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 התורה לא נשארת חייבת לאף אחד 

נו : "... בראשית ל"ד י"ד  וא לָּ ה הִּ י ֶחְרפָּ  "כִּ

שהתרחש בתקופתו  , שליט״א  יצחק זילברשטיין סיפר הג״ר  , זכורני מעשה"

ל לנו לחשוש לכבוד  א ושממנו אפשר ללמוד שֶ , זצ״ל החזון איש של מרן 

 . התורה יותר מגדולי התורה המוסרים נפשם על עמלה

השתתפתי במסיבת שבע ברכות שבה  , בהיותי בחור בישיבת סלבודקה

לפתע נשמע קול המון חוגג מבחוץ  , והנה. זצ״ל החזו״א השתתף גם מרן 

שזו היא הכנסת ס״ת של ביהכ״נ שמתפלליו לא היו מחוגי    ועד מהרה נודע

 . מרן זצ״ל החליט לצאת החוצה וללוות את הס״ת. היראים לדבר ה׳

החליט בכל זאת שדעתו של  , גאון עצום לכשעצמו, אחד מגדולי בני ברק

כדי ללוות את   החזו״א מרן זצ״ל ׳אינה מקובלת׳ עליו ולא יצא יחד עם 

 .הס״ת

 . מילהמרן זצ״ל לא אמר 

דו  כיב ,ליווי הס״ת והמשיכו במסיבת שבע הברכותמכשחזרו  ,נההו

וכשקם  , המחותנים את הת״ח ההוא בברכת ״אשר יצר את האדם בצלמו״

 .״...לברך טעה ואמר ״אשר יצר את האדם בחכמה

ולתדהמת הנוכחים גם בפעם זו  , המברך התחיל לומר את הברכה שנית

 !בפעם השלישית ם יותר כאשר טעה גהתדהמה גברה עוד . חזר על טעותו

בכך משום הנאה על   ה וכנראה שהי, בת צחוק עלתה על פני כל הנוכחים

אותו גדול שביזה את כבוד התורה וישב  . שהתורה גבתה את כבודה

ספג בזיון רב בעת  , החזו״אבמקומו בעת שהס״ת עבר בחוץ ולא יצא עם 

 .ועוד בברכת ״אשר יצר״, שטעה ג׳ פעמים

, אבל המסקנא היתה חותכת וברירה, לפלא בעיני הנוכחים ה הדבר הי

 ."התורה לא נשארת חייבת לאף אחד

 (ב"א עמוד שנ "ח  טובך יביעו ) 

 

 מלמעלה       ת את המדה  מדה מלמטה מעורר ה 

ֶבן  בראשית  ה ַויִּ ה ֻסֹכת ַעל ֵכן   ל"ג י"ז: "ְוַיֲעֹקב נַָּסע ֻסֹכתָּ שָּ ְקֵנהו עָּ יִּת וְלמִּ לֹו בָּ

קֹום ֻסכֹות".  א ֵשם ַהמָּ רָּ  קָּ

על דרך הידוע אחר שקישט עצמו יראה  ,"... ולמקנהו עשה סוכות

לקשט אחרים לקרבן לקדושה, והוא שמרמז ולמקנהו היינו למדריגה 

גם כן עשה סוכות כמו שכתוב לשון  ,תחתונה שלו שהם בסוד מקנהו

הבטה והסתכלות שקירבן אל אור הקדושה העליונה, על כן כשעשה כך 

כי כל  ,ודדין לווזהו כל מגמותיו כל ימיו, וידוע במדה שאדם מודד מ

וינהג עמו   , מדה שאדם מתנהג בה מלמטה מעורר על עצמו כך מלמעלה

ה' ברוך הוא גם כן באותו המדה, לכך קרא שם המקום היינו שממשיך 

שם המקום ברוך הוא כביכול גם כן סוכות להיות מסתכל ומשגיח עליו 

תמיד בעינא פקיחא לשומרו מכל דבר רע שבעולם, גם סוכות הוא 

סכך )עיין רש"י סוכה ב'. ד"ה ושחמתה( היינו כביכול ברוך הוא  לשון

וברוך שמו פורס סוכת שלום עליו להיות עליו למגן ולמחסה כאמא על 

 בניה אמן כן יהי רצון". 

