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 כה תאמרון לאדוני לעשו... עם לבן גרתי )לב', ה'(
ותרי"ג מצוות שמרתי ופרה  –מדרש פליאה: עם לבן גרתי 

 אדומה הקרבתי...
זה הובא בספר 'אוצר אפרים' הפליאה ההסבר נפלא למדרש 
שו מצד כוחו,  יעקב לא פחד מע: הקדמה א'בשם 'מגיד משנה': 

לכאורה, בעוד שיעקב  ו,אלא מצד מצוות כיבוד אב שהייתה ל
 לא יכול היה לקיימה כששהה בבית לבן.

המעשה בדמא בן   )קידושין לא', ע"א(: מובא בגמרא הקדמה ב'
 פרה אדומה.כה שנולדה לו ז ,שקיים אבשבשכר כיבוד  ,נתינה

לו   נפלא: כשיעקב ראה שנולדה 'אוצר אפרים'לפי זה אומר ה
עדות שהוא לא פגם במצוות כיבוד   הבין שיש בכך ,פרה אדומה

 ככיבוד אב ואם. תכיוון שעצם שהייתו בבית לבן נחשב ,הורים
הם שו והורה לשלח יעקב מלאכים לע :אומר המדרשש וזהו

כולל כיבוד אב  -עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי :לומר לו
שהיא   ,ומה הראיה לכך? שאפילו פרה אדומה הקרבתי ,ואם

י כשכר וכאיתות לכך שלא פגמתי במצוות כיבוד רנולדה בעד
 מתוק מדבש!    ולכן לא תוכל להרע לי. הורים.

***** 
  ו'( ויהי לי שור וחמור... )לב',

גם גמלים? הרי בהמשך אנו מדוע יעקב לא מזכיר שיש לו 
 רואים שהוא שלח לעשו גם גמלים?

 עונה נפלא המשך חכמה זיע"א: 
לשור ישנם שני סימני טהרה, הוא גם מעלה גרה וגם  הקדמה:

מפריס פרסה. לעומתו לחמור ישנם שני סימני טומאה, הוא  
לא מעלה גרה וגם לא מפריס פרסה. שונה משניהם הוא הגמל,  
מצד אחד יש לו סימן טהרה בכך שהוא מעלה גרה, אך מאידך 

 יש בו סימן טומאה בכך שהוא לא מפריס פרסה.
אומר: תגידו לעשו 'ויהי לי שור וחמור' אצלי יעקב מצהיר ו

 בבית יש הפרדה מוחלטת בתחום חינוך הילדים בין טוב
לתכנים  י. אין מצב שאני אחשוף את ילדימוחלט לרעמוחלט 

 ..רעים אפילו אם יתכן שיש בהם גם מעט תועלת.
ידוע שכל יהודי צריך לומר: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי  

האם היה מצב שאצל יעקב   ,לפי זה אברהם יצחק ויעקב?
אבינו היה נכנס 'איטרנט' לבית? או אולי 'אייפון'? מה תאמרו 

יש שיעורי תורה,   ,אולי כן? הרי יש באינטרנט גם דברים טובים
מידע תורני עצום וכו'... אבל מצד שני יש בו גם המון סכנות 

 שפיכות דמים, לשון הרע ועוד... ,פריצות ,רוחניות
אצל יעקב דברים כאילו לא היו נכנסים.   ,וברורלכן פשוט 

 הפרדה מוחלטת בין טוב לבין רע... 'ויהי לי שור וחמור'
***** 

 כי במקלי עברתי את הירדן הזה )לב', יא'(
 כיצד ניתן לצלוח את הקשיים והניסיונות של החיים?שאלה: 

 מעשה שהיה: יהודי הציע לרב שלו בהקדיםתובן התשובה 

 :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
 
 

טרמפ ברכבו, הרב נכנס לרכב ומאוד הופתע לראות  
אחד של הנהג והשני של הנוסע  –שברכב ישנם שני הגאים 

'כבוד  :את רבו הסביר מידילימינו, התלמיד שראה את פל
יש לי ילד קטן שתקופה ארוכה 'חופר' לי שהוא  ,הרב יבין

רוצה לנהוג בעצמו ולא מבין שזה אסור. מה עשיתי? פשוט 
אני מושיב  ,התקנתי לו הגה בצד של הנוסע מימין ,מאוד

שהוא זה )כיסא מוגבה( והוא מדמיין  'רט  ס  ּוּב'אותו על 
 שמסיע את הרכב בכל נסיעה, הילד שמח ואני שמח...

