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כי הקרה ה' – ש שמי שגור על פיו
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á÷òé ìà ÷çöé øîàéå ,éðôì
åùò éðá äæ äúàä éðá êùåîàå àð äùâ
åäùîéå åéáà ÷çöé ìà á÷òé ùâéå ,àì íà
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,ïë íðîàù ,(ïúùøôá äãåäé éèå÷éìá
øîà äæå ,åéôá øåâù íéîù íù úåéäì
øîà êà .úàæ ïéáäå òãé åðéáà á÷òé åðéáà ÷çöé ïéáä äæîå) 'êé÷åìà 'ä äø÷ä éë
éãâá úà ùåáìì ïëåî éððä íà íâ ,åáìá øåîàì äîú ïë ìòå ,åðá á÷òé àåä åéðôì ãîåòäù
éðôì úåæçúäì ,úåãåîçä åéùò òùøä
.('åùò éãé íééãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä'
ìëî ,òùøä éçàë éúåà áéùçéù éáà
íéîù íù øéãäì äùòà àì úàæ Y íå÷î á÷òé ùîúùä ïëà òåãî ,á"ö äøåàëìå
úåëøáä ìë ìò øúååì éðà ïëåî .éôî ¯ åæë ïåùìä òáèîá åðéáà
íù àäéù ãáìáå ,éáà ÷çöéî úåøåöðä åéáàù òãé àì éëå ,åéô ìò íéîù íùùë
 א...éô ìò øåâù íéîù
Y åùò åðá åðéà åéðôì ãîåòäù ãéî ïéáé

, ש'למעשה' לא הפסיד יצחק אבינו מאומה מהליכתו בדרכי האמונה, יש שהוסיפו.א
 א לא היה מזכיר ש"ש היה יצחק, שהרי, את כל הברכות הרוויח,אלא אדרבה
 אבל עכשיו היה יצחק מסתפק,חושב דבוודאי זהו עשו ומברכו בכוונה רק על עשו
.וביר בנו במחשבה אולי הוא עשו אולי הוא יעקב ובכ חלו הברכות על יעקב
(ובזה מבאר הרה"ק ה'כתב סופר' זי"ע )ד"ה ויאמר( את דברי המדרש )דב"ר א טו
 ולכאורה,' בא וראה מה עשה לי הת הזה,'באותה שעה התחיל עשו צווח ואומר
צ"ב מה ראה להזכיר תמימותו של יעקב ויותר היה ראוי שיאמר מה עשה לי הרמאי
 דייקא ע"י 'תמימותו' שלא וויתר על הזכרת ש, דאכ, וע"פ הנ"ל מיושב...הזה
 ונמצא, שמחמת זה הסתפק יצחק וכיוו ג על יעקב,שמי הגיעו ברכות לחלקו
.דרק ע"י תמימותו של יעקב זכה שהברכות חלו עליו
 כי שלמה המל,והדברי תואמי למאמרו של הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע
 ומהי חכמתו א – והוא,'החכ מכל האד אמר )קהלת ב ט( 'א חכמתי עמדה לי
–  וג כא 'חכמתו' של יעקב. 'חכמה' זו עמדה לו,ראשי תיבות א'מונה פ'שוטה
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íéîùáù íäéáà íò úåéçìå íéîù íù úåøåãì åéðáå á÷òéì úãîåò åæ úåëæ ,ïëàå
 ìòùå ãòö ìë ìòב.
