
 .ניתן לקבל את העלון במייל -  pninim16@gmail.com 054  8455798 - : שיעורים  והרצאותל  –לתגובות  והנצחות  

  

 !עתא דשמיאבסי 
 

  
  

 

  ופרפראות נבחרים לפרשת השבוע

  "תולדותפרשת "
**************  

  רהרב יוסף ברג: ורךע
   
 

       
  

  

  ) יט ,כה(תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק ואלה 
אברהם הוליד את , 'למה כופלת התורה ואומרת. א :לכאורה צריך להבין

  '? ואלה תולדות יצחק בן אברהם'הרי הפסוק מתחיל ', יצחק

יעקב ועשו האמורים ", י"אומר רש' ואלה תולדות יצחק'על הפסוק . ב

הלא כל הפרשה מדברת , י רוצה לומר בזה"לכאורה מה רש, "בפרשה

  ?על יעקב ועשו

 –הנותן לנו חיזוק בימים אפלים אלו של חושך והסתרה  – ביאור נפלא

ל שם בע"ה על פי דברי, א"ר ממישקולץ שליט"מרן אדמוק "כ הסביר

אפילו כשהוא במצב של  ,אדם צריך לדעתד: שאמר ע"זי 'הק" טוב

גם אז , חרב עליו עולמוכאילו נדמה לו שחשוך לו וכ, הסתרת פנים

וכשאדם יודע שגם בתוך . 'פנים זה מאת ה כי גם ההסתרת, ה עמו"הקב

נמתקים מעליו כל או אז , וכי הכל ממנו ה"ההסתר פנים נמצא הקב

  . הדינים ונהפכים לרחמים ומתבטל כל ההסתרה

 - " ואנכי הסתר אסתיר פני) "יח, דברים לא( בתוכחה ובזה פירש הפסוק

שלא תדעו , אני יסתיר את עצמי בתוך ההסתר ,ה אומר"הקב

  . 'ד הק"עכת .נמצא שם שאני

 )כ, מיכה ז(כדכתיב , רחמים –הוא מידת החסד , אברהם אבינו, והנה

 –הוא מידת הגבורה , יצחק אבינו". חסד לאברהם, ליעקב תתן אמת"

  ."פחד יצחק" )מב, בראשית לא( כדכתיב, דין

ואלה תולדות ", א את דברי הפסוק"ר שליט"ולפי זה פירש מרן אדמו

בן 'הוא , שהוא דין' יצחק'אדם צריך לדעת שגם  –" יצחק בן אברהם

, ה"שגם בתוך הדין נמצא הקב, ה"הרחמים של הקבזה מכוח ' אברהם

הוליד , 'שהוא מידת הרחמים -' אברהם'נזכה , ועל ידי כך שנדע זאת

  .ויעלם לגמרי מידת הדין, יגבר על מידת הדין -' את יצחק

י "רש. 'ועשו האמורים בפרשהיעקב , 'י"ובזה גם הסביר את דברי רש

שכל המלחמות של יעקב ועשו , בא ללמדנו יסוד לשעה ולדורות

תלוי ביסוד , וכל המלחמות של יעקב ועשו לדורות, האמורים בפרשה

על ידי כך , ה"נמצא הקב, שרק אם נאמין שגם בתוך ההסתר, ל"הנ

  .נזכה  שיעקב יתגבר על עשיו

הוא ויעתר לו ה׳ ותהר ויעתר יצחק לה׳ לנכח אשתו כי עקרה 
ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה . רבקה אשתו

  )כב- כא ,כה(אנכי ותלך לדרוש את ה׳ 
לו ולא לה שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת  -ויעתר לו״ "

