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ife, and all the experiences it provides, demonstrates 
to us the wisdom and thoughtful understanding of 
Chazal and their scholarly Talmidim - the Baalei 

Mussar - into human nature, offering insight into the 
sometimes elusive Kochos Ha’Nefesh. To understand 
the undercurrent of our actions, the often multiple 
motivations behind our behaviors, is a true  חכמה that 
must be untarnished by our biases. The world we live 
in today, this country especially, is an amazing Mussar 
Shmues. I read somewhere that the so called liberal/
progressives are plagued by a problem. Because in their 
imaginary world, they are above everyone and only they 
care for the poor and oppressed, giving them moral and 
intellectual superiority over the masses that they hope 
to educate one day. Therefore, they cannot for the life of 
them understand how half the country could even vote for 
–– the other candidate. They drank the media’s Kool-Aid, 
believing he is a liar, scoundrel and, on top of it all, an anti-
Semite (their love for us is exceedingly strong; as if that 
really bothers them). The article that I read suggests that 
if any of your friends voted for Trump, then just end the 
friendship because “they are too far gone”. Chazal taught 
us that  השנאה מקלקלת את השורה, that hatred blinds one to 
what’s right and logical. I have seen articles by people, so 
recklessly visionless, that say Israel will be better off with 
a new president – the one who has already lined himself 
up with  שונאי ישראל and socialists. They really do think we 
are so dim-witted to be taken in by the vice president elect 
being nicknamed “Momala”. Yes, they do. We better not.

Chazal also teach us that when someone accuses another 
of a fault, one he is usually not guilty of, it is about a fault 
that the accuser himself is in fact guilty of. The Gemara 
(Kiddushin 70a) teaches, כל הפוסל במומו פוסל; and it is even 
brought in Shulchan Aruch (Even Haezer 2:2) that if 
someone frequently calls others a  ממזר or an  עבד, you 
should suspect them of being a  ממזר or an עבד themselves. 
We hear the complaint that not allowing the “new” 
administration to move in is criminal and harmful to the 
country. The one who won the election, democratically, 
should be able to assume the loyalty of the losers and with 
“unity” be allowed to govern. What this really means is 

you are doing what we have done for four years, 24/7, and 
NOW its criminal, במומו פוסל.

Those of us who were Zocheh to learn in Yeshivos 
where the words of the Baalei Mussar were taught have 
a great advantage in understanding others behaviors, 
as well as our own. We are such complex creatures; to 
really, really “get us” requires a seasoned level of  חכמה. 
To begin to understand, even a little, about Yaakov and 
Eisav requires an in-depth level comprehension of how 
two brothers, twins, could end up so far apart. We were 
taught, as Talmidim of Talmidim of Moreinu Harav 
Ahron Kotler (whose Yarhtzeit was Wednesday, 2nd of 
Kislev) of his penetrating view of Eisav, and how it applies 
to us. The Gemara (Bava Basra 16b) teaches that on the 
day the Bechora was sold, Eisav committed five Aveiros. 
He violated גילוי עריות, murder, denied תחית המתים, denied 
Hashem’s existence – בעיקר  and he embarrassed the כפר 
 rights of the first-born. Pretty heavy-duty for one ,בכורה
day’s work, and this is not including the Aveira of Avodah 
Zara that Rashi brings (25:27). Rav Ahron points out that 
of all of those Aveiros, we would consider  ויבז את הבכורה the 
misdemeanor among those other felonies. Yet, the only 
one mentioned explicitly is the ויבז, while the others are 
only eluded to - ע"פ דרוש – in the words  והוא עיף. Said Rav 
Ahron, because that was the source, the motivation for all 
the other indiscretions. Any Ruchnius was not important 
(or in today’s vernacular “non-essential”). He cheapened 
it all, it was insignificant to him, never took it seriously – 
even the בכורה that Yaakov so desperately wanted despite 
its drawbacks - ויבז. 

This characteristic became Eisav’s innate problem, 
something that was never solved. We find a similar 
concept with Haman, Eisav’s Einikal. He had been 
elevated by Achashveirosh and had 127 countries bowing 
to him, yet could not find a place for himself because one 
old Mordechai refused to bow. He had to retaliate, but 
he had a problem, as stated in the Pasuk (Esther 3:6) ויבז 
 it would be beneath Haman to kill ,בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו
Mordechai alone. We know the rest of the story. Imagine, 
the entire world falls to their knees for Haman AND 
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here are many reasons people are made to suffer. While 
we may not understand why we suffer in each individual 
incident, appreciating that suffering has many causes and 

goals is comforting to those who believe in Hashem and His 
Torah. In this Parsha, we find one such cause and remembering 
it would make us calmer and more motivated to grow.
 
Yitzchok gives Eisav the Bracha that V'haya Ka'asher Tarid 
U'forakta Ulo Me'al Tzavorecha, when Yaakov’s actions are 
lacking you, Eisav, will be able to rebel against Yaakov and to 
rule over him. What are the circumstances that allow Eisav to 
control and punish us? What are our actions that lead up to 
this punishment?
 
Many people believe that when something goes wrong, 
whether it’s as simple as a flat tire or intense as a serious 
illness, those incidents are “step one” of a process. If it was the 
first step of a long process, it would mean we’ve done nothing 

wrong. That allows us to see ourselves as innocent victims of 
someone else’s plans. Many times, we feel that we are victims 
of Hashem's plans and become resentful to Him.
 
In reality, our suffering is “step two”. Just as Eisav’s ability to 
hurt us is the result of V'haya Ka'asher Tarid, that we stopped, 
or at least, slowed down listening to the Torah, individual 
suffering, “step two”, is made possible because we did “step 
one”.
 
Being aware of this is life altering. It removes resentment, 
confusion, and a feeling of giving up. We understand the process, 
understand our contribution to the process, and therefore, 
understand what we have to do to undue the process. Many 
of us are aware of this but we still require being mindful of 
this, especially when we are experiencing “step two” with all 
its challenges.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

had a bizarre conversation with someone a few days ago. 
That’s usually a typical day by me except that a friend had 
the same conversation with someone else. As is the case 

with several articles, this initially seems as if I am speaking 
about a small percentage of people. Yet, its underlying message 
is one we can all consider.
 
Someone told me, “Can you believe that the virus and vaccine 
is all made up so they can implant small robots in people 
through the vaccine in order to control the way people think? 
I responded, “Actually, no I don’t”. Here’s why, although this 
seems to be very entertaining, it’s troublesome.
 
Recently, between the polarized views of politics and Covid, 
I am listening to rational people make extreme, baseless 
comments with the confidence of someone privy to secret 
plots and underground meetings. While that may seem 
amusing, it causes people to become accustomed to stating 
unsubstantiated facts and to begin to think like that in other 
areas of their lives. They become less concerned with fact 
when they speak to their children’s schools and when they 
confront an employee. It becomes easier to tell lies and easier 
to “get away” with anything by weaving a convenient tale.

In general, people who have fewer successes than they 
require to feel good about themselves, resort to 
“knowing” more than other people. This is even true 
about people who succeed in certain areas, and seem overall 
successful. Yet, when you get to know them, they are failing in 
the areas that are the most important to them. In order for 
them to know what others don’t know, they have to know 
things that people deny, things that are not based on fact and, 
therefore, things that often aren’t true. They become less 
concerned with fact than with the ability to attract attention 
or to move their agenda along. Once they find out how 
convenient this is, a pattern begins to evolve.

People think in patterns. Rational thought has one pattern and 
drawing inconsistent conclusions has its own pattern. While 
most people aren’t always thinking with one pattern, people 
do gravitate towards being mostly logical or illogical. Every 
logical thought that is fact-checked before sharing it with 
others makes it easier to think logically the next time. Every 
illogical thought, with its immediate feeling of power, makes 
people want to try it again. After a while, exaggerated stories 
seem to make sense and conspiracy theories seem real.
 

I
Our Grasp On Reality By Rabbi Shmuel Gluck

 
 

A Study of Shabbos #5 – Tehillim and Shabbos - Part 2 - Gratitude 
By David Gurwitz 

 

There is a fairly well-known adage that “more than the Jews have kept the Shabbos, the 
Shabbos has kept the Jews.” 

There is another well-known fact that the word Jew derives from Yehudi, which derives from 
the word Yehudah. Hodah means gratitude. The essence of the word Jew is gratitude. 

Rav Ezriel Tauber mentions in a few of his several thousand recorded lectures that the word 
Yehudah is composed of the letters of Hashem’s name, along with the letter daled. Daled 
means door and humble. The Jew is - or should strive to become - the humble doorway for 
Hashem to the world.   

Last week, we started a discussion of Tehillim kappitel 92, which begins, “Mizmor shir leyom 
haShabbos tov lehodos laHashem ulezamer leshimcha elyon - A psalm, a song for the 
Shabbos day. It is good to thank Hashem and to sing praise to Your exalted Name.” In this 
kappitel, the very beginning words, while mentioning Shabbos, are, interestingly, the only 
place that mentions Shabbos. We see the combination of Shabbos and gratitude as the guide 
to the rest of the pesukim. The essence of the Tehillim for Shabbos - and, perhaps, what 
should be the essence of our preparation for and observance of Shabbos - is gratitude. 

Rav Avigdor Miller zt”l, in Rav Avigdor Miller Speaks, writes as follow: “The Jew has always 
been more optimistic about this world than the other peoples of the world, because he’s had 
Shabbos, a day of happiness. Together with his family, he’s sat around the table and sung 
zemiros and eaten good food. Therefore, his whole life is different. If once in six days you 
take a vacation and enjoy life, it’s going to make the other six days much different. A Jew’s 
life is punctuated with joy - with oneg Shabbos - every six days. If you utilize this day of 
bracha as a way of replacing the glasses you use to view the world, it will give you a 
perspective to see the tov me’od of the world and it will change everything in your life.” 

Shabbos “cleanses our lenses” to the world!   

I’d like to continue exploring how we can expand our approach to Shabbos by trying to think 
a little bit more about Shabbos during the week. One way to do this is to try and connect 
what we say in davening all week to the words of this kappitel discussing gratitude. Where 
do we see this kesher during the week which makes us notice the message of gratitude 
underlying kappitel 92? 
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‘To see the goodness of Hashem’ – ''לראות בטוב ה'  
I suffered for a long time with a difficult infectious disease 
which caused me to travel overseas for examinations. While 
waiting for results, specialists suggested that I go to larger 
hospitals more experienced with my condition. But even for 
this, one has to wait for a bed to open up for me. 
For Shabbos I received a bundle of parsha sheets and among 
them was ‘Tiv Hakehila’. I eagerly read it with enjoyment as I 
always read it every week in Israel and when I read the column 
of ‘Tiv HaHashgacha’ I was very touched and I began to 
consider which hashgacha story I could send in so that I too 
could encourage Am Yisrael with my own hashgacha story. 
Suddenly, I realized that the situation that I now found myself 
was a unique hashgacha pratis and I was glad to share my 
story of hashgacha from Above with the readers. As I said, I am 
waiting for a larger hospital to accept me. In preparation, I 
have to go through some comprehensive tests. These tests 
were spread over about a month and a half with a test every 
day or two in different places in different cities. Sometimes I 
would have to travel twenty minutes and sometimes they were 
not at all pleasant. In other words, I would have to go from 
place to place while very weak and I would faint in the middle 
of the test. Because of the fainting, they would take me to the 
neurology department to test why I was fainting. The specialist 
in the department wrote that my condition was serious and he 
arranged all the tests in one place so I would not have to travel 
and he also arranged immediate admission to a large hospital 
because of my condition. 
True, I was weak and I fainted, but HaKadosh Baruch Hu 
arranged that I fainted at just the right moment, not a moment 
sooner or later, which only Yisbarach would know how weak I 
was and I did not have the physical or mental strength to run 
around for tests. 
Every person in every situation if he wants, can find the 
hashgacha pratis and should be happy instead of complaining 
and crying. I too could bemoan my situation, but I choose to 
see the good in everything and believe me, we see many 
miracles. Whoever goes around with a smile instead of tears 
will also lift the spirits of those around you. 

  ח.ש.
 

Toldos 
5781 

Yitzchak petitioned Hashem – לה' יצחקיעתר ו  
Moreinu HaRav shlit”a relates: Once, a woman was afflicted with a 
terrible illness lo aleinu. The family increased prayers, but 
unfortunately, she passed away. A while later, the father too became ill 
and the children did not know what to do. The father called over his 
children and he told them: “During the terrible Holocaust, there was a 
woman who gave birth to a baby whose bones were out of place. She 
knew of a gentile woman who knew how to correct this. She put 
herself in grave danger and left the ghetto. When she reached the 
gentile woman, the woman told her, “You know that you are all going 
to die. Come, and I will hide you in my basement.” The Jewish woman 
replied, “But I have eight other children.” 
And yet, the gentile woman agreed, and in the dark of night the ten 
Jewish souls came and hid in the basement of the gentile. They hid 
there for about a whole year until the war ended. 
“When the war was over, the whole family fled to America. From there 
they invited the woman who saved them, and they arranged a 
gathering in her honor. During the event they asked her, “Why did you 
put yourself in such danger to save ten Jewish souls?” She replied, “I 
love to read Tanach and I saw it written there that Avraham your 
forefather prayed to Hashem to save Sodom if there were ten 
tzaddikim there. I understood from this that if there are ten righteous 
individuals that you must save them from death. So I decided to save 
ten righteous Jews during the war.” The father told his children: “At 
the time it happened, it was possible to think that Avraham Avinu’s 
Tefillah had no effect at all, yet here we see thousands of years later an 
entire family was saved in the merit of his Tefillah.” 
Our parsha begins with Yitzchak Avinu’s Tefillah (25:21), לה'  'יועתר יצחק
 Yitzchak petitioned Hashem opposite his‘ – לנכח אשתו כי עקרה היא'
wife because she was barren’. We see from here that despite Yitzchak 
Avinu knowing that his wife was barren, this did not stop him from 
praying! The deeds of the fathers are a sign for the children, and we 
must learn from it. That even if we pray and the prayers are not 
accepted, and we see that our request is out of the ordinary, we must 
not give up and stop praying, for HaKadosh Baruch Hu hears every 
prayer. There is no such thing that a prayer does not make an 
impression, and if we pray and do not see salvation, we must believe 
that when the time comes, every prayer will have an effect. 

- Tiv HaTorah - Toldos  
 

  Parshas Toldos 5781 | 1 

“May G-d give you of the dew of the heavens”

Yitzchak Avinu Delivered the Berachos with the Name of Din  
however Yaakov Avinu Transformed the Din into Rachamim

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Toldos 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

the name Elokim is the name of “din.”  Thus, Yitzchak is saying, 
“May G-d give you only what you deserve by the strict letter of 
the law—“din.”  If you are deserving, may He give you, but if 
not, may He not give you.  So, why, indeed, did Yitzchak bless 
him specifically by the strict letter of the law and not with the 
name Havaya, the name of “rachamim”—divine mercy?  With 
the name of mercy, he would be entitled to the Berachos even if 
he would not be deserving.  

Additionally, it behooves us to explore a teaching in 
the Zohar hakadosh (Toldos 139a).  It asserts that HKB”H 
intentionally arranged from the outset for Yitzchak to be 
unaware that he was blessing Yaakov.  Thus, Yaakov Avinu 
would receive the Berachos with the knowledge of the 
Shechinah and not with the knowledge of Yitzchak.  We will 
endeavor to explain why this was so important.  

Yitzchak Whose Midah Was Din Intended 
to Rectify Eisav the Refuse of Din

We will begin our inquiry by referring to another teaching 
in the Zohar hakadosh (ibid. 137b).  It explains why Yitzchak 
loved Eisav more than Yaakov.  As we know, Yitzchak Avinu 
was the paradigm of strict heavenly “din,” as indicated by the 
phrase (ibid. 31, 42): "פחד יצחק"—the Fear of Yitzchak.  Eisav 
embodied the debris and negative aspect of strict, earthly 
“din.”  This explains why he hunted wildlife, which is an act of 
“din.”  Therefore, Yitzchak loved Eisav and wanted to rectify 
and reform him, because they were kindred spirits.  

In this week’s parsha, parshas Toldos, we read the 
Berachos that Yitzchak Avinu intended to bestow upon Eisav.  
As we know, Rivkah Imeinu intervened.  She dressed Yaakov 
Avinu in Eisav’s garments and had him enter Yitzchak’s tent.  
Thinking that he was Eisav, Yitzchak bestowed the Berachos 
upon Yaakov.  Here are the pertinent pesukim describing the 
delivery of the Berachos to Yaakov (Bereishis 27, 26): 

ויגש וישק לו וירח את ריח  "ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני, 

בגדיו, ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'. ויתן לך האלקים 

מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, 

הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, אורריך ארור ומברכיך ברוך".

Then his father Yitzchak said to him, “Draw close, if 
you please, and kiss me, my son.”  So, he drew close and 
kissed him; he smelled the fragrance of his garments 
and blessed him; he said, “See, the fragrance of my son 
is like the fragrance of a field which Havaya has blessed.  
And may Elokim give you of the dew of the heavens and 
of the fatness of the earth, and abundant grain and wine.  
Peoples will serve you, and regimes will bow down to you; 
be a lord to your brothers and your mother’s sons will 
bow down to you; may those who curse you be cursed, 
and those who bless you be blessed.”  

Note that initially Yitzchak Avinu employs the name Havaya: 
“See, the fragrance of my son is like the fragrance of a field 
which Havaya has blessed.”  Yet, when he actually bestows the 
Berachos, he employs the name Elokim.  Rashi comments that 

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    
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ואלה תולדות יצחק  ““  1122::2255

הוליד   אברהם  אברהם,  בן 
  ””את יצחק
“And these are the 

offspring of Yitzchok the son of 
Avrohom, and Avrohom begot 
Yitzchok.” The Posuk tells us that 
Yitzchok was the son of Avrohom, and 
then proceeds to tell us that Avrohom 
fathered Yitzchok.  Why is the Posuk 
being repetitive?   
 Mishlei 23:24 “  יגיל אבי צדיק גיל 
בו ישמח  חכם   The father of the“ ––  ”ויולד 
righteous will rejoice greatly; and he 
that begets a wise child will find 
happiness in him.”  The double Loshon 
of “גילה” – “rejoicing” teaches is that 
when a righteous person is born to a 
righteous parent, there is a double joy.  
Rebbe Levi says: From where do you 
know that anyone who has a son who 
toils in Torah study is filled with 
happiness toward him?  Mishlei 23:15 
 My son, if“ – ”בני אדם חכם לבך ישמח לבי“
your heart is wise from Torah study, 
my heart will be glad.”  Rebbe Shimon 
Ben Menasya says that from here we 
only know that a father of flesh and 
blood is glad, but from where do we 
know that Hakodosh Boruch Hu is full 
of happiness at the time he toils in 
Torah?   We learn it from the words, 
אני“  even Mine – Hakodosh – ”גם 
Boruch Hu will be glad. (בראשית רבה)  

The Medrash is telling us that 
when the Torah says that Yitzchok was 
the son of Avrohom, and then at the 
end of the Posuk repeats that Avrohom 
begot Yitzchok, it is emphasizing that 
this was no ordinary joy, but rather the 
double joy of one righteous person, 
Avrohom Avinu, fathering another 
righteous person, Yitzchok Avinu. ( עץ
  (יוסף
 It says in Bereishis Rabbah 
63:3 that Yitzchok was called 
Avrohom, as the Posuk says, “ ואלה
אברהם אברהם  בן  יצחק   The  ”.תולדות 
Medrash is alluding to the fact the 
although Yitzchok was the Midah of 
Gevurah, nonetheless, he was called 
Avrohom, for through the Akeidah, 
Avrohom and Yitzchok were 
inextricably connected, and Yitzchok 
also had a form of the Midah of 

Rachamim of his father.  Yaakov was 
also given the name Yisroel, as the 
Torah says, “לא יעקב יאמר עוד שמך.” The 
Medrash tells us that Avrohom and 
Yitzchok were also called “ישראל.”  
Yaakov Avinu’s Midah is the Midah of 
 which encompasses the Middos ,תפארת
of Avrohom and Yitzchok, the Middos 
of Chesed and Gevurah. (  לשבת מלבוש 
 (ויום טוב
 There are natural parents 
which each person has, and in addition 
there is a concept of having parents of 
a Ruchniyos sort, as the Gemara in 
Sanhedrin 19b says, “  כל המלמד בן חבירו
ילדו כאילו   All who teach their“ – ”תורה 
friend’s children Torah, it is as if they 
fathered him.” This that one teaches 
Torah to another makes him the father 
of that child, is in the form of 
Ruchniyos.  The Guf is the holder of the 
Neshama.  The main part of a person is 
his Ruchniyos.  As the Mishna in Avos 
1:17 tells us that the Neshama is 
speaking and says that it didn’t find 
anything better for the Guf than שתיקה, 
silence – telling us that the Neshama is 
speaking for it is what is to control the 
Guf, as the Guf is nothing more than a 
holder for the Neshama, as the Gemara 
in Bava Metzia 33a says, that one’s 
physical father brings him into Olam 
Hazeh, while his Rebbe, his spiritual 
father, brings him into Olam Habah.  
That is why one who teaches his 
friend’s son Torah is as if he fathered 
him, for he is the one who gives birth to 
the Neshama. (מעגלי צדק) 
 There are times that fathers 
and mothers do not bother themselves 
too much to raise their children in a 
way to make their best effort for the 
child to go on the proper path of Avodas 
Hashem.  Yet, nonetheless, the child on 
his own chooses the good path.  
Although the child chose the path on 
his own, the parents will still receive 
reward for the actions of the child, and 
they are joyous as to what he has 
become.  Certainly, if the parents put 
everything they could into the child, 
and spent their lives trying to the best 
of their abilities to ensure that he is on 
the proper path of Avodas Hashem, 
they certainly have much more to be 

happy about.  This is what the 
Medrash connects to the Posuk here 
from the Posuk in Mishlei 23:24 “  גיל יגיל
 The father“ – ”אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו
of the righteous will rejoice greatly; 
and he that begets a wise child will find 
happiness in him.”  The father is happy 
when the child follows the proper path 
of Avodas Hashem even though he did 
not labor in it, and there is a double joy 
for the father when he put everything 
he had into his child, and the child 
follows on that path.  This is why the 
Torah repeats at the end of this Posuk, 
יצחק“ את  הוליד   not only was – ”אברהם 
Avrohom the father of the great 
Tzaddik Yitzchok, and therefore 
Avrohom would have what to be proud 
and happy about, but Avrohom also put 
everything he had into Yitzchok, and 
therefore there is a double sense of joy. 
 (יצב אברהם)

  Each person has a physical 
part and a spiritual part – with the 
spiritual part being the most 
important.  A person has much Nachas 
when his children follow the path of 
Avodas Hashem, whether he put any 
effort into it or did not.  A person 
realizes that it is a big Zechus to have 
his son to follow on the proper path of 
Avodas Hashem.  However, what 
greater pleasure can parents have 
when they put their all into their child, 
and their life is about having their 
children follow the path of 
righteousness.  When the child then 
follows his father, the father will have 
a double Simcha, one just for knowing 
that his son is a proper Shomer Torah 
and Mitzvos, and secondly, for he gets 
to see the fruit of his labor, and take 
pride in what his son is.   

The Torah is coming to testify 
about Avrohom Avinu, that he was 
Zoche to this double joy: joy from his 
son being an Oved Hashem, and then a 
double joy for seeing all of his hard 
work that he put into Yitzchok bear 
beautiful fruit.  May we all be Zoche to 
have children who follow the proper 
path of Avodas Hashem, and be Zoche 
to have that joy of seeing it because of 
all the hard work we put into it.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS TOLDOS 
  SURRENDERING YOUR PRIZE TROPHY TO HASHEM 

 
In last week's parsha we find Eliezer, the trusted servant of Avraham, asking his master ירחא תכלל השאה הבאת אל ילוא  what 
will be if the potential bride of Yitzchak will refuse to go with me. Avraham answers that he will then be released from his 
mission (Bereishis 24 39). Chazal tell us that since the Torah wrote the word ילא  without a letter vov it can be read Ailiy which 
means towards me. This conveys that Eliezer had a daughter who he wished would be able to marry Yitzchak. The motivation 
behind his question of "perhaps" the prospected girl will refuse to go with him was that through her refusal the opportunity for 
his own daughter to marry into the family of Avraham might be actualized. 
 
As we mentioned, Chazal inferred this personal hope of Eliezer from the missing vov in the word ילוא . The Vilan Gaon writes 
that this derasha of Chazal that Eliezer had a daughter can be inferred from the mere usage of the word ןפ instead of  ילוא . In 
Lashon Hakodesh there are two ways to express perhaps. The word ילוא  conveys a favorable perhaps situation, and the word   ןפ
an unfavorable scenario. Since Eliezer used in his inquiry the term  this conveyed that he would be delighted with the results , ילוא
if the prospective bride refused to go with him. Why would he be so happy with her refusal after all he was the trusted and 
devoted servant to his master up until now? Chazal discerned that with the usage of Eliezer's choice of word ילוא , that by the 
potential kallah's not coming, he would benefit personably by having his own daughter become the kallah of Yitzchak. 
 
This brings us to our parsha Toldos. When Rivka, Yaakov's mother, was persuading Yaakov to receive the berachos from his 
father instead of Aisav, Yaakov inquired עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשומי ילוא  perhaps my father will feel me and I shall be as a 
mocker in his eyes and bring upon myself a curse instead of a blessing. According to the Vilna Gaon's explanation between the 
usage of these two words of ילוא  and ןפ , the word ןפ  would have been more appropriate in this text since the obvious 
interpretation is lest he will feel me and something foreboding will then occur? 
 
To answer this question on the Gaon, we have to first realize the outstanding  middah of  Chazal say that the . בקעיל תמא ןתת
form of Yaakov is sculptured on the Kisay Hakavod. תמא ה"בקה לש ומתוח . The ultimate תמא  is compared to the letters of תמא 
, which consists of the first letter in the Aleph Beis, the middle letter and the last letter. Emes must be from beginning to the 
end pure emes.  Rivka's motivation to remove the berachos from Esav was because of many reasons. The Beis Medrash of Shem 
revealed to her that the older twin Esav will serve the younger one, Yaakov.  She also heard by ruach hakodesh that Yitzchak 
told Esav that he was to prepare food for him in order that he will give the berachos to him.  Thirdly, she commanded Yaakov 
to go along with her plan and take the berachos away from Esav and fulfill the mitzvah of Kibud Aim. So by getting the go ahead 
from both the heavens and the earth, Yaakov had little choice than to be part of this scheme to hijack Esav's berachos which 
intrinsically was his. Nevertheless, his perfected middah of Yaakov's ultimate emes still vehemently opposed such a conduct 
which was the antithesis of his emes. Chazal write that as Yaakov was entering with the food to receive the berachos he was 
davening הימר ןושלמ רקש תפשמ ישפנ הליצה  (Tehillim 120,2). Yaakov was crying to Hashem to save him from going through 
this masquerade even though he considered it to be רקש תפש  borderline falsehood and deceitful tongue. This contradiction to 
his middah and the loss of his shelaimus, he expressed to his mother with the words יבא ינשומי ילוא  hopefully my father will 
feel me and not make me say even a "white" lie. If I am supposed to get the berachos then Hashem can give it to me in a way 
where it is not necessary to compromise on my midda of emes. To Yaakov this would have been the far best scenario even 
though his father might have cursed him for attempting to deceive him. 
 
Hence the question on the Gaon's pshat that the word ילוא  projects simcha is emes both in the situation of Eliezer and in Yaakov's 
taking the berachos. 
 
 

Parashas Toldos א"פשת תודלותתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

םילהאבשויםתשיאבקעיו
Yaakov was a wholesome man, abiding in tents. (25:27)

Onkeles interprets ish tam as g’var shlim, perfect/whole 
man; and yosheiv ohalim as meshamesh bais ulfana, served/studied 
in the house of Torah study. Yaakov Avinu achieved perfection in that 
his neshamah, soul, filled his entire body; he essentially became a 
totally spiritual (spiritually-oriented) person. Yaakov expunged 
whatever negative spiritual forces that might have existed within 
him, to the point that his pure soul was in complete control of his 
being. 

Chazal teach (Bava Basra 16a) that Eisav kofar b’Ikar, 
denied the Ikar, Hashem; he was a heretic who had no regard for 
anything spiritual. He believed in nothing. He demonstrated his 
beliefs (non-beliefs) when he sold the bechorah, birthright, because 
it meant nothing to him. After repudiating the religion, what use 
would the bechorah be to him? Horav Aharon Kotler, zl (cited by 
Horav Dov Schwartzman, zl) explains that kofar b’Ikar does not refer 
to Eisav’s denial of Hashem, but rather, to his eschewing what is ikar, 
primary/principle/essential in life. He understood the meaning of 
ruchniyos, spirituality, and did not deny its value, but, as far as he 
was concerned, it was not the ikar. It was to him tafeil, 
secondary/ancillary. 

Yaakov viewed the primary goal of life, the ikar, in its 
entirety to be spirituality, which was, indeed, his focus in life. All of 
life revolved around the ikar: ruchniyos. Eisav, however, divided his 
life into moments: one moment of fun; another moment, a good 
meal; the next, satisfying his physical desires. He had no single 
primary goal. Each moment was for whatever struck his fancy at the 
moment. This would occupy him and become the focus of his life –
at that moment. Moods powered Eisav’s life. Whatever mood he 
was in at the moment became the centre of his attention. He had no 
ikar, no primary goal, guiding objective. It was all about what he 
wanted to do, when he wanted to do it. 

Rav Schwartzman explains that at the onset of one’s 
commitment of service to the Almighty, he must know, 
acknowledge, affirm to live by the notion that he has an ikar, and 
also a tafeil. He lives by – and for – the ikar, which is his lodestar and 
subsumes his entire essence – to the point that he becomes one 
with the ikar. The ikar is a life devoted to spiritual ascendance. 
Yaakov Avinu was the adam ha’shaleim, perfect man, g’var shlim, 
whose neshamah encompassed his essence. He had one ikar and he 
lived by it, unlike his brother Eisav, who lived by his whims. He had 
no ikar other than whatever made him feel good at the moment. 

This is a powerful lesson for us. We tend to 
compartmentalise our lives in such a manner whereby we “make 
time” for spiritual endeavour alongside our other foci. The problem 
arises when we have a “conflict,” and a tug of war ensues. One who 
is focused on a life completely relegated to – and by – the Torah has 
no conflicts. Ultimately, we can have only one ikar. 

ויפבדיציכושעתאקחציבהאיו
Yitzchak loved Eisav, for game was in his mouth. (25:27)

Yitzchak Avinu’s love for Eisav has been the topic of many a 
commentator’s pen. The Patriarch achieved an extraordinary level of 
spirituality. He was a Navi, Prophet, having reached a level of yiraah, 
awe of Hashem, that was unparalleled. As the Olah Temimah,

perfect sacrifice, his devotion to the Almighty was without peer. He 
was the Amud ha’Gevurah, Pillar of spiritual strength. Taking all of 
this into consideration, we wonder how such a holy, perceptive
tzaddik could possibly have been blind to Eisav’s corruption. Moshe 
Rabbeinu did not kill the Egyptian until he saw that no righteous 
person would ever descend from him. Elisha saw that none of the 
forty-two youths (they were over 20 years old) who degraded a 
Heavenly prophet would not ever produce a tzaddik, and then he 
cursed them. Yaakov Avinu beheld his grandson, Ephraim, and was 
able to perceive that Yaravam and Achav (two reshaim, evil kings) 
would descend from him. Yitzchak, however, was unable to see 
through the sham of Eisav. Does this make sense? 

L’hisadein b’ahavascha quotes the Arizal, who says that 
Shmaya and Avtalyon were geirim, converts, who became Tanaaim. 
Rabbi Akiva and Rabbi Meir, both descendants of geirim, all 
descended from Eisav! Pesach Eliyahu (Tikunei Zohar) teaches that 
the Malchus Peh, “Kingdom of the Mouth,” which is a reference to 
Torah She’Baal’Peh, the Oral Law, descended from Eisav. This is 
alluded to by the pasuk, “Yitzchok loved Eisav for game was in his 
mouth.” The Patriarch loved his irreverent, contemptuous son, 
because – despite all of his flaws, of which he was well aware – the 
Oral Law, which is implied by the “peh,”mouth (piv), the monarchy of 
Mishnah and Talmud, would descend from him. This was cause for 
maintaining his “loving” relationship with Eisav. 

Yes, Yitzchak knew quite well what type of person his son 
Eisav was. He put on a show, feigning to be a tzaddik who was 
meticulous in his tithing. Yitzchak was not fooled. Eisav went out of 
his way to honour his father, to show him ultimate respect. Once 
again, Yitzchak was not moved to the point that he would overlook 
Eisav’s many faults.  These “shams” of faith and observance, 
however, reinforced Yitzchak’s resolve to hold on to Eisav, because, if 
he let go, an Oral Law might not have existed.

There was once a chassid who made a point of spending 
time in the court of the Gerrer Rebbe, zl, the Bais Yisrael. The man 
would visit the Rebbe bedecked in full Chassidic garb, act and speak 
like a chassid.  While he “talked the talk,” however, he only 
purported to “walk the walk.” In his home, he acted far from 
Chassidic. From his quick change out of his Chassidic garb, to his 
lifestyle that in no way resembled Chassidus, the man was a total 
sham artist. The gabbai, Rebbe’s aide/sexton, was bothered by the 
man’s insolence. He felt that the man’s behaviour was insulting to 
the Rebbe. 

The Bais Yisrael replied, “I know quite well who this man is 
and how he acts when he leaves our court. Yes, it is all a 
masquerade. I, however, approve of his disguise.  His malingering 
has a positive side. Imagine if he were to come to me with the 
‘truth,’ ‘Rebbe, I no longer want to be observant. I want to enjoy a 
life of freedom and abandon. The Torah’s restrictions are suffocating 
me. I want to renege Torah and mitzvos from my life.’ What could I 
do for him? He, his wife, and their children would all become 
chiloniim, secular Jews – not just for now, but for future generations! 
Listen, as long as he sends his children to yeshivos, chadorim, and 
Bais Yaakovs, I will have at least saved the children. Now you know 
why I love his brand of deception.”

Why was Eisav zocheh, did he merit, that the greatest 
scholars associated with the Oral Law were his descendants? The 
Chasam Sofer posits that Avraham Avinu’s mesiras nefesh, devotion 
and self-sacrifice, evinced during Akeidas Yitzchak, the Binding of 
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Now You Know! 
In a scene quite reminiscent of his 
father, Yitzchak is visited by Hashem. 
The posuk says, “And Hashem 
appeared to him,” when there was a 
famine and Yitzchak considered 
leaving Canaan. 
Hashem tells Yitzchak, (26:2) “Don’t 
go down to Egypt;” as Chazal tell us, 
Yitzchak was sanctified by the Akeida 
and was to remain in Eretz Yisrael. 
Instead, “dwell in the land that I will 
say to you.” 
The next posuk continues, “Sojourn in 
this land and I will be with you and 
bless you…” 
This is similar to Hashem’s command 
to Avraham, “Go from your land and 
your father’s house and it will be 
good for you.” However, as the 
Ramban points out, Yitzchak didn’t 
have to wait to be told what land to 
dwell in. Instead, Hashem told him 
right away, “Stay here.”  
The point, then, was not that Yitzchak 
needed to exercise his faith with 
waiting for an answer, but that ALL 
HIS DAYS, he should dwell where 
Hashem would tell him. 
Every move he would make should be 
based on what Hashem wanted 
and/or told him. Just as the Jews in 
the desert traveled at Hashem’s 
order, so did Yitzchak Avinu – and so 
should all of us.  

Thought of the week: 

You don’t need to know 
what you may be up 
against, just to watch out 
for whatever it might be. 

(ZK:HK TYwARB) „.OYLHA BwY OT wYA BQEYW HDs wYA DYC EDWY wYA WsE YHYW OYRENH WLDGYW‰ 
“And the youths grew; and Eisav became a man who knew the hunt, a man of the 
field, and Yaakov was a straight man who sat in the tents [of Torah.]” (Beraishis 25:27) 

After many tears and prayers, Yitzchak and Rivka were blessed with twin sons. 
However, the two boys could not have been more dissimilar. As they grew, their 
personas were clearly defined. Eisav was a hunter and Yaakov was studious. 

However, there was more than meets the eye. Eisav did not merely hunt animals. 
Chazal tell us that he hunted people. Sometimes he did so literally, like accosting 
married women in the fields where none could hear their screams for help. Other times 
he did so figuratively, as when he “stole” Yitzchak’s affection by tricking him with 
questions that made him seem highly interested and sensitive to spiritual matters. 

On the other hand, Yaakov was more transparent. What you saw was what you got; a 
straightforward man interested in coming close to Hashem. 

What is meant by the word “yodea,” that Eisav “knew” the hunt? Why not simply call 
him a hunter and we can still infer the trickery and deception he employed in ensnaring 
whatever prey he had? 

What this word does is expand the concept and give us an important insight into Eisav, 
his descendants, and his archangel, the Satan. [He is mentioned later when Yaakov 
wrestles him and overcomes him.] 

