גליון חודשי < חודש כסלו < א' כסלו תשע"ט
גליון מס' 13
זמני השבת באשתאול  -פרשת תולדות
כניסת שבת < 16:26 :יציאת שבת17:16 :

החודש
מהות החודש
חודש כסלו הוא מלשון בטחון וכמו שכתוב
בפסוק )איוב פ''ח פס' יד( ''אשר יקוט כסלו
ובית עכביש מבטחו'' ,חודש זה הוא ''החודש''
בו ראו כולם עין בעין את ישועת ה' את נצחון
המכבים המעטים מול היונים הרבים ,את נצחון
האור מול החושך.

מחשבת הטועים
לצערנו רבים מעם ישראל הגרים בארצנו
הקדושה חושבים לעצמם שאירועי המכבים
ונצחונותיהם קשור הוא לעבר ,להיסטוריה רבת
בשנים אשר הייתה פעם ואינה עוד ,ומה שנותר
היום לעשות זה רק לסמל את חג החנוכה ע''י
טקס הדלקת החנוכייה ואכילת הסופגניות
סביב לשולחן אחד עם כל המשפחה והחברים.

האמת שבדבר
זאת יש לדעת מלחמת המכבים מול היונים
אינה נחלת העבר אינה דבר שהיה ואיננו ,אלא
היא דבר שעד היום חי וקיים בשיא תוקפו,
בכל עת ועת ישנם אנשים פריצים אשר כל
מהותם היא לרמוס את כל הקדוש לעם היהודי,
להתנגד ולהתעמת עם כל דבר שבקדושה,
לראות את ארצנו הקדושה ככל ארצות הגויים,
ריקה מרוחניות שוממה מתורה ,חפצים הם
לטמא אותה בכל מיני טומאות ומעשים אשר
לא יעשו ,ואבוי אם יוודע להם על איזו פעילות

רוחנית בקרב נוער ומבוגרים בקרב קצינים
וחיילים בקרב מושבים וקיבוצים ,ילחמו הם
על זה כאריות בכל הדרכים האפשריות הצקות
ואיומים הפגנות ותביעות כדי להוכיח שהנה יש
ברוחניות זו משום כפייה דתית ומשום ''הדתה''
ועוד כינויים מכינויים שונים ,ריקים ופוחזים
אלו הם מסמלים את היונים אשר כל מטרתם
הייתה לעשות את עם ישראל ככל העמים בלא
תורה בלא מצוות ובלא מעשים טובים ,אלא רק
עם תאוות רק עם השקעה בגשמיות ובתפאורה
בלי סוף.
לעומתם ישנם עד היום את רבותינו הדואגים
לכלל עם ישראל שיחזור אל השורשים ,שיעמוד
איתן מול פגעי הזמן מול פגעי הטכנולוגיה
אשר מחדירה הרס וחורבן בקנה מידה עצום
לנפשות הטהורות של ילדינו ובני משפחותינו,
נלחמים הם ללא מעצורים ובכל כוחם שיפתח
עוד תלמוד תורה עוד מקווה טהרה עוד שיעור
תורה ועוד הפצת יהדות ,כדי לקרב את ביאת
משיח צדקנו ובניית בית מקדשנו ,אנשים אלו
הם המסמלים את המכבים ,את האור הטהור
והזך אשר היה בימים ההם ועמד מול כל מיני
שועלים קטנים מחבלים בכרם ה' צבקות ,זאת
יש לנו לזכור כאשר מעלים אנו את שלהבת
נר החנוכייה ,להידבק בדרכם ולהראות
כשאיפתם ,לפתוח עוד שיעור תורה ולחזק עוד
יהודי ויהודיה באשר הם להעלותם על מסילת
התורה והרוחניות ,וע''י כך בוודאי שנזכה
לביאת גואל צדק במהרה בימינו ולגאולת עולם
אמן ואמן.

