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   התפילהמעלת
   

ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ' ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה"

  )כא, כה ("ָקה ִאְׁשּתוֹ ַוַּתַהר ִרבְ ' ה
  

לכאורה היה צריך להקדים שהייתה ,  בחיירבינו הקשה

ומדוע סדר הפסוק הוא ,  ולכן התפלל עליהעקרה רבקה

  ? שקודם התפלל ואחר כך מוזכר שהיתה עקרההפוך
  

 שתהיה העקרות ונהולמדנו שאין הכו'ל "וז ליישב כתבו

,  הסבה עיקר והתפלה טפל לה כןםשא, ילה התפבתיס

,  לשון הכתוב כי התפלה סבת העקרותוונהאבל הכ

ולומר לך שלא נתעקרה אלא כדי שיתפללו שניהם על 

לפיכך הקדים התפילה שהיא העיקר והסבה , הדבר

וזהו . הראשונה שבשבילה בא העקרות לרבקה אמנו

 תעקרומפני מה נ) לד, שיר השירים רבה ב(ל "שדרשו ז

  . של צדיקיםה מתאוה לתפלתן "מפני שהקב, האמהות
  

  .  גדולה כוחה של תפילהכמה יש ללמוד ומכאן
   

 אל ואומר"כתוב ) בשלח סימן ט( תנחומא במדרש

 נמשלו למה, ')יד, ישעיהו מא" (עקבתיראי תולעת י

לומר לך מה תולעת הזה אינו מכה את , ישראל לתולעת

כך אין , והוא רך ומכה את הקשה, הארזים אלא בפיו

ם נמשלו כארזים "שהעכו, להלהם לישראל אלא תפי

ואומר , " אשור ארז בלבנוןהנה) "ג, יחזקאל לא(שנאמר 

וכשהן , "את ארזי הלבנון'  הוישבר) "ה, תהלים כט(

  . 'מתגברים עליהם חוזרים בתשובה וצועקים ומתפללין
  

,  את כלל ישראל לתולעתשהמשילו,  במדרשמבואר

ז אין לה  כנגד הארהתולעת נבדוק את חוזק אםוכמו ש

, בפה שניתן לה ח מקום בכמכל, כל סיכוי לגבור עליו

  .מצליחה להשיג את מטרתה

    
  

,  ידי תפילהל כח כנגד הגויים עלהיש , כך כלל ישראל

 כנגד עובד הרע היצר, תפילהומאחר וגדול כוחה של ה

   .עוצמתה בנרגיששלא 
  

 ולא לו, 'י"מפרש רש, "'  לו הויעתר" המשך הפסוק על

 צדיק בן ילת צדיק בן צדיק לתפילתומה תפשאין ד, לה

  .'לפיכך לו ולא לה, רשע
  

,  צדיקבן להעדיף תפילת צדיק ישמדוע ,  להקשותיש

,  את תפילת צדיק בן רשעלהעדיף לכאורהאדרבא יש 

 על פי כן לא הושפע מהם ואף, שגדל במקום רשע

  ? צדיקונעשה
  

  כיום רואיםאנוש על פי מה,  העניין לפרששמעתי

 מעומק ברגששהתפילה שלהם מלאה , בעלי תשובה

,  חייהם במקום תורהכלואילו אנשים שגדלו , הלב

, וטעם הדבר, יותר שהתפילה שלהם קרירה פעמים

 גדל שצדיקולכן אדרבא , שום ההרגל שפוגע בהםמ

יש ערך , במקום צדיקים ונשאר לו החמימות בתפילה

  .גדול יותר לתפילתו

  

   משכן רעהרחק
  

  )כב, כה(' וגו" ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה"
  

כשהיתה עוברת על פתחי , רבותינו דרשוהו לשון ריצה'

עוברת על , צאתתורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס ל

  )י"רש. ('פתחי עבודה זרה עשו מפרכס לצאת
  

יק ' יוסף דב הלוי סאלויצרבי' בריסק' רבה של הקשה

מדוע היה יעקב מפרכס לצאת ', בית הלוי'  בספרול"זצ

 יהרי בזמן שתינוק במע, כשעברה על פתחי שם ועבר

  )ב, נדה ל( ל"ובחז ,מפריעים בלא התורה לומד את, אמו

    

  ד"בס

  תולדות פרשת
  יוסף אריה לייב' ה בן ריונ' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע
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מי יתנני כירחי ) "ב, איוב כט( את הפסוק דורשים על זה

  ?ומדוע אם כן רצה לצאת', וגו" קדם

  

