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In this week’s parsha, parshas Toldos, it is fitting that we 
examine Yitzchak Avinu’s love of Eisav HaRasha, as attested to 
by the Torah (Bereishis 25, 28): ”בפיו ציד  כי  עשו  את  יצחק   --“ויאהב 
Yitzchak loved Eisav, because trapping was in his mouth.  Rashi 
comments: 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 was under the impression that he 
was meticulous regarding the performance of mitzvos.  

We must endeavor to explain why HKB”H, Who orchestrates 
everything, arranged for Yitzchak to love Eisav due to his deceptive 
questions.  After all, we have an explicit passuk stating (Tehillim 97, 
יצילם” :(10  O lovers of --“אוהבי ה’ שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים 
Hashem, despise evil; He protects the lives of His devout ones; 
He rescues them from the hand of the wicked.  Another passuk 
states (Mishlei 12, 21): ”לא יאונה לצדיק כל און“-- no iniquity will befall 
the tzaddik.  That being the case, it would seem that it would have 
been better had Yitzchak recognized Eisav’s true wicked nature.  

Additionally, it behooves us to explore an enigma that has 
perplexed all of the commentaries.  Why did Yitzchak originally 
wish to bestow the Berachos upon Eisav?  When it eventually 
became apparent to him that Yaakov had taken the Berachos by 
means of subterfuge—by wearing Eisav’s garments--not only 
did he not get angry at Yaakov but he endorsed the act with the 
following words of approval (Bereishis 27, 33): ”גם ברוך יהיה“—he, 
too, shall be blessed.  

 Alludes to the Neshamos  ”כי ציד בפיו“
of Tannaim that Were Trapped in His Mouth

We will begin to shed some light on the subject by introducing 
a fascinating insight from the teachings of our master, the Arizal, in 
Likutei Torah (Ovadiah).  He addresses the passuk in this week’s 
parsha (ibid. 25, 28): “Yitzchak loved Eisav, because trapping 

was in his mouth.”  Clearly, we must endeavor to explain how 
Yitzchak could have been so mistaken; he loved Eisav and failed to 
recognize that he was wicked.  Thus, this passuk teaches us that the 
holy neshamos of Yisrael’s leaders were trapped in Eisav’s mouth—
namely, Shemaya and Avtalyon, Rabbi Meir and Rabbi Akiva.  They 
were all the children of converts, descending from Eisav HaRasha.  

With this in mind, the Arizal adds another significant tidbit.  The 
Targum Yonatan (Bereishis 50, 13) explains that when Eisav tried to 
prevent the shevatim from burying Yaakov in the Me’aras HaMachpeilah, 
Chushim ben Dan intervened.  He grabbed a sword and decapitated 
Eisav; Eisav’s head rolled into the cave and came to rest in Yitzchak’s 
lap.  Eisav’s children buried his body in the field of Machpeilah, but not 
in the cave.  Thus, we need to understand in what merit Eisav’s head 
ended up buried inside the Me’aras HaMachpeilah.  

However, we have learned that Eisav�s head contained the 
holy neshamos of some of Yisrael�s preeminent scholars�famous 
Tannaim that were the offspring of converts.  Therefore, it was 
orchestrated from above that Eisav�s head be detached from 
his impure, unholy body; and that his head, concealing its holy 
treasure, be buried inside the Me’aras HaMachpeilah, alongside 
his father, Yitzchak, the source of kedushah.  This concludes the 
Arizal’s sacred insights.

So, now, let us examine the revelation of the Ma’or Einayim in 
this week’s parsha.  In his own sacred way, he presents the Arizal’s 
idea with some additional clarification: ז”ל שיצחק  “ואיתא בכתבי האר”י 

 אהב את עשו כי ציד בפיו, כי נשמת רבי עקיבא היתה מדברת מפיו, כי היתה כלולה בו

 He is teaching us that when Eisav spoke, Yitzchak  בבחינת ראש של עשו.”
perceived the voice of Rabbi Akiva coming out of his mouth—seeing 
as Rabbi Akiva’s neshamah was held captive inside Eisav’s head.  

Later on in his commentary, the Ma’or Einayim asserts that 
Yitzchak actually heard the voices of all the neshamos of the 
Tannaim held captive inside Eisav’s head—Rabbi Akiva, Rabbi 
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PARSHAS TOLDOS 
SAYING PLEASE IS MORE THAN JUST ETIQUETTE 

The seemingly "hijacking" of Eisav's berachos by Yaakov is a challenging parsha to understand 
clearly and many meforshim grapple with interpretations offering different avenues by which 
one can cross over its complexities. We will present the interpretation of the Bais Haleivi in 
one segment of the parsha which solves a simple but difficult question in pshat. Yaakov stands 
before Yitzchak dressed in Eisav's clothing and with goat skins covering his arms asking his 
father to partake from the food he has prepared. Yitzchak is not so fast to agree to bentch the 
person standing in front of him because there arose some skepticism about his true identity. 
 .The voice sounds like Yaakov's but the hands are hairy like Eisav הקול קול יעקב והידים ידי עשו
Was it really Eisav or an impersonator? The passuk continues ויברך אותו Yitzchak benched 
him. But wait, the doubt has yet not been resolved. How could Yitzchak bentch him while still 
remaining with the uncertainty as to who is the real receiver of this once in a lifetime beracha? 
To this question the Bais Halavei suggests that Aisav suspected Yaakov that he will attempt 
to steal the berachos from him in the same manner that he "stole" the bechorah. Eisav 
therefore devised a strategy with Yitzchak in order to foil the hijacking of the berachos. He 
assumed that Yaakov would dress up to look like him and also impersonate his voice thereby 
making Yitzchak believe that is was Eisav standing in front of him. Therefore the plan was that 
Eisav would do just the opposite and take on the identity of Yaakov by impersonating his 
voice. When Yitzchak will hear the talk of Yaakov then he is to know that the identity of the 
person in front of him receiving the berachos is no other that Eisav. 
And so it happened with the Hashgacha of Hashem that Yaakov dressed up like Eisav but he 
did not change his speech to mirror that of Eisav's. So when Yitzchak felt his arms and they 
were hairy, and he heard the voice of Yaakov, he said הקול קול יעקב והידים ידי עשו everything 
fits to the plan and the criterion was met. It must be Eisav standing in front of me to receive 
the berachos,  ויברכהו. 
But wait a minute. The Bais Haleivi did not explain what was going through Yaakov's head that 
made him decide to speak like himself instead of impersonating the voice of Eisav? On one 
hand he was worried that his arms were smooth and Eisav's were hairy, therefore his mother 
placed goat skins on his arms in order not to raise any suspicion to Yitzchak concerning his 
true identity. But using his own speech instead of Eisav's would be a dead giveaway and 
suicide. Why wasn't Yaakov concerned about his identity being disclosed by preserving his 
dibbur intact? 
The answer we suggest is that dressing like a goy is one thing, especially if it is for the purpose 
of a mitzvah of listening to his mother and also to receive the berachos of Kllal Yisrael. 
However, speaking like a goy is unacceptable even at the great cost of losing everything. 
Speech is the defining character of Man. It one's speech is corrupt or unholy then the stature  
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'מאשפות ירים אביון... עם נדיבי עמו'  
‘From the trash heaps He lifts the destitute… with the nobles of 

His people’ 
After Shabbos Kodesh the cell phone rang with an unidentified number. I 
answered and on the other end was no other than Moreinu HaRav shlit”a 
excitedly telling me a hashgacha story and he gave me the number of the 
person involved and he asked me to get the details and particulars directly 
from the source. I called and asked for the details and this is what he said: 
“I go to Meron every so often and I always park my car in the back. This 
time I spent Shabbos in Tzefas. On Erev Shabbos I went to Meron to daven 
a short Tefillah. This time I changed my habit and parked in an empty spot 
right in front. 
When I finished my Tefillah and went back to my car, a woman turned to 
me and asked for help. I asked her how could I help her? She replied that 
the children were not strong enough to carry the folding beds so could I 
transport the bed up the hill with my car. I replied with pleasure, and I 
loaded the folding beds into the car. The little boy got in the back with the 
beds and by the way I asked why they were carrying the beds? The boy 
simply replied: “We come to Meron every Shabbos to eat by a host since 
we have no food at home… However, this Shabbos we bentch Rosh 
Chodesh and there is better food.” 
Hearing this, my heart was sick within me and I while I unloaded the beds, 
I asked my wife to ask the girls of the family about the financial situation 
in the house. However, she said everything is fine and they lack nothing. 
I knew that everything was not fine, and they were just embarrassed. I 
waited until the mother came back and I asked her about the situation. 
She said that there was nothing in the house and every Shabbos they 
come to Meron with the family, beds and tents, and Baruch Hashem, they 
lack nothing. When I asked how they manage with tents in the winter, she 
said they are waterproof and everything is fine. I got the picture and I told 
the woman that on Sunday she would receive all that is needed for the 
house from beginning to end and I gave my wife some money to start 
preparing. It came out that in two weeks her oldest would be Bar Mitzvah 
and they could not afford Tefillin, forget about a party. 
In brief, Hashem arranged salvation through R’ Shimon and we took upon 
ourselves to get the family on their feet b’ezras Hashem.” 
I called the Rebbe and told him the essence of the hashgacha and he was 
very pleased particularly that the salvation came about in Meron. A few 
minutes later he called and asked the name of the family, but I had not 
asked their name. The Rav began to tell me about the family and said: “I 
know the family 20 years and it is a great mitzvah to help them!!!” I was 
happy to hear the words of the Rav since I had a slight doubt about the 
family, but now it was certified without a doubt!!! 
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Two nations are in your womb – שני גויים בבטנך 
It is told about a maggid who once came to a city where half 
the residents were shomrei Torah u’mitzvos – they kept the 
Torah and mitzvos and the other half followed the customs 
of the nations. They always did whatever they wanted and if 
they also wanted to be Jewish, then why not?! 
When he arrived, he was invited to speak to the residents of 
the city and he asked them: “In our parsha there is a difficult 
question. Once Rivka Imeinu sensed that  התרוצצו הבנים
 the children crushed within her (25:22) and she - בקרבה
thought it was one embryo, why did she calm down when 
she was told 'שני גויים בקרבך' – ‘there are two nations in 
your womb’? Why is it that she calmed down when she was 
informed that the wicked Eisav was destined to come from 
her?! 
He replied: “According to the Midrash (Bereishis Rabbah 
63:6) ‘When she would pass by entrances of Torah study of 
Shem and Eiver, Yaakov would run and toss about to go out. 
When she would pass by entrances of idol worship, Eisav 
would toss about to go out.’ And so, at first, she did not 
understand what type of child she was having? What was he 
connected to, the Bais Midrash or the houses of idol 
worship? But when she was informed that she was having 
twins, one attached to the Bais Midrash and one to the 
houses of idol worship, then she calmed down. This was 
better than one child dancing to the two opposite draws.” 
The truth is that each and every one of us has a ‘Yaakov’ and 
an ‘Eisav’ within us. The internal battle never stops. Every 
time a person passes by the entrances of the Bais Midrash 
the ‘Yaakov’ portion – the good portion of the person – 
wants to draw him to the Bais Midrash and when he passes 
by the entrances of houses of idol worship, the ‘Eisav’ 
portion draws him to the idol worship, then what do we do? 
The answer is in the continuation of the posuk (25:23), on 
the words מלאום יאמץ'ום 'ולא  – ‘and one regime will become 
strong from the other regime’ and Rashi explains, ‘they shall 
not be equal I greatness, when this one rises, this other one 
falls’. Rashi gives us the answer to the question. The more a 
person distances himself from the ‘Eisav’ aspect within him, 
he distances himself from the bad cravings, and he gets 
closer to the ‘Yaakov’ aspect, the holy aspect. It is written in 
the books of Mussar that just as fire and water cannot 
combine together in one container, so too holiness and 
worldly cravings cannot exist in one person’s body. The 
more a person runs after cravings, the World to Come runs 
from him. The more a detests the cravings of this world, the 
more he acquires the World to Come. 

- Tiv HaTorah - Toldos 
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The Test of Why? 
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.” We 
certainly know already that Yitzchok was the 
son of Avrohom, as the Torah tells us all about 
Avrohom and Sarah having this most precious 
child, Yitzchok, in their ripe old age.  Why does 
the Torah tell us here that Yitzchok was the 
son of Avrohom?   
 The Gemara in Bava Metzia 87a 
says that Hashem made the face of Yitzchok 
look exactly like Avrohom.  The Leitzanei 
Hador were saying that Yitzchok must have 
been born from Avimelech or Pharaoh.  
Avrohom couldn’t be his father because look 
how many years he was married to Sarah and 
never had a child with her.  Hashem made 
Yitzchok’s face look exactly like his father 
Avrohom so that everyone would know with 
certainty. The Gemara is saying that when 
Yitzchok was born, he didn’t look like Avrohom 
Avinu.  It is only now at 60 years old, when he 
had children, that Hashem made a Nes to 
change his face to look exactly like Avrohom 
Avinu. Hashem knew that people were going 
to say that Yitzchok was from Avimelech when 
Eisav was born.  So why didn’t Hashem just 
make him look like Avrohom when he himself 
was born?  

There is a Medrash in Yalkut 
Shimoni that brings down a story.  An Arab 
King’s wife had a baby with a beautiful clear 
white complexion.  The problem was that both 
the King and Queen were black.  The King 
accused his wife of adultery and wanted to kill 
her.  The King went to Rabbi Akiva and asked 
him if he should kill her.  Rabbi Akiva asked 
the King if he had any white servants?  The 
King answered that he had many white 
servants.  Rabbi Akiva told the King that his 
wife didn’t commit adultery.  If a woman sees 
and thinks about a person or people when she 
is pregnant, the baby will look like that person 
(According to those that are Makpid for 
pregnant women not to go to zoos and see 
animals, this could be a reason.)  His wife saw 
white people all of the time and that is why the 
baby is white.  The King listened to Rabbi 
Akiva and didn’t kill his wife.  Had Yitzchok 
Avinu been born looking like Avrohom Avinu, 
the Leitzanei Hador could have said, look 
Yitzchok had a son Eisav, who is a Rasha.  Had 
he come from Avrohom and Sara it wouldn’t be 
possible to give birth to a Rasha.  It must be 
that Yitzchok’s father is Avimelech or 
Pharaoh.  Had they been asked, if Avimelech 
or Pharaoh was the father, how could Yitzchok 
look like Avrohom?  They would have 
responded that he looks like Avrohom because 
Sara sees him all the time, as explained above.  
That is why Hashem waited until now to make 

Yitzchok look like Avrohom.  Hashem made a 
clear Nes that changed his face to look like 
Avrohom, to let the Leitzonai Hador know that 
Avrohom was the father. (בן יהוידע) 

 Why does the Posuk repeat that 
Avrohom begot Yitzchok?  The Arizal says in 
Parshas Vayeira that when Yitzchok Avinu 
was born, his Nefesh came “מסטרא דנוקבא” (A 
Nefesh can be Zochor or Nekeivah, and the 
Arizal is saying here that Yitzchok Avinu’s 
was a Nekeivah).  Hence, it says in Bereishis 
 And behold Sarah“ – ”והנה בן לשרה אשתך“ 18:10
your wife will have a child” – that Yitzchok 
would have a strong connection to Sarah, for 
his Nefesh was a Nekeivah.  Being that his 
Nefesh was a Nekeivah, he could not bear 
children, and that is why he did not have a 
designated partner (Rivkah was not born yet).  
However, during the Akeidah, Yitzchok’s 
Neshama flew out of him and Above, and 
through Avrohom Avinu, he received another 
Neshama, a Zochor, one which was able to 
bear children.  At that time, being that he 
would be able to bear children, his potential 
partner was born, Rivkah.  The Posuk says 
ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם “ 22:1
 Immediately after – ”לאמר...ובתואל ילד את רבקה
the Akeidah, Rivkah was born.   

The Arizal explains that in the Shem 
Havayah of Hakodosh Boruch Hu, the 'י and 
the 'ו are considered the Zochor, while the two 
remaining letters, both of them 'ה - are 
considered the Nekeivah.  The 'י is the first 
letter, and it is Mashpia to the second letter, 
the 'ה.  The third letter is a 'ו which is Mashpia 
to the fourth letter, the 'ה. The איש, the man, 
has the letter 'י, for the man is the Mashpia, 
while the אשה has the letter 'ה for she is the 
Nishpah, the one receiving the Shefa.  
Yitzchok’s Neshama was originally a 'ה and 
then was switched to the  'ו'-י  a Zochor 
Neshama.  Eliezer went to find a Shidduch for 
Yitzchok.  Rivkah agreed to marry Yitzchok.  
When Yitzchok was coming toward her, and 
Rivkah was seeing him for the first time, she 
told Eliezer, Bereishis 24:65 “ ותאמר אל העבד מי
 And She“ – ”האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו
(Rivkah) said to the servant (Eliezer), ‘Who is 
that man walking in the field toward us’?”  
Split the word, “הלזה” to “ לזה-ה'  ” – in other 
words, Rivkah asked Eliezer who was this 
person coming towards her that was a 'ה, a 
Nekeivah, just as she was a Nekeivah – 
meaning that it would not be good for her – she 
needed a Zochor.  “מי האיש” – Who is the man – 
meaning that if there is no man between the 
two of them, they will not be able to bear 
children.  Eliezer responded, “ ויאמר העבד, הוא
 .And the servant said“ – ”אדני ותקח הצעיף ותתכס
‘He is my master,’ – she then took the veil and 
covered herself.”  Rivkah had Ruach Hakodesh 
and what she was seeing was the way 

Yitzchok’s Neshama was when he was born.  
Eliezer answered her, “הוא אדוני” – that what 
she was seeing was the way he was born, but 
now he had a new Neshama, one that was 
connected to “my master” – Avrohom Avinu, 
meaning that now the Neshama was a Zochor.  
Rivkah understood that she would be Zoche to 
have children with Yitzchok, and she took her 
veil and covered herself, for she was prepared 
to get married.  With this understanding we 
now can understand the words of the Posuk 
here, “ואלה תולדות יצחק בן אברהם” – the children 
that would come from Yitzchok, are connected 
to Avrohom.  For when Yitzchok was born, his 
Neshama was a Nekeivah, and through the 
Akeidah, Avrohom caused another Neshama 
to enter Yitzchok, a Neshama that was a 
Zochor, and this enabled Yitzchok to have 
children.  The Posuk stresses, “ אברהם הוליד את
 ,as if to say that he had a second birth – ”יצחק
and he was completely the child of Avrohom by 
the second one, and had a Neshama that was 
Zochor. (בן איש חי) 
 Avrohom was Zoche to have a child 
with his wife Sarah when he was 100 years 
old, but that child was not going to be the 
Neshama which would carry on the torch of 
Yiddishkeit for all future generations.  
Hakodosh Boruch Hu gave Avrohom the 
ultimate Nisoyon, the test to see if he would 
Shecht his son for Hakodosh Boruch Hu.  
Would Avrohom ask Hakodosh Boruch Hu 
why He would want this precious child 
Yitzchok to be Shechted like a Korbon?  
Avrohom Avinu did not ask – he happily 
acquiesced to fulfill the command of Hakodosh 
Boruch Hu.  The Neshama of the child which 
was born to Sarah and Avrohom could not bear 
children when he was born.  He needed to go 
through the process of the Akeidah, where his 
Neshama flew into Shomayim, and a new 
Neshama, one which could bear children, 
entered him.  The Nisoyon was not just a test, 
but Avrohom fulfilling the Nisoyon was a 
necessary ingredient for the outcome of the 
progeny of Klal Yisroel.  The fulfillment of the 
Nisoyon gave Yitzchok the ability to have 
children, which followed with Yaakov, the 
Shevatim and eventually the rest of Klal 
Yisroel.  The Torah is telling us that Avrohom 
was the father of Yitzchok; it was really due to 
the Akeidah that he was now Zoche to bear 
Yitzchok – for it was from this new Yitzchok 
that Klal Yisroel would be born.  What a lesson 
there is for us, in how to deal with our 
everyday life situations.  We must know that 
Hakodosh Boruch Hu knows exactly what is 
good for us, and when a Nisoyon comes our 
way, it is an opportunity for us to receive 
goodness.  May we be Zoche to learn from the 
Elter Zaida, Avrohom Avinu, how we must 
never question the Ribbono Shel Olam, but 
always do His bidding with great joy.   
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Parshas Toldos 

Yaacov and Eisav and the Idea of Tzadik - Connecting to Chanukah 

Rosh Chodesh Kislev is here – and the month of Kislev – which follows Chesbon - is the month that 
contains the bulk of Chanukah.  

Let’s first see what Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l expresses about Eisav and Yaakov. As usual, we 
learn some new ways of seeing the world from him. Then, let’s explore their deep connection to 
Chanukah. 

Eisav was red-cheeked, which is a sign of radiant health. He was also hairy. Hair on a new born, Rav 
Hirsch says, indicates that that there is sufficient life force to allow for the growth of something that 
usually come later. Therefore, Eisav was called by those who were present at the birth “finished”, 
“made” from the word Asah.  

Yitzchak is the one who called Yaakov his name. The twins were almost identical, but one was more 
outward, more filled with personality, while one of the meanings of the word Yaakov is “he will come 
behind”. He allows Eisav to be first, but follows at his heels. He is weaker, but will - unexpectedly - fi-
nally be born first. Ekev means to follow unexpectedly. Ekev also describes an unexpected result – 
hence, it also means a reward - that one has not earned. Therefore, it ALSO indicates outwitting 
someone. Here is another example of the incredible brilliance and power and descriptive ability of the 
Holy Language of Hebrew. 

Chanukah was an instance of unexpected reward, both in Ruchniyus and in Gashmiyus. 

Aisov 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 Avraham and his father Yitzchak 
- that eternity does not exist. The Greeks thought the same way. He lived only for the moment, not to 
create eternal moments, like his grandfather Avraham did.  

The Torah tells us that Aisov was a hunter of external things and people. He could have used that 
power to hunt inside. He chose not to. He was not willing to work on himself to become beholden to a 
bigger system. 

That is where they differed, these twins. Yaakov felt that he was lowly. His name is spelled Yud - 
Ekev, which literally means: you shall be like a heel (Ekev also means heel). In this parsha, he dug 
wells, on a physical level, as well as on a spiritual level, and worked on himself endlessly, like his 
father Yitzchak and his grandfather Avraham. He gave Tzedakah, for Hashem.  

Aisov tried to convince his father by asking about maaser that he also gave Tzedakah, for Hashem. 
The Shem MiShmuel comments on Rashi’s point that Aisov was trying to convince his father that he 
was studying the laws of Tzedakah by asking his father Yitzchak about tithing salt. Aisov’s attempt to 
convey Tzedek - that he was a Tzadik - was deceptive, since salt represents the secondary, and not 
the essence. 

Yaakov looked inward, based on a greater system than his own thought. He studied for fourteen years 
at a Yeshiva run by Noach’s son Shem and Ever. He never stopped learning or staying in the house of 
learning. The first letters of the Torah’s expression describing him - Eish Tam Yoshav Ohalim - add up 
to the value of the word Bayis.  

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)
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ivka tells Yaakov to dress like Eisov in order to get the 
Brochos from Yitzchok. Yaakov is afraid that his father 
will find out that he is Yaakov, and not Eisov. Rivka 
responds, “Olai Kililos'cho B’ni", that she would accept 

upon herself any curse that Yizchok may give him. The Targum 
explains that Rivka told Yaakov, “I had a Nevu’o that you will not 
be cursed for this”, and, Kabeil Mini, “accept this belief from me”.
 
There is a similar message in Sefer Shmuel 1, when Yonoson, 
Shoul Hamelech’s son, asked his Nosei Keilim, the one who stood 
beside him in battle, to join him in his decision to fight several 
hundred P'lishtim alone. He responded, "Libi K'libcho", “my heart 
is with your heart”. The Malbim explains that he responded to 
Yonoson as follows: I don’t feel the strength, or Siyato Dishmayo 
(help from Hashem), as you do. Without feeling it, I won’t receive 
the necessary support from Hashem. Nevertheless, I’ll trust you 
and “ride on your coattails”.
 
I know many people who believe that they can be their own 
Rav, but that is such an unhealthy way to live their lives. As our 
Chachomim tell us, Asei Lecho Rav. There are other people who 
ask their Rav questions, but treat him as nothing more than a 

source of knowledge. There isn’t any trust or any belief that they 
can “hand” their decision, their life, to their Rav.
 
There are others who selectively ask their Rav for advice, but 
don’t let their Rav into their lives. They will do several things 
right as a result of his advice, but those correct actions are only 
a “sprinkling” of healthy activity. Although people’s lives are their 
own, they will make one mistake after another, and this will result 
in unhealthy living.
 
Our Chachomim tell us that the proper way to live is with 
the attitude of Kabeil Mini, and Libi K’libcho. Anything less is 
considered as not having a Rav. 

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place on Motzei 
Shabbos, December 1st, in Ateres Charna, in Spring 
Valley, N.Y.  I’m asking my readers to support Areivim 
and our honorees: Tzvi Brown, Yosef Leibovitch, and 
David Namtalov. By doing this, you’ll help Areivim 
continue making healthy people, one person at a time.  
Please call 845-371-2760 or email info@areivim.com for 
more information.   

R
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   Parashas Vayeira  ט"עתש וירא  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

אברהםרץ ואל הבקר   
Then Avraham ran to the cattle. (18:7) 

 
 The Baal HaTurim turns around the letters of the word, 

ha’bakar, so that it becomes ha’kever, the grave. The Yalkut Shemoni 
explains that the bakar, calf, that Avraham Avinu was prepared to 
slaughter ran away, and Avraham followed it into the Meoras 
HaMachpeilah, which then contained the graves of Adam and Chavah. 
When Avraham entered the cave, he saw a man and a woman lying 
there asleep. Next to them candles were burning, from which a 
pleasant odor permeated outward. This is why Avraham sought to 
make Meoras HaMachpeilah the place where he, too, wished to be 
buried. Interestingly, as noted by the Baal HaTurim, the word 
Machpeilah has the same gematria, numerical equivalent, as 
Avraham’s age (175) when he left this world. Avraham chose his 
burial site. His choice was supported by his son, Yitzchak Avinu, and 
grandson, Yaakov Avinu. Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates a 
story in which a distinguished rav selected his gravesite due to the 
kedushah, sanctity, which emanated from it.  

 The following story is recorded in the pinkas, diary, of the 
proceedings of the Chevra Kaddisha, Sacred Burial Society, of the 
town of Polna’ah, Ukraine. When the rav of the city felt that his time 
on this world was slowly coming to a close, he went to the Jewish 
cemetery, accompanied by members of the Chevra Kaddisha, with the 
intention of picking out a gravesite. Obviously, he had certain criteria 
concerning next to whom he wanted to be buried. When they arrived 
at the cemetery, he soon pointed to a specific site, claiming that he 
had seen an unusual otherworldly light hovering over it.  

 The members of the Chevra searched through their records 
and discovered that that specific place had already been sold to a 
certain tailor. After more searching, they discovered that for the last 
ten years, this tailor had visited the site (where he would be buried) 
daily in order to recite the entire Sefer Tehillim. When the rav heard 
this, he immediately proceeded to the home of the tailor and begged 
him to sell him the burial site. The tailor was immovable. The spot 
was not for sale. When the rav saw that the tailor was not selling, he 
instructed the Chevra Kaddisha to sell him the spot to the right of the 
tailor. Ten years later, the elderly rav went to his rightful reward in 
Gan Eden and was buried in the spot (which was to the right of the 
tailor) that he had purchased.  

 Ten more years elapsed, and the venerable Horav Leib 
Mochiach, one of the talmidei Baal Shem Tov, asked the Chevra 
Kaddisha of Polna’ah to help him select a burial site. When he arrived 
at the cemetery, he, too, noticed the same extraordinary light that the 
rav of the city had observed twenty years earlier. He, too, wanted to 
purchase this spot (where the tailor had been daily reciting Tehillim 
for the past twenty years). After he was informed that the spot had 
been sold, he attempted to convince the tailor to sell. His efforts also 
proved futile. He compromised and purchased the spot to the left of 
the tailor’s site.  

 The tailor continued reciting Tehillim daily for eight more 
years – a total of (over) twenty eight years, until he, too, was called to 
his rightful place in the Yeshivah Shel Maalah, Heavenly Yeshivah. He 

was buried between the rav of the city and Rav Leib Mochiach. The 
entire city was in awe of this simple (far from simple) tailor, who 
ended up being buried between these two holy men.  

 We may derive a powerful lesson concerning how much 
Heavenly illumination and kedushah is created, and from which one 
may draw and absorb unto himself – all from the recitation of Sefer 
Tehillim. I grew up in a home in which Tehillim recitation was a daily 
staple. My father, a Holocaust survivor who did not have the good 
fortune of studying in a yeshivah, recited the entire Sefer Tehillim 
before davening – every day (and he did not daven at 9:00 a.m.).  

 Sefer Tehillim is David Hamelech’s song of praise to Hashem. 
The 150 Divinely inspired mizmorim have served as the basis of the 
tefillos of Klal Yisrael throughout the millennia. David Hamelech 
originally authored these mizmorim to express his personal love and 
devotion to Hashem, but, ultimately, he structured them in such a 
manner that they could be employed by any individual as a means of 
communicating with Hashem. What makes Sefer Tehillim so unique is 
the feeling that it generates within the psyche of the petitioner. An 
attitude of awareness of the Creator, His Presence throughout every 
moment of our lives, has made Sefer Tehillim the book that 
accompanies a Jew wherever and whenever throughout his life’s 
journey. 

 The mizmorim convey a powerful point: Hashem is with us 
through periods of joy, as well as moments of sadness and pain. 
While we are quick to feel positive when life (seems) is good, as soon 
as a change in the other direction occurs, we tend to become anxious 
and depressed. David went through so much. His ups and downs are 
our ups and downs. He teaches us that it all comes from Hashem, 
Who is a loving Father. There is a reason for everything. By accepting 
the will of Hashem, we become strengthened in the knowledge that 
we are not alone. I conclude with the words of the Malbim (preface to 
his commentary on Sefer Tehillim), “Every person will see in it (Sefer 
Tehillim) every prayer, every supplication, every form of gratitude 
and praise for everything and every subject/issue (whatever it is) to 
cry out, to ask for salvation, in pain or (moments of) relief and 
respite, for the individual or the community, throughout our journey 
on the sea of life” (free translation).  

 We now have an idea concerning the extraordinary power 
of reciting Tehillim, and how an ordinary Jew, through his passionate 
recital of Tehillim, merited to be buried between two gedolei Yisrael.  

 
 וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו 

Avraham stretched out his hand, and took the knife to slaughter his son. 
(22:10)  

 
 A dear friend who became observant late in life, after 

raising his children to be devoutly secular Jews with little or no 
Jewish identity, was told by his daughter, “What bothers me most 
about your commitment to Orthodoxy is that you care more about G-
d than you do about me!” A powerful accusation – if one is not 
Orthodox. One whose life is wholly regulated by the Torah 
understands that it is all about G-d. He comes first. This does not in 
any way suggest that frum people do not have feelings for family. If 

Peninim on the Torah
R’ A.L. Scheinbaum

(English)
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'מאשפות ירים אביון... עם נדיבי עמו'  
‘From the trash heaps He lifts the destitute… with the nobles of 

His people’ 
After Shabbos Kodesh the cell phone rang with an unidentified number. I 
answered and on the other end was no other than Moreinu HaRav shlit”a 
excitedly telling me a hashgacha story and he gave me the number of the 
person involved and he asked me to get the details and particulars directly 
from the source. I called and asked for the details and this is what he said: 
“I go to Meron every so often and I always park my car in the back. This 
time I spent Shabbos in Tzefas. On Erev Shabbos I went to Meron to daven 
a short Tefillah. This time I changed my habit and parked in an empty spot 
right in front. 
When I finished my Tefillah and went back to my car, a woman turned to 
me and asked for help. I asked her how could I help her? She replied that 
the children were not strong enough to carry the folding beds so could I 
transport the bed up the hill with my car. I replied with pleasure, and I 
loaded the folding beds into the car. The little boy got in the back with the 
beds and by the way I asked why they were carrying the beds? The boy 
simply replied: “We come to Meron every Shabbos to eat by a host since 
we have no food at home… However, this Shabbos we bentch Rosh 
Chodesh and there is better food.” 
Hearing this, my heart was sick within me and I while I unloaded the beds, 
I asked my wife to ask the girls of the family about the financial situation 
in the house. However, she said everything is fine and they lack nothing. 
I knew that everything was not fine, and they were just embarrassed. I 
waited until the mother came back and I asked her about the situation. 
She said that there was nothing in the house and every Shabbos they 
come to Meron with the family, beds and tents, and Baruch Hashem, they 
lack nothing. When I asked how they manage with tents in the winter, she 
said they are waterproof and everything is fine. I got the picture and I told 
the woman that on Sunday she would receive all that is needed for the 
house from beginning to end and I gave my wife some money to start 
preparing. It came out that in two weeks her oldest would be Bar Mitzvah 
and they could not afford Tefillin, forget about a party. 
In brief, Hashem arranged salvation through R’ Shimon and we took upon 
ourselves to get the family on their feet b’ezras Hashem.” 
I called the Rebbe and told him the essence of the hashgacha and he was 
very pleased particularly that the salvation came about in Meron. A few 
minutes later he called and asked the name of the family, but I had not 
asked their name. The Rav began to tell me about the family and said: “I 
know the family 20 years and it is a great mitzvah to help them!!!” I was 
happy to hear the words of the Rav since I had a slight doubt about the 
family, but now it was certified without a doubt!!! 

.לא  

Toldos 
5779 

Two nations are in your womb – שני גויים בבטנך 
It is told about a maggid who once came to a city where half 
the residents were shomrei Torah u’mitzvos – they kept the 
Torah and mitzvos and the other half followed the customs 
of the nations. They always did whatever they wanted and if 
they also wanted to be Jewish, then why not?! 
When he arrived, he was invited to speak to the residents of 
the city and he asked them: “In our parsha there is a difficult 
question. Once Rivka Imeinu sensed that  התרוצצו הבנים
 the children crushed within her (25:22) and she - בקרבה
thought it was one embryo, why did she calm down when 
she was told 'שני גויים בקרבך' – ‘there are two nations in 
your womb’? Why is it that she calmed down when she was 
informed that the wicked Eisav was destined to come from 
her?! 
He replied: “According to the Midrash (Bereishis Rabbah 
63:6) ‘When she would pass by entrances of Torah study of 
Shem and Eiver, Yaakov would run and toss about to go out. 
When she would pass by entrances of idol worship, Eisav 
would toss about to go out.’ And so, at first, she did not 
understand what type of child she was having? What was he 
connected to, the Bais Midrash or the houses of idol 
worship? But when she was informed that she was having 
twins, one attached to the Bais Midrash and one to the 
houses of idol worship, then she calmed down. This was 
better than one child dancing to the two opposite draws.” 
The truth is that each and every one of us has a ‘Yaakov’ and 
an ‘Eisav’ within us. The internal battle never stops. Every 
time a person passes by the entrances of the Bais Midrash 
the ‘Yaakov’ portion – the good portion of the person – 
wants to draw him to the Bais Midrash and when he passes 
by the entrances of houses of idol worship, the ‘Eisav’ 
portion draws him to the idol worship, then what do we do? 
The answer is in the continuation of the posuk (25:23), on 
the words מלאום יאמץ'ום 'ולא  – ‘and one regime will become 
strong from the other regime’ and Rashi explains, ‘they shall 
not be equal I greatness, when this one rises, this other one 
falls’. Rashi gives us the answer to the question. The more a 
person distances himself from the ‘Eisav’ aspect within him, 
he distances himself from the bad cravings, and he gets 
closer to the ‘Yaakov’ aspect, the holy aspect. It is written in 
the books of Mussar that just as fire and water cannot 
combine together in one container, so too holiness and 
worldly cravings cannot exist in one person’s body. The 
more a person runs after cravings, the World to Come runs 
from him. The more a detests the cravings of this world, the 
more he acquires the World to Come. 

- Tiv HaTorah - Toldos 
  

 
Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

 

 

As if all these tribulations were not enough, he and his entire 
household went down to Egypt (46:1-7) as was already foreseen at 
the bris bein habesarim – the covenant of the parts (15:7-14). He 
went to a place to fulfill ‘and you will serve the nations’ (15:13), they 
descended to serve the most depraved nation in the world. The 
question remains, is this a blessing and its reward? Without a doubt, 
Yaakov rightfully earned these blessings, and if this is so, then why 
did he have to endure all that happened to him? 
The truth of the matter is that we believe that all these blessings 
hint to holy, hidden things. These things will surely be fulfilled in the 
future to the descendants of Yaakov. We need not wonder about 
the root of these things, chas v’shalom, for even if these things are 
not fulfilled at face value, since nothing happens simply, these things 
indicate a deeper meaning. Since the power and fortitude of 
Yitzchak Avinu was great, the blessings should have been fulfilled 
even at face value. 
The answer to this is: True, the power of Yitzchak to bless was very 
great, still, he only used this power to extend the will of Above. 
Once HaKadosh Baruch Hu wanted to extend kindness in the world, 
Yitzchak had the power to bless and his blessing was a pipeline to 
actually extend the will of Above. However, due to reasons only 
known to Yisbarach, the blessings were seen as a benefit to Yaakov 
and He did not want His kindnesses revealed. Therefore, even 
though Yitzchak made a pipeline with the power of his blessings, 
still, the kindnesses were not revealed, [even though, secretly, 
HaKadosh Baruch Hu caused all of Lavan’s possessions to pass to 
Yaakov, however, outwardly he was exposed to the bitterness and 
trickery of Lavan]. 
The Torah did not relate all this for nothing. The Torah wanted to 
inform all the generations that we must constantly know on the 
gates with Tefillah and ask for the salvations of Hashem Yisbarach. 
Although it is true that Tzaddikim have the power to bless and 
extend an abundance of kindnesses, and there are various mitzvos 
that are propitious to extend various kindnesses, however, all these 
are only propitious things. Everything is dependent on the will of 
Above and we must constantly arouse His will with the power of 
prayer. Then these propitious elements and blessings will help to 
use the pipeline to extend the abundance. However, if the person 
only relies on these segulos and blessings it is possible that his 
requests will not be received. Although the pipeline to convey the 
abundance is made, however the source of the abundance has not 
been aroused. 
Maran, the Chazon Ish told these things to my father [Rav Levi 
Rabinovich] zt”l. This happened when my father went to him seeking 
advice for some matter pertaining to him and he also asked for his 
bracha for success. The Chazon Ish did indeed bless him, but he 
added something and said: ‘You should know that we are not in 
charge of HaKadosh Baruch Hu. We can bless but we cannot 
guarantee that it will have an effect Above… all we have left is the 
power of prayer to arouse the will of Above, and in its merit, His 
abundance and many kindnesses will shower upon us. 
  
 
 

בידי שמיםהכל   
Everything is in the hands of Heaven   

 This parsha discusses the chain of events leading to how Yaakov 
Avinu merited receiving the blessings of Yitzchak his father (27:1-
46). As the narrative continues, the parsha describes the events 
that resulted from this, that Yaakov was forced to flee from his 
brother Eisav, and he stayed in the house of Lavan because of the 
heat of his anger, and how because of this, he built his house and 
planted the foundation for the House of Israel. 
When we consider all the details of the events that happened to 
Yaakov at that time, we are greatly puzzled. Since he earned all 
these blessings, one would think that everywhere he turned he 
would be greeted with much success. However, to the casual eye 
we do not see that this was his lot. In fact, it was just the opposite. 
Until the end of his life he did have a calm, peaceful day. 
Immediately after running away he was chased by Eliphaz who was 
sent to kill him (Rashi to 29:11 quoting Bereishis Rabbah 70:12), 
and Yaakov had to beg for his life. Even after appeasing him and he 
spared his life, he took everything that he had, even the clothes on 
his back, leaving him literally naked. The Midrash relates that at 
that moment Yaakov did not know how he would continue, since a 
person in this situation cannot even take one step. Yaakov found 
himself near a river, and he observed one of the king’s soldiers had 
removed his clothes to bathe in the river. However, as soon as the 
soldier entered the river, he drowned. Then he knew that 
HaKadosh Baruch Hu had prepared this soldier’s clothes for him 
and he hurriedly put them on. However, he was afraid to walk 
around the city in these clothes, perhaps other soldiers would spot 
him and suspect him of killing the soldier and taking his clothes. 
Because of this he was forced to take shelter in the yeshiva of 
Shem and Eiver and he remained there fourteen years (Rashi to 
28:9). All this time he was afraid to go outside as soldiers might see 
him. 
After spending these fourteen years in fear, he continued on his 
way to fulfill the directive of his father and he went to the house of 
Lavan. There in the house of Lavan he endured countless lies. At 
first, he worked seven years to marry Rachel (29:18), and then 
when he went to claim his wages and unbeknownst to him his 
wages were exchanged (29:23), and Rachel conspired with Leah 
(Rashi to 29:25). Yaakov knew through ruach hakodesh – Divine 
Inspiration – that special holy things were destined specifically for 
him and Rachel   
And he was forced to commit himself to another seven years of 
work (29:28). After these twenty-eight years he wanted to return 
to the land of his father (30:25), but Lavan held him back and asked 
him to continue working for him and after agreeing to the terms of 
the work and the wages, Yaakov agreed to continue working 
(30:27-34). However, this began six years of nonstop deceiving 
(31:7), and all these years Yaakov restrained himself until 
HaKadosh Baruch Hu told him 'שוב אל ארץ אבותיך' – ‘Return to the 
land of your fathers’ (31:3). But his troubles were still not finished. 
First Lavan chased after him (31:21), then he was afraid of Eisav 
(32:8) and he began the process of reconciliation (32:14-22). Then, 
even though he was successful and he wanted to dwell in peace 
(33:19-20) the incident of Dina happened (34:1-6) which resulted in 
a war between his sons and the people of the area (34:30) after 
what happened in Shechem (34:25-29). Immediately after this 
began the days of Yosef’s absence (37:12) and Yaakov hardly saw a 
good day in his life.  
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Parshas Toldos 5779 | 1

In this week’s parsha, parshas Toldos, it is fitting that we 
examine Yitzchak Avinu’s love of Eisav HaRasha, as attested to 
by the Torah (Bereishis 25, 28): ”בפיו ציד  כי  עשו  את  יצחק   --“ויאהב 
Yitzchak loved Eisav, because trapping was in his mouth.  Rashi 
comments: 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 was under the impression that he 
was meticulous regarding the performance of mitzvos.  

We must endeavor to explain why HKB”H, Who orchestrates 
everything, arranged for Yitzchak to love Eisav due to his deceptive 
questions.  After all, we have an explicit passuk stating (Tehillim 97, 
יצילם” :(10  O lovers of --“אוהבי ה’ שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים 
Hashem, despise evil; He protects the lives of His devout ones; 
He rescues them from the hand of the wicked.  Another passuk 
states (Mishlei 12, 21): ”לא יאונה לצדיק כל און“-- no iniquity will befall 
the tzaddik.  That being the case, it would seem that it would have 
been better had Yitzchak recognized Eisav’s true wicked nature.  

Additionally, it behooves us to explore an enigma that has 
perplexed all of the commentaries.  Why did Yitzchak originally 
wish to bestow the Berachos upon Eisav?  When it eventually 
became apparent to him that Yaakov had taken the Berachos by 
means of subterfuge—by wearing Eisav’s garments--not only 
did he not get angry at Yaakov but he endorsed the act with the 
following words of approval (Bereishis 27, 33): ”גם ברוך יהיה“—he, 
too, shall be blessed.  

 Alludes to the Neshamos  ”כי ציד בפיו“
of Tannaim that Were Trapped in His Mouth

We will begin to shed some light on the subject by introducing 
a fascinating insight from the teachings of our master, the Arizal, in 
Likutei Torah (Ovadiah).  He addresses the passuk in this week’s 
parsha (ibid. 25, 28): “Yitzchak loved Eisav, because trapping 

was in his mouth.”  Clearly, we must endeavor to explain how 
Yitzchak could have been so mistaken; he loved Eisav and failed to 
recognize that he was wicked.  Thus, this passuk teaches us that the 
holy neshamos of Yisrael’s leaders were trapped in Eisav’s mouth—
namely, Shemaya and Avtalyon, Rabbi Meir and Rabbi Akiva.  They 
were all the children of converts, descending from Eisav HaRasha.  

