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 )כה', יט'( אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחקו

 )וראה ביאור רש"י(.מדוע הכפילות 'אברהם הוליד את יצחק'? 

)בפרשת  ' 'בן איש חיב מובא)אפיריון שלמה(: וראיתי הסבר נוסף 

  ? והסבירמהותיאהגם וכן  ?היה עקר אבינו אברהם מדוע בלק(
כשהאב נותן  כי  ,הרעים תיהםואבכדי לנתקם מבהרב שזה היה 

 אב לכל יוצאי חלציו.כ נחשבהוא לבנו את כח ההולדה 
גרם שאברהם והאימהות יהיו עקרים   ? הואהקב"ה מה עשה

נתקים מהשורש הרע של  ובכך הם מת ,ללא יכולת הולדה
אזי כל   ,והם הולידו הקב"ה עשה להם נסם. וכאשר הוריה

 זרעם לדורות מתייחס רק אליהם ולא להוריהם.
  ד!בלב 'ואלה תולדות יצחק בן אברהם'לפי זה מדגישה התורה 

ללא קשר   בדרך נס 'הוליד את יצחק אברהם'שכיוון  ?ומדוע
 מדבש! מתוק    עם תרח אביו.

***** 
 ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא )כה', כא'(

זו   תזו ומתפלל וזו עומדת בזווי תזה עומד בזווי - לנכח אשתו: רש"י
 ומתפללת.

תפילות   262ישנה דעה שאומרת שיצחק ורבקה התפללו 
 .262( = 031( + רבקה )932יצחק ) ןכמניי

  262? הרי גם משה רבנו התפלל תומדוע הם זכו להיענו
 תפילות ולא נענה?

יצחק זכה כיוון שהוא : )ד"ת לפ"ש( מתרץ המגיד מטריסק זיע"א
 . )ומשה רק עליו נגזר( התפלל לא רק על עצמו אלא על כל העקרות

י. ולכן הוא נענה ע"פ הכלל  חל כנפש לרמז לדבר 'לנכח' ר"ת 
 שכל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה.

 
 סנה שליט"א אמרה נאה:בעניין זה הוסיף הרב בנציון ו

 אל תספר לה' על צרותיך, הוא בוודאי יודע עליהם.

 ואז תיוושע.במקום זאת, תספר לצרותיך על ה' 

'לחץ'. אם תוסיף את ה' לפני  -: בשעת צרה אתה ביפה לכךרמז 
 מתוק מדבש!  .ה'-צלח-'ההלחץ ואת ה' אחרי הלחץ תקבל 

 
 ובעניין 'הצלה' מילתא דבדיחותא

כמה זמן אתה  ,בבריכה ושואל 'סליחהאחד ניגש למציל 

יכול לשהות מתחת למים?' המציל עונה בגאווה 'שלוש 

דקות' אומר השואל 'חביבי, אשתי עברה אותך, היא כבר  

 ...חצי שעה מתחת למים'

***** 
 וישב יצחק בגרר )כו', ו'(  

 מדוע בחר יצחק אבינו לגור דווקא בגרר?
 שמואל שמשוני הי"ו שלח לי הסבר מעניין:   ר'ידידי 
לפי זה יתכן לומר   הכלל ש'אין מוקדם ומאוחר בתורה', ידוע

שירידת יצחק לגרר הייתה לאחר שהתברר לו כי אשתו רבקה 
 .נפקדה בהיריוןעקרה ועוד לפני שהיא 

מה עושה יצחק? הוא יורד לגור בגרר, כיוון שבמקום הזה 
אברהם אביו על בית אבימלך שנים רבות קודם לכן התפלל 

  לוקים-שהיו עצורים מללדת שנאמר: 'ויתפלל אברהם אל הא
 לוקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו'.-וירפא א

 

 )נתיב( dera.muni.ilB@Ha-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 תשע"ז תולדות פרשת

 104גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.34 – כניסת השבת
 61.64 –יציאת השבת 

   61.01 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

   חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

יצחק אבינו מאמין כי הרושם מתפילתו של אברהם אביו 
 עדיין קיים בגרר ולכן הוא עובר עם אשתו לגור שם.  