החודש
מזל קשת
מילת המפתח של הקשת היא "חופש" ,בדומה לקשת
היורה את חציו בחופשיות וללא מעצורים ,החופש
האישי חשוב מאד לבן המזל הזה ,והוא אינו יכול לסבול
סיטואציות מחניקות או שיעבוד ,מערכות היחסים
שלו נוטות להיות פתוחות יותר ממערכות אחרות ,הוא
פשוט חייב להרגיש את החופש הזה ,הרוצה להמשיך
ולשהות במחיצת הקשת חייב לתת לו את החופש הזה,
אפרופו יחסים ,הקשת אלוף בלבדוק גבולות ביחסים,
הוא בודק שוב ושוב את גבולות בן הזוג שלו ,ותמיד
ינסה לראות כמה רחוק הוא יכול ללכת.
בני מזל זה הינם ברי מזל יותר ממזלות אחרים בעלי
אינטואיציה חדה כתער ,יש להם הרבה חכמת חיים,
לרוב אינטליגנטים ,מחכים עד הרגע האחרון כדי
להתכונן לבחינה ,כי הם זקוקים ללחץ על מנת ליצור
את ההצלחה ,בדרך כלל יש להם חזון כלשהוא,
ובהרבה מקרים הם מוציאים לפועל את חזונם,
מחפשים גירויים ,התלהבות והנאה כמעט בכל מחיר,
מחפשים סיפוק מיידי וחיים טובים ,החגיגה הבלתי
פוסקת הזאת בחיים עלולה להיות מוגזמת ,עד
שלעתים קרובות מדי נשכחת מהם המטרה ,הכבוד
חשוב להם מאוד ,אך הם עלולים בעטיו להחמיץ
את החיים ,הכישלון עלול להובילם לרגשות אשמה
עמוקים ,ויקשה עליהם להשתחרר מכך.
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ברכתנו שנצליח לשמור על המסורת היפה
והמדוקדקת וללכת בדרכי אבותינו.

לימוד מקרא
ברוך ה' זכינו לפתוח בשבוע שעבר שתי קבוצות
ללימוד מקרא שיועבר ע"י המארי יאיר חג'בי .בכל
שבוע מתקיימים שני מפגשים לכל קבוצה וכל מפגש
נמשך לשעתיים ורבע .בעוד כחודשיים לאחר סיום
קורס ההגייה יצטרפו שתי הקבוצות יחד ללימוד
משותף שמטרתו פרקטיקה בקריאה.
בשבוע שעבר יתקיים מפגש הורים עם המארי להסבר
שלבי הלימוד לתקופה זו .נכון לעכשיו הלימוד נועד
לילדים גדולים ששולטים בקריאה בשפה העברית.
הפעילות מסופסדת מטעם העמותה .לאור בקשת
רבים ברצוננו לפתוח בהמשך קבוצה לילדים קטנים
יותר ,נעשה כל מאמץ להמשיך במסורת אבותינו מדור
דור.

חידון חנוכה

בשטח

גם בשנה זו נערוך חידון חנוכה מעניין ומרתק ,בשבוע
האחרון במסגרת פעילות פר"ח לנוער התחילו הילדים
והנוער ללמוד ולהתכונן לחידון יחד עם החונכים
המיוחדים.
השנה אנו נערוך חידון אחד בו ישתתפו ילדים נוער
ומבוגרים יחד ,כמובן שהפרסים למבוגרים ולילדים
שונה )פרטים במודעה בעמוד האחרון( .נבקש מכם
להודיע לנו על השתתפות בחידון ,כך אנו יכולים
להתכונן טוב יותר .בהצלחה לכולם .נזכה שאורות ימי
החנוכה יאירו עלינו.

שאלתי
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
שאלה :האם יש סימן לדעת האם תפלתי התקבלה
או לא ?
תשובה :כן ,כאשר מרגיש האדם נועם ה' בתפילה,
ושתפילתו שגורה בפיו ומתלווה אליו שמחה עצומה
מתוך צלילות הדעת שהינו עומד לפני האלוקים
שאין כיוצא בו ,אות היא לו שתפילתו פעלה את
פעולתה בהצלחה ,וכמו''כ אם יוצאת תפילתו מהלב
 לב נשבר ,ומרגיש הוא שמתחטא הוא לפני אביושבשמים כבן המתחטא לפני אביו ,ובפרט כאשר

דמעות נגרות מעיניו זוהי תפילה מעלייתא.
שאלה :האם יש ענין בקריאת תהילים באיכות ולא
בכמות ?
תשובה :בדרך כלל יש לנו את הכלל טוב מעט
בכוונה מהרבה שלא בכוונה ,אלא כשלעיתים
מצטרפים רבים וביחד עושים ''תענית דיבור'' שהיא
קריאת ספר התהילים ג' פעמים ברצף בודאי שיש
לזה מעלה כשלעצמו וסגולות מיוחדות לפעולה זו,
אבל בדרך כלל טוב מעט בכוונה ובתחנונים ובבכיה
מהרבה שלא בכוונה ,וכמובן אלו שקשה להם להאט
את מהירות הקריאה ורגילים בקריאה מהירה יעשו

