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HKB”H Arranged for Yitzchak to Call Yaakov "בני" Eight Times 
to Save His Offspring from Gehinnom and Bring Them to Olam HaBa

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Toldos 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

the contrary, after Yitzchak realized that Eisav had entered 
and was accompanied by Gehinnom, he declared: “He, 
too, shall be blessed!”  As Rashi explains, this declaration 
is extremely significant: So that you should not say had 
Yaakov not deceived his father, he would not have taken 
the Berachos.  For this reason, he (Yitzchak) consented (to 
Yaakov’s actions) and blessed him knowingly.  

Why Did HKB”H Arrange for Yaakov Avinu to 
Receive the Berachos via Subterfuge

The subject of Yaakov’s subterfuge has been addressed by 
the commentaries at length.  Why did Yaakov have to pose as 
Eisav HaRasha in order to receive the Berachos?  Why didn’t 
HKB”H reveal Eisav’s true nature to Yitzchak beforehand, 
so that Yaakov could receive the Berachos from his father 
properly and sincerely? 

Additionally, we will examine that which is written 
immediately after Yitzchak partakes of the feast Yaakov 
prepared for him (ibid. 26): ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי" 

 בני, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה

ה'". ברכו   Then his father Yitzchak said to him, “Draw  אשר 
near, if you please, and kiss me, my son.”  So, he drew near 
and kissed him; he smelled the fragrance of his garments 
and blessed him.  He said, “See, the fragrance of my son is 
like the fragrance of a field which Hashem has blessed.”  
As we learn from the Midrash, Yitzchak smelled the scent of 
Gan Eden that entered along with Yaakov.  

Now, this deserves further clarification.  After all, Yitzchak 
had already felt Yaakov’s garments prior to partaking of the 
feast that had been prepared for him.  Recall that Yitzchak had 

In this week’s parsha, parshas Toldos, it behooves us to 
examine why Yitzchak Avinu wished to bestow the Berachos 
upon Eisav HaRasha.  As the Torah attests, Yitzchak believed 
that this wicked son was righteous and performed mitzvos 
diligently (Bereishis 25, 28): "בפיו ציד  כי  עשו  את  יצחק  —"ויאהב 
Yitzchak loved Eisav for trapping was in his mouth.  Rashi 
clarifies (ibid. 27): He knew how to ensnare and to deceive 
his father with his mouth.  He would ask him, “Father, how 
do we tithe salt and straw?”  His father would be under the 
impression that he was meticulous about the fulfillment 
of mitzvos.  

Notwithstanding, HKB”H, Who orchestrates everything 
incredibly, orchestrated for Yaakov Avinu to receive the 
Berachos from his father, Yitzchak, through deception.  His 
mother, Rivkah dressed him up in Eisav’s coveted garments, 
which were entrusted to her for safekeeping.  Ultimately, 
Yitzchak became aware of the subterfuge.  After Yaakov 
received the Berachos and left his father, his brother Eisav 
entered to receive the Berachos.  Thus, it was revealed to 
Yitzchak from above that Eisav was truly wicked and was 
destined for Gehinnom.  

This is evident from the following pesukim (ibid. 27, 33): 
 "ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל

 And Yitzchak was seized  מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה".
with a powerful trembling, and said, “Who, then, is the 
one who caught game, brought it to me, and I ate of all 
before you arrived, and I blessed him?  He, too, shall be 
blessed!”  Citing the Midrash, Rashi explains the reason for 
Yitzchak’s trembling: He saw Gehinnom open beneath him.  
Apparently, this explains why Yitzchak did not take Yaakov 
to task even after he became aware of the deception.  On 

4 1

To sponsor or dedicate 
this publication, please 
call the Areivim office: 
845-371-2760 or email

info@areivim.com

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760 
or Text: 914-490-8129 

and type the word 
“EMERGENCY”

8 4 5 - 3 7 1 - 2 7 6 0     |     I N F O @ A R E I V I M . C O M     |     W W W . A R E I V I M . C O M

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

Ramapost.  
Your one-stop address for all your marketing,  

graphic design, printing and mailing needs.
Once we have your job in-house, your worries are over.

david@ramapost.com   (845) 369-9600   www.ramapost.comSHRAGIE DAVID LIEBER

FA S T  .  P R O F E S S I O N A L  .  D E P E N D A B L E

MARKE TING |  GR APHIC DESIGN |  PRINTING |  MAIL  SER VICES

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

382 Route 59, Suite 264, Airmont, NY 10952    T: (845) 369-9600    F: (845) 369-9601
info@ramapost.com www.ramapost.com

By Rabbi Shmuel Gluck

he Posuk describes Yitzchok’s wealth as Avudo Rabo, a large 
business.  But, the word is spelled without the “Vav”.  The Medrash 
(64:7) explains that the Torah is conveying a message that, V’ovdo 
rabo,  Yitzchok  had to work hard.  It continues, Im Ein Odom Ose 

Atzmo K’mo Eved L’avdo, Eino Kone Oso, if a person doesn’t make himself 
a slave to his servants he will not own (harness) them.
 
Many businessmen complain that their employees are lazy and are not 
committed to their jobs. Possibly it’s because the employers haven’t made 
themselves their employees' employees.  When I consider my friends, I find 
that those employers who work hard themselves, and schlep along with 
their employees, are respected by their employees and get them to work 
hard.

This message is important to me and I often pass it along to parents 
asking advice.  Some parents expect their children to work hard and, when 
necessary for their emotional health, play hard simply because the parents 
advised them to. Successful parents and Mechanchim join, and even begin, 
the hard work on their own and find their children/students join them 
without too much prodding.
 
Success in Chinuch is difficult.  You may have to play a lot of ball.  You may 
have to read the entire Mesechta or book with them.  Don’t resent or shy 
away from what you will have to undertake to realize your dreams for your 
children and students.  Just as your employees won’t listen to what you say, 
your children will only listen to what you do.
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Please go to www.TorahAnytime.com
to listen to Rabbi Shmuel Gluck, and other 

popular speakers, on TorahAnytime.

elow is an e-mail I recently sent a friend who is trying to help a family 
whose child is becoming a concern.  It maps out the steps necessary 
to achieve maximum success.  This is important for those who are 
trying to help others because many well-meaning people are satisfied 

simply by trying to do their best.  While it is certainly necessary to try hard 
when helping others, it is just as important to have a methodical approach.  
(Some strategies don’t work, others do work, and only a few work well.)  
Although this was written to a mentor, parents can apply this same process 
when helping their own children.
 
Here is the e-mail:
 
"Since I don’t know the family in question I can only offer 
you the way I approach individuals and their families 
when I first meet them.  I guess you can call it my "intake 
process".
 
Before I discuss the necessary steps, I want you to 
appreciate that information is key.  Although it is 
expected that you will find out more information later on in the process, it 
is imperative that you collect, as early on as possible, as much information 
as you can.  Drawing erroneous conclusions or planning out the next step 
without any conclusions often exacerbates the problem that you are hoping 
to solve.  It will certainly cause you to lose time.
 
Losing time is more serious than many people assume.  Every six months 
lost during the early stages of a child’s “travels” decreases their overall ability 
to succeed as an adult, spouse, and parent.  I say this with the intention to 

create an urgency yet with the hope that it does not bring with it panic.  Even 
unhealthy people can live healthy lives but it requires avoiding or minimizing, 
as much as possible, unhealthy stretches of time, episodes of extreme 
behavior, and periods of extreme emotions such as depression, anger, and 
confusion.
 
Despite my urging you to collect as much information as possible, you should 
expect that some information will be out of your grasp.  For example, the 

intangible information, the part that is inside the child's 
head, will only trickle in over the coming weeks and 
months.
 
So, here is the information I suggest you gather before 
mapping out a plan:
 
1) Confirm that you have as complete a background as 
you possibly can. Here are some things to consider:
a. Are there other symptoms that parents forgot to tell 
you about because they did not think, or did not want to 

believe, that they were important?
b. Are there family members, even uncles and grandparents, who were either 
diagnosed or “everyone knows” must have had specific illnesses?
c. Challenge (respectfully, not with an agenda) assumptions such as, 
“Otherwise, he is a Frum boy”.  He may be Frum in behavior but with a lot 
of questions, or resentments, that he has not acted upon.  People are afraid 
to connect the dots but those dots can be very important.
d. Find out if he has ever seen a psychiatrist or psychologist.
e. Find out if other people have been advising him to seek professional help.  

B
A Mentor's Intake Process By Rabbi Shmuel Gluck

"While it is certainly 
necessary to try hard 

when helping others, it is 
just as important to have 
a methodical approach. "

 
 

Parshas Toldos and Tehillim 36 - Connecting to Chanukah 

David Gurwitz 

   
This Motzoei Shabbos is Rosh Chodesh Kislev, which means that Chanukah is coming.  

One of the practices that the Greeks tried to stop was the observance of the New Moon.  

The word chodesh is related to the word chiddush, which means new. Rosh Chodesh, literally the 
beginning of newness, represents the ability to regenerate. The letters of Rosh Chodesh can be 
arranged, per the Bnei Yissoschor, to form the words shoresh echad, the root of unity. 

The Jew is often compared to the moon. We may seem to wane and rise, but we never disappear. 

The moon, of course, just like the sun, also never disappears. It only goes through its phases as an 
ever-changing reflection of the light of the sun, blocked by the earthliness that so strongly affects us. 

It is interesting that one of the Hebrew words for sun, chamah, is made up of a Ches (the 8th letter of 
the Alef-Bais), a Mem (the 13th letter) and Hey (the 5th letter). 8 plus 13 plus 5 equals 26, which is the 
value of the Name of Hashem. The positional gematria of chamah is the same as that of Hashem. 

This teaches us that the sun, the apparent physical source of all physical light, reflects Hashem. 

We might appreciate the sun more these days, as we adjust to the earlier and longer dark nights 
resulting from Daylight Savings. We might even be able to feel the increased light - spiritually - 
emanating backwards from Chanukah, twenty-five days from the beginning of Kislev.  

Chazal tell us that the word “Chanukah” can be broken into chanu (they rested), and Chof (20) Hey (5), 
on the 25th.  

The Chashmonaim rested from the three-year civil war with the Greeks on the 25th of this month and lit 
the Menorah with oil that was only expected to last one day. Klal Yisroel has re-experienced the miracle 
every year since.  

When the letters of Chanukah are spelled out, they teach us something fascinating about what - or who 
- is inside Chanukah: Ches (Ches - 8, Sof - 400) Nun (Nun – 50, Nun - 50), Vov (Vov – 6, Vov - 6), Kof 
(Kof – 20, Pey - 80), and Hey (Hey – 5, Hey - 5). The total spelled-out value is 630.  

When the outside letters - Chanukah, 89 - are subtracted from the milui, or spelled-out value of the 
letters (630), the result is 541, the value of Yisroel. We really are the inner core of Chanukah. 

The twenty-fifth word in the Torah is ohr, light, and alludes to Chanukah. 

This word ohr is the first of the thirty-six times that the word ohr appears in the Torah, which Chazal say 
also correspond to the thirty-six hours of light during the first days of creation.  

The Aramaic word for Torah is Oraisa, meaning from and/or generating light. Chazal say that the original 
light was hidden for the tzaddikim. Thus, there are thirty-six tzaddikim in every generation. 

nti-Semitism. Jews are rightfully concerned with the 
rise of anti-Semitism around the world. The cavalier 
treatment of Israeli officials by our own elected 

politicians opened the closet so that the covert hatred could 
be divulged without shame. It would probably do us well if 
we tried to somehow understand this phenomenon that has 
afflicted the world since Avraham Aveinu stood on one side 
of the river and the entire world opposed him on the rivers 
other side. 

These Parshios introduce us to Klal Yisroel’s arch enemies, 
Yishmael and Eisav. Understanding their problem will help 
us, give us a clue to their inheritance of contempt they 
passed on to their descendants.  Chazal (Shabbos 89a-see 
Rashi there) teach us why is the name of the mountain upon 
which we received the Torah called Sinai? From there ירדה 
 hatred descended upon the world. What an– שנאה לעכו"ם עליו
insight! The Goy, in what ever recesses of the soul that he has, 
resents that Yisroel got the Torah and he did not. We were 
chosen by Hashem to be His, to be given His most precious 
treasure, to revel in His wisdom to the exclusion of anyone 
else. The Rabbis taught us to ignore the expletive filled tirade 
about money and influence, whether it sounds moronic or 
semi-intellectual, all that he really wants is a Chumash. How 
great, so deep was the Chachamim’s understanding of mans 
.כוחות הנפש

Yishmael, the son of Hagar, daughter of Pharaoh, who saw 
the greatness of Avraham and Sarah, who only wanted to be 
part of that household (Rashi 16:1). Hagar begins her hostile 
takeover, becoming pregnant and claiming she is more 
worthy than Sarah, not yet pregnant, to be Avraham’s wife 
(Rashi 16:4). After Yitzchak is born, Sarah hears “the son 
of Hagar the Egyptian that she bore” מצחק – mocking. The 
Sforno understands this mockery (in contrast to Rashi that 
it refers to Aveiros) that Yishmael was repeating what the 
 were saying-which he heard from Hagar- that the   ליצני הדור
child is really Avimelech’s who had just abducted Sarah. The 
point of their mockery being, that Yishmael is truly the only 
son of Avraham and therefore the emphasis of Hashem’s 

directive to banish them is followed by Yishmael wont 
inherit you, only כי ביצחק יקרא לך זרע  . Yishmael desperately 
wants to be the chosen one more than anything else. I’m told 
that in the Koran they falsify the Akeidah as being done to 
your only son, the one you love, Yishmael.

Meshech Chochmah suggests that we can now easily 
understand Chazal (Rashi 25:9) that derive from the Pasuk 
that mentions Yitzchak before Yishmael at Avrahams 
Kevurah, as a reflection of the fact that Yishmael did 
Teshuva.  Being that Yishmael took a back seat to Yitzchak-
recognizing that כי ביצחק יקרא לך זרע  - wiped clean the מצחק, 
the mockery of him being the lone heir of Avraham. 

Eisav also had a similar dilemma; there are two fully 
legitimate sons, through whom does Klal Yisroel continue? 
Amazingly, Yitzchak loves Eisav because of the “Shailos” 
he asks him, stalking him into thinking he is a מדקדק במצות-
(the subject of a totally different article). Rashi quoting the 
Tanchuma says that he asked: how do you give Maaser from 
salt? How do you give Maaser from hay? 

Rav Moshe Leib Shachar in his masterful Sefer Avnei 
Shoham illuminates this topic בטוב טעם ודעת. (R.M.L. Shachar 
was one of the יקירי ירושלים of the past generation-was נפטר in 
1965.) The wording of Eisavs questions-usually translated 
inaccurately as DO YOU have to give Maaser on salt? DO 
YOU have to give Maaser on hay? The words, however, are 
 ,HOW DO YOU GIVE Maaser –indicating a question-האיך
option A or option B? The Rambam (Melachim 9:1) writes 
that Adam was commanded in six Mitzvos, Noach got one 
etc. Avraham was given the additional Mitzvah of Milah 
etc. Yitzchak gave Maaser. The Ra’avad argues and says that 
Avraham gave Maaser as it says (14:20) מכל מעשר  לו   .  ויתן 
The Radvaz explains that the Rambam held that Avrahams 
returning the spoils of war to Malkey Tzedek was not the 
Maaser of produce-גידולי קרקע but rather like מעשר כספים, from 
profits, and therefore listed Yitzchaks Maaser from produce 
of מאה שערים. As per the Radvaz, Avraham gave מעשר כספים 
while Yitzchak gave מעשר מגידולי קרקע . Said Rav Moshe Leib, 
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‘Eliyahu angel of the covenant’ – ''אליהו מלאך הברית  
This story happened many years ago, but the message is relevant 
today. 
I was a young man among many others, living the life of a poor 
young man. When my son was born, I did not have a penny to my 
name. In order to take the baby home from the hospital, I needed 
new clothes for the baby, but I didn’t have the money to buy him 
anything. I turned to a friend in the Kollel and asked if I could borrow 
50 shekel. I used some of the money to buy a new baby outfit and I 
used the rest of the money to put gas in the car that I borrowed from 
someone to take the newborn home. 
My parents came to visit and to wish Mazel Tov on the birth of a 
grandson. The conversation turned to the seudah for the Bris and my 
father wanted to know how I would arrange it. I told my father about 
my situation and because of the reality of it, I decided to make the 
Bris in shul and instead of a seudah I would put out candy and this 
ended the discussion about the Bris. 
“Are you questioning Eliyahu HaNavi?! Do you think he will not cover 
the expense of the seudah?! Don’t test him!!! Go and reserve a hall 
now!!!” my father shouted at me. 
I protested, “In order to reserve a hall I needed a check.” “No 
problem. Take a blank check from me” and he pulled out his 
checkbook and sent me out, but not before saying that vacht nacht 
would be in his house.  
I ran to the hall and reserved a caterer and I gave him a check for 
3,365 shekel, which I did not know where I would find it. After the 
Bris, I sat down to count the envelopes that I received at the Bris so I 
could repay my father, and the total was exactly 3,365 shekel. 
Excitedly, I hurried to my parents’ house and I brought the money 
with thanks to Hashem. My father simply said: “This time Eliyahu 
HaNavi gave you the money because you trusted in him. But you 
should know that if you test him next time, you will lose money!!!” 
Three years later, we would make another Bris. My financial 
situation had not changed but I knew that I would play with the 
seudah of the Bris. I rushed to book a hall. Of all the halls, there was 
only one that was free for the day of the Bris, but this hall charged 
three times more than any other hall. I was afraid to ask my father 
what he thought, so without a word I booked the hall. When I gave 
him the check, I asked him not to cash it for two days after the Bris 
to use what came in. He was not happy, but in the end he agreed. 
After the Bris, I counted the gift money and it was three times the 
cost of the hall. There was plenty of money left for household 
expenses and with joy I thanked Hashem Yisbarach. 

   נ.ב.
. 
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Then he dug another well – ויחפור באר אחרת 
Many years ago, before there was running water in the homes, 
and when they wanted to drink, they had to draw water from the 
well. One man would dig the well, but a short while later 
strangers would come and claim that this well was theirs. He did 
not argue with them, rather, he gave up and went to dig another 
well. Here too, they came and claimed that this well was theirs. 
Again he gave it up for them and he went to dig another well. 
This time too, he gave it up for them and he dug another well. 
When he saw that the third time, no one came and argued with 
him, he was very glad. 
When we read this story about Yitzchak Avinu in our parsha, we 
are filled with disbelief, why did he act this way? Why didn’t he 
speak up? Why didn’t he argue? Why didn’t he try to prove that 
the wells were his, to bring proof that he and his men dug them?! 
Perhaps we can learn from here the way in the service of 
Hashem. Surely, before digging any well, Yitzchak Avinu 
considered if it was permissible from the Torah to dig, and if this 
was right. Maybe someone will disagree with him, and yet, when 
he saw that there was strife, he immediately left everything and 
gave it up, for the power of peace is great. For the sake of peace, 
it is worth giving up. Therefore, when he saw that the third time 
that no one argued with him, he called the well ‘Rechovos’ – 
meaning (26:22)  ופרינו בארץ 'כי עתה הרחיב ה' לנו'  – ‘For now 
Hashem has granted us ample space, and we will be fruitful in the 
land’. And so, blessing was not far off in coming. Immediately 
after this HaKadosh Baruch Hu tells him 26:24)  כי אתך אנוכי'

ך והרביתי את זרעך'וברכתי  – ‘For I am with you, I will bless you 
and increase your offspring’, for when one foregoes because of 
peace, one never loses out, even if initially it seems otherwise, as 
we see at the end of the narrative, even Avimelech himself came 
to make peace with him. 
Perhaps we do not want to dig wells and then give them up, but 
for every one of us there are times when we are asked to forego 
because of peace. From when we were small children sometimes, 
we would have to forego some candy or toy, and as we grew 
older there were other incidents where we were asked to forego. 
We must remember, one never loses out for giving up for the 
sake of peace. 

- Tiv HaTorah - Toldos 
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My Son in Every Way 
ואלה תולדות יצחק בן  “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק 
“And these are the offspring 

of Yitzchok the son of Avrohom, and 
Avrohom begot Yitzchok.” Why does the 
Torah tell us that Yitzchok was the son of 
Avrohom, when we certainly know that 
already?  Even more perplexing, is why does 
the Posuk repeat at the end, “And Avrohom 
begot Yitzchok,” when we know from the 
beginning of the Posuk that Avrohom was 
Yitzchok’s father?    
קודם מתן תורה הם בגדר בני ישראל או  “ 
 We know that the Avos Hakdoshim – ”בני נח
and the Shevatim were Mekayeim the 
entire Torah even though it had not been 
given yet.  There is a question as to what 
the Avos and all those prior to Matan Torah 
were considered as far as Halachah.  Did 
they have a Din of B’nei Yisroel, or did they 
have a Din of B’nei Noach?  Depending on 
which Din they were considered, there 
would be many Halachic implications.  In 
addition to a lot of technical Halachos, B’nei 
Noach only have an obligation to keep the 
seven Mitzvos B’nei Noach and are not 
obligated to forfeit their lives to be 
Mekadesh Shem Shomayim.  The Medrash 
Rabbah 63:2 says that Avrohom was only 
saved from the fiery furnace in the Zechus 
of his grandson Yaakov. Could it be that 
Avrohom did not have his own Zechusim 
and was only saved in the Zechus of 
Yaakov?  Obviously this Medrash is of the 
opinion that before Matan Torah, the Yidin 
had a Din of B’nei Noach.  B’nei Noach do 
not have an obligation to forfeit their lives 
for Kiddush Shem Shomayim, and in fact, 
they are not allowed to forfeit their lives.  
Being that Avrohom was not allowed to 
forfeit his life, he did not have the Zechus to 
be miraculously saved from the fiery 
furnace.  However, for the sake of Yaakov 
and all of his descendants who were 
destined to come from Avrohom, Hashem 
miraculously protected him from death so 
that he could have children and all of his 
progeny come forth. (פרשת דרכים)  
 The Medrash says in 63:2 that this 
Posuk of “ואלה תולדות יצחק”, is connected to 
the Posuk in Mishlei 17:6, “  עטרת זקנים בני
 The crown of elders is“ – ”בנים
grandchildren, and the glory of children is 
their parents.”  If the father is a Tzaddik 
and the son is not, then the son uses his 
Yichus from his father.  If it’s the opposite, 
then the father uses the Yichus of his son.  
If one’s grandchildren are also Tzaddikim, 
then he himself has Yichus based on his 
son, and grandchildren.  The Posuk tells us 
here “ואלה תולדות יצחק בן אברהם” – The 
Yichus of Yitzchok was that he was a son of 

Avrohom.  “ואברהם הוליד את יצחק” – And the 
Yichus of Avrohom was that his son was 
Yitzchok.  They were both Tzaddikim, and 
Yitzchok had a Tzaddik of a son in Yaakov, 
therefore they all brought glory to each 
other. (חתם סופר) 
 Yitzchok was honored by being the 
son of his illustrious father, the Gadol 
Hador, Avrohom Avinu.  At the same time, 
Avrohom was honored through Yitzchok 
Avinu, that he was Zoche to a son who was 
such a great individual – the caliber of 
Yitzchok Avinu.  This is what the Posuk is 
telling us when it says, “  אברהם הוליד את
 This is what the Medrash tells us  ”.יצחק 
that the father is the crown of the children, 
and the children are the crown of the father.  
For the main purpose of having children is 
so that they follow on the path of Hakodosh 
Boruch Hu, and perform Mitzvos and 
Ma’asim Tovim.  If one has children who do 
not follow the Rotzon Hashem, that means 
that the father is only passing down the 
Chelek of the Guf, and not the Chelek of his 
Neshama.  A father wants to pass down the 
Chelek of his Neshama, as the Medrash 
brings a double Loshon of “גיל יגיל” – which 
teaches us that the only true rejoicing 
comes when it is a double rejoicing, one for 
the Guf, and another for the Neshama. (  שמן
   (אפרסמון
 Rashi says that Hakodosh Boruch 
Hu performed a miracle and made 
Yitzchok’s face look like Avrohom’s.  Rashi’s 
statement says that Yitzchok’s face looked 
like Avrohom’s, was in reference to when 
Yitzchok was 60 years old.  Had Yitzchok’s 
face looked like Avrohom’s when he was 
born, it would not have been a proof that 
Avrohom was the father, for we know that 
being that Sarah saw Avrohom all the time 
and was thinking about him, that itself 
would make her child look like him, even if 
he wasn’t the father.  Hakodosh Boruch Hu 
performed a great miracle for Sarah, so 
when she was ninety years old, her body 
returned to what it was when it was young, 
and she was once again beautiful, to the 
degree that because of her beauty, she was 
taken to the king’s palace.  We know that 
Hakodosh Boruch Hu does not perform 
miracles for the wicked to prosper, so 
Hakodosh Boruch Hu would not have 
performed a miracle to make Sarah young 
again, so that Avimelech can have a child 
from her.  This rule was understood by all, 
and therefore, when Yitzchok was born, 
everyone knew that it must have been that 
Avrohom fathered Yitzchok.  However, 
after all of these sixty years, perhaps many 
forgot about the miracle of Sarah 
miraculously returning to her youth, and 

would now once again question if Yitzchok 
was really the son of Avrohom.  Hakodosh 
Boruch Hu performed a miracle and had 
Yitzchok’s face change to look like 
Avrohom’s so that all would know that 
Avrohom begot Yitzchok. (חתם סופר) 
 The Torah is telling us here that 
Avrohom begot Yitzchok; that Yitzchok was 
considered the progeny of Avrohom in every 
way, for from all of Yitzchok’s actions, it was 
apparent to all that he was the son of 
Avrohom.  Yitzchok acted in a manner 
consistent with Avrohom’s actions, and was 
a true child of Avrohom.  Conversely, 
Yishmael, who was also a son of Avrohom, 
one could not tell that he was a son of 
Avrohom through his actions. (העמק דבר) 
 Moshe was born to Yocheved and 
was raised by Basyah.  The Torah says 
regarding Moshe, “  ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה
 and Moshe was brought to the – ”לבן
daughter of Paroah, and he became a son to 
her.  When one is raised by people, those 
people are called his parents, whether they 
are his actual birth parents or not.  Perhaps 
one could have said that Yitzchok was not 
Avrohom’s actual birth son, but was called 
his father for he raised him.  Therefore, the 
Posuk stresses, Avrohom begot Yitzchok, 
that is in addition to raising Yitzchok, he 
was also his birth father. (חזקוני) 
 The Torah is coming to tell us that 
at the time that Avrohom Avinu actively 
sought to make people Geirim, to bring 
people to the recognition of the Ribbono 
Shel Olam, the Yichus of Avrohom began 
with himself, and he was no longer 
connected to his father, Terach, or anyone 
before him.  The Torah tells us this here, 
that Yitzchok was the son of Avrohom, and 
his Yichus did not go further back than 
Avrohom, for it was Avrohom - and 
Avrohom alone, who begot Yitzchok, with 
no connection to previous generations. 
 (עקדת יצחק)
 Now we can understand what the 
Torah is teaching us here by telling us that 
Yitzchok was the son of Avrohom, and 
Avrohom begot Yitzchok.  Yitzchok was 
Zoche to have such a special father, the 
great Tzaddik Avrohom Avinu.  Yitzchok 
had amazing Yichus and had much to be 
proud of.  Having Yichus does not mean 
that one need not do anything for he is set 
due to his Yichus.  Rather he must work on 
it and strive to be like his Yichus.  When one 
accomplishes being like his Yichus, he 
makes his own Yichus, so much so, that he 
creates Yichus for those who came before 
him.  May we all be Zoche to make our own 
Yichus, and bring much Nachas to our 
descendants, as well as our forefathers.    
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דאמדעהלודגהדרחקחצידרחיו
Then Yitzchak trembled in very great perplexity. (27:33)

Yitzchak Avinu possessed the middah, attribute, of 
gevurah, strength. He feared nothing, because his belief in Hashem 
was so resolute that he understood that one has nothing to fear if he 
is with Hashem. The Almighty either protects the individual or He 
does not; if He does not protect him, fear is futile. Yitzchak had 
extraordinary control of his emotions. This was evident throughout 
the Akeidah, Binding (of Yitzchak), when he prepared to become an 
olah, sacrifice, for Hashem. He never questioned his father, Avraham 
Avinu, not even when he looked up at him and saw him poised with 
the knife. No, he seemed not to fear anything, but Yitzchak did fear 
one thing. 

When Yitzchak was about to bless Eisav (thinking that he 
was a righteous son), Yaakov Avinu (at his mother’s behest) walked 
in first and received the blessings. His mother encouraged him to 
take what was rightfully his, (as a result of his purchase from Eisav) 
regardless of the immediate and far-reaching repercussions. Then 
Eisav entered the room, and Yitzchak saw Gehinnom, Purgatory, 
open beneath him. It was at that defining moment that Yitzchak 
understood that his attitude concerning Eisav had been a grave 
error. Eisav, his older son, was a sham, a chameleon who had 
surreptitiously been fooling him his entire life. He was not a tzaddik, 
righteous person, as Yitzchak had believed; rather, Eisav was a 
consummate rasha. As Horav Nissim Yagen, zl, explains, Yitzchak –
who feared nothing – was now confronted with fear. He trembled 
with fear, because he realised that he had erred. Everything that he 
had believed about Eisav had been a lie. That was sufficient reason 
to tremble.

We can learn from this incident. Many of us have made 
choices in our lives, choices which have determined our trajectories 
in life, choices which set the course for much that we have done for 
ourselves and for others. We have married spouses based upon our 
choices and raised our families commensurate with the choices that 
we made earlier in life. What if we were wrong? What a terrifying 
discovery that would be! How many opportunities in life did we 
miss? How many opportunities in life did we ruin? How much more 
could we have achieved? This becomes especially compelling when 
we consider how our decisions in life (which were often self-serving) 
affected others. Imagine, if Yitzchak Avinu, the gibor of the Avos, 
Patriarchs, trembled with fear when he realised that he had erred, 
what should we say?

Speaking about regrets, I came across a thought-provoking 
article addressing the regrets in life that people have. (Interestingly, 
choices in religious observance were not included in the topic.) At 
one time or another, everyone has regrets which revolve around the 
mistakes that he has made. We focus on the decisions we have 
made concerning acting upon something that we later discovered 
was a mistake. According to a Cornell University study, an old adage 
still rings true, expressing what is likely the biggest regret in most 
people’s lives: “It is not the things you do in life that you regret, it is 
the things that you do not do that bother you the most.”

We can identify three elements that comprise a person’s 
sense of self. First, one’s actual self consists of the qualities and 

attributes that we believe we possess. Second, our ideal self is 
comprised of the qualities we want to have. Last, our ought self, 
which is the person we feel that we should have become, is based 
upon our obligations in consort with our qualities.

What about regrets? The researchers at Cornell surveyed 
hundreds of participants in six different studies. When asked what 
was their single biggest regret in life, 76% replied: They did not fulfil
their ideal self. In other words, when we confront life as we would 
have liked to have lived it, what bothers us most is not what we 
should have been, but rather, what we could have been. What stings 
the most are the dreams and aspirations which we allowed to drift 
away and have never realised. The study concludes: “People are 
quicker to take steps to cope with failures to live up to their duties 
and responsibilities (which are ought related) than their failures to 
live up to their goals and aspirations (ideal related).”

When we evaluate our lives, we think about whether we 
are heading toward our ideal selves, becoming the people we want 
to be. At the end of the day, we have regrets that remain with us. 
We have to act on hopes and dreams and to realise that putting off 
our aspirations is a recipe for later regret. In the short term, we 
might regret our actions, more than our inactions. In the long term, 
however, when, at the sunset of our lives, we look back at what we 
might have been, what we could have achieved, our inaction causes 
us greater regret.

What does this have to do with erlicher, observant,Yidden?  
A nurse in Australia who has been counselling hospice patients for 
more than a decade began recording the regrets expressed by 
people on their death bed. She concluded that the most common 
regret of all was: “I wish I would have had the courage to live a life 
true to myself, not the life that others expected of me.”

Allow me to extrapolate and weave this theory into our 
way of life. In order for one to live a lifetime true to himself, he must 
have a target, a goal, a mission, a purpose. Living without purpose is 
living a life of abandon. When we have no target, we have no goal. 
Under such circumstances, we are clueless concerning how we 
should live. One must know what is expected of him, the clear 
purpose in life that is driving him forward. When one is unsure of 
what he wants (his purpose in life), then he listens/follows what 
others approve of or whichever way the crowd is going. If he is in an 
unobservant environment, he capitulates to popular opinion. The 
grey areas in life are dominant when we are undecided, when we 
have no prescribed goals.

How many of us get up day after day and follow the crowd? 
How many live life without purpose, without goals, just to satisfy 
what is expected of us in the milieu in which we happen to find 
ourselves? As frum Jews, we have a life of purpose, with goals and a 
mission. Yet, we feel that we must impress the world around us, 
those who do not adhere to our values, morals and spiritual goals.

Nothing is as important as knowing what our target, our 
purpose, is. This is what learning Torah is all about. It defines our 
mission, our purpose and objective in life. Clarity of purpose is 
everything. It overrides desires, the accolades or derision that we 
will hear from those whom we have the courage to ignore. At the 
end of the day, the choice is quite clear: If we set our life’s course 
now in accordance with the lodestar provided by the Torah, we will 
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PPaarraasshhaass  TToollddooss  

Your Sweet Voice 
“The voice is that of Yaakov, but the 
hands are those of Eisav” (Bereshis 
27:22). The Medrash Rabba (65:20) re-
lates the following event. Rebbe Abba 
Bar Kahana said that there never arose 
philosophers in the world like Bilaam Ben 
Beor and Avnemus Hagardi. All of the 
star worshippers came together 
to ask them, “How can we 
harm this nation (Israel)?” 
They replied, “Go around 
to their shuls and bottei 
medrashim (study halls). 
If you hear children’s 
voices learning Torah, 
then you cannot harm 
this nation. Their father 
(Yitzchak) promised them 
when he said, ‘The voice 
is that of Yaakov.’ When 
the voice of Yaakov is heard 
in shul, Eisav’s hands are not 
his. If not, ‘The hands are those 
of Eisav,’ and you can harm them.” 

“And Rivkah loved Yaakov” (Bereshis 
25:28). Why? The Medrash explains. The 
more that she heard Yaakov’s voice learn-
ing Torah, the more she loved him. 
 
Kinderlach . . . 
We want to hear your sweet voices learn-
ing Torah. Look at what learning Torah 
can accomplish! It can protect the Jewish 
people. It also makes us beloved. Just like 
Yaakov’s Torah learning increased 
Rivkah’s love for him, so too our learning 
increases Hashem’s love for us. This is a 
time when enemies are threatening the 
Jewish people. We need protection. Learn 
Torah! Yitzchak Avinu promises that this 
will protect us. It will also make us be-
loved. How can Hashem let any harm 
come to the people that He loves? May 
Hashem protect us all and bring Moshiach 
speedily in our days. 
 

Together in the End 
“Go away from us, for you have be-
come mightier that we!” (Bereshis 26:16). 
Thus Yitzchak Avinu became the first Jew 
to be exiled from a strange land. Rav 
Zalman Sorotzkin explains that this expul-
sion defied all logic. The Jews had not 
become too numerous – there was only 
one! They were not “milking” the econ-
omy of the country. Quite the opposite! 
The land of Gerar prospered during the 
time that Yitzchak Avinu lived there. He 

taught them better farming techniques. 
He gave maaser (one-tenth of his crops) 
as tsedaka to the poor people of the land, 
and they gained directly from his prosper-
ity. A tsaddik always benefits those 
around him. However, it did not help 
him. He was a Jew, and his status in golus 
(exile) in the eyes of the nations must be 
poor and downtrodden. When he begins 

to prosper, he hears the words, “Go 
away from us!” This became the 

pattern of the Jews in golus. 

Another episode in the 
parasha relates to the two 
Bottei Mikdashim and the 
subsequent golus. 
Yitzchak’s servants dug a 
well. The herdsmen of 
Gerar contested its’ 
ownership, and they 
called the well “Esek.” 

They proceeded to dig 
another well that was also 

contested, and they named it 
“Sitnah.” Finally, they dug a 

third, uncontested well and named it 
“Rechovot.” The Ramban explains that 
the wells represent the “wellsprings of 
living waters” – the three Bottei Mik-
dashim. The first one was called “Esek” 
because there many struggles between the 
kings of Israel and Yehuda over the con-
trol of the Beis HaMikdash until it was 
finally destroyed. The second was called 
“Sitnah” after the sinas chinam (baseless 
hatred) that was rampant in all Klal Yis-
rael. This caused its’ destruction, and pre-
vents its’ rebuilding to this very day. The 
third well is the third Beis HaMikdash, 
may it be rebuilt speedily in our days. 
There will be no contention over it, as 
there was none over the third well. Our 
part in the rebuilding it is to wipe out the 
sinas chinam that destroyed the second 
Beis HaMikdash and is preventing the 
third one from being rebuilt. 
 
Kinderlach . . . 
We anticipate the rebuilding of the Beis 
HaMikdash. We pray for it three times 
each day. We have suffered so long in this 
bitter golus. Just as our forefather Yitzchak 
was exiled, so too the nations have exiled 
us from practically every continent on 
earth. When will it end? We can do our 
part in rebuilding the Beis HaMikdash by 
overcoming sinas chinam. Give in to the 
other person. Give him the benefit of the 
doubt. Understand him. Sympathize with 
him. Have rachmonus (mercy) on him. 
Build the Beis HaMikdash speedily and in 
our days, amen. 

In Order To Pray 
“And Yitzchak entreated (prayed many 
times to) Hashem for his wife, because 
she was barren (had no children)” 
(Bereshis 25:21). This verse appears to be 
written in the wrong order. It should say 
that Yitzchak’s wife was barren, therefore 
he prayed to Hashem. Rabbeinu Bechaye 
has a deep insight on this verse. What is 
the cause and what is the effect? We 
might think that Hashem had His reasons 
for making Rivkah barren, and Yitzchak 
prayed to change that. Rabbeinu Bechaye 
explains quite the opposite. Hashem 
wanted Yitzchak’s prayers. Therefore, He 
made Rivkah barren. The prayers were 
the reason for her childlessness, and not 
the other way around. 

The verse uses the word vayater (prayed 
many times) to describe Yitzchak’s prayer. 
Rav Shimshon Pincus, in his sefer Shaarim 
Bi’Tefillah explains that prayer has many 
forms, and itur (repetition) is one of 
them. Hashem is different from mortal 
man. When you want something from a 
man, you make a request. If he refuses, 
you try again. Be careful, however. If you 
ask too much, he will lose his patience 
and you will never get what you want. 
When you do receive what you want, 
you stop asking. The whole point of the 
request was only to receive the thing. 
Hashem has a different set of priorities. 
He wants your prayers. He could give 
you everything that you need, no prob-
lem. However, you might ignore Him, 
chas veshalom (Heaven forbid). There-
fore, He creates a need, which you must 
ask Him to fulfill. The more that you ask 
Him, the happier He is. You cannot be-
come a nudnik with Hashem. Pray to 
Him again, and again, and again. That is 
the point of it all. 
 
Kinderlach . . .  
We all have many things to ask for. 
Health, wealth, safety, peace, success in 
Torah, a good spouse, children, the list is 
endless. Why do we have so many things 
to pray for? Because Hashem wants our 
tefillos (prayers). These are days when we 
are being called upon to pray even more. 
What a golden opportunity to make 
Hashem happy. Every time that you pray, 
keep this in mind. Hashem wants to hear 
what you have to say. He is happy that 
you are turning to him. Concentrate on 
what you are saying, and pour your heart 
out to him. Again, and again, and again. 
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nti-Semitism. Jews are rightfully concerned with the 
rise of anti-Semitism around the world. The cavalier 
treatment of Israeli officials by our own elected 

politicians opened the closet so that the covert hatred could 
be divulged without shame. It would probably do us well if 
we tried to somehow understand this phenomenon that has 
afflicted the world since Avraham Aveinu stood on one side 
of the river and the entire world opposed him on the rivers 
other side. 

These Parshios introduce us to Klal Yisroel’s arch enemies, 
Yishmael and Eisav. Understanding their problem will help 
us, give us a clue to their inheritance of contempt they 
passed on to their descendants.  Chazal (Shabbos 89a-see 
Rashi there) teach us why is the name of the mountain upon 
which we received the Torah called Sinai? From there ירדה 
 hatred descended upon the world. What an– שנאה לעכו"ם עליו
insight! The Goy, in what ever recesses of the soul that he has, 
resents that Yisroel got the Torah and he did not. We were 
chosen by Hashem to be His, to be given His most precious 
treasure, to revel in His wisdom to the exclusion of anyone 
else. The Rabbis taught us to ignore the expletive filled tirade 
about money and influence, whether it sounds moronic or 
semi-intellectual, all that he really wants is a Chumash. How 
great, so deep was the Chachamim’s understanding of mans 
.כוחות הנפש

Yishmael, the son of Hagar, daughter of Pharaoh, who saw 
the greatness of Avraham and Sarah, who only wanted to be 
part of that household (Rashi 16:1). Hagar begins her hostile 
takeover, becoming pregnant and claiming she is more 
worthy than Sarah, not yet pregnant, to be Avraham’s wife 
(Rashi 16:4). After Yitzchak is born, Sarah hears “the son 
of Hagar the Egyptian that she bore” מצחק – mocking. The 
Sforno understands this mockery (in contrast to Rashi that 
it refers to Aveiros) that Yishmael was repeating what the 
 were saying-which he heard from Hagar- that the   ליצני הדור
child is really Avimelech’s who had just abducted Sarah. The 
point of their mockery being, that Yishmael is truly the only 
son of Avraham and therefore the emphasis of Hashem’s 

directive to banish them is followed by Yishmael wont 
inherit you, only כי ביצחק יקרא לך זרע  . Yishmael desperately 
wants to be the chosen one more than anything else. I’m told 
that in the Koran they falsify the Akeidah as being done to 
your only son, the one you love, Yishmael.

Meshech Chochmah suggests that we can now easily 
understand Chazal (Rashi 25:9) that derive from the Pasuk 
that mentions Yitzchak before Yishmael at Avrahams 
Kevurah, as a reflection of the fact that Yishmael did 
Teshuva.  Being that Yishmael took a back seat to Yitzchak-
recognizing that כי ביצחק יקרא לך זרע  - wiped clean the מצחק, 
the mockery of him being the lone heir of Avraham. 

