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 תשע"ז תולדות פרשתלאספקלריא 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר
  וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 זו בלשון רבים? מדוע נכתבה תיבה - "אשרי"

 הרבה שבחים –אשרי בלשון רבים 

  כי משבחים אדם רק אם ימצאו בו הרבה דברים שראוי לשבח אותו עליהם

 . רד"ק; מאירי 1ולא על דבר אחד

 בעולם הזה ובעולם הבא –אשרי בלשון רבים 

 "באה בלשון רבים, לומר שיש שני סוגי אושר, בעולם  2תמיד המלה "אשרי

. ועיים שם שגם 3, להוציא מלב הכופרים בזה. ר' שאול מורטירההזה ובעולם הבא

 , לומר שיש שני סוגי חיים כנ"ל.מסיבה זו המלה "חיים" באה תמיד בלשון רבים

                                                
ומצאנו עוד בדברי המפרשים שמה שפתח בסור מרע )"לא הלך" וכדומה( וסיים בעשה טוב )"בתורת ה' חפצו"  1

 וכדומה(, זה בגלל שלא נאמר על האדם "אשרי" אלא אם כן יש לו שלמות גם בסור מרע וגם בעשה טוב.

; ובכמה מקומות ר ר"א וינברג מסלונים, שביעי של פסח, ד"ה ויוצא, האדמו"והשוה לנזכר בספרים )'ברכת אברהם'

ראזענבוים, אב"ד קליינווארדיין, קבלת שבת, א'תטו; ובכמה -הרמז עצמו גם ב'לחם רב', רמ"ח סג"ל ליטש שם;

הטוב 'ע' )תהלים צז,י(, לאהוב את ר'נאו ש'י י'והבי א(: אשר"י ראשי תיבות 'ספרים; 'חזה ציון' לגבי תהלים צז,י

ולשנוא את הרע. ובאוצר החיים )רב"פ רבינוביץ, תהלים א, נדפס בתוך 'זרע ברוך'( מסיים: ואז נקרא 'איש', לכן 

 נאמר 'אשרי האיש'.

 וכן כמה מפרשים מבארים שנאמר "אשרי" רק על המושלמים "במחשבה בדיבור ובמעשה", הנכללים בפסוקים כאן.

ש"אשרי" הנאמר כאן הוא לא על כל פרט לחוד אלא על המקיים את ומשמע מדברים אלו ומכלל דברי המפרשים 

כל הפרטים הנזכרים במזמור זה, אולם ב"תהלה ותפארת" נוקט שנאמר "אשרי" על האדם גם אם יש בו רק אחד 

מהדברים הנמנים כאן, שלא הלך בעצת רשעים, או שבדרך חטאים לא עמד וכן הלאה. משוה לספק הגמרא 

כי  לא הלך בעצת רשעיםש שמבסס מסקנתו מכך שעל כל אחד מהם לחוד מצאנו לשון אשרי: במכות כד,א, ועי"

כי נאמר )קיט,א( "אשרי תמימי דרך" שזה ההפך מחטאים, ובדרך חטאים לא עמד מלת אשרי כאן סמוכה לזה, 

 שנאמר )תהלים פד,ה( "אשרי יושבי ביתך". ובמושב לצים לא ישב
ר' אלכסנדרי "מאן בעי חיי מאן בעי חיי" ופירשו רבים שכפל את לשונו כדי לרמוז  יא"ק: וראה ע"ז יט,א שהכריז 2

על חיים בעולם הזה ובעולם הבא, ושם כתוב שהוציא ספר תהלים עי"ש, ואולי לכן בפתיחת ספר התהלים נרמז על 

בשנותו, עמ' צא(, "אושר )קיום( בזה ובבא" כדברי פירושי סידור התפילה לרוקח )ר"א מגרמייזא, חלק א, לדוד 

שבספר זה טמונה הדרך כיצד לזכות לכך, או כפי שפירשתי באופן נוסף על פי דברי חז"ל )מדרש שוח"ט ועוד( 

 שאמר דוד שעל ידי ספר תהלים כאילו הוא קיים בשני עולמים ובמק"א הארכתי ברמזים.
זה נזכר בשמו בפירוש רמ"י מחבר ספר "גבעת שאול", הרב הראשי לעדת הספרדים באמשטרדם. פירושו  3

 דמירקאדו )רמ"י דמירקאדו היה תלמידו. פירוש רמ"י דמירקאדו נדפס גם בסידור השל"ה "שער השמים"(.
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 (מזמור זהבש)הטעמים שמכאן ואילך מבארים בעיקר את 'אשרי' 

 משולש השלמויות, לא הלך לא עמד ולא ישב –אשרי בלשון רבים 

 4כוללת את שלושת מיני השלמות, בשלושת מצבי האדם כי כאן מלת אשרי :

 לא הלך, לא עמד, לא ישב. ר"א בן רמוך

 כי בעולם הבא יש שובע שמחות בלי סוף –אשרי בלשון רבים 

  כי מדבר כאן על העולם הבא ושם יש שובע שמחות בלי סוף. פירוש רמ"י

 דמירקאדו )נדפס גם בסידור השל"ה "שער השמים"(

 שכל מיני האושר מקיפים אותו מכל צדדיו –ון רבים אשרי בלש

  אשרי מתפרש "אושר". ונאמר בלשון רבים כלומר: שכל מיני האושר מקיפים

. 6יהיה צערו בטל ומבוטל לעומת האושר 5אותו מכל צדדיו, שגם אם יזדמן לו צער

 ( 7מכתב מאליהו )רא"א דסלר

 okmail.co.il@9696לתגובות: 

                                                
 ,הדרך תמיד ואבן יחיא: לכל אדם יש ארבעה "נפשות" האלקית המשכלת המרגשת והצומחת, עי"ש, וז 4

 א בכל אחת מארבע נפשותיו.הו שסר מרע ועשה טובאצל יהודי  ההצלחה-שה"אושר" 
 שבאופן רגיל אם יש לאדם צער כלשהו, אפילו קטן, שוב אינו "מאושר". 5
ואושר ברמה כזו יש רק לאותו אדם שמכונה "האיש" )בעל המעלה(, מי שהוא מושלם כל כך עד ש"לא הלך וגו'"  6

תמיד טוב לו. ועי"ש גם על  שהוא מתרחק מאוד מכל מגע שהוא עם הלצים ודומיהם )עי"ש(, שאדם מושלם כזה

 המשך המזמור.
 והלאה. 18מכתב מאליהו, חלק א, "שיעור על תהלים א", עמ'  7
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 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר

 ?עשו את יצחק אהב מדוע

ת ִיְצָחק ַויֱֶּאַהב  (כח, כה' )וגו ְבִפיו ַצִיד ִכי ֵעָשו אֶּ

, עשו את לברך יצחק שרצה בהא, רבים בה שהתחבטו העולם קושיית הידוע

 את שאהב נתרץ אם ואף, להיפוך מהיפוך גמורה טעות לו תהיה כזה שאיש היתכן

 שהיא לכל מפורסם שהיה יעקב צדקת ממנו נעלמה למה מ"מ", בפיו ציד כי" עשו

, שניהם את לברך לו היה יעקב צדקת ממנו נעלמה לא ואם, אוהלים יושב תם איש

 (. ו"תרע שנת משמואל השם לשון. )הבנים בין בן לשנות ולא

ך, 'הק החיים האור רבינו גם, בזה נאמרו וציםותיר מהלכים הרבה  בדרך ָדרַּ

 נקודה בעוד וכן, ד"בס שלפנינו במאמר ונתמקד נתעמק זה ועל, משלו נפלאה

 .אהבה השפעת י"ע בתשובה אדם ולהחזיר לקרב – מדבריו הנלמדת חשובה

, הגדול בנו עשו את ויקרא' וגו יצחק זקן כי ויהי בפסוק( א, כז) כותב רבינו

 שבאמצעות חשב כי, הרשע עשו את לברך חפץ שהיה יצחק וטעם: "ק"וזלה

ַשע בניהם בעשות יכאבו הצדיקים כי .דרכיו וייטיב הטוב למדת יתהפך הברכות , רֶּ

 כי (פ"פ ר"ב) ל"ז שאמרו ותמצא, מועיל שהיה ואפשר, להטיב עמו משתדל והיה

 לו שאפשר הרי, למוטב מחזירתו שהיתה שאפשר מעשו דינה שמנע יעקב נענש

 . ל"עכ" למוטב לחזור

, שדה ואיש רשע הוא בנו היטב שעשו ידע אבינו שיעקב, רבינו מדברי ללמוד ויש

 י"שאולי ע, לברכו רצה הכי ואפילו, אוהלים ויושב צדיק איש הוא ומאידך יעקב

 שלומדים כמו ודלא .למוטב ולהחזירנו עליו יוכל לקרבו טובה רוב השפעת

, עשו של בפיו: י"וכפרש" בפיו ציד כי" עשו מעשי את ידע לא שיצחק בפשיטות

 . בדבריו ומרמהו אותו צד שהיה
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 אבינו שיצחק, רבינו של בדרכו כ"ג הלך מסוכטשוב משמואל שם ק"בספה והנה

 בבחינה זאת ומבאר, המעטה בלשון - צדיק' 'איש אינו שעשו שפיר ידע ה"ע

 וכל תרדיון בן ח"ור מאיר רבי מאוד גבוהות נשמות בעשו שהיו דידוע פ"ע .עמוקה

 פ"עה אונקלוס וכתרגום, הקדמוני הנחש' בבחי שהיה אלא, מעשו שבאו הצדק גרי

 המכסה מאוד עבה קליפה כמין והוא", נחשירכן גבר" -" ציד יודע איש( "כז, כה)

 עשו כן, בקליפה הנטמן הפרי טובת ניכרת ואין תארה משחור שחשך עד הפרי על

 שהיה אבינו יצחק אך .היו כלא והיו בו הטמונות הנשמות מן מאומה בו ניכר לא

 רואה והיה, ממנו יחשיך לא חושך גם תמימה עולה שהיה הזיכוך בתכלית מזוכך

 הקליפה ועובי, ברע מראות עיניים טהור והיה הטמונות הנשמות של האורות את

 קדושותה הנשמות לפניו מאירות היו ומתוכה, וקלוש דק כקרום בעיניו היה העבה

 שיקשר י"ע תיקון לו שיהיה חשב, לצדיק עשו את החזיק שלא פ"אע ולכך. ל"הנ

 שבאמצעות מאוד עליונות בברכות לברכו יצחק רצה כן ועל, לקדושה אותו

 בקדושה יתקשר, ממעל בשמים ורומזות מתחת בארץ שהן האלה הטובות המתנות

 ויעוררו יכשכשו והן, עורוני מינו את מין ימצא כי הגבוהות הנשמות בו ויתעוררו

 שום בלי תם לאיש ידע אבינו יעקב את אבל, שלימה לתשובה שיביאוהו עד בקרבו

(. ו"תרע שנת, שם) באריכות ש"יעו ברכות, י"ע להתעוררות נצרך ואיננו, פסולת

 .ק"ודו, רבינו דברי עם אחד עולים בקנה ודבריו

 להחזיר בתשובה על ידי שפע אהבה

 ולהשיבו לאדם להוכיח שיכולים, רבינו מדברי למדים מצאנונ חשובה נקודה עוד

 הברכות שבאמצעות: "הזהב וכלשונו. אהבה השפעת י"ע למוטב הרעה מדרכו

 ".דרכיו וייטיב הטוב למדת יתהפך

', אפו לעד החזיק לא' מדת לפרש( א"פ) דבורה תומר ק"בספה, מצינו זו ונקודה

 להוכיח רשאי שהוא אפילו, חבריו עם בה להתנהג לאדם ראויה מדה וזו: "ק"וזלה

 אלא... תוכחתו ירבה זה מפני לא מתייסרים והם בניו את או חברו את ביסורים

 .ל"עכ" זה בדרך יואיל אולי, באהבה לקרבם מצוה
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 וסיפורים עובדות והרבה', הק ט"הבעש תלמידי אצל היתה מפורסמת זו דרך

 .זה בענין ומאלפת נפלאה עובדאב ונסיים, יכלו לא והם הגליון יכלה, בזה מסופר

 מקארלין שלמה רבי ק"הרה של פטירתו שקודם (חסידים הובא סיפורי) מסופר

 גם. זצ"ל מנשכיז מרדכי רבי ק"להרה אחריו ילכו שתלמידיו ציוה ד"הי ל"זצ

 לאחר ל"זצ מסטרעליסק" השרף" הנקרא אורי רבי ק"הרה המובהק תלמידו

 הצדיק קיבל שם אשר להחדר כשבא. שכיזלנ והלך רגליו כיתת, רבו פטירת

 האורחים בין ראה, ברכתו לקבל הבאים כל את ובירך האורחים פני את מנשכיז

 הרבי. ברכתו ולקבל מסחר איזה בדבר מנשכיז הרבי עם להתייעץ שבא, אחד גביר

 ויהי. בחביבות אדם כל את לקבל בקודש כדרכו, יפות פנים בסבר אותו קיבל

, וחמורה גסה עבירה אותו בו ראה, הגביר בפני מסטרעליסק ק"הרה הביט כאשר

?!... כזה אדם מנשכיז הרבי מקרב מדוע: לבו בער בקרבו. מועט זמן לפני אך שעשה

 בו שהכיר, הזה הגביר על בוער הסטריליסקער של רוחו כי, מנשכיז הרבי הרגיש

 פה רוצה אתה מה; מזה מהר נא לך -: להסטריליסקער ואמר, עבירה אותות

 הדרך מעמל ויגע עייף, נפש-בפחי משם מסטרעליסק הצדיק בחדרי... הלך

 .שבעיר המדרש בית אל ובא, מצאתהו אשר והתלאה

, מסטרעליסק האורח את לחפש הרבי מיהר, דנשכיז הרבי מאת הגביר כשהלך

 אשר את ידעתי, אחי, אני גם -: לו ואמר, הרבי אליו ניגש. ד"בביהמ אותו ומצא

 תלמד למען? לכאן מקרלין ל"זצ הקדוש רבך שלחך למה אתה היודע אולם. ידעת

 כשרואה שאפילו עד כך-כל בלבו תקועה ישראל אהבת אין אשר האיש כי, לדעת

 לחצי הגיע לא ההוא, האיש – אותו אוהב יהיה, גדולה עבירה שעבר בישראל

, שלימה תשובה ספק בלי יעשה, אותו תקרב אם שכן, ת"השי בעבודת העבודה

 דברים בשמעו מסטרעליסק הצדיק החריש .תשובה בעלי, גמור מצדיק גדול יהיהו

 .רבים ימים עמו לשבת והואיל, ומדריגתו מנשכיז הרבי גדולת והבין, אלה

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת  .בברכת 'שבתא טבא'

  moL448@gmail.comרש"י' 
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הבינני / הרב נתן ר. מח"ס עיון סוגיות עמ"ס 

 עירובין

 אשריכם וטוב לכם

"איי.. יי.. יי.. יי.. יי.. ייי כמה טוב לכם אברכי הכוילל" כך נשמעה גניחתו ואנחתו 

של ר' אברהם. "אתם לא יודעים מה יש לכם!" הוסיף. ר' אברהם הינו סוחר 

רמה. וההצלחה... אכן מאירה לו ממולח, שעסקיו המסועפים מתנהלים להם ביד 

 פנים. 

באותו יום קיצי חם ויבש הופיע ר' אברהם בהיכל הכולל, והתיישב מול פתחי 

המזגן כשכולו מתנשם ומתנשף בקולניות. תיכף נגשתי אליו לברר בעדינות  ''מי 

אילפך בינה פתע פתאום?'', זה עידן ועידנים, שאין חברי הכולל זוכים לשמץ של 

ייחסות ראויה מצדו, השקפתו אל אברכי הכולל כאל אוכלי חינם הערכה והת

בבית התבשיל האזורי. שהוא.. הוא זה שתומכם, ואי לאו איהו מי יודע מהיכן ירק 

זה חי?! והרי הם חבים לו את כל  קיומם. והפלא עצום! איזה פתק קא נחית מן 

 שמיא, שגילה לו סוד כמוס וחתום זה?! 

את אשר על  ליבו, זה המס הכנסה שפשט על משרדו,  בתוך כדי שיחה פלט הוא

וזימן אותו לחקירה... ואינו מעז לעלות על סף מחשבתו מה עומד להתרחש ביום 

המיועד.  מיד נתישבה דעתי, אכן, כשעומדת בפניך הברירה: א. להיות במעצר 

במשרדי מס הכנסה על עבירות העלמה כאלו ואחרות. ב. להיות אברך כוילל, אכן, 

 ש מקום לומר שאברך כוילל עדיף.י

אין הוא מבין ולא קולט שאברכי הכולל גם בפיתם שבמלח ומימם שבמשורה 

 שלו... מצליחיםאשריהם וטוב להם פי כמה מאשר ימיו ה

 

 



 

 

 

 

 יבעמ' 

 

 

 להכיר במעמד...

 במה דברים אמורים... 

בהפטרה שבוע שעבר אומר הנביא על אדוניה בן חגית בנו של דוד המלך, "ולא 

ד מימיו לאמר מדוע ככה עשית" משמע מהדברים שכביכול אדוניה לא עצבו דו

ספג חינוך בביתו של אביו דוד, וכי לכאורה נראה שניתן לו לאדוניה לפרוק את 

 יצריו ולעשות ככל העולה על רוחו ואין פוצה פה ומצפף. היתכן?!

ה אלא, מבאר,  השם משמואל, שאין הנביא עוסק   באיכות החינוך שקיבל אדוני

מאביו, אלא... אלא  באדוניה ב ע צ מ ו..  היינו אדוניה לא ייסר את עצמו בליבו 

לאמר: הרי אני בן של דוד המלך, בן מלך אני, ולא איזה פרחח עלוב ועזוב ברחובה 

של עיר, וא"כ אין התנהגותי ראויה! ''ולא עצבו בלבו פנימה הרי בן של דוד המלך 

והטעם שמבאר הנביא מדוע אין ראוי הוא  וא"כ מדוע ככה עשית"! וזה הנימוק

אדוניה למלוך במקום דוד אביו, מהו אותו חטא ופגם שנמצא בו, שהפסיד בכך את 

המלוכה. זה..   שלא התבונן והשכיל להישיר מבט ולהעריך נכונה את גודל יקרת 

 אם הוא לא מכיר בכך שהוא בן מלך 'הוא הנותן' שאינו מלך! מעלתו ומעמדו, 

דולתם וחשיבותם של האברכים עמילי התורה, מבחר המין האנושי מה רבה ג

הקיים על אדמות!! יש לזכור שרק אם נוקיר את עצמינו ונדע נכונה את חשיבותינו, 

 כך.. ורק כך נזכה באמת לכל אותם מעלות "מגדלתו מרממתו...". 
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

 'לב בנים על אבותיו'

ה ּתֹוְלֹדת ִיְצחָ  ן ַאְבָרָהםְוֵאלֶּ ת ִיְצָחק ,ק בֶּ  )כה, יט( ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ

ועמדו מפרשי המקרא על דבר כפילות הכתוב, שבו הוזכרו ב' פעמים אברהם 

ויצחק. ובמדרש רבה הובא דרשת חז"ל ממקרא זה, על מש"נ במשלי "עטרת זקנים 

 האבות עטרה לבנים והבנים עטרה לאבות. -בני בנים", 

באה ללמדנו, שכל דרגתו של יצחק אבינו ע"ה, בא מכח והיינו שהתוה"ק 

שתולדות חייו היו באופן שאין לו מדיליה כלום, אלא הרי הוא כהמשך של אביו. 

 מעשי אבות סימן לבנים. -וכמאמר הכתוב: 'שאל אביך ויגדך זקנך ויאמרו לך', 

זהו חפץ ורצון הבורא ית"ש, שהחינוך והעמדת הדורות יהיו באופן של 

יות, ולא כ"א בפנ"ע. ולצורך כך יש לכל אב סייעתא דשמיא מיוחדת המשכ

המלווהו ומנחה אותו בשנים בהם מוטל עליו מצות חינוך בניו ובנותיו לה' 

 ולתורתו, "למען אשר יצווה את ביתו אחריו ושמרו דרך ה'".

ובחתם סופר מבאר את התמיהה מדוע אכן אין מצוות חינוך כלולה בתוך מנין 

ורק רבנן ראו צורך לתקן את מצוות החינוך. שאכן מצד התורה הרי לא המצוות, 

שייך לומר ע"ז דין מצווה וחיוב ככל המצוות, אלא הוא הווי חיים שלם שהנער 

יונק בבית הוריו, וזה מה שמעצב לו את דמותו וקומתו הרוחנית. ואי"ז תלוי באיזה 

ן רצונו של מקום, מעשה כלשהו מוגדר אלא רק באויר ורוח הבית, באם עושי

והרוח הנושבת בחלל הבית היא רצון ושאיפה לעשות נחת רוח לבורא העולם, אזי 

 זה מה שנספג בנשמת הילד, עד כדי שרצונותיו ותשוקותיו הינם רוחניים.

ורק לאחר שהגיעו דורות שהיה רפיון והזנחה בכל ענין חינוך הילדים, ראו חז"ל 

 יה ודיניה כמבוארים בספרי ההלכה. צורך לתקן מצות החינוך, על כל פרט
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וזה מה שנאמר 'חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו', המצע הרוחני 

שעליו עומדים כל שאיפותיו והשגותיו בעבודת ה', עומדים על ימי נעוריו בהיותו 

רך בשנים, האמונה שהחדירו בתוככי נשמתו פנימה, והחוויות הרוחניות שעברו 

אשר עומדים לו כל ימי חייו, והם נוסכים כוחות לעמול ולהתגבר על עליו, הם 

הקשיים ולדלג ולקפץ עליהם מתוך מטרה ושאיפה ברורה להגיע אל תכלית 

 החיים.

ולכך מוטלת על ההורים הזוכים להקים דור המשך, להעניק אל תוככי ילדיהם 

הה לשעות רצון ואהבה לכל דבר שבקדושה, מתיקות בלימוד התורה, צפיה וכמי

 ורגעי התרוממות והתעלות כביום השבת ומועדי ישראל.

הגישה החיובית והאמיתית שמנחילים לילדים הרכים היא זו שעומדת שנים 

רבות, ואף גורמת שהאדם עצמו ישמור במשך כל ימי חייו על אותם העניינים 

שספג בימי עלומיו מכל משמר, ומשקיע בכך ענין רב. והכל מפני שטבוע להם 

נשמתם הטהורה בפשטות ללא כל גינונים שונים, החשיבות והערך של הענין ב

שבו העבירו הוריו באווירה וההשראה ששררה בביתו. וזאת בא הכתוב לומר כי 

יצחק אבינו ע"ה בא לכל מדרגותיו משום שכל 'תולדות חייו' היו תחת זה 

 ש'אברהם הוליד את יצחק'. 
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גנוט,  וךבר שמואל הרה"ג ר'/  שמואל ויאמר

 מח"ס 'ויאמר שמואל' 'שלהי דקיטא' ושא"ס

"שלוחי מצוה אינם ניזוקים" במצות כיבוד אב והבאת הכלב 

 ליצחק

ר ַמְטַעִםים ִלי ַוֲעֵשה ְכךָ  ַבֲעבור ְוֹאֵכָלה ִלי ְוָהִביָאה ָאַהְבִּתי ַכֲאשֶּ ם ַנְפִשי ְּתָברֶּ רֶּ  ְבטֶּ

 ָאמות )כז, ד(

איגרי, ובקובץ תבונות תולדות התשע"ד במאמרו  יש שהעירו )ראה בס' מרפסן

של ידידי הרה"ג ר' גמליאל הכהן רבינוביץ'( על ציוויו של יצחק אבינו לעשו, שהרי 

שלוחי מצוה אינם ניזוקים וא"כ כיצד הפסיד עשו את הברכות, מאחר שהלך 

 לקיים מצות כיבוד אב להביא לו מטעמים. 

זק', כי הרי עשו לא ניזוק, אלא רק לא ויש להטעים השאלה, שהגם דל"ש בזה 'נ

הרויח את הברכות, אכתי סו"ס "שומר מצוה לא ידע רע" ולא מובן מדוע 

 התאמצותו לקיום רצון אביו בהבאת המטעמים, גרמה שיעקב בא תחתיו.

והנה בפשטות הדבר יבואר עפמש"כ התרגום יונתן, שבסוף דבר הביא עשו כלב 

 דברים של דלאמיתן לכבד את אביו. וביותר לאביו, וא"כ התגלה שכלל לא רצה

 ואכל לאביך והבאת" אמר דיצחק משום הברכות כלל את לקבל ראוי היה לא עשו

 בהבאת תלויים היו הברכות דקבלת ומשמע" מותו לפני יברכך אשר בעבור

לברכות, וא"כ הוא עצמו אשם  כלל ראוי היה לא כלב הביא עשו ואם המטעמים

 . ה לברכותהיה בכך שלא זכאי הי

ואולם נראה בזה יותר, דהנה הרמב"ן, וכן מהר"י ערמאה בס' העקידה ביאר 

בארוכה, שכדי לברך אדם צריכים להיות מקושרים אליו בקשר נפשי, ויצחק לא 

היה קשור בקשר נפשי לעשו ולכן ביקשו שיביא לו מטעמים, כדי שעי"כ יתחייב 

כות יתקיימו. נמצא שכשיצחק בהכרת טובה ויתקשר אליו וכך יוכל לברכו והבר
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ביקש מעשו שיביא לו מטעמים, לא היה בכך תועלת אישית ליצחק, שהיה עשיר 

מופלג ובעדרו היו גדיים רבים ולא הוצרך לצייד של עשו. אלא סבר שאינו יכול 

לברך את עשו ללא שעשו יטרח בעבורו. וא"כ לא היה בכך מצות כיבוד אב, אלא 

כה. )ודומה הדבר לבן שמבקש שאביו יחתום לו על רק הכשר הכרחי לקבלת הבר

מסמך, והאב מבקש שיביא לו עט כדי לחתום, שאין בהבאת העט משום כיבוד אב, 

 אלא רק מילוי רצון הבן עצמו(. 

