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 )כה, יט(  ואלה תולדות יצחק בן אברהם 
ביאור   וצריך  בפרשה,  האמורים  ועשיו  יעקב  ז"ל  רש"י  פירש 

 כוונתו, הלא זיל קרי בי רב הוא, שתולדות יצחק המה יעקב ועשיו.
לבאר   זו(  בישמח משהוכתב  מקום,    )פרשה  בכל  מוסד  יסוד  זה  כי 

מי   היינו  אחריו,  שמתייחס  מי  על  אלא  שייך  לא  בן  התואר  אשר 
שמקבל מאביו והולך בדרכו, לטוב ולמוטב, הוא נקרא בן, וכן תלמיד  
תלמידי   שנקראו  כמו  בן,  לקרותו  יתכן  בדרכיו,  והולך  מרבו  שמקבל 

כל המלמד את   ט:()סנהדרין יוכאמרם ז"ל  ]בני הנביאים,    )מ"ב ב, ג( הנביאים  
ילדו כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה  חבירו  שפורש  [בן  מי  משא"כ   ,

בן  בתואר  יכונה  לא  בדרכו,  ללכת  ממשיך  ואינו  אביו,  רק    ,מדרכי 
 לתולדה בלבד ייחשב.

ולא   יצחק',  'תולדות  אלה  אמר  מדוע  ליישב  ז"ל  רש"י  כוונת  וזהו 
זה  על  אברהם',  'בן  יצחק  שאמר  כפי  יצחק',  'בני  הם    אלה  כי  מתרץ 

יעקב ועשיו האמורים בפרשה, ומחמת עשיו שנכלל בזה לא היה יכול 
לומר 'בני' יצחק, כי הוא לא היה בבחינת בן, כפי שראינו שלא נאמר 

ואלה   )בראשית כה, יב(בשום מקום עשיו בן יצחק, כמו שנאמר בישמעאל 
ימיו   בסוף  תשובה  שעשה  לפי  אברהם,  בן  ישמעאל  טז:( תולדות   )ב"ב 

נתדבק קצת לדרכי אברהם, משא"כ עשיו היה רשע כל ימיו ולא הלך  ו
 בדרך אביו כלל, לכן היה צריך לומר 'תולדות' יצחק, עכ"ד.

ז"ל   מאמרם  ביאור  אפשר  שזה  י.(ונ"ל  עושין    )שם  שישראל  בזמן 
שנאמר   בנים,  קרויין  מקום  של  א(רצונו  יד,  לה'    )דברים  אתם  בנים 

ה  כי דוקא כאשר  להיקרא  אלקיכם, היינו  יכולים  ה', אז  ולכים בדרכי 
 בנים למקום.

ואולי זהו ג"כ הפירוש בלשון בני אדם שקורין למי שדבוק בתורה  
'בן תורה', כי הוא לומד ומתנהג בדרך התורה, וקשור בה, לפיכך כבן 

לה לפי ייחשב  ישיבה,  בן  לישיבה,  למי שקשור  קורין  זה  דרך  ]ועל   ,
 שהולך בדרכה[.

זצ"ל בפירושו על הכתוב    הגר"אם מה שכתב  ובזה אמרתי לבאר ג
כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו, ילד יולד לנו בשעת הלידה, בן   )ישעיה ט, ה(

וכן מפורש  ]ניתן לנו כשמגיע לי"ג שנה שאז ניתנת לו נשמה קדושה,  
צח.(בזוה"ק   ז( כד מטא דוד לתליסר שנין, כדין כתיב    )ח"ב  ב,  ה'    )תהלים 

אני   בני אתה  אלי  דנא  אמר  ילדתיך, מאי טעמא, דהא מקדמת  היום 
, היינו כי רק אחרי  [לא הוה ליה ברא, ולא שראת עליה נשמתא עילאה 

יכול  אז  ומצוות,  ה' בתורה  וגדל בדרכי  והולך  לנשמה קדושה  שזוכה 
 .[וזהו שנקרא 'בר מצוה', כי עליה נקרא בן ]להיקרא בן. 

ויאמר אתה זה    )כז, כד( ונראה לענ"ד שזהו פי' הכתוב להלן בפרשה  
בני עשיו ויאמר אני, היינו שיצחק אבינו שאלו, האם אתה עשיו 'בני',  
שהנך הולך בדרכי, ועל זה השיב יעקב אבינו 'ויאמר אני', כלומר אני  
ראוי   אינו  כן עשיו  לא  בן,  להיקרא  נאה  ולי  אבא,  הוא ההולך בדרך 

 .להתייחס אחריך כבן, כי אינו ממשיך בדרכך ומתנהג כמותך כלל 
וללכת   אבותיו  בדרכי  להתדבק  איש,  לכל  גדול  מוסר  וזהו 
זרע   גם  ומה  לבן.  להם  נחשב  בזה  רק  כי  הישרים,  באורחותיהם 
של  בנן  להיקרא  אחריהם  המתייחסים  חלציהם  ויוצאי  הצדיקים 
תואר   שייך  אז  בדרכם,  כשהולכים  רק  לדעת שזה  להם  יש  קדושים, 

יתרון מהיותם זרע    בן, משא"כ אם אינם ממשיכים בדרכיהם אין להם
 צדיקים, אדרבה, חוב הוא להם ח"ו.