íäéúåáà
äùòî'ùë
,íìåò
èéáä àì' (àë âë øáãîá) áéúëãë ,'íäéãéá
 ,'ìàøùéá ìîò äàø àìå á÷òéá ïååàויעתר יצחק – ע"י התפילה נעשה בריה חדשה
וכל הגזרות מתבטלות
éðá úåðååòì èéáî ä"á÷ä ïéà òåãî
'äì ÷çöé øúòéå' ,(àë äë) ïúùøôá úòåøúå åîò åé÷åìà 'äù ïååéëî ,á÷òé
øéëæäì ìàøùé ìù íëøã éë ,åá êìî
,'àéä äø÷ò éë åúùà çëåðì
האמונה הפשוטה להזכיר ש שמי בכל מצב מבלי להיכנס ל'פלפולי' ו'להוראת
היתר' הא מותר לו שלא להזכיר ש שמי ,או אפילו מצוה יש בדבר מפני סכנת
נפשות ...היא שעמדה לו 'לקבל' את הברכות ושיחולו עליו בוודאות.
וכ הובא ב'מעשה איש' )ח"א עמוד עב( על הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ,וז"ל .כ
הדרי ר"מ אחד מחנ בישיבה ,להשריש בלבות התלמידי אמונה בהשגחה פרטית,
דבר זה משפיע מאד על לב ר ונחרת לנצח שאי הפקר בעול ,והכל מתנהל
בהשגחה ,ועל הכל אפשר להתפלל ,זוהי הדר הסלולה להצליח .על ידי הדעת
נהפכי לאיש אחר) ...עדות רבי ב"צ במברגר(.
ב .ידוע מאמרו של הרה"ק מקאברי זי"ע שהראו לו מ השמי את הג עד ואת
הגיהנו ,ואמר לחסידיו 'ברידערלא סאיז זייער ניט גוט' )אחי וריעי ,המצב ש אינו
בכי טוב כלל( ,והוסי לומר שאכ כ הוא כמו שמשיחות הזקנות שמכי ומרביצי
בשוטי אש ,ונחרדו השומעי ונפל לבב בקרב מרוב פחד ,וסיי הרה"ק א מי
שיש לו אמונה אזי מלאכי חבלה יזרקו אותו מהגיהנו.
סיפר הרה"ק רמ"ח סלאני זי"ע על יהודי שנתדרדר מצבו הרוחני עד שחשקה
נפשו ללמוד ולעסוק בחכמת הכישו ]אשר כידוע אמרו בגמ' )סנהדרי סז (:אמר רבי
יוחנ למה נקרא שמ כשפי שמכחישי פמליא של מעלה ,ומאיד 'אי עוד מלבדו'
)דברי ד לה( אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפי ,עיי"ש[ והל לאחד מגויי הארצות
הנודע בחכמתו ובבקיאותו בכל סודות ורזי הכישו ללמוד ממנו .המכש החל
להתעסק בכישופיו ועשה מה שעשה ,עד שראה היהודי לנגד עיניו חיות אש ,ופנה
אליו המכש ואמר לו עתה עלי לגמור בדעת ולהיות מוכ לוותר על כל משפחת
ובני בית ,לנתק כל קשר ושייכות עמה ,שמע היהודי לקולו ,ומשהחליט כ חזר
המכש ללחוש את שמות הטומאה וללהט בכישופיו עד שנגלו כנגד היהודי חיות
אש גדולות ונוראות המטילות אימה ופחד רק מעצ ראיית בלבד והמה חורצות
לשו כנגדו ורוצות לקרעו ולשסעו לגזרי ,ציוה עליו המכש עתה עלי לכפור
באמונת רח"ל ,וא לאו ...א אותו היהודי לא אבה לשמוע אליו ,וזעק בקול גדול
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'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' ,באותו רגע נעלמו והלכו לה כל החיות כלא
היו ,אי כא חיות ולא שאר מזיקי .אזי אמר לו 'החכ הגדול' ,איני יודע מדוע
באת ללמוד ממני ,והלא יודע אתה בחכמה זו יותר ממני ומשאר המכשפי...
כי זוהי כוחה של אמונה טהורה בה' אלוקינו ה' אחד לסלק מעל המאמי כל
מזיק ופגע רע ולבטל מעליו כל הדיני ,ואי הדברי אמורי רק בצדיק גדול וקדוש,
אלא כל אחד באשר הוא ואפילו א נמצא הוא באותה דיוטא כמו אותו שרצה
ללמוד חכמת הכישו ...א יתחזק באמונה פשוטה ותמימה לא יאונה לו כל רע.
