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 פנינים לפרשה
  
אברהם . ואלה תולדות יצחק בן אברהם"

  )יט, כה(                           " הוליד את יצחק
מוסיף על עין ראשון '  ו– ואלה תולדות יצחק

ישמעאל ולד מאברהם , על תולדות ישמעאל
למען ישאב , לפי שימול ומהגר המצרית

הזוהמה שהטיל חש בחוה ועברה לדורות 
ויצחק ולד ברוך ס לעת זיקת . הבאים

ת ותר עדיין אאברהם ושרה אך בכל ז
יכול לשאת ' ויצחק לא הי. מזוהמת החש

ה שארית איצ, עולה תמימה' שפחה כי הי
הזוהמה בעשו למען יהיו יעקב וביו ראויים 

  .של ואלה' וזהו ו, לקבלת התורה
 ואמרו בתחומא – אברהם הוליד את יצחק

כגד , יו כשל אברהםה קלסתר פ"שצר הקב
ואם בשביל זה למה אמר זאת , ליצי הדור

אלא שבזמו לא . ששים שה אחר לידת יצחק
שמו לב לדברי ליצי הדור אולם משולד עשו 
ליצחק שבו ליצי הדור על קיאם שמאבימלך 

זהו לפי . תעברה שרה ועל כן יצא ממו עשו
  ) הקדושאלשיך(                            . דרך המדרש

  
י "שכבר רש, לבאר את פשר כפילות הלשון

י יימן ראש ישיבת "כתב הגר, דרש ליישבה
  . פתח תקוה–אור ישראל 

יש בים שטשו . שלשה סוגים מציו בבים
תפארים בהם דרך אבותיהם ועדיין מ

כך פרקו עול עד -ושי בים שכל, ובצדקותם
. שמתביישים הם באב השומר תורה

הוריהם אים מתפארים בהם אבל , הראשוים
אין , ואילו האחרוים, הם מתפארים בהוריהם

הוריהם מתפארים בהם ואין הם מתפארים 
לאברהם אביו היו בים גם מסוג . בהוריהם

ם תן להם בי הפלגשי. זה וגם מסוג זה
ולא התייחסו הם , אברהם מתות ושלחם

אמם , ואילו ישמעאל, באברהם ולא הוא בהם
אברהם לא התגאה בו אך הוא בהחלט התפאר 

". ישמעאל בן אברהם"וקרא בתורה , באביו
בי ישמעאל מיחסים עצמם , וכך עד היום הזה
  .כצאצאי אברהם

בים , הסוג השלישי הטוב שבכולם הוא
אשר האבות , ותיהם ובתורתםהדבקים באב

מן . מתפארים בבים והבים גאים באבות
לכך אמר . הסוג הזה היה לאברהם את יצחק

, אלה תולדות יצחק בן אברהם"הכתוב 
 יצחק מתייחס –" אברהם הוליד את יצחק

מעתה . ואף אברהם מתייחס ביצחק, באברהם
מובן גם מדוע הביא כאן המדרש את הפסוק 

ותפארת בים , ם בי ביםעטרת זקי"במשלי 
  )רבי יעקב יימן(                          ".אבותם

 

  
  
  
  
  
ויהי יצחק בן ארבעים שה בקחתו את "

, רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם
  )כ, כה(            "לו לאשה, אחות לבן הארמי

 מה שאמרו בן –ויהי יצחק בן ארבעים שה 
שאז הוא כבר בעל כח , שמוה עשר לחופה

אולם כשיקח אשה , וראוי להוליד בים
צא ולמד , בבחרותו תטה את לבו ותכיעהו

ועל כן תעכב יצחק . משמשון ומשלמה
 שתיכבה ,מלקחת אשה עד ארבעים שה

  )אברבאל(              . רתיחת דם הערות ותאוה
  

 בעים שה בקחתו את רבקהרויהי יצחק בן א
 ארבעים זה מספר שלם בעבור שיש בו –

ואז ) צפון דרום, זרח מערבמ(ארבעה צדדים 
וכשאין , ראוי הוא להיות שלם עם זיווגו

שלימות המספר אין מוכרח השלימות בזוג 
) בחיי הראשוים שהיו חייהם ארוכים' וזה הי(

כי , והוליד בן ששים שאז הוא שלם לגמרי
כשם שארבעים הם שלימות שהם מספר 

כן ששים הוא מספר , מרובע גד ארבעה צדדים
וגילה .  ארבעה קצוות ומעלה מטהשלם כגד

לך הכתוב דוקא ביצחק מפי שזה משך אחרי 
שלכך הוא , מידת הדין והדין יש בו שלימות

  )'ל גור ארי"מהר(           . לכן כתב זה אצלו, דין
  
לוכח אשתו כי עקרה ' ויעתר יצחק לד"