ממו"ר   שמעתי  דסלרוכן  אינו    הגרא"א  אבות  זכות  שענין  זצ"ל 
משא פנים למי שאבותיו היו גדולי ישראל וצדיקים, אלא הוא מלשון 

אביהם,  ["ריינקייט"]ַזכות,   של  והטוהר  הזוך  את  להם  יש  שהבנים   ,
ועבודה ומדות טובות, אז נחשבים לו לבן  וכשהולכים בדרכיו בתורה  

 והוא נחשב להם לאב.
, הובא  )משלי יז, ו(ובסגנון זה אמרתי מכבר רמז נכון במאמר הכתוב  

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים    )ב"ר סג, ב(,במדרש ריש פרשה זו  
אבותם, כי ישנם הרבה אנשים שמתפארים באבותם שהיו אנשי שם  

אבל א חכמים,  מגדלים  ותלמידי  ואינם  בדרכיהם  הולכים  אינם  ח"ו  ם 
וזהו   רח"ל,  להם  הוא  גנאי  אדרבה,  תפארת,  בזה  אין  לת"ת  בניהם 
שאמר שלמה המלך ע"ה 'עטרת זקנים בני בנים', ר"ל כאשר הבני בנים  
בנים   'תפארת  אז  בהם,  להתפאר  שיכולים  לזקניהם,  עטרת  המה 

 אבותם', יכולים הבנים להתפאר באבותיהם.
להיז כפי  ויש  האבות,  מדרכי  שהוא  כל  זיז  אפילו  לזוז  שלא  הר 

שנאמר   בפרשתינו,  טו הנראה  עבדי    יח(-)כו,  חפרו  אשר  הבארות  וכל 
ויחפור את   יצחק  וישב  וגו',  אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים 
שמות   להן  ויקרא  וגו'  אביו  אברהם  בימי  חפרו  אשר  המים  בארות 

לא, מה נפק"מ איזה שם קרא  כשמות אשר קרא להן אביו, ולכאורה יפ
לבארות שחפר, ומה זה שהקפיד לקרוא להן כשמות שקרא להן אביו, 

תרמ"ח(  ובשפת אמת] זו  כתב כי חפירת הבארות היה למצוא אור    )פרשה 
שנזכר מ"ח פעמים באר בתורה    )שהש"ר ד, לא(התורה, כדאיתא במדרש  

בהם   נקנית  שהתורה  דברים  מ"ח  ו(נגד  ו,  זה   , )אבות  מה  ולפי  מובן 

 גפרשת תולדות תשפ"



צ"ב בפשוט  אמנם  אביו,  להן  שקרא  בשמות  לזה  לקרוא  , [שהקפיד 
יסוד גדול, כמה צריך להקפיד על מסורת אבות בכל   אלא נראה מזה 
ואפילו  קל,  במנהג  אפילו  שהוא,  כל  זיז  מהם  לזוז  שלא  וענין,  דבר 
כד   בזכרוני,  שמונח  וכמו  מיוחדת,  משמעות  לכאורה  לו  שאין  בדבר 

זצ"ל   אבי מוריבדרך נחני ה' מבית אבי, כתב לי  הוינא טליא, כאשר  
בבית,  ז"ל  הוא  שנהג  כמו  שבת  זמירות  לזמר  שאקפיד  מכתב  הי"ד 

 ודבר זה הועיל לי הרבה בכל הגליות בין ישראל ובין העמים.
 

שעיר   איש  אחי  עשיו  הן  אמו  רבקה  אל  יעקב  ויאמר 
 )כז, יא(  ואנכי איש חלק 
במד"ר   טו( איתא  סה,  שער]לקווץ  משל    )ב"ר  שהיו    [ בעל  וקרח 

עומדין על שפת הגורן ועלה המוץ בקווץ ונסתבך בשערו, עלה המוץ  
והעבירו, כך עשיו הרשע מתלכלך בעוונות   ידו על ראשו  ונתן  בקרח 
כל   בעוונות  מתלכלך  יעקב  אבל  יכפר,  במה  לו  ואין  השנה  ימות  כל 

  רא טז, טז( )ויקימות השנה ובא יום הכיפורים ויש לו במה יכפר, שנאמר  
 כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם.