 צבאים צד עשו היה היום אותו כל לוי בן יהושע ר"א: "ז"ס פרשה ר"והנה בב

 משלי) למה כך וכל, ומפריחן בא ומלאך ומסכסכן ועופות ומתירן בא ומלאך וכפתן

 הברכות את ויטול עולם של יקרו שהוא יעקב שיבא כדי, חרוץ יקר אדם והון( יב

 . ל"עכ", לו חרוצות העולם שמעיקר

 הוא ברוך הקדוש שלח לצוד עשו שיצא כיון: "כתב( א"י פרשה) בתנחומא אמנם

 נאמר עשו ועל, הברכות את ויטול יעקב שיבא עד לצוד הניחו ולא שטן עליו

 צבי וצד רץ עשו היה כיצד, ימינו על יעמוד ושטן רשע עליו הפקד( קט תהלים)

 בא עשו והיה ומבריחן מתירן והשטן ומניחו וקושרו אחר ותופס ורץ ומניחו וקושרו

 השטן מדוע להבין ויש. ל"עכ", פעמים' ג או' ב עשה וכך, מהן אחד מוצא היה ולא

 .עשו לצד ולעמוד ללישרא להזיק תפקידו והרי כן עשה

יב: "שכתב שם יהונתן התרגום ד"עפ ונראה כֵּ יְמָרא ְועִּ ְייָ  מֵּ נֵּיה דַּ יָדא מִּ ְכָיא צֵּ  דַּ

ח ְשכַּ ְלָבא ְואַּ יה ָחָדא כַּ ְטלֵּ ד ְוקַּ ף ְוָעבַּ נֵּיה הוא אַּ ין מִּ ילִּ ְבשִּ י תַּ ְייתֵּ ר ְלָאבֹוי ְואַּ  ְלָאבֹוי וֲַּאמַּ

ָבא ְיקום יָדא ְויֵּיכול אַּ צֵּ ְברֵּ  מִּ יל יהדִּ י ְבדִּ נִּ ינַּ ְתָבְרכִּ ְפָשךְ  ְדיִּ  .ל"עכ", נַּ

 למצוא יוכל לא שעשו השטן שרצה ל"י ז"ולפי, לאכילה כלב לאביו שהביא נמצא

 הצבאים הברחת פעולת כ"א, טמאות בחיות אביו את להאכיל ויאלץ כשרה בהמה

 . אתרא הסטרא מכח היתה

 ל"חז ואמרו", ישמור דיוחסי רגלי" תורה אמרה דהנה להאיר יש בזאת ובעומדינו

 ניצל דיצחק ונראה. לצדיקים תקלה מביא ה"הקב דאין דוכתין ובעוד( א, ז) בחולין



 

 

 

 

 יזעמ' 

 

 

 הקריב אחד היה דפסח" הצאן אל נא לך" פ"עה כתב י"רש דהא, הכלב מאכילת

 לו ויגש" כדכתיב יעקב מגדיי שאכל שאחר ונמצא. מטעמים עשה' והא לפסח

 אין שהרי מכן לאחר מאומה לאכול היה יכול לא", וישת יין לו ויבא ויאכל

 . עשו של כלבו מאכילת ז"עי שניצול נמצא אפיקומן הפסח אחר מפטירין

 בדבר לשטנו עומד שהשטן לרמוז כלב דוקא הביא דעשו בזה אוסיף ולפרפרת

 לעיר בא המות כשמלאך בוכים דכלבים אמרינן( ב, ס) ק"בב דהא ל"וכנ הזה

 .המוות מלאך הוא דהשטן ואמרינן
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 רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה / יוסף ויצבור

 שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד מלכים

 הוא המגיע ע"י הויתור -השלום האמיתי 

 )כו, יט(ַוַיְחְפרו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַבָמַחל ַוִיְמְצאו ָשם ְבֵאר ַמִים ַחִיים 

בחולם יצפה לשלום שנא' ויחפרו עבדי : "הרואה באר :(נו)איתא בגמ' בברכות 

 יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים".

והקשה ע"ז הגר"ב עפשטיין בספרו תוספת ברכה ברא' עמ' ר"ט: "ולפלא הוא, 

שהרי בסמיכות לפסוק זה כתיב בפסוק הבא ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמר 

א לברכות כפי הנראה לנו המים, א"כ הלא מביא ראיה לסתור. ומהרש"א בח"

הרגיש בזה וכתב וז"ל": ולא נתקיים הבאר בידו של יצחק עד שעשה שלום עם 

 אבימלך עכ"ל, ודחוק הדבר.

אבל נראה כי בא בגמ' פסוק זה תחת הפסוק הבא כ"ב ויחפור באר אחרת ולא 

 רבו עליה" עכ"ל התוספת ברכה.

"מ המביאים נוסחאות ולא ידעתי מהיכא חיליה לשינוי הגירסא, כי בדקתי בכ

 קודמות ולא מצאתי מי שישנה הגירסא בגמ', וחומר כקושיא גרם.

* 

אכן נראה, שבאה הגמ' בזה ללמדינו יסוד גדול במהלך חיינו, שהנה לנו נראה 

שכאשר יש מריבה אז יש חוסר שלום, וכאשר אין מריבה רק אז הגיע השלום, אבל 

בצר בעמדתו ואינו מוותר כלום לזה כידוע כאשר יש ויכוח בין שנים, כל אחד מת

שכנגדו, וויכוח זה הוא גורם את חוסר השלום, ורק כאשר אחד מהם מוותר, ע"י 

הויתור שלו מגיע השלום. שהרי אם כל אחד יסתכל על עצמו רק ש"הוא", יהא 



 

 

 

 

 יטעמ' 

 

 

מרוצה, גם אם יגיעו לבסוף לאיזה הסכם, סו"ס שלום אמיתי אין כאן, שהרי לא 

מצא דאדרבה החיסרון שלא לקבל כל מה שהוא חושב, זה מביא היה כאן ויתור, ונ

 את השלום האמיתי.

 וכעי"ז מצינו ג"כ בנושא הפשרה, דמובא רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ב: 

"וכל בית דין שעושין פשרה תמיד הרי זה משובח ועליו נאמר משפט שלום שפטו 

ע, וכן בדוד הוא אומר בשעריכם אי זהו משפט שיש עמו שלום הוי אומר זה ביצו

ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו איזהו משפט שיש עמו צדקה הוי אומר זהו 

ביצוע והיא הפשרה" עכ"ל. ותמיד קשיא לי, כיצד ממליצים חז"ל כ"כ לעשות 

 פשרה, ומדוע לא מדרבנים לברר את הדין לאמתו ושיהא הדין דין אמת.

ים הוא לעשות שלום בעולם בין איש אלא הביאור הוא, שתמיד רצונם של הדיינ

לרעהו, והנה אם תמיד אם יפסקו את הדין דין אמת ונחרץ, פלוני זכאי ופלוני 

חייב, יהא תמיד תרעומת בלבו של אחד מהם על הדין שיצא הוא בו נפסד, ונמצא 

שדין אמת יש כאן אך "שלום" אמיתי אין כאן, ולכן למדונו חז"ל שעדיף לוותר 

 ו שלא עפ"י הדין, העיקר שיהא שלום פנימי ואמיתי ביניהם.קצת בממון אפיל

ועיין בלשון הגליון מהרש"א להגרש"א איגר חו"מ סי' י"ב: "ענין שורת הדין עפ"י 

הידוע במחקר ששני קוים ישרים שעומדים במרחק שוה, כשיאריכו עד אין קץ 

ביניהם קו  לעולם לא יפגשו זה בזה, ויקרא פאראלעל מקבילים, ואולם אם ישום

בעקום, ע"כ יפגוש בקו השני ושני קוים ארוכים אלה נקראים שורות, ושורת הדין 

היינו העונש שהוא ישר ומכוון נגד העוון והשילום נגד החייב, והביצוע הוא הקו 

הנתון ביניהם שע"כ כורת ביניהם, ונשאר החיוב לא בשלימות וכן השילום לא 

 בשלימות" עכ"ל.
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חק נמי י"ל, שהשלום שאליו התכוונה הגמ' לא נלמד מהפסוק וה"נ גבי באר יצ

של "ויחפרו באר אחרת ולא רבו עליה", שהרי איזה שלום ואיזה ויתור יש כאן, 

בסך הכל היה כאן חוסר מריבה, אך זה לבד אינו מכתיר את המקרה בתואר 

הנעלה: "שלום", ולכן אדרבה דווקא במקרה שיצחק אבינו ויתר על הבאר "כי 

עשקו עמו", מכאן נילף לשלום, דהרואה באר בחלום יצפה לשלום, ששלום הת

 מגיע ע"י ויתור.



 

 

 

 

 כאעמ' 

 

 

 ימה של תורה / הרב ישראל מאיר העריס

 כחו של יצה"ר הרוחני -"ויתרוצצו הבנים" 

ת ה ְך ִלְדֹרש אֶּ ר ִאם ֵכן ָלָםה זֶּה ָאֹנִכי ַוֵּתלֶּ  )כה, כב( 'ַוִיְתֹרֲצצו ַהָבִנים ְבִקְרָבה ַוֹּתאמֶּ

וברש"י: "ויתרוצצו הבנים, על כרחך המקרא הזה אומר דרשני וכו', ורבותינו 

דרשוהו לשון ריצה כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ 

 ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת )ב"ר ס"ג, ז'(.

אלא מעת שנולד, שנא' ובמהר"ל )בגור אריה( מקשה, והלא אין יצה"ר באדם 

)בראשית ד, ז( 'לפתח חטאת רובץ'. ומתרץ, שבבטן רבקה היו עשיו ויעקב נמשכים 

כל אחד אל טבעו, ומה שעשיו רץ לע"ז ויעקב לתורה לא היה מחמת יצה"ר או 

 יצה"ט".

ובגמ' בסנהדרין )צא, ב(: "ואמר ליה אנטונינוס לרבי, מאמתי יצה"ר שולט באדם, 

עת יציאה. א"ל רבי משעת יצירה. א"ל א"כ בועט במעי אמו משעת יצירה או מש

ויוצא, אלא משעת יציאה. אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאר 

 'לפתח חטאת רובץ'".

המתבונן במאמר חז"ל זה תמה, מה אנטונינוס חידש לרבי, והאם רבי חזר 

 מדבריו?

אף שיבוא לידי מיתה? -ודם זמנו אלעוד יש להבין, הייתכן שיהיה העובר יוצא ק

ומהו הכח הפנימי ששולט על יצר החיים והרצון לחיות ומוליך את האדם אפילו 

 לכדי מיתה?

 ב' סוגי יצה"ר: רוחני וגשמי

 ידוע שבאדם ישנם ב' סוגי יצר הרע, הרוחני והגשמי.



 

 

 

 

 כבעמ' 

 

 

יצה"ר הגשמי הינו הטבע הטבוע בנפש האדם ומתבטא טבע זה במידותיו של 

אולם יצה"ר הרוחני איננו כח בנפש האדם כלל, אלא מלאך המפתה  האדם.

בתחבולות ומירמות ובטענות רוחניות. פעמים אומר לו עשה חומרה זו במנהג 

 -פלוני במקום שבא להקל בדברים שהן עיקר הדין וההלכה מה שנקרא 

 פרומקייט.

ידות וכשנתבונן נראה שיצה"ר הרוחני הוא הגדול מיצה"ר הגשמי. שכן במ

נפשיות יכול האדם להכיר ולתקנן, להתגבר או לכבוש אותם. וכמ"ש חז"ל )שבת 

קנו, א( "האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא, א"ר אשי אי אומנא אי גנבא אי 

 טבחא אי מוהלא".

היצה"ר הרוחני מפתה בטענות שעיני האדם מתמלאות באפילה וחושך משא"כ 

צוה עושה וכעין אלו בהרבה טענות. וטענות רוחני מחמת הטענה כי טוב עושה, מ

אלו קשה לאדם להבחין מה באמת הטוב לעשות. ועי' במס"י שכתב שהוא כעין 

 החושך ששתים רעות עושה לאדם.

וכשנבוא להבין באיזה יצה"ר עסקו אנטונינוס ורבי שאילו היה נכנס ברחם אימו 

 נראה שביצה"ר הרוחני עסקינן.היה מפרכס ויוצא. 

הוא שיצר  טגשמי, עם טבעו למלא תאוותו ורצונו, ניצב יצר החיים ופשויצה"ר ה

אדיר הניצב כחו של יצה"ר הרוחני שהחיים יחליש את כח יצה"ר הגשמי. אבל כ

בעוד שמעיקר הדין יש כאן  'מצוה אתה עושה'בא לאדם בתחבולות של שחזק הו

 איסור ועבירה.

טבעו של האדם לחיות, הוא  ליבו לטענת שםאינו שהוא כחו של יצה"ר הרוחני 

ם אף אם יעלה הדבר בדמי חייו וחיי אימו. ומידת דהמביאו לצאת מרחם הא

הכבוד שהוא דבר רוחני ובא מהיצר הרוחני תוכיח, איך וכמה שבני אדם מבזים 

 נורמטיביים והטובים!! עצמם בשביל הכבוד, ואיה רצון החיים ה
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 ה"ר הרוחנימול יצ –"לולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו" 

ולפי"ז יתבארו דברי המהר"ל שמשיכתם של יעקב ועשיו ברחם אימם לא היתה 

אלא נמשכו מצד טבעם, והיינו מכח יצה"ר הגשמי ויצה"ט  ,מכח יצה"ר ויצה"ט

 הגשמי.

שאמר אנטונינוס לרבי, שאם היה נכנס יצה"ר לאדם בשעת יצירה היה  וזהו

ונינוס לחדש לרבי שיש יצה"ר רוחני, מבעט ויוצא וממית עצמו ואת אימו, ובא אנט

שהיה סבור  ,ועליו קא מקשי ליה מאמתי נכנס באדם. ורבי ענה לו משעת יצירה

ורבי  ששואלו על היצר הטבעי מצד משיכת הגשמיות והחומריות המתמזגת באדם.

 חידש שיש יצה"ר רוחני שכחו אדיר מיצה"ר הגשמי.

הנפש '"ר הרוחני והגשמי. את לכל אדם אחר יציאתו לאוויר העולם ישנם יצה

של האדם קל להכיר ולדעת להתגבר בתחבולות ועצות. אבל כנגד כחו  'בהמתו

האדיר של היצר הרוחני המסמא עין האדם ומראה לו אור כחושך וחושך כאור, 

יש לדקדק הרבה בכל מעשי האדם, והלוואי שנזכה לגבור גם על היצר הרוחני, 

 לו" )לשון המס"י(. "שלולי הקב"ה עוזרו אינו יכול

 שבת שלום ומבורך!

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות: 
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 ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי'

וסגולה גדולה  -האם כוונת השמות רק לבעלי מדריגה?! 

 לזכות ליראת שמים

ר ל ִיְצָחק ַוֹיאמֶּ ר ִניבְ  ִלְמֹצא ִמַהְרּתָ  זֶּה ַמה ְבנוֹ  אֶּ : ְלָפָני יךָ קֶּ ֱאלֹ  ְיֹדָוד ִהְקָרה ִכי ַוֹיאמֶּ

ר ל ִיְצָחק ַוֹיאמֶּ   כא(-, ככז) ֹלא ִאם ֵעָשו ְבִני זֶּה ַהַאָּתה ְבִני ַוֲאֻמְשךָ  ָמא ְגָשה ַיֲעֹקב אֶּ

על דרך הפשט )כמבואר בראשונים( יהיה זה בעבור טביעות הקול, אולם דברי 

 וזה בפיו שגור שמים שם להיות עשו דרך אין בלבו חקיצ אמר" רש"י ידועים וז"ל

 עשו היה לא כי, תמה ואני!". ומתמיה עליו הרמב"ן וז"ל "יךקאל' ה הקרה כי אמר

 ?!".אביו בעיני רשע

 דברי הרמב"ן הנפלאים!

 היותו בעבור כי בלבו חושב היה ואולי" ומבאר הרמב"ן דבר נפלא ביותר!! וז"ל

 שאינו במקום יזכירנו שלא מפחדו שמים שם מזכיר ננואי, הציד על ולבו שדה איש

 !!שמים ליראת אביו בעיני זה לו ונחשב, כוונה ומבלי טהור

זאת אומרת אשר בעיני יצחק אבינו לא היה עשו מוכתר בשמו "עשו הרשע", 

ובכל זאת ידע היטב אשר אין שם שמים רגיל שם שמים על לשונו. והיינו טעמא 

שמים שלו, שפחד וירא אולי יזכיר השם במקום או באופן  מכיון אשר מגודל יראת

 שאינה ראוי, ולכן הרגיל עצמו כן!

 הלכתא גבירתא מהרמב"ן

זהירות באמירת השמות הק'  -מדברי הרמב"ן יש לשאוב הרבה התעוררות 

בכוונה ויראת שמים!. וכמדומה אשר כמה מסתכלים על האי ענינא של כוונת 

ייך רק לקדושים אשר בארץ המה, מבלי לידע אשר השמות, כמילתא דחסידות הש
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 בברכות יכוין" -הדברים מפורשים בשלחן ערוך! ואלו דברי המחבר )או"ח סי' ה'(:

 ויכוין, הכל אדון שהוא באדנות קריאתו פירוש יכוין, השם כשיזכיר. המלות פירוש

 בעל ףתקי שהוא: יכוין, יםקאל ובהזכירו, ויהיה והוה שהיה א"ה ד"ביו בכתיבתו

 !לםוכ הכחות ובעל היכולת

 גילוי דעת

והנה דברים הנמצאים בשלחן ערוך שייכים להאורח חיים של כל איש ואיש, ולא 

מיוחדים לבעלי מדריגה. ואמנם, לב יודע מרת נפשו, אשר אף לפירוש המילות 

ולזאת אולי כדי לציין  -עצמם צריכים הרבה ס"ד, וכ"ש לכוון בכל השמות הק' 

דוע )הנדפס בכמה סידורים( אשר אפשר להתנות בבוקר בבוקר, לגלות להתנאי הי

ובכל  -דעת, אשר כל פעם שמזכיר אחד מן השמות הק' הכוונה יהיה כפי המבואר 

אשר פירוש המילות של פסוק ראשונה מעכב כמבואר  -זאת יתכן שבקריאת שמע 

יר יהודי יקר יראה לכוון בלי לסמוך על תנאים וגילוי דעת. )והנני מכ -בשו"ע 

 שחינך ילדיו בהאי ענינא מגיל צעיר באופן פשוט..(

 סוד "שויתי"!

אולי כדאי לציין למש"כ במשנה ברורה  -בדברי הרמב"ן מענין לענין באותו לענין 

 ל"ז י"האר בשם וכתבווז"ל " -)סי' א' ס"ק ד'( לעצה נפלאה לזכות ליראת שמים 

 שויתי סוד וזהו. ה - וָ  - ְה  - יִּ  כזה האָ רְ יִּ  בניקוד עיניו נגד תמיד ה"הוי שם שיצייר

 עכ"ד.. היראה לענין גדול תועלת וזה תמיד לנגדי' ה
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 ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 מטעמים לקירוב הלבבות

ה ְוצוָדה ִלי ָצִידה ַוֲעֵש  ָך ְוֵצא ַהָשדֶּ ְלְיָך ְוַקְשּתֶּ יָך ּתֶּ ַעִםים ה ִלי ַמְט ְוַעָּתה ָשא ָנא ֵכלֶּ

ְכָך ַנְפִשי  ר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִלי ְוֹאֵכָלה ַבֲעבור ְּתָברֶּ ם ָאמות.ַכֲאשֶּ רֶּ  ד(-)כז, ג ְבטֶּ

בימי זקנותו של יצחק רצה לברך את בנו לפני יום מותו, ובכן קרא לבנו הגדול 

הוא עשיו, וציווה עליו להביא לו ציד מן השדה, ממנו יעשה עשיו אוכל משובח 

 ובעבור זה יברך אותו יצחק. -עמו של יצחק כט

לכאורה יש להבין, הלא מעמד נתינת הברכה הוא מרומם ונישא, ואם כן לא זהו 

העת לאכול ולשבוע, ולמה קרא יצחק לעשיו להביא לו אוכל וגם אמר לו בפירוט: 

 , ומשמע שאיכות המאכל משפיעה על הברכה.אהבתיועשה לי מטעמים כאשר 

 השפע הנמשךהכנת  -הברכה 

? כתב המלבי"ם )כז, ג( לבאר, כי דבר 8מהו ענין הברכה אשר נאמר מפי צדיק

אל השומע  -השפע שקיים בצדיק מתוך מעלת מדרגתו  המשכתהברכה הוא 

 המקבל את הברכה מפיו.

הברכה ממשיכה את השפע, היא מחברת ומקשרת את המתברך אל המברך,  

שטת במתברך. דהיינו על ידי הברכה ועל ידי התחברות זו נמשכת הברכה ומתפ

והשפעת הטוב שבמברך נמשכת גם אל  -מתדבקים המברך והמתברך בדעותיהם 

 המתברך.

על פי זה יובן כי ככל שהמברך והמתברך קרובים יותר בדעותיהם כן יגדל כח 

הברכה, להיות נשפעת אל המתברך. מפני זה קרא יצחק אל עשיו ואמר לו להכין 

עשותם כאשר אהב יצחק, שכן על ידם יוכל עשיו לקרב את מטעמים מצידו ול

                                                
 ברי"א העמיק חקור בזה, וסידר את השיטות בראשונים דבר ברור על אופניו. 8
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דעתו ומעשיו אל רצונו של אביו, וכך ימשיך על עצמו את כח הברכה הספונה 

 ביצחק אביו.

לקירוב הלבבות מתאים במיוחד דבר האכילה והשתיה, כפי שכתוב לפני כן, )כו, 

תה, לקרב ל( שכאשר באו אבימלך וסיעתו לכרות ברית עם יצחק, עשה להם מש

הלבבות ולחזק דבר הברית. כמו כן בבקשת יצחק אל עשיו רצה לקרב הלבבות 

 ולהכין אותו אל הברכה.

 הברכה ליעקב

מעתה נבין את אשר קרה כאשר בא יעקב במקומו של עשיו, יעקב בא ונתן הוא 

את המאכלים לפני יצחק אביו, ויצחק אכל מהם ותיכף אחר כך קרא לו לגשת 

ועל ידי כך נתקרבו בדעתם עוד יותר, אז החל יצחק לברך את יעקב אליו ונשק לו, 

 אחר שהגיע לקרבה גדולה כל כך. -

משגמר יצחק לברך את יעקב, חיברו לשלשלת הברכה, שלשלת שנמשכה עוד 

מימי אדם הראשון אשר ברכו אלוקים בבריאתו, ואחריו כיון שנתקלל העולם 

סרה הברכה לאברהם לבדו מכל בני במבול נתברך נח, ומזמן חטא דור הפלגה נמ

האדם, ברכה זו שבירך ה' את אברהם המשיכה להתקיים ביצחק, ועתה מסרה 

 ליעקב. יעקב דבק בברכה וזכה בה לעולמים )ע"פ רבינו בחיי בשם המ"ר(.

אם כן כשבא עשיו, וכבר לקח אחיו את ברכתו, לא הועילו מעשיו שהביא לאביו 

האוכל אשר הביא יעקב. ונתהפכו תוצאות  לאכול מצידו, יצחק כבר אכל מן

המעשים, תחת התקרבות הדעות נתרחקו זה מזה; יצחק נחרד מבואו של עשיו 

ולעומתו עשיו צעק צעקה גדולה עד מאוד,  -ונפלה עליו חרדה גדולה עד מאוד 

ועשיו כעס על זה כעס גדול, משנתרחקו כל כך  -יצחק אמר שיעקב גם ברוך יהיה 

 נשארה לעשיו יכולת לקבל ברכה.במחשבותיהם לא 
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האב על  רחמיאז התעוררו אליו  -אולם כאשר עשיו התייאש ונתן קולו בבכי 

הבן, בדבר זה נתקרבו דעותיהם, ואז יכול היה יצחק להשפיע עליו ברכה. בכח 

 הרחמים שריחם יצחק על עשיו השפיע לו ברכה ואצל עליו מן השפע.

הראשונה, בעוד שברכת יעקב עומדת  מפני כך ברכה זו שונה היתה מהברכה

של יעקב אל יצחק, והיא תלויה במעשיו ובצדקתו, הרי  הדעותבכח התקרבות 

, ולכן אינה תלויה במעשיו ובכל מצב עומדת האב רחמיברכת עשיו נתנה מתוך 

 וקיימת.

לכן בזמן שלא יקיימו זרעו של יעקב את רצון ה', אף שנתברכו למשול באחיהם, 

לישו את כח הברכה שלהם, ויפרוק עשיו את עולם, כמו שנאמר לו עוונותיהם יח

ָואֶרךָ  )כז, מ(: ל צַּ עַּ ְקָת ֻעּלֹו מֵּ יד וָפרַּ ֲאֶשר ָתרִּ ֲעֹבד ְוָהָיה כַּ יָך תַּ . כי ברכתו של ְוֶאת ָאחִּ

 עשיו עומדת תמיד ומתעוררת בשעה שיעקב אינו זוכה לברכתו הוא.

, אולם אם לא ישמרו ישראל את ברכתן של ישראל גבוהה היא משל עשיו

 ירדו ממעלתם ותתבטל ברכתם -המצוות 
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה / מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא ,אלעד לעיר הראשי הרב

, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי אמרי

 מתברך לצדיק המתחבר

ץ ִיְצָחק ַוִיְזַרע  ָהִאיש ַוִיְגַדל ה'. ַוְיָבֲרֵכהו ְשָעִרים ֵמָאה ַהִהוא ַבָחָנה ָצאַוִיְמ  ַהִהוא ָבָארֶּ

ךְ   יג(-ו' )כו, יבגְמֹאד ו ָגַדל ִכי ַעד ְוָגֵדל ָהלֹוךְ  ַוֵילֶּ

כאן מסופר שגדל יצחק בארץ פלישתים עד אשר קינאו בו הפלשתים וגרשו אותו 

וסיעת אוהביו עמו מארצם, אלא שאחר כך בא מלך פלשתים הלא הוא אבימלך 

 "מדוע את אבימלך ושריו שואל שיצחק להקשות כדי לכרות ברית עם יצחק.יש

, שאלתו על כלל לו עונים אינם והם, ותשלחוני" אותי שנאתם ואתם אלי באתם

ינו ָראוֹ  "וַֹּיאְמרו לו אדרבא משיבים י ָראִּ ָמךְ  ה' ָהָיה כִּ י וַֹּנאֶמר עִּ ינו ָאָלה ָנא ְתהִּ ינֹותֵּ  בֵּ

ינֵּינו יֶנךָ  בֵּ ְכְרָתה ובֵּ ית ְונִּ ָמְך" כלומר מאחר ְברִּ  ואתה עימך שהשם רואים ואנחנו עִּ

 ?  היתכן ,איתנו ברית שתכרות מבקשים אנו לכן מצליח

 השפע בזכות הצדיק

 כאן, ונאמר נקדים ליצחק ופמלייתו אבימלך בין שהיה ומתן המשא עניין לבאר

 אצל מצינו שכן בזכותו מתברך לצדיק ברהמתח שכל יסוד אותנו מלמדת התורה

 שקושיה העניין ולבאר לתרץ ד"שנלע שנים עשרות לפני וכתבתי. האבות שלושת

 מהם, לוקח יצחק העושר כל שאת חשבו שאבימלך ועמו היות, בחברתה מתורצת

 מתגורר היה לא ואילו, חשבונם על מעשיר והוא לו, נותן ה"הקב להם שמגיע ומה

 ותשגשג. תפרח והכלכלה יעשירו והם שלהם תהיה כההבר כל הרי בגרר

 ,מאיתנו -כוונתו " ממנו" הוא שעצמת מה שכל מכאן לך אבימלך לו אמר לכן

 .מכאן שתלך ממך מבקשים אנחנו ולכן לוקח אתה לנו שמגיע ומה
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 וביקשתם אותי שונאים אתם הרי יצחק אותם שאל אליו חזרו כאשר יובן בזה

 ולזאת אלי? באתם ומדוע כלכלי נזק לכם גורם אני יכ שלכם מהעיר שאלך ממני

 שחשבנו במה שטעינו לומר כוונתם, השם ברוך שאתה שראינו כיון לו: ענו הם

 הפוכה בדיוק שהמציאות וראינו בהיות, שלנו השפע חשבון על בא עושרך שכל

 העסקים וכל יותר גרוע נהיה הכלכלי מצבנו מעירנו שהלכת שלאחר כיון

 בהכרח, יותר להצליח ממשיך עדיין שאתה רואים אנחנו שני צדומ, התמוטטו

 בגללך רק זה לנו שהייתה הברכה כל הפוך אלא חשבוננו על אינה שהצלחתך

 להתחבר מעוניינים אנחנו ולכן כולם על השפיע הדבר ותורתך צדקותך בזכות

 בחזרה. אליך

 אמיתית נהומסק להבנה והגיעו מעשיהם על מתחרטים הם כי יצחק שראה וכיון

 . ברית עימהם וכרת אותם קיבל לכן

 יצחק שהלך לאחר דאדרבא זה מעין דהוסיף יונתן בתרגום כ"אח ראיתי וכן

 גרם שם שבשהותו ראו ואדרבא' וכדו פירות גדלו ולא בעירם הברכה הפסיקה

 וזהו תשובתם מובנת ושפיר אליהם שיחזור ורצו ברכה מהם לקח ולא ברכה להם

 ולזאת. השם ברכת בגלל שהכל לכל נתברר שכעת השם ברוך עתה אתה שסיימו

 .ברית עמם לכרות הסכים

 השכל מוסר

 והצלחה לברכה לזכות יכול האדם כמה עד השכל מוסר למדים אנחנו ומכאן

 בכל מתברך הפוך אלא בגללו כלום מפסיד ואינו בו ותומך לצדיק שמתחבר בזכות

 כדכתיב התורה ומוסדות התורה לםעו לקיום לסייע שזוכה מי אשרי ולכן, עסקיו

 עם בזכותן אשר הן שהם כיון, מאושר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ

 עושר משמאלה מימינה ימים אורך כדכתיב בפרט ולמסייע בכלל מתברך ישראל

  .וכבוד

 מלכא מרדכי, ואהבה בידידות
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני 

Malka 

One Who Connects With a Tzaddik is Blessed 

Our parasha (perek 26) teaches us about the Pelishtim’s jealousy over Yitzchak’s success 

and about how they sealed his wells and expelled him from their land. Later, Avimelech and 

his entourage approached Yitzchak, explaining that they saw that Hashem is with him. They 

then mentioned that they wished to make a pact with him, to which Yitzchak agrees.  