  ). רש״י(לפיכך לו ולא לה , צדיק בן צדיק

 - זי״ע מסערט ויז׳ניץ "מקור ברוך"הרה״ק בעל הרעיון נפלא הסביר 

כאשר בא האדם , הרבה פעמים, דהנה! והוא יסוד גדול בתפילה ובקשה

באים הרבה מקטרגים , להתפלל על הצטרכויותיו לפני הקב״ה

לכן . ומשטינים שנבראו ממעשיו הרעים ואינם מניחים לתפילות לעלות

שיתגדל ויתקדש שמו , להתפלל ולבקש למען כבודו יתברך, העצה לכך

הוא צריך , על זרע של קיימא אם אדם מתפלל: ללמש. הגדול בעולם

ן שרוצה זאת למען שילדיו ילכו בדרך התורה ויהיה נחת רוח ולכו

ן שצריך זאת בכדי שיוכל ווכשמתפלל על הפרנסה הוא יכול לכו, לבורא

ברוגע ' לפרנס ולכלכל את עצמו ומשפחתו למען יוכלו להגות בתורת ה

. התפלל ולבקש בדרך הזאתצריך ל, רוצההאדם וכן כל דבר ש .ובשובע

אלא רק עבור צורכי  ,שכוונתו בכך אינה עבור צורכי עצמו ,ואז נהיה

ועל ידי זה מצמיח לבסוף ישועה גם , שיתקדש שם שמים בעולם, גבוה

  . לעצמו והשי״ת ממלא כל משאלות לבו לטובה

  

  
  

לנכח ׳ לה״ויעתר יצחק , שהיה צדיק בן צדיק ויודע איך להתפלל, לכן יצחק

שיתגדל שמו ', שכוונתו בתפילה להשי״ת בענין אשתו היתה לד, אשתו״

רק , וגם בניגוד לתפילת אשתו כי תפילתה לא היתה עבור השי״ת, בעולם

לא , משא״כ רבקה. השי״ת קיבל תפילתו ונענה לו, ״'לכן ״ויעתר לו ה. לעצמה

תפילתה לא , כלומר, לכן ״לו ולא לה״, רק לצורך עצמה, התפללה באופן זה

  . נשמעה מחמת הקטרוג שהיתה צדיק בן רשע

״ותאמר אם כן למה : ועל פי זה יובן את מה שנאמר הלאה בהמשך הפסוקים

״למה זה , א״כ גדול צער העיבור, ופירש״י. ״'זה אנכי ותלך לדרוש את ה

בזה שראתה שיש לה כל כך , כלומר. מתאוה ומתפללת על הריון -אנכי״ 

 -״למה זה אנכי״ : ואמרה, לא היתה תפילתה כראויהבינה ש, הרבה צער

״ הלכה גם היא להתפלל '״ותלך לדרוש את ה, למה התפללתי רק עבור עצמי

  ...שיתגדל ויתקדש שמו בעולם, עבור השי״ת

  )כא, כה(ויעתר יצחק לה׳ לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה׳ 
נתפצר ונתפייס  -״ויעתר לו ה״ , הרבה והפציר בתפילה -״ויעתר יצחק״ 