ממו"ר   דסלר שמעתי  לבאר    הגרא"א  שאמר   המהר"ל מדברי  ] זצ"ל 
שובה([ ז"ל   לשבת  דרוש  מצד  )דרשות,  היא  הכיפורים  יום  כפרת  עיקר  כי   ,

ית' לגמרי עד שממילא מתבטלים   הדביקות בהשי"ת, שנעשה דבוק בו 
הדביקות היא מוחלטת, ללא    כל עניני החטאים, אמנם זה דוקא כאשר 

כאמרם   ומתבטלים,  הדביקות  ע"י  החטאים  מסתלקים  אז  חציצה,  שום 
מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל,   )יומא פה:( ז"ל 

היינו כמו שהמקוה מטהר דוקא בלי חציצה, כך טהרת הדביקות בהקב"ה  
בי  חציצה  שום  ללא  גמורה,  דביקות  באמצעות  היא  האדם  שביוהכ"פ  ן 

אצלם   שאין  חלק,  איש  בבחי'  שהם  יעקב  בזרע  רק  שייך  וזה  לקונו, 
חציצה בינם להקב"ה, ומכח זה מועילה להם כפרת יוהכ"פ, מה שאין כן  
להיות   יכולה  אינה  שעצמותם  שעיר,  איש  בבחי'  הם  העולם  אומות 

 דבוקה לגמרי להשי"ת, בלי חציצה, לכן אין להם יוהכ"פ שיכפר בעדם.
דס"ל עיצומו של יום מכפר על כל    )שם(ת שיטת רבי  ובזה ביאר א

עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, זה הוא על ידי  
כמו   ונמחק,  החטא  רושם  כל  מתבטל  זה  ידי  על  בהשי"ת,  הדביקות 

 לפני ה' תטהרו. )שם(שנאמר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

זצ"ל  שהיה    מו"ר  ועל אף  ישיבה,  בהנהגת  בדורו  ויחיד  פיקח  היה 
בעניני גם  הישיבה  כל  על  אומר   אחראי  היה  זה  כל  עם  גשמיות, 

'בלאט  אומר  היה  יום  ובכל  כסדרן,  תמידים  בגפ"ת  עמוקים  שיעורים 
 לשיעור ב' שנמשך כשעתיים וחצי.)שיעור על הדף( שיעור' 

התקשה מאוד לכלכל את בני    מו"ר זצ"ל הישיבה היה עניה ביותר, ו
זצ"ל שהתגורר באותם שנים    הג"ר יחזקאל אברמסקי הישיבה, סיפר לי  

שלח   הקיצים  כל  כשכלו  אחת  שלא  זצ"ל בלונדון,  לו   מו"ר  להודיע 
עושה   היה  והוא  שבת,  לצרכי  מאומה  לו  אין  כי  קודש  שבת  בערב 
לישיבה,   ממשית  עזרה  להשיג  כדי  ליכולתו  מעבר  גם  רבים  מאמצים 
שפעם   גם  דכירנא  חלילה.  רעב  חרפת  הישיבה  בני  יסבלו  שלא  כדי 

להלוות להם    י ישיבה ביקשה ממנאחת היו לי כמה פרוטות, והנהלת ה 
הישיבה   והנהלת  אחד,  אברך  עם  שלמדתי  דכירנא  כן  כמו  אותם. 
הפצירה בי שאלווה ממנו לפחות 'פונט' אחד לטובת הישיבה, לפעמים  
היו הבחורים בעצמם אוספים כסף בשביל צרכי הישיבה, עד כדי כך  

 היתה הישיבה 'עניה' באותם שנים.
' ישיבה  לכל  היה  ההם  בראש  בימים  העומדים  בתים'  בעלי  וועד 

בישיבת   היה  כן  לא  אולם  זצ"ל ההנהלה,  היתה  מו"ר  אחרת  רוח  כי   ,
עמו, ולא הסכים בשום פנים ואופן שתהיה 'דעת בעלי בתים' מעורבת 
קאמיטי"  מיין  זענען  בחורים  "די  בפומיה:  ומרגלא  הישיבה,  בעניני 

 , וממש מסר נפשו על כך.)הבחורים הם חברי הוועד שלי(
דכירנא שבתקופה מסוימת, בעת שהיתה הישיבה בדחקות גדולה,  
בית   את  ולחמם  להסיק  גחלים  לקנות  בכדי  מעות  אפילו  היה  לא 
וללמוד בדוחק   לשבת  הישיבה  בני  כל  והוצרכו  בימי החורף,  המדרש 

של   זצ"ל בדירתו  אל    מו"ר  הגיע  אחד  יום  והנה  מחוממת,  שהיתה 
וואלפסאן הישיבה   ואמר    הגביר  זצ"ל ל הנודע,  לנדב   מו"ר  שברצונו 

בגחל  מלאה  משא'  'מכונת  הזמין  וכבר  גחלים,  כדי  י לישיבה  ובתוך  ם, 
דיבור אמר שגם רוצה לעשות לישיבה 'וועד בעלי בתים' עבור רווחתה,  

אמר לו  מו"ר זצ"ל והוא מתנדב להיות ה'יושב ראש', מיד כששמע זאת  
 שאינו רוצה לקבל את הגחלים הללו, ואינו רוצה יותר כלום ממנו...

בכל בנין ה'פנימיה' של הישיבה לא היה חשמל, והיה זה ב'שיטה',  
כדי שלא יבלו שם זמן בקריאת עיתונים וכדומה, וכמו כן לא היה שם  

'הסקה', ולא מים חמים, הכל כדי שיהיה המקום מיועד לשינה בלבד, 
  הרבנית ע"ה ולא למנוחה ובטלה. בכל לילה קודם שהלכנו לישון היתה  

שיהיה   בכדי  ה'פנימיה',  בבנין  להדליקו  חלב  או  שעוה  של  נר  נותנת 
ואכן   אור,  שלא  קצת  כמעט  בישיבה,  שלמדתי  השנים  כל  במשך 

בלילה,   רק  הייתי שם  מפני שלא  נראה חדר השינה שלי,  איך  ידעתי 
 בחושך ובאפילה.