העדיף , עשו הרשע', שכן רע'שמאחר והיה לו , השיבו

ויש . אפילו על חשבון לימוד במעי אמו, לצאת מהר

לא רצה לצאת אלא , לצאת שאף שרצה, להדגיש

משום שיציאה שלא לבית , לבית המדרש, למקום ראוי

  .אינה יציאה כדאית, המדרש

  

   עמל התורהמעלת

  

, מדוע לא קמים בפני אשה מעוברת,  יש לעייןוהנה

והרי , והלא העובר שבמעיה לומד את כל התורה כולה

ודין הוא על , כביכול עובר לפניו תלמיד חכם עצום

  ?ם שעובר לפניו לעמוד לכבודו חכידהרואה תלמ

  

אבל ,  הוא לומד את כל התורהשאמנם,  לבארשמעתי

אין , על דבר שמגיע בלא עמל, ללא מאמץ והשקעה

ומאידך אם רואים אברך או בחור שעמל . חיוב כבוד

, אפילו לא הגיע לתוצאות של בקיאות וידע, בתורה

ואף , מכל מקום יש לכבדו בכל הכבוד שיש ביכלתנו

יותר ממי שניחן בראש טוב ויודע הרבה מכוח זיכרון 

 .ותינוק במעי אמו יוכיח, ון ללא עמל והשקעהוכשר

  

   השורשים חשיבות
  

ָלּה ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנ� ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי� ' ַוֹּיאֶמר ה"

  )כג, כה(" ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר

  

שלא פסקו מעל , אלו אנטונינוס ורבי, גיים כתיב'

צנון ולא חזרת לא בימות החמה ולא שולחנם לא 

  )י"רש. ('בימות הגשמים

  

פסוק (מה היה קשה לרבקה עד שאמרה ,  ביאורצריך

ומה הניח את דעתה בכך , "אם כן למה זה אנוכי) "כב

  ? לה בעניין רבי ואנטונינוסשהשיבו

  

שרבקה הבינה , ]א"כמדומה בשם החיד[ לבאר שמעתי

, לבתי כנסיות, אחד נמשך לטוב, שיש לה שני ילדים

,  הדבר קשה בעיניהוהיה, והשני נמשך לעבודה זרה

 גם מאברהם שואף , ממנה בן רשעלצאתמדוע צריך 

 ,תברךמשום שכך גזרה חכמתו י, ישמעאל ,רשע בן יצא

  
  

  

  
  

  

ואם גם מיצחק צריך ,  מהגר ולא משרהנולדאבל בן זה 

 ממנה ולא דרך אשה צאת לצריךמדוע , לצאת בן רשע

  .אחרת
   

 הבן מדוע כלומר, "למה זה אנוכי" מה שאמרה הוז

  ? ממניצאתהרשע צריך ל
  

 לבוא יצא דשלעתי,  שקיבלה משם ועבר הואוהתשובה

שהתגייר וזכה להיכנס לגן עדן , מזרע עשו אנטונינוס

ומאחר שצריכות , )ב, י(כמבואר בגמרא בעבודה זרה 

לא שייך שלא יעברו דרך מקום , לצאת נשמות של גרים

מחייב , ליצור דבר קדוש, ה שהוא דרך רבקהשל קדוש

  .שורשים קדושים
  

 זה יש להביא מה ששאל גר צדק הקדוש הגרף בענין

 תכן כיצד י,א"הגר, פוטוצקי את רבינו אליהו מווילנא

אצל האומות העולם אם רוצים ' שבשעה שסבב ה

לא היה אף אחד מהגויים שכן רצה , לקבל את התורה

ה בכללותה לא רצו לקבל ואף שאומ, לקבל את התורה

 היה צריך לרצות ותאבל גוי אחד לפח, את התורה

  ?לקבל את התורה
  

שבאמת היו גויים שרצו לקבל את ,  לו הגאוןהשיב

אלא שנתינת התורה הייתה לאומה שלמה ולא , התורה

, אלו שרצו לקבל את התורה זכו להתגייר, ליחידים

  . והם הגרים שהצטרפו לכלל ישראל במשך הדורות
  

א שכתב שאותם " משלימים את דברי החידהדברים

ולכן היתה להם , גרים יצאו דרך גופה הקדוש של רבקה

  .שייכות לקדושה

  

   המעשים נמשכים הלבבותאחרי
  

ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם "

  )ל, כה ('וגו" ַהֶּזה
  

שלא יראה את עשו בן בנו ,  היום מת אברהםוואות'

ובישל יעקב עדשים להברות . 'יוצא לתרבות רעה וכו

שהאבלות , שדומות לגלגל, ולמה עדשים. את האבל

  )י"רש(' גלגל החוזר בעולם
  

.....  
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, וכי דרכו של יעקב איש תם יושב אהלים, לשאול יש