 פרשת דברים( , דגל מחנה אפרים) 

 נקראו על שמה   – כיוון שמסרו נפשם על דינה  

ְקחו ְשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב   בראשית  ים ַויִּ ם ֹכֲאבִּ ְהיֹותָּ י בִּ ישִּ י ַביֹום ַהְשלִּ ל"ד כ"ה: "ַוְיהִּ

ר". ל זָּכָּ יר ֶבַטח ַוַיַהְרגו כָּ עִּ יש ַחְרבֹו ַויָֹּבאו ַעל הָּ ינָּה אִּ י ֲאֵחי דִּ ְמעֹון ְוֵלוִּ  שִּ

 אחי דינה: לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה"."

 ( רש"י) 

 תו האבר שחמסו בו נענשו באו 

"... עוד נוכל לומר שבטוחים היו שלא יתגייר מהם גר והם משבעה 

עממים שאמרה התורה עליהם לא תחיה כל נשמה, ולכן המתינו להם 

שלושה ימים, אולי מתוך שלא לשמה יבואו לשמה, וכשבאו מצאו 

אותם כואבים ובוכים ומצירים על המילה שקיימו, אז ידעו בוודאי 

וצא מהם והרגום ויקחו את דינה ויצאו, לקחו נקמת האבר שאין גר י

 שחמסו בו". 

 ( 96בראשית, עמוד   ,שפתי כהן) 

 

 

 ישראל   מגדולי סיפור  - מדה  כנגד מדה
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 לקיחה כנגד לקיחה 

א ְשמֹו ֶבן   בראשית  ְקרָּ ה ַותִּ י ֵמתָּ ּה כִּ י ְבֵצאת ַנְפשָּ ל"ה י"ח: "ַוְיהִּ

ין".  ְניָּמִּ א לֹו בִּ רָּ יו קָּ י ְוָאבִּ  אֹונִּ

ואף על גב דרחל איהי עבדת לאעקרא ליה לאבוה מבתר  "

אתענשת דלא רביאת ליה לבנימן ולא קיימא בהדיה  , ז"ע

". שעתא חדא בגין צערא דאבוה אף על גב דאתכוונת לטב

יהָּ  : תרגום ה ְכֵדי ַלֲעֹקר ֶאת ָאבִּ ְשתָּ יא ֶשעָּ ֵחל הִּ ְואף ַעל ַגב ֶשרָּ

ה  רָּ ה זָּ ין -ֵמאֲחֵרי ֲעבֹודָּ ְניָּמִּ ְדלָּה ֶאת בִּ ה ֶשֹּלא גִּ ְוֹלא  , ֶנֶעְנשָּ

יהָּ  יל ַהַצַער ֶשל ָאבִּ ְשבִּ ה אַחת בִּ עָּ מֹו שָּ ה עִּ ְמדָּ אף ַעל ַגב  , עָּ

ְתַכְונָּה ְלטֹוב  . ֶשהִּ

היא  " נלקחה"את התרפים מאביה " לקחה"רחל : וש פיר 

 . (נצטערה –גרמה צער  )מבנה ולא זכתה לראותו 

 :(ויצא דף קסד,  זוהר הקדוש) 

 

 
 

 חוסר צניעות מוביל לחוסר צניעות 

ְראֹות   בראשית  ה ְלַיֲעֹקב לִּ ינָּה ַבת ֵלָאה ֲאֶשר יְָּלדָּ ל"ד א': "ַוֵתֵצא דִּ

ָאֶרץ".  ְבנֹות הָּ  בִּ

"על ידי שלא ישבה )דינה( בצניעות בתוך ביתה ויצאה לראות  

 בבנות הארץ, גרמה תקלה לעצמה )של חוסר צניעות(".