כהרגלם אך ישתדלו לכוין בפירוש המילים עד כמה
שאפשר.
שאלה :האם תפילה מועילה אחרי גזר דין ?
תשובה :בהחלט כן ,כפי שהיה עם חזקיה המלך
שקיבל נבואה מישעיה שימות ,וע''י תפילתו
ותחינתו נוספו לו עוד  15שנה ,וכמו שאמר ''כך
מקובלני מבית אבא אפילו חרב חדה מונחת על
צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים'' ,כמו''כ
האמהות הקדושות היו עקרות וע''י תפילה נשתנה
עליהן הטבע.

הבריאה
הגמל

פעילויות

ספינת המדבר זהו השם האופייני ביותר לגמל
אשר משמש כחיית משא ורכיבה ולמסעות
ארוכי טווח על פני המדבר הגדול ,מבנה גופו
של הגמל מותאם לשהות זמן רב בחום המדבר
ברעב ובצמא ,כאשר קודם למסע שותה
כמויות עצומות של מים )כשבעים ליטר בבת
אחת( ,המים נאגרים בתוך שלפוחיות מיוחדות
המצויות בצידי קיבתו ,שרירים מיוחדים סוגרים
על השלפוחיות ,וכאשר הגמל רוצה להרוות
את צמאונו בשרב המדברי כל אשר נשאר לו
לעשות הוא לשחרר את השרירים הסוגרים על
השלפוחיות והמים משתחררים אל גופו בשפע.
כמו כן יש לגמל מאגר מזון שנאגר בחלק הבולט
שבגופו ''הדבשת'' ,ובתנאי מצוקה שאין הגמל

מוצא אוכל הוא ניזון מן השומן המצוי בדבשתו,
גובהו של הגמל הוא כשני מטרים ואורכו מקצה
חרטומו ועד קצה זנבו הוא כשלשה מטרים,
רגליו שריריות ודקות ומתחתן כריות קפיציות
המחופות בעור גלדני נוקשה ,ותודות לכך
לשקוע
קועע
מסוגל הגמל ללכת בחולות המדבר בלי קו
עפעפיו
פיוו
בהם ובלי לחוש בחום הצורב של החול ,עעפי
הגנה
גנהה
הגדולים ונחיריו הצרים מעניקים לו גנ
מושלמת מפני סופות החול העזות
שבמדבר,,
בר
מאפשר
העור הנוקשה החופה על השפתיים
שרר
ש
הקשים
לגמל לשבור את צמחי המדבר
יים
ם
ע''י
והקוצניים אשר נטחנים לאחר מכן עד דק ''''יי
קוצים
שיניו הגדולות והחזקות ,וכיון שמזונו
ם
בהם.
נברא הוא עם זנב קצר כדי שלא יסתבך ם.
ללכת
כח סבלו של הגמל נפלא ,הוא מסוגל ת
משא
במשך עשר שעות רצופות כשעל גופו א

ראשון  09:00-12:00כולל בוקר  17:15-19:30לימוד מקרא
מארי יאיר חג'בי )קבוצה א(  19:30-20:20שיעור הלכה ומוסר
בבית כנסת נצח ישראל  20:30-21:30לימוד חברותות -גברים
שני  09:00-12:00כולל בוקר  17:15-19:30לימוד מקרא
מארי יאיר חג'בי )קבוצה ב(  20:00-20:50שיעור ב"עין יעקב"
בבית כנסת נצח ישראל מפי ה"ה רונן יעיש 20:45-21:45
"עלמה" פעילות נשים
שלישי  09:00-12:00כולל בוקר  19:30-20:20שיעור הלכה

של  250קילו ,גמל משא עובר כ  60ק''מ ביום
ואילו גמל רכיבה עובר כ  150ק''מ ביום ,הגמל
נמנה עם מעלה הגרה אך כיון שאינו מפריס
פרסה טמא הוא ואסור באכילה ,נקבת הגמל
נקראת נאקה והיא מוזכרת פעמים רבות
במקרא.
רא..
מקרא
בבמק

