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 מדוע לא להועילה לרחל זכות מסירת הסימנים כדי להיפקד בילדים 

ים בראשית  ָרֵחל ַוֹיאֶמר ֲהַתַחת ֱאֹלקִּ ַחר ַאף ַיֲעֹקב בְּ י ָבֶטן".  ל' ב': "ַויִּ רִּ ֵמְך פְּ י ֲאֶשר ָמַנע מִּ  ָאֹנכִּ

איתא בבראשית רבה )ע" ז'(: "... אמרה לו )רחל( כך עשה אביך לאמך לא חגר מתניו  

כנגדה, אמר לה: אבי לא היה לו בנים אבל אני יש לי בנים, אמרה לו: וזקינך לא היה  

תה זקנתי, אמרה  לו בנים? וחגר מתניו כנגד שרה, אמר לה יכולה את לעשות כשם שעש 

לו מה עשתה אמר לה הכניסה צרתה לתוך ביתה, אמרה לו אם הדבר הזה מעכב הנה  

ידי צרתה אף זו נבנית על ידי   אמתי בלהה בא אליה ואבנה גם אנכי, מה זו נבנית על

 צרתה".  

רבי   הישיבה, הגאון  בעת שיחתו של ראש  בבית המדרש  יפהן דממה שררה    אברהם 

ילות היה, זקנו הצחור יורד על פי מדותיו, דבורו שקול ומדוד,  זצ״ל. דמות מעולם האצ 

בשלוות מלכות. עשרות שנים מלא מקום חותנו, הסבא מנובהרדוק זצ״ל, והיה קברניטן  

של עשרות הישיבות הנודעות. עתה עמד והקריא קטע מן המדרש, בפרשתנו )בראשית  

לת בפני יעקב אבינו על  רבה ע"א ז', מובא לעיל(, המדרש מתאר כיצד רחל אמנו קוב 

עקרותה, ושואלת מדוע אינו מעתיר בתפילה עבורה, מדוע אינו בוקע רקיעים בזעקתו.  

היא מזכירה לו כי אביו, יצחק, התפלל לנוכח רבקה אשתו, וה׳ נעתר לתפילתו. מדוע  

 אין הוא נוהג כמותו?  

בנים מלאה    השיבה יעקב: "לאבי לא היו בנים, לפיכך נעתר ה' לתפילתו. לי יש כבר 

אחותך, אין זה בטוח שתפילתי תועיל". אמרה לו: "הנה לסבך, אברהם, היה כבר בן,  

 ישמעאל, ובכל זאת התפלל על שרה שתלד! אם כן, יכול אף אתה להתפלל...".

אמר לה: "האם תוכלי לעשות כמעשיה של שרה זקנתי, שהכניסה צרתה לתוך ביתה,  

 והשיאה לו את הגר?".

קח את בלהה שפחתי, אולי אבנה גם אנכי ממנה!"    - דבר הזה מעכב אמרה לו: "אם ה

 וכך היה. 

נשא הגאון את עיניו מן המדרש, ותמה: מה רוצה יעקב מרחל, אשתו האהובה? הרי  

אין כל ספק שכבר התפלל עליה, העתיר ובכה, ולא נענה. ומבין הוא לסיבת ההתעלמות  

י לשנות סדרי עולם. בתפילותיו אין  מתפילותיו: עקרה היא, וזקוקה לזכות מיוחדת כד 

די, שהרי יש לו כבר בנים. ועצה בפיו: אולי, אם תקריבי קרבן, כשרה זקנתי, אם תכניסי  

 לביתך צרה. 