When it came to the hunt, sometimes the prey knew it was being hunted, and 
sometimes it did not. While Yitzchak proudly answered Eisav’s questions about tithing 
salt and other matters, Eisav alone knew this was all simply a ploy. It was a façade, 
intended to benefit Eisav and trick Yitzchak. Apparently, it worked. 

Therefore, the word “yodea,” implies that only Eisav knew a hunt was happening, while 
the unsuspecting victim would not realize it until it was too late. Therefore, when 
dealing with Eisav’s children, we must be cautious and aware that things may not be as 
they seem. There may be malicious intent and we must be on our guard. 

Similarly, Eisav’s angel, the Satan, constantly approaches us and tried to befriend us. 
He gives us ideas and pretends they are for our benefit when, in fact, we’re one step 
from the abyss and he’s giving us a push. The only way to protect ourselves is to learn 
from Eisav to “know” the hunt and identify that this is all just a trick. Then we can 
protect ourselves from the pitfalls of his traps. 

The King’s minister approached him with a shocking report. “There is a plague 
contaminating the water,” he said, “which causes insanity in all who drink of it.” 

“That’s terrible!” exclaimed the king. “What do you suggest we do?” 

“Well, your majesty,” replied his minister. “I have secured a supply of uncontaminated 
water that will be sufficient for you and me to exist on until the problem is resolved. 
That way, we will not become insane.” 

The king pondered this advice for a moment, then responded: “No, you and I will drink 
the water like everyone else. However, we will make marks on our forehead so that 
when I look at you, and you look at me, we will both know that we are crazy.”  
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A great Neshama, a Selfless 
Person   

Tehi Zichra Brucha! 
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ife, and all the experiences it provides, demonstrates 
to us the wisdom and thoughtful understanding of 
Chazal and their scholarly Talmidim - the Baalei 

Mussar - into human nature, offering insight into the 
sometimes elusive Kochos Ha’Nefesh. To understand 
the undercurrent of our actions, the often multiple 
motivations behind our behaviors, is a true  חכמה that 
must be untarnished by our biases. The world we live 
in today, this country especially, is an amazing Mussar 
Shmues. I read somewhere that the so called liberal/
progressives are plagued by a problem. Because in their 
imaginary world, they are above everyone and only they 
care for the poor and oppressed, giving them moral and 
intellectual superiority over the masses that they hope 
to educate one day. Therefore, they cannot for the life of 
them understand how half the country could even vote for 
–– the other candidate. They drank the media’s Kool-Aid, 
believing he is a liar, scoundrel and, on top of it all, an anti-
Semite (their love for us is exceedingly strong; as if that 
really bothers them). The article that I read suggests that 
if any of your friends voted for Trump, then just end the 
friendship because “they are too far gone”. Chazal taught 
us that  השנאה מקלקלת את השורה, that hatred blinds one to 
what’s right and logical. I have seen articles by people, so 
recklessly visionless, that say Israel will be better off with 
a new president – the one who has already lined himself 
up with  שונאי ישראל and socialists. They really do think we 
are so dim-witted to be taken in by the vice president elect 
being nicknamed “Momala”. Yes, they do. We better not.

Chazal also teach us that when someone accuses another 
of a fault, one he is usually not guilty of, it is about a fault 
that the accuser himself is in fact guilty of. The Gemara 
(Kiddushin 70a) teaches, כל הפוסל במומו פוסל; and it is even 
brought in Shulchan Aruch (Even Haezer 2:2) that if 
someone frequently calls others a  ממזר or an  עבד, you 
should suspect them of being a  ממזר or an עבד themselves. 
We hear the complaint that not allowing the “new” 
administration to move in is criminal and harmful to the 
country. The one who won the election, democratically, 
should be able to assume the loyalty of the losers and with 
“unity” be allowed to govern. What this really means is 

you are doing what we have done for four years, 24/7, and 
NOW its criminal, במומו פוסל.

Those of us who were Zocheh to learn in Yeshivos 
where the words of the Baalei Mussar were taught have 
a great advantage in understanding others behaviors, 
as well as our own. We are such complex creatures; to 
really, really “get us” requires a seasoned level of  חכמה. 
To begin to understand, even a little, about Yaakov and 
Eisav requires an in-depth level comprehension of how 
two brothers, twins, could end up so far apart. We were 
taught, as Talmidim of Talmidim of Moreinu Harav 
Ahron Kotler (whose Yarhtzeit was Wednesday, 2nd of 
Kislev) of his penetrating view of Eisav, and how it applies 
to us. The Gemara (Bava Basra 16b) teaches that on the 
day the Bechora was sold, Eisav committed five Aveiros. 
He violated גילוי עריות, murder, denied תחית המתים, denied 
Hashem’s existence – בעיקר  and he embarrassed the כפר 
 rights of the first-born. Pretty heavy-duty for one ,בכורה
day’s work, and this is not including the Aveira of Avodah 
Zara that Rashi brings (25:27). Rav Ahron points out that 
of all of those Aveiros, we would consider  ויבז את הבכורה the 
misdemeanor among those other felonies. Yet, the only 
one mentioned explicitly is the ויבז, while the others are 
only eluded to - ע"פ דרוש – in the words  והוא עיף. Said Rav 
Ahron, because that was the source, the motivation for all 
the other indiscretions. Any Ruchnius was not important 
(or in today’s vernacular “non-essential”). He cheapened 
it all, it was insignificant to him, never took it seriously – 
even the בכורה that Yaakov so desperately wanted despite 
its drawbacks - ויבז. 

This characteristic became Eisav’s innate problem, 
something that was never solved. We find a similar 
concept with Haman, Eisav’s Einikal. He had been 
elevated by Achashveirosh and had 127 countries bowing 
to him, yet could not find a place for himself because one 
old Mordechai refused to bow. He had to retaliate, but 
he had a problem, as stated in the Pasuk (Esther 3:6) ויבז 
 it would be beneath Haman to kill ,בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו
Mordechai alone. We know the rest of the story. Imagine, 
the entire world falls to their knees for Haman AND 
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IT’S STILL NOT ENOUGH, IT IS STILL CHEAP. The 
Medrash (Esther 7:10) comments: בזוי כתיב ויבז עשו את הבכורה 
בזוי  The same characteristic, not being able to assess . בן 
things for their real value, and thereby cheapening them. 

This helps us understand other Pesukim in the Parsha as 
well. Esav came in with his ugly  הלעיטני נא, and as Rashi 
points out, used a word that is used to feed camels and 
asked for מן האדם האדם הזה, some of THE RED STUFF. The 
Pasuk concludes, על כן קרא שמו אדום, therefore the nation of 
Esav is called Edom. We wonder, because of a one time, 
maybe even a slip of the tongue, under duress is that a 
reason for a nation to be titled forever by that name? 
Based on the above we suggest – there is nothing more 
superficial than a color – sure it’s red, but what is it? It 
is like someone walking into a car dealership showroom 
and asking to buy a car. When asked what type of car 
are you looking for, he responds, “a red one”. But what 
type? Compact? Luxury? SUV? Mini-van? What are you 
looking for? “A red one”. Someone who does not have the 
true ability to see the value of things as they really are can 
see ONLY THE COLOR, ONLY THE SUPERFICIAL 
COUNTS (see Sforno). It really does aptly describe Eisav 
as being only a color, what it looks like on the outside. 
This was Eisav even when he dealt with Yitzchak, asking 
him Halacha questions “to show” he’s with the program. 
Even his Kibbud Av was a deception; the Medrash (67:8) 
describes that his plot was to get Yishmael to kill Yitzchak, 
and he would then kill Yishmael as the “Goel Hadam” to 
inherit both families. It was all superficial. The topic is 
huge and needs its own article to cover all the evidence 
of this idea. 

One last idea for today. We always shake our heads when 
reading the Rashi (27:19) of how Yaakov, the  אמת   ,איש 
fools his blind father with a costume and saying אנכי עשו 
 ,Rashi attempts to justify this by adding a comma .בכרך 
 .I am who I am – comma – but Eisav is your Bechor – אנכי
We would have hoped for a more satisfying explanation. 
In light of the above we can suggest, being that Eisav is 
ALL SUPERFICIAL, ONLY what it looks like on the 
outside – so by wearing Esav’s clothing (27:15,16) and 
by donning goat skin, he already IS EISAV. That would 
justify announcing I am just like Eisav, validating the אמת  
of what was said. Please note that in the introductory 

Pasuk of Yaakov and Eisav (25:27), Yaakov is described 
with one איש תם – איש, while Eisav is described as איש יודע 
שדה – איש and another ציד  Perhaps this is because .איש 
there were two Eisavs, you didn’t get what you saw. There 
was the Eisav, as Rav Ahron notes from the Zohar, whose 
head (ideas and thoughts) belonged in the המכפלה  מערת 
, alongside the Eisav that was guilty of all those Aveiros 
However, the “Guf . איש , איש - ” with all of its demands 
was his downfall, and it therefore could not follow his 
head. See Rav Ahron in his ultra-classic Shiur he gave at 
a Torah Mesorah Convention: “How to Teach Torah”, see 
also Mishnas Rav Ahron (vol. I pg. 211).

Our Galus is Galus Edom, Eisav’s Galus, where even a 
casual look at us will see a generation fixated on looking 
good on the outside – I’m sure you can provide your own 
examples, knowing how destructive that can be. We need 
to turn ourselves into Talmidim of Yaakov -  אמת through 
and through, to value and respect the things that really 
deserve our reverence. 

We hope and we Daven for the Yeshuah to come, BB”A.

Among those who are מצפים לישועה.
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Trong in all areas.  

542.440 

‘To see the goodness of Hashem’ – ''לראות בטוב ה'  
I suffered for a long time with a difficult infectious disease 
which caused me to travel overseas for examinations. While 
waiting for results, specialists suggested that I go to larger 
hospitals more experienced with my condition. But even for 
this, one has to wait for a bed to open up for me. 
For Shabbos I received a bundle of parsha sheets and among 
them was ‘Tiv Hakehila’. I eagerly read it with enjoyment as I 
always read it every week in Israel and when I read the column 
of ‘Tiv HaHashgacha’ I was very touched and I began to 
consider which hashgacha story I could send in so that I too 
could encourage Am Yisrael with my own hashgacha story. 
Suddenly, I realized that the situation that I now found myself 
was a unique hashgacha pratis and I was glad to share my 
story of hashgacha from Above with the readers. As I said, I am 
waiting for a larger hospital to accept me. In preparation, I 
have to go through some comprehensive tests. These tests 
were spread over about a month and a half with a test every 
day or two in different places in different cities. Sometimes I 
would have to travel twenty minutes and sometimes they were 
not at all pleasant. In other words, I would have to go from 
place to place while very weak and I would faint in the middle 
of the test. Because of the fainting, they would take me to the 
neurology department to test why I was fainting. The specialist 
in the department wrote that my condition was serious and he 
arranged all the tests in one place so I would not have to travel 
and he also arranged immediate admission to a large hospital 
because of my condition. 
True, I was weak and I fainted, but HaKadosh Baruch Hu 
arranged that I fainted at just the right moment, not a moment 
sooner or later, which only Yisbarach would know how weak I 
was and I did not have the physical or mental strength to run 
around for tests. 
Every person in every situation if he wants, can find the 
hashgacha pratis and should be happy instead of complaining 
and crying. I too could bemoan my situation, but I choose to 
see the good in everything and believe me, we see many 
miracles. Whoever goes around with a smile instead of tears 
will also lift the spirits of those around you. 

  ח.ש.
 

Toldos 
5781 

Yitzchak petitioned Hashem – לה' יצחקיעתר ו  
Moreinu HaRav shlit”a relates: Once, a woman was afflicted with a 
terrible illness lo aleinu. The family increased prayers, but 
unfortunately, she passed away. A while later, the father too became ill 
and the children did not know what to do. The father called over his 
children and he told them: “During the terrible Holocaust, there was a 
woman who gave birth to a baby whose bones were out of place. She 
knew of a gentile woman who knew how to correct this. She put 
herself in grave danger and left the ghetto. When she reached the 
gentile woman, the woman told her, “You know that you are all going 
to die. Come, and I will hide you in my basement.” The Jewish woman 
replied, “But I have eight other children.” 
And yet, the gentile woman agreed, and in the dark of night the ten 
Jewish souls came and hid in the basement of the gentile. They hid 
there for about a whole year until the war ended. 
“When the war was over, the whole family fled to America. From there 
they invited the woman who saved them, and they arranged a 
gathering in her honor. During the event they asked her, “Why did you 
put yourself in such danger to save ten Jewish souls?” She replied, “I 
love to read Tanach and I saw it written there that Avraham your 
forefather prayed to Hashem to save Sodom if there were ten 
tzaddikim there. I understood from this that if there are ten righteous 
individuals that you must save them from death. So I decided to save 
ten righteous Jews during the war.” The father told his children: “At 
the time it happened, it was possible to think that Avraham Avinu’s 
Tefillah had no effect at all, yet here we see thousands of years later an 
entire family was saved in the merit of his Tefillah.” 
Our parsha begins with Yitzchak Avinu’s Tefillah (25:21), לה'  'יועתר יצחק
 Yitzchak petitioned Hashem opposite his‘ – לנכח אשתו כי עקרה היא'
wife because she was barren’. We see from here that despite Yitzchak 
Avinu knowing that his wife was barren, this did not stop him from 
praying! The deeds of the fathers are a sign for the children, and we 
must learn from it. That even if we pray and the prayers are not 
accepted, and we see that our request is out of the ordinary, we must 
not give up and stop praying, for HaKadosh Baruch Hu hears every 
prayer. There is no such thing that a prayer does not make an 
impression, and if we pray and do not see salvation, we must believe 
that when the time comes, every prayer will have an effect. 

- Tiv HaTorah - Toldos  
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In order to understand these things, we must understand how it was 
possible for Yaakov to spend all those years together with his brother 
Eisav. Everyone could see the difference between these two, Yaakov 
was the one who was not involved in the matters of this world, he just 
stayed between the walls of the Bais Midrash, there he sat in Torah 
and avodah. Eisav however, squandered his time on the pleasures of 
this world. He would go to the fields hunting animals and he would 
enjoy the meat. In order to cover his actions, he disguised them by 
doing them ‘for the sake of Heaven’ since he had to support himself. Im 
ain kemach ain Torah - if there is no flour then there is no Torah. But 
everyone knew the truth, his words were only an opening to purify that 
which was despicable. 
Now this is amazing, despite the vast difference between them, Eisav 
was beloved by Yitzchak. This caused much pain to Yaakov, since he 
was the one who subjugated himself to accept upon himself the yoke 
of the Kingdom of Heaven. Still, his father did not appreciate his worth, 
just the opposite, he saw how his father endeared his brother who 
followed the desires of his heart. 
This reality caused Yaakov to be faced by a great challenge. He began 
to think that perhaps HaKadosh Baruch Hu did not want his avodah. 
Yitzchak, who had Ruach HaKodesh, did not step in, so maybe Eisav’s 
words were right, that his intent was for the sake of Heaven. Perhaps it 
would be fitting to negate himself before Eisav and follow after him to 
do as he did… 
All this is the doing of the yetzer, to always test the person and prove 
to him that there is no favor to the upstanding, but only to those who 
pervert their ways. 
Since this was so, Yaakov wanted to test his lot, to veer slightly from his 
usual way, as we see in the holy sefer ‘Ohr HaChaim’ on the posuk 
נזיד' (25:29) יעקב   and Yaakov boiled a stew’. The reason that‘ – 'ויזד 
caused Yaakov to deviate from his ways and involve himself in cooking, 
something he had never done before, was because of the doubt that 
stirred within him when he saw Yitzchak’s face shone on Eisav. 
Therefore, he too wanted to make a tasty dish for his father, perhaps 
this was the true way the person should act. 
When HaKadosh Baruch Hu saw that Yaakov’s resolve was weakened, 
He wanted to remove Yaakov from the nature of Eisav. Then, when 
Yaakov would see the baseness of Eisav his mind would be at ease. This 
proved that Eisav’s inner feelings were not the same as his outer 
appearance. This would give him the fortitude to be able to withstand 
any challenge the rest of his life. Therefore, while Yaakov was cooking 
the lentil stew, Eisav showed up in all his glory, and with his filthy 
mouth he revealed his nature. He was only a low, base man who could 
not control his desires, and he gave up his honor and his birthright for 
some ‘lentil stew’. It was hard for him to wait even a minute to put it 
on a plate, therefore he told Yaakov to pour it from the pot into his 
mouth, something which even the least mannered person would not 
be brazen to ask. 
After Yaakov saw all this, he understood that it was the hand of 
hashgacha that did this, that Eisav would not be able to hide his 
nature. This would sustain him through many years of challenge [which 
continued for the next 48 years, until he received the blessings when 
he was 63. Only then did Yitzchak realize that Yaakov was the true 
tzaddik]. Since this was so, Yaakov knew that this ‘enlightenment’ must 
be etched in his memory, perhaps in the many dark days ahead the 
challenge will be too difficult to bear and the only way he will endure is 
with this memory. In order to remember these things, he accustomed 
himself to call Eisav by the name ‘Edom’ which reminded him of the 
red lentil stew and the nature of Eisav. We have now answered the 
three questions quite well.  
 

 להתרחק מחבר רע
To distance from a bad friend 

 
כי עיף אנכי י נא נן האדם האדם הזה ויאמר עשו אל יעקב הלעיטנ

כה: ל(על כן קרא שמו אדום: )  
Eisav said to Yaakov, “Pour into me, now, some of that very 
red stuff for I am exhausted.” He therefore called his name 
Edom. (25:30) 
Rashi explains: Pour into me – I will open my mouth and pour 
a lot into it. As we have learned in the Mishna, ‘We may not 
stuff a camel on Shabbos, but we may pour food into its 
mouth.’ (Shabbos 24:3) 
It is mentioned in the name of Rebbe Pinchas of Karitz that 
one must look at the good qualities of another person, and in 
this way he will come to think that the other person is on a 
higher level than he is. This way the person will always 
conduct himself with humility, and if he sees that humility is 
difficult for him because after reflecting on the person and he 
does find good qualities that make his fellow better than he is, 
he then takes a closer look at himself and he finds even better 
qualities in himself more than his fellow. The result is that he 
loses his humility. The advice for him is that he should hold 
onto the original thought, that his fellow is better than he is, 
and what he sees now that he is better than his fellow is only 
the counsel of his yetzer who wants to negate his humility. 
This advice is against the yetzer that wants the person to be 
arrogant, therefore, it blinds the eye of the person from seeing 
the good qualities of his fellow. The person has no other 
solution but to go with the true feeling of before, and to 
strengthen his humility. 
This is the nature of the yetzer when discussing a friend who 
wants to help the person elevate in avodas Hashem. But when 
discussing a friend whose intent is to do bad and to sin, then 
the pot is turned upside down, and instead of exposing the 
person’s bad traits and coming up with excuses to distant 
himself from him, the yetzer convinces the person to keep 
looking for favorable qualities so that people will continue to 
associate with him, and they will be persuaded to follow his 
ways Rachmana litzlan. 
In a situation such as this one, it is incumbent on the person to 
conduct himself in the opposite manner. When he is 
introduced to a person who is followed by others though his 
actions are questionable, he should not follow the others 
which will not work out well for him. If he sees a flaw in him, 
he should hold himself back from being his friend, even when 
the yetzer tries to confuse him and proves to him that the 
other’s actions are praiseworthy. But if he sees that the yetzer 
is pressuring him and he can barely discern between good and 
bad, then it is incumbent on him to focus on the flaws and 
impress upon himself that for these reasons he should not 
associate himself with him because it will not work out well for 
him. If he still cannot dissuade the yetzer then he should 
consider how this will conclude, and he should understand 
that the attraction here is only a test to make him stumble, 
and if he passes the challenge, it will be proven that this is so. 
We see this thing in the passage before us. The Torah testifies 
כן   (25:30) אדם''על  שמו  קרא   – ‘He therefore called his name 
Edom’. We must understand: 1. What is the significance of 
calling him by name? 2. We must also understand the need for 
this name, everyone knows his name was ‘Eisav’? 3. The posuk 
makes a point of stating that he was not called ‘Edom’ as other 
people, but ‘he therefore called his name Edom’, one person 
called him by this name, Yaakov, why did he do this? 
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  Parshas Toldos 5781 | 1 

“May G-d give you of the dew of the heavens”

Yitzchak Avinu Delivered the Berachos with the Name of Din  
however Yaakov Avinu Transformed the Din into Rachamim

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Toldos 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

the name Elokim is the name of “din.”  Thus, Yitzchak is saying, 
“May G-d give you only what you deserve by the strict letter of 
the law—“din.”  If you are deserving, may He give you, but if 
not, may He not give you.  So, why, indeed, did Yitzchak bless 
him specifically by the strict letter of the law and not with the 
name Havaya, the name of “rachamim”—divine mercy?  With 
the name of mercy, he would be entitled to the Berachos even if 
he would not be deserving.  

Additionally, it behooves us to explore a teaching in 
the Zohar hakadosh (Toldos 139a).  It asserts that HKB”H 
intentionally arranged from the outset for Yitzchak to be 
unaware that he was blessing Yaakov.  Thus, Yaakov Avinu 
would receive the Berachos with the knowledge of the 
Shechinah and not with the knowledge of Yitzchak.  We will 
endeavor to explain why this was so important.  

Yitzchak Whose Midah Was Din Intended 
to Rectify Eisav the Refuse of Din

We will begin our inquiry by referring to another teaching 
in the Zohar hakadosh (ibid. 137b).  It explains why Yitzchak 
loved Eisav more than Yaakov.  As we know, Yitzchak Avinu 
was the paradigm of strict heavenly “din,” as indicated by the 
phrase (ibid. 31, 42): "פחד יצחק"—the Fear of Yitzchak.  Eisav 
embodied the debris and negative aspect of strict, earthly 
“din.”  This explains why he hunted wildlife, which is an act of 
“din.”  Therefore, Yitzchak loved Eisav and wanted to rectify 
and reform him, because they were kindred spirits.  

In this week’s parsha, parshas Toldos, we read the 
Berachos that Yitzchak Avinu intended to bestow upon Eisav.  
As we know, Rivkah Imeinu intervened.  She dressed Yaakov 
Avinu in Eisav’s garments and had him enter Yitzchak’s tent.  
Thinking that he was Eisav, Yitzchak bestowed the Berachos 
upon Yaakov.  Here are the pertinent pesukim describing the 
delivery of the Berachos to Yaakov (Bereishis 27, 26): 

ויגש וישק לו וירח את ריח  "ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני, 

בגדיו, ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'. ויתן לך האלקים 

מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, 

הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, אורריך ארור ומברכיך ברוך".

Then his father Yitzchak said to him, “Draw close, if 
you please, and kiss me, my son.”  So, he drew close and 
kissed him; he smelled the fragrance of his garments 
and blessed him; he said, “See, the fragrance of my son 
is like the fragrance of a field which Havaya has blessed.  
And may Elokim give you of the dew of the heavens and 
of the fatness of the earth, and abundant grain and wine.  
Peoples will serve you, and regimes will bow down to you; 
be a lord to your brothers and your mother’s sons will 
bow down to you; may those who curse you be cursed, 
and those who bless you be blessed.”  

Note that initially Yitzchak Avinu employs the name Havaya: 
“See, the fragrance of my son is like the fragrance of a field 
which Havaya has blessed.”  Yet, when he actually bestows the 
Berachos, he employs the name Elokim.  Rashi comments that 
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Based on this premise, we can begin to comprehend 
why Yitzchak wanted to bestow the Berachos upon Eisav. 
Regarding the passuk (ibid. 25, 27): "ציד יודע  איש  עשו  —"ויהי 
Eisav became a skilled trapper—Rashi comments: He 
knew how to trap and deceive his father with his mouth.  
He would ask him, “Father, how do we tithe salt and 
straw?”  Thus, his father would be under the impression 
that he meticulously fulfilled the mitzvos.  Since Eisav had 
tricked Yitzchak into believing that he was a tzaddik, Yitzchak 
felt that he had already reformed Eisav to some minor degree. 
Hence, he wished to give him the Berachos, thinking that they 
would complete his tikun.  

This also explains why he chose to bless him with the 
name of “din”—Elokim: “And may Elokim give you”—
implying that if you are deserving, may He give you, but 
if not, may He not give you.  Seeing as Yitzchak wished to 
rectify the strict “din” of Eisav,” he intended to bestow the 
Berachos upon him from the name Elokim—the source of 
“din.”  Thus, he would receive the Berachos only if he proved 
to be deserving based on the standard of “din.”  He thought 
that this would motivate Eisav to complete his tikun, so that 
he would truly deserve the Berachos.  

In this manner, we can explain Yitzchak’s prefatory 
remarks to Yaakov: “See, the fragrance of my son is like 
the fragrance of a field which Havaya has blessed.”  The 
Ba’al HaTurim notes that from the initial words of Yitzchak’s 
Berachos: "ויתן לך האלקים"—to the concluding words: ומברכיך" 

 there are precisely 26 words.  This number alludes to—ברוך"
the name Havaya, whose gematria is 26.  Thus, Yitzchak was 
alluding to the fact that he blessed him with the name Havaya.  
Along these lines, the Megaleh Amukos adds that this is why 
the Berachos begin with the letter “vav” of "ויתן לך" and end 
with the letter “chaf” of "ברוך  because the letters ;"ומברכיך 
“chaf-vav” equal 26, the gematria of the name Havaya.  

Based on this premise, the Megaleh Amukos explains in 
his own, sacred, succinct way the reason Yitzchak prefaced 
the Berachos with the remark: “See, the fragrance of my son 
is like the fragrance of a field which Havaya has blessed.”  
Yitzchak sensed via his “ruach hakodesh” that he would be 
privileged to receive the Berachos from the name Havaya.  
However, this contradicts Rashi’s assertion that Yitzchak 
bestowed the Berachos with the name Elokim, indicating that 

he would only receive the Berachos, if he was deserving by the 
strict letter of the law.  

Yaakov Transformed Yitzchak’s Berachos 
 with His Own Midah of Rachamim

I would like to propose an intriguing explanation.  As we 
know, Yitzchak Avinu was the paradigm of “din,” as reflected 
by the phrase "יצחק  Similarly, the midah of Yaakov  ."פחד 
Avinu is “rachamim,” which is able to mitigate and sweeten 
the harshness of “din.”  This is alluded to in Yaakov’s dream, 
where it states (ibid. 28, 13): "והנה הוי"ה נצב עליו"—and behold!  
Havaya was standing over him.  This states specifically that 
HKB”H was watching over Yaakov with the name Havaya, the 
name that reflects his midah of “rachamim.”  

This explains very nicely the tefilah Yaakov uttered upon 
waking up from his slumber (ibid. 20): "אם יהיה אלקים עמדי"—if 
Elokim will be with me—even if the force of “din” emanating 
from the name Elokim rises against me;ובגד לאכול  לחם  לי   ונתן 
 and He will guard me on—"ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך ללבוש« 
this path that I am embarking, and He will give me bread 
to eat and clothes to wear—nevertheless, I will still receive 
protection and sustenance; "אבי בית  אל  בשלום   and I—"ושבתי 
will return in peace to my father’s house—even though 
Yitzchak’s midah is “din”; "והיה ה' לי לאלקים"—Havaya will be 
Elokim for me—by mitigating the force of “din” (Yitzchak’s 
midah) of the name Elokim with the “rachamim” (my midah) 
of the name Havaya.  

It is with great joy that we can now reconcile the 
contradiction concerning the Berachos.  In truth, Yitzchak 
Avinu—whose personal midah was “din”—intended to bestow 
the Berachos upon Eisav—whose midah was also “din”—with 
the name of “din”—Elokim.  Therefore, he began the Berachos 
with the words: "ויתן לך האלקים"—and may Elokim give you—
indicating, as explained, that he was bestowing the Berachos 
solely on the condition that the recipient of the Berachos 
would be deserving based on the standard of “din.”  

However, as explained, HKB”H arranged for Yaakov Avinu, 
whose midah was “rachamim,” to receive the Berachos.  
Therefore, HKB”H also arranged for Yitzchak to formulate a 
berachah containing precisely 26 words, alluding to the name 
of “rachamim,” Havaya, whose gematria is 26.  Additionally, 
He arranged for him to open with the letter “vav” of "ויתן" and 
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conclude with the letter “chaf” of "ברוך".  Thus, the “midas 
hadin” of Yitzchak from the name Elokim would be tempered 
by the “midas harachamim” of Yaakov from the name Havaya.  
As a result, Yaakov and his offspring would receive the 
Berachos under the umbrella of “rachamim,” even if they 
proved to be unworthy by the strict standard of the law.  

Havaya Your Elokim Arranged It for Me

This explains magnificently the sacred, heavenly dialogue 
that ensued between Yitzchak and Yaakov (ibid. 27, 20): 
אלקיך ה'  הקרה  כי  ויאמר  בני  למצוא  מהרת  זה  מה  בנו  אל  יצחק   "ויאמר 

 Yitzchak said to his son, “How is it that you were so—לפני"
quick to find, my son?”  And he replied, “Because Havaya 
your Elokim arranged it for me.”  Here is the explanation: 
Yitzchak intended to bestow the Berachos based on the 
standard and constraints of “din”; therefore, he employed 
the name Elokim.  Therefore, he was surprised when his 
son returned so quickly, since the process of “din” is always 
a slow, tedious process.  To be worthy and deserving based 
on the standard of “din” demands meticulous deliberation 
and preparation.  Therefore, Yaakov’s profound response 
was: “Because Havaya your Elokim arranged it for me.”  
Yes, indeed, Father, your midah is “din,” emanating from the 
name Elokim; my midah, however, is “rachamim,” emanating 
from the name Havaya.  Therefore, I was able to temper your 
midah, "אלקיך", with the name Havaya.        

We can now better appreciate the teaching of the Zohar 
hakadosh that HKB”H intentionally arranged from the outset 
for Yitzchak to be unaware that he was blessing Yaakov; so 
that Yaakov would be blessed with the knowledge of the 
holy Shechinah and not with the knowledge of Yitzchak.  As 
explained, this was vital.  Since Yitzchak was the paradigm of 
“din,” he intended to bestow the Berachos under the umbrella 
of “din.”  Therefore, he employed the name Elokim: לך  "ויתן 

 Unfortunately, this would have meant that Yisrael  .האלקים"
would only receive the Berachos if they were truly deserving, 
even by the strict standard of “din.”  

Therefore, HKB”H arranged for Yitzchak to be unaware 
that he was blessing Yaakov.  Thus, in the merit of Yaakov, 
whose midah is “rachamim,” HKB”H offset and mitigated 
the strictness of the name Elokim employed by Yitzchak by 
influencing Yitzchak to utter a formula of Berachos containing 

precisely 26 words—alluding to the name Havaya.  In other 
words, the number of words in the Berachos mitigated the 
“din” of the name Elokim employed by Yitzchak.  Hence, 
Yaakov prays afterwards: “And Havaya will be Elokim for 
me”—in other words, I should always be able to mitigate the 
“din” of the name Elokim with the name Havaya.  

The Rationale for Reciting "ויתן לך"  
on Motzaei Shabbas

It is with great pleasure and delight that we can now explain 
the rationale for the time-honored Jewish minhag to recite the 
pesukim of the Berachos that Yitzchak Avinu bestowed upon 
Yaakov Avinu on motzaei Shabbas: השמים מטל  האלקים  לך   "ויתן 

 In fact, the source for this minhag  .ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש ..."
is found in the Zohar hakadosh (Introduction 14b).  Also, the 
Kol Bo writes (41): One recites "...ויתן לך", which are pesukim 
of berachah, as a good omen.  

In Pri Eitz Chaim (Sha’ar Shabbas Chapter 24), Rabbi 
Chaim Vital, ztz”l, presents the practice of his mentor and Rav, 
the esteemed Arizal: My teacher, of blessed memory, had 
the custom of reciting "ויתן לך" in his house after Havdalah, 
just as we customarily do on motzaei Shabbas, in order to 
begin the week with pesukim of divine will and berachah.  
We must endeavor to understand the connection between 
Shabbas Kodesh and the Berachos of "ויתן לך".  

To explain the matter, let us first explain Yitzchak’s 
remark to Yaakov when Yaakov approaches him to receive 
the Berachos: “See, the fragrance of my son is like the 
fragrance of a field that Havaya has blessed.”  We can 
suggest that Yitzchak inadvertently alluded to the fact that 
Yaakov was privileged to receive the Berachos in the merit of 
Shabbas, which is the heritage of Yaakov.  For, we have learned 
in the Gemara (Shabbas 118b): כל המענג את השבת נותנין לו נחלה" 

 בלי מצרים, שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת

אביך".  Whoever delights in the Shabbas is rewarded  יעקב 
with a portion without boundaries, as it states (Yeshayah 
58, 14): “Then you will delight in Hashem, and I will mount 
you astride the heights of the world; I will provide you the 
heritage of your forefather Yaakov.”  

Now, we find the following halachic ruling in the Shulchan 
Aruch (O.C. 262, 3): ילבש בגדיו הנאים וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת" 

 המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה, דרבי חנינא מעטף וקאי בפניא דמעלי שבתא ואמר
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 One should wear nice clothes and  בואו ונצא לקראת שבת מלכתא".
celebrate the arrival of Shabbas like one greeting the king 
or one greeting a Chasan and kallah. Rebbe Chanina would 
wrap himself in his garment and stand in anticipation on 
Erev Shabbas near dark, and say, “Come and go out to greet 
the Shabbas queen.”  The Magen Avraham writes (ibid. 3): It 
is a good idea to go out to the fields.  

The source for these practices is the Arizal’s Sha’ar 
HaKavanos (Kabbalas Shabbas): The secret (key) to 
welcoming the Shabbas: One should go out to the field 
and proclaim (Shir HaShirim 7, 12): “Come, my beloved, 
let us go to the field . . .”; for, she is an orchard of holy 
apples.  With this understanding, we can suggest that this 
is the message conveyed by Yitzchak: “See, the fragrance 
of my son is like the fragrance of a field that Havaya has 
blessed.”  Here, Rashi comments: This is a field of apples.  
Thus, we can suggest that Rashi is alluding to us that Yaakov 
received the Berachos in the merit of the scent of the field on 
erev Shabbas, which is perceived when Yisrael go out to the 
fields to welcome the Shabbas, the heritage of Yaakov.  

On Shabbas Kodesh HKB”H Prioritizes Midas 
HaRachamim over Midas HaDin

Proceeding along this sublime path, we will now explore 
the intimate connection between Shabbas Kodesh and the 
receiving of the Berachos by Yaakov under the umbrella of 
“rachamim.”  Let us refer to the Rama (O.C. 271, 10).  With 
regards to kiddush on Shabbas night, he writes: We begin 
with the phrase ו'יכולו ה'שמים  since the holy name ,י'ום ה'ששי 
is alluded to by its first letters.  We will endeavor to explain 
the significance of the four letters of the name Havaya to the 
Friday night kiddush.  

It appears that we can explain the matter by referring to 
the opening passuk of the Torah (Bereishis 1, 1): בראשית ברא" 

 in the beginning, Elokim created—אלקים את השמים ואת הארץ"
the heavens and the earth.  Rashi comments: The opening 
passuk of the Torah employs the name Elokim rather than 
Havaya; this indicates that the Creator initially intended to 
create the world based on the midah of “din.”  He foresaw, 
however, that the world could not survive based on this strict 
standard.  Therefore, he preferentially partnered the midah 
of “rachamim” with the midah of “din.” This partnership and 

preference for “midas harachamim” are evident in the passuk 
(ibid. 2, 4): "״ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים—on the day Havaya 
Elokim made earth and heaven.  Note that in this passuk 
both divine names appear, but the name of “rachamim” 
precedes the name of “din.”  

In Likutei Torah (Shir HaShirim), the author of the Tanya 
teaches us a wonderful chiddush related to this idea.  He 
asserts that on all the other six days of creation, the Almighty’s 
original intent was still in effect; the world still functioned 
based on a system of “din.”  Hence, throughout the narrative 
of creation and the ten utterances with which the world was 
created, the name Havaya does not appear even once; the 
name Elokim appears exclusively.  Note that every utterance 
begins with the words: "ויאמר אלקים"—Elokim said.  Yet, with 
the arrival of Shabbas, HKB”H prioritized the attribute of 
divine mercy—“midas harachamim”—and partnered it with 
“midas hadin.”  

Thus, we can interpret as follows the phrase (ibid. 2, 
השביעי" :(2 ביום  אלקים   the dominance and exclusivity—"ויכל 
of the attribute associated with the name Elokim, “midas 
hadin,” ceased on the seventh day.  Therefore, only after the 
completion of the creation does the name Havaya appear in 
the narrative for the first time, in the passuk: “On the day 
when Havaya Elokim made earth and heaven.”  The Sefas 
Emes (Noach 5647) also ascribes to this concept and writes 
that HKB”H prioritized the attribute of divine mercy over the 
attribute of strict justice and joined them together.  