באותו המקום מצטרפת ואכן זכות התפילה של אברהם 
 מדבש! מתוק לתפילתו של יצחק ומיד 'ותהר רבקה אשתו'. 

***** 
וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי 
אברהם אביו ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם ויקרא 

 להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו )כו', יח'(
לומד מפסוק זה )הובא ב'משכן שילה'(  הרב מרדכי אליהו זצ"ל

 בדרך רמז:  לבית היהודי י יסודות נפלאיםשנ
. יהודי צריך לחפור 'אין מים אלא תורה': ידוע שיסוד א'

מקומות בהם למדו ללמוד תורה ב  דהיינו 'בארות מים'
אבותיו ואבות אבותיו דהיינו בחינוך התורני, בבתי המדרש 

 של עם ישראל. 'בארות המים'שהם  ,ובישיבות הקדושות
הוא 'ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן והדבר השני 

שמות עבריים אביו' צריכים להקפיד לתת לתינוקות 
)אך  מקוריים המופיעים בתורתנו הקדושה ובספרי הקודש

 מדבש! מתוק  .לא שמות של רשעים אפילו שמופיעים בתנ"ך(
***** 

 ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו ה' )כז', כז'(
כריח שדה אשר בירכו מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן.  -וירח: רש"י

 .ריח טוב וזה שדה תפוחים בושנתן  – ה'
חמא ברבי חנינא מאי אמר ר' : )שבת פח', א'( מובא בגמרא

דכתיב 'כתפוח בעצי היער' למה נמשלו ישראל לתפוח? 
לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו 

גמרא כי התפוח מסמל את נעשה לנשמע'. ומשמע מה
 העשייה לפני השמיעה.

זיע"א נפלא: יעקב הקדים גם  'חתם סופר'לפי זה מסביר ה
הוא נעשה לנשמע, שהרי הוא לא נצטווה ע"י יצחק להביא 

 לו מטעמים ובכל זאת הוא עשה והכין. 
יצחק אבינו שהיה סגי נהור מריח ביעקב ריח של 'שדה  ולכן

 מתוק מדבש!  לפני שמיעה.תפוחים' הרומזים על עשייה 

***** 
  )כז', מא'(יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ויאמר עשו...

 מדוע עשו תולה את הריגת יעקב באבלו של אביו?
 : שלא רצה עשו לצער את אביו. רש"י ביאר

בתורה ואז )יעקב(  : כיוון שבאבלו לא יעסוקהכלי יקר ביאר
 לא יהיה לו דבר המגן עליו.

מגודל שנאתו  ר:בא (הש"ך על התורה)זצ"ל  מרדכי הכהן ורבי
 .בפטירתו 'שבעה'של עשו ליעקב אחיו לא רצה לשבת עליו 

הוא וכך  .שבו יצחק ימות ביוםע"י שיהרגהו כיצד? וזאת 
 ישב שבעה רק על אביו ולא על יעקב.

דברי ה'חזקוני' על הפסוק מובא בסמך להסברו של הש"ך 
שהכוונה על  רש"י ביאר'למה אשכל גם שניכם יום אחד' 

 ,)כפי שאכן אירע לבסוף( עשו ויעקב ששניהם ימותו ביום אחד
ואז ... )יעקב( 'אביך ואתה - גם שניכםאבל ה'חזקוני' מבאר: 

 מתוק מדבש! '.  אהיה שכולה ביום אחד מבעלי ומבני
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 כי אכן הכסף יימצא בתיק. בני המשפחה המתינו והתפללו
בשעה אחת עשרה בלילה נשמעות דפיקות בדלת, בפתח 
עומד גוי שחום עור ובידו התיק האבוד, הוא מוסר את התיק 
לבעל הבית, הגב' ברין מבקשת את סליחתם וניגשת עם 
התיק לחדר השינה, היא פותחת את המעטפה ומוצאת  

 מצא ולא חסר אפילו לא דולר אחד.שאכן כל הכסף נ
'כיצד נוכל לגמול לך על חסדך?' שואל מר ברין והאיש עונה  