With this in mind, the Arizal adds another significant tidbit.  The 
Targum Yonatan (Bereishis 50, 13) explains that when Eisav tried to 
prevent the shevatim from burying Yaakov in the Me’aras HaMachpeilah, 
Chushim ben Dan intervened.  He grabbed a sword and decapitated 
Eisav; Eisav’s head rolled into the cave and came to rest in Yitzchak’s 
lap.  Eisav’s children buried his body in the field of Machpeilah, but not 
in the cave.  Thus, we need to understand in what merit Eisav’s head 
ended up buried inside the Me’aras HaMachpeilah.  

However, we have learned that Eisav�s head contained the 
holy neshamos of some of Yisrael�s preeminent scholars�famous 
Tannaim that were the offspring of converts.  Therefore, it was 
orchestrated from above that Eisav�s head be detached from 
his impure, unholy body; and that his head, concealing its holy 
treasure, be buried inside the Me’aras HaMachpeilah, alongside 
his father, Yitzchak, the source of kedushah.  This concludes the 
Arizal’s sacred insights.

So, now, let us examine the revelation of the Ma’or Einayim in 
this week’s parsha.  In his own sacred way, he presents the Arizal’s 
idea with some additional clarification: ז”ל שיצחק  “ואיתא בכתבי האר”י 

 אהב את עשו כי ציד בפיו, כי נשמת רבי עקיבא היתה מדברת מפיו, כי היתה כלולה בו

 He is teaching us that when Eisav spoke, Yitzchak  בבחינת ראש של עשו.”
perceived the voice of Rabbi Akiva coming out of his mouth—seeing 
as Rabbi Akiva’s neshamah was held captive inside Eisav’s head.  

Later on in his commentary, the Ma’or Einayim asserts that 
Yitzchak actually heard the voices of all the neshamos of the 
Tannaim held captive inside Eisav’s head—Rabbi Akiva, Rabbi 
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Meir, Shemaya and Avtalyon.  Yet, he especially heard Rabbi Akiva’s 
voice above all of the others.  

“How do we tithe salt and straw?”  
Alludes to the Neshamah of Rabbi Akiva

Based on this idea, the Ma’or Einayim explains quite eloquently 
Rashi’s comment: He (Eisav) 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 was under the impression that 
he was meticulous regarding the performance of mitzvos.  It is 
unclear why Yitzchak was so impressed with this question specifically.  
Therefore, the Ma’or Einayim refers to what we have learned in the 
Gemara (Nedarim 50a).  After Rabbi Akiva married Rachel, the daughter 
of the wealthy Kalba Savua, her father disowned her and banished her 
from his home.  Penniless, they were forced to sleep where the straw 
was stored without a pillow or a blanket to cover them.  

Chazal inform us that Eliyahu HaNavi came, dressed as a pauper 
and called out to them from the entrance, “Please, give me some straw, 
because my wife has given birth and I have nothing to lay her down on.”  
Rabbi Akiva said to his wife, “See, this man doesn’t even have straw.”  
The Ran explains that Eliyahu came to comfort them by showing them 
that there were poor people worse off than them.  Even though the 
Gemara doesn’t explicitly say so, it is clear that Rabbi Akiva gave that 
poor man—Eliyahu HaNavi—straw for him and his wife to sleep on.  

Accordingly, the Ma’or Einayim explains what transpired when 
Eisav inquired of Yitzchak as to how to tithe the straw.  Clearly, Eisav 
intended to deceive his father and give him the impression that he 
meticulously performed the mitzvos.  Nevertheless, with his “ruach 
hakodesh,” Yitzchak heard the voice of Rabbi Akiva coming out of 
Eisav’s mouth, alluding to the straw that he was destined to give 
Eliyahu HaNavi despite his extreme poverty.  Therefore, Yitzchak 
loved Eisav, thinking that he, too, performed the mitzvos diligently.  

Based on what we have discussed, we can better appreciate 
the Arizal’s contention that Eisav’s head rolled into the Me’aras 
HaMachpeilah in the merit of the holy neshamos stored within it.  
For, we have learned from the Ma’or Einayim that Yitzchak heard 
the voices of the holy Tannaim, led by Rabbi Akiva, coming from 
Eisav’s mouth.  Therefore, his head contained some degree of 
kedushah and deserved to buried in the Me’aras HaMachpeilah, 
separate from his unholy, contaminated body.  

The Connection between Rabbi Akiva  
and the Question: “How do we tithe the salt?”

Now, we have explained according to the Ma’or Einayim 
the connection between Rabbi Akiva and the tithing of straw.  

According to Rashi, however, Eisav also asked about tithing salt.  
How does that question relate to Rabbi Akiva?  

As a loyal servant in the presence of his master, I would like to 
reconcile and complete the idea of the righteous Ma’or Einayim 
based on what we have learned in the Gemara (Eiruvin 41a) 
regarding Tisha B’Av that falls on Erev Shabbas.  The question is, 
do we extend the fast until the end of the day or is it necessary to 
eat something prior to the beginning of the Shabbas, so that we do 
not begin the Shabbas while suffering and depleted?

“חל להיות תשעה באב בערב שבת, מביאין לו כביצה ואוכל, כדי שלא יכנס לשבת 

כשהוא מעונה. תניא אמר רבי יהודה, פעם אחת היינו יושבין לפני רבי עקיבא, ותשעה 

ולא  מלח,  בלא  וגמעה  מגולגלת  ביצה  לו  והביאו  היה,  שבת  בערב  להיות  שחל  באב 

ערב  התענית  את  משלימים  ]שאין  הלכה  לתלמידים  להראות  אלא  לה,  תאב  שהיה 

שבת[, ורבי יוסי אומר מתענה ומשלים”.

If Tishah B’Av falls on Erev Shabbas, we bring him an egg-
sized portion of food, and he eats; so that he should not enter 
the Shabbas while suffering.  It was taught in a Baraita: Rabbi 
Yehudah said: One time we were sitting before Rabbi Akiva 
and it was Tishah B’Av that had fallen on Erev Shabbas.  They 
brought him a lightly roasted egg and he swallowed it without 
salt—not because he was hungry for it, but to demonstrate 
the halachah to the students.  Rabbi Yossi says: One should 
fast and complete the fast day (even on Erev Shabbas).

The Tosafos there write in the name of Rabeinu Chananel: It has 
been passed down to us that Rabbi Akiva was dangerously ill at 
that moment.  And the physicians brought Rabbi Akiva a roasted 
egg to swallow without salt at the end of the day.  Rabbi Yehudah 
did not investigate (to see that he ate because he was dangerously ill); 
therefore, he relied on what he had witnessed (concluding from 
Rabbi Akiva’s action that it is prohibited to complete the fast); he did 
not know the true reason that he did that (that he ate the egg).  

We learn from this incident that even though Rabbi Akiva 
was dangerously ill due to the fast; nevertheless, he made sure to 
consume the egg without salt, so as to emphasize his suffering over 
the churban.  Based on this incident, we can suggest the following: 
Eisav asked Yitzchak, “Father, how do we tithe salt and straw?”  
Yitzchak perceived Rabbi Akiva’s voice, because Rabbi Akiva’s 
neshamah was stored inside Eisav’s head.  Yitzchak perceived that 
he wanted to learn from him to set aside the salt before HKB”H—
i.e. to not eat the egg with salt--and to give the straw to the poor 
man, who needed it for his wife who had given birth.  
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Yitzchak Avinu Venerated Rabbi Akiva 
 Who Forfeited His Life to Sanctify Hashem

I had a wonderful thought as to why the fact that Yitzchak 
heard Rabbi Akiva’s voice preferentially above the voices of all 
the other Tannaim trapped inside Eisav’s head caused him to 
love Eisav “due to the trappings in his mouth.”  We learn in 
the Midrash (Esther Rabbasi, Introduction, 10): מתחילת ברייתו של“ 

 עולם התקין הקב”ה לכל אחד ואחד מה שראוי לו... אברהם ראש למולים, יצחק ראש

לתמימים” ראש  יעקב   from the inception of the creation—לנעקדים, 
of the world, HKB”H prepared for each and every individual 
what he would require . . . Avraham was the foremost of the 
circumcised; Yitzchak was the foremost of those bound; 
Yaakov was the foremost of the pure.  

This can be understood in terms of the Ramban’s comment 
(Bereishis 12, 6): I will teach you a principle.  It applies to all of the 
upcoming parshiyot related to Avraham, Yitzchak and Yaakov.  It 
is a vital principle, which our Rabbis state concisely.  They state 
that everything that happened to the Avos is a sign (portent) 
for the children.  This then is the meaning of the statement that 
Yitzchak was the foremost of those bound.  He paved the way for 
all Jews that would sacrifice their lives to sanctify Hashem.  As the 
Meshech Chochmah explains in parshas Vayeira (ibid. 22, 14):

When Yitzchak offered his life to sanctify His blessed Name, from 
that time on, it was ingrained in the nature of the people of Yisrael, 
to follow the divine will from the depths of the heart; to forego their 
lives and spirits and wherewithal to sanctify His blessed Name, as 
our forefathers did in the fifth and sixth century, as we know; until 
the present time when it is difficult for the Jewish person . . . 

Additionally, let us introduce what we have learned in the 
Gemara (Succah 49b): 

“מאי דכתיב )משלי לא-כו( פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, וכי יש תורה 

של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד, שלא 

לשמה זו היא תורה שאינה של חסד, איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד, 

שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד”.

The passuk in Mishlei employs the expression “Toras chesed”—
literally “Torah of kindness.”  The Gemara questions the meaning 
and significance of this phrase.  The first opinion defines �Toras 
chesed� as Torah that is pure in purpose; a second opinion suggests 
that this term refers to Torah that is passed on to others.

We can posit that both opinions represent divine truth and they 
are interconnected.  The test to determine whether or not a person 
studies Torah l’shma is to see if he teaches it to others, to enhance 

the glory of Heaven.  When someone who does not teach the Torah 
he has learned to others, however, it is an indication that he does 
not study Torah l’shma but rather for his own self-glorification.  

Thus, we can appreciate that Yitzchak Avinu merited becoming 
the foremost of those bound in every generation due to his act of 
self-sacrifice at the time of the akeidah; he was willing to sanctify the 
name of Hashem without any reservations at all costs.  In doing so, 
he taught this trait to others, in keeping with the concept of “Toras 
chesed.”  This trait became ingrained in the nature of the people of 
Yisrael, to sacrifice their lives for the kedushah of Hashem.  

My Entire Life I Was Troubled  
by the Passuk “with all your soul”

It is with great pleasure that we can apply what we have 
learned to explain what we have learned in the Gemara (Berachos 
61b) concerning Rabbi Akiva’s willingness to sacrifice his like for 
the sake of kiddush Hashem:  

“תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה... אמרו לא היו 

ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים... בשעה שהוציאו 

את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של 

ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.

אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל 

נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא 

אקיימנו, היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה, אשריך 

רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד”.

The Rabbis taught in a Baraita: Once, the wicked regime 
(Rome) decreed that the Jewish people should not engage in 
Torah-study.  Pappus ben Yehudah came and found Rabbi 
Akiva as he was convening public assemblies and engaging 
in Torah-study . . . They reported that it was not very long 
until they apprehended Rabbi Akiva and imprisoned him . . 
. When they took Rabbi Akiva out to be executed, it was the 
time to recite �Krias Shema.�  They were combing his flesh 
with iron combs, yet he was accepting upon himself the yoke 
of heavenly sovereignty.  

His students said to him, �Our teacher, even to this extent?�  He 
said to them, �All my days, I was troubled by this verse (Devarim 
6, 5)��with all your soul��even if he takes your soul.  I said to 
myself:  When will I have the opportunity to fulfill this verse?  Now, 
that I have the opportunity, should I not fulfill it?!�  He lingered 
on the word �echad� until his soul departed with �echad.�  A 
heavenly voice called out and proclaimed: �Fortunate are you, 
Rabbi Akiva, that your soul departed as you said �echad.��

Parshas Toldos 5779 | 3
Sponsored and Printed by: www.ramapost.com

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



Parshas Toldos 5779 | 4

It appears that we can explain Rabbi Akiva’s declaration to his 
students: �All my days, I was troubled by this verse��with 
all your soul��even if he takes your soul”—based on the 
commentary of Rabeinu Bachayei in parshas Vaeschanan  related 
to the passuk (ibid.): 

יצחק  אברהם  כנגד  מאדך,  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך  ה’  את  “ואהבת 

ויעקב, בכל לבבך, כנגד אברהם שאהב הקב”ה בכל לבבו והמשיך הלבבות לאמונתו, 

ובכל נפשך, כנגד יצחק שמסר נפשו על גבי המזבח, ובכל מאדך, כנגד יעקב שהפריש 

מעשר מכל ממונו ואפילו מבניו”.

“You shall love Hashem your G-d with all your heart, with all 
your soul and with all your possessions” corresponds to Avraham, 
Yitzchak and Yaakov.  “With all your heart” corresponds to 
Avraham, who loved HKB”H with all of his heart and drew other 
hearts to believe in Him; “with all your soul” corresponds to 
Yitzchak, who offered his life atop the mizbeiach; “with all your 
possessions” corresponds to Yaakov, who set aside “ma’aser” 
from all his possessions and even from his sons.  

Thus, we see that the command to love Hashem “with all 
your soul” corresponds to Yitzchak Avinu, who offered up his 
life during the ordeal of the akeidah.  That act paved the way for 
all of Yisrael throughout the generations to have the power and 
dedication to sacrifice their lives.  It was precisely for this reason 
that Rabbi Akiva expressed his sincere desire to finally fulfill the 
passuk ”ובכל נפשך“—“with all your soul”—that had troubled him 
throughout his life.  He wanted to emulate his forefather, Yitzchak 
Avinu, and sacrifice his own life as a “kiddush Hashem.”  

We now have cause to rejoice.  For, this enlightens us as to why 
Yitzchak so adored the voice of Rabbi Akiva emerging from Eisav’s 
throat—more so than the voices of the neshamos of the other Tannaim 
sequestered inside Eisav’s head.  Rabbi Akiva, who performed the 
ultimate, dramatic act of self-sacrifice demonstrated to Yitzchak 
definitively that his selfless act at the time of the akeidah endowed Rabbi 
Akiva with the power to sacrifice his life for “kiddush Hashem.”  

Rabbi Akiva Determined that the Halachah 
Accords with Rabbi Meir Even in Olam HaZeh

As it is the nature of Torah to be elucidated in seventy different 
ways, it appears that we can interpret the passuk: יצחק את  “ויאהב 

 as per the Ma’or Einayim that Yitzchak perceived—עשו כי ציד בפיו”
the voice of Rabbi Akiva coming from Eisav’s mouth—based 
on a fundamental dispute we find in the Gemara (Kiddushin 
36a) between Rabbi Yehudah and Rabbi Meir regarding the 
interpretation of the passuk (Devarim 14, 1):

אין  בנים,  קרויים  אתם  בנים  מנהג  נוהגים  בזמן שאתם  לה’ אלקיכם.  אתם  “בנים 

אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר, בין כך 

ובין כך אתם קרויים בנים, שנאמר בנים סכלים המה, ואומר בנים לא אמון בם, ואומר 

זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר 

להם בני אל חי”.

“You are children to Hashem, your G—d”: when you behave 
like children, you are referred to as children; when you do not 
behave like children, you are not referred to as children; this 
is the opinion of Rabbi Yehudah. Rabbi Meir says, under all 
circumstances, you are considered children (of Hashem).  For 
it is stated (Yirmiyah 4, 22): �They are foolish children�; and it 
says (Devarim 32, 20): �Children in whom there is no loyalty�; 
and it says (Yeshayah 1, 4): �A seed of evildoers, children that 
act corruptly�; and it says (Hoshea 2, 1): �Instead of that which 
was said to them, �You are not my people.�  It shall be said to 
them, �You are the children of the living G-d.�� 

So, does the halachah accord with the opinion of Rabbi Yehudah 
or the opinion of Rabbi Meir?  Now, we find a fundamental 
principle in the Gemara (Eiruvin 46b): רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי“ 

 ,in disputes between Rabbi Meir and Rabbi Yehudah—יהודה”
the halachah accords with Rabbi Yehudah.  According to 
this principle, it would seem that we are only considered G-d’s 
children when we act according to His will.  Yet, the Rashba (ibid.) 
teaches us otherwise.  With regards to this particular dispute, the 
halachah accords with the viewpoint of Rabbi Meir�under all 
circumstances, we are referred to as G-d�s children�because this 
is self-evident from the language of the pesukim.  

We can also add, that the holy Tanna, Rabbi Akiva, who was 
Rabbi Meir�s and Rabbi Yehudah�s Rav and mentor, established 
the halachah in accord with the viewpoint of Rabbi Meir.  Let us 
refer to the Gemara (B.B. 10a): 

“שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלקיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו 

גיהנם. אמר לו ]טורנוסרופוס[, אדרבה  מפרנסם. אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של 

זו שמחייבתן לגיהנם. אמשול לך משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שכעס על עבדו 

וחבשו בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו 

והשקהו, כששמע המלך לא כועס עליו. ואתם קרוין עבדים שנאמר לי בני ישראל עבדים.

אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שכעס 

על בנו וחבשו בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם 

אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא דורון משגר לו. ואנן קרוין בנים דכתיב 

בנים אתם לה’ אלקיכם.

רצונו  וקרויין עבדים, בזמן שאתם עושין  בנים  ]טורנוסרופוס[, אתם קרויים  לו  אמר 

של מקום אתם קרויין בנים, ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום קרויין עבדים, ועכשיו 

]בגלות[ אין אתם עושין רצונו של מקום ]ואיך מותר לכם לתת צדקה[. אמר לו ]רבי עקיבא[, 

הרי הוא אומר הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, אימתי עניים מרודים תביא 

בית, האידנא ]בגלות כשאין עושין רצונו של מקום[, וקאמר הלא פרוס לרעב לחמך”.
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The wicked Turnus Rufus asked Rabbi Akiva:  If your G-d 
loves poor people, why doesn’t he provide for them?  He 
replied:  So that by giving them tzedakah, we may be saved 
from the judgment of Gehinom.  Turnus Rufus responded:  On 
the contrary!  This is what condemns you to Gehinom.  I shall 
provide you with an analogy.  This is analogous to a human 
king who was angry at his servant and confined him in prison; 
he ordered that he not be given food or drink.  One man went 
and fed him and gave him drink.  When the king hears of this, 
won’t he be angry at this man?!  And you are called servants, 
as it says: “For unto Me are Bnei Yisrael servants.”  

Rabbi Akiva responded:  I shall provide you with an 
analogy.  This matter is analogous to a human king who was 
angry at his son and confined him in prison; he ordered that 
he not be given food or drink.  One man went and fed him and 
gave him drink.  When the king hears of this, won’t he send 
the man a reward?!  And we are called sons, as it is written: 
“Sons are you to Hashem, your G-d.”  

Turnus Rufus said to him: You are called sons and you are 
called slaves.  When you act in accordance with the will of 
the Omnipresent, you are called sons; when you do not act in 
accordance with the will of the Omnipresent, you are called 
slaves.  Now (in galus), you are not acting in accordance with 
the will of the Omnipresent (so it is not permissible for you to 
give tzedakah).  Rabbi Akiva answered him:  Scripture states 
(Yeshayah 58, 7): “You will break your bread for the hungry, and 
wailing poor you will bring to the house.”  When does “wailing 
poor you will bring to the house” apply?  Now!  And the passuk 
stated: “You will break your bread for the hungry!”  

In other words, this passuk teaches us that even in galus�when 
we are not acting according to the will of the Almighty�it is 
imperative to give tzedakah, because we are still considered His 
children.  Thus, we have explicit proof from Rabbi Akiva that the 
halachah accords with Rabbi Meir�under all circumstances, we are 
called His children.  This, however, leaves us with a minor difficulty.  
How could Rabbi Yehudah disagree with the opinion of his Rav?  

To reconcile this matter, we will refer to the Gemara (Yevamos 
62b).  There we learn that Rabbi Meir and Rabbi Yehudah did not 
become Rabbi Akiva�s disciples until after his previous twenty-
four thousand pupils perished: 

עד אנטיפרס,  לרבי עקיבא מגבת  לו  היו  זוגים תלמידים  “אמרו שנים עשר אלף 

וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא רבי 

עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון 

ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה”.

They said: Rabbi Akiva had twelve thousand pairs of 
disciples, extending from Gevas to Antiparis.  They all died 
during one period of time, because they did not treat each 
other with respect.  Thus, the world was left barren (of Torah), 
until Rabbi Akiva came to our Rabbis in the south and taught 
it to them.  They were Rabbi Meir, Rabbi Yehudah, Rabbi Yossi, 
Rabbi Shimon and Rabbi Elazar ben Shamua; it was these 
disciples who upheld Torah-study at that time.  

Accordingly, we can suggest that Rabbi Meir and Rabbi Yehudah 
disputed this issue well before they became Rabbi Akiva’s disciples.  
However, after they became Rabbi Akiva’s disciples, he established 
the halachah according to the viewpoint of Rabbi Meir—that in 
any event, we are called His children.  He proves this point from 
the fact that HKB”H commanded us to give the poor tzedakah even 
during times of galus.

“Beloved are Yisrael since they are called  
children of the Omnipresent”

Thus, we can reconcile Rabbi Akiva’s statement in the Mishnah 
very nicely (Avos 3, 12): חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת“ 

 Beloved are Yisrael“  להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לה’ אלקיכם”.
since they are called children of the Omnipresent.  Greater is 
that love in that it was made known to them that they are called 
the children of the Omnipresent, as it is said (Devarim 14, 1): 
“You are children of Hashem, your G-d.”  The commentaries note 
the repetitive language employed by the Mishnah: ”חביבין ישראל“ and 
 The Mishnah reflects Rabbi Akiva’s viewpoint  .“חיבה יתרה נודעת להם”
that Yisrael are considered G-d’s children even in galus.  Hence, the 
first clause: ”חביבין ישראל שנקראו בנים למקום“—refers to when they act 
in accord with G-d’s will.  Whereas the second clause: יתרה  “חיבה 

 encompasses even the situation where—נודעת להם שנקראו בנים למקום”
they no longer act in accord with G-d’s will.  

Now, this sheds light on the explanation of the Arizal that: 
“Yitzchak loved Eisav, because trapping was in his mouth” 
refers to the neshamos of Rabbi Akiva and Rabbi Meir that were 
contained inside Eisav’s head.  Recall that the Ma’or Einayim 
adds that Yitzchak loved Eisav, because he heard the voices of the 
Tannaim bursting forth from Eisav’s throat—in particular, the 
voice of Rabbi Akiva.  

Based on what we have just discussed, we can suggest that 
when Yitzchak heard Rabbi Akiva’s voice, he sensed Rabbi Akiva’s 
ruling that the halachah accords with Rabbi Meir—who was also 
contained inside Eisav’s head.  Since they are considered G-d’s 
children even when they act in opposition to G-d’s will, this implied 
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that even Eisav is considered G-d’s child.  This is the significance 
of the passuk: “Yitzchak loved Eisav,” even though he did not act 
according to G-d’s will; “because trapping was in his mouth”—
because he heard Rabbi Akiva’s determination that Yisrael are 
considered children whether or not they abide by G-d’s will.  

We can go so far as to suggest that this is insinuated by Rashi’s 
comment: 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?”  In truth, Eisav intended to deceive his father.  Yitzchak, 
however, perceived the voice of Rabbi Akiva ruling like Rabbi Meir.  
This prompted him to inquire of HKB”H, our Father in Heaven: 
“Father, how do we tithe salt and straw?”  In other words, how do 
we draw Jews closer to Hashem, whose neshamos are so lowly that 
they resemble salt and straw?  They are so far from kedushah that 
they do not require tithing—the separation of ma’aser--according 
to Jewish law.  Salt does not require tithing, because it is inanimate; 
straw does not require tithing, because it is a waste product and not 
actual food.  Yet, since they are still considered G-d’s children, we 
must draw them closer to HKB”H.  Therefore, Yitzchak loved Eisav, 
in order to draw him closer to HKB”H.  This is why he wanted to give 
him the Berachos.  In actuality, however, Eisav was not considered 
one of G-d’s children.  This is evident from HKB”H’s statement to 
Avraham Avinu (Bereishis 21, 12): ”כי ביצחק יקרא לך זרע“—through 
Yitzchak will offspring be considered yours.  Expounding on 
this passuk, the Gemara explains (Sanhedrin 59b): כי ביצחק, ולא כל“ 

 ;only part of Yitzchak will be considered Avraham’s offspring—יצחק”
Yishmael and Eisav are excluded.  

Yitzchak Bestowed the Berachos upon Yaakov 
Wearing Eisav’s Garments 

 in the Merit of Rabbi Akiva

Following this glorious path, we will now proceed to reveal 
the wonders of Hashem’s ways.  He arranged for Yitzchak to hear 
Rabbi Akiva’s voice emerging from Eisav’s throat--who ruled like 
Rabbi Meir that we are considered G-d’s children no matter how 

be behave--even though this does not apply to Eisav HaRasha, as 
explained.  Let us refer to a fantastic idea brought down by the 
Yismach Yisrael (Toldos 12) in the name of the great Rabbi Yitzchak 
of Warka, zy”a.  He explains that HKB”H arranged for Yaakov Avinu 
to receive the Berachos from Yitzchak, while dressed in Eisav’s 
garments, so that his descendants, the children of Yisrael, would 
be entitled to those Berachos even when their external behavior 
resembles that of Eisav, chas v’shalom.  

Now, we know that Avraham Avinu served Hashem with the 
midah of chesed, and Yitzchak served Hashem with the midah 
of “din”—referred to as “pachad Yitzchak.”  Thus, when Yitzchak 
discovered that Yaakov took the Berachos from him disguised as 
Eisav, he was liable to impose the force of “din” on them and declare 
that Yisrael were not worthy of receiving those Berachos.  

In fact, it is evident that Yaakov Avinu feared that this might 
happen from his statement to his mother, Rivka (Bereishis 27, 12): 
 perhaps—“אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה”
my father will touch me and I shall be as a mocker in his eyes; 
I will thus bring upon myself a curse and not a blessing.  In 
other words, if my father discovers my ploy—that I am dressing 
up as Eisav in order to extend berachah even to those who act like 
Eisav—he is likely to curse me with his strict sense of “din.”  

Therefore, HKB”H, in His infinite mercy and kindness, arranged 
for Yitzchak to love Eisav even though he was evil: ”כי ציד בפיו“—
because he perceived the voice of Rabbi Akiva, trapped inside of 
Eisav’s head, ruling according to Rabbi Meir—that even when 
Yisrael do not act in accord with the Omnipresent’s will, they are 
still called His children.  For this reason, he wanted to give him the 
Berachos.  Yet, when Yitzchak realized that HKB”H arranged for 
Yaakov disguised as Eisav to receive the Berachos, he understood 
that Rabbi Akiva’s ruling only applied to Yaakov’s descendants.  
They are deserving of berachah even when they resemble Eisav 
externally, chas v’shalom.  For, deep inside, beneath their external 
façade, they truly resemble Yaakov.
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PARSHAS TOLDOS 
SAYING PLEASE IS MORE THAN JUST ETIQUETTE 

The seemingly "hijacking" of Eisav's berachos by Yaakov is a challenging parsha to understand 
clearly and many meforshim grapple with interpretations offering different avenues by which 
one can cross over its complexities. We will present the interpretation of the Bais Haleivi in 
one segment of the parsha which solves a simple but difficult question in pshat. Yaakov stands 
before Yitzchak dressed in Eisav's clothing and with goat skins covering his arms asking his 
father to partake from the food he has prepared. Yitzchak is not so fast to agree to bentch the 
person standing in front of him because there arose some skepticism about his true identity. 
 .The voice sounds like Yaakov's but the hands are hairy like Eisav הקול קול יעקב והידים ידי עשו
Was it really Eisav or an impersonator? The passuk continues ויברך אותו Yitzchak benched 
him. But wait, the doubt has yet not been resolved. How could Yitzchak bentch him while still 
remaining with the uncertainty as to who is the real receiver of this once in a lifetime beracha? 
To this question the Bais Halavei suggests that Aisav suspected Yaakov that he will attempt 
to steal the berachos from him in the same manner that he "stole" the bechorah. Eisav 
therefore devised a strategy with Yitzchak in order to foil the hijacking of the berachos. He 
assumed that Yaakov would dress up to look like him and also impersonate his voice thereby 
making Yitzchak believe that is was Eisav standing in front of him. Therefore the plan was that 
Eisav would do just the opposite and take on the identity of Yaakov by impersonating his 
voice. When Yitzchak will hear the talk of Yaakov then he is to know that the identity of the 
person in front of him receiving the berachos is no other that Eisav. 
And so it happened with the Hashgacha of Hashem that Yaakov dressed up like Eisav but he 
did not change his speech to mirror that of Eisav's. So when Yitzchak felt his arms and they 
were hairy, and he heard the voice of Yaakov, he said הקול קול יעקב והידים ידי עשו everything 
fits to the plan and the criterion was met. It must be Eisav standing in front of me to receive 
the berachos,  ויברכהו. 
But wait a minute. The Bais Haleivi did not explain what was going through Yaakov's head that 
made him decide to speak like himself instead of impersonating the voice of Eisav? On one 
hand he was worried that his arms were smooth and Eisav's were hairy, therefore his mother 
placed goat skins on his arms in order not to raise any suspicion to Yitzchak concerning his 
true identity. But using his own speech instead of Eisav's would be a dead giveaway and 
suicide. Why wasn't Yaakov concerned about his identity being disclosed by preserving his 
dibbur intact? 
The answer we suggest is that dressing like a goy is one thing, especially if it is for the purpose 
of a mitzvah of listening to his mother and also to receive the berachos of Kllal Yisrael. 
However, speaking like a goy is unacceptable even at the great cost of losing everything. 
Speech is the defining character of Man. It one's speech is corrupt or unholy then the stature  
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of the human Tzelem Elokim using it has become distorted and tainted. Yaakov was not willing 
even under the circumstances of losing everything to forfeit his holy tongue.   
What came out of Yaakov's deep commitment of not speaking "street talk" was the very 
reason why he got the berachos from Yitzchak. Had he mimicked also the speech of Eisav he 
would have lost the berachos for Yitzchak would have realized according to the pre planned 
strategy that it was really Yaakov. Precisely because of Yaakov's resolve not to move an iota 
from his divine speech, Yitzchak was persuaded into thinking that the person in front of him 
was not an impersonator but none other than Eisav, and consequently Yaakov received the 
berachos in his stead.  
We see from this how important it is not to copy the speech of the goyim. But wait! What 
exactly is the nature of this speech of Eisav that Chazal are talking about which Yaakov did 
not copy? We are not talking about whether the nature of Eisav's voice was high pitched, 
soprano, low, baritone etc. Rashi says the special speech of Yaakov unknown to Eisav was the 
word please. Eisav did not say please when he requested something. Yaakov when he asked 
his father to partake from his meal he used the word please which was a dead giveaway that 
Yaakov was the one requesting from him and not Eisav. Yet Yaakov risked all the berachos in 
order not to omit the word please before requesting his father to eat from the food that was 
prepared. Is that incredible or what? It is even more unbelievable when one thinks that Eisav's 
mitzvah of Kibud Av was off the charts and yet he found it difficult to say the word please. 
This generation especially finds difficulty with this word. Maybe because crime is so abundant, 
making the offenders constantly on alert and edgy, that by saying the word please it might 
suddenly ignite pandemonium because someone thought you said Police.  The lack of is not 
about etiquette and manners per se, but rather the distorted and undeserving feeling of 
entitlement and expectation. In Yiddish when one asks someone to pass an item he uses the 
expression zeit mocheil - forgive me. What is forgiving got to do with a request to pass an 
item? The true answer is sensitivity. When someone else is occupied and busy with his thing, 
and then you request from him to halt his focus and self interest and now pay attention to 
you, one must ask himself what right and permission do you have to disturb him and to invest 
his effort to fulfill your request. Get up from your seat and get the ketchup yourself. Unless 
you feel entitlement like Eisav, you should feel the necessity to preface your request with zeit 
mochel for disturbing and bothering another person. That is how a Yid thinks and acts which 
is a far cry from today's sensitivities. It is rare to find someone saying even please and thank 
you, never mind zeit mochel.  
In the summer I needed to have a tooth implant and I was recommend a certain doctor who 
for one hour lectured me with a fiery mussar session on how to converse with people. No he 
didn't give me mussar directly, but he was constantly talking to his assistant during the 
procedure. It was in his dialogue with the assistant that I heard this inspiring shmuz. There 
wasn't even one time when he asked from her for a specific instrument or directed her to use  
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one, that he didn't say please and thank you before and after each request. I just sat there (I 
had no other choice) amazed and amazed again of how many times possible one can squeeze 
in a minute to say please and thank you. I told him after servicing me how lucky I was to be 
his patient. It was worth having the tooth replacement just to listen to a boss, who by nature 
feels entitlement to command and control his high paid employee, yet nevertheless acts with 
outstanding Derech Eretz, middos, respect and gratitude.  
I grew up out of town in a suburb of Boston. Some say that out of town people are nicer or 
more chilled. I personally think that the previous generation in general were nicer and had 
much more Derech Eretz and respect than today's generation. Since I began driving at 16, I 
noticed that any time that I would allow someone in an approaching car cut across my lane 
he or she would wave their hand as a gesture of thank you for your kindness. I naturally 
responded that way simply because of Hakaras Hatov. Well, such a response is almost extinct. 
However, I must admit that in Jewish neighborhoods it is more prevalent. After all the first 
word a Yid says when he wakes up in the morning is thank you מודה אני לפניך. For everybody 
else their omission is either entitlement or they are ingrates in general. Both personalities are 
dysfunctional and sick. Even Hashem, who created and sustains everything every moment, 
when He requested from Avraham to sacrifice his son, He preceded it with the word please 
 Zeit Mocheil! (see Derashos Haran 6, Abarbanel that the test of the Akaidah .קח נא את בנך
was not a command but rather a request of mechilah on Hashem's promise to Avraham 
concerning Yitzchak). 
Returning to the parsha we want to add just another thought about the crucial word please. 
When Yitzchak realized what had just transpired and Yaakov was the one who received the 
berachos rightfully so, he told Eisav בא אחיך במרמה which the Targum Onkelos translates as 
your brother came with חכמה. The intention of Yitzchak in saying this statement is based on 
the passuk says 'ראשית חכמה יראת ה the beginning of wisdom is the fear of Hashem  יראת
 According to the Bais Halevi's interpretation, we can suggest that Yitzchak, who was in .שמים
on Eisav's plan, realized that it was only the  יראת שמים of Yaakov that held him back from 
changing to change his dibbur even an iota by leaving out the word please, lest it would affect 
the dimension of his Tzelem Elokim. This yiras shamayim was the reason of his success in 
meriting the berachos from Hashem.   
The passuk says וירח את ריח בגדיו that Yitzchak smelled the fragrance of Gan Eden emanating 
from the clothes when Yaakov entered to receive the berachos. The scent of Gan Eden comes 
from individuals who have 'ראשית חכמה יראת ה. That is why the word ריח is the acronym  
 ,can be interpreted to mean his mazal tov his good fortune בגדיו The word .ראשית חכמה יראת
as Rashi says in the naming of  גד (Bereishis 30,11). Again this points to the fact that Yaakov's 
mazal tov in meriting to get the berachos was his Yiras Shamayim by not compromising any 
of his dibbur that would place him in the category of talking the language of Eisav.  
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The word Police or just seeing them running, arouses fear in one's heart.  One of the great 
fears we have while driving in a car is the sudden appearance of that red flashing light in the  
vehicle behind us which makes our hearts beat faster and somehow miraculously reduces our 
speed. We should only merit to possess the fear of Hashem to preface our requests with the 
wisdom of using the word Please Zeit Mochel to be on par with the fear we have from the 
Police in the above scenario. 
Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

ivka tells Yaakov to dress like Eisov in order to get the Brochos from Yitzchok. 
Yaakov is afraid that his father will find out that he is Yaakov, and not Eisov. 
Rivka responds, “Olai Kililos’cho B’ni”, that she would accept upon herself any 
curse that Yizchok may give him. The Targum explains that Rivka told Yaakov, “I 

had a Nevu’o that you will not be cursed for this”, and, Kabeil Mini, “accept this belief 
from me”.
 
There is a similar message in Sefer Shmuel 1, when Yonoson, Shoul Hamelech’s son, 
asked his Nosei Keilim, the one who stood beside him in battle, to join him in his 
decision to fight several hundred P’lishtim alone. He responded, “Libi K’libcho”, “my 
heart is with your heart”. The Malbim explains that he responded to Yonoson as 
follows: I don’t feel the strength, or Siyato Dishmayo (help from Hashem), as you do. 
Without feeling it, I won’t receive the necessary support from Hashem. Nevertheless, 
I’ll trust you and “ride on your coattails”.
 
I know many people who believe that they can be their own Rav, but that is such an 
unhealthy way to live their lives. As our Chachomim tell us, Asei Lecho Rav. There are 
other people who ask their Rav questions, but treat him as nothing more than a source 

of knowledge. There isn’t any trust or any belief that they can “hand” their decision, 
their life, to their Rav.
 
There are others who selectively ask their Rav for advice, but don’t let their Rav into 
their lives. They will do several things right as a result of his advice, but those correct 
actions are only a “sprinkling” of healthy activity. Although people’s lives are their own, 
they will make one mistake after another, and this will result in unhealthy living.
 
Our Chachomim tell us that the proper way to live is with the attitude of Kabeil Mini, 
and Libi K’libcho. Anything less is considered as not having a Rav. 

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place on Motzei Shabbos, December 
1st, in Ateres Charna, in Spring Valley, N.Y.  I’m asking my readers to 
support Areivim and our honorees: Tzvi Brown, Yosef Leibovitch, and David 
Namtalov. By doing this, you’ll help Areivim continue making healthy 
people, one person at a time.  Please call 845-371-2760 or email info@
areivim.com for more information.   

R

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

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

t various points in the day or week, most people are “forced” 
to interact with others whom they don’t respect or like, or 
who make their lives more difficult. Despite their discomfort, 

they have little choice but to speak to them. The difficult person may be 
their spouse, employer, or customer. They may have an overall positive 
relationship with that person, or their entire relationship may be built 
on necessity. In addition to interacting with that person, they realize 
that they must do so graciously, in order to achieve their goal of having 
healthy children, closing the deal, or keeping their job, etc.
 
The following thoughts should make it easier to interact with these types 
of people in a positive, and therefore effective, 
manner.
 
A friend of mine, a waiter, found his job difficult 
because of the clients that came into his restaurant. 
He asked me how he should speak to demanding, 
and sometimes rude, customers, pleasantly, even 
though they didn’t deserve it.
 
I reminded him that when he spoke to a customer he was actually 
“speaking” to his boss. While his boss may not have been in the room 
at that moment, my friend’s purpose should be to support his boss’s 
mission, but not with a concern for the specific customer. His allegiance 
should be to his boss, and when he speaks to a customer, he 
should be thinking of his boss.

 
I’m not suggesting a “mind game”, which visualizes his employer standing 
in front of him. I was reminding him of his mission, to whom he was 
accountable, and for whom he cared. A wife who stays in a marriage 
for the sake of her children may be talking to her husband, but for all 
practical purposes, she is speaking to her children. A salesman may be 
talking to his client, but he’s speaking to his wife and children, for whom 
he is responsible.
 
The difference in perspective is significant. I’ve personally experienced 
that when I speak to someone I don’t like, I find myself speaking in 

negative tones, and using negative energy. When I 
speak to someone about whom I care, the tone, 
energy, and “delivery” of my message changes. 
I become patient, sensitive, and caring. Most 
importantly, when I “speak” to my children, 
I’m on a mission. My mind focuses, and I find 
strength within myself that I didn’t know I 
had.
 

Many people may find this advice difficult to follow. However, in order 
to succeed, I’ll make two points, each of which deserves its own topic, 
and has been given its fair share in previous articles. Nevertheless, they 
deserve to be briefly mentioned, in order to support the following 
suggestions.
 

Living in a Triangle

A

“Once people have clarity, they 

will believe that they are able to 

make a difference in their own lives 

and in the lives of others. “
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1) Some people may find it difficult to focus on anything that is not 
directly in front of them, like the person to whom they are speaking. 
Nevertheless, if they care about their spouse, children, or job, they 
will have to train themselves to focus beyond who is in front of them. 
Although they may fail initially, and see only the person directly in front 
of them, with practice they will get better at seeing who is beyond them. 
However, to improve, they will have to constantly remind themselves of 
the importance of having a spouse, healthy children, and a job, etc., before 
and during their conversations with difficult people.
 
2) I’ve recently become aware that people have different amounts of 
drive. Some are able to realize the value of a task and, as is commonly 
invoked in my family, are able to “make it happen”. Others don’t have 
the inner strength to feel passionate about something and then “make 
it happen”, despite their knowledge of the importance of the task. They 
find reasons that they can’t begin the task, or why they will eventually fail.
 
People who are unable to focus on their mission when they speak to 
those who frustrate them are, generally, missing two important traits: 1) 
the ability to focus and 2) the inner strength to succeed, in all areas of 
life. Inner strength is the engine that powers every other positive trait. 
Sadly, people who don’t have this trait consider themselves “destined” 
to fail in life. However, that doesn’t have to be the case. I have personally 
helped people acquire inner strength. People can be born with the trait, 
or they can learn it. Below are some techniques that can be used to 
acquire inner strength.
 
1. Clarity of mission creates inner strength. Clarity of mission is 
more than just knowing what should happen. It requires people to realize 

how high the “price” may be in the event they don’t follow through. In 
a family, this can be achieved by visualizing the contrast between people 
speaking to their spouses, but realizing that they’re really speaking to 
their children, and those who are speaking only to their spouses. Parents 
must consider how important it is to have healthy children, how damaging 
the lack of Sholom Bayis is to their children’s emotional health, are how 
healthy their children would be if they were protected from issues of 
Sholom Bayis.
 
Clarity also requires people to have an understanding of how their actions 
will create partially, or completely, healthy people, or close the sale with 
a client. How will not speaking angrily to a spouse help their children? 
How does showing interest in a client one is not really interested in help 
one clinch a deal? Robotically following the process I described won’t be 
sufficient unless people appreciate the importance of focusing on their 
mission (e.g. raising healthy children, closing the deal, etc.).
 
2. Once people have clarity, they will believe that they are able 
to make a difference in their own lives and in the lives of others. 
This will require having the confidence that they can “get it right”. 
Confidence will be a challenge for the many people who believe that, 
until this point in their lives, they have not succeeded. This topic is too 
vast to address in this article, but I mention it because I believe it can 
become a learned trait.
 