ג .ומכא חיזוק גדול למי שעוברי עליו ייסורי ,כי יתכ שכל סיבת הייסורי הוא
רק מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתו ,ומבקש ממנו 'השמעיני את קול ,כי קול
ערב' .וממילא ,א א התפלל ולא נענה אל יפול רוחו בקרבו לומר כי אי 'שומעי'
במרומי לתפלתי ,שהרי הקב"ה מצפה לשמוע את קולו ,ועל כ עדיי לא נענה -
בכדי שיחזור ויתפלל .וכ כתב הרה"ק ה'ערבי נחל' זי"ע )ריש פר' וארא( וז"ל .היוצא
מכלל דברינו ,שלפעמי מתאחר בקשתו להתמלאות עבור שחפ השי"ת שיתפלל
לפניו .ובזה נראה לי ביאור מה שאמר דוד המל ע"ה )תהילי פו ג( 'חנני ה' כי אלי
אקרא כל היו' ,ויש לדקדק ,ש'חנני' הוא בקשת מתנת חינ ,והיא אמר 'חנני כי
אלי אקרא' שנראה כאומר חנני בשכר שאלי אקרא כל היו .ועוד ,מהו אומרו
אקרא לשו עתיד ,היה לו לומר 'קראתי' .אלא ביאורו ,שביקש 'חנני ה'' – במתנת
חינ מיד ,ואל תעכב מלמלאות בקשתי כדי שאתפלל לפני ,כי הנני מקבל עלי
שאלי אקרא כל היו אפילו אחר שאשיג מבוקשי.
משל מהנהוג להעמיד מכונה בפתח ה'מקווה' ובה יכניסו הכל סכו מעות מסוי
אז יפתחו שערי המקווה ,ויהי היו ויבוא אורח לעיר פלונית ,ניגש אל אחת
המקוואות שבעליה מבקשי ס עשרה שקלי בעד כניסת אד למקווה ,בא זה
והחל מכניס שקל אחר שקל ,והנה הוא רואה כי א לאחר שכבר הכניס ד' וה'
שקלי עדיי לא נפתח השער ,ג במטבע הז' והח' לא נפתח ,ומכיוו שראה כי
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ג ט' מטבעות אינ פותחי נתמלא חימה ועזב הכל וברח מש כל עוד נפשו
באפו )בחשבו כמה 'אוהבי ממו' ה ,מי יודע עוד כמה שקלי הנני עומד להפסיד תמורת כניסתי
הנה ,(...והנה א לשוטה ייחשב זה האיש ,כי בעוד 'שקל' אחד ויחיד היה השער
נפתח בעדו בשעטומ"צ ,מדוע ברח כשעמדה הישועה על פתחו ,והנמשל מוב לכל...
מדוע נתייאשת מהתפילה בעמד כבר על פתח ישועת )עוד ייאמר בה ,כי המכניס מטבע
של  10שקלי כאחת מיד יפתחו שערי המקווה בפניו ,כיו"ב ה'מתפלל' ב'עת רצו' א מצד ה'זמ' או
המקו הרי הוא כמי ששפ כמה וכמה תפילות כאחד ,ויותר קרובה ישועתו לבוא(...

כ פעמי שאד מתפלל וחוזר ומתפלל ואינו יודע עד כמה מקרב הוא את
הישועה ,ואילו היה מתחנ ומבקש עוד אזי היה משלי פעולתו לטובה .וכבר אמרו
חז"ל )דב"ר יא ט( שמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות כמני 'ואתחנ' להיכנס לאר,
והרי שא שלא נענה בתפילתו ,א מ"מ כל תפילה ותפילה נשמעה במרומי ומנו
וספרו תפילה אחר תפילה...
