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פרשת השבוע :תולדות

עורך :הרב עוזיאל אדרי

ברכת יצחק ליעקב
בפרשתנו מסופר על צורת נתינת הברכות
ליעקב ע"י יצחק אבינו ע"ה:וצריך להבין מדוע
התורה משבחת את יעקב שלכאורה לקח את
הברכות ברמאות שנאמר "בא אחיך במרמה"
מפרש רש"י ב"חכמה".
מבאר הגאון רביאליהו דסלרזצוק"ל:שהתורה
באה ללמדנו ש"אמת" זה לא בהכרח להצמד
לעובדות כמות שהן ו"שקר" זה לשנות את
פני הדברים.אלא המושג "אמת"הוא תלוי מה
שאיפתו ותכליתו של האדם בחייו .עשיו הרשע
אע"פ שנראה לכאורה שהוא התנהג בלי מרמה,
ויעקב הוא זה שנהג בערמ ה.
בכל זאת עשיו הוא ז השנחשב לשקרן ורמאי כי
תכלית ושאיפת חייו הם חיי טומאה הסתאבות
ושקר .ולעומת זה יעקב אבינו ע"ה תכלית
מעשיו רצונו ושאיפותיו הם חיי קדושה וטהרה
ואמת כמו שנאמ ר "תתן אמת ליעקב".
בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
עלות השחר
זמן טלית ותפילין

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום  'мיום ו' שבת קודש
ד' כסלו ה' כסלו ו' כסלו ז' כסלו ח' כסלו ט' כסלו י' כסלו
10.12.16 9.12.16 8.12.16 7.12.16 6.12.16 5.12.16 4.12.16
5:24 5:23 5:22 5:22 5:21 5:20 5:19
5:25

5:26

5:27

5:28

5:29

5:30

5:30

זריחה  -הנץ החמה 6:28

6:29

6:30

6:30

6:31

6:32

6:33

שקיעה

16:41 16:41 16:41 16:41 16:40 16:40 16:40

צאת הכוכבים

16:54 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:25

8:25

8:26

8:27

8:27

8:28

8:29

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:56

8:56

8:57

8:58

8:58

8:59

8:59

פרשת השבוע  :תולדות
משא דבר
הפטרה:

כניסת השבת16:15 :
יציאת השבת17:13 :
17:43
רבינו תם:
ברכת הלבנה

החל :מליל רביעי ז' כיסלו.
סוף זמנה :ליל רביעי יד' כסלו כל הלילה.

גליון מס' 689

כוחה של אמא
תלְֶך לִדְרֹׁש אֶת ה' (בראשית כה ,כב)
תרֹצֲצּו ַה ּ ָבנ ִים ּבְ ִקרְ ָבּּה ו ַ ֹּתאמֶר אִם כֵּן לָ ּ ָמה זֶּה ָאנֹכִי ו ַ ּ ֵ
ו ַיּ ִ ְ
ויתרוצצו :רבותינו דרשוהו לשון ריצה ,כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר,
יעקב רץ ומפרכס לצאת .עוברת על פתחי עבודת כוכבים ,עשיו מפרכס לצאת.
למה זה אנכי :מתאוה ומתפללת על הריון (רש"י)