People can improve the quality of their lives, and the lives of their 
children, even if they are not able to correct the problem’s root causes. 
Although people have little, if any, control over others, they can always 
redirect their own focus.

n the early 1970’s, the organization known as Hineni was founded by the renowned 
Rebbetzin Esther Jungreis, who saw the need for an outreach program to assist 
those in need of escaping the emotional vacuums of their lives. Her popular weekly 
classes, which focus on Torah teachings and the important things in life, attract 

thousands eaach week - till this very day.
     A woman once came to her bemoaning her plight. Her son had gotten involved 
with the wrong people and left home. He was living in Las Vegas and had nothing to 
do with his heritage. “Rebbetzin,” she said excitedly, “my son is in town now but I’m 
very nervous. I’m so afraid that he’ll slip back and disappear again. When can we come 
to see you?”
    “My Torah class tonight at Hineni, and he’ll have a chance to meet my father too. 
Sounds like he needs a blessing.”
    That evening, mother and son were sitting in the front row. It wasn’t hard to pick him 
out, even had he not been sitting next to his mother, with his tall, dark, and sleek “cool” 
look. Despite the fact that it was night, he wore designer sunglasses.
    Right after the lecture ended, his mother prodded him to the front. She was 
obviously very nervous. There was a lot at stake. Finally, slowly, almost painstakingly, he 
followed his mother to the front and she introduced him to the Rebbetzin.     
     After a formal greeting, Rebbetzin Jungreis said, “I’m pleased to meet you. What is 
your name?”
     “Mario,” he answered. But the Rebbetzin shook her head all the while smiling 
warmly. “Mario can’t be your name. That’s just a pretense. Tell me your real name, the 
name your mother and father call you by. Tell me your Jewish name.”
     There was a long pause. “Anshie,” he finally muttered.
     “Anshie,” she repeated. “That can’t be it. Anshie always goes with something else. 
Give me your full name.” 
     “Osher Anshil,” he said reluctantly. For a moment, Rebbetzin Jungreis was speechless, 
to be sure a rare occurrence indeed. She stood there nonplused. Osher Anshil was the 
name of her great-great grandfather, R’ Osher Anshil Jungreis ZT”L, who was known 

throughout Hungary as the Miracle Rabbi. Her own son, and nephew, were named 
after him. In most cases, those people  who carry that name are usually somehow 
connected to him.
     “How ... how did you get that name?” the Rebbetzin asked eagerly. The man just 
shrugged and looked at his mother.
      “Tell me,” she turned to her, “how did you come to give that name to your son?”
     “It’s a long story,” she said, her eyes full of tears. “When Mario ... er... Anshil was 
born, he was a twin. His sibling died, and he was very ill. I went to my rabbi and asked 
him for a blessing, and he suggested that I give him the name Osher Anshil, after the 
Hungarian Miracle Rabbi, so that he might pray in Heaven on his behalf.”
     Rebbetzin Jungreis felt overwhelmed. The whole story was awesome, a jigsaw puzzle 
spanning oceans and continents. Here standing before her was Osher Anshil himself - 
named for her ancestor - looking for her help.
     “Why are you wearing sunglasses at night, indoors?” she finally asked. He just 
stood there, unresponsive, and shrugged his shoulders. “Take off your sunglasses,” she 
commanded, deciding to take a tougher tone, “I want to see your eyes, the windows of 
your soul.” He shrugged and slowly took off his sunglasses. He gave a half smile, more 
like a sneer.
      “Listen to me,” Rebbetzin Jungreis said in a soft, penetrating tone. “I am the 
great-great granddaughter of that Miracle Rabbi after whom you are named. It is no 
coincidence that you are here. There are no accidents in G-d’s world. The blessing that 
you received when your mother gave you that name has served you well. You may 
have been away for quite some time, but now you have come home, and we are here 
to help you.” With that, she took him over to her father, R’ Avraham Halevi Jungreis 
ZT”L, who was in his usual seat near the Aron Kodesh. His long white beard, gentle 
serene countenance, and warm, penetrating eyes made Anshie feel as if he were in the 
presence of sanctity. R’ Avraham enveloped him in his arms, kissed him, and prayed 
that G-d grant him the privilege of starting a new Torah life. And today, Osher Anshil 
is doing just that.

I
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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 ויתרוצצו הבנים בקרבה
The children agitated within her. (25:22) 

 The Maharal explains that the struggle between Eisav and 
Yaakov in their embryonic stage was not influenced by their personal 
proclivities to good and evil, since these inclinations had not 
manifested prior to their births. Yaakov Avinu and Eisav represented 
cosmic forces in Creation, Heavenly ordained forces that 
transcended the normal course of personal development, a 
phenomenon that predated and existed even before their births. 
Chazal (Midrash Rabbah 63:6) teach that Eisav hated Yaakov while 
they were still in the womb. The Brisker Rav, zl, derives from Chazal 
that Eisav’s hatred for Yaakov is non-dependent on any specific 
circumstance, incident or rationale. Even if there is no reason – Eisav 
still hates. It is a halachah, absolute, that Eisav hates Yaakov. True, 
they argued over who would receive which worlds Yaakov seeking 
Olam Habba, the World to Come; and Eisav placing his stake on 
Olam Hazeh, This World. These claims were the end result of their 
hatred for one another – not the source of their animus.  

 One observation: Eisav sonei l’Yaakov; Eisav hates Yaakov. 
Does Yaakov hate Eisav? I think the term hatred is beneath Yaakov. 
He does not hate; he ignores. Eisav is a non-entity in Yaakov’s world. 
This alone can motivate Eisav to animus. When someone hates you 
back, the “fight” becomes exciting. When an individual is ignored, 
discounted and scorned, it can drive him into insanity and increase 
his hatred. David Hamelech says (Tehillim 139:21), Me’sanecha 
Hashem esnai, “Those who hate You, Hashem, I hate them.” We 
hate for Hashem. Personal hatred is below our dignity.  

 The Talmud Shabbos (89) cites the source of anti-Semitism 
toward the Torah which was given on Har Sinai: She’misham Yardah 
sinaah l’Olam, “Because the great sinaah, hatred, aimed at the Jew – 
emanates from Sinai.” At Sinai, we were told that there is one G-d, 
Who makes moral demands on all humanity. As a result, the Jewish 
People to whom Hashem spoke became the ipso facto conscience of 
morality for the world. Thus, we are hated by those who seek to 
“liberate” the world from the shackles of moral discipline. We are to 
be a light unto the nations, the chosen people, the exact opposite of 
a world that does not want to be told what to do and how to live; a 
world that would much rather live in darkness than to be told to 
follow the light. The Torah was given to us at Sinai – the Revelation 
was a message to all mankind to heed morality, to live moral lives. 
The Jewish People respect the moral imperative of G-d. They 
represent the truth. The world cannot tolerate such blatant truth – 
especially when somewhere deep down in the inner recesses of its 
G-dless soul, it is acutely aware of the essential truth of morality. 
The greater the Jewish presence, the greater the hatred.  

 Does this mean that there is a rationale to anti-Semitism? 
Sometimes, anti-Semitism means the hatred of the Jews, and 
sometimes it means Eisav soneh l’Yaakov, Eisav’s hatred for Yaakov 
which heralds back to their embryonic state, when rationale did not 
apply. Eisav does not represent all gentiles. Eisav represents an 
abnormally evil strain of humanity, as manifested by his 
descendants, the minions of Edom, Amalek, and whoever has 
donned the cloak of Amalakean hatred against the Jews. It is 
irrational, with no benefit derived by Amalek. It is pure, unmitigated, 

relentless hatred for the sake of hatred. Nothing is to be gained by it. 
How do we respond to the hatred of Eisav/Amalek?  

We follow our Patriarch’s lead. Yaakov Avinu gravitated to 
the bais hamedrash, which was his only refuge from Eisav. A hatred 
so intense, so irrational, cannot be overcome by changing our stripes 
and assimilating. That might work for those who hate Torah. When 
they see that we are like them, they might temporarily accept us. 
This was what our secular brethren attempted to do in Germany 
during the eighteenth and nineteenth centuries, and then they 
exported their heresy to America. It does not work with Amalek, a 
verity that was unfortunately proven during World War II. The 
German barbarians were directed to murder anyone with a vestige 
of Jewish blood, regardless of their not meeting halachic standards 
for a Jewish pedigree. It was Eisav soneh l’Yaakov. Concerning that: 
Ein lanu l’hishaein elah al Avinu she’ba’Shomayim; “We have no One 
upon to rely other than our Father in Heaven.”  

 

ב  עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יוש היוי
 אהלים

And Eisav became one who knows trapping, a man of the field; but 
Yaakov was a wholesome man, abiding in tents. (25:27) 
 The Torah’s characterisation of the differences between 

Yaakov Avinu and Eisav ha’rasha seems minor in contrast to the 
actual stark differences between the two. Yaakov was holy, 
righteous, the pillar of Torah and truth, the third leg of the Heavenly 
chariot. Eisav was the epitome of evil, the archenemy of our people. 
Yet, the Torah chose to underscore the fact that Eisav was a man of 
the field, yoshev batel, did nothing all day, wasted his time. Yaakov, 
however, was a wholesome man who spent his day in spiritual 
ascendance, studying Torah. Apparently, herein lay the difference 
between the two. The nadir of depravity to which Eisav descended 
was the direct result of his being yoshev batel, wasting his time 
doing nothing. This led to his downward plunge, to committing one 
nefarious deed after another until he became Eisav ha’rasha – an 
appellation that lived with him. Yaakov grew spiritually every day, 
until he earned the distinctions of amud haTorah, amud ha’emes.  

 Everything has to begin somewhere. No one becomes a 
distinguished Torah leader overnight. It takes years of toil in Torah, 
unrelenting diligence, uncompromising commitment, devotion and 
love of Torah and mitzvos. Likewise, one does not wake up one 
morning, decide to become a rasha – and, suddenly, he is evil. It is a 
process. First, one is bored, he has nothing to do, lots of free time. 
He must occupy himself with something, and, apparently, Torah 
does not fit into his time slot. With nothing constructive to do and 
no commitment to Torah to protect him, what else should one do? 
One either ascends the ladder of spirituality or he plummets to the 
ground.  

 Horav Eliyahu Baruch Finkel, zl, observes that with regard 
to Eisav, the Torah states yodea tzayid, who knows trapping. No 
mention is made of his actual trapping – just his knowledge of the 
skill. On the other hand, concerning Yaakov the Torah mentions his 
abiding / sitting in tents, without telling us anything about his 
achievements in Torah. This too teaches us volumes about their 
disparate characters. The gentile suffices with knowledge of a given 
discipline. Receiving a doctorate, achieving distinction in a given 
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field, is determined by knowledge – not action. Concerning 
chochmas haTorah, the wisdom of Torah, the important determining 
factor of achievement is not knowledge, but diligence and 
commitment. Knowledge is a gift from Hashem. Distinction is earned 
via toil. Eisav was yodea; Yaakov was yosheiv. Knowledge is extrinsic 
and does not necessarily transform the individual. Yosheiv ohalim, 
sitting and learning in the tents of Torah, transforms a person. He 
learns; he is changed.  

Horav Shmuel HaLevi Wosner, zl, relates that when he 
studied in Yeshivas Chachmei Lublin, a rav visited the yeshivah and 
spoke to the students. He said, “I have met many talmidei 
chachamim, Torah scholars, and the majority of these scholars did 
not possess exemplary aptitude. (They were not geniuses.) 
Nonetheless, they had become impressive scholars. How did this 
happen? It is because the primary factor in success in Torah is not an 
outstanding mind. Success in Torah is primarily the result of 
hasmadah, diligence and toil. Thus, Yaakov is praised for being a 
yosheiv ohalim, sitting in the tents – learning. Learning Torah is of 
greater importance than the yedios, knowledge, one amasses as a 
result of his learning.  

One note: there are those who contend that Eisav was not 
wasting his time. He was preoccupied with hunting, a skill which 
takes time, effort and dedication to master. True – but what 
enduring value is derived from this skill? The definition of wasting 
time is to either do nothing or to do something which is actually 
nothing, because it is performed during the gift of time which 
Hashem gives us for a purpose. Time must be channelled – not 
spent. Eisav wasted his time; Yaakov invested his time with purpose.  

 

 על כן קרא שמו אדם
He, therefore, called his name Edom. (25:30) 

 Certainly the name Edom/Eisav evokes question. Referring 
to a bowl of red bean soup as “red” is not cause for one to be 
named “Red,” unless this reference to red soup defines the person. 
Rashbam says that Eisav had a ruddy complexion, and he sold his 
birth right for a bowl of red soup. That is a pretty contemptuous act. 
Hence, Edom/Red is a reference, not so much to colour, but to 
contempt, which describes Eisav quite well. Sforno views the red 
colour of the soup as a description of Eisav’s values and outlook on 
life. He was so consumed with hunting and plunder that he viewed 
food only by its external colour – which is the way he looked at 
everything. He did not consider the intrinsic value of anything – only 
the externals. Food was judged by its colour. So, too, life, people, 
events – everything was judged by the superficial, the external.  Red 
was an apt description of Eisav. 

 Eisav cared about the here and now – not about tomorrow. 
Destiny, future, ramifications, were words that were foreign to him. 
“Give me the red stuff!” is all that mattered. The fact that the soup 
was comprised of round beans which was part of the mourner’s 
meal (for the passing of Avraham Avinu) – with round representing 
the life cycle – meant absolutely nothing to Eisav. He saw external 
red. That was all he cared about. Thus, his name was a perfect fit. 

 People give names, but it is Hashem Who inspires the 
name. The name that a person is ultimately given is much more than 
a metaphoric title, an arbitrary coincidence; it often reveals a hidden 
significance in a person’s life. Names carry on the Jewish heritage of 
a person. Indeed, one of the primary reasons that our ancestors 
were redeemed from Egypt was that they retained their Hebrew 
names. A person’s name determines his destiny; thus, we are careful 
about after whom we name a child. 

 Interestingly, our first exposure to Avraham Avinu and 
Sarah Imeinu occurs after their marriage. We know nothing about 
their lives prior to this. We do know about Yitzchak and Yaakov and 
their marriages. Horav Levi Yitzchak Berditchover, zl, explains that 
everything that we are taught about the Avos and Imahos, Patriarchs 

and Matriarchs, carries great significance due to the role it plays in 
the future of Am Yisrael. The marriage of Avraham and Sarah plays 
no such role, since it was doomed to be a childless marriage as a 
result of the names they bore at the time. 

 As mentioned, a person’s name is intrinsically connected 
with his soul. A name defines, empowers or restricts – depending 
upon the case or situation. Avram means supreme father, which 
alludes to Hashem in His supreme state. The Divine emanations in 
this name are too strong and lofty for the material world in which 
we live. Therefore, as Avram, it was impossible for our Patriarch to 
have children. 

 His name was changed to Avraham, which means av 
hamon goyim, father of many nations. This name with regard to 
Hashem indicates a status of tzimtzum, constriction, whereby the 
Divine Presence allows only a constrained flow of Divine emanation 
to enter the world. Such a stream can be tolerated and absorbed by 
material creations. With this form of emanation, children were 
possible. A fundamental alteration took place when Avram’s name 
was changed. It was as if he were reborn. Sara Imeinu also 
underwent a change, which allowed the previous esoteric properties 
that made up her psyche to be altered, to the point that she could 
now entertain the notion of motherhood. It is all in the name.  Their 
personal destinies had changed to include the future Klal Yisrael. 

 Esterke was born during a sad and bitter time for European 
Jewry. It was 1942, and the evil Hitler, like his Amalekean forbear, 
Haman, had sworn to destroy the Jewish race. Poland and Lithuania 
were overrun; now it was time to swallow up Hungary. Esterke’s 
mother knew that only a miracle would save her baby girl. Born on 
Purim, she gave her the name Esther. She felt that her birthday was 
a Heavenly sign that as darkness turned to light for the Jews of 
Persia thousands of years earlier, so, too, would her dear Esterke be 
saved. Her name would be her destiny. 

 Her roommate in the hospital said, “Mrs. Rosenberg, let 
me look at your sweet baby.” After staring at her lovingly, the grey 
haired Hungarian woman who owned a farm said, “What a pity that 
she will not live to see her first birthday. Hitler is coming and the 
Jews, especially the children, are his obsession. He wants all of you 
dead. Please, let me take your little girl. She is innocent. I will raise 
her and give her a good life. I never had children of my own. I will 
raise her as if she were mine.” 

 Mrs. Rosenberg looked back at her with a shocked 
expression, “How could I give her up? We are Jewish. You are not. I 
could never allow a Christian to raise my Esterke.” 

 “You do not understand,” said the woman, her 
compassionate tone suddenly gone, replaced by an icy, 
condescending tone. “You and all your people will soon be history, 
and your baby with you. I am her only chance for survival.” 

 Mrs. Rosenberg replied, “Today is Purim. My daughter, like 
her namesake, Queen Esther, will survive. She will be the source of 
miracle, transforming darkness and gloom into light and hope.” 

 Two years later, Esterke and her parents lived in a 
Hungarian ghetto. This was a prison where Jews were selected daily 
to leave the “comfort” of the ghetto – never to be heard from again. 
This was life in the ghetto. Children barely survived on the poor 
rations they had. Finally, on Esterke’s third Purim, her parents made 
the fateful decision to smuggle her out of the ghetto to one of the 
poor villages where a farmer would take her away (for money, of 
course) and raise her as his child. It was her only chance of survival. 
Any day now, the Nazis would liquidate the ghetto, and the children 
would be their first victims. 

 Esterke burst into tears when her parents bid her goodbye. 
Everyone cried, but Esterke’s mother said, “Today is Purim; your 
name is Esther. You will have a miracle. That is why we gave you this 
name. It is your day!” 
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 Then her mother embraced her and gave her one last gift, 
“Esterke, you may no longer answer to this name. It is not safe. Your 
new name is Eva.” 

 Obvously, Esterke/Eva did not understand. The next 
morning, a young man smuggled her out of the ghetto, amid heavy 
sobbing, as father and mother bid farewell to their young child. 
Esterke cried, “You won’t come with me, Tatty won’t come with me, 
and I can’t even keep my name!” 

 The young man who looked like a Hungarian peasant, but 
was really Jewish, told her, “Do not worry. You will have your parents 
and your beautiful name – in your little heart. Every night when you 
recite the Shema you will remember them.” 

 Months passed, and the parents heard nothing of their 
little girl. The war was over, and they went looking for her. They had 
some idea where she would be. They walked for miles, stopping at 
various farms looking, asking, begging – but no one knew where 
their little girl was. They kept on looking. One does not give up hope 
on their child. Finally, they came to a farm where they saw a little girl 
playing. Could it be? Yes, it was her! But she did not recognise them. 
A few months in the life of a three year old child is a lifetime. Her 
father called to her, “Little girl, come over here.” She came over, 
stared at them and ran to the house to call her “mother.” “There are 
strange people outside,” she said. The woman looked at Esterke’s 
parents with a blank, stony face. Her parents were frightened. To 
have gone through so much and then lose their child would be too 
much for them to handle. 

 Suddenly, her mother cried out, “Esterke! Esther 
Hamalkah, my malkah! It is Tatty and Mommy! Remember us?” 

 Esterke stared for a moment, as she processed what she 
heard and then it all came back to her. She ran to them. Their family 
was reunited. 

 Years later, Esterke remarked, “I forgot everything: my 
mother, my father, my religion. I remembered only one thing from 
my past: my Jewish name. Why? Because a Jewish name is no small 
thing. It is one’s destiny.” 

 

 ויבז עשיו את הבכורה
Eisav spurned the birthright. (25:34) 

 Eisav saw no value whatsoever in the birthright. Thus, 
when he was hungry, he quickly sold the birthright for a bowl of red 
soup. Apparently, selling the birthright is held against Eisav. The fact 
that he committed five grave sins that day does not seem to carry as 
much weight as his selling the birthright. Why? The Brisker Rav, zl, 
explains that concerning the other sins which Eisav committed, he 
always had the excuse that he was provoked by the yetzer hora, evil 
inclination. The other sins may have brought him some sort of 
perverse satisfaction. Selling the birthright was purely malicious. 
Nothing was to be gained from selling the birthright. Thus, it was an 
inexcusable act of denigrating the avodah, service, in the Bais 
Hamikdash. This is what Eisav was doing when he said, “I gain 
nothing from the bechorah. You can have it.” He knowingly, with 
malicious aforethought, spurned the opportunity to come close to 
Hashem.  

 Some sins are the product of the influence of the yetzer 
hora. People commit other sins as a result of a disdain for religion. 
This applies throughout our life’s endeavour. It is not only about sin. 
When someone has something to gain, we understand his weakness. 
He was not pernicious – just weak. Many weak people exist. A 
noxious person acts out of uncaring selfishness. He demonstrates 
that rules mean nothing to him. He laughs at convention and 
denigrates establishment. He is not compelled to act. He wants to 
act because it means nothing to him. Someone might fall prey to 
opioids due to an addiction; weakness which he is unable to control. 
Another person might set a fire simply because he does not care 

about people’s property. One is upset with himself; one laughs at 
the world. Eisav laughs.  

 

נפשך  ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבר תברכני  
He said to his father, “Let my father rise and eat of his son’s game, 

so that your soul will bless me. (27:31) 
 The commentators (Midrash Tanchuma) note the stark 

disparity between the manner in which Yaakov Avinu addressed his 
father and the way that Eisav spoke to him. Yaakov spoke to his 
father with the words, Kum na shvah v’achlah mitzeidi; “Rise up, 
please, sit and eat of my game” (Bereishis 27:18). Eisav ha’rasha 
said, Yakum avi v’yochal mitzeid bno; “Let my father rise and eat of 
his son’s game” (ibid. 27:31). Yaakov said, “Please;” Eisav demanded, 
“Get up.” Yaakov spoke with humility. Eisav arrogantly commanded, 
insisting that his father eat. We are well aware that the mitzvah of 
Kibud av, honouring one’s father, held great significance for Eisav. It 
was the one mitzvah he observed with all of its stringencies. The 
holy Tanna, Rabbi Shimon ben Gamliel, declared, “All of my days I 
honoured and served my father, but it was not even one-hundredth 
of the manner in which Eisav served Yitzchak Avinu. This being the 
case, why did Eisav speak to Yitzchak in a manner unbecoming a 
person who respects his father? One speaks to a father with humility 
– not arrogance. Why did Eisav not speak like Yaakov? 

 Furthermore, if Yaakov were to succeed in his ruse of 
presenting himself as Eisav, he should have spoken in the same 
doltish, crude manner, in which Eisav spoke. Why speak in a refined 
manner? Also, Yaakov used Hashem’s Name in attributing the quick 
success of his mission to the Almighty. The real Eisav would never do 
that.  

 Horav Reuven Karlinstein, zl, explains that the answer is 
quite simple. The tongue, man’s speech, is the quill of the heart. In 
other words, one cannot transform his manner of speech. It is an 
expression of his heart, his essential self. Eisav could put on a show, 
make himself appear righteous and observant, but he could not alter 
his speech. He was a brute who lived in the field, living with the 
animals and wild beasts, preying on innocent people. He could 
change everything, but not the way he spoke. So, too, Yaakov could 
don Eisav’s clothes. He could appear to be a hunter, but he still 
spoke with refinement, attributing everything to Hashem. The 
intrinsic Yaakov did not change. 

 
Va’ani Tefillah 

   ועל גרי הצדק
V’al gerei ha’tzedek.  

And on the righteous converts. 
A number of reasons account for individuals wanting to be 

part of the Jewish nation. Contrary to secular belief, a host of benefits 
accrue to those who are the chosen people. For the most part, the 
average person sees the external benefits, which appear attractive to 
him. Basically, all anyone who possesses a modicum of common sense 
has to do is take one look at the Orthodox Jewish family, as opposed to 
its gentile counterpart, and the choice is quite clear. With the advent of 
Moshiach Tziddkeinu, the nations of the world will all flock to Klal Yisrael 
with intention to join them. Since so many will be entering into the fold, 
it will be necessary to determine who is – and who is not – sincere.  

Horav Shimon Schwab, zl, teaches that this prayer does not 
refer exclusively to external geirim, but includes also those of our people 
who have returned to Torah and mitzvos. Just like in the aftermath of 
teshuvah on Yom Kippur, each and every one of us becomes a new Jew; 
thus, we are referred to as, ger ha’gor b’sochem, “the proselyte who 
dwells among you” (Vayikra 16:29). Those who, in the past, have been 
alienated from a life of Torah, for whatever reason, are now introduced 
as transformed / new people, joining Klal Yisrael as active members. The 
teshuvah of Yom Kippur transforms us. Likewise, teshuvah at any stage 
of life is transformative. 
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The Test of Why? 
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.” We 
certainly know already that Yitzchok was the 
son of Avrohom, as the Torah tells us all about 
Avrohom and Sarah having this most precious 
child, Yitzchok, in their ripe old age.  Why does 
the Torah tell us here that Yitzchok was the 
son of Avrohom?   
 The Gemara in Bava Metzia 87a 
says that Hashem made the face of Yitzchok 
look exactly like Avrohom.  The Leitzanei 
Hador were saying that Yitzchok must have 
been born from Avimelech or Pharaoh.  
Avrohom couldn’t be his father because look 
how many years he was married to Sarah and 
never had a child with her.  Hashem made 
Yitzchok’s face look exactly like his father 
Avrohom so that everyone would know with 
certainty. The Gemara is saying that when 
Yitzchok was born, he didn’t look like Avrohom 
Avinu.  It is only now at 60 years old, when he 
had children, that Hashem made a Nes to 
change his face to look exactly like Avrohom 
Avinu. Hashem knew that people were going 
to say that Yitzchok was from Avimelech when 
Eisav was born.  So why didn’t Hashem just 
make him look like Avrohom when he himself 
was born?  

There is a Medrash in Yalkut 
Shimoni that brings down a story.  An Arab 
King’s wife had a baby with a beautiful clear 
white complexion.  The problem was that both 
the King and Queen were black.  The King 
accused his wife of adultery and wanted to kill 
her.  The King went to Rabbi Akiva and asked 
him if he should kill her.  Rabbi Akiva asked 
the King if he had any white servants?  The 
King answered that he had many white 
servants.  Rabbi Akiva told the King that his 
wife didn’t commit adultery.  If a woman sees 
and thinks about a person or people when she 
is pregnant, the baby will look like that person 
(According to those that are Makpid for 
pregnant women not to go to zoos and see 
animals, this could be a reason.)  His wife saw 
white people all of the time and that is why the 
baby is white.  The King listened to Rabbi 
Akiva and didn’t kill his wife.  Had Yitzchok 
Avinu been born looking like Avrohom Avinu, 
the Leitzanei Hador could have said, look 
Yitzchok had a son Eisav, who is a Rasha.  Had 
he come from Avrohom and Sara it wouldn’t be 
possible to give birth to a Rasha.  It must be 
that Yitzchok’s father is Avimelech or 
Pharaoh.  Had they been asked, if Avimelech 
or Pharaoh was the father, how could Yitzchok 
look like Avrohom?  They would have 
responded that he looks like Avrohom because 
Sara sees him all the time, as explained above.  
That is why Hashem waited until now to make 

Yitzchok look like Avrohom.  Hashem made a 
clear Nes that changed his face to look like 
Avrohom, to let the Leitzonai Hador know that 
Avrohom was the father. (בן יהוידע) 

 Why does the Posuk repeat that 
Avrohom begot Yitzchok?  The Arizal says in 
Parshas Vayeira that when Yitzchok Avinu 
was born, his Nefesh came “מסטרא דנוקבא” (A 
Nefesh can be Zochor or Nekeivah, and the 
Arizal is saying here that Yitzchok Avinu’s 
was a Nekeivah).  Hence, it says in Bereishis 
 And behold Sarah“ – ”והנה בן לשרה אשתך“ 18:10
your wife will have a child” – that Yitzchok 
would have a strong connection to Sarah, for 
his Nefesh was a Nekeivah.  Being that his 
Nefesh was a Nekeivah, he could not bear 
children, and that is why he did not have a 
designated partner (Rivkah was not born yet).  
However, during the Akeidah, Yitzchok’s 
Neshama flew out of him and Above, and 
through Avrohom Avinu, he received another 
Neshama, a Zochor, one which was able to 
bear children.  At that time, being that he 
would be able to bear children, his potential 
partner was born, Rivkah.  The Posuk says 
ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם “ 22:1
 Immediately after – ”לאמר...ובתואל ילד את רבקה
the Akeidah, Rivkah was born.   

The Arizal explains that in the Shem 
Havayah of Hakodosh Boruch Hu, the 'י and 
the 'ו are considered the Zochor, while the two 
remaining letters, both of them 'ה - are 
considered the Nekeivah.  The 'י is the first 
letter, and it is Mashpia to the second letter, 
the 'ה.  The third letter is a 'ו which is Mashpia 
to the fourth letter, the 'ה. The איש, the man, 
has the letter 'י, for the man is the Mashpia, 
while the אשה has the letter 'ה for she is the 
Nishpah, the one receiving the Shefa.  
Yitzchok’s Neshama was originally a 'ה and 
then was switched to the  'ו'-י  a Zochor 
Neshama.  Eliezer went to find a Shidduch for 
Yitzchok.  Rivkah agreed to marry Yitzchok.  
When Yitzchok was coming toward her, and 
Rivkah was seeing him for the first time, she 
told Eliezer, Bereishis 24:65 “ ותאמר אל העבד מי
 And She“ – ”האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו
(Rivkah) said to the servant (Eliezer), ‘Who is 
that man walking in the field toward us’?”  
Split the word, “הלזה” to “ לזה-ה'  ” – in other 
words, Rivkah asked Eliezer who was this 
person coming towards her that was a 'ה, a 
Nekeivah, just as she was a Nekeivah – 
meaning that it would not be good for her – she 
needed a Zochor.  “מי האיש” – Who is the man – 
meaning that if there is no man between the 
two of them, they will not be able to bear 
children.  Eliezer responded, “ ויאמר העבד, הוא
 .And the servant said“ – ”אדני ותקח הצעיף ותתכס
‘He is my master,’ – she then took the veil and 
covered herself.”  Rivkah had Ruach Hakodesh 
and what she was seeing was the way 

Yitzchok’s Neshama was when he was born.  
Eliezer answered her, “הוא אדוני” – that what 
she was seeing was the way he was born, but 
now he had a new Neshama, one that was 
connected to “my master” – Avrohom Avinu, 
meaning that now the Neshama was a Zochor.  
Rivkah understood that she would be Zoche to 
have children with Yitzchok, and she took her 
veil and covered herself, for she was prepared 
to get married.  With this understanding we 
now can understand the words of the Posuk 
here, “ואלה תולדות יצחק בן אברהם” – the children 
that would come from Yitzchok, are connected 
to Avrohom.  For when Yitzchok was born, his 
Neshama was a Nekeivah, and through the 
Akeidah, Avrohom caused another Neshama 
to enter Yitzchok, a Neshama that was a 
Zochor, and this enabled Yitzchok to have 
children.  The Posuk stresses, “ אברהם הוליד את
 ,as if to say that he had a second birth – ”יצחק
and he was completely the child of Avrohom by 
the second one, and had a Neshama that was 
Zochor. (בן איש חי) 
 Avrohom was Zoche to have a child 
with his wife Sarah when he was 100 years 
old, but that child was not going to be the 
Neshama which would carry on the torch of 
Yiddishkeit for all future generations.  
Hakodosh Boruch Hu gave Avrohom the 
ultimate Nisoyon, the test to see if he would 
Shecht his son for Hakodosh Boruch Hu.  
Would Avrohom ask Hakodosh Boruch Hu 
why He would want this precious child 
Yitzchok to be Shechted like a Korbon?  
Avrohom Avinu did not ask – he happily 
acquiesced to fulfill the command of Hakodosh 
Boruch Hu.  The Neshama of the child which 
was born to Sarah and Avrohom could not bear 
children when he was born.  He needed to go 
through the process of the Akeidah, where his 
Neshama flew into Shomayim, and a new 
Neshama, one which could bear children, 
entered him.  The Nisoyon was not just a test, 
but Avrohom fulfilling the Nisoyon was a 
necessary ingredient for the outcome of the 
progeny of Klal Yisroel.  The fulfillment of the 
Nisoyon gave Yitzchok the ability to have 
children, which followed with Yaakov, the 
Shevatim and eventually the rest of Klal 
Yisroel.  The Torah is telling us that Avrohom 
was the father of Yitzchok; it was really due to 
the Akeidah that he was now Zoche to bear 
Yitzchok – for it was from this new Yitzchok 
that Klal Yisroel would be born.  What a lesson 
there is for us, in how to deal with our 
everyday life situations.  We must know that 
Hakodosh Boruch Hu knows exactly what is 
good for us, and when a Nisoyon comes our 
way, it is an opportunity for us to receive 
goodness.  May we be Zoche to learn from the 
Elter Zaida, Avrohom Avinu, how we must 
never question the Ribbono Shel Olam, but 
always do His bidding with great joy.   
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Parshas Toldos 

Yaacov and Eisav and the Idea of Tzadik - Connecting to Chanukah 

Rosh Chodesh Kislev is here – and the month of Kislev – which follows Chesbon - is the month that 
contains the bulk of Chanukah.  

Let’s first see what Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l expresses about Eisav and Yaakov. As usual, we 
learn some new ways of seeing the world from him. Then, let’s explore their deep connection to 
Chanukah. 

Eisav was red-cheeked, which is a sign of radiant health. He was also hairy. Hair on a new born, Rav 
Hirsch says, indicates that that there is sufficient life force to allow for the growth of something that 
usually come later. Therefore, Eisav was called by those who were present at the birth “finished”, 
“made” from the word Asah.  

Yitzchak is the one who called Yaakov his name. The twins were almost identical, but one was more 
outward, more filled with personality, while one of the meanings of the word Yaakov is “he will come 
behind”. He allows Eisav to be first, but follows at his heels. He is weaker, but will - unexpectedly - fi-
nally be born first. Ekev means to follow unexpectedly. Ekev also describes an unexpected result – 
hence, it also means a reward - that one has not earned. Therefore, it ALSO indicates outwitting 
someone. Here is another example of the incredible brilliance and power and descriptive ability of the 
Holy Language of Hebrew. 

Chanukah was an instance of unexpected reward, both in Ruchniyus and in Gashmiyus. 

Aisov 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 Avraham and his father Yitzchak 
- that eternity does not exist. The Greeks thought the same way. He lived only for the moment, not to 
create eternal moments, like his grandfather Avraham did.  

The Torah tells us that Aisov was a hunter of external things and people. He could have used that 
power to hunt inside. He chose not to. He was not willing to work on himself to become beholden to a 
bigger system. 

That is where they differed, these twins. Yaakov felt that he was lowly. His name is spelled Yud - 
Ekev, which literally means: you shall be like a heel (Ekev also means heel). In this parsha, he dug 
wells, on a physical level, as well as on a spiritual level, and worked on himself endlessly, like his 
father Yitzchak and his grandfather Avraham. He gave Tzedakah, for Hashem.  

Aisov tried to convince his father by asking about maaser that he also gave Tzedakah, for Hashem. 
The Shem MiShmuel comments on Rashi’s point that Aisov was trying to convince his father that he 
was studying the laws of Tzedakah by asking his father Yitzchak about tithing salt. Aisov’s attempt to 
convey Tzedek - that he was a Tzadik - was deceptive, since salt represents the secondary, and not 
the essence. 

Yaakov looked inward, based on a greater system than his own thought. He studied for fourteen years 
at a Yeshiva run by Noach’s son Shem and Ever. He never stopped learning or staying in the house of 
learning. The first letters of the Torah’s expression describing him - Eish Tam Yoshav Ohalim - add up 
to the value of the word Bayis.  

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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overcome. We wrote in Parshas Chayei Sarah that Rav Hirsch sees the use of the letter Tzadi as 
indicating overcoming difficulties. 

We see many connections to the idea of a Tzadik here. A Tzadik sees the bigger system.  

First, it is quite fascinating that what distinguished Aisov from Yaakov regarding the idea of Tzidkus 
can be seen in the difference in gematria between Aisov (376) and Yaakov (182), which is 194, and 
194 just happens to be the gematria of the Hebrew word...Tzedek! 

Second, as we approach Chanukah, we will now read and experience the story of Yosef HaTzadik, 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!  

Third, Chazal tell us that there are 36 wise men, Tzadikim, in every generation, corresponding to the 
36 lights of Chanukah, and to the 36 times that some form of the word Ohr is mentioned in the Torah. 

Fourth, the Hebrew word for Greece – Yavon - is spelled Yud Vav Nun. The letters descend from high 
up - the Yud – down via the connecting letter – the Vav – to the third letter, which is final form of the 
letter Nun, which actually dips below the line. This top down below the surface is seen in the word Ya-
voni, which also means muddy, miry, stuck, or heading to the ground.  

The Yibonim conquered many cultures, and clearly had wisdom in the arts, commerce, construction, 
philosophy, etc. However, the Yibonim primarily focused on the lower aspects and on the physical, and 
created a host of “G-ds” that reflected those desires. They were top down, overbearing, cruel, and 
materialistic – NOT AT ALL THE GLORIOUS EMPIRE OF THE MUSEUMS AND HISTORY BOOKS.  

Much of their culture is still extolled in the museums of the world. This is due to gross ignorance as to 
what the Yibonim were all about. It might be surprising to learn that much of Greek culture actually 
came from their interaction with the East - Asia. We just saw in last week’s Parsha that Avraham sent 
the sons of Hagar - Katura - East, with wisdom to invoke sorcery, says Rashi, and to the 36 times that 
some form of the word Ohr is mentioned in the Torah. 

Fifth, the difference between the words Tziyon and Yavon is that Tziyon begins with the letter Tzadi. 
Yavon had no righteousness.  

Sixth, there is a tremendous lesson in the difference in the shape of letters Tzadi and Lamud in Rashi 
script, which is a slightly different form of character use for the Aramaic of the Talmud. These letters 
look alike. This lesson helps to bring this difference in approach to righteousness between Yaacov and 
Aisov into perspective. 

The difference is that the letter Tzadi is slightly bent, and the letter Lamed is straight upright.  

The Tzadi represents bending towards Tzedek, justice, from above. It does not mean “my way or the 
highway”. It means bending to a Higher Authority. This approach is antithetical to that of the Greeks, 
who created their own versions of Higher Authorities, a whole group of Greek deities.  

This sounds like today’s world. Aisov could have used his Tzidkus, but could not overcome the 
delusion of the self-justification from his situation, his drives, and his abilities. He was a “finished” 
product. We should forever be “works in progress”. 

Some of the practices that the Greeks tried to stop were the observance of Shabbos, Bris Milah, and 
Rosh Chodesh, the New Moon. All three represent seeing a bigger picture, a higher Authority to 
Ruchniyus and in Gashmiyus.  

Our sages tell us that the words Shabbos, Milah and Chodesh begin with the letters Shin, Mem, and 
Ches, forming the word…..Sameach. Joyous. 

We should be zoche to use this month to develop a proper mindset of Simcha, and to use the glow of 
the impending light of Chanukah to offset the darkness of the natural world and of the Yavon mindset 
that so prevails today. 
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יפשפש במעשיו

רואה אדם שיסורין  רב חסדא, אם  ואיתימא  רבא  "אמר 
באין עליו יפשפש במעשיו" (ברכות ה.). מסופר על החפץ 
שפך  והעגלון  עגלה,  בעל  עם  נסע  אחת  שפעם  חיים, 
לפניו את מר ליבו, שהפרנסה קשה מאד, הוא עובד כל כך 
קשה, ואין לו מזה כי אם פרנסה מועטת. השיב לו הח"ח 
לך  ויש  ה'  הוא  צדיק  הקב"ה,  כלפי  בטרוניא  לבא  שאין 
לפשפש במעשיך. אולי אין אתה הולך תמים עם ה' ואין 
אתה נזהר בממונו של השני, ולמשל, אתה קובע מחיר עם 
נוסע, ובאמצע הדרך אתה דורש הוספה על מה שקבעת. 
או שאתה מרעה את בהמתך בשדות אחרים, וא"כ יתכן 

שהקב"ה מענישך על כך.

אם כן, פנה אליו העגלון, מדוע גנבו אשתקד מאת רבינו 
חוטא  אני  גם  חיים,  לו החפץ  (fur)? השיב  פרווה  מעיל 
ופעמים  ברורה,  משנה  ספר  חיברתי  הלא  ממון,  בעניני 
שיש ספר פגום שיש בו דף קרוע או שלא נדפס כראוי ... 
ולכן גם אני נענש. [וידוע, שהחפץ חיים מאד הקפיד שלא 

למכור את ספריו אלא לאחריו שהגיהם].

השפעה לתשובה על ידי מסירות נפש

בידוע שהבעל 'מאור עינים', גם לאחר פטירתו היה יורד 
מן העולם העליון כדי ללמוד עם בנו. פעם אחת לא בא, 
ואח"כ כאשר חזר ובא, שאלו בנו מדוע לא באת אז? אמר 
לו מאד קשה לי לירד מעולם העליון לעולם הזה. אמר לו, 
אם כן מדוע היום כן באת? השיב לו, היה יהודי אחד סוחר 
בעצים, שכדי לקנות את העצים היה לוה סכום גדול של 

כמה מאות רובל. פעם אחת בבואו לשלם עבור העצים 
שקנה, הנה הוא רואה שהכסף איננו... ונשבר לבו בקרבו. 
יהודי אחר שהיה בעל חסד גדול ועצום, פגשו, ושאלו מה 
איתך? סיפר לו הסוחר את כל מה שאירע. אמר לו אותו 
בעל חסד, תשמע, שמעתי משהו שמאן דהוא מצא סכום 
גדול, תאמר לי את הסימנים שהיו לך על הכסף, ואני יברר 
בשבילך אם נמצא הכסף שאבד לך. אותו בעל חסד בא 
לביתו ולקח את סכום הכסף שנגנב מן הסוחר, וסידרם 
על פי הסימנים שנתן לו, ורץ לסוחר לבשר לו שנמצאה 

האבידה, והנה כל הכסף לפניך!

הדברים התפרסמו מפה לאוזן, עד שהגיעו גם לאזנו של 
הגנב שגנב מן הסוחר. הגנב מתפעל מזה מאד, ולבו נמס 
על  לו  והודה  לסוחר,  הלך  ומיד  ותיכף  שעשה,  מה  על 
שהיה ברגעים קשים שלא התגבר על יצרו, והוא אשר גנב 
ממנו, ורצה להשיב לו את כל הכסף שגנב ממנו... כשמוע 
הבעל חסד מזה, סירב לקבל בחזרה את מה שנתן לסוחר, 
הגנב  ולעומתו  רוצה להפסיד את המצוה.  באמרו שאינו 
טען, שהוא זה שצריך ליתן את הכסף לסוחר, כי הוא זה 

שגנב ממנו, ואינו רוצה שישאר אצלו, והלכו לדין תורה ...

בשמים נעשה רעש גדול מזה, ובשעת פטירתו של הבעל 
חסד, אמרו בשמים שכל בעלי החסד מדורי דורות, מזמן 
וגם  אותו,  ללוות  יבואו  וכו',  החסד  עמוד  אבינו  אברהם 
גם  הגעתי  ובאתי,  ירדתי  שכבר  ומכיון  לכך,  שלחו  אותי 
ידי  על  הבאה  ההשפעה  גודל  את  מכאן  רואים  אליך. 
מסירות נפש, המעוררת לתשובה גם לגנב שפל, ומזה יש 
בדרכי  והולך  מלחטא,  נזהר  שאדם  ידי  שעל  להתחזק 
התורה כדבעי, הרי הוא מקרין אורות עצומים ומשפיע גם 

על אחרים.

מאד מאד הוי שפל רוח

ועוד מעשה על ה'מאור עינים', דרכו בקודש היתה לומר 
בכל מקום שהיה שובת, פעם  ושבת  בכל שבת  דרשות 
יהודי  היה  ששם  אלא  קטנה,  עירה  לאיזה  הגיע  אחת 
מושלם, היה יודע ספר ות"ח, היה סוחר ממולח וכו' וכו', 
אלא שהיה לו חסרון אחד, שהוא ידע שהוא יודע הכל ואין 
לו מה לשמוע דרשות... וכאשר עלה המאור עינים לישא 
עסוק  היה  אדם  ואותו  ושתק...  עמד  שם,  דרשתו  את 
באמצע לימוד גמ', אלא שלא עלתה בידו להבין את הגמ' 
הוא  הנה  אבל  ולהתרענן,  להתאורר  לחוץ  ויצא  שלמד, 
רואה שהוא נמשך בעל כרחו לבית הכנסת... כאשר הבחין 
(פ"ד  באבות  במשנה  דבריו  את  פתח  עינים'  ה'מאור  בו 
מ"ד) "מאד מאד הוי שפל רוח" והאריך בביאור ענין זה, 

עד שנפל לפניו אותו יהודי, וביקש ממנו תיקון.

הרשע צריך להכיר ברשעו

"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני 
והפרזי אז ישב בארץ" (בראשית יג ז). ופירש רש"י, שרועי 
לוט טענו שנתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט יורשו, 
מלשוב  האדם  את  שמונע  הדבר  ע"כ.  גזל,  זה  ואין 
שהוא  עצמו שמה  את  מרמה  שהוא  בכך  הוא  בתשובה 
עושה הוא כדת וכדין, ואינו מכיר בחטאו שהוא רשע, כי 

הוא מכיר בחטאו וברשעותו, סופו לשוב בתשובה.

לה'  וחטאים  רעים  סדם  "ואנשי  כתוב:  יג)  (פסוק  להלן 
מאד", ותמה הרבי מקוצק, איך יתכן להגיע לכזה שפלות 
של 'רעים וחטאים'. ואמר, משום ש'לה' מאד', שרימו את 

עצמם שכל מה שהם עושים זה מאד לשם שמים.

החזו"א,  בשם  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  שמעתי 
שאם אדם מחפש בתורה חומרות, ימצא את כל החומרות 
צריך  האדם  אבל  ימצא.  גם  קולות  יחפש  ואם  ששייך, 
עבודת  ה'!  ימצא את מה שצוה  ואז  ה',  צוה  מה  לחפש 
היצר הרע היא לקחת את המצוה הגדולה ביותר ולהפכה 
העבירה  את  לקחת  להיפך,  וכן  לעבירה,  האדם  בעיני 
הגדולה ביותר, ולהפכה למצוה גדולה. ובשביל זה אמרו 
חז"ל 'עשה לך רב והסתלק מן הספק'. [ואין בדברים אלו 
להמעיט בערך החומרות, אבל בכל זאת צריך לדעת מה 
היא עצם המצוה ולעשותה, ומה היא עצם העבירה ושלא 

לעשותה].