ומוסר בבית כנסת נצח ישראל
רביעי  09:00-12:00כולל בוקר  17:15-19:30לימוד מקרא
מארי יאיר חג'בי )קבוצה א(  18:10-20:10פרוייקט חונכות
ילדים ונוער  19:30-20:20שיעור הלכה ומוסר בבית כנסת
נצח ישראל  21:30-22:30שיעור תורה -הרב בנימין דיין
חמישי  09:00-12:00כולל בוקר  17:15-19:30לימוד מקרא
מארי יאיר חג'בי )קבוצה ב(  19:30-20:20שיעור הלכה ומוסר
בבית כנסת נצח ישראל

כהלכה

מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א

האם מברכים ברכת הגומל במקרים הבאים:
תאונת דרכים ,עלפון ,נחש רדף אחריו והצליח
לברוח?
מברכים.
האם ניתן לברך ברכת הגומל על נס שאירע
לאדם כשהיה קטן?
לא.
האם כל אחד מהנוסעים צריך לברך תפילת
הדרך או די שאחד יוציא את כולם?
עדיף כל אחד לעצמו .ודע דלדידן אינה ברכה אלא
בקשה ,כי אין חותמים בברוך בכל גוונא כמ"ש
בס"ד בשלחן ערוך המקוצר סי' מ"ז סעיף י"ד.

פוסק עדת תימן
מח"ס בארות יצחק ,שו"ת עולת יצחק ,שו"ע
המקוצר ,ועוד.

מעשה שהיה
סיפר הרבי מקלוזינבורג זצוק''ל :כאשר שהינו
במחנה העבודה בזמן מלחמת העולם השנייה היינו
ישנים על הריצפה ארבעים ושניים איש ,הוכנסו לתוך
חדר קטן ותוך שבועיים ימים נותרו בחיים רק שני
אנשים אני ועוד אדם אחד ,כל הארבעים אנשים מתו
מרעב וממגפות ,וכך ישנו על האדמה הקרה כאשר
מסביבנו הכל רוחש רמשים ועכברים ,התאמצתי
בכל כוחי להחזיק עוד מעמד .האיש הנוסף שהיה
עמי היה גר לפני המלחמה בבודפשט ,הינך יהודי ?
שאלתי אותו .והוא ענה פשוט ! אחרת כיצד הגעתי
לכאן ? חזרתי ושאלתי אותו מי ומה אתה ? והשיב
לי ''אני הנשיא של הבנק הלאומי )נציונל בנק( של
הונגריה ,הלא הוא הבנק המרכזי של הממשלה
ההונגרית  ,והמשרה שלי נצבה בדרגה הגבוהה
ביותר בעולם הפיננסי ,עד כדי כך שדמות דיוקני
מתנוססת על גבי כל שטרות הכסף ההונגריים .וכאן
שאלתי אותו שוב ,האם הנך יהודי ? והפעם הוא
השיב ''לא'' ,שאלתי אותו הרי מקודם אמרת שאתה
יהודי ? ענה לי האיש התנצרתי !
מהר מאוד התברר לרבי זצ''ל שאותו האיש המיר
דתו והפנה עורף לאמונת אבותיו רק בשל רצונו
לעלות לגדולה ולקבל את המשרה הנחשקת של
נשיא הבנק ,ומכיון שהיה לי עסק עם המשומד הלז
המשיך הרבי זצ''ל בסיפורו ,הרגשתי שיש לי מה
לומר לו במיוחד בעת הזאת והמשכתי לשוחח עמו.
האיש שלח מבטים לעברי ואני הבטתי בו בחמלה
ושאלתי אותו מי זו אשתך ? השיב האיש אשתי

שכח לומר תפילת הדרך ,עד מתי רשאי לאמרה?
כל זמן שלא הגיע לתוך שיעור פרסה )ד' מילין(
הסמוך למחוז חפצו ,כמתבאר בשלחן ערוך סי'

נוצריה ! והיא לא הצטרפה אליך לכאן ? שאלתי,
מיד התרעם איש שיחי על עצם השאלה וענה איך
אתה מעלה בדעתך רעיון שכזה ? שהיא תבוא לכאן
כדי לסבול צרות צרורות כמוני ? ! העמדתי פני תם
ואמרתי לו לא מובן לי הדבר ,מאז ומתמיד ידעתי כי
אשה טובה היא זו שהולכת עם בעלה לאן שילך...
ואפילו לגהינום היא תלך עמו ...כיצד היא מסוגלת
להשאיר את בעלה במצב כזה לבדו ? ! ובאותה
נשימה שאלתי אותו בנימה של התעניינות האם
השלום שרר בביתכם ? איזו שאלה ? ! ענה האיש
מזה שלושים שנה שאנו חיים ביחד קניתי והענקתי
לה מכל הטוב שבעולם ,חזרתי שוב ושאלתי אותו
אם כן אני יותר מתפלא היאך יתכן שאתה התייחסת
אליה כל כך טוב והיא בועטת בך ,האם היא מוכנה
לחלוק איתך רק את הטוב ואת האושר וכשהצרות
באות היא עוזבת אותך.