אני מבקש . 'רק דבר אחד... כי אין הוא מבקש כל תמורה
 חיים טובים, ברכה והצלחה'.שתברכו אותי ל

'תראו' הוסיף הגוי 'אמי המנוחה הייתה אומרת לנו כבר  
, לכן אני מבקש  יהודי יש ערך מיוחדלברכה של מילדות כי 

 שתברכו אותי מעומק הלב והיה זה שכרי'
מובן שכל בני הבית העתירו עליו ברכות עד בלי די, האיש 

 הודה להם נרגשות ופנה לשוב לביתו.
עם הגיעו לביתו סיפר הגוי לאשתו את כל אשר עבר עליו, 
האישה במקום לשמוח בשמחתו על הברכות שקיבל לעגה  

'טיפש שכמוך, מה שווים הברכות של היהודים הללו?  לו 
היה עדיף לך לקחת את הכסף... ידעתי שבעלי טיפש אבל  
לא תיארתי שעד כדי כך' האישה הוסיפה ללעוג לו אך הוא 

 לא התייחס אליה והלך לישון.
והנה באמצע הלילה מתעורר ויליאם משנתו כשהוא לופת  

 את בטנו וגונח מכאבים עזים.
תעוררה, במקום להשתתף בצערו סנטה לעברו  האישה שה

'מה הועילו לך הברכות של היהודים', והוא תוך כדי כאביו  
 איומים עונה לה 'אמא שלי אף פעם לא טעתה וגם הפעםה

 'טעתה לא אני בטוח שהיא
ל מכאבים ולא  תויליאם לא ישן כל אותו הלילה כשהוא מתפ

 מבין מה מקורם.
מנהל במקום עבודתו  עם אור ראשון מתקשר ויליאם ל

ומודיע כי הוא לא חש בטוב ולכן הוא לא יגיע הבוקר  
לעבודתו, במקביל הוא מתקשר למוקד הרפואי וקובע ביקור  

 בית של רופא.
חלפה שעה ארוכה והרופא מתבושש להגיע... ויליאם לא 
מבין והחל לחשוב 'אולי אשתי צדקה? אולי באמת אין ממש  

 בברכתם של היהודים?'
מחשבה מצלצל הטלפון, על הקו הייתה אחותו   תוך כדי

ל... ויליאם אחי  -שנשמעה היסטרית לחלוטין 'הו תודה לא
 'היקר אתה בבית? הכל בסדר אתך?
בספטמבר   אחד עשר ,מה שקרה הוא שבאותו הבוקר

למניינם, אירע הפיגוע הנורא במגדלי התאומים בניו יורק  
 ע"י מחבלי אלקעידה.  

יה ממוקם בקומה השמונים ותשע  המשרד בו עבד ויליאם ה
של אחד הבניינים, כל יושביו נקברו יחד עם עוד אלפי  

 אנשים באחד האסונות הנוראים בכל הזמנים.
כשכולו אחוז צמרמורת ומרוגש עד עמקי נשמתו, התקשר  

  'כאבי הבטן'ויליאם למשפחת ברין והודה להם בחום על 
 ואמר:ואז הוא הוסיף  להם הוא 'זכה' 'בזכות' ברכתם.

 
שאמא שלי לא טעתה, ברכה של יהודי  'כעת אני יודע 

 שווה הרבה  יותר מכסף... היא שווה חיים כפשוטם!'.
 

 את זה הגויים יודעים, אך האם אנו יודעים זאת?

 
 שבת שלום ומבורך!!!

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

    בן ציון ז"ליוסף אברהם )אליתים( /   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 

 

 

 

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

יעקב  ולזרע קודש / -ברוחניות  / התורם בעילום שמו  לעליה בגשמיות וברוחניות

 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 להתעלות בתורה –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

ברכה של יהודי – רעיון וסיפור לפרשה

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 )כח', ד'( ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך...
שאמר לו ואעשך לגוי גדול והתברכו בזרעך,  -את ברכת אברהם: רש"י

הזרע  ויהיו אותן ברכות האמורות לך, ממך יצא אותו הגוי ואות
 .המבורך

 הוא מדוע עשו כל כך משתוקק לקבל את ברכת יצחק? הרי
 רחוק מרוחניות וכל ענייניו הם תאוות וענייני העולם הזה?