אמונה

סדום  מלך  אמר  למלכים,  אבינו  אברהם  נצחון  לאחר 
אברהם  נשבע  לך",  קח  והרכש  הנפש  לי  "תן  לאברהם: 
ואמר לו: "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 
אבינו  אברהם  אברם",  את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  לך 
וגם לקח - מאבימלך מלך  לקח - מפרעה מלך מצרים, 
שלא  כדי  למה?  לקח,  לא  סדום  ממלך  אבל  פלשתים, 
יאמר 'אני העשרתי את אברם', פרעה ואבימלך לא אמרו 
כן, ולכן אברהם לקח מהם, אבל ממלך סדום לא לקח, כי 
ידע שיאמר 'אני העשרתי את אברם', וזה שקר, כי הקב"ה 
שהקב"ה  רש"י,  שהביא  וכמו  אותו  שהעשיר  זה  הוא 
הבטיח להעשיר את אברהם, וכל השאר אינם אלא שלוחי 
ובפרט  זה,  בענין  להתבונן  צריך  אדם  וכל  הקב"ה. 
והוא הנותן לך כח  ית"ש,  הסוחרים, שידעו שהכל מאתו 
הרי  שמפרנס,  זה  שהוא  חושב  אדם  ואם  חיל.  לעשות 

כביכול הוא מסלק מאתו את הקב"ה.

פעם אחת שאל מאן דהוא, איך אפשר לומר שהכל מאת 
– יש לי  הקב"ה, והלא המציאות היא שכאשר אני עובד 
נראה  וא"כ  פרנסה,  אין   – עובד  אני  אין  וכאשר  פרנסה, 
יש  ע"פ משל, שהרי  לו  והשבתי  בי...  תלוי  מזה שהדבר 
בכל בית ובכל מקום שקע חשמלי (outlet) ובו לעקטער, 
ואם תחבר לו פריז'דער – הוא יקרר, ואם תחבר לו מזגן – 
הוא יצנן, תחבר לו מכונת כביסה – יכבס, תנור – יאפה. 
והיינו שיש כח חשמל, אבל צריך לחבר לו את המכונה. 
אבל  והמפרנס,  הזן  הוא  הקב"ה  פרנסה,  לענין  גם  וכך 
אל  הכח  מן  שיצא  כדי  ההשתדלות  את  לחבר  צריך 

הפועל.

הנני רוצה לספר סיפור, אבל אין כוונתי שכך יש לעשות, 
ולשאוף  ללמוד  יש  ממנה  אבל  זו,  במדרגה  אנו  אין  כי 
רבי  האדמו"ר  היה  בירושלים  בה'.  באמונה  להתעלות 
שלומקה מזוועיל שהיה בעל מופת גדול [פעם ירד גשם 
בחג הסוכות, ורק בסוכה שלו לא ירד]. וסיפר למשמשו 
שאמרו  חז"ל  בדברי  מאד  שהאמין  אחד  עני  על 
לו  שנקצבו  בהוצאות  כלולות  אינם  שבת  שהוצאות 
בראש השנה, אי לכך אמר בלבו, שעם הכסף שקיבצתי 
משובח  יין  בהם  אקנה  בנותי,  שתי  את  לחתן  בשביל 
ביותר, ובשר הטוב ביותר, ואזמין אורחים רבים, והקב"ה 
[ולבסוף נתברר שזה היה האדמו"ר  וכך הוה...  לי,  יפרע 

בעצמו].

שמעתי מאבי מורי זצ"ל בשם החפץ חיים שהיה בתקופת 
המשכילים, שהיה תמיד בכל יום ויום חוזר בשפת היידיש 

על פרשת מעשה בראשית, שהם עיקרי האמונה.

שכרו של אברהם – השגות גבוהות
למען ילמד את בניו אחריו

מאד",  הרבה  "שכרך  אבינו  לאברהם  אומר  הקב"ה 
ובן  ואנכי הולך ערירי  לי  ותמה "מה תתן  ואברהם שואל 
משק ביתי הוא דמשק אליעזר". ואני תמה ומתפלא, וכי 
לאדם  לו  ואם  היורשים,  בשביל  הוא  שבשכר  התועלת 
משפחות  כמה  והלא  שכר?!  לו  ליתן  מקום  אין  יורשים, 
אלא  רח"ל.  אביהם  ירושת  על  המחלוקת  בשביל  נקרעו 
לאברהם  שכר  במתן  הכוונה  אין  שבודאי  הדבר,  ביאור 
וכו', אלא הכוונה  ובמקנה  ידי שיתעשר בכסף  אבינו על 

היא שישיג השגות עליונות וגבוהות. 

אברם  אל  ה'  "וירא  ז)  (יב  בפסוק  מה שמבואר  גם  וזהו 
לה'  ויבן שם מזבח  הזאת  לזרעך אתן את הארץ  ויאמר 
בשורת  על  להקב"ה  שהודה  רש"י:  פירש  אליו",  הנראה 
הזרע. אולם האוה"ח הק' כתב באופן אחר, שהקב"ה הודה 
להקב"ה על עצם זה שנראה אליו, וזה היה אות לבניו של 
אברהם לכמה מהם אשר הרחיקו חשק הזרע בערך חשק 
התורה והמצות, צא ולמד מבן עזאי (יבמות סג:) בטענתו 
אבינו  ואברהם  עכ"ד.  בתורה,  ונפשי חשקה  ומה אעשה 
יהיה לו זרע, מי יקבל ממנו את כל מה  חשש שאם לא 
שהשיג והתעלה באמונה ובעבודת ה', שזה דבר העובר 
זה  ועל  לכך].  ראוי  עבדו  אליעזר  [ואין  לבן  מאב  רק 

הבטיחו הקב"ה, שיזכה לפרי בטן.

וזהו יסוד של בנין בית בישראל, כדי להעביר מאב לבן את 
ה'  בעבודת  ילכו  בו  הדרך  את  וכו',  מאביו  שקיבל  מה 

ובשמירת המצוות, כל אחד לפי דרכו.

חתן  הגדול של שמחת  הענין  מהו  הערוך השלחן תמה, 
וכלה, הלא אין לך איש ואשה שמחים יותר מהם, ומה צריך 
להוסיף להם עוד שמחה. וביאר, שבאמת אם לא היה נגזר 
הצורך  וכל  בנישואין,  צורך  היה  לא  האדם  על  מיתה 
בנישואין הוא רק משום שנגזרה מיתה על האדם, ועליו 
לפרות ולרבות. נמצא שיש בנישואין רמז על המיתה, וגם 
בזה  בזה, אבל הנשמה מרגישה  אינו מרגיש  אם האדם 

ולכן צריך לשמחם.

אמרתי בדרך ווערטל, שהיום כל בחור מחפש כלה נאה... 

ואצל  פרעה  אצל   - לו  שהיו  הצרות  כל  אבינו  אברהם 
אבימלך, היה זה מחמת ששרה היתה יפה ונאה...

וישמן ישורון ויבעט

לה  היה  לא  אמנו  שרה  לך,  לך  בפרשת  נורא  דבר  יש 
ילדים, והלכה ונתנה את הגר לאברהם אבינו. קשה לתאר 
איזה מסירות נפש יש בזה, הגר שהיא שפחת שרה, היא 
בנים,  לו  תביא  היא  אברהם,  אשת  מעתה  שתהיה  זאת 
לא  שרה  זאת  ובכל  והחשובה,  המיוחסת  תהיה  והיא 
ד)  (פסוק  נאמר  הרתה,  הגר  כאשר  ואח"כ  מזה.  נמנעה 
רש"י:  ופירש  בעיניה",  גברתה  ותקל  הרתה  כי  "ותרא 
עצמה  מראה  כגלויה,  סתרה  אין  זו  שרי  (-הגר),  אמרה 
כל  להריון  זכתה  שלא  צדקת,  ואינה  צדקת  היא  כאלו 
ואני נתעברתי מב"ר, עכ"ל. במקום להכיר  השנים הללו, 
נוראה  וזלזלה בשרה בצורה  טובה לשרה על כך, בעטה 

ביותר.

אח"כ כתוב שהגר ברחה מפני שרי, ויבא אליה מלאך ה' 
אי  כלומר  הולכת?  את  ולאן  בורחת  את  מאין  וישאלה 
אפשר לברוח מפני ה', תשובי אל שרי והתעני תחת ידיה. 

הכרתי יהודי אחד שלא הסתדר עם אשתו, והחליט שהוא 
מגרשה. פגע בו חבירו וידידו הטוב, וסיפר לו שהוא עומד 
להתגרש מאשתו... אמר לו חבירו, תשמע, אני בטוח שעם 
בקולי  שמע  גרוע!  יותר  רק  יהיה  שתנשא  אחרת  אשה 
ותשוב אל אשתך, ובס"ד הענינים יסתדרו, וכן היה. האדם 
חושב לפעמים, שאם הוא ילך שם או יעשה כך, וכן בחור 
אחרת,  בישיבה  יהיה  הוא  שאם  חושב  פעמים  ישיבה 
אפשר  אי  מהקב"ה  אבל  לטובה,  בעבורו  ישתנה  הדבר 
ה' במקום אשר  לעבוד את  צריך  כל אדם  לברוח! אלא 

הוא שם.

זריזות ואהבה במצוות ה'

שנצטווה  מה  כל  שעשה  רואים  אנו  אבינו  אברהם  אצל 
מיד, וכמו ענין ברית מילה של כל מקנת כספו ואנשי ביתו, 
ישמעאל עבדו והוא בעצמו, הכל עשה 'בעצם היום הזה' 
(פסוק כג כה), לא חש לליצים ולרשעים. וזהו אות שעושה 
את המצוה מתוך אהבה ולא מתוך 'הכרח' [-כפיה דתית]. 
ולכן בפר' וירא (יח יט) אמר הקב"ה לאברהם "כי ידעתיו 
למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" 
וגו', והלא היה זה עוד קודם לידת יצחק, ואיך נודע שיצוה 
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לעילוי נשמת
מרת שרה זלטא בת הרה"ח ר' ניסן

נלב"ע איסרו חג פסח תשע"ח

נתרם לרפואה שלימה
שירה בת נחמה שיינדל שתחי'

מתוך  המצוות  את  מקיים  שאברהם  שראה  משום  הוא  אלא  וגו',  בניו  את 
אהבה, וזה אות שיצוה את בניו אחריו לשמור דרך ה' וכו'. וכן אדם שמתפלל 
מי'  והוא  מאחר,  ואינו  (שטיבלאך)  הכנסת  שבבית  המוקדמים  במנינים 
הראשונים, ונשאר עד סוף התפילה [ואינו עושה את 'עלינו לשבח' ל'תפילת 
הדרך'...], זה סימן שהוא אוהב את ה' ואינו עושה את המצוות כדי להפטר 

מהם ח"ו.

בערב סוכות בא אלי יהודי ומראה לי את האתרוג שלו, השבתי לו שזה כשר. 
והוא שוב שואל האם באמת זה כשר? אמרתי לך, דע, שאם האתרוג שלך 
דואג  וא"כ מדוע אתה  עליו!  לברך  יכול  היית  לא  דומה לתפילה שלך,  היה 
לאתרוג שלך יותר מהתפילות שלך שבכל יום ויום, וכמה פעמים ביום?! וכי 
רק יום אחד בשנה אתה יהודי החרד על דבר ה'?! איפה אתה כל השנה?! 
[וכמובן שאין בדברים אלו לזלזל ח"ו בדאגה למציאת אתרוג כשר ומהודר, 

אלא לאידך גיסא, להתחזק גם במצוות היום כמו תפילה וכיו"ב].

כבר אמרתי כמה פעמים, את מה שאומרים עה"פ ויאמר ה' סלחתי כדבריך, 
שמרומז בזה, שהסליחה שהקב"ה סולח לעם ישראל הוא 'כדבריך', כלומר 
באותו אופן שאתה מתפלל אל הקב"ה, שאם אתה מתפלל רק כדי לצאת ידי 
חובה, גם סליחת הקב"ה אליך היא בדרגה זו. אבל אם אתה מתפלל מתוך 

הכרה על הזכות הגדולה שיש לך בזה, אז גם הקב"ה סולח לך בבחינה זו.

בשו"ע כתוב שאדם צריך לרוץ כדי לשמוע קדיש, והיום יש שעושים להיפך, 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... אם היה בידי הייתי 

סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות מהקב"ה, זה חילול ה' רח"ל.
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Are you or your family interested in donating part of A        which includesספר

שאלות ותשובות, דברי תורה, סיפורי צדיקים, וסיפורי השגחה מגדולי הדור זצ"ל ושליט"א

שמירת הפה

בחירות  בירושלים  פה  יש 
(elections) וכו', וכדאי מאד שלא 
בנקל  אפשר  אלו,  בענינים  לדבר 
החמור,  הרע  לשון  בעון  להכשל 
ועוד כמה וכמה עבירות, ויש לדעת 
אין  מדברים  שאין  כך  שעל 
מרן  שאמר  וכמו  מתחרטים... 
הגרי"ז מבריסק לפני פטירתו לבניו, 
שעל מה שלא עשה ושלא דיבר - 
אינו מתחרט, אבל על מה שעשה - 

יש דברים שהוא מתחרט. 

אבי מורי זצ"ל, היה מאד מאד נזהר 
בלשונו שלא לדבר לשון הרע ולא 
לפגוע באף אדם. פעם אחת בעודו 
בחור צעיר לימים, בא אחד וביקש 
ראה  מה  לתדמהתו,  ברכה...  ממנו 
השיבו  צעיר,  מבחור  ברכה  לבקש 
פיו,  את  שומר  שהוא  מפני  הלה, 
ידועים  תתקיים.  ברכתו  ובודאי 
ורגע  רגע  כל  שעל  הגר"א  דברי 
שאדם בולם פיו ואינו מדבר, שכרו 
הרבה מאד, שאין שום מלאך יכול 

להשיג.

ובפרט  בזה,  להתחזק  מאד  צריך 
עתה שהתחיל זמן חדש יש להזהר 
ביתר שאת וביתר עוז, ותזכו לגדול 

ולראות ברכה והצלחה, אמן.

notice To take A part in this זיכוי הרבים for A  minimal fee please send your name, number,
and payment info to ytillim@gmail.com

התקשר אלי יהודי מחו"ל וסיפר לי מעשה שהיה אצלו בבית הכנסת, 
שבעת שקראו לאיזה גביר אדיר לעלות לתורה ולברך, ורצו לדעת 
את שמו ואת שם אביו, הוא שתק והראה להם את נרתיק התפילין 
שלו שעליו כתוב שמו ושם אביו.... לאחר התפילה ניגשו אליו, ושאלו 
של  הנרתיק  על  אביו  שם  ואת  שמו  את  לכתוב  ראה  מה  אותו 
ובקריאת  בתפילה  לשוח  שלא  הוא  מקפיד  כי  השיב,  התפילין? 
התורה, ואף לא בין גברא לגברא, ולכן ביקש שיכתבו את שמו ושם 
אביו, כדי שכאשר יקראו לו לעלות לתורה, לא יצטרך לדבר אלא 
לו הרגשה שבזה  והוסיף שיש  ושם אביו!  יוכל להראות להם שמו 

תלויה כל הצלחתו.
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יפשפש במעשיו

רואה אדם שיסורין  רב חסדא, אם  ואיתימא  רבא  "אמר 
באין עליו יפשפש במעשיו" (ברכות ה.). מסופר על החפץ 
שפך  והעגלון  עגלה,  בעל  עם  נסע  אחת  שפעם  חיים, 
לפניו את מר ליבו, שהפרנסה קשה מאד, הוא עובד כל כך 
קשה, ואין לו מזה כי אם פרנסה מועטת. השיב לו הח"ח 
לך  ויש  ה'  הוא  צדיק  הקב"ה,  כלפי  בטרוניא  לבא  שאין 
לפשפש במעשיך. אולי אין אתה הולך תמים עם ה' ואין 
אתה נזהר בממונו של השני, ולמשל, אתה קובע מחיר עם 
נוסע, ובאמצע הדרך אתה דורש הוספה על מה שקבעת. 
או שאתה מרעה את בהמתך בשדות אחרים, וא"כ יתכן 

שהקב"ה מענישך על כך.

אם כן, פנה אליו העגלון, מדוע גנבו אשתקד מאת רבינו 
חוטא  אני  גם  חיים,  לו החפץ  (fur)? השיב  פרווה  מעיל 
ופעמים  ברורה,  משנה  ספר  חיברתי  הלא  ממון,  בעניני 
שיש ספר פגום שיש בו דף קרוע או שלא נדפס כראוי ... 
ולכן גם אני נענש. [וידוע, שהחפץ חיים מאד הקפיד שלא 

למכור את ספריו אלא לאחריו שהגיהם].

השפעה לתשובה על ידי מסירות נפש

בידוע שהבעל 'מאור עינים', גם לאחר פטירתו היה יורד 
מן העולם העליון כדי ללמוד עם בנו. פעם אחת לא בא, 
ואח"כ כאשר חזר ובא, שאלו בנו מדוע לא באת אז? אמר 
לו מאד קשה לי לירד מעולם העליון לעולם הזה. אמר לו, 
אם כן מדוע היום כן באת? השיב לו, היה יהודי אחד סוחר 
בעצים, שכדי לקנות את העצים היה לוה סכום גדול של 

כמה מאות רובל. פעם אחת בבואו לשלם עבור העצים 
שקנה, הנה הוא רואה שהכסף איננו... ונשבר לבו בקרבו. 
יהודי אחר שהיה בעל חסד גדול ועצום, פגשו, ושאלו מה 
איתך? סיפר לו הסוחר את כל מה שאירע. אמר לו אותו 
בעל חסד, תשמע, שמעתי משהו שמאן דהוא מצא סכום 
גדול, תאמר לי את הסימנים שהיו לך על הכסף, ואני יברר 
בשבילך אם נמצא הכסף שאבד לך. אותו בעל חסד בא 
לביתו ולקח את סכום הכסף שנגנב מן הסוחר, וסידרם 
על פי הסימנים שנתן לו, ורץ לסוחר לבשר לו שנמצאה 

האבידה, והנה כל הכסף לפניך!

הדברים התפרסמו מפה לאוזן, עד שהגיעו גם לאזנו של 
הגנב שגנב מן הסוחר. הגנב מתפעל מזה מאד, ולבו נמס 
על  לו  והודה  לסוחר,  הלך  ומיד  ותיכף  שעשה,  מה  על 
שהיה ברגעים קשים שלא התגבר על יצרו, והוא אשר גנב 
ממנו, ורצה להשיב לו את כל הכסף שגנב ממנו... כשמוע 
הבעל חסד מזה, סירב לקבל בחזרה את מה שנתן לסוחר, 
הגנב  ולעומתו  רוצה להפסיד את המצוה.  באמרו שאינו 
טען, שהוא זה שצריך ליתן את הכסף לסוחר, כי הוא זה 

שגנב ממנו, ואינו רוצה שישאר אצלו, והלכו לדין תורה ...

בשמים נעשה רעש גדול מזה, ובשעת פטירתו של הבעל 
חסד, אמרו בשמים שכל בעלי החסד מדורי דורות, מזמן 
וגם  אותו,  ללוות  יבואו  וכו',  החסד  עמוד  אבינו  אברהם 
גם  הגעתי  ובאתי,  ירדתי  שכבר  ומכיון  לכך,  שלחו  אותי 
ידי  על  הבאה  ההשפעה  גודל  את  מכאן  רואים  אליך. 
מסירות נפש, המעוררת לתשובה גם לגנב שפל, ומזה יש 
בדרכי  והולך  מלחטא,  נזהר  שאדם  ידי  שעל  להתחזק 
התורה כדבעי, הרי הוא מקרין אורות עצומים ומשפיע גם 

על אחרים.

מאד מאד הוי שפל רוח

ועוד מעשה על ה'מאור עינים', דרכו בקודש היתה לומר 
בכל מקום שהיה שובת, פעם  ושבת  בכל שבת  דרשות 
יהודי  היה  ששם  אלא  קטנה,  עירה  לאיזה  הגיע  אחת 
מושלם, היה יודע ספר ות"ח, היה סוחר ממולח וכו' וכו', 
אלא שהיה לו חסרון אחד, שהוא ידע שהוא יודע הכל ואין 
לו מה לשמוע דרשות... וכאשר עלה המאור עינים לישא 
עסוק  היה  אדם  ואותו  ושתק...  עמד  שם,  דרשתו  את 
באמצע לימוד גמ', אלא שלא עלתה בידו להבין את הגמ' 
הוא  הנה  אבל  ולהתרענן,  להתאורר  לחוץ  ויצא  שלמד, 
רואה שהוא נמשך בעל כרחו לבית הכנסת... כאשר הבחין 
(פ"ד  באבות  במשנה  דבריו  את  פתח  עינים'  ה'מאור  בו 
מ"ד) "מאד מאד הוי שפל רוח" והאריך בביאור ענין זה, 

עד שנפל לפניו אותו יהודי, וביקש ממנו תיקון.

הרשע צריך להכיר ברשעו

"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני 
והפרזי אז ישב בארץ" (בראשית יג ז). ופירש רש"י, שרועי 
לוט טענו שנתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט יורשו, 
מלשוב  האדם  את  שמונע  הדבר  ע"כ.  גזל,  זה  ואין 
שהוא  עצמו שמה  את  מרמה  שהוא  בכך  הוא  בתשובה 
עושה הוא כדת וכדין, ואינו מכיר בחטאו שהוא רשע, כי 

הוא מכיר בחטאו וברשעותו, סופו לשוב בתשובה.

לה'  וחטאים  רעים  סדם  "ואנשי  כתוב:  יג)  (פסוק  להלן 
מאד", ותמה הרבי מקוצק, איך יתכן להגיע לכזה שפלות 
של 'רעים וחטאים'. ואמר, משום ש'לה' מאד', שרימו את 

עצמם שכל מה שהם עושים זה מאד לשם שמים.

החזו"א,  בשם  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  שמעתי 
שאם אדם מחפש בתורה חומרות, ימצא את כל החומרות 
צריך  האדם  אבל  ימצא.  גם  קולות  יחפש  ואם  ששייך, 
עבודת  ה'!  ימצא את מה שצוה  ואז  ה',  צוה  מה  לחפש 
היצר הרע היא לקחת את המצוה הגדולה ביותר ולהפכה 
העבירה  את  לקחת  להיפך,  וכן  לעבירה,  האדם  בעיני 
הגדולה ביותר, ולהפכה למצוה גדולה. ובשביל זה אמרו 
חז"ל 'עשה לך רב והסתלק מן הספק'. [ואין בדברים אלו 
להמעיט בערך החומרות, אבל בכל זאת צריך לדעת מה 
היא עצם המצוה ולעשותה, ומה היא עצם העבירה ושלא 

לעשותה].

אמונה

סדום  מלך  אמר  למלכים,  אבינו  אברהם  נצחון  לאחר 
אברהם  נשבע  לך",  קח  והרכש  הנפש  לי  "תן  לאברהם: 
ואמר לו: "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 
אבינו  אברהם  אברם",  את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  לך 
וגם לקח - מאבימלך מלך  לקח - מפרעה מלך מצרים, 
שלא  כדי  למה?  לקח,  לא  סדום  ממלך  אבל  פלשתים, 
יאמר 'אני העשרתי את אברם', פרעה ואבימלך לא אמרו 
כן, ולכן אברהם לקח מהם, אבל ממלך סדום לא לקח, כי 
ידע שיאמר 'אני העשרתי את אברם', וזה שקר, כי הקב"ה 
שהקב"ה  רש"י,  שהביא  וכמו  אותו  שהעשיר  זה  הוא 
הבטיח להעשיר את אברהם, וכל השאר אינם אלא שלוחי 
ובפרט  זה,  בענין  להתבונן  צריך  אדם  וכל  הקב"ה. 
והוא הנותן לך כח  ית"ש,  הסוחרים, שידעו שהכל מאתו 
הרי  שמפרנס,  זה  שהוא  חושב  אדם  ואם  חיל.  לעשות 

כביכול הוא מסלק מאתו את הקב"ה.

פעם אחת שאל מאן דהוא, איך אפשר לומר שהכל מאת 
– יש לי  הקב"ה, והלא המציאות היא שכאשר אני עובד 
נראה  וא"כ  פרנסה,  אין   – עובד  אני  אין  וכאשר  פרנסה, 
יש  ע"פ משל, שהרי  לו  והשבתי  בי...  תלוי  מזה שהדבר 
בכל בית ובכל מקום שקע חשמלי (outlet) ובו לעקטער, 
ואם תחבר לו פריז'דער – הוא יקרר, ואם תחבר לו מזגן – 
הוא יצנן, תחבר לו מכונת כביסה – יכבס, תנור – יאפה. 
והיינו שיש כח חשמל, אבל צריך לחבר לו את המכונה. 
אבל  והמפרנס,  הזן  הוא  הקב"ה  פרנסה,  לענין  גם  וכך 
אל  הכח  מן  שיצא  כדי  ההשתדלות  את  לחבר  צריך 

הפועל.

הנני רוצה לספר סיפור, אבל אין כוונתי שכך יש לעשות, 
ולשאוף  ללמוד  יש  ממנה  אבל  זו,  במדרגה  אנו  אין  כי 
רבי  האדמו"ר  היה  בירושלים  בה'.  באמונה  להתעלות 
שלומקה מזוועיל שהיה בעל מופת גדול [פעם ירד גשם 
בחג הסוכות, ורק בסוכה שלו לא ירד]. וסיפר למשמשו 
שאמרו  חז"ל  בדברי  מאד  שהאמין  אחד  עני  על 
לו  שנקצבו  בהוצאות  כלולות  אינם  שבת  שהוצאות 
בראש השנה, אי לכך אמר בלבו, שעם הכסף שקיבצתי 
משובח  יין  בהם  אקנה  בנותי,  שתי  את  לחתן  בשביל 
ביותר, ובשר הטוב ביותר, ואזמין אורחים רבים, והקב"ה 
[ולבסוף נתברר שזה היה האדמו"ר  וכך הוה...  לי,  יפרע 

בעצמו].

שמעתי מאבי מורי זצ"ל בשם החפץ חיים שהיה בתקופת 
המשכילים, שהיה תמיד בכל יום ויום חוזר בשפת היידיש 

על פרשת מעשה בראשית, שהם עיקרי האמונה.

שכרו של אברהם – השגות גבוהות
למען ילמד את בניו אחריו

מאד",  הרבה  "שכרך  אבינו  לאברהם  אומר  הקב"ה 
ובן  ואנכי הולך ערירי  לי  ותמה "מה תתן  ואברהם שואל 
משק ביתי הוא דמשק אליעזר". ואני תמה ומתפלא, וכי 
לאדם  לו  ואם  היורשים,  בשביל  הוא  שבשכר  התועלת 
משפחות  כמה  והלא  שכר?!  לו  ליתן  מקום  אין  יורשים, 
אלא  רח"ל.  אביהם  ירושת  על  המחלוקת  בשביל  נקרעו 
לאברהם  שכר  במתן  הכוונה  אין  שבודאי  הדבר,  ביאור 
וכו', אלא הכוונה  ובמקנה  ידי שיתעשר בכסף  אבינו על 

היא שישיג השגות עליונות וגבוהות. 

אברם  אל  ה'  "וירא  ז)  (יב  בפסוק  מה שמבואר  גם  וזהו 
לה'  ויבן שם מזבח  הזאת  לזרעך אתן את הארץ  ויאמר 
בשורת  על  להקב"ה  שהודה  רש"י:  פירש  אליו",  הנראה 
הזרע. אולם האוה"ח הק' כתב באופן אחר, שהקב"ה הודה 
להקב"ה על עצם זה שנראה אליו, וזה היה אות לבניו של 
אברהם לכמה מהם אשר הרחיקו חשק הזרע בערך חשק 
התורה והמצות, צא ולמד מבן עזאי (יבמות סג:) בטענתו 
אבינו  ואברהם  עכ"ד.  בתורה,  ונפשי חשקה  ומה אעשה 
יהיה לו זרע, מי יקבל ממנו את כל מה  חשש שאם לא 
שהשיג והתעלה באמונה ובעבודת ה', שזה דבר העובר 
זה  ועל  לכך].  ראוי  עבדו  אליעזר  [ואין  לבן  מאב  רק 

הבטיחו הקב"ה, שיזכה לפרי בטן.

וזהו יסוד של בנין בית בישראל, כדי להעביר מאב לבן את 
ה'  בעבודת  ילכו  בו  הדרך  את  וכו',  מאביו  שקיבל  מה 

ובשמירת המצוות, כל אחד לפי דרכו.

חתן  הגדול של שמחת  הענין  מהו  הערוך השלחן תמה, 
וכלה, הלא אין לך איש ואשה שמחים יותר מהם, ומה צריך 
להוסיף להם עוד שמחה. וביאר, שבאמת אם לא היה נגזר 
הצורך  וכל  בנישואין,  צורך  היה  לא  האדם  על  מיתה 
בנישואין הוא רק משום שנגזרה מיתה על האדם, ועליו 
לפרות ולרבות. נמצא שיש בנישואין רמז על המיתה, וגם 
בזה  בזה, אבל הנשמה מרגישה  אינו מרגיש  אם האדם 

ולכן צריך לשמחם.

אמרתי בדרך ווערטל, שהיום כל בחור מחפש כלה נאה... 

ואצל  פרעה  אצל   - לו  שהיו  הצרות  כל  אבינו  אברהם 
אבימלך, היה זה מחמת ששרה היתה יפה ונאה...

וישמן ישורון ויבעט

לה  היה  לא  אמנו  שרה  לך,  לך  בפרשת  נורא  דבר  יש 
ילדים, והלכה ונתנה את הגר לאברהם אבינו. קשה לתאר 
איזה מסירות נפש יש בזה, הגר שהיא שפחת שרה, היא 
בנים,  לו  תביא  היא  אברהם,  אשת  מעתה  שתהיה  זאת 
לא  שרה  זאת  ובכל  והחשובה,  המיוחסת  תהיה  והיא 
ד)  (פסוק  נאמר  הרתה,  הגר  כאשר  ואח"כ  מזה.  נמנעה 
רש"י:  ופירש  בעיניה",  גברתה  ותקל  הרתה  כי  "ותרא 
עצמה  מראה  כגלויה,  סתרה  אין  זו  שרי  (-הגר),  אמרה 
כל  להריון  זכתה  שלא  צדקת,  ואינה  צדקת  היא  כאלו 
ואני נתעברתי מב"ר, עכ"ל. במקום להכיר  השנים הללו, 
נוראה  וזלזלה בשרה בצורה  טובה לשרה על כך, בעטה 

ביותר.

אח"כ כתוב שהגר ברחה מפני שרי, ויבא אליה מלאך ה' 
אי  כלומר  הולכת?  את  ולאן  בורחת  את  מאין  וישאלה 
אפשר לברוח מפני ה', תשובי אל שרי והתעני תחת ידיה. 

הכרתי יהודי אחד שלא הסתדר עם אשתו, והחליט שהוא 
מגרשה. פגע בו חבירו וידידו הטוב, וסיפר לו שהוא עומד 
להתגרש מאשתו... אמר לו חבירו, תשמע, אני בטוח שעם 
בקולי  שמע  גרוע!  יותר  רק  יהיה  שתנשא  אחרת  אשה 
ותשוב אל אשתך, ובס"ד הענינים יסתדרו, וכן היה. האדם 
חושב לפעמים, שאם הוא ילך שם או יעשה כך, וכן בחור 
אחרת,  בישיבה  יהיה  הוא  שאם  חושב  פעמים  ישיבה 
אפשר  אי  מהקב"ה  אבל  לטובה,  בעבורו  ישתנה  הדבר 
ה' במקום אשר  לעבוד את  צריך  כל אדם  לברוח! אלא 

הוא שם.

זריזות ואהבה במצוות ה'

שנצטווה  מה  כל  שעשה  רואים  אנו  אבינו  אברהם  אצל 
מיד, וכמו ענין ברית מילה של כל מקנת כספו ואנשי ביתו, 
ישמעאל עבדו והוא בעצמו, הכל עשה 'בעצם היום הזה' 
(פסוק כג כה), לא חש לליצים ולרשעים. וזהו אות שעושה 
את המצוה מתוך אהבה ולא מתוך 'הכרח' [-כפיה דתית]. 
ולכן בפר' וירא (יח יט) אמר הקב"ה לאברהם "כי ידעתיו 
למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" 
וגו', והלא היה זה עוד קודם לידת יצחק, ואיך נודע שיצוה 

מתוך  המצוות  את  מקיים  שאברהם  שראה  משום  הוא  אלא  וגו',  בניו  את 
אהבה, וזה אות שיצוה את בניו אחריו לשמור דרך ה' וכו'. וכן אדם שמתפלל 
מי'  והוא  מאחר,  ואינו  (שטיבלאך)  הכנסת  שבבית  המוקדמים  במנינים 
הראשונים, ונשאר עד סוף התפילה [ואינו עושה את 'עלינו לשבח' ל'תפילת 
הדרך'...], זה סימן שהוא אוהב את ה' ואינו עושה את המצוות כדי להפטר 

מהם ח"ו.

בערב סוכות בא אלי יהודי ומראה לי את האתרוג שלו, השבתי לו שזה כשר. 
והוא שוב שואל האם באמת זה כשר? אמרתי לך, דע, שאם האתרוג שלך 
דואג  וא"כ מדוע אתה  עליו!  לברך  יכול  היית  לא  דומה לתפילה שלך,  היה 
לאתרוג שלך יותר מהתפילות שלך שבכל יום ויום, וכמה פעמים ביום?! וכי 
רק יום אחד בשנה אתה יהודי החרד על דבר ה'?! איפה אתה כל השנה?! 
[וכמובן שאין בדברים אלו לזלזל ח"ו בדאגה למציאת אתרוג כשר ומהודר, 

אלא לאידך גיסא, להתחזק גם במצוות היום כמו תפילה וכיו"ב].

כבר אמרתי כמה פעמים, את מה שאומרים עה"פ ויאמר ה' סלחתי כדבריך, 
שמרומז בזה, שהסליחה שהקב"ה סולח לעם ישראל הוא 'כדבריך', כלומר 
באותו אופן שאתה מתפלל אל הקב"ה, שאם אתה מתפלל רק כדי לצאת ידי 
חובה, גם סליחת הקב"ה אליך היא בדרגה זו. אבל אם אתה מתפלל מתוך 

הכרה על הזכות הגדולה שיש לך בזה, אז גם הקב"ה סולח לך בבחינה זו.

בשו"ע כתוב שאדם צריך לרוץ כדי לשמוע קדיש, והיום יש שעושים להיפך, 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... אם היה בידי הייתי 

סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות מהקב"ה, זה חילול ה' רח"ל.
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דברי חיזוק והתעוררות

יפשפש במעשיו

רואה אדם שיסורין  רב חסדא, אם  ואיתימא  רבא  "אמר 
באין עליו יפשפש במעשיו" (ברכות ה.). מסופר על החפץ 
שפך  והעגלון  עגלה,  בעל  עם  נסע  אחת  שפעם  חיים, 
לפניו את מר ליבו, שהפרנסה קשה מאד, הוא עובד כל כך 
קשה, ואין לו מזה כי אם פרנסה מועטת. השיב לו הח"ח 
לך  ויש  ה'  הוא  צדיק  הקב"ה,  כלפי  בטרוניא  לבא  שאין 
לפשפש במעשיך. אולי אין אתה הולך תמים עם ה' ואין 
אתה נזהר בממונו של השני, ולמשל, אתה קובע מחיר עם 
נוסע, ובאמצע הדרך אתה דורש הוספה על מה שקבעת. 
או שאתה מרעה את בהמתך בשדות אחרים, וא"כ יתכן 

שהקב"ה מענישך על כך.

אם כן, פנה אליו העגלון, מדוע גנבו אשתקד מאת רבינו 
חוטא  אני  גם  חיים,  לו החפץ  (fur)? השיב  פרווה  מעיל 
ופעמים  ברורה,  משנה  ספר  חיברתי  הלא  ממון,  בעניני 
שיש ספר פגום שיש בו דף קרוע או שלא נדפס כראוי ... 
ולכן גם אני נענש. [וידוע, שהחפץ חיים מאד הקפיד שלא 

למכור את ספריו אלא לאחריו שהגיהם].

השפעה לתשובה על ידי מסירות נפש

בידוע שהבעל 'מאור עינים', גם לאחר פטירתו היה יורד 
מן העולם העליון כדי ללמוד עם בנו. פעם אחת לא בא, 
ואח"כ כאשר חזר ובא, שאלו בנו מדוע לא באת אז? אמר 
לו מאד קשה לי לירד מעולם העליון לעולם הזה. אמר לו, 
אם כן מדוע היום כן באת? השיב לו, היה יהודי אחד סוחר 
בעצים, שכדי לקנות את העצים היה לוה סכום גדול של 

כמה מאות רובל. פעם אחת בבואו לשלם עבור העצים 
שקנה, הנה הוא רואה שהכסף איננו... ונשבר לבו בקרבו. 
יהודי אחר שהיה בעל חסד גדול ועצום, פגשו, ושאלו מה 
איתך? סיפר לו הסוחר את כל מה שאירע. אמר לו אותו 
בעל חסד, תשמע, שמעתי משהו שמאן דהוא מצא סכום 
גדול, תאמר לי את הסימנים שהיו לך על הכסף, ואני יברר 
בשבילך אם נמצא הכסף שאבד לך. אותו בעל חסד בא 
לביתו ולקח את סכום הכסף שנגנב מן הסוחר, וסידרם 
על פי הסימנים שנתן לו, ורץ לסוחר לבשר לו שנמצאה 

האבידה, והנה כל הכסף לפניך!

הדברים התפרסמו מפה לאוזן, עד שהגיעו גם לאזנו של 
הגנב שגנב מן הסוחר. הגנב מתפעל מזה מאד, ולבו נמס 
על  לו  והודה  לסוחר,  הלך  ומיד  ותיכף  שעשה,  מה  על 
שהיה ברגעים קשים שלא התגבר על יצרו, והוא אשר גנב 
ממנו, ורצה להשיב לו את כל הכסף שגנב ממנו... כשמוע 
הבעל חסד מזה, סירב לקבל בחזרה את מה שנתן לסוחר, 
הגנב  ולעומתו  רוצה להפסיד את המצוה.  באמרו שאינו 
טען, שהוא זה שצריך ליתן את הכסף לסוחר, כי הוא זה 

שגנב ממנו, ואינו רוצה שישאר אצלו, והלכו לדין תורה ...

בשמים נעשה רעש גדול מזה, ובשעת פטירתו של הבעל 
חסד, אמרו בשמים שכל בעלי החסד מדורי דורות, מזמן 
וגם  אותו,  ללוות  יבואו  וכו',  החסד  עמוד  אבינו  אברהם 
גם  הגעתי  ובאתי,  ירדתי  שכבר  ומכיון  לכך,  שלחו  אותי 
ידי  על  הבאה  ההשפעה  גודל  את  מכאן  רואים  אליך. 
מסירות נפש, המעוררת לתשובה גם לגנב שפל, ומזה יש 
בדרכי  והולך  מלחטא,  נזהר  שאדם  ידי  שעל  להתחזק 
התורה כדבעי, הרי הוא מקרין אורות עצומים ומשפיע גם 

על אחרים.

מאד מאד הוי שפל רוח

ועוד מעשה על ה'מאור עינים', דרכו בקודש היתה לומר 
בכל מקום שהיה שובת, פעם  ושבת  בכל שבת  דרשות 
יהודי  היה  ששם  אלא  קטנה,  עירה  לאיזה  הגיע  אחת 
מושלם, היה יודע ספר ות"ח, היה סוחר ממולח וכו' וכו', 
אלא שהיה לו חסרון אחד, שהוא ידע שהוא יודע הכל ואין 
לו מה לשמוע דרשות... וכאשר עלה המאור עינים לישא 
עסוק  היה  אדם  ואותו  ושתק...  עמד  שם,  דרשתו  את 
באמצע לימוד גמ', אלא שלא עלתה בידו להבין את הגמ' 
הוא  הנה  אבל  ולהתרענן,  להתאורר  לחוץ  ויצא  שלמד, 
רואה שהוא נמשך בעל כרחו לבית הכנסת... כאשר הבחין 
(פ"ד  באבות  במשנה  דבריו  את  פתח  עינים'  ה'מאור  בו 
מ"ד) "מאד מאד הוי שפל רוח" והאריך בביאור ענין זה, 

עד שנפל לפניו אותו יהודי, וביקש ממנו תיקון.

הרשע צריך להכיר ברשעו

"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני 
והפרזי אז ישב בארץ" (בראשית יג ז). ופירש רש"י, שרועי 
לוט טענו שנתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט יורשו, 
מלשוב  האדם  את  שמונע  הדבר  ע"כ.  גזל,  זה  ואין 
שהוא  עצמו שמה  את  מרמה  שהוא  בכך  הוא  בתשובה 
עושה הוא כדת וכדין, ואינו מכיר בחטאו שהוא רשע, כי 

הוא מכיר בחטאו וברשעותו, סופו לשוב בתשובה.

לה'  וחטאים  רעים  סדם  "ואנשי  כתוב:  יג)  (פסוק  להלן 
מאד", ותמה הרבי מקוצק, איך יתכן להגיע לכזה שפלות 
של 'רעים וחטאים'. ואמר, משום ש'לה' מאד', שרימו את 

עצמם שכל מה שהם עושים זה מאד לשם שמים.

החזו"א,  בשם  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  שמעתי 
שאם אדם מחפש בתורה חומרות, ימצא את כל החומרות 
צריך  האדם  אבל  ימצא.  גם  קולות  יחפש  ואם  ששייך, 
עבודת  ה'!  ימצא את מה שצוה  ואז  ה',  צוה  מה  לחפש 
היצר הרע היא לקחת את המצוה הגדולה ביותר ולהפכה 
העבירה  את  לקחת  להיפך,  וכן  לעבירה,  האדם  בעיני 
הגדולה ביותר, ולהפכה למצוה גדולה. ובשביל זה אמרו 
חז"ל 'עשה לך רב והסתלק מן הספק'. [ואין בדברים אלו 
להמעיט בערך החומרות, אבל בכל זאת צריך לדעת מה 
היא עצם המצוה ולעשותה, ומה היא עצם העבירה ושלא 

לעשותה].

אמונה

סדום  מלך  אמר  למלכים,  אבינו  אברהם  נצחון  לאחר 
אברהם  נשבע  לך",  קח  והרכש  הנפש  לי  "תן  לאברהם: 
ואמר לו: "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 
אבינו  אברהם  אברם",  את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  לך 
וגם לקח - מאבימלך מלך  לקח - מפרעה מלך מצרים, 
שלא  כדי  למה?  לקח,  לא  סדום  ממלך  אבל  פלשתים, 
יאמר 'אני העשרתי את אברם', פרעה ואבימלך לא אמרו 
כן, ולכן אברהם לקח מהם, אבל ממלך סדום לא לקח, כי 
ידע שיאמר 'אני העשרתי את אברם', וזה שקר, כי הקב"ה 
שהקב"ה  רש"י,  שהביא  וכמו  אותו  שהעשיר  זה  הוא 
הבטיח להעשיר את אברהם, וכל השאר אינם אלא שלוחי 
ובפרט  זה,  בענין  להתבונן  צריך  אדם  וכל  הקב"ה. 
והוא הנותן לך כח  ית"ש,  הסוחרים, שידעו שהכל מאתו 
הרי  שמפרנס,  זה  שהוא  חושב  אדם  ואם  חיל.  לעשות 

כביכול הוא מסלק מאתו את הקב"ה.

פעם אחת שאל מאן דהוא, איך אפשר לומר שהכל מאת 
– יש לי  הקב"ה, והלא המציאות היא שכאשר אני עובד 
נראה  וא"כ  פרנסה,  אין   – עובד  אני  אין  וכאשר  פרנסה, 
יש  ע"פ משל, שהרי  לו  והשבתי  בי...  תלוי  מזה שהדבר 
בכל בית ובכל מקום שקע חשמלי (outlet) ובו לעקטער, 
ואם תחבר לו פריז'דער – הוא יקרר, ואם תחבר לו מזגן – 
הוא יצנן, תחבר לו מכונת כביסה – יכבס, תנור – יאפה. 
והיינו שיש כח חשמל, אבל צריך לחבר לו את המכונה. 
אבל  והמפרנס,  הזן  הוא  הקב"ה  פרנסה,  לענין  גם  וכך 
אל  הכח  מן  שיצא  כדי  ההשתדלות  את  לחבר  צריך 

הפועל.

