
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק" )כה, יט("                                                                                              
מעשים טובים". וזהו פשוטו של הפסוק: "ואלה תולדות יצחק בן  –חז"ל אמרו: "תולדותיהם של צדיקים                            

    מזה שהיה תמיד  –את יצחק"  מכאן נבעו מעשיו הטובים של יצחק, מתוך "אברהם הוליד –אברהם"                        .

 (הרה"ק מהר"ם מאמשינוב זי"ע)                                                          זוכר מי אביו, אברהם...                          .
 

 ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו... ויעתר לו ה' " )כה, כא("
 בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע". )רש"י("לו ולא לה, לפי שאינו דומה תפלת צדיק 

כדי שיוושע  –יצחק היה שפל בעיני עצמו וסבור שאינו כדאי שתפילתו תתקבל לפני ה', ולפיכך התפלל רק "לנכח אשתו" 
הרי יש מקום לחשוב שה' קיבל את תפילתו רק בזכות רבקה, ולפיכך ציין  –בזכותה. ומעתה כשאמרה התורה "ויעתר לו ה' " 

 )קדושת לוי(                    פילה התקבלה דווקא בזכותו, שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע...רש"י שהת
 

 ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו" )כז, א("
אברהם גירש את ישמעאל מביתו וטיהר את הבית מכל טומאה, וכך הייתה לו מנוחה לעת זקנותו ויכול היה להכניס את 

כלתו לביתו, אבל יצחק לא גירש את עשיו מביתו ולפיכך החלה לעת זקנותו תקופה אחרת בביתו, עד שכהו עיניו  רבקה
 למראה התנהגותו של עשיו עם נשיו, ויעקב נאלץ לברוח משם.

 חכמי המוסר( )אחד מגדולי                כי אם אינך מגרש את עשיו הרשע, בסופו של דבר יעקב הצדיק יאלץ לברוח מביתך...   
 

 ויבז"וימכור את בכורתו ליעקב...   
 (ד-)כה, לג את הבכרה" עשו              
 זצוק"ל: אליהו מישקובסקיסיפר הג"ר 

 עבור נישואי ביתו,  גדול  כסף  היה זקוק לסכוםאחד יהודי 
העסקית  ברכה, ברכו הרב ואמר לו: "לך לביתך וההצעהעיצה ולרבו לקבל  ובא

 ה' ". , כיון שבה תשרה ברכתהראשונה שתוצע לך, תקבל אותה
קבוצת סוחרים שישבו פגש שם  ,, ובדרך שהה במלוןשמח ומעודד לביתו יצאהיהודי 

ודנו בעסקיהם, אחד מהם חמד לו לצון ושאלו אם ברצונו לעשות עימו עסק, היהודי 
שזכר את דברי רבו, השיב בחיוב, והלה שאל: "האם תסכים לקנות את העולם הבא 

ללא היסוס, הם הוציאו נייר, ניסחו שטר שלי ברובל אחד" ? "כן" השיב היהודי 
 ..עולם הבא שלו.המכירה כדין והעמידו שני עדים, והיהודי קנה מהסוחר את 

 להפתעתו,, אולם בעיניואותו סוחר חזר לביתו, וסיפר לאשתו על המקרה המבדח 
הקונה, ויקנה חזרה את העולם הבא שלו מ כשהיא שמעה על כך, אמרה לו שישוב מיד

אותו לשב הוא בלית ברירה  ו...עולמה לחיות עם אדם שמכר את ה מוכנכי היא אינ
סירב בעקשנות,  הופתע שוב כשהלה זיר לו את 'הסחורה', אולםיהודי וביקשו שיח

 ' והוא לא מסכים לבטלו.עסק זה עסק'ואמר ש
והתחנן  ,הלך לרבו של הקונה בלית ברירההדבר לא הועיל, אך  ,הסוחר הרבה במחיר

, אך למידו צודקמע ואמר שתאת עולמו, הרב שלו  רידו שיחזניו שישפיע על תלמילפ
 ן לשכנעו שיבטל את המכירה, הסוחרעבור תשלום הגון לתלמידו, הוא מוכ ,עם זאת

תו, ואם ישלם לו את כל עלות ב אמר לו שתלמידו צריך לחתן את בהסכים, והר
 .הסתדרהתלמיד ימכור לו את עולמו חזרה, כך נעשה והכל  הוצאות הנישואין,

, היכן הצדק ? אתמול תלמידכם שילם לי וואז שאל הסוחר את הרב: "יאמר לי כבוד
 רובל אחד עבור העולם הבא שלי, וכעת העלתם את המחיר בעשרות מונים ?

