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 ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו... ויעתר לו ה' )כה', כא'(
 לו ולא לה... - ויעתר לו ה'רש"י: 

 מדוע ה' נענה לתפילתו של יצחק דווקא? 
שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק : רש"י מתרץו

 תירוץ נוסף: בס"ד וחשבנו לתרץ  .ולא להלפיכך לו 
 גמליו(אותו ואת )האם תשקה : כשאליעזר בודק את רבקה הקדמה
  'כו אם לארה' ד הצליחהוהאיש משתאה לה לדעת נאמר: '

שתה  'אמרה עמדה בתנאי והיא משתאה? הרי  אליעזר למה
גם לגמליך אשאב עד אם כילו  ותכל להשקותו ותאמר  ...אדוני

 זה כמה תירוצים.ונאמרו ב  אז למה לא לסגור? ?לשתות'
 תירוץ נפלא:  ששמע ושמעתי מידידי ר' יגאל חרזי הי"ו

)שהרי בכל ביקש שה' יעיד עליה שהיא כשרה ליצחק אליעזר 

.  26 ואיך יעיד? שם ה' בגימטריה= ('לא משהושלה 'פחה שזאת המ
גם + ותאמר  שתה אדוניותאמר מילים: ' 9עד כה היא אמרה 

אם היא   :אמר אליעזר 'לגמליך אשאב עד אם כילו לשתות
תהיה זו עדות מילים ותשלים את שם ה'  17תוסיף ותדבר עוד 

 .על כשרותה ליצחק מה'
 עד...(לה כ) שם את ה'= אותיות - 'משתאה' וזהו פירוש
היש בית אביך מקום   ?ואומר בת מי את'? בהמשך ומה קרה
בת בתואל אנוכי מן מלכה אשר ילדה 'מר אליו ותא 'לנו ללין?
גם תבן גם מספוא רב עמנו גם  ותאמר אליו 'מילים(  8) 'לנחור

 מילים 17הוסיפה  רואה אליעזר שהיאמילים(  9) 'מקום ללין
 ...'ויקוד האיש וישתחו לה''מיד !!! מילים 26סה"כ אמרה בו

 ... הכריע והעיד על כשרות רבקה ליצחקהקדוש ש ה' לשם
י עקרה  וכח אשתו כויעתר יצחק לה' לנ'חשבנו לומר: לפי זה 
לפי הנתונים של רבקה לא   :מר לה'  בעתירתוויצחק אהיא' 
  ,הרי שמך הקדוש העיד עליה איתה, אבל תחתןלה אמור הייתי

  '.לשם ה ...'ויעתר יצחק לה'' שהיא עקרה? וזהו האז איך ז
  .'ותהר רבקה אשתו' ' לתפילת יצחק דווקאויעתר לו ה'...' מיד

 !!!מתוק מדבשנפלא ו        
 

 ובעניין בעל ואשה מילתא דבדיחותא

   :הכינה פתק עם רשימת קניות לבעלה האיש

 בטטה  -שמן  –מפה  –עוף 

והיא בכלל לא הבינה למה בעלה לאחר שקרא את 

 ...יצא כועס נורא מהבית ,הפתק
 ('תורת שלום')גיליון  

***** 
 כה', כח'(אהב יצחק את עשו כי ציד בפיו... )יו

אבא רווה נחת מבנו כשהוא מצליח בלימודים   ,בדרך כלל
לא   – גמראוקולט אותם היטב. יצחק ניסה ללמד את עשו בנו 

 כלום. - תורהמה ואפילו פסוקכלום,  –קלט כלום, משנה 
בסוף החליט יצחק ללמד את עשו 'טבע הבריאה' וכאן עשו  

ציפור?' עשו מדגים נפלא,  פרח והבריק. יצחק שואל 'איך צדים 
 'איך צדים נמר?' ועשו בעניינים ועוד כיו"ב...

 זהו שאומר הכתוב 'ויאהב יצחק את עשו' מתי היה ליצחק  

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 זצ"ל מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה
 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
   רחל )רשל( בת נעימה ז"ל
 ז"ל יונה עזרא בן צ'חלה

 
 

 

נחת מעשו? התשובה היא: 'כי ציד בפיו' כששאלו אותו על 
 !מתוק מדבש     )המאיר בשם הרב אברהם יודלביץ( ענייני ציד...