   "ותהר רבקה אשתו' וייעתר לו ד, היא
  )כא, כה(

 עשרים שה שהה יצחק – אשתוותהר רבקה 
כי . עם אשתו ולא ילדה לו עד שהתפלל תפילתו

כי בשעה , ה רוצה בתפילת צדיקים"הקב
שהצדיקים מתפללים על מה שהם צריכים הם 

ים את הצור העליון ומרבים קדושה חפות
עזר , ואפילו איו כדאי, וכי מי שצריך, בעולם

  )זהר(                                   . בתפילת הצדיקים

  
 יצחק הירבה בתפילה יותר – 'ויעתר יצחק לד

כבר קרוב ' שהוא הי, מרבקה בגלל שתי סיבות
ועוד שהיתה . לששים והיא היתה צעירה מאד

בת בתואל ואחות לבן ורוב בים הולכים אחרי 
לכן לא , תם היטבווהיא הכירה א, אחי האם
  )ל דיסקין"מהרי(                   . בתפילההירבתה 

  
 ביקש שתתקבל תפילתה של – לוכח אשתו

ותפילה ', לא יהיו דומים לאחי' בקה שביר
  )הרב וולף(           . עושה מחצה וילדה את יעקב

  
  

לכח אשתו כי עקרה ' ויעתר יצחק לה"
  )כא, כה(                                           "היא

ומדוע אברהם אביו לא התפלל אף הוא בעד 
  ?אשתו כי עקרה היא

) ט משה ג"פ(איתא במסכת ברכות , ברם
, כיצד, הצועק לשעבר הרי זו תפילת שוא"

ואמר יהי  רצון שתלד , היתה אשתו מעוברת
 במשמע". הרי זו תפילת שוא, אשתי זכר

במסכת .  תפילהשתפילה לשיוי הטבע איה
, שרה אמו אילוית היתה"יבמות אמר 

אפילו ', עקרה אין לה ולד ותהי שרי'שאמר 
פי הטבע לא היה - מצא שעל". בית ולד אין לה

לכן מע מאברהם , לה אפשרות ללדת כלל
שהרי זה תפילה לשיוי , להתפלל כי תלד

, כ רבקה שהיתה רק עקרה"משא. הטבע
לכך היה , טבע כללובפקידה שלה אין שיוי 

  )ז"בשם הגרי     (     .         מקום להתפלל עבורה

  
לכח אשתו כי עקרה ' ויעתר יצחק לה"

  "ותהר רבקה אשתו' היא ויעתר לו ה
  )כא, כה(                                       

, ויעתר לו. ויעתר הרבה והפציר בתפילה"
  ".תפצר ותפייס ותפתה לו

בטח בזרע עוד לפי שולד הלא יצחק הו, וקשה
ואם , ה לאברהם"שהרי כך הבטיח הקב, הוא

עיכב זאת משום שהוא מתאוה לתפילת 
ולשם אפוא , הרי די בכמה תפילות, צדיקים

, כמו כן מאידך. כך-היה צריך הוא להפציר כל
, כך לקבל תפילתו- ה התקשה כל"מדוע הקב

? "י תפצר ותפייס ותפתה"עד שאומר רש
א שהיה אברהם ראוי לחיות מאה אלא ידוע הו

ורק כדי שלא יראה בקלקלת , ושמוים שה
עשיו כדו תקצרו ימיו בחמש שים והוא 

ומאחר שחיי . פטר בן מאה ושבעים וחמש
', אברהם אביו היו ודאי יקרים מאד בעיי ה

להעתר , כביכול, הה מובן שהיה קשה לו
שכן אם יזכו , בקלות לתפילת יצחק ורבקה

יד בהקדם את עשיו יוצרך לקצר חיי להול
  )מפי רבי יוסף חיים זופלד(     . אברהם אהובו

  
אמרו בעלי הסוד כמין .  אותיות תורה–ותהר 

לילות שלומדים בהם תורה כך ימי הריון של 
וסימו זר . ו באייר"ו באב עד ט"מט, אשה

' ע יום הז" רתשעה חודשי עיבור הם, יעבדו
  )רבו אפרים(                 . ימים עד למילה' הם ז

  
  )כב, כה("           ויתרוצצו הבים בקרבה"

  :שאל רבי יששכר דב מבלז
כי , אפשר להבין שעשו התרוצץ וביקש לצאת

ואילו בבטן אמו לימד , זרה- משך אחרי עבודה
, ברם. מלאך את התורה ולא יכול לסבול זאת