היה   לא  לונדון,  הבירה  בעיר  היתה  שהישיבה  אף  על  כן  כמו 
היה טלפון, וכל בחור שהיה    מו"ר זצ"ל בישיבה 'טלפון' כלל, ורק בבית  

לשאול  היה צריך  בו  להשתמש  היה    רוצה  לא  ומעולם  מקודם,  רשות 
'טענות' על ההנהגות הללו, ואדרבה למדנו בשמחה שם   לבני הישיבה 

כלום ]ואמר   לנו  ולא הרגשנו שחסר  זיע"א כל השנים  :  רבינו הקוה"ט 
זכורני שהיתה תקופה שכן היה לי תרעומת על הנהגות הישיבה, והיה  

בלילה, וחצי  אחד  בשעה  נכבה  המדרש  בבית  החשמל  כאשר  על    זה 
 דברים כאלו היה לנו טענות![.

ד בפומיה  זצ"ל ומרגלא  לרוחו,  מו"ר  אינן  הללו  ההנהגות  מי שכל   :
יכול בשמחה לצאת מהישיבה, וכלשונו: "א ברייטען טיר אריין און א  

 .)שערי הישיבה פתוחים לרווחה להכנס ולצאת(ברייטער טיר ארויס"  
שכתב  להלן   על  מרן  מאמר  זיע"א  הקוה"ט    -ה  הישיברבנו 

 :  (שניידער זצ"לגר"מ נדפס ב'ספר זכרון' על ה) שניידער'ס ישיבה
זצ"ל " הרבה להזהיר לתלמידיו על גודל האחריות שיש לכל    רבינו 

בן תורה, בין 'בן ישיבה' ובין מי שהוא כבר חוץ מכותלי הישיבה, על  
חז"ל   ]וכמאמר  זולתו  אצל  והיהדות  התורה  נד:( מצב  מי  )שבת  כל   :

נתפס על אנשי ביתו, באנשי   -נשי ביתו ולא מיחה שאפשר למחות לא 
נתפס על כל העולם    -נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו    -עירו  

חייא   ר'  מאמר  בפומיה  ומרגלא  פה:(  כולו[.  שלא    דעבר)ב"מ  לתורה 
ינוקי,   לחמשה  תורה  ידי שלימד חמשה חומשי  על  מישראל  תשתכח 

ואתינא   דהדרנא  עד  להו  ואמר  ינוקי,  לששה  משנה  סדרי   -וששה 
אקרו אהדדי ואתנו אהדדי, ועבד ליה לתורה שלא תשתכח מישראל.  
ומסיים עלה הגמרא "היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא". ואיתא  

בת   שיצתה  שם  פלפלת, עוד  כמותו  תורה  לקיש:  לריש  ואמרה  קול 
 תורה כמותו לא הרבצת.

בהרבצת תורה, שאף תלמיד    רבינו זצ"ל "ובאמת זה היה דרכו של  
חבריו  על  וברוח  בתורה  משפיע  כבר  היה  הקדושה  בישיבתו  צעיר 
קצר  בזמן  עלו  שהרבה  עד  מאוד,  הצליח  זה  ובדרך  ממנו,  הצעירים 
בגמרא   ישרה  והסברה  עמוקה  להבנה  ממש,  'מתחילים'  ממדרגת 

 וראשונים ואחרונים.
ל דיבוק  "תמיד היה מעמיק ומחדש עצות, איך לחזק הענין ההוא ש

לו שם   היתה שסידר מה שקבע  חברים אצל תלמידיו. אחד מעצותיו 
בחורים   שני  הפחות  לכל  יהיו  שתמיד  אומרת:  זאת  הקודש',  'עבודת 
הזה   הענין  להם.  הקשה  להצעירים את  להסביר  בעלי מדריגה, מופנים 

 הגר"מ שניידער זצ"למו"ר שקידת התורה בישיבת  

 איש תם יושב אוהלים 



 הביא תועלת רבה, ונתקבל אחר כך גם בישיבות אחרות.
תלמידיו   באזני  מקשקש  באמרו  "עדיין  אש  להבות  החוצב  קולו 

חייא"   מעשי  גדולים  להתעוררות   -"כמה  בו  להשתמש  רגיל  שהיה 
בענינים כאלה. וכמה פעמים היה חוזר על דברי ה"חובת הלבבות" סוף 
וז"ל: "וראוי לך אחי לדעת, כי זכויות המאמין, אפילו  ה',  שער אהבת 

י  לאלוקים  נפשו  בתיקון  הרחוקה  התכלית  אל  מגיע  יהיה  תברך, אם 
המשובחים   ומנהגיהם  הטובות  במידותם  למלאכים  קרוב  היה  ואילו 
מי   כזכויות  אינם  בו,  הזכה  ואהבתם  הבורא  בעבודת  והשתדלותם 
שמורה בני אדם אל הדרך הטובה, ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא,  

 שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים עכ"ל.
זצ"ל "דברי   תלמידיו,  עשו    רבינו  בלבות  חזק  זצ"ל רושם    ורבינו 

ראה פירות שכר עבודתו במוסריו ותוכחותיו. היה רגיל להציע המאמר 
הלב  מן  היוצאים  בדבריו  שומעיו  את  ולעורר  כמשמעו,  פשוטו  חז"ל 
ולהתעורר  ללמוד  ולהתעמק במה שאפשר  ונכנסים אל הלב, להתבונן 

של  תלמידו  חייא,  ר'  שגם  ראינו  הנה  ההוא.  הקדוש,    במאמר  רבינו 
)ב"מ אשר היה בכח תפילתו להביא את המשיח בדורו, כמבואר בגמרא  

בעצמו  שם( להשתדל  אחראי  עצמו  את  מצא  התוספתא,  את  וחיבר   ,
שהתינוקות של בית רבן ילמדו חומש ומשניות, שאם לא כן תשתכח  
חס ושלום תורה מישראל, ולא עוד אלא שהשתדל גם בעצמו להמציא  

ספריהם על ידי עסקו בעצמו במלכת טווית הרשתות  ם ו יהלהם מזונות

הדור  של  אחריות  להרגשת  גדולה  התעוררות  זה  והרי  הצביים.  וצידת 
כולו, ומיניה וביה ראינו איך הטיל ר' חייא אחריות זו של הרבצת תורה  
למלמדי   אותם  שעשה  אחד,  חומש  שלמדו  הקטנים  הילדים  על  גם 

דור ובין המונח בין על גדול    זולתם, ולמדנו מזה שחיוב הרבצת התורה
על יותר קטנים. וגם הערה גדולה למידת הענוה, שגדול הדור כר' חייא  
דרדקי',   'מקרי  סוף  כל  סוף  ונעשה  פשוטות,  מלאכות  בכמה  מתעסק 
משום שמצא שכן נכון לכבוד שמים. גם נלמד משם מתן שכרן של 
'משיב אמר  שכאשר  ומיד.  תיכף  נשמעת  היתה  שתפילתו   צדיקים, 
הרוח' נשבא זיקא, אמר 'מוריד הגשם' ואתא מיטרא, וכי מטא ל'מחיה  

 .)ב"מ שם(המתים' רגש עלמא וכו' 
ב(  פרשת מצורע    מדרש"וידוע מאמר ה  טז,  במעשה של הרוכל )ויק"ר 

תהילים שכתוב  והוציא ספר  דחיי",  סמא  למיזבן  דבעי  "מאן  שהכריז 
ימ "כל  זה  על  ינאי  ר'  ואמר  חיים",  החפץ  האיש  קורא  "מי  הייתי  י 

הוא   פשוט  כמה  יודע  הייתי  ולא  הזה  הזה    -הפסוק  הרוכל  עד שבא 
כל   קורא  פסוקי תנ"ך, אדם  ואפילו  חז"ל,  הרבה מאמרי  כי  והודיעני". 
אדם   שבא  עד  גדול,  לימוד  בו  מפורש  כמה  עד  מרגיש  ואינו  ימיו, 
הרואה ומגלה לעיניו ה'מרגניתא' שיש לפניו. כן היה רבינו זצ"ל בדבריו 

פשוטים",  ה חז"ל  דברי  כמה  "עד  לתלמידיו  מראה  נלהבים 
והליכות  עולם,  של  ברומו  העומדים  דברים  ללמוד  יש  ושמפשטותם 

 .(רבינו הקוה"ט זיע"אמרן  מאמרו של מעד כאן )" קבועות בדרכי החיים
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

בדרכיהם,   לההולך  אלא  עומדת  אינה  האבות  שזכות  זה  יסוד 
ד(    מדרשמבואר ב עו,  "ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי  )ב"ר 

אני    -יצחק", הא לעשיו לא, אלא הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם  
יני  א   -מתקיים עליו, מי שאינו בוחר בדרכיהם ואינו עושה כמעשיהם  

ה  כתב  וכן  עליו.  הפסוק    ספורנומתקיים  טז(  על  מח,  "ויקרא בהם  )בראשית 
כי   ונחור,  "לא שם תרח  וזה לשונו:  ויצחק",  שמי ושם אבותי אברהם 
הצדיקים לא יקרא עליהם שם אבותיהם הרשעים, וכן בהיפוך, כאמרם  

,  רשיעא בר רשיעא  -דקרינן לרשיעא אפילו בר צדיקא    )סנהדרין נב.( ז"ל  
הרשעים.   מאבותיו  לאיזה  יתייחס  אבל  הצדיק,  לאביו  יתייחס  שלא 
ולכן התפלל עליהם שיהיו מוכנים ונעזרים לעבודת האל יתברך, באופן 
שיהיו ראוים להתייחס לאברהם וליצחק". ומבואר להדיא שכדי שיהיה  