Eisav also had a similar dilemma; there are two fully 
legitimate sons, through whom does Klal Yisroel continue? 
Amazingly, Yitzchak loves Eisav because of the “Shailos” 
he asks him, stalking him into thinking he is a מדקדק במצות-
(the subject of a totally different article). Rashi quoting the 
Tanchuma says that he asked: how do you give Maaser from 
salt? How do you give Maaser from hay? 

Rav Moshe Leib Shachar in his masterful Sefer Avnei 
Shoham illuminates this topic בטוב טעם ודעת. (R.M.L. Shachar 
was one of the יקירי ירושלים of the past generation-was נפטר in 
1965.) The wording of Eisavs questions-usually translated 
inaccurately as DO YOU have to give Maaser on salt? DO 
YOU have to give Maaser on hay? The words, however, are 
 ,HOW DO YOU GIVE Maaser –indicating a question-האיך
option A or option B? The Rambam (Melachim 9:1) writes 
that Adam was commanded in six Mitzvos, Noach got one 
etc. Avraham was given the additional Mitzvah of Milah 
etc. Yitzchak gave Maaser. The Ra’avad argues and says that 
Avraham gave Maaser as it says (14:20) מכל מעשר  לו   .  ויתן 
The Radvaz explains that the Rambam held that Avrahams 
returning the spoils of war to Malkey Tzedek was not the 
Maaser of produce-גידולי קרקע but rather like מעשר כספים, from 
profits, and therefore listed Yitzchaks Maaser from produce 
of מאה שערים. As per the Radvaz, Avraham gave מעשר כספים 
while Yitzchak gave מעשר מגידולי קרקע . Said Rav Moshe Leib, 
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there is a major difference, כספים  is measured by the מעשר 
end profit minus expenses while גידולי קרקע requires Maaser 
to be given even if it cost you a hundred dollars to grow 
one tomato. The question Eisav asked about salt was because 
it may be considered קרקע  as it is scraped from the גידולי 
ground (Shabbos 73b considers as a possibility that scraping 
salt off the ground to be like עימור, gathering, that applies 
only to produce) and like hay, would be obligate a Maaser 
separation regardless of the profit margin. But if they are 
considered like property then the Maaser is only calculated 
by the final profit. Rav Moshe Leib explains Eisavs question, 
 like this or like that (making him more of a Lamdan ,האיך
than we would have guessed). This would also uncover 
another nuance of deceit in the questions. We are following 
the thread that Eisav wants to be recognized as Yitzchaks 
legitimate heir. This explains Eisav’s preoccupation with the 
Mitzvah of Kibud Av V’eim which Chazal credit him for. 
The Medrash Rabba (Devarim 1:15) tells of Rav Shimon 
Ben Gamliel’s praise of Eisav’s exemplary Kibud Av, even 
exceeding Rav Shimon’s, because he had special clothes that 
he wore when he served Yitzchak (the ones that Rivka put 
on Yaakov). Why is that his Mitzvah? It is because only a 
true legitimate son can perform that Mitzvah. His Kibud Av 
was all part of his deception, כי ציד  בפיו , to validate him being 
a son. So too were his fabricated questions about Maaser-do 
they require מעשר כספים or  גידולי קרקע מעשר? I want to know, 
do I do your Mitzvah or the Zeida’s Mitzvah because I am 
the authentic heir to those Mitzvos. Those Mitzvos are our 
families’ legacy and I need to do them correctly. We do 
not find Eisav asking Shailos in Hilchos Shabbos or about 
a Kesubah or anything else-only about Mitzvos that would 
induct him into the threshold of the Avos. Eisav even waits 
to get married at forty because that is when my father got 
married. He wants to do what his father did-like a true son. 
(Rashi 26:34)

Both our arch-enemies were so close to joining the ranks of 
the chosen but were disqualified. That rejection, born from 
Sinai, is the undercurrent of animosity and often outright 
hatred for Klal Yisroel. Our world today, especially in Eretz 
Yisroel, struggles in our confrontation with Yishmael. He 

seems to be our main combatant today even more than 
Eisav’s Catholic church. Despite that, Eisav is given a more 
severe dismissal- הלכה היא עשו שונא ליעקב it’s the Halacha, even 
Eisav’s kiss is suspect (Rashi 33:4). Chazal are teaching us, 
don’t think the hatred comes from wealth, from influence, 
from the way we dress, speak or whatever reason seems 
reasonable to us-it’s a Halacha, period. (Rav Menachem 
Zemba killed by a German sniper in the Warsaw Ghetto.)  

But we do not find this Halacha by Yishmael, only by Eisav, 
why not? It would seem that Yishmael’s rejection was less 
severe-he had less of a chance being only a half-son of 
Avraham. Eisav had a much better chance being a full son 
of Yitzchak and Rivka, Yaakov’s twin, his rejection was more 
dramatic, creating the immovable Halacha. 

Long ago, I’ve always felt that a most tragic Pasuk in 
Chumash was the last Pasuk in Toldos. We are told that 
Eisav goes and marries Mochlas Bas Yishmael creating a 
merger of both our enemies that plague us to this very day. 
Even a casual study of world war two will show how Eisav’s 
henchman escaped with Yishmael’s help to avoid judgement 
for their murders. We hope for the days לשפוט את הר עשו and 
the end of all evil, B.B.A.

May we all be Zocheh.
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‘Eliyahu angel of the covenant’ – ''אליהו מלאך הברית  
This story happened many years ago, but the message is relevant 
today. 
I was a young man among many others, living the life of a poor 
young man. When my son was born, I did not have a penny to my 
name. In order to take the baby home from the hospital, I needed 
new clothes for the baby, but I didn’t have the money to buy him 
anything. I turned to a friend in the Kollel and asked if I could borrow 
50 shekel. I used some of the money to buy a new baby outfit and I 
used the rest of the money to put gas in the car that I borrowed from 
someone to take the newborn home. 
My parents came to visit and to wish Mazel Tov on the birth of a 
grandson. The conversation turned to the seudah for the Bris and my 
father wanted to know how I would arrange it. I told my father about 
my situation and because of the reality of it, I decided to make the 
Bris in shul and instead of a seudah I would put out candy and this 
ended the discussion about the Bris. 
“Are you questioning Eliyahu HaNavi?! Do you think he will not cover 
the expense of the seudah?! Don’t test him!!! Go and reserve a hall 
now!!!” my father shouted at me. 
I protested, “In order to reserve a hall I needed a check.” “No 
problem. Take a blank check from me” and he pulled out his 
checkbook and sent me out, but not before saying that vacht nacht 
would be in his house.  
I ran to the hall and reserved a caterer and I gave him a check for 
3,365 shekel, which I did not know where I would find it. After the 
Bris, I sat down to count the envelopes that I received at the Bris so I 
could repay my father, and the total was exactly 3,365 shekel. 
Excitedly, I hurried to my parents’ house and I brought the money 
with thanks to Hashem. My father simply said: “This time Eliyahu 
HaNavi gave you the money because you trusted in him. But you 
should know that if you test him next time, you will lose money!!!” 
Three years later, we would make another Bris. My financial 
situation had not changed but I knew that I would play with the 
seudah of the Bris. I rushed to book a hall. Of all the halls, there was 
only one that was free for the day of the Bris, but this hall charged 
three times more than any other hall. I was afraid to ask my father 
what he thought, so without a word I booked the hall. When I gave 
him the check, I asked him not to cash it for two days after the Bris 
to use what came in. He was not happy, but in the end he agreed. 
After the Bris, I counted the gift money and it was three times the 
cost of the hall. There was plenty of money left for household 
expenses and with joy I thanked Hashem Yisbarach. 

   נ.ב.
. 
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Then he dug another well – ויחפור באר אחרת 
Many years ago, before there was running water in the homes, 
and when they wanted to drink, they had to draw water from the 
well. One man would dig the well, but a short while later 
strangers would come and claim that this well was theirs. He did 
not argue with them, rather, he gave up and went to dig another 
well. Here too, they came and claimed that this well was theirs. 
Again he gave it up for them and he went to dig another well. 
This time too, he gave it up for them and he dug another well. 
When he saw that the third time, no one came and argued with 
him, he was very glad. 
When we read this story about Yitzchak Avinu in our parsha, we 
are filled with disbelief, why did he act this way? Why didn’t he 
speak up? Why didn’t he argue? Why didn’t he try to prove that 
the wells were his, to bring proof that he and his men dug them?! 
Perhaps we can learn from here the way in the service of 
Hashem. Surely, before digging any well, Yitzchak Avinu 
considered if it was permissible from the Torah to dig, and if this 
was right. Maybe someone will disagree with him, and yet, when 
he saw that there was strife, he immediately left everything and 
gave it up, for the power of peace is great. For the sake of peace, 
it is worth giving up. Therefore, when he saw that the third time 
that no one argued with him, he called the well ‘Rechovos’ – 
meaning (26:22)  ופרינו בארץ 'כי עתה הרחיב ה' לנו'  – ‘For now 
Hashem has granted us ample space, and we will be fruitful in the 
land’. And so, blessing was not far off in coming. Immediately 
after this HaKadosh Baruch Hu tells him 26:24)  כי אתך אנוכי'

ך והרביתי את זרעך'וברכתי  – ‘For I am with you, I will bless you 
and increase your offspring’, for when one foregoes because of 
peace, one never loses out, even if initially it seems otherwise, as 
we see at the end of the narrative, even Avimelech himself came 
to make peace with him. 
Perhaps we do not want to dig wells and then give them up, but 
for every one of us there are times when we are asked to forego 
because of peace. From when we were small children sometimes, 
we would have to forego some candy or toy, and as we grew 
older there were other incidents where we were asked to forego. 
We must remember, one never loses out for giving up for the 
sake of peace. 

- Tiv HaTorah - Toldos 
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Every person can choose one of two paths that are within him, either 
the one of Yaakov 'איש תם יושב אהלים' – ‘a wholesome man, abiding 
in tents’ or that of Eisav 'איש יודע ציד איש שדה' – ‘a man who knows 
trapping, a man of the field’. This is the power of good and evil within 
us. It is incumbent on the person to build up the holy power to cling 
to the level of Yaakov Avinu with the trait of wholesomeness, Torah 
study and keeping the mitzvos, and to uproot the foolish ideas that 
have been rooted within him that stem from Eisav. This happens by 
strengthening the power of good within us, then the evil portion is 
diminished. 

The legacy of the fathers – מסורת אבות 
There is another piece of advice that will help the person choose 
good and distance from evil, this is by keeping the legacy of the 
fathers by following in their ways and not veer from their paths. As 
we see by Yitzchak and the digging of the wells (26:18)   וישב יצחק ויחפר'

מות אשר קרא להן שאת בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו... ויקרא להן ב
 Yitzchak returned and he dug the wells of water which they had dug‘ – אביו'
in the days of Avraham his father… and he called them by the same names 
that his father had called them.’ He specifically dug the wells that his 
father had used, and he even called them by the same names that 
they were called when his father was alive. 
So too on the posuk (24:67) שרה אמו ויקח את רבקה  'ויבאה יצחק האהלה
 ,And Yitzchak brought her into the tent of Sarah his mother‘ – ותהי לו לאשה'
he married Rivka, she became his wife’. Onkelos translates that first 
Yitzchak brought Rivka into his tent, and only after he investigated 
her by seeing her actions and he saw that they were good and they 
were literally like his mother Sarah, only then did he marry her. 
This is what continues our existence as upstanding Jews, faithful to 
the Creator and His Torah, when we do not veer even a hairsbreadth 
from the customs and ways of the fathers. Not with things that 
appear to us as being higher than their ways or more stringent, 
rather, just to simply follow their ways and extend their legacy, 
extending it to generations and sustaining Klal Yisrael. 

Not through a messenger – לא על ידי שליח 
Further advice that will guarantee success in the service of Hashem, 
and that is not to rely on others to do your work as the Mishna states 
(Avos 1:14) ‘If I am not for myself, who will be for me?’ We see this 
concept by Yitzchak Avinu when his servants dug the wells and then 
were not successful, rather they argued and fought, as it states 
... ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק. ויחפרו באר ויחפרו עבדי יצחק בנחל (26:19-21)

יבו גם עליה'אחרת ויר  – ‘Yitzchak’s servants dug in the valley… the shepherds 
of Gerar quarreled with Yitzchak’s shepherds. Then they dug another well, 
and they quarreled over it as well.’ Only after he dug the well himself did 
it last as it states (26:22) 'ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה' – ‘He 
relocated from there and dug another well, and they did not quarrel over it’. 
This comes to hint to us that when it comes to Torah and mitzvos 
involvement do not rely on messengers to take care of things, rather, 
go yourself to the place of Torah, run to keep a mitzvah, and this will 
guarantee you success in Torah elevation. 
Many say, ‘Who will give us a guarantee and blessing for generations, 
for us and our sons to go in the right and good path, lacking nothing?’ 
We have before us the promise of the Creator Yisbarach to Yitzchak 
Avinu (26:3-5)  ואהיה עמך ואברכך... והקמותי את השבועה אשר נשבעתי'

וכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל לאברהם אביך והרביתי את זרעך ככ
'והתברכו בזרעך כל גויי הארץ  – ‘I will be with you and bless you… I will 
establish the oath that I swore to Avraham your father, ‘I will increase your 
offspring like the stars of the heavens, and will give to your offspring all these 
lands, and all the nations of the earth shall bless themselves by your 
offspring’. Why? רהם בקולי וישמר משמרתי מצותי חקותי 'עקב אשר שמע אב
 ,Because Avraham obeyed My voice and observed My safeguards‘ – ותורתי'
My commandments, My edicts and My Torah.’ 
The way to receive all the promises for ourselves and our children is 
to obey the voice of Hashem to keep His mitzvos, then we will earn 
all the blessings in the world. 

 

 זה לעומת זה עשה האלקים )קהלת ז:יד(
G-d has made the one as well as the other 

(Koheles 7:14) 
 

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב  
 )כה:כז(אהלים: 

The lads grew up and Eisav became a man who knows trapping, a 
man of the field, but Yaakov was a wholesome man, abiding in 
tents. (25:27) 

You choose life – ובחרת בחיים 
The parsha teaches us that from the outset Yaakov and Eisav were 
opposites in their natures and essences. From birth they were 
different in their desires and customs. Rivka Imeinu suffered from 
the strife that was going on between them as it says (25:22) 
 And the children crushed within her’ and‘ – 'ויתרוצצו הבנים בקרבה'
Rashi explains, ‘Our Rabbis expounded it to mean “running”. 
When she would pass by entrances of Torah study of Shem and 
Eiver, Yaakov would run and toss about to go out of the womb. 
When she would pass by entrances of idol worship, Eisav would 
toss about to go out. Alternatively, they were struggling with one 
another and fighting over the inheritance of the two worlds.’ 
Already then, Eisav was drawn to idol worship while Yaakov 
yearned to get out to study Torah. 
They contrasted each other in another aspect beside this one. 
They both grew up in the same holy, exalted house, and yet, as 
adults they were polar opposites. One became exceptionally 
righteous, while the other became completely wicked. Though we 
cannot comprehend the levels of our holy avos and imahos, 
Yitzchak and Rivka, the founders of Klal Yisrael, but there is a 
moral lesson hidden here. It is possible to be surrounded by the 
lions of the group, renowned individuals, to see and breath the 
holy air, and still come out wicked. This teaches us the service of 
Hashem, ‘the matter depends solely on me’ (Avodah Zarah 17a), if 
a person wants to chase after the nonsense of the world and the 
advice of his yetzer hara, he will not be stopped as we are taught 
‘Heaven will enable him’. Of course, it is even more so with a good 
trait for then he will merit ‘the merit of his fathers will assist him’ 
to rise to lofty levels. The main thing is that it all depends on what 
he chooses. And so, 'זה לעומת זה עשה האלקים' – ‘G-d has made 
the one as well as the other’, just as every Jew has hidden within 
him a dot of the holy fathers, so too there is a bad portion that 
clings to him which is not his essence. These are the residual evil 
encrustations from Eisav, Pharaoh, and Amalek. Eisav – ‘a man of 
the field’, Pharaoh embodied the trait of arrogance as it states 
(Yechezkal 29:3) 'לי יאורי ואני עשיתני' – ‘Mine is my river, and I have 
made myself’. Amalek was the first to be cold to the service of 
Hashem, 'אשר קרך בדרך' – ‘that he happened upon you on the 
way’ (Devorim 25:18) – to push away any awakening and desire, as 
explained, ק מחר''צא הלחם בעמל  – ‘go out and fight with Amalek 
tomorrow’, when a person wants to rise and awaken the embers 
of the fire of Hashem, the thought enters his heart to delay until 
tomorrow, so he is left with the will but not the action. 
This is our main service, to uproot the evil part that is within us. 
The Torah comes to teach us how to go to battle with what Shem 
and Eiver told Rivka (25:23): 'ולאום מלאום יאמץ' – ‘one kingdom will 
be stronger than the other kingdom’ and Rashi explains, ‘When 
this one rises, this one falls’ based on the Gemara (Pesachim 42b) 
on the posuk (Yechezkal 26:2)  'אמלאה החרבה' – ‘I will be filled 
from the desolate one’, if this is one is full, the other is desolate, 
and if the other is full, this one is desolate. That is, when one 
strengthens himself with goodness and he does mitzvos and good 
deeds then the evil is nullified and eradicated from him. But if chas 
v’shalom we fall and we do things opposite of the will of Hashem 
then the good portion within us is diminished and minimized. 
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HKB”H Arranged for Yitzchak to Call Yaakov "בני" Eight Times 
to Save His Offspring from Gehinnom and Bring Them to Olam HaBa

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Toldos 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

the contrary, after Yitzchak realized that Eisav had entered 
and was accompanied by Gehinnom, he declared: “He, 
too, shall be blessed!”  As Rashi explains, this declaration 
is extremely significant: So that you should not say had 
Yaakov not deceived his father, he would not have taken 
the Berachos.  For this reason, he (Yitzchak) consented (to 
Yaakov’s actions) and blessed him knowingly.  

Why Did HKB”H Arrange for Yaakov Avinu to 
Receive the Berachos via Subterfuge

The subject of Yaakov’s subterfuge has been addressed by 
the commentaries at length.  Why did Yaakov have to pose as 
Eisav HaRasha in order to receive the Berachos?  Why didn’t 
HKB”H reveal Eisav’s true nature to Yitzchak beforehand, 
so that Yaakov could receive the Berachos from his father 
properly and sincerely? 

Additionally, we will examine that which is written 
immediately after Yitzchak partakes of the feast Yaakov 
prepared for him (ibid. 26): ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי" 

 בני, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה

ה'". ברכו   Then his father Yitzchak said to him, “Draw  אשר 
near, if you please, and kiss me, my son.”  So, he drew near 
and kissed him; he smelled the fragrance of his garments 
and blessed him.  He said, “See, the fragrance of my son is 
like the fragrance of a field which Hashem has blessed.”  
As we learn from the Midrash, Yitzchak smelled the scent of 
Gan Eden that entered along with Yaakov.  

Now, this deserves further clarification.  After all, Yitzchak 
had already felt Yaakov’s garments prior to partaking of the 
feast that had been prepared for him.  Recall that Yitzchak had 

In this week’s parsha, parshas Toldos, it behooves us to 
examine why Yitzchak Avinu wished to bestow the Berachos 
upon Eisav HaRasha.  As the Torah attests, Yitzchak believed 
that this wicked son was righteous and performed mitzvos 
diligently (Bereishis 25, 28): "בפיו ציד  כי  עשו  את  יצחק  —"ויאהב 
Yitzchak loved Eisav for trapping was in his mouth.  Rashi 
clarifies (ibid. 27): He knew how to ensnare and to deceive 
his father with his mouth.  He would ask him, “Father, how 
do we tithe salt and straw?”  His father would be under the 
impression that he was meticulous about the fulfillment 
of mitzvos.  

Notwithstanding, HKB”H, Who orchestrates everything 
incredibly, orchestrated for Yaakov Avinu to receive the 
Berachos from his father, Yitzchak, through deception.  His 
mother, Rivkah dressed him up in Eisav’s coveted garments, 
which were entrusted to her for safekeeping.  Ultimately, 
Yitzchak became aware of the subterfuge.  After Yaakov 
received the Berachos and left his father, his brother Eisav 
entered to receive the Berachos.  Thus, it was revealed to 
Yitzchak from above that Eisav was truly wicked and was 
destined for Gehinnom.  

This is evident from the following pesukim (ibid. 27, 33): 
 "ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל

 And Yitzchak was seized  מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה".
with a powerful trembling, and said, “Who, then, is the 
one who caught game, brought it to me, and I ate of all 
before you arrived, and I blessed him?  He, too, shall be 
blessed!”  Citing the Midrash, Rashi explains the reason for 
Yitzchak’s trembling: He saw Gehinnom open beneath him.  
Apparently, this explains why Yitzchak did not take Yaakov 
to task even after he became aware of the deception.  On 
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asked Yaakov to come closer to him, so that he could ascertain 
that he was in fact Eisav.  As the passuk records (ibid. 21): 
ויגש לא,  אם  עשו  בני  זה  האתה  בני  ואמושך  נא  גשה  יעקב  אל  יצחק   "ויאמר 

 And  יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו".
Yitzchak said to Yaakov, “Come close, if you please, so I 
can touch you, my son; are you, indeed, my son Eisav or 
not?”  So, Yaakov drew close to Yitzchak his father, and he 
touched him and said, “The voice is the voice of Yaakov, 
but the hands are the hands of Eisav.”  Why didn’t Yitzchak 
sense the scent of Gan Eden from his clothes at that time?  

Thirdly, we will explore what the Midrash expounds on 
the following passuk (Yalkut Shimoni 115): “He smelled the 
fragrance of his garments and blessed him”—he sensed 
the scent of betrayal (those betraying him), such as Yosef of 
Shita (the greatest Jewish heretic) and Yakum the man from 
Tzrurot.  According to the Midrash, they were both extremely 
evil; however, they performed teshuvah toward the ends of 
their lives; they sacrificed their lives and suffered greatly for 
the sake of kiddush-Hashem.  A heavenly voice announced 
that they were deserving of Olam HaBa.  We must endeavor 
to explain why it was revealed to Yitzchak through “ruach 
hakodesh” that these traitors and heretics would descend from 
Yaakov, specifically when he was receiving the Berachos.  

Yitzchak Referred to Yaakov 
 Eight Times as “My Son”

We will begin our journey by introducing an illuminating 
idea from the Dibros Shlomo, authored by the great Rabbi 
Shlomo, the Maggid of Lutzk, zy”a—a disciple of the Maggid 
of Mezritsch, zy”a.  He analyzes the fact that Yitzchak Avinu 
uses the term "בני"—my son—numerous times in the passage 
depicting the delivery of the Berachos.  

When Yitzchak first addresses Eisav, requesting that Eisav 
prepare a feast for him, so that he may bless him, it says (ibid. 
 "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר :(1 ,27

 and it was when Yitzchak had grown—אליו בני ויאמר אליו הנני"
old, his vision became poor, he summoned Eisav, his older 
son, and said to him, “My son.”  And he responded to him, 
“Here I am.”  Similarly, when Yaakov enters his premises 
clothed in Eisav’s garments, Yitzchak repeats the phrase “my 
son” several times (ibid. 18-27): “Who are you, my son?”  
“How is it that you were so quick to find, my son?”  “Come 
close, if you please, so that I may touch you, my son?”  “Are 

you, indeed, my son Eisav?”  “See, the fragrance of my son 
is like the fragrance of a field.”  

To explain the matter, he refers to the Gemara (Sotah 10b).  
It explains that after Avshalom rebelled against his father, 
David HaMelech, he was pursued and killed.  While mourning 
the loss of his son, David HaMelech utters the term "בני" eight 
times (Shmuel II 19, 1): 

"וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבך, וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני 

פניו  והמלך לאט את  בני...  בני  אני תחתיך אבשלום  יתן מותי  מי  בני אבשלום, 

ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני".

The king trembled.  He ascended to the upper chamber 
of the gateway and wept; and thus he said as he went, “My 
son, Avshalom!  My son, my son, Avshalom!  If only I could 
have died in your place!  . . . The king wrapped his face, 
and the king cried out in a loud voice, “My son, Avshalom!  
Avshalom, my son, my son!”  

The Gemara inquires: הני תמניא בני למה״"—why is the term 
“my son” mentioned eight times?  It answers: ״שבעה דאסקיה 

ואיכא גופיה  לגבי  רישיה  דקריב  דאמרי  איכא  ואידך  גיהנם,  מדורי   משבעה 

דאתי" לעלמא  דאייתיה   It is mentioned seven times to  דאמרי 
remove him from the seven chambers of Gehinnom; and 
regarding the remaining time, there are those who say 
that it was to unite his head with his body; while there 
are those who explain that it was to bring him to the life 
of Olam HaBa.    

Accordingly, the Dibros Moshe explains that this is why 
Yitzchak referred to Eisav as “my son” so many times.  He knew 
that Eisav was far from perfect; yet, he wished to bless him.  So, 
he called him “my son” eight times to extract him from the grips 
of Gehinnom and to entitle him to the life of Olam HaBa; thus, 
he would be worthy of the Berachos.  As we know, Yitzchak was 
unsuccessful, because Yaakov entered in place of Eisav.  Thus, 
it turns out that Yitzchak applied the term "בני", unknowingly, 
several times to Yaakov instead of Eisav.  

In truth, we should note that if we actually count the 
number of times the term »בני« appears in the passage of 
the Berachos, we find that Yitzchak employed the term ten 
times while addressing both Eisav and Yaakov.  That being the 
case, we must endeavor to explain how this fits with the idea 
proposed by the Dibros Shlomo.  
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So What Can I Do for You My Son?

I would like to attempt to validate the idea of the righteous 
Dibros Shlomo.  We find this same wonderful explanation 
with some significant additions in Yalkut HaUrim.  If we count 
carefully the number of times the term »בני« appears after Yaakov 
enters Yitzchak’s premises to receive the Berachos, we find that 
Yitzchak uses it precisely eight times.  Let’s list them:

1 (ibid. 27, 18) ."ויבוא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני"

2 (ibid. 20) ."ויאמר יצחק אל בנו מה זה מיהרת למצוא בני"

3 (ibid. 21) ."ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמושך בני"

4 (ibid. 21) .״האתה זה בני עשו אם לא״

5 (ibid. 24) .»ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני«  

6 (ibid. 25) .״ויאמר הגישה לי ואוכלה מציד בני למען תברכך נפשי״

7 (ibid. 26) .״ויאמר אליו יצחק גשה נא ושקה לי בני״

8 (ibid. 27) ויברכהו בגדיו  ריח  את  וירח  לו  וישק  ״ויגש 

  ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה׳״.

We see that after Yaakov enters to receive the Berachos, 
posing as Eisav, Yitzchak Avinu addresses him eight times as 
 my son—to remove him from the seven chambers of—"בני"
Gehinnom and entitle him to the life of Olam HaBa.  However, 
it was heavenly ordained that he was addressing Yaakov Avinu 
and not Eisav.  This concludes his wonderful explanation.  

Thus, we have successfully reconciled the explanation of 
the Dibros Shlomo.  Yitzchak did indeed employ the term 
 eight times to save Eisav from the seven chambers of »בני«
Gehinnom; however, Yitzchak chose to do so specifically after 
Eisav presented the feast to his father.  After all, the feast in 
question was the feast of the first night of Pesach, which was 
an auspicious time to bestow the Berachos on the generations 
to follow.  Nevertheless, his words were addressed to Yaakov 
and not to Eisav, as per the will of HKB”H.  

So, why did HKB”H orchestrate for Yitzchak to address 
Yaakov eight times with the appellation "בני"?  Because He 
wanted Yaakov’s descendants to be blessed even if they, 
chas v’shalom, were not worthy, based on their deeds and 
accomplishments.  Thus, by calling him “my son” eight times, 
Yitzchak paved the way for all of Yisrael, Yaakov’s descendants, 

to awaken to perform teshuvah and be saved from the 
judgment of Gehinnom and to merit life in Olam HaBa.  In this 
merit, they would receive the Berachos bestowed upon them 
by Yitzchak.  

Yitzchak Used the Term "בני" Eight Times Only 
because He Thought He Was Addressing Eisav

We can now rejoice, for we can better appreciate why 
HKB”H arranged for Yitzchak to deliver the Berachos to Yaakov 
while under the impression that he was Eisav.  Furthermore, 
HKB”H did not reveal Eisav’s true nature to Yitzchak—that 
he was unworthy of the Berachos—so that Yaakov would 
receive the Berachos with the best of intentions.  As explained, 
Yitzchak thought that he was bestowing the Berachos upon 
his eldest son, Eisav; knowing that he was a rasha, he wanted 
him to be afforded a tikun.  Therefore, he addressed him eight 
times as “my son,” at that auspicious moment, to rescue him 
from the seven chambers of Gehinnom and gain him access 
to Gan Eden.  

Accordingly, had Yitzchak known that he was blessing 
Yaakov, who was a tzaddik, he would have had no reason 
to employ the term "בני" eight times.  Therefore, HKB”H did 
not inform Yitzchak that he was blessing Yaakov, who was 
indeed a worthy recipient; He allowed him to think that he 
was blessing Eisav.  Hence, the term "בני" was said to Yaakov to 
rescue his descendants from the judgment of Gehinnom and 
to entitle them to the life of Olam HaBa.  

We can now delight in the wonders of the Torah.  Regarding 
the passuk: "וירח את ריח בגדיו", we learned in the Midrash above 
that Chazal expounded: Do not read the word in the passuk 
as "בגדיו"—his garments—but rather as "בוגדיו"—those who 
betrayed him.  In other words, Yitzchak sensed the pleasing 
scent of Yisrael’s heretics—Yosef of Shita and Yakum of Tzrurot—
who performed teshuvah at the ends of their lives.  As attested to 
by the heavenly voice, they earned life in Olam HaBa.  

Based on our current discussion, we can provide the 
following explanation.  The preceding passuk: ויאמר אליו יצחק" 

 contained the seventh mention of the—אביו גשה נא ושקה לי בני"
term "בני" in association with Yaakov; their function was to 
remove all descendants of Yisrael from the seven chambers of 
Gehinnom.  Then, immediately afterwards, comes the passuk: 
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בגדיו" ריח  את   Yitzchak sensed the scent of “those who—"וירח 
betrayed him”—the heretics and the reshaim—who could 
achieve tikun by means of teshuvah and would not enter 
Gehinnom.  Hence, Yitzchak uttered the term one more time, 
an eighth time: "'ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה"—so that they 
would also be allowed to enter Gan Eden.  

Yaakov Received the Berachos 
 in Eisav’s Garments to Include His Offspring 

 Who Would Behave Like Eisav

We will now see that this incredible idea presented by the 
Dibros Shlomo agrees amazingly with what the Yismach Yisrael 
(Toldos 12) brings down in the name of his elder, the great Rabbi 
Yitzchak of Warka, zy”a.  He explains that HKB”H arranged for 
Yaakov Avinu to receive the Berachos while still clothed in Eisav’s 
garments, to symbolize that even if Jews behave outwardly like 
Eisav, they will still be deserving of berachah.  

Let us expand on his enlightening idea.  Our holy sources 
teach us that every Jew in the world possesses an internal 
focus, a divine spark, the source of the neshamah which 
HKB”H planted within him.  It always remains untainted and 
pure — unaffected by the blemishes caused by a person’s 
sins and transgressions.  This holds true regardless of who 
the person is and what his circumstances are — even, chas 
v’shalom, if he commits many transgressions.  

In the sefer Butzina D'Nehora, authored by the great Rabbi 
Baruch of Medzhybizh, zy”a, he applies this idea to interpret 
the passuk (Tehillim 37, 10):  ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו" 

 just a little longer and there will be no wicked — ואיננו"
one; you will look carefully at his place and he will not 
be there.  In other words, even a Jew who has sinned to the 
point that he is regarded as a “rasha,” nevertheless:  "ועוד מעט" 
— there remains within him a small focal point within the 
innermost aspects of his heart; "ואין רשע" — where he is not 
considered a “rasha,” because the blemish does not reach that 
point.  Apropos this focal point, David HaMelech beseeches 
Hashem:  "והתבוננת על מקומו" — please examine this inner focus 
in the heart; "ואיננו" — and You will see that in that particular 
spot, he is not a “rasha,” and all of the sins he committed were 
only external and not from the depths of his heart.  

The Yismach Yisrael (Chanukah 13) explains that this is the 
message conveyed by Chazal with the statement (Sanhedrin 
44a): "אף על פי שחטא ישראל הוא"—although he has transgressed, 
he still has within him an internal, Jewish focus, for which he is 
still called a Jew.  It is for this very reason that we occasionally 
witness even total “reshaim” performing righteous acts and 
teshuvah.  This surprising phenomenon is attributable to the 
inner focus that has not yet been tarnished; it arouses them 
to perform teshuvah.  In the words of Chazal: מלאים  "רשעים 

  .the wicked are full of remorse—חרטה"

The Yismach Yisrael (Noach) elaborates further on the 
notion that this internal, Jewish nucleus arouses a person 
to perform teshuvah.  He applies this concept to interpret 
the passuk (Yeshayah 6, 10): "לו ורפא  ושב  יבין   and—"ולבבו 
its heart will understand, so that it will repent and be 
healed.  Teshuvah begins when the sinner searches deep 
within himself and connects with the inner focus in his heart 
where the divine spark is concealed.  That fiery spark is never 
extinguished.  It enables a Jew to ignite an intense fire in his 
heart that will extend kedushah and taharah to all of his 248 
bodily limbs and 365 sinews.  This is the implication of the 
passuk: "ולבבו יבין"—if he truly comprehends the significance 
of the inner focus in his heart; as a result: "ושב ורפא לו"—he will 
be inspired to perform teshuvah and will be healed. 

Yitzchak Believed that Eisav  
Had Not Yet Damaged the Inner Focal Point

With this understanding, we can begin to comprehend 
why Yitzchak Avinu intended to bestow the Berachos upon 
Eisav HaRasha rather than upon Yaakov, the tzaddik.  In his 
defense, he believed innocently that Yaakov did not require 
Berachos issued by man.  After all, Yaakov was a pure, decent 
man, who spent his days and nights in the tents of Torah, 
devoted to the study of Hashem’s Torah.  He was completely 
holy inside and out.  As such, he had already earned the 
Berachos from above, in the merit of his Torah-study.  In the 
words of the passuk (Mishlei 3, 16): אורך ימים בימינה בשמאלה" 

 length of days is in her right hand; in her left—עושר וכבוד"
hand are wealth and honor.”  

Therefore, he intended to bestow the Berachos upon Eisav, 
even if he was a rasha.  For, he was of the opinion that he was 
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like all of the other reshaim of Yisrael.  Within the inner aspects 
of their hearts, the internal Jewish focus yearning to serve 
Hashem still burns; however, due to the responsibilities and 
distractions of Olam HaZeh, it is difficult for them to exercise its 
true potential.  Yet, if they were to receive the Berachos of Olam 
HaZeh, their internal foci would shine through, and they would 
perform teshuvah, in keeping with the words of the passuk: 
“Just a little longer and there will be no wicked one.”  

He was mistaken, however, Eisav was a total rasha; his 
internal focus had been corrupted and displaced.  Therefore, 
HKB”H arranged for Yaakov, dressed in Eisav’s garments, 
to receive the Berachos.  As explained, this symbolized 
that Yaakov and his descendants would be deserving of the 
Berachos even if their behavior, chas v’shalom, caused them 
to resemble Eisav externally.  For, in the innermost aspects 
of their beings, they would still resemble Yaakov and be 
deserving of the Berachos—like Yaakov who received the 
Berachos dressed in Eisav’s garments.  

“He smelled the fragrance of his clothes” 
—the Scent of Those Who Betrayed Him

In light of what we have learned, let us reexamine the 
Midrash cited above: "וירח את ריח בגדיו ויברכו", (he smelled the 
scent of) those who had betrayed him, such as Yosef of 
Shita and Yakum the man from Tzrurot.  These two were 
extremely wicked; yet, they performed teshuvah towards the 
ends of their lives.  Let us elaborate.  The passuk says: “He 
smelled the fragrance of his garments and blessed him”—
this implies that due to his kedushah, Yitzchak perceived 
from Eisav’s garments that Yaakov was wearing, that it was 
Hashem’s will that Yaakov receive the Berachos while clothed 
in Eisav’s garments.  So, even if Yaakov’s descendants would 
be reshaim—as symbolized by "עשו  ,"בוגדיו" alluding to ,"בגדי 
traitors and heretics—nevertheless, they would be deserving 
of berachah, on account of their internal focal point that 
remained unblemished.  

As proof, the Midrash mentions Yosef of Shita and Yakum 
the man from Tzrurot.  They were out-and-out reshaim, 
who performed sincere teshuvah at the ends of their lives.  
This was only possible because in the inner aspects of their 
hearts, the internal focus remained unblemished.  By drawing 

upon that internal focal point, they were able to motivate 
themselves to perform teshuvah, as it says: “And his heart 
will understand, so that he will repent and be healed.”  
Therefore, “He smelled the fragrance of his garments”—
after he realized that even consummate reshaim possess an 
unblemished, internal focus; “he blessed him”—precisely as 
he intended originally to bless Eisav, whom he thought was 
this sort of rasha.  

Yitzchak Argues in Defense of His Children

Applying what we have learned, we will now focus on a 
fascinating passage in the Gemara concerning the future 
geulah (Shabbas 89b):

"לעתיד לבוא יאמר לו הקב"ה לאברהם בניך חטאו לי, אמר לפניו רבונו של 

עולם ימחו על קדושת שמך, אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים 

אפשר דבעי רחמי עלייהו אמר ליה בניך חטאו, אמר לפניו רבונו של עולם ימחו 

על קדושת שמך. אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה.

אמר לו ליצחק בניך חטאו לי, אמר לפניו רבונו של עולם בני ולא בניך, בשעה 

שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי, עכשיו בני ולא בניך. ועוד 

כמה חטאו, כמה שנותיו של אדם שבעים שנה, דל עשרין דלא ענשת עלייהו, פשו 

להו חמשין דל כ"ה דלילותא, פשו להו כ"ה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל 

ודבית הכסא, פשו להו תרתי סרי ופלגאאם אתה סובל את כולם מוטב, ואם לאו 

פלגא עלי ופלגא עליך".

Le’asid la’vo, HKB”H will say to Avraham, “Your 
children have sinned against Me.”  He will respond to 
Him, “Master of the Universe, let them be wiped out for 
the sake of the kedushah of Your name.”  Hashem will say 
to Himself, “I will speak to Yaakov, since he experienced 
pain in raising his children.  Perhaps he will ask Me to 
have mercy upon them.”  So, He will say to Yaakov, “Your 
children have sinned.”  He will respond to Him, “Master 
of the Universe, let them be wiped out for the sake of 
the kedushah of Your name.”  Hashem will say, “There is 
neither reason among the elders nor counsel among the 
youth (neither the elder, Avraham, nor the younger, Yaakov, 
proposed a plan to save Yisrael).”

So, Hashem will say to Yitzchak, “Your children have 
sinned against Me.”  He will respond to Him, “Master of 
the Universe, are they my children and not Your children?!  
When they proclaimed ‘na’aseh’ before ‘nishma,’ You 
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called them: ‘My son, My firstborn.’  Now, they are my 
children and not Your children?!  Furthermore, how much 
have they sinned?  How many are a man’s years?  Seventy 
years.  Deduct twenty, since You do not punish for them.  
This leaves fifty.  Deduct twenty-five, which are nights.  
This leaves twenty-five.  Deduct twelve and a half for 
praying, eating and going to the washroom.  Twelve and a 
half remain.  If You will tolerate them all, fine; and if not, 
then half should be on me and half on You.” 

The commentaries are perplexed by an obvious question.  It 
seems implausible that neither Avraham Avinu, whose midah 
is “chesed,” nor Yaakov Avinu, whose midah is “rachamim,” 
argued in defense of Yisrael.  Yet, Yitzchak Avinu, whose 
midah is judgment and severity, was the only one to argue 
on behalf of Yisrael.  Let us propose an explanation based on 
our current discussion.  In reality, there is no justification for 
Yisrael’s actions; they sinned and betrayed HKB”H.  Hence, 
Avraham and Yaakov, despite their lenient and compassionate 
midos, had no choice but to declare: “Let them be wiped out 
for the sake of the kedushah of Your name.”  

Still searching for someone to come to Yisrael’s defense, 
HKB”H finally turns to Yitzchak Avinu and says to him: “Your 

children ("בניך") have sinned.”  With the term »בניך«, HKB”H 
is alluding to the fact that Yitzchak himself called Yaakov "בני" 
(my son/child) eight times in order to save his children from 
the seven chambers of Gehinnom and to entitle them to Olam 
HaBa.  HKB”H continues: “They have sinned against Me.”  
Therefore, it is incumbent upon you to try to save them from 
the judgment and punishment of Gehinnom and to entitle 
them to the life of Olam HaBa.  

Surprisingly, Yitzchak, whose midah is “din”—judgment—
will offer a compelling argument in defense of Yisrael: 
“Master of the Universe, are they my children and not 
Your children?!”  In other words, I actually intended to bless 
Eisav and address him eight times as “my son”; however, 
You, HKB”H, arranged for Yaakov to enter in his place; so 
that I would address him as “my son” eight times rather than 
Eisav.  Thus, You played a major role in my calling Yaakov 
and his offspring “my son/child.”  That being the case, they 
are not only “my children,” but they are “Your children,” as 
well!  Therefore, let us both accept responsibility for their 
iniquities and their shortcomings: “Half is on me and half 
is on You!” 

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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By Rabbi Shmuel Gluck

he Posuk describes Yitzchok’s wealth as Avudo Rabo, a large 
business.  But, the word is spelled without the “Vav”.  The Medrash 
(64:7) explains that the Torah is conveying a message that, V’ovdo 
rabo,  Yitzchok  had to work hard.  It continues, Im Ein Odom Ose 

Atzmo K’mo Eved L’avdo, Eino Kone Oso, if a person doesn’t make himself 
a slave to his servants he will not own (harness) them.
 