 וראה רש"י על אתר(   מעלת הצניעות, עמוד קל"ז,, מעלות המדות) 

⚫ 

 חשבה להיות מהרואים, ונהייתה מהנראים 

 חשבה להיות מן הרואים, ונהיית מן הנראים".  )לאה( "היא

 ( 95שפתי כהן, בראשית עמוד ) 

 

 

עשו על קריאתו "אדון" בפי יעקב - קדימת אדוני   

ָפָניו ֶאל ֵעשָ   ה':-ל"ב ד'בראשית  ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְׁ שְׁ ֵדה ֱאדֹום: "ַויִּ יר שְׁ ָצה ֵשעִּ יו ַארְׁ י ָוֵאַחר   ו ָאחִּ תִּ ם ָלָבן ַגרְׁ ָך ַיֲעֹקב עִּ דְׁ ֵעָשו ֹכה ָאַמר ַעבְׁ י לְׁ רּון ַלאֹדנִּ ַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹכה ֹתאמְׁ ַויְׁ

 ַעד ָעָתה".

  , חייך שכן תמצא בפרשה,    ואתה קראתו אדון שמונה פעמים אמר לו ית': אני אמרתי: ורב יעבוד צעיר    .ֹכה תאמרון לאדוני לעשו: "ולפי שקראו אדון נענש

   והיינו דכתיב בסוף הפ': ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך לבני ישראל"., שימלכו שמונה מלכים מעשו קודם שימלוך מלך על ישראל 

ם עה"ת( דעת זקני)   

⚫   ⚫   ⚫ 

 
ו וקראו אדוני, וה   תירא בשביל שיעקב ה   גרם לבניו שנעשו גרים בין האומות   - 'ושמרתיך בכל אשר תלך'    הבטיחו ' כבר  מֵעשָּ

ו כל כך וקראו אדוני, והק גרתי: " ב"ה  ב' במסורת. הכא עם לבן גרתי. ואידך אויה לי כי גרתי משך )תהלים ק"כ ה'(. לומר בשביל שיעקב היה ירא מֵעשָּ

 בכל אשר תלך' )לעיל כ"ח ט"ו( גרם לבניו שנעשו גרים בין האומות".  הבטיחו כבר, דכתיב: 'ושמרתיך 

 ( בעל הטורים) 

⚫   ⚫   ⚫ 

איטיב עמך   – היטב    

ֵפר ֵמֹרב".   ל"ב י"ג:בראשית  סָּ י ֶאת ַזְרֲעָך ְכחֹול ַהיָּם ֲאֶשר ֹלא יִּ ְך ְוַשְמתִּ מָּ יב עִּ ה ָאַמְרתָּ ֵהיֵטב ֵאיטִּ  "ְוַאתָּ

 , 'איטיב עמך'.  מדה כנגד מדה כלומר, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, וכך אכן אעשה לך,    'היטב'יעקב, אתה אמרת:  

 )ע"פ ה"בית אברהם"( 
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 נטילת הבכורה מראובן 

ְשַכב ֶאת בראשית ל"ה כ"ב: "  וא ַוֵיֶלְך ְראוֵבן ַויִּ ָאֶרץ ַההִּ ֵאל בָּ ְשרָּ ְשֹכן יִּ י בִּ ַוְיהִּ

ְשַמע   יו ַויִּ יֶלֶגש ָאבִּ ה פִּ ְלהָּ רבִּ שָּ ְהיו ְבֵני ַיֲעֹקב ְשֵנים עָּ ֵאל ַויִּ ְשרָּ  ". יִּ

"... ועל דרך הפשט יתכן שבלבל ראובן יצועי בלהה מפחדו שלא תלד ליעקב  

עוד, כי הוא הבכור, וחשב לקחת שני חלקים ויפסיד יותר מכל האחים, ולא  

פחד מאמו כי זקנה היתה, ואולי מתה זלפה, או חשש לכבוד אמו בעבור היותה  

ו בני יעקב  , וזהו טעם ויהימדה כנגד מדה שפחתה. ולכן נטלה ממנו הבכורה 

   שנים עשר, כי לא הוליד אחרי כן".

 )רמב"ן( 

איתא ברש"י )פסוק כ"ג( שניתנה בכורה ליוסף לענין השבטים שנעשה לשני  

 שבטים. ויש ליתן טעם מדוע איבד ראובן הבכורה. 