 צריך האדם להיות הולך בדרכיהם.  -ניתן להתייחס לאבות הצדיקים 

ל  כתב  זה  דרך  הועל  משה"פרש  פרשתינו(    "ישמח  הפסוק  )ריש  את 
ועשיו   יעקב  שם:  רש"י  ופירוש  אברהם",  בן  יצחק  תולדות  "ואלה 
שם   ומבאר  בדבריו.  לן  משמע  קא  מאי  ומהו  בפרשה.  האמורים 
ה"ישמח משה", כי הנה יש להקשות למה נאמר "ואלה תולדות יצחק"  

"יעקב   רש"י  מפרש  לכן  יצחק,  "בני"  ואלה  למימר  ליה  ועשיו  הוה 
האמורים בפרשה", כלומר כיון שמיצחק יצא גם עשיו, והוא אינו ראוי  
שיקרא "בן" ליצחק, כי אינו מתייחס אחריו, לפיכך כתב הכתוב ואלה  
יצחק, אך   "תולדה" של  גם עשיו  היה אכן  כי בפועל  יצחק,  "תולדות" 

 שם "בן" אינו ראוי לו.
זה ביארתי פעם את הפסוק   ו(  ולפי  יז,  ת זקנים בני בנים  "עטר)משלי 

לזקנים,   עטרה  הם  בנים  הבני  אם  דהיינו  אבותם",  בנים  ותפארת 
שהולכים כשורה ומתנהגים בדרך התורה, אזי "תפארת בנים אבותם",  
הישר,  הולכים בדרך  לייחסם אחר אבותיהם, אבל אם אינם  שאפשר 
היחוס   ואין  כלל,  אחריהם  מתייחסים  אין  אז  לזקניהם,  עטרה  ואינם 

 ים.תפארת לבנ
"כי הצדיקים לא יקרא עליהם שם אבותיהם    ספורנו בענין לשון ה
זיע"א הרשעים", סיפר   : ראיתי פעם ספר שמציין הרבה  רבינו הקוה"ט 

יארצייט'ן של צדיקים, והיה כתוב שם שבר"ח טבת הוא היארצייט של 
כרנבו'   בת  ואמתלאי  תרח  בן  צא'אברהם  ב"ב  שאין  .()עי'  לו  וכתבתי   .

אחריהם.   כלל  מתייחס  אינו  כי  ע"ה,  אבינו  אברהם  על  כך  לכתוב 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

שהבראש   ישכר"  "עבודת  האדמו"ר    יו"ל ספר  פטירת  זצ"ל  אחר 
 בהאי לישנא:   'מכתב ברכה '  כתב רבינו הקוה"ט זיע"א

"שמחתי לשמוע ממך אשר רחש לבך דבר טוב לכתוב על מגילת  
זקנך   והערכה על  זכרון  דברי  ז"ל ספר  לכתוב הרב הצדיק  וביקשתני   ,

ולראות   שנים,  הרבה  אליו  קרוב  להיות  זכיתי  באשר  שורות,  איזה 

 התנהגותו שכולה לה'.
"באמת לא דבר קל הוא לכתוב על גברא רבא דכוותיה, כי מי יוכל 

כתב   וכבר  הזכות,  וכוונותיו  הגבוהות  מדרגותיו  ולהבין  רבינו  לשער 
תקפ"א(    החתם סופר  ר"ה  ח"א  יד(  על הכתוב  )דרשות  צב,  ה'  )תהלים  'שתולים בבית 

יפריחו' אלוקינו  הגדולים  בחצרות  דהצדיקים  ומושרשים    יםשתול , 
והיינו   העליונים,  וה'  בבית   שתוליםבעולמות  היינו  אל   בחצרות,  קינו 

פירותיהם, היינו    יפריחו העולם הזה התחתון שהוא בבחינת חצר, שמה  
ולבם   ומחשבותם  שרשם  אבל  כאן,  יפריחו  ופעולותיהם  מעשיהם 
שזכינו   אנחנו  כן  ואם  בהשי"ת.  דבוקים  העליונים  בעולמות  נמצאים 

היו  להיות במח יצת הצדיק, ראינו רק את פריחותיו ופירותיו, וגם אלו 
היה   כי  התנהגותו,  בכל  שמים  שם  קידש  ובאמת  לה'.  קדושים  כולם 
ניכר לכל חסידותו עם ה' ודביקותו בתפילה ויראת ה' שמלפניו, ודאגתו 
הגדולה על הדור הצעיר שילכו בדרך ה', וצערו על ירידת הדורות, וכל  

 זכות האבות עומדת להולך בדרכיהם

ואלה תולדות

 זצ"למשולם יששכר אשכנזי  הרה"צ רבי
 לונדון-האדמו"ר מסטאניסלאוו

 תשפ"ג -יו"ד ג' כסלו תשנ"ה 

 יש נוחלין ומנחילין 
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בדרך כלל היה מאריך בדיבורו על החילוק בין   -פעם שדיברתי עמו  
 דורות הקודמים בקדושה ועבודת ה' לדור החלוש שלנו.