אחרי שנים רבות של עקרות ,זוכה רבקה אמנו להריון .אך משהבחינה שהעובר השוכן
בקרבה פוסח הוא על שני הסעיפים ,לא רצתה בו ואמרה 'למה זה אנכי – מתאוה ומתפללת
להריון' ,שכן מוטב היה שלא יוולד כלל .עד שגילה לה שֵם ברוח קודשו 'שני גויים בבטנך'
– האחד ילך לרשעו והשני ילך לתומו ,ובזה נחה דעתה במקצת .ושוב אנו מוצאים חרדה
זו אצל רבקה בלשון חדה ונוקבת ,עת הגיע בנה יעקב לפרקו והיא מתאוננת בפני יצחק:
'קצתי בחיי (מאסתי בחיי – רש"י) מבנות חת ,אם לוקח יעקב מבנות חת כאלה מבנות
הארץ למה לי חיים' (בראשית כז ,מ) .כלומר טוב מותי מחיי ,אם לוקח יעקב אשה אשר
עלולה לפגום בשלמותו ולקעקע את יסודות החינוך של צאצאיו .ואכן לנוכח דברים אלו
היוצאים מפי אמה של מלכות ,לא נותר לנו אלא ללמוד ,כיצד צריכה כל אם בישראל
להתייחס לגורל חינוך בניה!
ובאמת לכשנתבונן בכמה מאמרי חז"ל נראה ,שאמנם עול חינוך הבנים מוטל בעיקר על
האב ,מכל מקום את 'היסודות' לחינוכם נוטעת האם בשורש נפשם .ועל כן ,תוצאות
החינוך – לטוב או לרע ,תלויים בעיקר בה.
ראשית בזה ,יש לנו לכוון מבטינו לדברי הגמ' (יומא פב ,א)' :ההיא עוברה דארחא (אותה
מעוברת שהריחה מאכל ביום הכיפורים ורצתה לאכול ממנו) ,אתו לקמיה דרבי אמר
להו זילו לחושו לה דיומי דכיפורי הוא .לחוש לה ואילחישא (שמעה ונמנעה מלאוכלו),
קרי עליה בטרם אצורך מבטן ידעתיך (ירמיה א ,ה) ,נפק מינה רבי יוחנן .וההיא עוברה
דארחא ,אתו לקמיה דרבי חנינא אמר להו זילו לחושו לה ,ולא אילחישא ,קרי עליה זרו
מרחם (תהלים נח ,ד) ,נפק מינה שבתאי אצרי פירי' (שהיה רשע גדול והפקיע שערים
בימי הבצורת) ,עכ"ל.
וכמה נוראים הם בזה דברי התוס' (חגיגה טו ,א ד"ה שובו) בשם תלמוד ירושלמי ,אודות
הגורם לכפירתו של אלישע אחֵר (אשר כידוע היה רבו של רבי מאיר) עד ליציאתו
לתרבות רעה ,וז"ל' :ורבי נתן אומר ,כשהיתה אמו (של אלישע אחֵר) מעוברת עברה לפני
בית של עבודה זרה והריחה מאותו המין ואכלה ,והיה אותו המין מפעפע בגופה כארס
של עכנא' ,עי"ש.
ויש להעיר על שני המאמרים הללו ,שהרי רבי יוחנן וריש לקיש העידו על עצמם :אנן לא
זכינן לאורייתא אלא בגין דרחמינן אצבעתיה דרבי מן גולגיקין דידיה' (רבי יוחנן וריש
לקיש שניהם אמרו לא זכינו לתורה אלא משום שראינו אצבעו של רבי יוצא משרוולו),
כמבואר בירושלמי (ביצה ה ,ב) .וזה סתירה לכאורה לדברי הגמ' יומא הנז"ל ,שבזכות
קדושת אמו יצא רבי יוחנן .ולעומתו ,ידוע מאמר רבותינו בתלמוד ירושלמי (חגיגה ב,
א) אודות ארבעה שנכנסו לפרדס ,והיחיד שקיצץ בנטיעות הוא אלישע אחֵר ,עי"ש .הרי
שבגלל קושיות ושיבוש הדעת ,יצא לתרבות רעה .וזה סתירה לכאורה לדברי התוס' הנז"ל,
שמחמת רשעות אמו יצא אלישע אחֵר.
ברם יש ליישב בפשיטות ,שהכל תלוי 'ביסודות' שהאמא מטביעה בשורש נפשו של הבן.
והיינו שעם יסודות הקדושה שהיו חבויים ברבי יוחנן ,שוב לא יפלא כיצד אפילו 'ראיית
אצבע' של רבי ,יש בה כדי לחולל בקרבו סערה של השתוקקות אשר גרמה לכל גדלותו
בתורה .שכן מטען דליק ,די לו בזיק קטן כדי להציתו .אך לעומתו אלישע אחֵר אשר 'ארס
של עכנא' מפעפע בתוכו ,די בקושיא אחת כדי לגרום למפלתו הרוחנית .תדע ,שרבים
מבני דורו של רבי ראו את זיו פניו (ולא רק את אצבעו) ,אך לא יצא מהם 'רבי יוחנן'!
וכמו כן ,ארבעה נכנסו לפרדס וכולם התמודדו עם אותן קושיות ,ורק אלישע אחֵר פרש