Questions: 

1) In perek 26, pasuk 27 Yitzchak asks Avimelech and his men why they came to him since 

they hated him and expelled him from their land. Yet we find that they do not address this 

question at all. Rather, they make matters worse by stating that since they see that Hashem 

is with him and that he is successful, therefore they wish to form a treaty with him. How 

can we understand such behavior? 2) Furthermore, why did Yitzchak agree to this treaty? 3) 

Avimelech initially said to Yitzchak (26:17), “Go away from us, for you have grown very 

wealthy from us [ממנו].” The words “from us” seem unnecessary. The pasuk should have 

simply stated, “For you have grown wealthy.” Why does it state, “from us”? 4) Additionally, 

why was the fact that Yitzchak grew wealthy a cause for them to evict him from their land?  

The Reality of Our Generation 

In our generation there has risen Leftists from amongst us who wonder and ask what 

purpose the Torah world serves. They claim that they have become a burden to the nation. 

They do not serve in the army, and they even live off stipends that are provided by the 

State. They do not engage in business and industry and cause direct financial damage to the 

State, taking its money and giving nothing in return. Understandably, the media lashes out 

against the Torah world, claiming that all governmental allotments to Torah educational 

institutions should cease, as they do not prepare their students for a prosperous future. Let 

us begin by responding that these individuals are contradicting their predecessors, the 
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founders of the State, who wrote in the State’s declaration of independence that it is the 

right of every group to observe its religion and to be a free people. Therefore an agreement 

of a religious “status quo” was reached allowing each individual to continue his religious 

observance that he had been maintaining up until that point. There would be pressure to 

compromise it, and the youth of our generation would therefore be unable to change this. 

Despite this, much to our sorrow, there are those who have risen to annul this and to prove 

wiser than their predecessors. However, there is no doubt that all of the noise generated by 

the media is totally false. There are many from amongst the Torah world who engage in 

earning a livelihood and totally contribute to the success of the State, even according to 

their standards. Even so, in our parasha is found the true answer to all the Leftists. The 

perspective of their world is identical to that of the Ministry of Finance of the Pelishtim’s 

state Gerar. Therefore Avimelech and his men evicted Yitzchak. Yet they ultimately reached 

the conclusion that the opposite is true, as we will later explain.  

They Recognized that Bounty Comes in the Merit of the Tzaddik 

In order to explain the exchange between Avimelech, his men, and Yitzchak, we will begin 

by stating a principle: all those who connect to a tzaddik are blessed in his merit. This is as 

we find by our three forefathers, as we will soon see. Dozens of years ago, I wrote that the 

Pelishtim thought that Yitzchak was taking away all of their wealth, and that whatever was 

meant for them, Hashem was instead giving to Yitzchak. Therefore, they thought that he 

had become wealthy at their expense. They believed that if he had not lived in Gerar, all of 

the blessings would be theirs, they would grow rich, and the economy would blossom. But 

since he lived with them, they became secondary due to his righteousness, and all of the 

bounty went to him instead of them. Therefore Avimelech told Yitzchak to leave because all 

of his wealth had been “from us.” In other words, what was supposed to have been ours, 

you have taken, and we are therefore requesting that you leave.    

It is now understood why Yitzchak remarked when they returned to him, “You hate me 

and asked me to leave your city, because I cause you financial damage. Why then do you 

come to me?” They therefore answered that they came because they saw that he was 
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blessed by Hashem. In other words, they were saying that they erred in thinking that all of 

his wealth was at their expense. In fact, they realized that exactly the opposite was true. 

They were saying to Yitzchak, “Once you left our city, the economy suffered tremendously, 

and all of the businesses collapsed. Yet, on the other hand, we see that you have continued 

to succeed. This proves that your success is not at our expense; on the contrary, all of the 

blessing that we had is only because of your righteousness and Torah, which benefited 

everyone. We are therefore interested in joining you once again.” Once Yitzchak saw that 

they regretted their actions and gained a true perspective of the situation, he made a treaty 

with them [see Targum Yonatan who writes similarly]. 

The same thing applies to the Torah world. The antagonists should realize that it is 

specifically in the merit of the Torah world and in the merit of giving allotments to Torah 

institutions that the State has economic success, despite the fact that the world’s economy 

has declined. If Heaven forbid, they would evict the Torah world like Avimelech did to 

Yitzchak, there is not the slightest doubt that the State’s economy would entirely collapse. 

The reverse is also true – to the extent that the State continues to maintain and support the 

Torah world and its institutions, so too, will it succeed. In Parashat Vayeira we learned that 

if there were 10 tzaddikim in the city, it would have nullified the decree and Sedom would 

not have been destroyed, as our Sages state (Masechet Sanhedrin 99). This shows just how 

much each individual who studies Torah has a positive influence on his surroundings.  All 

the more so, the entire Torah world’s beneficial effect on the State’s economy, security, 

and all aspects of life, is inestimable. Praiseworthy is the one who believes that our holy 

Torah is the inheritance of our forefathers and maintains our Nation. 

Lot was Blessed Because of Avraham 

We find similarly regarding Avraham in Parashat Lech Lecha. The pasuk states (13:5), 

“Also Lot who went with Avraham had sheep, cattle, and tents.”  Rashi explains, “Who 

caused him to have this? Going with Avraham.” It similarly states in the Pesikta Zutrati 

(Lekach Tov), “It is not sufficient that the tzaddikim benefit themselves, they also benefit 

those who cling to them.” Also see Bava Kama 93a, where our Sages derive from the fact 
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that Lot grew rich on account of Avraham, that one who accompanies someone blessed with 

wealth also becomes wealthy because of him. 

Blessing was Bestowed to Lavan’s House Because of Avraham 

See Parashat Vayeitzei (30: 27-30, 43, 31:1) where the Torah relates that at the beginning 

of Yaakov’s stay with Lavan, Lavan understood that all of his blessing came in the merit of 

Yaakov. As Yaakov himself stated [30:29]. However, Lavan’s sons voiced the opposite 

opinion, stating that all of Yaakov’s wealth was from their father’s property (31:1). Lavan as 

well, since he did not possess complete faith, said that he thinks that he had grown wealthy 

due to Yaakov. This is as it states, (30:27), “Nichashti vivarcheini Hashem biglalecha, I have 

guessed that I have become wealthy because of you.”  In other words, he was doubtful and 

only guessed that this was the case. Therefore his sons were able to convince him that he 

was mistaken and that all of Yaakov’s wealth came from Lavan’s property. However, the 

truth is that the Torah testifies that all of Lavan’s blessings came because of Yaakov, and 

that Lavan did not lose anything on account of it; on the contrary, his assets increased 

tremendously.  

The House of Potiphar was Blessed Because of Yosef 

Additionally, In Parashat Vayeishev, the pasuk (39:5) states, “And Hashem blessed the 

house of the Egyptian because of Yosef.” In the Midrash Shocher Tov, our Sages expound 

on this pasuk, “To the place where the tzaddikim go, blessing goes with them. So too, you 

find this with Yitzchak by Avimelech and Yaakov by Lavan [see the Targum Yonatan on the 

aforementioned pasuk who writes similarly.]  

In the Merit of the Tzaddik    

Our Sages (Kiddushin 29) relate that R’ Acha bar Yaakov once came to the city where 

Abaye dwelled. There was a dangerous mazik (spiritual demon) in Abaye’s beit midrash, and 

he knew that R’ Acha bar Yaakov was righteous enough to kill the mazik. He therefore 

ordered that R’ Acha be refused lodging; that way he would be forced to sleep in the beit 

midrash. He knew that a miracle would be wrought for R’ Acha in the merit of his great 

piety, and  that he would kill the mazik. R’ Acha slept in the beit midrash unaware of the 
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mazik. Only at the night did the mazik appear. It had seven heads, and when R’ Acha prayed 

to be saved from it, with each time he bowed, he took off one of the mazik’s heads. The next 

day, R’ Acha voiced his dissatisfaction, saying that if a miracle had not occurred for him, 

those who were responsible for his sleeping in the beit midrash would have been liable for 

placing him into a dangerous predicament.  

The Power of the Tzaddik to Influence His Surroundings 

One of the fundamentals of chassidut is that an individual ingrains in himself the 

awareness that there is no bounty that descends to the world which is comparable to the 

bounty that emanates from the tzaddik and his blessing. This is as the Ran teaches in his 

drashot (drush 8), that the tzaddikim are compared to the Beit Hamikdash. He writes that all 

of the bounty that used to descend through the Beit Hamikdash are now sent through the 

tzaddik, who are comparable to the Mikdash. Not only is physical bounty sent through the 

power of the tzaddik and his blessing, but spiritual bounty is sent through him as well. This 

is as the Toldot Adam teaches, that the awakening of any spiritual bounty that descends to 

the world and inspires man to examine his deeds and return to Hashem is only because of the 

tzaddikim of that generation. It is thought the Torah and mitzvot that they perfectly perform 

with fear and love that they draw down Heavenly favor to the Jewish Nation. All of the 

achievements that man achieves in his Divine service is also on account of the generation’s 

righteous individuals. Man must obviously be aware of the fact that the source of all the 

influx which emanates from the tzaddik is the source of all blessings – the Creator.  

Story About the Taz 

R’ Chayim of Volozhin related that a woman one approached the Taz, crying bitterly. “My 

son is sick,” she screamed, “Please save him!” The Taz answered her, “Am I a malach that I 

can heal your son? What would you like me to do?” Crying, the woman answered, “I am not 

appealing to you, I am appealing to your Torah!” “If that is the case,” answered the Taz, I 

will dedicate my regular scheduled shiur for your son’s recovery.” It was not long before the 

boy regained his health, and his fever dropped incredibly. So it has been throughout all the 

generations – the tzaddikim benefit the Jews with their prayers and salvations. There is not a 

single individual who does not need the blessing or salvation of one of the generation’s 
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tzaddikim, when a misfortunes befalls him, Heaven forbid. He receives it entirely because of 

the fact that he supported the Torah world. There is no end to the amount of stories about 

how tzaddikim saved the Jewish Nation.  

Words of Mussar   

We have learned just how much blessing an individual can merit by connecting with a 

tzaddik and supporting him. He loses nothing by doing so; on the contrary, all of his 

endeavors will be blessed. Therefore, praiseworthy is he who merits assisting and supporting 

the Torah world and Torah institutions. This is as the pasuk states, “Eitz chayim hi 

la’machazikim ba ve’tomchaha me’ushar, It is a tree of life to those who grasp it, and its 

supporters are praiseworthy.” This is because it is in their merit that the Jewish Nation in 

general, and they in particular, are blessed. This is as it states, “On its right is lengthy days; 

on its left, wealth and honor.” 

Shabbat Shalom, 

Rav Mordechai Malka 
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

 יכול היה והרי זמנו קודם שנים חמש אבינו אברהם מת למה

 כמת שחשוב עיוור להיות

ה ְוהוא ָעֵיף ל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני נָ ַויֹ  .ַוָיזֶּד ַיֲעֹקב ָנִזיד ַוָיֹבא ֵעָשו ִמן ַהָשדֶּ ר ֵעָשו אֶּ א אמֶּ

 (ל-כט, כה) ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהזֶּה ִכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ֵכן ָקָרא ְשמֹו ֱאדֹום

 רעה לתרבות יוצא בנו בן עשו את יראה שלא

 יוצא בנו בן עשו את יראה שלא אברהם מת היום ואותו'( ל, ה"כ) י"רש וכתב

 אבותיך אל תבוא ואתה ה"הקב שהבטיחו טובה יבהש זו ואין, רעה לתרבות

 שנים חמש ה"הקב קיצר לפיכך(, ו"ט, ו"ט בראשית) טובה בשיבה תקבר בשלום

 את להברות עדשים יעקב ובישל, שנים ה"קע וזה, שנים פ"ק חי שיצחק, משנותיו

 לעיל י"רש כתב וכן (.ב"ע ז"מ) בתרא בבא הגמרא מדברי והוא. ל"עכ. האבל

 רעה לתרבות עשיו יצא שלא בישרו, טובה בשיבה תקבר(, ו"ט, ו"ט, לך ךל פרשת)

' בגמ כדאיתא .ד"עכ. עשו מרד ביום ובו, זמנו קודם שנים חמש מת ולפיכך, בימיו

 על בא, היום באותו רשע אותו עבר עבירות חמש יוחנן רבי אמר( ב"ע ז"ט ב"ב)

 את ושט, המתים יתבתחי וכפר, בעיקר וכפר, הנפש את והרג, המאורסה נערה

 .הבכורה

 יש עצה אחרת

",  פרדס יהודה" ס"מח, א"שליט רבינוביץ הכהן יהודה אברהם הג"ר אחי והקשה

, י"רש פירש, מראות עיניו ותכהינה, יצחק זקן כי ויהי'( א, ז"כ) כתוב דבפרשתינו

 מהעולם להיפטר אברהם הוצרך למה קשה כן ואם .הברכות את יעקב שיקבל כדי
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 ולא, בבית כלוא ולהיות, עיניו ותכהינה של אחרת עצה יש. קודם שנים חמש

 ?שנים חמש עוד ויוכל לחיות, רעה לתרבות יוצא עשיו את יראה

 שיהיה עיוור מועיללא היה 

 ס"מח, א"שליט רבינוביץ הכהן דוד יעקב אלחנן רבי הגאון ר"אאמו תירץא. 

 אורחים בהכנסת ודמא גדול אבינו היה שאברהם שכיון, ס"ושא", דוד עקבי"

 דלתות היה ובביתו(, א"ע' י דף סוטה י"רש, שם י"וברש, ג"ל, א"כ בראשית)

 מזמור תהלים טוב שוחר מדרש, )ליכנס יוכל אורח שמגיע ומהיכן, צדדיו מארבע

 פרשת י"רש, ה"כ פרק אליעזר דרבי פרקי) אצלו ושבים עוברים הרבה והיו(, י"ק

נכדו, ואם כן נמצא  ממעשי לו נודע היה, בבית אכלו היה אם אפילו'(, א', כ וירא

שלא היה עוזר שיהיה עיוור, שהרי היה שומע מהעוברים ושבים את מעשי עשיו 

 .ד(")עכ נכדו, ולא היה נפטר בשיבה טובה.

 עיניו היו תמיד לתור אחרי האורחים

 כי, עיניו יכהה אבינו לעשות שלאברהם רצה לא ה"שהקב ד"בס ל"י ד"לענב. 

 אחרי לתור היו תמיד עיניו הרי כי, זה צער לסבול אברהם יוכל לאש ידע

 יראה שלא כדי ולכן, חיים לו למה, אורחים ולחפש לראות יוכל לא ואם, האורחים

 .והבן, קודם שנים חמש למות הוכרח, רעה לתרבות יוצא עשיו
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 ח"בעהמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 צדקך על חו"מ משפטי

 על הברכות שברך יצחק את יעקבטענת עשו  

ל ָאִביו ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי  ר ֵעָשו אֶּ ולאחר ])כז, לח( ַוֹיאמֶּ

ר ֵבֲרכ :[הברכה שברכו יצחק נאמר ת ַיֲעֹקב ַעל ַהְבָרָכה ֲאשֶּ )כז, ֹו ָאִביו ַוִיְשֹטם ֵעָשו אֶּ

 מא( 

עדיין בכוחו של יצחק לברך ולכן מבקש גם הוא והנה אם טענתו של עשו ש

ָח ברכה, ואכן גם מקבלה כנאמר  ל הַּ טַּ ְהֶיה מֹוָשֶבָך ומִּ נֵּי ָהָאֶרץ יִּ ְשמַּ נֵּה מִּ ָעלהִּ ם מֵּ יִּ  מַּ

)כז, לט( א"כ מדוע שוטם עשו את יעקב על הברכה, ובדרך הפשט נראה כי הברכה 

ְקָת ֻעּלוֹ ְוהָ שלו תלויה במצבו של יעקב כמו שנאמר )כז, מ(  יד וָפרַּ ֲאֶשר ָתרִּ ל ָיה כַּ עַּ  מֵּ

ָואֶרךָ   , וכשיעקב על הגובה ידו על התחתונה. צַּ

אולם נראה להביא כאן פרפרת נאה בדרך הרמז מבית מדרשו של הרה"ק ר' 

 פנחס הורביץ בספרו המקנה על מסכת קידושין ופנים יפות על התורה.

  הנרמז בשמות האבותהנרמז בשמות האבות  שם הוי"השם הוי"ה

. והשם 801=  1*  82וזה בגימטריא ח' פעמים שם הוי"ה  801לה לעו יצחקהשם 

 והוא מרמז 818=  7*  82וזה בגימטריא ז' פעמים שם הוי"ה  818עולה ל יעקב

שקיבל מיצחק אביו שבע כוחות בקדושה,  ואולם עשו היו בו שבע כוחות 

 000=  7*  00וז' פעמים טמא הוא בגימטריא ש"נ  00הטומאה, כי טמא עולה ל

והוא כנגד פעם אחת  82נשאר  000וכשנפחות מזה  072ומכיון ששמו עשו עולה ל

שם הוי"ה וזהו הניצוץ הקדוש שבו, כמבואר בכתבים שכח עשו היה מכח ניצוץ 

 הקדוש שהיה בו. 

ויש לפרש שזה הענין של שבע הברכות שבירך יצחק ליעקב, שמסר לו שבע 

ברכת הוי גביר לאחיך הוא בחינת  כוחות בקדושה. וברכה השביעית שהיא
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 הברכה אחתהמלכות כמו שפירש"י ז"ל בפסוק הן גביר שמתיו לך, וזה שאמר עשו 

היינו הברכה השמינית שהוא במנין שיש בשם  הלא אצלת לי ברכהוגו' ואמר עוד 

יצחק מספר כ"ו יותר על שם יעקב, פירוש הדברים שהיות ושם יצחק כולל שמונה 

י"ה. ומכח זה יש ליצחק כח לברך שמונה ברכות, ומכיון שברך פעמים שם הק' הו

ליעקב רק שבעה ברכות, א"כ נשאר ליצחק עוד כח לברך ברכה אחת ואת הברכה 

הזאת בקש עשו, ולפי"ז מתפרשים דברי עשו הברכה אחת לך אבי לא בצורת 

הלא שאלה ותמיה, אלא כעובדה ומציאות שנשאר לך עוד ברכה, וזו בקשתו 

 .י ברכהאצלת ל

וזהו שאמר אח"כ עשו הכי קרא שמו יעקב וגו' שהשם יעקב רומז על מנין שבע 

ברכות אלא שאמר יצחק והיה כאשר תריד כמו שפירש רש"י ז"ל שיקחו ממנו 

בחינת המלוכה אם יעברו בניו על התורה. ועפי"ז י"ל שזהו ג"כ מה שנאמר ועלו 

יא ו' פעמים שם הוי"ה, וזה בגמטר 802מושיעים בהר ציון כי ציון עולה ל

חסר בחינה השביעית של שם הוי"ה שזה רומז  ציון( והיוצא מכך של802=2*82

למלכות, עד כי ישפוט את הר עשו והיתה להוי"ה המלוכה כי תשוב המלכות 

 שהוא בחינת הוי"ה השביעית למלאות שם יעקב, 

  סוד השתחויות של יעקבסוד השתחויות של יעקב

ז' כחות הקדושה שבו הכניע את ז'  כשנפגש יעקב עם עשו כרע שבע כריעות וע"י

כוחות הטומאה של עשו, ולא נשאר אלא ניצוץ הקדוש שבו, וזהו עד גשתו עד 

בגימטריא שם הוי''ה, שזהו הניצוץ  82ועם הכולל הוא  80אחיו שאחיו עולה ל

 הקדוש שבו.

* 

הוא כנגד ז'  אשים של המזיקרששבע השכתב  :(קידושין כט)ועיין עוד במהרש"א 

שהתפלל רב אחא בר יעקב ובכל כריעה  ,נחש לעולםההטומאה שהביא  כוחות

 הכניע כח אחד ע"ש. 



 

 

 

 

 מאעמ' 

 

 

יעקב וישתחו ארצה ז' פעמים עד גשתו עד  אצלב וכתשה מואפשר לפרש בזה 

אחיו וגו' וישקהו, ועיין ברש"י ז"ל שפירש שבאותו שעה נשקו בכל לבו וחזר 

עולה למנין עם הכולל,שנחש למוטב. וידוע ששרו של עשו הוא השטן והוא שורש 

החזירו למוטב וברכו. וזה שאמר עד עד שיעקב והוא נלחם בתחילה עם יעקב  003

 גשתו עד אחיו שבכח הכריעות ביטל ממנו כח עשו ונעשה כאחיו.

 



 

 

 

 

 מבעמ' 

 

 

 (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  ן"בג מתהלך

 המשכת פרנסה על ידי אפיקומן

ר ָבא ָאִחיָך ְבִמְרָמה וַ  ךָ ַוֹיאמֶּ  )כז, לה( ִיַקח ִבְרָכתֶּ

בחכמה. וידוע המדרש המובא בספרים בא אחיך במרמה  –וברש"י, במרמה 

הוציא אפיקומן והראה לו. ונרמז דבר זה בתיבת במרמ"ה העולה כמנין אפיקומ"ן. 

 ועיין בעל הטורים. 

הנה מבואר בכל הספרים, שיעקב ועשיו חלקן ביניהם את שני העולמות, יעקב 

קו את העולם הבא ועשיו לקח לעצמו את העולם הזה. ומן הדין לא היה לקח לחל

צריך שיהיה ליעקב עשירות ופרנסה. ובזה שלקח יעקב את הברכות, לקח לעצמו 

שגם לו יהיה מברכת העשירות והפרנסה. ועיין בספה"ק עטרת ישועה בפרשתן 

 שהאריך בזה.

בליל פסח, שאז בירך ויש לומר שלברכה זכה זו בעת אכילת האפיקומן הנאכל 

יצחק את יעקב. כי אכילת האפיקומן מסוגל לפרנסה. כמבואר בספה"ק ברית 

כהונת עולם )מאמר מצות משוחים בשמן פרק ו'( שתיבת יח"ץ עם אפיקומ"ן עולה 

 כמנין פרנס"ה. 

ונביא מקצת מזעיר מדבריו הקדושים שם, עיין שם בפרק ה' שביאר במה שידוע 

וכן  ךידי תא חכמרומז בסופי תיבות של הפסוק פות ששם הפרנסה הוא חת"ך

תיבת ומשבי"ע הוא גם כן בגימטריא חת"ך. ורמז בזה שחותכים ופורסים את 

המצה השניה לשני חלקים, וזה מורה על ענין חת"ך, וזהו סגולת האפיקומן 

 לפרנסה. 

 עוד מבואר שם שהשם חת"ך עולה כמנין 'חכמה בינה חסד גבורה', ודבר זה רומז

על המבואר בספה"ק ששלשת המצות מכוונים כנגד חכמה בינה ודעת, וספירת 



 

 

 

 

 מגעמ' 

 

 

הדעת מתחלקת לשני חלקים חסד וגבורה, כידוע. וזה ענין פריסת המצה השניה 

 כמבואר בספה"ק. ונרמז במארז"ל אם אין דעת הבדלה מנין.

עוד ביאר שם שהנה ידוע שארבע בחינות אלו חכמה בינה חסד וגבורה, הם כנגד 

רבע המילואים של שם הוי"ה ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כידוע. והפרש המנין בין חת"ך א

לע"ב מ"ה ס"ג ב"ן הוא קצ"ו. ונרמז בשם תיבת אפיקומ"ן שהאותיות הראשונות 

אפ"י הוא ראשי תיבות פותח את ידיך שבו מרומז שם חת"ך, ואותיות קומ"ן 

בין מנין שמות בגימטריא קצ"ו, המורה גם כן על השם חת"ך כי הוא ההפרש 

 המילואים לתיבת חת"ך.

 עוד נתבאר שם שהאחוריים של שם הוי"ה במילואי ע"ג ס"ג מ"ה ב"ן הוא תרכ"ד

)כגון כשנחשוב המילוי של שם ע"ב בדרך זה יו"ד, יו"ד ה"י, יו"ד ה"י וי"ו, יו"ד ה"י 

ן וי"ו ה"י, ובכן בכל המילואים(. וההפרש בין מנין המילואים ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שה

רל"ב ובין האחוריים שלהם שהם תרכ"ד הוא שצ"ב. ומספר שצ"ב יש לו שייכות 

עם השם מ"ב, כי מבואר בכתבי האר"י שסוד שם מ"ב הוא הצירוף של י"ד וכ"ח 

העולה מ"ב, והוא רמוז בפסוק על אשר תמצא ידך בכחך, וי"ד פעמים כ"ח הוא 

 שצ"ב, עיי"ש. 