והערכתו ברובל בעולם הבא  לפי ערכה, אתמול זילזלת ענה הרב: "מחיר סחורה נקבע
 בעשרות מונים"... כשנישואיך תלויים בו, עלה ערכומעט, אך כעת  היה שוויוולפיכך 

 הטלית 

 והנוי...   
 

הרה״ק האדמו"ר כל ימיו התנגד 

זי״ע  מבעלזרוקח אהרון 

שיכבסו את הטלית קטן שלו, היא 
הייתה ספוגה בזיעה, מוכתמת 

 ה.לכבס אסרבדמעות, אך הוא 
, שעלה לארץ הקודשיד כמאך 

 ת...ביקש שיכבסו את הטלי
התברר שמה שהתנגד עד עתה 

היה משום שחיבב  ,לכיבוס הטלית
שבאו בגלל  יםאת כתמיה הטהור

, ורצה להיטמן עימם עבודת ה'
נכון היה אך כל זה . לאחר מותו

בה נוהגים לקבור עם  -חו״ל ל
הטלית, אבל בארץ ישראל בה 

בגד נאה  ףדיענטמנים ללא הטלית, 
 ...למצוה...

15:59       17:15       17:42                                 
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16:03        17:14        17:34                 

16:17                 17:17                17:39 

 

 .ז"התשעג' כסלו , 172ן גליו ,בס"ד
 .ברכת הלבנה בליל ג' // דבר"  מפטירין "משא

 ע"ה הבחריבת חיה לע"נ 

הצלמים שבנו בה היונים, כשגברה יד החשמונאים, ונקבע ליום טוב במגילת  -הוצאו מהעזרה בבית המקדש ה'סימותאתא'  ג' כסלוביום 
 לחבר את חיבורו הגדול על התלמוד. עבורו קיבל על עצמו ',פני יהושע'הבעל של ההצלה נס אירע  ,ג"התסג' כסלו ביום  //תענית )פ"ט(. 

 תולדותפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 הגויים וניצחון ישראלגלות                          
 יימת מסת ,חיי שרה ,הפרשה הקודמת                                    

"על אברהם"...בן  ישמעאל    ב"תולדות                                   .

 פני כל אחיו נפל".                                    .
נו במילים: נפתחת פרשתי אחר כך מיד                                    

 "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".
)כה,  בעל הטוריםכותב  -הסמיכות הזו בין נפילת ישמעאל ליצחק 

באה לומר שכשיפול ישמעאל באחרית הימים אזי יצמח  -יח( 
 דוד שהוא מתולדות יצחק אבינו.משיח בן 

---- 

מאבק בין יצחק לאלימלך ואנשיו, הפלשתים המשך מתואר הב
שוב ם תועפר את כל בארות אברהם, ויצחק חופר אבסותמים 

 וכשנמצאים מים באחת מהן רבים עמו וקוראם באותם השמות,
עי גרר והוא קורא לה "עשק", ושוב הוא חופר באר ורבים עליה ור

וקוראה "שטנה", עד שחפר באר שלישית ולא רבו עימו וקראה 
 "כי הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ" )פרק כו(. -"רחבות" 

מבאר קשור לגלויות ולאחרית הימים, וכמו ש גם הענין הזה
ש"באר מים חיים" רומז  -( הכלי יקר, ומאריך בזה )שם כהרמב"ן 

ת המקדש שיבנו בני יצחק, והראשון נקרא "עשק" והשני לבי
נו והיו עימנו שהתעשקו הגויים עמ"שטנה", רמז לשני בתי המקדש 

וגלינו, אולם בית מקדש השלישי אותם  בשטנה עד שהחריבו
וה' ירחיב  ,דוןשיעשה בלי ריב ומ -הוא "רחובות" בעתיד, שיבנה 

וכל העמים יעבדו את ה' שכם אחד  ,גבולינו ונפרה ונרבה בארץ
 תחת שלטון ישראל, במהרה בימנו אמן.

