
 פ"א  תש  כסלו                     בס"ד                                                                                                          

 ּתֹוְלֹדותנגיעות מפרשת השבוע 

ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק, מתחילה "  תולדותפרשת השבוע  ןְוֵאלֶּ כתוב על ת למעטמהפרשה בפועל   " ַאְבָרָהם-בֶּ

עוד  ושהחלים ביניהם עימותהיעקב ועשו ועל התאומים יצחק ויותר על בניו תולדותיו וקורותיו של 

עברו לצאצאיהם עם  םביניההעימותים   ,הפיוס הגדולולמרות ם הרבות השנילאורך  בהיותם ברחם אימם

 רדיפות ופיוסים עד עצם היום הזה.

 

ר לֹו ִאּמֹו, ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני;  "הגר"א מוילנא שפירש את דברי רבקה  מביא את דברי  אשר וייס ב רה ַוּתֹאמֶּ

 יוסף.  , לבן , עשו –אשי תיבות " רָעַלי  " ". ִלי-ַאְך ְשַמע ְבֹקִלי, ְוֵלְך ַקח

קשים שיעקב אבינו יעבור בימי   תניסיונושאלה הם שלש גזירות קשות ושלשה  דשוקהרבקה רואה ברוח 

אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי,   אומר " הוא רבקה אמו דברי לקיים את ומפחד כאשר יעקב אבינו נרתע לאחוריו . חייו

שלש יש  -  " ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני לו רבקה "עונה ".  ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמַתְעֵּתַע; ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה, ְולֹא ְבָרָכה

 . יךציוויתכאשר ת עליך לעשוקללות שעמם תתמודד בימי חייך, עליהם אין תוספת ומהן לא יהיה גרעון, ו

 ?ומה הן שלש הגזירות הללו

אפילו אם  היא עניין רגיל אצלו עשיו איש דמים היה ורדף את יעקב על מנת לרצחו נפש, שפיכות דמים 

ת ללא בושת פנים "או חשב בלבו אמר  ולכן מדובר באחיו תאומו  ל ָאִבי, ְוַאַהְרָגה, אֶּ ַיֲעֹקב -ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאבֶּ

להרוג את יעקב, אלא  שביקש, אף הוא ביקש לעקור את הכל אבל לא מצינו שונהלעומתו לבן  ". .ָאִחי

 מעלי ולהבדל ממני, בזאת ביקש לעקור את הכל. דלהיפרשבאמרו הבנים בניי והבנות בנותיי ולמה לך 

 

של שנאת  הקלל .קללת יוסףעליו  "צהקפ"מידי עשו ומידי לבן, לו, למשתי הקללות הלאחר שנחלץ יעקב 

לם כי סכנה זו לא מבחוץ היא אלא מבפנים, מתוך הבית ובתוכו, ובגללה נתגלגלו היא הקשה מכואחים ו

 רגישים את הקללה הזו חזקה מתמיד . ו אנו מובימים אל הדברים וירדו אבותינו למצרים

 

ולבי אומר לי דגם שלשת אלה: עשו, לבן ויוסף, סימן הם לבני יעקב לדורותיהם   הרב אשר וייס אומר "

נגזר גם   -ליעקב ונגזר עליו  ככל מעשי האבות שהם סימן לבנים )רמב"ן בראשית י"ב, ו'(, ומה שאירע 

נגזרה עלינו גזירת  לעיתים לכשנתבונן נבחין שגלות ישראל מתחלקת לשתי פנים, . על זרעו בכל דור ודור

גזרה שזמם להרוג את יעקב אבינו. אך יש ונ  עשיו זו היא גזירת -, שואחשוורוכגזירת המן  ןוכיליוהריגה 

שבקש לעקור את הכל,  הארמי לבן זו גזירת -כגזירת היונים,  הוהמצוועלינו גזירת שמד וביטול התורה 

 אך לא להרוג ולאבד.

המתבטאת ב"שנאת אחים" בינינו  יוסף אמנם, לכל אלה יכולנו בחסדי שמים, אך הקשה מכולם היא גזירת

 לבין עצמנו.

היטלר ימ"ש  פו מאז ולעולם לצערנו בעת החדשה הצטר  "ָעַלי  ת "לשת הגזירוואנו סובלים מש סבלנו

ביקשו  אשר "גוי עז פנים אשר לא ישא פני זקן ונער לא יחון"  , מחבלים ישמעאליםורוצחיו הנאצים

את  גזרו להשכיחגויים שונים ש מנגד קמו עלינו . הםפרעה והמן לפנילהשמיד, להרוג ולאבד כמו עשיו 

 נושענו בחמלת ה'. וגם מהם "מתוקה" התבוללות  ולהעבירם מחוקי רצונך, כלבן הארמי והיווניםהתורה 

שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו ועדיין מרקדת  זו שנאת אחים, היא   -הקשה מכולם גזירת "יוסף" 

בנו היא תלויה ועלינו מוטל לעקרה מקרבנו ולא   -בינינו, ממנה עדיין לא נושענו, משום שגזירה זו 

   להשאיר לה שריד ופליט.

אחים  בימינו אלה ממש שטן זה מרקד בינינו ושנאת  "(  2014תשע"ד ) הרב אשר וייס סיים ואמר ב

 אוי לנו שכך עלתה בימינו. אוכלת בנו בכל פה ומכלה כל חלקה טובה

הבה נתחזק כולנו להרבות אהבה ואחוה שלום ורעות, הלא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, איש את 

 כבוד תורתנו הקדושה והחביבה. רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, חזקו ונתחזקה למען כבוד שמים ו

 

 

 

 

 

 פרשנות אחרת 
 .ומלא בבשורות טובות מבורךם וחודש כסלו טוב שבת שלו

 שלר איתן    

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


