לצדקה. כך הוא יעדיף להימנע מאותה  בתאוה מסוימת

 אפשר ללמוד זאת( ה גדולה ממנהכי יש לו תאו ,תאוה
עשיר אחד אחזו בולמוס בעיצומו של צום  :מהמעשיה הבאה

אין אם פנו המתפללים אל הרב ושאלוהו  מיד .יום הכיפורים
תנו עמו אבל תחילה הַ "אמר הרב  .ברירה אלא להשקותו מים

תנאי מפורש שכנגד כל לגימת מים ינדב מאה רובל לצרכי 
וראה זה פלא מיד סר ממנו הבולמוס והוא חזר  ."...צדקה

 ).לאיתנו...

ם – מִ  לֹוְמִדים ַמה  ֻסּלָ
תוֹ  ֵעת ֲעִלּיָ ָחֵפז ָלרּוץ ּבְ ּיֵ ֻסּלַם  בַּ ָאָדם ׁשֶ

ה  ם ְללֹא ֲעִלּיָ ּלָ יַע ְלרֹאׁש ַהּסֻ ה ְלַהּגִ ִויַנּסֶ
ים, ָעלּול ְמאֹוד ִלְמעֹד ְוִלּפֹל.  ַלּבִ ׁשְ ּבִ
ּלָם "עֹוִלים", לֹא "ָרִצים".  י ַהּסֻ ַלּבֵ ׁשְ ּבִ
ה ָהרּוָחִנית,  ם ָהֲעִלּיָ ֻסּלַ עֹוִלים ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ַבת ַאַחת. ֵהר לֹא ִלְקּפֹץ ּבְ  ֵיׁש ְלִהזָּ
ָנה"( ָ ל ַהׁשּ ַמְעּגַ ח"א עמ'  "ָהָאָדם ּבְ

 קמ"ח)

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

 

פע יורד לעולם ובזכותו היה הש ,, רק על חסרוננו שנחסרנו צדיק שהיה מגן על הדוראין ההספד על הצדיק עצמו"
ועתה אבדנוהו. והרי זה דומה למי שהיתה לו מרגלית טובה ואבדה ממנו או שגנבוה ממנו ומצטער עליה, דודאי 

, כי המרגלית בכל מקום שהיא מרגלית היא, אבל שאחר שאבדה אינה נקראת עוד מרגלית ,שאין הצער על המרגלית
 ".הצער על עצמו שאיבד אותה

 דרוש י"ז)ח"י ("מגיד חדשות" 
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 פנינים ופרפראות
 

 והנה רחל בתו באה עם הצאן (כ"ט ו')
. אפשר שהכתוב רומז על מרדכי היהודי שהוא מבני בניה של רחל שהציל את המןסופי תיבות  ןהצא םע הבא

 .מרדכים" עולים בגימטריא עאה בתו בחל רעם ישראל, בזמן המן הרשע. וכן תמצא ראשי התיבות " –הצאן 
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל).

 
 ו)"ט כ"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה (כ

הגאון רבי יעקב נחמני שליט"א לכאורה תימה על יעקב עצמו איך לא חש לכבודה של לאה ראש הכולל הקשה 
שיעקפו אותה? ונראה ליישב שכנראה בזמנם לא היה בכך כל טעם לפגם כמו בזמנינו. והדבר מדויק ממה 

 יך, כת"י).(חן בשפתות ", משמע שבמקומו של יעקב לא ראו בכך בעיה.במקומנושאמר לבן "לא יעשה כן 
 

 עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה (ל"א ל"ב) 
לל רק את מי שימצא לבן אצלו יפירש"י לא יחיה, ומאותה קללה מתה רחל בדרך. ע"כ. יש להקשות הרי יעקב ק

ע"פ מה דאי'  שר ליישבלא מצא אצל אף אחד? ואפהרי את התרפים ולא קלל את מי שהתרפים אצלו, ולבן 
קיתוניות [צלוחיות חלולות של  ,אר"י תרפים [גולגולות מתים חלולות ומבוקעות] לא מצא ):פיס' ט' פע"ד(בב"ר 

ולפ"ז ניחא דבאמת לבן מצא את התרפים אצל  .ע"כ .נעשו תרפים קיתוניות שלא לבייש את רחל .חרס] מצא
הרב אביה שמריה חדוק  ועוד תירץ לי אחי .ולכן נתקיימה הקללה ברחל ,רחל רק שנתחלפו לקיתונית בדרך נס