  ). רש״י(ונתפתה לו 

בביקורו  זי״עמגור  "אמרי אמת"הרה״ק בעל ה: סיפר אחד מזקני ירושלים

בכל , ביקר בכל מוסדות התורה בירושלים, ז"השני בארץ ישראל בשנת תרפ

עץ "ת "בהגיעו לת. מקום שהגיע אמר דבר תורה או שאלה בענין שעסקו

שאלם הרבי מפני מה היה צריך , מצא את הילדים לומדים פסוק זה "חיים

 -״ 'עד שהיה צורך ל״ויעתר לו ה, ל כךיצחק להפציר ולהרבות בתפילה כ

לא היתה מתקבלת , שמשמעות הדבר שלולא זאת, נתפצר ונתפייס ונתפתה

ומדוע , התפילה בדרך ובהנהגה הרגילה של הקב״ה אשר הוא שומע תפילה

  ? הקב״ה בלא ריבוי הפצרות לא יעזור לו

מכאן אפשר לראות עד כמה היא כוחה של : השיב הרבי מיניה וביה ואמר

והאב מסרב , לילד שמבקש מאביו סוכריה: דמשל למה הדבר דומה! תפילה

אולם הילד בוכה ומפציר וקשה . להיענות לבקשתו ביודעו שזה מזיק לבריאותו

אף שיודע שזה מזיק , ר לבקשתומרוב רחמנות הוא נעת. לו לעמוד בתחנוניו

ולמעשה , אמרו חז״ל כי אברהם נפטר חמש שנים קודם זמנו, כן היה כאן. לו

אך הקב״ה בחר , כפי שבאמת היה חי 175שנה ולא  180היה צריך לחיות 

בכדי שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות , שנים לפני הזמן 5להמיתו 

כדי , הולדת יעקב ועשו כל הזמן את  בוודאי מן השמים רצו לעכב, א״כ. רעה

אולם ע״י שיצחק הרבה , שאברהם אבינו לא יצטרך להסתלק קודם זמנו

  ... נעתר השי״ת לתפילתו, והפציר בתפילה

•   

רבה של  - להגה״ק רבי יוסף חיים זוננפלד זי״ע "חכמת חיים"בספר 

ם בתוך המילי, הדהנ: מובא גם כן אותו הסבר אך בתוספת נפלאה ,ירושלים

כי ״ויעתר , מונחת התשובה למה היה צריך להפציר כ״כ הרבה ,״״ויעתר לו ה

״חמש  הגימטריא של המיליםכמספר  748בגימטריא  -) בשם המפורש(״ 'לו ה

ונתפייס  נתפצר –״ 'ה״ויעתר לו ה נו את הסיבה שאלולא לרמוז ל, שנים״

אברהם מחמת החמש שנים של , לא היתה מתקבלת התפילה, ונתפתה לו

 -״ 'יקים היטב דברי רש״י ״ויעתר לו הומדו .אבינו שיתקצרו על ידי כך

כי כאן היתה ההענות מלווה בהתפייסות , נתפצר ונתפייס ונתפתה לו

, שנתפייס ונתרצה הקב״ה להקדים לידתו של עשו בחמש שנים, ובהתפתות

  ... אעפ״י שע״י כך נתקצרו ימיו של אברהם בחמש שנים

הגה״ק רבי יוסף חיים זוננפלד שכאשר אמר נכדו של : רבספר הנ״ל מסופ

את הגימטריא ) ב׳ כסלו יומא דהילולא( זי״ע להגה״ק רבי אהרון קוטלר זי״ע

לא יכול היה הגאון לכבוש את התפעלותו , הנ״ל בשם סבו רבה של ירושלים

  !..."בטוחני שגימטריא זו ברוח הקודש נאמרה": ואמר



  

 

  
  

