
תלמוד תורה כנגד כולם 

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  "ַוַּיֲחֹלם 
ַמִּגיַע  ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה 
ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה  ָמְיָמה  ַהׁשָּ
ֱאֹלקים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו, ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו" )בראשית 

כח, יב-יג(.

המוריה,  והר  ירושלים  דרך  עבר  אבינו  יעקב 
שהיה  כיון  לשקוע  צריכה  הייתה  שלא  והשמש 
אמר  פתאום,  בפתע  שקעה  גדול,  היום  עדיין 
בלא  ואפטרנו  מלוני  לבית  בא  זה  צדיק  הקב"ה: 
לינה? )חולין צא ע"ב(, הצדיק הגיע למקום המקדש, 
יג(,  קלב,  )תהילים  לֹו  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה  ְּבִצּיֹון  ה'  ָבַחר  ִּכי 
מקום בו נזבח אביו יצחק, ועל כן חייב הוא לשכב 

שם לפחות לילה אחת. 
אבינו,  יעקב  אל  יתברך  ה'  נגלה  הלילה  בחלום 
יב(,  כח,  )בראשית  ַאְרָצה  ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲחֹלם 
ונשאלת השאלה, מדוע דווקא בחלום נגלה אליו 
בתורה  ועסק  כשישב  אליו  נגלה  לא  ולמה  ה', 

בישיבת שם ועבר במשך 14 שנה?
אבינו  ליעקב  להפריע  רצה  לא  יתברך  ה'  אלא, 
מלימודו ולכן נגלה רק לאחר שסיים ללמוד והלך 
בני, תלמד, איני צריך להתגלות  לישון! "תמשיך 
אליך עכשיו, גילוי התורה זה כמו גילוי השכינה!"
אחותו  הגיעה  אחת  שפעם  מסופר  זה  בעניין 
ראתה  שלא  לאחר  אחיה  אל  מווילנא  הגאון  של 
ועוסק בתורה,  יושב  והיה הרב  אותו שנים רבות 
מה  היקר,  אחי  "שלום  בשלומו,  שאלה  כשהגיע 

שלומך?"
"שלום אחותי היקרה", ענה הגר"א, "ה' 
להמשיך  רוצה  את  אם  אותך,  ישמור 

תדברי  במטבח,  נמצאת  אשתי  לדבר, 
איתה".

"ולא  ושאלה  הגר"א  אחות  השתוממה 
אדבר איתך?"

שלומי  ה'  ברוך  איתי,  תדברי  לא  "כן, 
"יהיה  הגר"א,  ענה  שלומך",  וגם  טוב 

הבא  בעולם  לדבר  זמן  מאוד  הרבה  לנו 
לי  אין  כעת  ארוכים,  חיים  שנות  לאחר 
זמן לדבר, אני חייב לחטוף תורה, לחטוף 
מצוות", שיננא חטוף ואכול חטוף ושתי 
דמי-  כהלולא  מיניה  דאזלינן  דעלמא 
תלמיד חכם, שנון, חטוף תורה ומצוות 

לחופה  דומה  הזה  העולם  כי  טובים  ומעשים 
שנגמרת מהר, היום פה ומחר איננו )עירובין נד ע"א 

וברש"י שם(.

ולמד זאת הגר"א מה' יתברך שלא הפריע ליעקב 
בה  ועבר,  שם  בישיבת  בתורה  כשעסק  אבינו 
כל  את  וללמוד  עצמו  את  להכין  יעקב  צריך  היה 
)שם ועבר- ארבעת חלקי השולחן ערוך על בוריים 
ַּגְרִּתי  ָלָבן  ִעם  ראשי תיבות שו"ע(, כדי להגיע לדרגת 

)בראשית לב, ה(, ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי 

)מדרש אגדה, הובא ברש"י שם(. וזאת  ממעשיו הרעים 
כל  לעקור  ירצה  הרשע  שלבן  יעקב  שידע  מפני 



הדק  למדם  ולכן  ערוך,  מהשולחן  הלכות  מיני 
היטב, כדי שלא יצליח לבן לרמאותו.

הפסוק  את  לדרוש  אפשר  הנ"ל  הדברים  פי  על 
ַיֲעקֹב  "ַוֵּיֵצא  רמז,  בדרך  הפרשה  את  הפותח 
ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה, ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ֶמׁש  ָבא ַהׁשֶּ

ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" )בראשית כח, י-יא(. 
ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב - זו הנשמה.

תחת  הנשמות  ממקור  הנשמות,  מבאר   - ִמְּבֵאר 
כסא הכבוד.

הגמרא  שאומרת  כמו  שנשבעה,  לאחר   - ָׁשַבע 
האדם  נשמת  את  שמשביעים  ע"א(  ל  )דף  בנידה 
קודם ביאתה לעולם, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. 
גם  איתה  בא  לעולם  שבאה  מיד   - ָחָרָנה  ַוֵּיֶלְך 
)בראשית  ֹרֵבץ  ַחָּטאת  ַלֶּפַתח  הרע,  היצר  החרנה- 
כנגדו  ומעמיד  כוחו  בכל  להכשילו  שמנסה  ז(,  ד, 

ניסיונות קשים מיני ים.  

אלא  פגיעה  אין   - ַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע 
צריך  ע"ב(,  כו  )ברכות  תפילה  לשון 
אותנו  שיציל  להקב"ה  לזעוק 

מיצרנו הרע! 
אבנים  אין  ְמַרֲאֹׁשָתיו-  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח 
ְוַרב ְׁשלֹום  ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה'  ְוָכל  שנאמר  אלא תורה 
ָּבָנִיְך )ישעיה נד, יג(, אל תקרי בניך אלא בוניך )ברכות 
סד ע"א(, קח את אבני התורה ותזרוק אותם על יצר 

הרע. תשב ותעסוק בתורה והקב"ה יכניע לך את 
היצר הרע, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין 

)קידושין ל ע"א(.

התורה  זו  הרע  היצר  את  להכניע  התרופה 
להכניע  נצליח  יותר,  בה  שנעסוק  ככל  הקדושה, 
)וע"ע במסילת ישרים פ"ה בעניין  יותר!   את היצר הרע 

זה(.

ונראה  תמיד,  בתורה  להגות  שנזכה  רצון  יהי 
בקרוב בגאולת ישראל השלימה, אמן. 

 שבת שלום לכל בית ישראל
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                         העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה

העלון מוקדש לרפואת
|גרשון חי בן רחל רוחם

קנה  או  חדש,  בית  הבונה 
ישן,  היה  אם  ואפילו  חדש,  בית 
הקונה  וכן  אצלו,  הוא  חדש  אבל 
מברך  חדשים,  רהיטים  או  כלים 
שהחיינו. ונוהגים שעושים סעודה, 
חדש  בגד  לובש  הבית  ובעל 
את  לפטור  ומכוין  שהחיינו  ומברך 

החדשים.  והרהיטים  החדש,  הבית 
והסעודה נחשבת סעודת מצוה. 

במה דברים אמורים בארץ ישראל, 
שם  אומרים  אם  לארץ  בחוץ  אבל 
מצוה,  סעודת  זו  הרי  תורה  דברי 

ואם לאו סעודת הרשות היא.

דיני ברכות שונות

העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל


