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á

úåãìåú úùøô
úðúîì äîåã äæ ïéàå ,ùãçî äðéúðë
àöé åì ïúðù øçàù åøáçì íãå øùá
éãéá åìåë ñðëðå ïúéðä éãéî éøîâì
Y 'ïúéå øåæçé' äòù ìëá àìà ,ìá÷îä
úåãåäì êéøöå ,ùãçî äðéúðë äæ éøä
åîëå .òâø ìëáå úò ìëá êë ìò ú"éùäì
úåëøá' ùãçî íåé ìë êøáì åð÷éúù
éáâì àåä ïë ,óåâä éðééðò ìò 'øçùä
íéëéøöù íéîù úëøá íéìá÷îù äëøáä
ùãçî äðéúð àåä òâøå òâø ìëù øéëäì
. אïîæä ìë ùãçî åì äãåðå

הקרה ה' אלוקי – יאמי שכל אשר לו במתנת
שמי בא ולא בזכות יגיעתו

ïúé ,é"ùøáå ,'êì ïúéå' ,(çë æë) ïúùøôá
ïåàâä äá øàéá .ïúéå øåæçéå
á"ç ,'äùî ùøã') ì"öæ ïééèùðééô äùî éáø
ä"á÷äù äðååëä ïéàù (éì éäéå ä"ã çìùéå úùøô
ïúé ïëìå ¯ èòî èòî áåè òôù åì ïúé
äî éë ,äòù ìëáå íåé ìëá ïúéå øåæçéå
ìåãâ òôù ìá÷ì ¯ øáãá ùé úåáéùç
ìëä ìá÷ì íãàì óéãò éìåà ,ïéôéè ïéôéè
úàæ' àìà ,úçà íòôá åáåø ô"ëò åà
äî ìò éà÷ 'ïúéå øåæçéå ïúéå' ¯ 'äëøáä
åðá ìà ÷çöé øîàéå' ,(ë æë) ïúùøôá ïîæ ìëá øéëéù ,øáë ä"á÷ä åì ïúðù
,éðá àåöîì úøäéî äæ äî
'úé àøåáäå ,íéîù úðúî ìëäù ïãéòå
,' בéðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë øîàéå òâø ìëå ,òâøå òâø ìëá ãéîú åì ïúåð
á÷òé å"ç ø÷éù éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå àåä ä"á÷ä åì ïúðù äîî åãéá òôùäù

 בעני זה רמזו צדיקי )עיי' ליקוטי הרי" בפרשת( שיעקב אבינו נתבר )כז כח( 'וית.א
 כלומר שאעפ"י שית ל הקב"ה כל שפע.  ית ויחזור וית, וברש"י,'ל האלוקי
 וזוהי ברכה שירגיש תמיד, עדיי תרגיש שהנ נצר לטובותיו ש'יחזור וית ' ל,טוב
.תלוי בחסדי הבורא וישא עיניו למעלה השמימה
באופ דומה ביאר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע עפ"י הידוע מהרה"ק הר"ר בונ
 שאי בזה, שלכאורה קשה,(זי"ע לפרש קללת הנחש 'ועפר תאכל כל ימי חיי' )ג יד
 אלא,כל קללה רק 'ברכה' שתמיד מזונותיו מצויי לו ולעול לא ידאג מה יאכל
 ש'קללה' היא זו שלא יצטר לבקש מהבורא ית"ש ולא יהיה לו שו,ביאור הדבר
,' 'וית ל האלקי מטל השמי- ' דזוהי ה'ברכה, נאמר, על דר זה.שייכות עמו
 ואילו לעשו אמר 'משמני האר,שתמיד יכיר שכל השפעתו באה לו במתנת שמי
.יהיה מושב' שהכל יהיה מהאר ולא יהיה ל שו שייכות להקב"ה כשתשיג מאכל
 בספר 'שדה צופי' מביא ששמע מפי בעל 'שבט הלוי' זצ"ל דהא דאיתא במדרש.ב
 אי המכוו בדוקא על זיווג ושידוכי,שמבריאת העול הקב"ה יושב ומזווג זיווגי

באר הפרשה

áéúëãë úîàä úãéî åúãéîù åðéáà
)åúåøéäî éøäå ,'á÷òéì úîà ïúú' (ë æ äëéî
éøäù ,åéðôì 'ä äø÷äù ììâá äúééä àì
àìà ,ãéö ãåöì äãùä ììë àöé àì
åîàì åéäù íéæéò ééãâ éðù ç÷ì åîöòá
òøæ' ÷"äôñá øàáîå .íèçùå úéáá
á÷òé éë ,(äø÷ä éë ÷åñô ä"ã ,úåãìåú) 'ïåùîù
Y åì øùà ìë úà áéùçî äéä åðéáà
äø÷äù éîë Y åãé úçú ïîåæîù äî óà
ééãâ éðù úà óà ,øáãä úà 'ä åéìà
ïåöøá åãéì åìâìâúðù éîë áéùçä ïàöä

תולדות

â

úà àéáäìå øäîì ìëåéù åãñçáå àøåáä
óéñåî .åéçà åùò íàéáé íøèá íéîòèîä
ùé ïéçøåà áâàå .ì"æå 'ïåùîù òøæ'ä
åì ùé íãà ìëù ,ìëùä øñåî úç÷ì
úåàìôðî íä éë Y åéùòî ìëá øéëäì
úåùòì íãàä çåëá ïéà éë ,'ä éùòî
ó÷åð íãà ïéàù ,'ä ãñçá àì íà íåìë
,äìòîìî åéìò øæâð ë"àà äèîìî åòáöà
äæ éë øîàé ìà äùòéù çååéø ìëá ïëå
 äîåöòä åúåìãúùäá åì àáגãñç àìà ,
åúîëç éë øîàé ìà äìåãâì äìòé íà .'ä

איש ואשה ,אלא על כל הנעשה בעול ,בפגישת איש את רעהו ,כאשר עיני כל
מתבונ רואות כמה מאות ואלפי פעמי היא כל מהל החיי מתנהל באופ הזה
כאשר 'בדיוק' פגש פלוני את אלמוני ובפגישת הציע לו הלוואה שהוציאה אותו
מאפילה לאור גדול ,ומכיוו שהלה דר בשכנות לאיש פלוני לכ הכיר את משפחתו
ורק משו כ הציע לו שידו לבנו ,זה מצא את רעהו בהמתנתו על הרופא ומש
באה לו הצעת עבודה והחל מתפרנס בכבוד ,זה 'זכה' בחברותא טובה כשנסע
לחתונה פלונית בעיר פלונית.
ג .פע בכה 'בעל עגלה' לפני הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע שה'סוס' שעמו היה מנהיג
את עגלתו נפל ומת ,ובזה איבד את מקור פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו .נענה לו
החפ חיי ואמר ,אכ  ,ל נאה לבכות ,ל יאה למרר בבכי ,כי א הנ חושב
שהסוס הוא זה שפירנס אות עד היו ,אכ ,במות המפרנס הוא עת וזמ ראוי
למרר ולבכות .א א אתה שומע לי תאמי שכל פרנסת היא מידי הקב"ה בכבודו
ובעצמו ,אז תבי  ,כי מה ל א הסוס חי או מת ,הלא אינו כי א אמצעי ואי
לו כל השפעה על מצב פרנסת .ולאו דווקא ב'סוס' הדברי אמורי אלא כל איש
בפרנסתו שלו ,זה ב'מקצוע' וזה ב'משלח ידו' ,זה ב'כשרונותיו' וזה ב'עסק' – יכיר
היטב כי לא כל אלו מפרנסי אותו אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ,וא מת 'שליח'
אחד ,מיד ישלח הקב"ה ה'משלח' שליח חדש...
פע פגש הגאו ה'בית הלוי' זצ"ל את אחד מתלמידיו משכבר הימי וישאלהו
'מה עיסוקו של מר ומה הוא עושה' ,ויע התלמיד שהוא עוסק בעשיית צוקע"ר
בשותפות ע גיסו ומש פרנסתו .חזר ה'בית הלוי' ושאלו מה מעשיו ,ושוב ענה
שעוסק בעשיית הצוקע"ר .אחר ששילשו שאלת ותשובת נענה הבית הלוי ואמר,

ã
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'ä äø÷ä éë åäæå ,'ä ãñç ÷ø åì äîøâ
 ì"ëò ,éðôì êé÷åìàד.
,ïúùøôá åðéáà ÷çöé éáâ åðéöî ïëå
õøàá ÷çöé òøæéå' (áé åë) áéúëã
íéøòù äàî àåää äðùá àöîéå àåää
äðååëä òøæéåã ,á"ö äøåàëìå ,''ä åäëøáéå
àöîéå äî ë"à ,õøàä úãåáòá òâééúäù
ìîòá àìù äàá 'äàéöî' éøä ,ïàë êééù
'áåè íåé úùåã÷'ä ÷"äøä øàáîå .äòéâéå

תולדות

,ïëàù (ù"éòå ä÷áø ç÷úå ä"ãá) ò"éæ èòâéñî
àáùë î"î êà ,÷çöé òøæéå äéä ìòåôá
äìãâå íéìáùä åèáð éë äàøå äùòîì
'äàéöî'ë åìåáé ìë úà áéùçä äàåáúä
éë Y 'ä åëøéáù íéîù úðúîëå ,àãéøâ
ìëå ,(áë é éìùî) øéùòú àéä 'ä úëøá
'ïåéìò úøéæâ' àìà åðéà úåìãúùää ïéðò
äñðøôä ìáà ,íçì ìëàú êôà úòéæá Y
'äàéöî'ë åì åàá íéøòù äàî ¯ àôåâ
 íéîùä ïî äðúîáה.

הנה אתה חושב שיש לי איזו חסרו בהבנה ,לא כ  ,אלא ל יש חסרו בהבנת
של דברי .כי אילו שאלתי מה הקב"ה עושה עמ היה ל לענות בסיפורי הפרנסה
הבאי לאד מ השמי .אבל מכיוו ששאלתי מה אתה עושה היה עלי לענות
בעסקי 'יראת שמי' ,כאומר )ב"מ קז' (:הכל בידי שמי חו מיראת שמי'.
ד .כדברי האלה כתב הרה"ק ה'בת עי ' זי"ע )ד"ה מה זה( כי יצחק אמר לעשו 'צא
השדה וצודה לי ציד' )כז ג( ,ו'שדה' רומז לתפילה כדכתיב )כד סג( 'ויצא יצחק
לשוח בשדה' ,וכלומר שביקש מעשיו שיעמוד להתפלל שיעזרהו הקב"ה למצוא
הגדיי ובזה יקדש את הגדיי ויהיו ראויי לאכילתו בקודש 'כאשר אהבתי' לאכול
בקדושה ,ולכ שאל את יעקב כיצד 'מיהר' והספיק להתפלל ולהביא את הגדיי,
לזה ענה יעקב מכיוו שהנני מאמי ש'הקרה ה' לפני' – והקב"ה הוא זה שהמציא
את הגדיי לידי אינני נצר לתפילה על זה ,וממילא תכנס הקדושה במאכל ע"י
זאת האמונה.
ה .כתב הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע )קוב אגרות ח"ב סי' קל"ב( 'בכל פגע הריני מורגל
להחזיק את האמונה ,כי לא נעשה דבר בעול במקרה ,רק על פי השגחתו ית',
והריני מתאמ בתפילה להעביר את הגזירה ,ולפיכ הריני מתייחס בקרירות להשתדלות,
כי על פי רוב אי ההשתדלות ברורה' – כלומר ואילו התפילה וודאי שתועיל.
הגדרה נפלאה שמעתי בש הגאו הצדיק הנודע רבי צבי מאיר זילבערבערג
שליט"א ,דלכאורה צ"ב ,שהרי ה'השתדלות' מצוה היא ,היא שיי לעשותה בקרירות,
בשעה שידענו מפי ספרי וסופרי שקיו המצוות צרי להיעשות באש קודש ,אלא
הביאור הוא שכ היא צורתה של המצווה לעשות את ההשתדלות בקרירות – כמו
שהתפילי מרובעות ושחורות ,אור הלולב ד' טפחי ,את המזוזה קובעי בימי  ,כ
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תולדות

ä

,úåéøáä ïéá äâåäð øùà úåìãúùää ,úò ìëá åéðéò ãâðì äæ ãåñé ãéîòîä
 åúåå÷ú êåúî äàáä åúçîù êåúîå åì íéîøåâ åéùòî àìù øéëéåו
 åäìëìëé àåäå åáäé 'ä ìò êéìùé úöåøîî çåðé ,ãñôää úà åà çååøä úàזïëå .
את ההשתדלות עושי בקרירות ,וממילא יש להיות פייערדיג )לגשת באש להבה( לעשות
ההשתדלות בקרירות.
ו .בפרשת )כה יט( ואלה תולדות יצחק ב אברה אברה הוליד את יצחק ,כתב הגה"ח
רבי אהר יוס לוריא זצ"ל )עבודת פני אמונה וביטחו אות כ"ב(' ,יצחק' מורה על מידת
השמחה ,ונקרא 'יצחק' ע"ש 'צחוק' עשה לי אלוקי' ,אברה' מורה על האמונה,
שהוא היה 'ראש למאמיני' )פסיקתא זוטרתא שה"ש ד ח( .וזהו אומרו ואלה תולדות יצחק
איזו היא השמחה הנכונה והראויה ,כשהיא ב אברה  -כשהיא באה כ'תולדה' מאמונה
ובטחו בה' שהוא הטוב ומיטיב לכל ,שהרי 'שמחה' הבאה שלא על ידי אמונתו
ובטחונו בבוראו ,אלא מאיזה סיבה חיצונית ,מדבר גשמי וכדו' ,הרי זו שמחה התלויה
בדבר ,וכאשר יתבטל הדבר תתבטל השמחה .עוד בא לומר 'אברה הוליד את יצחק',
הרוצה לבחו את מידת אברה  -מידת האמונה והביטחו שבו ,יתבונ א אמונתו
הוליד אצלו את יצחק  -מידת השמחה והצהלה .וכדכתיב )תהילי כח ז( 'בו בטח ליבי
ונעזרתי ויעלוז לבי' כי ע"י הבטחו נעזרתי ש'ויעלוז לבי'.
כתב ה'רבינו בחיי' )כד הקמח ער ביטחו בד"ה ומעני ]השני[( 'ומעניי הבטחו  ...אשר
לבו חזק בבטחונו כאילו הבטיחו השי"ת' .עפ"י הדברי האלו אמרו ,ומה מי אשר
הבטיחו 'צדיק הדור' ,הריהו שש ושמח ואי ק לשמחתו ,על אחת כמה וכמה
בבטחונו על ה' שהוא כאילו 'הבטיחו השי"ת' יש לו לשמוח ולשוש.
הרה"ק מקאברי זי"ע אמר בסו ימיו :הנה נא זקנתי וכו' הריני אומר לכ ומזהיר
אתכ ,א תהיו שרויי תמיד בשמחה יעזור לכ השי"ת בכל מיני מצבי ,ובא
לאו מי יודע מה יהיה סופכ )הובא בתורת אבות מאמרי שמחה והתחזקות אות כג(.
נוראות מצינו ב'חת סופר' )הובא באורות חת"ס בפרשת( דלכ סיבב הקב"ה שלא ידע
יצחק שעשו בנו רשע הוא ,כי אי אפשר להמשי 'ברכות' רק במי ששרוי בשמחה
)עיי' או"ח קכח סמ"ג ,דלכ אי הכה נושא כפיו לבר את עמו ישראל באהבה כשחסרה לו מידת

השמחה ,כבימי אבלות וכיו"ב( ,ואילו היה יצחק יודע מה מצבו של בנו עשו לא היה שרוי
בשמחה ,וממילא לא היה יכול לבר את יעקב בכל אלו הברכות 'וית ל וכו'' ,מה
עשה הקב"ה ,העלי ממנו ,שיהא סבור שיש לו שני בני צדיקי וממילא היה שרוי
בשמחה וביר את יעקב ובניו עד עול.
סיפר הגה"ק הגרי"ז מבריסק זי"ע שבנישואיו קיבל כנדוניא מחמיו העשיר  -רחוב
בווארשא הבירה ע כל הבתי שבו ,לאחר תקופה ראה שההתעסקות ע דיירי

å
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.ì"æå (ãé øîàî à"ç) 'úéøáä øôñ'á àúéà
íé÷åìà òéãåä éøçà ,ìéëùî àøå÷ äúòå
êåîë íëçå ïåáð ïéà ,úàæ ìë úà êúåà
øúåé äñðøôä ìò ìåîòìå òâééúäì éåàø
úãéîá ÷éæçäì êì éåàø ñôà .éãéî
êìëìëé àåäå êáäé 'ä ìò êìùä ,ïåçèéáä
äñðøôä øçà ùôçú øùà ùåôéçä èòîá
ìåîòúù àì ,òáèä êøãá êçåë éôì
úåðëñá êîöò ñéðëúå áøò ãò ø÷åáî
íéëøãå úåøáãîå úåøòéå íéîé úåøáòîá

תולדות

úåáøì íéîéä ìë úåìåãâ úåòéâéå úå÷åçø
,áëùé àì äìéìáå çåðé àì íåéá ,úåìéìä
àìù äñðøô êì íé÷ú àìù ïëù ìëîå
áåè àì êøã ìò áöééúúå øúéäá
 äìéìçח,äìéìç ìèá áùú àì óà ...
ãåîìú ìèá áùé ìåëé ì"æ íøîàîë
ìò ìåâ êà ,äùòú øùà ìëá øîåì
éùòî êøáé àåäå åéìò çèá ,êëøã 'ä
àìå øùåéáå íåúá äùòú øùà êéãé
 åá äúìååòט.

הבתי ושאר עניני הרחוב מפריעי לו מלימודיו ,החליט למכור את הכל ,ויפ
ל'סרסור' )מעקלע"ר  -מתוו( שימציא לו 'קונה' על כל הרחוב כולו ,אדהכי והכי פרצה
המלחמה )מלחמת עול הראשונה( ,והגרי"ז נאל לברוח ממקומו ,משחזר לעירו כבר
לא היה הסרסור בי החיי ,הל הגרי"ז לבתי הממשל לברר אודות הרחוב שלו,
ואז נתגלה לו שסרסור זה היה איש רע מעללי – גנב וגזל ג יחד ,והעביר את
כל 'הבעלות' ב'רשימות העיר' על שמו ,ומכיוו שכ נותר הגרי"ז בעירו וחוסר
כול ,וכדי לחזק את עצמו למד אז עשרות פעמי את 'שער הביטחו ' מספר 'חובות
הלבבות' ,לאחר מכ נענה הגרי"ז ואמר ,עד עתה דימיתי בנפשי ש'עשיר' הוא מי
שתחת בעלותו רחוב של בווארשא ,א מעתה יודע אני שהעשירות האמיתית
היא מי שלמד עשרות פעמי את שער הביטחו  ,כי בטחונו מביא לו שמחה ושלוות
הנפש ואי ל מאושר הימנו.
ז .המשגיח הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל היה אומר שההבדל בי 'בעל בטחו '
למי שחסרה לו מידה זו ,שאכ שניה שווי בפעולת – בעשיית השתדלות,
אלא ,שהבוטח עושה מעט השתדלות ,ומכא ואיל מתהל בשלוות הנפש ,ואילו
לעומתו זה שאינו בוטח בה' ,א אחר שכבר 'השתדל' ,עדיי לא ינוח ולא ישקוט,
בכל עת ובכל שעה יתור אחר עוד ועוד פתחי ,להרוויח עוד כמה פרוטות.
כי החכ מקיי את גזירת 'בזיעת אפי תאכל לח' ,ביגיעתו בהתחזקות ב'בטחו '
בה' ,ובקיו 'ברו הגבר אשר יבטח בה'' ,ובזה יורש הוא שני עולמות.
ח .ומכא נלמד גודל הזהירות שלא להתיר איש איש לעצמו היתרי שוני בתירוצ
הידוע  -הרי זה 'צור פרנסה') ...זולתי בהיתר מרב ומורה בישראל( ואכמ"ל וד"ל.
ט .סיפר הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע ,שהכיר איש עני מרוד בעיר מולדתו בראנאוויטש
ושמו ר' מוטל קופלובי ,לפרנסתו שימש כמתק 'חביות מי' וכיו"ב ,והנה מקצוע

באר הפרשה
עינו הטעתו – נראה כרעה ואינה אלא לטובתו

íéòáøà ïá ÷çöé éäéå' ,(åë¯ë äë) ïúùøôá
ä÷áø úà åúç÷á äðù
úãìá äðù íéùù ïá ÷çöéå ...åúùà
øáãä äàøð äàåøä ïéòì ,äðäå ,'íúåà
éøäù ,'ïéã'ä úãéîá åîò âäð ä"á÷äù
úåðù íéøùò øçà ÷ø åéðá åì åãìåð àì
åðéðéò ç÷ôð êà íà úîàá êà ,äéôéö

תולדות

æ

íðéàù íãàä éðá úééàøá èéáð àìå Y
 'éàåø øö÷' àìàיàìà ïàë ïéàù àöîð ,
'ïéðî éøäù ,íéìåâîå íéèåùô 'íéîçø
'íéøöî úåìâ ìù 'íéðù úåàî òáøà
íäøáà ãéìåä øùà úòî úåðîäì åìçä
'ãåáòù'ä ìçä ìòåôá åìéàå ,åðá ÷çöé úà
éðááù ïåøçàä úîùî ÷ø êøô úãåáòá
íéèáùáù ïåøçàä úîù éåì àåä ,á÷òé

זה לא פרנסו כראוי ,ועברו עליו זמני מחסור ומצוקה ,והיו ימי שבני ביתו רעבו
ללח פשוטו כמשמעו כי כלתה הפרוטה מכיסו .פע אחת עבר עליו שבוע של
מבלי שיקראוהו – כי לא נשבר אפילו צינור אחד בכל העיר ,ובהגיע 'ליל שישי' ידע
ר' מוטל שביתו ריק ממש ,חישב ומצא שבני ביתו יצטרכו להתענות ולצו ביו
השבת ...בלב שבור ישב במעונו ועסק בתורה עד שעה מאוחרת בלילה כשהוא
מצפה בכליו עיני לישועת ד' אולי תבוא ,משקרבה שעת חצות ליל והבי שכבר
ננעלו כל החנויות ועדיי ישועתו בוששה מלבוא ,נעקרה אנחה מלבו ויקרא ,רבש"ע
א לפני ניחא שאני וששת הנפשות בני ביתי נרעב ולא יהיה לנו מה לאכול בשבת
קודש ,ניחא הדבר ג לפני .וכ שכב לישו .
והנה ,באישו לילה באו פתאו להעירו ולקרוא לעזרתו אחר שהתפוצ צינור הראשי
של בית המרח המרכזי בעיר ,ונחו לתקנו בדחיפות כי למחרת היו 'ערב שבת'
הוא ,ויק ר' מוטל ממיטתו ויל לעשות מלאכתו ,ובשכר טרחתו קיבל שכר כפול
כנהוג בעבודות הלילה ,וב"ה שלא חסר מאומה על שולחנו בשבת קודש ,והכל בזכות
שעשה רצונו כרצו השי"ת .נענה ה'נתיבות שלו' ואמר מכח אנחה כזו של ר' מוטל
היה מ הראוי שיתפוצ בית המרח כולו ולא רק צינור אחד – כי אנחה כזו יש בכוחה
לבקוע רקיעי.
י .וכאשר יתבונ האד בכל הקורה עמו להבי ולראות את ה' ואת אהבתו הגדולה
לבניו ע קרובו ,לא יסבול כל צער וייסורי ,כי יראה שהכל לטובתו בא לו מאת
הבורא אשר 'הוא היטיב הוא מטיב והוא ייטיב' ,וכמו שסיפר הרה"ק הרבי רבי העני
מאלכסנדר זי"ע ,שבשנות ילדותו כשלימד ה'מלמד' את פסוקי החומש ,נתפסה פע
מחשבתו על דא ועל הא והוציא עיניו מהחומש ,ה'מלמד' שראהו בוהה באוויר גער
בו וא היכהו על לחיו ,באמרו ,א תביט בפני החומש לא תוכה כלל .לימי סיפר
הרבי רבי העני האי עובדא ,והיה מוסי ,אכ  ,למע ידעו דורותיכ – כי כל יהודי
באשר הוא ,כשיתבונ 'בפני'  -בתו הצרות וההסתרות דעדו עליו לראות ש את

תולדות

באר הפרשה

ïéàù ïéáé é"ùø éøáãá ïééòîä ,íðîà
äéä ìëä ÷ø ,ùðåò ìë ïàë
åë ø"á) ùøãîá àúéàãëå ,àãéøâ åúáåèì
íòè äî ,ïãåé éáø øîà' ,(é"ùøá àáåä ,á
ùîçì äæå äðù äàîì åãéìåä úåøåãä ìë
åãáàé íä íéòùø íà ä"á÷ä øîà ,úåàî
íä íé÷éãö íàå ,äæ ÷éãöì òøå íéîá
ùáë ,äáøä úåáéú úåùòì åéìò çéøèà
úåàî ùîç ãò ãéìåä àìå åðééòî úà
åéðááù ìåãâä úôé àäé àìù éãë äðù
÷øù àöîð .'ìåáîä éðôì ïéùðåòì éåàø
âäåð ä"á÷äù äàøð äéä íãå øùá éðéòì
àì úîà é"ôò ìáà ,ïéãä úãéîá åîò
åôñé àìù åéðáì äìöä àìà ïàë äéä
,åîöòì ùéà ìë ãîìé ïàëîå . יאìåáîá
åîò 'ä úâäðäå ,åéðééðò ìò äîú åúåéäá
,÷"ùæá åà äñðøôá ,íùâá åà çåøá
éìáçå é÷ìç äù÷ äî ,úåàéøáá åà úçðá

ç

áéúëãë ,(íéðù ã"ö äîöò íéøöîá éç ãåòù)
øåãä ìëå åéçà ìëå óñåé úîéå' (å à úåîù)
äæ éôìå ,(â"ô äáø íìåò øãñá ïééòå) 'àåää
åúãéì úà åøçéàù åìà íéðù 'ëù àöîð
úãéì úà àìéîî ïë íâ åøçéà á÷òé ìù
åúçôð äæáå ,íúúéî úà óàå íéèáùä
'íéøöî ãåáòù' úåðùî íéðù íéøùò
.úåù÷ä
áéúëãë ,çð ìù åðééðòá åðéöî ïëå
äðù úåàî ùîç ïá çð éäéå' (áì
íâå ,'úôé úàå íç úà íù úà çð ãìåéå
åúåà ìò øæâð òåãî ,íãàä äîúé íù
éúéàø êúåà éë' (à æ) åá øîàðù ÷éãö
éøéøò êìäúäì 'äæä øåãá éðôì ÷éãö
úåøåãä íúåàá éøäå ,äðù úåàî ùîç
ãò íéùéù éðá íúåéäá íéãéìåî åéä øáë
.äðù úàî
ä)

. כי לנגד עיניו יתגלה שהכל רחמי רבי וחסדי מגולי, שוב לא יוכה,'ה
פע שאל הגאו רבי יחזקאל אברהמסקי זצוק"ל את הגרי"ז מבריסק זצוק"ל
 כשיטת רבינו ת( היא אפשר להבי את שיטת,)שהיה מחמיר לעני צאת השבת וכיו"ב
 הרי א נביט השמימה ניווכח לראות שהשמש,''רבינו ת' בעניי 'צאת הכוכבי
 ענהו הגרי"ז 'אי, והיא אפשר לומר שעדיי יו בזו השעה,שקעה זה מכבר
 וא ש נכתב,' אלא ב'שולח ערו,מביטי בשמי בכדי לקבוע את המציאות
 בשעה שבאי ייסורי והסתרות ח"ו, כמו כ לענינינו.' עדיי יו הוא,שעדיי יו
 אלא יביט,' לא יביט על הנראה לו בעיני בשר כי הכל 'צרות צרורות,על האד
' אלא ג 'כי אשב בחוש ה, כי באמת אי זו צרה כלל,ב'תורה' האומרת לאד
.(אור לי' )מיכה ז ח
 סיפר המגיד מישרי הנודע הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל משרידי תלמידי.יא
נובהרדוק בדור האחרו )הובא בספרו 'והגדת' פר' יתרו עמ' שנ"ח( שבימי ילדותו החלו
 ואמו ע"ה,המשכילי להוציא לאור 'כתבי עת' כדי למשו אחריה את בני הנוער
 היתה מביאה בכל יו לבית את ה 'דער אידיש'ער,שחפצה להג על בני ביתה

באר הפרשה

תולדות

è

טאג בלאט' שהיה כתוב בלע"ז )בשפה הגרמנית( אבל היה כשר וראוי להכנס לבית
יראי ושלמי .אמו היתה מוסרת בו 'שיעור כללי' בכל יו אחר הצהרי לכל
שכניה שלא ידעו לקרא בשפה הגרמנית ,ובכ מנעה א משאר אחינו בני ישראל
שלא יתבוללו בי פריצי עמנו רח"ל על ידי קריאת כתבי העת שלה.
באחד הימי כשעמדה אמו במטבח הבית ועסקה בעבודתה ,וכבר החלו השכני
להתאס בחדר הסמו  -לשמיעת ה'שיעור' ,נטלה אחת משכנותיה את הצייטונג )עיתו(
וראתה בו תמונת ספינה הפוכה וכה נזדזעה מאשר ראו עיניה עד שניגשה אל בעלת
הבית וגערה בה וכי היא תעמדי בהשקט ובשלווה לעסוק בחיתו תפוחי אדמה בעוד
שספינה גדולה התהפכה למצולות י על כל יושביה ,ותצחק בעלת הבית בקרבה כשומעה
את 'טענותיה' ,בהסבירה שכא נכתב אודות ספינה חדשה שזה עתה סיימו לבנותה
ברוב שכלול פאר והדר ,א מכיוו שאינ יודעת לקרוא את הכתב אשר מתחת לתמונה
החזקת את העיתו הפו ,ולכ דימית בנפש שהספינה התהפכה למצולות .סיי רבי
יעקב ואמר ,מכא למדתי 'דר חיי' שלפעמי נראה לאד שצרות רבות באות עליו,
ובאמת כל מחשבתו זו באה לו רק מאחר שמביט על הדבר ב'היפו' ,אי לו אלא לחזור
וליישר את ראותו ולהתבונ בעי האמונה שכל מא דעביד רחמנא לטב עביד ,והכל
יבוא על מקומו בשלו.
והנה ,פעמי שהאד 'תקוע' ושקוע במכאובו ,בהפסדו ובחסרונו ,אי לו אלא לפקוח
עיניי עוורות ,להביט על הנעשה בהשקפת האמונה ויאמי שהכל לטובה וברכה ,מעשה
ביהודי שעבר את תלאות 'המלחמה הנוראה' בשנות הזע ,וסבל יסורי רבי אשר
אי אפשר לתאר כלל ,והנה לקראת תו המלחמה כאשר ראו הרשעי ימש"ו שתו
זמ קצר יכניעו צבאות 'ארצות הברית' ,החלו לחפות על מעשיה שלא ייראו בעיני
העול כאכזרי ורוצחי ,והודיעו לכל יושבי המחנה שכל הרוצה יבוא ויקבל לח
לשובע )בכדי לשבר את האוז ,סיפר היהודי ,שבאותו זמ  -לאחר חמש שני של רעב נורא ,שלא אכלו
כי א המעט שבמעט מפת עבשה ,והרוו את צמאונ במי דלוחי ,א היו שואלי אי מי מבני המחנה
 -הא רצונו לזכות במעט לח טרי ,או מעדי הוא תחת זה להשתחרר מהמחנה הנורא ,היה כל אחד

מה בוחר בפת הלח ,(...ויהי כאשר ראה כ היהודי ,הל כמה פעמי לעמוד בתור לקבל
עוד מעט מהלח ,אחר שאס כמה מנות בצקלונו ,הל בחשאי לאכל אצל מיטתו
כדי להשקיט רעבונו הגדול ,א בדר תפסוהו ב'קלקלתו' כמה שבויי רוסיי ,אשר
חרפוהו וגדפוהו שהוא גנב וגזל  ,אול הלה לא שת לבו אליה ,כי אמר בלבו שג
ה שבויי כמותו ,ואינ אחראי על מעשיו ,א ה לא הרפו ממנו ,וכאשר הגיע
לחדרו התנפלו עליו ,והיכו בו מכות אכזריות ,נטלו ממנו את כל הלח ,ולא השאירו
בידו אפילו מנה אחת להשביע את נפשו ,וכ שכב על האר שותת ד ,ובלב נשבר
לרסיסי לא היה יכול אפילו לבכות ,ומתו צערו זעק מעומק לבו 'רבוש"ע ,א רצית

é
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éúòåùéì äáøä êë ìë ïéúîäì éìò òåãî Y
äðúîää ìë úîàá éë ...àåáìî úùùåáä
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.äøåîâä åúòåùéá äàøéå äëæé úòä
úòáù åðîà ìçø ìöà åðéöî äæá àöåéë
äøéúòä ,óñåé äðá úà äúãéì
,(ãë ì ïìäì) 'øçà ïá 'ä éì óñåé' äìéôúá
ãò ïéîéðá úà äì ïúð àì ä"á÷ä êà
ãöî äéä äæ ìëå .íéðù äîë øåáòë
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àúéàã ,òãú .íéøåîâ íéîçø úâäðä
'øîù' ä"á÷äù (â â øúñà) éðù íåâøúá
õøàì á÷òé ñðëä ãò ïéîéðá ãìååé àìù
íò á÷òé ùâôð øáëù øçàì Y ìàøùé
êøèöé àìù ïéîéðá ìöðéé êëå ,åùò åéçà
äæ úåëæá ÷øå òùø åúåàì úååçúùäì
ïéîéðá ìù å÷ìçá ùã÷îä úéá äðáð
)úãéì øåçéàù àöîð ,(åéçà øàù ìöà àìå
úéá äðáéù ¯ äáåèì ÷øå êà äéä ïéîéðá
.å÷ìçá ùã÷îä

ליטול את נשמתי ממני  -הרי היה ביד לעשות כ בכל רגע ורגע מהחמש שני
האחרונות ששהיתי במחנות המוות ,ומשלא עשית כ משמע שבחרת בי להמשי
לחיות ,ואי א כ אמות עכשיו אחרי שעברתי את כל התלאות והיסורי '...ומתו
הרגשות אלו נרד על האר.
בשעות הבוקר פתח היהודי את עיניו והנה קרני השמש זורחות אל תו חדרו,
מיד הבי שהגיע זמ גאולת ,שהרי בכל שנות המלחמה היה מתעורר בהכרח על
ידי הרשעי ימ"ש טר עלות השחר ונשלח מיד לעבודת המחנה ,ואז היו פוקדי
וסופרי את כל האסירי בהשפלות גדולות ונוראות ,וכל מי שלא התייצב בזמ
היה נחר דינו ל ...ויק האיש 'ממיטתו' ,והנה מבחי הוא שכל חבריו יושבי המחנה
והאסירי הרוסיי הרשעי שוכבי מתי ללא ניע ,או אז הבי  ,שצוררי היהודי
לא חפצו בחלוקת לח להשביע טר השחרור ,אלא להרג נפש כי רשעי הללו
עירבו ס המוות בתו העיסה ,וכל מה שחשב אמש שחרב עליו עולמו ,בכ שלקחו
ממנו את מנות לחמו ,והיה בטוח שרעה גדולה עוברת עליו ,נוכח לראות עתה שלא
רעה ולא מצוקה כי א טובה גדולה עשה לו הקב"ה בהאי שעתא ,וא מפני המכות
וגניבת הלח ממנו הרי הוא עדיי חי ,לכ אי לו לאד להתלונ על מצבו ,כי א-ל
דעות ה' ,והכל הוא א ורק לטובתו ,והאמ בזה.
ועוד כהנה רבות ממעשי אשר סו דבר ראו עי בעי טובת הבורא יתב"ש,
ופעמי שנתגלה דבר זה רק לאחר שני ,ג לפעמי יתגלה דבר זה אחר שני
רבות כשבעלי המעשה כבר לא היו בזה העול )וה הכירו בזה רק בהיות בעול שכולו
טוב( ...בי כ ובי כ – א א עדיי לא נתגלה לו לאד הטובה שבדבר ידע שאב
לנו בשמי ה'טוב ומיטיב' לרעי ולטובי ,ואני ה' לא שניתי ,ישמח ישראל בעושיו
בני ציו יגילו במלכ תמיד בכל עת ובכל שעה.

àé

תולדות

באר הפרשה

åá íéçèåáå ÷"äøä ìù åúøåúá åðãîì úåàìôð
øîà åîöòáù ãò (...øåãä ÷éãö úà âåøäì íà ä"ã) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä
òøäì ìëåú àì ,èìçåî ïôåàá ÷çöéì àì øùàë äòø åðîò äùòú íà' (äùòú
é÷åìàá úòë ïéîàî éððäù øçàî ,éãîò äî òåãé éë ,äàøð ,ì"æå .(èë åë) 'êåðòâð
äöøú íà íâù éì øåøá ,õøàäå íéîùä äöø êìîéáàã íéøåèä ìòá áúëù
.äáåèì ìëä éì êåôäé 'ä ,éì òøäì êøáúé íùäù ñôà ,÷çöéì äòø úåùòì
ìë êôäî êøáúé 'äã ,äáåèì åëôä
 אשכו את דכא – הברכה שבאה לאד בזכותøîàù åäæå .íù ïééò äáåèì úåòøä
מציריו ושפלות רוחו
íàù ¯ 'äòø åðîò äùòú íà' êìîéáà
êéëøáîå øåøà êéøøåà' ,(èë æë) ïúùøôá ,äáåèì êôäúé éàãå åðì òøäì äöøú
åðàù ¯ 'êåðòâð àì øùàë' äéàø àäå
,íé÷éãöä' ,é"ùøáå ,'êåøá
,'íäéëøáîì íéîãå÷ íäéøòöîå íäéøøåà åëôä êøáúé íùäå êì òøäì åðáùç
õé'æãàîî 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äù÷î åúãéîù ïåéëå .áåè ÷ø êîò åðéùòå äáåèì
òåãî íä íé÷éãöù ïååéë (ïúùøôá) ò"éæ òøäì äöøú äúà íà ïë ,áéèäì êøáúé
øàáîå ,íéøòöîå íéìì÷î íäì ùé äúà äùò ïëì ,äáåèì ïë íâ êôäúé åðì
íéìéäú) áåúëä ìò ò"éæ åéáà éøáã íã÷äá ,äáåè äéäé óåñ óåñù ïåéë äáåè åðîò
.ì"ëò' ïáäå
,'êøáú äúàå äîä åìì÷é' (çë è÷
åéàðåùù ù÷éá òåãî øàáì ùé äøåàëìã
äîä åìì÷é íà øîåì åì äéä ,åäåìì÷é 'íéøåèä ìòá'á øàáúðã ,íéøáãä øåàéá
ìò úåéùå÷ä 'á úà õøúîå ,êøáú äúà âåøäì êìîéáà ù÷éá äìéçúîù
áåè êà' ø"åîàà ìù óñåð øîàî éô äúìò àìå ,õøàä ïî åúåìëìå ÷çöé úà
ä"á÷äù ÷ø àì éë ,àåä êåôäðå ,åãéá
(ä âë íéìéäú) 'ééç éîé ìë éðåôãøé ãñçå
áåè êà' àåä íé÷éãöì ùéù úåôéãøäù íâ àìà ,õøàá åúåéçäì åéãéî åìéöä
íéìåò äæ éãé ìò éë ,íøåáò 'ãñçå ,äëøáå äáåè åì úåùòì êìîéáà çøëåä
åìì÷é'ù øàáúé äæáå ,äáåèì íéìòúîå íéøòù äàî àéää õøàá àöî ÷çöéå
àì ïëìå 'êøáú äúà'ä úà àéáî 'äîä åðåîîå åðàö íâ ,íéî úåøàá äáøäå
åìì÷é øùàë à÷ééã àìà ,åìì÷é íà øîà äáåèì êôéä 'ä éë ,ãàî ãàî åáøúð
.êìîéáà íîæù úåòøä ìë úà äëøáìå
.äëøáä íøåâ äæ
äæä àìôåîä øáãä êìîéáà úåàøáå
úéùàøá 'øôá íâ áúë äìàä íéøáãë äáåèì äòøä ÷çöéì êôéä 'úé 'äù êéàä
äæáù ,óéñåîå ,(åì äùòà ô"äò)
êë ìë øáãä åìöà øøáúð ,äìòð ïôåàá
úáì äéððç ïá òùåäé éáø éøáã åøàáúé úåòøä êôåä õøàä ìë ïåãàù ¯ úåèéùôá
:æ úéðòú) íéîëçä ìù íéôåé ìò øñé÷ä íéðéîàîä íìåò éàåøá ìëì ,äáåèì
ùîà åîîæù ìàøùé éàðåù íééåâì íâ)

תולדות

באר הפרשה

áé

ì"æç ù"îë ,å"ç æ"äåòá åðééä 'õøàá íà) Y 'éôè éîéëç éåä éðñ éååä éà' (ãåòå
íéøåñé éìá íåé 'î åøáòù ìë (:æè óã ïéëøò) ïåùìî 'éðñ'ã ,(øúåé äáø íúîëç äúéä íéøåòë åéä
'õøàá åðéøôå' åðééäå ,åîìåò ìáé÷ù òåãéá äúéä íéàðåù íäì åéä íà ¯ íéàðåù
úåéäì ¯ 'òáù øàá íùî ìòéå' ,ïëì ,å"ç ìëá äøåù äëøáå ,úëøáúî íúîëç
åéìà àøéå' äéä äæìå ,ô"ëò åîå÷îî äìåâ
.íäéùòî
.ù"ò ,'àøéú ìà øîàéå 'ä
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äì æîø êëå
áàååù ïåòîù ø"âä õøúî øçà ïôåàá àø÷éå' (âë¯áë åë) ÷åñôá (ïúùøôá)
áéçøä äúò éë øîàéå éë úåáåçø äîù
äìòù (äáàåùä úéá ïéòî) ì"öæ
êìåäù úîçî àîù ,÷çöé áìá ùùç øàá íùî ìòéå ,õøàá åðéøôå åðì 'ä
,å"ç ä"á÷äî çëùé áåèá ë"ë ìëä åì øçà åéùëò à÷ååã äîì äù÷å ,'òáù
áéúë ë"çà ïëàå ,'òáù øàá ìòéå' ïëì êìäå íå÷îä úà áæò åì 'ä áéçøäù
ìò åáøùë äúò ãòå ,øçà íå÷îì
.'' יבä åéìà àøéå'
àì äðèùå ÷ùò íúà åì äéäå úåøàáä
çéø äàø' (æë æë) ïúùøôá ùé ,äæ ïéðòá íé÷éãöäù ì"éå ,ì"æå ,õøéúå .åîå÷î áæò
,''ä åëøá øùà äãù çéøë éðá
àîù ä÷åì íðúùô ïéà íà íéàøééúî
ò"éæ øòâééà ìáééì éáø ÷"äøä øàáîå óã ïéøãäðñá àúéàãë) æ"äòá íîìåò åìá÷é
ãàî äî éë ,(çéø úà çøéå ä"ã ,úîà úøåú) ÷ø ãåàî ìãâå êìä ÷çöé äðäå (.à÷
÷çöé ìà ñðëðùë åðéáà á÷òé áì øáùð ìáåñ äéäå ,íéòåøäî åì äéä äðèùå ÷ùò
,úåãåîçä åùò éãâáá ùåáì àåäùë åéáà íðîà .ïéøåñé éìá äéäé àìù éãë äçîùá
àáå äìåòä 'áåè çéø' ÷çöé ùéâøä ïëìå íãàë Y '÷çöé øîàéå' åáø àìù øçà
éðá çéø äàø' øîà æ"òå ,åáì ïåøáùî åðéøôå åðì 'ä áéçøä äúò' ïðåàúîå âàåãä
... כשנעקד ע"ג המזבח,)עיי' רש"י

 בפרשת )כז א( ויהי כי זק יצחק ותכהי עיניו מראות.יב

באותה שעה נפתחו השמי וראו מלאכי השרת והיו בוכי וירדו דמעותיה ונפלו על עיניו לפיכ

 ד"ה במדרש שו"ט( שאיתא, דבר נורא הביא בספר פניני יקרי החדש )בפרשת,(כהו עיניו
במדרש שבאותה שעה ראה את השכינה נגזר עליו מיתה )כדר שמתו נדב ואביהו
 ואל תקשה,(: לכ נעשה סומא שהרי ה'סומא חשוב כמת' )נדרי סד,(כשהביטו בשכינה
, כי באותה שעה עדיי לא נולדו לו בני,מדוע לא נסתמאו עיניו מיד בעת העקידה
 רק 'ויהי כי זק, על כ היו יכולי להשאירו ע מאור עיניו,וג עי"ז נחשב כמת
 וקיי"ל ב ששי לזקנה( וממילא,יצחק' ואז נולדו לו בניו )שהרי באותה שעה ב שישי היה
 שלא לבכות ולהתאונ על חסרו ומחסור, ומכא ילמד האד.''ותכהי עיניו מראות
 כי לעול אי בידו לדעת איזו צרה נמנעת ממנו, כחסרו הבני וכיו"ב,שיש לו

באר הפרשה

תולדות
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בזכות מחסור וכאב זה העובר עליו ,השי"ת ירח על בניו וישפיע עליה א טוב
כל הימי.
פע נכנסו אל הרה"ק רבי אבה 'המלא' זי"ע )מובא ג"כ בש הרה"ק ה'דברי
שמואל' זי"ע שמעשה זה היה אצל מר הבעש"ט הק' זי"ע( שני ידידי ,זה שפ את מר
לבו על כי 'אשה רעה' בחלקו המשביעתו מרורי ומרווה אותו לענה ,וברצונו
לקיי בה מצוות 'גירושי ' ,וזה בכה על 'עסקיו' ההולכי ומתדרדרי מטה מטה,
עד שנהפ לבעל חוב גדול והנושי אי נותני לו מנוח ביו ובלילה ,ברצונו
למכור את 'בית מסחרו' ,ויפרע את כל חובותיו האדירי .לשניה ענה ה'מלא'
ב'לאו' ,לראשו אמר שלא לגרש את האשה ,ולרעהו אמר שלא למכור את בית
מסחרו ...כעבור חודש ימי חזר אחד מה לפני ה'מלא' לבקשו שירעיש עולמות
ויעורר רחמי על חברו 'בעל המסחר' כי חולי חזק תקפו והוא נמצא בי חיי
ל ...שאלו ה'מלא' ,מה ע בית המסחר ,ויע האיש – הוא מכר לאחרי
בסכו הגו ובזה באה הרווחה לביתו ,אמר לו ה'מלא' היא הנותנת ,כאשר
באת בחודש העבר ,ושטחת בפני איש איש את צרתו ,ראיתי בשמי רו
ששניכ לא מופיעי ב'ספר החיי' וכבר נגזרה מיתה עליכ ,א כאשר שמעתי
שיש ל 'אשה רעה' ובזה נכלל הינ בכלל אלו ש'חייה אינ חיי' )ביצה לב,(:
וכ ידיד אשר חובותיו רבו למעלה ראש ,וא הוא בכלל אלו שאמרו )עירובי
מא (:שלשה אינ רואי פני גיהנו )כי כבר עברו בחייה בעול הזה 'שבעה מדורי גיהנו'(
ואחד מה הוא מי שיש לו 'דקדוקי עניות' ,ועוד אמרו )נדרי סד' (:עני חשוב
כמת' ,על כ יעצתי לכ להתחזק ע הצרה ,ולא לברוח ממנה ,וכ תשארו
בחיי ,ואכ  ,אתה שלא גירשת ,אזי 'מתו הצרה המציא הבורא פדות ורווחה'
– שחיי נשארו ל לפליטה ,א רע שלא עמד בזה הנסיו  ,ונתפתה להפטר
מ'צרותיו וצרות צרותיו' ,חשב שעתה מתחיל הוא לחיות ,ובאמת הפסיד ל"ע את
חייו .לדיד ייאמר ,פעמי נדמה לאד ש'חייו אינ חיי' במצבו דהשתא ,ועושה
כל טצדקי )למעלה מ'ההשתדלות' הראויה( לצאת ממצבו ,עצתו  -להשיב אל עצמו
שלוות הנפש ,להבי ולהשכיל שכל זה 'טובת חייו' היא ,ישמח ויעוז במתת גורלו
– כי היא חייו ואור ימיו.
מסופר על יהודי שקבל בפני הגה"ק הסטייפעלער זצוק"ל על צרות וחובות דעדו
עליה ,וכל כ רבתה סאת צרותיו עד שאבד לו הטע בחייו ,ענהו הגה"ק ,ר' איד,
מדוע הנ כה בטוח שנכונו ל עוד כל כ הרבה 'שנות חיי' – שיש ל 'טענה'
שאינ עוברי עלי בנעימי ,אולי כבר כלו ימי שני חיי ,וכל זכות קיומ בעול
אינו אלא בזכות הייסורי והטרדות הבאי עלי ,ובזה נשתנה כל מהל מחשבתו,
והחל להבי שבכל הנעשה בעול יש טע וסיבה מלמעלה לטובתו הגמורה.

תולדות

באר הפרשה

åì äúéä àìå ,'äååòùë ñîð åáì äéäå
øùåëä úòù åæå ,úåàéöîå úåùéé íåù æà
ãåîéì äæîå .úåëøáä ìá÷ì äåîë ïéàù
ìôùå òðëð àåäù äî éôì ,íãà ìëì
(íéøçà åäåùééáù äîî ïä ,åîöò úîçî ïä) åéðéòá
úåëøáä ìá÷ì øùëåîå éåàø éìë àåä êë
äëøáå äáåè ìù íåìá øöåà íäù) á÷òé ìù
úåáà äùòî' éë ,(ãçé íâ úåéîùâå úåéðçåøá
. יגì"ëò ,'íéðáì ïîéñ
ויעתר יצחק – ע"י התפילה נעשה בריה חדשה
וכל הגזרות מתבטלות

çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå ,(àë äë) ïúùøôá
äù÷ä .àéä äø÷ò éë åúùà
øîåì êéøö äéä äøåàëìù ééçá åðéáø
ë"îçàì ÷øå ,'äø÷ò ä÷áø éäúå' äìéçú
.'åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå' øéëæäì
,äìéôúä íéã÷äù äîå ,ì"äæá øàáîå
ïéàù åðãîìå ,ø÷éòä íéã÷äù øîåì ïëúé
,äìéôúä úáéñ úåø÷òä äéäúù äðååëä
äìôè äìéôúäå ø÷éò äáéñä ïë íàù
,(íúìéôúì 'äáéñ'ä äúééä úåø÷òäù øîåìë) äì
äìéôúä éë áåúëä ïåùìá äðååëä ìáà

ãé

åðéöîù åîë éë ,''ä åëøá øùà äãù çéøë
åðééä ,'åá çéøîå åîèå÷' íéîùáä áùòá
ìëî ,áåè çéø åì ùé äòù ìëá éë óà
åçéø åúåà íéììåîå íéîèå÷ù äòùá íå÷î
äòùá ,éãåäé ìëá àåä ïë ,øúåéá óãåð
çéø' åðîî äìåò ,åáø÷á åáì øáùðù
.æåò øúéáå úàù øúéá 'áåè
ï"øä úééùå÷ úîñøåôîå äòåãé
÷çöéù 'ä ááéñ òåãî ,('ä ùåøã ï"øä
,á÷òé úà àìå åùò úà êøáì äöøé
øàáîå .äîøîá ïàéöåäì á÷òé êøöåäå
úåãìåú éáö õøà) ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äøä
äìòî ïéàù òåãéã ,(úåùøãá ä"ãá ä"ôøú
(.ä äèåñ) àúéàå ,çåøä úåìôùå äååðòë
ïéà ïë ìò ,àëã éúà Y àëã úà éðà'
äòù äúåàë úåëøáì ìâåñî ïîæ êì
øúåé åùò úà áäåà ÷çöéù äàø á÷òéù
àìå åùò úà êøáì ãîåò àåäå ,åðîî
íéòðåî ïéà íéîùä ïîù äàø óàå ,åúåà
àëãðå øáùð åáì äùòð ,÷çöéî úàæ
òåøâì åîöò úà áéùçä éë ,åäåîë ïéàù
(åè¯àé äñ ø"øá) ùøãîá àúéàãëå ,åùòî
,äëåáå óåôëå ñåðà' äéä äòù äúåàáù
úåùøã)

 וכמו שפירש הגאו רבי, כל הצער והייסורי ה א ורק לטובה, כללא דמילתא.יג
(יהונת אייבשי זי"ע )'יערות דבש' סו דרוש טו ד"ה ודע( את הפסוק )תהלי מט ה
' ה'חידה הסתומה, אלא, ולא מצינו שו חידה במזמור זה,''אפתח בכינור חידתי
היא הקושיא שכל איש מקשה על ה'פעקעלע' שלו )על חבילת היסורי שלו( מדוע נגזר
 כי נודע בכינור,' ע"ז אמר 'בכינור חידתי,עליו לסבול כל כ הרבה יסורי ומכאובי
 יותר משמיע-  ויותר אשר דופק באצבעו בנימא ודוחקו,כאשר ידחק בנימא ישמע קול
, יותר ריחו נוד ומאיר נשמתו, יותר שסובל דוחק וצער ויגו, וכ הדבר בב אד,קול
. עכ"ל, ולכ אמר בכינור חידתי,ככינור המשמיע קול ערב ונגוני ביותר דוחקו ודופקו

באר הפרשה

äø÷òúð àìù êì øîåìå ,úåø÷òä úáéñ
 øáãä ìò íäéðù åììôúéù éãë àìàיד,
ø÷éòä àéäù äìéôúä íéã÷ä êëéôì
úåø÷òä àá äìéáùáù äðåùàøä äáéñäå
á ø"ùäù) ì"æ åùøãù äæå .åðîà ä÷áøì

תולדות

åè

éðôî ,úåäîàä åø÷òúð äî éðôî' (ãì
.'íé÷éãö ìù ïúìéôúì äååàúî ä"á÷äù
àéäù äìôúä çë ãåò ãåîìì ùé ïàëîå
 ãàî äìåãâטו  òáèä úåðùì åìéôàåטז.
øîà àìå 'øúòéå' ïåùì øéëæä äæ íòèîå

יד .נוראות מצינו בכוחה של 'תפילת אבות על בני' ,דכתיב בסו פרשת חיי שרה
ח-ט( 'וימת אברה בשיבה טובה זק ושבע ויאס אל עמיו ,ויקברו אותו יצחק
וישמעאל' ,וברש"י ,יצחק וישמעאל  -מכא שעשה ישמעאל תשובה ,והולי את יצחק
לפניו ,ואילו עשו בנו של יצחק אבינו לא עשה תשובה ,ובו אמר קרא )לה כט( 'ויקברו
אותו עשו ויעקב' .והנה ,ביאורי רבי נאמרו בהבדל שביניה מדוע זה עשה תשובה
וזה לא ,וא שבוודאי אי לנו כל השגה לא באברה אבינו ולא ביצחק בנו ,מ"מ
לעניינינו נלמד – כפי ששמעתי מחכ אחד ,כי גדול כח התפילה של 'אבות על בני',
ולכ ישמעאל עשה תשובה שהרי אברה אביו התפלל עליו לפני הקב"ה 'לו ישמעאל
יחיה לפני' )לעיל יז יח( ופירשו חז"ל 'ביראת' )כמובא ברש"י( ,אבל יצחק אבינו שאהב
את בנו עשו 'כי ציד בפיו – היא מעשרי את המלח' ...ולא ידע שעשו רשע הוא
לא התפלל עליו ,לכ לא שב הב הסורר בתשובה.
טו .רמז מצינו בפרשת )כז כז( 'ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'' ,שבא
לרמז על גדולת כח התפילה ביו החופה ,כי מהו אותו ריח שדה הרי זו תפילתו
שיצא ביו חופתו – 'ויצא יצחק לשוח בשדה' ,וכעת בעומדו יותר משישי שנה
לאחר אותה תפילה עדיי ראה פירותיה הטובי של אותה תפילה כשהתפלל אז
על בני צדיקי )הרה"ק מאוז'רוב זי"ע ,מובא בשמ ראש בפרשת(.
טז .זה עתה שמעתי מבחור ירא שמי שמנערותו נחלה ל"ע במחלת קנית הלאטער"י
)לוטו( וכרטיסי הגרלה למיניה ה' ישמרנו מה ומהמונ ,כל פרוטה שחוקה
שבאה לידו יצאה תיכ מידו לידי מוכר ההגרלות ,ולא עוד אלא שהרבה ללוות
כספי ומעות לצור כ ,ולפני כשבוע מצא עצמו בעל חוב של שלושת אלפי
שקלי – סכו עתק לבחור ב  ,18בצר לו פנה אל ראש השיבה והסיח לבו כי
ברצונו להפו ל'בעל תשובה' – לעזוב את דרכיו והגרלותיו ,לפתוח ד חדש ,אלא
שהחובות אשר השתרגו על צווארו לא נותני לו מנוח .ציווה עליו רה"י ,שיכתוב
על הנייר שמות כל בעלי חובותיו והסכו שהוא חייב לה ,ולאחמ"כ נראה מה
לעשות ,וכ עשה.
בלילה ההוא – ליל חמישי פרשת וירא תשע"ט ,ביקש ממנו חברו – שכנו בפנימיה
)דארמיטארי( ,שעביר חבילת בגדי מחדר לבית הוריו שברחוב פלוני – במרחק
)כה

æè

באר הפרשה

éë ,úåðåùìä øàùå ,÷òöéå åà ììôúéå
÷"ôá åøîàù åîë ...øúò ïåùìî àåä
ìù ïúìôú äìùîð äîì (.ãé) äëåñã
ïøåâä êôäî äæ øúò äî ,øúòì íé÷éãö
ìù ïúìôú êë ,íå÷îì íå÷îî äæä
úãîî ä"á÷ä ìù åúòã úëôäî íé÷éãö
.ì"ëò ,úåðîçø úãîì úåéøæëà

תולדות

éãë äæ ìëå .ìàåúá úá äðéàù úøçà
íäì äéäé àìù éãë ìàøùé òøæ úå÷ðì
äæìå ...í"åëò úåîåà íò äæéçà íåù
úà êôäîù øúòä åîë 'øúòéå' øîà
äëôäúð ïë ,äèîì äìòîìî äàåáúä
...(äìéôúä é"ò) 'ä÷áø øäúå'ì úåø÷òî
äëôä àéä éë äø÷ò äúééä àì äàìå
àìù éãë äëåá äúééäù äúééëáá äîöò
÷åñôä ìò ì"æç åøîàù åîë åùòì àùðú
'äúåà äðéà ïë íà ,'úåëø äàì éðéòå
(äàì) åæå ,åùòì àéä äàì äúåà éë ,äàì
 ì"ëò ,úøçàיז.

åîöò ììôúîä äùòð äìéôúä é"òå
,úøçà úåàéöîå 'äùãç äéøá'ì
,é"øàä éøåâî) 'äøåúä ìò ê"ù'á øàéá êëå
àåä úåø÷òä úáéñ .ì"æå ,(úåãìåú 'øô ùéø
úøçà äéøáì êôäúúå äéìò ììôúéù éãë
)ìëù (ã äî ø"øá) ì"æçá åðéöî äðäå úá' (ä÷áø) úàæ äðéàù øîåì ,(äìéôúä é"ò
úåáàä éáâå ,úåø÷ò åéä úåäîàä
,äø÷ò äúééä (ä÷áø) äúåà éë ,'ìàåúá
ù"å÷ìé äàø) ø÷ò äéä íäøáà ÷øù åðéöî ,'ä÷áø øäúå' äéìò øîàð (äùãçä ä÷áø) åæå
á÷òéå ÷çöé éë ,øàáúé øåîàäìå ,(çò æîø ä÷áø àìà ä÷áø äúåà äðéà ïë íà

הליכה של כמה דקות מבני הישיבה ,ותמורת השליחות ייטיב עמו בכמה פרוטות.
אותו הבית נמצא בסמו לחנות המוכרת כרטיסי הגרלה ,בעוד מהל הרהר הבחור
בכל מה שעבר עליו היו – בווידוי הגדול שהתוודה לפני ראש השיבה ,ובכלל
בחרטתו הגדולה על דרכי נלוזות אלו ,ובפיו החל שופ נפשו ושיחו לפני אביו
שבשמי ,ואלו היו דבריו ,רבש"ע ,אבי שבשמי רח נא עלי ,ברצוני לפתוח ד
חדש בחיי ,אבל ה'חובות' מעיקי עלי ,אנא ,עשה עמי אות לטובה ,בכס שקבלתי
מחברי אקנה כרטיס הגרלה ,א ארוויח בו די מעות לכסות החובות ,הריני מקבל
עלי שזה יהיה כרטיס הגרלה ה'אחרו ' שאקנה בחיי )א שאי מכפרי עבירה ע"י אותה
עבירה ,אבל הקב"ה שומע תפילת כל פה ,אפילו תפילת 'דקרייה אפו מחתרתיה'( ...מה עשה
הקב"ה ,הלה נכנס ונת למוכר פרוטותיו ,וזה מילא בעבורו את המספרי ,ואכ ,
מ השמי נענו לו ,ולמחרת בליל שיש שלח להודיעו שמ השמי האירו לו
פני ,וזכה בהגרלה זו בס  3,000שקלי ,כחשבו החובות – לא פרוטה אחת
יותר ולא פחות...
יז .ידועה הקושיא כיצד מועילה התפילה ,וכי שיי 'שינוי רצו ' אצל הבורא –
לשנות מצבו של אד ע"י התפילה ,ומבאר הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מאמרי

æé

תולדות

באר הפרשה

íåçøå ïåðç úåéäì 'ä éëøãá úëìì Y
úàå åéðá úà úååöìå èôùîå ä÷ãö äùåò
áàååù ïåòîù ø"âä äù÷ä .íäá åúéá
úàø÷ð òåãî ,(äáàåùä úéá ïéòî) ì"öæ
úåéäì ïéðò éøä ,'÷ç' íùá åæìä äáèää
íò èôùîå ä÷ãö úåùòìå íåçøå ïåðç
ìò éà÷ã õøéúå ,éìëù øáã àåä íéøçà
åðéàù éîì íâ íåçøå ïåðç úåéäì 'ä êøã
'÷åç' àåä ÷ø éìëù åðéà äæå ,éàãë
äùò êëå ,íäì áéèäì ú"éùä éëøãî
.äæá ú"éùä éëøãá êìäù ä"òàà

ë"ò ,íéùåã÷ä íäéúåáàî äøäèá åãìåð
ìáà ,òáèä êøãá ãéìåäì íéìåëé åéä
ãáòù çøú ìù åðá äéäù åðéáà íäøáà
ìù ïäéúåðá ïìåë åéä úåäîàä ïëå ,æ"ò
úåø÷ò úåéäì íéëéøö åéä ïë ìò ,íéòùø
÷øå ,úãìì åìëåé àì òáèä êøãáù éãë
åã÷ôé ú"éùä ìà äìéôúá éåáéø éãé ìò
ïéðòð åéäéù ïåéëå ,íéîçøå äòåùé øáãá
äéøáì åðúùäå åëôäðù àöîð äìéôúá
úåëééùäå øù÷ä øñåä àìéîîå ,äùãç
åìëåé æ"éòå ,íìåòä úåîåà íò íäì åéäù
äùåã÷á 'ìàøùé ììë' úà íé÷äì
àì òåãî ,øåàéá êéøö äøåàëì äðäå
.äøäèáå
íà éë åîöò úåëæá ÷çöéì äìú
,áúë 'åðøåôñ'áå .íäøáà åéáà úåëæá
א אתה רחו וחנו – להיטיב לבריות
úøîùîä ãéîú äùò ¯ éúøîùî øåîùéå
åøîàë ,ãñç ìåîâì àéäù éì úãçåéîä íäøáà òîù øùà á÷ò' ,(ä åë) ïúùøôá
,'úîàå ãñç 'ä úåçøà ìë' (é äë íéìäú) éúååöî éúøîùî øåîùéå éìå÷á
àìå åéáà úåëæá ÷çöéì ãéîú äìú ïëìå éúå÷åç ,ï"áîøä áúë ,'éúåøåúå éúå÷åç
 והנה כתבו על זה תלמידי הבעש"ט להיות על ידי התפלה. וז"ל,(שבתות מאמר ח ז
 והג שנגזר גזירה על אותו,נתדבק האד במקו אחר יותר גבוה ונהפ לאיש אחר
 הנה בהתפלל האד אל הש הוי"ה ב"ה המהווה כל הויות הנה נתדבק,האיש
 כי על אותה ההויה,  ואי כא שינוי רצו,במקו יותר גבוה ונתהוה להויה אחרת
 דמעיקרא גזר הבורא שא יתפלל תשתנה כל,שהוא כעת לא נגזרה הגזירה )והוא גופיה מתר
.(הגזירה טובה ולברכה
וכדברי 'בעל העיקרי' )מאמר רביעי פי"ח( משל למל שגזר על כל נתיניו הערלי
 ופשיטא שמי שיחיש למול עצמו ינצל מהגזירה שהרי אינו בכלל,שדינ למיתה
. ולא עליו נגזרה הגזרה, כמו"כ העומד בתפילה משתנית מהותו ו'אחר' הוא,הערלי
 מצד דקדוק הלשו ביה ראוי, ובאמת, פלוני התפלל,הנה אומרי על המתפלל
, אלא.' שכ אומרי אחר עשיית מעשה בלשו 'פעל' שהוא 'פילל,לומר פלוני פילל
 ונשתנה ונעשה. תפילה- לשו התפלל היא מגזירת 'התפעל' כלומר שנפעל באד
.('אד חדש ובריה חדשה כנ"ל )ספר 'כי אלי אתפלל

çé

באר הפרשה

תולדות

èøôá ,íòä úà úòã 'ãîììå ãåîìì' (ãë åë) áåúëá ïëå ,ïàë ,åîöò úåëæá
'ù÷áî ìë åìò íùù øáòå íù éìäàá øåáòá êòøæ úà éúéáøäå êéúëøáå
äéä íäøáàå øçàî éë ,'éãáò íäøáà
.ì"ëò ,'÷ôñ éìá 'ä
 ãñçä ãåîòיחúåéðçåøá ïäå ,úåéîùâá ïä ,
¯ åì øåáéù äøùéä êøãä éë ,øîåìëå ,íå÷î ìëá 'ä íùá àøå÷ äéäù äîá
úò ìëá äéçéù àéä íãàä
,'êøãá íéàèç úåøåäì' åðå÷ íò ãñçúîå
,ä"á÷ä ìù åîìåòá úåéøá ãåò íðùé éë .åúåëæá åðá ÷çöéì ä"á÷ä äìú ïë ìò
ìéòåäì ìëåà ãöéë ïðåáúé úò ìëáå àåø÷ì ïë íâ ÷çöé ìçäù øçà ÷øå
åò÷ùî øöéäù õåáä êåúî àöéå ,áéèéäìå íù) äéá áéúë æà ,(äë ÷åñôá) 'ä íùá
úà àìà úåàøì àìù øúåéå øúåé äîéðô åàø ...øøâî åéìà êìä êìîéáàå' (èë ¯ åë
 åîöò äúò äúà ...êîò 'ä äéä éë åðéàøיטìù íáåè áø äî äàøå àá ...
'íééç õôç'ä ÷"äâä ì"æå ,íéãñç éìîåâ úåàìú ãåò åäåàöî àì æàîå ,''ä êåøá
äáø úåø) ùøãîá àúéà (ã"ô á"ç ãñç úáäà) àåø÷ì Y 'ä úøîùî úà øîù øùàá
ä÷ãö éìòá ìù ïçë äàøå àåá (ã ä úåëæá äìú àì á÷òéì íðîà' ,'ä íùá
øçù ìöá àì ïéñåç ïéàù ,íéãñç éìîåâå ,íéìäåà áùåé äéä åéøåòðî éë ,ììë íéøçà
יח .כשבנה גאב"ד פוניבז' זצ"ל את ישיבתו הרמה בעי"ת בני ברק יצ"ו הקי באותו
זמ ג מוסדות לילדי מפליטי המלחמה שלא היה לה אב וא ולא מצאו
מנוח לכ רגל ...ש נית לה כל מחסור באכילה שתיה לינה ,מלבושי וכו'
וכל הצטרכויותיה ברוחניות ובגשמיות .באות זמני כשהגיע פע למצב כספי
קשה שאלוהו מדוע הקי מר שני מוסדות כאחד ,וכי לא עדי להקי את הישיבה
ורק לאחמ"כ כשתעמוד הישיבה על מכונה יהא מע"כ פנוי לפתוח עוד מוסד ,ויענ
הפונוביז'ער הנה אמרו חז"ל )סוטה יד' (.תורה תחילתה גמילות חסדי וסופה גמילות
חסדי' ,וכלומר ,שכדי להצליח בקיו הישיבה עלינו לעסוק בד בבד ע גמילות
חסדי ,כי הא בלא הא לא קיימא.
יט .הגה"ק רבי מרדכי באנעט זי"ע היה נוהג שלא לאכול פת שחרית עד אחר שנת
מלחמו לדל ופיזר נת לאביוני ,והיה תולה עצמו בדברי הגמרא )ב"ב יב (:א''ר
אבדימי דמ חיפה קוד שיאכל אד וישתה יש לו שתי לבבות ,לאחר שאוכל ושותה
אי לו אלא לב אחד .והיה מפרש דקוד שיאכל אד וישתה יש לו 'שתי לבבות',
דהיינו ,שכיו שהוא מרגיש רעב וצמאו יש בידו להרגיש ג את לב האחרי הרעבי
וצמאי .אבל אחר שאכל ושתה הרי הוא שבע ,וכיו שלבו שבע שוב אי לו אלא
'לב אחד' כי השבע מרגיש רק את עצמו ,ואינו רואה שיש עוד בני אד הרעבי
והצמאי.

èé

תולדות

באר הפרשה

øåáòå ,êãñç íéøøåòî íãà éðáùë àåä ùîù éôðë ìöá àìå õøà éôðë ìöá àìå
ìöá àìå ïåéñçé êéôðë ìöáù íéëåæ äæ íéáåøë éôðë ìöá àìå úåéç éôðë ìöá àìå
.ì"ëò ,íéøçà
éî ìöá àìà íéôøù éôðë ìöá àìå
(ç åì íéìäú) øîàðù ,íìåòä äéäå øîàù
 את בכורת – מעלת היהודי שמתחיל בכלìöá íãà éðáå íé÷åìà êãñç ø÷é äî'
עת מחדש
òåãéã ,àåä äðååëäå .'ïåéñçé êéôðë
,'äøåëáä úà åùò æáéå' (ãì äë) ïúùøôá ,ïéãä úà ïéðã äìòî ìù ïéã úéáäùëù
ïéáåøî íéîçø éëàìî ùé íäá íâù óà
ìò úæîøî 'äøåëá'ä äðä
,úò ìëá ùãçúäì íãàä úãåáò ïéîéî íéãîåòä äìòî ìù ïéøãäðñ ìù ïáåø íäå)
,ãìåð äúò åìéàë Y ùãçî ìëä ìéçúäìå 'íéáéãð' ïéàø÷ðä íäå ïåãðäì úåëæì ãåáëä àñë
úåáéùç úà äæáî à"èñä àåä åùòå åìéôà (äøåà éøòù øôñá áúëù åîë
éøøä íéøòäì äñðî àåäå ,äìçúää ïë ïéàù äî ,ïéã ïë íâ íäá ùé éëä
,ùãçî ìéçúé ìáì íãàä ìò íééù÷ ,íéáåøî íéîçø àåä ïã åãáì ä"á÷äùë
ìåîúà íâù ,úåðåùîå úåðåù úåðòèá áåè' (è çé÷ íéìäú) áåúëä øîà äæ ìòå
.'íéáéãðá çèáî 'äá úåñçì
ìèåî úàæå ,úåáø äðäëå ùãçúäì äöø
øöéä úöò àìà äæ ïéàù úòãì åðéìò
ä"á÷ä éúîéà ìáà ,ç"çä êéùîîå
. כàì åúå
,äæä øáãá ïééãä àåä åîöòá
,éãåäé ùéà ìù åúãåáò ø÷éò àéä éë äæá øøåòîå 'ãñç ìòá' àåä íãàäùë
åéøåòð øùðë ùãçìå øéãú ÷æçúäì
äëåæ äæ øåáòå ãñçä ùøåù úà äìòîì
åì åéäù úåðåìùëä ìò èéáäì éìáî .åðéã ìòá àåä åîöòá ä"á÷äù êë øçà
çñåðá æîøä éìòá åøîàù åîëå ,øáòá ïçë äàøå àåá ì"ðä ùøãîä úðåë åäæå
ïåâé åðîî øñäå' ò"åîù úìéôúá äëøáä øîàðù 'åëå íéãñç éìîåâå ä÷ãö éìòá ìù
ãéîòîäù ,'íåéä' àåä ú"øäù ,'äçðàå ø÷é äî åðééä ,íé÷åìà êãñç ø÷é äî
 עני הבארות אשר חפר יצחק, וז"ל,  בפרשת, כתב ב'חפ חיי' על התורה.כ
,מלמדנו שלעול לא ירפה האד את ידיו מלהמשי את העסק אשר התחיל
 עד, א יצחק אבינו חפר ולא מצא מי חפר באר אחרת, אל יאוש ואל כשלו
 וכ"כ המשי במלאכת החפירה עד, וא רבו עליה חפר באר אחרת,שמצא מי
.' וקרא שמה 'רחובות,שסו סו חפר ומצא באר שלא רבו עליה
 ה במסחר וה בלמוד התורה וא,כ הדבר בכל העניני החומריי והרוחניי
,' כי 'סו הכבוד לבוא-  אל יעזוב את התורה,מי שהוא אינו מצליח בתחלה בלמודו
.וא נכשל תחלה אבל יעמוד על אמתתה לבסו

תולדות
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äæ í÷ äæùë Y 'õîàé íåàìî íåàìå' (âë
àôøî íéîëç ïåùìá ÷ã÷ãì ùéå ,ìôåð
äæùë àìà í÷ äæ ìôåð äæùë åøîà àìù
òå÷ù íà åìéôàù åðãîìì ,ìôåð äæ í÷
óëéú êà ùàø äìòîì ãò 'õåá'á íãàä
ãéî 'í÷ äæå' ÷åæéç çåø àìîúîùë
... כאìôåð äæå øöéä úà ùéìçî

ë

øéñî ãîåò åá íåéä úà ÷ø åéðéò ãâðì
úåðåáùç' ìë éë ,äçðàå ïåâé åîöòî
àìà úåìòúä éãéì íéàéáî íðéà 'íéáøä
äëå .ì"çø äøåçù äøîìå úåáöòì ÷ø
àøîâã àðùéìá ò"éæ íééç õôçä øîåà äéä
'åúòùå åîå÷î àìà ùã÷äì ïéà' (.ãë ïéëøò)
ùã÷äì êééùä õôç ïéîù ïéàù äðååëä åèåùôáå)
íå÷îá åéååùå åéîã éôì àìà ïéìåçì åúåãôì íéöåøù

ììëäù (øáãá ùé æîø ïëà ,äæä ïîæáå äúò àöîð åá
ãâðì ãéîòéù àåä ùãå÷ àø÷îì ïåùàøä
åá íå÷îä ,åúòùå åîå÷î úà ÷ø åéðéò
úåãìåú äìàå' (èé äë) ïúùøô ùéø é"ùøá áåùçé àìå éåøù åá ïîæäå åéùëò ãîåò
íéøåîàä åùòå á÷òé ¯ ÷çöé
ïîæá àîù åà øçà íå÷îá éúééä åìéà
כב
ìë ìòù ,íé÷éãö äá åæîø , 'äùøôá
.øúåé çéìöî éúééä øçà
ãéîú ãîåò àåäù úòãì ìàøùé øá
úëìì íà äøéçáä åãéáå Y íéëøã úùøôá ò"éæ íéðàìñ íééç éëãøî éáø ÷"äâä
åà ,á"äåòå áåèä êøã á÷òé ìù åéëøãá øîàîá àáåä) øîåì ìéâø äéä
úåùòì åéìòå ,òøä êøã åùò éëøãá äë) øåîàä ìò åùøã ì"æç äðäù ,(éëãøî

ולאו מלאו יאמ – שלמותו של יעקב ע"י
עשו העומד לפניו לשטנו

 אול יהודי צרי תמיד,( זה דרכו של עשו לומר 'הנני הול למות' )כה לב.כא
 וכבר אמר הרה"ק מקאצק זי"ע שיש בכוחו להחיות.להיות בחיות ובשמחה
... אול הרבה יותר מועיל ונחו הוא להחיות חיי,מתי
פע ראה הרה"ק מרוז'י זי"ע אחד היושב בביהמ"ד והוגה בתורה באישו ליל
 ותיכ היה מתחזק ומעורר עצמו באומרו,ובעייפותו הגדולה היה מתנמנ מעת לעת
 אמר לו...'לנפשו 'הרי תיכ אמות ומחובתי לנצל את הזמ בעודי עלי אדמות
,'הרה"ק אל תאמר כזאת כי כ היא דרכו של עשו שאמר 'הנה אנכי הול למות
... וכי לזאת יקרא חיי,אלא כ תעורר עצמ – הרי אני חי
 בפירושו, כתב הריטב"א )סו פסחי,' בפרשת )כה כד( 'וימלאו ימיה ללדת והנה תומי.כב
 כי רבי יענו.על הגש"פ ד"ה ואת ליצחק( לבאר מדוע נולדו יעקב ועשו כתאומי
 כי מה אעשה שלא נולדתי לאב וא,ויאמרו – אי ביכולתי לעסוק בתורה ועבודה
 או יאמרו מה אעשה ולא נולדתי בעת ששלט מזל טוב כזמ,צדיקי כפלוני הצדיק
 לזה עשה הקב"ה שיהיו יעקב ועשו. או במקו שנולד צדיק פלוני,לידתו של פלוני
 ואעפי"כ זה פירש לרשעו,תאומי שנולדו לאות אב וא באותו המזל ובאותו המקו
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וזה פירש לתומו וצדקותו .ללמד ,שלא הטבע גור ולא המקו גור כי א רצונו
ועבודתו של אד הוא הקובע הא יהא כ'יעקב אבינו' או כעשו אחיו...
הנה כתיב בפרשת )כה כב( 'ויתרוצצו הבני בקרבה ותאמר א כ למה זה אנכי',
ומובא בספר באר שמואל להג"ר שמואל רוזנברג זצ"ל )אב"ד אונדסדאר( דטענתה היתה
שכנראה כבר קיבלו תכונותיה ואי לה בחירה לבחור בטוב או רע רק כבר הוחלט
עתיד שיעקב יהיה צדיק ועשו יהיה רשע ,ותאמר 'א כ למה זה אנכי' הרי לא נולד
האד אלא כדי שיהיה לו מלחמה והזדמנות 'לבחור בטוב' על ידי יגיעת עצמו ומלחמה
שלו ,והשיב לה בבית ש ועבר שני גויי בבטנ ,ורק על דר 'הכלל' ה מעותדי
להיות כל אחד מה שהוא ,אבל כל אחד מה עדיי יעמוד בקשרי מלחמה ,ברצותו
ייטיב מעשיו וברצותו ח"ו ...וממילא אי יציאת לאויר העול ללא הועיל.
חידוש נפלא מחדש הרה"ק רבי צבי מזידיטשוב זי"ע )בספר בית ישראל בפרשת(
ומרמז זאת בקרא' ,אלה תולדות יצחק' ,וברש"י ,יעקב ועשו האמורי בפרשה ,כי
'תולדות יצחק' מרמז לשמחה ,כיצד יבוא לידי שמחה – ע"י 'יעקב ועשו האמורי
בפרשה ,כלומר ,ע"י מלחמת היצר בי היצה"ט ויצה"ר יבוא לידי שמחה.
ברש"י ריש פרשת )כה יט( 'ואלה תולדות יצחק  -יעקב ועשו האמורי בפרשה'
ביארו צדיקי כי עשו נקרא כ על ש שהיה 'עשוי' ,וכמו שפירש רש"י על הפסוק
)כה כה( 'ויקראו שמו עשו  -הכל קראו לו כ  ,לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כב
שני הרבה' .ובאמת שמו מורה על טבעו ומהותו ,כי אי ברצונו של עשו להתאמ
ולהתייגע אלא אוהב את המנוחה והעצלות וכאילו כבר הכל עשוי.
וכמו שפירשו במה שאמר ליעקב 'הלעיטני נא מ האדו האדו הזה' )כה ל( –
שביקש שישפו את הנזיד לתו פיו ,ואפילו פעולה קטנה כאכילה ע הכ מתו
הקערה לא אבה עשות .וכ עניינו ג בעבודת ה' שסמ על כ שהוא 'בנ של
קדושי'  -בנו של יצחק וב בנו של אברה אבינו ,וכבר אינו צרי לעשות כלו
לחובתו בעולמו.
לא כ היא מידתו של יעקב שתמיד היה 'יגע' בעבודה ,וכפי שהעיד עליו הכתוב
)להל לב כט( 'כי שרית ע אלוקי וע אנשי ותוכל' .וכפי שפירש הרה"ק ה'שפת
אמת' זי"ע )תרל"ו( במה שנאמר )כו יח( 'וישב יצחק ויחפור את בארות המי אשר
חפרו בימי אברה אביו ויסתמו פלשתי אחרי מות אברה' ,שהנה אברה יצחק
ויעקב ה המה האבות הקדושי ,כי כל אחד מה היה 'אב' בפני עצמו – שלא
סמ על זכות אבותיו אלא נתייגע מעצמו ,וזהו שאמר הכתוב 'וישב יצחק ויחפור
את בארות המי' ,שמעצמו נתייגע 'לחפור' .ומהאי טעמא היה יעקב מפרכס לצאת
לבתי מדרשות א שלמד תורה במעי אמו מפי מלא ,כי יעקב נתאווה לחיי יגיעה,
חיי שיש בה יגיעה ועבודה.
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תולדות

 êùåçä ïéáå øåàä ïéá ìéãáäì Y äùøôäכגãö Y 'åùò'ä úøéöé úáéñ ø÷éòù òãéå ,
 åúøåúå 'ä éøçà úëììכד.
ìàøùé úà úåëæì éãë äúééä ,òøä
ובזה יש לבאר מה שכתב הבעל הטורי )כה כה( 'עשו' בגימטריא 'שלו' ,ולכאורה
תימה רבתי היא וכי עשו הוא איש השלו והלא בעודו במעי אמו כבר נלח ע
יעקב אחיו ,וכולו אדמוני שופ דמי אשר ברכתו ותפארתו היא על חרב תחיה,
ומה לו ולשלו ,אלא שכ היא מידתו של אותו רשע להיות במריבה ע כל העול
א ע עצמו ו'יצריו' הקשי הוא חי בשלו ובשלווה ...לא יחלוק על יצרו ,ולא
ילח לשבור את טבעיו ומידותיו ,אכ מידתו של יעקב היא ההיפ מ הקצה אל
הקצה ,ע כל העול כולו הוא בשלו ושלווה חו מע עצמו ,ולעול מרגיז יצרו
הטוב על יצרו הרע.
כג .ולהרחקה זו יבוא רק ע"י קביעת 'גדרי וסייגי' ,וכה אמר הרה"ק ה'ייטב לב'
זי"ע בהספדו על הגה"ק המהר" שי"ק זי"ע )נפש יהונת ,בפרשת( דהנה בעשו
כתיב )כה כז( 'ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש ת יושב אוהלי' וצ"ב,
מה 'דבר והיפוכו' יש כא  ,מה עני איש שדה ליושב אוהלי ,אלא דחז"ל אמרו על
הפסוק )שמות כב ל( 'ובשר בשדה טריפה לא תאכלו' ואמרו חז"ל )חולי קטז (:דהיינו
בשר שיצא חו למחיצתו ,וכלומר ש'איש שדה' מרמז על מי שאי לו מחיצות ,ולא
הציב לעצמו גדרי וסייגי ,זה האיש טריפה הוא ,לעומתו יעקב אבינו נקרא 'יושב
אהל' הוא מוק מארבע צדדיו במחיצות – גדרי וסייגי להתרחק מ העבירה )ובא
לשבח את המהר" שכל ימיו הל בדרכי אבות והציב גדרי קדושה( ,וזה כל ההבדל בי יעקב
לעשו – א יש לאיש גדר וסייג הרי הוא מבני יעקב ולהיפ ח"ו...
ביסוד זה ביאר הרה"ק רבי צבי מזידיטשוב זי"ע דלכ יש לבני ישראל 'צל
אלוקי' ולגוי אי  ,אעפ"י שבחיצוניות מראה שניה שווה ,כי סביב היהודי ישנ
גדרי וסייגי ,ורק בזכות יש עליו צל אלוקי ,וכדר שמצינו שקדושת ס"ת
תחול על הספר א הוא נכתב כהלכתו ,ואחד מההלכות המעכבות שיהיה כל אות
מוק גויל )קל ריק ,שו"ע או"ח סי' לב ס"ד( ,ולזה נדמי כל איש יהודי – א הוא מקי
עצמו בגדרי וסייגי חלה עליו קדושה .שהרי 'ישראל' ראשי תיבות 'יש שישי
רבוא אותיות לתורה' וה כנגד ששי רבוא נשמות ישראל ,ומרמז דדינ שווה –
דעל כל איש ישראל להיות מוק גויל ,כלומר מסובב בגדרי וסייגי ומשומר
בקדושה אז חלה עליה קדושה גדולה ונפלאת )נטעי אשל ,בפרשת(.
והנה יעקב אמר לאביו 'אנכי עשו בכור' )כז יט( ,וידועה התמיהה כיצד יאמר כ
יעקב אע"ה שהיה עמוד האמת )ועיי רש"י( ,נוראות מבאר בה הרה"ק ה'חת סופר'
)תורת משה השל בפרשת( שהרי באותה שעה היה יעקב לבוש בבגדיו של עשו,
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é"øäî ÷"äøä ùøéô êëå .åéìò íøáâúäá
ïúùøôá áéúëã (êìúå ä"ã) ò"éæ àæìòáî
)øîàúå äáø÷á íéðáä åööåøúéå' (âë¯áë äë
úà ùåøãì êìúå éëðà äæ äîì ïë íà
íåàìå ...íéåâ éðù äì 'ä øîàéå ,'ä
àøåðä äø÷îä åäîå ,á"öå ,'õîàé íåàìî
''ä úà ùåøãì' øäîì äçøëåä åúîçîù
äòãé éàãååáù ,àìà .äì åáéùä äîå
åùøãù åîëå ,òùø ïá äì äéäéù ä÷áø
òøæ êì àø÷éé ÷çöéá éë (.àì íéøãð) ì"æç
ìåàùì äàáù àìà .÷çöé ìë àìå Y
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øçà ,ãåçéáå ,ïë äéìò øæâð äîì
,ïë äì òøàé òåãî íéðáä ìò äììôúäù
'íåàìå ...êðèáá íééåâ éðù äì 'ä øîàéå
øçà à÷ééã éë ,ùåøéô ,'õîàé íåàìî
,÷éãö ïá äì ïúð äúìéôú úà 'ä òîùù
åîò ãçé ãìååéù 'åäëéæ' åúå÷ãö úåîéìùìå
,åééç éîé ìë åãâðì ãåîòé øùà åùò
'úåòéðî' åãâðë ãéîòé íéø÷áì íéùãçå
øáã ìëîå äãåáòäå äøåúä ÷ñòî
 äùåã÷áùכהåäôãøé äæä íìåòä ééçá óàå ,
øáâúé á÷òéùëå ,çåðî åì úúì éìáî

ומלבושיו של אד משפיעי על הלובש אות ,ולכ  ,כשהיה עומד בבגדי עשו לא
היה שקר גמור לומר 'אנכי עשו' שהרי כעת הוא נשפע ומקבל ממהותו של עשו.
כד .כה כתב הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע ,וז"ל' .ותל לדרוש את ה'' )כה כב( ,ופירש
רש"י להגיד לה מה תהא בסופה ,אמר אא"ז זצוק"ל ששמע בילדותו מאחד
בדר צחות ,כי רבקה סברה שהוא ולד אחד וכיוו שראתה שפע מפרכס לתורה
ופע להיפו שפטה בדעתה שהילד היולד יהיה הפכפ לפעמי טוב ולפעמי רע
והעול אומרי א הסו טוב הכל טוב ,היינו א על כל פני קוד המיתה יהיה
טוב ,אז יהיה לו תיקו .על כ הלכה לדרוש מה יהיה בסופו של אותו הולד ,היינו
קוד המיתה א על כל פני בסופו יהיה טוב עכ"ד )וכ הוא להדיא במהר" שיק על
התורה(.
נוראות מצינו בעני זה ב'בעלי התוספות' על התורה ,דכתיב בריש פרשת חיי
שרה 'ויהיו חיי שרה' ופירש"י כול שוי לטובה .וקשה ,דגבי ישמעאל נמי כתיב )כה
יז( 'ואלה שני חיי ישמעאל' ,וש אי אפשר לדרוש 'כול שווי לטובה' ,אלא מבאר
ה'תוספות' וז"ל .איכא למימר שעשה תשובה )כדפירש"י גבי ויקברו אותו יצחק וישמעאל
בניו( ,וגר שנתגייר כקט שנולד דמי ,וכל השני שהיו קוד לכ  -כל הרע שעשה
לא נחשב לכלו ,והיה כמי שעשה תשובה כל ימיו.
כה .וכבר אמר אחד מנקיי הדעת בצחות' ,חברותא' יש לי בכל עת הלימודי,
חברותא זה 'דייק ' נפלא הוא ,ומתייצב בכל יו בשעה שקבעתי מאתמול
לעסוק היו בתורה ,לעול לא יאחר לבוא אפילו ברגע אחד ...א יקדי אותי ,כי
בכל עת בואי לביהמ"ד מוצא אני כי כבר הוא יושב בסמו למקומי וממתי לי
שאבוא .ולא עוד שהוא בעל כשרו גדול ...מוחו שנו ומחודד ...לעת הצור ילמדני
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תולדות

 áåèä åúéìëúì àåáé íùî åéìòכו åøîåà åäæå ,ä÷áø ìù äáì úåìàùî åàìîúðå
סוגיות שלימות על 'דר הפלפול' הפלא ופלא ,ושמא תרצו לדעת מיהו ומהו – זה
ה'יצר' בכבודו ובעצמו ...שעדיי עומד על משמרתו יומ ולילה לא ישבותו.
כו .ודע ,כי לא רק ברוחניות הדברי אמורי ,אלא כל חיותו של האד בזה העול
בא לו מהקושי העובר עליו ,וכל חיותו של אד אינה אלא ממה שיש לו
התנגדויות ומלחמות ורק מכח זה חייו חיי ,ובלא"ה אי חייו חיי ,אלא שהמשכיל
יעבור את הקושי בתורה ועבודה ועי"ז ינצל מעבור אות בעניני העול .כ כתב
ה'חת סופר' זי"ע בפרשת )תו"מ עה"פ וית(' ,וית ל האלוקי ,ולעשו אמר משמני
האר יהיה מושב ...ועל חרב תחיה' .הנה לגבי בני ישראל כתיב )ויקרא כו ו( 'ונתתי
שלו באר וחרב לא תעבור בארצכ' ,ויוב בהקדמת דברי חז"ל )אבות ד כב( 'על
כרח אתה חי' ,ועל דר מליצה פירשו חיותו של אד באה לו מה'על כרח' )שדאגות
האד הבאי עליו בעל כורחו ,מזה חיותו( ,כי הבטלה מביאה לידי שעמו )כתובות נט ,(:ומי
שיש לו כל משאלותיו בלי שו מניעה יו יו מואס בחייו ,וכבר היה מעשה בזמנינו,
מי שאיבד עצמו לדעת ,והניח אחריו מכתב כי מרוב עשרו וכל תאוותיו הוא מואס
בעול ,והרג את עצמו) .ועל כ נת הקב"ה בטבע העול( שיהיה אד דואג ומצטער,
וחוזר ומרוויח ,יורד ועולה ,קונה ומוכר ,עתי רעה עתי טובה ,ואי לו שלו ומנוחה
בדעתו ,ולעול עיי וייגע ,וזה הוא כל חיותו.
וזה פירוש 'על חרב תחיה' ,אי הכוונה לחרב המלחמה ,אלא ,שתמיד יהיה
לוח ע עצמו ומש חיותו ,כי לולא כ )והיה מתבר רק שאר הברכות ,בלא ברכת על
חרב תחיה( והיה יושב במשמני האר זו איטליה של יוו )ב"ר סז ו( ,היה מואס
בחייו כשור פט ההול למות .לכ  ,בירכו 'על חרב' – מזה 'תחיה' .אמנ ,כל
זה אינו אלא גבי אומות עול ,אבל בני ישראל יבואו לידי חיות ביגיעה ב'יפה
שעה בתשובה ומעשי טובי בעוה"ז מכל חיי העוה"ב' ,וכדכתיב )דברי ל כ( 'כי
הוא חיי ואור ימי' ,וכתיב )ש יט( 'ובחרת בחיי' ...ולכ אמר לה בברכו אות
)ויקרא כו ד-ו( 'ונתתי גשמיכ בעת והשיג לכ דיש את בציר ...וחרב לא תעבור
בארצכ' כי אחרי שה מקיימי התורה – בחוקותי תלכו ,כבר יש לה חיות
מ'עמל' התורה ואינ נצרכי לחרב וטרדות כפשוטו .רק 'עשו' נצר ל'על כרח'
של קושי וטרדות בעול הזה ...אבל יעקב בבחירתו לעמול בתורה ,חוס מעצמו
שאר יסורי העול הזה.
ומצינו לרמז עני נפלא בפסוק )כו כ-כא( 'ויריבו רועי גרר ע רועי יצחק לאמר
לנו המי ויקרא ש הבאר עשק כי התעשקו עמו ...ויריבו ג עליה ויקרא שמה
שטנה' והרי לא כתוב כא כלל מי ניצח בזאת המריבה ביניה ,כי כל עני הבארות

äë

תולדות

באר הפרשה

¥ ¨ òùøù ãò åéìò ùé äðòè
àìà ,àø÷é
òáè'á ãìåð åùò ïëàù ,÷"äøä øàáî
åá äéä àì ùàø ãòå ìâø óëîå ,'òø
äùåã÷á ãìåð åðéáà á÷òé ,êãéàì ,íåúî
'íéîåàú'å øçàî íðîà ,êåøò ïéàì äàìéò
ïëìå ,äæá äæ èòî 'áåøéò' íäá äéä íä
æîøì ,òùøä åùò ìù åá÷òá á÷òé æçà
÷áãð ïëå ,åùò ìù åúåòùøî åá ÷áãðù
äúééä åæå ,á÷òé ìù åúùåã÷î èòî åùòá
á÷òé ìò ¯ àîìò éàäá íúãåáò ìë
,åéìòî åùò úîäåæ úà éøîâì øéñäì
å÷ìç úà úåáøìå ìéãâäì åùò ìò åìéàå
äìòúé åîöò àåäù ¯ åá øùà á÷òé ìù
åîöòá ä"á÷ä àø÷ ïëìå ,áèì ãáòúéå
,á÷òä úæéçà íù ìò 'á÷òé' åîù úà
á÷òá 'úæçåà åãé'ù åúåáéùç ø÷éò äæ éë
àåäå ,òøä íò úåëééù åì ùé éë Y åùò

é"ò ¯ íåàìî ,÷éãöä ïáä øîåìë ,íåàìå
åúå÷ãö éãéì òéâé ¯ õîàé òùøä åéçà
òéâé åãé ìò à÷ééãå ,úåäåáâä åéúåâøãîå
éë ,( כזà åò ø"øá) úåáàáù øéçá úåéäì
ìë ä"á÷äì äéä àì 'åùò'ä éãòìáî
øöé íäá ïéàù íéëàìî' éøäù ,åá õôç
íéôìàì ,úåáøò éîùá éã åì ùé 'òøä
.úåááøìå
,ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë úåàøåð
éúòîù äðä éë ...ùøôì äàøð ãåò ä"ãá)

ìò àéä äðòè äî äù÷ äøåàëìã (íåìçá
øáåò åúåéäá ãåò àìä ,'òùø' äéäù åùò
åúð÷ñîë) òøä øöé åì äéä íøè åîà éòîá
úòá àá ø"äöéù [:àö ïéøãäðñá] ùåã÷ä åðéáø ìù