הוא בגי' ג' פעמים מ"ה, וכנגד כל עוד נתבאר שם בפרק ב' בסוד המצה שמצה 

שם מ"ה יש שם ב"ן כנגדו. ובאמת הרי יש ד' בחינות של ב"ן שהרי כלליות 

העולמות נחלקים לארבעה חלקים. וזה ענין בארבעה בני"ם שבהגדה, וכן לחם עני 

בגימטרייא ד' פעמים ב"ן. ובחינת הב"ן הרביעי אין לו מ"ה כנגדו שהרי יש שלש 

רק ג' פעמים מ"ה. ונרמז דבר זה שבשאלות שלשת הבנים  מצות. ומצה עולה

החכם הרשע והתם כתוב לשון מה, מה העדות, מה העבודה, מה זאת. ואילו בבן 

הרביעי אין כתוב לשון מה שאין בחי' שם מ"ה כנגדו. אבל בחינה זו של מ"ה לב"ן 

ה והאריך שם בענין ז הרביעי נשלם מסוד החכמה. שחכמה הוא בחי' כ"ח מ"ה.

ברמזים נפלאים ובדברים העומדים ברומו של עולם. ולא הבאנו אלא כטיפה מן 

 הים מדבריו.



 

 

 

 

 מדעמ' 

 

 

והמבואר מדבריו שזה ענין שלשת המצות, המורים על שלשת הבחינות של שם 

מ"ה. ומכח שם החכמה נמשך המצה הרביעית שהוא בחינת האפיקומן, והוא בחי' 

שיו את האפיקומן שהכין לו המ"ה הרביעי. לפי זה מובן מה שהראה יצחק לע

 בחכמהיעקב, שבזה השפיע לו גם פרנסה. ואמר לו בא אחיך במרמה היינו 

שההשפעה של מצת אפיקומן הוא על ידי בחינת החכמה כנ"ל. והרי ענין זה יש לו 

 שייכות למנין מ"ב כנ"ל, והרמז לזה ש"בא אחיך" בגימטריא מ"ב.

* 

יקח ברכתך' עולה אלף שנ"ב שהוא וכל הפסוק הזה 'ויאמר בא אחיך במרמה ו

כמנין ב"ן פעמים הוי"ה, להורות על ענין תיקון המילוי של שם הוי"ה של ב"ן על 

ידי מצת האפיקומן שהוא המצה הרביעית והמשכת המ"ה הרביעי לבן הרביעי. 

והוא כמנין ברוך שם כבוד מלכותו לעלם ועד המורה על יחודא תתאה, שיעקב 

וד מלכותו לעלם ועד, שהוא יחודא תתאה כידוע, להורות אבינו אמר ברוך שם כב

שגם עניני העולם הזה והגשמיות מייחדים אותם לשם הקב"ה, ועל ידי כן זכה 

יעקב בברכות. וזהו ענין המשכת המ"ה לב"ן הרביעי, המורה על עולם העשייה, 

 לייחדו ולהעלותו להקב"ה, והבן כי קצרתי.

ה שהביא בספה"ק אמרי יוסף בשם הרה"ק רבי ויש לומר בזה בדרך רמז, על פי מ

לו.  אין ואח בן גם שני ואין אחד יהודה צבי מראזלא ברמז הפסוק )קהלת ד, ח( יש

דהנה פסוק שמע ישראל וגו' עולה מ"ג פעמים שם הוי"ה, וברוך שם כבוד מלכותו 

ו , הייניש אחד ואין שנילעלם ועד העולה אלף שנ"ב עולה ב"ן פעמים הוי"ה. וזהו 

, היינו הפסוק שמע ג"םהיחוד של קריאת שמע שאומרים שה' אלוקינו ה' אחד, 

, היינו ברוך שם וכו' העולה כמנין נ"ב הויות'. ויש ב"ן ישראל העולה מ"ג הויות,

, היינו שעל ידי כך האח עשיו אין לו גם את ברכת ואח אין לולהוסיף שזהו שאמר 

רכתו, על ידי שהעלה הכל לצורך העולם הזה כי בא אחיו במרמה ויקח ממנו ב

 גבוה. ודו"ק שהכל הולך אל מקום אחד.



 

 

 

 

 מהעמ' 

 

 

עומקה של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט

 'סדום מידת על כופין'

 חוקי סדום

י ְוֶשְּלָך ֶשָּלְך, זֹו מִּ )מסכת אבות פרק ה' משנה י'(:  תנן י ֶשּלִּ ר ֶשּלִּ ָדה ָהאֹומֵּ

י ינֹונִּ ת ְסדֹום ת. ְויֵּשבֵּ דַּ ים, זֹו מִּ . ותמוה הרי לכאורה "שלי שלי, שלך שלך'', אֹוְמרִּ

היא מידה ממוצעת, וכמו שסובר תנא קמא, שזו "מידה בינונית". וקשה מה 

הסברא של היש אומרים שזו "מידת סדום", ומדוע נענשו אנשי סדום על מידה זו. 

יםדום, שהיו גם צריך להבין מה מיוחד במידה זו שהצטיינו בה אנשי ס  ָרעִּ

ים ָטאִּ ה ְוחַּ  )בראשית י''ג י''ג(? ְמֹאד' לַּ

את )פרשת וירא השער העשרים(  עקידת יצחק בספרורבי יצחק עראמה ומבאר 

שבדרך מקרה אינו ביחיד שכן , "שלי שלי שלך שלך" הרוע הנעוץ במידת סדום

 לםציבור שמיטיב לחברו, זו 'מידה בינונית'. אך כאשר הדבר נעשה על ידי 

וחוק, בקנסות ועונשים שלא יעברו מערכת של מוסר הממסד את המידה הזו ב

)סנהדרין  בגמ'עליהם לעולם, וכל המיטיב לחברו אחת דתו להמית כמתואר 

ועל זה , רוע ואכזריותראש ולענה, מהוה שורש פורה ה 'דוםסמידת קט:(, הרי זו '

, שזה היפך כל ורותיצא הקצף הגדול בהפיכת ה' את עריהם עד ליסוד לדורי ד

 התורה המפליגה במצוות להיטיב לזולתנו.

ב ְולֹוט( א יט בראשית) על הפסוק י"רשבפירוש  ר ֹישֵּ עַּ  היום אותו - ְסֹדם ְבשַּ

 וחוקים משפטיםעם  'סדום של ערוך שולחןשהיה ' מבואר: עליהם שופט מינוהו

 יטיב עם רעהו,היפך היושר והצדק. על פי 'חוקי המדינה בסדום' אסור לאדם לה

 ,למחותומכניס אורחים, כולם באים  'סדום חוקי' עלבהעזת פניו עובר  לוט כאשר

בו', סדום'הפרת חוקי  על ל ָנסַּ ת עַּ יִּ בַּ ר הַּ עַּ נַּ ד מִּ ן ְועַּ ָקֶצה ָהָעם ָכל ָזקֵּ )בראשית י''ט  מִּ

 .ד'(



 

 

 

 

 מועמ' 

 

 

 דינים העולים

כאחד. הדר כאחד. הדר לתת את חלקו לתת את חלקו   ''כופין על מידת סדוםכופין על מידת סדום''בחלוקת שותפות וירושה; בחלוקת שותפות וירושה; 

כופין על מידת כופין על מידת ''בחצר חבירו בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר, בחצר חבירו בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר, 

  ופטור מלשלם.ופטור מלשלם.  ''סדוםסדום

  --לעניין לכתחילה נחלקו הראשונים; לדעת התוס' והכרעת רוב הפוסקים לעניין לכתחילה נחלקו הראשונים; לדעת התוס' והכרעת רוב הפוסקים 

  --לכתחילה אין כופין, ורק בדיעבד פטור מלשלם. לדעת המרדכי ונפסק ברמ''א לכתחילה אין כופין, ורק בדיעבד פטור מלשלם. לדעת המרדכי ונפסק ברמ''א 

  לכתחילה.לכתחילה.  אם אין יכול להשכירו, כופין אףאם אין יכול להשכירו, כופין אף

כלל נקוט בידינו; שאין יכול לטעון 'קים לי' נגד הכרעת השו''ע והרמ''א. אולם כלל נקוט בידינו; שאין יכול לטעון 'קים לי' נגד הכרעת השו''ע והרמ''א. אולם 

בדין כופין לכתחילה, רוב הפוסקים נחלקו על הרמ''א, לכן יכול לטעון קים לי נגד בדין כופין לכתחילה, רוב הפוסקים נחלקו על הרמ''א, לכן יכול לטעון קים לי נגד 

  הרמ''א. ויש להסתפק, האם התופס נחשב מוחזק לעניין טענת 'קים לי'.הרמ''א. ויש להסתפק, האם התופס נחשב מוחזק לעניין טענת 'קים לי'.

ת, סיפוח חדר מדרגות, ובניה על הגג, ת, סיפוח חדר מדרגות, ובניה על הגג, הוספת מרפסהוספת מרפס  --מעיקר הדין; לרוב הדעות מעיקר הדין; לרוב הדעות 

מחייב את הסכמת השכנים גם כשאין להם שום נזק, ואין 'כופין על מידת סדום' מחייב את הסכמת השכנים גם כשאין להם שום נזק, ואין 'כופין על מידת סדום' 

לתת את שלהם בחינם. מנהג בתי הדינים; לאשר לכל דייר לבנות במפלס שלו, לתת את שלהם בחינם. מנהג בתי הדינים; לאשר לכל דייר לבנות במפלס שלו, 

  באופן שלא נגרם נזק לשכנים, כי זה שימוש סביר ברכוש המשותף.באופן שלא נגרם נזק לשכנים, כי זה שימוש סביר ברכוש המשותף.

כולים למחות על הוצאת מרפסת כאשר אין להם כולים למחות על הוצאת מרפסת כאשר אין להם יש מי שחידש, שאין השכנים ייש מי שחידש, שאין השכנים י

  ..נזק, כמו שמותר להוציא זיז לרשות השותפיןנזק, כמו שמותר להוציא זיז לרשות השותפין

 08-2007180: פקס . 008-7217800 לתגובות וקבלת המאמר המלא:

5047867@gmail.com 



 

 

 

 

 מזעמ' 

 

 

 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה

ל ַהֹצאן ְך ָנא אֶּ ה ֹאָתם ַמְטַעִםי לֶּ ֱעשֶּ ם ְלָאִביָך ְוַקח ִלי ִמָחם ְשֵני ְגָדֵיי ִעִזים ֹטִבים ְואֶּ

ר ָאֵהב  . )כז, ט(ַכֲאשֶּ

בפסוק זה יש לכאורה אריכות לשון מיותרת. די היה לכתוב שרבקה אמרה       

חליעקב "הבא לי שני גדיי עיזים מן הצאן". המילים " ֹצאן ְוקַּ ָחם ֶלְך ָנא ֶאל הַּ י מִּ " לִּ

מוֹ לכאורה יתירות. גם בהמשך, בפסוק י"ד האומר " א ְלאִּ ח וַָּיבֵּ קַּ יִּ ", המילים וַּיֵֶּלְך וַּ

 "וילך ויקח" נראות כמיותרות. 

 יראתי בפצותי שיח

מבאר בעל התפארת שלמה, שהתורה רומזת כאן מה קורה לאדם הניגש      

רא לגשת ולפתוח שפתיו, הן ללימוד התורה. אדם יודע את שפל ערכו ומצבו, וי

 בתורה והן בתפילה. 

גם כשעומד אדם להניח תפילין, בהעלותו על לבבו עומק הסודות הרמוזים      

בהם, ונפשו יודעת כי לא השיגה ידו אחת מני אלף בתעלומות החכמה, נופלת 

 דעתו, וירא לגשת אל העבודה...

    לא עליך המלאכה לגמור

"ורבקה אמרה אל יעקב בנה", רומז לשכינה הקדושה  רומזת לנו התורה ואומרת:

האומרת לאדם: "לך קח לי" עשה מה שבכוחך לעשות, ואני "אעשה אותם 

 מטעמים לאביך" להיות מוכשר בכל הכוונות הראויים להם.

זו הסיבה שלפני תפילת לחש אנו אומרים את הפסוק "ה' שפתי תפתח" )תהלים 

כוחנו, ומבקשים מה' יתברך שיעזור לנו לקבל נא, יז(, לומר שאנו מתפללים כפי 

 תפלתנו ברצון, בדרך האמורה.



 

 

 

 

 מחעמ' 

 

 

 משל למלך בשר ודם...

ממשיל זאת התפארת שלמה למלך בשר ודם, אשר יבא לפניו איש שפל ונבזה, 

איכר עובד אדמה, לשפוך שיחתו ותחינתו לפניו, ואינו יודע לדבר בלשון צחה 

, היא שילך לאחד משרי המלך אשר יבין ובאופן הראוי. העצה הנכונה לייעץ לו

לשונו, והוא ימליץ דבריו בלשון צחה ובאופן הראוי לפני המלך. רק כך ייתכן 

 שהמלך ימלא בקשתו.

 תכון תפלתי קטורת לפניך

כן הדבר לפני ה' יתברך. השכינה הקדושה מגישה ומקריבה את תפלתנו לפני 

לפניו, כאילו כוונו בכל כסא הכבוד בדרך הראויה והנכונה להיות נחת רוח 

הכוונות שכוונו אנשי כנסת הגדולה. זו כוונת הפסוק "ואעשה אותם מטעמים 

 לאביך כאשר אהב".

הגאון רבי יהודה עדס שליט"א, ראש ישיבת קול יעקב, המשיל זאת למלך שבנה 

מגדל גבוה, והבטיח שמי שיעלה לראש המגדל, יעשירנו המלך עושר רב. בא אדם 

קומות התעייף וירד. וכן ניסו עוד כמה את  0עלות, לאחר שעלה אחד, התחיל ל

 קומות, וכן הלאה. 1קומות, והאחר התעייף אחרי  7מזלם, זה התעייף אחרי 

בא לשם חכם אחד ואמר: לא ייתכן שהמלך יבטיח, ולא תהיה אפשרות לעלות 

קומות, וחש שכוחותיו  80לראש המגדל. אעשה כל שביכולתי ואעלה. עלה 

 ים. באותו רגע ראה שם מעלית העולה עד ראש המגדל. עלה, וזכה.אוזל

כן בענייננו. ה' יתברך דורש מאתנו לעשות כפי כוחנו. אם נעשה כך, מובטח לנו 

 סיוע שמיימי להצליח.

יהי רצון שנשכיל לעשות את המוטל עלינו כפי כוחנו והבנתנו, ומשמים יסייעונו 

 !שיחשב כאילו קיימנו כל מצוה בשלימות

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל  שבת שלום ומבורך!

mailto:blu.israel@gmail.com
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 נקודות שיא –בכל מכל כל 

רַויֹ  ְמֹאד ַעד ְגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַויֱֶּחַרד  ָוֹאַכל ִלי ַוָיֵבא ַצִיד ַהָצד הוא ֵאפֹוא ִמי אמֶּ

ם ִמֹכל רֶּ  (כז, לג) ִיְהיֶּה ָברוךְ  ַגם ָוֲאָבֲרֵכהו ָּתבֹוא ְבטֶּ

 אלו הבא, העולם מעין הזה בעולם ה"הקב הטעימן שלשה ר,"בגמרא )ב"ב יז.( "ת

 יעקב מכל, ביה דכתיב יצחק בכל, ביה דכתיב אברהם ויעקב, יצחק אברהם הן

 דכתיב ויעקב, יצחק אברהם הן אלו הרע, יצר בהן שלט לא שלשה כל. ביה דכתיב

 אברהם הן ואלו המות, מלאך בהן שלט לא ששה רבנן תנו כל... מכל בכל בהו

 כל.... מכל בכל בהו דכתיב ויעקב יצחק אברהם ומרים, אהרן משה ויעקב יצחק

 משה ויעקב יצחק אברהם הן ואלו ותולעה, רמה בהן שלט לא שבעה רבנן תנו

  כל..." מכל בכל בהו דכתיב ויעקב יצחק אברהם יעקב, בן ובנימין ומרים אהרן

מבואר בזה, שמאחר שנאמר בהם מידת 'כל', זכו לכל הטובה השייכת בעולם. 

שחיו מעין העולם הבא, ולא שלט בהם רע מצד היצר, ולא במיתתם ולא 

 .בקבורתם. כי לא היה בהם אחיזה של רע

 יסוד שהיא מפני", כל" תקרא מדה ה"להקב ועיין רמב"ן )בראשית כד, א(, "שיש

( ח ה קהלת) שנאמר והוא, כל עושה' ה אנכי( כד מד ישעיה) נאמר ובה, הכל

 באי כל על השופע הגדולה וטובה הארץ יתרון כי יאמר, הוא בכל ארץ ויתרון

 מהם כח הרע כלל. היא". כשזכו האבות למדה זו, פסק  בכל כי בעבור עולם

ְבָרָהם( כד, א)והנה, אצל אברהם יש במשמעות הפסוק מענין זה,  ן ְואַּ  ָבא ָזקֵּ

ים ָימִּ ךְ  וַּיֹקָוק בַּ רַּ ְבָרָהם ֶאת בֵּ ֹכל אַּ היינו, שזכה לרוגע, בהשלימו עשרת הנסיונות,  :בַּ

ומעתה חי חיי עונג מעין עולם הבא. אולם אצל יצחק, לכאורה אין במשמעות 

שום רמז לכך, הרי הוא כמספר שאכל ממעדני יעקב. גם אצל יעקב, נאמר  הפסוק



 

 

 

 

 נעמ' 

 

 

ח( יא לג בראשית)כל, בדבריו אל עשו,  י ֶאת ָנא קַּ ְרָכתִּ י ָלךְ  ֻהָבאת ֲאֶשר בִּ י כִּ נִּ נַּ  חַּ

ים י ֱאֹלהִּ י ֶיש ְוכִּ ר ֹכל לִּ ְפצַּ ָקח בוֹ  וַּיִּ אם כן, מה המשמעות שנאמר בהם מכל כל,  :וַּיִּ

 ם הדברים אל הענין הגדול הזה.וכיצד נרמזי

והנראה בזה, שמשעה שהשיגו האבות דרגה זו, פסקו מהיות 'המרכבה', ומשם 

ואילך עברה השראת השכינה לדור הבא. דהיינו, שכל עוד שנתנסו ורצו לפניו 

כסוסים בין בצעי המים, לא זכו למעין חיי העולם הבא. אז היו נחשבים למרכבה. 

דם, זכו כבר לחיי העולם הבא בזה העולם, ושוב לא אולם בהשיגם שלימות הא

 היה בהם נסיון וכדומה, ולכן גם לא היו אז המרכבה. 

ענין זה מבואר לאורך ג' האבות. הנה, בשעה שחזר אברהם מקבורת שרה, 

והשיא את יצחק, התורה מפסיקה לדבר בו, כל הענין עובר אל יצחק. גם מה 

, אין בזה 'סימן לבנים'. כי לא היה אז שנשא את קטורה והוליד ממנה צאצאים

המרכבה. נמצא, שבשעה שנזכר בו 'בכל', עברה השראת השכינה ליצחק. לכן 

מוזכר שהלך לבאר לחי רואי, כי אז נעשה תפקידו להתפלל לפני ה', ותיקן תפלת 

 המנחה. 

אצל יצחק, בשעה שמסר הברכות ליעקב, וטעם במאכליו טעם גן עדן, כמ"ש 

אן ואילך אין במעשיו סימן לבנים. מעתה השראת השכינה עם במדרשים. מכ

יעקב. מעתה אין ענין המרכבה עמו בשביל לברך את עשו, אלא מצויה היא אצל 

 יעקב. 

מכאן ואילך לא נזכר מיצחק מאומה, מלבד מיתתו. כי מעתה יעקב המרכבה. 

ה אולם בשעה שנצח לעשו, והשיג דרגת כל. שוב אינו מתיירא מכלום, ורוצ

שתהיה המנחה אצל עשו, שבכך יהיה סימן לבניו שבשוחד יכניעו את עשו. הסימן 

 שעשה קודם שזכה לדרגת כל. אולם עתה זכה לה.

משעה שהשיג יעקב מדת כל, נעשו השבטים נושאי המרכבה. לכן תראה 

שמעשה ראובן הוא לו לדורות, שניטל ממנו כל מעלותיו. שמעון ולוי נפסלו 



 

 

 

 

 נאעמ' 

 

 

יוסף שהיה בן זקונים לאביו, שרתה עליו שכינה, ולכן חלם במעשה שכם. אולם 

חלומות נבואיים, כאביו בשעה שיצא לחרן. גם ברדתו מצרימה, אמרו חז"ל 

ששכינה עמו )ב"ר פו, ב(. גם אמרו חז"ל שהיה ראוי להעמיד י"ב שבטים, לולי 

כל  מעשה אשת פוטיפר. עוד אמרו, שירידת יוסף מצרימה, היה סימן לבנים, שירדו

ישראל מצרימה, ולבסוף שלט משה בפרעה, כמו ששלט יוסף בפרעה. שכל זה היה 

 סימן לישראל. אלא שבשבטים לא מצאנו שהשיגו דרגת כל. 

ובהבנה נוספת, הנה 'בכל לבבך' כנגד אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. 

שנבחן  'בכל נפשך' כנגד יצחק, שמסר נפשו על קדושת ה'. 'בכל מאדך' כנגד יעקב,

בצאן לבן, ובממונו במקומות נוספים. אחר העקדה וקבורת שרה, נמצא לבבו נאמן 

בכל, ולכן שני לבבות דידיה נעשו טוב. יצחק מסר נפשו, אולם בשעת הברכות, 

שקיבל באהבה רצון שמים שיהיו הברכות ליעקב, ומסר רצונו, השלים מסירת 

עשו, בשביל לקיים רצון ה', נפשו. כי הנפש הוא הרצון. יעקב, שמסר ממונו ל

 השלים תפקידו 'בכל מאדך'. 

העולה מן הדברים, שבשעה שהשיגו האבות הקדושים דרגת כל, משם ואילך 

השיגו דרגת הקדושה מבלי להפרד ממנה. אולם המרכבה והשראת השכינה, וסימן 

לבנים, עברו לדור הבא. ניתן להגדיר זאת, שבשעה ההיא נעשו רגל לכסא, אולם 

כבה מציינת את הנסיעה והטלטול, וזה תליא באדם שמתנסה ומתהלך ממקום המר

למקום, ועמל להשיג, ולכן לא היו המרכבה, אלא זכו לדרגה גבוהה ממנה, להכלל 

 בכסא עצמו.     
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 טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (וויליאמסבורג)

צחק מפרש הנגלות התורה ורבינו יצחק בן רבינו שלמה בן י

 שלמה מפרש הסתרי תורה

ן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהָחַמִים )כז, כח(  ְוִיּתֶּ

בבראשית רבה: מטל השמים זו מקרא, משמני הארץ זו משנה, דגן זו תלמוד, 

 תירוש זו אגדה ע"כ.

ד"א מהו ורש"י כתב וז"ל: מטל השמים כמשמעו, ומדרש אגדה יש להרבה פנים. 

האלהים, בדין, אם ראוי לך יתן לך, ואם לאו לא יתן לך, אבל לעשו אמר משמני 

הארץ יהיה מושבך, בין צדיק בין רשע יתן לך, וממנו למד שלמה כשעשה הבית 

וסידר תפלתו, ישראל שהוא בעל אמונה ומצדיק עליו את הדין לא יקרא עליך 

לבבו )מלכים א ח, לט(, אבל תגר, לפיכך ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את 

נכרי מחוסר אמנה, לפיכך אמר ואתה תשמע השמים וגו' ועשית ככל אשר יקרא 

אליך הנכרי )שם מג(, בין ראוי בין שאינו ראוי תן לו, כדי שלא יקרא עליך תגר. 

 עכ"ל.

והנה לכאורה רש"י ז"ל מתחיל בד"ה מטל השמים ולבסוף מסיים מפירוש ד"א 

 על ענין מטל השמים, וצ"ב. שאינו מוסב לכאורה

ועוד צ"ב האריכות לפה מענין 'ממנו למד שלמה' שאינו ענין הכרחי לפירוש 

הקרא, וכידוע לשונו הזהב של רש"י ז"ל בלשון קצרה ולמה האריך פה בענין וממנו 

 למד שלמה, וצ"ב.

ים, ממנו ל השמודע שיש בזה סוד פלאי מאד, כי מתיבות אלו, ממש מתיבות מט

 ותא חזי: -ז"ל, כחו וחכמתו ושרשו בתוה"ק  רבי שלמה יצחקי -למה'למד 'ש



 

 

 

 

 נגעמ' 

 

 

ְפֶשָך. ְכָלהקום נא שבה ְואָ  י נַּ נִּ ֲעבור ְתָבֲרכַּ י בַּ ידִּ צֵּ ה ֶזה  מִּ ְצָחק ֶאל ְבנֹו מַּ וַֹּיאֶמר יִּ

ְקָרה ה' י הִּ י וַֹּיאֶמר כִּ ְמֹצא ְבנִּ ְרָת לִּ הַּ ְצָחק ֶאל ֱאֹלֶקיָך ְלָפָני. מִּ יֲַּעֹקב ְגָשה ָנא  וַֹּיאֶמר יִּ

ם ֹלא.ְבנִ וֲַּאֻמְשָך  ָשו אִּ י עֵּ ָתה ֶזה ְבנִּ אַּ הו וַּיֹ  י הַּ ְיֻמחֵּ יו וַּ ְצָחק ָאבִּ גַּש יֲַּעֹקב ֶאל יִּ יִּ אֶמר וַּ

ָשו. י עֵּ ם ְידֵּ יִּ ָידַּ ֹקל קֹול יֲַּעֹקב ְוהַּ ֹרת  הַּ יו ֹשְעִּ ֹשָו ָאחִּ י עֵּ ידֵּ י ָהיו ָיָדיו כִּ ירֹו כִּ כִּ ְוֹלא הִּ

הו.ְיָברֲ וַּ  י. כֵּ ֹשָו וַֹּיאֶמר ָאנִּ י עֵּ ָתה ֶזה ְבנִּ י  וַֹּיאֶמר אַּ יד ְבנִּ צֵּ י ְוֹאְכָלה מִּ ָשה ּלִּ גִּ וַֹּיאֶמר הַּ

יְֵּשְת. ן וַּ א לֹו יַּיִּ ל וַָּיבֵּ ֶגש לֹו וַֹּיאכַּ יַּ י וַּ ְפשִּ ן ְתָבֶרְכָך נַּ עַּ ָליו  ְלמַּ יו ְגָשה ָנא ִיְצָחקוַֹּיאֶמר אֵּ  ָאבִּ

י בְ  י.וֲשָקה ּלִּ ה רֵּ  נִּ הו וַֹּיאֶמר ְראֵּ יחַּ ְבָגָדיו וְַּיָבֲרכֵּ ח ֶאת רֵּ ק לֹו וַָּירַּ חַּ גַּש וַּיִּ יִּ יחַּ וַּ י ְכרֵּ יחַּ ְבנִּ

ֲרכֹו ה'. טַּ  ֹשֶָדה ֲאֶשר בֵּ ים מִּ ֶתן ְלָך ָהֱאֹלקִּ נֵּי ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן ְותִּ ל ַהָחמַ ְויִּ ְשמַּ ם ומִּ ירש. יִּ

ֶמָך ֹארֲ  ַּתֲחוו ְלָך ְלֻאִםיםַיַעְבדוָך ַעִםים ְוִיְש  י אִּ ֲחוו ְלָך ְבנֵּ ְשתַּ ֶחיָך ְויִּ יר ְלאַּ ֶריָך ֱהוֵּה ְגבִּ

ֲאֶשר  י כַּ ְך ָיֹצא ָיָצא יַּ  ִכָלהָארור וְמָבֲרֶכיָך ָברוְך. וְַּיהִּ י אַּ ְיהִּ ְך ֶאת יֲַּעֹקב וַּ ְצָחק ְלָברֵּ ֲעֹקב יִּ

יו ֹשָו ָאחִּ יו ְועֵּ ְצָחק ָאבִּ ת ְפנֵּי יִּ אֵּ ידֹו )כז, יט מֵּ צֵּ  ל(-ָבא מִּ

 מספר הזכרון( 808כלה )בדילוג מספר  -יצחק  -בן  -שלמה  -רבי  -כלה 

 ודו"ק והוא פלאי.