אלא אפשר לומר בס"ד: עשו ידע שיצחק הולך להעביר את 
כל ברכות ה' שניתנו לאברהם אביו, בברכות אילו יש את  

 ()ואעשך לגוי גדול וכו' ועוד... עשירות גדולה ,הבטחת הארץ

והוא מאוד   לוקי-א עשו יודע שלברכת יצחק אביו יש תוקף
 בל אותה ובעיקר את החלק הגשמי שבה.חפץ לק

אך בפועל מי שזוכה לכך זה יעקב אבינו ע"ה ואפילו כשנודע  
ליצחק שהעומד מולו היה יעקב ולא עשו הוא מאשר את 

ל -הברכות באומרו 'גם ברוך יהיה' ומוסיף לברכו ואומר 'וא
אותך ויפרך וירבך... ויתן לך את ברכת אברהם לך  שדי יברך

 ולזרעך איתך' ויעקב וזרעו מקבלים את ברכת אברהם לדורות.
היא: )שנתברך אברהם( וכאן עלינו לדעת שאחת הברכות 

כל ברכה ' שמשמעותה היא ש'והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
 גוי... ואפילו כשהוא יברך אמיתי תשפיעשל יהודי 

 
ניתן ללמוד מהסיפור   אמיתי יהודי ברכתו של הלעד כמה גדו

המעובד ע"פ סיפור שהובא בגיליון 'וכל   הנפלא הבא
 מאמינים' ע"פ 'נפלאותיך אשיחה':

משפחת ברין התגוררה בשכונת בורו פארק, ברוקלין. בשלהי  
שנת תשס"א החליט אבי המשפחה לשפץ באופן יסודי את  

למשך מספר  ביתם הישן, לצורך כך היה עליהם לעבור 
 חודשים לדירה שכורה.

להעביר לקבלן  האבאמור היה  ,עם תחילת עבודות השיפוצים
מקדמה בסך עשרים אלף דולר. סכום זה, אותו הוא חסך 
בעמל רב במשך מספר שנים, הופקד על ידו למשמרת אצל  

 מבעלי קופות הגמ"ח באזור מגוריו.אחד 
דה את מר ברין ביקש מרעייתו שתיגש למשרדי הגמ"ח ותפ

 הסכום לצורך תשלום לקבלן.
בשעת בוקר מוקדמת נכנסה הגב' ברין אל משרדי הגמ"ח, 
קיבלה את כל הסכום, הניחה אותו בתוך מעטפה לבנה, תחבה 
אותה עמוק בתוק תיקה ויצאה לקנות עוד מספר קניות  

 הנחוצות לדירה הזמנית.
  לביתה, בעלה המתין בקוצרבשעת צהרים מאוחרת היא שבה 

להעבירה למחרת בבוקר לקבלן, אלא שמיד  כדימעטפה ל רוח
 עם כניסתה של רעייתו הבין כי דבר מה אינו כשורה.

  בפנים חיוורות סיפרה לו רעייתו כי היא לא מבינה כיצד אירע
התיק שלה נעלם ובתוכו הדבר? בשלב מסוים היא הבחינה ש

 היכן קרה הדבר אך ללא הצלחה. טפה, היא מנסה לשחזרהמע
הבית ניסו לצאת לחיפושים בכל המקומות בהם הייתה בני 
אך העלו חרס בידם, הם חזרו שפופים לביתם והאב  םהא

 הציע כי כולם ישבו ויתפללו לישועת ה'.
 פרקי תהילים ברגש ומעומק הלב. ואמרוכל בני הבית ישבו 

מר והאיש א ,אדם בשם 'ויליאם' מתקשראחר כשעה ארוכה ל
תיק והוא מבקש את הוא מצא ברחוב כי הוא אינו יהודי וכי ה

הוא יגיע  , הוא מבקש את כתובתם ומודיע כי להשיבו אליהם
 לביתם בשעות הערב המאוחרות.
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