Many businessmen complain that their employees are lazy and are not 
committed to their jobs. Possibly it’s because the employers haven’t made 
themselves their employees' employees.  When I consider my friends, I find 
that those employers who work hard themselves, and schlep along with 
their employees, are respected by their employees and get them to work 
hard.

This message is important to me and I often pass it along to parents 
asking advice.  Some parents expect their children to work hard and, when 
necessary for their emotional health, play hard simply because the parents 
advised them to. Successful parents and Mechanchim join, and even begin, 
the hard work on their own and find their children/students join them 
without too much prodding.
 
Success in Chinuch is difficult.  You may have to play a lot of ball.  You may 
have to read the entire Mesechta or book with them.  Don’t resent or shy 
away from what you will have to undertake to realize your dreams for your 
children and students.  Just as your employees won’t listen to what you say, 
your children will only listen to what you do.

T

To subscribe to the Weekly Email, 
please email info@areivim.com and

enter "Subscribe" into the subject line.

L
A

Y
O

U
T

 B
Y

 R
A

M
A

P
O

S
T

.C
O

M
 

 
P

A
R

S
H

A
S

 T
O

L
D

O
S

 5
7

8
0

Please go to www.TorahAnytime.com
to listen to Rabbi Shmuel Gluck, and other 

popular speakers, on TorahAnytime.

elow is an e-mail I recently sent a friend who is trying to help a family 
whose child is becoming a concern.  It maps out the steps necessary 
to achieve maximum success.  This is important for those who are 
trying to help others because many well-meaning people are satisfied 

simply by trying to do their best.  While it is certainly necessary to try hard 
when helping others, it is just as important to have a methodical approach.  
(Some strategies don’t work, others do work, and only a few work well.)  
Although this was written to a mentor, parents can apply this same process 
when helping their own children.
 
Here is the e-mail:
 
"Since I don’t know the family in question I can only offer 
you the way I approach individuals and their families 
when I first meet them.  I guess you can call it my "intake 
process".
 
Before I discuss the necessary steps, I want you to 
appreciate that information is key.  Although it is 
expected that you will find out more information later on in the process, it 
is imperative that you collect, as early on as possible, as much information 
as you can.  Drawing erroneous conclusions or planning out the next step 
without any conclusions often exacerbates the problem that you are hoping 
to solve.  It will certainly cause you to lose time.
 
Losing time is more serious than many people assume.  Every six months 
lost during the early stages of a child’s “travels” decreases their overall ability 
to succeed as an adult, spouse, and parent.  I say this with the intention to 

create an urgency yet with the hope that it does not bring with it panic.  Even 
unhealthy people can live healthy lives but it requires avoiding or minimizing, 
as much as possible, unhealthy stretches of time, episodes of extreme 
behavior, and periods of extreme emotions such as depression, anger, and 
confusion.
 
Despite my urging you to collect as much information as possible, you should 
expect that some information will be out of your grasp.  For example, the 

intangible information, the part that is inside the child's 
head, will only trickle in over the coming weeks and 
months.
 
So, here is the information I suggest you gather before 
mapping out a plan:
 
1) Confirm that you have as complete a background as 
you possibly can. Here are some things to consider:
a. Are there other symptoms that parents forgot to tell 
you about because they did not think, or did not want to 

believe, that they were important?
b. Are there family members, even uncles and grandparents, who were either 
diagnosed or “everyone knows” must have had specific illnesses?
c. Challenge (respectfully, not with an agenda) assumptions such as, 
“Otherwise, he is a Frum boy”.  He may be Frum in behavior but with a lot 
of questions, or resentments, that he has not acted upon.  People are afraid 
to connect the dots but those dots can be very important.
d. Find out if he has ever seen a psychiatrist or psychologist.
e. Find out if other people have been advising him to seek professional help.  
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That is a sign that others are seeing patterns where parents only want to see 
isolated incidents.
 
There is also a category of information which is not directly related but 
can be helpful.  Find out about anything unusual taking place outside of 
the child’s immediate surroundings.  Are there Sholom Bayis issues?  Are 
there any siblings that are drawing significant attention?  Are there financial 
stresses?  Are there any stressful situations in the house?  In addition to being 
a possible factor, these questions give the mentor an idea of what financial 
and human resources will and will not be available to help the child.
 
If the above list (from a-e) presents red flags, then the first step is to pursue 
clarity in those areas.  Your mission changes from researching to implementing.  
Instead of finding out what is wrong, you should be pressuring, softly and 
sensitively of course, to correct the observed challenge.  That may require 
having the child see a professional.  It may also be to look aside from the child 
and focus on asking the parents to see a marriage counselor.
 
Keep in mind that others may have already asked them to take the professional 
route and they may have approached you as a diversion, someone to allow 
them to lead the process despite their biases.  Don’t fall prey to parental 
pressure to downplay the possibility of mental illness or marriage issues.  
Eventually, they will have to confront reality.  Your responsibility is to 
accelerate the process.
 
Often parents are afraid to test, for example, O.C.D. or A.D.H.D. because 
they are afraid of the results.  Convey to them that testing will help them 
in one of two ways. They may find no diagnosis and then they can breathe a 
sigh of relief and get all the alarmists out of the way.  In the event that they 
confirm a diagnosis, they can confront it before it infiltrates their child’s body, 
behavior, and future.

 2) Assuming, after all the questioning, that the child really seems to be a 
normal child with an individual challenge, you move on to the next step.  Here 
is what I suggest once we can assume that the issue is compartmentalized to 
one or two areas.
 
Start eliminating possibilities.  Normally, we begin with the simplest ones.  
That is because we want to get the distractions out of the way.  Here are 
some examples:
 
A) A first-grade boy may be stealing in the classroom.  Before taking him to 
a psychologist, find out if he is only stealing nosh and upgrade the quality of 
the nosh that he takes to school.  If he stops stealing, we have identified the 
cause.  Only if he continues to steal other things do we have to consider 
more serious explanations.
 
B) A boy who is always itchy should be considered for sensory issues and, 
only afterwards, consider whether stress is the underlying cause.
 
c) Children lacking social skills may lack self-esteem or may be on the 
spectrum.  First, try to build his/her self-esteem before considering a lifetime 
diagnosis.
 
3) After trying 2 or 3 possibilities, you have to pause and review what you 
know.  Then you can eliminate some options, consider other possibilities, or 
implement solutions, depending on what you found.
 
4) The subsequent steps depend on the reactions to the previous ones.  Call 
me, or have the parents call me if you want to discuss anything I wrote.
 
I hope this was helpful."
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esperate times call for desperate measures. The yeshivah in 
Kamenetz was in serious financial straits; the boys had little to eat 
and the meager chaluka (dispensation) that was handed out each 
month barely covered their expenses. The Rosh Yeshivah, R’ Boruch 

Ber Lebowitz ZT”L, decided that he had no choice but to go fundraising on 
the shores of America, to rescue his yeshivah. Together with his son-in-law, R’ 
Reuven Grozovsky ZT”L, they arrived in 1929 and resided for close to one 
full year, at the home of R’ Yaakov Yosef Herman ZT”L, the well-known Baal 
Chessed in New York.
     One night, a few weeks after R’ Boruch Ber arived, Mrs. Herman had a 
dream in which she saw Avraham Avinu and Sarah Imeinu crying and bitterly 
lamenting a terrible misfortune that was about to happen. She saw herself 
standing alongside them, praying and doing the same thing. In the dream, she 
tore her garment in grief and said that she would not leave the room until 
her prayer was answered. The matriarch Sarah assured her that her prayer 
would be answered. When Mrs. Herman awoke in the morning, she told her 
dream to her husband. He was uncharacteristically silent.
    At the time, the Hermans had a son who was learning in Yeshivas Knesses 
Yisroel in the holy city of Chevron. He had come of marriageable age and 
people were urging the Hermans to bring him home and marry him off. They 
were conflicted on the matter. R’ Yaakov Yosef felt that it was indeed time 
for him to come home. “Since Nochum Dovid is now twenty years old, he 
needs to come home from yeshivah and find a shidduch.” Surprisingly, Mrs. 
Herman was against the idea. Although she hadn’t seen her son in four years, 
she wanted him to remain in Chevron and continue learning. 
     They decided to bring the matter before R’ Boruch Ber and do whatever 
he said. R’ Boruch Ber listened carefully to their query and was impressed 
with Mrs. Hermans’ contention that her son should remain in Yeshivah. 
    However, after deep thought and contemplation, R’ Boruch Ber agreed 
with his host, R’ Yaakov Yosef and insisted, “Yes, he must come home!” That 
very day the Hermans sent their son a letter telling him to return to New 
York. He did as he was told and was soon engaged. After he married, he 

wished to return to Chevron but his wife opposed the idea.
     A few months later, on Shabbos morning, the 18th of Menachem Av, a 
wild mob of murderous and bloodthirsty Arabs massacred Jews in the city of 
our patriarchs. With murderous intent, they surrounded the Jewish homes, 
burst in, stabbed and butchered the Jews without a drop of pity. They killed 
young and old, men, women and children with great cruelty. It was known as 
the Chevron Massacre. Over seventy Jews were slaughtered, among them 
twenty-five yeshivah bochurim who were studying in Knesses Yisroel. Many 
others were seriously wounded. 
    When the news of the massacre reached New York, people were shocked 
and dismayed. R’ Yaakov Yosef was quick to remind his wife of her dream and 
of their disagreement about bringing their son home. He explained that he 
had wanted him to come home because in her dream she had seen Avraham 
and Sarah, who excelled in the trait of chessed. 
     “I couldn’t stop thinking that since we, too, make considerable efforts to 
do chessed, maybe Avraham and Sarah appeared to you in your dream to 
warn us that something was going to happen in Chevron.”
     Incidentally, R’ Boruch Ber’s own son, Yaakov Moshe, was also was learning 
in Chevron at the time, and miraculously escaped death by hiding in one 
of the apartments near the yeshivah. Rioting, ax-wielding Arabs entered the 
apartment building and murdered a number of Jews on the floor above him. 
They then descended to the apartment where Yaakov Moshe was hiding and 
began hacking at the door with their axes. They were just a few hacks away 
from splintering the door entirely, when a group of British soldiers appeared 
out of nowhere and fired warning shots. The cowardly Arabs turned and 
quickly ran away. That morning, when a cable was sent to New York apprising 
people of the ongoing developments in Chevron, R’ Boruch Ber was told 
what was happening and he opened the Aron Kodesh in shul and prayed 
fervently. Witnesses later figured out that the time that R’ Boruch Ber 
was praying, was the same time that the British soldiers appeared and the 
massacre was halted.
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Parshas Toldos and Tehillim 36 - Connecting to Chanukah 

David Gurwitz 

   
This Motzoei Shabbos is Rosh Chodesh Kislev, which means that Chanukah is coming.  

One of the practices that the Greeks tried to stop was the observance of the New Moon.  

The word chodesh is related to the word chiddush, which means new. Rosh Chodesh, literally the 
beginning of newness, represents the ability to regenerate. The letters of Rosh Chodesh can be 
arranged, per the Bnei Yissoschor, to form the words shoresh echad, the root of unity. 

The Jew is often compared to the moon. We may seem to wane and rise, but we never disappear. 

The moon, of course, just like the sun, also never disappears. It only goes through its phases as an 
ever-changing reflection of the light of the sun, blocked by the earthliness that so strongly affects us. 

It is interesting that one of the Hebrew words for sun, chamah, is made up of a Ches (the 8th letter of 
the Alef-Bais), a Mem (the 13th letter) and Hey (the 5th letter). 8 plus 13 plus 5 equals 26, which is the 
value of the Name of Hashem. The positional gematria of chamah is the same as that of Hashem. 

This teaches us that the sun, the apparent physical source of all physical light, reflects Hashem. 

We might appreciate the sun more these days, as we adjust to the earlier and longer dark nights 
resulting from Daylight Savings. We might even be able to feel the increased light - spiritually - 
emanating backwards from Chanukah, twenty-five days from the beginning of Kislev.  

Chazal tell us that the word “Chanukah” can be broken into chanu (they rested), and Chof (20) Hey (5), 
on the 25th.  

The Chashmonaim rested from the three-year civil war with the Greeks on the 25th of this month and lit 
the Menorah with oil that was only expected to last one day. Klal Yisroel has re-experienced the miracle 
every year since.  

When the letters of Chanukah are spelled out, they teach us something fascinating about what - or who 
- is inside Chanukah: Ches (Ches - 8, Sof - 400) Nun (Nun – 50, Nun - 50), Vov (Vov – 6, Vov - 6), Kof 
(Kof – 20, Pey - 80), and Hey (Hey – 5, Hey - 5). The total spelled-out value is 630.  

When the outside letters - Chanukah, 89 - are subtracted from the milui, or spelled-out value of the 
letters (630), the result is 541, the value of Yisroel. We really are the inner core of Chanukah. 

The twenty-fifth word in the Torah is ohr, light, and alludes to Chanukah. 

This word ohr is the first of the thirty-six times that the word ohr appears in the Torah, which Chazal say 
also correspond to the thirty-six hours of light during the first days of creation.  

The Aramaic word for Torah is Oraisa, meaning from and/or generating light. Chazal say that the original 
light was hidden for the tzaddikim. Thus, there are thirty-six tzaddikim in every generation. 
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We light thirty-six neiros during the eight nights - one plus two...up to eight, also corresponding to the 
thirty-six mentions of ohr in the Torah. The word ner spelled out (Nun – 50, Nun - 50, and Reish – 200, 
Yud – 10, Shin - 300) adds up, with the kollel, to 611, the value of Torah. We see here where the 
original light was hidden: in the Torah. When does that light begin to be revealed? It begins before 
Chanukah.  

It is interesting that the related Tehillim to Parshas Toldos is kappitel 36. 

In this kappitel, according to Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, verses 2-5 outline the philosophy that 
motivated the actions and attitudes of the reshaim of his day. The subsequent verses proclaim the 
eternal truth of Hashem’s Malchus that confront these evil motives and will finally destroy all evil.  

We see clear allusion to Eisav harasha and to Yaakov ish emes. 

We mentioned previously that it is quite fascinating that what distinguished Eisav from Yaakov regarding 
the idea of tzidkus can be seen in the difference in gematria between Eisav (376) and Yaakov (182), 
which is 194, which just happens to be the gematria of the word tzedek. 

We also said that, as we approach Chanukah, we read and experience the story of Yosef Hatzaddik, who 
is mystically connected in many ways to the Chanukah story. The month of Kislev has Jupiter - a Greek 
name - as its astrological planet. Not coincidentally, of course, in Hebrew, this planet is called Tzedek. 

Kappitel 36 also connects to Chanukah through verse 10, where it says, “Ki imcha mekor chayim 
be’orcha nireh ohr - For with you is the source of life, by your light we see light.”  

Rav Chaim Volozhiner, in Ruach Chaim, his pirush on Pirkei Avos, describes this to mean the shine of 
Torah study, which gives more light from the seeking of its light. As we said, Torah is called Oraisa in 
Aramaic, since it means from light.    

Posuk 9 contains the words we sing every Friday night in Kol Mekadeish Shevii: “Yirviyun mideshen 
baisecha venachal adanecha sashkeim - They satisfy themselves from the abundance of your house, and 
you make them drink from the river of your pleasures.”  

Rav Hirsch says that the reshaim have no idea of the bliss that ripens for the tzaddik, who satisfies 
himself from the house of Hashem. Light is available to man and is available everywhere and in each 
situation that life may bring. We will be able to see that light only if we seek enlightenment from 
Hashem and if he grants it to us: “Ohr zarua latzaddik” (Tehillim 97:11). 

Herein lies the key brotherly difference: We must, like Yaakov, endlessly seek further spiritual growth. 

Eisav, which means complete, did not seek self-improvement, since he felt that he was complete. Chazal 
tell us that the value of his name equals 376, which is also the value of shalom, complete. No need to 
change. I’m done with my growing. I only want to acquire.  

Eisav had a power to sell anyone, especially himself. He sold his birthright, because he had sold himself 
the idea, despite learning the opposite from his grandfather, Avrohom, and his father, Yitzchok, that 
eternity does not exist. He lived only for the moment, not to create eternal moments, like his 
grandfather, Avrohom, did.  

Eisav, in his unchanging mind, felt entitled. He felt justified, since he was the firstborn, albeit by 
minutes. He felt entitled to the blessings of his father, despite his inappropriate behavior and despite his 
choice of wives against his father's wishes, and despite a host of poor character traits. 

Entitlement is a difficult posture to overcome, and it is very prevalent in our culture. The founding 
fathers of the United States called their key document “The Bill of Rights.” They were half right. They 
should have called it “The Bill of Rights and Responsibilities.” 

The Torah, lehavdil, is a book of our founding fathers, and it is a book solely of responsibilities. That, in 
essence, encapsulates the mentality of Eisav and the mindset of Yaakov. 
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דאמדעהלודגהדרחקחצידרחיו
Then Yitzchak trembled in very great perplexity. (27:33)

Yitzchak Avinu possessed the middah, attribute, of 
gevurah, strength. He feared nothing, because his belief in Hashem 
was so resolute that he understood that one has nothing to fear if he 
is with Hashem. The Almighty either protects the individual or He 
does not; if He does not protect him, fear is futile. Yitzchak had 
extraordinary control of his emotions. This was evident throughout 
the Akeidah, Binding (of Yitzchak), when he prepared to become an 
olah, sacrifice, for Hashem. He never questioned his father, Avraham 
Avinu, not even when he looked up at him and saw him poised with 
the knife. No, he seemed not to fear anything, but Yitzchak did fear 
one thing. 

When Yitzchak was about to bless Eisav (thinking that he 
was a righteous son), Yaakov Avinu (at his mother’s behest) walked 
in first and received the blessings. His mother encouraged him to 
take what was rightfully his, (as a result of his purchase from Eisav) 
regardless of the immediate and far-reaching repercussions. Then 
Eisav entered the room, and Yitzchak saw Gehinnom, Purgatory, 
open beneath him. It was at that defining moment that Yitzchak 
understood that his attitude concerning Eisav had been a grave 
error. Eisav, his older son, was a sham, a chameleon who had 
surreptitiously been fooling him his entire life. He was not a tzaddik, 
righteous person, as Yitzchak had believed; rather, Eisav was a 
consummate rasha. As Horav Nissim Yagen, zl, explains, Yitzchak –
who feared nothing – was now confronted with fear. He trembled 
with fear, because he realised that he had erred. Everything that he 
had believed about Eisav had been a lie. That was sufficient reason 
to tremble.

We can learn from this incident. Many of us have made 
choices in our lives, choices which have determined our trajectories 
in life, choices which set the course for much that we have done for 
ourselves and for others. We have married spouses based upon our 
choices and raised our families commensurate with the choices that 
we made earlier in life. What if we were wrong? What a terrifying 
discovery that would be! How many opportunities in life did we 
miss? How many opportunities in life did we ruin? How much more 
could we have achieved? This becomes especially compelling when 
we consider how our decisions in life (which were often self-serving) 
affected others. Imagine, if Yitzchak Avinu, the gibor of the Avos, 
Patriarchs, trembled with fear when he realised that he had erred, 
what should we say?

Speaking about regrets, I came across a thought-provoking 
article addressing the regrets in life that people have. (Interestingly, 
choices in religious observance were not included in the topic.) At 
one time or another, everyone has regrets which revolve around the 
mistakes that he has made. We focus on the decisions we have 
made concerning acting upon something that we later discovered 
was a mistake. According to a Cornell University study, an old adage 
still rings true, expressing what is likely the biggest regret in most 
people’s lives: “It is not the things you do in life that you regret, it is 
the things that you do not do that bother you the most.”

We can identify three elements that comprise a person’s 
sense of self. First, one’s actual self consists of the qualities and 

attributes that we believe we possess. Second, our ideal self is 
comprised of the qualities we want to have. Last, our ought self, 
which is the person we feel that we should have become, is based 
upon our obligations in consort with our qualities.

What about regrets? The researchers at Cornell surveyed 
hundreds of participants in six different studies. When asked what 
was their single biggest regret in life, 76% replied: They did not fulfil
their ideal self. In other words, when we confront life as we would 
have liked to have lived it, what bothers us most is not what we 
should have been, but rather, what we could have been. What stings 
the most are the dreams and aspirations which we allowed to drift 
away and have never realised. The study concludes: “People are 
quicker to take steps to cope with failures to live up to their duties 
and responsibilities (which are ought related) than their failures to 
live up to their goals and aspirations (ideal related).”

When we evaluate our lives, we think about whether we 
are heading toward our ideal selves, becoming the people we want 
to be. At the end of the day, we have regrets that remain with us. 
We have to act on hopes and dreams and to realise that putting off 
our aspirations is a recipe for later regret. In the short term, we 
might regret our actions, more than our inactions. In the long term, 
however, when, at the sunset of our lives, we look back at what we 
might have been, what we could have achieved, our inaction causes 
us greater regret.

What does this have to do with erlicher, observant,Yidden?  
A nurse in Australia who has been counselling hospice patients for 
more than a decade began recording the regrets expressed by 
people on their death bed. She concluded that the most common 
regret of all was: “I wish I would have had the courage to live a life 
true to myself, not the life that others expected of me.”

Allow me to extrapolate and weave this theory into our 
way of life. In order for one to live a lifetime true to himself, he must 
have a target, a goal, a mission, a purpose. Living without purpose is 
living a life of abandon. When we have no target, we have no goal. 
Under such circumstances, we are clueless concerning how we 
should live. One must know what is expected of him, the clear 
purpose in life that is driving him forward. When one is unsure of 
what he wants (his purpose in life), then he listens/follows what 
others approve of or whichever way the crowd is going. If he is in an 
unobservant environment, he capitulates to popular opinion. The 
grey areas in life are dominant when we are undecided, when we 
have no prescribed goals.

How many of us get up day after day and follow the crowd? 
How many live life without purpose, without goals, just to satisfy 
what is expected of us in the milieu in which we happen to find 
ourselves? As frum Jews, we have a life of purpose, with goals and a 
mission. Yet, we feel that we must impress the world around us, 
those who do not adhere to our values, morals and spiritual goals.

Nothing is as important as knowing what our target, our 
purpose, is. This is what learning Torah is all about. It defines our 
mission, our purpose and objective in life. Clarity of purpose is 
everything. It overrides desires, the accolades or derision that we 
will hear from those whom we have the courage to ignore. At the 
end of the day, the choice is quite clear: If we set our life’s course 
now in accordance with the lodestar provided by the Torah, we will 
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live a life true to ourselves and true to Hashem. Otherwise, we will 
have lived a life that later on will catalyse nothing but regret.

ךביוולוקושעאשיו
And Eisav lifted up his voice and wept. (27:38)

The Sefarim HaKedoshim teach that the few drops of tears 
which Eisav emitted have been the source of much trouble for our 
people throughout the millennia. In Eisav’s mind, Yaakov Avinu was 
the villain who stole his rightful blessings. He was so overwrought 
with pain at this perceived loss that he expressed emotion. Eisav was 
not an emotional person. He was a hardened criminal, but even 
criminals have feelings. These tears have stood against us as a 
prosecuting agent, condemning us and seeking reparation. While no 
one questions the veracity of the above statement, it still begs 
elucidation. We have a halachic mechanism in which the minority 
(either through rove, majority; or miyut, minority); or bateil 
b’shishim, nullification when one entity is sixty times more than its 
counterpart) is nullified by the majority. This is called bitul, 
nullification. Surely, our People have cried torrents of tears 
throughout the years. We have suffered countless travail. We have 
before us two sets of tears: Eisav’s tears; and the tears of Yaakov’s 
descendants. Obviously, our tears should overwhelm and obliterate 
his tears. 

Horav Shmelke, zl, m’Nikolsburg, resolves this based upon 
the halachic axiom, min b’mino eino bateil, two like-tasting 
ingredients do not nullify one another. Thus, Eisav wept over his loss 
of olam hazeh, this world, with its materialistic and physical 
pleasures. We, too, weep over the pain generated as a result of the 
bitter exile in which we find ourselves. The physical and emotional 
trauma caused by our persecutors has wreaked havoc on our lives. 
This is why we cry. If we focus our tears on the exile of the 
Shechinah, Divine Presence, on the Bais HaMikdash that is no longer 
extant, then our tears would be b’sheino mino, different than those 
of Eisav. Under such circumstances, our tears would nullify Eisav’s 
tears.

The dvar Torah teaches us an important lesson: We cry for 
the wrong things. We cry for our personal pain. We ignore Hashem’s 
pain. Furthermore, there is a spiritual component to everything that 
we do, and, likewise, for everything that we ask. We ask for a 
livelihood, for what purpose? So that we may live in luxury, go on 
vacations, keep up with the neighbours, or because we want to have 
more time to learn, support those in need, give our children more 
opportunity for spiritual growth? We could go through the gamut of 
requests and demonstrate that our Heavenly requests lack the 
spiritual contingency that makes them worthy of overcoming Eisav’s 
tears. The message is clear: For sincere prayer to have prime 
efficacy, it is vital to have a spiritual focus and objective.

The following two stories are not new. One is well-known. 
In the past, however, the lesson gleaned from these stories was the 
significance of sincerity in prayer. I suggest the lesson is spirituality. 
In both circumstances, the individual who prayed focused on 
spiritual ascendancy as the goal in prayer. It was never about 
himself; it was always about Hashem. Perhaps this is the meaning of 
sincerity.

One day, a kollel fellow visited Horav Chaim Kanievsky, 
Shlita. He brought along his seven year old son who obviously was 
going through a difficult period in his life. The child had not long 
before been diagnosed with the dreaded disease and was presently 
in the midst of taking treatments. “Rebbe,” the father began, “I 
would like to share with the Rav what has just taken place 
concerning our son. My son was diagnosed with the dreaded disease 
and, as part of his treatment regimen, he was to take a few rounds 
of heavy chemotherapy. The side effects of the treatment are pain 
and nausea and eventually losing all of one’s body hair.

“My wife and I were heartbroken concerning the pain and 
suffering our son would experience. Our son, however, announced 
that if this is Hashem’s decree, he is prepared to accept the decree 
of Divine Strict Justice with great love. He is a Yid, and, like the 
countless Yidden before him, he is prepared to endure whatever 
Hashem sends his way. When he heard about the hair loss, however, 
he “lost it” and began to cry incessantly. Between the heaving and 
sobbing, he cried out, ‘I don’t care about my hair loss, but how can I 
be without my payos? It does not bother me that I will look weird, 
and that children (like myself) will stare, question and even laugh, 
but if this is what Hashem asks of me, what can I say? But my 
precious payos are my physical Jewish uniform. This is how a Jewish 
boy looks. How can I live without my payos?’”

The father continued describing how his son cried and 
prayed (like a veteran), pleading with Hashem to “leave” his payos. 
He related that his son had cried, “Hashem, I accept everything with 
love. My parents explained to me that every decree that comes from 
You is filled with the greatest love. I believe this, but please let me 
keep my payos!’ I watched my son pray; I heard him plead with the 
Almighty. I, too, prayed that my son’s pleas should not be in vain. 
Rebbe! Look at my yingele. Hashem listened! Every hair on his body 
fell out except for his payos. They are as full and long as they were 
before he began his treatments!”

Rav Chaim called his family to join him in paying tribute to 
a child who had prayed with sincerity. This has always been 
considered the lesson of history.  When a person prays sincerely 
from his heart, his prayers penetrate the Heavens and rise up 
directly to Hashem’s Throne. Certainly, this is true. Nothing can 
compete with – or achieve more than – sincere prayer. I think the 
lesson of this story, however, is something else. It demonstrates the 
effect of tears that are emitted for Hashem. This child cried because 
he wanted to keep his payos which represented an integral part of 
his Jewish appearance. This is how Jewish children in Bnei Brak 
looked. He wanted to maintain that appearance. So, he cried.

Horav Meir, zl, m’Premishlan was an illustrious Chassidic
leader whom Jews from all over turned to for advice and blessing. 
One week, as he travelled with his small entourage, he realised that 
it was getting late, so that reaching home before Shabbos was not 
realistic. As a result, he made plans to stop in a nearby village where 
a certain Reb Shimon was a community leader. He would surely see 
to the arrangements necessary for providing hospitality for him and 
his students. Reb Shimon, the premier baal tzedakah, charitable 
benefactor, of the community was only too happy to serve the holy 
Rebbe. 

The excitement in the community was palpable. It was not 
every day that the community was honoured to have such a 
distinguished guest. The shul was filled with all of the members of
the community. Chasid or not, when such an illustrious Torah giant 
visits, it is a memorable occasion. After davening concluded and the 
Rebbe wished Gut Shabbos to the congregants, he left for Reb
Shimon’s home, where, surprisingly, it was the meal that left a 
lasting impression on him. Rav Meir recited Kiddush and then 
Hamotzi. He took one bite of the challah and declared that he had 
not eaten such challah before. Indeed, the challah had the flavour of 
Gan Eden. Apparently, this was not the first time that the Rav had 
tasted Gan Eden in the challah, but this was an ordinary home in an 
ordinary small village. Something out of the ordinary was occurring 
here. Rav Meir asked his host who had made the challah. Reb
Shimon proudly replied that his wife baked the challah every week. 
“Could you find out what special ingredient she added which might 
have given the challah such an outstanding taste?” the Rebbe asked. 

Reb Shimon asked his wife what she had done differently 
that week. She replied that she had not baked the challah that week. 
Apparently, an orphaned girl had knocked on the door and asked if 
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she could help around the house in order to earn some money to 
live. Reb Shimon’s wife did not really need any work done around 
the house. She wanted very much to help this young girl, however, 
so she invited her to bake challah, for which she would reimburse 
her.

The young girl, who was all of eleven years old, was 
summoned and asked for her challah recipe. She replied that she did 
nothing different from the way she had learned to make challah
from her mother. She mixed the ingredients, kneaded the dough, 
rolled it out, braided it and then baked it in the oven. All of this was 
standard fare; she had added no ingredients.

The girl continued with her description of how her mother, 
of blessed memory, would prepare the dough. She would take the 
rolling pin, and during the repetitive motion of rolling out the dough, 
her mother would sing the tunes of Hallel, as is customary. As the 
girl described this process, she sort of slowed her speech, and, for a 
pensive moment, seemed distant from the Rebbe, as she conjured 
up memories of her recently departed mother. It was then that the 
girl added, “While I sang the songs of Hallel, I thought of my mother, 
and I could not help but cry as I braided the challah.”

The Rebbe thanked the girl for her recollection and for the 
delicious challah. He then turned to those gathered around him and 
said, “I now know why that challah had the special taste of Gan 
Eden. Life is far from simple, and, to us as Jews living in galus, exile, 
the painful moments more often outnumber and outweigh the 
moments of joy that we experience. When a young, innocent girl, 
however, can transform her tears into the songs of Hallel, when her 
tears can be an accompaniment to the joy that emanates from the 
Hallel prayer, then we have experienced the taste, the unique 
flavour, of Gan Eden!”

This story teaches us that it is possible to elevate personal 
tears to Heavenly status when one is focused on singing Hashem’s 
praises amidst personal adversity.

ךראוצלעמולועתקרפודירתרשאכהיהו
Yet it shall be that when you are aggrieved, you may cast off his yoke 

from your neck. (27:40)
The Chozeh, zl, m’Lublin observes (in a homiletic 

interpretation of this pasuk) that in some instances, one must close 
his Gemorah and engage in commerce or whatever endeavour is 
necessary in order for him to earn a livelihood. No one said it was 
going to be easy, but he should not be happy that he must do this. 
He would much rather continue learning, but he has to put bread on
the table. If, however, his attitude is one of, “Great! I got out of 
learning. I can finally leave the bais hamedrash,” if it is one of 
v’hayah (the word v’hayah denotes joy), kaasher tarid; if one is 
happy about this change in his lifetime endeavour, then uparakta olo 
mei’al tzavarecha, it is tantamount to one who eschews his yoke/ 
the yoke of Heaven from upon himself. It shows that he has been 
looking forward to this moment for some time.

In a similar vein, the Tiferes Shlomo distinguishes between 
the divergent attitudes of Kayin and Hevel. The Torah (Bereishis 4:2) 
states, Vayehi Hevel roeh tzon, v’Kayin hayah oveid adamah; “And 
Hevel was a shepherd of sheep and Kayin worked the land.” 
Concerning Hevel, the Torah writes, va’yehi; he was compelled to do 
this; he really did not want this to be his medium of sustenance. 
Concerning Kayin, however, the Torah writes, v’hayah, he was 
happy; Kayin looked forward to the opportunity that would allow 
him to leave the bais hamedrash to work the soil. It all began with a 
deficient attitude. Life is comprised of necessary endeavours which, 
for various reasons, we are compelled to do. While it is important 
that whatever endeavour one chooses, he should be happy 
(otherwise he will do poorly and success will be elusive), but not so 
happy that he counts the minutes until he can leave the bais 
hamedrash. It is what it is, and he must do what he must do, but … 

Horav Baruch Sorotzkin, zl, would often reiterate that B’zeias apecha 
tochal lechem, “By the sweat of your brow shall you eat bread” 
(Bereishis 3:19). (Hashem’s punishment of Adam for eating of the 
Eitz Ha’Daas, Tree of Knowledge, was meant to be a curse – not a 
blessing.)

The Divrei Chaim, Horav Chaim Halberstam, zl, m’Sanz, met 
a man who seemed quite upset, and his anger was directed against a 
fellow with whom he had experienced a negative business deal. The 
diatribe that emerged from his mouth was unbecoming for a Jew 
against a brother. Rav Chaim repudiated him for speaking in such a 
negative manner. The man responded with (the classic), “It is a 
mitzvah to bury such a person.”

Rav Chaim calmly explained to him, “Klal Yisrael was given 
613 mitzvos. You have just come forth to add another mitzvah (that 
of burying this Jew) to the Torah which increases the total to 614, or 
tarid (taf, reish, yud, daled). Concerning such action, the Torah 
intimates (obviously this interpretation is homiletic). V’hayah 
kaasher tarid, “when you add to the original 613 mitzvos, you end 
up, uparekta olo meia tzavarecha, “casting off the yoke (of Hashem) 
from upon your shoulders.” When we attempt to make changes in 
our immutable Torah, we embolden Eisav and catalyse his reign over 
us. 

Va’ani Tefillah

וניקלא'דונלוקעמש
Shema koleinu Hashem Elokeinu. 
Hear our voices, Hashem, our G-d.

The Gaon, zl, m’Vilna states that the word kol, voice, 

usually refers to a request that is not justifiable. This may be noted 

when Sarah Imeinu wanted Yishmael removed from her home, 

contending that he was a negative influence on Yitzchak. Avraham 

disagreed. He felt that the Abrahamatic home, with its extraordinary 

holy environment, would counteract and refine anything that 

Yishmael had to offer. Hashem told Avraham, Shema b’kolah, “Listen 

to her voice.” Even if what she said did not make sense to Avraham 

and her request came across as illegitimate, he was to listen to her 

kol.

The Gaon says that our forefathers listened to Hashem’s 

kol, even when they did not understand the reasoning behind it. This 

is the concept of chukim, mitzvos whose reasoning defies human 

rationale. Yet, we listen. Perhaps now we might have a new 

understanding of Hakol kol Yaakov v’hayadayim yedei Eisav, “The 

voice is the voice of Yaakov; the hands are the hands of Eisav.” 

(Yitzchak said this when Yaakov was speaking like Yaakov, but his 

hands were covered with hair like Eisav when he stood before him.) 

This pasuk distinguishes between the divergent reactions of Yaakov 

and Eisav when they are confronted with adversity. Yaakov never 

gives up hope. He turns to Hashem in prayer supplication and begs, 

even if he is not deserving and the situation appears hopeless. Eisav 

is not fazed. He believes in himself and fights to the death. Yaakov 

pleads with Hashem; Eisav fights back. We are proud to be Jews.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  TToollddooss  

Your Sweet Voice 
“The voice is that of Yaakov, but the 
hands are those of Eisav” (Bereshis 
27:22). The Medrash Rabba (65:20) re-
lates the following event. Rebbe Abba 
Bar Kahana said that there never arose 
philosophers in the world like Bilaam Ben 
Beor and Avnemus Hagardi. All of the 
star worshippers came together 
to ask them, “How can we 
harm this nation (Israel)?” 
They replied, “Go around 
to their shuls and bottei 
medrashim (study halls). 
If you hear children’s 
voices learning Torah, 
then you cannot harm 
this nation. Their father 
(Yitzchak) promised them 
when he said, ‘The voice 
is that of Yaakov.’ When 
the voice of Yaakov is heard 
in shul, Eisav’s hands are not 
his. If not, ‘The hands are those 
of Eisav,’ and you can harm them.” 

“And Rivkah loved Yaakov” (Bereshis 
25:28). Why? The Medrash explains. The 
more that she heard Yaakov’s voice learn-
ing Torah, the more she loved him. 
 
Kinderlach . . . 
We want to hear your sweet voices learn-
ing Torah. Look at what learning Torah 
can accomplish! It can protect the Jewish 
people. It also makes us beloved. Just like 
Yaakov’s Torah learning increased 
Rivkah’s love for him, so too our learning 
increases Hashem’s love for us. This is a 
time when enemies are threatening the 
Jewish people. We need protection. Learn 
Torah! Yitzchak Avinu promises that this 
will protect us. It will also make us be-
loved. How can Hashem let any harm 
come to the people that He loves? May 
Hashem protect us all and bring Moshiach 
speedily in our days. 
 

Together in the End 
“Go away from us, for you have be-
come mightier that we!” (Bereshis 26:16). 
Thus Yitzchak Avinu became the first Jew 
to be exiled from a strange land. Rav 
Zalman Sorotzkin explains that this expul-
sion defied all logic. The Jews had not 
become too numerous – there was only 
one! They were not “milking” the econ-
omy of the country. Quite the opposite! 
The land of Gerar prospered during the 
time that Yitzchak Avinu lived there. He 

taught them better farming techniques. 
He gave maaser (one-tenth of his crops) 
as tsedaka to the poor people of the land, 
and they gained directly from his prosper-
ity. A tsaddik always benefits those 
around him. However, it did not help 
him. He was a Jew, and his status in golus 
(exile) in the eyes of the nations must be 
poor and downtrodden. When he begins 

to prosper, he hears the words, “Go 
away from us!” This became the 

pattern of the Jews in golus. 

Another episode in the 
parasha relates to the two 
Bottei Mikdashim and the 
subsequent golus. 
Yitzchak’s servants dug a 
well. The herdsmen of 
Gerar contested its’ 
ownership, and they 
called the well “Esek.” 

They proceeded to dig 
another well that was also 

contested, and they named it 
“Sitnah.” Finally, they dug a 

third, uncontested well and named it 
“Rechovot.” The Ramban explains that 
the wells represent the “wellsprings of 
living waters” – the three Bottei Mik-
dashim. The first one was called “Esek” 
because there many struggles between the 
kings of Israel and Yehuda over the con-
trol of the Beis HaMikdash until it was 
finally destroyed. The second was called 
“Sitnah” after the sinas chinam (baseless 
hatred) that was rampant in all Klal Yis-
rael. This caused its’ destruction, and pre-
vents its’ rebuilding to this very day. The 
third well is the third Beis HaMikdash, 
may it be rebuilt speedily in our days. 
There will be no contention over it, as 
there was none over the third well. Our 
part in the rebuilding it is to wipe out the 
sinas chinam that destroyed the second 
Beis HaMikdash and is preventing the 
third one from being rebuilt. 
 
Kinderlach . . . 
We anticipate the rebuilding of the Beis 
HaMikdash. We pray for it three times 
each day. We have suffered so long in this 
bitter golus. Just as our forefather Yitzchak 
was exiled, so too the nations have exiled 
us from practically every continent on 
earth. When will it end? We can do our 
part in rebuilding the Beis HaMikdash by 
overcoming sinas chinam. Give in to the 
other person. Give him the benefit of the 
doubt. Understand him. Sympathize with 
him. Have rachmonus (mercy) on him. 
Build the Beis HaMikdash speedily and in 
our days, amen. 

In Order To Pray 
“And Yitzchak entreated (prayed many 
times to) Hashem for his wife, because 
she was barren (had no children)” 
(Bereshis 25:21). This verse appears to be 
written in the wrong order. It should say 
that Yitzchak’s wife was barren, therefore 
he prayed to Hashem. Rabbeinu Bechaye 
has a deep insight on this verse. What is 
the cause and what is the effect? We 
might think that Hashem had His reasons 
for making Rivkah barren, and Yitzchak 
prayed to change that. Rabbeinu Bechaye 
explains quite the opposite. Hashem 
wanted Yitzchak’s prayers. Therefore, He 
made Rivkah barren. The prayers were 
the reason for her childlessness, and not 
the other way around. 

The verse uses the word vayater (prayed 
many times) to describe Yitzchak’s prayer. 
Rav Shimshon Pincus, in his sefer Shaarim 
Bi’Tefillah explains that prayer has many 
forms, and itur (repetition) is one of 
them. Hashem is different from mortal 
man. When you want something from a 
man, you make a request. If he refuses, 
you try again. Be careful, however. If you 
ask too much, he will lose his patience 
and you will never get what you want. 
When you do receive what you want, 
you stop asking. The whole point of the 
request was only to receive the thing. 
Hashem has a different set of priorities. 
He wants your prayers. He could give 
you everything that you need, no prob-
lem. However, you might ignore Him, 
chas veshalom (Heaven forbid). There-
fore, He creates a need, which you must 
ask Him to fulfill. The more that you ask 
Him, the happier He is. You cannot be-
come a nudnik with Hashem. Pray to 
Him again, and again, and again. That is 
the point of it all. 
 
