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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::הההה""""פרשת תולדות תשעפרשת תולדות תשעפרשת תולדות תשעפרשת תולדות תשע    אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
  

        נ בעקבות המאורעות השבוענ בעקבות המאורעות השבוענ בעקבות המאורעות השבוענ בעקבות המאורעות השבוע""""התעוררות לתשובה ולכבוד ביהכהתעוררות לתשובה ולכבוד ביהכהתעוררות לתשובה ולכבוד ביהכהתעוררות לתשובה ולכבוד ביהכ
  
על כל צרה שלא תבוא על .. .מצות עשה מ� התורה  לזעוק: " �1"כתב הרמב]  א

ודבר זה מדרכי התשובה שבזמ� שתבוא צרה ויזעקו עליה ידעו הכל .. .הצבור
, וזה הוא שיגרו� לה� להסיר הצרה מעליה� ...שבגלל מעשיה� הרעי� הורע לה�

הרי זו דר�  ...אלא יאמרו דבר זה ממנהג העול� אירע לנו.. .אבל א� לא יזעקו
  "....אכזריות וגורמת לה� להדבק במעשיה� הרעי� ותוסי! הצרה צרות אחרות

  
  .שוב בתשובהל השבוע להתעורר ל"ועל כ� מחובתנו בעקבות מה שקרה רח] ב

אול� זה שמלבד , והנה אי� עמנו נביא שיאמר לנו על מה באה אלינו הרעה הזו
אולי בא לעורר אותנו בנושא של כבוד , דרשמהאסו� היה כא� חילול נורא של בית ה

  .בית הכנסת ובית המדרש
  
ולא , שבזמ� הנקבע לתפילה תחל התפילה מיד ,נ הוא ג�"והנה מכבוד ביהכ]  ג

] 3"תמיד ובכל כוחו["דברי� צריכי� חיזוק ' ד 2ל"ואמרו חז, חרשהתפילה תתא
ובפרט , שהוא מ� הדברי� העומדי� ברומו של עול�, ואחד מה� זה עני� התפילה

  .כדי להספיק לקבל את השבת מבעוד יו�, ק יש להתחזק בכ�"במנחה של עש
  
ואמרו .." .'לו ה ויעתר.. .ויעתר יצחק: "ועל גודל מעלת התפילה נאמר בפרשה]  ד

ללמדנו שבכח התפילה להפו�  ,שהתפילה מכונה כא� בדוקא בלשו� עתירה 4ל"חז
וכש� שהעתר הופ� את התבואה בגור� ממקו� , מדת אכזריות למדת רחמנות

  .למקו�
ובזכות , ובעומק הדבר ביאר בחובות הלבבות שהתפילה מרוממת את האד�

  .וזוכה למידת הרחמי�, ה"הרוממות שזכה לה עקב התפילה מוחל לו הקב
  
ברה� אלוקי ) כל הקובע מקו� לתפילתו א: "על מעלת התפילה 5ל"עוד אמרו חז] ה

  ".וכשמת אומרי� עליו הי חסיד הי עניו מתלמידיו של אברה� אבינו, בעזרו
וכי משו� מעלה כה קטנה זוכה האד� , ל כא� מופלאי� להבנה"ולכאורה דברי חז

  .לכאלו תוארי�
, נה שהקובע מקו� לתפילתו הרי זה סימ� שהוא אוהב את התפילהוביאר רבינו יו

  .והאוהב את תפילתו יזכה על ידה לכל המעלות הללו
   

  

                                                
1

  ג-הלכות א' אתעניות פרק  
2

 :ברכות לב 
3

 י שם"רש 
4

  .סוכה יד 
5

 :ברכות ו 
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        בגודל מעלת מצות כיבוד אב וא�בגודל מעלת מצות כיבוד אב וא�בגודל מעלת מצות כיבוד אב וא�בגודל מעלת מצות כיבוד אב וא�
  