למה זה אנכי ותלך לדרוש את  ויתרוצצו הבנים ותאמר אם כן
  )כב, כה(ה׳ 

כשהיתה עוברת על פתחי , רבותינו דרשוהו לשון ריצה -״ויתרוצצו״ 

, עוברת על פתחי עכו״ם, יעקב רץ ומפרכס לצאת, תורה של שם ועבר

״למה זה , גדול צער העיבור -״ותאמר אם כן״ . עשו מפרכס לצאת

  ). רש״י(מתאוה ומתפללת על הריון  -אנכי״ 

 - ממטרסדורף זי״ע "תפארת יחזקאל"הגה״ק בעל השאל , לכאורה

למה מתאוה אני  -מדברי רש״י משמע שכוונת הכתוב ״למה זה אנכי״ 

שימשיך  ,רק חצי משפטבפסוק אז למה כתוב , הריון ומתפללת על

  ? או שיהיה כתוב לשון ברור יותר ,הסביר את כוונת הדבריםהכתוב ל

דהנה ידוע שיעקב אבינו מדתו היא : כך הוא אלא אפשר דכוונת הכתוב

, פרש״י) כז .כה(״ויעקב איש תם״ , ״תתן אמת ליעקב״: ככתוב, אמת

. מי שאינו חריף לרמות קרוי תם, אלא כלבו כן פיו, אינו בקי בכל אלה

שיבוא עת שיצטרך לשנות מדתו , ורבקה אמנו ראתה ברוח קדשה

" עשיו בכורךאנכי : "דהיינו בעת לקיחת הברכות כדכתיב, בתחבולה

  .ועשיו הוא בכורך, כי״ המביא לךשכוונתו היתה ״אנ, י"פרש) יט .כז(

מאחר ועשיו , "אנכילמה זה "שתוממה רבקה אמנו ואמרה ועל זה ה

הברכות מגיעות ליעקב על , אם כן, מפרכס לצאת בפתחי עבודה זרה

להגיד , ולמה זקוק יעקב שמדתו היא אמת, ובלי תחבולות, פי הדין

הלא שורת הדין נותן , ולדבר בשון תחבולות, עשיו בכורך" אנכי"ו לאבי

כי לו משפט , אלא בפרסום לעיני כל, שיזכה בברכות בלי תחבולות

  ...הברכה

ת אשר אתה ודוהחמ ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול

  )טו, כז(לבש את יעקב בנה הקטן תבבית ו
בא וראה איזה כח והשפעה  – ע"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"הרהאמר 

ליעקב את  א סתם נתנה לו רבקהכי ל: והסביר! יש ללבוש שהאדם לובש

אלא מכיון שקשה היה לו ליעקב להוציא מפיו  ,בגדי החמודות של עשו

 ,"תתן אמת ליעקב", שכך דרכו להיות הולך בדרך האמת, דבר שקר

כבר , וכשאדם מתלבש כעשו, ולפיכך הלבישה אותו רבקה בגדי עשו

  ...הוא עצמו נעשה עשו במקצת

ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב 

  )כב, כז(והידיים ידי עשו 
בזמן שקולו של  -" הקל קול יעקב) "יט .תולדות סה(במדרש רבה מובא 

ואם לאו , יעקב מצוי בבתי כנסיות ובתי מדרשות אין הידיים ידי עשיו

אלא ? י מנין לומדים זאת מן הפסוק"ומסביר רש". הידיים ידי עשו"

אם , אם קולו של יעקב חסר, והדיוק הוא, חסר כתיב ללא י׳ -" הקל"

  . ידי עשו שולטות -" והידים ידי עשו"מיד , יעקב ׳הקל׳ קולו

נתבונן על  דאם: מובא רמז נפלא על הענין הזה "לחם לפי הטף"ובספר 

שהאותיות הנגלות , נראה, ויו-שין-עין, דהיינו, במילוי" עשו"השם 

חשבון האותיות . י׳ נ׳ י׳ נ׳ י׳ ו׳: והאותיות הנעלמות המה. עשו: המה

ונמצא שכוחו ". קול"כמנין , ו"קל -הנעלמות המה מאה שלושים ושש 

אבל כשמתגלה הקול של . נגלה כאשר נעלם הקול של יעקב" עשו"של 

  ...אין הידיים ידי עשיו שולטות, אז בטל כח העשיה של עשיו, עקבי
  

דכך , מסביר "חנוכת התורה"העשיל זי״ע בספרו ' הרבי רק "הגה ואילו

בזמן שעם ישראל עושים את רצונו : למוד את דברי המדרשכים לצרי

יתברך וקולו של יעקב נשמע בבתי כנסיות אז ״הקול קול יעקב וגם 

ובזמן שאין קולו של יעקב אז . כי אז והידים נמשך ללמעלה, הידים״

  . נשארו ״והידים״ לעשו חס ושלום

על הפסוק ) ח .ראש השנה ג(ובזה יש לפרש גם את דברי המשנה 

ושואלת . כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל״ ״והיה) שמות יז יא(