Kinderlach . . .  
We all have many things to ask for. 
Health, wealth, safety, peace, success in 
Torah, a good spouse, children, the list is 
endless. Why do we have so many things 
to pray for? Because Hashem wants our 
tefillos (prayers). These are days when we 
are being called upon to pray even more. 
What a golden opportunity to make 
Hashem happy. Every time that you pray, 
keep this in mind. Hashem wants to hear 
what you have to say. He is happy that 
you are turning to him. Concentrate on 
what you are saying, and pour your heart 
out to him. Again, and again, and again. 
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My Son in Every Way 
ואלה תולדות יצחק בן  “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק 
“And these are the offspring 

of Yitzchok the son of Avrohom, and 
Avrohom begot Yitzchok.” Why does the 
Torah tell us that Yitzchok was the son of 
Avrohom, when we certainly know that 
already?  Even more perplexing, is why does 
the Posuk repeat at the end, “And Avrohom 
begot Yitzchok,” when we know from the 
beginning of the Posuk that Avrohom was 
Yitzchok’s father?    
קודם מתן תורה הם בגדר בני ישראל או  “ 
 We know that the Avos Hakdoshim – ”בני נח
and the Shevatim were Mekayeim the 
entire Torah even though it had not been 
given yet.  There is a question as to what 
the Avos and all those prior to Matan Torah 
were considered as far as Halachah.  Did 
they have a Din of B’nei Yisroel, or did they 
have a Din of B’nei Noach?  Depending on 
which Din they were considered, there 
would be many Halachic implications.  In 
addition to a lot of technical Halachos, B’nei 
Noach only have an obligation to keep the 
seven Mitzvos B’nei Noach and are not 
obligated to forfeit their lives to be 
Mekadesh Shem Shomayim.  The Medrash 
Rabbah 63:2 says that Avrohom was only 
saved from the fiery furnace in the Zechus 
of his grandson Yaakov. Could it be that 
Avrohom did not have his own Zechusim 
and was only saved in the Zechus of 
Yaakov?  Obviously this Medrash is of the 
opinion that before Matan Torah, the Yidin 
had a Din of B’nei Noach.  B’nei Noach do 
not have an obligation to forfeit their lives 
for Kiddush Shem Shomayim, and in fact, 
they are not allowed to forfeit their lives.  
Being that Avrohom was not allowed to 
forfeit his life, he did not have the Zechus to 
be miraculously saved from the fiery 
furnace.  However, for the sake of Yaakov 
and all of his descendants who were 
destined to come from Avrohom, Hashem 
miraculously protected him from death so 
that he could have children and all of his 
progeny come forth. (פרשת דרכים)  
 The Medrash says in 63:2 that this 
Posuk of “ואלה תולדות יצחק”, is connected to 
the Posuk in Mishlei 17:6, “  עטרת זקנים בני
 The crown of elders is“ – ”בנים
grandchildren, and the glory of children is 
their parents.”  If the father is a Tzaddik 
and the son is not, then the son uses his 
Yichus from his father.  If it’s the opposite, 
then the father uses the Yichus of his son.  
If one’s grandchildren are also Tzaddikim, 
then he himself has Yichus based on his 
son, and grandchildren.  The Posuk tells us 
here “ואלה תולדות יצחק בן אברהם” – The 
Yichus of Yitzchok was that he was a son of 

Avrohom.  “ואברהם הוליד את יצחק” – And the 
Yichus of Avrohom was that his son was 
Yitzchok.  They were both Tzaddikim, and 
Yitzchok had a Tzaddik of a son in Yaakov, 
therefore they all brought glory to each 
other. (חתם סופר) 
 Yitzchok was honored by being the 
son of his illustrious father, the Gadol 
Hador, Avrohom Avinu.  At the same time, 
Avrohom was honored through Yitzchok 
Avinu, that he was Zoche to a son who was 
such a great individual – the caliber of 
Yitzchok Avinu.  This is what the Posuk is 
telling us when it says, “  אברהם הוליד את
 This is what the Medrash tells us  ”.יצחק 
that the father is the crown of the children, 
and the children are the crown of the father.  
For the main purpose of having children is 
so that they follow on the path of Hakodosh 
Boruch Hu, and perform Mitzvos and 
Ma’asim Tovim.  If one has children who do 
not follow the Rotzon Hashem, that means 
that the father is only passing down the 
Chelek of the Guf, and not the Chelek of his 
Neshama.  A father wants to pass down the 
Chelek of his Neshama, as the Medrash 
brings a double Loshon of “גיל יגיל” – which 
teaches us that the only true rejoicing 
comes when it is a double rejoicing, one for 
the Guf, and another for the Neshama. (  שמן
   (אפרסמון
 Rashi says that Hakodosh Boruch 
Hu performed a miracle and made 
Yitzchok’s face look like Avrohom’s.  Rashi’s 
statement says that Yitzchok’s face looked 
like Avrohom’s, was in reference to when 
Yitzchok was 60 years old.  Had Yitzchok’s 
face looked like Avrohom’s when he was 
born, it would not have been a proof that 
Avrohom was the father, for we know that 
being that Sarah saw Avrohom all the time 
and was thinking about him, that itself 
would make her child look like him, even if 
he wasn’t the father.  Hakodosh Boruch Hu 
performed a great miracle for Sarah, so 
when she was ninety years old, her body 
returned to what it was when it was young, 
and she was once again beautiful, to the 
degree that because of her beauty, she was 
taken to the king’s palace.  We know that 
Hakodosh Boruch Hu does not perform 
miracles for the wicked to prosper, so 
Hakodosh Boruch Hu would not have 
performed a miracle to make Sarah young 
again, so that Avimelech can have a child 
from her.  This rule was understood by all, 
and therefore, when Yitzchok was born, 
everyone knew that it must have been that 
Avrohom fathered Yitzchok.  However, 
after all of these sixty years, perhaps many 
forgot about the miracle of Sarah 
miraculously returning to her youth, and 

would now once again question if Yitzchok 
was really the son of Avrohom.  Hakodosh 
Boruch Hu performed a miracle and had 
Yitzchok’s face change to look like 
Avrohom’s so that all would know that 
Avrohom begot Yitzchok. (חתם סופר) 
 The Torah is telling us here that 
Avrohom begot Yitzchok; that Yitzchok was 
considered the progeny of Avrohom in every 
way, for from all of Yitzchok’s actions, it was 
apparent to all that he was the son of 
Avrohom.  Yitzchok acted in a manner 
consistent with Avrohom’s actions, and was 
a true child of Avrohom.  Conversely, 
Yishmael, who was also a son of Avrohom, 
one could not tell that he was a son of 
Avrohom through his actions. (העמק דבר) 
 Moshe was born to Yocheved and 
was raised by Basyah.  The Torah says 
regarding Moshe, “  ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה
 and Moshe was brought to the – ”לבן
daughter of Paroah, and he became a son to 
her.  When one is raised by people, those 
people are called his parents, whether they 
are his actual birth parents or not.  Perhaps 
one could have said that Yitzchok was not 
Avrohom’s actual birth son, but was called 
his father for he raised him.  Therefore, the 
Posuk stresses, Avrohom begot Yitzchok, 
that is in addition to raising Yitzchok, he 
was also his birth father. (חזקוני) 
 The Torah is coming to tell us that 
at the time that Avrohom Avinu actively 
sought to make people Geirim, to bring 
people to the recognition of the Ribbono 
Shel Olam, the Yichus of Avrohom began 
with himself, and he was no longer 
connected to his father, Terach, or anyone 
before him.  The Torah tells us this here, 
that Yitzchok was the son of Avrohom, and 
his Yichus did not go further back than 
Avrohom, for it was Avrohom - and 
Avrohom alone, who begot Yitzchok, with 
no connection to previous generations. 
 (עקדת יצחק)
 Now we can understand what the 
Torah is teaching us here by telling us that 
Yitzchok was the son of Avrohom, and 
Avrohom begot Yitzchok.  Yitzchok was 
Zoche to have such a special father, the 
great Tzaddik Avrohom Avinu.  Yitzchok 
had amazing Yichus and had much to be 
proud of.  Having Yichus does not mean 
that one need not do anything for he is set 
due to his Yichus.  Rather he must work on 
it and strive to be like his Yichus.  When one 
accomplishes being like his Yichus, he 
makes his own Yichus, so much so, that he 
creates Yichus for those who came before 
him.  May we all be Zoche to make our own 
Yichus, and bring much Nachas to our 
descendants, as well as our forefathers.    
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עלי הדף

מענייני הפרשה

יפה מראה

נדה ל”ב א’ דתניא מעשה בעין בול והטבילוה 
מעשה  יוסף  א”ר  וכן  כו’  לאמה  קודם 
והטבילוה קודם לאמה בשלמא  בפומבדיתא 
דר’ יוסי כו’ משום תרומת א”י אלא דר’ יוסף 
ל”ל והאמר שמואל אין תרומת חו”ל אסורה 
וה”מ  מגופו  יוצאה  שטומאה  במי  אלא 
באכילה אבל בנגיעה לא אמר מר זוטרא לא 
דתניא  תרומה  של  שמן  לסוכה  אלא  נצרכה 
עי’ בחידושי  כו’ לרבות את הסך.  יחללו  ולא 
בתוד”ה  )הובא  ר”ת  לשי’  מכאן  שהק’  הר”ן 

וכשמן( דסיכה כשתי’ דרבנן וקרא אסמכתא 
דרבנן  דבאיסור  הרשב”א  דעת  על  בעלמא 
צריך  למה  )צ”ע  בידים  לקטן  לספות  מותר 
להקשות לפי שיטת ר”ת הא בלא”ה תרומת 
חו”ל דרבנן( ותי’ וז”ל ולי אפשר דכיון דסיכה 
כשתי’ הסכין אותה הרי הן כמטמאין תרומה 
ולא  הטבילוה  הסכין  איסור  ומשום  בידים 
משום איסור התינוק עכ”ל, ולכא’ הוא תמוה 
דבסוגיין מבואר דליכא שום איסור לטמאות 
הר”ן  דכונת  וי”ל  רק באכילה,  חו”ל  בתרומת 

מדין  להפסידה  איסור  יש  בתרומה  דהא 

למי  אותה  נותן  אם  וא”כ  תרומותי  משמרת 

אין  קטן  שהוא  מחמת  רק  לאכול  דינו  שאין 

התרומה,  מפסיד  הוא  הרי  אותו  מענישין 

סי”ג  משה  אמרי  בספר  תי’  דכעי”ז  והראוני 

על קו’ המל”מ מקטן ערל מהו לסוכו בשמן 

בכה”ג,  ותי’  הרשב”א  שיטת  על  תרומה  של 

וע”ע בשו”ת רעק”א ח”ד סי’ מ’. 
)שיח השדה ח”ג נדה שם(

רשמים ולקחים משמחת הבר מצוה של רבנו. 
מהמשפחה,  נכד  של  מצוה  בר  בשמחת 
ונערמו  כמתנה  רבים  ספרים  הביאו  כאשר 
כמה  לשאול  העזתי  בכמויות.  השולחן  על 
מעט  שלו?  מצוה  לבר  רבנו  קיבל  ספרים 
ממה  ]=ארגז[  קעסטל  לי  ועשיתי  ספרים, 
הרב  אחת  ופעם  מצוה,  לבר  לי  שהביאו 
מפונביז' זצ"ל היה אצלנו בבית והיה לי תנ"ך 
שקיבלתי לבר מצוה וביקש ללוות ממני כי 
שמעונין  שאמר  וכמדומה  תנ"ך,  לו  אין 
בכך לחודש ימים, וחלפו כמה חודשים ולא 
החזיר, והזדמנתי לביתו וראיתי את התנ"ך, 
לי:  אמר  הוא  לו,  צריך  עדיין  האם  שאלתיו 
ממי  להיזכר  מנסה  חודשים  כמה  כבר  אני 
ב"ה  והנה  נזכר,  ולא  הזה  התנ"ך  את  לוויתי 

שראית ואמרת לי והשיבו לי בשמחה.
בעת  טבת,  חודש  מימי  באחד  בהזדמנות 
היום  רבנו:  לי  אמר  לפתע  שחרית  טעימת 
יום  מזכיר  שלא  ומה  שלי  המצוה  בר  יום 
כיון  זצ"ל:  הגראי"ל  מרן  לי  ביאר  ההולדת, 
שרבי חיים קנייבסקי שח רק בדבר של מצוה, 
והרי יום הולדת אינו שייך למצוות, אלא יום 

בר המצוה.
פעם לא היתה כלל סעודה בבר מצוה. הבר 
עם  יוסף",  "בית  בישיבת  הייתה  שלי  מצוה 
סעודה,  הייתה  ולא  ושתיה  מזונות  קצת 
השכן  יחידים,  לכמה  רק  נשלחו  הזמנות 
קיבלתי  כתיבה.  במכונת  ההזמנה  את  כתב 
רק כמה ספרים, החזון איש נתן לי ספר חזון 
מפונוביז'  הרב  אצלי,  והוא  יבמות  על  איש 
נתן מאירי על חולין, הג"ר מתתיהו שטיגל 
הלפרין -  יעקב  רבי  קטן.  הלבבות  חובת   -
חתן  אז  היה  גריינמן  שמערל  רבי  משניות. 
במשפחה וחמיו המוהל הרב שקול נתן ג"כ 
פרבשטיין  אברהם  הג"ר  של  אביו  משניות. 
ובשעתו  הבגדים  את  לי  ותפר  חייט  שהיה 
היה ראש הקהילה נתן לי גמרא ברכות פרק 
שמואל  הג"ר  של  הבנים  ניקוד.  עם  קמא 
יהושע  הג"ר  ספר.  בשותפות  נתנו  גריינמן 
גם  השתתף  מצוה  בבר  ספר.  נתן  קרליץ 
מפונוביז'  שהרב  כמדומה  רב.  הז'בינקע 
אמר דברים קצרים והוא איחר לבר מצוה כי 
ובכניסתו  חרל"פ,  הגרי"מ  של  מהלוויה  שב 
בית  אל  מלכת  האבל  לבית  ללכת  טוב  אמר 

משתה. 
בתפילין'  הדעת  'היסח  על  דרשה  אמרתי 
וזה הסתעף לטומאה הותרה או דחויה ]עי' 
יומא ז' ב'[. ומסתמא הודפס בקהילות יעקב, 
לא היה מי שיפריע בדרשה. הרב מפונוביז' 
הקרובים  הידידים  רק  היו  דרשה.  אמר 
 14 והכיתה מהחדר. את החידר גמרתי בגיל 
לא  בברית  גם  קטנה.  לישיבה  נכנסתי  ואז 
רק  למשפחה  ואף  כלל  סעודה  פעם  היתה 

מזונות ועוד.
לגבי הדרשה של בר מצוה אמר רבנו כי רוב 
אודות  אריה  משאגת  אומרים  היו  הנערים 
לילה זמן תפילין וכדו', אבא אמר לי מליצה 
אליהו  בא  ברית  שבכל  אחד  מגיד  בשם 
הנביא ובכל בר מצוה בא השאגת אריה, אני 
שייכות  עם  אבא  של  תורה  שטיקל  אמרתי 
לשאגת אריה. בחתונה היו מפריעים לחתן 
אבל לא בבר מצוה. בר המצוה שלי היה בבית 
המדרש של ישיבת 'בית יוסף' כי עשוהו על 

תנאי ויכלו לערוך סעודות.
)כל משאלותיך(

לישון מתוך הלימוד
ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא )כ”ח י”א(

איתא במדרש )שוחר טוב פרק קכ”ד(: וישכב 

כאן  לוי,  בן  יהושע  רבי  אמר  ההוא.  במקום 

שכב, הא כל עשרים שנה שהיה בבית לבן לא 

שכב. 

כי בתקופות שלנו,  ורבינו אמר כמה פעמים 

כל אחד צריך לישון ולאכול בצורה מסודרת, 

שלא  אבינו  יעקב  כמו  להתנהג  ינסה  אם  כי 

עלה על יצועו לישון, יהיה לו קשה גם בזמן 

גם  אכן,  ה’,  את  ולעבוד  ללמוד  ער,  שהוא 

בתלמוד  ויהרהר  הזמן,  ינצל  לישון  כשהולך 

תורה או יעיין באיזה ספר עד שנרדם.

מאוד  שהיה  שליט”א,  ברבינו  עובדא  והוה 

כוח,  להוסיף  כדי  לנוח  ללכת  והוצרך  חלש 

ביקש  שנשכב  ואחרי  לנוח,  לחדרו  והלך 

שבדקות  כדי  בה,  שעסק  הגמרא  לו  שיביאו 

הוא  ואכן  בגמרא,  עוד  יתקדם  שנרדם  עד 

הספיק ללמוד כמעט דף, עד שחש בעייפות 

והניח הספר בצד.

והורה, שמי שרוצה ללמוד בשכיבה לא יניח 

הספר על המיטה ממש בשווה לו אלא יגביה 

מעט הספר שלא יהיה באותו מקום בוא הוא 

שוכב. 

זצ”ל, שהיה  רבו מרן החזון איש  ]וסיפר על 

רוב  לומד  שהיה  חלש  כ”כ  שהיה  תקופות 

את  כתב  גם  וכך  המיטה,  על  בשכיבה  הזמן 

חידושיו[.

תופעה מצויה:  רבינו מנצל את 
שארית כוחותיו עד שנרדם, להספיק 

ללמוד עוד דף גמרא 
)מתוך רב המכר ‘שבענו מטובך’ על התורה(
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פרק ב' 
Z  ,פרשת דברים, ט’ באב שחל בשבת ונדחה

מחצות  שליט”א  הרב  מו”ר  תשע”ב. 
שמרן  וסיפר  לומד,  לא  זה  שישי  ביום 
הח”ח זיע”א אמר שאת הדברים שמותר 
ללמוד בתשעה באב צריך שלוש חודשים 

ללמדם.
של  הדברים  את  רק  לומדים  בשבת  וכן 
לי  אמר  זילברשטין  והגר”י  באב,  תשעה 

שנוהגים כן ללמוד רגיל.
שני דברים ששמעתי מרבי... בשם רבינו 

שליט”א:
א( הקב”ה נדמה בים לסוסה וכאשר סוס 
וכך  לים  נכנס  הסוסה  את  ראה  פרעה 
אחת  בתאוה  הסוסים  כל  נכנסו  אחריו 
וינוס ראה  ומאידך הים ראה  כולם  נגררו 
פעם  בזכות  הים  ונבקע  יוסף  של  ארונו 
אחת שהתגבר על יצרו רואים מה כוח של 

התגברות את על היצה”ר
שכל  ואמר  שליט”א  למרן  נכנס  אדם  ב( 
עסקו בתורה ולא מרגיש שהוא בן חורין 
לו  אמר  לומד?  רק  והנך  הרב  לו  השיב 
בלילה שעה אחת הנני כותב סת”ם אמר 
צריך  חורין  בן  להרגיש  שליט”א  מרן  לו 
והלה שאל מנלן הוציא  רק עסק התורה 
מדרש רבה פרשת נשא פרשה י’ פיסקא 
בתורה  העוסק  אלא  חורין  בן  לך  אין  ח’ 

בלבד.
Z  יתומה שבאה  צדקה  בקופה  שאלה  היה 

לו  שיש  חוב  בעל  עני  ויש  כסף,  ורוצה 
והנה  כסף,  שרוצה  לחייו  ויורדים  נושים 
על יתומים כתוב שאין צדקה גדולה מזה 
מאידך בעירובין כתוב ג’ שלא רואים פני 
מי  נושים,  לו  שיש  מהם  ואחד  גיהנום 
קודם. והרב הכריע, דאפשר שצריך ליתן 

לזה שיש נושים.
Z  שאומר באדם  שאל  זילברשטין  הגר”י 

לידו  לעומדים  ומפריע  רם  בקול  ברכות 
ומאחרים  אמן  לענות  שצריכים  ע”י 
לתפילת שמו”ע עם הש”צ, והגר”י רוצה 
המצוה  מן  פטור  במצוה  שהעוסק  לומר 
‘שהעומדים  רבינו,  הגיב  אמן.  יענה  ולא 
אמר  הגרי”ז  דברי  ועל  ממקומם’  יעברו 

‘אפשר’.
Z  מאות שאכלו  מסעדה  על  שאלה  היה 

אנשים והיה משגיח צמוד והתברר שאכלו 
שם נבילות האם צריכים לעשות תשובה 
האם מיקרי אונס או פשיעה, וענה מו”ר 
הל’  ללמוד  צריכים  אבל  אונס  שמיקרי 

כשרות.
Z  ,שליט”א יחיאל  הג”ר  מאחי  שמעתי 

חמותו מרת רחל ע”ה אשת רבי עזריאל 
ע”ג  ויגש  בעש”ק  נפטרה  שליט”א  בר 
והוא תאריך לועזי ללידתה ושאלו את מרן 

הגראי”ל שטיינמן )שליט”א( זצ”ל אם יש 
בזה ענין של ‘את ימיך אמלא’ והשיב לנו 
היהודים יש רק תאריך עברי ואין לתאריך 
כשהאבלים  אמנם  משמעות,  כל  לועזי 
אמר,  שליט”א  הגרח”ק  מרן  את  שאלו 
וכך  משמעות  לזה  שיש  אומרת  הסברא 
מצינו בתורה שנאמר לאברהם כעת חיה 
והראה לו על הקיר עד שחמה תגיע לכאן 

רואים שמתייחסים לימות החמה.
Z  דונר הגר”א  שאל  שבועות  כמה  לפני 

ליד  במכוין  לעבור  מותר  האם  מלונדון 
הבית  את  שעוזבים  חביריו  של  דלתות 
לשבת וע”י כך שיהיה צורות של הנעלים 
הגר”י  והשיב  לגנוב,  מהגנבים  ימנע 
מימין  הנעלים  את  שיהפוך  זילברשטין 
מותר  מצוה  ולצורך  שינוי  והוי  לשמאל 
אם  ומה  ושאל  בסימנים,  רושם  שיש  גם 
דמה  שליט”א  הרב  מו”ר  והשיב  שכחה, 
לשכוח  אין  שבת  בזמירות  שאומרים 
את  ישכח  שלא  שבת  שסגולת  כלומר 
תורתו גם אם עשה מדברים שהם קשים 

לשכחה.
ושבוע לאח”מ ]שלא זכיתי להיות בעוה”ר 
בזמן הקבוע[ שאלו את מו”ר א”כ לפי”ז 
מו”ר  והשיב  בשבת,  זיתים  לאכול  מותר 
בדבר  מצוה  יש  כאשר  רק  שליט”א  הרב 

השבת מגינה לא לשכוח.

“ויברכהו ה’” )כו, יב(
כתב הספורנו: לפי מה שאמרו שאומד זה 

למעשרות היה, הנה קבע לו ברכה בשבילם. 

כאמור: “הביאו את המעשר אל בית האוצר 

והריקותי לכם ברכה עד בלי די” )מלאכי ג, י(.

לענין  ספק  לו  היה  שפעם  סיפר  רבינו 

תמיד  שאל  הכספים.  מעשר  של  הסכום 

את אביו, מרן הקהילות יעקב זצ”ל, שיעצו: 

בכל הספיקות, ראק תחמיר. כי ממעשר לא 

מפסידים לעולם, רק מרויחים.

על  שמקפיד  מי  כי  אביו,  בשם  אמר  עוד 

שליטה  הכנסה  למס  אין  כספים  מעשר 

עליו.

העיר  רב  אל  בא  שאחד  רבינו,  וסיפר 

בטענה: הרב דוחק בנו לתת צדקה כסגולה 

זה  בכסף  שיקנו  מוטב  הרי  לעשירות. 

המאמר:  בהם  ויתקיים  לנשים,  תכשיטים 

מציעא  )בבא  שתתעשרו  כדי  נשותיכם  כבדו 

נט ע”א(.

לעד  לאדם  עומדת  הצדקה,  הרב:  ענהו 

אבל  תתמיד.  ועשירותו  ב(  קיב,  )תהילים 

לפי  אלא  מתעשר  אינו  אשתו  את  המכבד 

איש  יעשיר  כי  תירא  “אל  ככתוב:  שעה. 

]וסיבת עשרו[ כי ירבה כבוד ביתו ]זו אשתו 

)ריש יומא(. אין להתפעל מכך[ כי לא במותו 

יקח הכל, ולא ירד אחריו כבודו” )תהלים מט, 

יז-יח(. עשרו לא יחזיק מעמד...  

)תורת חיים ע”פ מאחורי הפרגוד(

מעניני הפרשה

עלי שיח

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

רשימות אישיות מפנקסו של תלמיד רבינו הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרליבך זצ”ל, ממה שזכה לראות, לשאול ולשמוע 
במחיצת רבינו מרן שליט”א )תודתנו נתונה לאחיו הגאון רבי יחיאל שליט”א על מסירת הדברים לע”נ רבי יצחק שלמה( 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

"כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של 
כל דבר", כך מתחיל רבי נחמן מברסלב את הספר 
הקדוש 'ליקוטי מוהר"ן', בהוראה לחדד את השכל, 
תמיד  לחתור  שטחי,  להיות  לא  ֵעָשׂיו,  להיות  לא 
את  מייצג  ֵעָשׂיו  כי  מחשבתית,  מבחינה  להתפתח 
לקבל  רוצה  שלא  השכל,  את  שבוזה  שבנו  החלק 

את הבכורה, שמעדיף להישאר באזור הנוחות.

ובאמת "השכל הוא אור גדול, והוא מאיר לאדם 
בכל דרכיו", ועם מעט שכל פעיל יכול האדם לממש 
ויש  לעצמו,  שיציב  היעדים  לכל  ולהגיע  עצמו  את 
היינו  אדם,  להיות  האדם  את  להפוך  השכל  בכח 
יצור חי שצלם אלוהים מפעם בקרבו, שעל כן נקרא 

אדם.

לחתור  תמיד  צריך  אדם,  עצמו  לעשות  ובשביל 
כי  יודע,  לא  שהוא  מה  את  ממנו,  הנסתר  להשיג 
האדם תמיד לא יודע, והוא גם לא יודע מה שהוא 
היא  הטבעית  נטייתו  פחד  מרוב  ולכן  יודע,  לא 

להתקבע במוכר וידוע לו.

תמיד,  ללמוד  צריך  הזה  מהמצב  לצאת  בשביל 
עוד ועוד, להרשות לעצמו להיחשף לשכלים חדשים 
ולתובנות חדשות, כל אדם לפי ערכו. לא בכדי האות 
כדי  הקודש,  לשון  אותיות  מכל  הגבוהה  היא  למד 

להורות שהלימוד עולה על הכל.

לא בכדי גם, נקבע לכל אחד מעם ישראל חובת 
בהלכות  הרמב"ם  שפוסק  כמו  התורה,  לימוד 

תלמוד תורה, שכל איש מישראל חייב לקבוע לו זמן 
ללמידה, בין ביום בין בלילה, ואין כדבר הזה בשום 

עם ולשון.

ועל זה אמר רבנו "מצווה גדולה לחדד את השכל", 
המנוגדים  דברים  ידי  על  להתחדד  לשכל  לגרום 
הכתוב  את  חכמים  שדרשו  כמו  בהווה,  שלו  לשכל 
במשלי "ַבְּרֶזל ְבַּבְרֶזל ָיַחד, ְוִאיׁש ַיַחד ְפֵּני ֵרֵעהּו" היינו 
כמו שהלוטש את ברזל הסכין, בברזל אחר, נעשית 
תמיד  להתחדד  לאדם  יש  כן   - ושנונה  חדה  הסכין 
עם ועל ידי פני רעהו, עם חכמתו המנוגדת של זולתו, 

לאתגר את עצמו במה שמתנגד לו.

וזו הדרך להוליד דעת חדשה, כי החכמה של כל 
מקבץ לקרבו, על  אדם היא אסופת המידע אותה 
ידיעותיו,  על  נוספות  ידיעות  מוסיף  שהוא  זה  ידי 
מנסה  אותה,  סותרת  לחכמה,  מתנגדת  הבינה  אך 
לראות מה נכון בה ומה לא, מה מדויק ומה פחות, 
החכמה  בין  ולכן  טפל,  ומה  משני  מה  תועלתי  מה 
לאשה  האיש  בין  כמו  נסתר,  תמידי,  מאבק  לבינה 
שניהם  מבין  דווקא  אך  טבעם,  מעצם  המנוגדים 

יוצאת הדעת, שהיא תולדת זה המאבק.

בחינת  רק  שהוא  ֵעָשׂו,  עם  הקשה  הבעיה  וזה 
שלהם  השנה  בלוח  שמונים  הגויים  כמו  חכמה, 
רק לשמש, כי אינם מוכנים לאתגר את עצמם עם 
משלבים  ישראל  אך  לדעתם,  המנוגדות  הדעות 
הלבנה,  את  וגם  החמה  את  גם  שלהם  הלב  בלוח 

ביניהם  שמהחידוד  ובינה,  חכמה  בחינת  שהם 
נולדת הדעת הנכונה, לא כמו הישמעאלים המונים 
רק ללבנה, ולא כמו הנוצרים המונים רק לחמה, כי 
בין  ללבנה,  החמה  בין  תמיד  מחדד  הישראלי  איש 

החכמה לבינה, ובכך זוכה לברכת חונן הדעת.

 שאלות מבית קו ההלכה
שהיום  בשרי  בסיר  ספגטי  בישלנו 
לפני  נקי  היה  (הסיר  בשר  בו  בשלו 
רוצים  אנו  וכעת  הספגטי)  של  הבישול 

עם  הספגטי  את  לערב 
האם  וחמאה,  גבינות 

מותר לעשות כן? 
כן  לעשות  מותר  לספרדים 
סימן  דעה  יורה  ערוך  (שלחן  לכתחילה 
צ“ה סעיף א‘) והליכות עולם (חלק ז‘ פרשת 

נוהגים  והאשכנזים  י“א).  אות  קורח 

אמנם  שם)  (הרמ“א  בזה.  איסור 
במקרה  להקל  יש  לאשכנזים  אף 
בקדירה  הספגטי  את  שבישלו 
שאינה בת יומה (שעבר 24 שעות 
בה  שבישלו  האחרונה  מהפעם 
לערב  מותר  זה  שבמקרה  בשר) 
משה  (דרכי  חלב.  עם  הספגטי  את 

שם אות א‘). 

האם השותה באולם ללא כשרות יכול 
לשתות משקה בכוס זכוכית רגילה, או 
לא  כי  פעמי  חד  מכוס  דוקא  שצריך 

טבלו את הכלים?
בכלים  כלל  להשתמש  אין  הכשר  בלי  במקום 

יגיע  שלא  לגמרי  מזה  עצמו  להרחיק  וטוב  שלהם, 
חס ושלום לאכילת איסור בטעות, ואף שאין איסור 
מצד טבילת כלים, כי ישנם פוסקים רבים שסוברים 
שאין צריך להטביל כלים אלו שעשויים לעשות בהם 
סחורה, וכמבואר ביחוה דעת (חלק 
סימן  ז‘  (חלק  אומר  ויביע  י“ד),  סימן  ד‘ 

שביארנו  שכפי  אופן  ובכל  י“א),  

למעלה צריך להרחיק עצמו לגמרי 
שלא יגיע לידי איסור.

שבת  בקבלת  מדוע 
את  הופכים  הציבור  כל 
ולאיזה  השני,  לצד  פניהם 
את  להפנות  צריכים  צד 

פניהם?
לכיוון  תמיד  שהתפילה  אף 
כאשר  מקום  מכל  המקדש,  בית 
לצד  פונים  השבת  את  מקבלים 
מערב. שער הכוונות דף ס“ד עמוד ג‘. וטעם הדבר משום 
שהשכינה נמצאת במערב ולכן צריך לפנות למערב 
לקבל את השכינה הקדושה. (גמרא בבא בתרא דף כ“ה 
עמוד ב‘, זוהר חלק ג‘ דף קי“ט עמוד ב‘, ספר מורה נבוכים חלק 

ג‘ פרק מ“ה).

לחזור  ורוצה  עבירה  שעשה  אדם 
בתשובה וכעת נמצא בשבת עצמה, או 

האם  תחנון  בהם  אומרים  שאין  בימים 
יכול להתוודות על חטאו?

לא,  או  להתוודות  יכול  האם  הפוסקים  נחלקו 
אומרים  ויש  להתוודות  אסור  שבאמת  אומרים  יש 
שבודאי מותר להתוודות וידוי פרטי כדי לא לסתום 
לו את הפתח שיכול להתוודות ולהתחרט. ולהלכה 
אנו נוקטים שבשבת וימים טובים אסור להתוודות, 
ואינם  תחנון  בהם  אומרים  שאין  ימים  בשאר  אבל 
שחזר  אדם  ולכן  להתוודות.  יכול  טובים,  ימים 
בתשובה בחודש ניסן או תשרי (אחר יום כיפור) יכול 
לומר וידוי באותו היום, מלבד יום שבת או יום טוב. 

שדי חמד (ח“ו אסיפת דינים מערכת ו‘ אות ג‘).

בתוך  בעציץ  פלפלים  או  שום  גידלתי 
הבית, או לימונים ופירות שגדלו בעציץ, 
האם חייבים לעשר את זה, או שמכיון 

שאינם גידולי שדה פטור ממעשרות?
מן התורה רק דבר הגדל בשדה חייב במעשר, שנאמר 
ר ֵאת ָּכל-ְּתבּוַאת ַזְרֶע ַהּיֵֹצא  ר ְּתַעּׂשֵ (דברים י“ד כ“ב) ”ַעּׂשֵ

מעשר  (הלכות  הרמב“ם  דעת  אמנם  ָׁשָנֽה",  ָׁשָנה  ֶדה  ַהּׂשָ
פרק א‘ הלכה י‘) שגם דבר הגדל בבית צריך לעשר מדרבנן, 

ויש חולקים וסוברים שפטור לגמרי ממעשרות. (הראב“ד 
דרך  ברכה.  בלי  שיעשר  הפוסקים  כתבו  ולהלכה  שם). 

אמונה (פרק א‘ מהלכות תרומות סעיף קטן רכ“א).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַמע ִמּמֹורֹו,  ָרִאיִתי ְּבֵסֶפר "ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף" ֶׁשּׁשָ
ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ָחָזק ְּבִבָּטחֹון ֵאין ַמֲעִניִׁשין אֹותֹו ּוֵמַרֵּבנּו 
ֶזה.  ְּכֵעין  ָנָתן  ַרִּבי  ֵמַאְדמּו"ר  ָׁשַמְעִּתי  ֵּכן  ַּגם  ַז"ל 

(שיש"ק א- קסז).

ְּכֶׁשִּדֵּבר ַרֵּבנּו ֵמִעְנָין ֶזה ֶׁשאסּור לֹו ָלָאָדם ַלֲעסֹוק 
ְוִלְסחֹור ִּבְדָבִרים ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ְּגֵזיַרת ְוחֹוק ַהַּמְלכּות, 
(ְוַכְמבּוָאר ַּגם ִעְנָין ֶזה ְּבִלּקּוֵטי ֵעצֹות סֹוף אֹות ִּבָּטחֹון, 
ַעֵּין ָׁשם), ִּפיֵרׁש ַעל ִּפי ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק (משלי יט, כא) 
"ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֵלב ִאיׁש ַוֲעַצת ה' ִהיא-ָתקּום" - 
 ,ְּדַהְיינּו ֶׁש"ֲעַצת ה' " ִהיא - ֶׁשָּתקּום ְוַתֲעמֹוד ִּבְמקֹוְמ
ם-ִיְתָּבַר ְוא ַּתֲעֶׂשה  ְוֶׁשִּיְהֶיה ְל ִּבָּטחֹון ָחָזק ַּבַהּׁשֵ
ׁשּום ְּפעּוָלה ֶׁשהּוא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ְוֶנֶגד חֹוק ַהַּמְלכּות, 
ִּכי ֵעָצה ָּכזּו ֶׁשִהיא נֹוֶגֶדת ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהַּמְלכּות ִהיא 
ַּתֲעמֹוד  ְלעֹוָלם  ה'  "ֲעַצת  ְוֶזהּו  ִּבְלָבד.  ְזַמִּנית  ֵעָצה 
 - ושם)  יא;  לג,  (תהלים  ָודֹור"  ְלדֹור  ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות 
ִּכי ְּכֶׁשָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה ְוֵעצֹוֶתיָה ַיְצִליַח 
"ְצִריִכים  ְוָאַמר:  ַרֵּבנּו  ָאז  ְוִהְפִטיר  ָּתִמיד,  ַעל-ָיָדּה 
ם- ַלֲעמֹוד ַּבָּמקֹום, ְוִלְזרֹוק ֶאת ָהֵעיַנִים ְוַהֵּלב ֶאל ַהּׁשֵ
ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו". ְוא ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם 
(שם  ְוַהַּמְלכּות.  ַהּתֹוָרה  ֶנֶגד  ָּדָבר  ׁשּום  ַחס-ְוָׁשלֹום 

ב-קלה)

פנינים
חסידות ברסלב
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התירוץ שמינה רב לעיר
טרם פטירתו של רבה של קראקא, שהייתה עיר 
מופלגים,  חכמים  בתלמידי  ומלאה  לאלוקים  גדולה 
"מדוע  העצובים:  הקהילה  לפרנסי  העיר  רב  פנה 
בצער,  בראשם  נענעו  הפרנסים  בוכים?"  אתם 
יותר  אך  האהוב,  מרבם  הפרידה  עליהם  קשתה 
את  ימלא  "מי  גדולה:  בעיה  אותם  הטרידה  מזה 
למנות  נוכל  מי  את  בפטירתו?  הרב  שיותיר  החלל 
תמהו  יסתלק?!"  שרבינו  אחרי  קראקא  של  כרבה 

בפניו.

הרב שמע ונתן להם עצה. "אקשה בפניכם קושיה 
מי  התלמוד,  מסוגיות  אחת  בהבנת  מאוד  גדולה 
שידע לענות על התשובה נכונה, כפי שאסביר לכם, 
הוא זה שיירש את מקומי". סיים הרב להכתיב להם 

השאלה  את 
ה  צ ו ר י ת ו
אל  ונאסף 

עמיו.

ר  ח א ל
חודש  תום 
 , ו ת ר י ט פ מ
תלמידי  החלו 
ם  י מ כ ח
ידי  על  שמונו 
ם  י ס נ ר פ ה
ם  י נ ח ו ב
ם  י ד מ ע ו מ
לרשת  שונים 
את כיסאו של 
החשוב,  רבם 
ימים  אך 
נקפו  ושבועות 
מועמד  ושום 
- תלמיד חכם 

ככל שיהיה - לא הצליח לענות על הקושיה שהותיר 
אחריו רבה של קראקא.

בלית ברירה יצאו פרנסי העיר למסע מפרך סביב 
הקהילות היהודיות במדינה, כדי לאתר מועמד בעל 

שיעור קומה שיכהן כרב העיר. 

חודשים ארוכים נקפו, הפרנסים כמעט שהתייאשו 
משליחותם וחשבו להרים ידיים בייאוש. אך באחד 

הימים הופתעו לטובה. 

היה זה עת שישבו באכסניה על אם הדרך, ביקשו 
להיטיב את ליבם בכוס חמין ומאפה קל, למען יאזרו 
כח להמשיך בדרכם. בפאתי החדר ישב יהודי הדור-

פנים ולימד את בניו של בעל האכסניה תורה. לפתע 
משך אחד הפרנסים בשרוולי חליפתם של חבריו.

"הקשיבו", לחש בהתרגשות עזה, "ברגע זה ביאר 
החריפה  הקושיה  את  הצעירים  לתלמידיו  המלמד 
שמסר לנו רבנו הקדוש, על מנת שנדע מי יהיה רבה 
ליישבה  הוא  יודע  האם  נראה  הבה  קראקא.  של 

כיאות".

הפרנסים  נותרו  ארוכות  האזנה  דקות  לאחר 
הלומי-רעם. יהודי זה שנראה כמלמד תינוקות פשוט 
עם  לימודו  בדרך  המפרק  שבגאונים  כגאון  התגלה 
לא  הדור  שגדולי  מסובכות  קושיות  קטנים  ילדים 

ידעו להשיב עליהן. 

לו  'ומציעים  הפרנסים,  החליטו  אליו',  ניגשים  'אנו 
את רבנות קראקא'. 

כאן המקום לציין את שמו של המלמד המופלא 
- רבי שמואל יוסף (יום פטירתו, א בכסלו) - שאכן 
נידח  בפונדק  להסתתר  בחר  אך  וקדוש,  גאון  היה 

תחת מעטה של "מלמד-תינוקות". 

ו  ש ג י נ
ם  י ס נ ר פ ה
ורעדה  בחיל 
רבי  אל 
יוסף  שמואל 
ו  ר י ב ס ה ו
במילים  לו 
ת  ו ד ד ו ב
גודל  את 
ה  מ י ש מ ה
על  שהוטלה 
 , ם ה י פ ת כ
ם  י נ ו כ נ ש ו
למנותו  הם 
של  כרבה 
העיר הגדולה 
דעת  על 
כולו.  הקהל 
להפתעתם 
רבי  סירב 
שהוא  סיכוי  שאין  והודיע  בנחרצות  שמואל  יוסף 
בלי  תלמודו  על  לשקוד  הוא  רוצה  העיר.  כרב  יכהן 

הפרעות.

לאחר  הפונדק  את  הפרנסים  עזבו  נפש  במפח 
לאחר  לקראקא.  הם  ששבים  והחליטו  שהתייאשו, 
זעקות  הפרנסים  שמעו  נסיעה,  של  תמים  יום 
נרגשות מאחוריהם. בעל הפונדק דלק אחריהם עם 

סוס אביר ומשובח: 

בחולי  המלמד  חלה  הפונדק  מן  בצאתכם  "מיד 
לכלל  הגיע  והוא  מצבו  הורע  לשעה  משעה  אנוש, 
גסיסה. עד שלחש באוזניי שכנראה מן השמים לא 
מאפשרים לו עוד להסתתר, ומוכרח הוא לקבל על 
לכם  לומר  שלחני  הוא  הרבנות.  הצעת  את  עצמו 
אליכם  יצטרף   - שיבריא  לאחר  חזרה,  שתשובו 

למעמד ההכתרה".

לימים נודע רבי שמואל יוסף בכל תפוצות ישראל, 
בשם  שנקראו  התלמוד  על  המחכימות  בהגהותיו 

"גיליוני הש"ס".

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

הרעות  והמידות  הרעים  המעשים  שכל  ותפנימו 
יהיה   – שלכם  המהות  לא  הם  הרעים,  והרצונות 
לכם הרבה יותר קל לראות את זה ולהרגיש את 

זה באמת גם אצל הילדים שלכם.

הרבה יותר קל לבנות נכון
השקר  כל  את  לעקור  שבשביל  לכם,  ותדעו 
משדר  הרע  שהיצר  האלה  הרעות  והמחשובת 
דרושה   – במהותכם  רעים  חלילה  שאתם  לכם 
שלא  דבר  כל  כי  ויסודית,  מתמדת  עבודה  לכך 
מקבלים בילדות קשה לשקם בהמשך החיים. זה 
אבל  אפשרי.  ובהחלט  הכרחי  זה  אבל  קל,  לא 
הילדים שלכם הם דף חלק, חבל שתגרמו להם 
לתקן  מאוד  קשה  להם  שיהיה  נפשיות  צלקות 
בהמשך. עכשיו שהם עדיין צעירים זה הרבה יותר 
שהם  האמתית  הדעת  את  בהם  להשריש  קל 
אהובים  וקדושים,  צדיקים  ממעל,  אלו-ק  חלק 
ממש  היא  הילדים  עם  העבודה  לכן  ומוצלחים. 
קריטית והיא החינוך הטוב ביותר שאפשר לתת 

להם.