We can now provide a very nice explanation for the minhag 
to mention the name Havaya in first letters (ה'שישי  "י'ום 

ה'שמים"   .at the beginning of kiddush on Friday night (ו'יכולו 
It is because HKB”H’s preference for “midas harachamim” 
associated with the name Havaya was revealed on the first 
Shabbas.  Furthermore, in this manner, we connect the name 
of “rachamim” with the next passuk: "ויכל אלקים ביום השביעי".  As 
explained, this passuk signifies the end of the dominance of 
the name Elokim and the beginning of its subordinate role in 
its partnership with the name Havaya.  

The Gematria of יעק"ב  
Equals Seven Times Havaya

We now have cause to rejoice!  For, we can now shed some 
light on how Yaakov Avinu managed to mitigate the strict “din” 
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associated with Yitzchak’s Berachos and transform it into 
“rachamim”—in the merit of Shabbas, his heritage.  Now, we 
have learned that the supremacy of “midas harachamim” over 
“midas hadin” was established on Shabbas, as evidenced by 
the passuk: "ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".  From here we learn 
that due to the kedushah of Shabbas, we are able to mitigate 
the “din” associated with the name Elokim by means of the 
“rachamim” associated with the name Havaya.  Therefore, 
it stands to reason that in the merit of Shabbas—Yaakov’s 
heritage—he was able to transform the nature and conditions 
of the Berachos, as alluded to by his remark: כי הקרה ה' אלקיך" 

.because Havaya your Elokim arranged it for me—לפני"

Let us embellish this point based on a teaching from our 
mentor, the Arizal, in Likutei Torah (Vayeira).  He points out 
that (182) יעק"ב is the same gematria as seven times Havaya 
(7x26).  Thus, we can propose that since Shabbas is his 
heritage, Yaakov is able to mitigate and ameliorate the “din” of 
Elokim via the name Havaya on all seven days of the week—
not only on Shabbas.  

We can also deduce this from a teaching in the Zohar 
hakadosh (Yisro 88a): שביעאה ביומא  ותתא  דלעילא  ברכאן   "כל 

 all heavenly and earthly blessings depend on the—תליין"
seventh day.  Additionally, it explains there: דהאי יומא מתברכאן" 

יומין"  that all six days are blessed from this—מיניה כל שיתין 
day.  Therefore, יעק"ב equals seven times Havaya to allude 
to the fact that he possesses the capacity to sweeten the 
harsh aspects of “din” and transform them into “rachamim” 
throughout all seven days of the week.  In this same manner, 
he was able to transform Yitzchak’s Berachos throughout the 
entire week.  

At this point, it is with great pleasure that we can provide 
a rationale for the established Jewish minhag to recite the 
pesukim of "ויתן לך" on motzaei Shabbas.  As we’ve learned, it is 
in the merit of his heritage, Shabbas, that Yaakov succeeded in 
transforming the “din” of Elokim, which Yitzchak employs in 
his formulation of the Berachos: "ויתן לך האלקים"—may Elokim 
give you—into “rachamim.”  As pointed out above, this is 
alluded to by the fact that the Berachos contain precisely 
26 words, the gematria of the name Havaya.  Therefore, 
immediately after observing the Shabbas, we recite these 
Berachos; thus, we extend the mitigation and sweetening of 
the “dinim” to all six days of the week.  

The Field of Shabbas Negates  
the Klipah of “Sheker”

I have a wonderful thought for those who love the Torah 
of allusion—“remez.”  I would like to elaborate on Yitzchak’s 
remark: “See, the fragrance of my son is like the fragrance 
of a field that Havaya has blessed.”  As we have explained, 
with this remark Yitzchak (via “ruach hakodesh”) hints to 
Yaakov that he was privileged to receive the Berachos and 
mitigate the “din” of Yitzchak associated with the name Elokim 
in the merit of Shabbas Kodesh, which is compared to a field.  
In Sha’ar HaKavanos (Techum Shabbas), the Arizal explains 
at length the significance of welcoming in the Shabbas in a 
field.  We will attempt to explain the matter in a manner that 
is appealing to everyone.  

The Arizal explains that a field is a place suitable for 
sowing and growing.  As such, it is a metaphor for Shabbas 
Kodesh and Yisrael’s suitability to receive the Berachos from 
HKB”H.  Now, on the weekdays, a battle is waged between the 
 (lies and deception) שק"ר of kedushah and the (field) שד"ה
of the klipah.  As a consequence of man’s sins, and their 
deleterious effects, the klipah manages to steal the protrusion 
on the upper right side of the letter “dalet” ('ד) from the word 
 Then, the klipah  .(ר') ”turning the “dalet” into a “reish ,שד"ה
takes that protrusion and connects it to the small, left leg of 
the letter “hei” ('ה), turning it into a “kuf” ('ק).

Thus, as a consequence of man’s iniquities, the three letters 
 which symbolize the kedushah suitable for sowing—שד"ה
and growing and receiving abundance—is transformed, chas 
v’shalom, into the three letters שק"ר.  This indicates that the 
external, evil forces have managed to steal the abundance 
that belongs to the domain of kedushah.  On Shabbas Kodesh, 
however, the kedushah of Shabbas negates the klipah of שק«ר.  
In its place, the field of kedushah reigns, suitable for sowing 
and growing spiritually.  For this reason, we go out to the field 
to welcome the Shabbas.  This is the gist of his sacred words.  

In light of this explanation, we can provide a very nice 
interpretation of the following Mishnah (Demai 4, 1): 
 "הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרן, ושואלו בשבת

פיו." על   If one buys fruit from a person who is not  יאכל 
trustworthy concerning ma’asrot, and he forgot to tithe 
them, and he asked him on the Shabbas, he may eat 
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based on his word.  After nightfall, on motzaei Shabbas, 
he may not eat until he tithes.  

The Yerushalmi explains the rationale for this ruling 
(Demai 16b): "אימת שבת עליו והוא אומר אמת"—he is in awe of the 
Shabbas, and he tells the truth.  In other words, even a boor 
and ignoramus does not lie on Shabbas.  Yet, after Shabbas, 
we are concerned that he might lie.  This phenomenon can be 
explained based on our current discussion.  For, we have just 
learned that on Shabbas, the kedushah of שד"ה negates the 
klipah of שק"ר.  Therefore, even an “ahm ha’aretz,” a boor, is in 
awe of the Shabbas and is afraid to tell a lie—a “sheker.”  

This also explains the fantastic connection between Yaakov 
Avinu and his heritage, Shabbas Kodesh.  After all, Yaakov’s 
midah is “emes” (truth), as it is written (Michah 7, 20): תתן" 

ליעקב"  ,grant “emes” to Yaakov.  Thus, incredibly—אמת 
Yaakov’s midah coincides with the essence of Shabbas.  The 

kedushah of Shabbas, which is compared to a שד"ה, negates 
the klipah of שק"ר—lies and deception.  Thus, the essence 
of Shabbas is “emes”—the midah of Yaakov—which is the 
opposite of “sheker.”  

This then is the message Yitzchak conveyed to Yaakov: 
“See, the fragrance of my son is like the fragrance of a 
 that Havaya has blessed.”  The heritage of Yaakov שד"ה
is Shabbas, which has the fragrance of a שד"ה—a field or 
orchard that negates the klipah of “sheker.”  In this merit, 
the lies and deception of Eisav are negated.  Recall that he 
attempted to weasel the Berachos out of Yitzchak by tricking 
him into thinking that he was a tzaddik.  Fortunately, Yaakov 
Avinu came in his place and was privileged to receive the 
Berachos under the umbrella of “rachamim” for himself and 
his offspring after him until the future geulah—swiftly, in 
our times!  Amen.

Family Madeb - לעילוי נשמת  
their dear mother 
 Lea bat Virgini ע"ה

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson

לעילוי נשמת His Father ר' יצחק יהודה בן ר' אברהם ע"ה
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here are many reasons people are made to suffer. While 
we may not understand why we suffer in each individual 
incident, appreciating that suffering has many causes and 

goals is comforting to those who believe in Hashem and His 
Torah. In this Parsha, we find one such cause and remembering 
it would make us calmer and more motivated to grow.
 
Yitzchok gives Eisav the Bracha that V'haya Ka'asher Tarid 
U'forakta Ulo Me'al Tzavorecha, when Yaakov’s actions are 
lacking you, Eisav, will be able to rebel against Yaakov and to 
rule over him. What are the circumstances that allow Eisav to 
control and punish us? What are our actions that lead up to 
this punishment?
 
Many people believe that when something goes wrong, 
whether it’s as simple as a flat tire or intense as a serious 
illness, those incidents are “step one” of a process. If it was the 
first step of a long process, it would mean we’ve done nothing 

wrong. That allows us to see ourselves as innocent victims of 
someone else’s plans. Many times, we feel that we are victims 
of Hashem's plans and become resentful to Him.
 
In reality, our suffering is “step two”. Just as Eisav’s ability to 
hurt us is the result of V'haya Ka'asher Tarid, that we stopped, 
or at least, slowed down listening to the Torah, individual 
suffering, “step two”, is made possible because we did “step 
one”.
 
Being aware of this is life altering. It removes resentment, 
confusion, and a feeling of giving up. We understand the process, 
understand our contribution to the process, and therefore, 
understand what we have to do to undue the process. Many 
of us are aware of this but we still require being mindful of 
this, especially when we are experiencing “step two” with all 
its challenges.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

had a bizarre conversation with someone a few days ago. 
That’s usually a typical day by me except that a friend had 
the same conversation with someone else. As is the case 

with several articles, this initially seems as if I am speaking 
about a small percentage of people. Yet, its underlying message 
is one we can all consider.
 
Someone told me, “Can you believe that the virus and vaccine 
is all made up so they can implant small robots in people 
through the vaccine in order to control the way people think? 
I responded, “Actually, no I don’t”. Here’s why, although this 
seems to be very entertaining, it’s troublesome.
 
Recently, between the polarized views of politics and Covid, 
I am listening to rational people make extreme, baseless 
comments with the confidence of someone privy to secret 
plots and underground meetings. While that may seem 
amusing, it causes people to become accustomed to stating 
unsubstantiated facts and to begin to think like that in other 
areas of their lives. They become less concerned with fact 
when they speak to their children’s schools and when they 
confront an employee. It becomes easier to tell lies and easier 
to “get away” with anything by weaving a convenient tale.

In general, people who have fewer successes than they 
require to feel good about themselves, resort to 
“knowing” more than other people. This is even true 
about people who succeed in certain areas, and seem overall 
successful. Yet, when you get to know them, they are failing in 
the areas that are the most important to them. In order for 
them to know what others don’t know, they have to know 
things that people deny, things that are not based on fact and, 
therefore, things that often aren’t true. They become less 
concerned with fact than with the ability to attract attention 
or to move their agenda along. Once they find out how 
convenient this is, a pattern begins to evolve.

People think in patterns. Rational thought has one pattern and 
drawing inconsistent conclusions has its own pattern. While 
most people aren’t always thinking with one pattern, people 
do gravitate towards being mostly logical or illogical. Every 
logical thought that is fact-checked before sharing it with 
others makes it easier to think logically the next time. Every 
illogical thought, with its immediate feeling of power, makes 
people want to try it again. After a while, exaggerated stories 
seem to make sense and conspiracy theories seem real.
 

I
Our Grasp On Reality By Rabbi Shmuel Gluck
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Our most precious asset is our mind. How we think 
decides our success in all areas: Ruchnius, relationship, and 
financial. Our intelligence is not what is most important. Rather, 
it is our ability to think straight, with Seichal Hayoshor, clear 
thought. The challenge in asking people to think clearly is that 
everyone thinks they are from the few that are already thinking 
clearly. It’s the rest of the world that they are worried about. 
(The person who is worried about small robots in his body 
felt bad that I will in the near future become a government 
pawn.)
 
So, how do we work on achieving clear thought if we all think 
we already have it? It’s possible that, once people believe that 
there are robots in their blood system, they may be a lost 
cause but, before they get there, there is much that people can 
do to keep themselves focused. Here is a checklist that, if it 
applies to you, your ability to think rationally is deteriorating. 
 
1) People should become accustomed to questioning 
information but only do so within a limited framework. That’s 
difficult, but necessary. You can’t believe everything but you 
can’t believe nothing either. So how does one decide what to 
believe and what not to believe?
 
2) People’s minds are too cluttered 
with opinions and beliefs that don’t 
matter. Will taking a stand on whether 
the earth is round or flat change my 
daily responsibilities? Is there any reason 
advocating one way or the other should 
become my life's mission?  I avoid thinking 
about anything which is a) not in my 
jurisdiction (in my case this includes politics 
or anything about Covid) and b) anything 
which I can’t significantly affect.
 
While the next president does affect our lives, our obsession 
with it, and the need to have strong opinions, is not warranted 
except for the select few people who are influencers. Otherwise, 
just vote and move on. Interestingly, most influencers are calm, 
calculated, and can articulate why it affects their lives. I stay 
away from any wannabe influencer who is excitable and often 
agitated. Similarly, there’s no reason to discuss Covid even 
though it significantly affects our lives. You either wear a mask 
or you don’t and others either are comfortable being near you 
or they are not.
 
3) In general, those who insist on converting others to their 
beliefs are insecure, either in regard to the specific topic 
or in general. Insecurity does not make good decision 
makers. Others know that and won’t respect their opinion 
even if they find them amusing.
 
4) People should become accustomed to differentiating, for 
themselves, between confirmed fact, unconfirmed fact, and 
theory. Unless we are careful, we will believe something that 
we can’t prove isn’t true as much as we will rely on accepted 
fact.

I find this challenge when speaking to people on a wide range 
of topics such as Shidduchim (“you can’t say for sure he won’t 
be able to hold a job just because he hasn’t been able to for 
the last 5 years”) and children’s schools (“maybe, if he goes to 
a better school he will do well even though he’s done little in 
a much easier school.”) While these are all possible, they are 
far from accepted truths and shouldn’t be acted on as if they 
were.
 
5) People must consider whether their reaction is correct but 
still and overreaction. We can be upset but we don’t have to 
be indignant. We can be happy but we don’t have to be overly 
hyper. Often a feeling or decision is correct but its extreme 
reaction makes us as wrong as if we were completely in error.
 
6) Never assume something is true just because it is concluded 
from an accepted truth. A person can like Trump but it doesn’t 
mean everything he says is true. A person can downplay Covid 
but it doesn’t mean it’s all a lie. A person may not like their 
child’s Rebbi but it doesn’t mean he’s always wrong.
 
7) In general, if you are more strongly passionate about 

something than is in your nature to be, you 
should be suspicious that your decision is 
based on emotion and not on logic. Passion 
is great when the belief is logical. Passion 
without logic will take us down the wrong 
path.
 
8) Always be careful of being a Kanoi, a 
vigilante. Very few people can, even if it is 
for Klal Yisroel’s sake, be a vigilante and 
not avoid being punished. Our Chachomim 
teach us that Kano'im get punished even 
if they are 99% sincere. Even then, their 

actions will hurt people and that can never be done unless 
they are done with completely pure intentions. Stay away from 
Kano'im.
 
In general, we would be happier if we had fewer moving parts 
in our lives. Our opinions, missions, and beliefs are moving 
parts, even if they are intangible. Divest yourself from as many 
as you can. You will be more respected, happier, and more 
focused in the areas that you can make a genuine difference.
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"Our most
precious asset
is our mind."

Areivim’s 20th annual dinner will be 
held on December 5 (Motzei Shabbos 

Vayishlach) at 7:30pm. The event will be 
held virtually.  Details to follow. 

We will be honoring Mr. Bernie Samet, Mr. & Mrs. 
Laibel Schwartz, and Mr. & Mrs. Yosef Bernfeld for their 

help in making the next generation of Klal Yisroel a 
better one. Please participate by joining us and by 

advertising in our journal.  You can contact us at 845-
371-2760, info@areivim.com, and at areivim.com.  
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A Study of Shabbos #5 – Tehillim and Shabbos - Part 2 - Gratitude 
By David Gurwitz 

 

There is a fairly well-known adage that “more than the Jews have kept the Shabbos, the 
Shabbos has kept the Jews.” 

There is another well-known fact that the word Jew derives from Yehudi, which derives from 
the word Yehudah. Hodah means gratitude. The essence of the word Jew is gratitude. 

Rav Ezriel Tauber mentions in a few of his several thousand recorded lectures that the word 
Yehudah is composed of the letters of Hashem’s name, along with the letter daled. Daled 
means door and humble. The Jew is - or should strive to become - the humble doorway for 
Hashem to the world.   

Last week, we started a discussion of Tehillim kappitel 92, which begins, “Mizmor shir leyom 
haShabbos tov lehodos laHashem ulezamer leshimcha elyon - A psalm, a song for the 
Shabbos day. It is good to thank Hashem and to sing praise to Your exalted Name.” In this 
kappitel, the very beginning words, while mentioning Shabbos, are, interestingly, the only 
place that mentions Shabbos. We see the combination of Shabbos and gratitude as the guide 
to the rest of the pesukim. The essence of the Tehillim for Shabbos - and, perhaps, what 
should be the essence of our preparation for and observance of Shabbos - is gratitude. 

Rav Avigdor Miller zt”l, in Rav Avigdor Miller Speaks, writes as follow: “The Jew has always 
been more optimistic about this world than the other peoples of the world, because he’s had 
Shabbos, a day of happiness. Together with his family, he’s sat around the table and sung 
zemiros and eaten good food. Therefore, his whole life is different. If once in six days you 
take a vacation and enjoy life, it’s going to make the other six days much different. A Jew’s 
life is punctuated with joy - with oneg Shabbos - every six days. If you utilize this day of 
bracha as a way of replacing the glasses you use to view the world, it will give you a 
perspective to see the tov me’od of the world and it will change everything in your life.” 

Shabbos “cleanses our lenses” to the world!   

I’d like to continue exploring how we can expand our approach to Shabbos by trying to think 
a little bit more about Shabbos during the week. One way to do this is to try and connect 
what we say in davening all week to the words of this kappitel discussing gratitude. Where 
do we see this kesher during the week which makes us notice the message of gratitude 
underlying kappitel 92? 
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First, we mentioned last week “the daily cumulative ‘ticker’ system, from saying hayom (61) 
yom (56) daily, with a value of 117, which, when multiplied by the six days, equals 702, the 
value of the word Shabbos. These six days form a beautiful package leading to Shabbos.” 

Second, we say the following words to begin Pesukei Dezimra according to Nusach Sefard: 
“Hodu laShem kiru vishmo…zamru lo - Give thanks to Hashem, declare His Name…sing to 
Him.” These words sound very much like the beginning words in kappitel 92, referring to 
Shabbos. The entire section of these words beginning Pesukei Dezimra comes from various 
other kappitlach of Tehillim - 105, 96 and 106. 

Third, there is another surprising, but deep, connection to consider, relating to davening 
during the week and on Shabbos. 

Chazal placed 26 mentions of the name of Hashem in the combined original eighteen brachos 
comprising Shemonah Esrei. (There are now 19 brachos.) All of the eighteen brachos end 
with the words “boruch atah Hashem,” and eight of the brachos also have the name of 
Hashem within the body of the request. 

Why was it structured this way?  

26 times 26 equals 676, the value of the word ra’os, evils, mentioned in kappitel 34 – “rabbos 
ra’os latzaddik.” Each mention of Hashem in davening is designed as an offset to the evils 
that we face.  When we add one more mention of Hashem as a “kollel,” then 27 times 26 
equals 702, the value of Shabbos. Each Shemonah Esrei during the week allows us - if we 
think about it - to connect to a form of “saving” that adds up to the value of Shabbos. We 
also acknowledge this being “saved during the week” by reciting kappitel 107 before 
Shabbos. 

Rashi says in his commentary on kappitel 92 that Mizmor L’Dovid refers to a song of the 
levi’im for the day of Shabbos, as part of the series of days of the week. He also says that 
“vehu medaber b’inyan ha’olam shekulo Shabbos - it speaks of the topic of the world that is 
entirely Shabbos - the World to Come,” according to the lashon in the Gemara (Rosh 
Hashanah 31a). 

Given what Rashi says about the one and only part of kappitel 92 which does refer to 
Shabbos, let’s conclude, for now, with what Rav Miller says: “Now, we can begin to 
understand something about Shabbos. It is a day when you can earn tremendous reward in 
Olam Haba. Of course, if you learn Torah on Shabbos, it is even better, but you must not 
take for granted this principle that Shabbos is meant to teach you about the great happiness 
that awaits you in this life, and about the infinite happiness of Olam Haba.” 

David  
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PARSHAS TOLDOS 
  SURRENDERING YOUR PRIZE TROPHY TO HASHEM 

 
In last week's parsha we find Eliezer, the trusted servant of Avraham, asking his master ירחא תכלל השאה הבאת אל ילוא  what 
will be if the potential bride of Yitzchak will refuse to go with me. Avraham answers that he will then be released from his 
mission (Bereishis 24 39). Chazal tell us that since the Torah wrote the word ילא  without a letter vov it can be read Ailiy which 
means towards me. This conveys that Eliezer had a daughter who he wished would be able to marry Yitzchak. The motivation 
behind his question of "perhaps" the prospected girl will refuse to go with him was that through her refusal the opportunity for 
his own daughter to marry into the family of Avraham might be actualized. 
 
As we mentioned, Chazal inferred this personal hope of Eliezer from the missing vov in the word ילוא . The Vilan Gaon writes 
that this derasha of Chazal that Eliezer had a daughter can be inferred from the mere usage of the word ןפ instead of  ילוא . In 
Lashon Hakodesh there are two ways to express perhaps. The word ילוא  conveys a favorable perhaps situation, and the word   ןפ
an unfavorable scenario. Since Eliezer used in his inquiry the term  this conveyed that he would be delighted with the results , ילוא
if the prospective bride refused to go with him. Why would he be so happy with her refusal after all he was the trusted and 
devoted servant to his master up until now? Chazal discerned that with the usage of Eliezer's choice of word ילוא , that by the 
potential kallah's not coming, he would benefit personably by having his own daughter become the kallah of Yitzchak. 
 
This brings us to our parsha Toldos. When Rivka, Yaakov's mother, was persuading Yaakov to receive the berachos from his 
father instead of Aisav, Yaakov inquired עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשומי ילוא  perhaps my father will feel me and I shall be as a 
mocker in his eyes and bring upon myself a curse instead of a blessing. According to the Vilna Gaon's explanation between the 
usage of these two words of ילוא  and ןפ , the word ןפ  would have been more appropriate in this text since the obvious 
interpretation is lest he will feel me and something foreboding will then occur? 
 
To answer this question on the Gaon, we have to first realize the outstanding  middah of  Chazal say that the . בקעיל תמא ןתת
form of Yaakov is sculptured on the Kisay Hakavod. תמא ה"בקה לש ומתוח . The ultimate תמא  is compared to the letters of תמא 
, which consists of the first letter in the Aleph Beis, the middle letter and the last letter. Emes must be from beginning to the 
end pure emes.  Rivka's motivation to remove the berachos from Esav was because of many reasons. The Beis Medrash of Shem 
revealed to her that the older twin Esav will serve the younger one, Yaakov.  She also heard by ruach hakodesh that Yitzchak 
told Esav that he was to prepare food for him in order that he will give the berachos to him.  Thirdly, she commanded Yaakov 
to go along with her plan and take the berachos away from Esav and fulfill the mitzvah of Kibud Aim. So by getting the go ahead 
from both the heavens and the earth, Yaakov had little choice than to be part of this scheme to hijack Esav's berachos which 
intrinsically was his. Nevertheless, his perfected middah of Yaakov's ultimate emes still vehemently opposed such a conduct 
which was the antithesis of his emes. Chazal write that as Yaakov was entering with the food to receive the berachos he was 
davening הימר ןושלמ רקש תפשמ ישפנ הליצה  (Tehillim 120,2). Yaakov was crying to Hashem to save him from going through 
this masquerade even though he considered it to be רקש תפש  borderline falsehood and deceitful tongue. This contradiction to 
his middah and the loss of his shelaimus, he expressed to his mother with the words יבא ינשומי ילוא  hopefully my father will 
feel me and not make me say even a "white" lie. If I am supposed to get the berachos then Hashem can give it to me in a way 
where it is not necessary to compromise on my midda of emes. To Yaakov this would have been the far best scenario even 
though his father might have cursed him for attempting to deceive him. 
 
Hence the question on the Gaon's pshat that the word ילוא  projects simcha is emes both in the situation of Eliezer and in Yaakov's 
taking the berachos. 
 
 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All of this teaches us many life lessons. One of the very significant ones is that everyone has an ילא  a personal prejudice, a self 
interest, an ego motivation that drives one to fulfill his own desires. This  can take the form in the physical arena such as the  ילא
pursuit of money, kovid, physical objects and pleasurable experiences. Or they can play a role in the spiritual plane such as 
personal growth, tikkun hamidos, learning etc. Many times we are tested with our  to surrender it sometimes momentarily  ילא
and many times for good, all to benefit others, your spouse, your family, a stranger, Am Yisrael.  
 
Avraham Avinu had an ילא  who was Yitzchak who was his only son with Sarah and who also was the future of Klal Yisrael the 
continuation of Avraham's life's mission. Yet he was asked from Hashem to surrender his  ילא .  Avraham did it and demonstrated 
to Hashem the highest level of surrender to Him.  Avraham also had an exemplary middah called chesed. Yet when he was asked 
to kill his son he had to surrender this life's work of preaching to the world that Hashem is a G-d of chesed and yet he presently 
asks Avraham to do the opposite, to perform a cold blooded premeditated murder. Hashem revealed to him an ליא  ram, which 
was brought up as a korban instead of Yitzchak. Through this Ayil korban the ashes of Yitzchak eternally lies piled on the mizbaich 
as a remembrance of Avraham's personal sacrifice (Vayikrah 26,42 Rashi). Why a ram for the substituted korban and not any 
other kosher animal? It is because the letters of ליא  spell ילא  and the quintessence of the korban was Avraham's sacrifice of his 
greatest  . ילא
 
Eliezer also had a foremost ילא  to make a shidduch with his Rebbi and master and yet he overcame that ילא  and did not allow it 
to interfere with his commitment to serve his master with every limb in his body even his heart which lay his self interests. 
Yaakov had an ילא   it was the perfection of the middah of emes. Yaakov was commanded to give up that middah for the benefit 
of Klal Yisrael. 
There is a story told of Rav Reuven Grozofsky ztl Rosh Yeshiva of Torah Vodaath who when he was older would daven in his 
room in the yeshiva and varying bachurim would take turns to help him to wash his hands after he put on his tefillin. One time 
Rav Yisrael Belsky ztl who was very young at the time, begged the hanhalah to give him a chance to serve the Rosh Yeshivah.  
His day came and he was in the room for an unusual long time and the hanhallah started to knock at the door. He finally came 
out and they inquired what took him so long? He explained that because of his awe of the Rosh Yeshiva he accidently spilled 
some water on the Rosh Yeshiva and being as sensitive as he was the Rosh Yeshiva took about fifteen minutes to be machazeik 
him because the Rosh realized his traumatic embarrassment. They immediately called him a liar. What you are telling us cannot 
be true because everyone knows that the Rosh Yeshiva from the time of his bar mitzvah never spoke a word while wearing his 
tefillin. When they verified the story to their astonishment they found it to be true. The Rosh Yeshiva remarked "How can you 
not comfort someone who became embarrassed because of me".  
 
The Rosh Yeshiva's ילא  was his prize trophy to Hashem of never talking while wearing tefillin since Bar Mitzvah age. Yet he was 
willing to sacrifice his impeccable historic record for the sake of relieving another Yid's pain. I would venture to say that 
surrendering his trophy brought greater nachas to Hashem  than acquiring the trophy over many decades. Rest assured, he did 
not lose his perfect score by doing so. Rather, he enhanced it by sacrificing his tefillin perfection for another Yid. 
 
Ailie, to me, and Ailee as in the passuk ךדואו התא ילא  which means my Hashem, are spelled the same with only a vowel 
difference. One must be willing to surrender even his held tight ילא  for his Ailee his G-d. That is why the Avos were called םילא  
as we find in the passuk םילא ינב 'הל ובה  because they were willing to surrender their every ילא  Ailie to Hashem. We who are 
their descendants must follow in their conduct בקעי קחצי םהרבא יתובא השעמל ישעמ ועיגי יתמ רמול םדא בייח  (Taana D'bei 
Aliyahu 25). Had you ever experienced in your life that you were willing to give up your ילא  for the benefit of others? If you 
haven't, then you also haven't lived. The letters in the above Chazal spell םילא םייח . Yes, even in ruchniyus one must be ready 
to give up and change middos when the situation demands it. The formula for life in short is to change the ינא  into the letters 
of ןיא  and that decision will make you create a closer relationship with your creator the source of all life. 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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Parashas Toldos א"פשת תודלותתשרפ
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םילהאבשויםתשיאבקעיו
Yaakov was a wholesome man, abiding in tents. (25:27)

Onkeles interprets ish tam as g’var shlim, perfect/whole 
man; and yosheiv ohalim as meshamesh bais ulfana, served/studied 
in the house of Torah study. Yaakov Avinu achieved perfection in that 
his neshamah, soul, filled his entire body; he essentially became a 
totally spiritual (spiritually-oriented) person. Yaakov expunged 
whatever negative spiritual forces that might have existed within 
him, to the point that his pure soul was in complete control of his 
being. 

Chazal teach (Bava Basra 16a) that Eisav kofar b’Ikar, 
denied the Ikar, Hashem; he was a heretic who had no regard for 
anything spiritual. He believed in nothing. He demonstrated his 
beliefs (non-beliefs) when he sold the bechorah, birthright, because 
it meant nothing to him. After repudiating the religion, what use 
would the bechorah be to him? Horav Aharon Kotler, zl (cited by 
Horav Dov Schwartzman, zl) explains that kofar b’Ikar does not refer 
to Eisav’s denial of Hashem, but rather, to his eschewing what is ikar, 
primary/principle/essential in life. He understood the meaning of 
ruchniyos, spirituality, and did not deny its value, but, as far as he 
was concerned, it was not the ikar. It was to him tafeil, 
secondary/ancillary. 

Yaakov viewed the primary goal of life, the ikar, in its 
entirety to be spirituality, which was, indeed, his focus in life. All of 
life revolved around the ikar: ruchniyos. Eisav, however, divided his 
life into moments: one moment of fun; another moment, a good 
meal; the next, satisfying his physical desires. He had no single 
primary goal. Each moment was for whatever struck his fancy at the 
moment. This would occupy him and become the focus of his life –
at that moment. Moods powered Eisav’s life. Whatever mood he 
was in at the moment became the centre of his attention. He had no 
ikar, no primary goal, guiding objective. It was all about what he 
wanted to do, when he wanted to do it. 

Rav Schwartzman explains that at the onset of one’s 
commitment of service to the Almighty, he must know, 
acknowledge, affirm to live by the notion that he has an ikar, and 
also a tafeil. He lives by – and for – the ikar, which is his lodestar and 
subsumes his entire essence – to the point that he becomes one 
with the ikar. The ikar is a life devoted to spiritual ascendance. 
Yaakov Avinu was the adam ha’shaleim, perfect man, g’var shlim, 
whose neshamah encompassed his essence. He had one ikar and he 
lived by it, unlike his brother Eisav, who lived by his whims. He had 
no ikar other than whatever made him feel good at the moment. 

This is a powerful lesson for us. We tend to 
compartmentalise our lives in such a manner whereby we “make 
time” for spiritual endeavour alongside our other foci. The problem 
arises when we have a “conflict,” and a tug of war ensues. One who 
is focused on a life completely relegated to – and by – the Torah has 
no conflicts. Ultimately, we can have only one ikar. 

ויפבדיציכושעתאקחציבהאיו
Yitzchak loved Eisav, for game was in his mouth. (25:27)

Yitzchak Avinu’s love for Eisav has been the topic of many a 
commentator’s pen. The Patriarch achieved an extraordinary level of 
spirituality. He was a Navi, Prophet, having reached a level of yiraah, 
awe of Hashem, that was unparalleled. As the Olah Temimah,

perfect sacrifice, his devotion to the Almighty was without peer. He 
was the Amud ha’Gevurah, Pillar of spiritual strength. Taking all of 
this into consideration, we wonder how such a holy, perceptive
tzaddik could possibly have been blind to Eisav’s corruption. Moshe 
Rabbeinu did not kill the Egyptian until he saw that no righteous 
person would ever descend from him. Elisha saw that none of the 
forty-two youths (they were over 20 years old) who degraded a 
Heavenly prophet would not ever produce a tzaddik, and then he 
cursed them. Yaakov Avinu beheld his grandson, Ephraim, and was 
able to perceive that Yaravam and Achav (two reshaim, evil kings) 
would descend from him. Yitzchak, however, was unable to see 
through the sham of Eisav. Does this make sense? 

L’hisadein b’ahavascha quotes the Arizal, who says that 
Shmaya and Avtalyon were geirim, converts, who became Tanaaim. 
Rabbi Akiva and Rabbi Meir, both descendants of geirim, all 
descended from Eisav! Pesach Eliyahu (Tikunei Zohar) teaches that 
the Malchus Peh, “Kingdom of the Mouth,” which is a reference to 
Torah She’Baal’Peh, the Oral Law, descended from Eisav. This is 
alluded to by the pasuk, “Yitzchok loved Eisav for game was in his 
mouth.” The Patriarch loved his irreverent, contemptuous son, 
because – despite all of his flaws, of which he was well aware – the 
Oral Law, which is implied by the “peh,”mouth (piv), the monarchy of 
Mishnah and Talmud, would descend from him. This was cause for 
maintaining his “loving” relationship with Eisav. 

Yes, Yitzchak knew quite well what type of person his son 
Eisav was. He put on a show, feigning to be a tzaddik who was 
meticulous in his tithing. Yitzchak was not fooled. Eisav went out of 
his way to honour his father, to show him ultimate respect. Once 
again, Yitzchak was not moved to the point that he would overlook 
Eisav’s many faults.  These “shams” of faith and observance, 
however, reinforced Yitzchak’s resolve to hold on to Eisav, because, if 
he let go, an Oral Law might not have existed.

There was once a chassid who made a point of spending 
time in the court of the Gerrer Rebbe, zl, the Bais Yisrael. The man 
would visit the Rebbe bedecked in full Chassidic garb, act and speak 
like a chassid.  While he “talked the talk,” however, he only 
purported to “walk the walk.” In his home, he acted far from 
Chassidic. From his quick change out of his Chassidic garb, to his 
lifestyle that in no way resembled Chassidus, the man was a total 
sham artist. The gabbai, Rebbe’s aide/sexton, was bothered by the 
man’s insolence. He felt that the man’s behaviour was insulting to 
the Rebbe. 

The Bais Yisrael replied, “I know quite well who this man is 
and how he acts when he leaves our court. Yes, it is all a 
masquerade. I, however, approve of his disguise.  His malingering 
has a positive side. Imagine if he were to come to me with the 
‘truth,’ ‘Rebbe, I no longer want to be observant. I want to enjoy a 
life of freedom and abandon. The Torah’s restrictions are suffocating 
me. I want to renege Torah and mitzvos from my life.’ What could I 
do for him? He, his wife, and their children would all become 
chiloniim, secular Jews – not just for now, but for future generations! 
Listen, as long as he sends his children to yeshivos, chadorim, and 
Bais Yaakovs, I will have at least saved the children. Now you know 
why I love his brand of deception.”

Why was Eisav zocheh, did he merit, that the greatest 
scholars associated with the Oral Law were his descendants? The 
Chasam Sofer posits that Avraham Avinu’s mesiras nefesh, devotion 
and self-sacrifice, evinced during Akeidas Yitzchak, the Binding of 
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Yitzchak, demonstrated his commitment for Torah She’B’Ksav, 
Written Law. He heard the command to slaughter Yitzchak directly 
from Hashem, which is the Written Law, through which Hashem 
speaks directly to us. Yitzchak’s acquiescence to be sacrificed 
represents Torah She’Baal’Peh, since he listened to his father, who 
was also his Rebbe. 

Because Yitzchak was to be the repository through which 
the Oral Law was to be transmitted to future generations, the 
bequest would be through him. Yitzchak saw a glimmer of hope 
beneath Eisav’s veneer of evil. He showed extraordinary respect to 
his father, which Horav Pinchas Friedman, Shlita, explains, prompted 
Yitzchak to manifest special favour to him. He felt that by “keeping 
the door open and the light on,” he was preserving whatever good 
Eisav might harbour within him. Heaven recognised Eisav’s 
performance of the mitzvah of Kibbud Av – a mitzvah that 
acknowledges parental/mentor authority, which happens to be the 
foundation of Torah She’Baal’Peh. Eisav’s observance of that one 
mitzvah incurred his father’s favour and merited that his future 
progeny be the expositors of the Oral Law. 