אלא ? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה: המשנה

כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם : לומר לך

דהיינו כשמשה . "היו נופלין, ואם לאו; היו מתגברים, לאביהם שבשמים

כשעשו ) קול קול יעקב והידיםה, כלומר(היה יכול לקרות והידים למעלה 

וכאשר הניח את ידו דהיינו שנקרא . וגבר ישראל אז ,רצונו של מקום

  !...אז וגבר עמלק חס ושלום ,הידים למטה

  )א, כז(ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות 
אמר פעם למלוויו אשר הלכו עמו לקיים ע "זי "חיים ץחפ"ק בעל ה"הגה

עליו , כאשר מלך בשר ודם מושיב בני אדם במאסר: מצוות ביקור חולים

במגדלים ובגדרי , לבנות לצורך זה בתי סוהר מבוצרים מוקפים בחומות

שמתפקידם לפקח על , עליו גם להחזיק צוותים גדולים של שומרים. תיל

אבל מלך מלכי המלכים אינו זקוק לכל . ברחוהאסירים יום ולילה לבל י

כאשר הוא מבקש להושיב אדם במאסר הוא שולח לו מחלה כלשהי . זה

. שמירה כללוכבר הוא נאסר בביתו על משכבו ללא צורך באמצעי 

  העונש המוטל על אדם : הבדל נוסף בין עונשי שמים לבין עונשי האדם

  

  

י "שע, המעניש מקווה. גרידא י שופט בשר ודם אינו אלא אמצעי הרתעה"ע

. יסורי העונש ילמד לקח ולהבא ימנע מלבצע שוב את הפשעים שעשה בעבר

מלבד היותם מרתיעים ומביאים יראת שמים ויראת , עונשי שמים, לעומת זאת

 -ע "זי "חפץ חיים"וסיים ה .י היסורים על העוונות"הם מכפרים ע, העונש

: על הפסוק. בלנו בזכות יצחק אבינוי יסורים ק"נה זו של כפרת עוונות עמתו

ריבון כל –אמר יצחק ": ל"אומרים חז" ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מראות"