האם יש כאן אפליה?
רמז לדבר מצאת בפרשת השבוע שלנו. יצחק 
ורבקה הרבו להתפלל לזכות לפרי בטן. וכאשר ה' 
ומסביר  ה'"  לו  כתוב "ויעתר  תפילתם  את  שמע 
את  ולא  יצחק  תפילת  את  שמע  שה'  רש"י 
צדיק  של  תפילה  דומה  אינה  כי  רבקה,  תפילת 
בן צדיק לתפילה של צדיק בן רשע. ודברי רש"י 
יותר  הרבה  תשובה  בעלי  שהרי  תמוהים,  מאוד 
של  בת  היא  שרבקה  והעובדה  בשמים,  חשובים 
רשע זה רק מגדיל את חשיבותה ומעלתה. מדוע 
שזו תהיה סיבה שלא יתקבלו תפילותיה?! בשבוע 
מאמין  יותר  שהאדם  שככל  הסברתי  שעבר 
בעצמו, כך תפילתו יותר מתקבלת. אני כמובן לא 
מנסה להסביר את רבקה אמנו שאין לנו השגה 
בדרך  חיזוק  מהפרשה  מוציא  רק  אני  במעלתה, 

המוסר לעצמנו.

צדיק בן צדיק ָגֵדל עם דימוי עצמי בריא וחיובי 
טוב  מעשה  בכל  שמחים  שלו  ההורים  שהרי 
הוא  וממילא  שלו  הִצדקּות  את  ומעריכים  שלו 
זה  רשע  בן  צדיק  אבל  בעצמו.  אמונה  עם  גדל 
זלזלו  ועוד  אותו  העריכו  לא  שלו  ההורים  להיפך. 
מאוד  חשוב  באמת  רשע  בן  שצדיק  ולמרות  בו. 
בשמיים ומעלתו ושכרו עצומים, אף על פי כן יש 
בו נקודה עמוקה של חוסר אמונה בעצמו, דימוי 
עצמי נמוך. זה החיסרון היחיד שלו. ולכן קשה לו 

מאוד לפעול.

מסר לדור התשובה
ישראל  עם  תשובה.  של  בדור  אנחנו  ה'  וברוך 
מתעוררים ורוצים לחזור לאבא שבשמיים. הדבר 
הקשה ביותר לכל בעל תשובה הוא הדימוי הרע 
שלו על עצמו. ולכן כל מי שזוכה לחזור בתשובה 
בדור הזה – וזה אומר כל יהודי, גם אם הוא כבר 
והבסיסי  ביותר,  החשוב  הדבר   – חרדי  או  דתי 
ביותר, והקריטי ביותר לכל ההתקדמות שלו, הוא 
בו,  שחדּור  השלילי  הדימוי  העצמי  את  לעקור 
טוב  שהוא  הזו  האמת  את  לבו  בעומק  ולקנות 

וצדיק, שיתחיל להאמין בעצמו באמת.

אבל  תמידית,  לב  ושימת  שינון  של  עבודה  זו 
התוצאות שלה ברורות ומדהימות. תעשו את זה 

ותעלו ותצליחו באמת בעזרת ה' יתברך.

בברכת שבת שלום ומבורך

ך
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ר' אהרון קוטלר ראש ישיבת ליקווד (ארה"ב) זכה 
להעמיד תלמידים הרבה וזאת לאחר מסכת גלויות 
שגלתה ישיבתו החל מהעיר סלוצק, והמשיך בנדודיו 
עם ישיבתו קלצק, והמשיך לוילנא ולאחר המלחמה 
עבר לארה"ב שם זכה להעמיד תלמידים ומשפחות 
חיי  בתוך  ושקועים  ה'  בדרך  ההולכים  תורה  בני 

התורה.

של  הצלחתו  סוד  היה  מה 
מרן  סלבודקה,  של  העלויים  גדול 
סיפר  וכך  זצ"ל  קוטלר  הגר"א 
אהרון)  ר'  (של  אביו  אהרון:   ר' 
 – פינס  זלמן  שניאור  רבי  הגאון 
קוטלר זצ"ל היה רבה של העיירה 
היה  זאת  מלבד  אך  סיסלוביץ, 
מתעסק לפרנסתו בסחר בעורות. 
בענף  המצב  מסוימת  בתקופה 
את  נתן  הדבר  רע,  בכי  היה  זה 
סבלו  הבית  ובני  בבית,  אותותיו 
חרפת רעב נוראה, כמעט לא היה 
היו  ירק  או  לחם  פת  לאכול,  מה 
יקר המציאות, ומצרך שלא זכו בני 

הבית לראות בכל יום, שלא נדבר על שאר הצרכים 
כמו מלבושים ומנעלים.

לרבי שניאור זלמן היתה קביעות ללמוד בכל יום 
שחרית,  תפילת  אחר  בוקר  מידי  רצופות  שעתיים 
קיים  ומאודו  נפשו  ובכל  ויתר,  לא  זו  קביעות  על 

אותה במסירות נפש עילאית.

 – פינס  משפחת  של  ביתם  אל  הגיע  אחד  יום 

כמות  לקנות  רצונו  ועז  עשיר,  עורות  סוחר  קוטלר 
מכניסה  היתה  שבוודאי  עיסקה  רצינית,  עורות 
מעט אור לבית החסר כל של משפחת קוטלר, אך 
רבי  הגאון  המשפחה  אבי  היה  עת  באותה  בדיוק 
האם  ניגשה  שלו.  הלימוד  בקביעות  זלמן  שניאור 
בחוזקה  ודפקה  ולמד,  ישב  בו  הסגור  החדר  לדלת 
פשר  ומה  ארע  מה  שאלתו  ולשמע  פעמים,  כמה 
הדפיקות הרמות, השיבה כי סוחר 
לקנות  ורוצה  כאן  נמצא  גדול 
וכדאי  עורות,  של  מכובדת  כמות 
לגמור  כדי  מהחדר  שיצא  מאוד 
לה  ענה  המצוינת.  העיסקה  את 
אמרי  'לכי  לדלת  מבעד  האב 
עד  להמתין  מעונין  הוא  שאם  לו 
שאגמור עם הקביעות שלי – מה 
לפנות  הוא  יכול  לא,  אם  טוב! 
לדרכו לשלום, אם נגזר עלי למכור 
את הסחורה, אמכרנה גם בלעדיו, 
לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  הרי 
השנה!',  ראש  ועד  השנה  מראש 
ללמוד  המשיך  זלמן  שניאור  ורבי 

ולא יצא מן החדר.

זצ"ל  קוטלר  אהרון  רבי  סיפר  רבות  שנים  לאחר 
במסירות  הילדים  לכל  אבא  שהעניק  ההשראה  כי 
בנו  שנסכה  זו  והיא  עצומה,  היתה  לתורה  נפשו 
אהבת תורה ללא גבולות, הספור הזה – אמר רבי 
מלימוד  כי  פשוטה  אמונה  בנו  עורר   – זצ"ל  אהרון 
תורה לא נפסיד מעולם, ומכך רכשנו גם אנו מסירות 

נפש לתורה. זכותו תגן עלינו אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הגאון ר' אהרון קוטלר זצוק"ל 
זיע"א
ב' כסליו

אישה טובה
את תעצומות  בתוכה  אינה מוצאת  כשאישה  גם 
הנפש לעודד את הבעל, על כל פנים, שלא תוכיח 
מכישלונותיו.  עין  ותעלים  תשתוק  אלא  אותו, 
דבר  לו  תאמרי  אל   – מאוחר  קם  הבעל  לדוגמא: 
שבמצבו  מאד  יתכן  לו,  תעירי  אם  רע.  ועד  מטוב 
חלישות  לו  ויש  מבוזה  ממילא  שהוא  המעורער, 

לא  ישן,  חצי  עדיין  הוא  וכן  הדעת, 
את  לקבל  הדעת  ישוב  לו  יהיה 
תהיה  והתוצאה  בדממה,  התוכחה 
מריבה. ומה התועלת בזה? זה הכלל: 
להעיר לבעל או לאשה על איזה דבר 
למריבות.  בטוח  מתכון  זהו  שיהיה, 
שעדיין  הראשונות,  בשנים  בפרט 
הביטחון  את  לבעל  או  לאשה  אין 
וכן  מצדו  הבעל  צריך  בזוגיות,  העצמי 
האישה מצידה להיות חכמה והרבה. 
ולהרבות  מחסרונותיו,  עין  להעלים 

כח  הרבה  ביחד  לשניהם  יתנו  שבוודאי  בתפלות, 
ועזרה משמים. וכן הבעל. בספר שמואל א', מובא 
את  להרוג  שהלך  המלך,  דוד  עם  שהיה  המעשה 
נבל הכרמלי, ואביגיל מנעה אותו, ובכך הצילה אותו 
מחטא חמור. כי אמנם נבל הכרמלי היה ראוי לעונש 
מוות, אלא שדוד טעה בכמה דינים, שאילו היה הורג 
היא  ואביגיל  לרוצח,  נחשב  היה  היום,  באותו  אותו 
של  ובסופו  זו,  מטעות  אותו  והצילה  אותו  שעוררה 

דבר ה' המית את נבל זמן מועט לאחר מכן.

ועל זה אומר המדרש בילקוט שמעוני: מצא אשה 
הייתה  טובה  טובה!  לאשה  סוף  אין   - טוב  מצא 
עשה  אילו  שבעולם.  הקרבנות  מכל  לדוד  אביגיל 
אותו מעשה שחשב לעשות לנבל, אילו הקריב כל 
באת  והיא  היה מתכפר לו,  שבעולם לא  הקרבנות 
אליו ומיד מלתתה. לכך אמר: "למנצח על מחלת", 
שמחלה לו כשם שהקרבנות מוחלים. וכן הוא אומר: 
"והאשה טובת שכל ודוד היה יפה עיניים וטוב ראי" 
- אמר הקדוש-ברוך-הוא: תבע טובה 
ותהיה לטוב וילך הרע ברעתו, שנאמר: 
"ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל". 
קלה)  רמז  א  שמואל  שמעוני  (ילקוט 
רואים כאן, שאביגיל בחכמתה הצילה 
את דוד המלך מרעה גדולה. ונמצאנו 
כדוד,  עצום  צדיק  שאפילו  למדים, 
את  צריך  היה  משיח,  נשמת  שהוא 

עזרתה וחכמתה של אשה.

ואישה,  אישה  לכל  נכון  הדבר  וכן 
בעלה  דרגה  באיזו  משנה  לא  שזה 
עומד, בין אם הוא בעל מדרגה עצומה, וקל וחומר 
אותו  להציל  יכולה  אשתו  נמוכה,  בדרגה  הוא  אם 
יבמות  במסכת  הגמרא  גדולות.  מרעות  בחכמתה 
אשה  טובה  כמה  וראה  בוא  רבא:  אמר  מביאה: 
אשה  טובה  כמה  רעה.  אשה  רעה  וכמה  טובה, 
טובה, שכתוב: "מצא אשה מצא טוב", אם הכוונה 
כמה  ממש,  האשה  על  מדבר  שהכתוב  כפשוטו, 
טובה אשה טובה שהפסוק משבחה. וגם אם נאמר 
שמדבר על התורה, הנקראת "אשה", אם כן כמה 

טובה אשה טובה, שהתורה נמשלה לה.

מר  אני  "ומוצא  שכתוב:  רעה,  אשה  רעה  וכמה 
שהכתוב  כפשוטו,  הכוונה  אם  האשה",  את  ממות 
רעה  אשה  רעה  כמה  ממש,  האשה  על  מדבר 
שהכתוב מגנה אותה, ואם הכוונה היא על הגיהינום 
שנקרא "אשה רעה", אם כן, כמה רעה אשה רעה 
שהגיהינום נמשל לה... עוד בילקוט שמעוני (שופטים 
שבאת  יעל  של  טיבה  מה  וכי  שואלים:  מב),  רמז 
הייתה  כשרה  אשה  אמרו:  ידה?  על  גדולה  תשועה 
ועושה רצון בעלה! מכאן אמרו: אין לך אשה כשרה 
רואים  בעלה.  רצון  עושה  שהיא  אשה  אלא  בנשים 
כאן את מעלתה של האשה הכשרה, במה שעושה 
את  שעושה  הדברים  כוונת  ואין  בעלה.  רצון  את 
של  שחכמתה  ראינו  אדרבה,  השליליים,  רצונותיו 
של  ואשתו  מלחטא.  המלך  דוד  את  הצילה  אביגיל 
במחלקת  חלק  מלקחת  אותו  הצילה  פלת  בן  און 
קרח ועדתו על משה. אלא הכוונה, ששמה את רצון 
תפקידה. זה  שהרי  עיניה,  לנגד  ה'  בעבודת  בעלה 

יכולה  טובה  מילה  כמה  אישי  בסיפור  ואסיים 
הלילה  כל  שרקדנו  אחת  שנה  הייתה  עידוד.  לגרום 
בהקפות שניות של "שמחת תורה", וזה היה בזכות 
ולעודד  טובה  מילה  לי  להגיד  שהתקשרה  אשתי, 
כך,  כל  גדול  כח  מזה  וקיבלתי  שלנו,  הריקודים  את 
עד שזכיתי למשוך את כל הישיבה איתי לרקוד כל 
הלילה, בכוחות עצומים, בהתלהבות ובקפיצות וכו'. 
רקדנו  השנה  כל  במשך  אלא  הזה,  בלילה  רק  ולא 
טובה  מילה  אותה  מכוח  הכל   – שבת,  מוצאי  כל 

של אשתי.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְּבִדיקֹות ֶׁשל ְיׁשּועֹות
ר' ָּדִוד ֶאְלַקָּים ְׁשִליָט"א ָהַל ִלְמסֹר ִׁשעּור ְּבָמקֹום 
ִעְנַין  ַעל  ִמִּפי  ַמע  ֶׁשּׁשָ ְּדָבִרים  ַעל  ָחַזר  הּוא  ְמֻסָּים, 
ֶאת  ֵהִאיר  ֶׁשה'  ַהִּנְפָלאֹות  ַהְּנֻקּדֹות  ְוָכל  ַההֹוָדָאה, 
ְמֻפְרֶסֶמת  ַרָּבִנית  ָקָמה  ַהִּשׁעּור,  ַאֲחֵרי  ָּבֶהן.  ֵעיֵנינּו 
א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  לֹו,  ְוָאְמָרה  עּור,  ַּבּׁשִ נֹוַכַחת  ֶׁשָהְיָתה 

ָׁשְמָעה ָּכֶזה ִׁשעּור ְמעֹוֵרר, ְוֶׁשָּכל ַחֶּייָה 
ַעל  ְמָעה  ֶׁשּׁשָ ִמָּמה  ַעְכָׁשו,  ִהְׁשַּתּנּו 
ִלי  ִהַּצְלָּת  "ִּתְׁשַמע,  ְוָאְמָרה:  הֹוָדָאה. 

ֶאת ַהַחִּיים! ִׁשִּניָת ִלי ֶאת ַהַחִּיים!"

אֹוָתּה  עּור,  ַהּׁשִ ֵמָאז  ְּכָׁשבּוַע  ְלַאַחר 
לֹו,  ְוִסְּפָרה  ֵאָליו,  ָרה  ִהְתַקּׁשְ ַרָּבִנית 
ָקָׁשה  ְּבַמֲחָלה  חֹוָלה  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא 
ְמאֹד, ְוָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ָלּה ִסי.ִטי, א 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ַאף  ַעל 
עּור  ַהּׁשִ ֶאת  ְמָעה  ֶׁשּׁשָ ּוֵמָאז  ָהֵאֶּלה, 
ַעל ַההֹוָדָאה, ְּבֶמֶׁש ָׁשבּוַע ָיִמים ִהיא 
ַרק הֹוְדָתה ַלה' ְּבָכל יֹום ַעל ַהַּמֲחָלה 

ֶׁשֵּיׁש ָלּה.

ְוהֹוָדָאה,  ּתֹוָדה  ִעם  ָהְלָכה  ָׁשבּוַע 
ְמֻסָּימֹות.  ִלְבִדיקֹות  ּתֹור  ָלּה  ָהָיה  ָׁשבּוַע,  ַאֲחֵרי 
ְוִהֵּנה,  ַהְּבִדיקֹות.  ְלתֹוְצאֹות  ְוִחְּכָתה  ִנְבְּדָקה,  ִהיא 
ְּכֶׁשָהרֹוֵפא ִהְתִחיל ַלֲעבֹר ַעל ּתֹוְצאֹות ַהְּבִדיקֹות, הּוא 
רֹוֶאה ֶׁש... ַהַּמֲחָלה ֶנֶעְלָמה! ָהרֹוֵפא א ֶהֱאִמין ְלָמה 
ָעִׂשית  "ַּתִּגיִדי,  אֹוָתּה:  ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא  רֹואֹות!  ֶׁשֵעיָניו 

ִטּפּוִלים?", ָאְמָרה לֹו: "א, א ָעִׂשיִתי ׁשּום ִטּפּוִלים", 
ׁשּום  ָעִׂשית  א  ָּדָבר?!  ׁשּום  ָלַקְחְּת  א  "ָמה,  ָׁשַאל: 
ָלּה  ָאַמר  ְּכלּום".  ָעִׂשיִתי  "א  לֹו:  ָאְמָרה  ִטּפּוִלים?!", 
ָהרֹוֵפא: 'ֶזה א ָיכֹול ִלְהיֹות! ַאְּת ְּבטּוָחה ֶׁשֹּלא ָלַקְחְּת 
ְיכֹוָלה  ָמה  ְוִכי  ָעְנָתה...   – 'ְּבטּוָחה'  ְּתרּוָפה?'  ׁשּום 
ָהְיָתה לֹוַמר לֹו? ֶׁשִהיא הֹוְדָתה ָּכל יֹום ְּבֶמֶׁש ָׁשָעה 

ַעל ַהַּמֲחָלה...?

ֶאת  ְלָהִפיץ  ֶׁשְּכֶׁשִּנְזֶּכה  ֵּתְדעּו 
ָּכל  ֶאת  ְוַההֹוָדָאה,  ַהּתֹוָדה   ֶּדֶר
ַהֵּסֶפר  ְוֶאת  ְוַהִּדיְסִקים  ַהַּמְרָּגִלּיֹות 
'ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה', ְוַיְתִחילּו ִלְראֹות ֶאת 
ְלַסֵּפר  ַיְתִחיל  ֶאָחד  ָּכל  ַהְיּׁשּועֹות, 
ּתֹוָדה,  ָאַמְרִּתי  "ִּתְׁשַמע!  ִני:  ַלּׁשֵ
ֶאָחד  ְוָכל  ְיׁשּוָעה!"  ָּכזֹו  ִלי  ִנְהְיָתה 
ָאַמְרִּתי  "ִּתְׁשַמע!  ִני:  ַהּׁשֵ ֶאת  ִיְפּגֹׁש 
"ָאַמְרִּתי  ָּבִנים!",  ִקַּבְלִּתי  ּתֹוָדה, 
ֶאָחד  ְרפּוָאה!"  ִלי  ִנְהְיָתה  ּתֹוָדה, 
ּתֹוָדה,  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  "ִּתְׁשַמע,  יֹאַמר: 
ֵׁשִני  ַּבַּפְרָנָסה!",  ְיׁשּוָעה  ִלי  ִנְהְיָתה 
ַּבִית!"  ִקַּבְלִּתי  ּתֹוָדה,  "ָאַמְרִּתי  ַיִּגיד: 

ְוֵכן ָהְלָאה.

ָּכל ֶאָחד ַיְתִחיל ָלֶלֶכת ִעם ּתֹוָדה, ָּכל ֶאָחד ָיבֹוא ִעם 
ִסּפּוִרים, ּוְנַסֵּפר עֹוד ִסּפּוִרים!

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

חברים חדשים (חלק ג')
ֶזה  ֲאָבל  י,  ּלִ ׁשֶ א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ
ר  ְלַדּבֵ ִנּסּו  י  ּלִ ׁשֶ ַההֹוִרים  ָעַזר.  ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא 
ֶזה  ֲאָבל  ִדים,  ַהְמַלּמְ ֶצֶות  ְוִעם  ַהּמֹוֶרה  ִעם 
ַההֹוִרים  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ָיִמים.  ה  ְלַכּמָ ַרק  ָעַזר 
ָהִייִתי  ִהְצִליַח.  לֹא  ַלֲעזֹר,  ִביל  ׁשְ ּבִ ָעׂשּו  י  ּלִ ׁשֶ
לֹא  י.  ִהְתלֹוַנְנּתִ ַהּיֹום  ְוָכל  ָעצּוב  ל,  ְמֻתְסּכָ

ָבר. י ׁשּום ּדָ ָאַהְבּתִ

ֲחֵבִרים   ְלַהְזִמין  ְרֶצה  ּתִ אּוַלי  "ַאְבֵריִמי, 
י. ַעם ִאּמִ ֲאָלה אֹוִתי לֹא ּפַ ְיָתה?", ׁשָ ַהּבַ

י  ָאַמְרּתִ ָלבֹוא",  ִיְרֶצה  לֹא  ֶאָחד  "ַאף 
ֶנֱחָרצּות, "ֵאין ַטַעם ֲאִפּלּו ְלַנּסֹות ְלַהְזִמין.  ּבְ
אּוַכל  ׁשֶ ַהְלַואי  אֹוִתי.  אֹוֵהב  לֹא  ֶאָחד  ַאף 

י". ּלִ ִנים ׁשֶ ַלֲחזֹר ַלֲחֵבִרים ַהְיׁשָ

ֶאֱעזֹר ְלָך ְלִהְצָטֵרף  ָך ׁשֶ ְעּתְ "ַאְבֵריִמי, ָמה ּדַ
ַאל  ׁשָ ֶחֶקת?",  ְמׂשַ ה  ּתָ ַהּכִ ל  ּכָ ׁשֶ ָחק  ׂשְ ַלּמִ
ִמָּיד  ֵהם  ֵמֶהם,  ׁש  ֲאַבּקֵ "ִאם  י,  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ

ָחק". ׂשְ ַיְכִניסּו אֹוְתָך ַלּמִ

ְרצּוף ָחמּוץ, "ֲאִני  ּפַ י ּבַ "לֹא, ּתֹוָדה", ָאַמְרּתִ

ה". ָחק ַהּזֶ ׂשְ ֵחק ֶאת ַהּמִ לֹא אֹוֵהב ְלׂשַ

אֹוְתָך  ֶאְרׁשֹם  ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ָמה  "ַאְבֵריִמי, 
ִנְמָצִאים  ָך  ּלְ ׁשֶ ה  ּתָ ַהּכִ ל  ּכָ ְתִמיִדים'?  ַל'ּמַ

א. יַע ַאּבָ ם", ִהּצִ ׁשָ

ִית.  ּבַ ּבַ ִלְהיֹות  ַמֲעִדיף  ֲאִני  צֶֹרְך.  "ֵאין 
ם", ָעִניִתי. ֲעֵמם ִלי ׁשָ ְמׁשַ

"קּוֶטר".  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְוִנְהֵייִתי  יֹום,  ָרַדף  יֹום 
ְרצּוף ָחמּוץ. י ִעם ּפַ ִהְסּתֹוַבְבּתִ

הּו  ִמיׁשֶ ִעם  ר  ְלִהְתַחּבֵ יִתי  ִנּסִ לֹא  ֲאִפּלּו 
ל.  ְמֻתְסּכָ ּבֹוֵדד.  ַעְצִמי.  ִעם  ָהִייִתי  ה.  ּתָ ּכִ ּבַ
ַהְפָסקֹות  ּבַ ב  יֹוׁשֵ ְוָהִייִתי  ַעְצִמי,  ַעל  י  ִרַחְמּתִ
ֶפר  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ ַמֲעָמִדי  ּבְ ר  ְוִנְזּכָ ֲאִויר  ּבָ ּבֹוֶהה 

ַהּקֹוֵדם.

ַחַּיי. ְפֶנה ּבְ יַע ַהּמִ ְוָאז ִהּגִ

א  ְמֻדּכָ ֶרֶכב,  ּבָ א  ַאּבָ ִעם  י  ָנַסְעּתִ ֶאָחד  יֹום 
ִלי. ֶהְרּגֵ ּכְ

ן ִחּיּוְך, ַהַחִּיים ָיִפים  א ָאַמר: "ַאְבֵריִמי, ּתֵ ַאּבָ

ֵמִחים". ּוׂשְ

אֹוְתָך  ִנְרֶאה  'ּבֹוא  י,  ִלּבִ ּבְ י  ְבּתִ ָחׁשַ ַטח',  'ּבֶ
ל יֹום'. זֹאת ּכָ ה ּכָ ִכּתָ ב ּבְ יֹוׁשֵ

הֹוִציא  א  ַאּבָ
יס.  ֵמַהּכִ יְסק  ּדִ
אֹוְתָך  ֵמִבין  "ֲאִני 
ְמאֹד  ֵהיֵטב. 

ִעם  ְלָך  ה  ָקׁשֶ
ר  ָב ֲע ּמַ ַה
 . ּו נ ְר ַב ָע ׁשֶ
יב  ּבֹוא ַנְקׁשִ
 , ה ֶז ְל

ה  ַאּתָ ָמה 
ַאל,  ׁשָ אֹוֵמר?" 
"אּוַלי ֶזה ַיֲעזֹר 

ָלנּו".

בשבוע 
הבא אספר 

לכם מה 
שמעתי 

בדיסק

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

הֹוִציא 
יס.  ֵמַהּכִ
אֹוְתָך  מִבין 
ְמאֹד 

ִעם  ְלָך 
ר  ָב
 . ּו נ ר
ִשיב 
 , ה

ה  ַאּתָ
ַאל,  ׁשָ
ַיֲעזֹר  ה

ספר

ִ

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי
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חיים במסגרת-פרק ו' 
משפחת  של  הקשיים  על  שוחחנו  שעבר  בשבוע 
בבוקר,  וההתלבשות  ההתעוררות  כדי  שתוך  לוי, 
על  והכריות  השמיכות  החדר:  כל  את  הופכים  הם 
ועל  למיטה  מתחת  מפוזרות  הפיז'מות  הרצפה, 
לוי  גב'  בארון.  הפוכים  והבגדים  הכתיבה  שולחן 
היא  עוד.  להמשך  יכול  אינו  זה  שמצב  החליטה 
את  לסדר  פעמים  כמה  מהילדים  ביקשה  אמנם 
חדרם וזה אכן התבצע, אך ביום שלא ביקשה הם 
לא  כשעדיין  זמן,  לאחר  סידרו.  ולא  "שכחו"  כאילו 
חדש:  חוק  על  ההורים  החליטו  במצב,  שיפור  היה 
להיוועץ  התקשרה  לוי  גב'  בבוקר".  המיטה  "סידור 

מה עליה לעשות בכדי להצליח ביישום החוק.

הערכת מצב

ניתחנו ביחד את המצב, חשבנו מה הצורך שלנו 
בקיום החוק, חקרנו מה הקשיים של הילדים ביישום 
הפרט:   רמת  ואת  הכלל,  רמת  את  בדקנו  החוק, 
הבדיקה של גב' לוי, העלתה את הממצאים הבאים: 
במשפחת לוי ארבעה ילדים, שלושה מהם חרוצים 
ואחד קצת עצל. גב' לוי מודעת לכך, כי שלושת ילדיה 
החרוצים יבצעו את החוק ע"י עידוד סביר, תזכורת 
יומית ומבצע שבועי נושא פרסים. להערכתה, ילדיה 
החרוצים יתרגלו תוך שלושה שבועות של תזכורות 
החדר.  סידור  של  עצמאי  להרגל  ומבצעים  יומיות 
אולם ילדה "העצל" יתקשה מאוד במשימה על אף 
תזכורות  לאחר  יסדר  אם  ואפילו  והמבצע  העידוד 
ובצורה  חובה,  ידי  לצאת  כדי  רק  יהיה  זה  נוספות 
מה  כן  אם  וחבל,  החינוכי  האפקט  את  הפסדנו  זו 

עושים איתו?!.

חוזה כללי וחוזה אישי

ראשית יש לעבוד עם כל הילדים בכלליות בצורה 
הילד  עם  נעבוד  הכללית,  העבודה  כדי  ותוך  שווה, 
הילדים  עם  לעבוד  כדי  אישי".  "חוזה  ידי  על  העצל 
מודעות  להם  שיש  בטוחים  להיות  עלינו  בכלליות, 
בכלל,  בבית  חוקים  של  הזה  העניין  לכל  עצמית 

ולחוק הנוכחי בפרט.

תועלת משרד ההסברה 

החוקים  את  מסבירים  אשר  הורים  שישנם  בעוד 
שאינם  יש  לילדם,  מאחוריהם  העומד  ההיגיון  ואת 
ראשי  על  נוחתות  והוראותיהם  כלל  זאת  עושים 
הילדים ללא הסבר ובאופן אלים ורודני. אמנם, לא 
הסבר,  להצמיד  יש  הורה  של  והחלטה  פעולה  לכל 
אולם אם ישנה מערכת הסברה הגיונית של ההורה 
התפתחות  בסביבת  גדל  שהילד  הרי  הילד,  כלפי 
מצבים,  להעריך  לחשוב,  אותו  שתרגיל  תקינה 
ולשפוט מקרים בהגיונו, ולא בשליפות מהמותן תוך 
שימוש בלתי מבוקר באמוציות ורגשות עונתיות. ילד 
שרגיל לקבל הסבר הגיוני לדרישות ממנו ולמערכת 
ובשלבים  בוגר  בגיל  ויבין  יפנים  הבית,  של  החוקים 
של  היסוד  חוקי  את  החיים,  של  יותר  מתקדמים 
ההתנהגות החברתית ושל נהלי החיים מתוך ראיה 
ילד  לנהוג.  צריך  שכך  הבנה  ומתוך  בוגרת  עצמית 
ויש  החלטות  מאחורי  היגיון  יש  כי  היטב  יבין  זה, 
שיקולים שונים ומגוונים המנחים את ההורים בפרט 
מעשה.  ובכל  החלטה  בכל  בכלל,  המבוגרים  ואת 
לחשוב  הילד  את  ירגיל  גם  טוב,  הסברה"  "משרד 
ולהבין, ולפעמים גם להגיב ולהסביר מדוע החלטה 
מסוימת קשה בשבילו וכך תתנהל תקשורת טובה 

ובריאה בינו ובין הוריו.

מתקשים להסביר

כיצד עושים זאת בצורה טובה? עם מה מתחילים?! 
כמובן קודם כל ע"י תפילה. פונים לה' יתברך בשפה 
לחברתך  שתספרי  כפי  (בדיוק  לו  ומספרים  שלנו 
בטלפון או לחברך בעבודה ובכולל) על החוק החדש 
שאנחנו רוצים להתחיל בבית. מתייעצים עם ה' על 
שעלולות  הבעיות  לכל  עזרה  ממנו  ומבקשים  הכול 
ח"ו לצוץ (הדרכה לשיחה עם ה' אפשר לקרא בספר 
הנפלא "בשדה יער" או לשמוע בדיסקים של מו"ר 
הרב שלום ארוש שליט"א).  לאחר התפילה, נעבור 
לנו  שאומר  בבית  חוקים  בקביעת  הראשון  לכלל 
"הסברה". יש להסביר לילדים את מערכת החוקים 
בכלל ואת ה"חוק" החדש. כאן לדעתי, נמצאת רוב 
הילדים  בחינוך  מצליחים  לא  הורים  מדוע  הבעיה, 

ליישום חוקי הבית ואפילו כאשר הם הורים עקביים, 
את  או  החוקים  את  להסביר  מתקשים  הם  כי 

חשיבותם.

ההתנהגות שלך, מציקה לי.

עלינו לדעת שחוסר תקשורת, או תקשורת לקויה 
הם בין הגורמים העיקריים לבעיות חינוכיות ובמיוחד 
לבעיות בשלום בית (שהוא המפתח לחינוך ילדים). 
לאנשים רבים ישנה בעיה שהם מתקשים לשוחח, 
וזה ניכר מאוד בקשיים עם בן הזוג ועם חינוך הילדים. 
ללמד,  שעלינו  הראשונים  החינוך  מלימודי  אחד 
אתן  ואני  אילמים.  פשוט  רבים  ילדים  "לדבר".  הוא 
חברו  משה  את  מכה  דוד  השיעור  באמצע  דוגמא: 
הכאת  מדוע  דוד,  קרה  "מה  בשולחן.  לידו  שיושב 
לי!"  מציק  הזמן  כל  הוא  "המורה,  חברך?!"...  את 
"דוד, דיברת איתו? ביקשת ממנו להפסיק? סיפרת 
נותרו  השאלות  לך?!"  מציק  עושה  שהוא  שמה  לו 
באוויר. דוד מצפה שיבינו אותו, אבל הוא מתקשה 
לדבר. נזכר מה הילד שלנו עושה כאשר חבר או אח 
מציק לו, האם הוא אומר לו: "משה ההתנהגות שלך 
שהוא  או  להפסיק!"  ממך  מבקש  אני  לי.  מציקה 
נפגע ממנו או מכה אותו בחזרה?! הבעיה של הילד 
שהוא למד מאיתנו לפעול במקום לבקש ולהסביר. 
מהתנהגות  להתעלם  מעדיפים  לפעמים  אנו  גם  כי 
ולהעניש,  לכעוס  דהיינו  לפעול,  או  שלו  רצויה  לא 
היא  נכונה  הסברה  לכן,  ולהסביר.  לשוחח  במקום 

התחלה חשובה בעבודת החינוך.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

יהודי תמים היה צריך ליסוע לארה"ב, וסיפר 
לבנו כי הוא נוסע לארה"ב והוא לא יודע מילה 
אחת באנגלית, הבן התמים אומר לאביו: תדבר 
בדיוק  זה  שם,  אותך  יבינו  כולם  לאט  עברית 
כשהגיע  הבן,  עצת  את  מקבל  האב  אנגלית", 
לארה"ב עצר האב מונית, ושאל באיטיות: "א 
ת ה י כ ו ל ל ק ח ת א ו ת י ל מ ל ו  ן"? 
הנהג משיב באיטיות: "ה א ם א ת ה מ ק ר י 
ת ג ת?" "כן" משיב התמים: אומר הנהג: "יופי 
גם אני משם, אם כן למה לדבר באנגלית, בא 

נדבר בעברית..."

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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המתנה הטובה ביותר לילדים שלנו
האבחון

מוטיבציה  מאוד  הרבה  עם  לישיבה  הגיע  רוני 
בתפילות,  השקיע  בלימוד,  השקיע  הוא  להתקדם. 
על  עלה  שהוא  נראה  והיה  המידות,  על  עובד  היה 

דרך המלך.

אבל אז התחילו הנפילות... ירידות ועליות הן חלק 
מהדרך של כל בחור ישיבה, אבל הנפילות של רוני 
איבד  כאילו  הרגיש  פעם  ובכל  לגמרי  אותו  ריסקו 
לגמרי את כל מה שקנה, והוא חייב להתחיל שוב 

מאפס.

שבור  שוב  אלי  הגיע  לאחרונה 
שיעזור  לה'  התפללתי  ומרוסק. 
לי להבין מהו שורש הבעיה. ואכן 
באותה שיחה נפתרה התעלומה. 
רוני סיפר לי על הילדות שלו. הוא 
המעטה.  בלשון  עידוד  קיבל  לא 
מוצלח  בחור  שהיה  ולמרות 
היה  תמיד  עצמו  בעיני   – וכישרוני 
כישלון  יוצלח,  ולא  גרוע  מרגיש 

מהלך.

כמה שהוא עבד על עצמו, וכמה 
שהוא באמת התקדם, וכמה שרצה טוב ועשה טוב 
הרעות  המחשבות  ורשע.  רע  הרגיש  תמיד  הוא   –
ואוכלות  למוח  לו  "נדבקות"  היו  האלה  והשקריות 
נפש  במחלת  שמדובר  הבנתי  מיד  מבפנים.  אותו 
לכל דבר, והעבודה הראשונה של רוני היא להתרפא 

ממחלת הנפש שלו.

עזרה ראשונה
קודם כול רציתי להוכיח לו שהרצונות הרעים, זה 
היצר  רק  זה  שלו.  המהות  לא  זו  באמת.  הוא  לא 

הרע שעוטף אותו.

שאלתי אותו: הִאם אתה רוצה את כל הרע הזה? 
והוא ענה לי: וודאי שלא. אמרתי לו: תדע לך שהרצון 
אתה  זה  שלך.  האמתית  המהות  הוא  שלך  הטוב 
לחזור  כדי  הכול  תעשה  ועכשיו  טוב.  אתה  באמת. 
הדימוי  כל  את  מתוכך  שתמחוק  עד  זה  את  ולשנן 

העצמי השלילי.

שלי  האמתי  "ה'אני'  אחרי:  תחזור  לו,  אמרתי 
המהות  וטהורה.  קדושה  והיא  שלי  הנשמה  זה 
האמתית שלי היא שאני רק רוצה להיות כרצון ה' 
רוצה  רק  אני  בשלימות.  כראוי 
לעשות טוב. אני רק רוצה לחשוב 
והרצונות  וישר.  וזך  טוב  כולי  טוב. 
לא  זה  הרעים  והמעשים  הרעים 
אני. לא רק שאני לא רוצה אותם, 
זה  בשבילי,  עונש  רק  הם  אלא 
לי  היו  ולא  הלוואי  אותי.  מצער 
זה  הרע  בכלל.  כאלה  מחשבות 

לא אני. זה לא שייך אלי בכלל".

כך ישבתי אתו והוא חזר אחרי 
המשפטים  את  רם  בקול  ואמר 
משפטים  לו,  שאמרתי  המחזקים 
שהאירו בנשמתו את אור האמת 
הרעות  המחשבות  של  הגדול  החושך  את  וגירשו 
והשקריות שלו. תוך כמה דקות הוא חזר לחיֹות. זה 
שהוא  לו  הסברתי  המתים.  תחיית  כמו  ממש  היה 
חייב לעשות את ה"התעמלות" הרוחנית הזאת בכל 
יום ורצוי מאוד כמה פעמים ביום, ובפרט בהתבדדות 
שלו, שלא יתחיל שום דבר בעבודת ה' לפני שהוא 
חי באמת את הידיעה הזאת שהיא האמונה בעצמו.

מחלת הדור
של  מייצג  מקרה  הוא  רוני  של  המקרה  ובאמת, 
מחלה קשה ושקטה של רבים מאוד שחיים בשקר 
רעים,  שהם  בטוחים  שהם  הזה  והמסוכן  הנורא 

והמחלה  ממהותם.  חלק  הוא  שהרע  בטוחים 
וכל  הכישלונות  וכל  הנפילות  כל  שורש  היא  הזאת 
המחשבות הרעות והצער והעצבות והדיכאון והסבל 

הפנימי שכל כך רבים חווים בדורנו.

בשבועות האחרונים הסברתי באריכות שהאמונה 
בעצמך שאתה טוב ושיש לך כוח לעשות ולהשתנות 
מהאמונה  נפרד  בלתי  חלק  היא  תמיד,  ולהתקדם 
הדבר  בה'.  האמונה  של  השלימות  היא  בה'. 
היחיד שבאמת מסכן אותך ומפיל אותך – זה רק 

המחשבות הרעות על עצמך.

היא  בעצמך  שהאמונה  להבין,  חייב  אתה  לכן 
היא  אלא  "תוספת",  לא  היא  שלך.  הנפש  רפואת 
לכל  רוחנית,  בנייה  לכל  היציבות,  לכל  הבסיס 
ההצלחה בחיים בכל תחום, בלימוד תורה, בזוגיות, 

בחינוך ילדים, ביחסי אנוש, בתשובה.

מתנה לחיים
ובגלל שזה כל כך קריטי ובסיסי, אתה ואת חייבים 
לבנות את זה אצל הילדים שלכם כבר מקטנותם. 
עצמכם,  על  לעבוד  צריכים  כול  קודם  שאתם  מובן 
שאתם  ביותר  החשוב  הדבר  שזה  טוב  תבינו  אבל 
יכולים לתת לילדים שלכם: דימוי עצמי טוב וחיובי, 
להרגיש  להם  תיתנו  אל  לעולם  בעצמם.  שיאמינו 
רשעים או רעים ח"ו. לעולם אל תשכחו את האמת 
וטהורות  קדושות  נשמות  הם  שלכם  שהילדים 
תתייחסו  כך  ורק  טובים.  הם  שלהם  ושבמהות 

אליהם ותמיד תזכירו להם את זה.

להם  תזכירו  תמיד  אותם,  מוכיחים  כשאתם  גם 
שהם טובים, ולעולם אל תייחסו להם את המעשים 
הרעים או את התכונות הרעות כאילו שזו מהותם. 
תגידו להם: "אתה כזה צדיק, יש לך כזה רצון טוב, 
לכם,  מתאים  לא  זה   – וטובה  חמודה  כך  כל  את 
זה לא אתם, זה רק היצר הרע שלכם, בואו נגרש 

אותו..."

זה ברור שאתם קודם כול חייבים לשנן ולקנות את 
זה בעצמכם. כשתתרגלו לראות את הטוב בעצמכם 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון

ר"תיציאהכניסה

16:0017:1417:51ירושלים

16:1517:1517:48תל אביב

16:0617:1317:48חיפה

16:1817:1617:52באר שבע

גליון 649
ב' כסלו תש"פ

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת תולדותבס"ד בר"ה 

המשך בעמוד 3

מאמר

ראש הישיבה

יום ב',„' כסלו 
 פ‡ר" (02/12/19) בי"כ

יר‡ל" לעולי ימן,הה‚נה 
34 (כונ רמ עמי„ר)

בעה 20:00

יום „',
ו' כסלו (04/12/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ה',
ז' כסלו (05/12/19)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל 
המעפילים פינ המˆו„ה, 

בעה 21:30

חולוןירוליםרמ ‚ן

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

הרצונות 
הרעים זה לא 
הוא באמת זה 
רק היצר הרע 
שעוטף אותו.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 תשע"ב | ד
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

מאחר  אבל  כעשו,  התנהגותם  מחמת  עשו  בגדי 

שבפנימיותם יהיו בבחינת יעקב, יזכו לקבל ברכות 

אלו כיעקב שקיבלן בהיותו לבוש בבגדי עשו.