גם אנחנו בעולם  לימדת אותי,מוסר השכל  אמר הרב 'איזה
הזה אוחזים בהגה ונוסעים עם הרכב שלנו בכל מיני 

פונים ימינה ושמאלה, אבל דבר  ,מסעות, עליות ומורדות
זה ההגה  ,שההגה שאנו אוחזים ,אחד אנחנו שוכחים

שלנו   באת ההגה האמיתי של הרכ זה שבצד ימין, ,הדמיוני
 הקב"ה. –ם מנהיג  אבא טוב ורחואוחז ו

וזהו שאומר הפסוק: 'כי  . 'לך וקיווינמעולם 'מק"ל = ר"ת 
ע"י ה'מעולם קיווינו לך' עברתי את הירדן הזה,  –במקלי' 

   מתוק מדבש!כלומר את הירידות בעולם הזה.    
***** 

   ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו )לב, יד(
 ונקדים חידה:

 ב'מם' סופית?פסוק בפרשה כל המילים שבו מסתיימות 

הפסוק הבא: 'עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים 
ודרש 'בעל הטורים' זיע"א: 'לפי  )לב', טו'(.ואילים עשרים' 

 היו בעלי מומים'.   )יעקב לעשו(שכל הבהמות ששלח לו 
ומה היה המום שלהם? אומר בעל ה'קהילות יצחק' שכולם 

דהיינו בעלי מום באחד האיברים הפנימיים  ,היו טריפות
ואיך יעקב ידע על המומים הפנימיים  .)ריאות, מח וכיו"ב(

התשובה היא: ע"פ מה שמובא ב'דרכי משה'  והנסתרים?
שיעביר השוחט את  - 'סימן לבהמה טמאה )יורה דעה לה'(:

ודאי כשרה היא  ,אם תשפיל ראשה ,ידו על ראש הבהמה
הו שנאמר 'ויקח מן הבא בידו' יעקב וז .טריפה' -ואם לא 

העביר את ידו על ראש הבהמה, אם הורידה את ראשה  
בהכנעה, סימן שהיא כשרה ונקייה מטריפות, אבל אם 

 הייתה מרימה את ראשה היה זה סימן שהיא טריפה.
וכאן טמון מוסר נוקב: איך נוכל לזהות אדם כשר ואדם 

כיצד הוא מגיב התשובה היא: ע"י בדיקה  )רוחני(?בעל מום 
בייסורים  ',מעביר מעליו את ידו'למצבים שבהם הקב"ה 

בניסיונות? אדם שמוריד ראשו בהכנעה ושב בתשובה  או
  -ומקבל את הדין באמונה שכל מה שה' עושה הכל לטובה 

אבל מאידך, אדם שבניסיון הכי קטן בא  .זהו אדם כשר
 זהו אדם בעל מום. -בטענות כלפי הקב"ה 

  
 מום מילתא דבדיחותא ובעניין בעל

שאל אותו  ,גיע לחדר מיון עם דימום במצחטיפש אחד ה

 לא הצלחתי לפתוח את הדלת' :מר?' אמה קרה'החובש 

 אמא שלי' ענה הפצוע: 'ומה זה קשור למצח?'. 'של הבית
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תמיד הייתה אומרת לי: מושיקו חמוד, בכל בעיה שתתקל, 

 )תורת שלום( תמיד תפעיל את הראש...

***** 
וישא את עיניו וירא את הנשים ואת  הילדים ויאמר מי אלה  

 לקים את עבדך )לג', ה'(-לך ויאמר הילדים אשר חנן א
 הרב מרדכי אליהו זצ"ל:  בשםעל פסוק זה ראיתי חידוש נפלא 

יעקב ידע שמטרתו של עשו היא לקלקל את  הקדמה א':
י כמו שנאמר 'ויגע בכף ירכו' ודרשו חז"ל אילו ילד הילדים
ולכן כשעשו שואל את יעקב על הילדים:   (,יוצאי ירך יעקב'') ישראל