  ".אברה� הוליד את יצחק.. .ואלה תולדות יצחק ב� אברה�]  "א

  ".אחרי כ� הוליד את יצחק, ה שמו אברה�"לאחר שקרא הקב: "י"וכתב רש
 לה זכה רק לאחר, מורה על שלימותו של אברה� אברה�אברה�אברה�אברה�ש� הועומק הדברי� ש

ח להורות שאז זכה לשלימות "ל שאז זכה לש� זה העולה רמ"ש חז"וכמ, שנימול
  .ורק מתו� שלימות זו נולד יצחק, ח אבריו"בכל רמ

  
הלא , תולדותיו של יצחקתולדותיו של יצחקתולדותיו של יצחקתולדותיו של יצחקמדוע עני� זה נקרא , אול� עדיי� הדברי� צריכי� ביאור]  ב
  .וכא� מסופר על לידתו, ולדותיו ה� כל המאורעות שבאו אליות

ו של יצחק היה שנולד ששהפסוק בא לומר לנו ששר ,ויתכ� שביאור הדבר הוא
, ועל כ� כבר בלידתו היה בשלימות גבוהה, לאברה� רק אחר שזכה לשיא שלימותו

   .המש� לשלימות זווכל המאורעות שקראו לו היו 
  
האב זוכה לב� בנוי בכח ובעושר ובחכמה : "על עני� זה 6ל במשנה"ואמרו חז]  ג

ל שאת השלימות שזוכה לה האב מעביר הוא לדורותיו "דהיינו כנ...". ובשני�
  .הלאה

  
האריכו לבאר שמצות כיבוד אב וא� אינה רק  8ובחיי אד� 7והנה בספר חרדי�]  ד

במעשה אלא אדרבה עיקר במחשבה להערי� את הוריו על כל המעלות הגדולות 
  .ה"יעויש, 9שיש בה� ולאהוב אות� כגופו

אלא כפי שיערי� האד� יותר את , כי כ� היא שלימות הכיבוד קל אי� זה ר"ולהנ
להחזיק ולהכיר טובה להוריו על מה שהנחילו  שזו היא שורש  כ� יידע יותר, הוריו

  .מצות כיבוד אב וא�
  
, זכה בזכות זה לו ולדורותיושעשו הצטיי�  מאוד בכיבוד הוריו ול "ואמרו חז]  ה

, ג לא כיבד בריה את אבותיו כמו אני את אבותי"אמר רשב: "10במדרש נאמרוכמו ש
, כיו� שבאו ישראל לעשות עמו מלחמה ...ומצאתי שכיבד עשיו לאבי יותר ממני

אמר לו  משה אמור לה� , ה למשה אותו הר שהאבות קבורי� בו"הראהו הקב
עד עכשיו מתבקש לו שכר הכיבוד שכבד את , לישראל אי� את� יכולי� להזדווג לו

  ".מני� ממה שקרינו בעני� רב לכ� סב את ההר הזה, אלו שקבורי� בהר הזה
  
מכבדו  השא� הי, 11כיבד את יצחק במעשה ולא במחשבהוהנה עשו לכאורה ]  ו

 ו"ועאכ, כ זכה למה שזכה"ואעפ, "...יקרבו ימי אבל אבי"אומר במחשבה לא היה 
  .המכבד את הוריו במעשה ובמחשבה ובדיבור יזכה לו ולדורותיו

                                                
6

  'משנה ט' פרק ב 
7

  במצוות עשה התלויות בלב 
8

  'וג' ז סעיפים א"כלל ס 
9

ודלא כגר , שכתב שאין מצוה לאהוב את ההורים, באגרתו לרבי עובדיה הגר[ם "ע חוט שני שכתב שהרמב"ע 

  א בזה"על החרדים והח' נחלק לכאו] שמצוה לאהבו
10

 ו"ט' דברים רבה א 
11

  ראשו נקבר במערת המכפלה ולא לבו ויש שביארו שלכן 