אלא זאת עשו וחיו ,חזקו ויאמ לבככ כל המייחלי לה' להרבות בתפילה,
וכמו שאמרו )ברכות לב' (:א רואה אד שלא נענה בתפילתו יחזור ויתפלל ,שנאמר
)תהילי כז יד( קוה אל ה' חזק ויאמ לב וקוה אל ה' ,ופירש רש"י ,התחזק ולא
תמשו יד אלא חזור וקוה .וג זאת נלמד ממעשה אבות עד כמה הפציר יצחק
והרבה להתפלל לישועת ה' כי תבוא.
ומוסי הערבי נחל יסוד גדול ,וז"ל .ולטע זה ארז"ל )סנהדרי מד' (:לעול יקדי
אד תפלה לצרה' ...כי השי"ת מתאוה לתפלת ישראל ,וכשלא יתפלל אלא בעת
הצור לו יעוכב בקשתו כדי שיתפלל הרבה ,משא"כ האד המתפלל תמיד א באי
צר לו אי כל סיבה להביא עליו צרה ועקתא ,וא א תבוא עליו תסתלק מעליו
מיד בבואה.
ד .אגב אורחא ,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(.
ה .נוראות מצינו בכוחה של תפילה לשדד כל מערכות הטבע ולהחיש ישועה מחו
לכל סדרי העול ,וכ איתא בזוה"ק )ח"א קלו (:לפרש בלשו הכתוב ויעתר לו
ה'' ,דצלי צלותיה וחתר חתירה דלעילא לגבי מזלא על בני וכו' וכדי ויעתר לו ה',
אל תקרי ויעתר אלא ויחתר לו ,חתירה חתר ליה קוב"ה וקביל ליה' .ובלה"ק ,שהתפלל
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 ì"ëò ,úåðîçø úãîì úåéøæëàו.
åîöò ììôúîä äùòð äìéôúä é"òå
,úøçà úåàéöîå 'äùãç äéøá'ì
,é"øàä éøåâî) 'äøåúä ìò ê"ù'á øàéá êëå
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éãë àåä úåø÷òä úáéñ ,ì"æå ,(ïúùøô ùéøá
úøçà äéøáì êôäúúå äéìò ììôúéù
)úá' (ä÷áø) úàæ äðéàù øîåì ,(äìéôúä é"ò
,äø÷ò äúééä (ä÷áø) äúåà éë ,'ìàåúá
,'ä÷áø øäúå' äéìò øîàð (äùãçä ä÷áø) åæå
ä÷áø àìà ä÷áø äúåà äðéà ïë íà
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

תפלתו וחתר חתירה למעלה אל המזל הממונה על הבני וכו' ,ואז ויעתר לו ה'
אל תקרי ויעתר אלא ויחתר לו ,חתירה חתר לו הקב"ה וקבל אותו .וכעי זה איתא
במדרש )בר"ר סג ה( 'רבי לוי אמר ,משל לב מלכי שהיה חותר על אביו ליטול
ליטרא של זהב ,והיה זה חותר מבפני וזה חותר מבחו )שכ בערביא קורי לחתירתא
עתירתא(.