יתרותויתקחיתוצמיתרמשמרמשיוילקבםהרבאעמשרשאבקע
Because Avraham hearkened My voice and safeguarded My charge, 

My commandments, My statutes and My laws. (26:5)

In his commentary to the above pasuk, Sforno makes an 
important point. He notes that Hashem promised Yitzchak Avinu to 
multiply his offspring, grant his descendants the Land and bless 
them – all because of His oath to Avraham Avinu. We see here 
(explains Sforno) that z’chus Avos, merit of others (his father, 
Avraham Avinu) is invoked when Hashem speaks to Yitzchak. Not so 
with Avraham (who did not have z’chus Avos) or Yaakov. This is 
because, before Yitzchak was inspired to call upon the Name of 
Hashem (after Gerar), when Avimelech came to him and said, “We 
saw that G-d is with you… you are now the blessed of G-d” (Ibid. 
26:26,28,29), he had practiced his faith in private. He did not 
develop a student following. Once z’chus Avos was invoked, he no 
longer experienced the hardships of envy and quarrels that had 
previously hounded him. Yaakov Avinu never had to rely on z’chus 
Avos, because, from his youth, he dwelled in the tents (Yeshivah) of 
Shem and Ever, studying and teaching knowledge of G-d to the 
students who had come there to learn.

Although z’chus Avos is a fundamental concept in Judaism, 
it is only invoked regarding Yitzchak. Avraham had to develop his 
own merits, which he did via his outreach. Yaakov, as a student and 
mentor in yeshivah, also reached out. Yitzchak, however, practiced 
his avodas ha’kodesh, service to Hashem, in private, prioritising his 
own spiritual self-development over his outreach obligations. As a 
result, he required the merits of his father, Avraham, for his own 
preservation. Once, he, too, called out in the Name of Hashem, he 
became worthy of Hashem’s blessing. 

Horav Yaakov Yitzchak HaLevi Ruderman, zl, derives from 
Sforno that harbotzas Torah, disseminating Torah, to others 
(individuals and to the masses) is the foundation of kiyum ha’olam, 
existence of the world. Limud Torah, study for the purpose of one’s 
own spiritual development, is a mainstay of the Jewish faith, but 
unless one exemplifies lilmod u’le’lamed, to study and teach, 
reaching out to others, he does not completely execute the mitzvah
to perfection. Yitzchak Avinu certainly spent his life learning and 
praying, but, until he reached out to others, he was unworthy of 
receiving Hashem’s blessings in his own right. He required the 
support of his father’s merit. 

What about the time lost out from one’s personal 
advancement? Outreach requires time and exertion. While the 
exertion can be overlooked, but the expenditure of time is a 
fundamental expense that cannot be ignored. The Rosh Yeshivah
quotes the Chasam Sofer in his commentary to Bereishis (18:17,18), 
where Hashem says that He will divulge to Avraham Avinu what He 
plans to do to Sodom. The reason that Hashem gives is: I love him 
because he commands his children and household to follow in 

Hashem’s ways. What does one thing have to do with the other? 
That Avraham believes in educating his family does not necessarily 
warrant that he should receive a heads-up, forewarning, concerning 
Sodom’s imminent destruction. The Chasam Sofer explains that 
Avraham did not achieve (on his own) the plateau of Nevuah, 
prophecy, achieved by such Neviim as Yeshayah, Yirmiyahu and 
Yechezkel, who perceived events that would occur to nations other
than Klal Yisrael. This was not due to Avraham’s spiritual deficiency 
(compared with these later Neviim), but rather, due to a lack of time 
during which he could focus his thoughts and comprehension on 
spiritual matters through which he would achieve the madreigah, 
level, of Nevuah. 

Thus, Hashem said, “How can I hold back from Avraham 
what I am about to do? The only reason that he did not achieve 
Nevuah on his own is that he was busy reaching out to a pagan 
world to bring people closer to Me.” Avraham cannot be deprived 
and left out in the dark just because he was actively engaged in 
disseminating Hashem’s word. 

Incredible! The Chasam Sofer teaches us (as the Rosh 
Yeshivah presents it) that what a person (who is a Torah 
disseminator) loses out (in spiritual advancement) because he is
involved in outreach, Torah dissemination, in its various, multifarious 
forms, Hashem will ultimately grant him as a gift. One does not 
suffer a spiritual setback or regression due to his devotion to 
teaching others. On the contrary, the Chasam Sofer was once 
queried by a young Torah scholar whether he was permitted to 
interrupt his Torah study to teach a group of youngsters who were in 
need of a rebbe. The saintly Chasam Sofer replied, “One hour 
teaching students is equivalent to many hours of personal Torah 
study. You will merit greater Torah erudition by learning with 
students.” (As I have reiterated time and again: not everyone is 
suited for teaching. Obviously, the Chasam Sofer was speaking to an 
individual who was talented and, thus, able to inspire these children 
to learn and continue learning. Teaching is a skill and also a holy 
mission, which demands commitment coupled with love in order to 
catalyse positive results.) 

Harbotzas Torah requires immense inner strength to 
overcome the difficulties the Satan presents before us. The 
challenges come in various forms, of which financial remuneration 
will probably rise to the top. I have yet to see a successful 
mechanech, educator, however, relinquish his mission only due to 
money. Truthfully, the challenges in the field of harbotzas Torah are 
probably not much different than in any other profession, but only 
someone who is jaded would trade away the satisfaction one has 
after having successfully navigated a lesson, a class, a semester, and 
the good feeling knowing that precious Jewish lives have been 
changed. 

The challenges do not necessarily come from without. The 
Rosh Yeshivah relates a conversation that he had during the nascent 
days of Ner Israel with a distinguished lay person, himself a talmid 
chacham, distinguished Torah scholar, G-d-fearing and highly 
respected. The man asked how the yeshivah could possibly succeed. 
A yeshivah requires large sums of money for maintenance. Where 
would he obtain the funds to run the yeshivah? Rav Ruderman 
replied with a Tosfos in Meseches Shabbos 21b that asks what 
difference did it make (halachically) that one jug of oil was 
discovered untainted, with the seal of the Kohen Gadol, High Priest 
intact? Chazal rule that when a gentile moves a jug of oil (or 
anything), the contents become tamei, tumas hesit, ritually 
contaminated, as if moved by a zav, a man who had an abnormal 
body emission. This was a special rabbinic decree issued against a 
gentile who moves a vessel. The Rosh Yeshivah observed that had 
the Jews of that time asked Tosfos’ question, there would not have 
been a Chanukah, because they could not even have lit the Menorah
the first night!

When one builds a yeshivah (when one commences to be 
marbitz Torah), many questions and many naysayers will arise. 
Ignore them! One must do what he sets out to do and pray for siyata 
diShmaya, Heavenly assistance. Otherwise, he will be left standing 
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with one major unanswered question: Why did you not make the 
yeshivah? 

ושעידיםידיהובקעילוקלקה
The voice is Yaakov’s voice, but the hands are Eisav’s hands. (27:22)

Chazal derive from the above pasuk that when the voice of 
Yaakov Avinu prevails – when Torah is studied and his descendants 
are engaged in prayer – the murderous hands of Eisav have no 
power against us. When we slack off and weaken our vocal power, 
Eisav and his minions are strengthened.  When we read the pasuk, 
however, the implication is different. It almost appears as if Yaakov 
lives by his voice and Eisav by his hands – and there is no 
counterbalance, such that one rises and the other falls. 
Furthermore, the word kol (ha’kol) the voice, is written chaser, 
missing the vov, almost as if this is a weakened, less-than-vigorous 
voice. The next kol (ha’kol kol Yaakov) is written full, with the vov. Is 
the Torah implying something by varying the spelling? 

The Maor Va’Shemesh explains that our vocal power has 
gradations that are based upon the surrounding kedushah and 
taharah, sanctity and purity, that are infused in and around our 
learning and davening. There is learning and there is learning with 
passion, or, as we might call it, bidechilu u’rechimu, with fear and 
love, with pure concentration and complete devotion. In the latter 
case, the mind is free of all extraneous thoughts, such that one 
knows that he is standing before the Almighty. His service is not a 
burden that he will cast off as soon as he quickly concludes his 
recitation. It is a labour of love. Such vocal power destroys the forces 
unleashed by Eisav’s hands. When the voice of Yaakov is complete 
(with the vov) then the hands of Eisav are no match for it. In 
contrast, when the Kol Yaakov is lacking – missing the vov, weak, 
insipid, dispassionate, sans yiraas Shomayim, fear of the Almighty, 
its power is inadequate to vanquish the power of Eisav’s hands. 

The pasuk has a dual meaning: when the kol is 
missing/weak, the hands of Eisav are powerful; when the kol is full 
and strong, then Eisav’s hands will not hurt us. 

ושעידיםידיהובקעילוקלקה
The voice is Yaakov’s voice, but the hands are Eisav’s hands. (27:22)

Yitzchak Avinu sensed a contradiction. The manner in 
which the “son” who stood before him spoke was gentle, pleasant 
and respectful. Hence, he assumed that it was Yaakov who stood 
before him. On the other hand, once he felt his hairy arms, he 
thought it was Eisav. Alternatively, the power of Yaakov’s voice was 
in his ability to plead with Hashem through the medium of prayer. 
Eisav was a “hands on” man; he lived with his hands – plundering 
and murdering. Nothing stood in the way of his hands. One question 
that weighs heavily on the reader: If Yitzchak questioned the identity 
of the son who stood before him; if he was uncertain whether it was 
Yaakov of Eisav, why did he acquiesce to give the blessing? Once he 
perceived that before him stood someone who appeared to be a 
fraud, comprised of Yaakov’s voice and Eisav’s hands, Yitzchak 
should have refused to bless this individual.  

Horav Moshe Bick, zl, posits that Yitzchak loved Eisav. After 
all, he was his son – a son who had serious issues – but no less a son. 
Yitzchak was a firm believer in extracting the good from the bad, as 
Yirmiyah HaNavi states: V’im totzi yakar mizollel k’Fi tihiyeh, “If you 
bring forth an honourable person from a glutton, then you will be 
like My own mouth” (Yirmiyah 15:19). Hashem told Yirmiyah that if 
he succeeds in transforming figurative gluttons into righteous 
penitents, his wishes will be fulfilled. In other words, the concept of 
yakar mizollel exists; the right person under optimum circumstances 
can transform the life of an irreverent sinner. Yitzchak saw the 
concealed good within Eisav, and he was bent on gleaning it out. 
Yitzchak’s understanding of the concept of Sur meira v’asei tov;
“Turn from evil and do good” (Tehillim 34:15), encouraged him to 
transform the evil into good. When Yitzchak observed Eisav 
performing the mitzvah of Kibbud Av, honouring his father, and 

meticulously separating maaser, tithing, he had hope for his errant 
son. 

Thus, when Yaakov dressed in the guise of Eisav, and came 
before Yitzchak, the Patriarch thought that Eisav stood before him. 
The voice that seemed to be Yaakov’s was not a problem, because 
Yitzchak believed that Eisav had repaired his ways and was in the 
process of repenting. He was now a new person, Yaakov-like. When 
he heard the Name of Hashem emanating from Yaakov’s mouth, he 
thought that before him stood a fully-repentant Eisav. 

As an aside, in the glossary to Rav Bick’s sefer, Chayei 
Moshe, the writer (not certain if this gloss is from Rav Bick or from 
the editor) explains that the concept of transforming bad to good is 
neither a simple process, nor is it appropriate for everyone. It means 
dealing directly and, at times, intimately with evil. This is a 
madreigah, spiritual plateau, that is not accessible to everyone. One 
who is not suitably prepared and spiritually-rooted can quite 
possibly sustain spiritual impairment. One should sufficiently 
distance himself from evil. Only the tzaddik gamur -- complete, 
perfect, righteous person -- who is sustained by the sitra 
d’yemina/kedushah, side of holiness, such as one who is a tzaddik
ben tzaddik, whose father was also a righteous person, is permitted 
to attempt this challenge (of extracting yakar mizollel). This is in 
opposition to the sitra achara, “other” side, referring to the realm of 
evil or impure forces. 

Thus, Yitzchak, who was a tzaddik ben tzaddik, could allow 
himself the luxury of reaching out to Eisav. Rivkah Imeinu, however, 
whose pedigree was on the murky side, was a tzadekes bas rasha; 
she focused on Yaakov and distanced herself from the evil 
represented by Eisav. This is alluded to when the Torah says: 
Va’yee’tar Yitzchak l’Hashem l’nochach ishto, “Yitzchak entreated 
Hashem opposite his wife” (Ibid. 25:21), which Rashi interprets to be 
in the sense that Yitzchak and Rivkah stood at opposite sides of the 
room when they prayed to Hashem. Now, we may understand their 
opposition differently. Yitzchak was from sitra d’yemina, and Rivkah 
was to his left in the sense that her lineage was not as spiritually 
refined as his. This all goes to show that not everything is as it 
seems. People have underlying reasons and motives which are often 
beyond our level of comprehension.  

Va’ani Tefillah

הלסךודויםייחהלכו
V’chol ha’chaim Yoducha selah. 

The totality of life shall praise You. Selah. 

Horav Shimon Schwab, zl, interprets v’chol ha’chaim as the 
totality of life, which is not only the literal translation, but, more 
importantly, the practical one. Obviously, only one who is alive can 
(of his own free will/choice) praise Hashem. The act of hoda’ah, 
thanking/praising, is a function of life. Therefore, to say that all the 
“living” praise Hashem, is a given. By adding the prefix hay, 
ha’chaim, the meaning changes from living to life, thus rendering 
the meaning to be the totality of life: the good and (what appears to 
be) the bad; health; sickness; wealth; poverty; joy; sadness. The 
entire gamut of life’s experiences all merge together to praise 
Hashem. Every living person, in whatever situation he finds himself, 
with whatever challenges he faces, physical and emotional, all come 
together to praise the Almighty. When people who are in the midst 
of a grief-invoking experience still express their praise to Hashem, 
they fulfil the Rabbinic dictum, “A person is obligated to bless 
Hashem for the (what appears to be) bad as he does for the good.” 
We are to express this love of Hashem under all circumstances, good 
or bad, since everything that comes from Hashem is inherently good 
– even if we, with our limited cognition and perception, can neither 
understand nor see it. 
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DDoouubbllee  JJooyy  
ואלה תולדות יצחק  ““  1122::2255

הוליד   אברהם  אברהם,  בן 
  ””את יצחק
“And these are the 

offspring of Yitzchok the son of 
Avrohom, and Avrohom begot 
Yitzchok.” The Posuk tells us that 
Yitzchok was the son of Avrohom, and 
then proceeds to tell us that Avrohom 
fathered Yitzchok.  Why is the Posuk 
being repetitive?   
 Mishlei 23:24 “  יגיל אבי צדיק גיל 
בו ישמח  חכם   The father of the“ ––  ”ויולד 
righteous will rejoice greatly; and he 
that begets a wise child will find 
happiness in him.”  The double Loshon 
of “גילה” – “rejoicing” teaches is that 
when a righteous person is born to a 
righteous parent, there is a double joy.  
Rebbe Levi says: From where do you 
know that anyone who has a son who 
toils in Torah study is filled with 
happiness toward him?  Mishlei 23:15 
 My son, if“ – ”בני אדם חכם לבך ישמח לבי“
your heart is wise from Torah study, 
my heart will be glad.”  Rebbe Shimon 
Ben Menasya says that from here we 
only know that a father of flesh and 
blood is glad, but from where do we 
know that Hakodosh Boruch Hu is full 
of happiness at the time he toils in 
Torah?   We learn it from the words, 
אני“  even Mine – Hakodosh – ”גם 
Boruch Hu will be glad. (בראשית רבה)  

The Medrash is telling us that 
when the Torah says that Yitzchok was 
the son of Avrohom, and then at the 
end of the Posuk repeats that Avrohom 
begot Yitzchok, it is emphasizing that 
this was no ordinary joy, but rather the 
double joy of one righteous person, 
Avrohom Avinu, fathering another 
righteous person, Yitzchok Avinu. ( עץ
  (יוסף
 It says in Bereishis Rabbah 
63:3 that Yitzchok was called 
Avrohom, as the Posuk says, “ ואלה
אברהם אברהם  בן  יצחק   The  ”.תולדות 
Medrash is alluding to the fact the 
although Yitzchok was the Midah of 
Gevurah, nonetheless, he was called 
Avrohom, for through the Akeidah, 
Avrohom and Yitzchok were 
inextricably connected, and Yitzchok 
also had a form of the Midah of 

Rachamim of his father.  Yaakov was 
also given the name Yisroel, as the 
Torah says, “לא יעקב יאמר עוד שמך.” The 
Medrash tells us that Avrohom and 
Yitzchok were also called “ישראל.”  
Yaakov Avinu’s Midah is the Midah of 
 which encompasses the Middos ,תפארת
of Avrohom and Yitzchok, the Middos 
of Chesed and Gevurah. (  לשבת מלבוש 
 (ויום טוב
 There are natural parents 
which each person has, and in addition 
there is a concept of having parents of 
a Ruchniyos sort, as the Gemara in 
Sanhedrin 19b says, “  כל המלמד בן חבירו
ילדו כאילו   All who teach their“ – ”תורה 
friend’s children Torah, it is as if they 
fathered him.” This that one teaches 
Torah to another makes him the father 
of that child, is in the form of 
Ruchniyos.  The Guf is the holder of the 
Neshama.  The main part of a person is 
his Ruchniyos.  As the Mishna in Avos 
1:17 tells us that the Neshama is 
speaking and says that it didn’t find 
anything better for the Guf than שתיקה, 
silence – telling us that the Neshama is 
speaking for it is what is to control the 
Guf, as the Guf is nothing more than a 
holder for the Neshama, as the Gemara 
in Bava Metzia 33a says, that one’s 
physical father brings him into Olam 
Hazeh, while his Rebbe, his spiritual 
father, brings him into Olam Habah.  
That is why one who teaches his 
friend’s son Torah is as if he fathered 
him, for he is the one who gives birth to 
the Neshama. (מעגלי צדק) 
 There are times that fathers 
and mothers do not bother themselves 
too much to raise their children in a 
way to make their best effort for the 
child to go on the proper path of Avodas 
Hashem.  Yet, nonetheless, the child on 
his own chooses the good path.  
Although the child chose the path on 
his own, the parents will still receive 
reward for the actions of the child, and 
they are joyous as to what he has 
become.  Certainly, if the parents put 
everything they could into the child, 
and spent their lives trying to the best 
of their abilities to ensure that he is on 
the proper path of Avodas Hashem, 
they certainly have much more to be 

happy about.  This is what the 
Medrash connects to the Posuk here 
from the Posuk in Mishlei 23:24 “  גיל יגיל
 The father“ – ”אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו
of the righteous will rejoice greatly; 
and he that begets a wise child will find 
happiness in him.”  The father is happy 
when the child follows the proper path 
of Avodas Hashem even though he did 
not labor in it, and there is a double joy 
for the father when he put everything 
he had into his child, and the child 
follows on that path.  This is why the 
Torah repeats at the end of this Posuk, 
יצחק“ את  הוליד   not only was – ”אברהם 
Avrohom the father of the great 
Tzaddik Yitzchok, and therefore 
Avrohom would have what to be proud 
and happy about, but Avrohom also put 
everything he had into Yitzchok, and 
therefore there is a double sense of joy. 
 (יצב אברהם)

  Each person has a physical 
part and a spiritual part – with the 
spiritual part being the most 
important.  A person has much Nachas 
when his children follow the path of 
Avodas Hashem, whether he put any 
effort into it or did not.  A person 
realizes that it is a big Zechus to have 
his son to follow on the proper path of 
Avodas Hashem.  However, what 
greater pleasure can parents have 
when they put their all into their child, 
and their life is about having their 
children follow the path of 
righteousness.  When the child then 
follows his father, the father will have 
a double Simcha, one just for knowing 
that his son is a proper Shomer Torah 
and Mitzvos, and secondly, for he gets 
to see the fruit of his labor, and take 
pride in what his son is.   

The Torah is coming to testify 
about Avrohom Avinu, that he was 
Zoche to this double joy: joy from his 
son being an Oved Hashem, and then a 
double joy for seeing all of his hard 
work that he put into Yitzchok bear 
beautiful fruit.  May we all be Zoche to 
have children who follow the proper 
path of Avodas Hashem, and be Zoche 
to have that joy of seeing it because of 
all the hard work we put into it.   
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Now You Know! 
In a scene quite reminiscent of his 
father, Yitzchak is visited by Hashem. 
The posuk says, “And Hashem 
appeared to him,” when there was a 
famine and Yitzchak considered 
leaving Canaan. 
Hashem tells Yitzchak, (26:2) “Don’t 
go down to Egypt;” as Chazal tell us, 
Yitzchak was sanctified by the Akeida 
and was to remain in Eretz Yisrael. 
Instead, “dwell in the land that I will 
say to you.” 
The next posuk continues, “Sojourn in 
this land and I will be with you and 
bless you…” 
This is similar to Hashem’s command 
to Avraham, “Go from your land and 
your father’s house and it will be 
good for you.” However, as the 
Ramban points out, Yitzchak didn’t 
have to wait to be told what land to 
dwell in. Instead, Hashem told him 
right away, “Stay here.”  
The point, then, was not that Yitzchak 
needed to exercise his faith with 
waiting for an answer, but that ALL 
HIS DAYS, he should dwell where 
Hashem would tell him. 
Every move he would make should be 
based on what Hashem wanted 
and/or told him. Just as the Jews in 
the desert traveled at Hashem’s 
order, so did Yitzchak Avinu – and so 
should all of us.  

Thought of the week: 

You don’t need to know 
what you may be up 
against, just to watch out 
for whatever it might be. 

(ZK:HK TYwARB) „.OYLHA BwY OT wYA BQEYW HDs wYA DYC EDWY wYA WsE YHYW OYRENH WLDGYW‰ 
“And the youths grew; and Eisav became a man who knew the hunt, a man of the 
field, and Yaakov was a straight man who sat in the tents [of Torah.]” (Beraishis 25:27) 

After many tears and prayers, Yitzchak and Rivka were blessed with twin sons. 
However, the two boys could not have been more dissimilar. As they grew, their 
personas were clearly defined. Eisav was a hunter and Yaakov was studious. 

However, there was more than meets the eye. Eisav did not merely hunt animals. 
Chazal tell us that he hunted people. Sometimes he did so literally, like accosting 
married women in the fields where none could hear their screams for help. Other times 
he did so figuratively, as when he “stole” Yitzchak’s affection by tricking him with 
questions that made him seem highly interested and sensitive to spiritual matters. 

On the other hand, Yaakov was more transparent. What you saw was what you got; a 
straightforward man interested in coming close to Hashem. 

What is meant by the word “yodea,” that Eisav “knew” the hunt? Why not simply call 
him a hunter and we can still infer the trickery and deception he employed in ensnaring 
whatever prey he had? 

What this word does is expand the concept and give us an important insight into Eisav, 
his descendants, and his archangel, the Satan. [He is mentioned later when Yaakov 
wrestles him and overcomes him.] 

When it came to the hunt, sometimes the prey knew it was being hunted, and 
sometimes it did not. While Yitzchak proudly answered Eisav’s questions about tithing 
salt and other matters, Eisav alone knew this was all simply a ploy. It was a façade, 
intended to benefit Eisav and trick Yitzchak. Apparently, it worked. 

Therefore, the word “yodea,” implies that only Eisav knew a hunt was happening, while 
the unsuspecting victim would not realize it until it was too late. Therefore, when 
dealing with Eisav’s children, we must be cautious and aware that things may not be as 
they seem. There may be malicious intent and we must be on our guard. 

Similarly, Eisav’s angel, the Satan, constantly approaches us and tried to befriend us. 
He gives us ideas and pretends they are for our benefit when, in fact, we’re one step 
from the abyss and he’s giving us a push. The only way to protect ourselves is to learn 
from Eisav to “know” the hunt and identify that this is all just a trick. Then we can 
protect ourselves from the pitfalls of his traps. 

The King’s minister approached him with a shocking report. “There is a plague 
contaminating the water,” he said, “which causes insanity in all who drink of it.” 

“That’s terrible!” exclaimed the king. “What do you suggest we do?” 

“Well, your majesty,” replied his minister. “I have secured a supply of uncontaminated 
water that will be sufficient for you and me to exist on until the problem is resolved. 
That way, we will not become insane.” 

The king pondered this advice for a moment, then responded: “No, you and I will drink 
the water like everyone else. However, we will make marks on our forehead so that 
when I look at you, and you look at me, we will both know that we are crazy.”  

©2020 – J. Gewirtz 

H‰H‰H‰H‰E OXNM IB HwMW RZEYLA ÂR RBXH TB IYYRB HQBRE OXNM IB HwMW RZEYLA ÂR RBXH TB IYYRB HQBRE OXNM IB HwMW RZEYLA ÂR RBXH TB IYYRB HQBRE OXNM IB HwMW RZEYLA ÂR RBXH TB IYYRB HQBR        , HwM ÂRH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰, HwM ÂRH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰, HwM ÂRH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰, HwM ÂRH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰ELELELEL    
TYMLWw TB LXR  ,TYMLWw TB LXR  ,TYMLWw TB LXR  ,TYMLWw TB LXR  ,IYYRB HQBR TB IYYRB HQBR TB IYYRB HQBR TB IYYRB HQBR TB HZYLE HZYLE HZYLE HZYLE OYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY WOYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY WOYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY WOYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY W    

HQBR TB HMXWR HQBR TB HMXWR HQBR TB HMXWR HQBR TB HMXWR     ,LZYR IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,,LZYR IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,,LZYR IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,,LZYR IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,    HNX YMEN IB RYAM OYYXHNX YMEN IB RYAM OYYXHNX YMEN IB RYAM OYYXHNX YMEN IB RYAM OYYX    
    

E-mail Subscribe to info@JewishSpeechWriter.com 

In Memory of 

Clara Safrin ob”m 
H‰EH‰EH‰EH‰E    LDNEM OXNM ÂR TB HYXLDNEM OXNM ÂR TB HYXLDNEM OXNM ÂR TB HYXLDNEM OXNM ÂR TB HYX 

Yahrzeit 3 Kislev 

A great Neshama, a Selfless 
Person   

Tehi Zichra Brucha! 

 

Do you want to be good 
through and through? 

Forward this, it’s easy to! 
Print, e-mail, and share Migdal Ohr 

with others. 
  You’ll be glad you did.   
E-mail ‘Subscribe’ to 

info@JewishSpeechWriter.com 
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 ש"ת   לודל   תשרא | ד

'ויאמר  בראשית  ימי  ששת  בכל  כתיב  "ולכן 

שהוא  בשבת  רק  הצמצום,  מדת  שהוא  אלקים' 

פירוש  אלקים',  'ויכל  כתיב  חכמה  בחינת  התגלות 

קץ  שנעשה  אלקים,  ומדרגת  בחינת  שכלתה 

ותכלה למדרגה זו, רק אחרי זה ]אחרי שבת[ כתיב 

אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות 

ה' אלקים כו', ששיתף מדת ה'".

וכן כתב ב"שפת אמת" )פרשת נח שנת תרמ"ז( כי 

הרחמים  מדת  הקב"ה  הקדים  קודש  שבת  בזכות 

כי  בפרשת  עוד  בזה  והאריך  הדין,  למדת  ושתפה 

הקדוש  בזוהר  שמבואר  וזהו  תרמ"ז(.  )שנת  תשא 

שולטים  הדינים  אין  בשבת  כי  קלה:(  תרומה  )פרשת 

ִאְתַיֲחַדת  ִאיִהי  ָתא  בְּ שַׁ ַעֵייל  ד  "כַּ ישראל:  בכנסת 

ִרין ִמיָנּה".  יִנין ִמְתַעבְּ ְטָרא ַאֲחָרא ְוָכל דִּ ת ִמסִּ ְרשַׁ ְוִאְתפַּ

ומתפרדת  מתייחדת  היא  שבת  כשנכנסה  פירוש, 

מהסטרא אחרא וכל הדינין עוברים ממנה. 

שאנו  הטעם  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

מקדימים להזכיר בקידוש ליל שבת את השם הוי"ה 

ו'יכולו ה'שמים", כי  "י'ום ה'שישי  בראשי תיבות: 

בשבת נתגלה השם הוי"ה מדת הרחמים שהקדים 

כדי  ועוד,  זאת  הקב"ה למדת הדין משם אלקים. 

אלקים  "ויכל  הסמוך:  הפסוק  עם  זה  את  לקשר 

ביום השביעי", שכפי המבואר פירושו שכלה הדין 

משם אלקים ונתגלה הרחמים מהשם הוי"ה.

יעקרב בגימט"יא ז' שעמים הלירה 

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין, איך זכה 

יצחק  יעקב אבינו להמתיק את הדין מהברכות של 

ולהפוך את מדת הדין למדת הרחמים בזכות השבת 

שהיא נחלתו, כי מאחר שבשבת הקדים הקב"ה מדת 

"ביום  שכתוב:  כמו  הדין,  למדת  ושתפה  הרחמים 

עשות ה' אלקים ארץ ושמים", הרי מבואר כי בזכות 

שם  של  הדין  להמתיק  זוכים  אנו  השבת  קדושת 

אלקי"ם על ידי השם הוי"ה מדת הרחמים שקדם לו, 

לכן בזכות השבת המתיק יעקב את הברכות והפכן 

לרחמים בבחינת "כי הקרה ה' אלקיך לפני".

ויש להוסיף נקודה יקרה על פי המבואר ב"לקוטי 

תורה" לרבינו האריז"ל )פרשת וירא ד"ה הנה ילדה מלכה( 

ונראה לבאר  הוי"ה.  ז' פעמים  בגימטריא  יעק"ב  כי 

נחלתו,  היא  שהשבת  אבינו  יעקב  כי  בזה  הענין 

ממתיק הדין של שם אלקי"ם על ידי השם הוי"ה, לא 

רק בשבת אלא גם בכל ששת ימי המעשה.

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

בזוהר  שמבואר  ממה  למדים  אנו  זה  דבר 

דלעילא  ברכאן  "כל  פח.(:  יתרו  )פרשת  הקדוש 

כל  פירוש,  תליין".  שביעאה  ביומא  ותתא 

השביעי  ביום  ושלמטה  שלמעלה  הברכות 

תלויות, ומבואר שם עוד: "דהאי יומא מתברכאן 

מתברכים  השבת  מיום  יומין",  שיתין  כל  מיניה 

פעמים  ז'  בגימטריא  יעק"ב  לכן  ימים.  ששה  כל 

הוי"ה, כי הוא ממתיק את הדינים לרחמים בכל 

ז' ימי השבוע, ובזכות זה המתיק את הברכות של 

יצחק לכל שבעת ימי השבוע.

מעתה הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מנהג 

ישראל תורה, לומר במוצאי שבת פסוקי הברכות: 

הארץ",  ומשמני  השמים  מטל  האלקים  לך  "ויתן 

יעקב  נחלת  שהיא  השבת  את  ששמרנו  אחרי  כי 

שזכה להמתיק הדין של שם אלקים שהזכיר יצחק 

בברכות: "ויתן לך האלקים", ויעקב הפך את הדין 

כמספר  אלו  בברכות  שיש  תיבות  בכ"ו  לרחמים 

השם הוי"ה בזכות השבת, לכן אנו אומרים ברכות 

המתקת  להמשיך  כדי  השבת,  אחר  מיד  אלו 

הדינים של הברכות לכל ששת ימי המעשה.

 ר"אה "יח בני כ"יח תדהר
תדה תב  מבטו  קויש  תק"

הרמז,  תורת  לאוהבי  טוב  דבר  לבי  רחש 

ליעקב:  יצחק  שאמר  מה  על  הביאור  להרחיב 

"ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'", אשר כפי 

הברכות  את  לקבל  שזכה  בכך  לו  רמז  המבואר 

ולהמתיק את הדין של יצחק משם אלקים, בזכות 

שבת קודש נחלת יעקב שהיא בבחינת שדה, על 

הכונות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  שהרחיב  מה  פי 

שבת  קבלת  ענין  לבאר  ד(  טור  סג  דף  שבת  )תחום 

בשדה, ונבאר הענין בדרך השוה לכל נפש.

שהיא מקום הראוי  "שדה"  כי  האריז"ל מבאר 

שכנסת  קודש  שבת  על  רמז  היא  הזריעה,  אל 

והנה  מהקב"ה,  הברכות  את  לקבל  ראויה  ישראל 

מצד הקדושה  שד"ה  בימות החול יש מלחמה בין 

העוונות  פגם  ידי  על  כי  הקליפה,  מצד  שק"ר  ובין 

של  ד'  האות  של  הימני  הקוץ  את  הקליפה  גוזלת 

כך  אחר  קוץ.  בלי  ר'  אות  ממנה  ונעשה  שד"ה, 

לוקחת הקליפה את הקוץ של האות ד', כדי לחברו 

ולהוסיפו לרגל השמאלית של האות ה', כדי למשוך 

אותה למטה מתחת לשורה בצורת אות ק'.

העוונות,  של  הפגם  ידי  על  כי  זה  לפי  נמצא 

שד"ה, שהן רמז  גורמים ח"ו לעשות מג' אותיות 

השפע,  ולקבלת  לזריעה  הראויה  הקדושה  על 

השפע  את  החיצונים  שגזלו  שק"ר  אותיות  ג' 

הראוי אל הקדושה, כי האות ד' נעשית ר' והאות 

ק'. אבל בשבת קודש מבטלת קדושת  נעשית  ה' 

השבת את הקליפה של שק"ר, ובמקומה שולטת 

אנו  ולכן  לזריעה,  הראויה  הקדושה  של  שד"ה 

יוצאים אל השדה לקבל את קדושת השבת. אלו 

תוכן דבריו הקדושים.

ועתה בא וראה כי על פי האמור יומתק לבאר 

מה ששנינו במשנה )דמאי פ"ד מ"א(: "הלוקח פירות 

לעשרן,  ושכח  המעשרות  על  נאמן  שאינו  ממי 

בירושלמי  ומפרש  פיו".  על  יאכל  בשבת  ושואלו 

והוא  עליו  שבת  "אימת  לכך:  הטעם  טז:(  דף  )דמאי 

אומר אמת", מבואר מזה כי אפילו עם הארץ אינו 

משקר בשבת. לפי האמור יש לומר הביאור בזה, 

את  שד"ה  קדושת  מבטלת  שבשבת  מאחר  כי 

אימת  הארץ  עם  אפילו  לכן  שק"ר,  של  הקליפה 

שבת עליו שלא לומר שק"ר.

אבינו  יעקב  בין  הקשר  בזה  לבאר  נפלא  מה 

יעקב  נחלתו, שהרי מדתו של  לשבת קודש שהיא 

היא אמת כמו שכתוב )מיכה ז-כ(: "תתן אמת ליעקב", 

שהיא  שבת  קדושת  עם  להפליא  מתאים  זה  והרי 

בבחינת שד"ה המבטלת את קליפת שק"ר, ונשארת 

שבת עם קדושת האמת שהיא היפך השקר.

הנה כי כן זהו שאמר יצחק אבינו ברוח הקודש 

הברכות  של  הדין  את  להמתיק  שזכה  ליעקב, 

אשר  השדה  כריח  בני  ריח  "ראה  השבת:  בזכות 

ברכו ה'", כי נחלת יעקב היא השבת שיש בה ריח 

זה  ובזכות  השקר,  קליפת  את  המבטלת  שד"ה 

נתבטל השקר של עשו שרצה לקבל את הברכות 

מיצחק על ידי שרימה אותו שהוא צדיק.

עדות  אבינו  יצחק  הביע  בכך  כי  ועוד  זאת 

נאמנה, כי במעשה זה שלבש יעקב בגדי עשו כדי 

שק"ר  של  מעשה  עשה  לא  הברכות,  את  לקבל 

להיות  זכה  אדרבה  אלא  האמת,  היפך  שהוא 

של  שק"ר  קליפת  שובר  בהיותו  שד"ה  בבחינת 

צדיק,  שהוא  יצחק  את  חייו  ימי  כל  שרימה  עשו 

ונתגלה האמת לאמיתה שיעקב הוא הצדיק הראוי 

לברכות אשר ברכו ה'.
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העמוקה:  בחכמתו  יעקב  לו  השיב  כך  על 

מדתך  כן  אמנם  לפני",  אלקיך  ה'  הקרה  "כי 

אבי היא מדת הדין משם אלקים, אולם מאחר 

לכן  הוי"ה,  מהשם  הרחמים  מדת  היא  שמדתי 

זכיתי להמתיק על ידי השם הוי"ה את "אלקיך" 

שהוא מדת הדין שלך. וזהו שאמר: "כי הקרה ה' 

אלקיך לפני".

ה"מגלה  דברי  שאת  ביתר  בזה  לבאר  יומתק 

עמוקות", כי יצחק רמז על כך במה שאמר ליעקב: 

"ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'", שנתברך 

בכך  שהביע  לומר  יש  האמור  ולפי  הוי"ה,  בשם 

של  הדין  מדת  את  להפוך  שזכה  התפעלותו,  את 

הברכות:  בתחילת  יצחק  שהזכיר  אלקים  שם 

"ויתן לך האלקים", וזכה לקבל את הברכות בשם 

הוי"ה אשר ברכו ה', על ידי כ"ו תיבות של הברכות 

שהכניס הקב"ה בפיו של יצחק.