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

"ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ"

ובעשיו נאמר ההפך" :משמני הארץ ומטל השמים" – תחילה
"ארץ" ולאחר מכן "שמים" .אלא הקדים יצחק אצל כל אחד
את מה שהוא עיקר לגביו :יעקב נתון הוא בעיקר ברוחניות,
בענייני השמים ,ואילו עשיו שקוע בגשמיות ,בארץ.
(אמרי דרוש)

"ועשה לי מטעמים ואוכלה ואברככה"

מפני -מה היתנה יצחק את הברכה במטעמים שיביאו לו
תחילה ,וכי בלעדי כך לא יכול היה לברכו? אלא שכאשר יצחק
מתכונן לברך את עשיו ,היה עליו לרדת לתחום הגשמיות,
לדברים הקרובים ביותר אל ליבו של עשיו – האכילה.
(יקר מפז)

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם ,אברהם הוליד את יצחק"

את תולדותיו של יצחק ,שהם מעשיו הטובים ,כמאמר
חז"ל" :תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים" – רואים מזה
ש"אברהם הוליד את יצחק" ,מזה שיצחק היה זוכר תמיד מיהו
אביו.
(האדמו"ר מאמשינוב זצ"ל)

"ויעתר יצחק לה' לנוכח אישתו כי עקרה היא"

מפרש רש"י" :הירבה והפציר בתפילה" .זאת ,משום שרבקה
לא זו בלבד שהייתה עקרה ,אלא שאף לא היה לה כלל רחם,
כדברי המדרש :וכדי שתוכל ללדת הייתה צריכה להיות המשכה
ממקום גבוה ביותר ,ולכן "הירבה והפציר בתפילה".
(אור התורה)

"ויבז עשיו את הבכורה"

מכבר היה עשיו מבזה את הבכורה שניתנה לו ומזלזל בה .לכן
ניצל יעקב את ההזדמנות ,כדי ליטול ממנו את הבכורה.
(רבי יהודה החסיד)

"גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך"

נאמר כאן "גור" ולא 'שכון' ,משום שאדם צריך להרגיש בעולם
הזה כגר ,כפי שנאמר" :מי שעושה עצמו כגר בעולם הזה
השכינה אינה זזה ממנו ,ולעתיד ה' מנשאהו" .על ידי שיצחק
ירגיש את עצמו בעולם הזה כגר ,יתקיים בו "ואהיה עמך
ואברכך".
(ויחכם שלמה)

"וילכו מאתו בשלום"

לכך מסוגל רק גוי כאבימלך :הוא היה אצל יצחק ,אפילו אכל
אתו ,ולבסוף הלך ממנו "בשלום" ,שבע רצון מעצמו .לא כך
נוהג יהודי :כשהוא בא אל צדיק ,לבו נשבר בקרבו ,עד שאינו
מוצא מקום לעצמו.
(הרבי ר' בונם)

"ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו"

מאז בא יעקב אל יצחק בעקיפין ובמרמה ,התבייש לבוא אליו
שוב ,ולכן היה צריך יצחק לקרוא לו ולהודיעו שאין לו עליו
שום תרעומת ואף ברכו ברכות רבות.
(ויאמר אברהם)