וביארו בספה"ק ,כי בעצ לא היה שיי כלל שתוליד רבקה )עיי"ש במדרש( ,אלא
שיצחק התעצ בתפלתו עד שפתח 'מקו' לקבל את התפילה ולהמשי לה בני
מחו ל'סדרי בראשית' ,אמנ מידת הדי היתה מעכבת בדבר ,על כ חתר הקב"ה
מחתרת לקבל את התפילה מחו לסדר הרגיל עד שלא יוכלו המקטרגי לעכב
מלקבל את התפילה .וזהו המשל שהביאו במדרש 'לב מלכי שהיה חותר על אביו
ליטול ליטרא של זהב' ,שב המל רצה ליטול מאוצר המלוכה ,א 'מל במשפט
יעמיד אר' ,ואי אפשר למלא מבוקשו באופ הרגיל ,על כ חתר הב מחתרת
מבחו בכדי 'לשדוד' את הזהב מבלי שירגישו בו ,והמל עצמו הסכי לנהוג עמו
בעקיפי ,כלומר ,א הוא 'התגנב' לחפור מחתרת בארמו המלוכה בכדי שיוכל הב
לבצע את זממו ,לגודל אהבתו את בנו .וכ הוא ג לגבי קבלת התפלות ,שהקב"ה
בכבודו ובעצמו כביכול הפר 'את החוקי ואת המשפטי' ,ועושה מחתרת שעל ידה
יוכלו התפלות לעלות ולפעול פעולת לטובה )מבלי שתוכל מידת הדי לעכב(.
ו .וביותר מתקבלת התפילה א מתעורר בדמע עיניו ,וכדאיתא ב'תנא דבי אליהו'
)רבא כד( 'עשו ,בשכר שלש דמעות שהוריד ונפלו מעיניו ,נתנו לו את הר שעיר
שאי גשמי ברכה פוסקי ממנו לעול'.
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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 ,úøçàז.
ìëù (ã äî ø"øá) ì"æçá åðéöî äðäå
úåáàä éáâå ,úåø÷ò åéä úåäîàä
ù"å÷ìé äàø) ø÷ò äéä íäøáà ÷øù åðéöî
á÷òéå ÷çöé éë ,øàáúé øåîàäìå ,(çò æîø
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
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æ

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
.äøäèáå
ויהפו ה' – הקב"ה מהפ את הרעה לטובה

÷"äøä ìù åúøåúá åðãîì úåàìôð
íà ä"ã) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä
íà' (èë åë) øîàðù äîá øàáì (äùòú
,'êåðòâð àì øùàë äòø åðîò äùòú
ìòá áúëù äî òåãé éë ,äàøð ,ì"æå
äòø úåùòì äöø êìîéáàã íéøåèä
,äáåèì åëôä êøáúé íùäù ñôà ,÷çöéì
äáåèì úåòøä ìë êôäî êøáúé 'äã
äùòú íà' êìîéáà øîàù åäæå .íù ïééò

ז .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 שבתות מאמר
ח ז( ,וז"ל .והנה כתבו על זה תלמידי הבעש"ט להיות על ידי התפלה נתדבק האד
במקו אחר יותר גבוה ונהפ לאיש אחר ,והג שנגזר גזירה על אותו האיש ,הנה
בהתפלל האד אל הש הוי"ה ב"ה המהווה כל הויות הנה נתדבק במקו יותר
גבוה ונתהוה להויה אחרת ,ואי כא שינוי רצו ,כי על אותה ההויה שהוא כעת לא
נגזרה הגזירה )והוא גופיה מתר ,דמעיקרא גזר הבורא שא יתפלל תשתנה כל הגזירה טובה ולברכה(.
וכדברי 'בעל העיקרי' )מאמר רביעי פי"ח( משל למל שגזר על כל נתיניו הערלי
שדינ למיתה ,הרי פשיטא שמי שיחיש למול עצמו ינצל מהגזירה ,שהרי אינו בכלל
הערלי ,כמו"כ העומד בתפילה משתנית מהותו ו'אחר' הוא ,ולא עליו נגזרה הגזרה.
הנה אומרי על המתפלל ,פלוני התפלל ,ובאמת ,מצד דקדוק הלשו ביה ראוי
לומר פלוני פילל ,שכ אומרי אחר עשיית מעשה בלשו 'פעל' שהוא 'פילל' .אלא,
לשו התפלל היא מגזירת 'התפעל' כלומר שנפעל באד  -תפילה .ונשתנה ונעשה
אד חדש ובריה חדשה כנ"ל )ספר 'כי אלי אתפלל'(.