וסוד תיבת כלה בשני צדדי הדילוג הוא ע"ד מש"כ רש"י )שמות לא, יח( ויתן אל 

משה ככלתו, ככלתו כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה 

יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. דבר אחר מה כלה מתקשטת בעשרים וארבעה 

למיד חכם צריך להיות כד( אף ת-קשוטין, הן האמורים בספר ישעיה )ישעיה ג, יח

 בקי בעשרים וארבעה ספרים ע"כ.

וע"כ נרשם זה הדילוג בדילוג מספר מאה ואחת שהוא מספר המסוגל לזכרון 

 808)וכמבואר בספה"ק )עיין כלי יקר דברים ד, ט( כי בין תיבת שכח לתיבת זכר יש 

כ"ד במספר וק"ל( כי זכה לזכור כל התורה וניתן לו התורה ככלה ומקושטת בכל ה

 ספרים ובודאי ממנו למד שלמה ודו"ק.



 

 

 

 

 נדעמ' 

 

 

ובשלשלת הקבלה ערך רש"י מובא, אשר אף כל האומות סביב לרש"י הכירו 

ר' גדולתו ונכנעו תחתיו ושאלו עצות ממנו עכת"ד, ובזה תבין עוד צירוף נפלא פה 

 )בדילוג מספר עשרים(. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים שלמה רש"י

 ורמז לאר"י ז"ל בפרשה ז

 אביו גשה נא ושקה לי בני )כז, כו( ר אליו יצחקויאמ

והוא סוד פלאי מאד כי יצחק זה  יצחק לוריאצירוף אותיות  ר אליו יצחקויאמ

הוא בעצמו נרשם פה בתורה לשם רבי יצחק בן שלמה שהוא האריז"ל רבי יצחק 

 ותא חזי: -לוריא זי"ע 

ֲעבור ְתבָ  ְכָלהקום נא שבה ְואָ   י בַּ ידִּ צֵּ ְפֶשָך.מִּ י נַּ נִּ ה ֶזה  ֲרכַּ ְצָחק ֶאל ְבנֹו מַּ וַֹּיאֶמר יִּ

ְקָרה ה' י הִּ י וַֹּיאֶמר כִּ ְמֹצא ְבנִּ ְרָת לִּ הַּ ֲעֹקב ְגָשה נָ  ֶקיָך ְלָפָני.לא מִּ ְצָחק ֶאל יַּ א וַֹּיאֶמר יִּ

ם ֹלא.ְבנִ וֲַּאֻמְשָך  ֹשָו אִּ י עֵּ ָתה ֶזה ְבנִּ אַּ ְצָחק אָ  י הַּ ש יֲַּעֹקב ֶאל יִּ גַּ הו וַֹּיאֶמר וַּיִּ יו וְַּיֻמחֵּ בִּ

י ָהי ירֹו כִּ כִּ ֹשָו. ְוֹלא הִּ י עֵּ ם ְידֵּ יִּ ָידַּ ֹקל קֹול יֲַּעֹקב ְוהַּ ֹרת  והַּ יו ְשעִּ ָשו ָאחִּ י עֵּ ידֵּ ָיָדיו כִּ

הו.ְיָברֲ וַּ  צֵּ  כֵּ י ְוֹאְכָלה מִּ ָשה ּלִּ גִּ י. וַֹּיאֶמר הַּ ֹשָו וַֹּיאֶמר ָאנִּ י עֵּ ָתה ֶזה ְבנִּ י וַֹּיאֶמר אַּ יד ְבנִּ

יְֵּשְת. וַֹּיאמֶ  ן וַּ א לֹו יַּיִּ ל וַָּיבֵּ ֶגש לֹו וַֹּיאכַּ יַּ י וַּ ְפשִּ ן ְתָבֶרְכָך נַּ עַּ יו ְגָשה ָנא ר ֵאָליו ִיְצָחקְלמַּ  ָאבִּ

י. י ְבנִּ ה רֵּ  וֲשָקה ּלִּ הו וַֹּיאֶמר ְראֵּ יחַּ ְבָגָדיו וְַּיָבֲרכֵּ ח ֶאת רֵּ ָירַּ ק לֹו וַּ חַּ ש וַּיִּ גַּ יִּ יחַּ י ְכרֵּ ְבנִ יחַּ וַּ

ֲרכֹו ה'. טַּ  ֹשֶָדה ֲאֶשר בֵּ ים מִּ ֶתן ְלָך ָהֱאֹלקִּ נל ַהָחמַ ְויִּ ְשמַּ ם ומִּ ירש.י יִּ  ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן ְותִּ

ֲחוו ְלָך ְבנֵּי אִּ  ְשתַּ ֶחיָך ְויִּ יר ְלאַּ ים ֱהוֵּה ְגבִּ ֲחוו ְלָך ְלֻאמִּ ְשתַּ ים ְויִּ מִּ ְבדוָך עַּ ֶמָך ֹאֲרֶריָך יַּעַּ

ֲאֶשר  יָך ָברוְך.ָארור וְמָבֲרכֶ  י כַּ י ִכָלה וְַּיהִּ ְך ֶאת יֲַּעֹקב וְַּיהִּ ְצָחק ְלָברֵּ ְך ָיֹצא ָיָצא יֲַּעֹקב איִּ

ידֹו )כז, יט צֵּ יו ָבא מִּ ֹשָו ָאחִּ יו ְועֵּ ְצָחק ָאבִּ ת ְפנֵּי יִּ אֵּ  ל(-מֵּ

א -י-ר-ו-ל( 808)בדילוג מספר כלה  -שלמה  -בן  -יצחק לוריא  -רבי  -כלה 

 (.880)בדילוג מספר 

והנה רש"י ז"ל רבי שלמה בן יצחק זכה ש'ממנו למד שלמה' שניתנה לו התורה 

ככלה ופירש לכל ישראל כל נגלות התורה תנ"ך וש"ס, והאריז"ל רבי יצחק בן 



 

 

 

 

 נהעמ' 

 

 

שלמה זכה ונתנה לו התורה ככלה ופירש לכל ישראל כל סתרי התורה. ודילוג זה 

טה למעלה )כלה רבי נקרא ממעלה ללמטה )כלה רבי יצחק בן שלמה כלה( וממ

שלמה בן יצחק כלה(, וענין כלה פירושו לפרש התורה היטב ויהיה אהוב ונחמד 

יוחנן אמר ' ככלה, וכאמרם ז"ל )שיר השירים רבה ד, יא( רבי יוחנן וריש לקיש ר

כל מי שאמר דברי תורה ברבים ואינן ערבין לשומעיהן ככלה זו שערבה על בני 

ריש לקיש אמר כל מי שאמר דברי תורה ואינן  אדם בחופתה נוח לו שלא אמרן,

ערבין על שומעיהן ככלה זו שערבה על בעלה בשעת חופתה נוח לו שלא אמרן 

ע"כ, וע"כ רש"י שפירש נגלות התורה והאריז"ל שפירש סתרי התורה נרשמו 

 במקום אחד בצרוף תיבת כלה כלה וק"ל.

 כפל וק"ל.וזה מטל השמים )נסתר( ומשמני הארץ )נגלה( כלה כלה ב

 רמז למהרח"ו ז"ל

ויטאל זי"ע שהשקה אותו מבארה  חייםונרשם בפרשה זו ג"כ תלמידו מורינו רבי 

ומאז זכה להבין ולזכור חכמת הקבלה חכמת הזוהר הק' ושמו יוצא אצל  מריםשל 

 ותא חזי: - מרים חייםשהוא בחילופי אותיות  ר מים חייםהתיבות בא

 ים המלח )בראשית יד, ג(ו אל עמק השדים הוא ברכל אלה ח

ם  יִּ ר מַּ ְמְצאו ָשם ְבאֵּ ל וַּיִּ ָנחַּ ְצָחק בַּ י יִּ ְבדֵּ   )בראשית כו, יט( ַחִייםוַּיְַּחְפרו עַּ

 יו חסד ויתן חינו בעיני שר בית הסהר )בראשית לט, כא(יוסף ויט אלויהי ה' את 

 מזה בידך ויאמר מטה )שמות ד, ב( הוי"הויאמר אליו 

ת החקים ואת התורת )שמות הים והזהרת אתהם אאל האלוהבאת את הדברים 

 יח, יט(

 (.80808)בדילוג מספר  הוי"ה אמת הזהר אמת הוי"ה -יוסף ויטאל  -בר  -חיים 

 



 

 

 

 

 נועמ' 

 

 

 רמז לאר"י ז"ל והרש"ש ז"ל

עוד ענין פלאי מאד בסייעתא דשמיא בזה, דהנה כתב האריז"ל )שעה"ג פו( דבחי' 

בחי' גלגול שני עכת"ד. והנה כתבו החיד"א  אב רומז לבחי' גלגול ראשון ובן הוא

)שו"ת חיים שאל ח"א סימן יר"א( ומהר"ח פלאגי בכמה מקומות כי נשמת רבינו 

 האריז"ל נתגלגל בהרש"ש זי"ע יעו"ש.

ותיבת  -רבי שלום בר יצחק  -והנה ראה זה פלא כי בפרשה זו נרשם ג"כ הרש"ש 

 חזי: ותא -יצחק זה הוא יצחק הנ"ל מתיבת יצחק לוריא

י ָאְרכו  י כִּ ּלֹון וַּיַּ הַ  לֹו ָשםוְַּיהִּ חַּ ד הַּ ים ְבעַּ ְשתִּ יֶמֶלְך ֶמֶלְך ְפלִּ ף ֲאבִּ ים וַּיְַּשקֵּ נֵּה ָימִּ ְרא ְוהִּ

ְשתֹו. ְבָקה אִּ ת רִּ ק אֵּ חֵּ ְצָחק ְמצַּ ְשְתךָ  יִּ נֵּה אִּ ְך הִּ ְצָחק וַֹּיאֶמר אַּ יֶמֶלְך ְליִּ ְקָרא ֲאבִּ יִּ וא  וַּ הִּ

ְרָת אֲ  יְך ָאמַּ י ֶפן ָאמות ָעֶליָה.ְואֵּ ְרתִּ י ָאמַּ ְצָחק כִּ ָליו יִּ וא וַֹּיאֶמר אֵּ י הִּ יֶמֶלךְ  ֹחתִּ  וַֹּיאֶמר ֲאבִּ

ינו ָאָש  אָת ָעלֵּ בֵּ ְשֶתָך ְוהֵּ ד ָהָעם ֶאת אִּ חַּ ב אַּ ט ָשכַּ ְמעַּ ה ֹזאת ָעֹשִּיָת ָּלנו כִּ ו  ם.מַּ ְיצַּ וַּ

זֶ  יש הַּ עַּ ָבאִּ ֹנגֵּ אֹמר הַּ יֶמֶלְך ֶאת ָכל ָהָעם לֵּ ְשתֹו מֹות יוָמת.ֲאבִּ ְצָחק ָבָאֶרץ ה וְבאִּ ע יִּ ְזרַּ  וַּיִּ

הו ה'. ְיָבֲרכֵּ ים וַּ ָאה ְשָערִּ וא מֵּ הִּ ָחָנה הַּ ְמָצא בַּ וא וַּיִּ הִּ יש וַּיֵֶּלְך ָהלֹוְך ְוָגדֵּ  הַּ ל ָהאִּ ְגדַּ יִּ ל וַּ

ל ְמֹאד. י ָגדַּ ד כִּ ָבה וַּ  עַּ ְקנֵּה ָבָקר וֲַּעֻבָדה רַּ ְקנֵּה ֹצאן ומִּ י לֹו מִּ ְיהִּ ים.וַּ ְשתִּ ְנאו ֹאתֹו ְפלִּ  ְיקַּ

ים וַּ  ְשתִּ ְתמום ְפלִּ יו סִּ ְבָרָהם ָאבִּ י אַּ ימֵּ יו בִּ י ָאבִּ ְבדֵּ ֹרת ֲאֶשר ָחְפרו עַּ ְבאֵּ ְלאום ְוָכל הַּ ְימַּ

ָח  ָעָפר. ֶמנו ְמֹאד. וַּיֵֶּלְך מִּ ְמָת מִּ י ָעצַּ ָמנו כִּ עִּ ְך מֵּ ְצָחק לֵּ יֶמֶלְך ֶאל יִּ ְצָחק וַֹּיאֶמר ֲאבִּ ם יִּ

ל ְגָרר וַּיֵֶּשב ָשם. ן ְבנַּחַּ חַּ ם ֲאֶשר ָחְפרו בִּ  וַּיִּ יִּ מַּ ֹרת הַּ ְצָחק וַּיְַּחֹפר ֶאת ְבאֵּ י וַָּיָשב יִּ ימֵּ

מֹות כַּ  ְקָרא ָלֶהן שֵּ יִּ ְבָרָהם וַּ י מֹות אַּ ֲחרֵּ ים אַּ ְשתִּ ְתמום ְפלִּ יו וְַּיסַּ ְבָרָהם ָאבִּ ֹמת ֲאֶש אַּ ר חֵּ

יו. ם וַּיְַּחפְ  ָקָרא ָלֶהן ָאבִּ יִּ ר מַּ ְמְצאו ָשם ְבאֵּ ל וַּיִּ ָנחַּ ְצָחק בַּ י יִּ ְבדֵּ י ְגָרר ַחִייםרו עַּ יבו ֹרעֵּ . וַָּירִּ

מֹו. ֹשְקו עִּ ְתעַּ י הִּ ֹשֶק כִּ ר עֵּ ְבאֵּ ם הַּ ְקָרא שֵּ ם וַּיִּ ָמיִּ אֹמר ָלנו הַּ ְצָחק לֵּ י יִּ ם ֹרעֵּ יְַּחְפרו  עִּ וַּ

ְקרָ  יִּ ם ָעֶליָה וַּ יבו גַּ ָירִּ ֶחֶרת וַּ ר אַּ ֶחֶרת א ְשָמה ֹשְִּטָנה.ְבאֵּ ר אַּ ָחם וַּיְַּחֹפר ְבאֵּ ק מִּ יְַּעתֵּ ְוֹלא  וַּ

ְקָרא ְשָמה יִּ יב ה' ְרֹחבֹות ָרבו ָעֶליָה וַּ ְרחִּ ָתה הִּ י עַּ ינו ָבָאֶרץ. וַֹּיאֶמר כִּ ל  ָלנו וָפרִּ וַּיַּעַּ

ע. ר ָשבַּ ָחם ְבאֵּ ָליו ה' מִּ הוא וַֹּיאֶמר אָ  וַּיֵָּרא אֵּ ְיָלה הַּ ּלַּ ל בַּ יָך אַּ ְבָרָהם ָאבִּ י אַּ י ֱאֹלקֵּ ֹנכִּ

ְתָך ָאֹנכִּ  י אִּ יָרא כִּ י.י וֵברַ תִּ ְבדִּ ְבָרָהם עַּ ֲעבור אַּ י ֶאת זְַּרֲעָך בַּ יתִּ ְרבֵּ יָך ְוהִּ ֶבן ָשם  ְכתִּ יִּ וַּ

ם ה ְקָרא ְבשֵּ חַּ וַּיִּ ְזבֵּ ר.' מִּ ְצָחק ְבאֵּ י יִּ ְבדֵּ ְכרו ָשם עַּ יֶמֶלךְ  וֶַּיט ָשם ָאֳהלֹו וַּיִּ ָליו  וֲַּאבִּ ְך אֵּ ָהלַּ
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דועַּ ָבאֶתם אֵּ  ְצָחק מַּ ֶהם יִּ יֹכל ֹשַּר ְצָבאֹו. וַֹּיאֶמר ֲאלֵּ הו ופִּ עֵּ רֵּ ְגָרר וֲַּאֻחזַּת מֵּ ֶתם מִּ ָלי ְואַּ

י ָהָיה ה ינו כִּ ְתֶכם. וַֹּיאְמרו ָראֹו ָראִּ אִּ י מֵּ ְּלחונִּ י וְַּתשַּ י ָנא ' ֹשְנֵּאֶתם ֹאתִּ ֹנאֶמר ְתהִּ ָמְך וַּ עִּ

ינוֹ  ֲאֶש ָאָלה בֵּ ָמנו ָרָעה כַּ ֲעֹשֵּה עִּ ם תַּ ָמְך. אִּ ית עִּ ְכְרָתה ְברִּ יֶנָך ְונִּ ינֵּינו ובֵּ ינו בֵּ ר ֹלא תֵּ

ָתה ְברוךְ  ָתה עַּ ֲחָך ְבָשלֹום אַּ ּלֵּ ְנשַּ ק טֹוב וַּ ְמָך רַּ ֲאֶשר ָעֹשִּינו עִּ ֲענוָך ְוכַּ ֹש ָלֶהם ' הְנגַּ . וַּיַּעַּ

ְשתו. וַּ  יִּ ְשֶתה וַֹּיאְכלו וַּ ְצָחקמִּ ם יִּ ְּלחֵּ יו וְַּישַּ יש ְלָאחִּ ָחְבעו אִּ יִּ ֹבֶקר וַּ ימו בַּ תֹו  יְַּשכִּ אִּ וַּיְֵּלכו מֵּ

ר ֲאֶש  ְבאֵּ ל ֹאדֹות הַּ דו לֹו עַּ ְצָחק וַּיַּגִּ י יִּ ְבדֵּ הוא וַָּיֹבאו עַּ יֹום הַּ י בַּ ְיהִּ ר ָחָפרו ְבָשלֹום. וַּ

ְקָרא ֹאתָ  יִּ ם. וַּ ד הַּ וַֹּיאְמרו לֹו ָמָצאנו ָמיִּ ע עַּ ר ֶשבַּ יר ְבאֵּ ם ָהעִּ ן שֵּ ל כֵּ ְבָעה עַּ ֶזה. ה שִּ יֹום הַּ

י ְוֶאת בָ  תִּ חִּ י הַּ רִּ ת ְבאֵּ ית בַּ ָחה ֶאת ְיהודִּ ח אִּ קַּ יִּ ים ָשָנה וַּ ְרָבעִּ ֹשָו ֶבן אַּ י עֵּ ת וְַּיהִּ ת בַּ ֹשְמַּ

ְבָקה. ְצָחק וְלרִּ ת רוחַּ ְליִּ ְהֶיין ֹמרַּ י. וַּתִּ תִּ חִּ יֹלן הַּ י כִּ  אֵּ ְיהִּ ְרֹא וַּ יָניו מֵּ ְכֶהין עֵּ ְצָחק וַּתִּ ן יִּ ת י ָזקֵּ

י. וַֹּיאמֶ  נִּ נֵּ ָליו הִּ י וַֹּיאֶמר אֵּ ָליו ְבנִּ ָגֹדל וַֹּיאֶמר אֵּ ֹשָו ְבנֹו הַּ ְקָרא ֶאת עֵּ י  ר ִהֵמהוַּיִּ ְנתִּ ָנא ָזקַּ

ֹשָדֶ  א הַּ ְשֶתָך ְוצֵּ ֶליָך ֶתְלְיָך ְוקַּ ָתה ֹשָא ָנא כֵּ י. ְועַּ י יֹום מֹותִּ ְעתִּ ד. ֹלא ָידַּ י ָציִּ ה ְוצוָדה ּלִּ

ְפשִּ  ֲעבור ְתָבֶרְכָך נַּ ָלה בַּ י ְוֹאכֵּ יָאה ּלִּ י ְוָהבִּ ְבתִּ ֲאֶשר ָאהַּ ים כַּ מִּ ְטעַּ י מַּ י ְבֶטֶרם וֲַּעֹשֵּה לִּ

יִּ  ֹשֶָדה ָלצוד צַּ ֹשָו הַּ ֹשָו ְבנֹו וַּיֵֶּלְך עֵּ ְצָחק ֶאל עֵּ ר יִּ בֵּ ת ְבדַּ עַּ ְבָקה ֹשמַּ יא. ָאמות. ְורִּ ד ְלָהבִּ

ְבקָ  ֹשָו אָ ְורִּ ר ֶאל עֵּ בֵּ יָך ְמדַּ י ֶאת ָאבִּ ְעתִּ נֵּה ָשמַּ אֹמר הִּ יָך ה ָאְמָרה ֶאל יֲַּעֹקב ְבָנה לֵּ חִּ

אֹמ  ְפנֵּי הר ָהִבילֵּ ָלה וֲַּאָבֶרְכָכה לִּ ים ְוֹאכֵּ מִּ ְטעַּ י מַּ ד וֲַּעֹשֵּה לִּ יִּ י צַּ י. ' ָאה ּלִּ ְפנֵּי מֹותִּ לִּ

ָוה ֹא  י ְמצַּ ֲאֶשר ֲאנִּ י לַּ ע ְבֹקלִּ י ְשמַּ ָתה ְבנִּ ָחם ְשנֵּ ְועַּ י מִּ ח לִּ ֹצאן ְוקַּ י ְגָדיֵּי ָתְך. ֶלְך ָנא ֶאל הַּ

יָך ְואָ  אָת ְלָאבִּ בֵּ ב. ְוהֵּ ֲאֶשר ָאהֵּ יָך כַּ ים ְלָאבִּ מִּ ְטעַּ ים ְוֶאֱעֹשֶה ֹאָתם מַּ ים ֹטבִּ זִּ ֲעֻבר עִּ ָכל בַּ

י ֹשָו ָאחִּ ן עֵּ מֹו הֵּ ְבָקה אִּ ְפנֵּי מֹותֹו. וַֹּיאֶמר יֲַּעֹקב ֶאל רִּ י  ֲאֶשר ְיָבֶרְכָך לִּ ר ְוָאֹנכִּ יש ֹשָעִּ אִּ

י ְקָלָלה וְ  י ָעלַּ אתִּ בֵּ עַּ ְוהֵּ ְעתֵּ ְמתַּ יָניו כִּ י ְבעֵּ יתִּ י ְוָהיִּ י ָאבִּ נִּ י ְיֻמחֵּ יש ָחָלק. אולַּ ֹלא ְבָרָכה. אִּ

ָיבֵּ  ח וַּ קַּ יִּ י. וַּיֵֶּלְך וַּ ח לִּ ְך קַּ י ְולֵּ ע ְבֹקלִּ ְך ְשמַּ י אַּ ְלָלְתָך ְבנִּ י קִּ מֹו ָעלַּ מוֹ וַֹּתאֶמר לֹו אִּ  א ְלאִּ

ֹשָו ְבָנה הַּ  י עֵּ ְגדֵּ ְבָקה ֶאת בִּ ח רִּ קַּ יו. וַּתִּ ב ָאבִּ ֲאֶשר ָאהֵּ ים כַּ מִּ ְטעַּ מֹו מַּ ֹש אִּ עַּ ָגֹדל וַּתַּ

ת ֹעֹרת ְגָדיֵּ  ָקָטן. ְואֵּ ש ֶאת יֲַּעֹקב ְבָנה הַּ ְלבֵּ ת וַּתַּ ָביִּ ָתה בַּ ֲחֻמֹדת ֲאֶשר אִּ ים הַּ זִּ י ָהעִּ

ת ל ֶחְלקַּ ל ָיָדיו ְועַּ יָשה עַּ ְלבִּ ֶּלֶחם ֲאֶשר עָ  הִּ ים ְוֶאת הַּ מִּ ְטעַּ מַּ ן ֶאת הַּ תֵּ ָואָריו. וַּתִּ ֹשָָתה צַּ

י. וַֹּיאֶמר ָתה ְבנִּ י אַּ י מִּ ֶננִּ י וַֹּיאֶמר הִּ יו וַֹּיאֶמר ָאבִּ יֲַּעֹקב ֶאל  ְביַּד יֲַּעֹקב ְבָנה. וַָּיֹבא ֶאל ָאבִּ

ְרתָ  בַּ ֲאֶשר דִּ י כַּ ֹשָו ְבֹכֶרָך ָעֹשִּיתִּ י עֵּ יו ָאֹנכִּ ָלי קום ָנא ְשָבה ְואָ  ָאבִּ ֲעבור  ְכָלהאֵּ י בַּ ידִּ צֵּ מִּ

י הִּ  י וַֹּיאֶמר כִּ ְמֹצא ְבנִּ ְרָת לִּ הַּ ה ֶזה מִּ ְצָחק ֶאל ְבנֹו מַּ ְפֶשָך. וַֹּיאֶמר יִּ י נַּ נִּ ' ְקָרה הְתָבֲרכַּ
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ְצָחק ֶאל יֲַּעֹקב ְגָשה ָנא וֲַּאֻמְשָך  ָת ְבנִ ֱאֹלֶקיָך ְלָפָני. וַֹּיאֶמר יִּ אַּ ם ֹלא. י הַּ ֹשָו אִּ י עֵּ ה ֶזה ְבנִּ

י עֵּ  ם ְידֵּ יִּ ָידַּ ֹקל קֹול יֲַּעֹקב ְוהַּ הו וַֹּיאֶמר הַּ יו וְַּיֻמחֵּ ְצָחק ָאבִּ גַּש יֲַּעֹקב ֶאל יִּ ֹשָו. ְוֹלא וַּיִּ

ֹרת וַּ  יו ֹשְעִּ ֹשָו ָאחִּ י עֵּ ידֵּ י ָהיו ָיָדיו כִּ ירֹו כִּ כִּ ֹשָו וַּיֹ ְיָברֲ הִּ י עֵּ ָתה ֶזה ְבנִּ הו. וַֹּיאֶמר אַּ אֶמר כֵּ

י וַּיֶַּגש לֹו וַּיֹ  ְפשִּ ן ְתָבֶרְכָך נַּ עַּ י ְלמַּ יד ְבנִּ צֵּ י ְוֹאְכָלה מִּ ָשה ּלִּ גִּ י. וַֹּיאֶמר הַּ ןָאנִּ א לֹו יַּיִּ ל וַָּיבֵּ  אכַּ

ח ִיְצָחק ר ֵאָליווַּיְֵּשְת. וַֹּיאמֶ  ָירַּ ק לֹו וַּ חַּ גַּש וַּיִּ י. וַּיִּ י ְבנִּ יו ְגָשה ָנא וֲשָקה ּלִּ יחַּ ֶאת  ָאבִּ רֵּ

ֶתן ְלָך הָ  ֲרכֹו ה'. ְויִּ יחַּ ֹשֶָדה ֲאֶשר בֵּ י ְכרֵּ יחַּ ְבנִּ ה רֵּ הו וַֹּיאֶמר ְראֵּ ים ְבָגָדיו וְַּיָבֲרכֵּ ֱאֹלקִּ

טַּ  ֲחוו ְלךָ ל ַהָחמַ מִּ ְשתַּ ים ְויִּ מִּ ְבדוָך עַּ ירש. יַּעַּ נֵּי ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן ְותִּ ְשמַּ ם ומִּ ים ֱהוֵּה  יִּ ְלֻאמִּ

ֶחיךָ  יר ְלאַּ אֲ  ְגבִּ י כַּ ְיהִּ ֶמָך ֹאֲרֶריָך ָארור וְמָבֲרֶכיָך ָברוְך. וַּ ֲחוו ְלָך ְבנֵּי אִּ ְשתַּ  ִכָלה ֶשרְויִּ

ֹשָו אָ  יו ְועֵּ ְצָחק ָאבִּ ת ְפנֵּי יִּ אֵּ ְך ָיֹצא ָיָצא יֲַּעֹקב מֵּ י אַּ ְיהִּ ְך ֶאת יֲַּעֹקב וַּ ְצָחק ְלָברֵּ יו ָבא יִּ חִּ

ידֹו )כו, ח צֵּ  כז, ל(–מִּ

 (808)בדילוג מספר  כלה -שלמה  -בן  -לוריא  יצחק -רבי  -כלה 

 (128)בדילוג מספר ה -ו-ה-י –יצחק  -בר  -שלום  -רבי 

 (708)בדילוג מספר  הנהר -רחבות  -שלום

והנה הכוונות ויחודים שגילה האריז"ל המה ברמיזה והסתר שלא יינקו הקליפות, 

והיחוד ברחובת  אבל אחר זמן בא הרש"ש וביאר וגילה וסידר היטב כל הכוונות

הימים לו שם והנה שמו יוצא בפסוק מעובדא דיצחק אבינו 'ויהי כי ארכו  -הנהר 

וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה מצחק את רבקה אשתו' )כו, 

ח( ופירש רש"י ז"ל כי ארכו אמר מעתה אין לי לדאוג מאחר שלא אנסוהו עד 

ימלך ראהו משמש מטתו ע"כ. הרי דסוד עכשיו ולא נזהר להיות נשמר וישקף אב

 .כתוב זה הוא גילוי יחוד יצחק, ודוק היטב וק"ל
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 הבית )משה גוטמן( בפאתי

הבית / עיונים במשנת ה'בית ישראל'  בפאתי

 מאת משה גוטמן

 ]הערה חשובה: הדברים נכתבו על דעת הכותב בלבד[

  דברי רבינו:

 ויתן לך האלק' מטל כו'.