לוקים את עבדך' -'מי אלה לך' עונה יעקב 'הילדים אשר חנן א
אתה חושב שהילדים שלי? הם לא שלי הם של הקב"ה והוא  
הפקיד אותם בידי ולכן אין לי רשות להפקיר אותם או למסור 

 לך אותם ח"ו... 
שים צדקניות  ידוע שבנים צדיקים נולדים לנ הקדמה ב':

 ששומרות על צניעות וטהרת הבית.
 ר.  נידה, נלה, חחנ"ן= ר"ת   הקדמה ג':

עשו מתפעל מהילדים הצדיקים והקדושים ושואל: 'מי אלה 
לך'? איך יצאו לך כאילו ילדים מחונכים? עונה יעקב: 'הילדים 

  תהם יצאו מחונכים בזכו לוקים את עבדך'-א חנ"ןאשר 
 מתוק מדבש! תיי הצדקניות.של נשו הצניעות והמצוות

***** 
 :ִחיָד'דּושתשובה ל

 מב', מג'( -)לו'אלוף מבצר. אלוף מגדיאל  תימן אלוף קנז אלוף
: 'מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים )סוכה כא', ב'(מובא בגמרא 

צריכה לימוד? שנאמר ועלהו לא יבול...' הפשט הוא שאפילו  
 ולהפיק מוסר.מדברי חול של ת"ח צריכים אנו ללמוד 

ביאר הרב יאשיהו פינטו שליט"א:  'מתוק מדבש'הסבר נוסף 
ביאר את הפסוק הנ"ל כך: כל אותיות לשון   הבעש"ט הקדמה:

הקודש הן קדושות וטהורות. וכשאדם מדבר דיבורי חול, 
ליצנות וניבולי פה, הוא גורם לאותיות הקדושות להיכנס  
למאסר של טומאה. ואיך משחררים אותם? ע"י ריבוי דברי 

 תורה וע"י הילול שמו יתברך... 
' תימן= מלשון  וכך מתפרש הפסוק: 'אלוף תימן אלוף מבצר

תמיהה. אם תהיה תמה איך אלוף מבצר? כלומר איך האות 
ולא תדע )ע"י דיבורי החול( נכנסה למבצר הטומאה  )אלוף( אלף

אל' דהיינו ע"י  -מה לעשות? התקנה היא ע"י 'אלוף מגדי
ל יתברך ותלמד את תורתו הקדושה,  -שתרומם ותגדל את הא

 שה...כך היא תצא מהמבצר של הטומאה חזרה לקדו
וזוהי כוונת הגמרא, אומר הרב פינטו: 'אפילו שיחת חולין של  
תלמידי חכמים צריכה לימוד', כי ע"י שיחת החולין שלהם 

וכדי להחזיר אותן  ,האותיות יצאו מהקדושה לטומאה ח"ו
 )של התורה הקדושה(לקדושה היא צריכה לימוד 

 
 
 

   יג'( ואתה אמרת היטב אטיב עמך... )לב',

מה  'אמונה של אדם משתקפת אפילו בתשובתו לשאלה 
וכיו"ב, בשמים  'שלא יהיה יותר גרוע'אם אדם עונה   'שלומך?
מה? למרות הבריאות שקיבלת, הילדים, הפרנסה ' :אומרים

אתה עוד מתלונן? טוב, אז אם כך, בוא ותראה מה זה באמת  
 ואז ה' ישמור... 'גרוע...

 'ל הכול דבש-ה'... תודה לאברוך 'יהודי עונה אבל כאשר 
מה, למרות הקשיים שלך אתה מודה לקב"ה? : 'בשמים אומרים

  'מה זה באמת דבש יאז אם כך בוא ותראה חמוד

לפי זה מבאר ר' יחזקאל מקאזמיר זיע"א את הפסוק: 'ואתה 

 'היטב'אמרת היטב' אם תמיד אתה מודה לקב"ה כאילו שהכל 

טובה  ...'יב עמךאיטהתוצאה תהיה שבשמים יאמרו '
 ד"ת לפ"ש(ע"פ ) מתוק מדבש!וזה באמת   וברכה עד בלי די...