דהיינו אפי' שלא  ,א"ר אבהו קללת חכם אפי' על תנאי היא באה ):דף י"א ע"א(הי"ו ע"פ מה דאי' במכות 
 (הרה"ג ר' רחביה חדוק שליט"א). ולכן גם כאן רחל נתקללה מסיבה זאת. ,נתקיים התנאי בכ"ז היא באה

 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 לא מדובשך ולא מעוקצך
 
 
 
 

בפרשת השבוע נקרא על כך שלבן ביקש להזיק 
ליעקב אבינו, והקב"ה הזהירו לא לפגוע בו. אזכור 

ֵצא ּוְלַמד לזה מופיע בהגדה של פסח שם אומרים: "
 ". ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו

 
הקשר בין הקטע "צא ולמד" לסיום הקטע  בביאור

"שבכל דור ודור עומדים עלינו בהגדה הקודם 
זצ"ל בספרו "שמחת  מרן החיד"א , מבארלכלותינו"

שיכולה בא לענות על שאלה המגיד  כי הרגל"
עומדים בכל דור ודור הרי לכאורה לא להישאל: 

יש תקופות שהמלכות היא מלכות  - עלינו לכלותינו
וים ואת ישראל ומש םשל חסד, ונראה שמחבבי

אמת דוקא אז סכנת הכליון ה לא שלפיזכויותיהם? א
אם אין כוונתם לכלותינו בגשמיות, גדולה יותר, ש

וכל מטרתם לקרב את כוונתם לכלותינו ברוחניות, 
שילמדו מהם ויפרקו עול, ככתוב ישראל כדי 

"ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם ַוַּיַעְבדּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם 
לו). נמצא, שבכל -ֵקׁש" (תהלים קו, להַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמוֹ 

אם בכליית הגוף  -אופן עומדים עלינו תדיר לכלותינו 
אם בכליית הנפש. ועל זה הביא ראיה: "צא ולמד מה 
ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו", שהזהירו 
הקדוש ברוך הוא: "השמר לך פן תדבר עם יעקב 
מטוב ועד רע" (בראשית לא, כט). ולמדו חז"ל 
מפסוק זה ש"טובתן של רשעים, רעה היא אצל 

 צדיקים" (יבמות ק"ג ע"א).
 
 

זצ"ל בהגדת "הגיד לעמו"  רבי בוגיד סעדוןהגאון 
מה שנאמר "ָּכל ּגֹוִים נפלא זה בח"א (עמ' ע"ר) פירש 

ְסָבבּוִני וגו' ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים" וגו' (תהלים קיח, י, יב), 
במסיבה אחת עמהם, אין זה  ם סבבוניגויישמה שה

כדבורים המוציאים דבש אך כל  הםלטובתי, אלא 
לא על זה נאמר "כוונתם לעקוץ את המתקרב אליהם. ו

(מדרש תנחומא, פרשת בלק, " מדובשך ולא מעוקצך
 ).'סימן ו

* 
רבי בשנת תקע"ג, זמן קצר לפני פטירתו של הגאון 

זצ"ל, פלש הצבא הצרפתי  שניאור זלמן מלאדי
צרפת -לרוסיה. מלחמת רוסיהשות נפוליאון ברא

השתוללה בכל עוזה, ובקרב היהודים שהתגוררו 
ברוסיה שררו חילוקי דעות: מי יהיה טוב יותר 

 ליהודים?
 

למרות שנפוליאון הביא עמו לכאורה בשורה של 
שוויון זכויות, סבר רבי שניאור זלמן שנצחונו של 

של נפוליאון עלול להביא סכנה רוחנית איומה 
בנצחונו של הצבא דוקא התבוללות. לפיכך הוא תמך 

תלמידיו לסייע במאמצי  יהרוסי, ואף גייס את בחיר
 .הקרב

 
כמו המגיד (יש לציין כי היו צדיקים באותו דור 

 שהיו בעלי גישה הפוכה. ,)מקוז'ניץ
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 לפקוח שתי עינים

 

----------------------------------------------------------------- 
 

 ראשון בקודש

 בתורה החתונה הראשונה
ה"כמו שכתוב  ,אמנו ע"ה לאהעם אבינו ע"ה יעקב  ּתֶ ַעׂש ִמׁשְ קֹום ַוּיַ י ַהּמָ ל ַאְנׁשֵ ֱאסֹף ָלָבן ֶאת ּכָ  " ַוּיֶ