הזוהר  דברי  בזה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

שלא  תחילה  בכוונה  סיבב  שהקב"ה  הקדוש, 

ידע יצחק שהוא מברך את יעקב, כדי שיתברך 

הביאור  האמור  לפי  הקדושה,  מהשכינה  יעקב 

מדת  היא  יצחק  של  שמדתו  מאחר  כי  בזה, 

הדין  במדת  הברכות  את  למסור  והתכוון  הדין, 

באומרו "ויתן לך האלקים", נמצא כי אז לא יזכו 

ראויים  הם  אם  רק  יעקב  של  בברכות  ישראל 

במדת הדין.

לכן סיבב הקב"ה שלא ידע יצחק שהוא מברך 

השכינה  דעת  על  יעקב  שיתברך  כדי  יעקב,  את 

שמדתו  יעקב  ובזכות  יצחק,  של  דעתו  על  ולא 

רחמים המתיק הקב"ה את שם אלקים של יצחק 

שהזכיר בברכות, על ידי שהכניס בפיו של יצחק 

הוי"ה,  שם  כמספר  תיבות  כ"ו  בברכות  להזכיר 

המתיק  הברכות  של  התיבות  מספר  כי  נמצא 

זה  ועל  יצחק,  את הדין של שם אלקים שהזכיר 

לאלקים",  לי  ה'  "והיה  כך:  אחר  יעקב  התפלל 

שאזכה תמיד להמתיק את הדין של שם אלקים 

על ידי השם הוי"ה.

 הטעם תאלמ"ים רלי ן וךר
 במלצאי תב 

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

במוצאי  לומר  תורה  ישראל  מנהג  זה  לפי  לבאר 

המתחילים  ורחמים,  ברכות  של  פסוקים  שבת 

בברכות שבירך יצחק אבינו את יעקב אבינו: "ויתן 

לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן 

)הקדמה  בזוהר הקדוש  ומקור הדבר  וגו',  ותירוש" 

שיוצאת  ]בשעה  שבתא  דנפיק  "שעתא  יד:(: 

השבת[... אמרי צבורא ]אומרים הציבור[, ויתן לך 

האלקים מטל השמים".

וכו'  לך  ויתן  "אומר  מא(:  )סימן  בו"  ה"כל  וכתב 

עץ  ב"פרי  טוב".  לסימן  ברכה  של  פסוקים  שהם 

וויטאל  חיים  רבי  מביא  כד(  פרק  השבת  )שער  חיים" 

מורי  "היה  האריז"ל:  רבינו  ורבו  מורו  בשם  זצ"ל 

כמו שנוהגין  לך,  ויתן  לומר אחר הבדלה  נוהג  ז"ל 

תחילת  להמשיך  כדי  בביתו,  שבת,  במוצאי  לומר 

ימי החול בפסוקי רצון וברכה". וצריך להבין הקשר 

בין שבת קודש לברכות "ויתן לך".

שנקדים  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

לבאר מה שאמר יצחק כשניגש אליו יעקב לפני 

הברכות: "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'". 

ויש לומר שיצחק רמז בכך, כי מה שזכה יעקב 

שם  של  הדין  מדת  שהפך  כך  כדי  עד  בברכות 

לשם  אלקים",  לך  "ויתן  יצחק:  שהזכיר  אלקים 

הוי"ה שרמוז בכ"ו תיבות של הברכה, הוא בזכות 

בגמרא  ששנינו  כמו  יעקב,  נחלת  שהיא  שבת 

)שבת קיח:(: "כל המענג את השבת נותנין לו נחלה 

על  אז תתענג  נח-יד(  )ישעיה  בלי מצרים, שנאמר 

נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך  ה' 

יעקב אביך".

להלכה  ונפסק  קיט.(  )שם  בגמרא  שנינו  והנה 

בגדיו  "ילבש  ס"ג(:  רסב  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן 

המלך  לקראת  כיוצא  שבת  בביאת  וישמח  הנאים 

וכיוצא לקראת חתן וכלה, דרבי חנינא מעטף וקאי 

סמוך  שבת  בערב  ]פירוש  שבתא  דמעלי  בפניא 

ונצא לקראת שבת מלכתא,  ואמר בואו  לחשכה[, 

רבי ינאי אומר, בואי כלה, בואי כלה".

ה"כנסת  בשם  ג(  )ס"ק  אברהם"  ה"מגן  וכתב 

הדבר  ומקור  לשדה".  לצאת  "וטוב  הגדולה": 

)קבלת שבת דף סו  ב"שער הכונות" לרבינו האריז"ל 

ויאמר  השדה  אל  יצא  שבת,  קבלת  "סוד  ד(:  טור 

)שיר השירים ז-יב( לכה דודי נצא השדה... שהיא חקל 

שאמר  זהו  כי  לומר  יש  זה  לפי  קדישין".  תפוחין 

יצחק ליעקב: "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו 

בכך  רמז  תפוחים",  שדה  "וזהו  רש"י:  ופירש  ה'", 

בערב  השדה  ריח  בזכות  בברכות  יעקב  שזכה 

שבת, כשיוצאים ישראל לקבל את השבת שהיא 

נחלת יעקב. 

 בתב  קלדת הקדים הקברה
מד  ה"חמים ומד  הדין

הפנימי  הקשר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בין שבת קודש נחלת יעקב לקבלת הברכות במדת 

סימן  )או"ח  הרמ"א  שכתב  מה  פי  על  הרחמים, 

"מתחילין  שבת:  בליל  הקידוש  בענין  י(  סעיף  רעא 

בראשי  השם  ונרמז  ה'שמים  ו'יכולו  ה'ששי  י'ום 

השם  אותיות  ד'  ענין  מהו  ביאור  וצריך  תיבות". 

הוי"ה לקידוש בליל שבת.

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  א-א(:  )בראשית 

ואת הארץ". ופירש רש"י: "ברא אלקים, ולא אמר 

ברא ה', שבתחילה עלה במחשבה לבראותו במדת 

מדת  והקדים  מתקיים,  העולם  שאין  וראה  הדין, 

רחמים ושתפה למדת הדין, והיינו דכתיב )שם ב-ד( 

ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

והנה מה שמצינו על כך חידוש נפלא בדברי 

דף  השירים  )שיר  תורה"  ב"לקוטי  ה"תניא"  בעל 

היה  עדיין  בראשית  ימי  ששת  בכל  כי  א(,  טור  לב 

במדת  לברוא  במחשבה  שעלה  מה  בבחינת 

עשרה  בכל  בראשית  ימי  ששת  בכל  לכן  הדין, 

אפילו  נזכר  לא  העולם,  בהם  שנברא  המאמרות 

פעם אחת השם הוי"ה כי אם שם אלקי"ם, כי כל 

מאמר נפתח "ויאמר אלקים".

אולם כאשר הגיע יום השבת הקדים הקב"ה 

פירוש  וזהו  הדין.  למדת  ושתפה  הרחמים  מדת 

הכתוב )בראשית ב-ב(: "ויכל אלקים ביום השביעי", 

ששלטה  אלקים  שם  של  הדין  מדת  שכלתה 

הקב"ה  הקדים  בשבת  כי  בראשית,  ימי  בששת 

רק  לכן  הדין,  למדת  ושתפה  הרחמים  מדת 

הוי"ה  נזכר השם  ימי בראשית  אחרי גמר ששת 

ושמים".  ארץ  אלקים  ה'  עשות  "ביום  בפסוק: 

הנה הדברים בלשון קדשו:

 ר"אה "יח בני כ"יח תדה את" ב"כל ה'ר. 
יצחק אבינל ה שעו מיעקב אבינל תהשך מד  הדין תול ו"חמים 

 יעקב גיוה ויצחק: רכי הק"ה ה' אוקיך ושניר, 
זכי י והמ יק תם אוקים תהזכ"  בב"כל  ו"חמים גמל"ים 

 ביאל" המנהג ולמ" ב"כל  רלי ן וךר במלצאי תב , 
כי יעקב אבינל זכה בב"כל  בזכל  תב  תהיא נחו ל

 וקלטי  ל"ה מבעו ה ניא: בתב  הקדים הקברה 
מד  ה"חמים התם הלירה לת שה ותם אוקים מד  הדין
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הקדוש  בזוהר  כך  על  נשגב  ביאור  מצינו 

)פרשתנו קלט.(, שהקב"ה סיבב בכוונה תחילה שלא 

ידע יצחק כלל שהוא מברך את יעקב, כדי שיעקב 

אבינו יקבל את הברכות על דעת השכינה ולא על 

דעתו של יצחק, הנה הדברים בלשון קדשו:

עוָֹבדוֹי  ל  כָּ ִיְצָחק  ָיַדע  ָלא  ֵהיְך  ֵתיָמא  "ְוִאי 

ָלא  ִאי  דְּ יּה,  ִעמֵּ ֲהַות  א  ִכיְנתָּ שְׁ ְוָהא  ו,  ֵעשָׂ דְּ ין  ישִׁ בִּ

ְלַיֲעקֹב  ָיִכיל ְלָבְרָכא ֵליּה  א, ֵהיְך  ִכיְנתָּ יּה שְׁ ְרָיא ִעמֵּ שַׁ

ְייָרא  דָּ ֲהַות  א  ִכיְנתָּ שְׁ אי  ַודַּ א  ֶאלָּ ָבְרֵכיּה.  דְּ א  ְעתָּ שַׁ בְּ

ָלא אוְֹדָעא  ֲאָבל  ִדיר,  יּה תָּ ִעמֵּ ְוָדְייָרא  ֵביָתא  בְּ יּה  ִעמֵּ

יּה  ַדְעתֵּ א בְּ יּה, ֶאלָּ ָלא ַדְעתֵּ ֵרְך ַיֲעקֹב בְּ ִיְתבָּ ִגין דְּ ֵליּה, בְּ

א  ְעתָּ ְבַהִהיא שַׁ ִריְך הּוא. ְוָהִכי ִאְצְטִריְך, דִּ א בְּ קּוְדשָׁ דְּ

א,  ִכיְנתָּ שְׁ יּה  ִעמֵּ ָעאַלת  ֲאבּוִהי  י  ַקמֵּ ַיֲעקֹב  ָעאל  דְּ

ִריְך  ִאְתֲחֵזי ִלְבָרָכא, ְוִיְתבְּ ַדְעּתוֹי ִיְצָחק דְּ ּוְכֵדין ָחָמא בְּ

א". ִכיְנתָּ א ִדשְׁ ְעתָּ ִמדַּ

בתרגום ללשון הקודש:

"ואם תאמר איך לא ידע יצחק כל מעשיו הרעים 

של עשו, והרי השכינה היתה עמו, כי אם לא שרתה 

בשעה  יעקב  את  לברך  יכול  היה  איך  שכינה,  עמו 

בבית  עמו  דרה  היתה  השכינה  ודאי  אלא  שברכו. 

]שעשו הוא  ודרה עמו תמיד, אבל לא הודיעה לו 

יצחק[,  ]של  דעתו  בלי  יעקב  שיתברך  כדי  רשע[ 

אלא בדעת הקב"ה וכך היה צריך להיות, כי באותה 

שעה שנכנס יעקב לפני אביו נכנסה עמו השכינה, 

ואז ראה יצחק בדעתו ]על מי שנכנס[ שהוא ראוי 

לברכה, ונתברך מדעת השכינה". 

הכתוב  שפתח  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

ותכהין  יצחק  זקן  כי  "ויהי  הברכות:  פרשת  את 

יעקב  שיטול  "כדי  רש"י:  ופירש  מראות".  עיניו 

חשוב  כך  כל  היה  זה  שענין  הרי  הברכות".  את 

יצחק, שלא  ה', עד כדי כך שכהו עיניו של  בעיני 

הקב"ה  לו  גילה  ולא  יעקב,  את  מברך  שהוא  ידע 

בפירוש שראוי לברך את יעקב ולא את עשו. אלא 

כל  חשוב  היה  באמת  מדוע  ביאור  צריך  שעדיין 

כך שיתברך יעקב על דעת השכינה ולא על דעת 

יצחק אבינו.

 יצחק אבינל תמד ל דין
ש ח א  הב"כל  בתם אוקים

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

לכאורה  שמצינו  במה  להתבונן  לב  שנשים  מה 

הברכות  נתינת  את  המתארים  בפסוקים  סתירה 

ליעקב אבינו )שם כו(: "ויאמר אליו יצחק אביו גשה 

נא ושקה לי בני, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו, 

ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו 

ומשמני הארץ  לך האלקים מטל השמים  ויתן  ה'. 

ורוב דגן ותירוש".

עמדי", אפילו אם יתעורר עלי הדין משם אלקים, 

אזכה  הולך",  אני  אשר  הזה  בדרך  "ושמרני 

ובגד  לאכול  לחם  לי  "ונתן  ולפרנסה,  לשמירה 

אל  בשלום  "ושבתי  להתפלל,  והוסיף  ללבוש", 

"והיה ה' לי  בית אבי", יצחק על אף שמדתו דין, 

לאלקים", על ידי שאזכה להמתיק מדת הדין של 

שהוא  הוי"ה  השם  ידי  על  אלקים,  משם  יצחק 

מדתי מדת הרחמים.

ליישב  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

אבינו  יצחק  אמנם  כי  הברכות,  בענין  הסתירה 

מצד עצמו שמדתו דין, רצה למסור את הברכות 

שהוא  "אלקים"  בשם  דין,  כן  גם  שמדתו  לעשו 

האלקים",  לך  "ויתן  הברכות  את  פתח  לכן  דין, 

רק  הברכות  את  לו  מוסר  שהוא  בכך  לגלות  כדי 

לכך  ראוי  יהיה  הברכות  את  שהמקבל  בתנאי 

במדת הדין.

אבינו  שיעקב  סיבב  שהקב"ה  מאחר  אולם 

כן  גם  סיבב  לכן  הברכות,  יקבל  רחמים  שמדתו 

כ"ו  בדיוק  בברכתו  יצחק  יזכיר  יעקב  שבזכות 

שיפתח  ועוד,  זאת  הוי"ה,  השם  כמספר  תיבות 

באות ו' "ויתן לך" ויסיים באות ך' "ומברכיך ברוך", 

של  הדין  מדת  את  בכך  להמתיק  הקב"ה  רצה  כי 

של  הרחמים  מדת  ידי  על  אלקי"ם  משם  יצחק 

יקבלו  וזרעו  שיעקב  כדי  הוי"ה,  מהשם  יעקב 

יהיו  לא  אם  אפילו  הרחמים,  במדת  הברכות  את 

ראויים לכך במדת הדין.

רכי הק"ה ה' אוקיך ושניר

מה נפלא לבאר בזה שיח סוד שרפי קודש בין 

יצחק ליעקב )שם כז-כ(: "ויאמר יצחק אל בנו מה זה 

מהרת למצוא בני ויאמר כי הקרה ה' אלקיך לפני". 

הביאור בזה, כי מאחר שיצחק התכוון למסור את 

אם  רק  האלקים",  לך  "ויתן  הדין:  במדת  הברכות 

תהיה ראוי בדין, לכן התפלא יצחק: "מה זה מהרת 

למצוא בני", הלא כל דבר שנעשה במדת הדין אינו 

והכנה  הדעת  ישוב  צריך  אלא  במהירות,  נעשה 

רבה כדי להיות ראוי גם במדת הדין.

 זלה" הקדלת: יצחק תמד ל דין הקתה תו מעוה
 אהב א  עתל תהלא שסלו  הדין תו מטה כדי ו קנל

 יצחק "צה וב"ך א  עתל בדין תו תם אוקים:
 רלי ן וך האוקיםר, אם  היה "אלי במד  הדין י ן וך

 יעקב אבינל תמד ל "חמים השך א  הדין תו הב"כל  
מתם אוקים ו"חמים גמל"ים מהתם הלירה ב"לך הלא

 בעו הטל"ים: בב"כל  רלי ן וךר ית כרל  יבל  כמסש" הלירה, 
כדי והמ יק א  התם אוקים תהזכי" יצחק

יצחק אבינו תחילה  וצריך ביאור מה שהזכיר 

את השם הוי"ה באומרו: "ראה ריח בני כריח שדה 

ראוי לברכה מהשם  ה'", משמע שבנו  ברכו  אשר 

הוי"ה, אולם כשמסר לו הברכות בפועל הזכיר רק 

את שם אלקים: "ויתן לך האלקים", ופירש רש"י: 

"בדין, אם ראוי לך יתן לך, ואם לאו לא יתן לך".

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שכתב "בעל 

הטורים" )ד"ה וישתחוו לך(: "ויש בזו הברכה כ"ו תיבות, 

פירוש,  כ"ו".  שעולה  הנכבד  בשם  שברכו  לך  לומר 

האלקים"  לך  "ויתן  יצחק  של  הברכות  מהתחלת 

לרמז  תיבות,  כ"ו  ישנן  ברוך"  "ומברכיך  הסיום  עד 

שברכו בשם הוי"ה שעולה בגימטריא כ"ו. וכן כתב 

זה. והוסיף  ויהי אך יצא( רמז  )ד"ה  ה"מגלה עמוקות" 

כי מטעם זה הפתיחה של הברכות היא באות ו' של 

"ויתן לך" וסיומן באות ך' של "ומברכיך ברוך", לרמז 

שברכו בשם הוי"ה שעולה כ"ו.

על פי האמור מוסיף ה"מגלה עמוקות" לבאר 

בקיצור נמרץ כדרכו בקודש, כי מטעם זה הקדים 

יצחק לומר ליעקב: "ראה ריח בני כריח שדה אשר 

ברכו ה'". כי הרגיש ברוח הקודש שיזכה בברכות 

סותר  זה  דבר  שהרי  ביאור  וצריך  הוי"ה.  מהשם 

למה שבירך יצחק את הברכות בשם אלקים: "ויתן 

לך האלקים", ופירש רש"י שברכו בדין: "אם ראוי 

לך יתן לך, ואם לאו לא יתן לך".

 יעקב תמד ל "חמים השך
א  הב"כל  תו יצחק ו"חמים

ונראה ליישב ענין זה בדרך מרווח, על פי מה 

שנתבאר כי מדתו של יצחק אבינו היא מדת הדין 

בבחינת "פחד יצחק", ואילו מדתו של יעקב אבינו 

ורמוז  הדין,  את  הממתיקה  הרחמים  מדת  היא 

"והנה הוי"ה  במה שראה יעקב בחלום )שם כח-יג(: 

הוי"ה  נצב עליו", שנתגלה הקב"ה אל יעקב בשם 

שהוא מדתו מדת הרחמים.

שהתפלל  מה  להבין  יומתק  האמור  פי  על 

אלקים  יהיה  "אם  כ(:  )שם  משנתו  כשהקיץ  יעקב 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

ש"ת   לודל   תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תשפ"א

רלי ן וך האוקים מטו התמיםר

 יצחק אבינל תמד ל דין הזכי" בב"כל  א  תם אוקים
אלום יעקב אבינל תמד ל "חמים השך א  הדין ו"חמים

בפרשתנו פרשת תולדות דבר בעתו מה טוב, 

את  למסור  אבינו  יצחק  שרצה  במה  להתבונן 

הברכות לעשו בנו )בראשית כז-א(:

ויקרא  זקן יצחק ותכהין עיניו מראות  כי  "ויהי 

אליו  ויאמר  בני  אליו  ויאמר  הגדול  בנו  עשו  את 

מותי,  יום  ידעתי  לא  זקנתי  נא  הנה  ויאמר  הנני. 

ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה 

והביאה  לי מטעמים כאשר אהבתי  ועשה  ציד,  לי 

לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות".

אלא שאז באה רבקה אמנו והפכה את הקערה 

על פיה, ופקדה על יעקב אבינו להיכנס אל יצחק 

ח(:  )שם  הרשע  מעשו  הברכות  את  להציל  כדי 

"ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אותך, לך 

טובים  עזים  גדיי  שני  משם  לי  וקח  הצאן  אל  נא 

ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת 

לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו".

כאשר הביע יעקב את פחדו הגדול )שם יא(: "הן 

עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק, אולי ימושני 

אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא 

ברכה", ענתה לו רבקה )שם יג(: "עלי קללתך בני אך 

שמע בקולי ולך קח לי". ופירש בתרגום אונקלוס: 

ִרי".  ֲעָלְך בְּ ְלָוַטיָּא  ֵייתוֹן  ָלא  ְנבּוָאה דְּ "ֲעַלי ִאְתֲאַמר בִּ

פירוש, לי נאמר בנבואה שלא יבואו קללות עליך 

שלא  כדי  פעולה  עשתה  זאת  כל  שעם  אלא  בני. 

יכיר בו יצחק )שם טו(: "ותקח רבקה את בגדי עשו 

ּה בבית ותלבש את  בנה הגדול החמודות אשר ִאתָּ

יעקב בנה הקטן".

את  יצחק  שבירך  לברכות  מגיעים  אנו  כאן 

לך  "ויתן  כז-כח(:  )שם  עשו  שהוא  בחושבו  יעקב 

דגן  ורוב  הארץ  ומשמני  השמים  מטל  האלקים 

הוה  לאומים,  לך  וישתחוו  עמים  יעבדוך  ותירוש, 

ארור  אורריך  אמך,  בני  לך  וישתחוו  לאחיך  גביר 

ומברכיך ברוך". ופירש רש"י: "מהו האלקים, בדין, 

אם ראוי לך יתן לך, ואם לאו לא יתן לך".

ככה  על  אבינו  יצחק  ראה  מה  ביאור  וצריך 

ליעקב,  ולא  לעשו  דוקא  הברכות  את  למסור 

אהלים  יושב  תם  איש  שהוא  הסתם  מן  שידע 

בבית מדרשם של שם ועבר ועוסק בתורת ה' יומם 

ולילה. זאת ועוד צריך ביאור, למה מסר יצחק את 

"אלקים", כי  הברכות במדת הדין הקשה של שם 

רק אם יהיה ראוי יזכה בברכות, ואם לא יהיה ראוי 

לא יזכה בהן.  

 יצחק תמד ל דין "צה ו קן
א  עתל תהלא שסלו  הדין

מה  פי  על  זה  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

הטעם  קלז:(  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר  שמבואר 

שאהב יצחק את עשו יותר מיעקב, כי יצחק היה 

)שם  בבחינת  מעלה  של  הקשה  הדין  במדת  דבוק 

לא-מב( "פחד יצחק", ועשו היה דבוק בפסולת של 

הדין הקשה למטה, כי מטעם זה היה עוסק בציד 

רצה  לכן  דין,  של  מעשה  שהוא  חיים  בעלי  של 

יצחק לתקן את עשו כי כל מין אוהב את מינו, הנה 

הדברים בלשון קדשו:

ָמה ִדְכִתיב )בראשית  ו ָנַפק סּוָמק כְּ א ֲחֵזי, ֵעשָׂ "תָּ

כה-כה( ַויֵֵּצא ָהִראׁשוֹן ַאְדמוִֹני ְוגו', ְוִאיהּו ִזיָנא ְדִיְצָחק 

יָנא  דִּ ו  ֵעשָׂ ִמנֵּיּה  ְוָנַפק  ִדְלֵעיָלא,  ָיא  ַקשְׁ ִדיָנא  ִאיהּו  דְּ

ַדְמָיא ְלִזיֵניּה, ְוָכל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניּה,  א דְּ ָיא ְלַתתָּ ַקשְׁ

ָמה ִדְכִתיב  יר ִמיֲַּעקֹב, כְּ ו ַיתִּ א ָרִחים ֵליּה ְלֵעשָׂ ְוַעל דָּ

ִפיו". י ַצִיד בְּ ו כִּ )שם כח( ַויֱֶּאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעשָׂ

בתרגום ללשון הקודש:

"בא ראה, עשו יצא אדום, כמו שכתוב )בראשית 

של  המין  והוא  וגו',  אדמוני  הראשון  ויצא  כה-כה( 

יצחק שהוא הדין הקשה שלמעלה, ויצא ממנו עשו 

הולך  מין  וכל  למינו,  שדומה  למטה  הקשה  הדין 

למינו, ועל כן אהב את עשו יותר מיעקב, כמו שכתוב 

)שם כח( ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו".

יצחק  שרצה  הטעם  להבין  הרווחנו  מעתה 

למסור את הברכות לעשו, כי בהיותו מרמה את 

אביו שהוא צדיק כמו שכתוב )שם כז(: "ויהי עשו 

"לצוד ולרמות את  איש יודע ציד". ופירש רש"י: 

אביו בפיו, ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח 

ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות", 

רצה  לכן  קצת,  לתקנו  שהצליח  יצחק  חשב 

למסור לו את הברכות בחושבו כי בכך ישלים את 

תיקונו לגמרי.

הנה כי כן מטעם זה רצה לברך את עשו בשם 

אלקים: "ויתן לך האלקים, אם ראוי לך יתן לך, ואם 

יתן לך", כי מאחר שרצה לתקן את הדין  לאו לא 

הקשה של עשו, רצה להמשיך לו הברכות ממקור 

הדין של שם אלקים, שיזכה בברכות רק אם יהיה 

ראוי לכך במדת הדין, ועל ידי זה ישתדל להשלים 

אמנם  הדין.  במדת  לברכות  ראוי  שיהיה  תיקונו 

רבקה אמנו שידעה כי עשו הוא רשע ונשאר עם 

יעקב  על  פקדה  לכן  הקשה,  הדין  של  הפסולת 

להיכנס במקומו של עשו, כדי להציל את הברכות 

שלא יגיעו לעשו.

 הקברה סיבב תיעקב אבינל
יקבו הב"כל  מדע  התכינה

אלא שעתה ראוי להתבונן מדוע סיבב הקב"ה 

שיצחק ימסור בפועל את הברכות ליעקב בהיותו 

לבוש בבגדי עשו, כך שמחשבתו של יצחק היתה 

שהוא מברך את עשו. פליאה זו מתעצמת כאשר 

אנו רואים, שמיד אחרי שמסר יצחק את הברכות 

ליעקב גילו לו מן השמים שטוב עשה, כמו שכתוב 

מאד  עד  גדולה  חרדה  יצחק  "ויחרד  כז-לג(:  )שם 

ויבא לי ואוכל מכל  ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד 

בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה".

שחרד  הטעם  המדרש  בשם  רש"י  ופירש 

"ראה  עשו:  אליו  כשנכנס  גדולה  חרדה  יצחק 

"גם  רש"י:  פירש  עוד  מתחתיו".  פתוחה  גיהנם 

יעקב  שרימה  אילולי  תאמר  שלא  יהיה,  ברוך 

וברכו  הסכים  לכך  הברכות,  את  נטל  לא  לאביו 

מדעתו". לפי זה צריך ביאור למה המתין הקב"ה 

לגלות ליצחק שעשו אינו ראוי לברכות רק אחרי 

שכבר מסר את הברכות ליעקב, ולא גילה לו לפני 

מסירת הברכות כדי שימסור את הברכות ליעקב 

בכוונה תחילה.
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

להפציר  ממשיך  הוא  מתייאש!  אינו  לעולם  החסיד  לישועה, 
וביטחון  בתקווה  הוא,  ברוך  לבורא  ותחנונים  רבות  בתפילות 
ולעולם  ישועה,  לו  להמשיך  תמיד  יוכל  יתברך  שברצונו  איתן 

אינו מפסיק את תפילותיו!
לחבירו,  אדם  בין  צריך  זהירות  כמה  השכל,  מוסר  ולמדנו 
שמחמת החשש שמא מחמתו הצטער האיש, חש עצמו מחויב 

למלאות בקשתו ולהמציא לו הישועה.
]שיחת 'ליל שישי', פרשת תולדות, קובץ 100438[

-< • >-
את  החסידים  מפרחי  אחד  לפניו  כשהזכיר  אחרת  בהזדמנות 
בו  וגער  גדול,  בשחוק  איטשע  ר'  צחק  לילד,  המקשה  אשתו 

באיש: זאג 'יזכור'! ]תאמר את תפילת 'יזכור'[.
החסיד לא שאל הרבה שאלות, ומתוך אמונה תמימה ופשוטה, 
'יזכור'  תפילת  את  מתוכו  קורא  והחל  לידו,  הסידור  את  לקח 
ואימהות,  אבות  נשמת  את  ברטט  הזכיר  הוא  ורחימו.  בדחילו 
בהזכרת  שנוהגים  כדרך  נשמתם,  הזכרת  בעד  לצדקה  ונדב 
והוולד  נשמות ביום טוב. והנה תיכף לאחר מכן באה הישועה, 

יצא לאויר העולם בכי טוב!
מאוד,  עמו  שמח  איטשע,  לר'  הטובה  הבשורה  עם  כשהגיע 
ואמר לו שזהו 'טכסיס' פשוט... שכן בהזכרת נשמות ביום טוב 
ומכאן  החוצה![,  ]ילדים  ארויס!  קינדער  גדול:  בקול  מכריזים 
'יזכור' סגולה מיוחדת להוציא את הילדים  הבין שיש באמירת 

החוצה...
ואימהות,  אבות  זכות  בהזכרת  כוונתו,  עומק  את  ]והסתיר 

שיעתירו עבורו במרומים, להחיש להם ישועה ורחמים[.
-< • >-

מרן הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלז זצוק"ל )יו"ד בשבוע שעבר( 
היה דבוק מאוד בהרבי הקדוש ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, ]הגם 
כי נולד עשרות שנים לאחר פטירתו[, תדיר היה עוסק בלהב אש 
של  'ספרם  הנקרא  אלימלך",  "נועם  שבספרו  הקדושה  בתורתו 
צדיקים', ופעמים רבות היה נוסע לציון קדשו להתפלל לישועת 

הכלל והפרט.
היה  ומראהו  ר' אלימלך בחלום הלילה,  פעם התגלה אליו הרבי 
המהרי"ד  אל  פנה  הוא  גדולה,  שמחה  מלא  כשכולו  והדר,  הוד 

ושאלו ברוב אהבה וחיבה: וואס מוטצ'עט דיר! ]מה קשה לך?[.
זו  מה  אלימלך  הנועם  של  לשמחתו  אתר,  על  הבין  המהרי"ד 
עושה, כי באותה עת עסוק היה בהתלהבות עצומה בספר 'נועם 
אלימלך', וכנראה שנהנה למעלה מאוד מעבודת קדשו. – וכמו כן 
הבין גם היטב למה מתכוון בשאלתו, מאחר שבאותו יום התחבט 

המהרי"ד רבות בפסוק אחד שהוקשה לו עד מאוד!
למשה  השי"ת  שאמר  בשלח,  פרשת  בתחילת  בפסוק  זה  היה 
על הים, אחר שצעקו בני ישראל והתפללו אל ה' )שמות יד, טו( 
השי"ת  עצר  למה  טובא,  מופלאת  והתמיהה  אלי".  תצעק  "מה 
בעד משה מצעקתו, וכי מה עליו לעשות כעת אם לא להתפלל 
ולצעוק אל ה' בשעה שישראל נתונים בצרה ומצוקה גדולה, והרי 
בוודאי צריך להתפלל ולצעוק, ומה פשר זה הפסוק 'מה תצעק 

אלי', וכבר נעמדו המפרשים כולם בזה.
המהרי"ד הציע תיכף את פליאתו הגדולה שהתחבט בה, ושאל 

במפגיע את קושייתו מהרבי הק' הנועם אלימלך.
ענה לו הצדיק בחכמה, ופתח בטיב מעשה נאה.

אהבו  ולאימה  לאביה  יחידה  שבהיותה  מלך,  בת  היתה  היה 

אותה עד מאוד, וכל אשר להם העניקו לנסיכה האצילה. הם גידלו 
אותה בטוב ובנעימים, לא חסכו ממנה דבר, ואף מצאו עבורה את 

בן זוגה נסיך בן מלכים כליל המעלות, והכל התנהל למישרים.
התקשתה  והיא  בן,  ללדת  המלך  בת  של  שעתה  הגיעה  לימים 
מאוד, הוריה המלך והמלכה הצטערו הרבה בצער ביתם היחידה, 

שהיתה נתונה בסכנה גדולה!
הארמון כולו נעשה כמרקחה, כולם הצטערו בצערה של הנסיכה 
הוזעקו  ומומחים  גדולים  רופאים  לשלומה,  ודאגו  המלכותית 
מיידית אל היולדת הצעירה, כדי להיות לעזר ולאחיסמך למיילדות 
המסורות שעמדו באין אונים, ואלו וגם אלו לא העלו ולא כלום! 

השעה מתאחרת ונמשכת, והלידה אינה מתקדמת כלל!
מחכמי  אחד  זה  היה  המלכותי,  היועץ  החצר  אל  הגיע  והנה 
היהודים, שהיה איש אמונו של המלך, שאהב מאוד את ישרותו 

ואת חכמתו, והיה מתייעץ עמו בכל דבר. 
תיכף משנכנס ראה את הצער והמבוכה הגדולה השוררת בחצר, 
והמלך שהיה אובד עצות שאלו במפגיע מה ניתן לעשות כאן כדי 

להציל את היולדת הצעירה ואת בנה.
ביקש היועץ להכניסו אל חדרה של בת המלך, עד מהרה הוציאו 
את כל הפרופסורים והמיילדות כולם החוצה, והחכם היהודי נכנס 

והחל בעריכת תפילות נוראות לשלומה של היולדת.
והנה כעבור שעה קלה יצא מן החדר בשמחה גדולה, והכריז בקול 
רם: מזל טוב! מזל טוב! הנסיכה ילדה בן! בשעה טובה ומוצלחת! 
ומשם  – עד מהרה התפשטה השמועה בכל מסדרונות הארמון, 
בבשורה  שמחו  הכל  והמדינה,  העיר  רחבי  כל  אל  מקשת  כחץ 

הטובה, שהנה הגיעה סוף סוף הישועה!
הרופאים הנדהמים והמיילדות אצו רצו בדחיפות אל חדרה של 

היולדת, כדי לבדוק את שלומה ואת שלום התינוק הקטן הרך 
הנולד. 