 
 ובעניין זה סיפור נפלא )ברכי נפשי(:  

 'עזרא ומרפא'נדיב גדול הגיע יום אחד לארגון החסד 
 שליט"א לפגישה עם יושב ראש הארגון הרב אלימלך פירר

שמקדש שם שמים בארץ ובעולם בעזרה לזולת בעצות 
  הרפואיות ובסיוע רפואי. לאחר הפגישה הנרגשת שהיית

להם החליטו שניהם לנסוע לכותל המערבי להתפלל. 
השניים הגיעו אל שריד בית מקדשנו לאחר חצות לילה, 
והנה הם שומעים קולות בכי העולים מרחבת הכותל. הם 

עומד ומשעין   11יהודי כבן  מתקרבים אל המקום ורואים
את ראשו על אבני הכותל ובוכה ללא הפוגה, ובכיות אלו 

 זעזעו את כל האנשים שהיו שם באותה שעה.  
א מאותו  פנה הרב פירר לאותו נדיב שהיה מרוגש אף הו

בוא נעשה עסקה, אני אגש אליו מעמד של הבכי, ואמר לו: '
לסיוע ביעוץ ואציג את עצמי, אם אשמע ממנו שהוא זקוק 

רפואי, אסייע לו כמידת יכולתי. אך אם יש לו מצוקה 
  'כלכלית וזו סיבת הבכי, אז אתה הנדיב תעזור לו כספית.

, ואז ניגש הרב פירר אל אותו האדם 'עסקה'לנדיב הסכים ה
שהשתפך בבכי, הקיש באצבעותיו על שכמו, הציג את 

צריך  ושאל אם הוא  'עזרא למרפא' עצמו כיושב ראש ארגון
אין  'יעוץ רפואי או סיוע רפואי אחר?! אותו יהודי ענה לו: 

 . ך בסיוע שכזה, הכל בסדר ברוך השם'לי כל צור
פנה הרב פירר לאותו נדיב ואמר לו שיתכן שהמצוקה של 

יהודי היא מצוקה כלכלית, ולכן הגיע תורו להציע   אותו 
את עזרתו. הנדיב ניגש אליו, ושואל אותו האם הוא צריך 
עזרה כספית? וגם כאן התשובה הייתה שלילית והוסיף 
שלא חסר לו כלום ברוך השם כי ה' יתברך נתן לו ונותן לו  

 מה שצריך.   את כל
כאן כבר לא יכל הרב פירר להתאפק ושאל את אותו יהודי  

ישיר, אז אם כך, מה סיבת הבכי שלו? ואז ענה   באופן 
להם תשובה שהפתיעה וחיזקה אותם, שהוא ורעייתו זכו  

ילדים יראי שמים, שזה כשלעצמו חסדים  52 –בחסדי ה' ל 
עצומים ושהוא התמיד במשך השנים לפקוד את הכותל 

די להתפלל על ילדיו לבריאות איתנה וליראת שמים כ
ושיזכו להיות קדושים וטהורים, וכן שכל אחד מהם יזכה  
לזיווג הגון, ואכן תפילותיו התקבלו ברצון, והוא ורעייתו  

 אף זכו להשיא אותם ולסייע להם בצרכי החתונה.  
אתמול בלילה בחסדי הבורא חיתנתי את 'ואז סיים ואמר: 
ולכן באתי אל הכותל להודות לבורא עולם אחרון מילדי, 

על כל החסדים שעשה איתי במשך כל השנים עד שזכיתי  
  והוסיף ואמר: .'להכניס לחופה גם את ילדי האחרון

אפשר שלא לפרוץ בבכי כאשר באים להודות לה' איך וכי '
 'על כל החסדים הגדולים שה' יתברך עשה ועושה לנו!!?

 
שועות משמים היא לא ע"י י יקרים! הדרך למשוך  אחים

 תפילות בלבד, אלא בעיקר ע"י הודאה על מה שיש
 יש.שמה בי דדב"ש = ר"ת 

מי שהוא בבחינת 'דבש', דהיינו יודע להודות לה' על מה 
 שיש, הוא יזכה לדבש מהקב"ה ישועות, וברכות עד בלי די.

 לכן כדאי לזכור את הפסוק: ו
כשאתה תאמר לה' תודה על הטוב   'ואתה אמרת היטב'

 ה' ירעיף עליך טובות נפלאות. 'איטיב עמך'אז 
 

 ת שלום ומבורך!!!שב                 ה' יזכנו, אמן!
 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 דה למחשבה! רעיון וסיפור לפרשת השבוענקו