ן מדקדק הרמב"ן ז"ל ונראה כי עיקר הברכה שידע האדם הלא טל לא מיעצר וכ

 שהכל מהשי"ת, אף שנראה כדרך הטבע. וזה ויתן לך האלק' מטל השמים.

וזה אולי הרמז שכתיב מקודם ראה ריח בני ומדקדק בזוה"ק למי אמר ראה, ואולי 

קאי על יעקב ואל כל ישראל שיראו ויריחו שהכל כריח שדה אשר בירכו ד', ונמצא 

 יד דבוק בהשי"ת.תמ

על התוס' שמאמין בחי העולמים וזורע, אף שהזריעה  הח' הרי"ם ז"לוכן הגיד 

 דרך הטבע הוא מאמין רק בחי העולמים.

 וזאת קיים יצחק, כאשר כתיב למעלה ויזרע יצחק כו' ויברכהו ד' כאשר דקדק

שלא נכתב מקודם ויברכהו, רק הכוונה אולי שלא הראו לו מקודם כ"ק אאז"ל 

השמיים הברכה, רק מקודם האמין יצחק וזרע ואח"כ ויברכהו ד'. אחר אמונה מ

 באה הברכה.

וזאת יסוד גדול לידע שהכל מהשי"ת. וזה החילוק בין ברכת יעקב לעשיו כאשר 

שגם לעשו בירך כן, אבל לא הזכיר לו ויתן לו האלק',  בשפ"אמדקדקין המפו' וכן 

 רק משמני הארץ כו'.



 

 

 

 

 סעמ' 

 

 

על  מפשיסחאת להשי"ת בין ראוי בין אין ראוי, כאשר הגידו ולא יהיה לו שייכו

 קללת הנחש ועפר תאכל שיהיה מצוי לו ולא יצטרך לבקש מהשי"ת.

 אבל ברכת בני ישראל שידעו שהכל מהשי"ת וזה ויתן לך האלק'.

וכן יש לפרש המד' ויתן לך אלקותו שגם בעבדות השם ידע שרק הקב"ה עוזר לו 

 ללחום נגד עשו.

 (תולדות, תשי"ד, קטע בישראל, -)בית

 

 ִבְרַכת ַהְּתלות ַהִחיוִנית

פעמית המסדרת את החיים או מתנות זעירות -* האם עדיפה מתנת ענק חד

יומיומית המתכלות בזמן קצר? * ואולי זאת המתנה הגדולה מכולם: מתנות 

מה  קטנטנות? ולמה? * איזו ברכה טמונה בטל השמיים היורד ממילא ללא הרף? *

ההבדלים בין ברכת יעקב לברכת עשו? * אם אדם אינו סומך על האדמה איך הוא 

זורע? * איך נעלם סירחון העזים ובזכות מי ומה? * כיצד הפכה היעלמות הסירחון 

 לברכה לדורות ומהי הברכה? * 

< < <  וגם: יהודי האומר במוצאי שבת 'ויתן לך' בכוונה לזכות בפיס של מיליוני 

 ל החיים האם הוא מכוון למשמעות הפסוק או טועה מעיקרו?  > > >שקלים לכ

 

אלוקים! * בעקבות הריח * איזה בוגד! * רגבי האמונה *  -* מה טל?! * ויתן לך 

 קל * משימה רודפת משימה *-באמונה! * נחש וטל

 מה טל?!



 

 

 

 

 סאעמ' 

 

 

לבו כביטוי להוקרה עזה -יעלה ויבוא אדם נלבב ויחפוץ לברך את רעהו קרוב

רגשות. יניח המברך את ידיו על ראש המתברך, יעצום את עיניו בדבקות,  מציפת

יברכהו: ותזרח לך השמש מחר עם שחר.   יכוון לבו לאלוקיו וִּ

יתמה המתברך לעומתו בשתי פליאות רבתיות: ראשית, כלום ברכה כלשהי 

י ברכתך לא  אִּ מברך אתה אותי בזאת שתזרח השמש, שמא מברכתך תזרח או מֵּ

לי תזרח ולכל באי עולם שלא התברכו על ידך לא תזרח?; שנית, מה  תזרח? שמא

לך אומר תיבת 'לך' כאשר שנינו יודעים שהשמש תזרח על כול ולא רק לי ועלי?; 

שלישית, מה ברכה נוספת בירכת אתה עתה אותי לפני ברכת זריחת השמש 

 ?9שבגללה הוספת את האות ואו בתחילת ברכתך

* 

מבקש לברך את בנו לפני מותו ומבקש ממנו מטעמים  יצחק אבינו עליו השלום

בעבור תברכהו נפשו. בנו יוצא השדה לצוד ציד ולהכין במסירות מטעמים כאשר 

אהב. בנו האחר מצטווה על ידי רבקה אמנו עליה השלום לשים נפשו בכפו, ואף 

 מסכן את חייו לכל השנים העתידות לבוא, על מנת לקבל את הברכה המיוחלת. 

ז בהגיע המטעמים ובשתיית היין ובהתעורר עת רצונו מברכו יצחק אביו את או א

ברכותיו המיוחלות אחרי שהריחו כריח שדה אשר בירכו ה' ומעתיר על ראשו את 

 השמיים. ויתן לך האלוקים מטל כו'הברכה הנכספת: 

לב בן אולי מנתר בפליאה: טל השמיים? בשביל זה סיכנתי את חיי? למי אין טל 

למי?! האם ָכרֹוז הכרזתי מלחמת נצח עם אחי והסתכנתי כדי לקבל ברכה  שמיים

ֶכמת את 'מתנות הטבע' הניתנות מדי יום לכל נברא באשר הוא מבלי שכלל  הְמסַּ

יטרח לקבלן. טל השמיים אינו נעצר לעולם. מה ברכה יש באיחולי טל מפעימים. 

 ה. ירֹוד ירד טל לפני הברכה וירֹוד יירד טל אחרי הברכ

                                                
 וי"ו מוסיף על ענין ראשון )מנחות יט א, ועוד, וראה רש"י עה"ת שמות כא א ד"ה ואלה המשפטים( 9



 

 

 

 

 סבעמ' 

 

 

בטל וברוחות  ,תנאלמדונו חז"ל:  10הטל אינו עוצר לעולם. במסכת תענית הלא

אי מ .ואם בא להזכיר מזכיר)=בתפילת שמונה עשרה( לא חייבו חכמים להזכיר 

וטל מנלן דלא שואלת הגמרא:  ם.חנינא לפי שאין נעצרימר רבי אטעמא? 

בי גלעד אל אחאב ויאמר אליהו התשבי מתוש 11דכתיבמתרצת הגמרא:  ?מיעצר

י ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי קחי ה' אל

לא  טלואילו  .לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה 12וכתיב .דברי

תהייה זאת התוהה על מהות הברכה  .13לא מיעצרמשום ד ?מאי טעמא ,קאמר ליה

בביאורו על  וכן מדקדק הרמב"ן ז"להטמונה באיחולי טל מוזכרת במפרשי התורה 

 . 14התורה

אם כנים הדברים, נשאלת שאלה מדוע בירכו ויתן 'לך' מטל השמיים. הרי הטל 

יורד לא רק ליעקב? מה גם שבהמשך יברך את עשו גם בטל. אם כן 'לך' למה לו 

 ומה פירושו?

דים שאלה נוספת היא שאלת ואו החיבור המוסיף על עניין ראשון. איזו ברכה הק

יצחק לברכת 'ויתן לך' שבעטיה הציב ואו בתחילת מילת 'ויתן'; ואם לא קדמה כל 

 ברכה מדוע הוצב אותו ואו?

~~~ 

                                                
 א. ג 10
 מלכים א יז יג. 11
 מלכים א יח, א. 12
אליהו הנביא התרה באחאב כי יעצור את הטל ואת המטר. למעשה הסכים הקב"ה על ידו לעצירת המטר בלבד,  13

 כי טל אינו עוצר לעולם. 

 ראה: לב שמחה, תשמ"ג,  קטע ב.
לו אמר יהטל ירד בכל מקום. וא : אין הברכה שיתן לו האלוקים מטל השמים, כי(בראשית כז כח)רמב"ן זה לשון  14

שייתן ריבוי טל או שירד בעתו כעניין ונתתי גשמיכם בעתם הייתה ברכה אולם מאחר ולא אמר אם כן נשאלת 

השאלה: מה היא הברכה? אבל פירושו: כי הזכיר בו ברכת ה', כריח שדה אשר ברכו ה', והטעם אשר ברכו ה' 

יחנו שם בצידו ולא ימות ולא תבואהו בו רעה, ואמר ויתן לך האלוקים לבני, כי השם ברך אותו בשדה, לומר שיצל

מטל השמים ומשמני הארץ והברכה תוספת וריבוי; או שיהיה ורב דגן ותירש בתוספת הוא"ו. ושיעורו: ויתן לך 

האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ רב דגן ותירוש. והנכון בעיני, כי מתת האלוהים תמיד הוא ואין לו הפסק 

לעולם, ולכן אמר ויתן לך האלוהים, כל ימיך על אדמתך מטל השמים, ויתן לך משמני הארץ, כלומר השמנה בכל 

הארצות, כענין שכתוב צבי היא לכל הארצות... ולעשו לא נתנו במתת אלוקים ולא בריבוי, אבל אמר, גם לך 

, ירמוז כי יכלה ויאבד, אך בעודו אצלתי אחריו, ומשמני הארץ ומטל השמים יהיה מושביך, בעוד אשר תשב שם

 יהיה חלקו טוב.
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 אלוקים! -ויתן לך 

 ברם, אין כאן כל תהייה.

כי לא בעצם ירידת הטל המלוחלח ומלחלח את היקום כולו נתברך יעקב אבינו. 

 עולם. הטל קיים ונמצא ומצוי.יורד הוא הטל לכל נברא באשר הוא ואינו חדל ל

הברכה התייחסה לפנימיותו של הטל. לזיהוי זהות המורידו ופיתוח תלות בו 

מתוך הכרה והבנה כי אין הטל יורד בגלל הטבע אלא בגלל השפע האלוקי. 

הברכה מפנה את יעקב מהטל החיצוני, העולמי, הנגיש לכול, לעבר הסתר האלוקי 

י שרואהו. דווקא בגלל התמדתו הקבועה של הטל המסתתר בחביון הטללים ואין מ

בשונה מהגשם המזקיק נשיאת עין למרומים בתפילה ובהכרה שהגשם מגיע  -

אין מי שרואה את אותה פנימיות חבויה. יעקב התברך למצוא  -ברצונו יתברך 

 אותה. כולם לא מוצאים, והוא כן. זאת בהחלט ברכה! 

לך' הנקראת בדחילו ורחימו מדור לדור  כי אין הברכה הנלבבת של 'ויתן ונראה

מתחילה במילים מטל השמים. הברכה מתחילה במילה אחת קודם והיא 

 . 15'האלוקים'

ראשית ברכתו של יצחק אבינו ליעקב בנו, אותה ברכה שציוותה האם רבקה 

 ליעקב לסכן את חייו על מנת לקבלה היא: 'מציאת האלוקות בתוך טל השמים'.

יתן  ,ויתן לך, ים מטל השמיםקויתן לך האלכת יצחק: דורש את בר 16המדרש

יתן . ויתן לך של אביך יתן לך שלך. ויתן לך כבישן יתן לך ברכות. 17ויחזור ויתן לך

  .  א ת ו ה ל א רבי אחא אמר: יתן לך, ויתן לך  ויתן לך של אחיך. לך שלך

                                                
להלן נשכיל להבין כי הברכה מתחילה באות ואו של ויתן; וגם נשכיל להבין כי הברכה מתחילה אף קודם,  15

 במילים 'ראה ריח בני'.
 בראשית סו ג. 16
רכה יש בכך שהנתינה וזה פירוש הוא"ו במילה 'ויתן' שהנתינה תתחיל כל הזמן מתחילתה. להלן יובן איזו ב 17

 צריכה להתחיל מתחילתה שוב ושוב, במקום שתינתן נתינה אחת גדולה וארוכה לתמיד.
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מרגע לאמור: בפנימיותו של מכלול מארג הטבע העשיר הנארג מול עיני בשר 

היוולדו ועד יום מותו ללא כל עצירה או הפסקה או חידלון, דווקא בתוככי 

ההליכים הטבעיים המוטמעים טבעית בבריאה כמי שאין בלעדיהם ושאין צורך 

דווקא שם תגלה, בני,  -לנקוף ולו קצה זרת כדי להשיגם ולקבלם, כמו למשל הטל 

 טבע.את האלוקות המוסתרת ותסלק את המסווה המתעתע של ה

 טל קבוע טבוע. -לכל העולם 

 טל השמיים ברצון שמיים.   -לך בני 

גילוי אף שנראה כדרך הטבע. ם יתברך כי עיקר הברכה שידע האדם שהכל מהש

האלוקות בנס כמו קריעת ים סוף למשל שבו ראתה שפחה על הים מה שלא ראה 

השגחה ושינוי יחזקאל בן בוזי, או בכל המציאויות שהיו בהן גילויי אלוקות של 

 הטבע, אינה עבודה אלא מציאות קיימת וזועקת ה' הוא האלוקים. 

מנגד, גילוי אלוקות בתוך הטבע הרגיל והשגרתי ללא כל איתות חיצוני הרומז על 

קיומה של האלוקות, הוא עבודה וברכה כאחת. העבודה היא להתעלם מהמעטפת 

יא להתחבר לשורש החיצונית המתעתעת, בידיעה שהיא אשלייתית. הברכה ה

החבוי ולמקור המוסתר בחיבור שביצירתו על ידי האדם יוצר הוא נביעה מחודשת 

של השורש הפנימי. כי הוא רוחני במהותו וכאשר מצליחים להעירו משליטים את 

על  -ויחזור ויתן שוב ושוב  -הרוחניות, הנובעת, המשפיעה, ומנביעים את השורש 

השפע ופורץ את גבולות הטבע שהתבטל בזכות  ידי הכרתו והכרה בו. כך מתעצם

 אמונת האדם. 

יצחק אבינו נקט במכוון את טל השמים, שהוא  מטל השמים. יםוזה ויתן לך האלק

הדבר הכי טבעי, הכי קיים,  הכי פשוט ומציאותי, כדי לברך את יעקב בנו שגם 

אות בתופעה כה צפויה וטבעית שהיתה לפני אלפי שנים ותהיה כאן גם בעוד מ

 שנים, יום אחרי יום, ימצא הוא יעקב את האלוקיות.
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~~~ 

 בעקבות הריח

ְיָברֲ לפני ברכת הברכות אומר הכתוב:  יחַּ ְבָגָדיו וַּ ח ֶאת רֵּ ָירַּ ק לֹו וַּ חַּ גַּש וַּיִּ יִּ הו וַּ כֵּ

ֲרכֹו  יחַּ ָשֶדה ֲאֶשר בֵּ י ְכרֵּ יחַּ ְבנִּ ה רֵּ למי ה'. שואל הלומד בעת לימודו: א. וַֹּיאֶמר ְראֵּ

ה  י'. הלא אם ליעקב בנו דיבר היה עליו לומר 'ְראֵּ יחַּ ְבנִּ ה רֵּ אומר יצחק אבינו 'ְראֵּ

י'. מיהו הנסתר אליו דובר יצחק אבינו? ועוד שואל הלומד: ב. יצחק הריח  יֲחָך ְבנִּ רֵּ

את ריח בגדיו של בנו ושיבח את ריחו של הבן בעצמו? ושאלה שלישית שואל 

ברכה בירכו עתה בעקבות הריח? האם האמירה שריחו  הלומד: ג. 'ויברכהו'? איזו

 כריח שדה אשר בירכו ה' ברכה היא? מה ברכה יש באמירה זאת?

שמא טוב כי נצעד בעקבות הריח אשר יוביל אותנו אל התשובות. אומר 

מר רבי יוחנן: אין לך דבר שריחו , איגש וישק לו וירח את ריח בגדיו: ו18המדרש

אלא ?! ם ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהוקשה מן השטף הזה של עזי

הדא הוא דאמר לו: ראה  .בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו נכנסה עמו גן עדן

 ריח בני כריח שדה.

משמע כי עם כניסתו של בנו והמטעמים ציפה יצחק אבינו להריח ריח המוגדר 

הריח  כריח הקשה ביותר בעולם. שטף של עזים. והנה הפתעה. מתוך קליפת

המאוס, הדוחה, הכעור והגשמי ביותר ובמקומה צומח ריח רוחני מבורך שהתגבר 

 על החיצוניות וניפץ אותה לחלוטין.

ריח מפתיע זה מעורר ביצחק את הרצון לברך את יעקב כי תכונה נפלאה זאת 

של גילוי הפנימיות וחשיפתה הכה עזה עד כדי ביטול החיצוניות ומחיקתה, כמו 

העדן בתוך ריח העזים, תוטמע בו ובילדיו אחריו. זאת הברכה. ואת  מציאת ריח גן

המילה 'ראה' אמר יצחק לכל הדורות הבאים, או לקב"ה בבקשו ממנו שאת 

 היכולת הזאת ינחיל יעקב לבניו אחריו.   
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שהברכה שבירך יצחק את יעקב ב'ויתן לך' היא במציאת  וזה אולי הרמז

ר כתיב מקודם ראה ריח בני ומדקדק בזוהשהפנימיות האלוקית בתוככי הטבע, 

 ?למי אמר ראההקדוש 

כל סוגי הטבעים ואולי קאי על יעקב ואל כל ישראל שיראו ויריחו שהכל 

כריח לסוגיהם וכל צורות הגשמיות, מהמעודנות ביותר עד לסורחניות ביותר הם 

בכל מצב ונוכח כל ניסיון והיתקלות עם  ,שדה אשר בירכו ד', ונמצא תמיד

כי הוא מצליח להתעלם מהחיצוניות, על כל ם יתברך. דבוק בהש גשמיות,ה

 סירחונה, ולחבור לפנימיות האלוקית עד כדי גילוייה המלא.

כאשר יצחק אבינו הריח את ריח הגן עדן שהביא עמו יעקב מתוך הציד, מתוך 

השדה ועם הגדיים השחוטים, ונתמלא שמחה לראות כי בנו מגלה את האלוקיות 

י הטבע ומיד בירכו בהמשכיות היכולת הזאת הלאה. וברכה זאת אף פתחה בתוככ

את הברכות שבירכו אחר כך: ויתן לך האלוקים מטל השמיים. תמצא את 

 האלוקיות במעבה הטבע, במקום שבו הוא הכי לא נראה.

~~~ 

 איזה בוגד!

דבר אחר: וירח את ריח בגדיו אנו מוצאים הסבר נוסף להרחת הבגדים.  19במדרש

  כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות.. ויברכהו

אמרו: יכנס מהם  כנס להר הביתיבשעה שביקשו שונאים לה, יוסף משיתא

מהיהודים( ובהם )=בבית המקדש שהוא שלהם( תחלה )=לפני שאנחנו, =)

אמרין ליה: עול ומה דאת מפיק דידך אמרו ליוסף משיתא  הרומאים, נכנסים(.

 שלך. היכנס ומה שאתה מוציא
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אמרו לו: אין דרכו של הדיוט )=אדם לעצמו.  נכנס והוציא מנורה של זהב

אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך אלא, היכנס פעם  פשוט( להשתמש בזו

 ביאמר ר. =לא הסכים להיכנסולא קיבל עליו . שנייה ומה שאתה מוציא שלך

=הציעו לו לקבל סכום כספי גבוה שנים ולא קיבל עליו שלוש פנחס: נתנו לו מכס 

י פעם אחת אלא קאמר: לא דיי שהכעסתי לאל. כדי להיכנס שוב ולא הסכים(

מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים )=משטח  שאכעיסנו פעם שניה?!

היה מצווח ואומר: "ווי אוי אוי שהכעסתי . שמנסרים עליו נסרים( והיו מנסרים בו

 .לבוראי!"

יקים רדף את  איש צרדה. בן אחותו של יוסי בן יועזרת היה יקים איש צרורו

יקום איש צרורות הוה רכיב הוליך להריגה. יוסי בן יועזר הצדיקים ואף את דודו 

 אמר לו .הוליך את דודו לצליבה באלסוסיא בשבתא. אזל קומי שריתא למצט

ל אאיזה =ראה ע : חמי סוסי דארכבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרךיקום לדודו

: אם כך יוסי ליקום אמר לוסוס הרכיבני אדוני ועל איזה סוס הרכיבך אדונך. 

: עשה אדם יקום לדודו יוסי בן יועזר אמר לו. לעושי רצונול וחומר למכעיסיו ק

 ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו.יוסי ליקים אמר לו  רצונו יותר ממך?

הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין סקילה נכנס בו הדבר כארס של עכנא. 

שריפה הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה נעצה בארץ וקשר בה נימא וערך העצים 

והקיפן גדר של אבנים ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב באמצע והצית האור 

קדמתו האש. נפסקה הנימה,  .נתלה בקורה ונחנק .תחת העצים מתחת האבנים

 חרב, ונפל עליו גדר ונשרף. נפל לאש. קדמתו 

טתו פרחה באויר. אמר: בשעה קלה ינתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה מ

 קידמני זה לגן עדן.
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שני בוגדים המוסתרים בכל כך הרבה שכבות הסתרה מגלים ברגע האמת כי כל 

ההסתרות אינם אלא כבגדים. בגדים חיצוניים שניתן להפשיטם ולהסירם. הבגידה 

 ת אינה בגידה מהותית אלא בגד חיצוני מכסה ועוטף.היהודי

זה הריח העמוק הפנימי שהריח יצחק אבינו מבגדי יעקב. הריח של הפנימיות 

המוסתרת בכל כך הרבה שכבות הסתרה בתוך הסתרה, אך יכולה היא לצאת 

ברגע של משבר וניסיון. אפילו הבוגדים, השפלים, אם מבני יעקב הם, יודעים 

ולל ולהגביר את הנקודה הרוחנית הפנימית מעל לכל ההסתרות לחלץ יקר מז

 .20שיצרו הם בחטאיהם

זאת הברכה שבירך אותו. שמתוך כל מצב שהוא יצליחו בניו להיחלץ. כמו 

שהוא הפך שטף עזים לריח גן עדן, כך יהפכו בניו חיים של חטא כפירה ושפיכות 

ן. כך יהפכו בני ישראל דמים לחיי מיתה על קידוש השם שמקדימים אותם לגן עד

 כל מצב גשמי למצב רוחני. כי האלוקות החבויה בכל, נתונה להם.

 לו רק ירצו.

~~~ 

 רגבי האמונה

 אמונת אמר ריש לקיש מאי דכתיב "והיה אמונת עתיך...למדנו:  21במסכת שבת

". מסבירים התוספות: שמאמין בחי העולמים וזורע. לכאורה סדר זרעיםזה 

ת: שזורע ומאמין בחי העולמים. הלא האדם זורע כפעולה התיאור צריך להיו

ראשונית, פעולה פשוטה למדי שאינה תלויה אלא בו ובזריזותו, ואחר כך עליו 

להמתין להצלחת הזריעה. תקופת ההמתנה והתלות בגשמים היא אכן הזמן 
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המתאים להאמין בחי העולמים. ברם, הזריעה פעולה פשוטה היא מדי מכדי 

 אמונה כדי לבצעה.שתדרוש את ה

 ברם, לא. 

היהודי המאמין אינו מאמין בזריעה כלל ועיקר. למרות תכונות האדמה וטבעה 

המצמיח, למרות יכולתו בכוחות עצמו לטמון את הזרעים בחביוני האדמה, הוא 

זורע אך ורק כי הוא מאמין בחי העולמים. אין המאמין מבקש מחי העולמים  ש י 

יה  ע ז ו ר  לאדמה למלא את יכולתה הטבעית. המאמין מבקש שחי העולמים יחַּ

את פעולת הזריעה. האלוקים המחייה את כל העולמים הנעלמים המעלימים את 

ֶייה  אלוקותו ואת כל הטבע המוסתר בעולם, הוא זה שנגלה לו בעת זריעתו כחי ְמחַּ

 והוא שיגרום לו לזרוע ולזרעים לצמוח. 

שמאמין בחי העולמים  במסכת שבתפות סהרי"ם ז"ל על התוידושי וכן הגיד הח

 ,אף שהזריעה דרך הטבעלמה נכתבה תחילה האמונה ואחר כך הזריעה, כי  וזורע

באמונה כה עזה עד שהסיבה הטבעית לזריעה  הוא מאמין רק בחי העולמים

 נעלמת לגמרי ואינה אפילו מסייעת. 

י לעלות לא רק בעניין הצמיחה המורכבת, הזקוקה לרחמי שמיים מרובים כד

יפה, אלא גם בפעולת הזריעה, שאינה אלא הכנסת גרעיני הזרעים לאדמה 

וכיסויים, גם בה המניע היחידי ואין בלתו של המאמין לזרוע הוא: מאמין בחי 

העולמים. עד כדי כך נתפסת אצלו המציאות הרוחנית הפנימית כמציאות יחידה 

 המסלקת את המציאות הטבעית החיצונית.