בן!  ולא  לידה  לא  יער...  ולא  דובים  לא  עיניהם!  חשכו  והנה 
שום דבר! המצב עומד בדיוק כפי שהיה בטרם נכנס היועץ אל 
החדר.... הם פכרו ידיים בייאוש והחלו לבכות, מדוע מהתל בנו 

האיש?!
ותוהים,  בוכים  בעודם  ולפתע  מועטה,  שעה  עברה  לא  אולם, 
פתאום החלה להתקדם במהירות, וכעבור שעה קלה אכן ילדה 
בת המלך בן זכר חי וקיים, כשלכולם שלום ובריאות, לשמחתם 

הגדולה של המלך והמלכה וכל אנשי המדינה.
שאל המלך את היועץ, מה קרה כאן! ומדוע הוציא את השמועה 

הטובה בטרם עת, כשעדיין לא נראתה שום ישועה כלל?
המצב  את  וראיתי  כשנכנסתי  בחכמה,  והסביר  היועץ  פתח 
מועילים. הבנתי שכנראה  אינם  לאשורו, שכל סממני הרפואה 
שונאי המלכות חברו יחדיו והפעילו כנגדה את כוחות הכישוף 
את  ולמנוע  לעצור  הרבים  כישופיהם  עם  הצליחו  וכך  שלהם, 

הלידה. 
לפיכך הזדרזתי להוציא את השמועה כמי שכבר ילדה הנסיכה, 
להתפרסם  השמועה  שהחלה  ובהיות  מאחורינו,  כבר  והישועה 
גם לאוזניהם של המכשפים  כנפיים, הגיעה עד מהרה  ולפרוס 
את  הפסיקו  הישועה  היתה  שכבר  ששמעו  שברגע  הללו, 
כישופיהם, וממילא נפרץ המשטין ונפתחה הדרך להביא מהרה 

את הישועה!
-< • >-

אלימלך  ר'  הרבי  סיים  הים,  על  ישראל  שעמדו  עת  באותה  גם 
ומקטרגים  עומדים  וחיילותיו  השטן  היו  הנאה,  הנמשל  בהסבר 
בקול רעש גדול, הללו עובדי עבודה זרה ווהללו עובדי עבודה זרה! 
מה ראו אלו להיגאל יותר מאלו? )ילקוט בשלח רמז רלד(. מנגד 

היו ישראל עומדים וצווחים לישועת ה'.
את  הפסק  אלי',  תצעק  'מה  למשה  לו  אמר  הקב"ה?  עשה  מה 
קטרוגיו...  את  השטן  יפסיק  וממילא  הצעקות,  ואת  התפילות 
שכן הוא עולה ומשטין דווקא בעת שישראל זועקים ונצרכים אל 
הישועה דחופה, אך כשהכל שקט ואין דורשים את הישועה, הרי 
הוא ממילא מפסוק מלהשטין, וכך ניתן בשקט ובהצנע לפרוץ את 

הדרך לישועה.
-< • >-

הקודם,  הדור  מגדולי  אחד  בפני  המעשה  זה  טיב  את  כשיספרו 
אמר שבכך התיישבה לו פליאה אחת. באשר נודע שאמר הרבי ר' 
אלימלך זי"ע, שאף אם ח"ו לא יבוא מלך המשיח בחייו לגאול את 
ישראל, הרי בחיי תלמידיי הוא בוודאי יבוא! והדבר פלא, שבדורנו 
הרי כבר נפטרו כל תלמידיו לעולם שכולו טוב, ועדיין בן דוד לא 

בא?
עדיין  הבאים  בדורות  שאף  ראינו,  שלפנינו  המעשה  מזה  ברם, 
יש עוד ועוד תלמידים לאותו קדוש ונורא, שכל העם ענו אחריו 
מקודש מקודש, ואף שנים רבות אחר פטירתו לעולם שכולו טוב, 
ממשיך הוא להרביץ תורה בתלמידים ובצדיקי הדורות הדבקים 
בכל לב ובכל נפש בו ובתורתו הקדושה, וכולם נקראים תלמידים 
ותלמידי תלמידיו, העוסקים בתורתו בחרדת קודש, זכותו הגדולה 

וזכות כל הצדיקים, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
]פרטיות – קובץ 100096[
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טיב ה˜הילה
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זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►
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'לראות בטוב ה''
קשה  זיהומית  ממחלה  סובל  שאני  ארוכה  תקופה 
בדיקות.  עבור סדרת  לחו"ל  ולצורך הטיפולים טסתי 
לעבור  מומחים  לי  המליצו  לתשובות  ממתין  בעודי 
לבית חולים יותר גדול ויותר מתמחה בתחום שלי אך 
מקום  שיתפנה  עד  תקופה  להמתין  יש  כך  לשם  גם 

עבורי. 
בשבת קיבלתי חוברת שמאגדת בתוכה מספר עלונים 
בשקיקה  קראתי  הקהילה'  'טיב  את  גם  ובתוכם 
וכאשר  בארץ  שבוע  כל  כהרגלי  העלון  את  ובהנאה 
מאוד  התרגשתי  ההשגחה'  'טיב  מדור  את  קראתי 
אני  השגחה  סיפור  איזה  ולחשוב  להתבונן  והתחלתי 
ישראל  עם  את  לחזק  גם  אזכה  למען  למדור  שולח 
שהמצב  לב  שמתי  לפתע  משלי.  השגחה  בסיפור 
ואשמח  מיוחדת  פרטית  השגחה  הינה  נמצא  אני  בו 
לשתף את הקוראים בהשגחה העליונה: כפי שאמרתי 
אותי  שיקבל  יותר  הגדול  החולים  לבית  ממתין  הנני 
רק  מקיפות.  בדיקות  סדרת  לערוך  עלי  וכהכנה 
הבדיקות הנדרשות פרוסות על פני חודש וחצי כמעט 
כל יום בדיקה או שניים במקומות שונים ובמחלקות 
לא  בכלל  וחלקם  נסיעה  דקות  עשרים  חלקם  שונות 
אחרות,  במילים  יאושרו.  מתי  יודע  ומי  מאושרות 
עלי להיטלטל ממקום למקום בעודי חלוש עד מאוד 
ובקושי מתפקד וזה מצב קשה ומייאש. התחלתי את 
התעלפתי  חולשה  ומרוב  הראשון  הבדיקות  סדרת 
אותי  העבירו  העילפון  בעקבות  הבדיקה,  באמצע 
למחלקה נוירולוגית לעריכת בדיקות לסיבת העילפון, 
לי  לערוך  והורה  דו"ח חמור  המומחה במחלקה רשם 
כל  ללא  במיידי  ולזרז  אחד  במקום  הבדיקות  כל  את 
מקום  לי  לסדר  הורה  כן  כמו  הבדיקות,  את  שיהויי 
במצב  מדובר  שכן  הגדול  הרפואה  בבית  בבהילות 

חירום...
את  תיזמן  הקב"ה  אבל  והתעלפתי  חלש  אני  אמנם 
ולא רגע  ההתעלפות בדיוק בזמן הנכון לא רגע לפני 
תשוש  אני  כמה  עד  יודע  יתברך  הוא  רק  שכן  אחרי 
בסדרת  להתרוצץ  והנפש  הגוף  כוחות  את  לי  ואין 

הבדיקות...
את  למצוא  יכול  ירצה  רק  אם  מצב  בכל  אדם  כל 
ההשגחה הפרטית ולשמוח במקום להתאונן ולבכות, 
גם אני יכול להתלונן על מצבי אבל אני בוחר לראות 
הרבה  שרואים  לי  ותאמינו  דבר  שבכל  הטוב  את 
ניסים וכל ההליך עובר עם חיוך במקום בדמעות שרק 

מורידים ברוחם גם את הסובבים אותך...
בעל המעשה:ח.ש. 

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים "וייעתר לו ה' – ותהר רבקה אשתו"

יצחק לה'".  "ויעתר  נתינת טעם על  "כי עקרה היא" יש בהם  תיבות 
כך  כל  ולהפציר  להרבות  יצחק  נצרך  למה  הכתוב,  לנו  שמפרש 
והפציר  הרבה  "ויעתר.  רש"י:  שפירש  כמו  ותחנונים.  בתפילות 
בתפלה, כל לשון 'עתר' לשון הפצרה ורבוי הוא". – מחמת 'כי עקרה 

בנים,  להוליד  יכולה  אינה  ובדרך הטבע  היא', 
לפיכך נצרכו בשבילה הרבה תפילות, להעתיר 
ולהושיעה  הטבע,  את  לשנות  כדי  ולהתחנן 

בישועה גדולה מחוץ לדרך הטבע. 
יצחק  "והפך  יונתן:  בתרגום  כאן  שכתב  כמו 
על  דגזר  ממה  דקוב"ה,  דעתיה  בצלותיה 
אנתתיה. ארום עקרא הות גביה עשרין ותרתין 
ממה  דקוב"ה  דעתיה  בגיניה  ואתהפיך  שנין, 

דגזר עליה" ע"כ.
יצחק  ידע  כי  שאף  נורא,  דבר  מכאן  ולמדנו 
אפשרות  שום  ואין  עקרה,  שהיא  בבירור 

גבי  על  תפילות  והפציר  הרבה  כן  פי  על  אף  בנים,  שתלד  טבעית 
תפילות לישועתה שלא כדרך הטבע.

יותר  להרבות  ויש  הישועה,  מן  להתייאש  אין  שלעולם  ללמדך 
בתפילות אפילו במצב שכבר שאלו ברופאים וקבעו בנחרצות שהוא 
או אשתו עקרים, ואין שום סיכוי שיהיו להם ילדים, אף על פי כן אין 

לעזוב אומנות אבותינו בתפילה. 
לנו  שגילו  כמו  עקרים,  אבותינו  שהיו  טעמא  גופא  היינו  ואדרבה, 
רבותינו ז"ל )יבמות סד.(: "א"ר יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים, 
הסיבה  שכל  הרי,   – צדיקים".  של  לתפלתן  מתאוה  שהקב"ה  מפני 

מעיקרה היתה כדי שיתפללו הם.
ולימוד גדול הוא לאדם, כאשר הוא נזקק לישועת ה', שעליו להרבות 
ולהפציר הרבה ברוב תפילות ותחנונים, ולא להסתפק בסתם תפילה 

לצאת ידי חובה.
ונתפייס  נתפצר   - לו  "ַוֵיָעֶתר  בפירוש  רש"י  דברי  המשך  יובן  ובזה 
כי  'וייעתר',  לשון  שבעומק  פיוס  של  בלשונות  האריך  לו".  ונתפתה 
פיוס  כך  הפצרה,  של  לשונות  כמה  היו  יצחק  של  שבתפילתו  כשם 
כך  האדם  שמתפלל  אופן  ובאותו  לשונות,  בכמה  היה  אליו  הבורא 
של  לשונות  ברוב  'העתיר'  מצידו  שהוא  ואחר   – הבורא.  לו  נענה 

הפצרה ובקשה, נעתר לו ה' גם כן כמו כן.
]"טיב התורה" פרשא דידן[

-< • >-
זצוק"ל,  מגור  הזקן  אדמו"ר  הרה"ק  של  המפורסמים  מבניו  אחד 
בעל האמרי אמת, היה הגה"ח רבי יצחק מאיר אלתר זצ"ל. הוא גר 
בווארשא הבירה, והיה אחד מגדולי המשפיעים והמנהיגים של חסידי 

גור בדור שלפני השואה, ונקרא בפי כל "רבי איטשע"!
היה  הוא  מאוד,  והעריצו  אהבו  כולם  רעבינ'ס'  דעם  איטשע  'ר'  את 
מוכן  ותמיד  מיוחדת,  שנינות  לו  היתה  קודש,  וחיות  שמחה  מלא 

בלשונו דבר צחות חריף, או איזו בדיחה טובה, וכולם נהנו בקרבתו.
אולם, אף כי ר' איטשע מצידו עשה את הכל כדי להסתיר את גדלותו 
האמיתית, כשמבחוץ היה מרבה להתלוצץ ולשמח אלקים ואנשים. 
הרי המקורבים אליו והמבינים יודעי דבר ידעו היטב שמדובר בגברא 

רבא, תלמיד חכם וגאון מופלג, ואיש צדיק רם המעלה.
דחופה,  לישועה  זקוקים  בווארשא  חסידים  כשהיו  רבות  פעמים 
ולא היה ביכולתם לתפוס את ה'קלייקע' שעברה בין ווראשא לגור, 
נסע  שהרבי  בזמנים  או  בעצמו,  הק'  הרבי  אצל  עצמם  להזכיר  כדי 
ישועה.  לבקשת  איטשע  ר'  הק'  בנו  אצל  נכנסים  היו  למרחקים, 
זאת  עם  ויחד  הנצרכת,  הישועה  את  פועל  היה  כבר  בצדקותו  והוא 
שהמשיך  זה  שהוא  כמי  ייראה  שלא  עצומה,  בפקחות  זאת  מסתיר 

את הישועה.
ר' איטשע, אחד מהם  סיפורים רבים משובבי לב נקשרו בשמו של 
עוסק בפרשתנו אנו, ומטיבו של זה המעשה נוכל ללמוד גם לעניינינו 

שלעולם אין להתייאש מן הרחמים!
הגדול  בשטיבל  כדרכו  איטשע  ר'  לו  הסתובב  השבתות  באחת 
שבווארשא, והתהלך לאורכו ולרוחבו. אותה שעה היה בית המדרש 
בצפיפות  מלאים  היו  והספסלים  השולחנות  כל  לפה,  מפה  מלא 
כדרכם  בחברותות  ולמדו  בלהט דקדושה  צורבים, שישבו  בחסידים 

בקודש. 
ר' איטשע נהנה מאוד לראות את ההתמדה הגדולה, ולשמוע את קול 
התורה המהדהד ברעש בכל רחבי בית המדרש. וכשראה מקום להעיר 
מיד את  מוצא  היה  או התעצל בתלמודו,  על שהתבטל  דהוא  למאן 
המליצה הנכונה, כדי להחזירו לתלמודו מבלי 

שייפגע בו כלל.
והנה בהגיעו לפאתי בית המדרש, מצא בפינה 
צדדית אברך מבוגר ממכריו, שישב עם ספר 
ר'  כראות  ארוכה.  וקרא מתוכו שעה  תהלים, 
עוזב  אינו  שהאברך  רב  זמן  שמזה  איטשע 
את התהלים מידו, חרה לו מעט על כך שאינו 
פותח גמרא כשאר יושבי בית המדרש, היתה 
רצה  איטשע  ור'  ללימוד,  המיוחדת  שעה  זו 

לראות גם את אברך זה יושב והוגה בתורה.
ניגש אליו ר' איטשע בחיוך גדול, ואמר: שוין 
ג'יענדיקט מסתמא דעם דף היומי!... ]לבטח כבר גמרת כנראה את 

הדף היומי![.
ואמר  פניו,  עיוות את  ר' איטשע,  רוצה ממנו  מיד מה  האיש שהבין 

בצער כבוש: איהר וויסט דאך! ]הרי יודעים אתם![.
זה  אברך  האיש,  של  תשובתו  את  היטב  הבין  בחכמתו  איטשע  ר' 
פרופסורים  אצל  ניסו  כבר  וזוגתו  הוא  שנים,  מזה  בנים  חשוך  היה 
ידועי שם, הם עברו טיפולים שונים בווינה הבירה, וביקרו גם בערים 
– ועל  נוספות, אך לצערם וכאבם הגדול לא זכו להיפקד בפרי בטן. 
יושב הוא כאן על הספר תהלים  לר' איטשע, שלכן  כך רמז האברך 
ומתפלל בעדו ובעד זוגתו, שכבר יזכו להיוושע מצערם וכאבם הגדול.
לנוכח תשובתו הכואבת של האיש, התכרכמו פניו של ר' איטשע, הוא 
חש ברגשי אשמה, מדוע היה צריך להכאיב לו לאברך זה, ולנגוע לו 
בנקודה הכואבת באמצע שהוא עסוק בתפילה על צרתו לפני ה'? ולכן 

החליט שעליו לתקן את מה שהכאיב לאיש, לפצותו ולשמחו מעט.
הוא פנה אליו, ופקד: קום מיט מיר! ]בוא נא עמדי[.

האברך קם תיכף והתלווה אל ר' איטשע, שהחל לפסוע במהירות בין 
ספסלי דבי מדרשא, כשהאיש נשרך אחריו לכאן ולשם...

לפתע נעצר ר' איטשע באחת, בראותו ילד קטן רץ ומשתובב לפניו... 
'קוצקער  חתיכת  מאמתחתו  הוציא  ממרוצתו,  הילד  את  עצר  הוא 
צוקער' שהיתה תדיר מוכנה אצלו לעת הצורך... הגיש לילד הנחמד, 
ופנה אליו בשאלה תמימה, תוך שהוא מסמן לאברך שעימו להקשיב 

היטב לדו שיח שיתנהל כאן ועכשיו!...
האברך נדרך, והילד הקטן ששמח על הממתק חייך והקשיב. תאמר 
]מה למד  דיר?  גילעהרנט מיט  די רעבע  וואס האט  נא, שאל בקול: 

אתך המלמד?[.
בקול  ענה  והוא  החומש,  בלימוד  התחיל  שבקושי  קטן  ילד  זה  היה 

ובשמחה, השבוע למדנו בחומש בפרשת תולדות!
ואולי זוכר אתה גם מה כתוב שם בפרשת תולדות, הקשה ר' איטשע.
הפסוקים  את  פה  בעל  לדקלם  התחיל  ותיכף  הילד,  ענה  בטח! 
אברהם  אברהם,  בן  יצחק  תולדות  "אלה  הפרשה:  של  הראשונים 

הוליד את יצחק"!
כך קרא הילד בנעימה מיוחדת ובקול גדול, כשר' איטשע מאזין בקשב 

רב, ונהנה מאוד מקולו המתוק של הינוקא.
ר'  פתאום  עצרו  הפסוקים,  בקריאת  להמשיך  הילד  כשרצה  והנה 

איטשע, ואמר: שוין שוין! גענוג גיזאגט! ]די די! מספיק אמרת![.
הוא תחב לידו של הילד קוביה נוספת, "גוט גזאגט!" אמר לו בחיבה, 
ושילחו להמשיך בשעשועיו. או אז פנה אל האברך שעמד נדהם מן 
הצד, ואמר בנהירו עילאה: נו! האסט גיעהרט? ]שמעת?[ כעת יכול 

אתה כבר לקחת את הגמרא!..
האברך התרגש עד מאוד, כשירד לסוף דעתו של ר' איטשע, שפעל 
בפסוקים  להדיא  הינוקא  שהקריא  כפי  עבורו,  ישועה  ממש  עתה 

מפורשים באוזניו: "אלה תולדות... אברהם הוליד... וגו'".
זו, מצינו בכמה מקומות בש"ס  ]מקור המצאת הישועה בדרך מעין 
לי  "פסוק  לינוקא  ליה  דאמר  צה:(:  חולין  סח.  נו.  גיטין  טו.  )חגיגה 

פסוקיך", עיין שם[.
הילד באמצע שטף  זה עצר את  ר' איטשע, מדוע  שאל החסיד את 

ג

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

ּתֹו"  ה, כא ִרְבָקה ִאׁשְ
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<ההשגחה<המעשיו<ת

קריאתו היפה?
הפסוקים  בהמשך  הלא  רחב,  בחיוך  איטשע  ר'  לו  ענה 
שם נאמר: "ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו'", אינני רוצה 
ברצוני  שנה...  לארבעים  הגיעך  עד  לחכות  שתצטרך 

שתיוושע מיד עוד השנה!
האברך  אכן  זכה  שנה,  באותה  עוד  הימים,  לתקופת 
ה'שלום  לשמחת  איטשע  ר'  וכשהגיע  זכר,  בן  לחבוק 
זכר' שנערכה ברוב פאר והדר, אמר לאבי הבן בשמחה 
שלעולם  הגדולה,  מישועתך  ללמוד  אנו  צריכים  גדולה: 
איז  חסיד  א'  פאר  הצדיקים:  כמאמר  להתייאש!  אין 
קיינמאל נישט צו שפעט!... ]בשביל החסיד אף פעם לא 

מאוחר מדי[. 
כלומר, גם כשכולם כבר מייאשים שאין שום דרך מוצא 
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בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

כל  ע"ב(,  סוף  ט"ו  דף  )ברכות  בגמרא  אמרו  א. 
ומדקדק באותיותיה  הקורא קריאת שמע 
שטבע  מפני  והטעם  גיהנם,  לו  מצננים 
האדם הוא חם ורוצה לקרות במהרה, והוא 
מהפך טבעו ומקררו שקורא במיתון ובנחת 
ומדקדק באותיותיה שלא יחסר שום אות 
מדה  כנגד  מדה  לו  מודדין  כן  על  ממנה, 
ומצננין לו גיהנם, ועל כן צריך האדם ליתן 
דעתו תמיד כי על ידי שמדקדק באותיות 
שלא  כדי  גיהנם,  לו  מצננין  שמע  קריאת 
מהרה.  לקרות  הטבעי  החום  עליו  יתגבר 
שלומד  עת  ובכל  ובתפילה  בזמירות  וגם 
מפיו  היוצאות  שהאותיות  בדעתו  יתן 
ואם  למעלה,  ועולה  האויר  בוקעת  היא 
הרי  כתקנם  להוציאם  בהם  מדקדק  אינו 
יתן  והחי  ח"ו.  ופגומים  חסרים  ייצאו  אלו 
נ"ו(,  )סי' ס"א כה"ח אות  יזכנו  וה'  לבו תמיד  אל 
זהירים  שאינם  שאלו  אמרו,  הק'  ובזוהר 
הלעטני  שאמר  עשו  של  מזרעו  הם  בזה, 
נא, ולפיכך יתן ריוח בין הדבקים, ומתוך כך 

הנה שכרו איתו )עוד יוסף חי וארא ס"ז(.
ב. השו"ע הזכיר כמה מילים שצריך לדקדק 
בכל  וה"ה  שמע,  בקריאת  באמירתם 
קריאת שמע יראה שלא להבליע האותיות 
ולא להחליפם באותיות אחרות, כגון פסוק 
ואהבת וגו' לא יראה כמי שקורא ואהפת, 
וכן לבבך שלא יראה כאומר לבפך, נפשך-
ס"א  )סי'  גוונא  וכהאי  מאודך-מודיך  נבשך, 

מ"ב סקל"ב(.

ג. ועיין בספר יסוד ושורש העבודה שמראה 
לעין כל, את גודל קלקולי התיבות וחסרון 
האותיות במי שאינו נזהר בקריאתה )ביה"ל 

ד"ה ידגיש(.

תיבה  כל  במתון  לקרות  יזהר  כן  ועל  ד. 
שמע,  קריאת  בכל  עצמה  בפני  ותיבה 
ועל  כהלכתה,  מפיו  התיבה  את  ולהוציא 
כפי  איבריו,  רמ"ח  כל  לו  יושלמו  זה  ידי 

שביארנו בפרקים הקודמים )מ"ב סקל"ב(.
מצווך  אנוכי  אשר  בין  להפסיק  צריך  ה. 
אנוכי  אשר  בין  וכן  לבבך,  על  ובין  היום, 
מצוה אתכם היום, ובין לאהבה, כדי שלא 
והים  לבבך  על  היום  כאומר  נראה  יהא 

לאהבה, ולא למחר )סט"ו(.
שלא  כדי  והיו,  המילה  של  יו"ד  ידגיש  ו. 
תחת  שהקמ"ץ  לפי  )סי"ח(,  והאו  ישתמע 
ואין  סק"כ(,  )פרישה  האל"ף  מביא  הה"א 

פירושו כלום )כה"ח אות נ"ב(.
כדי  לה',  נשבע  בין  להפסיק  צריך  ז. 
נראית  תהא  שלא  העי"ן  יפה  להטעים 
כה"א, והוי פירושו לשון שבייה כאילו אמר 

נשבה ה' ח"ו )סט"ז(.
שמע,  בקריאת  עי"ן  באות  לדקדק  יש  ח. 
והאל"ף,  העי"ן  שוין  שלנו  מבטא  דלפי 
זה  להפרישם  לדקדק  יש  שמע  ובקריאת 

מזה )ערוה"ש ס"ח(.
כדי  תזכרו,  הזיי"ן של  את  להתיז  צריך  ט. 
ישתמע  שלא  וכן  תשקרו,  ישתמע  שלא 
כעבדים  עצמו  יעשה  שבזה  תשכרו, 
וכן צריך  המשמשים על מנת לקבל פרס, 
וכן  )סי"ז(,  וזכרתם  של  הזיי"ן  את  להתיז 
ז'  כל  כי  לסמ"ך,  קריאתה  תדמה  שלא 
קריאתה  דומה  שלאחריה  לכ"ף  הסמוכה 

לסמ"ך אם לא מתיזין אותה )שו"ע הרב סט"ז(.
י. צריך ליתן ריוח בין וחרה לאף, כדי שלא 
ישתמע וחרף )סי"ט(, וכן יזהר לחתוך מילת 
)כה"ח  דני  אף  כקורא  יהא  שלא  היטב  'אף' 

אות נ"ג(.

שתחילתה  תיבה  בין  ריוח  ליתן  צריך  יא. 
כסוף התיבה שלפניה, כגון בכל לבבך, על 
לבבכם, בכל לבבכם, עשב בשדך, ואבדתם 

מהרה, הכנף פתיל, אתכם מארץ )ס"כ(.
אלא  ביניהם,  שיפסיק  הכוונה  ואין  יב. 
שיקרא בענין שישתמע שהם שני למדי"ן 
וכיוצא בזה, אבל מכל מקום צריך לקרות 
את שני המילים סמוכים זה לזה כאילו יש 
מקף ביניהם, כי אם לא היה מקף ביניהם, 
צריך  היה  לגמרי,  נפרדים  לקרותם  וצריך 
אבל  בחול"ם,  לבבך,  'בכל'  תיבת  לקרות 
היא  'בכל'  מילת  סמוכות,  שהם  עתה 

בקמ"ץ )מ"ב סקל"ג(.
במ"ם  מסתיימת  שתיבה  מקום  בכל  יג. 
צריך  באל"ף  מתחלת  שלאחריה  והתיבה 
אותם,  ולמדתם  כגון,  ביניהם,  להפסיק 
וראיתם  את,  ושמתם  אותם,  וקשרתם 
אותו, וזכרתם את, ועשיתם את, שלא יהא 
נראה הקורא ולמדתם אותם כקורא מותם, 
כל  וכן  מת,  כקורא  את  ושמתם  והקורא 

כיוצא בזה )סכ"א(.
הדין  דהוא  השל"ה,  בשם  הביא  בא"ר  יד. 
להפסיק,  צריך  מ"ם  שאחר  אלף  בכל 
כגון,  דמותם,  טעם  שייך  כשאין  אפילו 
אשר,  עיניכם  אחרים,  אלהים  ועבדתם 
לאלקיכם  אשר,  אלקיכם  אחריהם,  זונים 
אני, אלקיכם אמת, והטעם הוא כדי שלא 

תיבלע קריאת האל"ף )מ"ב סקל"ד(. 
ואפשר  כל תיבה שתחילתה אלף,  גם  טו. 
כגון  הפסק,  צריך  במבטא,  ירגישנה  שלא 
את, אשר  ועצר  ארצכם,  אנכי, מטר  אשר 
ד', דברי אלה, ויאמר ד' אל, דבר אל, מצות 

ד', אשר אתם, וכל כה"ג )מ"ב סקל"ד(.
צריך  יו"ד,  שתחילתה  תיבה  כל  גם  טז. 
להדגיש את היו"ד במבטא, כדי שלא יראה 
כגון  התיבה שלפניה,  אחר  נמשכת  כאילו 
כאילו  יראה  היו"ד, שלא  ידגיש  יפתה,  פן 
בתיבת  וכן  איפתה,  פן  או  פניפתה  קורא 

ירבו, וכל כה"ג )מ"ב סקל"ד(.
צריך  ובתפילה  דזמרה  בפסוקי  אף  יז. 
את  בגוים  ספרו  כגון  )סכ"ב(,  בכך  לדקדק 
העם  ויראו  את,  ירושלים  שבחי  כבודו, 
סכ"ב(,  )לבוש  את  וממליכים  את,  ותקם  את, 
וזהו שסדרו מזמור לתודה בריש הזמירות 
שהוא שיר הנאמר על התודה, וגם כתוב בו 
צריך  כי  לרמוז  וכו',  ה' בשמחה  עבדו את 
במילה  מילה  והתפילה  הזמירות  לומר 
ובשמחה רבה, כי על ידי השמחה יהיה לו 

לב טוב ולא יגמגם בדבריו )כה"ח אות נ"ט(.
בנביאים  בתורה  הקורא  הדין  והוא  יח. 
ובכתובים יש ליזהר בזה, והטעם שהזהירו 
כיון שהיא  קריאת שמע,  על  חכמים  זאת 
)סכ"ב ומ"ב  מסורה לכל, ויש בה יחוד שמים 
לקרותה  אדם  כל  שחייבים  ועוד  סקל"ה(, 

בכל יום פעמיים, לפיכך היו צריכין להזהיר 
בקיאין  שאינם  הארץ  עמי  מפני  עליהם 

בקריאה )לבוש סכ"ב(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

המשך כוונות קריאת שמע
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■ כל חפציך לא ישוו בה ■
למה זה לי בכורה

השבוע אנו קוראים בתורה הקדושה על עשיו הרשע שנולד כבכור פטר רחם לאביו ולאמו, אולם לבסוף 
מכר את בכורתו ליעקב אחיו הצעיר בעבור קערת נזיד של עדשים, מחיר מגוחך לכל הדעות, מעשהו זה 
של עשיו תמוה ביותר, ממש בלתי מתקבל על הדעת, הכיצד זה מלאו ליבו למכור דבר כה קדוש וכה 

נשגב שאי אפשר כלל להעריכו במושגים גשמיים ולמכור אותו במחיר כה עלוב.
ההסבר היחיד שיוכל להסביר את פשר הנהגתו התמוהה של עשו הוא רק מהסיבה הפשוטה ביותר, 
עשו פשוט לא העריך את הבכורה, זה לא היה חשוב בעיניו, להיפך, הבכורה הייתה למעמסה בעיניו, הוא 
חיכה להזדמנות הראשונה להיפטר ממנה, וכשההזדמנות הזאת נקרתה לפניו לא היסס למכרה ולהיפטר 
הימנה במחיר זעום, לבסוף, כאשר התחיל להבין את גודל טעותו, התאונן על יעקב אבינו שנטל ממנו את 

הבכורה, אבל הפעם זה כבר היה מאוחר מידי.
להחשיב כל רגע של תורה

אלא שאל לנו לצחוק כל כך מהר על משבתו וטעותו של עשו, כי לפעמים עלולים גם אנחנו להתנהג 
בצורה שמאד מזכירה את הנהגתו הפזיזה והנמהרת של עשו, וגם אנו מסוגלים לא פעם ולא פעמיים 
שוכנים  ואחד  אחד  כל  בקרבו של  והבלים,  מיני שטותים  כל  בעבור  ועצומים  קדושים  דברים  למכור 
בחינה של יעקב ובחינה של עשו, יעקב מושך לצד הקדושה ואילו עשו מוכן למכור ולהפקיר את כל 

הקדוש והיקר לנו במחיר הפסד.
הוא  תלמודו  ובאמצע  הגישמאק,  כל  ועם  בהתמדה  ולומד  האדם  שיושב  בשעה  הדבר  ניכר  במיוחד 
מפסיק ממשנתו בכדי לפטפט קצת עם חברו על דא ועל הא, האמת, שמאוד נחמד להשתעשע בשיחות 
סרק והבל, אבל מה זה כנגד לימוד התורה הקדושה, הלא כל דקה של תלמוד תורה הוא עולם שלם, ריבי 
ריבואות של מלאכים נבראים מכל שעה של תורה, כיצד מסוגל לבוא אדם ולמכור את הכל בעבור כמה 
דקות של שיחה בטלה, אמת הדבר שלא מזדון ליבו הוא עושה זאת, אבל מעשיו מעידים כי פשוט חסר 

לו ההבנה הבסיסית וההכרה בגודל החשיבות של דקה אחת של תורה.
הגאון הצדיק רבי זונדל קרויזר זצ"ל היה מתפלא מאד מדוע איננו רואים כל כך את הלהיטות של רוב 
האנשים אחר דברי תורה, הלא דוד המלך אומר בתהלים )יט, יא(, "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים 
מדבש ונופת צופים", ואם כן היינו צריכים לראות כיצד האנשים משתוקקים לדברי תורה לפחות כמו 
שהם רצים אחר הכסף והזהב, אבל למעשה איננו רואים את זה ומדוע. הוא מותיב לה והוא מפרק לה, 
שפשוט רוב האנשים אינם חיים כל כך עם האמונה הזאת שהתורה היא אכן יקרה מפז ומפנינים, כי 
אילו היו באמת מרגישים כך כבר היו עושים כל טצדקי שבעולם בכדי לחטוף עוד ועוד רגעים של תורה.
באותו העניין היה נוהג רבי זונדל זצ"ל לחזור על דברי רבו הגאון האדיר רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ראש 
ישיבת 'עץ חיים' המעטירה, פעם אחת הפתיע הראש ישיבה את תלמידיו עם שאלה מעניינת, הלא כל 
אחד מאתנו משתוקק בכל מאודו להיות מתמיד בתורה, מהו אם כן ההגדרה הנכונה של מתמיד, איך 

ניתן להצביע על אי מי ולומר שהוא הגיע למדרגת מתמיד, כך שאל רבי איסר זלמן.
כל אחד ניסה לתת הגדרה, תלמיד אחד אמר שכל מי שלומד עשר שעות ביום הוא זה שנקרא מתמיד, 
השני אמר שרק מי שלומד שתים עשרה שעות ביממה זכאי לתואר הזה, כך הוסיף כל אחד עוד שעות, 
שש עשרה, שמונה עשרה, אולם רבי איסר זלמן דחה את התשובות של כולם, הבחורים נבוכו מעט, אם 

לימוד של שמונה עשרה שעות אינו בגדר התמדה אז מה כן.
או אז פתח רבי איסר זלמן בחכמה את פיו ונתן להם להבין שההגדרה של מתמיד אינו נמדד בכמות 
של זמן, אלא המתמיד נבחן בדברים שעליהם הוא מוכן להפסיק ממשנתו, יש אנשים שעל כל דבר קל 
וכל רווח שולי, או אפילו בשביל קצת חדשות או שאר פטפוטי הבל, כבר יסגרו את הגמרא ויתעסקו 
בשלהם, ומן הצד השני יש אנשים שאפילו בכח לא תוכל לנתקו מן הלימוד, לא כסף ולא כבוד ובוודאי 

שלא הבלים אחרים יגרמו לו לעזוב את הגמרא, זהו המתמיד האמתי.
לידע ולהכיר בחשיבות המצוות

גם  ויגיעת התורה, אלא אותו הדבר הוא  בנוגע להתמדת  נכונה לא רק  היא, שההגדרה הזאת  האמת 
בשאר כל העניינים של רוחניות, אם רצונך לדעת עד כמה דבוק האדם במצוות ובמעשים טובים, עליך 
לבדוק קודם כל האם ישנם דברים שלמענם הוא מוכן למכור את המצווה או המעשה טוב הלזה ולוותר 

עליה.
כואב לראות אנשים שבורחים מבית הכנסת עוד לפני סיום התפילה, הם חושבים להרוויח עוד כמה 
דקות של ביזנס וכדומה, אבל בינתיים הם וויתרו על כמה קדישים ואמן יהא שמיה רבה, היש לך זלזול 
גדול מזה, הלא זהו ממש מידתו של עשו שהעדיף למכור את קדושת הבכורה בעבור קדירה עלובה של 
נזיד עדשים, ומדוע הוא עשה את זה, כי הבכורה לא הייתה שווה בעיניו יותר מזה, אילו היה עשו מעריך 

באמת את הבכורה לא היה מתנהג כך.
שורש הפגם של אלו המזלזלים במצוות נובע מן העובדה שאינם מעריכים דיים את הערך של המצוות, 
אילו היו מעריכים את מצוות ה' כפי ערכם הראוי לא היו מגיעים לידי זלזול, הלא כל מה שאמרו חז"ל 
)קידושין לט:( "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא", הוא רק מפני שאין בכל העולם כולו די שכר לשלם על 
מצוה אחת, וכלשון ה'שם משמואל' )פנחס תרע"ה(: "טעם דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, משום שהיה 
גרעון לשכר המצוה, שהרי אפילו יינתנו לו כל חללי דעלמא אינם שוים לניצוץ אחד מעולם הבא", ע"כ.