הנני רוצה לספר סיפור, אבל אין כוונתי שכך יש לעשות, 
ולשאוף  ללמוד  יש  ממנה  אבל  זו,  במדרגה  אנו  אין  כי 
רבי  האדמו"ר  היה  בירושלים  בה'.  באמונה  להתעלות 
שלומקה מזוועיל שהיה בעל מופת גדול [פעם ירד גשם 
בחג הסוכות, ורק בסוכה שלו לא ירד]. וסיפר למשמשו 
שאמרו  חז"ל  בדברי  מאד  שהאמין  אחד  עני  על 
לו  שנקצבו  בהוצאות  כלולות  אינם  שבת  שהוצאות 
בראש השנה, אי לכך אמר בלבו, שעם הכסף שקיבצתי 
משובח  יין  בהם  אקנה  בנותי,  שתי  את  לחתן  בשביל 
ביותר, ובשר הטוב ביותר, ואזמין אורחים רבים, והקב"ה 
[ולבסוף נתברר שזה היה האדמו"ר  וכך הוה...  לי,  יפרע 

בעצמו].

שמעתי מאבי מורי זצ"ל בשם החפץ חיים שהיה בתקופת 
המשכילים, שהיה תמיד בכל יום ויום חוזר בשפת היידיש 

על פרשת מעשה בראשית, שהם עיקרי האמונה.

שכרו של אברהם – השגות גבוהות
למען ילמד את בניו אחריו

מאד",  הרבה  "שכרך  אבינו  לאברהם  אומר  הקב"ה 
ובן  ואנכי הולך ערירי  לי  ותמה "מה תתן  ואברהם שואל 
משק ביתי הוא דמשק אליעזר". ואני תמה ומתפלא, וכי 
לאדם  לו  ואם  היורשים,  בשביל  הוא  שבשכר  התועלת 
משפחות  כמה  והלא  שכר?!  לו  ליתן  מקום  אין  יורשים, 
אלא  רח"ל.  אביהם  ירושת  על  המחלוקת  בשביל  נקרעו 
לאברהם  שכר  במתן  הכוונה  אין  שבודאי  הדבר,  ביאור 
וכו', אלא הכוונה  ובמקנה  ידי שיתעשר בכסף  אבינו על 

היא שישיג השגות עליונות וגבוהות. 

אברם  אל  ה'  "וירא  ז)  (יב  בפסוק  מה שמבואר  גם  וזהו 
לה'  ויבן שם מזבח  הזאת  לזרעך אתן את הארץ  ויאמר 
בשורת  על  להקב"ה  שהודה  רש"י:  פירש  אליו",  הנראה 
הזרע. אולם האוה"ח הק' כתב באופן אחר, שהקב"ה הודה 
להקב"ה על עצם זה שנראה אליו, וזה היה אות לבניו של 
אברהם לכמה מהם אשר הרחיקו חשק הזרע בערך חשק 
התורה והמצות, צא ולמד מבן עזאי (יבמות סג:) בטענתו 
אבינו  ואברהם  עכ"ד.  בתורה,  ונפשי חשקה  ומה אעשה 
יהיה לו זרע, מי יקבל ממנו את כל מה  חשש שאם לא 
שהשיג והתעלה באמונה ובעבודת ה', שזה דבר העובר 
זה  ועל  לכך].  ראוי  עבדו  אליעזר  [ואין  לבן  מאב  רק 

הבטיחו הקב"ה, שיזכה לפרי בטן.

וזהו יסוד של בנין בית בישראל, כדי להעביר מאב לבן את 
ה'  בעבודת  ילכו  בו  הדרך  את  וכו',  מאביו  שקיבל  מה 

ובשמירת המצוות, כל אחד לפי דרכו.

חתן  הגדול של שמחת  הענין  מהו  הערוך השלחן תמה, 
וכלה, הלא אין לך איש ואשה שמחים יותר מהם, ומה צריך 
להוסיף להם עוד שמחה. וביאר, שבאמת אם לא היה נגזר 
הצורך  וכל  בנישואין,  צורך  היה  לא  האדם  על  מיתה 
בנישואין הוא רק משום שנגזרה מיתה על האדם, ועליו 
לפרות ולרבות. נמצא שיש בנישואין רמז על המיתה, וגם 
בזה  בזה, אבל הנשמה מרגישה  אינו מרגיש  אם האדם 

ולכן צריך לשמחם.

אמרתי בדרך ווערטל, שהיום כל בחור מחפש כלה נאה... 

ואצל  פרעה  אצל   - לו  שהיו  הצרות  כל  אבינו  אברהם 
אבימלך, היה זה מחמת ששרה היתה יפה ונאה...

וישמן ישורון ויבעט

לה  היה  לא  אמנו  שרה  לך,  לך  בפרשת  נורא  דבר  יש 
ילדים, והלכה ונתנה את הגר לאברהם אבינו. קשה לתאר 
איזה מסירות נפש יש בזה, הגר שהיא שפחת שרה, היא 
בנים,  לו  תביא  היא  אברהם,  אשת  מעתה  שתהיה  זאת 
לא  שרה  זאת  ובכל  והחשובה,  המיוחסת  תהיה  והיא 
ד)  (פסוק  נאמר  הרתה,  הגר  כאשר  ואח"כ  מזה.  נמנעה 
רש"י:  ופירש  בעיניה",  גברתה  ותקל  הרתה  כי  "ותרא 
עצמה  מראה  כגלויה,  סתרה  אין  זו  שרי  (-הגר),  אמרה 
כל  להריון  זכתה  שלא  צדקת,  ואינה  צדקת  היא  כאלו 
ואני נתעברתי מב"ר, עכ"ל. במקום להכיר  השנים הללו, 
נוראה  וזלזלה בשרה בצורה  טובה לשרה על כך, בעטה 

ביותר.

אח"כ כתוב שהגר ברחה מפני שרי, ויבא אליה מלאך ה' 
אי  כלומר  הולכת?  את  ולאן  בורחת  את  מאין  וישאלה 
אפשר לברוח מפני ה', תשובי אל שרי והתעני תחת ידיה. 

הכרתי יהודי אחד שלא הסתדר עם אשתו, והחליט שהוא 
מגרשה. פגע בו חבירו וידידו הטוב, וסיפר לו שהוא עומד 
להתגרש מאשתו... אמר לו חבירו, תשמע, אני בטוח שעם 
בקולי  שמע  גרוע!  יותר  רק  יהיה  שתנשא  אחרת  אשה 
ותשוב אל אשתך, ובס"ד הענינים יסתדרו, וכן היה. האדם 
חושב לפעמים, שאם הוא ילך שם או יעשה כך, וכן בחור 
אחרת,  בישיבה  יהיה  הוא  שאם  חושב  פעמים  ישיבה 
אפשר  אי  מהקב"ה  אבל  לטובה,  בעבורו  ישתנה  הדבר 
ה' במקום אשר  לעבוד את  צריך  כל אדם  לברוח! אלא 

הוא שם.

זריזות ואהבה במצוות ה'

שנצטווה  מה  כל  שעשה  רואים  אנו  אבינו  אברהם  אצל 
מיד, וכמו ענין ברית מילה של כל מקנת כספו ואנשי ביתו, 
ישמעאל עבדו והוא בעצמו, הכל עשה 'בעצם היום הזה' 
(פסוק כג כה), לא חש לליצים ולרשעים. וזהו אות שעושה 
את המצוה מתוך אהבה ולא מתוך 'הכרח' [-כפיה דתית]. 
ולכן בפר' וירא (יח יט) אמר הקב"ה לאברהם "כי ידעתיו 
למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" 
וגו', והלא היה זה עוד קודם לידת יצחק, ואיך נודע שיצוה 

מתוך  המצוות  את  מקיים  שאברהם  שראה  משום  הוא  אלא  וגו',  בניו  את 
אהבה, וזה אות שיצוה את בניו אחריו לשמור דרך ה' וכו'. וכן אדם שמתפלל 
מי'  והוא  מאחר,  ואינו  (שטיבלאך)  הכנסת  שבבית  המוקדמים  במנינים 
הראשונים, ונשאר עד סוף התפילה [ואינו עושה את 'עלינו לשבח' ל'תפילת 
הדרך'...], זה סימן שהוא אוהב את ה' ואינו עושה את המצוות כדי להפטר 

מהם ח"ו.

בערב סוכות בא אלי יהודי ומראה לי את האתרוג שלו, השבתי לו שזה כשר. 
והוא שוב שואל האם באמת זה כשר? אמרתי לך, דע, שאם האתרוג שלך 
דואג  וא"כ מדוע אתה  עליו!  לברך  יכול  היית  לא  דומה לתפילה שלך,  היה 
לאתרוג שלך יותר מהתפילות שלך שבכל יום ויום, וכמה פעמים ביום?! וכי 
רק יום אחד בשנה אתה יהודי החרד על דבר ה'?! איפה אתה כל השנה?! 
[וכמובן שאין בדברים אלו לזלזל ח"ו בדאגה למציאת אתרוג כשר ומהודר, 

אלא לאידך גיסא, להתחזק גם במצוות היום כמו תפילה וכיו"ב].

כבר אמרתי כמה פעמים, את מה שאומרים עה"פ ויאמר ה' סלחתי כדבריך, 
שמרומז בזה, שהסליחה שהקב"ה סולח לעם ישראל הוא 'כדבריך', כלומר 
באותו אופן שאתה מתפלל אל הקב"ה, שאם אתה מתפלל רק כדי לצאת ידי 
חובה, גם סליחת הקב"ה אליך היא בדרגה זו. אבל אם אתה מתפלל מתוך 

הכרה על הזכות הגדולה שיש לך בזה, אז גם הקב"ה סולח לך בבחינה זו.

בשו"ע כתוב שאדם צריך לרוץ כדי לשמוע קדיש, והיום יש שעושים להיפך, 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... אם היה בידי הייתי 

סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות מהקב"ה, זה חילול ה' רח"ל.
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

יפשפש במעשיו

רואה אדם שיסורין  רב חסדא, אם  ואיתימא  רבא  "אמר 
באין עליו יפשפש במעשיו" (ברכות ה.). מסופר על החפץ 
שפך  והעגלון  עגלה,  בעל  עם  נסע  אחת  שפעם  חיים, 
לפניו את מר ליבו, שהפרנסה קשה מאד, הוא עובד כל כך 
קשה, ואין לו מזה כי אם פרנסה מועטת. השיב לו הח"ח 
לך  ויש  ה'  הוא  צדיק  הקב"ה,  כלפי  בטרוניא  לבא  שאין 
לפשפש במעשיך. אולי אין אתה הולך תמים עם ה' ואין 
אתה נזהר בממונו של השני, ולמשל, אתה קובע מחיר עם 
נוסע, ובאמצע הדרך אתה דורש הוספה על מה שקבעת. 
או שאתה מרעה את בהמתך בשדות אחרים, וא"כ יתכן 

שהקב"ה מענישך על כך.

אם כן, פנה אליו העגלון, מדוע גנבו אשתקד מאת רבינו 
חוטא  אני  גם  חיים,  לו החפץ  (fur)? השיב  פרווה  מעיל 
ופעמים  ברורה,  משנה  ספר  חיברתי  הלא  ממון,  בעניני 
שיש ספר פגום שיש בו דף קרוע או שלא נדפס כראוי ... 
ולכן גם אני נענש. [וידוע, שהחפץ חיים מאד הקפיד שלא 

למכור את ספריו אלא לאחריו שהגיהם].

השפעה לתשובה על ידי מסירות נפש

בידוע שהבעל 'מאור עינים', גם לאחר פטירתו היה יורד 
מן העולם העליון כדי ללמוד עם בנו. פעם אחת לא בא, 
ואח"כ כאשר חזר ובא, שאלו בנו מדוע לא באת אז? אמר 
לו מאד קשה לי לירד מעולם העליון לעולם הזה. אמר לו, 
אם כן מדוע היום כן באת? השיב לו, היה יהודי אחד סוחר 
בעצים, שכדי לקנות את העצים היה לוה סכום גדול של 

כמה מאות רובל. פעם אחת בבואו לשלם עבור העצים 
שקנה, הנה הוא רואה שהכסף איננו... ונשבר לבו בקרבו. 
יהודי אחר שהיה בעל חסד גדול ועצום, פגשו, ושאלו מה 
איתך? סיפר לו הסוחר את כל מה שאירע. אמר לו אותו 
בעל חסד, תשמע, שמעתי משהו שמאן דהוא מצא סכום 
גדול, תאמר לי את הסימנים שהיו לך על הכסף, ואני יברר 
בשבילך אם נמצא הכסף שאבד לך. אותו בעל חסד בא 
לביתו ולקח את סכום הכסף שנגנב מן הסוחר, וסידרם 
על פי הסימנים שנתן לו, ורץ לסוחר לבשר לו שנמצאה 

האבידה, והנה כל הכסף לפניך!

הדברים התפרסמו מפה לאוזן, עד שהגיעו גם לאזנו של 
הגנב שגנב מן הסוחר. הגנב מתפעל מזה מאד, ולבו נמס 
על  לו  והודה  לסוחר,  הלך  ומיד  ותיכף  שעשה,  מה  על 
שהיה ברגעים קשים שלא התגבר על יצרו, והוא אשר גנב 
ממנו, ורצה להשיב לו את כל הכסף שגנב ממנו... כשמוע 
הבעל חסד מזה, סירב לקבל בחזרה את מה שנתן לסוחר, 
הגנב  ולעומתו  רוצה להפסיד את המצוה.  באמרו שאינו 
טען, שהוא זה שצריך ליתן את הכסף לסוחר, כי הוא זה 

שגנב ממנו, ואינו רוצה שישאר אצלו, והלכו לדין תורה ...

בשמים נעשה רעש גדול מזה, ובשעת פטירתו של הבעל 
חסד, אמרו בשמים שכל בעלי החסד מדורי דורות, מזמן 
וגם  אותו,  ללוות  יבואו  וכו',  החסד  עמוד  אבינו  אברהם 
גם  הגעתי  ובאתי,  ירדתי  שכבר  ומכיון  לכך,  שלחו  אותי 
ידי  על  הבאה  ההשפעה  גודל  את  מכאן  רואים  אליך. 
מסירות נפש, המעוררת לתשובה גם לגנב שפל, ומזה יש 
בדרכי  והולך  מלחטא,  נזהר  שאדם  ידי  שעל  להתחזק 
התורה כדבעי, הרי הוא מקרין אורות עצומים ומשפיע גם 

על אחרים.

מאד מאד הוי שפל רוח

ועוד מעשה על ה'מאור עינים', דרכו בקודש היתה לומר 
בכל מקום שהיה שובת, פעם  ושבת  בכל שבת  דרשות 
יהודי  היה  ששם  אלא  קטנה,  עירה  לאיזה  הגיע  אחת 
מושלם, היה יודע ספר ות"ח, היה סוחר ממולח וכו' וכו', 
אלא שהיה לו חסרון אחד, שהוא ידע שהוא יודע הכל ואין 
לו מה לשמוע דרשות... וכאשר עלה המאור עינים לישא 
עסוק  היה  אדם  ואותו  ושתק...  עמד  שם,  דרשתו  את 
באמצע לימוד גמ', אלא שלא עלתה בידו להבין את הגמ' 
הוא  הנה  אבל  ולהתרענן,  להתאורר  לחוץ  ויצא  שלמד, 
רואה שהוא נמשך בעל כרחו לבית הכנסת... כאשר הבחין 
(פ"ד  באבות  במשנה  דבריו  את  פתח  עינים'  ה'מאור  בו 
מ"ד) "מאד מאד הוי שפל רוח" והאריך בביאור ענין זה, 

עד שנפל לפניו אותו יהודי, וביקש ממנו תיקון.

הרשע צריך להכיר ברשעו

"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני 
והפרזי אז ישב בארץ" (בראשית יג ז). ופירש רש"י, שרועי 
לוט טענו שנתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט יורשו, 
מלשוב  האדם  את  שמונע  הדבר  ע"כ.  גזל,  זה  ואין 
שהוא  עצמו שמה  את  מרמה  שהוא  בכך  הוא  בתשובה 
עושה הוא כדת וכדין, ואינו מכיר בחטאו שהוא רשע, כי 

הוא מכיר בחטאו וברשעותו, סופו לשוב בתשובה.

לה'  וחטאים  רעים  סדם  "ואנשי  כתוב:  יג)  (פסוק  להלן 
מאד", ותמה הרבי מקוצק, איך יתכן להגיע לכזה שפלות 
של 'רעים וחטאים'. ואמר, משום ש'לה' מאד', שרימו את 

עצמם שכל מה שהם עושים זה מאד לשם שמים.

החזו"א,  בשם  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  שמעתי 
שאם אדם מחפש בתורה חומרות, ימצא את כל החומרות 
צריך  האדם  אבל  ימצא.  גם  קולות  יחפש  ואם  ששייך, 
עבודת  ה'!  ימצא את מה שצוה  ואז  ה',  צוה  מה  לחפש 
היצר הרע היא לקחת את המצוה הגדולה ביותר ולהפכה 
העבירה  את  לקחת  להיפך,  וכן  לעבירה,  האדם  בעיני 
הגדולה ביותר, ולהפכה למצוה גדולה. ובשביל זה אמרו 
חז"ל 'עשה לך רב והסתלק מן הספק'. [ואין בדברים אלו 
להמעיט בערך החומרות, אבל בכל זאת צריך לדעת מה 
היא עצם המצוה ולעשותה, ומה היא עצם העבירה ושלא 

לעשותה].

אמונה

סדום  מלך  אמר  למלכים,  אבינו  אברהם  נצחון  לאחר 
אברהם  נשבע  לך",  קח  והרכש  הנפש  לי  "תן  לאברהם: 
ואמר לו: "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 
אבינו  אברהם  אברם",  את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  לך 
וגם לקח - מאבימלך מלך  לקח - מפרעה מלך מצרים, 
שלא  כדי  למה?  לקח,  לא  סדום  ממלך  אבל  פלשתים, 
יאמר 'אני העשרתי את אברם', פרעה ואבימלך לא אמרו 
כן, ולכן אברהם לקח מהם, אבל ממלך סדום לא לקח, כי 
ידע שיאמר 'אני העשרתי את אברם', וזה שקר, כי הקב"ה 
שהקב"ה  רש"י,  שהביא  וכמו  אותו  שהעשיר  זה  הוא 
הבטיח להעשיר את אברהם, וכל השאר אינם אלא שלוחי 
ובפרט  זה,  בענין  להתבונן  צריך  אדם  וכל  הקב"ה. 
והוא הנותן לך כח  ית"ש,  הסוחרים, שידעו שהכל מאתו 
הרי  שמפרנס,  זה  שהוא  חושב  אדם  ואם  חיל.  לעשות 

כביכול הוא מסלק מאתו את הקב"ה.

פעם אחת שאל מאן דהוא, איך אפשר לומר שהכל מאת 
– יש לי  הקב"ה, והלא המציאות היא שכאשר אני עובד 
נראה  וא"כ  פרנסה,  אין   – עובד  אני  אין  וכאשר  פרנסה, 
יש  ע"פ משל, שהרי  לו  והשבתי  בי...  תלוי  מזה שהדבר 
בכל בית ובכל מקום שקע חשמלי (outlet) ובו לעקטער, 
ואם תחבר לו פריז'דער – הוא יקרר, ואם תחבר לו מזגן – 
הוא יצנן, תחבר לו מכונת כביסה – יכבס, תנור – יאפה. 
והיינו שיש כח חשמל, אבל צריך לחבר לו את המכונה. 
אבל  והמפרנס,  הזן  הוא  הקב"ה  פרנסה,  לענין  גם  וכך 
אל  הכח  מן  שיצא  כדי  ההשתדלות  את  לחבר  צריך 

הפועל.

הנני רוצה לספר סיפור, אבל אין כוונתי שכך יש לעשות, 
ולשאוף  ללמוד  יש  ממנה  אבל  זו,  במדרגה  אנו  אין  כי 
רבי  האדמו"ר  היה  בירושלים  בה'.  באמונה  להתעלות 
שלומקה מזוועיל שהיה בעל מופת גדול [פעם ירד גשם 
בחג הסוכות, ורק בסוכה שלו לא ירד]. וסיפר למשמשו 
שאמרו  חז"ל  בדברי  מאד  שהאמין  אחד  עני  על 
לו  שנקצבו  בהוצאות  כלולות  אינם  שבת  שהוצאות 
בראש השנה, אי לכך אמר בלבו, שעם הכסף שקיבצתי 
משובח  יין  בהם  אקנה  בנותי,  שתי  את  לחתן  בשביל 
ביותר, ובשר הטוב ביותר, ואזמין אורחים רבים, והקב"ה 
[ולבסוף נתברר שזה היה האדמו"ר  וכך הוה...  לי,  יפרע 

בעצמו].

שמעתי מאבי מורי זצ"ל בשם החפץ חיים שהיה בתקופת 
המשכילים, שהיה תמיד בכל יום ויום חוזר בשפת היידיש 

על פרשת מעשה בראשית, שהם עיקרי האמונה.

שכרו של אברהם – השגות גבוהות
למען ילמד את בניו אחריו

מאד",  הרבה  "שכרך  אבינו  לאברהם  אומר  הקב"ה 
ובן  ואנכי הולך ערירי  לי  ותמה "מה תתן  ואברהם שואל 
משק ביתי הוא דמשק אליעזר". ואני תמה ומתפלא, וכי 
לאדם  לו  ואם  היורשים,  בשביל  הוא  שבשכר  התועלת 
משפחות  כמה  והלא  שכר?!  לו  ליתן  מקום  אין  יורשים, 
אלא  רח"ל.  אביהם  ירושת  על  המחלוקת  בשביל  נקרעו 
לאברהם  שכר  במתן  הכוונה  אין  שבודאי  הדבר,  ביאור 
וכו', אלא הכוונה  ובמקנה  ידי שיתעשר בכסף  אבינו על 

היא שישיג השגות עליונות וגבוהות. 

אברם  אל  ה'  "וירא  ז)  (יב  בפסוק  מה שמבואר  גם  וזהו 
לה'  ויבן שם מזבח  הזאת  לזרעך אתן את הארץ  ויאמר 
בשורת  על  להקב"ה  שהודה  רש"י:  פירש  אליו",  הנראה 
הזרע. אולם האוה"ח הק' כתב באופן אחר, שהקב"ה הודה 
להקב"ה על עצם זה שנראה אליו, וזה היה אות לבניו של 
אברהם לכמה מהם אשר הרחיקו חשק הזרע בערך חשק 
התורה והמצות, צא ולמד מבן עזאי (יבמות סג:) בטענתו 
אבינו  ואברהם  עכ"ד.  בתורה,  ונפשי חשקה  ומה אעשה 
יהיה לו זרע, מי יקבל ממנו את כל מה  חשש שאם לא 
שהשיג והתעלה באמונה ובעבודת ה', שזה דבר העובר 
זה  ועל  לכך].  ראוי  עבדו  אליעזר  [ואין  לבן  מאב  רק 

הבטיחו הקב"ה, שיזכה לפרי בטן.

וזהו יסוד של בנין בית בישראל, כדי להעביר מאב לבן את 
ה'  בעבודת  ילכו  בו  הדרך  את  וכו',  מאביו  שקיבל  מה 

ובשמירת המצוות, כל אחד לפי דרכו.

חתן  הגדול של שמחת  הענין  מהו  הערוך השלחן תמה, 
וכלה, הלא אין לך איש ואשה שמחים יותר מהם, ומה צריך 
להוסיף להם עוד שמחה. וביאר, שבאמת אם לא היה נגזר 
הצורך  וכל  בנישואין,  צורך  היה  לא  האדם  על  מיתה 
בנישואין הוא רק משום שנגזרה מיתה על האדם, ועליו 
לפרות ולרבות. נמצא שיש בנישואין רמז על המיתה, וגם 
בזה  בזה, אבל הנשמה מרגישה  אינו מרגיש  אם האדם 

ולכן צריך לשמחם.

אמרתי בדרך ווערטל, שהיום כל בחור מחפש כלה נאה... 

ואצל  פרעה  אצל   - לו  שהיו  הצרות  כל  אבינו  אברהם 
אבימלך, היה זה מחמת ששרה היתה יפה ונאה...

וישמן ישורון ויבעט

לה  היה  לא  אמנו  שרה  לך,  לך  בפרשת  נורא  דבר  יש 
ילדים, והלכה ונתנה את הגר לאברהם אבינו. קשה לתאר 
איזה מסירות נפש יש בזה, הגר שהיא שפחת שרה, היא 
בנים,  לו  תביא  היא  אברהם,  אשת  מעתה  שתהיה  זאת 
לא  שרה  זאת  ובכל  והחשובה,  המיוחסת  תהיה  והיא 
ד)  (פסוק  נאמר  הרתה,  הגר  כאשר  ואח"כ  מזה.  נמנעה 
רש"י:  ופירש  בעיניה",  גברתה  ותקל  הרתה  כי  "ותרא 
עצמה  מראה  כגלויה,  סתרה  אין  זו  שרי  (-הגר),  אמרה 
כל  להריון  זכתה  שלא  צדקת,  ואינה  צדקת  היא  כאלו 
ואני נתעברתי מב"ר, עכ"ל. במקום להכיר  השנים הללו, 
נוראה  וזלזלה בשרה בצורה  טובה לשרה על כך, בעטה 

ביותר.

אח"כ כתוב שהגר ברחה מפני שרי, ויבא אליה מלאך ה' 
אי  כלומר  הולכת?  את  ולאן  בורחת  את  מאין  וישאלה 
אפשר לברוח מפני ה', תשובי אל שרי והתעני תחת ידיה. 

הכרתי יהודי אחד שלא הסתדר עם אשתו, והחליט שהוא 
מגרשה. פגע בו חבירו וידידו הטוב, וסיפר לו שהוא עומד 
להתגרש מאשתו... אמר לו חבירו, תשמע, אני בטוח שעם 
בקולי  שמע  גרוע!  יותר  רק  יהיה  שתנשא  אחרת  אשה 
ותשוב אל אשתך, ובס"ד הענינים יסתדרו, וכן היה. האדם 
חושב לפעמים, שאם הוא ילך שם או יעשה כך, וכן בחור 
אחרת,  בישיבה  יהיה  הוא  שאם  חושב  פעמים  ישיבה 
אפשר  אי  מהקב"ה  אבל  לטובה,  בעבורו  ישתנה  הדבר 
ה' במקום אשר  לעבוד את  צריך  כל אדם  לברוח! אלא 

הוא שם.

זריזות ואהבה במצוות ה'

שנצטווה  מה  כל  שעשה  רואים  אנו  אבינו  אברהם  אצל 
מיד, וכמו ענין ברית מילה של כל מקנת כספו ואנשי ביתו, 
ישמעאל עבדו והוא בעצמו, הכל עשה 'בעצם היום הזה' 
(פסוק כג כה), לא חש לליצים ולרשעים. וזהו אות שעושה 
את המצוה מתוך אהבה ולא מתוך 'הכרח' [-כפיה דתית]. 
ולכן בפר' וירא (יח יט) אמר הקב"ה לאברהם "כי ידעתיו 
למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" 
וגו', והלא היה זה עוד קודם לידת יצחק, ואיך נודע שיצוה 

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בעניני אמונה ועוד
ליל ה' פר' וירא תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

מתוך  המצוות  את  מקיים  שאברהם  שראה  משום  הוא  אלא  וגו',  בניו  את 
אהבה, וזה אות שיצוה את בניו אחריו לשמור דרך ה' וכו'. וכן אדם שמתפלל 
מי'  והוא  מאחר,  ואינו  (שטיבלאך)  הכנסת  שבבית  המוקדמים  במנינים 
הראשונים, ונשאר עד סוף התפילה [ואינו עושה את 'עלינו לשבח' ל'תפילת 
הדרך'...], זה סימן שהוא אוהב את ה' ואינו עושה את המצוות כדי להפטר 

מהם ח"ו.

בערב סוכות בא אלי יהודי ומראה לי את האתרוג שלו, השבתי לו שזה כשר. 
והוא שוב שואל האם באמת זה כשר? אמרתי לך, דע, שאם האתרוג שלך 
דואג  וא"כ מדוע אתה  עליו!  לברך  יכול  היית  לא  דומה לתפילה שלך,  היה 
לאתרוג שלך יותר מהתפילות שלך שבכל יום ויום, וכמה פעמים ביום?! וכי 
רק יום אחד בשנה אתה יהודי החרד על דבר ה'?! איפה אתה כל השנה?! 
[וכמובן שאין בדברים אלו לזלזל ח"ו בדאגה למציאת אתרוג כשר ומהודר, 

אלא לאידך גיסא, להתחזק גם במצוות היום כמו תפילה וכיו"ב].

כבר אמרתי כמה פעמים, את מה שאומרים עה"פ ויאמר ה' סלחתי כדבריך, 
שמרומז בזה, שהסליחה שהקב"ה סולח לעם ישראל הוא 'כדבריך', כלומר 
באותו אופן שאתה מתפלל אל הקב"ה, שאם אתה מתפלל רק כדי לצאת ידי 
חובה, גם סליחת הקב"ה אליך היא בדרגה זו. אבל אם אתה מתפלל מתוך 

הכרה על הזכות הגדולה שיש לך בזה, אז גם הקב"ה סולח לך בבחינה זו.

בשו"ע כתוב שאדם צריך לרוץ כדי לשמוע קדיש, והיום יש שעושים להיפך, 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... אם היה בידי הייתי 

סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות מהקב"ה, זה חילול ה' רח"ל.
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הדף היומי   
  " במקדש הין מדת בענין"

 מה וכי הין שם היה לא אומר ש"ר' וכו בהין היו שנתות אומר צדוק ר"ב א"ר' וכו הין וחצי הין במקדש היו לח של מדות שבע' מתני' ב ז"פ מנחות
 כיון סבר מר הין זית ושמן דכתיב המשחה לשמן משה דעבד הין הוה ורבנן לרבנן ש"ר להו קאמר שפיר' א ח"פ' בגמ' ולק' וכו אלא משמש הין היה

 שלא שני בית דאפילו לי ויראה) ח"סי ח"סי( השולחן בערוך' וכ. כרבנן ל"וקי הוה דהוה כיון ואידך ואיגנז דעבדיה הוא שעה לפי צריך הוה לא דלדורות
 ידענא ולא), ז"הי המקדש כלי' מהל א"פ ז"רדב' ועי(' כו מדות' דז גמירי) שם(' בגמ ש"למ וכונתו ההלכה לקיים כדי הין עשו מ"מ משה מכלי אצלם היה
 דנפגמו היינו' כו נשתיירו כלים שתי אלו שם ש"ומ משה מימות שנשארו כלים כמה' ב' י בערכין מצינו והרי משה של הין היה לא שני דבבית ל"מנ
  .ש"ע מרבותינו קבלה אלא מ"הל ממש שאינה ד"קצ' בסי י"החו' ד מ"הל שהיא' לי דפשיטא ומה, נפגמו שלא ממשה כלים הרבה נשארו אבל

)הואיל ה"ד ל"ביה ח"הי המקדש מכלי א"פ חכמה דרך(

בעניני בר מצוה -ויגדלו הנערים""

 -  רבתי פלפול מוסר היה חתן, עברו בימים
 את אין היום, נישואיו שמחת של בעיצומה

 לא אפילו המצוה בר חתן ובשמחת. זה
מדברי  בודד משפט לסיים לנער נותנים

  תורה. לכבודה של-התורה על כך כואב לרבנו
החזון איש אמר לי רבנו  תשנ"וי"ד תמוז  ב' פנחס

 את מלומר מצוה בר לנער יפריעו לאהקפיד ש
 להכין טרח כך כל הנער הרי: והוסיף .הדרשה
 כשהשתתף ואכן .לומר לו נותנים לא ובסוף
 כבודו מפני, להפריע שלא ואמר מצוה בבר
  . מפריעים היו לא
 נ"אה? נישואין בשמחת חתן דרשת לגבי ומה

 כך אך .מצוה בבר רק א"מהחזו כך שמעתי
 שיתנו מקפיד היה אבא גם. בחתן גם הוא
  .תורה דברי לומר
 מי לבייש שלא מקור לזה שיש אומרים יש

, לבייש רוצים שלא כך אם גם אבל. לו שאין
 - , מקצת שיאמר אלא מיד להפסיקו לא אבל
 ונאמר התורה דברי את מבזה זה כן לא שאם

  '".וגו תורה משמוע אזנו מסיר"
 אמר ברמן שלמה רבי: רבנו את שאלו שוב
 אחת שפעם, ל"זצ קרליץ מ"ר דודו בשם

 זה -  מאיר רבי ואמר, לדרשה לחתן הפריעו
 הרי" כלה להכנסת ת"ת מבטלין"ב הפשט
 עדיף ולה שלו ת"החדו מבינה לא הכלה

 מה, כלה להכנסת ת"ת מבטלין ולכן, שישירו
 סבר איש החזון? בזה איש החזון דעת היתה
! לדבר כלל לו נותנים שלא התורה בזיון שזה

  .שטיקל איזה שיגיד לפחות
 תולדות, נכנסתי עם נכד של נגיד יום ו' עש"ק
 למחרת , שיהיה בר מצוהלוניפ תומך תורה

 בר לילד אומרים מה ושאלתי, קודש בשבת
 מירושלמי הציטוט עם רבנו השיב. מצוה
 אחת מצוה העושה כל" דקידושין ק"ספ

 צריך אחד כל" הבא לעולם וזוכה לו מטיבין
 ממנה יזוז ולא מסוימת אחת במצוה שיחזיק

 צריך מצוה בר ילד .ואם אב כבוד כגון כלל
 כבוד דווקא ולא, מסוימת מצוה עליו שיקבל

 ולא תמידית מצוה הכוונה אלא, ואם אב
  .הקן כשילוח מקרית מצוה

 מצוה בר לילד רבנו אמר אחרות בהזדמנויות
  .תפילין הלכות שילמד -

  רשמים ולקחים
  משמחת בר המצוה של רבנו.

כאשר וה של נכד מהמשפחה בשמחת בר מצ
 על ונערמו כמתנה רבים ספרים הביאו

 ספרים כמה לשאול העזתי. בכמויות השולחן
, מעט ספרים? שלו מצוה לבר רבנו קיבל

 לי שהביאו ממה ]ארגז[ קעסטל לי ועשיתי
 ל"זצ' הרב מפונביז אחת ופעם, מצוה לבר
 לבר שקיבלתי ך"תנ לי והיה בבית אצלנו היה
, ך"תנ לו אין כי ללוות ממני וביקש מצוה

, ימים לחודש בכך שמעונין שאמר וכמדומה
 והזדמנתי, החזיר ולא כמה חודשים וחלפו
 עדיין האם שאלתיו, ך"התנ את וראיתי לביתו

 חודשים כמה כבר אני: לי אמר הוא, צריך לו
 הזה ולא ך"התנ את לוויתי ממי להיזכר מנסה
 לי והשיבו לי ואמרת שראית ה"ב והנה, נזכר

  .בשמחה
 בעת, טבת חודש מימי באחד בהזדמנות
 היום יום: רבנו לי אמר לפתע שחרית טעימת

, ההולדת יום מזכיר שלא ומה שלי המצוה בר
 חיים כיון שרבי: ל"זצ ל"הגראי מרן לי ביאר

 יום והרי, מצוה של בדבר רק שח קנייבסקי
 בר יום אלא ,למצוות שייך אינו הולדת
  .המצוה
 הבר. מצוה בבר סעודה כלל היתה לא פעם
 עם ",יוסף בית" בישיבת הייתה שלי מצוה
, סעודה הייתה ולא ושתיה מזונות קצת

 השכן כתב, יחידים לכמה רק נשלחו הזמנות
 כמה רק קיבלתי. כתיבה במכונת ההזמנה את

 על איש ספר חזון לי נתן איש החזון, ספרים
 מאירי נתן' מפונוביז הרב, אצלי והוא יבמות

 חובת -  מתתיהו שטיגל ר"הג, חולין על
. משניות -  הלפרין יעקב רבי. קטן הלבבות

 במשפחה חתן היה אז גריינמן שמערל רבי
. משניות כ"ג נתן שקול הרב המוהל וחמיו
 חייט שהיה אברהם פרבשטיין ר"הג של אביו
 ראש היה ובשעתו הבגדים את לי ותפר

 עם קמא פרק ברכות לי גמרא נתן הקהילה
 נתנו גריינמן שמואל ר"הג של הבנים. ניקוד

. ספר נתן קרליץ יהושע ר"הג. בשותפות ספר
כמדומה . רב בינקע'הז גם השתתף מצוה בבר

 והוא קצרים דברים אמר' מפונוביז שהרב
 מ"של הגרי מהלוויה שב כי מצוה לבר איחר
 האבל לבית ללכת טוב אמר ובכניסתו, פ"חרל
  .משתה בית אל מלכת
 וזה' בתפילין הדעת היסח' על דרשה אמרתי
 יומא' דחויה [עי או הותרה לטומאה הסתעף

 לא, יעקב בקהילות הודפס ומסתמא. ]'ב' ז
 אמר' הרב מפונוביז. בדרשה שיפריע מי היה

 והכיתה הקרובים הידידים רק היו. דרשה
 ואז 14 בגיל החידר גמרתי את. מהחדר
 היתה לא בברית גם. קטנה לישיבה נכנסתי
 מזונות רק למשפחה כלל ואף סעודה פעם
  .ועוד
 רוב כי רבנו אמר מצוה בר של הדרשה לגבי

 אריה אודות משאגת אומרים היו הנערים
 מליצה לי אמר אבא', וכדו תפילין זמן לילה
 הנביא אליהו ברית בא שבכל אחד מגיד בשם
 אמרתי אני, אריה השאגת בא מצוה בר ובכל

 לשאגת שייכות עם של אבא תורה שטיקל
 לא אבל לחתן מפריעים היו בחתונה. אריה
  .מצוה בבר
 ישיבת של המדרש בבית היה שלי המצוה בר

 ויכלו לערוך תנאי על עשוהו כי' יוסף בית'
  .סעודות

' מלמד' אודות לפלוני השיב רבנו. ד"ע טבת ו"ט
 בפינסק לא, אמר כ"ואח. בחידר מסוים
, בחידר שאלמד רצה לא אבא, בחידר למדתי
. איתי אבא למד. שם המלמדים בגלל אולי

 סוף עד רק איתי למד לארץ שבאנו ועד
  .משניות ולא חומש, שמות

 לפני משניות עמי למד אבא: אמר אחרת בהזדמנות[
  .]גמרא
 יודע שש בן ילד היום, שש בן אז היה רבנו: ש

 וגם ,לאט הלימוד הלך אז: ת. יותר הרבה
  .לחדר הלכתי ולא איתי למד הוא י"בא

 המוהל[ .לא? פ"בע משניות אז שינן רבנו האם
 וראה בא ואחר זמן מצוה לבר משניות לי נתן שקול הרב
 ומשומש בלוי כבר יהיה שזה חשבתי: אמר המשניות את

  .]לגניזה שראוי להעבירו עד לחלוטין
 18 למד בילדותו שרבנו בטוח העולם: ש

רבי , כולם כמו שיחקתי מסתמא: ת. שעות
 שיחקנו וביחד חברי היה ל"זצ וינטרויב בערל
  .בחול
 כמה קיבלתי מאבא? מאבא עונש קיבל האם

 מקום לשבת היה לא אחת פעם. פעמים
 אפיים לנפילת הארץ על והתיישבתי לתחנון
 עושים לא -  לי באומרו, סטירה וקבלתי

 יותר השתובבתי באם הכה וגם. ֶמשּוַגאֶסען
 שאלה, שנכנסה רבנו של בתו .ועוד מידי
? לילדים נשיקות נתנו והסבתא הסבא האם
 סיפרתי כאשר( .כן מאמא, זוכר אני לא מאבא
 קבל כי אמר שרבנו ל"הנ את ל"הגראי למרן
קבלתי  גם אני: ל"ראי הפטיר, מאביו סטירה
 היה אלימלך' ר לו קראו, שלי מהמלמד סטירות
 פרק אצלו למדתי, עשר בן הייתי. קוצק חסיד
 12 בני כבר מסתמא היו הכתה חברי ,נשך איזהו

' התוס ידעתי ולא, צעיר זה 12 גיל גם נשך ולאיזהו
 ושאלתי, סטירה לי ונתן. א"נשך ע איזהו בפרק
 לחוצפה בעיניו נחשב והיה, סטירה לי מגיע למה
  .)השאלה עצם
 אמר שבת סעודת בעת .ד"ע בטבת ח"י שמות ק"ש
 לאבא מפטיר נתן שהגבאי מה כי, רבנו בן

 בר של המפטיר זה כי )שלישי מקבל שבת ובכל(
 שזה אני יודע: רבנו חייך, אבא של המצוה
 את לכתחילה שאקרא רצה גם והוא, טעמו

 להיכנס ענין כי אין מיאנתי אבל, ההפטרה
: בקול אמרתי( .אנשים בפי שיחה להיות
 הרבה עוד שיזכה -  רבנו את נברך י"בעזה
: תגובה, שמות בפרשת מפטיר לקבל שנים
 בשעתו. )לתת למי ואז יהיה משיח יבוא כבר
 אך, והקריאה הטעמים את לימדני אבא אכן
 כי, בחומש אלא בקלף קראתי בציבור לא

 הרבה רק היה איש החזון בבית בקלף מגילה
 את תרם אוקון חיים משה' ר, יותר מאוחר

   .הנביא
. כן? שלו פרטי איש לחזון היה תורה וספר    

, שנתן לו הוא הלפרין יעקב' שר כמדומה
 לאחיו כ"אח ועבר. תורה ספר הכנסת ועשו
  .ל"זצ קרליץ מאיר רבי

  
  , קיבלנו כאן עד

 בעצמו הדור גדול של לאחור קל מבט
  וחצי. יובל לפני ההם לימים -

  )(כל משאלותיך
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  פרשת תולדות 306' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''לברכה ומטר טל ותן''

 .ברכה גשמי לרדת ישראל בארץ החל' ה בחסדי
  עכשיו כי ואמר ביתו לבני פנה הוא, גשם תפילת את שבקשו א"שליט רבינו של במעונו מוסף תפילת אחרי, תורה שמחת בחג וכבר
 ...הגשם מוריד לבקש שכח ממכם שאחד כנראה ירד לא עוד ואם, גשם לרדת צריך כבר

  הוא טבעי ואך, הגשם ומוריד הרוח משיב כבר מזכירים הלא, סוודר ללבוש להתחיל צריך כבר כי רבינו אמר, זה שלאחרי בתקופה גם
 .  גשמים ויירדו קר יהיה שכבר

 מדרש יש כי והראה'). א ו"ט ב"ב ירושלמי( בשפע גשם מוריד ה"הקב. נותן יפה בעין, הנותן, ואמר רבינו התבטא גשם לרדת וכשהחל
 .)תודה מנחת( והמלכות והים הארץ בשופע ונותנין בשופע נוטלין שלשה') ב' ד ר"ויק(

*** 
  גמרא בתחילת שאמרו כמו, בגבורה שיורד הוא מוריד לשון כי רבינו בשם מובא, הגשם ומוריד הרוח משיב התפילה בנוסח והנה

  טיפה שאף ה"הקב של מאוד גדולה גבורה וזוהי, בחברתה נוגעת טיפה שאין כתוב') א ז"ט ב"ב(' בגמ: והוסיף, בגבורה שיורדים, תענית
 .בחברתה נוגעת אינה

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוףיצחק

 

 נשמת לעילוי
 ל"ז חיים ר"ב שמריהו' ר

 ו"תשע כסלו' ח ע"נלב
 ה"תנצב

 ו"הי מץ משה דוד הרב ידידנו בנו י"ע נודב
 יורק-ניו מלארענס

 פשט על הפרשה
 )לג ,(כה "ליעקב בכורתו את וימכור"

 ליעקב שהבכורה כתבו' כו השלחן ערוך אומרת ק"ורוה עליו וניחוך' דידי ניכול אמרין פריצים של כת עמו הכניס ג"פס ר"בב
  אין השטר את שכותבין דבמקום מבואר' א ו"כ בקדושין'. כו הבכורה וקיים' כו ה"הקב הסכים כמשחקים שהיו ולפי' וכו

'  מ ב"ב' כדא כותבין וממילא כסף קונה רעתה מפני שדהו במוכר אבל שיצוה עד השטר את לכתוב א"א וממילא קונות מעות
 שהבכורה כתבו וממילא רעתה מפני שדהו כמוכר ל"הו כ"א כמשחקים שהיו ולפי קאמר ולזה, כתובו לומר צ"א קנין' א

  והעבירני דינר דטול כההיא דינא הוי הבכורה שיתן עד לו ליתן רצה לא ויעקב בולמוס אחזו שעשו דאחר פ"יל עוד. ליעקב
 לא אם עיפות מרוב למות הולך אנכי הנה' שפי בספורנו' ועי( ז"קט ק"ב ש"כמ שכרו אלא לו ואין בך אני משטה לומר דיכול

 .לחתום מצי ושפיר כשכרו והוי לך שוה הבכורה אין כן אם מלעיגים שאתם כיון אבל )תאכילני
 )(טעמא דקרא

 
בפרשת השבוע כתוב את ברכות יצחק ליעקב, ברכות שמהם אנו מושפעים עד עצם היום הזה וידועים הדברים שאמר מרן  

זה ניתן לרבינו, ויעידו רבבות עמך בית   ,הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שבכל דור יש מדור של ברכות שיורד לעולם ובדורינו
 במשך עשרות השנים האחרונות אל ביתו של רבינו לזכות ולקבל את ברכתו.ישראל הפונים 

ברכותיו של רבינו כפי ששמע ורשם.קיבלנו מאחד הנכדים רשימה בענין 

.באחד הפעמים אמר רבינו, ב"ה ה' זיכה אותי במצוה שאני מברך וזה מרגיע את האנשים

.'פעם התבטא רבינו על כך שיהודים רבים באים לבקש ברכה הא כתוב בתורה 'מברכיך ברוך

 ,בשבת אמרתי לרבינו שכבר הגיע זמן לרדת למנחה, וכשירד ראיתי שטעיתי בכמה דקות ומדי מוקדם, התנצלתי בפני רבינו
אמר רבינו לא נורא, עוד כמה יהודים יקחו ברכה.