וכאן נשאלת השאלה: כלום לא הקריבה קרבן?! האם מסירת הסימנים ללאה אחותה,  

   (3המשך בעמ'  )                          ...כדי שלא תבוש בליל כלולותיה ולא תתגלה זהותה

אם את רוצה שהקב"ה יעשה עבורך דבר שלא נגזר לך, גם את  

 צריכה לעשות מעשה שאת לא חייבת 

אשר מתעסקת   שליט"א: אשה  יצחק זילברשטיין "סיפר מו"ר הגאון רבי  

בילדים חולים אונקולוגים, הקימה עמותה ואוספת עבורם כסף כדי 

היא  האפשר,  במדת  הקשה  במחלה  ההתמודדות  את  עליהם  להקל 

אשר  שונות  פעילויות  עבורם  ומקיימת  חופשה  ימי  עבורם  מארגנת 

עולות הון רב, ולשם כך דרוש ממון רב אשר אותם היא אוספת תוך 

מקדישה   והיא  רב,  תרומה קושי  כשבקשה  רבים.  מאמצים  זה  עבור 

מראובן שאל אותה איך הגעת לזה, כלומר מה ראית להכניס את עצמך 

לקושי זה, ולהקדיש מאמצים רבים כל כך עבור מצוה חשובה זו. ענתה 

לו האשה לאחר נישואי עברו כמה שנים, ולא זכיתי לפרי בטן, עליתי 

ל וספרתי לו על המצב זצ"  שלמה זלמן אויערבאך לביתו של הגאון רבי  

ובקשתי ממנו ברכה שגם אני אזכה להיות אמא בישראל. מרן הגרש"ז 

ענה לה, "אם לא זכית לפרי בטן זה סימן שלא נגזר עליך, ולמה את 

 רוצה דבר שלא נגזר עליך, וזה סימן שלא מגיע לך". 

מו"ר שליט"א עצר כאן את הסיפור, ואמר שהוא נפגש ושמע הרבה 

ך נוסח כזה מעולם לא שמע ממנו, אך כנראה שבשביל , אהגרש"ז ממרן  

ההמשך, כדי לומר את דבריו שהתקבלו, היה צריך קצת לדבר בחריפות. 

ואמר לה, אם את רוצה שהקב"ה יעשה עבורך   הגרש"ז וכך המשיך מרן  

דבר שלא נגזר לך, גם את צריכה לעשות מעשה שאת לא חייבת, אלא 

מצת גם הקב"ה ישנה עבורך בהתנדבות, ואם הקב"ה יראה שאת מתא

מה שלא נגזר עליך, ויתן לך בעזרת השם פרי הבטן. בדקתי וחפשתי 

איזה דבר אני יכולה ביותר להועיל, עד שראיתי שלילדים חולים אלו 

יש חוסר בפעילויות שאני מבצעת היום עבורן, וכך התחלתי בפעילות. 

ד לי בן מיד כשפתחתי את הארגון נפקדתי, וכעבור תשעה חדשים נול 

זכר, וכך המשכתי בפעילות, כעבור שנתיים הגברתי את הפעילות ומיד 

זכר, כעבור שנתיים נוספים  זכיתי בחסדי שמים בעוד בן  לאחר מכן 

לבן  וזכיתי  בשלישית,  קרה  והנס  הפעילות,  את  יותר  עוד  הגברתי 

 שלישי. כך סיפרה האשה לראובן.

ומיד  הסיפור והפנימו,  לפרי בטן שמע את  זכה  לא  הוא  ראובן שגם 

חשב מה אני יכול להועיל, ואיזה מעשה אני יכול לעשות כדי לזכות 

 (2המשך בעמ'  )                       ...בפרי בטן, עד שגמלה בלבו ההחלטה

 ישראל  מגדולי ים סיפור  - מדה  כנגד מדה
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לתרום כליה עבור חולה דיאליזה. הלך   (1המשך הסיפור מעמוד )

והוא הסכימה, מיד פנה להרב   ישעיהו  והתייעץ עם אשתו 

)זצ"ל( אשר מטפל בתחום הזה, ומקשר בין התורמים    הבר 

כליה.   לתרום  חפץ  שהוא  עצמו  את  והציע  החולים,  לבין 

ממשיך ראובן לספר, מיד כשהבעתי את הסכמתי לתרום את  

ל, ראיתי כבר ישועה כאשר  הכליה, עוד קודם שתרמתי בפוע 

זכיתי   לא  ועדיין  לאחר החתונה,  עשרה שנה  אני כבר שש 

לפרי בטן, כעבור תשעה חדשים נולד לי בן זכר, ועוד קודם  

עריכת הברית, נמצא חולה המתאים לכלייתי ותרמתי עבורו  

 את הכליה". 