רוי"ח את "יח בגליור - "יח בוגליו

שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

בגדיו  ריח  את  "וירח  הנ"ל:  במדרש  שדרשו  מה 

ויברכהו, ריח בוגדיו כגון יוסף משיתא ויקום איש 

צרורות". שהיו רשעים גדולים ובסוף ימיהם עשו 

תשובה. לפי האמור הביאור בזה, שסיבב הקב"ה 

שיעקב יקבל הברכות בהיותו לבוש בבגדי עשו, 

יהיו בחיצוניותם כעשו כביכול  בניו  שאפילו אם 

הם  שבפנימיותם  מכיון  לברכות,  יזכו  זאת  בכל 

עדיין בבחינת יעקב.

בגדיו  ריח  את  "וירח  הכתוב:  אומר  כך  על 

עשו  בבגדי  הריח  בקדושתו  שיצחק  ויברכהו", 

את  יעקב  שיקבל  ה'  רצון  זהו  כי  יעקב,  שלבש 

הברכות בבגדי עשו, שאפילו אם יהיו בניו רשעים 

בכל  "בוגדיו",  מלשון  שהוא  עשו"  "בגדי  בבחינת 

בקרבם  שיש  מאחר  לברכה  ראויים  יהיו  זאת 

הנקודה הפנימית שלא נפגמה.

איש  ויקום  משיתא  מיוסף  ראיה  ומביא 

עשו  ימיהם  ובסוף  גדולים  רשעים  שהיו  צרורות, 

וכל זה משום שבפנימיותם עדיין  גדולה,  תשובה 

נשארה הנקודה הפנימית שלא נפגמה, ולכן יכלו 

הפנימית  לנקודה  ששבו  ידי  על  תשובה  לעשות 

לכן:  לו".  ורפא  ושב  יבין  "ולבבו  בבחינת:  שבלב 

"וירח את ריח בגדיו", אחרי שהריח והשיג את ריח 

פנימית  נקודה  יש  גדולים  ברשעים  שגם  בוגדיו, 

מתחלה  שביקש  כפי  "ויברכהו",  נפגמה,  שלא 

לברך את עשו בחשבו שהוא בבחינה זו.

יומתק להבין בזה מה שדרשו במדרש )שם( על 

הפסוק )שם כז-כג(: "ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו 

היה  לא  אחיו, בשעה שהיו רשעים עומדים ממנו 

מכירו". רמזו לנו בזה, כי מה שסיבב הקב"ה שלא 

בבגדי  לבוש  היותו  מחמת  יעקב  את  יצחק  הכיר 

עשו, הוא כדי לרמז על שעה שיהיו רשעים עומדים 

דל כ"ה דלילותא פשו להו כ"ה ]תנכה כ"ה שנה 

כ"ה  רק  נשארו  שינה,  של  זמן  שהן  הלילות  של 

ודבית  ומיכל  דצלויי  ופלגא  סרי  תרתי  דל  שנה[. 

]תנכה י"ב שנה  הכסא פשו להו תרתי סרי ופלגא 

ומחצה שהן זמנים של תפלה אכילה ובית הכסא, 

את  סובל  אתה  אם  ומחצה[,  שנה  י"ב  רק  נשארו 

עליך".  ופלגא  עלי  פלגא  לאו  ואם  מוטב,  כולם 

פירוש, אני אקח חצי מהשנים הללו עלי ואתה קח 

חצי מהשנים עליך.

והנה ידוע מה שתמהו המפרשים, איך יתכן כי 

ויעקב אבינו שמדתו  אברהם אבינו שמדתו חסד 

ואילו  בדין,  ישראל  את  לזכות  יוכלו  לא  רחמים, 

על  זכות  לימוד  ימצא  דין  שמדתו  אבינו  יצחק 

כי  בזה,  הענין  לבאר  נראה  האמור  לפי  ישראל. 

עם  ורחמים,  חסד  שמדתם  אף  ויעקב  אברהם 

זכות על  לימוד  ימצאו שום  זאת מאחר שלא  כל 

ישראל שחטאו, לכן באין ברירה אמרו: "ימחו על 

קדושת שמך".

את  לזכות  שרוצה  הקב"ה  יבוא  שאז  אלא 

בכך  חטאו".  "בניך  לו:  ויאמר  יצחק  אל  ישראל 

בעצמך  שאתה  "בניך",  לו:  לרמז  הקב"ה  התכוון 

כינית את יעקב שמונה פעמים "בני", כדי להציל את 

זרעו משבעה מדורי גיהנם ולהכניסם לחיי העולם 

הבא, והנה "חטאו לי", לכן עליך להשתדל להצילם 

מדינה של גיהנם ולהביאם לחיי העולם הבא.

תשובה  להקב"ה  ישיב  אבינו  יצחק  אולם 

ניצחת באומרו בלשון פליאה: "רבונו של עולם בני 

ולא בניך". כלומר, הלא אני רציתי בעצם לברך את 

"בני", אלא שאתה  ולומר לו שמונה פעמים  עשו 

הקב"ה סיבבת שיכנס יעקב במקומו, כדי שאומר 

לו שמונה פעמים "בני" במקום לעשו. נמצא שיש 

לך חלק גדול במה שכיניתי את יעקב וזרעו שמונה 

גם  אלא  ַני"  "בָּ רק  לא  הם  כן  אם  "בני",  פעמים 

ֶניָך", לכן הבה נקבל על שנינו את כל מה שפגמו:  "בָּ

"פלגא עלי ופלגא עלך".

בחיצוניות  עליהם  להכיר  אפשר  אי  שאז  ממנו, 

נראים  הם  עין  למראית  כי  יעקב,  בבחינת  שהם 

ח"ו כעשו, אבל מאחר שלמעשה בפנימיותם הם 

בבחינת יעקב ראויים הם לברכה.

למה  להפליא  מתאים  זה  הרי  האמור  לפי 

שהזכיר  הקב"ה  סיבב  זה  מטעם  כי  שנתבאר, 

להציל  כדי  יעקב,  על  "בני"  פעמים  שמונה  יצחק 

את זרעו של יעקב מדינה של גיהנם ולהביאם לחיי 

העולם הבא, ועל ידי זה יזכו כל ישראל אפילו אלו 

עשו  בבגדי  בחיצוניות  מעשיהם  מצד  הלבושים 

יצחק, מאחר שמובטח להם שיעשו  לברכות של 

תשובה ויזכו לחיי העולם הבא.

 מדיצתו שד יצחק אבינו:
רפדגא עדי ופדגא עדךר

פי  על  כי  מלכים  שלחן  על  להעלות  והנני 

בענין  נפלא  מאמר  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור 

הגאולה העתידה בגמרא )שבת פט:(: 

בניך  לו הקב"ה לאברהם  יאמר  "לעתיד לבוא 

עולם  של  רבונו  לפניו  ]אברהם[  אמר  לי,  חטאו 

ימחו על קדושת שמך, אמר ]הקב"ה[, אימר ליה 

גידול  צער  ליה  דהוה  ליעקב[  לו  ]אומר  ליעקב 

דבעי  אפשר  בנים[,  גידול  צער  לו  ]שהיה  בנים 

אמר  רחמים[,  עליהם  יבקש  ]אולי  עלייהו  רחמי 

]יעקב[  אמר  חטאו,  בניך  ליעקב[  ]הקב"ה  ליה 

לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך. אמר 

]לא  ]הקב"ה[ לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה 

באברהם הזקן טעם, ולא ביעקב הקטן עצה, איך 

להציל את ישראל[.

לי,  חטאו  בניך  ליצחק  ]הקב"ה[  לו  אמר 

בשעה  בניך,  ולא  בני  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר 

)שמות  שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם 

כמה  ועוד,  בניך.  ולא  בני  עכשיו  בכורי,  בני  ד-כב( 

דל  שנה,  שבעים  אדם  של  שנותיו  כמה  חטאו, 

עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין ]תנכה 

עשרים שנה הראשונות שאין אתה מעניש עליהן, 

נשארו חמשים שנה[.
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"בני",  זה נסתבב שאמר על יעקב שמונה פעמים 

ולהביאם  גיהנם  של  מדינה  זרעו  כל  את  להציל 

לחיי העולם הבא.

הנה מה טוב ומה נעים לראות נפלאות התורה, 

הנ"ל  במדרש  ז"ל  חכמינו  שדרשו  מה  בזה  להבין 

מה שכתוב: "וירח את ריח בגדיו", אל תקרי "בגדיו" 

יצחק את הריח הטוב של  "בוגדיו", שהריח  אלא 

צרורות,  ויקום איש  כיוסף משיתא  ישראל  רשעי 

שזכו בסוף ימיהם לעשות תשובה ויצאה בת קול 

שהם מזומנים לחיי העולם הבא.

כאשר  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

"ויאמר אליו  נתבונן נראה כי בפסוק המוקדם לו: 

שבע  נשלמו  בני",  לי  ושקה  נא  גשה  אביו  יצחק 

בכך  פעל  אשר  יעקב,  על  שהזכיר  "בני"  פעמים 

להוציא את כל זרע ישראל משבעה מדורי גיהנם. 

בגדיו",  ריח  את  "וירח  כתוב:  זה  אחר  מיד  לכן 

תיקון  להם  שיהיה  "בוגדיו"  ריח  את  שהרגיש 

ועל כך הוסיף יצחק  יכנסו בגיהנם,  ולא  בתשובה 

מיד להזכיר "בני" בפעם השמינית באומרו: "ראה 

ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'", שיזכו גם לחיי 

העולם הבא בגן עדן. 

 יעקב קיבד את הב"כות בבגלי עשו
אפידו אם בניו יהיו בחוץ בבחינת עשו

ועתה בא וראה כי רעיון נשגב זה של ה"דברות 

שלמה", מתאים להפליא עם מה שהביא ה"ישמח 

רבי  הרה"ק  זקינו  בשם  יב(  אות  )פרשתנו  ישראל" 

יצחק מווארקא זי"ע, ביאור נפלא על מה שסיבב 

בעודו  הברכות  את  אבינו  יעקב  שיקבל  הקב"ה 

אם  שאפילו  בכך  לרמז  כדי  עשו,  בבגדי  לבוש 

יתנהגו ישראל כלפי חוץ כעשו יהיו ראויים לברכה, 

הנה הדברים בלשון קדשו:

הכ"מ  זי"ע  זצללה"ה  אאמו"ר  קדושת  "כבוד 

אא"ז  אדמו"ר  כ"ק  בשם  משכבו[  כפרת  ]הריני 

מווארקא  מוהר"י  הרה"ק  זקיני[  אבי  ]אדוני 

היו  למה  המפורסמת  הקושיא  על  זי"ע,  זצללה"ה 

הברכות בדרך זה, שבירך ליעקב אבינו ע"ה בבחינת 

עשו ולא בבחינת יעקב, דיבר בקדשו כ"ק אדמו"ר 

לבנים,  סימן  אבות  ומעשה  הברכות  שכל  הנ"ל, 

והברכות היו עד סוף כל הדורות, ממילא אם היה 

אז  יעקב,  בבחינת  ליעקב  מברך  ע"ה  אבינו  יצחק 

לא היו ראויים הברכות אלינו רק כשהיינו בבחינת 

יעקב, ולזה היתה סיבה מהקב"ה החפץ בטובת בניו 

ורב חסד לברך את יעקב בבחינת עשו, ואין לך אדם 

מישראל הגרוע מעשו".

ונראה להרחיב הביאור בזה, על פי מה שהבאנו 

בפרשת לך לך הקדמה יקרה ממשנתו הטהורה של 

הבעש"ט הקדוש זי"ע, כי בכל יהודי בעולם, יהיה 

הרבה  ח"ו  אפילו  שהוא,  מצב  ובאיזה  שיהיה  מי 

הלב  בפנימיות  אחת  נקודה  ישנה  עדיין  לפשוע, 

של כל אחד מישראל, שהיא הניצוץ האלקי שורש 

הנשמה שהשריש הקב"ה בתוך תוכו של כל אחד 

העוונות  של  הפגם  מגיע  אין  שלשם  מישראל, 

והפשעים והיא נשארת נקיה וטהורה.

בספר "בוצינא דנהורא" לרבי ר' ברוך ממעז'יבוז' 

זי"ע מפרש בזה הפסוק )תהלים לז-י( "ועוד מעט ואין 

אפילו  פירוש,  ואיננו".  מקומו  על  והתבוננת  רשע 

בבחינת  שהוא  עד  לפשוע  שהרבה  מישראל  אדם 

מעט  עוד  בו  נשאר  מעט",  "ועוד  זאת:  בכל  רשע, 

רשע",  "ואין  הלב,  של  הפנימית  הנקודה  שהיא 

לשם,  מגיע  אינו  הפגם  כי  רשע  נקרא  אינו  ששם 

מקומו",  על  "והתבוננת  לה':  המלך  דוד  והתפלל 

תתבונן נא בנקודה הפנימית שבלב "ואיננו", ותראה 

אינו  שחטא  מה  וכל  רשע,  אינו  ההיא  שבנקודה 

אלא בחיצוניות ולא מעומק הלב.

על פי האמור מפרש ב"ישמח ישראל" )פרשתנו 

רבי  כי  יז.(  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  יד(  אות 

אלכסנדרי נהג לומר אחרי תפלתו: "רבון העולמים 

גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב 

שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות". כי מצד הנקודה 

לעשות  רצונו  מישראל  אחד  כל  שבלב  הפנימית 

הרע  היצר  שהוא  שבעיסה  השאור  אולם  רצונך, 

לעבוד  ישראל  מאיש  מונעים  מלכויות,  ושעבוד 

את ה' בפועל גם בחיצוניות.

במדרש  שמבואר  מה  מבאר  הוא  זו  בדרך 

יש  לישראל  רק  כי  ד(  אות  האזינו  )פרשת  תנחומא 

תיקון בתשובה ולא לגוים, הטעם לכך הוא כי איש 

ישראל שיש לו נקודה פנימית שלא נפגמה על ידי 

את  שיעורר  ידי  על  תשובה  לעשות  יכול  החטא, 

בבחינת  בחיצוניות  גם  שתאיר  הפנימית  הנקודה 

)ישעיה ו-י(: "ולבבו יבין ושב ורפא לו", אבל גוי שאין 

נמצא  פגם,  מכל  שמשומרת  פנימית  נקודה  לו 

שכאשר הוא חוטא הוא פוגם בכל נפשו מכף רגל 

כיון  אמיתית  בתשובה  יתעורר  ואיך  ראש,  ועד 

שכל כולו רע ואין בו שום נקודה שלא נפגמה.

 יצחק חשב שעשו דא פגם
 עליין בנקולה הפנימית

הטעם  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

לעשו  הברכות  את  למסור  אבינו  יצחק  שרצה 

דוקא משום שידע  כי  ליעקב הצדיק,  ולא  הרשע 

שיעקב הוא איש תם יושב אהלים, הוגה בתורת ה' 

כולו קודש,  ומחוץ  ותוכו כברו מבית  ולילה  יומם 

בידי  הברכות  לו  למסור  צריך  שאין  לתומו  חשב 

שמים  בידי  לו  מסורות  כבר  הברכות  כי  אדם, 

בזכות עסק תורתו, כמו שכתוב )משלי ג-טז(: "אורך 

ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד". 

לכן רצה למסור את הברכות לעשו אף שהוא 

ישראל,  רשעי  שאר  ככל  שהוא  חשב  כי  רשע, 

הפנימית  הנקודה  בוערת  עדיין  לבם  שבפנימיות 

בבחינת:  ה'  את  לעבוד  שמשתוקקת  היהודית 

אלא  רצונך",  לעשות  שרצוננו  לפניך  וידוע  "גלוי 

קשה  הזה  העולם  בעניני  הטרדות  גודל  שמחמת 

זו מהכח אל הפועל,  נקודה טהורה  להם להוציא 

ושעבוד  שבעיסה  שאור  מעכב  "ומי  בבחינת: 

הזה,  עולם  ברכות  את  יקבל  אם  אבל  מלכויות", 

תתגלה הנקודה הפנימית שבקרבו בבחינת: "ועוד 

מעט ואין רשע", ויזכו לעשות תשובה.

גמור  רשע  היה  עשו  כי  שידע  הקב"ה  אולם 

לכן  ועקר את הנקודה הפנימית שבקרבו,  שקלקל 

סיבב שיעקב יקבל את הברכות בהיותו לבוש בבגדי 

עשו, לרמז שיעקב וזרעו יהיו ראויים לקבל הברכות, 

בגד  בבחינת  שהיא  שלהם  החיצוניות  אם  אפילו 

בבחינת  ח"ו  תהיה  הפנימית,  לנקודה  ולבוש 

 מל"ש: רוי"ח את "יח בגליור - הבוגלים ה"שעים מיש"אד
 שמס"ו נפשם עד קלושת השם ומתו בתשובה

 אח"י שהזכי" יצחק ז' פעמים רבניר דהציד "שעי יש"אד
 משבעה מלו"י גיהנם רוי"ח את "יח בגליור, שיש דהם תיקון

 "בי יצחק מווא"קא: הקברה סיבב שיקבד יעקב הב"כות בבגלי עשו 
אפידו אם ז"עו יהיה בחיצוניות כעשו

 דעתיל דבוא יאמ" הקברה דיצחק רבניך חטאור,
 ד"מז דו שהזכי" עד יעקב וז"עו ח' פעמים רבניר דהביאם דעודם הבא
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וכה  ויבך,  השער  עליית  על  ויעל  המלך  "וירגז 

מי  אבשלום,  בני  בני  אבשלום  בני  בלכתו  אמר 

והמלך  בני...  בני  אבשלום  תחתיך  אני  מותי  יתן 

לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום 

תמניא  "הני  בגמרא:  ומפרש  בני".  בני  אבשלום 

]למה הזכיר שמונה פעמים בני[, שבעה  בני למה 

]שבע פעמים שהוציאו[ משבעה מדורי  דאסקיה 

איכא  בני[  שאמר  השמינית  ]פעם  ואידך  גיהנם, 

ראשו  ]שחיבר  גופיה  לגבי  רישיה  דקריב  דאמרי 

דאתי"  לעלמא  דאייתיה  דאמרי  ואיכא  גופו[,  עם 

]שהביאו לחיי העולם הבא[.

לפי זה מבאר ה"דברות שלמה" כי מטעם זה 

רחוק  שהוא  וידע  עשו,  את  לברך  יצחק  כשרצה 

מלהיות בתכלית השלימות, לכן כינה אותו בכוונה 

תחילה כמה פעמים "בני", כדי להוציאו מהגיהנם 

ראוי  שיהיה  כדי  הבא  העולם  לחיי  ולהביאו 

לברכות. אולם לא הצליח בכך משום שיעקב נכנס 

לקבל הברכות במקום עשו, נמצא לפי זה כי יצחק 

שהזכיר כמה פעמים "בני" אחרי שנכנס אליו, לא 

מים  ב"באר  ]ראה  יעקב  על  אם  כי  עשו  על  היה 

חיים" שביאר גם כן כנ"ל אבל בקיצור[.

נספור  כאשר  שהרי  להעיר  יש  אמנם 

מתחילת הברכות עד סיומן, נראה שיצחק הזכיר 

יעקב  ואל  עשו  אל  בדברו  "בני"  התואר  את 

של  לרעיון  מתאים  זה  איך  כן  אם  פעמים,  עשר 

פעמים  שמונה  לומר  שביקש  שלמה"  ה"דברות 

גיהנם  גיהנם  "בני", כדי להוציאו משבעה מדורי 

ולהביאו לחיי העולם הבא.

רודכה אפוא מה אעשה בניר

צדיק  של  מקחו  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ה"דברות שלמה", על פי מה שמצינו ביאור נפלא 

]ליקוט  האורים"  ב"ילקוט  ביאור  בתוספת  זה 

נפלא על הפרשיות בדרך דרוש מהרה"ח ר' משה 

אורי קעללער ז"ל[, כי כאשר נתבונן נראה כי מאז 

יצחק  לו  אמר  הברכות,  את  לקבל  יעקב  שנכנס 

בדיוק שמונה פעמים "בני", והנה הן לפנינו:  

אבי  ויאמר  אביו  אל  "ויבוא  כז-יח(:  )בראשית  א. 

ויאמר הנני מי אתה בני".

)שם כ(: "ויאמר יצחק אל בנו מה זה מיהרת  ב. 

למצוא בני".

נא  גשה  יעקב  אל  יצחק  "ויאמר  כא(:  )שם  ג.ד. 

ואמושך בני האתה זה בני עשו אם לא".

ויאמר  עשו  בני  זה  אתה  "ויאמר  כד(:  )שם  ה. 

אני".

פעמים "בני", כדי להציל את עשו משבעה מדורי 

עם  שנכנס  אחרי  דוקא  אותם  לומר  ובחר  גיהנם, 

ליל  סעודת  בשעת  כי  ליצחק,  שהכין  הסעודה 

לדורות  הברכות  למסור  רצון  עת  היתה  פסח 

הבאים, וחשב להצילו בעת רצון מדינה של גיהנם, 

אלא שסיבב הקב"ה שיאמר אותם על יעקב ולא 

על עשו.

שסיבב  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

על  "בני"  פעמים  שמונה  יצחק  שיאמר  הקב"ה 

יעקב, כי רצה הקב"ה שיצחק ימסור את הברכות 

לכך  ראויים  אינם  ח"ו  אם  אפילו  וזרעו  ליעקב 

יעקב  על  יצחק  סיבב שיזכיר  לכן  מעשיהם,  מצד 

לכל  הדרך  את  בכך  וסלל  "בני",  פעמים  שמונה 

ראויים,  אינם  אם  אפילו  יעקב  של  זרעו  ישראל 

שיתעוררו בתשובה וינצלו מדינה של גיהנם ויזכו 

לחיי העולם הבא, ובזכות זה יזכו בברכות שבירך 

יצחק את יעקב וזרעו.

 יצחק אמ" שמונה פעמים בני
 "ק משום שחשב שזה עשו

מה  להבין,  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שסיבב הקב"ה שימסור יצחק את הברכות ליעקב 

בעודו חושב שהוא עשו, ולא גילה לו שעשו אינו 

ראוי לברכות כדי שיקבל יעקב את הברכות ברצון, 

בעת  "בני"  פעמים  שמונה  יצחק  שאמר  מה  כי 

שהוא  שחשב  משום  רק  הוא  הברכות,  מסירת 

מברך את עשו הבכור, ומאחר שידע שהוא רשע 

וחשב שיש לו תיקון, לכן אמר עליו שמונה פעמים 

בעת רצון של קבלת הברכות, כדי להוציאו  "בני" 

משבעה מדורי גיהנם ולהכניסו בגן עדן.

שהוא  יודע  יצחק  היה  אם  כי  זה  לפי  נמצא 

סיבה  לו  היתה  לא  צדיק,  שהוא  יעקב  את  מברך 

"בני", לכן לא הודיע  להזכיר עליו שמונה פעמים 

הקב"ה ליצחק שהוא מברך את יעקב שהוא ראוי 

ידי  ועל  עשו,  את  מברך  שהוא  חשב  אלא  לכך, 

 גמ"א: לול המדך אמ" עד אבשדום ח' פעמים רבניר, 
דהוציאו משבעה מלו"י גיהנם ודהביאו דעודם הבא

 לב"ות שדמה: יצחק הזכי" עד עשו כמה פעמים רבניר 
במסי"ת הב"כות כלי דהצידו מגיהנם ודהביאו דעודם הבא

 מאח" שיעקב אבינו נכנס במקום עשו, 
נמצא שיצחק אמ" עד יעקב וז"עו רבניר דהביאם דעודם הבא

 ידקוט האו"ים: מאז שנכנס יעקב דבוש כעשו
 הזכי" עדיו יצחק ח' פעמים רבניר דהביא את ז"עו דעודם הבא

)שם כה(: "ויאמר הגישה לי ואוכלה מציד בני  ו. 

למען תברכך נפשי".

נא  גשה  אביו  יצחק  אליו  "ויאמר  כו(:  )שם  ז. 

ושקה לי בני".

בגדיו  ריח  את  וירח  לו  וישק  "ויגש  כז(:  )שם  ח. 

ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר 

ברכו ה'". 

נמצא לפי זה כי מאז שנכנס יעקב בלבוש עשו 

לקבל את הברכות, כינה אותו יצחק אבינו שחשב 

להוציאו  כדי  "בני",  פעמים  שמונה  עשו  שהוא 

משבעה מדורי גיהנם ולהכניסו לחיי העולם הבא, 

ליעקב  כן  שאמר  השמים  מן  נסתבב  שכך  אלא 

אבינו ולא לעשו. ומה שנזכרו עוד ב' פעמים "בני" 

לא נאמרו ליעקב כי אם לעשו, פעם א' כשביקש 

ופעם  בני".  אליו  "ויאמר  סעודה:  לו  להכין  ממנו 

"ולכה  ב' אחרי שקיבל יעקב את הברכות )שם לז(: 

אפוא מה אעשה בני".

כמין  ה"ילקוט האורים"  פי האמור מפרש  על 

מה  אפוא  "ולכה  לעשו:  יצחק  שאמר  מה  חומר 

אעשה בני", על פי מה שמבואר במדרש הנ"ל כי 

שהרשעים  הגיהנם  על  רמז  היא  "אפוא"  מילת 

נאפים שם באש. הנה כי כן זהו שאמר יצחק לעשו, 

הרי אני רציתי לומר עליך שמונה פעמים "בני", כדי 

להוציאך מהגיהנם ולהביאך לחיי העולם הבא.

אולם עתה שבא אחיך במרמה ולקח ברכתך, 

עליך,  ולא  "בני"  פעמים  שמונה  עליו  אמרתי  הרי 

להיאפות  אתה  מוכרח  כן  אם  אפוא",  "ולכה 

יכול למצוא  "מה אעשה בני", אינני  ובכן  בגיהנם, 

לך עוד תיקון בכינוי "בני", שהרי מן השמים סיבבו 

שמונה  את  וגם  הברכות  את  ממך  יקח  שיעקב 

המתוקים  דבריו  אלו  שהזכרתי.  "בני"  הפעמים 

בתוספת ביאור.

הנה כי כן הרווחנו לברר מקחו של צדיק דברי 

קדשו של ה"דברות שלמה", שיצחק אמר שמונה 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

פ"שת תודלות תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תש"פ

שדרשו  במה  להתבונן  ראוי  בקודש  שלישי 

במדרש )ילקוט שמעוני רמז קטו( פסוק זה: "וירח את 

דרך אל תקרי  ]על  בוגדיו  ריח  ויברכהו,  בגדיו  ריח 

ויקום  משיתא  יוסף  כגון  "בוגדיו"[,  אלא  "בגדיו" 

רשעים  שהיו  המדרש  ומפרש  צרורות".  איש 

נפשם  ומסרו  תשובה,  עשו  ימיהם  ובסוף  גדולים 

על קדושת השם ביסורים נוראים, ויצאה בת קול 

ביאור  וצריך  הבא.  העולם  לחיי  מזומנים  שהם 

ריח  הקודש  ברוח  ליצחק  שנתגלה  הטעם  להבין 

עתה  דוקא  יעקב,  של  מזרעו  הרשעים  הבוגדים 

במעמד הברכות כשהריח את ריח בגדיו.

 יצחק כינה את יעקב
 שמונה פעמים רבניר

יאיר לבאר את החוט המשולש,  פתח דברינו 

ה"דברות  של  עינים  מאירת  יקרה  הקדמה  פי  על 

זי"ע  מלוצק  המגיד  שלמה  רבי  להרה"ק  שלמה" 

על  שעמד  זי"ע[,  ממעזריטש  המגיד  ]תלמיד 

במהלך  אבינו  יצחק  שהזכיר  מה  לבאר  המחקר 

מסירת הברכות פעמים רבות את התואר "בני".

כך היה כשפתח לבקש מעשו להכין לו סעודה 

כדי שיוכל לברכו )בראשית כז-א(: "ויהי כי זקן יצחק 

הגדול  בנו  עשו  את  ויקרא  מראות  עיניו  ותכהין 

כשנכנס  וכך  הנני".  אליו  ויאמר  בני  אליו  ויאמר 

להזכיר  שוב  יצחק  חזר  עשו,  בלבוש  יעקב  אליו 

"בני" כמה פעמים, "מי אתה בני". "מה זה מיהרת 

למצוא בני". "גשה נא ואמושך בני". "האתה זה בני 

עשו". "ראה ריח בני כריח השדה".

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  וביאר 

בדוד  שמרד  אבשלום  שנהרג  אחרי  כי  י:(,  )סוטה 

דוד  עליו  בכה  להורגו,  אחריו  ורדף  אביו  המלך 

"בני",  המלך מאד, והזכיר בדבריו שמונה פעמים 

כמו שכתוב )שמואל ב יט-א(:

ליצחק  שנתגלה  אחרי  שגם  הסיבה  היא  זו 

לא  בערמה  הברכות  את  ממנו  קיבל  שיעקב 

עשו  כי  שראה  אחרי  אדרבה  אלא  עליו,  הקפיד 

יהיה".  ברוך  "גם  לומר:  וגיהנם עמו, הוסיף  נכנס 

"שלא תאמר אילולי  ופירש רש"י בשם המדרש: 

לכך  הברכות,  את  נטל  לא  לאביו  יעקב  שרימה 

הסכים וברכו מדעתו". 

 מלוע סיבב הקברה שיעקב אבינו
 יקבד את הב"כות בע"מה

קבלת  של  הזה  הגלגל  סיבוב  על  אמנם 

אמות  וינועו  המפרשים  נתייגעו  כבר  הברכות 

גילה  שלא  ככה  על  הקב"ה  ראה  מה  הסיפים, 

את  שמסר  לפני  גיהנם,  יורש  שעשו  ליצחק 

היה  שאז  עשו,  שהוא  שחשב  ליעקב  הברכות 

יכול לברך את יעקב בכוונה תחילה, בלי שיצטרך 

בבגדי  לבוש  בהיותו  בערמה  הברכות  את  לקבל 

עשו, אלא היה מקבל הברכות מיצחק בחפץ לב 

בהיותו יודע שעשו אינו ראוי לברכות.

אחרי  מיד  שכתוב  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

)שם  יעקב  לו  שהכין  מהסעודה  יצחק  שאכל 

לי  ושקה  נא  גשה  אביו  יצחק  אליו  "ויאמר  כו(: 

ויברכהו  בגדיו  ריח  את  וירח  לו  וישק  ויגש  בני, 

ה'".  ברכו  אשר  שדה  כריח  בני  ריח  ראה  ויאמר 

וכבר הבאנו בשם המדרש, כי מה שהריח יצחק 

"כריח שדה אשר ברכו ה'",  ריח בגדיו של יעקב: 

הכוונה בזה שנכנס עמו ריח גן עדן.

את  מישש  כבר  יצחק  הלא  ביאור  וצריך 

שהכין  מהסעודה  שאכל  לפני  יעקב  של  הבגדים 

לו יעקב, כשביקש מיעקב לגשת אליו כדי למששו 

"ויאמר יצחק  אם הוא עשו, כמו שכתוב )שם כא(: 

אל יעקב גשה נא ואמושך בני האתה זה בני עשו 

אם לא, ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויאמר 

הקול קול יעקב והידים ידי עשו". מדוע אם כן לא 

הרגיש יצחק אז בריח בגדיו ריח גן עדן.

בפרשתנו פרשת תולדות דבר בעתו מה טוב, 

לברך  אבינו  יצחק  שרצה  הברכות  על  להתבונן 

את עשו הרשע בחושבו שהוא מדקדק במצוות, 

את  יצחק  "ויאהב  כה-כח(:  )בראשית  שכתוב  כמו 

עשו כי ציד בפיו". ופירש רש"י )שם כז(: "יודע ציד, 

היאך  אבא  ושואלו  בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד 

מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא 

מדקדק במצוות".

אולם הקב"ה מסבב כל הסיבות סיבב בדרכיו 

של  הברכות  את  יקבל  אבינו  שיעקב  הנפלאות, 

יצחק אביו בערמה, על ידי שהלבישה אותו רבקה 

והנה  בבית.  אתה  אשר  החמודות  עשו  בגדי  את 

הברכות  את  קיבל  שיעקב  אחרי  דבר  של  בסופו 

את  לקבל  נכנס  ועשו  אביו,  יצחק  מאת  ויצא 

הברכות מיצחק, מגלים מן השמים ליצחק הסיבה 

שנסתבב שימסור את הברכות ליעקב ולא לעשו, 

כי עשו רשע הוא שיורש גיהנם.

כשנכנס  שכתוב  ממה  למדים  אנו  זה  דבר 

גדלה  יצחק חרדה  "ויחרד  כז-ל(:  )שם  ליצחק  עשו 

לי  ויבא  ציד  הצד  הוא  אפוא  מי  ויאמר  מאד  עד 

ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה". 

ופירש רש"י בשם המדרש הטעם שנחרד: "ראה 

במדרש  הדבר  ומקור  מתחתיו".  פתוחה  גיהנם 

)שיר השירים רבה ד-כד(:

את  וירח  לו  וישק  ויגש  כז-כז(  )בראשית  "כתיב 

רע  שריחו  דבר  לך  אין  יוחנן,  רבי  אמר  בגדיו.  ריח 

וקשה יותר משטף של עזים, והוא אומר וירח את 

ריח בגדיו. אלא כיון שנכנס יעקב אבינו נכנס עמו 

גן עדן, הדא דאמר ליה )שם( ראה ריח בני כריח שדה 

אביו  אצל  הרשע  עשו  שנכנס  כיון  ה',  ברכו  אשר 

נכנס עמו גיהנם, מה טעם )משלי יא-ב( בא זדון ויבא 

קלון, הדא דאמר ליה מי אפוא, מי נאפה בתנור זה, 

השיבו רוח הקודש הוא הצד ציד".

עד פי הגידוי הנפדא שד הרלב"ות שדמהר

 הקברה סיבב שיצחק כינה את יעקב ח' פעמים רבניר
כלי דהציד את ז"עו מהגיהנם ודהביאם דעודם הבא
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'עשרה ראשונים', הרי הוא מבטיח  ענין  בגודל חשיבות 
למחר  שיתייצבו  הראשונים  הבחורים  שעשרת  בזאת, 
'חמישים  מהם  אחד  כל  יקבלו  הבוקר',  'השכמת  לסדר 

דולר'!
בנו  עם  אחד  אברך  למקומי,  סמוך  הצד,  מן  שם  עמדו 
בית  ברחבי  'הכרזה'  אותה  שנשמעה  ולאחר  הילד, 
אנחנו  שאין  חבל  הינוקא:  לבנו  האב  אמר  המדרש, 
אילו  ילד...  רק  אתה  ואילו  אבא,  כבר  שאנכי  בחורים, 
היינו בחורים היינו יכולים ביחד להרוויח מאה דולר! – זה 

הרבה כסף!...
כדי  הצד,  מן  אברך  לאותו  קראתי  האירוע  סיום  לאחר 
על  בפניו  והערתי  ירגיש,  ולא  ישמע  לא  הילד  שבנו 

הילך  בנו  באוזני  שהשמיע  הדברים 
מתוך  הנער  הבין  מה  הנה   – הרך. 
כדאי  דולר'  'מאה  שבשביל  דבריך? 
ראשונים,  מעשרה  להיות  ומשתלם 
ואילו בשביל הלכה פסוקה שבשולחן 
לא  בצידה,  הבטחתה  ששכר  ערוך 
 – ראשונים...  העשרה  מן  להיות  צריך 
התוצאות מחינוך שכזה עלולות להביא 
חלילה  ערוך  השולחן  בדברי  לזלזול 

וחס, ועליך לתקן זאת!
ואכן בהמשך הערב המתיק האב שיחה 
עם בנו על גודל כוחו של השולחן ערוך, 
שיש בו הלכות פסוקות, ועל האמונה 
תיבה  בכל  מאמינים  שאנו  השלמה 
ראוי  ולפיכך  ערוך.  שבשולחן  ואות 
בענין  פסקו  את  שנינו  שנקיים  הדבר 
עשרה הראשונים, גם אם לא נקבל את 

הדולרים...
למותר לציין, שלמחרת היו האב עם בנו הילד מן העשרה 

ראשונים שהקדימו לתפילה, שלא על מנת לקבל פרס!
הישר  בדרך  מקטנותם  הילדים  לחנך  שנזכה  ה'  יתן  כן 

והראוי, אמן.
]מתוך שיחה למחנכים בדרכי נתיבי החינוך[

• ~ • ~ •
סיפר לי מחותני הרה"ח ר' שלמה רוטמן שליט"א, מנהל 
שמש  בית   – ירושלים"  "טיב  תורה  תלמוד  של  רוחני 
ד'  בכיתה  האחד  בחיידר,  שלמדו  אחים  שני  על  יצ"ו, 
והיו  בלימודים,  הצליחו  לא  שניהם  ב'.  בכיתה  והשני 
המלמדים  שניסו  ככל  ביותר.  החלשים  התלמידים  מן 
והמחנכים לא עלתה בידם, גם כשהשקיעו ממון רב עבור 
והלמידה,  החינוך  באמנות  הידועים  מיוחדים  'מומחים' 

לא עלתה בידם, השניים לא התקדמו כמעט כלום!
שני  אצל  גדולה  'מהפכה'  חלה  אחת  בבת  לפתע  והנה 
החלה  הקדושה  והתורה  נפתח  לבם  זמנית,  בו  האחים 
להיקלט היטב במוחם ובנפשם, והם בלהט שמחתם על 
שפתאום זוכים להבין ולהשכיל, החלו להתמיד בלימודם 
בשקידה רבה, ועשו חיל בלימודיהם, עד שתוך תקופה 

קצרה נעשו שניהם מן הטובים בכיתותיהם. 
בבת  עצומה שכזו  חלה תמורה  כיצד  לפלא,  היה  הדבר 

אחת בשני האחים גם יחד? 
והנה כשהתקשר המנהל הדגול אל ההורים, לספר להם 
בשמחה גדולה על השינוי העצום לטובה שמתחולל אצל 
היו מרבים בתפילות  סיפרה האמא, שהם  ילדיהם,  שני 
מאוד על הצלחת הילדים, ונפל בליבם לקחת את המזוזה 
בתיבת  נמצא  והנה  לבדיקה,  הילדים'  'חדר  שבפתח 
)דברים יא, יט( "ולמדתם" ]אותם את בניכם לדבר בם[, 
חור באות למ"ד! – ותיכף החליפו את המזוזה, ומאז נהפך 

לב הבנים להצלחת לימודם על הצד היותר טוב!
]שיחה בענייני חינוך[

• ~ • ~ •

לבנות  ילדות'  'גן  בכיתת  קודש,  שבת  ערב  שישי,  יום 
ישראל. – ידוע מנהגם היפה של ישראל בגנים ובכיתות 
הנמוכות, שנבחרת מדי שבוע ביום שישי 'שבת מאמע' 
בגן  לה  עורכים  ]אמא של שבת[ הלבושה בבגדי שבת, 
'שבת טיש' ]שולחן של שבת[ עם נרות וחלות, והילדה 
]בענטשין  הנר,  להדלקת  גדולה  אמא'לה  כמו  ניגשת 
ליכט[, ולאחר מכן מחלקת מגדנות לחברותיה, כדי לחנך 

את התינוקות לאור השבת.
הזאטוטה  מאמע'  ה'שבת  ניגשה  אחד,  שבוע  והנה 
הלבנה  עם המטפחת  בגדי השבת,  בכל  בהדרה  לבושה 
על ראשה כמו 'מאמע' קטנה, ובטרם הדלקת הנר הניחה 
ידה על מצחה, ובכובד ראש רציני נאנחה אנחה עמוקה, 
ואמרה: 'אוי, וואו שווער האב איך ג'ארבעט היינט'... ]אוי, 

כמה קשה עבדתי היום...[, ותיכף ניגשה אל הנרות...
התברר, שכך רואה הילדה את אימה בערב שבת, שבטרם 
הקשה  עבודתה  על  היא  נאנחת  הנרות  את  מדליקה 
בהכנת השבת... והנה למדה זאת הילדה היטב! וחשבה 

לתומה שכך סדר נרות שבת אמור...
באחת השבתות המושלגות שבעיה"ק ירושלים ת"ו, קרע 

השלג הגדול הרבה מחוטי העירוב, ובשכונות רבות לא 
היה ניתן לטלטל באותה שבת.

בטרם  שממש  השמועה,  הגיעה  השכונות  באחת  והנה 
כניסת השבת הספיקו העסקנים המסורים לתקן את כל 

הנזקים, ויש עירוב!
לנו  יש  ה',  ברוך  ואמר:  בשמחה,  הנוכחים  אחד  נענה 
תלמיד  אליו  בסמוך  שם  עמד  לטלטל'!  וניתן  עירוב, 
ידו  על  בילדיו של האיש העומדים  והבחין  חכם חשוב, 
לו,  והעיר  כך  אחר  אליו  ניגש  הוא  לדבריו.  ומקשיבים 
כי  הילדים,  של  לאוזניהם  חינוכי  אינו  הזה  שהמשפט 
מבינים הם מתוך כך שיש לנו 'בעיה' של 'טלטול בשבת', 

והנה נמצא הפתרון להסתדר עם זה...
עלינו להראות לילדים מקטנותם את השמחה והנעימות 
התורה  מצוות  לקיים  זוכים  שאנו 

באהבה ויראה כראוי!
]שם[
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מעלה  של  ירושלים  מאנשי  אחד 
זצ"ל,  שקול  דוב  אברהם  מוהר"ר  היה 
הרחוקה,  מאמריקה  ארצה  עלה  הוא 
והתגורר בתוככי ירושלים עיר הקודש 
החרדית'  'העדה  מנאמני  והיה  ת"ו, 

בירושלים.
'דער  ירושלים:  אנשי  בפי  נקרא  הוא 
האמריקאי[,  ]הרב  רב'  אמריקאנער 
היו  משום שהאמריקאים שבירושלים 
בפניו,  שאלותיהם  את  תדיר  מציגים 
שהיה בקי היטב בשפתם, ומצאו אצלו 

אוזן קשבת.
מדוע  מספרים,  היו  ירושלים  זקני 
ועלה לארץ  עזב את אמריקה הגדולה 
הקודש. – משום שהיתה לו בת יחידה, שנקראה 'עלקא', 
היא  היכן  ושאל  המדרש  מבית  הביתה  בהגיעו  פעם 

עלקא? 
ענו לו בני הבית, עלקא נמצאת בחוץ, היא משחקת עם 

חברתה מריה!
'מריה' זו היתה גויה, בתם של השכנים שגרו בסמיכות 
בארצות  היו  לא  עדיין  זמנים  באותם  כאשר  לביתם, 
היהודים  וגרו  כבימינו,  יהודיות  ושכונות  ערים  הברית 
ביחד עם הגויים, וכך מצאה לה עלקא חברה למשחקים 

ובילויים את 'מריה' הגויה...
– עלקא שפילצעך שוין מיט  בנפשו  נסער הרב   – אזוי! 
עלינו  מריה[,  עם  כבר  משחקת  עלקא  ]ככה!  מריה!? 