: ה"אמר לו הקב" בלא יסורין מידת הדין מתוחה כנגדואדם מת , העולמים

   ... וממך אני מתחיל, דבר טוב תבעת, חייך

•   

 מעשה ע"לביץ זיצ רבי שבתאי יוד"המגיד הירושלמי הגהבהקשר לכך סיפר 

י מחלות פקדהו ואת אנש, באדם שהיה למוד בייסורים ומכאובים שונים .מופלא

. ועוד קשיים שונים ליוו אותו בימי חייו, וחפרנסתו לא היתה מצויה ברו, ביתו

כדי  ע"הצדיק המקובל רבי שלום שרעבי זייום אחד החליט שהוא נוסע אל 

  .ומה עליו לעשות כדי שיוקל לו, עמו' לשאלו כיצד עליו לפרש את הנהגת ה

. י הרבנית להמתין עד שהרב יתפנה אליו"כאשר בא לבית הרב נתבקש ע

יף מטורח יוכיון שהיה ע, ישב האיש באחת הכורסאות שניצבו בחדריהת

ובחלומו הוא רואה את עצמו מגיע לשמים ורואה . שקע בשינה עמוקה, הדרך

דממה מוחלטת שררה , אף נפש אחת לא נראתה באופק ,לפניו דרך שוממה

, לפתע שמע מאחריו קול רעש גדול. אט אט החל צועד במעלה הדרך. במקום

לפתע עוקפת אותו מרכבה גדולה מלאה מלאכים . ומתקרב אליוהקול הולך 

שוב דמם המקום . המרכבה חלפה במהירות ונעלמה באופק, צחורים כשלג

כ חלפה על פניו עוד מרכבה כראשונה ובעקבותיה "אח. והאיש המשיך בדרכו

חלקם גדולים ועצומים וחלקם קטנים , כולן מלאכים לבניםמרכבות רבות 

החלה לעבור על פניו שיירה , תמה שיירת המלאכים הלבניםכאשר . וצנומים

הדבר עורר את . ענקית של מרכבות נושאות מלאכים שחורים מטילי אימה

כר שם עמדו יעד אשר הגיע לעבר מרכז הכ, הוא החיש את צעדיו, סקרנותו

  . והחלו לעלות עליהן, מאזנים ענקיות

ד של "שכאן הוא בי, עד שהוסבר לו, האיש לא הבין מה מתרחש לנגד עיניו

המלאכים העולים על המאזנים נוצרו . מעלה וכעת דנים דינו של אדם

וכאשר עושה האדם מצוה , מהמצוות ומהעבירות שעשה האדם בימי חייו

אך כאשר אין המצוה נעשית , נברא מלאך לבן גדול וכבד משקל, בשלימות

דין לגבי והוא ה. חסר איברים או דק וצנום, בשלימות נברא מלאך פגום

אלה שנבראו מעבירות שנעשו בכוונה , המלאכים הנוצרים ממעשי העבירות

המלאכים שנבראו , לעומתם. נראו כאן גדולים וכבדים, תחילה או מתוך הנאה

  . היו צנומים וקטנים', ממעשי עבירה שהיו בשוגג או בהרגשת אונס וכדו

ל כל ואכן ראה שע, לאחר ששמע את דברי ההסבר פנה לעבר המרכבות

על המרכבות . אחת מהן ישנו שלט שעליו כתוב שם של מצוה או של עבירה

, ח"גמ, כיבוד אב ואם, תפילה, ת"ת: שבהן היו המלאכים הלבנים היה כתוב

היו השלטים שנשאו , על המרכבות של המלאכים השחורים, שמירת שבת ועוד

. ועוד קנאה, גזל, חילול שבת, ר"לשה, ביטול תורה: שמות עבירות כגון

ושחורים , ובינתיים המאזנים הולכות ומתמלאות במלאכים לבנים מצד אחד

ין האיש לדעת מי יהתענ, ובעוד הם מטפסים ועולים על המאזנים, מצד שני

 ,במשפט ןשהוא עצמו נידו, כאשר משיבים לו. הוא האדם הנידון במשפט זה

וההכרעה , הוא נדהם ונחרד לראות כי כל המלאכים כבר ניצבים על המאזנים

, כי אם זו תהיה התוצאה הסופית, ידוע ידע .נוטה לצד המלאכים השחורים

  . כ החל רועד כולו מפחד"וע, יהיה דינו כדין הרשעים

"! לא: "התשובה היא? האם נשארו עוד מלאכים, והנה הכרוז מכריז ושואל

כ אפשר לצרפם "וא, אולי סבל היהודי ייסורים בימי חייו, ושוב שואל הכרוז

מיד מופיעה מרכבה ענקית של מלאכים שנבראו מכח היסורים ? צד הזכויותל

 !וכנגד כל מלאך של יסורים הורידו מהמאזנים כמה מלאכים שחורים, שסבל

כאשר , כעת רווח לו מעט. שכן יסורים ממרקים ומצרפים את האדם מעוונותיו

. לזו ראה שמשקלם של השחורים הולך ויורד וכפות המאזנים כמעט השתוו זו

, כאשר תמו גם מלאכי היסורים ראה שהכף עדיין נוטה במשהו לצד העבירות

והכף , הנה עוד מעט קט יוכרז על פסק דין. ומזה הבין האיש שמצבו בכי רע

הבו לי עוד קצת ": בצר לו נפלטה לפתע מפיו זעקה גדולה ומר. נוטה לרעתו

  "!!...  ייסורים

אשר נבהלו , ביתו של הרבובני , התעורר האיש מחלומו מקול הצעקה

קם , רק עכשיו הבין שהכל היה חלום? מהזעקה חשו לעברו ושאלהו מה קרה

הרי רצית לדבר עם : הרבנית קראה אחריו. מהכורסא ופנה לעבר הדלת

   ...!"קיבלתי את התשובה המתאימה מהשמים, כבר אין צורך: השיב לה ?"הרב

 

ם בספר החדש יהיקיריח את להנצ ינים יהמעונ
  בקרובלאור העומד לצאת  המועדים מסדרת
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