כנגד  -עשק" " לויות,הבארות רומזים לגשכתב  בעל הטוריםגם 
 .יוןכנגד  -ש, ו"רחובות" ומלכות אחשורהמן בכנגד  -"שטנה"  בבל,

---- 

כליך  שא נא")כז ג(: אומר  ברכות יצחקהלפני  - בהמשךעוד ו
 מדרש רבהכדברי  מז לגלויותגם זה רוו ."וצא השדה תליך וקשתך

די ש"כליך" זה בבל ששם כלי המקדש, "תליך" זה מ - יג( ,)סה
 "השדה" זה אדום.ו שהיה ממדי, "קשתך" זה יון,שנתלה המן  ע"ש

: שהמקום הנוסף בו כתוב הלשון בעל הטוריםהוסיף על זה ו
 והדבר הוא רמז הלחם בעמלק" )שמות יז ט(, צאוצא", הוא "ו"

 יפלו ביד ישראל וה' ילחם בהם. ארבע הגלויותאותם כל ש
---- 

רובד הפנימי ת בופרשתינו נוגעכל עניני  ךדוגמאות, א מעטאלו 
לישמעאל ועשו  מלחמה בינוב - עתידו של עם ישראלשלהם ב

 לעתיד לבא. , ובניצחונוותיגלו, בתבמשך הדורו
לידת ארת ומתת ישמעאל, ואז שנכריע ארומז ה'  בפתח הפרשה

, )כה, כג( ולאם מלאם יאמץ"" - בבטן אמםם מאבק יעקב ועשו,
יהיה יעקב  -אולם "ורב יעבד צעיר" , (רש"י) קם זה נופל" ש"כשזה
יעקב ת כמבח מעשונטילת הברכות ומכירת הבכורה, ואז המלך. 

, אולם יעקב על עשו יצחק ממליך את בברכותיוכשבעצת רבקה, ו
  ו.מעלי ושיהיו זמנים שעשו יפרוק עול אומר מפורשות

הגורמת לגלות הראשונה שנאת עשו ליעקב, בפרשתינו מתחילה 
רות גלינו המשך הדוב .ארםגלות יעקב ל -יה שמגיעה בעקבות

 ,כעת אנו בשלב האחרוןעוד ועוד, אולם ממנו ומישמעאל וסבלנו 
 ן.יהם, אמעל לגאולה השלימה ולניצחון הסופי נזכה נויבימועוד 

שהיהודים  ,מת הצאר הרוסי ניקולאי ימ"שכש
סבלו רבות ממנו, היה צריך הג"ר מאיר שמחה 

 אימת המלכות.מפני  ,להספידו זצוק"ל מדווינסק
"טוב  :לפיכך לאורך כל ההספד הדגיש את הפסוק

 מללכת אל בית המשתה"... -ללכת אל בית האבל 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                 
                    

 )ב( עניני הכנה לשבת                             
 

 הם ההכנות שיש לעשות לשבת ?מ ?                                        
 

)סי' רס"ב ס"א(: שלחן ערוך כתב ה !                                    
 קן כל עניני הבית"."יסדר שלחנו ויציע המיטות ויתשבער"ש 
)ס"ק ב(: "המיטות שיושבין עליהן, משנה ברורה וכתב ה

 וטוב שתהיה מוצעת גם המיטה שישן עליה".
, ולא שלא יקדים הצעת המצעות בבוקר יום השישיונכון 

 שבת, אלא יציע המיטות מפלג המנחה ומעלה.יאחרו עד יום 
 

 אות כ'(. כה"חדף קכא ס"ג,  ויקרא אברהםק"א, ס ברכ"י)
 

ס"ק ג(: "טוב לפנות קורי עכביש )משנה ברורה עוד כתב ה
 לנקות את הבית לכבוד שבת". ,מהבית מבעוד יום

שיש להיזהר לפנות  ,)סי' ר"נ אות י'( כתב בזהכף החיים וב
את קורי העכביש קודם השעה החמישית, כי משעה זו והילך 

 נכנסת הארת שבת.