מה , למד שם את התורה מפי מלאךש, יעקב
  ?ראה הוא להתרוצץ

בחוץ   בלילה מתחילים  ראשון ביום
ר לברכה טמותן טל ו--   ברך עלנולארץ

 )  לדצמבר 4(-   ה כסליוליל



שיעקב אביו וויתר אפילו , חידש הרבי, מכאן
אם זה מחייב , על לימוד התורה מפי מלאך

 ...אותו לשכון בכפיפה אחת עם עשו
  
ויאמר יעקב הישבעה לי כיום וישבע "
  )לג, כה(      "וימכור את בכורתו ליעקב, לו

והלא היה יודע . עה ליויאמר יעקב הישב
השביעו , באחיו שהוא רשע במה השביעו

  )מדרש אגדה(    . שהיה עשו אוהבו, בחיי אביו
  
. יםשויעקב תן לעשו לחם וזיד עד"

ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את 
  )לד, כה(                                          "הבכורה

 ומיד – זיד עדשיםויעקב תן לעשו לחם ו
ל שתן עעוש  אחר כך כתיב ויהי רעב בארץ

אף על פי שזה היה , לעשו לחם וזיד עדשים
וכן אחרי ששלח המחה . בשביל הבכורה

לעשו עש תיכף בצליעה ברגלו ואף על פי 
מעשה אבות סימן לבים ואין לך בכל 
הקרבות כפרה גדולה כמו השעיר המשתלח 

אבל , רות שבתורהשהוא מכפר על כל עבי
   .ה ואיו צריך לכפרהכאשרי למי שז

  )צ הכהן"ר(                                   
 

ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה "
 )כו, כה(        "ויעקב איש תם ישב אהלים

איש יודע  "-" איש"אצל עשו כתוב פעמים 
ואילו אצל יעקב כתוב רק " איש שדה"ו" ציד

זאת ". איש תם ישב אהלים"פעם אחת 
פים אחת , משום שעשו היה דו פרצופי

ליצחק בהן הוא ראה ירא שמים מדקדק 
היה  שם, ופים אחרות בחוץ בשדה, במצוות

לכן כתוב בו פעמים , זה פרצופו האמיתי
איש ", אחד" איש" רק 'אבל יעקב הי". איש"

בביתו כמו בבית מדרשו של " תם ישב אהלים
בשי . ת מדרשו כמו בביתוובבי, שם ועבר

לכן , שלם" איש תם"היה אותו " אהלים"ה
  ". איש"כתוב בו רק פעם אחת 

               )ק ממוקטש"הרה(
  
על כן קרא .. מן האדום האדום הזה"

  )ל, כה(                           "שמו אדום
מן "כבר תמהו המפרשים וכי מפי שאמר 

ם כבר א, היה ראוי לקראו אדום" האדום
כאשר , היה להם לקרותו כך כבר בראשיתו

  .יצא אדמוי
א "אמר ר, אדמוי: "איתא במדרש, ברם

וכיוון שראה שמואל את , כאילו שופך דמים
וישלח ויביאהו והוא 'דכתיב , דוד אדמוי

אמר ליה הקדוש ברוך ... תיירא' אדמוי
  .. הוא

לפי זה ". אבל זה מדעת סהדרין הוא הורג
  .ן לאשורומבואר העי

הביו כי טיבו , כאשר יצא אדמוי מבטן אמו
של אדמוי עלול להביאו לידי רשע ושפיכות 

עדיין אפשר שיצל את טבעו , מאידך. דמים
לכך . כמו דוד, לשם שמים ויהיה צדיק גמור

וכיוהו , פתרו את טיבו של הולד לטובה
כמו . 'עושה'שהוא מלשון ,  עשיו–בשם אה 

, מדות בשמות' ד) א"ר פע"ב(שהובא במדרש 
שמו עשיו איו , עשיו, שמותיהן אים"ובהן 

כך כאשר בא עייף -אמם אחר". 'עושה וכו
מן השדה ואמר הלעיטי מן האדום האדום 

וגילה כי טבע האדמוי מתבטא אצלו , "הזה
לכך שיו את , דוקא במשמעות השלילית שלו

  .שמו לפי מה שהוא וקראו שמו אדום
 )צלבויגן מוילארבי שאול ק(

  
רבי , "בבא סאלי"ר "ק האדמו"שמעתי מפ

בהיותי אצלו , ז"ה ע"ישראל אבוחצירא זללה

, רומז לקרירות" צון"ש, בשעת רעוא דרעוין
, יצן עצמו ולא יעבור, להכשילו בדבר עבירה

  .כ"ע, מורה על חזרת לימודו תמיד" חזרת"ו
ון ד ל"ל בס"והסביר את הקשר בין צי

ידוע מאמר : לעבירה לבין חזרת תלמודו כך
בראתי לו , ר"בראתי יצה:) "קידושין ל(ל "חז

ואיזה תורה יכולה להיות , "תורה תבלין
ומהי , דוקא תורה לשמה, ר"תריס בפי היצה

הוי אומר , ההבחה אם תורתו לשמה
וכך כותב רבי יוסף , כשחוזר על משתו

הובא במדרש (, ל"בו זחמיאש בשם ר
 –" ושתם לביך) "'ח' שמואל אבות ג

שהחזרה , מלשון לחם משה) ז' דברים ו(
היא עיקר הלימוד והיא הקראת לימוד 

שהרי כשלומד האדם פעם ראשוה , לשמה
, אבל פעם שיה היא תורה לשמה, היא להבין

  ".צון"ל" חזרת"ל הקשר בין "וזה י, כ"ע
  )א"ג זייאת שליט"הרה(                   

  
  )יח, כו("              'וישב יצחק ויחפור וכו"