לעזוב מיד את אמריקה!
בתוך תקופה קצרה ביותר עזבו את הכל בארצות הברית, 
ובעיר  הקודש  בארץ  להשתקע  נפש  במסירות  ועלו 
ישרים  דורות  לתפארת,  משפחה  להקים  וזכו  הקודש, 

ומבורכים, זרע ברך ה'!
]טיב הזכרונות, אנשי ירושלים של מעלה[
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

'אליהו מלאך הברית'
הסיפור התרחש לפני הרבה שנים אבל הלקח נלמד גם 

לגבי היום.
של  דלה  משכורת  על  וחייתי  המניין  מן  אברך  הייתי 
אברך, כאשר נולד בני בשעה טובה ומוצלחת לא היתה 
בידי פרוטה לפורטה, כדי לשחרר את הרך הנולד מבית 
אך  עבור התינוק  בגד חדש  לבוא עם  עלי  היה  הרפואה 
מהכולל  לחבר  פניתי  בידי.  היה  לא  הבגד  לקניית  כסף 
חלק  עם  שקלים,  חמישים  לי  להלוות  בטובו  שהועיל 
שאר  ועם  מקומי  בבזאר  חדש  בגד  קניתי  מהחמישים 
כדי  אחר  ממישהו  שהשאלתי  ברכב  דלק  שמתי  הכסף 

לאסוף את הרך הנולד.
ולאחל מזל טוב להולדת הנכד, מטבע  הוריי באו לבקר 
ואבא  הברית  סעודת  אודות  השיחה  התגוללה  הדברים 

רצה לדעת היכן אני מתכנן לערוך את הסעודה...
שיתפתי את אבא שלי במצבי הכלכלי ומקורח המציאות 
החלטתי לעשות את הברית בבית הכנסת ובמקום לערוך 
את  לסיים  ובזה  מתיקה  מיני  להגיש  בכוונתי  סעודה 

הסיפור של הברית.
"אתה בודק את אליהו הנביא?! אתה חושב שלא יכסה 

את הוצאות הסעודה?! אל תנסה אותו!!! 
לך ותזמין עכשיו אולם!!!" נזף בי אבא.

אמרתי  צ'ק"  לתת   עלי  האולם  בהזמנת  כבר  "אבל 
בהכנעה, "אין בעיה, קח צ'ק פתוח ממני!!!" ובעודו מדבר 
שלף צ'ק חתם עליו ושלחני לדרכי לא לפני שאמר שאת 
שלפני  הלילה  של  לימוד  נאכט  )וואכט  יצחק  הברית 

הברית שכולל סעודה וכיבוד( יעשו אצלו בבית.
את  ומסרתי  כנדרש  המנות  את  הזמנתי  לאולם  רצתי 
אשכח,  שלא  הסכום   3,365₪ של  לסכום  שהגיע  הצ'ק 
את  לספור  והתיישבתי  והסעודה  הברית  שעבר  מכיוון 
לשלם  כדי  הברית  סעודת  לכבוד  שקבלנו  המעטפות 
חזרה לאבי מורי  את ההוצאות שנתן לי בהלוואה, והנה 
ממש  השקל  על  נפלא  בדיוק  עלה  שהתקבל  בסכום 
מיהרתי  התרגשות  אחוז   .3,365₪ של  לסכום  כפשוטו 
ובסיפור  לה'  בהודיה  הכסף  את  לו  והבאתי  הורי  לבית 
:"הפעם  ואמר  בפשטות  הגיב  אבא  אך  המופת,  מעשה 
נתן לך אליהו הנביא זכור לטוב על השקל כיוון שבחנת 
אתה  אותו  תנסה  אם  הבאה  שפעם  לך  דע  אבל  אותו, 

תפסיד כסף!!!"
לשמחת הברית הבאה שהיה כעבור שלוש שנים מצבי 
הכלכלי לא השתפר אך זאת ידעתי שעם סעודת הברית 

אני לא משחק,
מיהרתי לסגור אולם אך האולם היה בשיפוצים...

מכל האולמות היה רק אולם אחד פנוי ליום של הברית היה 
זה אולם יוקרתי שכל מנה עולה פי שלוש, פחדתי לשאול 
בעל  עם  סגרתי  ודברים  אומר  וללא  דעתו  מה  אבא  את 
האולם, כשמסרתי את הצ'ק ביקשתי שלא יפקיד את הצ'ק 

רק יומיים אחרי כדי שאוכל להפקיד את הכסף לחשבון...
הוא עיקם את האף אך לבסוף הסכים להמתין.

אחרי הברית ספרנו את הכסף של המתנות ומצאנו סכום 
כסף פי שלוש מעלות האולם היקר, ונשאר כסף בשפע 

גדול לצורכי הבית בשמחה ובהודיה לה' יתברך...
על המעשה: נ.ב. 

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים חינוך הבנים – מקטנותם

פירש רש"י: "כל זמן שהיו קטנים 
ואין  במעשיהם,  נכרים  היו  לא 
כיון  אדם מדקדק בהם מה טיבם. 
זה  שנה,  עשרה  שלש  בני  שנעשו 
פירש  וזה  מדרשות,  לבתי  פירש 

לעבודת כוכבים" ע"כ.
סותר  שלכאורה  העולם,  מקשים 
כג(  )פסוק  דלעיל  משנתו,  רש"י 
ושני  בבטנך  גויים  "שני  פירש: 
מן   – ייפרדו  ממעיך  לאומים 
המעיים הם נפרדים, זה לרשעו וזה 

לתומו". משמע אם כן, שכבר מעת לידתם ממעי אימם היו 
ולא רק  וזה לתומו,  זה לרשעו  נפרדים כל אחד לפי דרכו, 
כשנעשו בני שלש עשרה שנה פירשו זה לבתי מדרשות וזה 

לעבודת כוכבים.
אך נראה שאין כאן שום סתירה, כי בוודאי לא בגיל שלש 
כזה  בגיל  בחור  רעה.  לתרבות  לצאת  עשיו  לו  בחר  עשרה 
המתפקר חלילה, לא עתה התחדשה ונולדה בו הרוח רעה, 
היא כבר קיננה בו מילדותו ואף מקטנותו. אלא שבילדותו 
לבבו,  מסתרי  כל  הפועל  אל  להוציא  בידו  סיפק  היה  לא 
לפתע  הכל  ולכשנתפרץ  הילדות.  מפחד  אותם  והסתיר 
בגדלותו, הוא מחמת שלא יכול עוד לחיות בסתירה פנימית 
עם נפשו. ובהיותו גדול עומד ברשות עצמו התיר את הרסן 
ובעזות חוצפתו לא בוש להוציא אל  ופרק עול בפרהסיא, 
ילדותו  שנות  מאז  ומחביא  מסתיר  שהיה  מה  את  הפועל 

מעיני העולם.
ויפה דקדק רש"י ז"ל בלשונו הצח: "כל זמן שהיו קטנים לא 
טיבם".  מה  בהם  אדם מדקדק  ואין  במעשיהם,  נכרים  היו 
מה  נכון  אל  בהם  לראות  כל  לעין  נכרים  היו  שלא  כלומר, 
אימם,  ממעי  נודע  כבר  מקיטפייהו  בוצין  כי  אף  טיבם, 
עתה  ורק  קצה,  אל  מקצה  מקטנותם  עוד  דרכם  שנפרדה 

כשגדלו ניכר בבירור.
כלפי מה הדברים אמורים, פעמים רבות שומעים מהורים 
שבנם התדרדר לא עלינו בשנות הבחרות, שמתלוננים על 
תורה  ובתלמוד  מפז,  יקר  מצוין  ילד  תמיד  להם  שהיה  כך 
והתקלקל  נפל  פתאום  ובפתע  העילויים...  בין  נחשב  הוא 
כל כך! – אבל בכאן למדנו, שאין הריקבון מתנוצץ פתאום 
בבת אחת, הקלקול התחיל לחלחל כבר משנים רבות עוד 
בחינוך  העיניים  לפקוח  צריך  ולפיכך   – הקטנה.  מילדותו 

הבנים מקטנותם, להעמידם בדרכי טובים וישרים.
]טיב השידוכים, שער התורה, פרשת תולדות[

• ~ • ~ •
מרן החפץ חיים זצוק"ל החזיק את כתביו בתוך ארגז מיוחד 
חיפושים  נערכו  המפתח,  אבד  פעם  במנעול,  סגור  שהיה 

דקדקניים בכל רחבי הבית, אך המפתח לא נמצא.
ביקש החפץ חיים מנכדיו שייצאו לחפש שוב את המפתח 
החשוב, ואמר שמי שימצא את המפתח יעניק לו 'קופיקה' 

]מטבע[ כפרס! 
לא  האבוד  המפתח  את  אך  וחיפשו  חיפשו  הילדים  יצאו 
בכדור,  בחוץ  הנכדים הקטנים ששיחק  מצאו, לפתע אחד 
הבחין  שפתאום  עד  והתגלגל  שהתגלגל  הכדור  אחר  רץ 
ניגש  הוא  השיחים.  מבין  מבצבץ  המבוקש  במפתח  הנער 
תיכף והרימו, ורץ אל הסבא בשמחה להשיב לו את אבדתו. 
חיים שמח מאוד על שנמצא המפתח שהיה מאוד  החפץ 

חשוב לו, ואכן העניק לנכד קופיקה שלמה כהבטחתו.
והנה כעבור כמה דקות שב הנכד הקטן אל זקנו, החזיר את 

המטבע, ואמר: דומני שאין מגיע לי פרס זה!
מדוע? שאל הסבא, הרי אתה הוא זה שמצאת את המפתח!
אכן, אישר הילד, אני 'מצאתי' האבדה, אבל לא 'חיפשתי' 
כלל אחר המפתח! ובזמן שהילדים האחרים טרחו במלאכת 

בחוצות,  אני לשחק  יצאתי  החיפוש 
אלי  הגיעה  אלא שבאמצע המשחק 
ללא  הדעת,  בהיסח  ממש  האבדה, 
לי  מגיע  אין  כן  ואם  חיפושים!  שום 

הפרס!
של  כנותו  את  חיים  החפץ  שיבח 
הילד, שחש על אותו פרס שמא אינו 
מגיעו אל נכון. ואמר שכך צריך לחנך 
להרחיקם  מקטנותם,  הילדים  את 
דבר  ומכל  השקר,  ממידת  מאוד 
כאשר  כי   – שלמה.  אמיתתו  שאין 
מחנכים את הילדים מגיל קטנות מאוד, להתרחק מן השקר 
והדומים לו, שלא יעלה ולא יבוא בהם שום שקר לא מיניה 
ולא מקצתיה, הרי מובטחים הם שיתגדלו בישרות ונאמנות 

כל ימי חייהם!
]טיב הזיכרונות, מרן החפץ חיים זי"ע[

• ~ • ~ •
אמא אחת שהיתה מסורה מאוד לילדיה, ביקשה פעם מאת 
מרן החזון איש זצוק"ל, ברכה טובה ]א' גוטע ברכה[ עבור 

בנה היניק הקטן, שיהיה לו חשק ללימוד התורה!
שמע הצדיק את בקשתה ואמר: לא הילד צריך לברכה זו, 
הרי נשמתו הטהורה מטבעה כבר בוערת בפנים בחשקות 

התורה! – אלא האמא שלו היא צריכה חשקות התורה!
אם לאמא יהיה חשקות התורה ואהבת התורה כדבעי, הרי 
היא   – הילד חשקת התורה שבו!  גם אצל  ממילא תתגלה 
אהבת  בילדיה  להחדיר  שבעולם  טצדקי  כל  תעשה  כבר 

תורה!
]פרטיות, 140304[

• ~ • ~ •
התאחדות'  ב'שבת  השתתפתי  אחדות  שנים  לפני 
שהתקיימה ברוב פאר והדר בעיר 'טלז סטון', במתחם ענק 

שאכלס את כל המשתתפים באותה שבת מרוממת.
בליל שבת קודש ישבתי עם הבחורים היקרים שיחיו לשבת 
החשיבות  אודות  בשיחה  עמהם  והארכתי  כנהוג,  אחים 
הוא  שחפץ  האדם  מוכיח  שבכך  בזמן,  לתפילה  להגיע 
כן  לא  התפילה.  לעבודת  ברצינות  ושמתייחס  ה',  בקרבת 
כשמגיעים מאוחר לתפילה, בעת שהציבור כבר מתקרבים 
הזכרתי   – בתפילה.  נורא  זלזול  זה  הרי  עשרה....  לשמונה 
ב'ברוך  לתפילה  מגיע  האבא  שאם  העולם,  מאמר  את  אז 
ואילו  דוד',  ל'ויברך  הכנסת  לבית  יגיע  שבנו  הרי  שאמר', 

הנכד כבר יבוא ל'נשמת'...
שמחפשים  היום  שנפוץ  במה  מעמד,  באותו  אמרתי  עוד 
אחר כל מיני סגולות, כדוגמת אמירת 'פרק שירה' ארבעים 
יום רצוף, או תפילה במקום המקדש ארבעים יום, אמירת 
'שיר השירים', אמירת 'נשמת', אמירת 'פרשת המן' בצירוף 
התפילה הנודעת להרה"ק רבי מאיר מאפטא זצוק"ל, ועוד 
כהנה וכהנה. – והנה כל אלו הסגולות חשובות ויקרות, כולם 
מוזכרים.  אינם  ערוך  בשולחן  אבל  ברורים,  כולם  אהובים 
להדיא  הנזכרת  אחת,  גדולה  סגולה  ישנה  זאת  ולעומת 
ונפסקת בשולחן ערוך הלכה למעשה! באורח חיים הלכות 
תפילה )סימן צ סעיף יד(, וזה"ל: "ישכים אדם לבית הכנסת, 
כדי שימנה עם היו"ד הראשונים". ובטור שם מסיים בה )על 
פי ש"ס ברכות מז:(: "לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי 
נוטל  אחריו,  באים  מאה  שאפילו  ראשונים,  י'  עם  שימנה 

שכר כנגד כולם" עכ"ל.
מן  להיות  שזוכה  שמי  לפנינו,  פסוקה  סגולה  הרי  כן  אם 
העשרה הראשונים בבית הכנסת, שכרו מובטח כנגד כולם!

בין המשתתפים היה אחד מאנשי הקהילה שהתלהב מאוד 
הבחורים  קהל  כל  בפני  והכריז  קם  והוא  דרשה,  מאותה 
המשתתפים, שאחר שזכינו לשמוע עתה דברי אלקים חיים 

ג

ויהי  הנערים,  "ויגדלו 
עשיו איש יודע ציד איש 
תם  איש  ויעקב  שדה, 

יושב אהלים" )כה, כז(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

א.  השליח ציבור אומר ברכו את ה' המבורך, בקול 
רם, כדי שישמעו כל העם, ועונים אחריו, ברוך ה' 

המבורך לעולם ועד )סי' נ"ז ס"א ומ"ב סק"א(.
המבורך  ה'  ברוך  ואומר,  ציבור  השליח  וחוזר  ב. 
בכלל  ג"כ  עצמו  את  שיכלול  כדי  ועד,  לעולם 
המברכים )ס"א ומ"ב סק"ג(, ואין צריך להמתין מלענות 
עד שיסיימו הציבור, אלא עונה עמהם ביחד )קצות 

השלחן סי"ח ס"ט, וכן הוא בסידור הרב(.

ולא  ברכו,  באמירת  מעט  לכרוע  שנוהגין  ודע  ג. 
ככריעות שבתפילת שמו"ע, ונכון הוא )ערוה"ש ס"א(, 
ויש למנהג זה סמך מן המקרא )דברי הימים א' פרק כ"ט 
ד"ה  קי"ג  סי'  )ביה"ל  תורה  ישראל  ומנהג  עי"ש,  כ'(  פסוק 

הכורע(.

כנסת  אנשי  מתקנות  הוא  יוצר  דקודם  ברכו  ד. 
הגדולה, שתקנו כדרך שאומרים בשמים כן, וכמו 

שכתוב במדרש )בא"ח א' כי תשא סי"ח(.
מן  לכם  חדלו  פסוק  על  רות  במדרש  אמרו  ה. 
בגוף  להתישב  נכנסת  אינה  וכו', שהנשמה  האדם 
ועד,  לעולם  המבורך  ה'  ברוך  שיברך  עד  האדם 
והיא ממתנת באפו עד ברכו, ואם אינו זוכה לברכו 
הולכת לה ונשאר ונחשב לבמה, כמו שאמרו חז"ל 
אחר  לחזור  צריך  ולכן  במה,  אלא  במה  תקרי  אל 
עשרה כדי שיאמרו ברכו ויענה אחריהם להשלמת 
נפשו )שלמי ציבור(, וכן כתב בפרי עץ חיים )שער קריאת 
וז"ל, אפילו מי שמשכים  שמע פרק א' בשם האר"י זלה"ה( 

עד  נשמתו  בו  חוזר  אינו  בתורה  ולעסוק  ללמוד 
ואז  ועד  לעולם  המבורך  ה'  ברוך  ויענה  שיתפלל 
ה'  נגד  תיבות  ה'  בו  יש  לכן  הנשמה,  אליו  חוזרת 

שמות של נרנח"י שיש לנשמה עכ"ל )כה"ח ס"ג(.
המבורך,  אומרים  שהקהל  על  הטעם  נראה  ו. 
עצמו  לכלול  כדי  המבורך,  אומר  הש"ץ  דבשלמא 
אבל  משה,  מטה  שכתב  וכמו  בלבוש  כדמשמע 
צ"א  דף  דבחולין  לי  ונראה  אומרים.  למה  הקהל 
דחביבין ישראל שמזכירין השם אחר שתי תיבות 
שמע ישראל ה', ומלאכי השרת אין מזכירין אלא 
אחר ג' תיבות קדוש קדוש קדוש ה', ופריך והאיכא 
ברוך כבוד ה', ומשני כיון דאתיהב רשותא אתיהב, 
ופירש"י כיון שכבר הזכירוהו בקדוש אחר ג' תיבות 
אתיהב. והנה בישראל נמי קשה הא אומרים ברוך 
לזה  אלא  ראשונה,  תיבה  אחר  שהוא  המבורך  ה' 
שכבר  רשותא  אתיהב  דכבר  ר"ל  המבורך  אומר 
אמר הש"ץ ברכו את ה' הוי כאילו הם הזכירו כבר 

)אליהו זוטא(.

לומר  שיסיים  עד  ממזרח  פניו  להפך  שלא  י"א  ז. 
ברוך ה' המבורך כו', וסימן לדבר, מימי לא אמרתי 
אין  דמדינא  וי"א  סק"א(.  )שע"ת  לאחורי  וחזרתי  דבר 

עיכוב בזה )ערוה"ש ס"א(.
ח. בשעת אמירת ברכו, וענית ברוך ה' המבורך וכו' 
קמ"ו  סי'  )מ"ב  שבקדושה  דבר  דהוא  לעמוד,  צריכין 

סקי"ח(.

המבורך,  ה'  את  ברכו  ציבור  השליח  כשאומר  ט. 
לא יאריך בניגון בתיבת 'המבורך' כדי שהציבור לא 
לומר המבורך, דזה  וכו' לפני שסיים  ה'  יענו ברוך 

כמו אמן חטופה )מ"ב סי' קכ"ה סק"ב(.
כמו  ברכו,  באמירת  רגליהם  ליישר  הנוהגים  יש  י. 

בשעת תפילת שמו"ע )ערוך השלחן סי' צ"ה ס"א(.
יא. אם אין שם עשרה בלא השליח ציבור, אם לא 
)מ"א בשם אגודה ]וקשה  ידי חובתו,  ענה עמהם לא יצא 
ענה  כיון שלא  עצמו,  חובת  ידי  יצא  לא  ג"כ  בלעדיו  יש עשרה  דאפילו 

עמהם[ מובא במ"ב סק"ג(.

אופן,  בכל  יוצאים  הם  לכאורה  השאר  ולענין  יב. 
אפילו לא ענה השליח ציבור עמהם, דלא גרע מאם 

היה אחד מתפלל או ישן דקי"ל דמצטרף )מ"ב סק"ג(.
יג. אפילו לא שמע מהש"ץ שאמר ברכו, רק שמע 
מהקהל שאמרו ברוך ה' המבורך וכו', עונה עמהם 

ג"כ ברוך ה' המבורך וכו' )מ"ב סק"ב(.
יד. אבל אם לא שמע מהציבור, אלא רק שמע את 
הש"ץ לבד כשעונה ברוך ה' המבורך וכו', לא יענה 

עמו, אלא רק יענה אמן על דבריו )מ"ב סק"ב(.
אם הש"ץ אמר ברכו בלחש, ולא שמעו ממנו  טו. 
ט' אנשים רק איזה אנשים יחידים וענו ברכו, ועל 
ברכו,  הם  גם  וענו  לאחרים  הקול  נשמע  ידיהם 
לו  אסור  שמברכים  להקהל  השומע  יחיד  בודאי 
לענות עמהם ברכו, כי גם הם ענו שלא כדין, כיון 
אנשים,  ט'  לפחות  עצמו  מהמברך  שמעו  שלא 
ובאופן זה לא יענה אחריהם רק אמן )ביה"ל ד"ה ועונים 

אחריו(.

אנשים,  הרבה  בעו"ה  נכשלין  זה  ובדבר  טז. 
ממנו  שומעין  שאין  בלחש  התורה  על  שמברכין 
רק אנשים הסמוכין לו העומדים על הבימה, ועי"ז 
נשמע למרחוק לקהל, ועונין ברוך ה' המבורך וכו' 

ומחטיאין בעצלותן את הרבים )ביה"ל ד"ה ועונים אחריו(.
יז. ויחזור הש"ץ לומר ברכו בקול רם כדי שישמעו 

העם ויענו )שו"ע סי' קל"ט ס"ו(.
כתב בס' חסידים האומר בלחש ברכת התורה  יח. 

וברכו גוזל את המצות כו' )שע"ת סק"ב(.
ברכת  דיני  ]אצל  אפרים  שערי  בספר  כתב  יט. 
התורה וה"ה בזה[, יש קצת שלוחי ציבור שכאשר 
הציבור אומרים ברוך ה' המבורך וכו' עונה אחריהם 
בידם,  הוא  וטעות  וכו',  ה'  ברוך  ואומר  וחוזר  אמן 
לומר אמן  וכו' א"צ  ה'  ברוך  שכיון שאומרים מיד 

)מ"ב סק"ד(.

כ. אבל הציבור יאמרו אמן אחר הש"ץ אף שאמרו 
מתחילה ברוך ה' המבורך וכו', אף שאמרו מתחילה 

בעצמם ברוך ה' המבורך וכו' )מ"ב סק"ד(.
צריכין  שאין  הפמ"ג,  וכ"כ  כתב  הח"א  אבל  כא. 
לומר אמן, דכיון שכבר אמרו ברוך ה' המבורך וכו' 
למה יאמרו פעם שניה אמן ומאמין, הרי כבר אמרו 
ביד  הוא  דרשות  לבסוף  הכריע  ומ"מ  בעצמם,  כן 

הציבור אם ירצו לענות אמן על זה )מ"ב סק"ד(.
כב. ועכ"פ מי שהוא עומד במקום שאסור להפסיק 

בו, לא יענה אמן זה )מ"ב סק"ד(.
אומרים  והקהל  בברכו,  מאריך  שהש"ץ  נהגו  כג. 
בברכו,  מאריך  שהוא  בעוד  וכו'  וישתבח  יתברך 
בשעה  אבל  בניגון,  מאריך  שהש"ץ  בשעה  ודוקא 

שאומר התיבות לא יאמר כלום )ס"א ומ"ב סק"ה(.
שהקהל  מוטב  בברכו,  מאריך  החזן  אין  ואם  כד. 
ישתקו ויכוונו למה שאומר הש"ץ כדי שיענה ברוך 
ה' המבורך וכו' )מ"ב סק"ה(, ולכן אין אנו נוהגין לומר 

זה כי אצלינו אינו מאריך בנגון בברכו )ערוה"ש ס"א(.
כה. יש הנוהגין לומר את ה' אלהיך תירא, כשיגיע 
מקבלה  אינו  זה  שדבר  רש"ל  וכתב  ל'את',  הש"ץ 

ואינו מיסוד החכמה )מ"ב סק"ה(.
כו. מקום שנהגו לצעוק על חבריהם בין קדיש וברכו 
כיון  הם,  טועים  רבים,  בצרכי  לדבר  או  אור,  ליוצר 

דהרי הוא כאלו כבר התחיל ביוצר אור )ס"ב מ"ב סק"ו(.
פסוקי  באמצע  עומד  המתפללים  מן  כשאחד  כז. 
לכוין  ידקדק  ברכו,  אומר  שהש"צ  בשעה  דזמרא 
בפירוש שאינו עונה עכשיו לברכו של ברכת יוצר 
כוונתו  אם  אבל  בפסד"ז,  להמשיך  יוכל  ואז  אור, 
לומר ברכו של סדר התפילה, נחשב בכך כהתחיל 
קודם שאמר  אור  יוצר  והמתחיל  אור,  יוצר  ברכת 
ישתבח, מסתבר שהפסיד הברכה ואינו יכול לחזור 

ולומר ישתבח )הלי"ש פרק ו' הערה כ'(.

■ רבים השיב מעון ■
ההפטורה בפרשתנו עוסקת בהדרכה שנתן הנביא מלאכי אל  הנביא מוכיח את הכהנים<<< 
הכהנים משרתי ה', על החובה לשמור על הבקר שמעלים על המזבח לקרבנות שיהיו בתכלית הכשרות, 
ולא חלילה בעלי מומים או שאר פסולים, ואחר זאת הוא מעורר את הכהנים על החובה הכללית שיש 
להם כלפי כל קהל עדת ישראל, לקרב את לבם אל אביהם שבשמים לחזקם ולאמצם בדרכי התורה 
והיראה, ולהשרות שלום ביניהם ובין אבינו שבשמים, ואף ייסרם בשבט פיו, שיביטו בצור חוצבתם, 

בדרכיו של אביהם וראש שבט הכהונה, אהרן כהנא קדישא.
ועל זה אמר הנביא )מלאכי ב, ד-ז(: ִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם בידי הנביא מלאכי ֵאת ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת – מצוות 
הקרבת הקרבנות, ִלְהיֹות - למען היות קיום לְּבִריִתי הכרותה ֶאת - ִעם אהרן הכהן אשר הוא ראש שבט 
ֵלִוי, שאליו הבטחתי שתהיה הכהונה לו ולזרעו אחריו, ואמנם על ידי עשותכם המצוה הזאת תמשיך 

הברית ההיא להתקיים גם הלאה בזרעו, מבלי שתיפסק עתה - כך ָאַמר ה' ְצָבאֹות.
וממשיך הנביא לתאר - בשם ה' - את פרטי ענין הברית שכרת הקב"ה עם אהרן הכהן - ראש שבט לוי: 
לֹום, ָוֶאְּתֵנם לֹו את החיים ואת השלום מפני שהיה לו  ְּבִריִתי אשר ָהְיָתה ִאּתֹו היתה ברית ַהַחִּיים ְוַהּׁשָ

מֹוָרא, ַוִּייָרֵאִני כל כך עד ּוִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת הּוא שהיה נרעד ומתפחד מיראת ה'.
ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו של אהרן הכהן, ְוַעְוָלה - שקר ֹלא ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו. ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאִּתי 
ע"י  ֵהִׁשיב  ה'  ֵמַעם  ְוַרִּבים  ישרה,  בדרך  ללכת  הבריות  את  ומדריך  שלום  ורודף  שלום  אוהב  שהיה   -
תוכחותיו ֵמָעֹון אשר היו חושבים לעשות, ועל כן בדין היה שיטול שכרו להיות ברית כהונת עולם לו 

ולזרעו אחריו עד עולם.
ומסיים הנביא ואומר, שהדרך הזה שבה הלך אהרן הכהן - ראש השבט, צריכה להימשך גם אצל זרעו 
ַדַעת - שהכהן ישמור בשפתיו את דעת  ִיְׁשְמרּו  ֹכֵהן  ונכון שִׂשְפֵתי  ִּכי אמנם ראוי  אחריו לדורותיהם: 
התורה וחוקיה באופן הערוך והמוכן להורותם לבני האדם, שהרי ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו, ִּכי ַמְלַאְך - שליח 
ה' ְצָבאֹות הּוא ללמד תורה לעמו ישראל, וכפי שכבר כבר מסור דבר זה לשבט לוי, כמו שנאמר )דברים לג 

ח - י( וללוי אמר וכו' יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל וגו'.

מבואר בספרים הקדושים )ראה בספר  החיוב לקרב לבות ישראל אל אביהם שבשמים<<< 
'תולדות יעקב יוסף' צו אות ד(, שהחכמים שבכל הדורות הם הם הכהנים שעליהם מוטל החובה לקרב את המון 

העם אל קדושת התורה והמצוות, ללמדם דעת ולהשכילם בינה, שידעו את הדרך הנכונה אשר ילכון בה 
ואת המסילה העולה בית ק-ל, לקרבם ולעודדם עד שתהא השלהבת עולה מאליה, וכל מי שיש בו את 
כוחות הנפש להשפיע על בני ישראל ולקרב את לבם לשמים צריך להשתדל על כך ולהוציא יקר מזולל.
ישרים  דרכים  ומלמדם  שבשמים  לאביהם  ישראל  לבות  את  מקרב  שהיה  הכהן  אהרן  שנהג  וכדרך 
לעיל,  )פרק שנים עשר(, שם מפרש את הפסוק האמור  נתן'  ב'אבות דרבי  וכמו שמובא  והנהגות טובות, 
'תורת אמת היתה בפיהו וכו'', ומתאר את דרכי פעולתו של אהרן הכהן, צדיק מה עשה ומה פעל, וכיצד 

באמת הצליח להשפיע על לב העם לקרבם ולעודדם, ונעתיק הלשון שם:
"אוהב שלום כיצד? מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד, כדרך שהיה אהרן אוהב 
שלום בין כל אחד ואחד, שנאמר )מלאכי ב, ו( 'תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום 
ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון', רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר 'ורבים השיב מעון'? כשהיה 
אהרן מהלך בדרך פגע בו באדם רשע ונתן לו שלום, למחר ביקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר, אוי 
לי היאך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן, בושתי הימנו שנתן לי שלום, נמצא אותו האיש מונע 

עצמו מן העבירה".
"וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם, אמר לו: בני! ראה חברך מהו 
אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר אוי לי, היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו, 
שאני הוא שסרחתי עליו, הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. והלך אהרן ויושב אצל האחר ואמר 
לו: בני! ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואומר, אוי לי היאך אשא את עיניו ואראה 
את חברי בושתי הימנו, שאני הוא שסרחתי עליו, הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו 

זה בזה גפפו ונשקו זה לזה", ע"כ.
הדין,  מבואר  מצורע  בפרשת  מישראל<<<  אחת  נפש  לטהר  המחנות  מכל  יצא  הכהן 
צריך לצאת מחוץ לשלשת  הריהו  ונעשה מצורע,  נענש  וכתוצאה מזה  שכאשר חטא אחד מישראל 
המחנות, כהונה, לוויה, ומחנה ישראל, וגם כאשר מגיע זמנו להיטהר אסור לו להיכנס אל תוך המחנה, 
אלא הכהן בכבודו ובעצמו צריך לטרוח ולצאת מחוץ למחנה, שם יבחן את המצורע אם כבר הגיע העת 
לטהרו מן הנגע. והוא דבר פלא המוכיח לנו עד היכן צריך הכהן להשפיל עצמו ובלבד להציל נפש אחת 

מישראל.
וזו  והתורה שהיא מלשון הוראה, מורה לנו בזה, עד כמה ראוי לטרוח ולהתאמץ כדי לעזור לזולתנו, 
הוראה נצחית הנוהגת בכל זמן ובכל מקום. ובמיוחד יש כאן הוראה ל'כהן' שבדורנו היינו גדולי ישראל, 
שעליהם להשפיל עצמם ולצאת חוץ מגדרם ומקומם, כדי לעזור ולטהר אפילו אחד שבישראל, ולראות 
איך לקרבו תחת כנפי השכינה. והדברים קל וחומר, שאם כדי לטהר מצורע מצרעתו, צריכים הכהנים 
להתאמץ עבורו כל כך. כל שכן, שצריכים אנו לעשות ככל יכולתנו, כדי לקרב איש ישראל תחת כנפי 

השכינה.
אלא  הרעים,  ממעשיהם  וללמוד  ברשתם  ושלום  חס  להילכד  שלא  מאד,  להיזהר  שצריכים  וכמובן 
צריכים לבא בעוז וגבורת ה' - מצד אחד, ובמענה רך מצד שני, כדי להצליח להחזירם אל חיק היהדות, 

בלא ללמוד ממעשיהם.
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בס"ד

ויחפור באר אחרת
לפני הרבה שנים כשעוד לא היו ברזים בבתים 
ללכת  צריכים  היו  לשתות  רוצים  וכשהיו 
לשאוב מהבאר, היה אדם אחד שחפר באר, 
וטענו  בליעל  אנשי  באו  קצר  זמן  לאחר  אך 
עמם,  התווכח  לא  הוא  שלהם,  הבאר  שזו 
כאן  גם  אחרת,  באר  לחפור  והלך  ויתר  אלא 
הם באו וטענו שגם באר זו שייכת להם, שוב 
ויתר להם האיש והלך לחפור באר אחרת, גם 
באר,  עוד  וחפר  והלך  להם  ויתר  הזו  בפעם 
וכשראה בפעם השלישית שלא באו ולא רבו 

עמו עוד – שמח מאוד.
על  בפרשתנו  מופיע  זה  לסיפור  כשמגיעים 
מדוע  פליאה,  מתמלאים  אנו  אבינו,  יצחק 
הוא  למה  דיבר?  לא  הוא  למה  כך?  נהג 
להוכיח  ניסה  לא  הוא  למה  התווכח?  לא 
שהבארות שלו, להביא הוכחות שהוא ואנשיו 
ללמוד  אפשר  שמכאן  אלא  אותם?!  חפרו 
בוודאי  אבינו  יצחק  ד',  בעבודת  ודרך  יסוד 
לו  מותר  האם  שחפר,  באר  כל  לפני  חשב 
ושמא  נכון,  זה  והאם  לחפור,  התורה  ע"פ 
זאת, כשראה  ובכל  בדבר,  עליו  חולקים  יהיו 
ומיד  הכל  עזב  הוא  מחלוקת,  שמתעוררת 
ויתר, כי גדול כח השלום, ולמען השלום צריך 
ולכן כשראה בפעם השלישית  לוותר,  וכדאי 
שכבר לא רבו אתו, הוא קרא לבאר 'רחובות', 
ואכן  בארץ',  ופרינו  לנו  ד'  הרחיב  עתה  'כי 
לו  לבוא, מיד אח"כ אומר  הברכה לא אחרה 
והרביתי את  וברכתיך  'כי אתך אנוכי  הקב"ה 
לעולם  השלום,  למען  כשמוותרים  כי  זרעך', 
נראה  זה  בהתחלה  אם  גם  מפסידים,  לא 
אבימלך  גם  שלבסוף  שראינו  כמו  אחרת, 

בעצמו בא לעשות עמו שלום.
אנחנו אולי לא נדרשים לחפור בארות ולוותר 
רגעים  יש  מאיתנו  אחד  לכל  אבל  עליהם, 
כבר  השלום,  למען  לוותר  נדרש  הוא  שבהם 
מהיותנו ילדים קטנים אנחנו צריכים לפעמים 
ובהמשך  לוותר לחבר על ממתק או משחק, 
הוויתורים  גם  גדלים  כך  שגדלים  ככל 
הנדרשים מאתנו, וזאת עלינו לזכור, כי לעולם 

לא מפסידים כשמוותרים למען השלום.
   )עפ"י טיב התורה-תולדות(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ֶדה ְוַיֲעֹקב  ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהּנְ ְגּדְ 'ַוּיִ
ב ֹאָהִלים' )כה פסוק כז( ם ֹיׁשֵ ִאיׁש ּתָ

• < ובחרת בחיים
בטבעם  מנוגדים  היו  בפרשה  האמורים  ועשיו  יעקב  של  דרכם  ראשית 
ומהותם, ומתחילת יצירתם היו מופרדים ברצונם והתנהגותם, רבקה אימנו 
סבלה צער לאחר שרבו ביניהם כמו שכתוב 'ויתרוצצו הבנים בקרבה' פירש 
רש"י 'רבותינו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם 
ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס 
לצאת, דבר אחר מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות, כבר 
אז התגודדו ביניהם על ענין ירושת העולמות, וכבר בעת הזאת נמשך עשיו 

לעבודה זרה בעוד שיעקב השתוקק לצאת ללמוד תורה.
גדלו  ונשגב,  קדוש  בית  לזה, שמאותו  זה  הנוגד  ענין  מצאנו  זאת  עוד 
צדיק  גדל  האחד  הקצה,  אל  הקצה  מן  שונים  אנשים  סוגי  שני  ויצאו 
מופלג, ואחד נעשה רשע גמור, למרות שאין לנו בדל ושמץ של השגה 
מהם  אשר  ורבקה  יצחק  הקדושים  ואימותינו  אבותינו  של  במדרגתם 
הושתת כלל ישראל, אך מוסר השכל טמון בדבר, שאפשר להסתובב 
בין אריות שבחבורה ואנשי השם, לראות ולנשום אויר הקדושה, ועם 
אלא  תלוי  הדבר  ש'אין  ה',  בעבודת  בא  וללמדנו  רשע,  לצאת  זאת 
לא  הרע,  יצרו  ועצת  העולם  הבלי  אחרי  ללכת  רוצה  האדם  ואם  בי', 
יעכבו בעדו על דרך מה שאמרו רז"ל 'הבא ליטמא פותחין לו', וכמובן 
מידה טובה מרובה וההולך בתם יזכה ל'זכות אבותיו מסייעתו' לעלות 

במדרגות רמות, אולם עיקר הדבר תלויה בבחירתו.
אכן כי 'זה לעומת זה עשה האלוקים' וכשם שבכל אחד מישראל טמון 
אצלו נקודת האבות הקדושים, כן נדבקים אליו חלקים רעים אשר אינם 
ממהותו, והם המידות רעות הבאים מקליפת עשיו פרעה ועמלק, עשיו 
- 'איש שדה', פרעה מסמל מידת הגאוה כמאמר 'לי יאורי ואני עשיתני', 
ועמלק הרי הוא הראשון לקרר ולצנן מעבודת השם 'אשר קרך בדרך' 
- לדחות כל התעוררות ורצון, כאשר ביארו, 'צא הלחם בעמלק 'מחר', 
כשחפץ האדם להתעלות ולעשות כלי להתעוררותו רשפי אש שלהבת 
עם  נשאר  ובכך  עצמו,  את  יקח  שממחר  לחשוב  בליבו  נותן  הרי  י-ה, 

ה'רצון' בלא שעושהו בפועל.
וזה עיקר עבודתינו לעקור אותם מן השורש לגמרי, לשרש אחריהם ולתקן 
את נפשו ונשמתו מחלק הרע שבתוכו, לזה באה התורה ללמדנו את דרך 
ביאר  יאמץ',  מלאום  'ולאום  לרבקה:  ועבר  שם  שאמרו  במה  המלחמה 
דברי  על  ב(  מב  )פסחים  הגמרא  דברי  פי  על  נופל,  זה  קם  כשזה  רש"י 
ואם  זו,  חריבה   - זו  אם מלאה  ב(,  כו  )יחזקאל  החרבה  'אמלאה  הכתוב: 
מלאה זו - חרבה זו, היינו שכאשר מתחזקים בטוב ועושים מצוות ומעשים 
טובים אזי הרע מתבטל וכלה מאליה, ואילו כאשר ח"ו נופלים ובאים לידי 

דברים שהם היפך רצון ה' הרי חלק הטוב שבקרבו נדחק ומתמעט. 
כי בכל אחד ואחד נמצאים שני הבחינות, הן של יעקב 'איש תם יושב 
אהלים', והן של עשיו 'איש יודע ציד איש שדה', הם כוחות הרע והטוב 

ועל האדם מוטל להגביר את כח הקדושה להדבק במדרגת  שבקרבו, 
וקיום המצוות, לעקור  יעקב אבינו במידת התמימות, התמדת התורה 
את עשבים השוטים המושרשים בקרבו הבאים מחלק עשיו, ממילא על 

ידי חיזוק כח הטוב שבתוכינו, אזי חלקי הרע יתמעטו וימוגו.
• < מסורת אבות

והוא  החטא,  מן  ולהתרחק  בטוב  לבחור  לאדם  שיסייע  ישנו  עיצה  עוד 
ענין שמירת מסורת האבות על ידי הליכה במנהגיהם ובדרכיהם ולא לזוז 
'וישב   - יצחק אבינו בחפירת הבארות  מהליכותיהם, כאשר רואים אצל 
ויקרא  וגו'  בימי אברהם אביו  ויחפר את בארת המים אשר חפרו  יצחק 
להן כשמות אשר קרא להן אביו )כו יח(, הרי שבדווקא חפר את הבארות 

שאביו השתמש עמהם, ואף את השמות קרא כפי אשר היו בחיי אביו.
כך גם על פסוק 'ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי 
לו לאשה' )כד סז(, תרגם אונקלוס, שבתחילה הכניס יצחק את רבקה 
לאהלו, ורק אחר שבדק וראה את מעשיה הטובים והנה הם דומים ממש 

לשרה אמו - רק אז לקח אותה לו לאשה.
לבורא  ונאמנים  כשרים  כיהודים  קיומינו  להמשך  הערובה  זוהו  רק  כי 
לא  אף  אבות,  ודרכי  ממנהגי  נימא  כמלוא  זזים  לא  כאשר  ולתורתו 
שואפים  אלא  מהם,  יותר  ומחמירים  שמתעלים  לנו  הנראים  בדברים 
הדורות  את  ממשיכים  כך  מורשתם,  את  ולהמשיך  בדרכם,  ללכת 

ומקיימים את כלל ישראל.
• < לא על ידי שליח

אף זאת עיצה ודרך מובטחת להצליח בעבודת השם, והוא שלא לסמוך 
יד( אם אין  על אחרים שיעשו את מלאכתך וכדברי המשנה )אבות א 
אני לי מי לי, דבר זה רואים אצל יצחק אבינו שבעת שעבדיו חפרו את 
הבארות לא עלה הדבר ולא הצליח בידם, אלא רבו עליה, כמ"ש 'ויחפרו 
עבדי יצחק בנחל וגו'  ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק. ויחפרו באר אחרת 
ויריבו גם עליה )כ - כא(, רק כאשר חפר בעצמו אז היתה לה קיום כמ"ש 

בהמשך 'ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה'.
לרמז בא על עסק התורה והמצוות, אל ישען ויסמוך האדם על שליחים 
שהם ידאגו ויסדרו לו את הדברים, אלא הוא בעצמו יחזר אחר מקום 
תורה אשר שם יתעלה, וירוץ בעצמו לקיים את המצות, ובכך מובטח לו 

הצלחה בידו להתעלות בתורה ויראה.
רבים אומרים מי יתן לנו הבטחה וברכה לדורות עולם עלינו ועל בנינו 
הבטחתו  לפנינו  הרי  דבר,  חוסר  בלא  והטוב  הישר  בדרך  נלך  למען 
והקמותי  וגו'  ואברכך  עמך  'ואהיה  אבינו,  ליצחק  יתברך  הבורא  של 
את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי 
גויי  כל  בזרעך  והתברכו  האל  הארצת  כל  את  לזרעך  ונתתי  השמים 
הארץ', וכל זאת מדוע, 'עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי 

מצותי חקותי ותורתי )ג ה(.
הרי שהדרך לקבל כל ההבטחות המפליגות לו ולזרעו לדורות עולם, הוא 

לשמוע בקול ה' לקיים את מצוותיו, ואז נזכה לכל הברכות שבעולם.