***** 
 ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי )כה',לא'(

 ...כיום שהוא ברור כך מכור לי מכירה ברורה -רש"י: מכרה כיום 
 כך: את דברי רש"יבס"ד חשבנו להסביר 

מדוע היה הכרח  - זיע"א מקשה החתם סופר הקדמה:
כמו שמובא )שהמכירה תתקיים דווקא באבלו של אברהם? 

  ('מן האדום האדום הזה'רש"י על הפסוק ב
הרי יעקב היה סמוך על שולחן אביו  נפלא: מסביר החת"ס

 .היה לקנות הבכורה ואין לו כסף משלו שאיתו הוא יכול
צריך האבל  )מיד לאחר הקבורה( אבל ידוע שבסעודת הבראה

הקנה את העדשים  )מן הסתם( יצחק. ול משל אחריםלאכ
יכול כעת  כדי שיוכל להכין לו את הסעודה. ממילא ליעקב

 את הבכורה מעשו.בנזיד העדשים שברשותו יעקב לקנות 
זה שהמכירה התקיימה שלולא  ,לפי זה חשבנו לתרץ
הרי ש ,אזי המכירה לא הייתה ברורה באבלו של אברהם,

אבל  ,קנאה בעדשים שאינם שלויכול עשו לטעון שיעקב 
 המכירה היא אכן ברורה. ,כעת שהעדשים הוקנו לו מיצחק
כך  כשמש, שהוא ברור - ולכן רש"י מבאר 'מכרה כיום'

)וכלשון הילדים: 'בלי  תהיה ברורה. אהמכירה ביום הזה דווק
 ת'(טו  ר  ח  

***** 
 )כו', יט'( ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים

מדוע מספרת לנו התורה את עניין שלושת הבארות שעבדי 
 'שטנה'ו 'עשק' את שתי הבארות יצחק חופרים,

 ?רבו עליה' ולא'בבאר השלישית ושתים סותמים יהפל
יש כאן לימוד לדורות לכל יהודי.  ' זיע"א:חפץ חיים'אומר ה

תהיה מוכן  ,כשאתה בא ללמוד תורה שהיא באר מים חיים
לא  ,שהם גדודיו של היצר הרע ,םשהפלישתינפשית לכך 

ם אבל יש כאן ג יניחו לך וינסו לסתום לך את הבאר...
וללמוד אם אתה תקום שוב ותמשיך לחפור  :הבטחה
כי עתה הרחיב ה' 'תקיים בך יו .לנצח הה תזכתא ,תורה

 'לנו ופרינו בארץ
ומספרים שהרב שך זצ"ל היה אומר שהוא יהיה זה שיחייב 

כשהתקשה   הקב"כה לבכיוון שהוא  ,תהכישרונואת חסרי 
   ול הדור.ומה לבסוף? הפך בהתמדתו הנפלאה לגד ,בלימוד

***** 
 ()כז', כב' קב והידיים ידי עשועהקול קול יויאמר 

רדי גהתכנסו עובדי כוכבים אצל אבנימוס ה :מובא במדרש
כיצד ניתן לנצח את עם ישראל? אמר  :ושאלו אותו )פילוסוף גוי(

ם מצאתם א ,לכו וחזרו על בתי כנסיות ובתי מדרשות שלהם :להם
שכך   ,אתם יכולים להזדווג להם שם תינוקות מצפצפים בקולן אין

בזמן שקולו של יעקב מצוי  'הקול קול יעקב'הבטיחם אביהם: 
 .ידי עשו שולטות םהידייבבתי כנסיות אין 

 הרי מפשטות לשון הפסוק זה בדיוק הפוך? :ויש לשאול
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 ?'הידיים ידי עשו'ואפילו הכי  'יעקבהקול קול 'שהרי 
 מתרץ נפלא ביותר הרה"ק ר' יהושע מבעלזא זיע"א:  

  .יצחק אבינו הרי ידע שיעקב צדיק הרבה יותר מעשו הקדמה:
  :היא אז מדוע שלח את עשו והבטיח לו את הברכות? התשובה

  ,באמת ידע שעשו בנו הוא רע מעללים ומרבה להרשיע יצחק
רצה   הוא בגלל זהויעקב הוא הצדיק יושב אוהלים. אבל דווקא 

עשו   :דהיינו 'יששכר וזבולוןהסכם 'את  לעשו יעקבלייסד בין 
כדי שבזה הוא   רב, ושפעעושר  –יקבל את מנעמי העולם הזה 