עם כל הסיפור , פרשה זו של בארות המים
  ?מה באה ללמדו, של חפירות והסתימות

יש ואדם עושה איזה עסק ומשלא הצליח בו 
מיד הוא רואה בזה סימן מן השמים שלא  

באה התורה . כדאי לו להמשיך ולעסוק בו
ואל יראה , לו לבל יתייאש מהרהמורה 

רק , השולל עסק זה' בכשלוו סימן לרצון ה
כי יתכן , עליו לחזור ולסות שוב ושוב

עד  כי ירחיב , שדוקא זהו רצון הבורא ממו
  )רבי אהרן בקשט(                              .לו' ה
  
ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל "

 ומקה בקר ויהי לו מקה צאן, מאד
  "ועבדה רבה ויקאו אותו פלשתים

  )יד, יג, כו(                 
ה רוצה לשלוח לאדם "אם הקב, ד"יובן בס

, אם ישלחם לו בפעם אחת, ריוח אלף זהובים
אבל אם ישלחם לו , ישמח שמחה אחת

  .בשים ושלשה פעמים
גם מאחר שתבא לו , ישמח, כל פעם שירויח

  .כ"י כלא תהו ביה איש, בהדרגות
ואל תחשוב שבא , "ויגדל האיש"וכאן אמר 

" וילך הלוך וגדל"אלא . לו בתכיפה אחת
ויהי לו "ותחלה ". עד כי גדל מאד"בהדרגות 

. כ"ואח, "מקה בקר"כ "ואח" מקה צאן
ולכן היתה , מכל מין ומין" ועבודה רבה"

שאם היו , "ויקאו אותו פלשתים"סיבה ש
לא , חתשבאה לו הצלחתו בפעם א, רואים

כי היו מתחמים בדעתם , היו מתקאים
, כ ממון"הרויח כ, כמו שפעם אחת, ואומרים

אבל אחר . כן אפשר שבפעם אחת יפסיד
שבכל פעם , שבאו לו בהדרגות, שראו

כ זה הוראה שמזלו תמיד "א, מרויח, שעוסק
  .ולכן תקאו בו, הוא מצליח

  )אדרת אליהו לבן איש חי( 
  
  )כח, כו(     " עמך'  דה'ראה ראיו  כי הי"

כתב הגאון הקדוש רבי יוסף בבישתי די 
": דובב שפתי ישים"ל בספרו "שיגובא זצ

הם הסבירו ליצחק אביו כי אים מגרשים 
שאה או , אותו משום שהם וטרים לו איבה

, הדבר ובע מתוך הערכה, להיפך. קאה
  ".עמך' ה ד'ראה ראיו כי הי"

גורם , בחברת רשעיםשצדיק השרוי , וביאורו
כמו . להבליט שבעתיים את רוע מעשיהם

: שהאשה השומית אמרה לאלישע הביא
כמו שהאשה השומית אמרה . מעשיהם"

 מדוע באת אלי להזכיר: "לאלישע הביא
לעומת , עד כה הייתי חשבת כצדקת" עווי

ועכשיו הריי כמרשעת לעומת . אחרים
  .צדקתך ורוממותך

 כי –לך מעימו ", אף כאן אמרו ליצחק
כל , כלומר. ממו, עצמת, "עצמת ממו מאד

העוצמה הטובה שובעת אליך היתה מיועדת 
אלא מכיון שאתה שוהה בייו , להגיע אליו

, לפיכך הפרד א מעליו. היא משכת אליך
  ...וטובה תשוב אליו

  
וישאלו אשי המקום לאשתו ויאמר "

אחותי היא כי ירא לאמר אשתי פן 
  )ז, כו("                    גוי אשי המקוםיהר

, לשון וכח, "פן יהרגוי"יש לעיין מהו הלשון 
". כי ירא... ויאמר"אחר שפתח בלשון סתר 

  ?"פן יהרגוהו"היה לו לכתוב 
היה " פן יהרגוהו"אם היה כתוב , ברם

במשמע כאילו התורה היא המעידה 
לכך כתב . ומסכימה שאכן סכה היתה בדבר

לומר לך שזאת אמם " פן יהרגוי"דוקא ב
אך שלא , היתה דעתו האישית של יצחק

אברהם אביו היה תון בסכה . בצדק
אבל מאז , אמיתית והיה לו סיבה לחשוש

הוא הפך לירא , שעש אבימלך על דבר שרה
  .ושוב לא היה חשש לסכה, אלקים

ק עצמו הודה בסופו של והאמת היא שיצח
כי "באמרו , דבר שחששו היה חשד שוא

כי "שמשמעו , "אמרתי פן אמות עליה
אי "כמו שמציו כיוצא בזה ". סברתי

 –" אמרתי אלהים אתם ובי עליון כולכם
שכך ' סברתי וחשבתי'במובן , "אי אמרתי"