  ?ורבקה היכן הייתה,  בבישוליםעסוקל

  

ולא הייתה זו ,  שלא היה זה בישול ככל הבישוליםאלא

, טעמה של אכילת העדשים הוא. אכילה ככל האכילות

  . כי גלגל חוזר בעולם, להורות וללמד

  

רצה יעקב אבינו להשריש בלבו על ידי , ואת הלקח הזה

 וסקשכאשר ע,  של אדם הואושכן טבע, עשייה בפועל

 אותו מתברר ומתאמת אצלו, עניין הרומזת לבעשייה

 . יותר ויותרייסוד או לקח מוסר

  

   להצליח היא על ידי התבוננותהדרך

  

" ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵל� ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה"

  )לב, כה(

  

 למי )א, ה( מהעצות שמובאות במסכת ברכות אחת

 שיזכיר לעצמו את יום יאה, שיצרו הרע מתגבר עליו

ין שרואים אצל עשו שהזכרת יום ויש להב. המיתה

 גרמה לו למכור ואדרבה, המיתה לא עשתה כל רושם

  ?הכיצד, את הבכורה

  

 מתבונן על שאינואדם ,  שמבואר כאן יסוד גדולאלא

יכול ברגע , דהואינו מחשב שכר מצוה כנגד הפס, ודרכי

ואין לו מעצור אפילו על , אחד להפסיד את כל עולמו

האדם , ידי הזכרת יום המיתה כיון שחי ללא התבוננות

ואפילו , מוכן עבור הנאת רגע למכור את כל מה שיש לו

  . דברים שיודע שהם בעלי ערך גדול

  

וכמו שרואים שלאחר ,  ידע את ערכה של הבכורהעשו

וכמו , צטער על פזיזותווה, זמן התחרט על מכירתו

ויצעק צעקה גדולה ומרה ) " לה-לד , כז(שכתוב להלן 

 פעמים את ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה', וגו

  . 'וגו" בכרתי לקח
  

 היה יכוללא ,  שעמדה תאווה מול עיניוכיון, אלא

 לא חישב מעולםן שוכיו, הלהתבונן מה מפסיד תמורת

נות יכול אדם בלא התבונ. דהשכר מצוה כנגד הפס

  . לו תמורת חיי שעהאשר את כל דלהפסי

  

  

  

  

  
  

   להתיאשלא
  

 ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ְוָכל

  )טו, כו(ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר 

  

 רביאומר ,  ענין חפירות הבארותנו גדול מלמדלימוד

 ',ייםחפץ ח' בעל הל"ישראל מאיר הכהן מראדין זצ

 לעשות דבר טוב סינוגם אם ני,  שלא להתייאשוהוא

 לבסוף ה"ובעז, יש להמשיך ולנסות, נויולא עלה ביד

  . לנו' ירחיב ה

  

 על אחד הרבנים שהלך לאסוף כסף  החפץ חייםסיפר

 עלה לאאך ,  במשך זמן רברגליוכיתת , לפדיון שבויים

  .  סכום מועט ביותרםבידו כי א

  

פגש ביהודי שהכיר ,  לביתו באכזבהלחזור פנה כאשר

אך , ' הגניבהמקצוע'אותו יהודי בחר לו את , מילדותו

 תוגרם שהיה נתפס שוב ושוב בנסיונ, מזלו הביש

מדוע , 'שאלו הרב. וספג ביזיונות גדולים, הגניבה שלו

וכי אינך רואה כמה מבוזה אתה , אינך חדל ממעשיך

  . 'בסוף אני אצליח, 'אמר לו הגנב', בעיני הבריות

  

קל , אם אותו גנב לא מתייאש, ' אותו רב לעצמוחשב

. ' שעוסק בדבר קדוש אין לי להתייאש,וחומר אני

  . שהגיע לסכום הנדרשוהמשיך בגיוס הכספים עד 

  

   לרעה של הצביעותהשפעתה
  

ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶׁשר "

  )טו, כז(" ִאָּתּה ַּבָּבִית ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת ַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן

  

 רבי שמחה בונים מפשיסחה  נכנס אצלפעםש, מסופר

לפני שנכנס אל הרבי . שיצא עליו שם רע, אברךל "זצ

שם , החליף בגדיו, הלך לטבול במקווה, הכין את עצמו

. וסלסל את פאותיו, על מותניו אבנט רחב מידות

) טז, רבה סה( במדרש ,לו ואמר פנה ,הרבי כשראהו

ותקח רבקה את בגדי עשו בנה "הפסוק  על מובא

  עון שמ רבן אמר' ,"בבית אתה אשר ,ודותהחמ הגדול
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ולא שמשתי , כל ימי הייתי משמש את אבא, בן גמליאל