השיחה השניה
בנקודה זו נפסקה שיחתנו ,בינתים חלף עבר לו
הלילה ,בא הבוקר שוב נשמעו צלצולי הפעמונים
חייבים לקום ולעבוד עבודת פרך ,למחרת בערב
שוב נפגשנו וחידשנו את השיחה בינינו ,אני פותח
ושואל אותו האם פעלת דבר מה לטובת הממשלה
ההונגרית ? ענה הוא :כאשר התמניתי לנהל את
''הנציונל בנק'' היה מצבו של הבנק הלאומי בכי
רע ערך המטבע ההונגרי ירד פלאים ותמורת 1000
''פענגוי'' )שם המטבע ההונגרי( לא היו מקבלים
הרבה ,ואני עשיתי ממנו כסף ממש מטבע קשה,
ההון הלאומי גאה וכל מדינת הונגריה התעשרה
אודות לתושיה שלי עד שהבנק שלה החל לנהל
סחר – מכר עם כל העולם ,הראיתי נפלאות בתחום
העסקים ...וכי לא שמעת אודותיי מימיך ? התפלא
מנהל הבנק לשעבר ,משכתי בכתפי כמתנצל אינני
מתמצא ...ואינני איש עסקים וגם לא בנקאי ,...ואיש
שיחי ממשיך ומתפלא מאוד אינך יודע מי אני ?

ק"י ס"ז .וזה לדעת המברכים ,אך לדידן שלעולם
אין חותמים בברכה וכדלעיל אות ג' ,ראוי לאמרה
תמיד כל עוד שלא נסתיימה הנסיעה ,כי בכל רגע
יש חשש סכנה ח"ו .ולכן לא נכנסתי להסביר עניין
שיעור פרסה הנז"ל.
הנוסע ברכבו ומידי פעם יוצא לפרוק סחורה,
האם צריך לברך בכל פעם שחוזר לרכבו ברכת
"שהכל" על מים וכדו'?
אינו צריך.
אע"פ שאין מנהגנו להניח תפילין ר"ת ,האם מ"מ
רשאי אדם להחמיר בדבר? ואם כן ,האם גם בבית
כנסת )והיינו בפרהסיא( אחר שכיום זהו מנהג
נפוץ אצל הרבה עדות ,וגם חדר לעדתנו?
רשאי להחמיר ,ולא רק בביתו אלא אפילו בבית
הכנסת במקום שזה נפוץ דלא מיחזי כיוהרא.

איפה תמצא גוי אחד בהונגריה שלא שמע את שמי ?
המשכתי ואמרתי לו אם אלו פני הדברים מדוע שלחו
אותך לפה וכל הגויים החרישו ושתקו והעם ההונגרי
לא מחה ...הלא כ''כ הרבה פעלת למענם העשרת
את אוצר המלוכה ,היאך זה שאדם חשוב ורב זכויות
כמוך יגורש בלי שום סיבה מוצדקת למחנה ריכוז ?
מדוע הינך מתגרה בי ומדבר אלי ככה זעם האיש ?
ובתוך כדי דיבור הוא פונה אלי ושואל אותי ומדוע
אתה עצור פה ? השבתי לו  :אני רב ומורה הוראה,
עני ואביון ,מעולם לא עשיתי טובה לאיש גוי ומימי
לא נתתי לאחד מהם אפילו לגימת מים ...והם
שונאים אותי ...אולם אתה שכ''כ הרבה טובות עשית
להם אותך ישנאו ? הייתי מצפה שירימו אותך על
הכתפיים ולא שיגרשוך למחנה ריכוז.