.נכנס אחד וביקש ברכה ליראת שמים, אמר רבינו זה לא בברכה, בשביל זה צריך ללמוד מוסר

.לכמה שביקשו ברכה עבור בנם שיגדל בתורה השיב: תלמד עם הבן שלך אז הוא יגדל תלמיד חכם

 ברך אחד על בתו שתהיה בת תלמיד חכם, ושאלו מאן דהוא, הרי הלה כבר תלמיד חכם איך שייך שיחול הברכה. ענה רבינו
לתלמיד חכם אין שיעור.

.רבינו ברך רופאים, שיהיה להם עבודה רק ליולדות ולגויים

על עושר, ענה לו "אני נותן לך ברכה   אחד ביקש מרבינו ברכה שיהיה עשיר כי יש לו הרבה חובות, רבינו לא רצה לברכו
שלא תצטרך לעשירות".

"הנזהר מלשקר יתקיימו כל ברכותיו, דכמו שהוא נזהר שלא ישקר גם מן  וכתב רבינו שליט"א בספרו 'אורחות יושר', 
השמים שומרים שכל מה שיאמר יהיה אמת, ויתקיים".

גדולה לשמים'. והוסיף ואמר שאף שאנו נמצאים בדור עני,   , שלרבינו יש 'גישהעתי מרבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"לושמ
דוסא, אבל בכל זאת הקב"ה  נותנים לנו משהוא, יש את הצדיקים שהקב"ה שתלן בכל דור ודור, אין לנו את ר' חנינא בן

 נותן גם לדור כמו שלנו.
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ע"ה מברך ליעקב בבחינת יעקב, אז לא היו ראויים 

ולזה  יעקב,  בבחינת  כשהיינו  רק  אלינו  הברכות 

ורב חסד  בניו  היתה סיבה מהקב"ה החפץ בטובת 

לברך את יעקב בבחינת עשו, ואין לך אדם מישראל 

הגרוע מעשו".

והנה ידוע כי אברהם אבינו עבד את ה' במדת 

הדין  במדת  ה'  את  עבד  אבינו  ויצחק  החסד, 

כשגילה  כי  זה  לפי  נמצא  יצחק,  פחד  בבחינת 

בהיותו  הברכות  את  ממנו  לקח  שיעקב  יצחק 

לבוש בבגדי עשו, כדי להמשיך בכך הברכות לכל 

בבחינת  בהיותו  הרי  עשו,  בבחינת  כשהם  זרעו 

פחד יצחק היה עלול לעורר עליהם דינים שאינם 

ראויים לברכות הללו.

אבינו  שיעקב  נראה  נתבונן  כאשר  ובאמת 

כז-יב(:  )בראשית  אמו  לרבקה  באומרו  מזה  חשש 

"אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי 

אבי  ימושני  אולי  פירוש,  ברכה".  ולא  קללה  עלי 

גם  ברכה  להמשיך  כדי  עשו,  בבגדי  לבוש  שאני 

אותי  יקלל  זה  ידי  ועל  עשו,  בבחינת  שהם  לאלו 

במדת הדין הקשה שלו.

לכן סיבב הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, שיאהב 

בפיו",  ציד  "כי  רשע:  שהיה  אף  עשו  את  יצחק 

בוקע  עקיבא  רבי  של  קולו  את  ששמע  משום 

מגרונו, שפסק כרבי מאיר שאפילו כשאין עושים 

רצה  זה  ידי  ועל  בנים,  נקראים  מקום  של  רצונו 

כשראה  זה  בזכות  והנה  הברכות.  את  לו  למסור 

יצחק שסיבב הקב"ה שעשו לא יקבל את הברכות, 

השכיל  עשו,  בבגדי  לבוש  כשהוא  יעקב  אם  כי 

להבין מזה כי רק אצל זרעו של יעקב ההלכה היא 

קרויים  כך  ובין  כך  שבין  עקיבא,  רבי  שפסק  כמו 

ח"ו  כשהם  אפילו  לברכה  ראויים  הם  לכן  בנים, 

הם  לבם  בפנימיות  כי  עשו,  בבחינת  בחיצוניות 

באמת בבחינת יעקב.

בעלי  היהודים  את  לה'  מקרבים  איך  פירוש, 

שהם  ותבן,  מלח  בבחינת  שהן  הנמוכות  הנשמות 

רחוקים כל כך מהקדושה עד שאין צריך לעשרם מן 

הדין, המלח משום שהוא דומם והתבן משום שהוא 

צריך  למקום  בנים  בהיותם  כי  אוכל,  ולא  פסולת 

לקרבם להקב"ה, ולכן אהב יצחק את עשו כדי לקרבו 

להקב"ה ומטעם זה רצה למסור לו את הברכות. 

כמו  בנים,  בכלל  עשו  היה  לא  למעשה  אולם 

שאמר הקב"ה לאברהם אבינו )בראשית כא-יב(: "כי 

ביצחק יקרא לך זרע", ודרשו בגמרא )סנהדרין נט:(: 

"כי ביצחק, ולא כל יצחק", לאפוקי ישמעאל ועשו 

שאינם נחשבים לזרעו של אברהם.

 יצחק מס" הב"כל  וישקב
בבגדי שתל בזכל  "בי שקיבא

דרכי  נפלאות  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

ה', שסיבב שישמע יצחק את קולו של רבי עקיבא 

מאיר  כרבי  שפסק  עשו,  של  גרונו  מתוך  בוקע 

שבין כך ובין כך קרויים בנים, גם לפי מה שנתבאר 

שהביא  מה  פי  על  זה,  בכלל  אינו  הרשע  עשו  כי 

נפלא בשם  יב( דבר  )פרשתנו אות  ב"ישמח ישראל" 

הטעם  לבאר  זי"ע,  מווארקא  יצחק  רבי  הרה"ק 

הברכות  את  יקבל  אבינו  שיעקב  הקב"ה  שסיבב 

מיצחק כשהוא לבוש בבגדי עשו, כדי שיזכו זרעו 

ישראל לברכות אלו אפילו אם הם ח"ו בחיצוניות 

בבחינת עשו, הנה לשון קדשו:

]הריני  הכ"מ  זי"ע  זצללה"ה  אאמו"ר  "כ"ק 

]איש  א"א  אדמו"ר  כ"ק  בשם  משכבו[  כפרת 

זי"ע,  זצללה"ה  מווארקא  מוהר"י  הרה"ק  אלקי[ 

בדרך  הברכות  היו  למה  המפורסמת  הקושיא  על 

ולא  עשו  בבחינת  ע"ה  אבינו  ליעקב  שבירך  זה, 

הנ"ל,  אדמו"ר  כ"ק  בקדשו  דיבר  יעקב,  בבחינת 

שכל הברכות ומעשה אבות סימן לבנים, והברכות 

היו עד סוף כל הדורות, ממילא אם היה יצחק אבינו 

שנקראו  להם  נודעת  יתרה  חיבה  למקום,  בנים 

לה'  אתם  בנים  יד-א(  )דברים  שנאמר  למקום,  בנים 

את  שכפל  מה  על  המפרשים  ודקדקו  אלקיכם". 

נודעת  יתרה  "חיבה  ישראל",  "חביבין  הדברים: 

להם". לפי האמור יש לומר כי רבי עקיבא לשיטתו 

את  כפל  לכן  בנים,  נקראים  בגלות  שאפילו 

למקום",  בנים  שנקראו  ישראל  "חביבין  הדברים: 

נודעת  יתרה  "חיבה  מקום,  של  רצונו  כשעושים 

להם שנקראו בנים למקום", אפילו כשאין עושים 

רצונו של מקום.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שפירש האריז"ל: 

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו", מצד הנשמות 

כלולות בראשו,  ורבי מאיר שהיו  רבי עקיבא  של 

עשו  את  שאהב  כך  על  מוסיף  עינים"  וה"מאור 

ובמיוחד  התנאים,  של  קולם  את  ששמע  משום 

קולו של רבי עקיבא שבקע מגרונו של עשו.

ששמע  ידי  על  כי  בזה,  הכוונה  המבואר  ולפי 

את  להשיג  זכה  עקיבא,  רבי  של  קולו  את  יצחק 

פסק ההלכה שלו כרבי מאיר ]שגם הוא היה כלול 

מקום  של  רצונו  עושים  כשאין  שאפילו  בראשו[, 

עושה  שאינו  אף  עשו  שגם  נמצא  בנים,  קרויים 

שכתוב:  וזהו  בן,  בבחינת  הוא  מקום  של  רצונו 

"ויאהב יצחק את עשו", אף שלא עשה רצונו של 

רבי  של  קולו  את  ששמע  בפיו",  ציד  "כי  מקום, 

עקיבא שפסק בין כך ובין כך קרויים בנים.

ויש לומר כי זהו שפירש רש"י: "יודע ציד, לצוד 

ולרמות את אביו בפיו, ושואלו אבא היאך מעשרין 

אמנם  התכוון  עשו  כי  התבן".  ואת  המלח  את 

לרמות את אביו, אבל יצחק שמע את קולו של רבי 

עקיבא שפסק כרבי מאיר שבין כך ובין כך קרויים 

בנים, ועל זה שאל מהקב"ה אבינו שבשמים: "אבא 

היאך מעשרין את המלח ואת התבן".

 ט"ת   לודל   תשרפ | ד

 משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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את  סורקים  והיו  היה,  שמע  קריאת  זמן  להריגה 

עול  עליו  מקבל  והיה  ברזל  של  במסרקות  בשרו 

מלכות שמים.

להם  אמר  כאן,  עד  רבינו  תלמידיו  לו  אמרו 

כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה )דברים ו-ה( בכל 

נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא 

אקיימנו,  לא  לידי  שבא  ועכשיו  ואקיימנו,  לידי 

באחד,  נשמתו  שיצתה  עד  באחד  מאריך  היה 

יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה 

נשמתך באחד".

ונראה לבאר מה שדקדק רבי עקיבא לומר: "כל 

ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל 

את נשמתך", על פי מה שהביא רבינו בחיי בפרשת 

רבי  בשם  ז(  אות  )שם  בספרי  הדבר  ]ומקור  ואתחנן 

מאיר בשינוי לשון[ פירוש הפסוק )שם(:

נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת 

ובכל מאדך, כנגד אברהם יצחק ויעקב, בכל לבבך, 

והמשיך  לבבו  בכל  הקב"ה  שאהב  אברהם  כנגד 

ובכל נפשך, כנגד יצחק שמסר  הלבבות לאמונתו, 

יעקב  כנגד  מאדך,  ובכל  המזבח,  גבי  על  נפשו 

שהפריש מעשר מכל ממונו ואפילו מבניו".

ה'  את  לאהוב  הציווי  כי  מזה  למדים  נמצינו 

הוא כנגד יצחק אבינו שמסר נפשו  "ובכל נפשך" 

וסלל בכך את הדרך  על המזבח בשעת העקידה, 

לכל ישראל עד סוף כל הדורות שיהיה להם הכח 

למסור נפשם, הנה כי כן מטעם זה אמר רבי עקיבא 

שהיה מצטער כל ימיו על פסוק זה "ובכל נפשך", 

שיזכה ללכת בדרכו של יצחק אבינו למסור נפשו 

על קדושת השם.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הטעם 

שיצחק אהב כל כך את קולו של רבי עקיבא בוקע 

מגרונו של עשו, יותר משאר נשמות התנאים שהיו 

על  נפשו  שמסר  עקיבא  רבי  כי  בראשו,  גנוזות 

קדושת השם במדרגה כל כך גדולה, היה המבחן 

העקידה  בשעת  נפשו  שמסר  ליצחק  האמיתי 

רבי  מסר  זה  בכח  שהרי  פניות,  שום  בלי  לשמה 

עקיבא את נפשו על קדושת השם.

 "בי שקיבא הכ"יש כ"בי מאי":
רבין כך לבין כך ק"ליים בניםר

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

נראה לבאר מה שכתוב: "ויאהב יצחק את עשו כי 

ציד בפיו", בדרכו של ה"מאור עינים" שיצחק שמע 

את קולו של רבי עקיבא בוקע מגרונו של עשו, על 

פי מה שמצינו בגמרא )קידושין לו.( מחלוקת בין רבי 

יהודה לרבי מאיר בפירוש הכתוב )דברים יד-א(:

"בנים אתם לה' אלקיכם. בזמן שאתם נוהגים 

נוהגים  אתם  אין  בנים,  קרויים  אתם  בנים  מנהג 

מנהג בנים אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה, 

רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים, 

ואומר  המה,  סכלים  בנים  ד-כב(  )ירמיה  שנאמר 

א-ד(  )ישעיה  ואומר  בם,  אמון  לא  בנים  לב-כ(  )דברים 

זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר )הושע ב-א( והיה 

במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם 

בני אל חי".

והנה כלל גדול שנינו בגמרא )עירובין מו:(: "רבי 

מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה", אולם מבואר 

שבכל  פי  על  אף  כי  שם(,  )קידושין  הרשב"א  בדברי 

אבל  מאיר,  רבי  לגבי  יהודה  כרבי  הלכה  מקום 

כך  ובין  כך  שבין  מאיר  כרבי  הלכה  זו  במחלוקת 

שהזכיר  הפסוקים  מכל  מוכח  כן  כי  בנים,  קרויים 

רבי מאיר.

ויש לומר טעם נוסף שבמחלוקת זו הלכה כרבי 

מאיר, על פי מה שמבואר בגמרא )יבמות סב:( כי רבי 

מאיר ורבי יהודה היו מחמשת תלמידי רבי עקיבא, 

שלימד אותם תורה אחרי שמתו כ"ד אלף תלמידיו 

במגפה, כמו ששנינו בגמרא )יבמות סב:(:

"אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו 

לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק 

העולם  והיה  לזה,  זה  כבוד  נהגו  שלא  מפני  אחד 

שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום 

ורבי  יוסי  ורבי  יהודה  ורבי  מאיר  רבי  להם,  ושנאה 

העמידו  הם  והם  שמוע,  בן  אלעזר  ורבי  שמעון 

תורה אותה שעה".

והנה מצינו הוכחה ברורה כי רבי עקיבא סובר 

ממה  בנים  קרויים  כך  ובין  כך  שבין  מאיר  כרבי 

ששנינו בגמרא )ב"ב י.(:

"שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם 

אלקיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם. 

גיהנם.  של  מדינה  בהן  אנו  שניצול  כדי  לו  אמר 

שמחייבתן  זו  אדרבה  ]טורנוסרופוס[,  לו  אמר 

לגיהנם. אמשול לך משל למה הדבר דומה, למלך 

בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין, 

והלך  להשקותו,  ושלא  להאכילו  שלא  עליו  וצוה 

לא  המלך  כששמע  והשקהו,  והאכילו  אחד  אדם 

בני  לי  שנאמר  עבדים  קרוין  ואתם  עליו.  כועס 

ישראל עבדים.

למה  משל  לך  אמשול  עקיבא,  רבי  לו  אמר 

הדבר דומה, למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו 

ושלא  להאכילו  שלא  עליו  וצוה  האסורין,  בבית 

והשקהו,  והאכילו  אחד  אדם  והלך  להשקותו, 

כששמע המלך לא דורון משגר לו. ואנן קרוין בנים 

דכתיב בנים אתם לה' אלקיכם.

בנים  קרויים  אתם  ]טורנוסרופוס[,  לו  אמר 

של  רצונו  עושין  שאתם  בזמן  עבדים,  וקרויין 

עושין  אתם  שאין  ובזמן  בנים,  קרויין  אתם  מקום 

רצונו של מקום קרויין עבדים, ועכשיו ]בגלות[ אין 

אתם עושין רצונו של מקום ]ואיך מותר לכם לתת 

צדקה[. אמר לו ]רבי עקיבא[, הרי הוא אומר )ישעיה 

הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא  נח-ז( 

האידנא  בית,  תביא  מרודים  עניים  אימתי  בית, 

וקאמר  מקום[,  של  רצונו  עושין  כשאין  ]בגלות 

הלא פרוס לרעב לחמך". ומוכח מזה שגם בגלות 

אנו נקראים בנים למקום.

כרבי  עקיבא  רבי  של  ברורה  הכרעה  לנו  הרי 

רצונו  עושים  ישראל  שאין  בזמן  שאפילו  מאיר, 

שלא  הטעם  לבאר  ויש  בנים.  קרויים  מקום  של 

רבי  אצל  לברר  יהודה  ורבי  מאיר  רבי  הקדימו 

בכך  נחלקו  כי  זה,  בענין  דעתו  מה  רבם  עקיבא 

לפני שנעשו תלמידיו, וכשנעשו תלמידיו ושמע 

כרבי  להלכה  הכריע  מחלוקתם,  על  עקיבא  רבי 

מקום  של  רצונו  עושים  כשאין  שאפילו  מאיר 

צדקה  לתת  הקב"ה  שצוה  ממה  בנים,  קרויים 

לעניים אפילו בזמן הגלות.

רחביבין ית"או תנק"אל בנים ומקלםר

עקיבא  רבי  של  מאמרו  בזה  ליישב  יומתק 

שנקראו  ישראל  "חביבין  מי"ב(:  פ"ג  )אבות  במשנה 

 יצחק אבינל אהב א  שתל מתלם תתמש א  קלול תו "בי שקיבא
תטסק כ"בי מאי" תבין כך לבין כך ק"ליים בנים

 בסלטל תו דב" נ ב"" תטסק דין תו "בי שקיבא
אינל נלגש ושתל: רכי ביצחק יק"א וך ז"שר, לוא כו יצחק

 ה"הרק מללא"קא: מן התמים נס בב תישקב יקבו הב"כל 
בבגדי שתל אטיול אם בניל בחיצלניל  הם בבחינ  שתל

 כתתמש יצחק תישקב קיבו הב"כל  בבגדי שתל
אמ" רגם ב"לך יהיהר, בגוו טסק הדין תו "בי שקיבא
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"וזה שאמרו רז"ל על פסוק כי ציד בפיו, שהיה 

המלח...  ואת  התבן  את  מעשרין  איך  אבא  שואל 

כלבא  בת  את  בתחילה  נשא  עקיבא  רבי  כי  ונודע 

שבוע, והדירו ממנו הנאה, והיו שוכבין על תבן, ובא 

מהם  וביקש  עניא,  כגברא  ליה  ואדמי  ז"ל  אליהו 

וצריכה לשכב על תבן,  ילדה  תבן באמרו שאשתו 

ונתן לו רבי עקיבא תבן. וזהו מדה טובה מאוד, וכל 

זה צפה והשיג יצחק אבינו ע"ה, כי בשעת דיבורו 

עמו היה אומר לו, רצונו לומר היה מדבר עמו אותו 

ניצוץ הקדוש שעתיד ליתן צדקה מתבן, שהוא רמז 

על נשמת רבי עקיבא".

מה  שאת  ביתר  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

נתגלגל  עשו  של  ראשו  כי  האריז"ל,  שביאר 

למערת המכפלה מפאת הנשמות הקדושות שהיו 

עינים"  ה"מאור  מדברי  המבואר  ולפי  בו,  גנוזות 

שיצחק שמע מפיו של עשו את קולם של התנאים 

קצת  היה  לכן  עקיבא,  רבי  ובראשם  הקדושים 

קדושה בראש הזה, שהיה צריך להיקבר במערת 

המכפלה בנפרד מכל גופו שטימא בעוונותיו.

 הקת" בין "בי שקיבא ותאו :
רהאיך משת"ין א  המוחר

אמנם ראוי להעיר שהרי ברש"י מבואר שעשו 

המלח  את  מעשרין  היאך  "אבא  יצחק:  את  שאל 

ואת התבן", ולפי המבואר מדברי ה"מאור עינים" 

תבן  שנתן  עקיבא  רבי  לנשמת  קשור  זה  שדיבור 

לאליהו הנביא, אם כן יפלא איך יתפרש לפי זה מה 

ששאל: "היאך מעשרין את המלח" בקשר לנשמת 

רבי עקיבא.

מקחו  לברר  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא  לכן 

מה  פי  על  הקדושים,  דבריו  להשלים  צדיק  של 

ששנינו בגמרא )עירובין מא.( בענין תשעה באב שחל 

בערב שבת, אם משלימים את התענית כל היום, 

שלא  כדי  השבת  כניסת  לפני  לאכול  שצריך  או 

יכנס לשבת כשהוא מעונה:

"חל להיות תשעה באב בערב שבת, מביאין לו 

כביצה ואוכל, כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה. 

תניא אמר רבי יהודה, פעם אחת היינו יושבין לפני 

רבי עקיבא, ותשעה באב שחל להיות בערב שבת 

מלח,  בלא  וגמעה  מגולגלת  ביצה  לו  והביאו  היה, 

ולא שהיה תאב לה, אלא להראות לתלמידים הלכה 

ורבי  שבת[,  ערב  התענית  את  משלימים  ]שאין 

יוסי אומר מתענה ומשלים".

חננאל:  רבינו  בשם  התוספות  שם  וכתבו 

מסוכן  שעה  באותה  עקיבא  רבי  כי  בידינו  "קבלה 

היה, והביאו לפני רבי עקיבא הרופאים לגמוע ביצה 

מגולגלת בלא מלח באחרית היום, ורבי יהודה לא 

על  ומאודם  ורוחם  נפשם  ולמסור  הלב,  מעומק 

באלף  אבותינו  עשו  כאשר  יתברך,  שמו  קידוש 

אל  יוקשה  כעת  כי  עד  כידוע,  ובשישי  החמישי 

ניסיון להאשל הגדול צור  זה  נפש הישראלי, מה 

מחצבתנו אברהם ויצחק".

נקדים עוד מה ששנינו בגמרא )סוכה מט:(: "מאי 

דכתיב )משלי לא-כו( פיה פתחה בחכמה ותורת חסד 

על לשונה, וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה 

של חסד, אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד, 

זו היא תורה שאינה של חסד, איכא  שלא לשמה 

דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד, שלא 

ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד".

חיים,  אלקים  דברי  ואלו  אלו  כי  לומר  ויש 

לדעת  המבחן  כי  בזה,  זה  קשורים  הדברים  שני 

כשמלמדה  הוא  לשמה,  בתורה  עוסק  אדם  אם 

שאינו  מי  אבל  שמים,  כבוד  להרבות  לאחרים 

שמים,  כבוד  להרבות  לאחרים  תורתו  את  מלמד 

כדי  לשמה  שלא  בתורה  שעוסק  סימן  זה  הרי 

להרבות כבודו.

להיות  זכה  אבינו  יצחק  כי  להבין  נשכיל  מזה 

ראש לנעקדים בכל הדורות, בזכות מסירות נפשו 

על קדושת השם בשעת העקידה לשם שמים בלי 

לאחרים  ללמדה  זכה  זה  ידי  על  כי  פניות,  שום 

בבחינת: "ותורת חסד על לשונה", שנקבע דבר זה 

על  נפשם  למסור  הישראלית  באומה  קיים  לטבע 

קדושת השם.

 רכו ימי היי י מצפש"
שו טסלק זה בכו נטתךר

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה ששנינו 

רבי  של  נפשו  מסירות  בענין  סא:(  )ברכות  בגמרא 

עקיבא על קדושת השם:

הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  פעם  רבנן  "תנו 

ימים  היו  לא  אמרו  בתורה...  ישראל  יעסקו  שלא 

וחבשוהו  עקיבא  לרבי  שתפסוהו  עד  מועטים 

בבית האסורים... בשעה שהוציאו את רבי עקיבא 

 כ בי הא"יזרו: רליאהב יצחק א  שתל כי ציד בטילר
נתמל  תמשיה לאבפוילן "בי שקיבא ל"בי מאי" היל גנלזל  בטיל

 מאל" שינים: כתדיב" שתל תמש יצחק קלון תו הנתמל 
לבמילחד קלול תו "בי שקיבא תבקש מ לך ג"לנל

 יצחק הת לקק ותמלש א  קלול תו "בי שקיבא
תומד ממנל איך ומסל" נטתל בטלשו שו קדלת  התם

 "בי שקיבא הצפש" כו ימיל שו הטסלק רלבכו נטתךר
תהלא כנגד יצחק תמס" נטתל שו קדלת  התם

לפיכך  ]לברר שאכל משום שהיה בסכנה[,  דקדק 

סמך על מה שראה ]ללמוד מזה שאסור להשלים 

הצום[, ולא ידע העיקר מפני מה עשה כך".

נמצינו למדים מזה, כי על אף שרבי עקיבא היה 

בסכנה מפאת הצום, עם כל זאת הקפיד לאכול את 

הביצה בלא מלח כדי להצטער על החורבן. לפי זה 

"אבא היאך  יצחק:  יש לומר כי כששאל עשו את 

מעשרין את המלח ואת התבן", השיג יצחק ברוח 

הקודש את קולו של רבי עקיבא שנשמתו היתה 

גנוזה בראשו של עשו, שרצה ללמוד מיצחק איך 

לפני הקב"ה, את המלח  ]לשון הפרשה[  מעשרין 

לתתו  התבן  ואת  במלח,  הביצה  את  לאכול  שלא 

לעני שביקש ממנו בשביל אשתו שילדה.

 יצחק אבינל חיבב א  "בי שקיבא
תמס" נטתל שו קדלת  התם

רחש לבי דבר טוב לבאר הטעם שיצחק אהב 

קולו  את  ששמע  משום  בפיו",  ציד  "כי  עשו  את 

של רבי עקיבא יותר משאר התנאים שהיו גנוזים 

במדרש  שמבואר  מה  פי  על  עשו,  של  בראשו 

של  ברייתו  "מתחילת  י(:  אות  הקדמה  רבתי  )אסתר 

עולם התקין הקב"ה לכל אחד ואחד מה שראוי לו... 

אברהם ראש למולים, יצחק ראש לנעקדים, יעקב 

ראש לתמימים".

)בראשית  הרמב"ן  שכתב  כמו  בזה  הכוונה 

הפרשיות  בכל  אותו  תבין  כלל,  לך  "אומר  יב-ו(: 

ענין  והוא  ויעקב,  יצחק  אברהם  בענין  הבאות 

גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו כל מה 

שאירע לאבות סימן לבנים". הנה כי כן זהו ביאור 

ענין יצחק ראש לנעקדים, כי הוא סלל את הדרך 

לכל ישראל שימסרו נפשם על קדושת השם, כמו 

)בראשית כב-יד  וירא  שכתב ב"משך חכמה" פרשת 

ד"ה ויקרא אברהם(:

קידוש  על  נפשו  את  יצחק  בהימסרו  "כי 

קיים  לטבע  הוקבע  והלאה  ומאז  יתברך,  שמו 

באומה הישראלית, להימשך אחרי רצון ההשגחה 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תשע"ט

נשמת  וביחוד  זה,  משיג  שהיה  יצחק,  עם  מדבר 

רבי עקיבא שהיתה כלולה בו".

 תאו  שתל שו המוח לה בן
"מז שו נתמ  "בי שקיבא

ומה נפלאים הם דברי ה"מאור עינים" שמבאר 

ציד,  "יודע  רש"י:  שפירש  מה  חומר  כמין  זה  לפי 

היאך  אבא  ושואלו  בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד 

מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא 

מדקדק במצוות". וצריך ביאור מה שהתפעל יצחק 

זו. ומבאר  כל כך ממה ששאל עשו דוקא שאלה 

אחרי  כי  נ.(,  )נדרים  בגמרא  ששנינו  פי  על  הענין 

שנשא רבי עקיבא את רחל בת כלבא שבוע, הדירה 

אביה מכל נכסיו וגירשה מביתו, והיו ישנים בבית 

התבן בלי כר וכסת. מספרים לנו חכמינו ז"ל:

אליהו  ]בא  כאנשא  להון  אידמי  אליהו  "אתא 

]קרא  אבבא  קרי  וקא  אדם[  כבן  להם  נדמה 

אליהם מהפתח[, אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא, 

להם  ]אמר  לאגונה  מידעם  לי  ולית  אתתי  דילדת 

לי  ואין  ילדה  אשתי  כי  תבן,  קצת  לי  תנו  אליהו, 

מאומה להשכיב אותה עליו[, אמר לה רבי עקיבא 

לא  תיבנא  דאפילו  גברא  חזי  ]לאשתו[,  לאנתתיה 

אית ליה" - ראי אדם שאפילו תבן אין לו.

עניים  שיש  לנחמם  בא  שאליהו  הר"ן  ופירש 

יותר קשים מהם. והנה אף שאינו מפורש בגמרא, 

]אליהו  עני  לאותו  נתן  עקיבא  שרבי  ברור  אבל 

לפי  עליו.  לישון  ואשתו  הוא  שיוכלו  תבן  הנביא[ 

זה אומר ה"מאור עינים", כי כששאל עשו מיצחק 

עצמו  שעשו  אף  התבן,  את  מעשרים  איך  אביו 

במצוות.  מדקדק  שהוא  אביו  את  לרמות  התכוון 

רבי  של  קולו  את  קדשו  ברוח  שמע  יצחק  אולם 

התבן  על  לו  ורומז  עשו,  של  מפיו  בוקע  עקיבא 

לכן  הנביא,  לאליהו  בעניותו  לתת  עתיד  שהוא 

אהב את עשו בחשבו שגם הוא מדקדק במצוות. 

הנה הדברים בלשון קדשו: 

כשמנע עשו מהשבטים לקבור את יעקב במערת 

המכפלה, לקח חושים בן דן חרב וקטע את ראשו 

ונח  המכפלה  במערת  הראש  ונתגלגל  עשו,  של 

בניו  וגופו של עשו קברו  יצחק אביו,  בחיקו של 

בשדה המכפלה ולא במערה: "ונטל סייפא וקטע 

רישיה דעשו רשיעא, והוה רישיה דעשו מתגלגל 

דיצחק  בגו עיטפיה  ואתנח  לגו מערתא,  עד דעל 

כפילתא".  בחקל  דעשו  בנו  קברו  וגופיה  אבוי, 

יקבר  שראשו  זה  רשע  זכה  איך  להבין  וצריך 

במערת המכפלה.

היות  כי  האריז"ל,  מבאר  האמור  לפי  אך 

שבראשו של עשו היו גנוזות נשמות קדושות של 

ראשי ישראל גדולי התנאים שהיו מבני גרים, לכן 

נסתבב מן השמים לנתק את ראשו של עשו מגופו 

הקדושות  הנשמות  עם  ראשו  ונתגלגל  הטמא, 

במערת  הקדושה  מקור  אביו  יצחק  אצל  להיקבר 

המכפלה. אלו דבריו הקדושים.

ועתה בא וראה מה שמגלה לנו ה"מאור עינים" 

רבינו  דברי  את  קדשו  ברוח  שהביא  בפרשתנו, 

האר"י  בכתבי  "ואיתא  ביאור:  בתוספת  האריז"ל 

נשמת  כי  בפיו,  ציד  כי  עשו  את  אהב  שיצחק  ז"ל 

כלולה  היתה  כי  מפיו,  מדברת  היתה  עקיבא  רבי 

שכתוב  מה  כלומר  עשו".  של  ראש  בבחינת  בו 

שיצחק אהב את עשו: "כי ציד בפיו", הכוונה בזה 

רבי  של  קולו  את  יצחק  שמע  עשו  כשדיבר  כי 

עשו,  של  בראשו  שבויה  היתה  שנשמתו  עקיבא, 

בוקע מפיו של עשו.

עינים"  ה"מאור  מוסיף  הדברים  בהמשך 

כל  של  קולן  את  יצחק  שמע  בעצם  כי  לבאר, 

עשו,  של  בראשו  שבויים  שהיו  התנאים  נשמות 

אבל  ואבטליון,  שמעיה  מאיר,  רבי  עקיבא,  רבי 

מכולם,  יותר  שמע  עקיבא  רבי  של  קולו  את 

ובלשון קדשו: "כי מה שכתוב ציד בפיו, רצה לומר 

ציד הנשמות הקדושות שהיו מלובשין בפיו, היו 

שהיה  בשעה  נשמות,  אותן  מפיו  ממנו  מדברין 

מה  בעתו  דבר  תולדות  פרשת  בפרשתנו 

לעשו  אבינו  יצחק  של  באהבתו  להתבונן  טוב 

הרשע, כמו שכתב )בראשית כה-כח(: "ויאהב יצחק 

ציד,  "יודע  רש"י:  ופירש  בפיו".  ציד  כי  עשו  את 

היאך  אבא  ושואלו  בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד 

מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא 

מדקדק במצוות".

כל  מסבב  הקב"ה  שסיבב  מה  ביאור  וצריך 

שרימה  ידי  על  עשו  את  אהב  שיצחק  הסיבות 

)תהלים  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  הלא  בפיו,  אותו 

צז-י(: "אוהבי ה' שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד 

"לא  יב-כא(:  )משלי  עוד  וכתוב  יצילם".  רשעים 

יאונה לצדיק כל און", אם כן לכאורה היה טוב יותר 

שיצחק יכיר בעשו שהוא רשע.

כל  שנתייגעו  מה  לבאר  ראוי  ועוד  זאת 

שביקש  אבינו  יצחק  ראה  מה  להבין,  המפרשים 

לו  וכשנודע  לעשו,  הברכות  את  למסור  תחילה 

הברכות  את  ממנו  לקח  שיעקב  דבר  של  בסופו 

במרמה על ידי שהתלבש בבגדי עשו, לא רק שלא 

הברכות  את  לאשר  הוסיף  עוד  אלא  עליו,  כעס 

באומרו )בראשית כז-לג(: "גם ברוך יהיה". 

 רכי ציד בטילר
נתמל  ה נאים היל גנלזל  בטיל

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי הקדמה 

האריז"ל  רבינו  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה 

הענין  בפנימיות  לבאר  )עובדיה(,  תורה"  ב"לקוטי 

בו  הרגיש  ולא  עשו  את  לאהוב  יצחק  טעה  איך 

שהוא רשע, כי בפיו של עשו היו גנוזות נשמות 

ראשי ישראל: "שמעיה ואבטליון, רבי מאיר ורבי 

עשו  של  מזרעו  ויצאו  גרים  בני  שהיו  עקיבא", 

כי  עשו  את  יצחק  "ויאהב  שכתוב:  וזהו  הרשע. 

קדושות  נשמות  של  ציד  לו  שהיה  בפיו",  ציד 

הללו בפיו.

כמין  לבאר  האריז"ל  מוסיף  האמור  פי  על 

חומר מה שמבואר בתרגום יונתן )בראשית נ-יג(, כי 

הגיולי הנטוא תו הרמאל" שיניםר

 כתתאו שתל: ראבא היאך משת"ין א  המוח לא  ה בןר
תמש יצחק א  קלול תו "בי שקיבא בלקש מ לך ג"לנל
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ד

עצמה,  התפילה  ממהות  שזה  שבספרו,  תפילה 
בברכה  רק  לא  כולה,  העמידה  תפילת  בכל  ומעכב 
ולכן  כוונת התפילה,  כדין  ראשונה דשמונה עשרה 
יש להתייגע בכל נפשו לעמוד לפני המלך בתפילה. 
וכמו כן סיפר, שפעם שאל אחד את החזון איש אם 
להתפלל  להספיק  כדי  וותיקין  בתפילת  למהר  יש 

שמונה עשרה בנץ החמה בדיוק. 
הידור  רק  זהו  בנץ  להתפלל  איש:  החזון  לו  אמר 
מצווה, ואילו להתפלל מהר בלי כוונה אין זה תפילה 

כלל!... 
שהיה  עצמו,  איש  החזון  של  שבמניינו  ]ונודע 
מתפלל וותיקין מדי יום ביומו, לא היה מביט בשעון 
לכוון הרגע המדויק של הנץ, ולא היו מקפידים על 

הזמן המדויק שבלוח[.
]קונטרס 'טיב המעשה' ח"ד עמו' טז[

• ~ • ~ •
הרבנים  מגדולי  אחד  של  נכדו  של  הנישואין  בשמחת 
לשעה  עד  המצוה-טאנץ  מעמד  התאחר  עיה"ק,  שבירושלים 

מאוחרת בלילה.
את  היטב  והכירו  ידעו  דנן  הדגול  הרב  של  הרבים  תלמידיו 
מנהגו בקודש של רבם הצדיק, שעורך את מנהג המצוה-טאנץ 
בעבודה גדולה, בתפילות נוראות ובשמחה עצומה, ומשתדלים 
מאוד שלא להפסיד זה המעמד בכל שמחות הנישואין שבבית 

הצדיק.
כראותו  תקוה',  'פתח  בעיר  המתגורר  הקהילה  מבני  אחד 
השעה המתאחרת למעמד המצוה טאנץ, כשהשעון כבר מורה 
על השעות הקטנות של הלילה, ניגש אל הרב הצדיק ושאל, 

אם ימתין למעמד המצוה-טאנץ, או שיזדרז לשוב לביתו.
עלול  במצוה-טאנץ  השתתפותו  בעקבות  שאם  הרב,  לו  ענה 
הוא להפסיד למחרת תפילה בציבור, אין לו להמתין, ואינו נכון 

להתפלל ביחידות בשביל השתתפות במצוה-טאנץ.
התלמיד סבר וקיבל, ונשאר לכל המעמד הארוך, שנערך ברוב 
שלוש  לשעה  קרוב  והסתיים  רב,  עם  במקהלות  והדר  פאר 

בלילה!
ויצא  לרכבו,  האיש  נכנס  הגדולה  השמחה  סיום  עם  תיכף 
לדרכו בנסיעה לכיוון פתח תקוה עירו, והנה באמצע הנסיעה 
זכר  הוא  מעריב!  תפילת  התפלל  שטרם  האיש  פתאום  נזכר 
היטב את דבר הבטחתו לרבו שלא יפסיד שום תפילה בציבור 
את  לשנות  החליט  אתר  ועל  בשמחה.  השתתפותו  בעקבות 
ברכב  דהר  שם  יצ"ו,  ברק  בני  העיר  אל  ופנה  נסיעתו,  כיוון 
מהרה לבית הכנסת המפורסם 'איצקוביץ' שבמרכז בני ברק, 
וממתינים  העומדים  אנשים  תשעה  שם  מצא  ולהפתעתו 
הכנסת  בבית  מעריב,  תפילת  של  אחרון  למנין  לעשירי 

איצקוביץ של שלהי אותו לילה!
זה  הרי  בציבור  להתפלל  רוצים  שאם  לעצמו,  הסיק  ומכאן 

בוודאי אפשרי! כי אין לך דבר העומד בפני הרצון, ויש לסדר 
את כל מהלך החיים בצורה ובאופן הנכון שלא להפסיד לעולם 

תפילה בציבור!
]פרטיות, קובץ 56723[

• ~ • ~ •
זצוק"ל,  קרוזר  זונדל  רבי  הגה"צ  מורנו  של  בקודש  מנהגו 
להתפלל 'תפילת וותיקין' מדי יום ביומו, כמנהג אנשי ירושלים 
של מעלה, וגם בשבתות ובמועדים הקפיד ר' זונדל על תפילת 

וותיקין. 
שבת אחת בדרכו עם עלות השחר לבית הכנסת מעד ר' זונדל 
בחשכה ונפל על הארץ, נכדו אהובו שליווה אותו באותה שבת 
בדרכו סייע בידו לקום על רגליו. המכה היתה כואבת מחמת 
ולהתאושש  קמעא  לנוח  נצרך  זונדל  ור'  החבטה,  עוצמת 

מנפילתו, ולאחר מכן המשיך בדרכו אל בית הכנסת.
כשהוא  החזן  את  מצאו  הכנסת,  לבית  קטן  באיחור  בהגיעם 
אוחז כבר באמצע תפילת השבת. הנכד המסור שידע עד כמה 
ביום שלאחר חתונתו  וותיקין, שאפילו  לזקנו תפילת  חשובה 
כשהוא  בדילוג,  להתפלל  הציע  וותיקין,  תפילת  הפסיד  לא 
מנמק לפני הסבא את סברתו, שאם נתפלל עתה בדילוג הרי 
נוכל להשלים  ולאחר התפילה  'לתפוס' את הנץ...  נוכל היטב 

את כל הדילוגים.
אך ר' זונדל לא אבה לשמוע משום דילוג, ואמר שיש להתפלל 
כסדר במתינות את כל התפילה כסדרה מתחילה ועד סוף, ללא 

שום דילוגין!
הוא התיישב אפוא להמתין שעה ארוכה עד המנין השני, כדי 

שלא להפסיד ולא לדלג שום קטע בתפילה.
ובהזדמנות אחת העיד בפני אבלחט"א, שמעולם לא דילג על 
אמירת כל סדר הקרבנות בתפילה, כי סדר תפילה הוא מאדון 

עולם ועד אדון עולם בלא שום דילוג כלל!
ותדיר היה אומר, באשר פירש רש"י ז"ל באגדתא דפרק קמא 
דברכות )ו:(: "אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי, ואמרי לה 

רב ביבי לרב נחמן בר יצחק, מאי 'כרום זולות לבני 
שעומדים  דברים  אלו  ליה,  אמר  ט(.  יב,  )תהלים  אדם' 
ופירש  בהן".  מזלזלין  אדם  ובני  עולם  של  ברומו 
של  ברומו  שעומדים  "דברים  אתר:  על  ז"ל  רש"י 
עולם. כגון תפילה, שעולה למעלה". – שרומז גם כן 
על כך שהאדם עצמו נמצא בעת התפילה ברומו של 
עולם, ולא רק תפילתו עולה למרום, אלא צריך אף 
הוא עצמו להתעלות מכל ענייני עולם הזה והבליו, 
ולשפוך  להתפלל  כדי  עולם,  של  ברומו  ולעמוד 

שיחו לפני קונו.
]טיב הזכרונות, מערכת מורנו הגה"צ זצ"ל[

• ~ • ~ •
זצוק"ל,  וואלוז'ינער  איצל'ה  רבי  המפורסם  הגאון 
בנו בכורו של הגאון רבי חיים מוולאז'ין זצוק"ל, בעל 
נפש החיים, ראה פעם בבית הכנסת יהודי המתפלל 
את  ולמלמל  לחטוף  הוא  מספיק  ובקושי  עצומה,  במהירות 

תיבות התפילה.
לאחר שסיים תוך שעה קלה את תפילתו, העיר לו הצדיק על 
סדר תפילתו, והסביר לו שאין זו דרך נכונה להתפלל חיש מהר 
הראוי  ומן  שכזו,  בתפילה  כלום  לכוון  ניתן  לא  שבוודאי  כך, 
להתפלל לאט ובמתינות, כדי שיהא לבו עמו בתפילתו. שהלא 
במכילתא  כמ"ש  הלב',  'עבודת  התפילה  נקראת  כך  שם  על 
אלקיכם  ה'  את  "ועבדתם  כה(:  כג,  )שמות  יוחאי  בר  שמעון  דרבי 
בכל  'ולעבדו  יג(  יא,  )דברים  אומר  הוא  וכן  תפילה.  זו  שם(,  )שמות 

לבבכם', איזו היא עבודה שבלב, הוי אומר זו תפלה".
נוסעת במהירות  וענה בחיוך: באם העגלה  אך האיש התחכם 
כן  וכמו  ולתפסה!  עליה  לקפוץ  יכולים  הגזלנים  אין  הרי 
את  לחטוף  האורבים  החיצונים  הרי  מהר  כשמתפללים 

תפילותינו, אינם יכולים לחטוף את התפילה...
אבל רבי איצל'ה לא נהנה מן ההברקה, ותיכף הפטיר והוסיף 
העגלה  האיש, שלפעמים  צחות שהתחיל  דרך  באותו משקל 
אינו  כך, עד שגם הבעל עגלה עצמו  כל  ודוהרת מהר  בורחת 

יכול להשיגה ולעלות עליה, והוא נשאר הרחק מאחור...
ומעשה שבא אחד לפני אבי מורי הגאון בעל 'מעדני השולחן' 

זצוק"ל, בבקשת עצה על 'מחשבות זרות' בתפילה. 
לחשוב  בכלל  מותר  כיצד  ושאל  אבי,  התפחד  מתחילה 
שאין  כוונתו,  תיכף  הסביר  האיש  אך  וזרות?  רעות  מחשבות 
של  במוחו  לבוא  האסורות  זרות  במחשבות  חלילה  מדובר 
איש ישראל, אלא ממחשבות אחרות שאינם מענין התפילה, 

ובתפילה הינם 'זרות' לה, לפי שאינם שייכים לה.
באם  מבין,  אינני  ואמר:  השאלה,  עצם  על  אבי  התפלא  שוב 
מוציא  שאתה  לתפילה  ומכוון  הסידור,  מתוך  אתה  מתפלל 
זה  כיצד  בוראך,  לפני  להתפלל  ומכוון  במילה,  מילה  מפיך 

נכנסים בראשך מחשבות אחרות, הלא אתה עומד ומתפלל!
]מתוך השיחה הנ"ל בענין כוחה של תפילה[
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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

 'מאשפות ירים אביון ...
עם נדיבי עמו '

עניתי  חסום,  ממספר  הנייד  צלצל  קודש  שבת  מוצאי 
לשיחה ועל הקו לא אחר ממורינו הרב שליט"א מספר 
בהתרגשות סיפור השגחה מצמרר כאשר בסוף נתן לי 
ממנו  שאשמע  וביקש  המעשה  בעל  של  המספר  את 
פרטי  את  וביקשתי  התקשרתי  יותר.  מדוייקים  פרטים 
תכופות  לעיתים  למירון  מגיע  אני  סיפר:  וכך  המעשה 
אחורית,  בחניה  רכבי  את  חונה  אני  פעם  בכל  כאשר 
נסעתי  שבת  בערב  בצפת.  בשבת  התאכסנתי  הפעם 
ממנהגי  חרגתי  הפעם  קצרה.  תפילה  לישא  למירון 

וחניתי בחניה שבקדמת הציון בחניה פנויה...
כאשר סיימתי את תפילתי וחזרתי לרכב פנתה אלי גברת 
בבקשת עזרה, שאלתי במה אוכל לעזור? היא השיבה כי 
ואם  המתקפלות  המיטות  את  לסחוב  כוח  אין  לילדים 
אוכל להעלות להם את המיטות עם הרכב עד למעלה.  
המתקפלות  המיטות  את  והעמסנו  בשמחה  נעניתי 
לרכב... הילד הקטן נכנס מאחורה עם המיטות ועל הדרך 
שאלתי אותו לשם מה הם סוחבים מיטות? הילד ענה 
בפשטות: "אנחנו כל שבת באים למירון לאכול בהכנסת 
זה שבת  הזו  אבל השבת  בבית...  אוכל  אין  כי  אורחים 
מברכים אז יהיה יותר אוכל משובח כי בשבת מברכים 

יש יותר תרומות..." 
הורדת  כדי  ותוך  בקרבי  ליבי  התפלץ  הדיבור  לשמע 
המיטות שלחתי את ב"ב לנערה מבנות המשפחה לגשש 

אצלה אודות מצבם הכלכלי בבית...
אך היא השיבה כי הכל בסדר ולא חסר להם דבר...