לפיכך נתחזק מאד באמונה הפשוטה ונשריש בקרבנו את ההכרה שכל דבריו אמת וקיימים לעד, ואין 
אתה יודע ערכה של מצוה, אפילו המצוה הקלה ביותר, וכאשר נגיע לידיעה הפשוטה הזאת, או אז לא 

נבוא חלילה לידי זלזול ורפיון במצוות ולא נחליף עולם נצחי בעולם חולף.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • ויעתר יצחק לד' •
סיפר מורנו הרב שליט"א: אשה אחת חלתה 
הרבו  משפחתה  בני  נוראה,  במחלה  ל"ע 
בפילות, אך לדאבון ליבם היא נפטרה, כעבור 
מה  ידעו  לא  כבר  והבנים  האב,  גם  חלה  זמן 
לעשות, קרא האב לבניו וסיפר להם: בעיצומה 
של השואה הנוראה היתה אשה אחת שילדה 
ידעה שיש  והיא  תינוק עם עצמות עקומות, 
גויה אחת שיודעת לסדר את זה, היא סיכנה 
את עצמה ויצאה מהגטו, כשהגיעה אל אותה 
יודעים  אתם  הרי  הגויה:  לה  אמרה  גויה 
אותך  ואחביא  בואי  למות,  הולכים  שכולכם 
אצלי במרתף, אמרה לה היהודיה אבל יש לי 
עוד שמונה ילדים, בכל זאת הסכימה הגויה, 
ובאישון ליל באו עשר נפשות יהודיות ונכנסו 
למרתף של הגויה, שם התחבאו במשך שנה 

שלימה עד סוף המלחמה.
כשנסתיימה המלחמה הפליגה כל המשפחה 
מצילתם  את  הזמינו  הם  ומשם  לאמריקה, 
בתוך  לכבודה,  שערכו  מיוחדת  למסיבה 
האירוע שאלו אותה: מה ראית בכך שסיכנת 
מישראל?  נפשות  עשר  להציל  עצמך  את 
השיבה להם: 'אני אוהבת לקרוא תנ"ך וראיתי 
ששם כתוב שאברהם אביכם התפלל אל ד' 
שיציל את סדום אם יש בה עשרה צדיקים, 
זה  צדיקים  עשרה  יש  שאם  מכך  הבנתי 
החלטתי  ולכן  ממוות,  ולהציל  לשמור  יכול 
להינצל  כדי  צדיקים  יהודים  עשרה  להציל 
מהמלחמה', אמר האב לבניו: בשעת מעשה 
אברהם  של  שתפילתו  לחשוב  אפשר  היה 
אבינו לא פעלה כלום, אבל הנה ראינו שאלפי 
בזכות  שלמה  משפחה  ניצלו  אח"כ  שנים 

תפילותיו.
יצחק  של  תפילתו  בדבר  פותחת  פרשתנו 
כי  אשתו,  לנוכח  לד'  יצחק  'ויעתר  אבינו, 
שלמרות  מכאן  רואים  אנו  היא',  עקרה 
שיצחק אבינו ראה וידע שאשתו עקרה, הוא 
לא נמנע מלהתפלל עליה! מעשה אבות סימן 
לבנים, ועלינו ללמוד מכך, שגם אם התפללנו 
שלנו  שהבקשה  נראה  אם  וגם  קיבלנו,  ולא 
ולהימנע  לנו להתייאש  היא מעל הטבע, אל 
מלהתפלל, כי הקב"ה שומע כל תפילה, ואין 
ואם  רושם,  עושה  אינה  שתפילה  כזה  דבר 
שבבוא  נאמין  ישועה,  ראינו  ולא  התפללנו 

העת כל תפילה פועלת! )ע"פ טיב התורה-תולדות(

<המערכ<<ת

ִמן  ָנא  ַהְלִעיֵטִני  ַיֲעֹקב  ֶאל  ו  ֵעׂשָ אֶמר  ַוּיֹ
ן ָקָרא  י ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ּכֵ ה ּכִ ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהּזֶ
מֹו ֱאדֹום: )כה, ל(  פירש"י: הלעיטני - אפתח פי ושפוך  ׁשְ
אבל  הגמל  את  אובסין  אין  ששנינו,  כמו  לתוכה,  הרבה 

מלעיטין אותו:
אחר  לתור  האדם  שעל  זי"ע,  מקאריץ  פנחס  רבי  מהרה"ק  איתא 
מעלת חביריו כדי שמתוך כך יסיק בדעתו שהם יותר במעלה ממנו, 
ועל ידי זה יתנהג תמיד בהכנעה, ואם רואה אדם שההכנעה קשתה 
עליו, כי גם אחר שכבר מצא איזה מעלות בחבירו וכבר גמר בדעתו 
שחבירו עדיף ממנו מתעורר שוב הכרתו במעלותיו העצמיים לעומת 
לפניו, עצתו הוא להשיב  וכתוצאה מכך מאבד את הכנעתו  חבירו, 
לעצמו שהאמת הוא שחבירו יותר במעלה ממנו, שהרי כבר הסיק 
זאת מדעתו בעבר, ומה שנראה לו לעת עתה שהוא עדיף מחבירו 

אין זה כי אם עצת היצר החפץ לבטלו מהכנעתו. 
זהו עצה נגד היצר החפץ בגאוותו של האדם, על כן מתאמץ לעוור 
את עיניו מלהכיר במעלת חבירו, ואין לו לאדם פתרון כי אם להסיק 

את האמת על פי מסקנתו שבעבר, ולהתחזק על ידי זה בהכנעה. 
זהו דרכו של היצר כשמדובר בחבר שחברתו תביא תועלת להאדם 
בעבודת השי"ת. אך כשמדובר בחבר שהינו סיבה להרע ולהחטיא, 
אז מהפך הוא את הקערה על פיה, ותחת אשר יגלה את גנותו ואת 
הסיבות להתרחק ממנו, ממשיך עליו ועל הליכותיו גוון של חן, כדי 

להמשיך בני אדם אחריו, כדי שינהרו גם הם אחר הליכותיו ר"ל. 
אדם  לפניו  וכשיזדמן  בהיפך,  להתנהג  האדם  על  מוטל  דא  בכגון 
גם  ימשך  לא  תמיהה,  מעוררים  כשהליכותיו  גם  אחריו  שנמשכים 
הוא אחריו כל עוד שלא יתהה היטב על קנקנו, ואם רואה בו פגם 
ולהוכיחו  דעתו  לבלבל  מנסה  כשהיצר  גם  לחבר,  לו  מלהיות  ימנע 
שיש גם טעם לשבח במעשיו. אך אם רואה שהיצר מכביד עולו עליו 
וכמעט שמטשטש בבלבוליו את הגבולות שבין טוב לרע, מוטל עליו 
לחקוק לנגד עיניו את הפגמים שמצא בקנקנו של הלה, ויסיק בדעתו 
אם  וגם  יפה.  עולה  עמו  החיבור  אין  שבסיבתם  הדברים  הן  שאלו 
ויבין כי אין  עדיין לא ירפה יצרו ממנו יכוון דרכו על פי מסקנותיו. 
משיכה זו כי אם נסיון להכשילו, וכשיעבור שעת הנסיון יווכח שכך 

הוא.
זה הדבר רואים אנו במקרא שלפנינו, הכתוב מעיד 'על כן קרא שמו 
ב.  דוקא?  זו  למעשה  קריאת שם  ענין  מה  א.  להבין  ועלינו  אדום', 
כבר  'עשיו'  הרי שמו  לזה השם,  הוצרכו  מה  לשם  להבין  עלינו  גם 
נודע לכל? ג. בנוסף מדוייק בקרא שלא נקרא בשמו 'אדום' בפי כל 
הבריות, 'על כן קרא שמו אדום' אחד היה שקראו בזה השם, וזהו 

יעקב, ולמה היה זקוק לכך?
וכדי להבין את הדברים עלינו להתבונן האיך עברו על יעקב כל ימי 
שהותו בכפיפה אחת עם עשיו אחיו, אז היה ניכר לכל ההבדל שבין 
שני אלו, יעקב היה זה שאין לו חלק בכל עסקי העולם הזה, רק ספון 
היה בין כותלי בית המדרש, ושם ישב על התורה ועל העבודה. ואילו 

עשיו היה מבלה את ימיו בתענוגי עולם הזה, הוא זה שהלך בשדות 
כדי להתענג מהתגרותו בבעלי חיים, גם זכה לצוד ציד ולהתענג על 
הבשר, וכדי לחפות על מעשיו הלביש את הדברים ב'לשם שמים' כי 
עליו להתפרנס, ואם אין קמח אין תורה, אך האמת היה ידוע לכל, 

שאין בדבריו כי אם פתח לטהר את השרץ.
אך ראה זה פלא, כי על אף הפער העצום שבין השניים, היה עשיו 
זה האהוב על יצחק. וזה הדבר גרם צער גדול ליעקב, שהרי הוא זה 
אין  יגיעו  ועל אף  עול מלכות שמים,  הכופה את עצמו לקבל עליו 
אביו מעריכו, להיפך, רואה הוא איך שאביו מקרב את אחיו ההולך 

בשרירות לבו.
אין  שמא  להרהר  התחיל  כי  גדול,  נסיון  ליעקב  גרם  זה  מציאות 
הקב"ה חפץ בעבודתו, שהרי הצדיק יצחק שהיה בעל רוח הקודש 
אינו מאיר לו פנים על כך, ואם כן שמא צדקו דבריו של עשיו שלשם 
שמים הוא מתכוין, ואולי מן הראוי שיבטל עצמו בפני עשיו ויעקוב 

אחריו כדי לעשות כמעשהו... 
כל זה היה מעשה יצר, כדרכו בכל עת לנסות את האדם ולהוכיחו 

שאין חן לישרים, כי אם דוקא להמעוותים דרכם.  
כיון שכן ביקש יעקב לנסות את גורלו, ולסטות מעט מהרגלו, וכפי 
שרואים אנו בספר הקדוש 'אור החיים' על מאמר הכתוב )כה, כט( 
'ויזד יעקב נזיד' שסיבת הדבר שגרם ליעקב לשנות דרכו ולהתעסק 
מסיבת  זה  היה  יום,  אותו  עד  בו  נהג  שלא  דבר  מאכלים,  בבישול 
הספיקות שנתעוררו אצלו בראותו את הארת פניו של יצחק לעשיו, 
ועל כן ביקש גם הוא לעשות מטעמים לאביו, שמא באמת זהו הדרך 

שיבור לו האדם. 
כיון שראה הקב"ה שכשל כח סבלו של יעקב ביקש לגלות לו טפח 
ממהותו של עשיו, כי אז כשיכיר בגנותו יתיישב דעתו, כי כשיווכח 
משך  מעמד  להחזיק  ביכולתו  תהיה  כברו  עשיו  של  תוכו  שאין 
נזיד  את  יעקב  שבישל  שעה  באותה  עוד  כן  ועל  הנסיון,  ימות  כל 
העדשים הופיע עשיו בכבודו ובעצמו, ובהבל פיו גילה את מהותו, 
תאוותו,  על  לעמוד  ביכולתו  שאין  ובזוי  שפל  אדם  אם  כי  שאינו 
עדשים',  'נזיד  עבור  הבכורה  מעלת  את  וגם  כבודו  כל  את  ומאבד 
קשה לו להמתין אפילו רגע עד שיספיקו לתת לפניו קערה, ועל כן 
מציע ליעקב לשפוך מהקדרה לתוך פיו, דבר שאפילו הקל שבקלים 

אינו מעיז לבקש.
שלא  זאת,  עשתה  ההשגחה  שיד  הבין  זאת  כל  יעקב  שראה  אחר 
תהיה ביכולתו של עשיו להסתיר מהותו, כדי שתהיה לו זאת לסיוע 
משך רוב שנות הנסיון, ]שהתמשך מאז עוד מ"ח שנים, עד שקיבל 
יעקב  כי  ליצחק  נודע  אז  רק  כי  ס"ג,  בן  בהיותו  יעקב את הברכות 
הוא הצדיק האמיתי[ כיון שכן ידע יעקב ש'הארה זו' צריכה להיות 
חקוקה בזכרונו, שמא ברבות הימים יגביר החושך קרנו ותהיה הנסיון 
קשה מנשוא, ולא תהיה ביכולתו להחזיק מעמד כי אם מכח זכירה 
זו, וכדי שאכן יזכור את הדברים הרגיל את עצמו לקרוא את עשיו 
של  מהותו  את  המזכיר  הזה  האדום  האדום  שם  על  'אדום'  בשם 

עשיו. ושפיר יתיישבו הג' תמיהות שהזכרנו לעיל.

להתרחק מחבר רע
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ומאי דאמרינן בפסחים צו' א' דקרבן  ,ייחחיידד
, חזינן דגם קרבן יחיד טעון פסח טעון ביקור

  בקור??
 דדההננהה  ככבברר  ככתתבב  בבזזררעע  אאבבררההםם שר ליישבאפ

)חליפת מכתבים בין הגאון האדיר רבי אברהם 
בין ל חתן מרנא בעל האור שמחלופטביר 

דדקקררבבןן   (רבי מנחם זמבא זללה"ההאדיר הגאון 
פפססחח  תתררתתיי  אאייתת  בבההוו  גגםם  דדייןן  קקררבבןן  ייחחיידד  ווגגםם  דדייןן  

  .קקררבבןן  צצבבוורר
בבקקררבבןן  פפססחח  ממאאיי  דדבבעעיי  בבייקקוורר  ונראה לומר ד

דדייןן  ממ  אאייננוו  ממחחממתת  דדייןן  קקררבבןן  ייחחיידד  ששבבוו  אאללאא  
  דיליה. קקררבבןן  צצבבוורר

על אף דאבות קיימו כל ומעתה אמינא ד
והאבות יכלו לקיים מצוות התורה כולה 

  ג"כ.  הקרבת קרבן פסח
ההקקררבבןן  פפססחח  דדיידדההוו  ללאאוו  בבחחדדאא  תתככססייססאא  ההוואא  אך 

, ומשום דעל אף שיכולים ככקקררבבןן  פפססחח  דדייששרראאלל
הרבה מצוות שלא נצטוו בהם כולהו לקיים 

ששננייאא   הוו דוגמת ישיבה בסוכה ואכילת מצה,
קקררבבןן    ללששאאוותתוו  חחללקק  ןן  פפססחח  דדייללההוו  דדררקק  קקררבב

של  םאין בכח, אך ייככווללייםם  ללקקייייםםדדיידדייהה  ייחחיידד  
דדאאככתתיי   ,האבות להחיל עליו דין קרבן צבור

, עעדד  ממתתןן  תתווררהה  ללאא  ההייהה  ששםם  צצבבוורר  ללככלללל  ייששרראאלל
בבייררווששללממיי  ההווררייוותת  דדאאצצלל  בבןן  אאייתתאא  ללההדדייאא  דהא 

 . ננחח  אאייןן  ,,,,ששםם  צצבבוורר  ככלללל''''
                *       *       * 

 

הגרי"ז  נאדוגמא לזה מצינו בדברי מר יי..
אאממאאיי  זללה"ה שתירץ על קושיית הרא"ש 

, ממבבררככייננןן  בבבבררככתת  אאייררווססייןן  אאקקבב""וו  עעלל  ההעעררייוותת
 ברכת  הוה    אירוסין  ברכת   בפשטות והא 

 

ההייככןן  ממצצייננוו  דדייההייהה  בבררככהה  עעלל  וא"כ המצות, 
ל איך מברכים ,,וצונו ע וא"כ ,אאייססווררייןן

העריות'', עיין ברא"ש ריש כתובות מה 
 שתירץ. 

והגרי"ז זללה"ה כתב ליישב דבקידושי ב"נ 
אין אותו שם חלות קידושין כמו בישראל, 
דקידושי ישראל הם הלכה מיוחדת של שם 

ווככלל  אאייססוורר  ההעעררייוותת  ההככתתוובבייםם   ,וחלות קידושין
 עע""יי  ננייששוואאייןן  ששאאייננםם  ממחחממתת  קקווררבבהה  אאללאאבבתתווררהה  

ששייייככאא  ררקק   (וכלתו כגון חמותו ואחות אשתו)
ממעעללתת    ייאאההוו  ווזז, עעלל  יידדיי  קקיידדווששייןן  ששלל  ייששרראאלל
  .קקדדווששתתםם  ששלל  קקיידדווששיי  ייששרראאלל

ננממצצאא  דדההבבררככהה  אאייננננהה  עעלל  ההאאייססוורר  גגרריידדאא  
,,  ששזזהה  ררקק  פפוועעלל  אאססווררוותתששעע""יי  קקדדווששייןן  ששעעררייוותת  

,,  אאללאא  עעלל  חחווממרר  קקדדווששתת  קקיידדווששייןן  דדייששרראאלל  ייווצצאא
וואאממטטוו  , דדעעווששהה  חחללוותת  קקיידדווששייןן  ששאאייננננהה  בבבב""ננ

 .דדאאייררווססייןן  ללההככיי  ששייייככאא  ההייטטבב  ללבבררככתת  ההששבבחח
קושיית הרא"ש דכאמור הברכה  רומיושב שפי

 אינה על האיסור.  
ווללפפ""זז  ייייששבב  ששפפיירר  ממאאיי  דדייעעקקבב  ננששאא  ששתתיי  אאחחייוותת  
ממששווםם  דדללאא  ששייייךך  ששםם  אאחחוותת  אאששהה  עעלל  יידדיי  

, וכאמור דזה אין בכוחם של ננייששוואאייןן  דדבב""ננ
התורה כולה להחיל  לאבות אף שקיימו כ

ננממצצאא  דדאאייןן  זזוו  חלות שם קידושין דישראל, 
 . אאששההאאחחוותת  

  

דדללאא  ההייהה  טטעעווןן  קקררבבןן  וממילא מיושב שפיר  ייאא..
ההפפססחח  ששלל  ייצצחחקק  בבקקוורר,,  דדההאא  ככלל  ממהה  דדפפססחח  בבעעיי  
בבקקוורר  אאררבבעעהה  ייממייםם  ההוואא  ממחחממתת  ההההללככתתאא  
דדקקררבבןן  צצבבוורר  ששבבוו  וואאייןן  בבככחח  ההאאבבוותת  ללחחדדשש  

 . דדייחחוולל  ששםם  קקררבבןן  צצבבוורר  עעללייוו
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...'' היינו דאמר וואאווככלל  ממככללהצד ציד ויבא לי 
ייככוולל  ללאאככוולל  ממההממטטעעממייםם    דדככבברר  אאייננוולו יצחק 

יצחק דאינו יכול לאכול  והטעם, ששההככייןן  עעששייוו
, ואמאי איזו ן המטעמים שהביא עשיומ גם

מניעה יש לו מלאכול גם את מה שהביא לו 
עשיו, ומשמע דרמוז הטעם במה שאמר לו 

 '', ומה רמז לו בזה??וואאווככלל  ממככלל,,
דאכל מכל הכוונה היא לא רק דאכל את כל 
המטעמים אלא גם דאכל את הפסח וקיי"ל 

 . דאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
בה משמיה דהגאון רבי יוסף חיים  יצויין דמטו)

זוננפלד זצוקללה"ה שהמלה ,,במרמה'' היא 
 .(בגימ' ,,אפיקומן''

 

עלינו להקדים דמה שרצה ולפי יסוד דבריו  וו..
יצחק לברך את בנו הכוונה בזה היתה דמי 
שיברכו תחול ברכת אברהם שהבטיחו הקב"ה 
שהברכה שברך אותו תחול גם על זרעו של 

  אברהם.
 
מיושב שפיר דהנה באמת הואיל ומעתה  זז..

ונאמר ,,כי ביצחק יקרא לך זרע'' על זה 
והוציא הקב"ה את ישמעאל אמרינן ,,ביצחק'' 

וכאן השאלה  דלא תחול עליו ברכת אברהם,
היא על איזה זרע תימשך הלאה ברכתו של 

ווללאא  ככלל    --בבייצצחחקק  ,,אברהם אמר לו הקב"ה 
והברכה שרצה יצחק לברך היא שתחול '' ייצצחחקק
ואמטו  ,אברהם על מי שיברך אותו ברכת

להכי רצתה רבקה שיצחק יברך את יעקב 
והוא יקבל את ברכת אברהם ועליו תמשך 

 הברכה. 
ררבבקקהה  ששייצצחחקק  ייבבררךך  אאתת  חחווץץ  ממזזהה  ששררצצתתהה  אאבבלל  
ררצצתתהה  גגםם  ששללאא  ייבבררךך  אאתת  עעששייוו  ממששווםם    ,,ייעעקקבב

ששיידדעעהה  ששעעלל  יידדיי  בבררככוותת  אאללוו  ייווככררעע  ממיי  זזהה  זזררעעוו  
  ..ששלל  אאבבררההםם

יצחק אוכל גם ממה ואמטו להכי אילו היו 
אאפפששרר  דדייצצחחקק  ההייהה  ממבבררךך  אאתת   ,שהביא לו עשיו

וואאזז  ללאא  ההייהה  ממווככררעע  עע""יי  ההבבררככוותת  ממיי    ,,ששננייההםם
משום שאילו היה , ייההייהה  זזררעעוו  ששלל  אאבבררההםם

מברך יצחק את שניהם הרי על שניהם היה 
 ולכן אברהם'', שם של ,,זרעו של  חלות  נקרא

 

לומר ליעקב בחכמתה רבקה עלה במחשבתה 
וה שיביאו לו לקרבן פסח על אף שיצחק לא צי

אך היא אמרה שיביא שני גדיי עיזים לחגיגה 
פפססחח  ההווללאאחחרר  ששייאאככלל  ייצצחחקק  אאתת  קקררבבןן   ולפסח

 . ככבברר  ללאא  ייווככלל  ללבבררךך  אאתת  עעששייוו
 –ועל זה אמר יצחק ,,בא אחיך במרמה

דזו היתה החכמה שאחר שיאכל  ,בחכמתא''
 ,מן הפסח לא יוכל לברך כבר את עשיו

ויתקיים רצונה המלא של רבקה שרק יעקב 
יקבל את הברכות ואז יוכרע ,,ביצחק ולא כל 

 דהיינו רק ביעקב ולא בעשיו''.    –יצחק 
    

פרפרת נאה עולה בזכרוני ששמעתי שלפי וח. 
האמור ביונתן בן עוזיאל וכן עולה מדברי 

דהיה ליל פסח ניחא מאד מאי דבפסוק  רש"י
' לולו ויאכל ויבא , כה' נאמר על יעקב ,,ויגש
מרכא הוא לו  תיבתיין וישת'' הטעם תחת 

וכבר עמדו בזה האחרונים מאי טעמא  כפולה.
  הטעם הוא מרכא כפולה. 

הדבר הוא משום דכיון דהיה  סיבתנראה דו
וקיי"ל ומצוה לשתות ארבע כוסות, ליל פסח 

בפסחים קו' ב' ...שתאן בבת אחת רב אמר ידי 
וואאממטטוו  ... ות לא יצאיין יצא ידי ארבע כוס

ללההככיי  ננתתןן  ייעעקקבב  ללייצצחחקק  אאתת  ההייייןן  ללאא  בבבבתת  אאחחתת  
וזה  אאללאא  בבאאררבבעע  פפעעממייםם  דדההייייננוו  ששששהההה  בבששתתייהה

  טעם המרכא הכפולה. 
                *       *       * 

 

והנה על יסוד הדברים האמורים בפרקי  טט..
דר"א וביונתן בן עוזיאל וברש"י דשני גדיי 

דדההאא  הם היה קרבן פסח קשיא עיזים אחד מ
קקררבבןן  פפססחח  טטעעווןן  בבייקקוורר  אאררבבעעהה  ייממייםם  ווממששממעע  

. וא"כ איך ששררקק  עעככששייוו  ההווקקדדשש  ללקקררבבןן  פפססחח
 ?הוא כשר לקרבן פסח

ויצויין דכל סוגיית הגמ' פסחים צו' חזינן )
דמאי דפסח טעון ביקור לא ילפינן לה מפסח 

ד,,מועדו'' שנאמר בעולת  מצרים אלא מגז"ש
 .  (דכתיב בקרבן פסחתמיד ו,,מועדו'' 

ואשר יראה לומר בזה דהנה באמת בפשטות 
וובברראאששםם  ההררששבב""אא  בבממננחחוותת  ההררבבהה  רראאששווננייםם  

 קקררבבןן  ווללאא    בבייקקוורר    בבעעיי      צצבבוורר  קקררבבןן    סס""לל  דדררקק  
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וועעששהה  לליי  ממטטעעממייםם  ככאאששרר  אאההבבתתיי  ווההבבייאאהה  לליי  
  ......וואאככללהה  בבעעבבוורר  תתבבררככךך  ננפפששיי  בבטטררםם  אאממוותת

ווררבבקקהה  אאממררהה  אאלל  ייעעקקבב  בבננהה  ללאאממרר  ההננהה  
  תת  אאבבייךך  ממדדבברר  אאלל  עעששייוו  אאחחייךך  ללאאממרר..ששממעעתתיי  אא

  ממטטעעממייםם  וואאווככללהה......ההבבייאאהה  לליי  צציידד  וועעששהה  לליי  
......  ללךך  ננאא  אאלל  ההצצאאןן  ווקקחח  וועעתתהה  בבנניי  ששממעע  בבקקוולליי

ווההבבאאתת  יי  גגדדיייי  עעייזזייםם  טטוובבייםם......  ממששםם  ששננ  לליי
  ......ללאאבבייךך  וואאככלל  בבעעבברר  אאששרר  ייבבררככךך  ללפפנניי  ממוותתוו

ווייאאממרר  בבאא    ......ווייגגשש  ללוו  ווייאאככלל  ווייבבאא  ללוו  ייייןן  ווייששתת
  (כז' 'פ))  אאחחייךך  בבממררממהה  ווייקקחח  בבררככתתךך

 
חלק זה של הפרשה העוסק בברכות יצחק  אא..

 ה חלקים:ארבעליעקב ועשיו מחולק ל
 יו של יצחק לעשיו.וציוא. 
 דבריה וציוויה של רבקה ליעקב.ב. 
הקיום של יעקב בהבאת המטעמים בפועל ג. 

  ליצחק. 
תגובתו של יצחק בדבריו לעשיו על כך ד. 

שיעקב הגיע לפניו כשאמר לו ,,בא אחיך 
פי' אונקלוס על במרמה ויקח ברכתך'' 

ום יב"ע ובתרג ,,,במרמה'' ,,בחוכמא''
 .וברש"י במרמה בחכמה ,,,בחכמתא''

 
ומצינו שינויים רבים בין ציוויו של יצחק  בב..

לעשיו, לבין ציוויה של רבקה ליעקב ובין 
הבאת המטעמים של יעקב ליצחק ואלו הם 

 להלן.
  
הנה בצווי יצחק לעשיו לא אמר לו כלל  גג..

 שיביא לו שני גדיי עיזים. 
 ולעומת זאת בצוויה של רבקה ליעקב אמרה

לו אמנם שאביו בקש ,,ועשה לי מטעמים 
  .ואוכלה''

 
 

ברם היא צוותה ליעקב ואמרה שמע בקולי 
לך נא אל הצאן וקח ,, ,לאשר אני מצוה אותך

נא משם שני גדיי עיזים טובים ... והבאת 
. ''לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו

: וכי שני גדיי בשם פרקי דר"א שםוברש"י 
יצחק אלא פסח היה  עיזים היה מאכל של

האחד הקריב לפסחו ואחד עשה מטעמים.. 
 ע"כ.  

נשאלת השאלה אמאי רבקה היא שאמרה 
ליעקב שיביא את הגדיים לקרבן פסח 

ובדברי יצחק כלל לא הוזכר הדבר  ,ולחגיגה
שבקש ממנו שיביא לו גדיים לקרבן פסח 

בתרגום יב"ע בפסוק א' , ורק נזכר וחגיגה
 וז"ל: יסןדזה היה בי"ד נלהדיא 

והוה כד סיב וכהיין עינוי מלחמי ...וקרא ית  ...
 עשו בריה רבא בארביסר בניסן ...ע"כ.

והשינוי שמצינו כאשר הביא בפועל יעקב 
לעשיו נאמר שלא הביא לו רק אוכל אלא גם 
הביא לו משקה כפי שנאמר בפסוק ,,ויגש לו 

 ויכל ויבא לו ויישת'', ומאי האי??
 

דכשאמר יצחק לעשיו דהנה איתא  צ"בעוד  דד..
בא אחיך במרמה פי' אונקולוס על ,,במרמה'' 

וברש"י  ,ובתרגום יב"ע ,,בחכמתא'' ,,,בחוכמא''
הגדולה החכמה  האםוצ"ע  ,במרמה בחכמה

שעליה נסב דבורו של יצחק,  מצד יעקב
שלבש את עורות גדיי העיזים על ידיו ועל 

 חלקת צוואריו כדי שיראה שעיר כעשיו?? 
 

לומר בזה דמטו בה משמיה ואשר יראה  הה..
דהמהרי"ל דיסקין דכשבקש עשיו ליצחק 

שהביא  מה   אכל אחרי שכבר   מצידושיאכל 
 הוא לעשיו ,,..מי איפה  אמר יצחק   יעקב, לו 

 וגדר הקרבנות של שני גדיי העזים והיין שהביא לו יעקב המטעמים שבקש יצחק,
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 ייצצחחקק  ללששווחח  בבששדדההווייצצאא  
 (מאמר ב')

 מצאנו לנכון ללקט בזה כמה סנסנים ממה שראיתי אצל רבינו שליט"א בהנהגות בענייני תפילת ערבית:
 

א) בעידנא חדתא גילה רבינו שליט"א צופן מהנהגותיו בעניין קריאת שמע של ערבית, ולפיו נוהג לומר על מיטתו קודם  
' פרקי ק"ש, מחשש שמא קרא ולא כיון באותיותיה, ובהיות וק"ש דאורייתא ויש להחמיר בספקותיה,  חצות את כל ג

ומאחר וע"פ האר"י יש עניין לומר כל הפרקים (וכן נזכר במ"ב סי' רל"ה סקי"ב), בכגון דא יש לומר מהיות טוב אל  
 תיקרי רע!.

נוהג כן, היות ולא מצינו שיטה לומר ק"ש אחר התפילה,  הנהגה זו מגלה טפח מכבשונות מסתרי ליבו, שכן בשחרית אינו 
נערווין לבד הם לא סיבה. [וכמדומה שאמר פעם שלומר ק"ש ללא ברכות לפני התפילה בתוך ברכת 'לעולם יהא אדם'  

 אין לזה טעם כמו שכתבו בשם הגר"א], ורק במעריב שיטת האר"י נרתמת כדי לדקדק במצווה כבדרך אגב!.  
"ג ס"ז) מציין בזה שהיות ומרן חושש בזה לספיקא דאורייתא, לכן מקפיד לאומרה מיושב ולא מושכב, בספר 'אלא' (פנ

אולם בליל ת"ב שבו אין לומר דברי תורה ותפילה בגלל "חשש", אזי אינו אומר אלא פרשה ראשונה, ואז אומרה  
 בשכיבה!.

 
חצות לילה, וכמדומה ששמעתי ממרן שעדיף ב) במ"ב (סי' ק"ח סקט"ו) מבואר שזמן תפילת מעריב לכתחילה רק עד 

להתפלל ביחידות קודם חצות מאשר בציבור לאחר חצות, גם בלדרמן אוסרים לקיים מניינים אחר חצות לילה, אמנם  
כשמרן חזר מלווית הרבנית ע"ה במוצאי שבת חוה"מ, [וכן מלווית אחותו הרבנית ברמן ע"ה שנערכה במוצ"ש] טרח 

, ואסף מניין בחורים שהמתינו מלהתפלל עד אחרי הלוויה, ואז התפלל בציבור בשעה שתיים  מקורבו הגרבצ"כ שליט"א
בלילה, והייתה לו קורת רוח מזה שלא ביטל תפילה בציבור. כאן המקום לציין כי ר' דוד פרנקל ז"ל תיקן שזמן ערבית  

 ן.כדי לתת זמן למאחרים את ההזדמנות האחרונה לתפילה במניי 23:05האחרון יהיה ב
 

ג) פעם אחת התפללתי לפני העמוד בבית מדרשו בערבית ליל שבת, ואחר התפילה אמר לי ישר כח התפללת יפה, לא 
כמו בעלי בתים, ואז הרחיב ואמר: הבעלי בתים אומרים בשמחה רבה ואמרו כולם בבת אחת, ואין זה נכון כי צריך  

ליתן הפסק אחר והמליכו, כי הואמרו הולך על הפסוק  ליתן הפסק ביניהם, וה"ה ביחד כולם הודו והמליכו ואמרו יש 
 שאחריו.

 )הדברים כתיבתעל  שליט"א שמואל רוזנברג הרה"ג ר'לידידינו (ייש"כ גדול 

 מי שומע רעמים?
 

 ְוִיֶּתן ְל� ָהֱא�ִקים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים (כ"ז כ"ח)
 

בימים אלו בהם אנו זוכים לשפע גשמים  
ממרומים, ברחבי ארץ ישראל, יש לברך בשעת  
שמיעת הברק או הרעם את הברכה הראויה לה  

 הכתובה בשולחן ערוך סימן רכ"ז.
מעניין מאוד לציין, כי בשקיעותו הרבה בלימוד  
די נדיר שרבינו יבחין בברק או ישמע את 
הרעם, הן בביתו והן בלכתו בדרך הוא שקוע  
בד' אמותיו של תורה, ואינו שת ליבו על  

 המתרחש סביבו.
סיפר משמשו האישי הר"ר ישעי' אפשטין  
שליט"א, כי בשנים בהם נסע רבינו לשמש 

ישראל, לא אחת היו גשמים  כסנדק ברחבי ארץ
עזים ממש אך מאומה לא מנע מרבינו ליסוע,  

 סדר היום התנהל כיום רגיל לכל דבר.
'פעם אחת אני זוכר' הוסיף הרב אפשטין, 
שנסענו לברית בירושלים ובדרך היו ערימות 
של שלג מפונות, והסבתי את תשומת לבו של  
רבינו לזה, והביט לרגע ונהנה, כי השלג הזכיר  

ו את ימי ילדותו בצילו של רבו המובהק מרן ל
 החזון איש, שאז ירד פעם שלג בבני ברק...

תמונה נדירה: כסלו שנת תשע"ז, בתוך כדי הילוכו, הסבו בני 

הבית את תשומת ליבו של רבינו לגשמים העזים היורדים 

בחוץ, המלווים בברקים ורעמים, הוא נענה להציץ רגע בחלון 

 כדי להבחין בברקים ולברך עליהם את הברכה הראויה.

 
 
 

  ייפפהה  ממרראאהה



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  ))ככ""הה  ככ""חח((  ""ווייאאההבב  ייצצחחקק  אאתת  עעששוו  ככיי  צציידד  בבפפייוו""

"שהיה יודע לצוד ולרמות את אביו  בפיו, ושואלו, אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן? כסבור
 .מדקדק במצוות" (רש"י פסוק כ"ז) אאביו שהו

שטות, כי הכל יודעים שאין מעשרין מלח ותבן, ואיך הראה בזה וצריך עיון, שלכאורה  היא שאלה של
ל למה אין מעשרים, ולא איך מעשרים, כי אם פשוט לוושהוא מדקדק במצוות? ועוד, שהיה לו לשא

 שמעשרים, מה קשה לו איך מעשרים? ומה זה שונה מכל מאכל שמפרישים מעשר.
 שאל שאלה של חכמה.ויש לומר שבאמת 

(תוספתא, הובא בפתיחה לדרך אמונה פ"ו ממעשר, ולהרבהכי הלכה היא שאסור להאכיל טבל לבהמה 
איך נותנים לפניה תבן, והרי מצוי שנשארו , ואם כןפוסקים הנאה של כלוי היא מדאוריתא, עין שם ס"ק י"ח)

עשרות והוי טבל, [דהרי טבל הוי דבר שיש, ואינן מ(כדאיתא בתוספתא סוף פ"ב דפאה)בו מעט שבלים 
לו מתירין ואינו בטל ברב], ולקחת טבל ודאי ולעשר ממנו על הקש לא יועיל, כי הוי מן החיוב על

, וגם לעשר מתבן על התבן לא יועיל, שאולי(מפני שמן התורה המעט שבלים בטלים ברב וכנ"ל)הפטור 
מתוך התבן ור הראוי למעשר], וגם לברר שבליםן כשעבתבן שלקח לעשר אין שבלים, [ועל כל פנים אי

 ולעשר מיניה וביה לא יועיל, שאז שוב הוי מחיוב על הפטור.
 התבן. וזה מה ששאל עשו כיצד מעשרין את

והתשובה לזה: שבתרומה ובמעשר שמפריש על שאר השבלים [שאינם מערבים], מכונים ופוטרים גם
כעין זה במשנה מסכת, וכדאיתא (וזה לא נחשב תערבת, כי אפשר לברר השבלים מתוך התבן)זה  את

 ה עין שם.מעשרות פ"ד מ"
 וכעין זה נתן להסביר מה ששאל כיצד מעשרין המלח.

ת אחר כךלים מאכל טבל ונותנים בו מלח, הרי המלח קבל טעם הטבל, וממילא גם אששהרי כשמב
בטעם טבל אין תקנה, כיון שלא יועיל לעשר למלח שבלוע לבתקנים את הטבל על ידי שמעשרים, אמ

ו אלא טעם,ינאולא ברור איך מחשבים מעשר לדבר ששות, מעליו מטבל אחר כי הוא רק 'טעם' ולא מ
 מחשבים טעם לענין מעשר.דן איך (דמאי סי' י"ג סק"ז) והחזון איש בספרו 

 ונים גם על זה.ויל מכשוהתשובה לזה כנ"ל, שכשמעשרים התב
ר' איזיק שר זצ"ל ראש ישיבת כנסת ישראל סלבודקא על יעקב גאוןה סח רבנו שליט"א: פעם דרש

ועשו, והאריך בדרך דרוש, ואמר שעשו היה אדם גדול ולא כמו שנראה שהיה רק רשע ובעל עברות,
, והיה ראש ישיבה גדול עם אלפי תלמידים,(עין ילקוט שמעוני ח"ב רמז תי"ג)ברבים אלא היה דורש בתורה 

ואנשים חשבו שהוא ממשיך דרכו של זקנו אברהם אבינו, והאריך לבאר במה טעה ובמעלתו של יעקב
 ין לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מ"ב).י(עאיש תם 

רת גישה זו. כי הרי התורה קוראתלא היה ניחא ליה, ולא הסכים לצו ון איש זצ"לזוכששמע מזה מרן הח
איש יודע ציד איש שדה [ובלשון חז"ל נקרא עשו הרשע], ורק יעקב נקרא איש תם יושב(כ"ה כ"ז) לו 

 אהלים.
 ובשנה אחרת התבטא רבנו:

דע שהוא רשע? ומה באמתות, וכי לא יהרבה מתקשים מה הטעם שיצחק בחר לתת לעשו את הברכ
התהיתה הסיבה שרצה לברך אותו. אולם באמת יצחק אבינו לא ידע! רבקה כל השנים ידעה ולא רצ

לאביך 'עלי קללתך בני', אמר ר' יצחק, עלי לכנס ולומר(ב"ר ס"ה ט"ו) ללשון המדרש לצער אותו, והראה 
 ורואים שבאמת לפני זה לא ידע כלום! יעקב צדיק ועשו רשע, ע"כ.