"והיה מקרב ומחזק את כל סביביו, בין אם היו מהחסידים ואנשי  
מעשה ותלמידי חכמים, בין אם היו מפשוטי העם ממש, וגם בני נוער  

לבו עם כל    שונים היה יודע לקרבם ולחבבם מאד. ומגודל אהבתו וחום
אחד ואחד היו דבריו עושים רושם על כל סביביו, אף שהיו נאמרים  

ובלי שרק, כמאמר חז"ל   גמורה בלי כחל  (  בפשטות  יד.  על רבי )סנהדרין 
שם   ועיין  חן",  ויעלת  שרק  ובלי  כחל  "בלי  שסמכוהו  בשעה  זירא 

שום    במהרש"א ובלי  צביעות  שום  בלי  אמיתי,  חסיד  שהיה  הפירוש: 
והיה "יעלת חן" על ידי התורה המעלה חן על לומדיה. וזה היה  התייפות, 

כאשר היה נקרא בפי כל. ועי'    "ר' משולם"ממש מציאותו של הצדיק  
נשא    הקדוש  החיים  אור יב(  פרשת  למטה  )ז,  עמינדב  בן  נחשון  גבי 

נחשון  היה  כי  נשיאים,  שאר  גבי  כמו  "נשיא"  גביה  כתב  ולא  יהודה, 
מה   עצמו,  מצד  ומעלתו  נשיא,  היה  שלא  הגם  ראשון  להקריב  ראוי 
שאין כן בכל שאר הנשיאים כי מעלתם היא מצד היותם נשיאי השבט 

אלא במקו  נשיאות ברמה,  נוהג  היה  לא  הזה,  היה הצדיק  כזה  ם  לבד. 
 ענוותנותו ופשטותו היתה גדלותו, וגדול מרבן שמו.

בעיר   שנים  איזה  שנה,  מחמישים  יותר  אנגליה  במדינת  גר  "היה 
'מאנשעסטער', וכל השנים אחר כך בלונדון, והיה בידידות אמיתית עם  
כל התלמידי חכמים, בלי חילוקים לאיזה חוג של חסידים היו שייכים,  

כל יהודי שומר מצוות היה חביב בעיניו  או לאיזה חוג שאינם חסידים, ו
 והיה מקרבו, ועל ידי כן מחממן ביראת ה' ואהבתו.

בחדשיו   ועוד  השפעתו,  ידי  על  התורה  מוסדות  את  מחזק  "היה 
תורה בלונדון   -האחרונים בעלמא הדין, היתה 'מסיבה' להחזקת תלמוד

ובא   נוכח,  ז"ל שהייתי  בכלל   הרה"צ  התורה  בחיזוק  ארוך  זמן  ודרש 
-דות התלמודיסי תתורה בפרט, והיה מזכיר תחילת ה-בחיזוק התלמודו

כמו שהיה משותף עם כל דבר של  בה,  הוא משותף  גם  תורה שהיה 
 כבוד שמים במדינה זו.

כשהיה   תשי"ב  מסאטמאר"בשנת  בפעם    זצ"ל   אדמו"ר  בלונדון 
אצל   התאכסן  בבואי  משולם  ר'ראשונה,  שמה  להיות  וזכיתי   ,

מ'גייטסהעד', והיתה ניכרת אהבתו והתקשרותו להגה"ק מסאטמאר  
אז, וגם בכל השנים אחר כך, ובכל פעם שדיבר אודותיו היה מפליג 

 אודות פעולותיו והשפעותיו על הדור.
מזקנו   דיבר  זצ"ל "הרבה  מאלעסק  לאור    הגה"צ  שהוציא 

סידורו   לב שמח' את  הקדמה  בשנת תשכ"ב   'סידור  בו  וכתב   ,
יש   ה', ומשם  ויראת  ארוכה, חמישים עמודים מלאים קדושה 
היתירה.   וענוותנותו  הנחמדות  ומידותיו  קדושתו  את  לראות 
שלהבי   לפידים  איזה  ואעתיק  ט"ו:  בעמוד  הקדוש  לשונו  וזה 
כח   עזובי  קיר  לאזובי  גם  ותחיה  חימום  שנותנים  לוהט  אש 

לחלו  לב  ומקירות  האמונה,  בכח  להתחונן  להתלהב  ולחנן  ת 
אחד   כל  של  לב  בפנימיות  הטמונה  הנקודה  לעורר  לזכות 

ואחד מעם הנבחר, ישראל עמנו, לשוב לשורש הקדושה הנשרש  
.  בתוכנו וכו'

אצל   הרבה  שלמד  לי  מענדל  "אמר  אברהם  מו"ה  מבראד  הגאון 
זצ"ל  אברהם'בעל    שטיינבערג  מקום  'מחזה  'וויען'  בעיר  גר  שהיה   ,
 להוראה מהגאון הזה. גידולו, והיה נסמך

ומשפיע   תשב"ר  ואת  הישיבות  תלמידי  את  מקרב  היה  "מאוד 
עליהם מהוד קדושתו. הייתי שולח את בני שיחי' כשהיה ילד קטן בכל  
שב"ק אחר הצהרים, והיה בוחנו בלימוד השבוע תמידים כסדרן, והיה  
היה   שנה  שלושים  אחרי  גם  שראיתיו  פעם  וכל  הילד,  באהבת  קשור 

בשלו  ילד שואל  לכל  ואהבתו  מסירותו  היתה  כזה  בפרטיות.  בני  ם 
 ישראל שבא במגע אתו.