 אלול התשע"ד, עמוד ק"ג( , ווי העמודים) 

 שלא כטבע  מצוה למעלה מן הטבע תוליד ישועה  

זצלה"ה,   מיכל  יחיאל  מה"ר  המגיד  הקדוש  הרב  "אמר 

הוא   אם  דהיינו  כטבע,  שלא  ענין  לפעול  האדם  כשיצטרך 

ויפעול   כטבע  שלא  גדולה  מצוה  יעשה  מוליד,  אינו  בטבע 

 למעלה מן הטבע". 

 ( אגרא דפרקא אות כ"ד) 

 

המחשיב עצמו כעפר )התחתון לד' יסודות(, יפרוץ ויגדל לד'  

 רוחות השמים 

ָבה   בראשית  ָצֹפָנה ָוֶנגְּ ָמה וְּ ָת ָיָמה ָוֵקדְּ ֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרצְּ ָהָיה ַזרְּ כ"ח י"ד: "וְּ

ֶעָך".  ַזרְּ ֹחת ָהֲאָדָמה ּובְּ פְּ שְּ ָך ָכל מִּ ֲרכּו בְּ בְּ נִּ  וְּ

"יש ארבעה יסודות, ויסוד העפר הוא התחתון שבכולם, שאין תחתון 

ממנו, והעניו צריך לחשוב עצמו כעפר שהוא תחתון מן הכל, שצריך 

הוא  חסרונן  דברים  שלושה  כי  וידוע  האחרון.  קצה  בענווה  לתפוס 

יתרונן, ואחד מהם הוא ענווה, כי 'מאן דאיהו זעיר איהו רב' )כדאיתא 

 דף קסח. ובעוד מקו'(.   בזוהר הקדוש במדבר

והנה מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, אם האדם תופס בענווה בקצה 

האחרון שחושב עצמו כעפר שהוא תחתון לארבעה יסודות, אז הקב"ה 

 – מרבהו ומגדלו לארבע רוחות. וזהו שאמר: "והיה זרעך כעפר הארץ" 

כלומר, ענווים ושפלים בקצה האחרון, שחושבים עצמם כעפר שהוא 

 - יסוד רביעי תחתון. ואז על ידי כן "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" 

 שהוא לארבע רוחות השמים".

 ( בניהו) 

 

  

 יתקיים "ויגל כבודי"     – את האבן" )שנסיר את יצר הרע שנרמז באבן(    אם "ויגל 

ַגש ַיֲעֹקב וַ  בראשית  מֹו ַויִּ י אִּ ֶאת ֹצאן ָלָבן ֲאחִּ מֹו וְּ י אִּ י ַכֲאֶשר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַבת ָלָבן ֲאחִּ הִּ קְּ ֶאת ֹצאן  כ"ט י': "ַויְּ ֵאר ַויַשְּ י ַהבְּ מֹו". ָיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל פִּ י אִּ  ָלָבן ֲאחִּ

 ויגל: "... ד"א אימתי 'ויגל כבודי' )תהלים ט"ז ט'(? כשיתקיים 'ויגל את האבן', כשיסיר יצר הרע שדומה לאבן )ב"ר ע' ח'(".

 ( בעל הטורים) 

⚫   ⚫   ⚫ 

 מי שחוטא בלשון הרע, נתגלגל באבן דומם 

ים". בראשית  מֹו ֹחֶדש ָימִּ י ָאָתה ַוֵיֶשב עִּ ָשרִּ י ּובְּ מִּ  כ"ט י"ד: "ַוֹיאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעצְּ

בן דומם,  נשמת לבן היה נבל, לבן ראשי תיבות ל'בן ב'לעם נ'בל, שנתגלגל ג' פעמים ואחר כך נתגלגל באבן דומם... ומי שחוטא בלשון הרע, נתגלגל בא

 מדה כנגד מדה. 

 דף קו:( , לרמ"ע מפאנו  מאמרותעשרה  ) 
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   ( 1מעמוד    הסיפור   )המשך 

האם מסירת מקומה ללאה אינה הקרבה מספקת? כלום אין זה שווה למעשיה של  

 שרה?! 