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - כפרק ק 
 

 לפי אחד התיאורים שהתהלכו בין
 יהודי פולין באותם ימים, עזב הצורר

הארכיבישוף דמבובסקי את ארמונו מתוך זחיחות הדעת, 
כשפניו לבית הדפוס בעיר קאמיניץ, בו ביקש להדפיס חיבור ענק 

 מנקודת הראות שלו. השתלשלות מאורעות שריפת התלמודעל 
הארכיבישוף התגבר על התנגדותם של כמה מרבי השלטון 
הפולני שהביעו חשש מפני הסתה מחודשת נגד היהודים שעלולה 
לצמוח מספר כזה, "רק לא יכלו למחות בידו בכח הזרוע, באשר 

 .יפה בענין הנוגע לדת, בארץ החשוכה ההיא"יד הכומרים תק
באמצע מסעו הרגיש הצורר חולשה, וביקש מהעגלון לשוב לעיר 
לארמונו, רופא שהובהל בדקו ביסודיות ושאלו אם שתה יין, 
הצורר השיב בשלילה והרופא ציוה שיגישו לו כוס יין, "וכאשר 
לקח ההגמון הכוס בידו והגיעו אל פיו לשתות, נשבר הכוס בידו 

רפה, או היה נדמה ונבקע עם השמעת קול חזק כקול קנה הש
כאילו מחצו חץ, או שד השליך את הבישוף הנ"ל, וזרקו כמה 

 אמות מכסאו אשר ישב עליו זרה הלאה, שם נפל שדוד".
שלושה ימים רצופים התגולל הצורר בייסורים, ולא יכל לפצות 
את פיו, ואז הוקל מצבו והוא יכל לנוע מעט ולמלמל כמה 

דברים מוזרים: "מה אתם  מילים, העומדים סביבו שמעוהו אומר
סבורים, החדר מלא נמלים ? לא נמלים הם, אלא אותיות 
 הספרים אשר ציותי לשרוף, הם העומדים לפני מלוא כל החדר" !
העוזרים השיבו שאינם רואים דבר, ותגובתם עוררה את זעמו 
והוא צעק בקול: "אני רואה אותם בבהירות ! אין לי מנוחה  

ם, שלמו להם מכספי את כל נזקיהם. הודימהם ! לכו פייסו את הי
 הפסיקו מיד את השריפות" ! .....

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

  

 ...אימו של הרב 
 

 ום חמישי האחרון, ר"ח כסלו, מלאובי
 האשה הצדקנית, עשרים שנה לפטירת

ע"ה, אמו של  בוקובזה)בת בחריה, לבית דמרי(  חיהמרת 

 ., שנפטרה בשנת התשנ"זזצוק"ל בוקובזהנתן  מורינו הרב

בביתה עוד ילדים מיוחדים  , אימצה מרת חיהילדיה 15מלבד 
ולאנשים  ,חסרי בית, וביתה הפך לבית שני לנדכאים, לנזקקים

סיוע קשי יום מכל הסביבה, הם קיבלו ממנה מזון וסעד גשמי, ו
  אשקלון. המוקירים את זכרה בעיררבים יום עד ה ותמיכה נפשית.

הרב היה מספר רבות על הצדקות ומעשי החסד של אמו, ואומר 
תו הפך למוטיב וומדמותה את עוצמת החסד, אשהוא שאב ממנה 

הקים לעילוי נשמתה את 'כולל  אףהמרכזי בחייו. אחרי פטירתה 
 ., הפועל עד היוםלאברכיםכולל יום  -חיה' 

 בקרב בני המשפחה, מספרים בחיוך על דאגתה של האם הגדולה
היא  למרות שהייתה בעלת חסד מופלאה בעצמה, - לבנה הרב

יתח' את השיטה שלה ש'פ – לבנה הרברבות עדיין הייתה דואגת 
לגמרי את עצמו ואת פקיר וי גזים'שלא 'י חוששתו ואת הנתינה,

 ...מבלי משים רכושו
בנה לא ידאג לעצמו, הייתה  ,בדאגתה וביודעה שאם לא היא

אף פעמים כמה ובצד מסכומי הכסף שהביא, שומרת לו האם 
, כי הוא היה זקוק לכסף, אך עבור דרשותיותשלום לגבות  דאגה

 ...כןאף לרגע לעשות לא חשב 
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