ידעתי שלא הכל בסדר והיא מסתירה את מצבם מחמת 
הבושה...   המתנתי עד שאם המשפחה תחזור למקום 
ושאלתי אותה אודות מצבם, היא השיבה כי הבית ריק 
לחלוטין וכל שבת הם מגיעים מעיר סמוכה למירון עם 
השם  וברוך  ואוהלים  במיטות  מצויידים  המשפחה  כל 
בחורף  מסתדרים  כיצד  לשאלתי  דבר...  להם  חסר  לא 
עם האוהלים השיבה האם כי מדובר באוהלים אטומים 

למים והכל בסדר...
מיום  החל  כי  לגברת  ואמרתי  התמונה  את  הבנתי  כבר 
שבית  מה  כל  של  אספקה  הביתה  תקבל  היא  ראשון 
צריך מריש ועד גמירא לא לפני שמסרתי עם ב"ב סכום 

נכבד כדי להתחיל לחיות בכבוד...
אין  אך  לבחור  מצוה  בר  יש  שבועיים  בעוד  כי  התברר 
ידם משגת לרכישת תפילין ומי בכלל חושב על בר מצוה 

באולם...
שאנחנו  מכיוון  ישועה  שמעון  ר'  דרך  זימן  ה'  בקיצור 
הרגליים  על  המשפחה  את  להעמיד  עצמנו  על  לקחנו 

לחיות חיים טובים ומאושרים בעזרת ה'.
והוא  ההשגחה  טיב  את  לו  לספר  לרבה  התקשרתי 
כעבור  במירון.  הגיע  שהישועה  בפרט  מאוד  שמח 
לא  אך  המשפחה  לשם  ושאל  התקשר  אחדות  דקות 
החל  הרב  לשמם,  שאלתי  שלא  מכיוון  להשיבו  ידעתי 
הרב התרגש  ואת המשפחה...  הילדים  בפני את  לתאר 
עשרים  כבר  המשפחה  את  מכיר  שאני  לך  "דע  ואמר: 
את  לשמוע  להם!!! שמחתי  לעזור  גדולה  ומצווה  שנה 
דברי הרב מכיוון שבכל זאת קינן בי ספק קל אם מדובר 
באנשים מן המניין ועתה קבלתי אישור לעזור להם ללא 

כל ספק!!!
בעל המעשה: א.ל.

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
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ויעתר יצחק לה'
והפציר  הרבה  "ויעתר.  רש"י:  ופירש 
ונתפייס  נתפצר  לו.  וייעתר  בתפילה. 

ונתפתה לו וכו'" ע"כ.
תיבת  שמפרש  רש"י,  מדברי  נראה 
עצמה,  התפילה  גוף  על  רק  לא  'ויעתר' 
כמו שתרגם אונקלוס "וצלי יצחק", שאם 

כן סגי במה שיאמר 'ויתפלל יצחק'. אלא כוונת תיבת 'ויעתר' היא 
שהרבה והפציר והתחנן בתפילה הרבה מאוד, עד ששינה וביטל 

את הגזירה.
אתר  פולחנא,  לטוור  יצחק  "ואזל  יונתן:  בתרגום  כאן  וכמ"ש 
דכפתיה אבוי. והפך יצחק בצלותיה דעתיה דקוב"ה, ממה דגזר 
על אנתתיה, ארום עקרא הות גביה עשרין ותרתין שנין, ואתהפיך 
עקר,  הוה  הוא  דאף  עליה,  דגזר  ממה  דקוב"ה  דעתיה  בגיניה 

ואתרוח ואתעברת רבקה אנתתיה".
רז"ל  לנו  שגילו  כמו  הוא  עקרים,  הבורא  שעשאם  הדבר  וטעם 
מפני  עקורים,  אבותינו  היו  מה  מפני  יצחק,  "א"ר  סד.(:  )יבמות 

שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים" ע"כ.
לימוד גדול מאוד למדנו כאן, שכאשר נצרך האדם לישועת ה', 
עליו להרבות ולהפציר הרבה בתפילות ובתחנונים, ולא להסתפק 

בתפילה בעלמא רק כדי לצאת ידי חובה.
שאשתו  בבירור  יצחק  ידע  כי  שאף  בזה,  למדין  אנו  נורא  ודבר 
להיות  עליהם  יתברך  חכמתו  גזרה  ושכך  עקר,  ושהוא  עקרה 
עקרים. – אף על פי כן הוא מצידו לא הפסיק להרבות ולהפציר 
מקום  המוריה  להר  כך  בשביל  ונסע  רבים,  ופיוסים  בתפילות 

עקידתו להתחנן שם, למרות שהיתה זו תפילה כנגד הטבע.
להפציר  וירבה  הרחמים,  מן  אדם  יתייאש  אל  שלעולם  ללמדך, 
שום  שאין  בשר  לעין  שנראה  במצבים  אף  הרבה,  ולהתחנן 
נראה  וגם משמים  אפשרות לשנות, כאשר הרופאים מייאשים, 
ריבוי תפילות  ידי  על  ניתן  כן  פי  על  – אף  הגזירה.  כמי שנגזרה 

ועתירות להפוך שלא בדרך הטבע את הכל לטובה.
]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
בעיר זוועהיל שברוסיה הרחוקה רקם הרוקח המקומי ביחד עם 
רופא העיר מזימה שפלה, ברצונם להרוויח הרבה כסף ובקלות, 
והטיפולים.  התרופות  מחירי  את  מאוד  להעלות  יחדיו  החליטו 
הם ניצלו את היותם יחידים ובלעדיים בכל רחבי העיר, שבאותה 
ורוקחים נוספים, וממילא נאלצו כל  תקופה לא היו בה רופאים 
המקומיים,  והרוקח  הרופא  של  לשירותיהם  להזדקק  העיר  בני 
וכך נסקו המחירים מעלה מעלה, עד שנעשה גזירה קשה שאין 

הציבור יכול לעמוד בה. 
שנודע  זי"ע,  זצוק"ל  מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  זאת  כשראה 
והתפרסם בגודל צדקותו ונפלאותיו, ציווה לכל בני העיר ששנה 
שלמה לא תדרוך כף רגלם לא במרפאתו של הרופא, ולא בבית 
תפילות  העת  כל  ייערכו  זו  שנה  ובמשך  הרוקח.  של  מרקחתו 
רבות להשם יתברך, שלא יהיו חולים ולא יזדקקו ישראל קדושים 

לא לרופא ולא לרוקח.
דבר הגזירה התפרסם ברחבי העיר, ובכל מקום אשר דבר המלך 
ודתו מגיע התכנסו אלפי בני ישראל בתפילות ותחנונים נוראים 
מיוחד  נערכו  רבים  תפילות  מעמדי  והנפש.  הגוף  בריאות  על 
לבקשות הללו, ונתקנו נוסחאות תפילה מיוחדות לאומרם במשך 

כל אותה שנה ביחיד ובציבור.
איש  שום  נזקק  לא  שנה,  אותה  כל  במשך  הפלא  למרבה  והנה 
אחד  איש  לא  אף  מת  ולא  לרוקח,  או  לרופא  לגשת  מישראל 

מאחינו בני ישראל בכל רחבי העיר זוועהיל הגדולה!

שנה  באותה  מתו  בלבד  אנשים  שני 
בזוועהיל, היו אלה הרופא המקומי ורעהו 
הרוקח, שרקמו את אותה גזירה קשה על 

ישראל, ולא הוציאו את שנתם!
בעיר  התרחש  זה  מעשה  טיב  מעין 
יותר  לפני  מעלה  של  שבפולין  'קראקא' 
עד  התמלא  קרקא  של  הישן  העלמין  בית  כאשר  שנה,  ממאה 
אפס מקום, וכמעט שלא נותרו בו חלקות קבורה, והוכרחו פרנסי 
העלמין  'בית  הנקרא  המתים,  לקבורת  חדש  מקום  לחנוך  העיר 
החדש דקראקא', ומאז הופנו רוב המתים שבעיר למקום החדש 
מכיסם  רב  ממון  העיר שהוזילו  מנגידי  יחידים  מלבד  והמורווח. 
כדי לרכוש חלקה בבית החיים הישן, בו קבורים גדולי וצדיקים 
מדורות עולם, כדוגמת רבינו הרמ"א זצוק"ל, ורבינו הב"ח זצוק"ל, 
רבים,  מדורות  צדיקים  הרבה  ועוד  בקראקא,  ברבנות  ששימשו 
שמעון  רבי  והגה"ק  ושמש,  והמאור  עמוקות,  המגלה  כדוגמת 

סופר זכר צדיקים לברכה, ועוד,
אחת מן הזקנות שבעיר, אשה צדקנית שכל ימיה הלכה לתומה 
הקברות  בית  את  הכירה  לא  בהידור,  והמצוות  התורה  בקיום 
לבית  להוציא את המתים  כך שהחלו  על  וכששמעה  שנתחדש, 
בניה,  בפני  משאלתה  את  הביעה  העיר,  מן  הרחק  חדש  קברות 
חדש  במקום  שם  להיקבר  ועשרים  מאה  לאחר  ברצונה  שאין 
שתימצא  יכולתם  ככל  לעשות  מאוד  מהם  ומבקשת  ומנוכר, 
בבית העלמין הישן דקראקא, מקום קבורת  עבורה חלקת קבר 

אבותיה ובני משפחתה.
לבניה  שהשאירה  הצוואה  בהוראת  הסתפקה  לא  צדקת  אותה 
הרבה,  כך  על  להתפלל  החלה  היא  אלא  קבורתה,  מקום  בדבר 
לבוא  היום  בבוא  שתזכה  לרוב  ובקשות  תחינות  עורכת  והיתה 

לקבורת אבותיה, ושלא יוליכוה אל בית הקברות המחודש.
ויהי בהגיע זמנה ללכת לבית עולמה, החלו לפתע רוחות חזקות 
החל  ללוויה  לצאת  שנצרכו  בעת  ובדיוק  קראקא,  בעיר  לנשב 
וכאשר  ביותר.  שלג כבד לרדת על הארץ, הדרכים נעשו קשות 
ישבו אנשי החברה קדישא להערכת המצב הוחלט שכמעט בלתי 
אפשרי להוציא הארון לקבורה במתחם בית החיים החדש, שהיה 
מרוחק מאוד, ובוודאי שאין להלין את המת בהמתנת כמה ימים 
עד שיחזרו הדרכים לתיקונם, ולפיכך נקברה אותה צדקת בבית 

העלמין הישן, כאשר ביקשה והתפללה על כך כל ימיה. 
דבר  לך  שאין  התפילה,  מקצוע  את  אנו  גם  למדנו  דרכנו  ולפי 
ולהתחנן  להתפלל  יש  ודבר  דבר  ובכל  התפילה,  בפני  העומד 
שאומרים  דרך  ועל  היכולת.  ובעל  תקיף  ב"ה  המלך  לפני  מאוד 
י, ה( "תפילה עושה מחצה" – דאווינען מאכט  העולם במ"ש )ויקר"ר 
'העלפט'. ]תיבת 'העלפט' ביידיש יש לה שתי משמעויות, גם מלשון מחצית, וגם מלשון 
איש  שנמצא  מצב  בכל  ומסייעת  עוזרת  שהתפילה  לומר,  עזרה[. 

ישראל לטובה ולברכה.
]מתוך שיחה בכוחה של תפילה, קובץ 35[

• ~ • ~ •
איש  החזון  מרן  את  פעמים  כמה  שראה  נאמן,  אדם  לי  סיפר 
זצוק"ל אחר תפילת שמונה עשרה, שהיה כמעט על סף עילפון, 
מרוב התאמצות ריכוז המחשבה בתפילה בכוונה, כפי רום שגב 

מדרגותיו הנוראים.
זצוק"ל, בשם  זונדל קרוזר  ושמעתי מפי מחו' מורנו הגה"צ רבי 
עבודה  זה  דאין  התפילה"  "עבודת  בענין  שאמר  איש  החזון 
המלך  לפני  עצמו  את  להעמיד  צריך  שכן  וכלל,  כלל  פשוטה 

בכבודו ובעצמו. 
וכאשר ייסד בזה מרן הגר"ח זצוק"ל בהלכות 

ג

י  ּכִ ּתֹו  ִאׁשְ ְלֹנַכח  ִיְצָחק ַלה'  ר  ְעּתַ ַוּיֶ
ַהר  ַוּתַ ה',  לֹו  ָעֶתר  ַוּיֵ ִהוא,  ֲעָקָרה 

ּתֹו ִרְבָקה ִאׁשְ
כה, כא

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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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

בביה"כ  שבא  למי  הדילוג  סדר 
סוף פסוקי דזמרה

הוא  הדילוג  סדר  דכל  ופשוט  א. 
אינו אלא במקומות שאין מתפללים 
בציבור אלא תפילה אחת בלבד ואין 
עמהם,  להתפלל  אחר  ציבור  לו 
שאפשר  אחר  ציבור  יש  אם  אבל 
לו להתפלל עמהם בלי דילוג, צריך 
הסדר  כפי  עמהם  להתפלל  לילך 
הסדר  להפך  שלא  כדי  הראוי, 

שתיקנו חז"ל )כה"ח סק"א(.
ומצא  הכנסת  לבית  בא  אם  ב.  
פסוקי  בסוף  אוחזים  שהציבור 
ראשו  על  התפילין  שיניח  אחר  ]ר"ל  דזמרה, 
ידלג  דזמרה[,  פסוקי  בסוף  הציבור  עומדים  יהיו 

כדלהלן,  דזמרה  פסוקי  באמירת 
והטעם שצריך לדלג הוא, כדי שיהיה 
יוכל להתפלל תפילת שמונה עשרה 
עם הציבור, כי התפילה עם הציבור 
ברוך  הקדוש  לפני  ומקובלת  רצויה 

הוא )ס"א ומ"ב סק"ב ג'(.
שהות,  לו  יש  אם  מדלג,  וכיצד  ג.  
מהולל  עד  שאמר  מברוך  אומר  
תהלה  אומר  ואח"כ  בתשבחות, 
ועד עולם הללויה,  לדוד עד מעתה 
עד  מן השמים  ה'  הללו את  ואח"כ 
הללויה,  קרובו  עם  ישראל  לבני 
כל  עד  בקדשו  אל  הללו  ואח"כ 

הנשמה תהלל יה )ס"א(.
גם  ידלג  כ"כ,  שהות  אין  ואם  ד.  

מזמור הללו את ה' מן השמים )ס"א(. 
לא  שהות,  אין  לזה  גם  אם  ה.  
יאמר רק ברוך שאמר, ותהלה לדוד 

וישתבח )ס"א(.
יותר יאמר כל  ו.  אם יש לו שהות 
יה,  תהלל  הנשמה  כל  עד  הללויות 
הודו  לאמירת  מדינא  קודמים  דהם 
)מ"ב  דזמרה  פסוקי  עיקר  שהם  לפי 

סק"ד(.

ז.  וגם אמירת ויברך דויד עד לשם 
הודו  לאמירת  קודמת  תפארתך, 
קודמת  אינה  בשמו,אבל  קראו  לד' 

לאמירת ההללויות )מ"ב סק"ד(.
יאמר  שהות,  עוד  לו  יש  ואם  ח.  
הודו לה' קראו בשמו עד והוא רחום 
וידלג עד והוא רחום, וידלג עד והוא 
הפסוקים  כי  אשרי,  שקודם  רחום 
מלוקטים  פסוקים  רק  אינו  בנתיים 

)ס"א(. 

ואח"כ  ישתבח,  אומר  ואח"כ  ט.  
וברכותיה,  שמע  וקריאת  יוצר 
הציבור  עם  עשרה  שמונה  ויתפלל 

)ס"א(. 

לדלג  שצריך  מתחילה  חשב  י.   
רואה  ישתבח  קודם  ואח"כ  הרבה, 
מסתבר  דבר,  עוד  לומר  שיכול 
אח"כ  אף  שקודם  מה  לומר  שיכול 

)אגמ ח"ב ט"ז(.

בא לביה"כ והתחילו ברכת קריאת 
שמע

כבר  הכנסת  לבית  כשבא  אם  יא.  

שהות  ואין  יוצר,  הציבור  התחילו 
בדילוג,  אפילו  דזמרה  פסוקי  לומר 
עם  וברכותיה  שמע  קריאת  יקרא 
כך  ואחר  עמהם,  ויתפלל  הציבור 
יקרא כל פסוקי דזמרה בלא ברכה 
ולא של אחריהם, דהיינו  שלפניהם 
לרוב  כי  וישתבח,  שאמר  ברוך 
כי  אלו  ברכות  נתקנו  לא  הפוסקים 

אם קודם התפילה )ס"א ומ"ב סק"ח(.
יב.  אמנם י"א דברכת ברוך שאמר 
מימי  היא  קדומה  תקנה  וישתבח 
להתפלל  מוטב  וע"כ  התנאים, 
ברוך  ברכת  לגמרי  משידלג  ביחידי 

שאמר וישתבח )מ"ב סק"ו(.
יג.  אך אם לא יצטרך לדלג לגמרי, 
ואשרי  שאמר  ברוך  לומר  שיוכל 
וישתבח בעת שהחזן מאריך המלות 
כן,  יעשה  לכו"ע  והלאה,  מיוצר 
דעיקר קפידא הוא שיתפלל תפילת 
שמונה עשרה שבלחש עם הציבור 

)מ"ב סק"ו(.

בתנאי  הוא  דכ"ז  פשוט  אך  יד.  
דעי"ז לא יחסר מצות קריאת שמע 
דוחים  דלא  כתיקונה,  לקיימה 
בשביל  כתיקונה  המצוה  מלקיים 

תפילה בציבור )מ"ב סק"ו(.
כשיתחיל  אפילו  אם  אבל  טו.  
ביוצר אור לא יגיע להתפלל תפילת 
לא  הציבור,  עם  עשרה  שמונה 
יתחיל כלל לכו"ע, רק יתפלל כסדר 
השמונה  יתפלל  ולא  הציבור,  בלא 
דסמיכת  הציבור,  עם  לבד  עשרה 
עדיף  בשחרית  לתפילה  גאולה 

מתפילה בציבור )מ"ב סק"ז(.
סדר הדילוג בשבת

בשבת,  הכנסת  לבית  המאחר  טז.  
בשבת  שמוסיפין  המזמורים  ידלג 
מן למנצח עד יהי כבוד, ויאמר כמו 
שאומר בחול, כי אמירת המזמורים 

של חול הם תדירים )מ"ב סק"ה(.
יאמר  יותר,  שהות  לו  יש  ואם  יז.  
ותפילה  בשנותו  ולדוד  למנצח 
למשה והם קודמים לשאר מזמורים 
דבשבת  וי"א   )מ"ב סק"ה(,  בזוהר[  ]כדאיתא 

ליום  שיר  מזמור  הכפורים,  וביום 
השבת והלל הגדול, ]שהוא הודו לה' כי טוב 
טוב,  יום  ובשאר  וכו'[ להם הקדימה, 

ואחר  הקדימה,  לבד  הגדול  להלל 
בשנותו,  לדוד  למנצח,  המזמור  כך 

תפלה למשה )קישו"ע סי' י"ד ס"ז(.
נשמת,  לומר  מחוייב  בשבת  יח.  
השיר,  ברכת  בגמרא  נקראת  והיא 
ומוטב שידלג המזמורים כדי שיוכל 
כלל,  שהות  לו  אין  ואם  לאומרה, 
לדוד  ותהלה  שאמר  ברוך  יאמר 

ונשמת וישתבח )מ"ב סק"ה(.
קריאת  לומר  הבא  סוד,  ע"פ  יט.  
תחילה  אמר  ולא  בשבת,  שמע 
לקורא  קצת  דומה  חי,  כל  נשמת 
ב'  )בא"ח  תפילין  בלא  שמע  קריאת 

תולדות ס"א(.

■ קביעת עתים לתורה ■
"כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול. 
אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר 

)יהושע א, ח(, 'והגית בו יומם ולילה', )שולחן ערוך יו"ד סימן רמו – ע"פ הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"א(".
זאת אומרת, שאינו די בעצם החיוב על כל אחד ואחד להקדיש מזמנו ללימוד התורה הקדושה, אלא "חייב 
לקבוע לו זמן לתלמוד תורה", שיהא זה בקביעות ובתמידיות מדי יום ביומו ובזמן קבוע חוק בל יעבור, כי כל 
דבר שהוא קבוע ויציב יש לו משנה חשיבות מאשר דבר שאינו קבוע, אפילו אם הדבר שאינו קבוע מרובה 

ויתיר מן הקבוע, כי דבר קבוע הוא דבר חשוב.
דבר הנעשה בקביעות מכונה דבר תמידי

ראיה לחשיבות הקביעות וערך הדבר התמידי נוכל להביא ממצוות הדלקת המנורה בבית המקדש שהתורה 
נר תמיד",  זך כתית למאור להעלות  זית  ויקחו אליך שמן  ישראל  בני  "צו את  ב(  כד,  )ויקרא  ציוותה אותנו, 
ומפרש רש"י, "תמיד - מלילה ללילה, כמו עולת תמיד שאינה אלא מיום ליום". נמצא לפי פירוש זה ש'תמיד' 
אין פירושו דבר הנעשה כ"ד שעות ברציפות, אלא כל דבר שנעשה בקביעות מדי יום ביומו, או בכל לילה ולילה 

בקביעות, נקרא דבר שנעשה תמיד.
ומכאן חיזוק גדול לכל אחד שקובע עתים לתורה בכל יום, שאפילו אם הוא זוכה ללמוד כל היום, מכל מקום 
יש חשיבות מיוחדת לדבר שהוא 'קבוע', וזה מה שנקרא 'תמיד'. וכן המתפלל שלש תפלות ביום, נקרא שהוא 
'תמיד' מתפלל, אף כי הוא מתפלל רק שלש פעמים ביום בזמן קצוב, מכל מקום עצם זה שיש לו זמן קבוע 
ומסודר, זהו הנקרא 'תמיד' כאמור. וכן הוא בכל מצוה שמקיימים אותה בכל יום בקביעות, נקרא שמקיים את 
המצוה הזאת תמיד. ולכך יקפיד כל אחד, שלא יחסיר אף יום אחד מימי חייו מתורה אפילו מעט, שהקביעות 

מכרזת עליו שעוסק בתורה 'תמיד'.
גם העמל לפרנסתו חייב לקבוע עתים לתורה

ואפילו מי שעוסק במסחר לצורך פרנסתו, שצריך לדייק מאד ולהקפיד שלא לזלזל בשיעוריו הקבועים שיש לו 
מידי יום שבהם הוא קובע עתים לתורה, וכרגיל אין היצר הרע שוקט על שמריו, ולא אחת מזדמנים לו נסיונות 
ביותר לצורך עסקיו  ונשנים להפריעו מלימודו, כל פעם בתירוצים אחרים שהפעם הענין הוא דחוף  חוזרים 
המסועפים, אך האיש המאמין יודע שבודאי לא יפסיד כלום אם יתעקש לעמוד על משמרתו שלא להזניח 
מלימודו אפילו לשעה קלה ומועטת, וכי על מצב כזה תחול ההבטחה של 'וצויתי את ברכתי לכם' )ויקרא כה, 
כא( שתחול הברכה בכל עסקיו ועניניו, אף אם לפי שעה יהא נראה בעיניו כאילו הפסיד ממון רב מחמת שויתר 

על כמה פגישות חשובות וכדומה.
לא  וכי  לבירה,  בלבו של אדם שיש מנהיג  על דלתי האמונה עד שיהא חרות  ובאמת שצריך לשקוד הרבה 
יועיל כלום בהשתדלותו לצורך פרנסתו או שאר הענינים המזדמנים, וכל ההשתדלות שאנו עושים אינו אלא 
מחמת ציווי הא-ל יתברך שפקד עלינו לעשות איזה השתדלות מצדנו, אבל בפועל אנו יודעים ומאמינים שלא 
ההשתדלות הזאת היא המפרנסת אותנו אלא הקב"ה הוא הזן ומפרנס את כל, ואשר על כן כמה מגוחך הוא 
האיש הזה שמוותר על תורתו ותפילתו ושאר מצוות בחשבו שעל ידי כך יהיה נקל בידו להשיג טרף לבני ביתו, 
הלא במעשיו אלו לא רק שלא יועיל מאומה אלא שגם ח"ו יכול לקלקל את פרנסתו, כמו שאמרו במשנה )קידושין 

פרק ד, יד(, "הריעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי".

אפילו לצורך הכרחי אין מבטלים קביעות לתורה
לפנינו מעשה עם מוסר השכל נפלא ומעורר בכדי להבין עד כמה יקרה וחשובה היא חובת הקביעות עתים 
יותר לתורה מאשר עצם הלימוד. הסיפור  יועיל  כי העיסוק בדברים אחרים  לתורה, אפילו במקרים שנראה 
התרחש בישיבתו של הגאון הגדול רבי אהרן קוטלר זצוק"ל, מקים עולה של תורה בארה"ב. השבת יחול יום 

השנה להסתלקותו – ב' כסלו תשכ"ג.
בעיר 'לייקווד' שבמדינת ניו ג'רסי בארצות הברית, התגורר יהודי אמיד סוחר גדול, שעיקר עיסוקו היה בבורסה 
ובמניות, הוא היה אחד מהעשירים הגדולים ביהדות החרדית של אמריקה, רוב שעות היום שהה במרכז הסחר 
העולמי שבמנהטן, לשם היה מגיע במטוסו הפרטי מדי יום, ובערב היו לו שעתיים של לימוד בחברותא בישיבה 

הקדושה 'תורה ודעת' דלייקווד, ועסק בתורה בהתלהבות ובשמחה, כאחד הבחורים הצעירים.
פעם נקלעה הישיבה למצב כלכלי קשה ביותר, והיו זקוקים לממון רב כדי לצאת מן המשבר, ולהזרים סכומים 
גדולים של 'מזומנים'. בין השאר ביקשו גם מאותו סוחר עשיר, שהיה אחד מעמודי התווך בהחזקת הישיבה, 
אם יכול להגדיל את היקף תרומותיו בתקופה זו. חשב העשיר כיצד יוכל להציל את הישיבה, והגיע למסקנה 

שאם יוסיף מעט שעות מסחר נוספות בעבודתו, יוכל להרוויח יותר ובכך לתחזק את הישיבה כראוי.
נכנס אפוא היהודי אל חדר רבו, הגאון הגדול רבי אהרן קוטלער זצ"ל, ראש הישיבה. והציע בפניו את ספקותיו, 
שיישאר  אפשרות  ישנה  והנה  הגירעון,  לכסות  כדי  עתק  לסכומי  כעת  וזקוקים  רע,  בכי  הישיבה  ומצב  היות 
בתקופה זו בבורסה שבמנהטן שעתיים נוספות, ויוותר על לימודיו בסדר שלישי בישיבה, בשביל הצלת הישיבה! 
– הגביר המפולפל הוסיף גם סברא 'למדנית' לדבריו, שהרי כבר אמרו ז"ל )מנחות צט.( פעמים שביטולה של 
תורה זהו קיומה! והרי אין קץ לשכר הצפון לתלמוד תורה דרבים, ובפרט מקום תורה ענק כישיבת לייקווד! ואם 

כן הרי בהביאו התרומה להעמדת הישיבה יגדל שכרו פי כמה מלימודו הפרטי באותם שעתיים!
ענה לו רבי אהרן בפקחותו הנודעת: לגבי שכר העולם הבא, אינני נכנס עמכם בפלפולא דאורייתא, איזה גדול 
יותר. אבל לגבי חיי העולם הזה, הדבר ברור, שאם תבטל את אותם שעתיים יחידות שבהם אתה למד ויגע 
בתורה הקדושה בתענוג עילאי, לא יהיו לך חיים! אם תבטל גם את שעתיים הללו, איזה 'עולם הזה' כבר יהיה 
– על כן הנח לה לישיבת ליקווד, שכבר תמצא את הדרך לצאת מן  לך?... הרי חייך אינם חיים בלי התורה! 

המשבר, ומתורתך אל תנח!
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בס"ד

שני גויים בבטנך
מסופר על מגיד אחד שהגיע לעיר שתושביה 
היו מצד אחד שומרי תורה ומצוות, אך מאידך 
היו נוהגים בהרבה ממנהגי הגויים, ובכל פעם 
היה  ואם  להם,  שנוח  מה  בעיקר  עושים  היו 

להם נוח להיות יהודי אז למה לא?!..
תושבי  בפני  לדרוש  המגיד  הוזמן  כשהגיע, 
שאלה  יש  בפרשתנו  המגיד:  שאלם  העיר, 
קשה, לאחר שרבקה אמנו הרגישה שהתרוצצו 
הבנים בקרבה וחשבה שהוא ולד אחד, מדוע 
אם כן נרגעה כשנאמר לה 'שני גויים בבטנך'? 
מה כל כך מרגיע במידע שנמסר לה כי עתיד 

לצאת ממנה עשיו הרשע?!
'כשהיתה  המדרש,  דברי  עפ"י  ואמר:  נענה 
עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ 
ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עכו"ם, עשו 
מפרכס לצאת', ולכן בתחילה לא הבינה איזה 
ילד יש לה? לאן הוא שייך, לבתי מדרש  מין 
לה  שיש  לה  כשנודע  אבל  עכו"ם?  לבתי  או 
בני בנים, אחד שייך לבתי מדרש ואחד לבתי 
עכו"ם, אז נרגעה, כי עדיף כך מאשר ילד אחד 

שרוקד על שני הצדדים..
האמת היא שלכל אחד מאיתנו יש בתוכו את 
ה'יעקב' ו'עשיו', והמלחמה הפנימית אף פעם 
עובר על פתחי  נגמרת, בכל פעם שאדם  לא 
– החלק הטוב שבאדם,  ה'יעקב'  בתי מדרש, 
לבית  אותו  למשוך  רוצה  הוא  פנימה,  מושך 
המדרש, וכשעובר על פתחי בתי עכו"ם מושך 
אותו ה'עשיו' שבו לכיוון העבודה זרה, אז מה 

עושים?
על  הפסוק,  בהמשך  כתובה  לכך  התשובה 
רש"י  מסביר  יאמץ'  מלאום  'ולאום  המילים 
רש"י  נופל',  זה  קם  כשזה  בגדולה,  ישוו  'לא 
שאדם  ככל  לשאלה,  המענה  את  לנו  נותן 
מתרחק  שבו,  ה'עשיו'  מצד  יותר  מתרחק 
אל  מתקרב  יותר  הוא  כך  רעות,  מתאוות 
כתבו  וכבר  הקדושה,  צד  אל  שבו,  ה'יעקב' 
אינם  והמים  שהאש  שכשם  מוסר  בספרי 
כך  בערבוביא,  אחד  בכלי  לשמש  יכולים 
יכולים  אינם  הזה  עולם  ותאוות  הקדושה 
להתקיים אצל האדם בגוף אחד, וככל שאדם 
רץ אחר תאוות, העולם הבא בורח ממנו, וככל 
שהוא מואס בעוה"ז ובתאוותיו, כך עי"ז הוא 

קונה את העולם הבא.
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

אבינו  יעקב  שזכה  איך  הדברים  השתלשלות  כל  מובא  זו  בפרשה 
כל  הבאה  בפרשה  יסופר  לכך  וכהמשך  אביו,  יצחק  של  בברכותיו 
עשיו  מפני  לברוח  הוכרח  שיעקב  זה,  ידי  על  שנתגלגלו  הדברים 
אחיו, ושהייתו בבית לבן מפני חמת המציק, ואיך שתוך כדי כך בנה 

את ביתו והשתיל היסודות לבית ישראל. 
באותה  יעקב  על  שעברו  הדברים  פרטי  בכל  כשמתבוננים  והנה 
אלו  בכל  שזכה  מאחר  שהרי  כך,  על  התמיהה  נתעורר  תקופה 
הברכות מן הראוי היה שבכל אשר יפנה ינחול הצלחה מרובה, אך 
לעיני הבשר לא ראינו כי אכן שפר עליו גורלו, ואדרבה מבריחה זו 
ועד סוף ימיו לא זכה כמעט ליום של קורת רוח, כי תיכף לבריחה 
רדף אחריו אליפז כדי להרגו, והוצרך יעקב להתחנן על נפשו, וגם 
ואפילו את  בידו,  נטל ממנו כל אשר  אחר שנתרצה להניחו בחיים 
במדרש  ומסופר  כמשמעו,  ערום  ונשאר  נטל,  לעורו  אשר  בגדיו 
פסיעה  אפילו  כי  רגליו,  ישא  האיך  יעקב  ידע  לא  שעה  שבאותה 
אחת אי אפשר לו לאדם לעשות במצב כזה, ויעקב היה באותה שעה 
סמוך לנהר, והבחין איך שאחד מחיילי המלך מפשיט את בגדיו כדי 
להתרחץ במימי הנהר, אך תיכף לכניסתו שטפו הנהר ונטבע למוות, 
אז ידע שהזמין הקב"ה לידו את בגדיו של הנטבע, והזדרז ללבשם, 
אך חשש מאוד להסתובב בחוצות העיר באלו הבגדים, שמא יתורו 
הוא  כי  יחשדוהו  בו  וכשיפגעו  הנטבע,  החייל  אחר  הצבא  אנשי 
כן להתחבא  והוכרח מחמת  ולבש את בגדיו,  זה שרצח את החייל 
אלו  כל  ומשך  שנה,  י"ד  משך  שם  ושהה  ועבר,  שם  של  בישיבתו 

השנים היה ירא לצאת שמא יפגעו בו אנשי המלוכה. 
אחר שעברו אלו הי"ד שנות אימה, כבר המשיך בדרכו לקיים מצוות 
משקריו  מאוד  סבל  לבן  של  בביתו  שם  לבן,  בבית  והופיע  אביו, 
לזכות ברחל,  כדי  ז' שנים  האין סופיים, מתחילה עבד אצלו משך 
ובסופם כשרצה לבוא על שכרו החליף את משכורתו מבלי להודיעו 
כלל, והמיר את רחל בלאה, ויעקב שידע ברוח הקודש את היחודים 
הקדושים שעליו לעשות דוקא עם רחל, הוכרח להתחייב עוד שבע 
שנות עבודה, ובתום אלו השנים אחר כ"ח שנות תלאות, כבר ביקש 
ובקשו להמשיך עמו  לבן  לחזור בארץ מגורי אביו, אך עדיין עכבו 
יעקב  הסכים  ושכרה,  העבודה  על  ביניהם  שסכמו  ואחר  בעבודה, 
להמשיך בעבודה, אך כאן התחילו שש שנות סבל של רמאות ללא 
הפסק, כל אלו השנים הבליג יעקב, עד שאמר לו הקב"ה שוב אל 
לבן  רדף  מקודם  סאתו,  את  השלים  לא  עדיין  ואז  אבותיך,  ארץ 
אחריו, ולאחר מכן התירא מעשיו והתחיל במסע הפיוס. וגם אחר 
שעבר זאת בהצלחה וכבר ביקש לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזה של 
ממעשה  כתוצאה  בניו  עם  הארצות  גויי  שניהלו  והמלחמות  דינה 
יוסף, וכמעט שלא  שכם, ותיכף לאחריהם התחילו ימי העדרו של 

לנו בכך, עם סיומן של אלו  די  ואם לא  יום טוב בחייו,  יעקב  ראה 
התלאות ירדו הוא וכל נפשות ביתו למצרים כשתכלית ירידה זו כבר 
בו  יתקיים  ובמקום אשר  בין הבתרים,  ידועה מראש מברית  היתה 
'יעבדוך עמים' ירדו לשם כדי להשתעבד להאומה הפחותה ביותר 
ללא  הרי  וזוהי שכרה?  ברכה  זוהי  וכי  ונשאלת השאלה,  שבעולם. 
לא  מדוע  שכן  וכיון  הדין,  מצד  הברכות  באלו  זכה  שיעקב  ספק 

נתקיימו אצלו כמשמען?
על דברים  רומזים  כי אלו הברכות  אנו  לאמיתו של דבר מאמינים 
קדושים ונעלמים, ואלו הדברים בודאי יתקיימו לעתיד בזרע יעקב, 
ואין אנו תמהים על עיקרן של דברים ח"ו, כי אם על זה שלא נתקיימו 
הדברים גם כפשוטן, כי מאחר שאין מקרא יוצא מידי פשוטו הרי 
בהכרח היו הדברים מכוונים גם על הדברים כמשמען, וכיון שכוחו 
וחילו של יצחק אבינו יפה היה, אם כן היה מן הראוי שיתקיימו על 

פי פשוטן גם כן מפני הכח הסגולי שבברכות. 
התשובה לכך היא: הן אמת, כוחו של יצחק לברך היה עצום מאוד, 
אך בכל זאת לא שימש כי אם כאמצעי להמשיך את הרצון העליון, 
כי מאחר ורצה הקב"ה להמשיך חסד בעולם היה בכוחו של יצחק 
צינור להמשיך בפועל הרצון העליון, אך  כעין  ונעשה ברכתו  לברך 
מאחר שמסיבות הידועות לו יתברך לא ראה כי זהו טובתו של יעקב 
ולא רצה אז בחסדים גלויים, על כן על אף שעשה יצחק צינור בכח 
ברכותיו, בכל זאת לא נמשכו החסדים באתגליא, ]על אף שבצנעה 
באופן  אך  ליעקב,  ונתנו  לבן  של  רכושו  כל  והאציל  הקב"ה  סיבב 

הגלוי סבל מרורות מרמאותו של לבן.[ 
לכל  להודיע  התורה  רצתה  זאת,  כל  התורה  לנו  מספרת  בכדי  לא 
הדורות שתמיד יש צורך להתדפק על דלתות התפילה ולבקש את 
ישועת השי"ת, כי הן אמת שיש כח לצדיקים לברך ולהמשיך שפע 
להמשיך  המסוגלים  מצוות  וכמה  כמה  ישנם  כן  וכמו  חסדים,  של 
חסדים שונים, אך כל אלו אינם כי אם דברים סגוליים, אך הכל תלוי 
אכן  ואז  התפילה,  בכח  רצונו  לעורר  תמיד  וצריכים  העליון,  ברצון 
כצינור להמשיך השפע, אך  והברכות לשמש  יסייעו אלו הסגולות 
אם יסמוך האדם על אלו הסגולות והברכות בלבד יתכן שלא יקבל 
מקור  את  אך  עושה,  אכן  להריק השפע  הצינור  כי  מבוקשתו,  את 

השפע אינו מעורר. 
וכדברים האלו אמר מרן החזון איש לאבי מורי זצ"ל, היה זה כשנסע 
פעם אליו כדי להיוועץ עמו באיזה ענין שהיה נוגע לו, וביקש גם את 
דע שאין  לו:  ואמר  הוסיף  אך  ברכו,  אכן  החזו"א  להצלחה,  ברכתו 
אנו בעלי בתים על הקב"ה, יכולים אנו לברך אך לא להבטיח ולצוות 
כלפי מעלה... ואין לנו שיור כי אם כח התפילה לעורר על ידה הרצון 

העליון ובזכותה אכן יריק עלינו את שפעו וחסדיו המרובים.