השאלה נפלה כרעם על המוני בני הישיבה. באמת, הרי זו תמיהה עצומה! הלא היתה  

הגדול   ליום  יחלה  וצפתה,  חכתה  שנים  שבע  ההקרבה!  פסגת  ויתרה    - זו  ולבסוף 

שלאחר   צדק,  שיעקב  וראיה  עתה?!  ממנה  תבע  מה  במקומה!  שתבוא  לאחותה 

 ?! שהביאה לו את בלהה זכתה והרתה! רק אז! מה פשר הדבר 

הפועל להשביע רצון בן זוגו, יווכח לדעת שמהשמים משכינים שלום  

במעונו. המשתדל בפרנסת חבירו, יווכח שמהשמים מכפילים את פו־נסתו.  

 המלמד את חבירו תורה, יחוש כיצד לבו שלו נפתח ומוחו נובע חכמה 

לא   שתפילה  ראה  אבינו  יעקב  הענין.  סוד  לכם  אגלה  ואמר:  הישיבה  ראש  פתח 

ידע כי יש רק דרך  הועיל ה, ואפילו שערי דמעות ננעלו. רחל עקרה ואין כל עצה. 

אחת: לפעול בהנהגת ״מדה כנגד מדה" כלל הוא, שבו מנהיג הבורא את עולמו: במדה  

שאדם מודד, מודדים לו. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים. המעביר  

יו על הדין, ממצים עמו את הדין  על מדותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. המעמיד דבר

)ב"מ דף ל:(. הנה, שרה היתה עקרה, אין לה ולד. מה עשתה, הביאה את הגר לאברהם,  

ָתה את הגר שתלד בן לאברהם. על כן, בהנהגת מדה כנגד מדה זכתה גם היא לבן,   כְּ זִּ

 אף כנגד גדרי הטבע.

העצומה בה    אמר יעקב אבינו לרחל, אשתו העקרה: אין מלים לתאר את ההקרבה

נהגת במוסרך את הסימנים ללאה. אבל לא עשית זאת כדי שלאה תלד, עשית זאת  

 נשא ולא תבוש. יכדי שת

לא יגרור בהנהגת מדה כנגד מדה אלא כדוגמתו,    -נאצל ככל שיהיה    - לפיכך, מעשה זה  

עליך לפעול הקרבה בשטח זה עצמו,    - נשאי, ותו לא. אם תרצי ללדת  ישגם את ת

 חתך כדי שתלד, ואין אני יודע עצה אחרת! למסור את שפ

הגמרא   ואמר:  הישיבה  ראש  המשיך  לקחים!  הפקת  ומחייבים  הדברים,  נפלאים 

במדה כנגד מדה, ואם כן, זו הדרך    ב"ה אומרת )סנהדרין דף צ.( שכל מדותיו של הק

הבטוחה ביותר להשגת כל דבר! הפועל להשביע רצון בן זוגו, יווכח לדעת שמהשמים  

יווכח שמהשמים מכפילים את    משכינים שלום במעונו. המשתדל בפרנסת חבירו, 

תורה, יחוש כיצד לבו שלו נפתח ומוחו נובע חכמה. כדאי    נסתו. המלמד את חבירורפ

לנסות את הדרך הבטוחה: במקום מאמצים מתסכלים להשגת דברים, נשתדל להיטיב  

 וכל הטובות יגיעונו בקלות, בשפע ברכת שמים ברווחה!  -עם זולתנו  

 ( מעין השבוע) 

 

 

 יומי ה בדף    מדה   כנגד   מדה 

 לנפטר בתחיית המתים   המסכת מה תאמר  

 ...".מפתח של תחיית המתים"... :דף ב תענית  

בפרשת קדושים דף  )כ  "ש משאנץ על התו"מצאתי בפירוש הר"

שלפעמים אדם עומד בחצי מסכתא  , שהביא מדרש ויכולו.( פב

לעולמו המתים, ונפטר  המסכתא, וכשיחיו  לו    בכאן : אומרת 

 ".ומכאן מסיים אותי, הנחתני

 (ה"אות ע ' עמוד הד החיים  "אוצר י ) 