זה לעומת זה עשה האלקים )קהלת ז יד(
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ְוֶזה ְּבִחיַנת ִנְגֶלה 
ה, ִּכי ַהִּנְסָּתר ְוִנְסָּתר ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ 

ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה הּוא ְּבִחיַנת ֲעִלָּיה ֶׁשעֹוֵמד ַעל 
ַהַּבִית, ִּכי ַהִּנְסָּתר הּוא ְּבִחיָנה ָּגֹבַּה ּוְמרֹוָמם ּוְכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי 
ְתָּבַר� ַהִּנְסָּתִרים ִמַּדְרֵכיֶכם, ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ְּדָרָכיו יִ 

        ֵמִאָּתנּו.

העיקר 
זה להתחזק!

ַרִּבי ׁשֹוֵאל ִמֶּטְּפִליק 
ִלְבָרָכה ָהָיה ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְּבַתְבֵעַרת ְלָבבֹו ְוִריָצתֹו -ִזְכרֹונֹו

ָנה: ַהֵּנעֹור ִּפי ַהִּמְׁש -ִלְבָרָכה ַעל-ְלַקֵּים ַּבֲעַצת ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו
ַּבַּלְיָלה ְוכּו' ְוכּו'. ְוָכל ְּתִפָּלתֹו ְותֹוָרתֹו ָהְיָתה ְּבִהְתַלֲהבּות 

-ָידֹו ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתָקֵרב ַּגם ַרִּבי ֵמִאיר ִזְכרֹונֹו-ְּגדֹוָלה, ְוַעל
ִלְבָרָכה ֶׁשָּׁשַמע -ִלְבָרָכה ִמֶּטְּפִליק. ְוָׁשַמְעִּתי ֵמָאִבי ִזְכרֹונֹו

ִלְבָרָכה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַרִּבי ׁשֹוֵאל ַהַּנ"ל, -י ֵמִאיר ִזְכרֹונֹוֵמַרּבִ 
ַהִּמְדָרׁש ְוָׁשֲאלּו -ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ֵאָליו ְּבֵני ַהְּנעּוִרים ְּבֵבית

ֵמִאּתֹו ַּבְּגָמָרא אֹו ַּבּתֹוָספֹות ְוכּו' ֵאיֶזה ְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה 
ַּיִּגיד ָלֶהם ְלַאַחר ָׁשָעה. ּוְבתֹו� ְלהֹוְלָמם, ְוֵהִׁשיב ָלֶהם ׁשֶ 

ַהִּמְדָרׁש ֶׁשַהָּנִׁשים -ָּכ� ִנְכַנס ַלֵחֶלק ַהֵּׁשִני ֵמַהֵּבית
ִמְתַּפְּלִלים ָׁשם ַּבֹּבֶקר, ְוִהְׁשַּתַּטח, ּוִבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�: 

ֵכן -ִּפי-ַעל-ַּגל ֵעיַני ְוכּו', ַעד ֶׁשִּנְתַּגָּלה לֹו ַהֵּפרּוׁש. ְוַאף

ֶׁשֵּמֹרב ֶהְכֵרַח ַהְּנִפילֹות ִלְבָרָכה-ָׁשַמְעִּתי ֵמָאִבי ִזְכרֹונֹו
ַהַּמִּגיִעים ִמְלַמְעָלה, ַּכּמּוָבא ְּבָמקֹום ַאֵחר ָאַמר לֹו ַּפַעם 

ׁשֹוֵאל, ֲעַדִין ִלְבָרָכה ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: -ַאַחת מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו
ֵכן ִאם ָהִייִתי רֹוֶאה -ִּפי-ַעל-ְוֶׁשאף ֵאין ִלי ֲהָנָאה ִמְּמ�.

ֶׁשאָּתה נֹוֵפל, ְוִנְתַחַּזְקָּת ְוִנְׁשַאְרָּת ַעל ָעְמְד�, ָאז ָהִייִתי 
ַּגם ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם ַאַחת ְּבֵׁשם ַרִּבי ֵמִאיר ַהַּנ"ל,  ֶנֱהֶנה.

ִמים, ֶׁשֵהִבין ִמִּדְבֵרי מֹוַהְרַנ"ְּת, ֶׁשֵּמֲחַמת ֶזה לֹא ֶהֱאִרי� יָ 
ְוִנְתַקֵּים ּבֹו ַהָּכתּוב ַּבֲחנֹו�: ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָלַקח אֹותֹו ֱא�ִקים, 

ֵמֲחַמת ֶׁשָּיַדע ּבֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשִּיֹּפל ְולֹא ִיְתַחֵּזק ְּבֹאֶפן 
ֶׁשָּיׁשּוב ְוִיְתַעֶּלה. (ָׁשם).

ִמים ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשָרצּו ַהֲחכָ 
ְלַהִּשיג ֲהָלכֹות ַהֶּנְעָלמֹות ֵמֶהם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 
ִנְסָּתר ֶאְצָלם ָעלּו ַעל ָהֲעִלָּיה ְלָדְרָׁשן, ַּכּמּוָבא 

ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבְּגָמָרא ֶׁשֶהֱעלּו לֹו 
ְׁש�ׁש ֵמאֹות ַּגְרֵבי ֶׁשֶמן

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְׁשָנה ְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ֶׁשָאְמרּו 
ַּבֲעִלַּית ֲחַנְנָיא ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ָּכַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 

דּור ַּבֲעִלָּיה ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֵסֶפר ָהא"ב ֶׁשּלָ 
הּוא טֹוב יֹוֵתר ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִמָּלדּור ְּבַבִית 

ַּתְחּתֹון, ִּכי ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָּכל ָאָדם הּוא ֵליֵל� 
ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ְלִפי ְּבִחיָנתֹו ּוְלַהִּשיג ְּבָכל ַּפַעם 

ְּבִחיַנת ַהִּנְסָּתר ִמֶּמּנּו

ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ֶׁשֶּזה זֹוִכין ָּבֲעִלָּיה יֹוֵתר, ִּכי ֲעִלָּיה 
ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ְּבִחיַנת ִנְסָּתר

עליה
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ויחפור באר אחרת
לפני הרבה שנים כשעוד לא היו ברזים בבתים 
ללכת  צריכים  היו  לשתות  רוצים  וכשהיו 
לשאוב מהבאר, היה אדם אחד שחפר באר, 
וטענו  בליעל  אנשי  באו  קצר  זמן  לאחר  אך 
עמם,  התווכח  לא  הוא  שלהם,  הבאר  שזו 
כאן  גם  אחרת,  באר  לחפור  והלך  ויתר  אלא 
הם באו וטענו שגם באר זו שייכת להם, שוב 
ויתר להם האיש והלך לחפור באר אחרת, גם 
באר,  עוד  וחפר  והלך  להם  ויתר  הזו  בפעם 
וכשראה בפעם השלישית שלא באו ולא רבו 

עמו עוד – שמח מאוד.
על  בפרשתנו  מופיע  זה  לסיפור  כשמגיעים 
מדוע  פליאה,  מתמלאים  אנו  אבינו,  יצחק 
הוא  למה  דיבר?  לא  הוא  למה  כך?  נהג 
להוכיח  ניסה  לא  הוא  למה  התווכח?  לא 
שהבארות שלו, להביא הוכחות שהוא ואנשיו 
ללמוד  אפשר  שמכאן  אלא  אותם?!  חפרו 
בוודאי  אבינו  יצחק  ד',  בעבודת  ודרך  יסוד 
לו  מותר  האם  שחפר,  באר  כל  לפני  חשב 
ושמא  נכון,  זה  והאם  לחפור,  התורה  ע"פ 
זאת, כשראה  ובכל  בדבר,  עליו  חולקים  יהיו 
ומיד  הכל  עזב  הוא  מחלוקת,  שמתעוררת 
ויתר, כי גדול כח השלום, ולמען השלום צריך 
ולכן כשראה בפעם השלישית  לוותר,  וכדאי 
שכבר לא רבו אתו, הוא קרא לבאר 'רחובות', 
ואכן  בארץ',  ופרינו  לנו  ד'  הרחיב  עתה  'כי 
לו  לבוא, מיד אח"כ אומר  הברכה לא אחרה 
והרביתי את  וברכתיך  'כי אתך אנוכי  הקב"ה 
לעולם  השלום,  למען  כשמוותרים  כי  זרעך', 
נראה  זה  בהתחלה  אם  גם  מפסידים,  לא 
אבימלך  גם  שלבסוף  שראינו  כמו  אחרת, 

בעצמו בא לעשות עמו שלום.
אנחנו אולי לא נדרשים לחפור בארות ולוותר 
רגעים  יש  מאיתנו  אחד  לכל  אבל  עליהם, 
כבר  השלום,  למען  לוותר  נדרש  הוא  שבהם 
מהיותנו ילדים קטנים אנחנו צריכים לפעמים 
ובהמשך  לוותר לחבר על ממתק או משחק, 
הוויתורים  גם  גדלים  כך  שגדלים  ככל 
הנדרשים מאתנו, וזאת עלינו לזכור, כי לעולם 

לא מפסידים כשמוותרים למען השלום.
   )עפ"י טיב התורה-תולדות(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ֶדה ְוַיֲעֹקב  ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהּנְ ְגּדְ 'ַוּיִ
ב ֹאָהִלים' )כה פסוק כז( ם ֹיׁשֵ ִאיׁש ּתָ

• < ובחרת בחיים
בטבעם  מנוגדים  היו  בפרשה  האמורים  ועשיו  יעקב  של  דרכם  ראשית 
ומהותם, ומתחילת יצירתם היו מופרדים ברצונם והתנהגותם, רבקה אימנו 
סבלה צער לאחר שרבו ביניהם כמו שכתוב 'ויתרוצצו הבנים בקרבה' פירש 
רש"י 'רבותינו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם 
ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס 
לצאת, דבר אחר מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות, כבר 
אז התגודדו ביניהם על ענין ירושת העולמות, וכבר בעת הזאת נמשך עשיו 

לעבודה זרה בעוד שיעקב השתוקק לצאת ללמוד תורה.
גדלו  ונשגב,  קדוש  בית  לזה, שמאותו  זה  הנוגד  ענין  מצאנו  זאת  עוד 
צדיק  גדל  האחד  הקצה,  אל  הקצה  מן  שונים  אנשים  סוגי  שני  ויצאו 
מופלג, ואחד נעשה רשע גמור, למרות שאין לנו בדל ושמץ של השגה 
מהם  אשר  ורבקה  יצחק  הקדושים  ואימותינו  אבותינו  של  במדרגתם 
הושתת כלל ישראל, אך מוסר השכל טמון בדבר, שאפשר להסתובב 
בין אריות שבחבורה ואנשי השם, לראות ולנשום אויר הקדושה, ועם 
אלא  תלוי  הדבר  ש'אין  ה',  בעבודת  בא  וללמדנו  רשע,  לצאת  זאת 
לא  הרע,  יצרו  ועצת  העולם  הבלי  אחרי  ללכת  רוצה  האדם  ואם  בי', 
יעכבו בעדו על דרך מה שאמרו רז"ל 'הבא ליטמא פותחין לו', וכמובן 
מידה טובה מרובה וההולך בתם יזכה ל'זכות אבותיו מסייעתו' לעלות 

במדרגות רמות, אולם עיקר הדבר תלויה בבחירתו.
אכן כי 'זה לעומת זה עשה האלוקים' וכשם שבכל אחד מישראל טמון 
אצלו נקודת האבות הקדושים, כן נדבקים אליו חלקים רעים אשר אינם 
ממהותו, והם המידות רעות הבאים מקליפת עשיו פרעה ועמלק, עשיו 
- 'איש שדה', פרעה מסמל מידת הגאוה כמאמר 'לי יאורי ואני עשיתני', 
ועמלק הרי הוא הראשון לקרר ולצנן מעבודת השם 'אשר קרך בדרך' 
- לדחות כל התעוררות ורצון, כאשר ביארו, 'צא הלחם בעמלק 'מחר', 
כשחפץ האדם להתעלות ולעשות כלי להתעוררותו רשפי אש שלהבת 
עם  נשאר  ובכך  עצמו,  את  יקח  שממחר  לחשוב  בליבו  נותן  הרי  י-ה, 

ה'רצון' בלא שעושהו בפועל.
וזה עיקר עבודתינו לעקור אותם מן השורש לגמרי, לשרש אחריהם ולתקן 
את נפשו ונשמתו מחלק הרע שבתוכו, לזה באה התורה ללמדנו את דרך 
ביאר  יאמץ',  מלאום  'ולאום  לרבקה:  ועבר  שם  שאמרו  במה  המלחמה 
דברי  על  ב(  מב  )פסחים  הגמרא  דברי  פי  על  נופל,  זה  קם  כשזה  רש"י 
ואם  זו,  חריבה   - זו  אם מלאה  ב(,  כו  )יחזקאל  החרבה  'אמלאה  הכתוב: 
מלאה זו - חרבה זו, היינו שכאשר מתחזקים בטוב ועושים מצוות ומעשים 
טובים אזי הרע מתבטל וכלה מאליה, ואילו כאשר ח"ו נופלים ובאים לידי 

דברים שהם היפך רצון ה' הרי חלק הטוב שבקרבו נדחק ומתמעט. 
כי בכל אחד ואחד נמצאים שני הבחינות, הן של יעקב 'איש תם יושב 
אהלים', והן של עשיו 'איש יודע ציד איש שדה', הם כוחות הרע והטוב 

ועל האדם מוטל להגביר את כח הקדושה להדבק במדרגת  שבקרבו, 
וקיום המצוות, לעקור  יעקב אבינו במידת התמימות, התמדת התורה 
את עשבים השוטים המושרשים בקרבו הבאים מחלק עשיו, ממילא על 

ידי חיזוק כח הטוב שבתוכינו, אזי חלקי הרע יתמעטו וימוגו.
• < מסורת אבות

והוא  החטא,  מן  ולהתרחק  בטוב  לבחור  לאדם  שיסייע  ישנו  עיצה  עוד 
ענין שמירת מסורת האבות על ידי הליכה במנהגיהם ובדרכיהם ולא לזוז 
'וישב   - יצחק אבינו בחפירת הבארות  מהליכותיהם, כאשר רואים אצל 
ויקרא  וגו'  בימי אברהם אביו  ויחפר את בארת המים אשר חפרו  יצחק 
להן כשמות אשר קרא להן אביו )כו יח(, הרי שבדווקא חפר את הבארות 

שאביו השתמש עמהם, ואף את השמות קרא כפי אשר היו בחיי אביו.
כך גם על פסוק 'ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי 
לו לאשה' )כד סז(, תרגם אונקלוס, שבתחילה הכניס יצחק את רבקה 
לאהלו, ורק אחר שבדק וראה את מעשיה הטובים והנה הם דומים ממש 

לשרה אמו - רק אז לקח אותה לו לאשה.
לבורא  ונאמנים  כשרים  כיהודים  קיומינו  להמשך  הערובה  זוהו  רק  כי 
לא  אף  אבות,  ודרכי  ממנהגי  נימא  כמלוא  זזים  לא  כאשר  ולתורתו 
שואפים  אלא  מהם,  יותר  ומחמירים  שמתעלים  לנו  הנראים  בדברים 
הדורות  את  ממשיכים  כך  מורשתם,  את  ולהמשיך  בדרכם,  ללכת 

ומקיימים את כלל ישראל.
• < לא על ידי שליח

אף זאת עיצה ודרך מובטחת להצליח בעבודת השם, והוא שלא לסמוך 
יד( אם אין  על אחרים שיעשו את מלאכתך וכדברי המשנה )אבות א 
אני לי מי לי, דבר זה רואים אצל יצחק אבינו שבעת שעבדיו חפרו את 
הבארות לא עלה הדבר ולא הצליח בידם, אלא רבו עליה, כמ"ש 'ויחפרו 
עבדי יצחק בנחל וגו'  ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק. ויחפרו באר אחרת 
ויריבו גם עליה )כ - כא(, רק כאשר חפר בעצמו אז היתה לה קיום כמ"ש 

בהמשך 'ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה'.
לרמז בא על עסק התורה והמצוות, אל ישען ויסמוך האדם על שליחים 
שהם ידאגו ויסדרו לו את הדברים, אלא הוא בעצמו יחזר אחר מקום 
תורה אשר שם יתעלה, וירוץ בעצמו לקיים את המצות, ובכך מובטח לו 

הצלחה בידו להתעלות בתורה ויראה.
רבים אומרים מי יתן לנו הבטחה וברכה לדורות עולם עלינו ועל בנינו 
הבטחתו  לפנינו  הרי  דבר,  חוסר  בלא  והטוב  הישר  בדרך  נלך  למען 
והקמותי  וגו'  ואברכך  עמך  'ואהיה  אבינו,  ליצחק  יתברך  הבורא  של 
את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי 
גויי  כל  בזרעך  והתברכו  האל  הארצת  כל  את  לזרעך  ונתתי  השמים 
הארץ', וכל זאת מדוע, 'עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי 

מצותי חקותי ותורתי )ג ה(.
הרי שהדרך לקבל כל ההבטחות המפליגות לו ולזרעו לדורות עולם, הוא 

לשמוע בקול ה' לקיים את מצוותיו, ואז נזכה לכל הברכות שבעולם.

זה לעומת זה עשה האלקים )קהלת ז יד(

פר' תולדות
ב' כסלו תש"פ
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טיב הפרשה

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש

פ"שת תודלות תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תש"פ

שדרשו  במה  להתבונן  ראוי  בקודש  שלישי 

במדרש )ילקוט שמעוני רמז קטו( פסוק זה: "וירח את 

דרך אל תקרי  ]על  בוגדיו  ריח  ויברכהו,  בגדיו  ריח 

ויקום  משיתא  יוסף  כגון  "בוגדיו"[,  אלא  "בגדיו" 

רשעים  שהיו  המדרש  ומפרש  צרורות".  איש 

נפשם  ומסרו  תשובה,  עשו  ימיהם  ובסוף  גדולים 

על קדושת השם ביסורים נוראים, ויצאה בת קול 

ביאור  וצריך  הבא.  העולם  לחיי  מזומנים  שהם 

ריח  הקודש  ברוח  ליצחק  שנתגלה  הטעם  להבין 

עתה  דוקא  יעקב,  של  מזרעו  הרשעים  הבוגדים 

במעמד הברכות כשהריח את ריח בגדיו.

 יצחק כינה את יעקב
 שמונה פעמים רבניר

יאיר לבאר את החוט המשולש,  פתח דברינו 

ה"דברות  של  עינים  מאירת  יקרה  הקדמה  פי  על 

זי"ע  מלוצק  המגיד  שלמה  רבי  להרה"ק  שלמה" 

על  שעמד  זי"ע[,  ממעזריטש  המגיד  ]תלמיד 

במהלך  אבינו  יצחק  שהזכיר  מה  לבאר  המחקר 

מסירת הברכות פעמים רבות את התואר "בני".

כך היה כשפתח לבקש מעשו להכין לו סעודה 

כדי שיוכל לברכו )בראשית כז-א(: "ויהי כי זקן יצחק 

הגדול  בנו  עשו  את  ויקרא  מראות  עיניו  ותכהין 

כשנכנס  וכך  הנני".  אליו  ויאמר  בני  אליו  ויאמר 

להזכיר  שוב  יצחק  חזר  עשו,  בלבוש  יעקב  אליו 

"בני" כמה פעמים, "מי אתה בני". "מה זה מיהרת 

למצוא בני". "גשה נא ואמושך בני". "האתה זה בני 

עשו". "ראה ריח בני כריח השדה".

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  וביאר 

בדוד  שמרד  אבשלום  שנהרג  אחרי  כי  י:(,  )סוטה 

דוד  עליו  בכה  להורגו,  אחריו  ורדף  אביו  המלך 

"בני",  המלך מאד, והזכיר בדבריו שמונה פעמים 

כמו שכתוב )שמואל ב יט-א(:

ליצחק  שנתגלה  אחרי  שגם  הסיבה  היא  זו 

לא  בערמה  הברכות  את  ממנו  קיבל  שיעקב 

עשו  כי  שראה  אחרי  אדרבה  אלא  עליו,  הקפיד 

יהיה".  ברוך  "גם  לומר:  וגיהנם עמו, הוסיף  נכנס 

"שלא תאמר אילולי  ופירש רש"י בשם המדרש: 

לכך  הברכות,  את  נטל  לא  לאביו  יעקב  שרימה 

הסכים וברכו מדעתו". 

 מלוע סיבב הקברה שיעקב אבינו
 יקבד את הב"כות בע"מה

קבלת  של  הזה  הגלגל  סיבוב  על  אמנם 

אמות  וינועו  המפרשים  נתייגעו  כבר  הברכות 

גילה  שלא  ככה  על  הקב"ה  ראה  מה  הסיפים, 

את  שמסר  לפני  גיהנם,  יורש  שעשו  ליצחק 

היה  שאז  עשו,  שהוא  שחשב  ליעקב  הברכות 

יכול לברך את יעקב בכוונה תחילה, בלי שיצטרך 

בבגדי  לבוש  בהיותו  בערמה  הברכות  את  לקבל 

עשו, אלא היה מקבל הברכות מיצחק בחפץ לב 

בהיותו יודע שעשו אינו ראוי לברכות.

אחרי  מיד  שכתוב  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

)שם  יעקב  לו  שהכין  מהסעודה  יצחק  שאכל 

לי  ושקה  נא  גשה  אביו  יצחק  אליו  "ויאמר  כו(: 

ויברכהו  בגדיו  ריח  את  וירח  לו  וישק  ויגש  בני, 

ה'".  ברכו  אשר  שדה  כריח  בני  ריח  ראה  ויאמר 

וכבר הבאנו בשם המדרש, כי מה שהריח יצחק 

"כריח שדה אשר ברכו ה'",  ריח בגדיו של יעקב: 

הכוונה בזה שנכנס עמו ריח גן עדן.

את  מישש  כבר  יצחק  הלא  ביאור  וצריך 

שהכין  מהסעודה  שאכל  לפני  יעקב  של  הבגדים 

לו יעקב, כשביקש מיעקב לגשת אליו כדי למששו 

"ויאמר יצחק  אם הוא עשו, כמו שכתוב )שם כא(: 

אל יעקב גשה נא ואמושך בני האתה זה בני עשו 

אם לא, ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויאמר 

הקול קול יעקב והידים ידי עשו". מדוע אם כן לא 

הרגיש יצחק אז בריח בגדיו ריח גן עדן.

בפרשתנו פרשת תולדות דבר בעתו מה טוב, 

לברך  אבינו  יצחק  שרצה  הברכות  על  להתבונן 

את עשו הרשע בחושבו שהוא מדקדק במצוות, 

את  יצחק  "ויאהב  כה-כח(:  )בראשית  שכתוב  כמו 

עשו כי ציד בפיו". ופירש רש"י )שם כז(: "יודע ציד, 

היאך  אבא  ושואלו  בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד 

מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא 

מדקדק במצוות".

אולם הקב"ה מסבב כל הסיבות סיבב בדרכיו 

של  הברכות  את  יקבל  אבינו  שיעקב  הנפלאות, 

יצחק אביו בערמה, על ידי שהלבישה אותו רבקה 

והנה  בבית.  אתה  אשר  החמודות  עשו  בגדי  את 

הברכות  את  קיבל  שיעקב  אחרי  דבר  של  בסופו 

את  לקבל  נכנס  ועשו  אביו,  יצחק  מאת  ויצא 

הברכות מיצחק, מגלים מן השמים ליצחק הסיבה 

שנסתבב שימסור את הברכות ליעקב ולא לעשו, 

כי עשו רשע הוא שיורש גיהנם.

כשנכנס  שכתוב  ממה  למדים  אנו  זה  דבר 

גדלה  יצחק חרדה  "ויחרד  כז-ל(:  )שם  ליצחק  עשו 

לי  ויבא  ציד  הצד  הוא  אפוא  מי  ויאמר  מאד  עד 

ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה". 

ופירש רש"י בשם המדרש הטעם שנחרד: "ראה 

במדרש  הדבר  ומקור  מתחתיו".  פתוחה  גיהנם 

)שיר השירים רבה ד-כד(:

את  וירח  לו  וישק  ויגש  כז-כז(  )בראשית  "כתיב 

רע  שריחו  דבר  לך  אין  יוחנן,  רבי  אמר  בגדיו.  ריח 

וקשה יותר משטף של עזים, והוא אומר וירח את 

ריח בגדיו. אלא כיון שנכנס יעקב אבינו נכנס עמו 

גן עדן, הדא דאמר ליה )שם( ראה ריח בני כריח שדה 

אביו  אצל  הרשע  עשו  שנכנס  כיון  ה',  ברכו  אשר 

נכנס עמו גיהנם, מה טעם )משלי יא-ב( בא זדון ויבא 

קלון, הדא דאמר ליה מי אפוא, מי נאפה בתנור זה, 

השיבו רוח הקודש הוא הצד ציד".

עד פי הגידוי הנפדא שד הרלב"ות שדמהר

 הקברה סיבב שיצחק כינה את יעקב ח' פעמים רבניר
כלי דהציד את ז"עו מהגיהנם ודהביאם דעודם הבא
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פרק ב' 
Z  ,פרשת דברים, ט’ באב שחל בשבת ונדחה

מחצות  שליט”א  הרב  מו”ר  תשע”ב. 
שמרן  וסיפר  לומד,  לא  זה  שישי  ביום 
הח”ח זיע”א אמר שאת הדברים שמותר 
ללמוד בתשעה באב צריך שלוש חודשים 

ללמדם.
של  הדברים  את  רק  לומדים  בשבת  וכן 
לי  אמר  זילברשטין  והגר”י  באב,  תשעה 

שנוהגים כן ללמוד רגיל.
שני דברים ששמעתי מרבי... בשם רבינו 

שליט”א:
א( הקב”ה נדמה בים לסוסה וכאשר סוס 
וכך  לים  נכנס  הסוסה  את  ראה  פרעה 
אחת  בתאוה  הסוסים  כל  נכנסו  אחריו 
וינוס ראה  ומאידך הים ראה  כולם  נגררו 
פעם  בזכות  הים  ונבקע  יוסף  של  ארונו 
אחת שהתגבר על יצרו רואים מה כוח של 

התגברות את על היצה”ר
שכל  ואמר  שליט”א  למרן  נכנס  אדם  ב( 
עסקו בתורה ולא מרגיש שהוא בן חורין 
לו  אמר  לומד?  רק  והנך  הרב  לו  השיב 
בלילה שעה אחת הנני כותב סת”ם אמר 
צריך  חורין  בן  להרגיש  שליט”א  מרן  לו 
והלה שאל מנלן הוציא  רק עסק התורה 
מדרש רבה פרשת נשא פרשה י’ פיסקא 
בתורה  העוסק  אלא  חורין  בן  לך  אין  ח’ 

בלבד.
Z  יתומה שבאה  צדקה  בקופה  שאלה  היה 

לו  שיש  חוב  בעל  עני  ויש  כסף,  ורוצה 
והנה  כסף,  שרוצה  לחייו  ויורדים  נושים 
על יתומים כתוב שאין צדקה גדולה מזה 
מאידך בעירובין כתוב ג’ שלא רואים פני 
מי  נושים,  לו  שיש  מהם  ואחד  גיהנום 
קודם. והרב הכריע, דאפשר שצריך ליתן 

לזה שיש נושים.
Z  שאומר באדם  שאל  זילברשטין  הגר”י 

לידו  לעומדים  ומפריע  רם  בקול  ברכות 
ומאחרים  אמן  לענות  שצריכים  ע”י 
לתפילת שמו”ע עם הש”צ, והגר”י רוצה 
המצוה  מן  פטור  במצוה  שהעוסק  לומר 
‘שהעומדים  רבינו,  הגיב  אמן.  יענה  ולא 
אמר  הגרי”ז  דברי  ועל  ממקומם’  יעברו 

‘אפשר’.
Z  מאות שאכלו  מסעדה  על  שאלה  היה 

אנשים והיה משגיח צמוד והתברר שאכלו 
שם נבילות האם צריכים לעשות תשובה 
האם מיקרי אונס או פשיעה, וענה מו”ר 
הל’  ללמוד  צריכים  אבל  אונס  שמיקרי 

כשרות.
Z  ,שליט”א יחיאל  הג”ר  מאחי  שמעתי 

חמותו מרת רחל ע”ה אשת רבי עזריאל 
ע”ג  ויגש  בעש”ק  נפטרה  שליט”א  בר 
והוא תאריך לועזי ללידתה ושאלו את מרן 

הגראי”ל שטיינמן )שליט”א( זצ”ל אם יש 
בזה ענין של ‘את ימיך אמלא’ והשיב לנו 
היהודים יש רק תאריך עברי ואין לתאריך 
כשהאבלים  אמנם  משמעות,  כל  לועזי 
אמר,  שליט”א  הגרח”ק  מרן  את  שאלו 
וכך  משמעות  לזה  שיש  אומרת  הסברא 
מצינו בתורה שנאמר לאברהם כעת חיה 
והראה לו על הקיר עד שחמה תגיע לכאן 

רואים שמתייחסים לימות החמה.
Z  דונר הגר”א  שאל  שבועות  כמה  לפני 

ליד  במכוין  לעבור  מותר  האם  מלונדון 
הבית  את  שעוזבים  חביריו  של  דלתות 
לשבת וע”י כך שיהיה צורות של הנעלים 
הגר”י  והשיב  לגנוב,  מהגנבים  ימנע 
מימין  הנעלים  את  שיהפוך  זילברשטין 
מותר  מצוה  ולצורך  שינוי  והוי  לשמאל 
אם  ומה  ושאל  בסימנים,  רושם  שיש  גם 
דמה  שליט”א  הרב  מו”ר  והשיב  שכחה, 
לשכוח  אין  שבת  בזמירות  שאומרים 
את  ישכח  שלא  שבת  שסגולת  כלומר 
תורתו גם אם עשה מדברים שהם קשים 

לשכחה.
ושבוע לאח”מ ]שלא זכיתי להיות בעוה”ר 
בזמן הקבוע[ שאלו את מו”ר א”כ לפי”ז 
מו”ר  והשיב  בשבת,  זיתים  לאכול  מותר 
בדבר  מצוה  יש  כאשר  רק  שליט”א  הרב 

השבת מגינה לא לשכוח.

“ויברכהו ה’” )כו, יב(
כתב הספורנו: לפי מה שאמרו שאומד זה 

למעשרות היה, הנה קבע לו ברכה בשבילם. 

כאמור: “הביאו את המעשר אל בית האוצר 

והריקותי לכם ברכה עד בלי די” )מלאכי ג, י(.

לענין  ספק  לו  היה  שפעם  סיפר  רבינו 

תמיד  שאל  הכספים.  מעשר  של  הסכום 

את אביו, מרן הקהילות יעקב זצ”ל, שיעצו: 

בכל הספיקות, ראק תחמיר. כי ממעשר לא 

מפסידים לעולם, רק מרויחים.

על  שמקפיד  מי  כי  אביו,  בשם  אמר  עוד 

שליטה  הכנסה  למס  אין  כספים  מעשר 

עליו.

העיר  רב  אל  בא  שאחד  רבינו,  וסיפר 

בטענה: הרב דוחק בנו לתת צדקה כסגולה 

זה  בכסף  שיקנו  מוטב  הרי  לעשירות. 

המאמר:  בהם  ויתקיים  לנשים,  תכשיטים 

מציעא  )בבא  שתתעשרו  כדי  נשותיכם  כבדו 

נט ע”א(.

לעד  לאדם  עומדת  הצדקה,  הרב:  ענהו 

אבל  תתמיד.  ועשירותו  ב(  קיב,  )תהילים 

לפי  אלא  מתעשר  אינו  אשתו  את  המכבד 

איש  יעשיר  כי  תירא  “אל  ככתוב:  שעה. 

]וסיבת עשרו[ כי ירבה כבוד ביתו ]זו אשתו 

)ריש יומא(. אין להתפעל מכך[ כי לא במותו 

יקח הכל, ולא ירד אחריו כבודו” )תהלים מט, 

יז-יח(. עשרו לא יחזיק מעמד...  

)תורת חיים ע”פ מאחורי הפרגוד(

מעניני הפרשה

עלי שיח

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

רשימות אישיות מפנקסו של תלמיד רבינו הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרליבך זצ”ל, ממה שזכה לראות, לשאול ולשמוע 
במחיצת רבינו מרן שליט”א )תודתנו נתונה לאחיו הגאון רבי יחיאל שליט”א על מסירת הדברים לע”נ רבי יצחק שלמה( 

המתנה הטובה ביותר לילדים שלנו
האבחון

מוטיבציה  מאוד  הרבה  עם  לישיבה  הגיע  רוני 
בתפילות,  השקיע  בלימוד,  השקיע  הוא  להתקדם. 
על  עלה  שהוא  נראה  והיה  המידות,  על  עובד  היה 

דרך המלך.

אבל אז התחילו הנפילות... ירידות ועליות הן חלק 
מהדרך של כל בחור ישיבה, אבל הנפילות של רוני 
איבד  כאילו  הרגיש  פעם  ובכל  לגמרי  אותו  ריסקו 
לגמרי את כל מה שקנה, והוא חייב להתחיל שוב 

מאפס.

שבור  שוב  אלי  הגיע  לאחרונה 
שיעזור  לה'  התפללתי  ומרוסק. 
לי להבין מהו שורש הבעיה. ואכן 
באותה שיחה נפתרה התעלומה. 
רוני סיפר לי על הילדות שלו. הוא 
המעטה.  בלשון  עידוד  קיבל  לא 
מוצלח  בחור  שהיה  ולמרות 
היה  תמיד  עצמו  בעיני   – וכישרוני 
כישלון  יוצלח,  ולא  גרוע  מרגיש 

מהלך.

כמה שהוא עבד על עצמו, וכמה 
שהוא באמת התקדם, וכמה שרצה טוב ועשה טוב 
הרעות  המחשבות  ורשע.  רע  הרגיש  תמיד  הוא   –
ואוכלות  למוח  לו  "נדבקות"  היו  האלה  והשקריות 
נפש  במחלת  שמדובר  הבנתי  מיד  מבפנים.  אותו 
לכל דבר, והעבודה הראשונה של רוני היא להתרפא 

ממחלת הנפש שלו.

עזרה ראשונה
קודם כול רציתי להוכיח לו שהרצונות הרעים, זה 
היצר  רק  זה  שלו.  המהות  לא  זו  באמת.  הוא  לא 

הרע שעוטף אותו.

שאלתי אותו: הִאם אתה רוצה את כל הרע הזה? 
והוא ענה לי: וודאי שלא. אמרתי לו: תדע לך שהרצון 
אתה  זה  שלך.  האמתית  המהות  הוא  שלך  הטוב 
לחזור  כדי  הכול  תעשה  ועכשיו  טוב.  אתה  באמת. 
הדימוי  כל  את  מתוכך  שתמחוק  עד  זה  את  ולשנן 

העצמי השלילי.

שלי  האמתי  "ה'אני'  אחרי:  תחזור  לו,  אמרתי 
המהות  וטהורה.  קדושה  והיא  שלי  הנשמה  זה 
האמתית שלי היא שאני רק רוצה להיות כרצון ה' 
רוצה  רק  אני  בשלימות.  כראוי 
לעשות טוב. אני רק רוצה לחשוב 
והרצונות  וישר.  וזך  טוב  כולי  טוב. 
לא  זה  הרעים  והמעשים  הרעים 
אני. לא רק שאני לא רוצה אותם, 
זה  בשבילי,  עונש  רק  הם  אלא 
לי  היו  ולא  הלוואי  אותי.  מצער 
זה  הרע  בכלל.  כאלה  מחשבות 

לא אני. זה לא שייך אלי בכלל".

כך ישבתי אתו והוא חזר אחרי 
המשפטים  את  רם  בקול  ואמר 
משפטים  לו,  שאמרתי  המחזקים 
שהאירו בנשמתו את אור האמת 
הרעות  המחשבות  של  הגדול  החושך  את  וגירשו 
והשקריות שלו. תוך כמה דקות הוא חזר לחיֹות. זה 
שהוא  לו  הסברתי  המתים.  תחיית  כמו  ממש  היה 
חייב לעשות את ה"התעמלות" הרוחנית הזאת בכל 
יום ורצוי מאוד כמה פעמים ביום, ובפרט בהתבדדות 
שלו, שלא יתחיל שום דבר בעבודת ה' לפני שהוא 
חי באמת את הידיעה הזאת שהיא האמונה בעצמו.

מחלת הדור
של  מייצג  מקרה  הוא  רוני  של  המקרה  ובאמת, 
מחלה קשה ושקטה של רבים מאוד שחיים בשקר 
רעים,  שהם  בטוחים  שהם  הזה  והמסוכן  הנורא 

והמחלה  ממהותם.  חלק  הוא  שהרע  בטוחים 
וכל  הכישלונות  וכל  הנפילות  כל  שורש  היא  הזאת 
המחשבות הרעות והצער והעצבות והדיכאון והסבל 

הפנימי שכל כך רבים חווים בדורנו.

בשבועות האחרונים הסברתי באריכות שהאמונה 
בעצמך שאתה טוב ושיש לך כוח לעשות ולהשתנות 
מהאמונה  נפרד  בלתי  חלק  היא  תמיד,  ולהתקדם 
הדבר  בה'.  האמונה  של  השלימות  היא  בה'. 
היחיד שבאמת מסכן אותך ומפיל אותך – זה רק 

המחשבות הרעות על עצמך.

היא  בעצמך  שהאמונה  להבין,  חייב  אתה  לכן 
היא  אלא  "תוספת",  לא  היא  שלך.  הנפש  רפואת 
לכל  רוחנית,  בנייה  לכל  היציבות,  לכל  הבסיס 
ההצלחה בחיים בכל תחום, בלימוד תורה, בזוגיות, 

בחינוך ילדים, ביחסי אנוש, בתשובה.

מתנה לחיים
ובגלל שזה כל כך קריטי ובסיסי, אתה ואת חייבים 
לבנות את זה אצל הילדים שלכם כבר מקטנותם. 
עצמכם,  על  לעבוד  צריכים  כול  קודם  שאתם  מובן 
שאתם  ביותר  החשוב  הדבר  שזה  טוב  תבינו  אבל 
יכולים לתת לילדים שלכם: דימוי עצמי טוב וחיובי, 
להרגיש  להם  תיתנו  אל  לעולם  בעצמם.  שיאמינו 
רשעים או רעים ח"ו. לעולם אל תשכחו את האמת 
וטהורות  קדושות  נשמות  הם  שלכם  שהילדים 
תתייחסו  כך  ורק  טובים.  הם  שלהם  ושבמהות 

אליהם ותמיד תזכירו להם את זה.

להם  תזכירו  תמיד  אותם,  מוכיחים  כשאתם  גם 
שהם טובים, ולעולם אל תייחסו להם את המעשים 
הרעים או את התכונות הרעות כאילו שזו מהותם. 
תגידו להם: "אתה כזה צדיק, יש לך כזה רצון טוב, 
לכם,  מתאים  לא  זה   – וטובה  חמודה  כך  כל  את 
זה לא אתם, זה רק היצר הרע שלכם, בואו נגרש 

אותו..."

זה ברור שאתם קודם כול חייבים לשנן ולקנות את 
זה בעצמכם. כשתתרגלו לראות את הטוב בעצמכם 
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מאמר

ראש הישיבה

יום ב',„' כסלו 
 פ‡ר" (02/12/19) בי"כ

יר‡ל" לעולי ימן,הה‚נה 
34 (כונ רמ עמי„ר)

בעה 20:00

יום „',
ו' כסלו (04/12/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ה',
ז' כסלו (05/12/19)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל 
המעפילים פינ המˆו„ה, 

בעה 21:30

חולוןירוליםרמ ‚ן

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

הרצונות 
הרעים זה לא 
הוא באמת זה 
רק היצר הרע 
שעוטף אותו.
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