ונראה לבאר בס"ד שכתוצאה ממסירת הסימנים ע"י רחל ללאה אחותה, נולד  

ובן בשל "בלבול מצעיו" של יעקב )עיין  ראובן. נמצא שראובן נהיה בכור רא 

רש"י פסוק כ"ב(. ואם כן, בה במדה שלא חש לכבוד יצועי אביו שעל ידם נהיה  

 איבד בכורתו. –בכור  

וכן, רחל וויתרה על זכות "משכבה" עם יעקב כשנתנה הסימנים לאחותה וכך  

  נולד ראובן הבכור. וכמדתו נעשה לו, שכאשר ביזה ראובן את ענייני משכב

איבד את הבכורה. ובזה חזרה הבכורה לרחל   -יעקב שעל ידם באה לו בכורתו  

ש"וויתרה"   (ה' א' 'א, כמפורש בדברי הימים )שכן עתה יוסף בנה הוא הבכור

 על זכותה ללאה! 

 ( שמחה שמואל אשר ססמן שליט"א )רבי 

⚫   ⚫   ⚫ 

 כן הוא זוכה להתגלות אלוקית   - במדה שאדם בורח מיצר הרע  

ְזֵבַח   בראשית  ם מִּ ם ַוֲעֵשה שָּ ים ֶאל ַיֲעֹקב קום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶשב שָּ ל"ה א': "ַוֹיאֶמר ֱאֹלקִּ

יָך". ו ָאחִּ ְפֵני ֵעשָּ ְרֲחָך מִּ ְרֶאה ֵאֶליָך ְבבָּ ֵאל ַהנִּ  לָּ

ו )הוא היצר הרע(, כן הוא זוכה להתגלות   באותה מדה שאדם בורח מפני ֵעשָּ

ו"  –יך" ל הנראה אל - אלוקית. "לא   –הבורא מתגלה אליך "בברחך מפני ֵעשָּ

ו!   באותה המדה שאתה בורח מֵעשָּ

 ( רבי זאב מסטריקוב זצ"ל) 

 

 יומי ה בדף    מדה   כנגד   מדה 

 העונש במקום החטא 

ַגע ְבַכף ְיֵרכֹו  : "בראשית ל"ב כ"ו י ֹלא יָֹּכל לֹו ַויִּ ַוַיְרא כִּ

מוֹ   ". ַוֵתַקע ַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ְבֵהָאְבקֹו עִּ

היה הפרש בין  ון לא ו "... ודבר ידוע כי לולא הע

אדם למלאך אבל יהיה גדול ממנו, כמאמר רבותינו:  

)סנהדרין דף צג.( גדולים צדיקים יותר ממלאכי  

השרת, ועל כן יאמר הכתוב כי ביקש המלאך  

למצוא לו עוון אשר יתגבר בו עליו ולא מצא, ומזה  

אמר: "וירא כי לא יכול לו", כלומר לא היה לו  

ון רק מצד עון  יכולת להתגבר עליו מצד שום עו

שתי אחיות שנשא בחייהן, זהו: "ויגע בכף ירכו",  

 ."והיה העונש במקום החטא 

 ( רבינו בחיי) 

 מדוע נפגע יעקב בכף ירכו 

"נראה לפרש על פי הפשוט כי לא מצא ביעקב  

עוול, רק שנתעצל לשוב מבית לבן אל בית אביו  

וביטל כבוד אב, וזהו בכף ירכו שהיו רגליו אסורות  

ב ונענש שהיה צולע על ירכו, מדה כנגד  מבלי לשו

 מדה, הואיל ונתעצל ללכת.

 ) תפארת יהונתן( 

 

נחשב    - העושים מעשים מקולקלים )טמאים(  

 כאילו הקריבו בטומאה 

ואיתימא רב אשי:  "... אמר מר זוטרא  דף יז.: פסחים 

מעלה עליהם הכתוב   -מתוך שקלקלו את מעשיהם 

 כאילו הקריבו בטומאה". 
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ו תק"ן בהמות,  יעקב   וכנגדן  שלח לֵעשָּ

ח'    . הוצרכו בניו להביא תק"ן קרבנות בשנה 

 נגד ח' מלכים  כ   - מינים  

ים   בראשית  ים ֶעְשרִּ ם וְתיָּשִּ אַתיִּ ים מָּ זִּ ל"ב ט"ו: "עִּ

ים".  ים ֶעְשרִּ ם ְוֵאילִּ אַתיִּ ים מָּ  ְרֵחלִּ

עזים מאתים: כל תיבה של זה הפסוק מסיים  "

במ"ם. וכן בפסוק של ומנחתם ונסכיהם )במדבר  

ו והם   כ"ט ל"ג(. שבשביל הדורון ששלח יעקב לֵעשָּ

על הבטחת הב"ה, הוצרכו  תק"ן בהמות, ולא סמך  

בניו להביא תק"ן קרבנות בשנה, כדמפורש  

נחס. והם ח' ממי"ן וכנגדם מלכו ח'  יבפרשת פ

מלכים באדום לפני מלוך מלך בישראל )ב"ר ע"ה  

 י"א(".