 יקום בתחיית המתים הראשונה המצפה לתחיית המתים  

הוא  , מי שיושב ומצפה למשיח, יש שני זמנים של תחיית המתים

יצטרך   ולא  יבוא  הנביא  כשאליהו  מיד  המתים  בתחיית  יקום 

 .ביום הדין שהוא אחר ימות המשיחלחכות שאפשר שיקום  

 :(א תענית דף ל "פ הריטב "ע)

' יוכל למשוך ממנו ית   מקור החיים הדבק דביקות גמור ב 

 אפילו משך החיים עצמם 

הזאת" המדה  להשגת  שעוזר  מה  הוא    "(,קדושה)" והנה 

נפשו    הפרישה הרבה כדי שבהעדר המטרידים תוכל ההתבודדות ו

בבורא ולהדבק  יותר  בה  ... להתגבר  לילך  שרוצה  בדרך  הנה 

י אשר יותן לו תתגבר נפשו בו ותנצח את  קובעזר האל, יוליכוהו

אל  , הגופניות יעלה  בו ומשם  ותשלם  יתברך  בקדושתו  ותדבק 

יותר גבוהה  הק, מעלה  הרוח  השכלתו  ו והוא  תגיע  שכבר  דש 

ויוכל להגיע דביקתו אל מעלה כל  , ת למעלה מחק האנושילהיו

כך גדולה שכבר ימסר בידו מפתח של תחיית המתים כמו שנמסר  

בו   ההתדבקות  עוצם  על  שמורה  מה  שהוא  ולאלישע  לאליהו 

הנותן חיים לכל  , יתברך שבהיות הוא יתברך שמו מקור החיים

נמסרו ביד שליח  מפתחות לא  ' ג' (:תענית ב )ל  "וכמאמרם ז, חי

יתברך דביקות גמור  ', וכו  'מפתח תחיית המתים הנה הדבק בו 

יתברך אפילו משך החיים עצמם שהוא מה  , יוכל למשוך ממנו 

והוא מה שסיים  , שמתייחס לו בפרט יותר מן הכל וכמו שכתבתי

ורוח הקודש מביאה  , הברייתא וקדושה מביאה לידי רוח הקודש

 ."לידי תחיית המתים

 (ו"פרק כמסילת ישרים  ) 
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המקדים שלום לחבירו מאריכין לו ימיו  

 ושנותיו 

רּו   בראשית  כ"ט ו': "ַוֹיאֶמר ָלֶהם ֲהָשלֹום לֹו ַוֹיאמְּ

ם ַהֹצאן".  תֹו ָבָאה עִּ ֵנה ָרֵחל בִּ הִּ  ָשלֹום וְּ

ראה גשמי ברכה, רות א' ד'.  )   איתא בכמה ספרים

חז"ל   במדרשי  מקור  זו  למימרא  מצאנו  לא  ואמנם 

"המקדים שלום לחבירו מאריכין לו ימיו  (  שלפנינו

 ושנותיו".  

שלום   המקדים  מדה.  כנגד  מדה  דהוא  ונראה 

בעיניו   חשוב  שהוא  להרגיש  לו  גורם  לחבירו 

יות", ומדה כנגד מדה שנותן   ובעצם נותן בו "חִּ

ויקבל   ושנותיו  ימיו  לו  מאריכין  יות,  חִּ בחבירו 

יות".   הוא עצמו עוד "חִּ

 ( יעקב דיויד נ"י)הבה"ח  

 

 

 הטיל ה' את שמו בה   – לאה נאמנה לה' ולתורתו    על שהיתה 

ָרֵחל ֲעָקָרה".  בראשית  ָמּה וְּ ַתח ֶאת ַרחְּ פְּ נּוָאה ֵלָאה ַויִּ י שְּ א ה' כִּ  כ"ט ל"א: "ַוַירְּ

כך הפקירה עצמה    ,וירא ה' כי שנואה: ס"ת אהיה. לפי שחשדה יעקב כמו שהפקירה עצמה לו"
הטיל ה' את שמו   –פירוש: על שהיתה נאמנה לה' ולתורתו   שמו עליה". ב"ה לאחר, לכך העיד הק

                                                                                             בה.