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éàãå åðì òøäì äöøú íàù ¯ 'äòø åðîò
àì øùàë' äéàø àäå ,äáåèì êôäúé
íùäå êì òøäì åðáùç åðàù ¯ 'êåðòâð
÷ø êîò åðéùòå äáåèì åëôä êøáúé
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ïë ,áéèäì êøáúé åúãéîù ïåéëå .áåè
ïë íâ êôäúé åðì òøäì äöøú äúà íà
ïåéë äáåè åðîò äúà äùò ïëì ,äáåèì
 ì"ëò ,ïáäå ,äáåè äéäé óåñ óåñùח.

ח .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 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
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ìòá' áúëù äî é"ôò ,íéøáãä øåàéá
ù÷éá äìéçúîù 'íéøåèä
,åãéá äúìò àìå ,÷çöé úà âåøäì êìîéáà
åìéöä ä"á÷äù ÷ø àì éë ,àåä êåôäðå
úåùòì ë"â çøëåä êìîéáà àìà ,åéãéî
àéää õøàá àöî ÷çöéå ,äëøáå äáåè åì
åðàö íâ ,íéî úåøàá äáøäå íéøòù äàî
êôéä 'ä éë ,ãàî ãàî åáøúð åðåîîå
íîæù úåòøä ìë úà äëøáìå äáåèì
àìôåîä øáãä êìîéáà úåàøáå .êìîéáà
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è

äòøä ÷çöéì êôä 'úé 'äù êàéä äæä
øáãä åìöà øøáúð ,äìòð ïôåàá äáåèì
êôåä õøàä ìë ïåãàù ¯ úåèéùôá êë ìë
íéðéîàîä íìåò éàåøá ìëì ,äáåèì úåòøä
ùîà åîîæù ìàøùé éàðåù íééåâì íâ) åá íéçèåáå
øîà åîöòáù ãò (...øåãä ÷éãö úà âåøäì
òøäì ìëåú àì ,èìçåî ïôåàá ÷çöéì
é÷åìàá úòë ïéîàî éððäù øçàî ,éãîò
äöøú íà íâù éì øåøá ,õøàäå íéîùä
 äáåèì ìëä éì êåôäé 'ä ,éì òøäìט.

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.
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 ה' ,שוב לא יוכה ,כי לנגד עיניו יתגלה שהכל רחמי רבי וחסדי מגולי.
ט .בדר זה ביארו מה שנאמר ש בעניי )כו כח( 'ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמ
ונאמר תהי נא אלה בינותינו ביננו ובינ' ,וצרי לבאר כפל הלשו 'ראו ראינו',
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א שלכאורה היה די באומר 'ראינו כי ה' עמ' ,אלא שהנה כל זמ שהאד דבוק
באמונתו בחי העולמי לא תשיג אותו הרעה ,אלא האמונה הטהורה ממשיכה שפע
רחמי וחסדי ,וא הרשעי החפצי להרע לצדיקי יודעי שלא יוכלו למלא
תשוקת אלא א יצליחו במזימת לנתק אותו ממקור האמונה ,ואו אז יפול טר
לידיה .וכ ניסה אבימל להערי קשיי על יצחק שסת את הבארות אשר חפרו
עבדי אברה וא גרשו מנחל גרר ,וכל זאת בתקוה שיסור לבבו של יצחק מתוק
האמונה ויתרע מעט על הנהגת הבורא ,וממילא יוכל לעשות בו כלה ח"ו .אמנ
יצחק לא התפעל מכל אות הקשיי ,ונשאר באותה מדרגה לקבל כל העובר עליו
באמונה תמימה ושלימה שהכל הוא מהקב"ה הבורא ומנהיג לכל הברואי .וכראות
זאת אבימל הבי שלא יצליח להזיז את יצחק כמלוא נימה משלמות האמונה,
וממילא אי לו סיכוי להילח כנגדו ,על כ בא לכרות עמו ברית .וזהו שאמר אבימל
ראו ראינו ,כלומר ב' ראיות ,שראה אותו כשהוא בימי האורה והנה ה' עמו ,וג ראה
אותו בימי ההסתר והחוש שג אז היה ה' עמו ,שבכל דבר ראה יצחק את ההשגחה
הפרטית ,על כ 'ונאמר תהי נא אלה בינותינו' כי לא נוכל לעשות עימ רעה.