 (בעל הטורים)

 

 אתה מסרת נפשך על פך קטן בשבילי, אשלם לבניך בפך קטן 

ַחר". בראשית  מֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָּ יש עִּ ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ַוֵיָאֵבק אִּ וָּ  ל"ב כ"ה: "ַויִּ

 רש"י ד"ה ויותר יעקב: "שכח פכים קטנים וחזר עליהם". 

לנסך על גבי  חזר יעקב על פכים קטנים ומסר נפשו עליהם מפני שהיה בהם שמן שרצה 

המזבח שהיה עתיד לבנות בבית אל, וחזר עליו לפי שאינו שלו אלא של הקב"ה לנסך.  

וכותב בשם המהרש"ל: לפי שמצינו שהקב"ה אמר לו ליעקב, אתה מסרת נפשך על פך קטן  

בשבילי, וגם אני בעצמי אשלם לבניך בפך קטן לבני חשמונאי, שנעשה נס ע"י פך קטן  

 כאורה הוא ממדרש שאין מקורו ידוע(.)מקור דברי המהרש"ל ל 

 ( צדה לדרך) 

 
 כל מכה שהגויים מכים את ישראל, עתידה לחזור עליהם 

אַחת   בראשית  ו ֶאל ַהַמֲחֶנה הָּ ם יָּבֹוא ֵעשָּ הו ל"ב ט': "ַוֹיאֶמר אִּ כָּ ה".  ְוהִּ ְפֵליטָּ ְשָאר לִּ יָּה ַהַמֲחֶנה ַהנִּ  ְוהָּ

תיבת "והכהו" נקראת מימין ומשמאל, ישר והפוך, לרמז שכל מכה שהגויים מכים את בני  

 ישראל, עתידה היא לחזור עליהם, מדה כנגד מדה! 

 ( דעת חכמים) 

 

 

בזכות שמירתו על צניעות אמו   – יוסף זוכה ל"עלי עין"    

ְשַתֲחוו".   ל"ג ז':  בראשית  ֵחל ַויִּ ַגש יֹוֵסף ְורָּ ְשַתֲחוו ְואַחר נִּ ֶדיהָּ ַויִּ ילָּ ַגש ַגם ֵלָאה וִּ  "ַותִּ

אמי יפת תואר, שמא יתלה בה עיניו אותו רשע, אעמוד   : האמהות נגשות לפני הבנים, אבל ברחל יוסף נגש לפניה, אמרלן ו רש"י ד"ה נגש יוסף ורחל: "בכ

 מ"ט כ"ב( עלי עין". בראשית כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה, מכאן זכה יוסף לברכת )

 , זכה לברכת עלי עין. מדה כנגד מדהפירוש )להבנת דברי רש"י(: יוסף מנע מעיני עשו להסתכל באמו,  

הגביהו הי"ת   – רצה להסתיר את אמו    

'(, אלא  )ל"ג ז ילקוט שמעוני )וישלח רמז קל"ג(: "ותגשן השפחות הנה וילדיהן )ל"ג ו'( ותגש גם לאה וילדיה )ל"ג ז'( וביוסף כתיב: ואחר נגש יוסף ורחל 

, הוא דהוא אמר בן פורת יוסף פרת רבית יוסף, בן  וגבהה קומתו וכסה אותה אמר יוסף, הרשע הזה עינו רמה היא, שמא יתלה את עיניו ומביט באמא, 

 פורת עלי עין עלי לפרוע אותו עין". 

 . הגביהו ה' פירוש: יוסף ניסה להסתיר את אמו ולכסותה מעינו של הרשע למרות שלא היה גבוה מספיק, על כן
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