,æ"ò éúáì úàöì ñëøôî äéä øáë (äãéìä
äîå ,òøá äúééä åúøéöé íöòù åðééäå

 וכא למדנו שבעניני עבודת ה' אי כל נפקא מינה מי ניצח ומי,רומז למילי דשמיא
 ומנסה, אלא העיקר הוא לריב ולערו מלחמת קודש באותו צר הצורר אותנו,הפסיד
.בכל עת ושעה להכשילנו ולהורידנו לבאר שחת
 שהרי אמרו חז"ל )תנחומא הקדו והיש כה, כה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע.כז
 ביו שמת יעקב.( שבו ביו שמת אברה אבינו מת נמרוד: זוה"ק ח"א קמב,כט
 ג אצל משה רבינו נאמר )במדבר לא ב( 'נקו נקמת.(.אבינו מת עשיו אחיו )סוטה יג
 כשימותו המדייני ובלע, כלומר,'בני ישראל מאת המדיני אחר תאס את עמ
 כי כל חיי האד ה למע מלחמתו, וביאור הדבר.הרשע מיד ימות ג משה רבינו
 באותו יו שמת נמרוד שהוא, ע"כ.כנגד הטומאה העומדת לנגדו להכשילו ולהפילו
 כיו"ב מת יעקב אבינו,היה ה'כנגד' לעומת אברה אבינו בע"כ א אברה הסתלק
 וכ מתנגדו של.כשמת עשו כי כל חיותו לא הייתה אלא מכוחו של עשיו המתנגד
, וכמו"ש חז"ל )במד"ר יד כ( 'לא ק בישראל עוד נביא כמשה,'משה היה 'בלע
 ע"כ מיד במיתת,' בלע-  ומא הוא,בישראל לא ק אבל באומות העול ק
.בלע נאס משה רבינו אל עמיו

תולדות

באר הפרשה

åë

úåëééù åì ùé ïëà íà øîà ,ïë éë ÷çöé ,íãàä ìë äæ éë ,äæä òøä ìò øáâúî
ä÷áãðù åùò ìù åúåòùø êåúî ,'äîøò'ì
. כחçåø úçð àøåáì ùé äæî ÷øå
éæà ,äðîî øäèéäì òâééúäì åéìòå ,åá
÷çöé äöø àîòè éàäîù ,åøàéáù ùé
.(âì íù) äéäé êåøá íâ
àåäù åúåàøá éë ,åùò úà êøáì
 כמי הפני לפני – כפי אהבתו את רעהו,íéù÷å íéòø íéòáè íò ãìåðå øöåð
כ יאהבהו רעהו
úåòø úåðåëúá ãìåð äæ éðá äðä ,øîà
íéîé åîò úáùéå' ,(äî¯ãî æë) ïúùøôá ìò ,àöéù äî åðîî àöé ïëìå úåðåâîå
úîç áåùú øùà ãò íéãçà
åáöîá íùà åððéà éøäù ,åäëøáà ïë
úà çëùå êîî êéçà óà áåù ãò ,êéçà òéâî ïéà åéçà á÷òé åúîåòì åìéàå ,äæ
øåàéá êéøö äøåàëìå ,'åì úéùò øùà åòáèá àåä øåîâ ÷éãö éøäù øëù åì
áåùú øùà ãò' äøîàù Y ïåùìä ìôë ,á÷òé åéìà ñðëð äòù äúåàá .äãéìî
.'êéçà óà áåù ãò' øîåì äøæçå ,'úîç òã ,(èé æë) êøåëá åùò éëðà Y åì øîàå
éáø ïåàâä ïá ÷çöé éáø ïåàâä øàéáå ,úáùçù åîë øåîâ ÷éãö éððéàù ,éáà êì
éøáã é"ôò (ùåã÷ äô åøôñá) ïé'æàìàååî íééç äòéâéå ,åùò ìù åúåòùøî éá ÷áãð àìà
øîà ,ì"æå (èé÷ ùàø øúë) ç"øâä åéáà øäèäì ééç éîé ìë òâééúäì éìò äáø
íéàðåù íãàì äéäé íà äñåðî øáã ,åðéáø äìçðå ÷ìç éì óà ,ïëù ïååéëîå ,äæî
,íéøåîâ íé÷éãö íäù åîöò ìöà ìòôé ,å"ç àø÷ ,åéøáã úà ÷çöé òåîùë .'úåëøá'á
íááì êôäúé ãéîå ,úåëæ óëì íúåà ïéãéå á÷òé ìå÷ ìå÷ä' øîàå åéãé úà ùîéå åì
úà ö"éøâä øàéá äæáå .åì íéáäåàì ìå÷ àåä êìå÷ ïëà ,'åùò éãé íéãéäå
,êôéäì íâ øîåì àáù ,÷åñôä úåìéôë êá ä÷øæðù éðà äàåø êà ,äùåã÷ä
åàðåù éðåìô íàä ÷åãáì íãàä äöåø íà úæçåà åãéå é"ò òùøä åùò ìù åéúåãéîî
åäæå ,åîò íìù åáì íà åîöòá ÷åãáé ïë ìòå ,åùò ìù åéúåãéîî êá ä÷áãð
úîç áåùúù òãú ïéðî ,ä÷áø äøîàù
.'êì ïúéå'á êëøáà
áù øáë éë ùéâøúù ïîæá ,êéìò êéçà
êìäå áùù øîåìë Y êîî êéçà óà òùøä åùò øæçùë éë éîð øàåáé æ"éôò
ïéàù ö"éøâä óéñåä ,åéìò êáø÷áù êñòë åîù àø÷ éëä' ÷òæå äðòð åãöî
øéñé íà Y äáéñ íâ àìà ïîéñ ÷ø äæ òîùùî ,(åì íù) 'íééîòô äæ éðá÷òéå á÷òé
 )מובא בהרבה ספרי – כל חד לפי דרכו( דלכ נקרא שמו, באופ דומה אמרו צדיקי.כח
 וזהו כל, כי ה'ש' רומז על מהותו של אד,'יעקב' ע"ש שאחז בעקב עשו
תפקיד חייו של איש יהודי 'לאחוז בעקב היצר הרע' והמתנגד לו מלעבוד את
.' ובזאת הוא גור כביכול נחת רחת להבורא יתבר והוא עיקר עבודת ה,השי"ת

באר הפרשה

תולדות

æë

íäøáàã åäéúåëæ ïì øëãéà àðîçø ÷éñôé åäòø ìò åéúåðåìú ìë åîöòî
 åúåà àåðùìî åäòøכט.
á÷òéãå ,àãé÷ò ÷çöéã ,àîéçø
כט .בספר 'עבד המל' הביא ע"ז מה שסיפר הגרי"ח זאנענעפעלד זצ"ל בש הג"ר
זלמ חיי ריבלי זצ"ל ששמע מהגאו רבי נחו משאדיק זצ"ל ,וכה סיפר,
הגר"נ למד תורה בחו"ל אצל רב גדול ,באותה העיר היה רשע 'מסור' שהיה מטיל
אימה ופחד על כל אנשי העיר ,והיה נוהג כסדר להלשי על אחיו מבני ישראל,
פע נכנס לרב יהודי אחד כשפניו ובגדיו רטובי משברי ביצי ,ובקול בכי סיפר
להרב שהיו בא מהכפר הסמו כשסל ביצי בידו למוכר ולהרוויח מה מטה
לחמו הדל .לפני שנכנס לעיר פגש בו ה'מסור' הידוע ,ודרש בתוק שיביא את כל
הביצי לביתו .א משביקש מהמסור שישל על הביצי הכהו במקלו ונשברו כל
הביצי על פניו ובגדיו ,לכ בא עתה להזמי את המסור ל'די תורה' .ויקרא הרב
לשמש וציווהו שיל להזמי את המסור אליו ,כל גופו של השמש החל לרעוד
מכיוו ש'הכיר' היטב את המוסר ,וניסה לבקש על נפשו ,אבל הרב בשלו – שיזדרז
לקרוא למסור ,ויל השמש לבית המסור ומסר לו את דברי הרב ,א הלה גער
בשמש והוציאו מביתו .כשחזר השמש אל הרב וסיפר לו דברי כהווית  ,ציווהו
הרב לחזור אל המסור ולהזהירו ב'נידוי' א לא יבוא ל'בית הדי ' .א ג לזה לא
שת המסור כלל ,אלא הכה את השמש וגרשו מביתו.
ויהי ביו השבת הבאה ,נקרא המסור לעלות לתורה ,וכבר עלה על הבימה ,מיד
מיהר הרב לעלות א הוא על הבימה ,ובטר שהספיק המסור לבר על התורה
גער בו הרב לעיני כל הקהל 'רשע ,הרי אתה מסרב לדי תורה ,ומנודה הנ' כל
ל מכא  ...פני המסור חוורו ,וירד מהבימה מתו הכרזה שעוד יבוא יומו של הרב
ובקרוב יתנק בחיי הרב.
באמצע השבוע שלאחמ"כ נקרא הרב לשמש כסנדק באחד העיירות הסמוכות,
בדרכו לש ע שני מתלמידיו אשר אחד מה היה המספר הגר"נ משאדיק,
והנה א הרחיקו מהעיר נשאו התלמידי את עיניה ולעיניה נראה המסור רוד
אחריה במרכבתו .מיהרו התלמידי לספר לרב כי סכנה גדולה קרבה ובאה על
ראש ,כי עוד רגע והמוסר משיג במרוצתו .התעמק הרב במחשבות .ובינתיי
התקרב אליו המסור ,והנה ,נס גדול עשה האלוקי ,כי בהגיע המסור בסמו לרב,
ירד מעל סוסו ואמר בקול דממה דקה ובהכנעה ,רבי ,תנו לי רשות להכות
בתלמידי אלו .השיב הרב ,חלילה .שב המוסר לבקש ,אולי רק מכה אחת את
לה ,ענה הרב לא תגע בה יד .א"כ לכה"פ תנו לי רשות לרוק בפניה .אמר
הרב לא ולא.
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מיד ביקש המוסר ואמר ,רבי ,ימחל נא לי על כל הצער ועגמת נפש שגרמתי
לו .השיב הרב ,ל נא אל היהודי העני ותשל בעד הביצי ,וג תפייסנו ,ולאחר
מכ ג אני אמחל ל .נטל היהודי עשרה רובל ,נתנ לרב ואמר רבי ,הנה נתתי
בידכ עשרה רובל ,תנו אות לאותו המוכר עבור הפסד הביצי ,והשאר יהיה
לפיוס ,קיבל הרב את המעות על מנת למסר לבעל הביצי ומחל לו ,ויל המוסר
לדרכו .והרב המשי בדרכו ע תלמידיו .שאל הגר"נ ילמדנו רבינו באלו מחשבות
שקע הרבי בהתקרב אלינו המוסר ,ועוד ,האי הפ המוסר את עורו ברגע כמימריה
וברגע שהתקרב אל הרבי חזר בו מכל ה'רציחה' והכעס.
ויע הרב ויאמר ,כלל גדול קבלתי מרבותי ,שאי ל דבר שלא נמצא בתורה ,ומכל
מבוכה אפשר לצאת באיזה עצה הכתובה או רמוזה בתורה .ויעזרני השי"ת שבעת
רדיפתו אחרינו עלה ברעיוני הפסוק )משלי כז יט( 'כמי הפני לפני כ לב האד
לאד' ,על כ התעמקתי במחשבה שא הוא שונא אותי כל כ ,הרי וודאי שהגור
לכ ,כי א אני לעומתו  -שונא אותו ,ומה גר לי לשנוא אותו – מה שלא ציית
דינא ,מיד החילותי לתור אחר איזה 'לימוד זכות' עליו שמחמתו לא בא אז בפני
ה'בית די ' .ועלה ברעיוני שמ הנראה גדל בסביבה רעה ,והריהו כ'תינוק שנשבה'
שמעול לא ראה מאורות – הנהגה כראוי מהי ,עוד העליתי בדעתי כמה לימודי
זכות על המסירות והמלשינות שלו ,ועוד הוספתי ללמד זכות בעני סירובו לשל
על הביצי ,שמא היה בדעתו לשל ,אלא מפני שזה בא ודרש בתקיפות את כספו,
התכעס ולכ לא אבה לשל לו ...וממילא ,כאשר הוזמ ל'די תורה' תיכ ומיד בערה
בו חמתו ,מכיוו ש'זמ בי"ד ל' יו' ואי קוראי לבי"ד לאותו הרגע .וראיה לכ,
שהרי בעת קריאת התורה כשנתבייש בפני קהל ע ועדה לא הכני ,וא 'ציית לדינא'
וירד מיד מהבימה בבושת פני ,נמצא שאדרבה הרי הוא מ הנעלבי ואינ עולבי
שומעי חרפת ואינ משיבי .כזאת וכזאת חשבתי עליו כמה לימודי זכות.
וכמי הפני לפני  -באותה שעה התעוררו ג אצלו מחשבות חרטה על כל
מעשיו ,ומ הסתמא חשב ,מה לי לכעוס על הרב ,שהזמי אותי לדי תורה – כמו
שכל רב היה עושה ,ומה שביזה אותי בבית הכנסת ,כדי עשה שהרי לא שמעתי
לקולו ולא באתי מיד לבית הדי  ,ושלא כדי שברתי את הביצי ...ומתו מחשבות
כיו"ב נתקרבו הלבבות זה לזה ,לכ חזר בו וניגש אלי לפייסני.
הוסי הגר"נ ושאל ,רבי ,א כ  ,מדוע רצה להכות אותנו ,השיב הרב ,מכיוו
שאת לא חשבת עליו כל לימוד זכות ,ושנאת אותו ,לכ ג הוא שנא אתכ,
וביקש להכותכ או לכל הפחות לרוק בפניכ.
עוד בהאי ענינא ,פע בא יהודי לתנות את מכאובו לפני הרה"ק רבי צבי הירש
מזידיטשויב זי"ע כי פלוני רוד אותו עד חורמה ומציק לו ביותר .ענהו הרה"ק ,לכל
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ìò úååöîäå äøåúä ÷ñòáå ,íéîìåò ìë áåø òôùá ,äùøô éàäá íéøëæðä àîéìù
.ø"éëà íåìù ìàøùé
øåöá ïúéà úðåîàá ,â"åøá äëøáå äáåè
חבל יש שני ראשי ,בכדי למתוח את החבל יש למושכו מב' קצוותיו – שני אנשי
מב' הקצוות ,וא יעזוב אחד מהמושכי את החבל ,לא יימתח החבל יותר ,ולא
עוד אלא שהמוש מאיד גיסא יפול אחור ,כ ג עתה ,א תחדול מלענות ליהודי
זה הרוד אות ותתעל ממנו כליל ,הרי זה כמי שעזבת את קצה החוט וחבר
יפול ויל ממ מאליו...