  .)כב ,בראשית כט(
 

מעשה היה בתוניסיה שהרב הראשי הלך לעולמו, 
יתר "(מחבר ספר זצ"ל  נהוראי ג'רמון רביוהגאון 

שהיה סגנו, הגיע תורו לכהן כרב הראשי. צדיק  )"הבז
ך, קמו מקרב וקדוש היה רבי נהוראי, אך דוקא משום כ

שולי המחנה נרגנים שטענו כי הוא מחמיר מדאי 
ומקפיד יתר על המדה. הללו ביקשו לעצמם "חיים 
קלים", רצו רב שיהיה רצוי לקהל, נוח לבריות יותר 
מאשר נוח לשמים, לא יוכיח אותם על כל תג וידע גם 

 להעלים עין...
 

אותם קלי דעת לא בחלו בשום אמצעי, ופנו ל'ביי' 
י למלך תוניסיה באותם ימים), שהיה אחראי על (כינו

מינוי הרבנים, והוציאו דבת הרב המיועד רעה באזניו, 
 כשהם מתריעים בפניו על קנאותו היתרה.

 
משראה כך רבי נהוראי, הבין כי כאן מדובר בכבוד 
התורה, ואין זה המקום לענוה. אם עד עתה ברח מן 

ות, כעת השררה ולא רצה לטול על עצמו את עול הרבנ
אדרבא, ראה חובה לעצמו לפעול להתמנותו. ידע כי 
מהיותו עשוי ללא חת, יוכל להוקיע את המתפרצים 
ולגדור את הפרצות. וכבר אמרו חכמים "במקום שאין 

 השתדל להיות איש" (אבות ב, ה). -אנשים 
 

פנה רבי נהוראי לארמון המלוכה לגשת אל ה'ביי', כדי 
הרב הראשי. בהיכנסו  לתבוע את זכותו לכהן במשרת

לארמון, קידם אותו תור ארוך של ממתינים. קשה היה 
עליו להמתין עם כולם, שכן זקן היה ובא בימים, פנה 
איפוא אל המשרתים בבקשה כי יכניסוהו אל המלך 
ללא תור. אלו כמובן סירבו להכניסו, באומרם לו 

 שימתין בסבלנות לתורו כמו כולם.
 

קולני שיגיע לאוזני המלך,  מתוך כוונה לעורר ויכוח
עמד הרב על שלו. המשרתים הרימו עליו קול, והוא 
ענה להם באותו טון, עד שקולות ההתנצחות הגיעו 
לאוזני המלך היושב על כסא מלכותו. ביקש לברר על 
מה המהומה, וכששמע כי סגן הרב הראשי מבקש 

 להכנס בלא תור, ציוה להניח לו להכנס.
 

המלך לשלום. שאלו המלך: נכנס הרב ובירך את 
"אמור לי על סמך מה תבעת להכנס בלא תור בניגוד 
 לסדר המקובל?". השיבו הרב בחכמה: "משום שאילו

באמת יש סדר וקיים תור, אז לא היה עלי לבוא לכאן 
כלל! שהרי על פי הסדר והנוהל, צריך הסגן 
להתמנות כרב ראשי, והנה כעת מבקשים לשנות את 

 התור...". הנהלים ולדלג על
 

חייך הביי בהבנה ואמר: "ניחא. ובכן עיניך הרואות 
שבמקרים מיוחדים אכן לא מתחשבים בתור. כפי 
ששמעתי, נמנה אתה עם מקרים אלו. שכן אתה 
מקפיד על כל תג, ומתריע על כל חריגה. יודע אתה, 

 כפי הצורך!".  על הרב לפקוח עין ולעצום עין,
 

הרב את עיניו וראה  תוך כדי דיבורו של המלך, נשא
את הבוסתן המרהיב הנשקף מבעד לחלון חדר 
המלוכה, הראה אותות התפעלות מהגינה המטופחת 
ואמר: "בוסתן מרהיב הוא זה, מעטים כמוהו 

 ליופי!". 
 

 אישר הביי בהתלהבות "אין כמוהו בכל הממלכה!". 
 