"ואגב כותבי בא בזכרוני, שבערך בשנת תשכ"ב היה לי עסק עם יהודי  
אחד שבא ממקור טוב אלא שנתרחק, ורצה לשלוח את בנו 'שטודירען'  

ב'אוניברסיטה'(   לבית  )ללמוד  והבאתיו  בישיבות,  תורה  ללמוד  ר' ולא  הרב    כ"ק 
כשהיה צעיר, ולא    אורי   ר' , וראה את דרכו, והכיר שם את בנו  משולם זצ"ל 

קודש,   כולו  והיה  ב'חדרים'  הנהוגים  אף  חול  לימודי  שום  אותו  לימדו 
והאיש הנ"ל כשראה את הצעיר הזה והתנהגותו העדינית ודיבורו הנאה עם  
צעיר   זהו  אכן  ואמר:  מאוד  נתפעל  ארץ שבו,  הדרך  מידת  ואת  הבריות 

לם במידות ובשכל טוב! ובדרך זה הסברתי לו שדרך התורה הטהורה  מוש 
ילמוד   שבנו  הסכים  ולבסוף  הענינים,  בכל  לשלימות  האדם  את  מביאה 

 בישיבות, ונתגדל לתלמיד חכם מופלג מאוד.
בחידושי אגדות    המהרש"ארבינו  "ובסוף דברי הנני לציין את דברי  

הגמרא   (  על  ל.  חסי)ב"ק  למהוי  דבעי  דנזיקין, האי מאן  מילי  לקיים  דא 
ופירש   דברכות.  מילי  דאבות,  מי    מהרש"א מילי  על  נאמר  ד'חסיד' 
טוב,   היותר  צד  על  מעשיו  שבין דנזיקין   ו'מילישעושה  דברים  הם   '

לחבירו,   למקום,    דברכות'   'מיליאדם  אדם  שבין  דברים   ו'מילי הם 
הטובות. עד    דאבות' המידות  לעצמו בשלימות  דברים שבין אדם  הם 

 ן.  כא
על   נאמר  זה  אשכנזי וכל  יששכר  משלם  רבינו  והקדוש  החסיד 

זצוקללה"ה מסטאניסלאוו  ישראל.  האדמו"ר  כל  ועל  עלינו  יגן  זכותו 

 

 
הוצאת הגליון נתרם

איש חי ורב פעלים לכל קדשי בית ישראלעל ידי ידידנו הנכבד   

שליט"א היימליך הלויאהרן  ביהרה"ח ר
ו עליו יסמך ידאשר  מרן רבנו הקוה"ט זיע"א לשבמסירות לב ונפש ציר נאמן   

  קודש למען החיים והמתיםב יומערכותלימין כבירים לפעליו ה

שמחת נישואי בנו לרגל   
הי"ו בן ציון הלוי החתן

 שמחת החתונה תתקיים ביום רביעי ו' כסלו הבעל"ט
ירושלים  "אינזליכטמי "באול  

.לטובה ולא תמוש טובה וברכה מביתו לעולמים ליבו זכות הרבים תעמוד לו להתברך במילוי כל משאלות

  

 הוצאת הגליון נתרם
 על ידי ידידנו הנכבד  

 הרה"ג
בן הרה"ח שמעון    בי ר   

שליט"א   ווייס   רבי נחום   

בא בנו הי"ולרגל    
 בקשרי שידוכים למז"ט
 זכות הרבים תעמוד לו להתברך 
 במילוי כל משאלות ליבו לטובה 

 . מביתו לעולמים תמוש טובה וברכה ולא

 

 

 
 ת הגליון נתרםהוצא

 על ידי ידידנו הנכבד העומד בראש מערכת הגליון 

 הרה"ח  
 חיים יהודה  רבי 

 שליט"א האלצמאן
 מהמשמשים בקודש קמי מרן רבנו הקוה"ט זיע"א

שמחתלרגל    
למז"ט  הבת הולדת    

 
 משאלות במילוי כל  זכות הרבים תעמוד לו להתברך 

.מביתו לעולמים ולא תמוש טובה וברכה לטובה ליבו

 הוצאת הגליון נתרם 
 על ידי ידידנו הנכבד  

  שליט"א   פרידמאןהערשל    בי ר   חהרה"
 לעילוי נשמת אביו 

    זצלה"ה  ר מאי   ב"ר  יעקב דוב  בי ר  ח הרה"
ומקורבי מרן רבנו הקוה"ט זיע"אמתלמידי   

יצ"ו נטווערפן וראה"ק דק"ק סאטמאר בעיר א  

 במילוי כל משאלות  זכות הרבים תעמוד לו להתברך 
 .מביתו לעולמים טובה וברכהתמוש  ולא ליבו לטובה