 

 ההבבאאוורר  ששממררןן  בבעעלל  ההקקההללוותת  ייעעקקבב  ממחחקק  ממןן  ההסספפרר
  ((ככהה,,  ללדד))ווייעעקקבב  ננתתןן  ללעעששוו  ללחחםם  ווננזזיידד  עעדדששייםם  

ושיו על התורה, הוא הביא לאביו מרן בעל הקהלותבפעם הראשונה כשסדר רבנו שליט"א לדפוס את חד
ין ונהנה מן הדברים, ועל כשמונה חדושים הוא אמר שכדאי שלא להדפיס,יין בדברים. הוא עייעקב, שיע
 דוש גדול.יכי הוא ח
 דושים הוא בפרשתנו.יאחד הח

 לחם. שלכאורה קשה, הרי עשו בקש נזיד עדשים, ומדוע יעקב הביא גם
מה מברכים על שלקות, ולכן יעקב"ח) (ברכות לקת בגמרא ושלות הוא מחלוד עדשים המבישר, כי נזואפ

 ר בברכת המוציא את התבשיל ויצא מכל השאלות.ונתן לו גם לחם, שיפט
וכנראה מרן הקהלות יעקב זי"ע סבר שעשו לא כל כך היה מדקדק בהלכה, ואם חשש ל"לפני עור",[

 חוש שלא יברך כלל, ורחוק לומר שזה פשט הפסוק].הרי יותר היה לו ל
עם כל זה, היה הבאור חביב בעיניו של רבנו והיה חוזר על זה הרבה, ובהוצאה החדשה של 'טעמא

))בבעעננוו  ממטטוובבךךשש((  ..לא מחה בידם ודקרא' על התורה, בקשו המסדרים לדפוס להכניס את הפרוש בספר, ורבנ

  תולדותפרשת  406 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לעילוי נשמת
 ע"ה ממננייההמרת 

 תנצב"ה אאבבררההםםבת 
 נלב"ע ללא זש"ק  

 

 .בתושח"י לרפו"ש ממררייםםפפעעששאא  בן  ששממררייההוו  ייווססףף  חחייייםםהמשיכו והעתירו בתפילה לחיזוקו של רבינו 

  ממככתתבביי  ההקקוורראאייםם
  

ייש"כ על הגליונות המאלפים,  
רבי התוכן, התורה ומוסר  

. הם מחכימים החיים וכו'
נפלא   ,אותנו כל שבוע מחדש

 מאד.
בקשר למה שכתבתם על רבינו  
שליט"א שלא רצה לעכב  
תשובה אודות שידוך ועיכב 
 את ארוחת הצהריים בשל כך,

סיפר לי הרב אהרן כהן גבאי  
 ביהכנ"ס לדרמן :

נים רבות, פנה אלי  " לפני ש
הגר"ח ואמר לי, כי הוא מחפש  
את אבי (הרב משה שליט"א)  
 כדי להציע לו שידוך עבור אחי. 
אבי שהה אז על גג המבנה 
וטיפל בעניינים טכניים של  
בית הכנסת. עדכנתי את  
הגר"ח היכן אבי נמצא כעת  
והוספתי, כי אעדכן את אבא, 

 שרבינו מחפש אותו. 
דדות  לא חלפו אלא דקות בו

והגר"ח ניצב בכל הדרו על  
הגג... אבא שלי היה בהלם ולא 
הבין, מדוע טרח הגר"ח וטיפס  
עד לשם כדי לאתר אותו וזאת  

 עוד כדי להציע שידוך... 
אבל הגר"ח הסביר בפשטות  
את פשר הבהילות: "אסור  
לעכב רעיון של שידוך לבן או 
בת ישראל, אפילו לא לרגע  

 קטן"...
ואגב, עלה בדעתי ליישב  
עפי"ז, כי רבים מדקדקים ,  
מדוע היה זקוק אליעזר  
לקפצית הארץ בדרכו לחרן, 
מה שלא מצאנו זאת בדרכו  

 מחרן לארץ ישראל.
ולפי דברי רבינו (שמקורם עוד  
 במרן החזון איש זצ"ל שהקפיד
על כך) הרי שמכיוון שאסור  
לעכב שידוך אפילו רגע קטן, 
נזדרז אליעזר ועשה קפיצת  
הדרך... אבל לאחר שהשידוך  
כבר יצא לפועל, אין כבר סיבה 

 לקפיצה כזו...
 שבוע טוב ובשו"ט
 הרב אהרן טייטלבוים
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 • ויעתר יצחק לד' •
סיפר מורנו הרב שליט"א: אשה אחת חלתה 
הרבו  משפחתה  בני  נוראה,  במחלה  ל"ע 
בפילות, אך לדאבון ליבם היא נפטרה, כעבור 
מה  ידעו  לא  כבר  והבנים  האב,  גם  חלה  זמן 
לעשות, קרא האב לבניו וסיפר להם: בעיצומה 
של השואה הנוראה היתה אשה אחת שילדה 
ידעה שיש  והיא  תינוק עם עצמות עקומות, 
גויה אחת שיודעת לסדר את זה, היא סיכנה 
את עצמה ויצאה מהגטו, כשהגיעה אל אותה 
יודעים  אתם  הרי  הגויה:  לה  אמרה  גויה 
אותך  ואחביא  בואי  למות,  הולכים  שכולכם 
אצלי במרתף, אמרה לה היהודיה אבל יש לי 
עוד שמונה ילדים, בכל זאת הסכימה הגויה, 
ובאישון ליל באו עשר נפשות יהודיות ונכנסו 
למרתף של הגויה, שם התחבאו במשך שנה 

שלימה עד סוף המלחמה.
כשנסתיימה המלחמה הפליגה כל המשפחה 
מצילתם  את  הזמינו  הם  ומשם  לאמריקה, 
בתוך  לכבודה,  שערכו  מיוחדת  למסיבה 
האירוע שאלו אותה: מה ראית בכך שסיכנת 
מישראל?  נפשות  עשר  להציל  עצמך  את 
השיבה להם: 'אני אוהבת לקרוא תנ"ך וראיתי 
ששם כתוב שאברהם אביכם התפלל אל ד' 
שיציל את סדום אם יש בה עשרה צדיקים, 
זה  צדיקים  עשרה  יש  שאם  מכך  הבנתי 
החלטתי  ולכן  ממוות,  ולהציל  לשמור  יכול 
להינצל  כדי  צדיקים  יהודים  עשרה  להציל 
מהמלחמה', אמר האב לבניו: בשעת מעשה 
אברהם  של  שתפילתו  לחשוב  אפשר  היה 
אבינו לא פעלה כלום, אבל הנה ראינו שאלפי 
בזכות  שלמה  משפחה  ניצלו  אח"כ  שנים 

תפילותיו.
יצחק  של  תפילתו  בדבר  פותחת  פרשתנו 
כי  אשתו,  לנוכח  לד'  יצחק  'ויעתר  אבינו, 
שלמרות  מכאן  רואים  אנו  היא',  עקרה 
שיצחק אבינו ראה וידע שאשתו עקרה, הוא 
לא נמנע מלהתפלל עליה! מעשה אבות סימן 
לבנים, ועלינו ללמוד מכך, שגם אם התפללנו 
שלנו  שהבקשה  נראה  אם  וגם  קיבלנו,  ולא 
ולהימנע  לנו להתייאש  היא מעל הטבע, אל 
מלהתפלל, כי הקב"ה שומע כל תפילה, ואין 
ואם  רושם,  עושה  אינה  שתפילה  כזה  דבר 
שבבוא  נאמין  ישועה,  ראינו  ולא  התפללנו 

העת כל תפילה פועלת! )ע"פ טיב התורה-תולדות(

<המערכ<<ת

ִמן  ָנא  ַהְלִעיֵטִני  ַיֲעֹקב  ֶאל  ו  ֵעׂשָ אֶמר  ַוּיֹ
ן ָקָרא  י ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ּכֵ ה ּכִ ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהּזֶ
מֹו ֱאדֹום: )כה, ל(  פירש"י: הלעיטני - אפתח פי ושפוך  ׁשְ
אבל  הגמל  את  אובסין  אין  ששנינו,  כמו  לתוכה,  הרבה 

מלעיטין אותו:
אחר  לתור  האדם  שעל  זי"ע,  מקאריץ  פנחס  רבי  מהרה"ק  איתא 
מעלת חביריו כדי שמתוך כך יסיק בדעתו שהם יותר במעלה ממנו, 
ועל ידי זה יתנהג תמיד בהכנעה, ואם רואה אדם שההכנעה קשתה 
עליו, כי גם אחר שכבר מצא איזה מעלות בחבירו וכבר גמר בדעתו 
שחבירו עדיף ממנו מתעורר שוב הכרתו במעלותיו העצמיים לעומת 
לפניו, עצתו הוא להשיב  וכתוצאה מכך מאבד את הכנעתו  חבירו, 
לעצמו שהאמת הוא שחבירו יותר במעלה ממנו, שהרי כבר הסיק 
זאת מדעתו בעבר, ומה שנראה לו לעת עתה שהוא עדיף מחבירו 

אין זה כי אם עצת היצר החפץ לבטלו מהכנעתו. 
זהו עצה נגד היצר החפץ בגאוותו של האדם, על כן מתאמץ לעוור 
את עיניו מלהכיר במעלת חבירו, ואין לו לאדם פתרון כי אם להסיק 

את האמת על פי מסקנתו שבעבר, ולהתחזק על ידי זה בהכנעה. 
זהו דרכו של היצר כשמדובר בחבר שחברתו תביא תועלת להאדם 
בעבודת השי"ת. אך כשמדובר בחבר שהינו סיבה להרע ולהחטיא, 
אז מהפך הוא את הקערה על פיה, ותחת אשר יגלה את גנותו ואת 
הסיבות להתרחק ממנו, ממשיך עליו ועל הליכותיו גוון של חן, כדי 

להמשיך בני אדם אחריו, כדי שינהרו גם הם אחר הליכותיו ר"ל. 
אדם  לפניו  וכשיזדמן  בהיפך,  להתנהג  האדם  על  מוטל  דא  בכגון 
גם  ימשך  לא  תמיהה,  מעוררים  כשהליכותיו  גם  אחריו  שנמשכים 
הוא אחריו כל עוד שלא יתהה היטב על קנקנו, ואם רואה בו פגם 
ולהוכיחו  דעתו  לבלבל  מנסה  כשהיצר  גם  לחבר,  לו  מלהיות  ימנע 
שיש גם טעם לשבח במעשיו. אך אם רואה שהיצר מכביד עולו עליו 
וכמעט שמטשטש בבלבוליו את הגבולות שבין טוב לרע, מוטל עליו 
לחקוק לנגד עיניו את הפגמים שמצא בקנקנו של הלה, ויסיק בדעתו 
אם  וגם  יפה.  עולה  עמו  החיבור  אין  שבסיבתם  הדברים  הן  שאלו 
ויבין כי אין  עדיין לא ירפה יצרו ממנו יכוון דרכו על פי מסקנותיו. 
משיכה זו כי אם נסיון להכשילו, וכשיעבור שעת הנסיון יווכח שכך 

הוא.
זה הדבר רואים אנו במקרא שלפנינו, הכתוב מעיד 'על כן קרא שמו 
ב.  דוקא?  זו  למעשה  קריאת שם  ענין  מה  א.  להבין  ועלינו  אדום', 
כבר  'עשיו'  הרי שמו  לזה השם,  הוצרכו  מה  לשם  להבין  עלינו  גם 
נודע לכל? ג. בנוסף מדוייק בקרא שלא נקרא בשמו 'אדום' בפי כל 
הבריות, 'על כן קרא שמו אדום' אחד היה שקראו בזה השם, וזהו 

יעקב, ולמה היה זקוק לכך?
וכדי להבין את הדברים עלינו להתבונן האיך עברו על יעקב כל ימי 
שהותו בכפיפה אחת עם עשיו אחיו, אז היה ניכר לכל ההבדל שבין 
שני אלו, יעקב היה זה שאין לו חלק בכל עסקי העולם הזה, רק ספון 
היה בין כותלי בית המדרש, ושם ישב על התורה ועל העבודה. ואילו 

עשיו היה מבלה את ימיו בתענוגי עולם הזה, הוא זה שהלך בשדות 
כדי להתענג מהתגרותו בבעלי חיים, גם זכה לצוד ציד ולהתענג על 
הבשר, וכדי לחפות על מעשיו הלביש את הדברים ב'לשם שמים' כי 
עליו להתפרנס, ואם אין קמח אין תורה, אך האמת היה ידוע לכל, 

שאין בדבריו כי אם פתח לטהר את השרץ.
אך ראה זה פלא, כי על אף הפער העצום שבין השניים, היה עשיו 
זה האהוב על יצחק. וזה הדבר גרם צער גדול ליעקב, שהרי הוא זה 
אין  יגיעו  ועל אף  עול מלכות שמים,  הכופה את עצמו לקבל עליו 
אביו מעריכו, להיפך, רואה הוא איך שאביו מקרב את אחיו ההולך 

בשרירות לבו.
אין  שמא  להרהר  התחיל  כי  גדול,  נסיון  ליעקב  גרם  זה  מציאות 
הקב"ה חפץ בעבודתו, שהרי הצדיק יצחק שהיה בעל רוח הקודש 
אינו מאיר לו פנים על כך, ואם כן שמא צדקו דבריו של עשיו שלשם 
שמים הוא מתכוין, ואולי מן הראוי שיבטל עצמו בפני עשיו ויעקוב 

אחריו כדי לעשות כמעשהו... 
כל זה היה מעשה יצר, כדרכו בכל עת לנסות את האדם ולהוכיחו 

שאין חן לישרים, כי אם דוקא להמעוותים דרכם.  
כיון שכן ביקש יעקב לנסות את גורלו, ולסטות מעט מהרגלו, וכפי 
שרואים אנו בספר הקדוש 'אור החיים' על מאמר הכתוב )כה, כט( 
'ויזד יעקב נזיד' שסיבת הדבר שגרם ליעקב לשנות דרכו ולהתעסק 
מסיבת  זה  היה  יום,  אותו  עד  בו  נהג  שלא  דבר  מאכלים,  בבישול 
הספיקות שנתעוררו אצלו בראותו את הארת פניו של יצחק לעשיו, 
ועל כן ביקש גם הוא לעשות מטעמים לאביו, שמא באמת זהו הדרך 

שיבור לו האדם. 
כיון שראה הקב"ה שכשל כח סבלו של יעקב ביקש לגלות לו טפח 
ממהותו של עשיו, כי אז כשיכיר בגנותו יתיישב דעתו, כי כשיווכח 
משך  מעמד  להחזיק  ביכולתו  תהיה  כברו  עשיו  של  תוכו  שאין 
נזיד  את  יעקב  שבישל  שעה  באותה  עוד  כן  ועל  הנסיון,  ימות  כל 
העדשים הופיע עשיו בכבודו ובעצמו, ובהבל פיו גילה את מהותו, 
תאוותו,  על  לעמוד  ביכולתו  שאין  ובזוי  שפל  אדם  אם  כי  שאינו 
עדשים',  'נזיד  עבור  הבכורה  מעלת  את  וגם  כבודו  כל  את  ומאבד 
קשה לו להמתין אפילו רגע עד שיספיקו לתת לפניו קערה, ועל כן 
מציע ליעקב לשפוך מהקדרה לתוך פיו, דבר שאפילו הקל שבקלים 

אינו מעיז לבקש.
שלא  זאת,  עשתה  ההשגחה  שיד  הבין  זאת  כל  יעקב  שראה  אחר 
תהיה ביכולתו של עשיו להסתיר מהותו, כדי שתהיה לו זאת לסיוע 
משך רוב שנות הנסיון, ]שהתמשך מאז עוד מ"ח שנים, עד שקיבל 
יעקב  כי  ליצחק  נודע  אז  רק  כי  ס"ג,  בן  בהיותו  יעקב את הברכות 
הוא הצדיק האמיתי[ כיון שכן ידע יעקב ש'הארה זו' צריכה להיות 
חקוקה בזכרונו, שמא ברבות הימים יגביר החושך קרנו ותהיה הנסיון 
קשה מנשוא, ולא תהיה ביכולתו להחזיק מעמד כי אם מכח זכירה 
זו, וכדי שאכן יזכור את הדברים הרגיל את עצמו לקרוא את עשיו 
של  מהותו  את  המזכיר  הזה  האדום  האדום  שם  על  'אדום'  בשם 

עשיו. ושפיר יתיישבו הג' תמיהות שהזכרנו לעיל.

להתרחק מחבר רע
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וועעששהה  לליי  ממטטעעממייםם  ככאאששרר  אאההבבתתיי  ווההבבייאאהה  לליי  
  ......וואאככללהה  בבעעבבוורר  תתבבררככךך  ננפפששיי  בבטטררםם  אאממוותת

ווררבבקקהה  אאממררהה  אאלל  ייעעקקבב  בבננהה  ללאאממרר  ההננהה  
  תת  אאבבייךך  ממדדבברר  אאלל  עעששייוו  אאחחייךך  ללאאממרר..ששממעעתתיי  אא

  ממטטעעממייםם  וואאווככללהה......ההבבייאאהה  לליי  צציידד  וועעששהה  לליי  
......  ללךך  ננאא  אאלל  ההצצאאןן  ווקקחח  וועעתתהה  בבנניי  ששממעע  בבקקוולליי

ווההבבאאתת  יי  גגדדיייי  עעייזזייםם  טטוובבייםם......  ממששםם  ששננ  לליי
  ......ללאאבבייךך  וואאככלל  בבעעבברר  אאששרר  ייבבררככךך  ללפפנניי  ממוותתוו

ווייאאממרר  בבאא    ......ווייגגשש  ללוו  ווייאאככלל  ווייבבאא  ללוו  ייייןן  ווייששתת
  (כז' 'פ))  אאחחייךך  בבממררממהה  ווייקקחח  בבררככתתךך

 
חלק זה של הפרשה העוסק בברכות יצחק  אא..

 ה חלקים:ארבעליעקב ועשיו מחולק ל
 יו של יצחק לעשיו.וציוא. 
 דבריה וציוויה של רבקה ליעקב.ב. 
הקיום של יעקב בהבאת המטעמים בפועל ג. 

  ליצחק. 
תגובתו של יצחק בדבריו לעשיו על כך ד. 

שיעקב הגיע לפניו כשאמר לו ,,בא אחיך 
פי' אונקלוס על במרמה ויקח ברכתך'' 

ום יב"ע ובתרג ,,,במרמה'' ,,בחוכמא''
 .וברש"י במרמה בחכמה ,,,בחכמתא''

 
ומצינו שינויים רבים בין ציוויו של יצחק  בב..

לעשיו, לבין ציוויה של רבקה ליעקב ובין 
הבאת המטעמים של יעקב ליצחק ואלו הם 

 להלן.
  
הנה בצווי יצחק לעשיו לא אמר לו כלל  גג..

 שיביא לו שני גדיי עיזים. 
 ולעומת זאת בצוויה של רבקה ליעקב אמרה

לו אמנם שאביו בקש ,,ועשה לי מטעמים 
  .ואוכלה''

 
 

ברם היא צוותה ליעקב ואמרה שמע בקולי 
לך נא אל הצאן וקח ,, ,לאשר אני מצוה אותך

נא משם שני גדיי עיזים טובים ... והבאת 
. ''לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו

: וכי שני גדיי בשם פרקי דר"א שםוברש"י 
יצחק אלא פסח היה  עיזים היה מאכל של

האחד הקריב לפסחו ואחד עשה מטעמים.. 
 ע"כ.  

נשאלת השאלה אמאי רבקה היא שאמרה 
ליעקב שיביא את הגדיים לקרבן פסח 

ובדברי יצחק כלל לא הוזכר הדבר  ,ולחגיגה
שבקש ממנו שיביא לו גדיים לקרבן פסח 

בתרגום יב"ע בפסוק א' , ורק נזכר וחגיגה
 וז"ל: יסןדזה היה בי"ד נלהדיא 

והוה כד סיב וכהיין עינוי מלחמי ...וקרא ית  ...
 עשו בריה רבא בארביסר בניסן ...ע"כ.

והשינוי שמצינו כאשר הביא בפועל יעקב 
לעשיו נאמר שלא הביא לו רק אוכל אלא גם 
הביא לו משקה כפי שנאמר בפסוק ,,ויגש לו 

 ויכל ויבא לו ויישת'', ומאי האי??
 

דכשאמר יצחק לעשיו דהנה איתא  צ"בעוד  דד..
בא אחיך במרמה פי' אונקולוס על ,,במרמה'' 

וברש"י  ,ובתרגום יב"ע ,,בחכמתא'' ,,,בחוכמא''
הגדולה החכמה  האםוצ"ע  ,במרמה בחכמה

שעליה נסב דבורו של יצחק,  מצד יעקב
שלבש את עורות גדיי העיזים על ידיו ועל 

 חלקת צוואריו כדי שיראה שעיר כעשיו?? 
 

לומר בזה דמטו בה משמיה ואשר יראה  הה..
דהמהרי"ל דיסקין דכשבקש עשיו ליצחק 

שהביא  מה   אכל אחרי שכבר   מצידושיאכל 
 הוא לעשיו ,,..מי איפה  אמר יצחק   יעקב, לו 

 וגדר הקרבנות של שני גדיי העזים והיין שהביא לו יעקב המטעמים שבקש יצחק,

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  ))ככ""הה  ככ""חח((  ""ווייאאההבב  ייצצחחקק  אאתת  עעששוו  ככיי  צציידד  בבפפייוו""

"שהיה יודע לצוד ולרמות את אביו  בפיו, ושואלו, אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן? כסבור
 .מדקדק במצוות" (רש"י פסוק כ"ז) אאביו שהו

שטות, כי הכל יודעים שאין מעשרין מלח ותבן, ואיך הראה בזה וצריך עיון, שלכאורה  היא שאלה של
ל למה אין מעשרים, ולא איך מעשרים, כי אם פשוט לוושהוא מדקדק במצוות? ועוד, שהיה לו לשא

 שמעשרים, מה קשה לו איך מעשרים? ומה זה שונה מכל מאכל שמפרישים מעשר.
 שאל שאלה של חכמה.ויש לומר שבאמת 

(תוספתא, הובא בפתיחה לדרך אמונה פ"ו ממעשר, ולהרבהכי הלכה היא שאסור להאכיל טבל לבהמה 
איך נותנים לפניה תבן, והרי מצוי שנשארו , ואם כןפוסקים הנאה של כלוי היא מדאוריתא, עין שם ס"ק י"ח)

עשרות והוי טבל, [דהרי טבל הוי דבר שיש, ואינן מ(כדאיתא בתוספתא סוף פ"ב דפאה)בו מעט שבלים 
לו מתירין ואינו בטל ברב], ולקחת טבל ודאי ולעשר ממנו על הקש לא יועיל, כי הוי מן החיוב על

, וגם לעשר מתבן על התבן לא יועיל, שאולי(מפני שמן התורה המעט שבלים בטלים ברב וכנ"ל)הפטור 
מתוך התבן ור הראוי למעשר], וגם לברר שבליםן כשעבתבן שלקח לעשר אין שבלים, [ועל כל פנים אי

 ולעשר מיניה וביה לא יועיל, שאז שוב הוי מחיוב על הפטור.
 התבן. וזה מה ששאל עשו כיצד מעשרין את

והתשובה לזה: שבתרומה ובמעשר שמפריש על שאר השבלים [שאינם מערבים], מכונים ופוטרים גם
כעין זה במשנה מסכת, וכדאיתא (וזה לא נחשב תערבת, כי אפשר לברר השבלים מתוך התבן)זה  את

 ה עין שם.מעשרות פ"ד מ"
 וכעין זה נתן להסביר מה ששאל כיצד מעשרין המלח.

ת אחר כךלים מאכל טבל ונותנים בו מלח, הרי המלח קבל טעם הטבל, וממילא גם אששהרי כשמב
בטעם טבל אין תקנה, כיון שלא יועיל לעשר למלח שבלוע לבתקנים את הטבל על ידי שמעשרים, אמ

ו אלא טעם,ינאולא ברור איך מחשבים מעשר לדבר ששות, מעליו מטבל אחר כי הוא רק 'טעם' ולא מ
 מחשבים טעם לענין מעשר.דן איך (דמאי סי' י"ג סק"ז) והחזון איש בספרו 

 ונים גם על זה.ויל מכשוהתשובה לזה כנ"ל, שכשמעשרים התב
ר' איזיק שר זצ"ל ראש ישיבת כנסת ישראל סלבודקא על יעקב גאוןה סח רבנו שליט"א: פעם דרש

ועשו, והאריך בדרך דרוש, ואמר שעשו היה אדם גדול ולא כמו שנראה שהיה רק רשע ובעל עברות,
, והיה ראש ישיבה גדול עם אלפי תלמידים,(עין ילקוט שמעוני ח"ב רמז תי"ג)ברבים אלא היה דורש בתורה 

ואנשים חשבו שהוא ממשיך דרכו של זקנו אברהם אבינו, והאריך לבאר במה טעה ובמעלתו של יעקב
 ין לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מ"ב).י(עאיש תם 

רת גישה זו. כי הרי התורה קוראתלא היה ניחא ליה, ולא הסכים לצו ון איש זצ"לזוכששמע מזה מרן הח
איש יודע ציד איש שדה [ובלשון חז"ל נקרא עשו הרשע], ורק יעקב נקרא איש תם יושב(כ"ה כ"ז) לו 

 אהלים.
 ובשנה אחרת התבטא רבנו:

דע שהוא רשע? ומה באמתות, וכי לא יהרבה מתקשים מה הטעם שיצחק בחר לתת לעשו את הברכ
התהיתה הסיבה שרצה לברך אותו. אולם באמת יצחק אבינו לא ידע! רבקה כל השנים ידעה ולא רצ

לאביך 'עלי קללתך בני', אמר ר' יצחק, עלי לכנס ולומר(ב"ר ס"ה ט"ו) ללשון המדרש לצער אותו, והראה 
 ורואים שבאמת לפני זה לא ידע כלום! יעקב צדיק ועשו רשע, ע"כ.

 

 ההבבאאוורר  ששממררןן  בבעעלל  ההקקההללוותת  ייעעקקבב  ממחחקק  ממןן  ההסספפרר
  ((ככהה,,  ללדד))ווייעעקקבב  ננתתןן  ללעעששוו  ללחחםם  ווננזזיידד  עעדדששייםם  

ושיו על התורה, הוא הביא לאביו מרן בעל הקהלותבפעם הראשונה כשסדר רבנו שליט"א לדפוס את חד
ין ונהנה מן הדברים, ועל כשמונה חדושים הוא אמר שכדאי שלא להדפיס,יין בדברים. הוא עייעקב, שיע
 דוש גדול.יכי הוא ח
 דושים הוא בפרשתנו.יאחד הח

 לחם. שלכאורה קשה, הרי עשו בקש נזיד עדשים, ומדוע יעקב הביא גם
מה מברכים על שלקות, ולכן יעקב"ח) (ברכות לקת בגמרא ושלות הוא מחלוד עדשים המבישר, כי נזואפ

 ר בברכת המוציא את התבשיל ויצא מכל השאלות.ונתן לו גם לחם, שיפט
וכנראה מרן הקהלות יעקב זי"ע סבר שעשו לא כל כך היה מדקדק בהלכה, ואם חשש ל"לפני עור",[

 חוש שלא יברך כלל, ורחוק לומר שזה פשט הפסוק].הרי יותר היה לו ל
עם כל זה, היה הבאור חביב בעיניו של רבנו והיה חוזר על זה הרבה, ובהוצאה החדשה של 'טעמא

))בבעעננוו  ממטטוובבךךשש((  ..לא מחה בידם ודקרא' על התורה, בקשו המסדרים לדפוס להכניס את הפרוש בספר, ורבנ
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 לעילוי נשמת
 ע"ה ממננייההמרת 

 תנצב"ה אאבבררההםםבת 
 נלב"ע ללא זש"ק  

 

 .בתושח"י לרפו"ש ממררייםםפפעעששאא  בן  ששממררייההוו  ייווססףף  חחייייםםהמשיכו והעתירו בתפילה לחיזוקו של רבינו 

  ממככתתבביי  ההקקוורראאייםם
  

ייש"כ על הגליונות המאלפים,  
רבי התוכן, התורה ומוסר  

. הם מחכימים החיים וכו'
נפלא   ,אותנו כל שבוע מחדש

 מאד.
בקשר למה שכתבתם על רבינו  
שליט"א שלא רצה לעכב  
תשובה אודות שידוך ועיכב 
 את ארוחת הצהריים בשל כך,

סיפר לי הרב אהרן כהן גבאי  
 ביהכנ"ס לדרמן :

נים רבות, פנה אלי  " לפני ש
הגר"ח ואמר לי, כי הוא מחפש  
את אבי (הרב משה שליט"א)  
 כדי להציע לו שידוך עבור אחי. 
אבי שהה אז על גג המבנה 
וטיפל בעניינים טכניים של  
בית הכנסת. עדכנתי את  
הגר"ח היכן אבי נמצא כעת  
והוספתי, כי אעדכן את אבא, 

 שרבינו מחפש אותו. 
דדות  לא חלפו אלא דקות בו

והגר"ח ניצב בכל הדרו על  
הגג... אבא שלי היה בהלם ולא 
הבין, מדוע טרח הגר"ח וטיפס  
עד לשם כדי לאתר אותו וזאת  

 עוד כדי להציע שידוך... 
אבל הגר"ח הסביר בפשטות  
את פשר הבהילות: "אסור  
לעכב רעיון של שידוך לבן או 
בת ישראל, אפילו לא לרגע  

 קטן"...
ואגב, עלה בדעתי ליישב  
עפי"ז, כי רבים מדקדקים ,  
מדוע היה זקוק אליעזר  
לקפצית הארץ בדרכו לחרן, 
מה שלא מצאנו זאת בדרכו  

 מחרן לארץ ישראל.
ולפי דברי רבינו (שמקורם עוד  
 במרן החזון איש זצ"ל שהקפיד
על כך) הרי שמכיוון שאסור  
לעכב שידוך אפילו רגע קטן, 
נזדרז אליעזר ועשה קפיצת  
הדרך... אבל לאחר שהשידוך  
כבר יצא לפועל, אין כבר סיבה 

 לקפיצה כזו...
 שבוע טוב ובשו"ט
 הרב אהרן טייטלבוים

ש"ת   לודל   תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תשפ"א

רלי ן וך האוקים מטו התמיםר

 יצחק אבינל תמד ל דין הזכי" בב"כל  א  תם אוקים
אלום יעקב אבינל תמד ל "חמים השך א  הדין ו"חמים

בפרשתנו פרשת תולדות דבר בעתו מה טוב, 

את  למסור  אבינו  יצחק  שרצה  במה  להתבונן 

הברכות לעשו בנו )בראשית כז-א(:

ויקרא  זקן יצחק ותכהין עיניו מראות  כי  "ויהי 

אליו  ויאמר  בני  אליו  ויאמר  הגדול  בנו  עשו  את 

מותי,  יום  ידעתי  לא  זקנתי  נא  הנה  ויאמר  הנני. 

ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה 

והביאה  לי מטעמים כאשר אהבתי  ועשה  ציד,  לי 

לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות".

אלא שאז באה רבקה אמנו והפכה את הקערה 

על פיה, ופקדה על יעקב אבינו להיכנס אל יצחק 

ח(:  )שם  הרשע  מעשו  הברכות  את  להציל  כדי 

"ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אותך, לך 

טובים  עזים  גדיי  שני  משם  לי  וקח  הצאן  אל  נא 

ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת 

לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו".

כאשר הביע יעקב את פחדו הגדול )שם יא(: "הן 

עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק, אולי ימושני 

אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא 

ברכה", ענתה לו רבקה )שם יג(: "עלי קללתך בני אך 

שמע בקולי ולך קח לי". ופירש בתרגום אונקלוס: 

ִרי".  ֲעָלְך בְּ ְלָוַטיָּא  ֵייתוֹן  ָלא  ְנבּוָאה דְּ "ֲעַלי ִאְתֲאַמר בִּ

פירוש, לי נאמר בנבואה שלא יבואו קללות עליך 

שלא  כדי  פעולה  עשתה  זאת  כל  שעם  אלא  בני. 

יכיר בו יצחק )שם טו(: "ותקח רבקה את בגדי עשו 

ּה בבית ותלבש את  בנה הגדול החמודות אשר ִאתָּ

יעקב בנה הקטן".

את  יצחק  שבירך  לברכות  מגיעים  אנו  כאן 

לך  "ויתן  כז-כח(:  )שם  עשו  שהוא  בחושבו  יעקב 

דגן  ורוב  הארץ  ומשמני  השמים  מטל  האלקים 

הוה  לאומים,  לך  וישתחוו  עמים  יעבדוך  ותירוש, 

ארור  אורריך  אמך,  בני  לך  וישתחוו  לאחיך  גביר 

ומברכיך ברוך". ופירש רש"י: "מהו האלקים, בדין, 

אם ראוי לך יתן לך, ואם לאו לא יתן לך".

ככה  על  אבינו  יצחק  ראה  מה  ביאור  וצריך 

ליעקב,  ולא  לעשו  דוקא  הברכות  את  למסור 

אהלים  יושב  תם  איש  שהוא  הסתם  מן  שידע 

בבית מדרשם של שם ועבר ועוסק בתורת ה' יומם 

ולילה. זאת ועוד צריך ביאור, למה מסר יצחק את 

"אלקים", כי  הברכות במדת הדין הקשה של שם 

רק אם יהיה ראוי יזכה בברכות, ואם לא יהיה ראוי 

לא יזכה בהן.  

 יצחק תמד ל דין "צה ו קן
א  עתל תהלא שסלו  הדין

מה  פי  על  זה  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

הטעם  קלז:(  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר  שמבואר 

שאהב יצחק את עשו יותר מיעקב, כי יצחק היה 

)שם  בבחינת  מעלה  של  הקשה  הדין  במדת  דבוק 

לא-מב( "פחד יצחק", ועשו היה דבוק בפסולת של 

הדין הקשה למטה, כי מטעם זה היה עוסק בציד 

רצה  לכן  דין,  של  מעשה  שהוא  חיים  בעלי  של 

יצחק לתקן את עשו כי כל מין אוהב את מינו, הנה 

הדברים בלשון קדשו:

ָמה ִדְכִתיב )בראשית  ו ָנַפק סּוָמק כְּ א ֲחֵזי, ֵעשָׂ "תָּ

כה-כה( ַויֵֵּצא ָהִראׁשוֹן ַאְדמוִֹני ְוגו', ְוִאיהּו ִזיָנא ְדִיְצָחק 

יָנא  דִּ ו  ֵעשָׂ ִמנֵּיּה  ְוָנַפק  ִדְלֵעיָלא,  ָיא  ַקשְׁ ִדיָנא  ִאיהּו  דְּ

ַדְמָיא ְלִזיֵניּה, ְוָכל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניּה,  א דְּ ָיא ְלַתתָּ ַקשְׁ

ָמה ִדְכִתיב  יר ִמיֲַּעקֹב, כְּ ו ַיתִּ א ָרִחים ֵליּה ְלֵעשָׂ ְוַעל דָּ

ִפיו". י ַצִיד בְּ ו כִּ )שם כח( ַויֱֶּאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעשָׂ

בתרגום ללשון הקודש:

"בא ראה, עשו יצא אדום, כמו שכתוב )בראשית 

של  המין  והוא  וגו',  אדמוני  הראשון  ויצא  כה-כה( 

יצחק שהוא הדין הקשה שלמעלה, ויצא ממנו עשו 

הולך  מין  וכל  למינו,  שדומה  למטה  הקשה  הדין 

למינו, ועל כן אהב את עשו יותר מיעקב, כמו שכתוב 

)שם כח( ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו".

יצחק  שרצה  הטעם  להבין  הרווחנו  מעתה 

למסור את הברכות לעשו, כי בהיותו מרמה את 

אביו שהוא צדיק כמו שכתוב )שם כז(: "ויהי עשו 

"לצוד ולרמות את  איש יודע ציד". ופירש רש"י: 

אביו בפיו, ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח 

ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות", 

רצה  לכן  קצת,  לתקנו  שהצליח  יצחק  חשב 

למסור לו את הברכות בחושבו כי בכך ישלים את 

תיקונו לגמרי.

הנה כי כן מטעם זה רצה לברך את עשו בשם 

אלקים: "ויתן לך האלקים, אם ראוי לך יתן לך, ואם 

יתן לך", כי מאחר שרצה לתקן את הדין  לאו לא 

הקשה של עשו, רצה להמשיך לו הברכות ממקור 

הדין של שם אלקים, שיזכה בברכות רק אם יהיה 

ראוי לכך במדת הדין, ועל ידי זה ישתדל להשלים 

אמנם  הדין.  במדת  לברכות  ראוי  שיהיה  תיקונו 

רבקה אמנו שידעה כי עשו הוא רשע ונשאר עם 

יעקב  על  פקדה  לכן  הקשה,  הדין  של  הפסולת 

להיכנס במקומו של עשו, כדי להציל את הברכות 

שלא יגיעו לעשו.

 הקברה סיבב תיעקב אבינל
יקבו הב"כל  מדע  התכינה

אלא שעתה ראוי להתבונן מדוע סיבב הקב"ה 

שיצחק ימסור בפועל את הברכות ליעקב בהיותו 

לבוש בבגדי עשו, כך שמחשבתו של יצחק היתה 

שהוא מברך את עשו. פליאה זו מתעצמת כאשר 

אנו רואים, שמיד אחרי שמסר יצחק את הברכות 

ליעקב גילו לו מן השמים שטוב עשה, כמו שכתוב 

מאד  עד  גדולה  חרדה  יצחק  "ויחרד  כז-לג(:  )שם 

ויבא לי ואוכל מכל  ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד 

בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה".

שחרד  הטעם  המדרש  בשם  רש"י  ופירש 

"ראה  עשו:  אליו  כשנכנס  גדולה  חרדה  יצחק 

"גם  רש"י:  פירש  עוד  מתחתיו".  פתוחה  גיהנם 

יעקב  שרימה  אילולי  תאמר  שלא  יהיה,  ברוך 

וברכו  הסכים  לכך  הברכות,  את  נטל  לא  לאביו 

מדעתו". לפי זה צריך ביאור למה המתין הקב"ה 

לגלות ליצחק שעשו אינו ראוי לברכות רק אחרי 

שכבר מסר את הברכות ליעקב, ולא גילה לו לפני 

מסירת הברכות כדי שימסור את הברכות ליעקב 

בכוונה תחילה.
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