"אם מכל רחבי הממלכה פורח גן כזה רק סביב 
מים מן השמים ארמון אדוני, בודאי מסכי

למלכותך!" הוסיף הרב להחמיא וגילה התעניינות 
תמימה: "האם יש גנן הממונה לטפח גן זה, או שגדל 

 הוא כך לבד?".
 

"בודאי שיש גנן!" מיהר המלך להבהיר "לא רק גנן 
אחד, צוות גננים מיוחד אני מחזיק. מצאת החמה ועד 
לשקיעתה, עמלים הם לשתול ולנטוע, לזמר ולעדור, 

כש כל עשב שוטה וצמח בר! אם אמצא שאחד לנ
מהם מועל בגינונו, דמו בראשו. אך אמור נא לי", 
נזכר לפתע המלך בנושא הפגישה, "מה לבוסתני 

 ולענייננו?".
 

"אכן כן", נענה הרב, "גם תורתנו הקדושה, רמ"ח 
מצוות עשה יש בה, שהן כמו נטיעות יפות שעלינו 

לא תעשה, שהן  לקיימן ולטפחן, ומנגד שס"ה מצוות
כעשבים שוטים שצריך לסקלן ולעזקן. תפקידו של 

כלום היית מעסיק גנן  -הרב הראשי הוא כאותו גנן 
 ש"פוקח עין ועוצם עין?!...".

 
 לכך לא מצא הביי מענה.



 
 

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

 )שעתיד בע"ה לראות אור דח"(מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

האם בחו"ל מותר להכניס מכתב לתיבת המכתבים של הדואר ביום ששי כאשר הדואר נאסף  שאלה:
 בשבת על ידי גוי?

 מותר. תשובה:
 

 האם יש עניין להתברך מכהן שלא בשעת נשיאת כפיים? שאלה:
 אין ענין, רק אם הוא ת"ח. תשובה:

 
גילוי מאורעות והתרחשויות שאירעו כמה מחכמי הזמן מציגים בספריהם צפנים בתנ"ך, דהיינו  שאלה:

 בעבר. האם יש אמת בדבר או שמא בכל ספר אחר היה ניתן למצוא כן?
על  -הם אמת, ואם יוצאים בדוחק כמוציא מים מן הסלע  -אם הדברים יוצאים בקלות ובלי דוחק  תשובה:

 פי רוב אינם אמת.
 

 מהו הגדר המדויק לתלמיד חכם שיש לעמוד לכבודו כשנכנס בתוך ד' אמות? שאלה:
 כל תלמיד חכם ירא שמים שיודע ללמוד ולהבין גמרא ופוסקים. תשובה:

 
שה לומר ימשום שהתבי(ועשתה לו פדיון  בןואח"כ ילדה  ,הפילה את ולדה הראשוןאחת אשה  שאלה:

 תיקון למעשה, מה עליה לעשות? היא מבקשת ,כעת כעבור כשמונה עשרה שנה .שהפילה)
מכאן ולהבא באיסור  ח', יו"ד סימן ל"ב]. תשים לבחלק [על זה  ומראע יש שו"ת ביבי .אין מה לתקן תשובה:

 ברכה לבטלה.
 

שיש ריח בשריפה  מה עדיף לעשות עם החלה שהורמה להפרשת חלה, האם לשרוף אותה, או מכיון שאלה:
 אז עדיף לזורקה לפח?

 .לשרוף תשובה:
 

תמורת תשלום  כל יוםבשלוש -שעתיים עמי בביתי במשךעל אפשרות לקחת אברך שילמד  תיחשב שאלה:
 לו את הכסף ממעשרות? לשלם. האם מותר ש''ח 1,000של 

 ומצוה. ,מותר תשובה:
 

 ל פיהאם ע ,ואינה שומרת שבת וצניעות אינה מסכימה לשמור מצוות,אדם שחזר בתשובה ואשתו  שאלה:
 ההלכה עליו לגרשה?

 לאט לאט (ילמד מר' אורי זוהר -אי אפשר לחיות אתה. שבת וצניעות  -אם לא שומרת מקוה תשובה: 
 להתגרש ובמיוחד כשיש ילדים.למהר ). לא הי"ו

 
 ?מה אעשהנותן לי גט.  אינומזה שנתיים אני פרודה, בעלי עזב את הבית ושאלה: 
 בצורה כזו יוכרח לשים קץ לסבלך. מזונות על העבר ועל העתיד עד שיגרש. הדיןת תתבעי בבי תשובה:

 
___________________________________________________________________________________ 
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