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 למשל ולשנינה

 

ֵבִני קְׁ מוֹּ ַיֲעקֹּב, ַוַיעְׁ  .ֶזה ַפֲעַמִים ַויֹּאֶמר ֲהִכי ָקָרא שְׁ

 

 לבית דינו של הגאון ר' ניסים קרליץ שליט"א, הגיע דין תורה מעניין מאד.

שד"ר של אחד הכוללים המפורסמים בצפון, תבע משכנו סך של כמאה אלף 
. וכל כך למה? משום שאותו אדם גנב ממנו את מכתבי ההמלצה שנתנו ש"ח

 בידיו ראשי הכולל, והלך ואסף כסף מנדיבי העם, ושלשל הכל אל כיסו.

 בדיון הביא הגנב עורך דין ממולח, וכך טען עורך הדין:

מהי בעצם טענתך, כי נגנבו ממך מכתבי ההמלצה? מרשי מוכן להחזירם "
 ."לידיך

"כי אילו הלכת והצגת את עצמך בשמך  זעק המשולח,  -ן" "מדוע לא תבי
האמיתי, כי אז לא הייתי טוען מאומה, למרות שנגנבו ממני המכתבים. אלא 
שכעת הצגת את עצמך בשמי, ואני אינני יכול ללכת ולאסוף את הכספים 

 שגבית."

בפסק הדין שהצדיק את טענת התובע, ציין אחד הדיינים, כי לכאורה זו 
מו   ָקָרא ֲהִכיענת עשיו, שטען "היתה ט ב שְׁ ". אין הכונה על הוריו ַיֲעק 

הציג את  -שקראוהו בלידתו יעקב, אלא עשיו טוען וכי יעקב קרא את שמו 
ֵבִני עצמו כיעקב?! הרי הציג את עצמו כעשיו, וממילא  קְׁ  .ַפֲעַמִים ֶזה ַוַיעְׁ

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 חסד לשם חסד

ו ַדִים, ְיֵדי ֵעש ָּ ל ַיֲעקֹּב, ְוַהי ָּ ֹּל קוֹּ  ַהק 

יצחק שואל זאת בתמיהה, 
יתכן שהקול יהיה  הרי לא

יחד עם קולו של יעקב, ו
 הידים יהיו ידי עשיו.זאת 

ואכן אומר המדרש, כי 
בשעה שקולו של יעקב 
אבינו נשמע בבתי כנסיות 
ובבתי מדרשות, אין הידיים 
 ידי עשיו שולטות.

הדורות, וכך היה בכל 
בשעה שהתחזקו ישראל 

ובתפילה ניצלו מכל  בתורה
 .צרה

 

 

 

 

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
 עשיו, היה זהיר בכבוד אב, או לא?! 

 מצא צדדים לכאן ולכאן!
http://bishvil.co.il/ 
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