תעיתי בדרך החיים
נענה האיש ואמר הינך מציק לי מאוד בדבריך ...אתה
מבקש להטרידני .השבתי לו אינני מטרידך ,חלילה
אני רק מבקש להבין את מר גורלך ,וכך המשכנו
עד שעה מאוחרת לעסוק בחילופי השקפות ,בלילה
חזר האיש ובא אלי מעצמו ,יודע אתה רבי הרהרתי
בדבריך במשך היום והגעתי למסקנא ...שהינך
צודק ! בהמשך שיחתנו הביע חרטה גמורה על מה
שעשה ,חרטה על שהשתמד ,חרטה על שהתחתן
עם אשה נוצריה וחרטה על כל מה שפינק אותה
ואת ילדיו שהפנו לו עורף ובגדו בו בשעה כה קשה,
נענה ואמר לי עכשיו אני רואה בברור שלא נותר לי
מאומה מכל החיים העלובים האלה טעות הייתה
בידי ...ייבב האיש בקול חנוק ,תעיתי בדרך החיים,...
בלילה הרביעי רציתי שוב לשוחח עמו ,אבל אותו
''בנקאי'' כבר לא היה בין החיים ,הייתי מרוצה מאוד
אמר הרבי זצ''ל מהזכות שהתגלגלה לידי שלפחות
יום אחד קודם מיתתו הרהר בתשובה והתחרט על
מעשיו ורצה לשנות את אורח חיין אך היה מאוחר
מדי.

תודתנו נתונה לוועד המקומי שעוזר ותומך בפעילויות העמותה ואף בהוצאת עלון זה

פנינים מפרשת השבוע
פרשת תולדות

חידה:

למה נולד עשו אדמוני?
רבינו יעקב בעל הטורים כתב שעשו נולד אדום כי בהיותו ברחם אמו
חבל והכה ברחמה והיה מתגולל בדם.

לאיזה הר בארץ ישראל יש ארבעה
שמות בתורה ,ומה הם השמות ?
)פרשת דברים(

בין הפותרים נכונה יוגרל:

פיצצה מש
פחתית של פיצה האט  +לחם שום /
צב
א עות שוקולד  /בלינצ'ס גבינה.

חידה מחודש קודם :איזו אומה מתוך שבעים אומות
שמה כשם צמח מאכל?
התשובה:

''תירס''
)בראשית פרק י פס' ב(.

הזוכה בהגרלה :לידור שרעבי
תשובות ניתן לשלוח ב-

לפל054-3434642 :

חידון חנוכה
תושבי המושב ילדים נוער ומבוגרים
מוזמנים להשתתף בחידון מעניין ומרתק

וגרל:
י
ים
פ
המשתת
ין
ב
סוף שבוע במלון יוקרתי ועוד פרסים...
ים
ד
יל
ו
וער
נ
ל
אופניים גמבוי משוכלל ועוד פרסים
יקרי ערך...
החידון ייערך בסגנון שאלות אמריקאיות ויוקרן על
מסך ,השאלות מתוך החוברת "בהלכה ובאגדה"
יום ראשון כ"ה כסלו 2.12.18
בשעה  20:00בבית העם

להרשמה וקבלת חוברת
050-4185156 ,052-4676599
פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך...
עקבו אחר המודעות

מדוע אחז יעקב בעקב עשו?
בספר מושב זקנים מבעלי התוס' כתבו שהטעם שיעקב אחז דווקא
בעקב ולא באיבר אחר כי עשו נקרא חזיר שנאמר יכרסמנה חזיר
מיער וכו' ,ואין סימן טהרה בחזיר רק בעקב כי הוא מפריס פרסה
שוסע שסע ,לכן נגע יעקב בעקבו של עשו כי רצה לנגוע במקום
טהור ולא במקום טמא.
בזכות מי נולדו לאה ורחל?
בספר הישר כתוב שאשת לבן )שמה עדינה וי"א דינה( היתה עקרה.
אך כאשר יצחק אבינו אמר לבנו יעקב "וקח לך אשה משם מבנות
לבן" מיד נתעברה אשת לבן וילדה תאומות ,כי אמירת הצדיק היא
כגזירה ,ולכך הוצרך יעקב להתעכב בבית מדרשו של שם ועבר ולא
הלך מיד לביתו של לבן כאשר ציווהו אביו ,כי עדיין לא נולדו לאה
ורחל.
מהו מנין התיבות שדיברו יעקב רחל ולאה בתורה?
בספר אהבת תורה כתב דבר נפלא מאוד ,בכל התורה נזכר שם הוי"ה
יתברך שמו  1820פעמים .כמו כן יעקב רחל ולאה דברו בתורה סה"כ
 1820תיבות כמנין שמות הוי"ה בתורה ,וגם השבטים דיברו בתורה
בסה"כ  1820תיבות .דבר זה מעורר התפעלות שהאבות הקדושים
כיוונו דבריהם ע"פ שמות הוי"ה שבתורה ,והדבר פלא.