ים י שמ יד כל ב ה

פר' תולדות
ב' כסלו תשע"ט
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טיב הפרשה
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טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין
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  פרשת תולדות 306' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''לברכה ומטר טל ותן''

 .ברכה גשמי לרדת ישראל בארץ החל' ה בחסדי
  עכשיו כי ואמר ביתו לבני פנה הוא, גשם תפילת את שבקשו א"שליט רבינו של במעונו מוסף תפילת אחרי, תורה שמחת בחג וכבר
 ...הגשם מוריד לבקש שכח ממכם שאחד כנראה ירד לא עוד ואם, גשם לרדת צריך כבר

  הוא טבעי ואך, הגשם ומוריד הרוח משיב כבר מזכירים הלא, סוודר ללבוש להתחיל צריך כבר כי רבינו אמר, זה שלאחרי בתקופה גם
 .  גשמים ויירדו קר יהיה שכבר

 מדרש יש כי והראה'). א ו"ט ב"ב ירושלמי( בשפע גשם מוריד ה"הקב. נותן יפה בעין, הנותן, ואמר רבינו התבטא גשם לרדת וכשהחל
 .)תודה מנחת( והמלכות והים הארץ בשופע ונותנין בשופע נוטלין שלשה') ב' ד ר"ויק(

*** 
  גמרא בתחילת שאמרו כמו, בגבורה שיורד הוא מוריד לשון כי רבינו בשם מובא, הגשם ומוריד הרוח משיב התפילה בנוסח והנה

  טיפה שאף ה"הקב של מאוד גדולה גבורה וזוהי, בחברתה נוגעת טיפה שאין כתוב') א ז"ט ב"ב(' בגמ: והוסיף, בגבורה שיורדים, תענית
 .בחברתה נוגעת אינה

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוףיצחק

 

 נשמת לעילוי
 ל"ז חיים ר"ב שמריהו' ר

 ו"תשע כסלו' ח ע"נלב
 ה"תנצב

 ו"הי מץ משה דוד הרב ידידנו בנו י"ע נודב
 יורק-ניו מלארענס

 פשט על הפרשה
 )לג ,(כה "ליעקב בכורתו את וימכור"

 ליעקב שהבכורה כתבו' כו השלחן ערוך אומרת ק"ורוה עליו וניחוך' דידי ניכול אמרין פריצים של כת עמו הכניס ג"פס ר"בב
  אין השטר את שכותבין דבמקום מבואר' א ו"כ בקדושין'. כו הבכורה וקיים' כו ה"הקב הסכים כמשחקים שהיו ולפי' וכו

'  מ ב"ב' כדא כותבין וממילא כסף קונה רעתה מפני שדהו במוכר אבל שיצוה עד השטר את לכתוב א"א וממילא קונות מעות
 שהבכורה כתבו וממילא רעתה מפני שדהו כמוכר ל"הו כ"א כמשחקים שהיו ולפי קאמר ולזה, כתובו לומר צ"א קנין' א

  והעבירני דינר דטול כההיא דינא הוי הבכורה שיתן עד לו ליתן רצה לא ויעקב בולמוס אחזו שעשו דאחר פ"יל עוד. ליעקב
 לא אם עיפות מרוב למות הולך אנכי הנה' שפי בספורנו' ועי( ז"קט ק"ב ש"כמ שכרו אלא לו ואין בך אני משטה לומר דיכול

 .לחתום מצי ושפיר כשכרו והוי לך שוה הבכורה אין כן אם מלעיגים שאתם כיון אבל )תאכילני
 )(טעמא דקרא

 
בפרשת השבוע כתוב את ברכות יצחק ליעקב, ברכות שמהם אנו מושפעים עד עצם היום הזה וידועים הדברים שאמר מרן  

זה ניתן לרבינו, ויעידו רבבות עמך בית   ,הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שבכל דור יש מדור של ברכות שיורד לעולם ובדורינו
 במשך עשרות השנים האחרונות אל ביתו של רבינו לזכות ולקבל את ברכתו.ישראל הפונים 

ברכותיו של רבינו כפי ששמע ורשם.קיבלנו מאחד הנכדים רשימה בענין 

.באחד הפעמים אמר רבינו, ב"ה ה' זיכה אותי במצוה שאני מברך וזה מרגיע את האנשים

.'פעם התבטא רבינו על כך שיהודים רבים באים לבקש ברכה הא כתוב בתורה 'מברכיך ברוך

 ,בשבת אמרתי לרבינו שכבר הגיע זמן לרדת למנחה, וכשירד ראיתי שטעיתי בכמה דקות ומדי מוקדם, התנצלתי בפני רבינו
אמר רבינו לא נורא, עוד כמה יהודים יקחו ברכה.

.נכנס אחד וביקש ברכה ליראת שמים, אמר רבינו זה לא בברכה, בשביל זה צריך ללמוד מוסר

.לכמה שביקשו ברכה עבור בנם שיגדל בתורה השיב: תלמד עם הבן שלך אז הוא יגדל תלמיד חכם

 ברך אחד על בתו שתהיה בת תלמיד חכם, ושאלו מאן דהוא, הרי הלה כבר תלמיד חכם איך שייך שיחול הברכה. ענה רבינו
לתלמיד חכם אין שיעור.

.רבינו ברך רופאים, שיהיה להם עבודה רק ליולדות ולגויים

על עושר, ענה לו "אני נותן לך ברכה   אחד ביקש מרבינו ברכה שיהיה עשיר כי יש לו הרבה חובות, רבינו לא רצה לברכו
שלא תצטרך לעשירות".

"הנזהר מלשקר יתקיימו כל ברכותיו, דכמו שהוא נזהר שלא ישקר גם מן  וכתב רבינו שליט"א בספרו 'אורחות יושר', 
השמים שומרים שכל מה שיאמר יהיה אמת, ויתקיים".

גדולה לשמים'. והוסיף ואמר שאף שאנו נמצאים בדור עני,   , שלרבינו יש 'גישהעתי מרבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"לושמ
דוסא, אבל בכל זאת הקב"ה  נותנים לנו משהוא, יש את הצדיקים שהקב"ה שתלן בכל דור ודור, אין לנו את ר' חנינא בן

 נותן גם לדור כמו שלנו.
 

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)
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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

מברכים כסלו  |  ר"ח בימים חמישי-שישי
המולד: יום חמישי   |   שעה:  9:45  |  12 חלקים

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

שני גויים בבטנך
מסופר על מגיד אחד שהגיע לעיר שתושביה 
היו מצד אחד שומרי תורה ומצוות, אך מאידך 
היו נוהגים בהרבה ממנהגי הגויים, ובכל פעם 
היה  ואם  להם,  שנוח  מה  בעיקר  עושים  היו 

להם נוח להיות יהודי אז למה לא?!..
תושבי  בפני  לדרוש  המגיד  הוזמן  כשהגיע, 
שאלה  יש  בפרשתנו  המגיד:  שאלם  העיר, 
קשה, לאחר שרבקה אמנו הרגישה שהתרוצצו 
הבנים בקרבה וחשבה שהוא ולד אחד, מדוע 
אם כן נרגעה כשנאמר לה 'שני גויים בבטנך'? 
מה כל כך מרגיע במידע שנמסר לה כי עתיד 

לצאת ממנה עשיו הרשע?!
'כשהיתה  המדרש,  דברי  עפ"י  ואמר:  נענה 
עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ 
ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עכו"ם, עשו 
מפרכס לצאת', ולכן בתחילה לא הבינה איזה 
ילד יש לה? לאן הוא שייך, לבתי מדרש  מין 
לה  שיש  לה  כשנודע  אבל  עכו"ם?  לבתי  או 
בני בנים, אחד שייך לבתי מדרש ואחד לבתי 
עכו"ם, אז נרגעה, כי עדיף כך מאשר ילד אחד 

שרוקד על שני הצדדים..
האמת היא שלכל אחד מאיתנו יש בתוכו את 
ה'יעקב' ו'עשיו', והמלחמה הפנימית אף פעם 
עובר על פתחי  נגמרת, בכל פעם שאדם  לא 
– החלק הטוב שבאדם,  ה'יעקב'  בתי מדרש, 
לבית  אותו  למשוך  רוצה  הוא  פנימה,  מושך 
המדרש, וכשעובר על פתחי בתי עכו"ם מושך 
אותו ה'עשיו' שבו לכיוון העבודה זרה, אז מה 

עושים?
על  הפסוק,  בהמשך  כתובה  לכך  התשובה 
רש"י  מסביר  יאמץ'  מלאום  'ולאום  המילים 
רש"י  נופל',  זה  קם  כשזה  בגדולה,  ישוו  'לא 
שאדם  ככל  לשאלה,  המענה  את  לנו  נותן 
מתרחק  שבו,  ה'עשיו'  מצד  יותר  מתרחק 
אל  מתקרב  יותר  הוא  כך  רעות,  מתאוות 
כתבו  וכבר  הקדושה,  צד  אל  שבו,  ה'יעקב' 
אינם  והמים  שהאש  שכשם  מוסר  בספרי 
כך  בערבוביא,  אחד  בכלי  לשמש  יכולים 
יכולים  אינם  הזה  עולם  ותאוות  הקדושה 
להתקיים אצל האדם בגוף אחד, וככל שאדם 
רץ אחר תאוות, העולם הבא בורח ממנו, וככל 
שהוא מואס בעוה"ז ובתאוותיו, כך עי"ז הוא 

קונה את העולם הבא.
 )עפ"י טיב התורה-תולדות(

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'

סוזק"ש ב'

סוז"ת א'

סוז"ת ב'

4:08
5:22
6:00

7:56

8:40

9:05

9:34

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

אבינו  יעקב  שזכה  איך  הדברים  השתלשלות  כל  מובא  זו  בפרשה 
כל  הבאה  בפרשה  יסופר  לכך  וכהמשך  אביו,  יצחק  של  בברכותיו 
עשיו  מפני  לברוח  הוכרח  שיעקב  זה,  ידי  על  שנתגלגלו  הדברים 
אחיו, ושהייתו בבית לבן מפני חמת המציק, ואיך שתוך כדי כך בנה 

את ביתו והשתיל היסודות לבית ישראל. 
באותה  יעקב  על  שעברו  הדברים  פרטי  בכל  כשמתבוננים  והנה 
אלו  בכל  שזכה  מאחר  שהרי  כך,  על  התמיהה  נתעורר  תקופה 
הברכות מן הראוי היה שבכל אשר יפנה ינחול הצלחה מרובה, אך 
לעיני הבשר לא ראינו כי אכן שפר עליו גורלו, ואדרבה מבריחה זו 
ועד סוף ימיו לא זכה כמעט ליום של קורת רוח, כי תיכף לבריחה 
רדף אחריו אליפז כדי להרגו, והוצרך יעקב להתחנן על נפשו, וגם 
ואפילו את  בידו,  נטל ממנו כל אשר  אחר שנתרצה להניחו בחיים 
במדרש  ומסופר  כמשמעו,  ערום  ונשאר  נטל,  לעורו  אשר  בגדיו 
פסיעה  אפילו  כי  רגליו,  ישא  האיך  יעקב  ידע  לא  שעה  שבאותה 
אחת אי אפשר לו לאדם לעשות במצב כזה, ויעקב היה באותה שעה 
סמוך לנהר, והבחין איך שאחד מחיילי המלך מפשיט את בגדיו כדי 
להתרחץ במימי הנהר, אך תיכף לכניסתו שטפו הנהר ונטבע למוות, 
אז ידע שהזמין הקב"ה לידו את בגדיו של הנטבע, והזדרז ללבשם, 
אך חשש מאוד להסתובב בחוצות העיר באלו הבגדים, שמא יתורו 
הוא  כי  יחשדוהו  בו  וכשיפגעו  הנטבע,  החייל  אחר  הצבא  אנשי 
כן להתחבא  והוכרח מחמת  ולבש את בגדיו,  זה שרצח את החייל 
אלו  כל  ומשך  שנה,  י"ד  משך  שם  ושהה  ועבר,  שם  של  בישיבתו 

השנים היה ירא לצאת שמא יפגעו בו אנשי המלוכה. 
אחר שעברו אלו הי"ד שנות אימה, כבר המשיך בדרכו לקיים מצוות 
משקריו  מאוד  סבל  לבן  של  בביתו  שם  לבן,  בבית  והופיע  אביו, 
לזכות ברחל,  כדי  ז' שנים  האין סופיים, מתחילה עבד אצלו משך 
ובסופם כשרצה לבוא על שכרו החליף את משכורתו מבלי להודיעו 
כלל, והמיר את רחל בלאה, ויעקב שידע ברוח הקודש את היחודים 
הקדושים שעליו לעשות דוקא עם רחל, הוכרח להתחייב עוד שבע 
שנות עבודה, ובתום אלו השנים אחר כ"ח שנות תלאות, כבר ביקש 
ובקשו להמשיך עמו  לבן  לחזור בארץ מגורי אביו, אך עדיין עכבו 
יעקב  הסכים  ושכרה,  העבודה  על  ביניהם  שסכמו  ואחר  בעבודה, 
להמשיך בעבודה, אך כאן התחילו שש שנות סבל של רמאות ללא 
הפסק, כל אלו השנים הבליג יעקב, עד שאמר לו הקב"ה שוב אל 
לבן  רדף  מקודם  סאתו,  את  השלים  לא  עדיין  ואז  אבותיך,  ארץ 
אחריו, ולאחר מכן התירא מעשיו והתחיל במסע הפיוס. וגם אחר 
שעבר זאת בהצלחה וכבר ביקש לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזה של 
ממעשה  כתוצאה  בניו  עם  הארצות  גויי  שניהלו  והמלחמות  דינה 
יוסף, וכמעט שלא  שכם, ותיכף לאחריהם התחילו ימי העדרו של 

לנו בכך, עם סיומן של אלו  די  ואם לא  יום טוב בחייו,  יעקב  ראה 
התלאות ירדו הוא וכל נפשות ביתו למצרים כשתכלית ירידה זו כבר 
בו  יתקיים  ובמקום אשר  בין הבתרים,  ידועה מראש מברית  היתה 
'יעבדוך עמים' ירדו לשם כדי להשתעבד להאומה הפחותה ביותר 
ללא  הרי  וזוהי שכרה?  ברכה  זוהי  וכי  ונשאלת השאלה,  שבעולם. 
לא  מדוע  שכן  וכיון  הדין,  מצד  הברכות  באלו  זכה  שיעקב  ספק 

נתקיימו אצלו כמשמען?
על דברים  רומזים  כי אלו הברכות  אנו  לאמיתו של דבר מאמינים 
קדושים ונעלמים, ואלו הדברים בודאי יתקיימו לעתיד בזרע יעקב, 
ואין אנו תמהים על עיקרן של דברים ח"ו, כי אם על זה שלא נתקיימו 
הדברים גם כפשוטן, כי מאחר שאין מקרא יוצא מידי פשוטו הרי 
בהכרח היו הדברים מכוונים גם על הדברים כמשמען, וכיון שכוחו 
וחילו של יצחק אבינו יפה היה, אם כן היה מן הראוי שיתקיימו על 

פי פשוטן גם כן מפני הכח הסגולי שבברכות. 
התשובה לכך היא: הן אמת, כוחו של יצחק לברך היה עצום מאוד, 
אך בכל זאת לא שימש כי אם כאמצעי להמשיך את הרצון העליון, 
כי מאחר ורצה הקב"ה להמשיך חסד בעולם היה בכוחו של יצחק 
צינור להמשיך בפועל הרצון העליון, אך  כעין  ונעשה ברכתו  לברך 
מאחר שמסיבות הידועות לו יתברך לא ראה כי זהו טובתו של יעקב 
ולא רצה אז בחסדים גלויים, על כן על אף שעשה יצחק צינור בכח 
ברכותיו, בכל זאת לא נמשכו החסדים באתגליא, ]על אף שבצנעה 
באופן  אך  ליעקב,  ונתנו  לבן  של  רכושו  כל  והאציל  הקב"ה  סיבב 

הגלוי סבל מרורות מרמאותו של לבן.[ 
לכל  להודיע  התורה  רצתה  זאת,  כל  התורה  לנו  מספרת  בכדי  לא 
הדורות שתמיד יש צורך להתדפק על דלתות התפילה ולבקש את 
ישועת השי"ת, כי הן אמת שיש כח לצדיקים לברך ולהמשיך שפע 
להמשיך  המסוגלים  מצוות  וכמה  כמה  ישנם  כן  וכמו  חסדים,  של 
חסדים שונים, אך כל אלו אינם כי אם דברים סגוליים, אך הכל תלוי 
אכן  ואז  התפילה,  בכח  רצונו  לעורר  תמיד  וצריכים  העליון,  ברצון 
כצינור להמשיך השפע, אך  והברכות לשמש  יסייעו אלו הסגולות 
אם יסמוך האדם על אלו הסגולות והברכות בלבד יתכן שלא יקבל 
מקור  את  אך  עושה,  אכן  להריק השפע  הצינור  כי  מבוקשתו,  את 

השפע אינו מעורר. 
וכדברים האלו אמר מרן החזון איש לאבי מורי זצ"ל, היה זה כשנסע 
פעם אליו כדי להיוועץ עמו באיזה ענין שהיה נוגע לו, וביקש גם את 
דע שאין  לו:  ואמר  הוסיף  אך  ברכו,  אכן  החזו"א  להצלחה,  ברכתו 
אנו בעלי בתים על הקב"ה, יכולים אנו לברך אך לא להבטיח ולצוות 
כלפי מעלה... ואין לנו שיור כי אם כח התפילה לעורר על ידה הרצון 

העליון ובזכותה אכן יריק עלינו את שפעו וחסדיו המרובים.
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טיב הפרשה
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טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

ט"ת   לודל   תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תשע"ט

נשמת  וביחוד  זה,  משיג  שהיה  יצחק,  עם  מדבר 

רבי עקיבא שהיתה כלולה בו".

 תאו  שתל שו המוח לה בן
"מז שו נתמ  "בי שקיבא

ומה נפלאים הם דברי ה"מאור עינים" שמבאר 

ציד,  "יודע  רש"י:  שפירש  מה  חומר  כמין  זה  לפי 

היאך  אבא  ושואלו  בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד 

מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא 

מדקדק במצוות". וצריך ביאור מה שהתפעל יצחק 

זו. ומבאר  כל כך ממה ששאל עשו דוקא שאלה 

אחרי  כי  נ.(,  )נדרים  בגמרא  ששנינו  פי  על  הענין 

שנשא רבי עקיבא את רחל בת כלבא שבוע, הדירה 

אביה מכל נכסיו וגירשה מביתו, והיו ישנים בבית 

התבן בלי כר וכסת. מספרים לנו חכמינו ז"ל:

אליהו  ]בא  כאנשא  להון  אידמי  אליהו  "אתא 

]קרא  אבבא  קרי  וקא  אדם[  כבן  להם  נדמה 

אליהם מהפתח[, אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא, 

להם  ]אמר  לאגונה  מידעם  לי  ולית  אתתי  דילדת 

לי  ואין  ילדה  אשתי  כי  תבן,  קצת  לי  תנו  אליהו, 

מאומה להשכיב אותה עליו[, אמר לה רבי עקיבא 

לא  תיבנא  דאפילו  גברא  חזי  ]לאשתו[,  לאנתתיה 

אית ליה" - ראי אדם שאפילו תבן אין לו.

עניים  שיש  לנחמם  בא  שאליהו  הר"ן  ופירש 

יותר קשים מהם. והנה אף שאינו מפורש בגמרא, 

]אליהו  עני  לאותו  נתן  עקיבא  שרבי  ברור  אבל 

לפי  עליו.  לישון  ואשתו  הוא  שיוכלו  תבן  הנביא[ 

זה אומר ה"מאור עינים", כי כששאל עשו מיצחק 

עצמו  שעשו  אף  התבן,  את  מעשרים  איך  אביו 

במצוות.  מדקדק  שהוא  אביו  את  לרמות  התכוון 

רבי  של  קולו  את  קדשו  ברוח  שמע  יצחק  אולם 

התבן  על  לו  ורומז  עשו,  של  מפיו  בוקע  עקיבא 

לכן  הנביא,  לאליהו  בעניותו  לתת  עתיד  שהוא 

אהב את עשו בחשבו שגם הוא מדקדק במצוות. 

הנה הדברים בלשון קדשו: 

כשמנע עשו מהשבטים לקבור את יעקב במערת 

המכפלה, לקח חושים בן דן חרב וקטע את ראשו 

ונח  המכפלה  במערת  הראש  ונתגלגל  עשו,  של 

בניו  וגופו של עשו קברו  יצחק אביו,  בחיקו של 

בשדה המכפלה ולא במערה: "ונטל סייפא וקטע 

רישיה דעשו רשיעא, והוה רישיה דעשו מתגלגל 

דיצחק  בגו עיטפיה  ואתנח  לגו מערתא,  עד דעל 

כפילתא".  בחקל  דעשו  בנו  קברו  וגופיה  אבוי, 

יקבר  שראשו  זה  רשע  זכה  איך  להבין  וצריך 

במערת המכפלה.

היות  כי  האריז"ל,  מבאר  האמור  לפי  אך 

שבראשו של עשו היו גנוזות נשמות קדושות של 

ראשי ישראל גדולי התנאים שהיו מבני גרים, לכן 

נסתבב מן השמים לנתק את ראשו של עשו מגופו 

הקדושות  הנשמות  עם  ראשו  ונתגלגל  הטמא, 

במערת  הקדושה  מקור  אביו  יצחק  אצל  להיקבר 

המכפלה. אלו דבריו הקדושים.

ועתה בא וראה מה שמגלה לנו ה"מאור עינים" 

רבינו  דברי  את  קדשו  ברוח  שהביא  בפרשתנו, 

האר"י  בכתבי  "ואיתא  ביאור:  בתוספת  האריז"ל 

נשמת  כי  בפיו,  ציד  כי  עשו  את  אהב  שיצחק  ז"ל 

כלולה  היתה  כי  מפיו,  מדברת  היתה  עקיבא  רבי 

שכתוב  מה  כלומר  עשו".  של  ראש  בבחינת  בו 

שיצחק אהב את עשו: "כי ציד בפיו", הכוונה בזה 

רבי  של  קולו  את  יצחק  שמע  עשו  כשדיבר  כי 

עשו,  של  בראשו  שבויה  היתה  שנשמתו  עקיבא, 

בוקע מפיו של עשו.

עינים"  ה"מאור  מוסיף  הדברים  בהמשך 

כל  של  קולן  את  יצחק  שמע  בעצם  כי  לבאר, 

עשו,  של  בראשו  שבויים  שהיו  התנאים  נשמות 

אבל  ואבטליון,  שמעיה  מאיר,  רבי  עקיבא,  רבי 

מכולם,  יותר  שמע  עקיבא  רבי  של  קולו  את 

ובלשון קדשו: "כי מה שכתוב ציד בפיו, רצה לומר 

ציד הנשמות הקדושות שהיו מלובשין בפיו, היו 

שהיה  בשעה  נשמות,  אותן  מפיו  ממנו  מדברין 

מה  בעתו  דבר  תולדות  פרשת  בפרשתנו 

לעשו  אבינו  יצחק  של  באהבתו  להתבונן  טוב 

הרשע, כמו שכתב )בראשית כה-כח(: "ויאהב יצחק 

ציד,  "יודע  רש"י:  ופירש  בפיו".  ציד  כי  עשו  את 

היאך  אבא  ושואלו  בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד 

מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא 

מדקדק במצוות".

כל  מסבב  הקב"ה  שסיבב  מה  ביאור  וצריך 

שרימה  ידי  על  עשו  את  אהב  שיצחק  הסיבות 

)תהלים  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  הלא  בפיו,  אותו 

צז-י(: "אוהבי ה' שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד 

"לא  יב-כא(:  )משלי  עוד  וכתוב  יצילם".  רשעים 

יאונה לצדיק כל און", אם כן לכאורה היה טוב יותר 

שיצחק יכיר בעשו שהוא רשע.

כל  שנתייגעו  מה  לבאר  ראוי  ועוד  זאת 

שביקש  אבינו  יצחק  ראה  מה  להבין,  המפרשים 

לו  וכשנודע  לעשו,  הברכות  את  למסור  תחילה 

הברכות  את  ממנו  לקח  שיעקב  דבר  של  בסופו 

במרמה על ידי שהתלבש בבגדי עשו, לא רק שלא 

הברכות  את  לאשר  הוסיף  עוד  אלא  עליו,  כעס 

באומרו )בראשית כז-לג(: "גם ברוך יהיה". 

 רכי ציד בטילר
נתמל  ה נאים היל גנלזל  בטיל

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי הקדמה 

האריז"ל  רבינו  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה 

הענין  בפנימיות  לבאר  )עובדיה(,  תורה"  ב"לקוטי 

בו  הרגיש  ולא  עשו  את  לאהוב  יצחק  טעה  איך 

שהוא רשע, כי בפיו של עשו היו גנוזות נשמות 

ראשי ישראל: "שמעיה ואבטליון, רבי מאיר ורבי 

עשו  של  מזרעו  ויצאו  גרים  בני  שהיו  עקיבא", 

כי  עשו  את  יצחק  "ויאהב  שכתוב:  וזהו  הרשע. 

קדושות  נשמות  של  ציד  לו  שהיה  בפיו",  ציד 

הללו בפיו.

כמין  לבאר  האריז"ל  מוסיף  האמור  פי  על 

חומר מה שמבואר בתרגום יונתן )בראשית נ-יג(, כי 

הגיולי הנטוא תו הרמאל" שיניםר

 כתתאו שתל: ראבא היאך משת"ין א  המוח לא  ה בןר
תמש יצחק א  קלול תו "בי שקיבא בלקש מ לך ג"לנל

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)
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שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

יפשפש במעשיו

רואה אדם שיסורין  רב חסדא, אם  ואיתימא  רבא  "אמר 
באין עליו יפשפש במעשיו" (ברכות ה.). מסופר על החפץ 
שפך  והעגלון  עגלה,  בעל  עם  נסע  אחת  שפעם  חיים, 
לפניו את מר ליבו, שהפרנסה קשה מאד, הוא עובד כל כך 
קשה, ואין לו מזה כי אם פרנסה מועטת. השיב לו הח"ח 
לך  ויש  ה'  הוא  צדיק  הקב"ה,  כלפי  בטרוניא  לבא  שאין 
לפשפש במעשיך. אולי אין אתה הולך תמים עם ה' ואין 
אתה נזהר בממונו של השני, ולמשל, אתה קובע מחיר עם 
נוסע, ובאמצע הדרך אתה דורש הוספה על מה שקבעת. 
או שאתה מרעה את בהמתך בשדות אחרים, וא"כ יתכן 

שהקב"ה מענישך על כך.

אם כן, פנה אליו העגלון, מדוע גנבו אשתקד מאת רבינו 
חוטא  אני  גם  חיים,  לו החפץ  (fur)? השיב  פרווה  מעיל 
ופעמים  ברורה,  משנה  ספר  חיברתי  הלא  ממון,  בעניני 
שיש ספר פגום שיש בו דף קרוע או שלא נדפס כראוי ... 
ולכן גם אני נענש. [וידוע, שהחפץ חיים מאד הקפיד שלא 

למכור את ספריו אלא לאחריו שהגיהם].

השפעה לתשובה על ידי מסירות נפש

בידוע שהבעל 'מאור עינים', גם לאחר פטירתו היה יורד 
מן העולם העליון כדי ללמוד עם בנו. פעם אחת לא בא, 
ואח"כ כאשר חזר ובא, שאלו בנו מדוע לא באת אז? אמר 
לו מאד קשה לי לירד מעולם העליון לעולם הזה. אמר לו, 
אם כן מדוע היום כן באת? השיב לו, היה יהודי אחד סוחר 
בעצים, שכדי לקנות את העצים היה לוה סכום גדול של 

כמה מאות רובל. פעם אחת בבואו לשלם עבור העצים 
שקנה, הנה הוא רואה שהכסף איננו... ונשבר לבו בקרבו. 
יהודי אחר שהיה בעל חסד גדול ועצום, פגשו, ושאלו מה 
איתך? סיפר לו הסוחר את כל מה שאירע. אמר לו אותו 
בעל חסד, תשמע, שמעתי משהו שמאן דהוא מצא סכום 
גדול, תאמר לי את הסימנים שהיו לך על הכסף, ואני יברר 
בשבילך אם נמצא הכסף שאבד לך. אותו בעל חסד בא 
לביתו ולקח את סכום הכסף שנגנב מן הסוחר, וסידרם 
על פי הסימנים שנתן לו, ורץ לסוחר לבשר לו שנמצאה 

האבידה, והנה כל הכסף לפניך!

הדברים התפרסמו מפה לאוזן, עד שהגיעו גם לאזנו של 
הגנב שגנב מן הסוחר. הגנב מתפעל מזה מאד, ולבו נמס 
על  לו  והודה  לסוחר,  הלך  ומיד  ותיכף  שעשה,  מה  על 
שהיה ברגעים קשים שלא התגבר על יצרו, והוא אשר גנב 
ממנו, ורצה להשיב לו את כל הכסף שגנב ממנו... כשמוע 
הבעל חסד מזה, סירב לקבל בחזרה את מה שנתן לסוחר, 
הגנב  ולעומתו  רוצה להפסיד את המצוה.  באמרו שאינו 
טען, שהוא זה שצריך ליתן את הכסף לסוחר, כי הוא זה 

שגנב ממנו, ואינו רוצה שישאר אצלו, והלכו לדין תורה ...

בשמים נעשה רעש גדול מזה, ובשעת פטירתו של הבעל 
חסד, אמרו בשמים שכל בעלי החסד מדורי דורות, מזמן 
וגם  אותו,  ללוות  יבואו  וכו',  החסד  עמוד  אבינו  אברהם 
גם  הגעתי  ובאתי,  ירדתי  שכבר  ומכיון  לכך,  שלחו  אותי 
ידי  על  הבאה  ההשפעה  גודל  את  מכאן  רואים  אליך. 
מסירות נפש, המעוררת לתשובה גם לגנב שפל, ומזה יש 
בדרכי  והולך  מלחטא,  נזהר  שאדם  ידי  שעל  להתחזק 
התורה כדבעי, הרי הוא מקרין אורות עצומים ומשפיע גם 

על אחרים.

מאד מאד הוי שפל רוח

ועוד מעשה על ה'מאור עינים', דרכו בקודש היתה לומר 
בכל מקום שהיה שובת, פעם  ושבת  בכל שבת  דרשות 
יהודי  היה  ששם  אלא  קטנה,  עירה  לאיזה  הגיע  אחת 
מושלם, היה יודע ספר ות"ח, היה סוחר ממולח וכו' וכו', 
אלא שהיה לו חסרון אחד, שהוא ידע שהוא יודע הכל ואין 
לו מה לשמוע דרשות... וכאשר עלה המאור עינים לישא 
עסוק  היה  אדם  ואותו  ושתק...  עמד  שם,  דרשתו  את 
באמצע לימוד גמ', אלא שלא עלתה בידו להבין את הגמ' 
הוא  הנה  אבל  ולהתרענן,  להתאורר  לחוץ  ויצא  שלמד, 
רואה שהוא נמשך בעל כרחו לבית הכנסת... כאשר הבחין 
(פ"ד  באבות  במשנה  דבריו  את  פתח  עינים'  ה'מאור  בו 
מ"ד) "מאד מאד הוי שפל רוח" והאריך בביאור ענין זה, 

עד שנפל לפניו אותו יהודי, וביקש ממנו תיקון.

הרשע צריך להכיר ברשעו

"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני 
והפרזי אז ישב בארץ" (בראשית יג ז). ופירש רש"י, שרועי 
לוט טענו שנתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט יורשו, 
מלשוב  האדם  את  שמונע  הדבר  ע"כ.  גזל,  זה  ואין 
שהוא  עצמו שמה  את  מרמה  שהוא  בכך  הוא  בתשובה 
עושה הוא כדת וכדין, ואינו מכיר בחטאו שהוא רשע, כי 

הוא מכיר בחטאו וברשעותו, סופו לשוב בתשובה.

לה'  וחטאים  רעים  סדם  "ואנשי  כתוב:  יג)  (פסוק  להלן 
מאד", ותמה הרבי מקוצק, איך יתכן להגיע לכזה שפלות 
של 'רעים וחטאים'. ואמר, משום ש'לה' מאד', שרימו את 

עצמם שכל מה שהם עושים זה מאד לשם שמים.

החזו"א,  בשם  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  שמעתי 
שאם אדם מחפש בתורה חומרות, ימצא את כל החומרות 
צריך  האדם  אבל  ימצא.  גם  קולות  יחפש  ואם  ששייך, 
עבודת  ה'!  ימצא את מה שצוה  ואז  ה',  צוה  מה  לחפש 
היצר הרע היא לקחת את המצוה הגדולה ביותר ולהפכה 
העבירה  את  לקחת  להיפך,  וכן  לעבירה,  האדם  בעיני 
הגדולה ביותר, ולהפכה למצוה גדולה. ובשביל זה אמרו 
חז"ל 'עשה לך רב והסתלק מן הספק'. [ואין בדברים אלו 
להמעיט בערך החומרות, אבל בכל זאת צריך לדעת מה 
היא עצם המצוה ולעשותה, ומה היא עצם העבירה ושלא 

לעשותה].

אמונה

סדום  מלך  אמר  למלכים,  אבינו  אברהם  נצחון  לאחר 
אברהם  נשבע  לך",  קח  והרכש  הנפש  לי  "תן  לאברהם: 
ואמר לו: "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 
אבינו  אברהם  אברם",  את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  לך 
וגם לקח - מאבימלך מלך  לקח - מפרעה מלך מצרים, 
שלא  כדי  למה?  לקח,  לא  סדום  ממלך  אבל  פלשתים, 
יאמר 'אני העשרתי את אברם', פרעה ואבימלך לא אמרו 
כן, ולכן אברהם לקח מהם, אבל ממלך סדום לא לקח, כי 
ידע שיאמר 'אני העשרתי את אברם', וזה שקר, כי הקב"ה 
שהקב"ה  רש"י,  שהביא  וכמו  אותו  שהעשיר  זה  הוא 
הבטיח להעשיר את אברהם, וכל השאר אינם אלא שלוחי 
ובפרט  זה,  בענין  להתבונן  צריך  אדם  וכל  הקב"ה. 
והוא הנותן לך כח  ית"ש,  הסוחרים, שידעו שהכל מאתו 
הרי  שמפרנס,  זה  שהוא  חושב  אדם  ואם  חיל.  לעשות 

כביכול הוא מסלק מאתו את הקב"ה.

פעם אחת שאל מאן דהוא, איך אפשר לומר שהכל מאת 
– יש לי  הקב"ה, והלא המציאות היא שכאשר אני עובד 
נראה  וא"כ  פרנסה,  אין   – עובד  אני  אין  וכאשר  פרנסה, 
יש  ע"פ משל, שהרי  לו  והשבתי  בי...  תלוי  מזה שהדבר 
בכל בית ובכל מקום שקע חשמלי (outlet) ובו לעקטער, 
ואם תחבר לו פריז'דער – הוא יקרר, ואם תחבר לו מזגן – 
הוא יצנן, תחבר לו מכונת כביסה – יכבס, תנור – יאפה. 
והיינו שיש כח חשמל, אבל צריך לחבר לו את המכונה. 
אבל  והמפרנס,  הזן  הוא  הקב"ה  פרנסה,  לענין  גם  וכך 
אל  הכח  מן  שיצא  כדי  ההשתדלות  את  לחבר  צריך 

הפועל.

הנני רוצה לספר סיפור, אבל אין כוונתי שכך יש לעשות, 
ולשאוף  ללמוד  יש  ממנה  אבל  זו,  במדרגה  אנו  אין  כי 
רבי  האדמו"ר  היה  בירושלים  בה'.  באמונה  להתעלות 
שלומקה מזוועיל שהיה בעל מופת גדול [פעם ירד גשם 
בחג הסוכות, ורק בסוכה שלו לא ירד]. וסיפר למשמשו 
שאמרו  חז"ל  בדברי  מאד  שהאמין  אחד  עני  על 
לו  שנקצבו  בהוצאות  כלולות  אינם  שבת  שהוצאות 
בראש השנה, אי לכך אמר בלבו, שעם הכסף שקיבצתי 
משובח  יין  בהם  אקנה  בנותי,  שתי  את  לחתן  בשביל 
ביותר, ובשר הטוב ביותר, ואזמין אורחים רבים, והקב"ה 
[ולבסוף נתברר שזה היה האדמו"ר  וכך הוה...  לי,  יפרע 

בעצמו].

שמעתי מאבי מורי זצ"ל בשם החפץ חיים שהיה בתקופת 
המשכילים, שהיה תמיד בכל יום ויום חוזר בשפת היידיש 

על פרשת מעשה בראשית, שהם עיקרי האמונה.

שכרו של אברהם – השגות גבוהות
למען ילמד את בניו אחריו

מאד",  הרבה  "שכרך  אבינו  לאברהם  אומר  הקב"ה 
ובן  ואנכי הולך ערירי  לי  ותמה "מה תתן  ואברהם שואל 
משק ביתי הוא דמשק אליעזר". ואני תמה ומתפלא, וכי 
לאדם  לו  ואם  היורשים,  בשביל  הוא  שבשכר  התועלת 
משפחות  כמה  והלא  שכר?!  לו  ליתן  מקום  אין  יורשים, 
אלא  רח"ל.  אביהם  ירושת  על  המחלוקת  בשביל  נקרעו 
לאברהם  שכר  במתן  הכוונה  אין  שבודאי  הדבר,  ביאור 
וכו', אלא הכוונה  ובמקנה  ידי שיתעשר בכסף  אבינו על 

היא שישיג השגות עליונות וגבוהות. 

אברם  אל  ה'  "וירא  ז)  (יב  בפסוק  מה שמבואר  גם  וזהו 
לה'  ויבן שם מזבח  הזאת  לזרעך אתן את הארץ  ויאמר 
בשורת  על  להקב"ה  שהודה  רש"י:  פירש  אליו",  הנראה 
הזרע. אולם האוה"ח הק' כתב באופן אחר, שהקב"ה הודה 
להקב"ה על עצם זה שנראה אליו, וזה היה אות לבניו של 
אברהם לכמה מהם אשר הרחיקו חשק הזרע בערך חשק 
התורה והמצות, צא ולמד מבן עזאי (יבמות סג:) בטענתו 
אבינו  ואברהם  עכ"ד.  בתורה,  ונפשי חשקה  ומה אעשה 
יהיה לו זרע, מי יקבל ממנו את כל מה  חשש שאם לא 
שהשיג והתעלה באמונה ובעבודת ה', שזה דבר העובר 
זה  ועל  לכך].  ראוי  עבדו  אליעזר  [ואין  לבן  מאב  רק 

הבטיחו הקב"ה, שיזכה לפרי בטן.

וזהו יסוד של בנין בית בישראל, כדי להעביר מאב לבן את 
ה'  בעבודת  ילכו  בו  הדרך  את  וכו',  מאביו  שקיבל  מה 

ובשמירת המצוות, כל אחד לפי דרכו.

חתן  הגדול של שמחת  הענין  מהו  הערוך השלחן תמה, 
וכלה, הלא אין לך איש ואשה שמחים יותר מהם, ומה צריך 
להוסיף להם עוד שמחה. וביאר, שבאמת אם לא היה נגזר 
הצורך  וכל  בנישואין,  צורך  היה  לא  האדם  על  מיתה 
בנישואין הוא רק משום שנגזרה מיתה על האדם, ועליו 
לפרות ולרבות. נמצא שיש בנישואין רמז על המיתה, וגם 
בזה  בזה, אבל הנשמה מרגישה  אינו מרגיש  אם האדם 

ולכן צריך לשמחם.

אמרתי בדרך ווערטל, שהיום כל בחור מחפש כלה נאה... 

ואצל  פרעה  אצל   - לו  שהיו  הצרות  כל  אבינו  אברהם 
אבימלך, היה זה מחמת ששרה היתה יפה ונאה...

וישמן ישורון ויבעט

לה  היה  לא  אמנו  שרה  לך,  לך  בפרשת  נורא  דבר  יש 
ילדים, והלכה ונתנה את הגר לאברהם אבינו. קשה לתאר 
איזה מסירות נפש יש בזה, הגר שהיא שפחת שרה, היא 
בנים,  לו  תביא  היא  אברהם,  אשת  מעתה  שתהיה  זאת 
לא  שרה  זאת  ובכל  והחשובה,  המיוחסת  תהיה  והיא 
ד)  (פסוק  נאמר  הרתה,  הגר  כאשר  ואח"כ  מזה.  נמנעה 
רש"י:  ופירש  בעיניה",  גברתה  ותקל  הרתה  כי  "ותרא 
עצמה  מראה  כגלויה,  סתרה  אין  זו  שרי  (-הגר),  אמרה 
כל  להריון  זכתה  שלא  צדקת,  ואינה  צדקת  היא  כאלו 
ואני נתעברתי מב"ר, עכ"ל. במקום להכיר  השנים הללו, 
נוראה  וזלזלה בשרה בצורה  טובה לשרה על כך, בעטה 

ביותר.

אח"כ כתוב שהגר ברחה מפני שרי, ויבא אליה מלאך ה' 
אי  כלומר  הולכת?  את  ולאן  בורחת  את  מאין  וישאלה 
אפשר לברוח מפני ה', תשובי אל שרי והתעני תחת ידיה. 

הכרתי יהודי אחד שלא הסתדר עם אשתו, והחליט שהוא 
מגרשה. פגע בו חבירו וידידו הטוב, וסיפר לו שהוא עומד 
להתגרש מאשתו... אמר לו חבירו, תשמע, אני בטוח שעם 
בקולי  שמע  גרוע!  יותר  רק  יהיה  שתנשא  אחרת  אשה 
ותשוב אל אשתך, ובס"ד הענינים יסתדרו, וכן היה. האדם 
חושב לפעמים, שאם הוא ילך שם או יעשה כך, וכן בחור 
אחרת,  בישיבה  יהיה  הוא  שאם  חושב  פעמים  ישיבה 
אפשר  אי  מהקב"ה  אבל  לטובה,  בעבורו  ישתנה  הדבר 
ה' במקום אשר  לעבוד את  צריך  כל אדם  לברוח! אלא 

הוא שם.

זריזות ואהבה במצוות ה'

שנצטווה  מה  כל  שעשה  רואים  אנו  אבינו  אברהם  אצל 
מיד, וכמו ענין ברית מילה של כל מקנת כספו ואנשי ביתו, 
ישמעאל עבדו והוא בעצמו, הכל עשה 'בעצם היום הזה' 
(פסוק כג כה), לא חש לליצים ולרשעים. וזהו אות שעושה 
את המצוה מתוך אהבה ולא מתוך 'הכרח' [-כפיה דתית]. 
ולכן בפר' וירא (יח יט) אמר הקב"ה לאברהם "כי ידעתיו 
למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" 
וגו', והלא היה זה עוד קודם לידת יצחק, ואיך נודע שיצוה 

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בעניני אמונה ועוד
ליל ה' פר' וירא תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

מתוך  המצוות  את  מקיים  שאברהם  שראה  משום  הוא  אלא  וגו',  בניו  את 
אהבה, וזה אות שיצוה את בניו אחריו לשמור דרך ה' וכו'. וכן אדם שמתפלל 
מי'  והוא  מאחר,  ואינו  (שטיבלאך)  הכנסת  שבבית  המוקדמים  במנינים 
הראשונים, ונשאר עד סוף התפילה [ואינו עושה את 'עלינו לשבח' ל'תפילת 
הדרך'...], זה סימן שהוא אוהב את ה' ואינו עושה את המצוות כדי להפטר 

מהם ח"ו.

בערב סוכות בא אלי יהודי ומראה לי את האתרוג שלו, השבתי לו שזה כשר. 
והוא שוב שואל האם באמת זה כשר? אמרתי לך, דע, שאם האתרוג שלך 
דואג  וא"כ מדוע אתה  עליו!  לברך  יכול  היית  לא  דומה לתפילה שלך,  היה 
לאתרוג שלך יותר מהתפילות שלך שבכל יום ויום, וכמה פעמים ביום?! וכי 
רק יום אחד בשנה אתה יהודי החרד על דבר ה'?! איפה אתה כל השנה?! 
[וכמובן שאין בדברים אלו לזלזל ח"ו בדאגה למציאת אתרוג כשר ומהודר, 

אלא לאידך גיסא, להתחזק גם במצוות היום כמו תפילה וכיו"ב].

כבר אמרתי כמה פעמים, את מה שאומרים עה"פ ויאמר ה' סלחתי כדבריך, 
שמרומז בזה, שהסליחה שהקב"ה סולח לעם ישראל הוא 'כדבריך', כלומר 
באותו אופן שאתה מתפלל אל הקב"ה, שאם אתה מתפלל רק כדי לצאת ידי 
חובה, גם סליחת הקב"ה אליך היא בדרגה זו. אבל אם אתה מתפלל מתוך 

הכרה על הזכות הגדולה שיש לך בזה, אז גם הקב"ה סולח לך בבחינה זו.

בשו"ע כתוב שאדם צריך לרוץ כדי לשמוע קדיש, והיום יש שעושים להיפך, 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... אם היה בידי הייתי 

סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות מהקב"ה, זה חילול ה' רח"ל.

Sponsored and Printed by: w
w

w
.ram

apost.com
חל

ת ר
ה ב

מלכ
מה 

של
אה 

ת רפו
לזכו בקרוב!

מקורי תוכן
חדש

10