אני בשעה , אותו אחד ממאה ששמש עשו את אביו

שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים 

ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא , מלוכלכין

 , משמש את אביוהאבל עשו בשעה שהי, בבגדים נקיים

  . "' וגו, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות

  

והלא היה ,  נשאר עשו רשע כל כךכיצדויש להבין 

ומדוע לא השפיעה  ,  ומשמשוזמןבקרבתו של אביו כל ה

   ?קרבתו ליצחק להיטיב דרכיו

  

 כל על,  כמות שהואאביו שיעקב היה מופיע לפני אלא

 יצחק לעמוד על יכל ולכן, מעלותיו וחסרונותיו

ולהעיר את תשומת לבו מה עליו לתקן , התנהגותו

לפני ', תבבגדי מלכו'אך עשו היה מופיע תמיד . ולשפר

,  ארשת של תמימות ויראת שמיםבשל, שנכנס אל אביו

ולא נתן , ולא ראה בו יצחק אלא מעלות טובות בלבד

ממילא נשאר עשו רשע כל , את דעתו על הסבת דרכו

 .ימיו

  

  חיינו הם כי
   

ְוַעל ַחְרְּב� ִתְחֶיה ְוֶאת ָאִחי� ַּתֲעֹבד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד "

   )מ, כז(" ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶר�

  

 אליהו לאפיאן רבילמד ,  העולם הראשונהחמת מלבימי

בזמן ,  הישיבות בליטאבאחת ',לב אליהו' הבעלל "זצ

הגרמנים , היה רעב גדול מאוד, שהגרמנים שהו במקום

ולתושבים נתנו רק שיבולת ,  הכל לצרכי הצבאלקחו

 את דחקו ואמו אביו. וגם זה במידה מועטת מאד, שועל

ושלחו לו חבילות מזון על אף מצבם הכלכלי , עצמם

 ווראו את העוני ב, פעם נכנסו השכנים לביתם. הקשה

, ות בישיבים שלומדניםהנה יש לכם ב, 'אמרו לאמו, חיו

למה אינכם שולחים , ואתם נדחקים ורעבים כל כך

  '?ולא תחיו כל כך בעניות,  לעבודואחדים מהם שילכ

  

בעולם הזה איני זקוקה שבניי יעזרו , ' להם ואמרהענתה

אבל כשאגיע לעולם ,  שיעזור ליה" הקבאתיש לי , לי

   !'ני צריכה שהם יעזרו לישם א, צחיהאמת בעולם הנ

  

  

  

  

  

  
  

אותם הורים שדוחים את , ' אליהו היה אומררבי

, תורהשל  באהלה וישבו שימשיכו ומתנגדים, בניהם

 הזמן גיעיש,  באהלה של תורהנשארים בניהם אך

 יראו,  ליתן דין וחשבוןויצטרכו, שיבואו לעולם האמת

ל "וכמו שאמרו חז, שבניהם הם בני תורה יחוווכמה הר

שמחתם תהיה ',  אבאהמזכ ברא') א, סנהדרין קד(

   .גדולה עד מאד

  

 מבני ברק היה נוסע כל יום באוטובוס  שיעורמגיד

 במושבה' עיר גנים 'בשכונתלמסור שיעור בדף היומי 

 הדרכים, זלעפות גשם ירד חורף אחד יום. ה תקופתח

 להפוגה קלה אך המתיןר מגיד השיעו. היו משובשות

 ל" אברהם ישעיהו קרליץ זצלרבינכנס . הגשם לא פסק

 לנסוע במזג אויר ו עליהאם, ושאלו' חזון איש'בעל ה

  ? מרובה זורחה פטור מטהואאו ש, שכזה

  

', מה מספר המשתתפים בשיעור', 'חזון איש' השאלו

  היוםיגיעוהאם סבור אתה ש'. 'שלושה, 'לוהשיב 

שניים , ענה', היום יגיע רק אדם אחד, 'שאל', לשיעור

ובמזג אוויר כזה בוודאי לא , מהמשתתפים גרים רחוק

אך השלישי הוא שמש בית הכנסת וגר שם , יגיעו

חזון 'אמר לו ה. 'במקום והוא יבוא להשתתף בשיעור

. ' וסע לומר את השיעוראוטובוסרוץ ל, אם כן', 'איש

 וכי חושב אתה, ' לואמר ,משהסתכל עליו בתמיהה

השפעתו היא רק בעוד , ששיעור דף היומי ליהודי אחד

 '! הופך את היהודי לאדם אחר לגמרי זההרי ,דף גמרא
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