מהם ויצא לתרבות רעה ,והבן.
ובזה אמרתי לחדש ביאור נפלא בדברי הגמ' (חגיגה טו ,ב) ,אודות
דינו של אלישע אחֵר .דהנה מבואר שם ,שלאחר פטירתו של
אלישע אחֵר סירבו בבית דין של מעלה לדון אותו בגיהנם ,מפני
שעסק בתורה .אך גם מנעו את כניסתו לעולם הבא ,מפני שחטא.
עד שקם רבי מאיר (שהיה תלמידו) וקבע שמוטב שידונוהו בגיהנם
לכפר על עוונותיו כדי שיזכה אח”כ לחיי העוה”ב ,ונתן סימן שאם
אחרי פטירתו תצא אבוקה של אש מעל קברו של אלישע – אות
הוא כי נתקבלה בקשתו .וכך היה ,לאחר פטירתו של ר”מ יצאה
אש מקברו של אלישע .עמד רבי יוחנן והתאונן מדוע היה צריך
ר”מ לשרוף את רבו בגיהנם ,וכי לא היה בכוחו להכניסו ישר
לעוה”ב .הבטיח רבי יוחנן כי לכשיפטר הוא מן העולם ,יכבה את
אש הגיהנם מעל קברו של אלישע .ואכן מיד עם פטירתו כבתה
האש ,וזה היה סימן שרבי יוחנן הוציאו מהגיהנם – לחיי העוה”ב,
עכת”ד הגמ'.
והלב משתומם ,הרי רבי יוחנן היה מתלמידי תלמידיו של רבי
מאיר ,ואם כן היאך הצליח לתקן את נשמתו של אלישע יותר מרבי
מאיר עצמו .ושמעתי בשם חכמי המוסר ,שאינו דומה כוח תורתו
של אלישע שהיתה בימיו של רבי מאיר – לכוח תורתו שהיתה
בימיו של רבי יוחנן .שכן ברבות השנים עשתה תורתו פירי פירות
ונתפשטה גם אצל תלמידי תלמידיו ,ובזה אלים כוחו של רבי יוחנן
לעורר את זכותו של אלישע – יותר מרבי מאיר .ברם לאור דברינו,
אפשר לבאר תעלומה זו באופן אחר .שכן רבי יוחנן הכיר בעצמו,
שזכה לכל גדלותו בתורה – בזכות יסודות הקדושה שנטעה בו
אמו הצדקת .ולעומת זאת ידע גם ידע ,שאלישע אחֵר איבד את
כל גדלותו בתורה – מחמת אותו הארס שהחדירה בו אמו .ועל כן
חשב בליבו ,כשאגיע לבית דין של מעלה ,אטען לזכותו של אלישע,
הרי אני זכיתי לכל תורתי בזכות אמי ,ובמה אשם אלישע שלא
זכה לאמא כזאת! ומכאן בטחונו הגדול של רבי יוחנן ,שיהא בכוח
טענתו להביא את אלישע לגן עדן (אחרי שכבר השלים את תיקונו
בגיהנם) – יותר מרבי מאיר שהיה גדול ממנו.
ושמעתי מתלמיד חכם מפורסם ,שפעם נכנס למרן ראש הישיבה
הגרא"מ שך זצוק"ל וביקש לדעת כיצד זוכים לבנים תלמידי חכמים
גדולים בתורה ויר"ש חייך ראש הישיבה ואמר 'זה לא שייך אליך'.
נפגע השואל לשמע תשובה זו ,אך התעקש שוב ושאל ,במה זוכים
לבנים תלמידי חכמים .שוב חזר ראש הישיבה ואמר 'כבר אמרתי
לך זה לא קשור אליך' .וכשחזר הלה על שאלתו שוב ,השיב לו:
'בשביל לזכות לבן תלמיד חכם צריך אמא גדולה'!
הנה כי כן עין רואה מכאן ,עד היכן מגיע כוחה של אם בישראל
בהנחת יסודות החינוך של בניה .ולא בכדי תלה החכם מכל האדם
את קולר קלקול הבנים בצוואר האם – 'ובן כסיל תוגת אמו' (משלי
י ,א) ,וכן הוא אומר 'קמו בניה ויאשרוה' (משלי לא ,כח) ,ופירשו
הדרשנים שהבנים הם 'האישור' לעוצם גדלותה של האשה!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