     .   אבל לא כך היה באמת, הוא
  )רבי אליהו מאיר בלום מטלז(     

 
כאשר לא , אל תעשה עמו רעה"

  )כט, כו(                                           "געוך
שהרי הוא לא , אבימלך דורש הכרת טובה

ואיפשר ליצחק לצאת מארצו , הזיק ולא פגע
  ...בשלום

 –ל " כותבים רבותיו בעלי התוספות ז–משל 
כל מי : אמר. לארי שתקעה לו עצם בגרוו

. טלה יעשירו המלך עושר גדולשיבוא וי
אי : ואמרה, שצוארה ארוך, באה החסידה

הכיסה בלוע הארי והוציאה את . אטלה
ביקשה את שכרה אמר , לאחר מכן. העצם

לא די שאיפשרתי לך להוציא את : "לה
אלא שאת , ראשך בשלום ולא גסתי בו

  "....מבקשת שכר וסף
חסד גדול עשיו : כך אמר אבימלך ליצחק

ועליך , בר מזל אתה. אתך ששלחוך לשלום
  ...להודות לו על כך

 
  )  א, כז(        "  ויקרא את עשיו בו הגדול"

, ל מבגדד"שאל רביו משה יחזקאל צאלח זצ
ה לא גילה "מדוע הקב": ויקהל משה"בספרו 

ליצחק אביו השלום שיעקב הוא הראוי 
  ?ועשיו הוא רשע ואיו ראוי לה, לברכה
ה סובב שיצחק אביו יבחר " שהקב,ותירץ
ולמעשה יעקב הוא שיקבל את , בעשיו

ויעקב יצטרך , ועשיו יבקש להרגו, הברכות
  . ושם ימצא את זיווגו–לברוח לחרן 

ה זה כעין עוש ליצחק אביו עליו 'שהי, ועוד
שמכיון שהאמין בתחילה לכזבי . השלום

עשיו מבלי להרהר אחריו ולפקפק 
. ה את האמת"לו הקבלא גילה , בהתחזותו

ה לו 'כי מעישים את האדם על דבר שהי
  .לא הבין, להבין בו

כמו שאמרו בספר חסידים על וידויו של 
' חטאתי כי לא ידעתי כי מלאך ד: "בלעם

.  בכך שלא ידעתי–חטאתי ". יצב לקראתי
  ....כי אי הידיעה אף היא חטא

  



 

  

י שמע בקולי לאשר אי מצוה ועתה ב"
  )ח, כז(                                              "שאותך

 גם מצות כיבוד אם – ועתה בי שמע בקולי
ואפילו כשאומר , וגם מצוה לשמוע אל ביא

  .לעבוד לפי שעה על מצוה מצוות התורה
  
אולי ימשי אבי והייתי בעייו "

   "כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה
  )יב, כז(

ימושי אבי שאולי , שיעקב אמר, פירוש
ואז יתן לי הברכות , ויחשוב שאי עשיו

ועל זה אמר והבאתי עלי . שרצה ליתן לעשיו
אצל " ברכה"שמה ש, "קללה ולא ברכה"

  .אצל יעקב" קללה"הרי זה , ויעש
  )ל"ין ז'בשם רבי יצחק מוואז(

 
ותקח רבקה את בגדי עשו בה הגדול "

החמודות אשר אתה בבית ותלבש את 
  )טו, כז(                          " יעקב בה הקטן

  .שחמד אותם ממרוד) ז"ה מ"ר ס"ב(ל "ארז
  .ל למה הוצרכו להודיעו זה"וי

) ד"א פרק כ"פדר(ש "ופרשו רבי אשכז כמ
ה "שעשה לו הקב, ר"שמרוד לקח בגדי אדה

, ל שהיו מעור לויתן"ואז, מכתות עור
איך רבקה הלבישה את יעקב , והשתא קשה

ה "דבגדי ע:) חגיגה יח(ל " והא קיי,בגדי עשו
, שחמד ממרוד" החמודות"א "לז. מטמאים

, מעור של לויתן, ר"שהם כתות עור מאדה
  . ק"ודו) יג, כלים יז(ועור דג איו מטמא 

  )חל קדומים(
  

ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר "
  )יז, כז("                   עשתה ביד יעקב בה