 .יפרנס ויכלכל את יעקב שישב וילמד תורה
ויתן  ' )כשיצחק חושב שהוא עשו(לשון הברכות ליעקב מוזה מוכח 

 '...וכו' לך ... מטל השמים ומשמני הארץ
מקדים   )בחושבו שזה עשו(מברך את יעקב  יצחקשלפני  ,ולכן

הידיים ידי ' רך אתולכן אב .זה העיקרו' הקול קול יעקב' :ואומר
 ואז הוא מברכו.להחזקת יעקב בשפע רב  'עשו
אז   ,שאם הקול של יעקב לא נשמע ,מכך אומר המהר"ייוצא 

)למרות   ואז בכעסו על כך .ממילא אין הברכה שרויה אצל עשו

אבל   .הוא פוגע בחרבו ביעקב ומבקש להורגו שהוא לא מודע לכך(
מניח  א וה ,אז יש שפע לידי עשו והוא רגוע 'קול קול יעקב'כשה
 .ללמוד ולכן אין הידיים ידי עשו שולטות עקב אחיולי

 מתוק מדבש! - ור ופרחתכפ              

***** 
לקים )כז',  -בירכו ה': ויתן לך האראה ריח בני כריח שדה אשר 

   יתן ויחזור ויתן ...: רש"י       כח(-כז'
 ומה ענה רש"י?   ו' החיבור במילה 'ויתן'? למה

)כו',  : על יצחק נאמר א' הקדמה' זצ"ל: כתב סופרמתרץ בעל ה'

וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד' מדוע חוזרים   ויגדל האיש' יג'(
   ג' פעמים? על הפועל 'גדל'

טומן בחובו סכנה  ,ידוע שרווח כספי גדול שמגיע בפתאומיות
, פיס ווטמרבית הזוכים בל כי מוכיחה השהסטטיסטיקוכמו 

 וכדו' עברו תלאות ומשברים לאחר הזכייה.
לפי זה גן העדן האמיתי בעולם הזה הוא כשהאדם מתקדם 

 ולא בפעם אחת. ומקבל ברכה בהדרגתיות
 )רש"י( עדן זהו ריח גן 'ריח שדה': הקדמה ב'

לפי זה אומר יצחק אבינו כיצד אברך את בני שיזכה לגן עדן  
  ועל זה רש"י מבאר 'לוקים-ויתן לך הא'בעולם הזה? ע"י 

 וזו הברכה המעולה ביותר!!! .שהכוונה שה' יתן ויחזור ויתן
 
 
 

יא מאה שערים  ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה הה
 ... אומד זה למעשרות היה -מאה שערים: רש"י ויברכהו ה' )כו', יב'(

מנין לרש"י שזה היה אומדן כדי לעשר? עונה ה'עיקר שפתי  
חכמים': כי היה קשה לרש"י, איך כתוב כמה הוציאה הארץ  

ה שרויה בדבר המדוד אלא רק בדבר יבול? הרי 'אין הברכ
כאן כתוב כמה הוציאה הארץ סמוי מן העין'. וממילא, אם ה

 בדיוק, בהכרח שאומדן זה נעשה לצורך הפרשת מעשרות.
ולמדנו מכאן יסוד ענק: אדם חייב לערוך חשבון מתמיד בעצמו  
 האם אני מפריש מעשר כספים כראוי או שמא אני מחסיר? 

אם האדם יהיה זהיר ומחושב הרי ש'מעשרות סייג לעושר' כמו 
ביאו את המעשר אל בית האוצר שהנביא )מלאכי( מבטיח: 'ה

ובחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים 
והריקותי לכם ברכה  עד בלי די' ואמרו חז"ל מה הכוונה עד  

 בלי די? 'עד שיבלו שפתותיכם מלומר די'.
 :)נשלח מבעל המעשה ל'מרווה לצמא'( ובעניין זה סיפור נפלא

  ר, שביום חורפי אחדיהודי אחד בשם זבולון )שם בדוי( סיפ
 התקלקל בביתם ה'בוילר' של הדוד שמש. זה קרה ביום חמישי

היה סגרירי ומעונן, היו חייבים לתקן  רוכיוון שמזג האווי
 אותו לפני שבת כדי שיהיו להם מים חמים. 