 ( בעל הטורים)  

 תתכבד   - תמורת חשד הביזוי  

י ַעָתה ֶיֱאָהַבנִּ   בראשית     י כִּ יִּ ָענְּ י ָרָאה ה' בְּ ָרה כִּ י ָאמְּ אּוֵבן כִּ מֹו רְּ ָרא שְּ קְּ י". כ"ט ל"ב: "ַוַתַהר ֵלָאה ַוֵתֶלד ֵבן ַותִּ ישִּ  י אִּ

  ל יתברך לי זרע כענין - ותמורת החשד נתן הא  , שהיה בעלי חושדני שהסכמתי להטעותו  בעניי: "
 תתכבד.  -בסוטה". פירוש: תמורת הביזוי  

 ( ספורנו) 

 ראובן גלגול של קין. חשאיות כנגד פרסום 

לאה קראה שם הבכור "ראובן" ואמרה "בן" ולא "איש", כי ראובן היה גלגולו של קין )שגזל תאומתו  

שיעקב לא ידע    , ועל כן לכפר על זה הוצרכה נשמתו של ראובן לצאת בחשאי  ,של הבל בפרסום

 שבא אל לאה. עיין מגילה דף יג:(.  

 ג' י', עמוד רי"א( , לרמ"ע מפאנו  מאמר חיקור דין) 

 
 ה': מנעי קולך מבכי רחל מנעה את בכיה של לאה ולכן זכתה שאמר לה  

ֶאה".  בראשית  יַפת ַמרְּ ַפת ֹתַאר וִּ ָתה יְּ ָרֵחל ָהיְּ ֵעיֵני ֵלָאה ַרכֹות וְּ  כ"ט י"ז: "וְּ

אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה    רש"י פירש ועיני לאה רכות: "שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו ובוכה, שהיו הכל

ת בפרשת  לקטן". וכן הוא בתנחומא )פרשת ויצא סימן ד'(: "תדע לך שהרי רחל ולאה לאה לא היתה ראויה להנשא אלא לעשיו ורחל ליעקב והיתה לאה יושב

קפח עוברים ושבים אדמוני כולו כאדרת שער רשע כל תועבות ה' עשה, כיון  דרכים ושואלת על עשיו מה מעשיו, והיו אומרים לה איש רע שופך דמים מ

נשא ליעקב הצדיק ואני לעשיו הרשע, והיתה בוכה ומתענה עד שנעשו  י שהיתה שומעת כך היתה בוכה ואומרת אני ורחל אחותי מבטן אחד יצאנו, רחל ת

 נשא לעשיו הרשע.ייושבת ובוכה במשך שנים על כך שת נמצא מבואר שלאה היתה עיניה רכות, לפיכך כתיב: ועיני לאה רכות".

ניגבה  וכשמסרה לה רחל את הסימנים, גרמה ללאה לנגב דמעותיה ולחדול מבכי, שהרי נישאה ליעקב בחיר האבות, ולכך אמר הקב"ה לרחל, שכיוון שהיא  

ַבָכה  -ד את דמעות לאה אחותה, מדה כנגד מדה ינגב ה' את דמעותיה, וזהו שנאמר )ירמיה ל"א י" ים ָרֵחל מְּ רּורִּ י ַתמְּ כִּ י בְּ הִּ ָמע נְּ שְּ ָרָמה נִּ ט"ו(: "ֹכה ָאַמר ה' קֹול בְּ

י ֵאיֶננּו: ֹכה ָאַמר ה'   ָנֵחם ַעל ָבֶניָה כִּ הִּ ָעה ַעל ָבֶניָה ֵמֲאָנה לְּ מְּ דִּ ְך מִּ ֵעיַניִּ י וְּ ֶבכִּ י קֹוֵלְך מִּ עִּ נְּ ֻעָלֵתְך...".   מִּ פְּ י ֵיש ָשָכר לִּ  כִּ

 בראשית, עמוד תכ"ח( ,  תמידאש ) 
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