  "לו יין ויישתויגש לו ויאכל ויבא "
  )כה, כז( 

הלא , למה הביא לו לחם ויין, וצריכים להבין
ומדוע הביא לו , הוא לא ביקש רק מטעמים

והה על הלחם וכל לומר . דבר שלא ביקש
דאין סעודה בלא , שלא היה צריך לבקש

בלשאצר מלכא ) "א, דיאל ה(כדכתיב , לחם
, אבל יין, וממילא יביא לחם, "עבד לחם רב

  .ש זאת מידומי ביק
ה יהושע לייב דיסקין "ואמר הגאון הגדול מו

לך ) "ט, כז(י פירש על הכתוב "דרש, ה"זללה
" א אל הצאן וקח לי משום שי גדיי עזים

. היה מאכלו של יצחק" שי גדיי עזים"וכי 
האחד הקריב לפסחו והאחד , אלא פסח היה

ש לזאת "עיי, א" בפרקי דר–עשה מטעמים 
ויין לארבע , א מצותהביא לו לחם דהו

דהאבות קיימו כל התורה עד שלא , כוסות
  )בית יצחק(                             . יתה כידוע

 
ויאמר יעקב אל אביו אכי עשו בכורך "

קום א שבה , עשיתי כאשר דיברת אלי
  "ואכלה מצידי בעבור תברכי פשך

  )יט, זכ(
כי הוא ,  לא דיבר שקר– אכי עשו בכורך

ל יותר -וי לברכה יותר מאחיו ורצוי לארא
וכן אברהם ויצחק אמרו על . מאחיו

שותיהם אחותי היא ולא קראו בעבור זה 
וכן יעקב אם שיה דברו , דוברי שקרים

ועוד כי מצות . בעבור הברכות איו דובר שקר
שתירגם , אמו היתה וגם ביאה היתה

ואה אוקלוס עלי קיללתך בי לי אמר בב
  )ק"רד(              .ייה עליך קללות בישלא תה

  
ויתן לך ... ראה ריח בי כריח השדה"

  )כח-כז, כז(                                " האלקים

ראה ריח בי : "יצחק אביו ציין בהתפעלות
ויתן לך האלקים . 'כריח השדה אשר ברכו ד

ורוב דגן , מטל השמים ומשמי הארץ
? ן ההקדמה לברכהמה הקשר בי". ותירוש

כך , ל"ה ספורו זצ'הסביר רביו עובדי, אלא
הבורא , בי, ראה: רמז יצחק לבו אהובו

, יתברך הכין עבורו פירות וירקות למאכל
אבל בחסדו הגדול תן . כדי לקיים את גופו

כדי להשיב בו את פשו , בהם גם ריח טוב
כשאי מברך אותך בברכות גשמיות , לפיכך

, אל תשכח את בחית הריח, וטובהלרוב שפע 
  !...לטפח גם את השמה

  
ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמי "

  )כח, כז(                                             " הארץ
, ל בליקוטיו"כתב רביו חיים ויטאל זצ

שיעקב אביו תיקן בלקיחת הברכות את 
כי אדם הראשון . חטאו של אדם הראשון

בא , פי עליון שלא לאכול מעץ הדעתצטוה מ
החש והבטיחו שישיג השגות רוחיות 
שגבות ועלות אם יעביר על רצון הבורא 

. שמע לקול אשתו ואכל, פתה האדם. יתברך
עשר : ל קללות לעולם"כתוצאה מכך באו ט

  .עשר לחש ותשע לאדמה, עשר לחוה, לאדם
קרתה ליעקב אביו ההזדמות , והה

שעיקרן הסמכתו , כות מפליגותלהתברך בבר
והוא מסרב , לממשיך מורשת אביו וזקו

עד שאמו הביאה מודיעה לו שכן , בכל תוקף
, ואז יגש הוא בחיל ורעדה. צטוותה בבואה

. ולדברי המדרש הוצרכו מלאכים לסומכו
אבל ביטל דעתו ורצוו מפי הבואה ורצון 

, ה תיקון חטאו של אדם הראשון'וזה הי. 'ד
, ואכן. שעבר על הבואה מפי דעתו ורצוו

ואילו כשכס , אדם הראשון גורש מגן העדן
ולפיכך פתח יצחק . יעקב כס עמו ריח גן עדן

ל "כגד ט, ברכתו בתית טל השמים
     .הקללות שתקלל אדם בחטאו

  
שברכות , ל"זצ" צרור המור"פירש הרב 
ב היו מכווות לביטול הקללות יצחק ליעק

  .שתקלל אדם הראשון בחטאו
ארורה האדמה בעבורך בעצבון "כגד 

מטר השמים "תברך שייתן לו " תאכלה
ה מבורכת 'שהארץ תהי". ומשמי הארץ

כגד . והטל ירווה אותה בטובו, ה'במשמי
ורוב : "התברך, "וקוץ ודרדר תצמיח לך"