~~~ 

 באמונה!

עבודה זו של גילוי המציאות האלוקית הפנימית המצויה בתוך כל מעבה גשמי 

קיים באשר הוא וחשיפתה החוצה עד כדי כך שהיא גוברת על המעטפת החיצונית 
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הטבעית הנראית המוחשית בחמשת החושים הגשמיים ומבטלת אותה כליל, לא 

 התחדשה אצל יעקב. 

 ת קיים יצחק. כאשר כתיב למעלהוזא. 22מבית מדרשו של אביו יצחק קיבל אותה

ָאה  כו'ַוִיְזַרע ִיְצָחק אודותיו והכתוב אומר:  וא מֵּ הִּ ָחָנה הַּ ְמָצא בַּ יִּ וא וַּ הִּ ָבָאֶרץ הַּ

ים   ד'.ַוְיָבֲרֵכהו ְשָערִּ

גם בכתוב זה שואל הלומד: האם לא נכון יותר לכתוב ויברכהו ה' וימצא מאה 

ז"ל בי אדוני אבוד קדושת ר דקדק ככאששערים בעקבות הברכה שבירכו הקב"ה. 

הלא מציאת מאה שערים בארץ ההיא ארץ רעב . שלא נכתב מקודם ויברכהו

 ותלאובות, היא לכאורה תוצאה מאוחרת של ברכה שקדמה לה.

אותה ידיעה שברכת ה' היא שגרמה  -שברכת ה'  אוליבפסוק היא רק הכוונה 

אמונתו של יצחק שהאמין  למאה שערי הטבע להתברך נגלתה רק אחרי כן בזכות

 אתשלא הראו לו מקודם מהשמיים שלא הטבע הפריח ובירך אותו אלא ברכת ה'. 

 . הברכה

משמיים השאירו תחילה ליצחק את הטבע על כנו, במתכונתו הטבעית המאפילה 

ביותר, ללא שום גילוי או נצנוץ של רוחניות, למען תת ליצחק את זכות העבודה 

לא היה לו כל גילוי  נימיות מתוך כיסוי גשמי מושלם.להנפיק באמונתו את הפ

ויברכהו  בכוח האמונהר כך ואח .רק מקודם האמין יצחק וזרעמוקדם של ברכה, 

 אחר אמונה באה הברכה., ד'

 לאמונה יש כוח. 

רק  -והוא: לחבור לפנימיות על ידי הידיעה הברורה כי הכול מאתו יתברך וכך 

פי שהוא בצורתו החיצונית ובמתכונתו הנבראת להפוך את הטבע ממוגבל כ -כך 

תחילה, למוצר רוחני מתרענן ונצחי, משפיע ונובע. המפתח המעורר את הברכה 
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הוא האמונה. מאחר והוא המפתח אין אפשרות אחרת אלא להשתמש בו. אמנם, 

כדי להשתמש בו נדרשת הבריאה להסתירו. שכן לולא ההסתרה אין צורך 

ת להשתמש בה כמפתח. ההסתרה הכרחית אפוא ולא תהיה יכול 23באמונה

 כיצירת תנאים סביבתיים לעבודת האמונה. 

רק אחרי הפעלת האמונה בהסתרה הגדולה, תיחשף ותופעל הפנימיות 

לא רק כחובה וכאמת, אלא ם יתברך. וזאת יסוד גדול לידע שהכל מהשהמבורכת 

ל הסתר ובכל כהכרחית להפעלת הברכה, לדעת שהכול בכל מכל כל, בכל סוג ש

מצב של גשמיות ובכל חושך, הוא מהשם יתברך המסתתר בכל מצב ומצפה 

 לגילויו.

~~~ 

 קל-נחש וטל

מברכתו של יצחק את יעקב נעבור לברכתו את עשו ונחזה במה עדיפה ברכת 

 יעקב על ברכת עשו ומדוע כה בכה עשו על שהפסיד את ברכת אחיו.

ֶתן ְלָך ָהֱאלֹ ברכת יעקב: וְ  יֹרשים מִּ קִּ יִּ נֵּי ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן ְותִּ ְשמַּ ם ומִּ יִּ ָחמַּ ל הַּ ְבדוךָ טַּ  . יַּעַּ

ֶמָך ֹארְ  ֲחוו ְלָך ְבנֵּי אִּ ְשתַּ ֶחיָך ְויִּ יר ְלאַּ ים ֱהוֵּה ְגבִּ ֲחוו ְלָך ְלֻאמִּ ְשתַּ ים ְויִּ מִּ ֶריָך ָארור עַּ

 וְמָבֲרֶכיָך ָברוְך.

ְה ברכת עשו:  י ָהָאֶרץ יִּ נֵּ ְשמַּ נֵּה מִּ ְרְבךָ הִּ ל חַּ ָעל. ְועַּ ם מֵּ יִּ ָחמַּ ל הַּ טַּ ְחֶיה ֶיה מֹוָשֶבָך ומִּ  תִּ

ָואֶרָך. ל צַּ עַּ ְקָת ֻעּלֹו מֵּ יד וָפרַּ ֲאֶשר ָתרִּ ֲעֹבד ְוָהָיה כַּ יָך תַּ  ְוֶאת ָאחִּ

שואלים המפרשים מה ההבדל הגדול בין שתי הברכות עד כדי כך שבכה עשו 

 ורצה להרוג את אחיו במשטמה עזה.

                                                
כמובא אשר בעת שירת הים זכו ישראל לגילוי כה נהיר עד שלא הוצרכו להשתמש באמונה אלא לאמונה  23

 בתחיית המתים.



 

 

 

 

 עבעמ' 

 

 

ירדנו לעומקה של הברכה האלוקית שבה נתברך יעקב, להצליח ולזכות אולם מש

ולמצוא את הפנימיות האלוקית בכל מצב טבעי וגשמי שאליו ייקלע או יקלעו בניו 

אחריו, תכונה יצחקית שתעבור בירושה דווקא ליעקב ובניו, מובן היטב ההבדל. 

 בהחלט היה לעשיו על מה לבכות. 

ית, את יכולת ההתחברות לאלוקות שבתוך טל יעקב קיבל את ההמשכיות הד ֹורִּ

וזה החילוק בין השמים. עשו קיבל טל שמים. מה שכל העולם מקבל בכל בוקר. 

שגם לעשו בירך ת אמת וכן בשפ רשיםכאשר מדקדקין המפו .ברכת יעקב לעשיו

 ?כן

 בברכתולא הזכיר לו  התשובה היא שלא נאמר לו 'ויתן האלוקים', יצחקאבל 

ם יהיה לו שייכות להשלא עשיו הבין שו האלק', רק משמני הארץ כו'.ויתן לו 

בברכתו של יצחק לעשיו ישנם תנאים לברכות  .בין ראוי בין אין ראוייתברך. 

שבירכו אימתי יחולו עליו. אם עשיו יהיה ראוי הוא יזכה לברכה ואם לא יהיה 

את הקשר להקב"ה בין אין ראוי, ו ראויאם יהיה  ביןראוי לא יזכה לברכה, אבל 

לא קיבל עשיו. כי אם יהיה ראוי לברכה תזרומנה הברכות באופן טבעי לגמרי ללא 

 כל קשר שלו עם האלוקיות.

יַּת השדה ...  24אחרי חטא עץ הדעת קולל הנחש ארור אתה מכל הבהמה ומכל חַּ

ועפר תאכל כל ימי חייך. שאלו בבית המדרש בפרשסיחא: וכי קללה היא זו לנחש 

מזונו מצוי בכל מקום שאליו הוא הולך בניגוד לשאר בעלי החיים  שיהא לו

הצריכים לשאת עיניהם למרומים לבקש מאל אכלם. האם לא הוטב כך מצבו מכל 

יַּת השדה? ותירצו כי זהו הריחוק הגדול ביותר: קח את כל מה  הבהמה ומכל חַּ

ח שאתה צריך ובלבד שלא יעלה זיכרונך לפני ולו פעם אחת. תוכל לשכו

 מהאלוקים, תוכל לשכוח כל חייך מהאלוקיות החבויה בתוך הרעב.

                                                
 בראשית ג יד. 24



 

 

 

 

 עגעמ' 

 

 

אותו דפוס השתית יצחק בברכת עשיו. קבל את טל השמים ואת שמני הארץ 

ללא קשר אל האלוקים. כמוך כנחש. תוכל לחיות חיים שלמים, שבעים ומלאים, 

 ללא שתצטרך ולו פעם אחת לחשוב על פנימיות הטבע העומד לצידך במופתיות.

תמיד בכל שיהיה מצוי לו  ,כאשר הגידו מפשיסחא על קללת הנחש ועפר תאכל

 .כשאר בעלי החייםם יתברך את מזונו ולא יצטרך לבקש מהש עת

ברכת עשיו כמוה כקללת הנחש. ללא שום הבדל ביניהם. יצחק השווה את מצבו 

 למצב הנחש. שום קשר עם הקב"ה. מטוב ועד מוטב.

רכו בברכת 'ראה ריח בני' ובברכת 'ויתן לך' היא שהתבאבל ברכת בני ישראל 

שגם בתוך הגשמיות, יצטרכו לקבל כל הזמן קבלות חדשות, וכפי שדרשו חז"ל על 

המילה 'ויתן' שנכתב בואו: ויתן ויחזור ויתן. לא נתינה אחת לכל החיים, אלא 

 25נתינה המתחדשת בכל יום ומחייבת אותם לזכור את האלוקיות בכל יום מחדש

שיתן לו את מתנת  .יםוזה ויתן לך האלקם יתברך שידעו שהכל מהשכך 

 האלוקיות.

שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה לא ירד להם : 26כבר למדונו חז"ל

 ,למה הדבר דומה ,אמשול לכם משל :אמר להם ?לישראל מן פעם אחת בשנה

נה ולא היה מקביל פסק לו מזונותיו פעם אחת בש .למלך בשר ודם שיש לו בן אחד

עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו  .פני אביו אלא פעם אחת בשנה

אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד  .כל יום

 .מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים

ת בנו ואותנו: תלות מוחלטת באבינו שבשמיים. זאת הברכה אשר בירך יצחק א

כדי לא להיות 'כולן מתים ברעב' נזדקק להיות 'כולן מכוונים את לבם לאביהן 

 בשמיים'.

                                                
 ראה שפת אמת בפרשתנו בכ"מ כעין זה. 25
 יומא עו א. ראה עוד אמרי אמת תרפ"ט קטע ג' בהרחבת נקודה זאת. 26



 

 

 

 

 עדעמ' 

 

 

ָשו אין את התלות הזאת.   לעֵּ

~~~ 

 משימה רודפת משימה

אם סבר הלומד בעבר כי ברכת יעקב מבטיחה טל שמים ושמני ארץ וחיי מנוחת 

ה עד סוף כל החיים, הנה גילה עתה כי מדובר על ברכה הגוף ופטור מכל דאג

רוחנית אשר, אדרבה, קוטעת את הנתינה הגדולה של אחת ולתמיד, להרבה 

 עות הדורשות אמונה בחי העולמים.נתינות קטנות, להרבה זרי

האדם ועלול הוא להתמלא בפיק ברכיים נוכח כובד המשימה. מי יערב לו  עשוי

 כי יצליח לגלות את הפנימיות על ידי האמונה.

האם בכל מצב גשמי ובכל חשכות מזדמנת ובכל נסיבות של חיים, ניתן להאמין 

בצלילות שהפנימיות אלוקית היא ומבורכת היא ובידנו לחשפה ולהעלותה 

וח אל ההפעלה אם רק נאמין ונדע כי מאת ה' היתה זאת? ולהוציאה לאור מן הכ

הלא חושך יכסה ארץ ומצעדינו נתקלים בגשמיות עבה ומחשיכה. פעמים שהעבר 

עוכר את ההווה ומדוע שלא יעכיר את העתיד? חשבנו כי ברכה מרנינה של גשם 

לשובע ניתכה על ראשנו והנה עבודת רוח פנימית ניתנה לנו בברכות. האם יעמדו 

לנו כוחותינו לעבודה זאת? האם גם אנו הרחוקים ממדרגתו של יעקב אבינו אלפי 

שנות אור נוכל ליישם בחיינו את אותה יכולת מופלאה של היפוך הפנימיות על 

 החיצוניות?

גם על זאת בירך יצחק את בנו יעקב ואותנו בניו אחריו. הברכות ברכות רוחניות 

רק אלוקות חבויה קיבלנו בהן. אלא גם כוחות . לא רק גשמיות קיבלנו בהן. לא 27הן

 סיוע ועזר.

                                                
ומשמני  .ומשמני הארץ זה הבאר שהיתה מעלה להם מיני דגים שמנים יותר מדאי... מטל השמים זה המןמדרש:  27

ותירוש, אלו הבתולות,  דכתיב כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים. ורב דגן אלו הבחורים... הארץ אלו הקרבנות

 תירוש ינובב בתולות.וכתיב ד



 

 

 

 

 עהעמ' 

 

 

יחד עם הפירוש שלמדנו עד עתה בברכה המובן היטב עכשיו בדברי המדרש 

הקב"ה  וכן יש לפרש המדרש ויתן לך אלקותו., ניתן לבארו ביתר עומק: 28דלעיל

יתן לך כוחות וסעד אלוקי ליישום היכולת של מציאתו בתוך הטבע. לא לבד הנך 

יצב במערכה הנטושה בלבך ובמציאותך בין גשמיות לרוחניות, לא לבד מתמודד נ

אתה מול חשכת הטבע ואפלת הגוף ומאווייו, לא בודד אתה מול נסיבות חייך 

המשתרגים על עיניך בכיסוי ענן, כי מקבל אתה כוחות מיוחדים לגילוי האלוקות, 

תחילה מיצחק אבינו עד גם אם אינך רֹוָאם והם מוסתרים כפי שהוסתרו בכוונה 

שגם בעבדות השם ידע  שגילה אותם בכוח האמונה. הם שם! הכל שם, ממתין לך!

 עוזר לו ללחום נגד עשו.דוש ברוך הוא שרק הק

 על ידי האמונה, תגלה את הכוחות.

ובעזרת הכוחות תחשוף את הברכה החבויה ותצליח לנתץ את מסתור ההחשכה 

 חושך.  ולחשוף את מבוע ההארה החבוי בכל

או אז יינתנו לך משימות חדשות של גשמיות כדי לגלות גם בהן את ההארה. 

כשתגלה בהן את הארתם, שוב תקבל משימות חדשות של גשמיות לגלות גם בהן 

צלחת  את אורם, ויתן לך האלוקים, ויחזור ויתן לך האלוקים, עוד משימות כי הִּ

ברכות. כל משימה חדשה של , וממילא תגלה כי נתן לך האלוקים עוד 29בראשונות

 גשמיות הממתינה להיעלם לטובת הרוחניות, מביאה עמה ברכה חדשה המתגלית.

 ובריבוי המשימות הממולאת על הצד הטוב ביותר, תרבינה הברכות.

 מתוך תלות מוחלטת בבורא עולם. 

*** 

 

                                                                                                                                                                         
 ע"ע: פני מנחם תשנ"ה ליל שבת, קטע א; וכן תשנ"ו, עמ' קמט ד"ה ויתן.

 הן במה שכתוב ויחזור ויתן; והן במה שכתוב ויתן לך של אביך. 28
 שפת אמת בפרשתנו. 29



 

 

 

 

 עועמ' 

 

 

 תמצית הדברים

 ש. איזו ברכה יש בטל היורד בקבע של טבע?

האלוקות הפנימית הטמונה בטל, דווקא משום שהוא כה ת. הברכה היא בגילוי 

 טבעי.

 ש. מדוע מוסיף ואו למילה 'ויתן' שהיא הראשונה?

ת. א. כי היא המשך ברכת 'ראה ריח בני'; ב. משום שמהות הברכה היא שיעקב 

ובני ישראל יהיו זקוקים להרבה נתינות כדי לפתח בהם תלות תמידית בבוראם. 

זור ויתן; ג. כי גילוי האלוקות מעורר שפע חדש של וזאת משמעות ויתן, ויח

 משימות חדשות ואם יגלה האדם את האלוקיות יינתנו לו עוד נתינות.

י'? ב. יצחק הריח את ריח בגדיו של בנו  יחַּ ְבנִּ ה רֵּ ש. א. למי אומר יצחק אבינו 'ְראֵּ

 ושיבח את ריחו של הבן בעצמו? ג. 'ויברכהו', איזו ברכה בירכו?

קב"ה, ליעקב ולבני ישראל. ב. שיבח את פנימיותו הגוברת על ריח ת. א. לה

בוגדיו, כי הבגידה של פושעי ישראל חיצונית היא כבגד. ג. בירכו שכוח זה של 

 היפוך הסירחון לריח גן עדן יעבור לבני ישראל.

 ש. מה בין ברכת יעקב לברכת עשיו?

יות; ב. יעקב זקוק ת. א. יעקב קיבל את הפנימיות של הטל, עשיו את החיצונ

 לנתינות הרבה; עשיו, כשהוא ראוי, יקבל נתינה אחת מלאה ללא כל תלות בבורא.

 ש. מדוע נאמר מאמין בחי העולמים וזורע ולא להפך?

ת. כי גם את הזריעה, שהיא תהליך טבעי התלוי באדם ובאדמה )בניגוד לצמיחה 

מאמין ולא בגלל  הזקוקה לרחמי שמיים מרובים( זורע המאמין רק בגלל שהוא

 שהאדמה ברת זריעה.
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 ש. מדוע נאמר 'וימצא מאה שערים' ואחר כך 'ויברכהו'?

ת. שתחילה הוסתרה הברכה מיצחק כדי לנסותו אם יאמין בתוך ההסתר. כיוון 

שהאמין )וגם את הזריעה זרע באמונה, מאמין וזורע( גילה בכוח האמונה את 

 הברכה.

 ה הקללה?מ -ש. הנחש מוצא מזונו בכל מקום 

 ת. שאין הקב"ה חפץ לזכור ממנו כלל.

 ש. מנין יקח האדם כוחות לגילוי האלוקות כאשר הגשמיות מכבידה?

 ת. גם על זה בירך יצחק אבינו את יעקב.
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאלהרב /  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 איך?  –קליעה למטרה 

עקב להתברך מפי יצחק אביו. עשיו שֹוְטמֹו ואף לאחר לאחר תחבולות זוכה י

עשרות שנים מבקש להרגו על כך. יצחק אבינו מסכים לנעשה, ואף מוסיף ומברך 

ְהֶיה. פתיחת הברכות הללו, סביבן נרעשו עולמות,  ם ָברוְך יִּ את יעקב, באומרו גַּ

ן ְלָך ָהֱאלִקיםהיא  ֶתן, כמובא גם בפירש"י בתיבת  ו' החיבור. חז"ל ביארו את ְוִיּתֶּ ְויִּ

. יעקב לא יזכה לברכות בבת אחת, אלא בשלבים, בנתינות חוזרות ִיֵּתן ְוַיֲחזֹור ְוִיֵּתן

 וניתנות. מהי אפוא תועלת ה'תשלומים' בברכת שמים?

להקב"ה. על משקל הנחש חיבור המתמיד הביאור המקובל הוא, שיש בזה 

ל ָכל יְ  ֶייָך. מהי קללה זו, הרי בכך הרויח הנחש הקדמוני שנתקלל ְוָעָפר ֹתאכַּ י חַּ מֵּ

זי"ע, הנחש  החידושי הרי"םלמזון בשפע, בזמינות ובכל מקום! אלא, אמר רבינו 

הורחק בזה מהקב"ה! הקב"ה זן בטובו הגדול את כל באי עולם, עיני כל אליו 

ל אכלם. זה גם הכוונה בדברי חז"ל -ישברון, הכפירים שואגים לטרף, לבקש מא

 בגלוילא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן' )תנחומא בשלח(. במדבר היינו תלויים '

בחסדי ה'. המן ירד מדי יום, ואסור היה להותיר למחרת. קירבת אלוקים לנו הטיב, 

להזכירנו שאנו צאנו והוא רוענו. אך הנחש רחוק! הקב"ה אומר לו "קח ככל 

קבועה , תלות ִיֵּתן ְוַיֲחזֹור ְוִיֵּתןשתרצה ואין לי אתך כל עסק". יעקב ובניו התברכו 

 בהקב"ה, למען נתפלל תמיד ונודה על כל נשימה ונשימה. וברוכה

ביאור נוסף, חינוכי ואקטואלי ביותר, יש בברכה זו. כאשר הקב"ה נותן שוב ושוב, 

הרי יש בכך השגחה מיוחדת לצרכי אותם רגעים, כפי שנאמר בפסוק )איוב ז( 

בְ  ְפְקֶדנו לִּ ְבָחֶננו, שהקב"ה משגיח עלינו וַּתִּ ים תִּ ְרָגעִּ ים, לִּ מדי  ובוחן את צרכינוָקרִּ

ן, זו מעלה גדולה בחיבת ה' אלינו. נתאר לנו אב  תֵּ ן ְויֲַּחזֹור ְויִּ תֵּ בוקר וכל רגע. יִּ
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הקובע 'חברותא' עם בנו אחת בשבוע בלבד. זמן איכות לאב הרואה מצב רוחו, 

ם במהלך השבוע ישנם אירועים שונים, עליות מאזין לרגשותיו, ותומך בו. אך ג

! מעניק הקב"ה עמנו תמידוירידות, בהם הילד זקוק לקרבת אביו ולתמיכתו. 

ברכותיו במנות קטנטנות לתועלתנו ולרווחתנו. נותן וחוזר ונותן. על מידה זו אנו 

 משבחים אותו 'תמיד בכל עת ובכל שעה'.

ְכִחִצים ְבַיד ִגבֹור ֵכן ְבֵני בדברי דוד המלך . ַקָחת, שמזלו לחודש כסלונכנסים אנו 

ליורה המושך בקשת.  -נאמרו פירושים שונים. הרי לנו דימוי בני הנוער  ַהְמעוִרים

המתבונן בקשיי החינוך בדורנו יחבור לפשט חדשני ומעשי ביותר. בכדי שהחץ 

ת כיוון הרוח יפגע במטרה שלפניו, חובה על היורה למדוד ולהעריך בכל רגע א

יָתר. הרוח מסיט את כיוון החץ,  מֵּ ואת עוצמתו, ולפיה לכוון את עוצמת משיכתו בַּ

יוקֹו. היורה המיומן מחשב ומתעדכן  לחץ האויר משפיע על מהירות מעופו ְודִּ

, אלא עמהם מתמודד, ולעומתם מכוון את אינו נכנע להםבמכלול הגורמים הללו, 

גע, הכיוון שהיורה תפס, כבר אינו רלוונטי כעבור חיציו. הרוחות משתנות בכל ר

 זמן קצר. על הדורך בקשת להיות דרוך בכל עת.

ים! הרוחות הזרות פורצות  ְנעורִּ ן ְבנֵּי הַּ כך בדיוק נדרש להצלחה חינוכית, כי כֵּ

נו יישמע  ומשתנות. סחף חברתי מתחדש, זרמים מאיימים כים סוער. בכדי ֶשקֹולֵּ

ל השפות בדורלאוושת גלי  מעל נו יובן בתוך ְבלַּ הפלגה  -עוה"ז, בכדי ֶשְשָפתֵּ

ולפיהם לכוון את הנוכחי, עלינו לבדוק ולהכיר את הרוחות, כיוונם ועוצמתם, 

! לא להיכנע להם חלילה, אלא לזהותם ולהתמודד מולם! הקב"ה הראה פועלינו

ר ודור ומנהיגי דור לאדם הראשון 'דור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיו'. 'דורשי דו

להם דורש ומנהיג, זה  התאיםבדור, ולפיו  קודםודור' לא נאמר, כי הקב"ה הביט 

את שדה המוקשים  המכירשישכיל להנהיג את צאן מרעיתו בדעת מול קשיי הזמן. 

 יצליח לעבור ולצאת בשלום!

רופא מתעדכן בתמידות במחלות חדשות ל"ע, ולעומתם בדרכי הטיפול 

ד את עולם המחודשים בס" ר את שפת הדור, ְלמַּ כֵּ ד. כמחנך מסור, התעדכן! הַּ
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יֵּי את חייהם! ְמָצא נקודות חיבור לעולמו  המושגים אליהם נחשפים הילדים. חַּ

, התאם את ִיֵּתן ְוַיֲחזֹור ְוִיֵּתןולנפשו של היחיד מתוך הבנת קשייו. זאת ברכת אבינו 

ל ַהַשֲעָרה ְוֹלא  עצמך והתמודד מול האתגרים בהצלחה. רק כך תהיה ֹקֵלַע... אֶּ

 הגדול, יצר הרע! החוטא והמחטיא)שופטים כ( מול  ַיֲחִטא

  בהצלחה בעבודת הקודש!

 חבר –מרצה  -מנהל  -מחנך  ,יחיאל מיכל מונדרוביץ' לתגובות:

123ymm@gmail.com 
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 חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה

 קנאה אצל ילדים

א. גולדשטיין ניו יורק: ראשית, יישר כח גדול על הגליונות בכלל ומדור החינוך 

נהנים ומתענגים...   רציתי לשאול: ב"ה זכינו  -מעבר לים  -בפרט. גם כאן אצלינו 

ילדים בלעה"ר. אחד מהדברים שאנו רואים בו אתגר קשה אשר  7למתנת שמיים 

ויות, זהו מידת ה'קנאה'. נשמח לקבל רעיון והכוונה מביא להמון מריבות ומתיח

 בנושא. תודה!

 תשובה:

במידה זו של 'קנאה' ישנם חלקים טובים וחיובים. "קנאת סופרים תרבה חכמה", 

כשעל ידי הקנאה יש תחרות אשר גורמת אצלינו מאמץ וחשק לשנס מתניים,. 

יכולות חזקים כשל ידי הקנאה באחר ילד מגיע לתוצאות של התקדמות וגלוי 

החבויים בו, היא יכולה להיות חיובית. הוא אומר לעצמו: "...הנה , הוא יכול 

להשיג תוצאה כזאת במבחן, ודאי ובודאי שאני יוכל...". כך זה בכל תחום רוחני 

 וחינוכי, וכך זה בכל מישור ותחום בחיים.

טוב. אך דא עקא. כשהקנאה היא שלילית, לא מגיעה ממקום טוב. אינה עושה 

"הקנאה, התאוה והכבוד מוציאין –אינה מקדמת ומייעלת אלא הורסת ומחריבה. 

את האדם מן העולם". יש שביארו:ששלושה דברים הללו שנמנו ע"י חז"ל הינם 

לפי סדר ההתפתחות אצל האדם: בגיל הרך נראה יותר את הקנאה. בהמשך את 

 אני...-אגו-התאווה. ובהמשך יצר הרע של כבוד

ינו למידים,שמידה זו היא תכונה שקיימת באדם מיום היבראו ויש אם כן נמצ

לעמול ולעבוד עימה כראוי. ככל שנעבוד נכון וניתן לצעירי הצאן את ההכוונה 
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הנכונה והכלים היעילים לכך, יגדלו יציבים, שמיחים ומליאי סיפוק. ולא עם עין 

 רעה של 'קנאה', 'לא תחמוד'...