 ,מגוריו באזורניסה להתקשר לכמה בעלי מקצוע  זבולון
אך כולם היות תפוסים ואמרו שיוכלו להגיע רק בשבוע 
שלאחר מכן, הוא התקשר לחבר שלו והתלבט מה לעשות? 

יש בעל מקצוע אחד שגר באחד  ,אמר לו חברו 'תשמע
אינני יודע איך הוא כבעל  ,המושבים המרוחקים יותר מכאן

 '.זמין אותולה אני ממליץ לךאבל  ,מקצוע
מקצוע ובירר האם הוא פנוי? אכן טלפן לאותו בעל  זבולון

 !!!'₪ 500' '?...כמה יעלה לי הביקור' ...'בואלאני יכול  ,כן'
כאן מבקשים  ?למה כל כך יקר' .נה הטכנאי בלי להתבלבלע

מדובר במרחק רב אם תרצה  ,תשמע' '?לביקור ₪ 200רק 
 'אגיע...
 ...הזמין אותוהוא ברירה ו לזבולון ההייתלא  ,טוב'נו 

והדבר הראשון שעשה  ,וחצי הגיע הטכנאיה לאחר כשע
לר הבוי ,'... וראה זה פלאבוילר'דליק את ההוא ניסה לה

   ...נדלק... הוא כיבה והדליק שוב ושוב והכל בסדר
 ,אני לא שיכור ,תשמעשאל הטכנאי. ' 'למה קראת לי?'

 'פשוט לא דלק... ספר פעמים והדודאנחנו ניסינו להדליק מ
הכל 'ה לגג ובדק ובסוף סיכם הטכנאי בדק שוב וגם על

  .'כמו שסיכמנו.. ₪ 500' 'כמה מגיע לך? ,טוב!' 'תקין
את הכסף ומסר לטכנאי והם זבולון בלית ברירה הוציא 

 נפרדו...
ותוך כדי כך לקח את שקית  זבולוןהרהר  'מה קרה כאן?'

 אשפה העירוני.הלפח  אתההזבל שהתמלאה וירד 
כשהוא  של הטכנאי והנה, ליד הפח הוא שומע את קולו

מדבר בטלפון עם רעייתו: 'כן ציפורה, הכל בסדר הצלחתי 
אני כבר הולך לקנות את  ,ברוך ה' להשיג את הכסף
 התרופות המיוחדות לבן...'

מיודענו שמח מצד אחד לשמוע שהכסף לפחות הלך לאדם 
נזקק ואז הוא גם הבין למה חברו המליץ שכדאי להזמין 

 ?וקשה לו מדוע זה קרה ל היה ןאותו...? אבל עדיי
מעשר 'שהיה אדם ירא שמים וקפדן גדול בהפרשת  זבולון,
הוא הוציא באותו חודש החליט לערוך בדיקה כמה  'כספים

 ...אותו הדהיםלמעשרות? ומה שהתברר 
טעה בתחשיב וא השבאותו החודש  ,בבדיקה התברר לו

וממילא  .המאזן שבין הכנסות העסק שלו לבין ההוצאות
 בדיוק... ₪ 500הוא החסיר מהמעשרות סכום של 

משמים פשוט דאגו לו להשלים את  הכל: ואז הוא הבין
הנתינה!!! ולמי? לזה שהיה נזקק לכסף לקניית תרופות 

 ..לבנו החולה.
 

אחים יקרים! מהסיפור האמיתי והנפלא הזה כולנו צריכים 
  להתחזק באמונה, שכל הכסף שאנו מקבלים ניתן לנו כדי

ולא נתעלם מכך שהכסף  !!!שנפריש ממנו מעשרות כראוי
 הוא לא שלנו 'והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושך בכל...' 

משמים  ,את המעשרות כראויניתן בסופו של דבר אם לא 
ידאגו שהכסף יצא מאתנו, אם לא לצדקה ראויה אז 

 להוצאות בלת"ם )בלתי מתוכננות(...
' החכם דואג להפריש  ועל זה נאמר 'החכם עיניו בראשו

צדקה כראוי למקומות הנכונים. ולמה הוא חכם? כי כך 
הוא מעצים את הכנסותיו וגם מונע נזקים והוצאות 
מיותרות, שהרי 'מעשרות סייג לעושר' וכמה שתיתן תקבל 

 בכפל כפלים.
 

 ה' יזכנו, אמן!         שבת שלום ומבורך!!!

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 דה למחשבה! רעיון וסיפור לפרשת השבוענקו