להסיר מכשול

לאור תלונות מתושבי העיר
על הטעיה בכשרות
הרינו מבהירים בזאת :
כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבד
ומפרסם שיש לו מוצרים בד"ץ
כגון :בשר  ,ירק גוש קטיף וכו'
אין אנו אחראים לכשרות המהדרין במקום
תעודת ההכשר הינה על
כשרות רגילה בלבד.
בכשרות מהדרין יש לבדוק את תעודת
הכשרות למהדרין.
וידע הציבור להזהר

דבר רבני הקהילות
הרה"ג יצחק דהאן שליט"א
רב ק"ק "שערי ניסים" בשכונה ו' החדשה וה .הראשי ביה"ד הרבני האזורי

יעקב ועשו – גלגול רבינו הקדוש ואנטונינוס
"ויתרוצצו הבנים בקרבה ...ויאמר ד' לה שני גויים ...ואחרי כן
יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו" ,פירש רש"י "ויתרוצצו" לשון
ריצה ,כשהייתה רבקה עוברת ליד בית המדרש של שם ועבר
יעקב רץ ומפרכס לצאת ,וכשהייתה עוברת ליד עבודה זרה עשו
מפרכס לצאת.ויש לשאול מדוע יעקב אבינו צדיקו של עולם
אוחז בעקב עשו הרשע והלא דרכו של צדיק להיפרד מן הרשע
ולא להתחבר עימו?ויש לבאר על פי מה שהביא רבינו האריז"ל
(שער הגלגולים) וזה לשונו :רבי עקיבא היה בעקב עשו ,כי ירד
בתוך עומק הקליפה ,ויעקב העלה אותו משם בידו ,וזה שכתוב
וידו אוחזת בעקב עשו (עקב אותיות עקיבא) ויש להוסיף
בזה כי רבי עקיבא היה ניצוץ של יעקב אבינו ונרמז בפסוק
(בראשית מט ,כד) "מידי אביר יעקב" אביר יעקב הוא אותיות
"רבי עקיבא" ועוד רבי עקיבא הוא דוגמת יעקב אבינו ע"ה ,ולכן
עקיבא אותיות יעקב אבינו ,וכשם שיעקב היה רועה צאן חמיו
כך רבי עקיבא היה רועה צאן חמיו .ליעקב אבינו היו שתי נשים
כך רבי עקיבא נשא שתי נשים – בת כלבא שבוע כנגד רחל,
ואשת טורנוסופוס הייתה כנגד לאה .על פי זה יבואר היטב
מה שטרח מיד בצאתו לאוויר העולם ,לאחוז בעקב עשו כדי
להוציא משם נשמת רבי עקיבא .כמאמר הגמרא (קידושין ב):
"משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי .בעל האבידה
מחזר על אבידתו" וכן כאן חיזר יעקב על אבידתו להחזירה
לקדושה .מעתה יאיר להבין מה שאמרה רבקה "ותאמר אם כן
למה זה אנוכי" רבקה שאלה מדוע סובב הקב"ה שעשו הרשע
ייוולד ממנה ,ועוד מדוע עשו יהיה הבכור ויעקב יצטרך לכבדו,