עם תלמידים רבים ,מגילאים שונים, שומעים  במסגרת מלאכתינו והכירותינו

לעיתים את אילו שמתבטאים כמו: "אז למה לכיתה השניה...?! "למה יש כאלה 

 –ש...ואנחנו תמיד לא....?! "אצלינו בבית אין טיולים ופרסים ואצל החברים....?! 

ביטויים מעין אילו אשר חוזרים ונישנים בתדירות גבוהה יכולה להוות כ'תסמין' 

ל אי סיפוק. של הסתכלות בוחנת על הזולת ולא הסתכלות חיובית של 'חצי כוס ש

 המליאה'.

נדגיש עוד. תלמיד שקנאתו בוערת בו , מונע ממנו חווית הצלחה. פירוש. המניע 

הגדול שמאתגר תלמיד להתקדם ולהתאמץ עוד ועוד זהו הסיפוק שיש לו. תחושת 

ותר ויותר. אך לעומת זאת 'הקנאה' ההצלחה נוסכת בו דחף פנימי וכוח להשתדל י

אשר מכלה את חווית השמחה, הסיפוק, האושר. היא מקלקלת את ההסתכלות 

 הנכונה לילד להיבנות מתוך עצמו. מכוחותיו, יכולתיו וכשרנותיו.

לכן, אנו כהורים ומחנכים מוטלת החובה והשליחות לתת דגש ושימת לב לענין. 

'שמח בחלקו'. ראשית ב:דוגמה אישית לשוחח על כך. להעצים ולהחשיב את ה

ביטויי מחמאות אשר יעודדו את ה'שתילים הרכים' לכך. כמו: "כל הכבוד ליוסי. 

הוא רואה את מוישי מקבל שוקולד מאבא על המבחן שהביא, ואפילו לא ביקש...  

אולי לכבוד זה נצא לאכול בגינה ארוחת ערב. שגם ככה חשבת לעשות זאת -

.  או: "איזה כיתה בוגרת. ראיתם שהרבי נתן רשות לשמואל היום או מחר..

לצאת להפסקה לפני זמן הצילצול, ואפילו אחד!!! לא אמר: "אה,למה דווקא 

הוא..."  "ככה זה ילדים בוגרים. ילדים שמבינים שפעם הרבי נותן לאחד ופעם 

 לשני.."

ין זה ובכלל מפעם לפעם עפ"י הצורך. ובהתאם לגיל ניתן לערוך מבצע בענ

 בענין בין אדם לחבירו.
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בנוסף. סיפורים , מקורות ומאמרי חז"ל בנושא לצד קישוטי קיר בכיתה ע"כ  

 ע"י המחנך ולעיתים ע"י המנהל או אברך אורח ודאי ובודאי יכולים לתרום לעניין.

בגילאים יותר בוגרים, חשוב לשתף מאיתנו ע"י חויות והתמודדויות שהיו לנו   

יך אנחנו התקשינו מצד אחד והתמודדנו וראינו אור..מה חשבנו מה היו בעבר. א

דרכי הפעולה. מה נתן לנו חיזוק. ובעיקר חשוב שתקשורת זו תתנהל באופן ישיר 

ופתוח בצורה דיאלוגית ולא מונולוגית. דהיינו. שהילדים ישתתפו באופן פעיל 

 בשיחה.

את מקור הקנאה אם יש בה  במקרים מיוחדים ואישיים יותר. יש לבדוק לעומק  

ממשות יותר גבוהה, ע"י שיחה אישית עימו. ובמקרה הצורך יש שלב מסוים שאתן 

לו תחושת החמצה כשמגלה קנאה. כגון:  חבל שאי אפשר שאנחנו נצא היום 

לסיור. אני פשוט חושש שזה יעורר תלמידים מסוימים לתלונות,לקנאה וכדו'.  

 ה מקדמת אותו...המסר שיקבל הוא שקנאה היא איננ

 בברכת "שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונו"...
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 חידה

 חידת אספקלריא / הרב משה ברחבוים

 30פתרון חידת חיי שרה 'טעם ייחודי': שלשלת

ל הצליל והצורה שמו  ְבשֶּ

 הממושכת והעשויה צלילונגינתו בשל הוא שלשלת של טעם המקרא  שמו

המשתלשלת מעל ההברה המוטעמת,  צורתובשל  וגם ,חוליות חוליות כשלשלת

 וממחישה את נגינתו.

 ואולי שימושו ִסְבבוֹ 

, ובכך היא מהמפסיקים בדרגה הכי 31השלשלת היא טעם מפסיק בדרגת מלך

זה של  ששימושפסוק ואתנחתא. אולי אפשר לומר -חזקה, לאחר הטעמים סוף

צור את תנועת את שמו: כפי ששימוש השלשלת לע סיבבטעם השלשלת גם כן 

התפוס על ידה, כך ניגונו הממושך של השלשלת יוצר תחושת עצירה לפני קריאת 

 המשך הפסוק.

 לא ָפֵסק הניצב אחריו

ק =  |  קו ניצבכל תיבה המוטעמת בשלשלת בא צורת  לאחר  הנראה כמו ָפסֵּ

 , אינו ָפֵסקפסיק. אך קו זה 

 אלא אבר מאבריו

 .32אלא חלק מצורת טעם השלשלת

                                                
 א, הערה פא(. )מבוא לספר 'תורת הטעמים', הרב אברהם ויסבלום, חיפה תשע"ז, פרק מרעידאו מרעים נקרא גם  30
ים, -מקובל לחלק את טעמי המקרא המפסיקים לארבע דרגות הפסקה: קיסרים סוף 31 ְשנִּ פסוק ואתנחתא, מלכים, מִּ

ים. ישִּ  ָשלִּ
ק, הוא -הקו הבא אחרי הטעמים שלשלת ומונח 32 לגרמיה מונח שלאחריו קו ניצב, למרות שצורתו דומה לקו הָפסֵּ

-ושל השלשלת הוא חלק מצורתו של הטעם, ומטרתו להבחין בין מונחלגרמיה -שונה במשמעותו. הקו של מונח

לגרמיה, שהוא טעם מפסיק, למונח רגיל, שהוא טעם משרת, ובין שלשלת מפסיק ל'שלשלת קטנה' שבספרי אמ"ת 
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* 

 ִיָםֵצא בריש ְקָרא

 בשבעה מופעיו במקרא

 .33בכל שבעה מופעי טעם השלשלת במקרא הוא ממוקם בתחילת פסוק

 בראשית שלושה אחד ויקרא

 ישעיהו עמוס ועזרא

שלושה בספר בראשית, אחד בספר ויקרא, ואחד בכל אחד  –פסוקי השלשלת 

 מפורטים בהמשך החידה. -מהספרים ישעיה עמוס ועזרא 

* 

 עת בכורה בשבוע שעברהופ

)יט  ַוִיְתַמְהָמה  בפרשת וירא, בתיבתהופעת בכורההשלשלת מופיעה לראשונה 

 טז(

 נמלט להציל ממונו ָסַבר

להציל כדי  -ויתמהמה  ניסה להציל את ממונו, כדברי רש"י, הנמלטכאשר לוט 

 .את ממונו

 המ"ם השנייה אינה פתוחה

                                                                                                                                                                         
ק, הממוקם לעולם לאחר טעם משרת, מטרתו להשתיק את  איוב משלי תהילים שהוא טעם משרת. לעומתם, הָפסֵּ

ין שתי מילים אשר מבחינת נגינתן הן מחוברות. מצד אחד ניגון המשרת מקשר את שתי המילים וגורם להן הקורא ב

להישמע כיחידה אחת, מפני שהם באמת דבר אחד. ומצד שני, מסיבה כלשהי, יש צורך להפריד בין שתי המילים, 

ק. )ע"פ מ-הקריאה-ניגון-וזאת מושגת ע"י קטיעת בוא לספר 'תורת הטעמים' פרק ח, ההמשכי בהנחייתו של הָפסֵּ

 סעיף א(
השלשלת באה כאשר מילה הראויה לטעם סגול ממוקמת בתחילת פסוק. לפני סגול מוכרח לבוא זרקא כדי להכין  33

את ניגונו, ומפאת המיקום בתחילת הפסוק, שאינו מאפשר זרקא לפני הסגול, מוחלף הסגול בשלשלת. )מבוא לספר 

ף ב. ועיין שם עוד בחלק 'ביאור הטעם' לפרשת חיי שרה, שהשלשלת בכל מופעיה 'תורת הטעמים' פרק ה, סעי

 ממוקמת בפסוקים אשר מבחינת משמעותם היה ראוי להיות האתנחתא בתחילת הפסוק.(
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השניה תהיה בפת"ח; או בפת"ח רגיל  בניקוד הרגיל של תיבת יתמהמה המ"ם

ְה כבפסוק  ְתמַּ ם יִּ רמַ אִּ חֵּ י ֹבא ָיֹבא ֹלא ְיאַּ ה לֹו כִּ כֵּ )חבקוק ב, ג(, או בפת"ח גנובה  ה חַּ

ְה כבפסוק  ְתמַּ ְהמָ )שמות יב, לט(, אך כאן בתיבת  ֵמהַ ְוֹלא ָיְכלו ְלהִּ ְתמַּ ה וַּיִּ

 , פתוחהבפת"ח  המ"ם השניה אינההמשולשלת 

 ָעְצַמת העצירה קמוצה מחמת

ְה  ,קמוצהאלא בקמ"ץ  ְתמַּ  ה.מָ וַּיִּ

ר וצורת-למילים רבות בלשון הקודש יש שתי צורות: צורת ק. לדוגמא: -ֶהְקשֵּ ֶהְפסֵּ

י  י ְיהִּ ר ומופיעה באמצע -היא צורת ְלךָ )בראשית לג, ט(  ָלךְ ֲאֶשר  ְלךָ ָאחִּ ֶהְקשֵּ

ק ומופיעה בסוף הדיבור.-היא צורת ָלךְ הדיבור,  וַּיְֵּצאו ָלֶלֶכת כמו כן, בפסוק  ֶהְפסֵּ

ְרָצה  ְרָצה  ְכַנַעןאַּ )בראשית יב, ה(, הם באו לאותו המקום אשר אליו  ְכָנַעןוַָּיֹבאו אַּ

-חשבו ללכת ביציאתם מחרן, ורק צורת תיבת כנען השתנתה מכנַּען שהיא צורת

ר לכָנען שהיא צורת ק-ֶהְקשֵּ ק . כבר הזכרנו שטעם השלשלת הוא מפסי34ֶהְפסֵּ

- הוא משנה את תיבת ויתמהמה מצורתעצמת העצירהבדרגת מלך, ובגין כך 

ר ְה  – ֶהְקשֵּ ְתמַּ יִּ ְהמֵּ ה או מַ וַּ ְתמַּ  לצורתוַּיִּ ק-הַּ ְה  – ֶהְפסֵּ ְתמַּ  35ה.מָ וַּיִּ

* 

 השבוע לפני התפילה

יד( -שלפני תפילת אליעזר עבד אברהם )כד, יב ַוֹיאַמרבפרשת חיי שרה, תיבת 

 ,בשלשלתמוטעמת 

 עשיית חסד בסוף כבתחילהל

ה ָנאקֵּ ֱאלֹ  ה' ַוֹיאַמרעשיית חסד ככתוב  תחילתהתפילה אשר  ְקרֵּ ְבָרָהם הַּ י אַּ  י ֲאֹדנִּ

יֹום  י הַּ דְלָפנַּ סֶּ ְבָרָהם ַוֲעֵשה חֶּ י אַּ ם ֲאֹדנִּ י  - סופה, וכך גם עִּ ע כִּ דַּ דוָבה אֵּ סֶּ ם  ָעִשיָת חֶּ עִּ

י  .ֲאֹדנִּ

                                                
 מבוא לספר 'תורת הטעמים' פרק ח סעיף ג. 34
 ע"פ מנחת שי על תיבת ויתמהמה. 35



 

 

 

 

 פזעמ' 

 

 

ָמה וִמְדַבר ָנִסיך לכליו נ  וֵשאִמםֶּ

ה  דיני נחשים בגיד ַהָמשֶּ

 מתפילת אליעזר 36נחשיםמלמדת דיני איסור ניחוש  גיד הנשההגמרא בפרק 

ְחנו , נושא כליו אל נסיךעבד אברהם, ומדברי יונתן בן שאול המלך  נֵּה ֲאנַּ הִּ

יֶהם ינו ֲאלֵּ ְגלִּ ים ְונִּ ים ֶאל ָהֲאָנשִּ ינו ֹדמו , ֹעְברִּ לֵּ ם ֹכה ֹיאְמרו אֵּ יֶכם אִּ נו ֲאלֵּ יעֵּ גִּ ד הַּ עַּ

יֶהם ֲעֶלה ֲאלֵּ ינו ְוֹלא נַּ ְחתֵּ ְדנו תַּ י ְנָתָנם , ְוָעמַּ ינו כִּ ינו ְוָעלִּ ם ֹכה ֹיאְמרו ֲעלו ָעלֵּ  ה'ְואִּ

נו ְוֶזה ָּלנו ָהאֹות ש שאינו כאליעזר חַּ כל נַּ י( וכה דברי רב בגמרא, -)ש"א יד, ח ְבָידֵּ

 ש )חולין צה:(חַּ עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נַּ 

* 

 לא בא בחשבון התגובה

 בהתגרֹות יום יום דוב בלהבה

היתה תגובת יוסף  שלשלת בהטעמת לא בא בחשבון)בראשית לט, ח(  ַוְיָמֵאן

ף בפסוק  להבההמכונה  –הצדיק  ית יֹוסֵּ ש ובֵּ ית יֲַּעֹקב אֵּ ָהָבהְוָהָיה בֵּ ָשו  לֶּ ית עֵּ ובֵּ

ש ְוָדְלקו ָבֶהם וֲַּאָכלום וְ  י ְלקַּ ָשו כִּ ית עֵּ יד ְלבֵּ ְהֶיה ָשרִּ ר ה'ֹלא יִּ בֵּ  –)עובדיה א, יח(  דִּ

בדברי רש"י )בראשית  דוב)שם, י( של אשת פוטיפר, המכונה  היומיומייםלגירוייה 

  .הדובבך את  מגרהאני  ,אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך ,אמר הקב"הלט, ו( 

ת כוונת הלב רֶּ  בטון דיבור ִנכֶּ

 ית המיאון ֵסֵרבבגין האיסור בתכל

והטעם שבמלת , וזו לשונו: ַוְיָמֵאןעל תיבת  השלשלתרבנו בחיי מסביר את טעם 

, בתכלית המיאוןממאן בו  ,הדבר ועל היותו נמנע אצלו איסורעל  ,וימאן מורה

                                                
ְקרַּ ע"פ  36 ם לִּ עַּ ם ְבפַּ עַּ ְך ְכפַּ  )במדבר כד, א( ְנָחִשיםאת ְוֹלא ָהלַּ



 

 

 

 

 פחעמ' 

 

 

שהרי מתוך הטעמים שבתורה אנו מבינים מה שלא נכתב בה, כענין התנועות 

 37.ת לבוכוונשמתוכם נדע  טון דיבור שבאדם

* 

 עבודת ימים שבעה

 בעבודת שבעת ימי המילואים,

 תצוה המצוה צו ִבצוָעה

 לז( ועשייתם בפרשת צו )ויקרא ח(-אשר מצותם בפרשת תצוה )שמות כט, א

 בעשותו עבודה שבזר כשרה

 בשחיטה, הכשרה בזר, של

 ביחיד ששוקו ֻהְקְטָרה

לא מצינו מות כט, כב( אשר עליו כותב רש"י בפרשת תצוה )ש -איל המילואים 

ולא , ובפרשת צו )ויקרא ח, כח( אלא זו בלבדהימין עם האמורים  הקטרה בשוק

)שם, כג( מוטעמת  ַוִיְשָחטתיבת  – מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום חוץ מזה

  .בשלשלת

* 

 ְבִהָבֵהל בבל ְבַמָשָאה

יד, כז( בה  –עיה יג, א )יש 'משא בבל'בנבואת  בשלשלתמוטעמת  ְוִנְבָהלותיבת 

ים  ,ְוִנְבָהלוהתנבא ישיעהו הנביא על יושבי בבל, ובתוך דבריו כתוב )יג, ח(  ירִּ צִּ

זון ים ֹיאחֵּ ילון ,וֲַּחָבלִּ ָדה ְיחִּ יֹולֵּ ְתָמהו ,כַּ הו יִּ עֵּ יש ֶאל רֵּ יֶהם ,אִּ ים ְפנֵּ  .ְפנֵּי ְלָהבִּ

                                                
בפסיקתא זוטרתא )מובא במבוא לספר 'תורת הטעמים' פרק א הערה צו( טעם אחר לטעם שלשלת וימאן, וז"ל:  37

 מיאון אחר מיאון הרבה פעמים, דכתיב בפסיק ושלשלת. –וימאן 



 

 

 

 

 פטעמ' 

 

 

 בפתח דברי ַבַלש ִשְקָמה

ן קֹולוֹ  ה' ַוֹיאַמרסוק בפתח נבואת עמוס הנביא, בפ תֵּ ם יִּ ירוָשלַּ ְשָאג ומִּ יֹון יִּ צִּ  מִּ

. עמוס הנביא, מלבד היותו נוקד בשלשלתמוטעמת  ַוֹיאַמר)עמוס א, ב( תיבת 

ר רועה בקר ובולס שקמים, ככתוב  ן ָעמֹוס וַֹּיאֶמר ֶאלרועה צאן, היה גם בוקֵּ  וַּיַּעַּ

י ְוֹלא  יא ָאֹנכִּ ְצָיה ֹלא ָנבִּ י ֲאמַּ ר ָאֹנכִּ י בֹוקֵּ י כִּ יא ָאֹנכִּ )שם ח, יד(  ובֹוֵלס ִשְקִמיםֶבן ָנבִּ

איזה עתו לקוץ כדי להוסיף  תמחפש בשקמים לראו -ובולס שקמים ופירש רש"י 

 ,ובולס כמו ובולש ,שכן דרך שקוצצין בתולות השקמה ,ואיזה ראוי לקורות ,ענפים

שהיה עמוס  ,עמוסשכך אמרו למה נקרא שמו  ,אלא שעמוס מגמגם בלשונו

כדאיתא  מגמגם קוראים אותו פסילוסהיו לועגים לו ווישראל  ,בלשונו

 .בפסיקתא

עץ השקמה, הנפוץ בשפלה )מ"א י, כז(, היו משתמשים בענפיו לקרוי הבתים. 

ָלה השקמה ככל עץ אשר ענפיו מסתעפים מגזעו לכל הכיוונים,  בשלב הראשון ְגדֵּ

ים, וכן הלאה. בשלב זה נקראת השקמה 'בתולת ומענפיו מסתעפים ענפים נוספ

השקמה' )ב"ב פ"ד מ"ח(. בשלב מסוים קוצצים את השקמה בחלקו העליון של 

הגזע, במקום תחילת הסתעפות הענפים, ומעתה ואילך נקראת השקמה 'סדן 

השקמה' )ב"ב פ"ד מ"ט(. מראש הגזע הכרות מתחילים לצמוח הרבה ענפים ישרים 

. את 38אורכם. בענפים אלה היו משתמשים לקירוי הבתים השווים בעוביים לכל

העיתוי המתאים לקציצת השקמה ולהפיכתה מבתולת השקמה לסדן השקמה היה 

 .'בולש שקמים'קובע 

 באגרת ַּתְּתַני וְשַתר בֹוְזַני

כאשר בשנה השנייה למלכות דריוש חידשו היהודים בהוראת הנביאים חגי 

אל  ַּתְּתַני וְשַתר בֹוְזַני, אגרתשלחו צרי יהודה, וזכריה את בניית בית המקדש, 

                                                
את השדה. בתולת  בהבנת תהליך זה מובן ביתר בהירות ההבדל שבין בתולת השקמה לסדן השקמה בדין המוכר 38

 השקמה, עץ ככל עץ, כלולה בשדה. סדן השקמה הוא כעין בית חרושת לקורות ואינו כלול בשדה. 

ניתן לראות שקמים משני הסוגים ולהבחין בהבדלים  880באתר שומר השבת 'נאות קדומים' אשר בכביש 

 שביניהם.



 

 

 

 

 צעמ' 

 

 

דריוש המלך, בה הם דיווחו שהיהודים חידשו את עבודת בנין בית המקדש. 

היהודים על מעשיהם, הם בתשובתם  זקניבאגרת הם מספרים: כאשר שאלנו את 

אף  ושכורשסיפרו שכבר בתחילת מלכות כורש ניתנה רשות לבנות את בית השם, 

א מהיכל בבל את כלי הזהב ואת כלי הכסף אשר נבוכדנצר הוציא מבית הוצי

 דניאל או זרובבל ... ששבצרהמקדש, מסרם לידי 

 דבר כורש ְלֵשְשַבַצר בשם ְזֵקַני

ך והורד אותם בהיכל אשר ולֵּ  ,אלה הכלים קח: כורש לששבצר ואמר לו

 כתוב: )עזרא ה, טו(. ובלשון הוביתו של הקב"ה יהא בנוי על מקומו ,בירושלים

ית ֱאלָ  ֵלה-ַוֲאַמר ירוְשֶלם ובֵּ י בִּ יְכָלא דִּ מֹו ְבהֵּ ת הִּ ֶזל ֲאחֵּ א אֵּ ָיא שֵּ ל ָמאנַּ ְתְבנֵּא קָ אֵּ א יִּ

ה ְתרֵּ ל אַּ  .בשלשלתמוטעמת  ֵלה-ַוֲאַמר. בפסוק זה עַּ



 

 

 

 

 צאעמ' 

 

 

 

 סיפור

 סיפור / הרב זאב קופלמן

 "ומחה ה' דמעה מעל כל פנים"

וני לחלוטין, ג-עם דמדומי שקיעה ביום אפור וחדים תה זו שעת בין הערבהי

רחובותיה של 'מקדש מלך עיר מלוכה' המו אדם, אם הם אלו אנשים החוזרים 

מעמל יומם ומצפים להתפרקד על הספה בפישוט ידיים ורגלים, בכדי לפרוק את 

המתח שהצטבר במהלך יום עבודה, והתעסקות מתישה בת כמה שעות טובות יחד 

ואם הם אלו ילדים המלווים באמותיהם או בשמרטף, בדרכם אל גינת  עם אנשים.

 השע

שועים, שם ישתעשעו במשחקיהם, עד שתבוא עת פקודה, בה יאלצו להיקרע 

 מהמשחק הקורץ, לעבר המיטה המשמימה ועולם השינה הזר והמנוכר.

בין העוברים והשבים ברחוב העמוס עד לעייפה בחומר אנושי, הזדקרה 

ותו המלכותית התמירה של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, מ'תקיפי והתבלטה דמ

קדמאה' שלא נשא פני איש, והיה בכוח ה'עזות דקדושה' בה התברך במלוא 

חופנים, לבקע שערה לשנים ולהכניע עד עפר את עזות מצחם של מלכים ורוזני 

ארץ, אשר רעדו לשמע חכמתו ועוצמת חידוד הלהב של חרב הפיפיות שבלשונו, 

בה השתמש ל'אמצעים חינוכיים', בכדי לטפל כדבעי באנשים שמידת השמינית 

שבשמינית התנפחה אצלם לממדיים מפלצתיים, ולהחזירם לממדיים טבעיים 

 ופרופורציונליים.

בשעה זו פסע הגאון ברחובה של עיר האלוקים בפסיעות מלכותיות כשל נסיך 

ת, פמליה נכבדה של מבטן ולידה, כשמאחוריו משתרכת לה ביראת הרוממו

אישים כבדי ראש ממקורביו של הרב, השמים אוזניהם כאפרכסת לבל לאבד את 

 הפנינים והמרגליות אותם שוזר הרב ביד אמן בפיו מפיק המרגליות, ומתק לשונו. 



 

 

 

 

 צבעמ' 

 

 

מאחוריהם עמדה קבוצת ילדים עליזה, אשר הביטו 

בחרדת קודש, בפה פעור ועיניים נוצצות בהתגלמות החיה 

לכות התורה", כשהם משתדלים לבל לגרוע עין של: "מ

מכל תנועה של הרב, עליה יוכלו לספר למחרת היום 

לחבריהם בחיידר, ולהתפלמס "כיצד בדיוק הניף הרב את 

 ידו בשעה פלונית".

הדממה הייתה כה מוחלטת עד שניתן היה לחתוך את 

המלווים  המתח באזמל מנתחים, לפתע קרע את המתח קול בכי ילדותי זך וטהור,

בפני מידת דרך ארץ אפי' לא ניסו להפנות את ראשם לעבר מקור קול היבבה, 

ה בליבם טרוניה על הילד המחוצף, המהין ברוב חוצפתו להטריד את תהי לוואפי

 מנוחתו של הרב ולקרוע את פתיל מחשבותיו הנעלות.

 ברם, הרב שהיה נראה משוקע כולו בשרעפיו מתוך ניתוק מוחלט מכל הסובב,

התנער לפתע ממחשבותיו, והסתובב באחת אחורה בכדי לברר את מקור הרעש, 

ציבור המלווים עמד נפעם ועצר את נשימתו, הוא הבין, כי כאן מתחוללת לה 

דרמה של ממש, סקרנותו טיפסה לגבהים, וציפה בקוצר רוח לראות כיצד תסתיים 

 לה הפרשיה החריגה.

ממרומי גילו המתקדם גחן  כשראה הרב את הילדה התקרב לעבר מקומה,

לעברה ושאלה בקול אבהי: "ילדה למה את בוכה", "כי שושי אמרה לי שיש לי 

 שמלה מכוערת", ענתה הילדה בקול בוכים משתנק.

דומה היה  ,ה על פניו ארשת חומלת ומשתתפתתכששמע הרב את 'טענתה' על

ת, לאחר ח העניין שלו נתון כעת בהפרכת הטענה של החברה האלמוניכי כל כ

", "נחמי" ?שבחן את הדברים בכובד ראש, שאל את הילדה: "ילדה איך קורים לך

 .השיבה הילדה בביישנות
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תגידי לשושי, שהרב ו"נחמי", הגביה הרב את קולו ואמר בנימה פסקנית, "לכי 

מיד כשסיים  .אברמסקי בעצמו אמר לך שיש לך את השמלה הכי יפה בשכונה"

ה בריצה של צעדי ריקוד, בכדי לבשר לחבירות את הרב את תשובתו פצחה הילד

 והעיר ירושלים צהלה ושמחה. ,חוות דעתו המעמיקה של הרב אברמסקי

בבית נשאל הרב על ידי אחד המקורבים: "ילמדנו רבינו עד כאן, ומה אם ביטול 

תורה???", "אינני מבין את השאלה" השיב הרב נחרצות, "הלא שנינו הדבק 

, ועל הקב"ה לעתיד לבוא נאמר: "ומחה ה' דמעה מעל כל במידותיו של הקב"ה

אפוא להרגיע את בכייתה של  נדרשתיפנים", בכדי להדבק בדרכיו של הקב"ה 

הילדה, בכדי שאף אני בזעיר אנפין אמחה דמעה מעל כל פנים וכך אוכל להיות 

 דבוק בשכינה..."

בזון, בכמה ]מפי עד ראיה הלא הוא, איש החינוך הדגול: הרב יחיאל יעקו 

  מהרצאותיו המאלפות[

 