אמר , "ואכלת את עשב השדה"כגד ". דגן
בזיעת אפיך "כגד . פרי העץ, "ותירוש: "לו

ועמדו : "כמו שאמר. עמלם, "תאכל לחם
ובי כר איכריכם , זרים ורעו צאכם

כי עפר אתה ואל עפר "וגד ". ויוגביכם
הוה גביר : "שפל ובזה אמר כאן, "תשוב

             !רם על כל גויים, "לאחיך
 

  מדרשי חכמים
התולדות הללו , "ףאלה תולדות יעקב יוס"

כלום הלך , לא באו אלא בזכותו של יוסף
התולדות ,  אצל לבן אלא בשביל רחליעקב

ד "הה, הללו היו ממתיות עד שולד יוסף
ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב "

מי מורידן , )כה, בראשית ל" (אל לבן שלחי
,  יוסף-מי מכלכלן במצרים ,  יוסף-למצרים 

ראוך "ד " אלא בזכות יוסף הההים לא קרע
גאלת ) "תהלים עז יז(' וגו" מים אלהים

) טז, תהלים עז" (בזרוע עמך בי יעקב ויוסף
יודן אף הירדן לא קרע אלא בזכות ' אמר ר

אלה תולדות "שמואל בר חמן ' אמר ר. יוסף

לא צריך קרייה למימר אלה " יעקב יוסף
אלא מה יעקב ולד , תולדות יעקב ראובן

מה זה אמו עקרה , ל אף יוסף ולד מהולמהו
מה זה תקשת אמו בעת , אף זה אמו עקרה

מה , הלידה אף זה תקשת אמו בשעת הלידה
, זה ילדה אמו שים אף זה ילדה אמו שים

מה זה אחיו שואו אף זה אחיו שואים 
מה זה אחיו מבקש להורגו אף זה אחיו , אותו

ה ז, זה רועה וזה רועה, מבקשין להורגו
זה גב שתי פעמים וזה , סטם וזה שטם

זה תברך בעושר וזה , גב שתי פעמים
זה יצא חוץ לארץ וזה יצא חוץ , תברך בעשר

זה שא אשה בחוצה לארץ וזה שא , לארץ
זה הוליד בים בחוצה , אשה בחוצה לארץ

זה , לארץ וזה הוליד בים בחוצה לארץ
 זה, ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים

, תגדל על ידי חלום וזה תגדל על ידי חלום
זה תברך בית חמיו בשבילו וזה תברך בית 

זה ירד למצרים וזה ירד , חמיו בשבילו
זה כלה את הרעב וזה כלה את , למצרים

זה מצוה וזה , זה משביע וזה משביע, הרעב
זה , זה מת במצרים וזה מת במצרים, מצוה

זה עלו זה עלו עצמותיו ו, חט וזה חט

  )בראשית רבה(     .עצמותיו

  

 הליכות והלכות
        """" ותן טל ומטר ותן טל ומטר ותן טל ומטר ותן טל ומטר- - - - ברך עלינו ברך עלינו ברך עלינו ברך עלינו """"דיני דיני דיני דיני 