אולם אחר כך כתוב" :ותלך לדרוש את ד'" שהשיגה ברוח קודשה
שנשמת רבי עקיבא שדרש "את ד' אלוקיך תירא לרבות תלמידי
חכמים" טמונה בעקב עשו ,ויעקב עתיד להוציאה משם על ידי "וידו
אוחזת בעקב עשו"  ,לפי זה עשו יצטרך לכבד את האח הקטן מדין
כבוד תלמיד חכם .פירוש אחר" :שני גויים בבטנך" אלו אנטונינוס
ורבי יהודה הנשיא ,רבינו הקדוש היה ניצוץ של יעקב אבינו .אברהם
תיקן ברכה ראשונה "מגן אברהם" יצחק תיקן ברכה שניה "מחיה
המתים" ,כשהחזיר לו הקב"ה נשמתו שפרחה ממנו בשעת העקידה
(פרקי דרבי אליעזר ל') ויעקב תיקן ברכה שלישית "הקל הקדוש"
לפיכך הניצוץ שלו נקרא רבינו ה"קדוש".ועוד נקרא נשיא נוטריקון
ניצוצו של יעקב אבינו .ואילו אנטונינוס היה הצד הטוב שבעשו,
והואיל ועשו היה רודף את יעקב לפיכך בא אנטונינוס שהוא גלגול
עשו והתגייר ושימש את רבינו הקדוש שהוא גלגולו של יעקב .וזהו
שאמר הקב"ה לרבקה "שני גויים בבטנך"  -אלו "אנטונינוס ורבי",
רמז לה הקב"ה בכך כי אנטונינוס יהיה הניצוץ הטוב של עשו הרשע,
ואילו רבינו הקדוש יהיה ניצוץ של יעקב אבינו( .עיין באורך בספרי
אמרי יצחק) .ומוסיף ה"חתם סופר" ,שהקב"ה גילה לרבקה שיעקב
ועשו ראויים להיות שותפים בעבודת ד' בבחינת יששכר וזבולון,
כמו שמצינו אצל אנטונינוס מלך רומי שהכניע עצמו בפני רבינו
הקדוש ,וכך יהיה באחרית הימים אחרי התיקון השלם  -עתידים
חלק הטוב שבאומות לשמש את ישראל ולסייעם בעבודת ד'.
בברכת שבת שלום ומבורך
הרב יצחק דהאן

גלות
אדום

אורות עונג שבת

יצחק אבינו
עיניים טהורות
"ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות" .מפרש רש"י:
"ותכהין-בעשן של אלו שהיו מעשנות ומקטירות
לעבודת אלילים" .מדוע הזיק העשן ליצחק בלבד ולא
לנשי עשיו? אלא העשן הזיק ליצחק מפני שהיו מעשנות
ומקטירות לעבודת כוכבים .יצחק שהיה "טהור עיניים
מראות ברע" לא היה יכול לסבול זאת.

שם שלא השתנה
הגמרא ירושלומי ברכות אומרת :תניא ,מפני מה השתנה
שמו של אברהם ושל יעקב ולא של יצחק? מפני שאלו
אבותיהם קראו להם שם ,אבל יצחק הקב"ה קרא לו
שם שנאמר" :ויאמר אלוקים אבל שרה אשתך יולדת
לך בן וקראת את שמו יצחק".

רמזי אותיות
נאמר במדרש רבה :אותיות של יצחק רומזות :י – עשרת
הדברות ,צ – שנות שרה כשילדה את יצחק ,ח – שנימול
בן שמונה ימים ,ק – שנות אברהם כשנולד יצחק.

בן בכל דרכיו
כתב ה"עמק דבר"" :ואלה תולדות יצחק בן אברהם,
אברהם הוליד את יצחק" .בכל תולדות יצחק היה ניכר
ש"אברהם הוליד את יצחק" – בכל דרכיו היה ניכר
ונרגש שהוא בנו של אברהם.

מגדלות לגדלות
אומר המגיד ממזריטש זיע"א" :ויגדל האיש וילך הלוך
וגדל עד כי גדל מאוד" .בכל הפרשה נקרא יצחק בשמו
וכאן נקרא "איש" ללמדנו שמיד כשיצחק נעשה "איש"
– שמלאו לו שלוש עשרה שנה היה בגדלות ,ועל כן היה
"הלוך וגדל" – לא עמד במדרגה אחת אלא הלך והתעלה
תמיד עד "כי גדל מאוד" – שהגיע לגדלות גמורה.

ארבעה ימי גבורה
דרגתו של יצחק היא מידת הגבורה ,ארבע הבארות
שחפר יצחק הן כנגד ארבעת ימי הדין והגבורה :שני
ימים של ראש השנה ,יום הכיפורים (חתימת הדין),
הושענא רבה (יום גמר החתימה).

עם הזמרים אלעד שעאר ועמירן בן לולו

הד”ת בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
עובדת המועצה הדתית המסורה
מרת מירב נבון [נבולי] ז”ל
בת אסתר תבדלחט”א
ת.נ.צ.ב.ה

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