 יום 60" ברך עליו"בחורף מתחילים לאמר 
פירושו שאו מחלקים את השה . לתקופה

לארבעה ,  יום365שהיא , )שת השמש(
.  שעות6 יום ועוד 91בכל חלק ישם . חלקים

ץ קי, אביב, חורף: כל חלק קרא תקופה
תחילת תקופת הסתיו לאחר  יום 60. וסתיו

י "בא" (ברך עליו"ל "מתחילים לומר בחו
  ).במרחשון' התחילו כבר בז

כיון שעיקר התקה היתה לבי , הטעם לשיוי
בבל ששם בתקופת החורף היו זקוקים לגשם 

י הזמן "וכל מדיות העולם היו הולכים עפ
  .הבבלי

.  השמשכידוע תאריך לועזי הולך על פי מהלך
לכן התאריך של התקופה ופל תמיד 

מלבד בשה מעוברת (חמישי בדצמבר \ברביעי
  ).לועזית

  .בקשת גשמים מעכבת את התפלה
חוזר על " ברך עליו"ולכן כל השוכח לאמר 

זו למעשה התפלה על הפרסה בתוך . התפלה
ומכיון שעיקר הבקשה . תפלת שמוה עשרה

 לכן -" ותן טל ומטר לברכה: "הוא המשפט
  :הדיים הם כדלקמן

ולא אמר ברך (' ברכו' מי שסיים ברכת .1
יאמר מיד ' תקע שופר'ולא התחיל ב) 'עליו

 ויוצא ידי 'ותן טל ומטר לברכה': את המשפט
  .חובה וממשיך בתפלתו כרגיל

  ' תקע בשופר' מי שזכר לאחר שהתחיל .2
ל בתוך ברכת "ימשיך ויאמר המשפט ה

  .'שומע תפלה'
' רצה'ולא התחיל ' שומע תפלה ' סיים.3

ל ויוצא ידי חובה"יאמר מיד את המשפט ה.  
ברך 'ילך יחזור לברכת או' רצה' התחיל .4

וימשיך משם שית לפי הסדר עד סוף ' עליו
  .התפלה

אפילו לא עקר את ' עושה שלום' הגיע ל.5
יחזור לראש התפלה , רגליו רק חשב לעקור

  .ויתפלל מחדש את כל התפלה
בתוך ' ברכו'או ' ברך עליו' אם אמר מסופק
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 30ואם מסופק לאחר . ויחזור לראש התפלה
  .חזקה שהתרגל ולא יחזור, יום

 

  

   חכמיםהשעמ
 

הגבאי מסר להג המוית שטר כסף 
גדול וביקשו להשאר עד סוף 

  התפילה
ויש , ה "יש תפילה המתקבלת יותר לפי הקב

אחד המפתחות .  המתקבלת פחותתפילה
לכך תלוי במידת ההשקעה והמסירות של 

  .האדם בתפילתו
צרך היה , כדי להגיע לבית כסת, למשל, אם

הרי שלתפילה , המתפלל ללכת מרחק רב
יש יותר סיכוי להתקבל לפי , שיתפלל אז
  .כסא הכבוד

ת על היחס "המאמץ המושקע מוכיח להשי
במידה , זהועל פי , שמגלה האדם לתפילה

קבעת גם התייחסותו של , כגד מידה
   .ת לתפילה"השי

  
, קלעתי פעם בזמן תפילת מחה לישוב ידח

ובבית הכסת המקומי היה חסר יהודי אחד 
לאחר שעמד הגבאי דקות . כי להשלים למין

וזה לא ' צעטער'והמתין ל, ארוכות בחוץ
  .עלה בליבו רעיון, הגיע

ג הגיע מסר לו וכשהה, הוא הזמין מוית
תהיה כאן עמו עד ': ואמר לו, שטר כסף גדול

ושטר , ואל תיסע לאף מקום, סוף התפילה
  ...'הכסף הזה יהיה שלך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תושיה של גבאי
ה שהתגלגלה לידיו המציאההג שמח על 

אלא , לא די שקיבל כסף רב. כמוצא שלל רב
שגם לא דרש ממו לעבוד ולטלטל עצמו 

 כיון שהיה יהודי ;עוד זאת. ממקום למקום
אף הצטרף עמו למחה , שומר מצוות

  .והרוויח תפילה בציבור, ומעריב
  ! ממעשה זה ראיתי תושיה של גבאי מה היא

 היה כל כך מוצלח שכל משתתפי יוןעהר
המין שיבחו את הגבאי על חוכמתו 

אחרי התפילה אסף הגבאי מכל . ותושייתו
, המתפללים את הכסף שתן להג המוית

על היותר , ל שילמו על כך בשמחהוהכ
  .שותפים למצוה

מן הסתם מתייחסים בשמים לתפילתו זו של 
שכן מסירותו למען , הגבאי בצורה אחרת

והמאמצים שהשקיע על מת שלא , התפילה
מגדילים את , להפסיד את התפילה בציבור

  .סיכויי תפילתו להתקבל
לאחר התפילה שאלתי את הגבאי כיצד הם 

ן התפילה בציבור מדי יום מסתדרים בעי
והוא השיב שבדרך כלל מגיעים למין , ביומו

  .ורק הפעם עדרו כמה מהם,  יהודים12
  כי היא אוהבת אותו

יהודי 'ואם דיברו כאן על מאמצים שעשה 
וסיף לספר כאן על , למען התפילה' פשוט

' יהודיה פשוטה'תשובה שהיתה בפיה של 
  .בעין התפילה

 על כומר שראה פעם אשה יהודיה שמעתי
איך את מסוגלת ': ושאל אותה, מתפללת

 פעמים מדי יום 3להתפלל אותה תפילה 
  '?ביומו

כל אמא המחבבת את ': ומה השיבה האשה
  מדברת אליו ומזכירה את שמו , בה הקטן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כי היא , ולא מאס לה, עשרות פעמים ביום
היא מזכירה . וגם את שמו, אוהבת אותו

ואיזכור השם הוא לה , בה רבהאותו באה
  .ולא למעמסה, לעוג רב

וכך גם אחו מתהגים עם בוראו יתברך '
ואזכרת שמו איה מהווה לו טל , ויתעלה
, אלא אחו עושים זאת מתוך אהבה, חלילה

אביו מלכו עשה עמו חסד 'ומבקשים ממו 
  )תיא- תי' ברכי פשי עמ(.                'למען שמך

  
  
 

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 