רמז נפלא שמענו בש 'האי גברא רבא' ,דהנה איתא בגמ' )ר"ה יח' (:שגזרה מלכות
יו שלא להזכיר ש שמי על פיה ,וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחו התקינו
שיהו מזכירי ש שמי אפילו בשטרות ,וכ היו כותבי בשנת כ וכ ליוחנ כה
גדול לא-ל עליו ,וכששמעו חכמי בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא
שטר מוטל באשפה ,וביטלו' ,ולכאורה יש להקשות ,שהלא היו יכולי לתק שיחקקו
על המעות עצמ שנעשו בשנת כ וכ ליוחנ כה גדול לא-ל עליו ,וכמו הנהוג
בארה"ב שכותבי על שטרות הדאללער )דולר(  – IN GOD WE TRUSTותרגומו ,בה'
אנו בוטחי ועליו אנו סומכי ,ושוב אי חשש שיהיה ש שמי מוטל באשפה,
שהרי את המטבע עצמה איש לא יזרוק לאשפה ...ותיר ,כי אי זה רבותא כלל
להחזיק את ה'דולר' בידו ולומר שהוא סומ על ה' ,כשהכל מאיר בעדו וזוכה לשפע
פרנסה ,אלא עיקר העבודה בעת שמצבו לא שפר עליו ,הדולרי בידי חברו ואילו
הוא כותב 'שטרי חוב'' ...שערי פרנסה' נעולי ל"ע ,והוא נזקק ללוות מאחרי...
ובמצב כזה מזכיר ש שמי ,להעיד על אמונתו השלימה בהשי"ת ג בעת מצוקה,
זוהי רבותא וחשיבות.
וזו היא עבודת החיי של איש יהודי להתחזק באמונה יתירה ולדעת שכל העובר
עליו ה לטב וה למוטב הכל הוא ברצו הבורא ית"ש ולטובתו האמיתית .בעלי
הרמז נתנו רמז לדבר בלשו הכתוב )תהילי כג ג( 'ינחני במעלי צדק' ,שתיבת ינחני
נקראת ג מתחילתה לסופה וג מסופה לתחילתה ,ללמד בכל מצב שהוא ה
כשנראה שהדברי מתנהלי ב'יושר' וא כשנראה שכל ההנהגה היא 'להיפ' ...תמיד

באר הפרשה

íãà ïéàù ,äæá ïéîàäì åðéìò äîëå
,äáøãà éë ,åðì òøäì çë ìòá
,äëøáìå äáåèì 'ä åðì êåôäé äòøä úàæ
íéøéöîù äàøðùë åðááì êøé ìá ïë ìò
÷äòù äúåàë çîùð àìà ,åðéìò íéî
áéèéäì úìåëé ìòá íãà àáù íéàåø åðàù
àìå ,êä åðééä éë ,íùâá åà çåøá åðì
úëéôä úåá÷òá äàáù 'äáåè'ä ,àìà ,ãåò
,äîëå äîë éô äìåãâ äáåè àéä äòø
àåäù àéä àøåáä úàî äáåè úàæ éøäù
.íãå øùá éãéî àìå ,úìåëéä ìòá àåä
äàáä äáåèä ìò ïúùøôî ãîìð ãåò
,øáåòù úåôéãøä úîçî íãàì
êéëøáîå øåøà êéøøåà' (èë æë) áéúëã
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àé

íäéøøåà ,íé÷éãöä' ,é"ùøáå ,'êåøá
äù÷äå ,'íäéëøáîì íéîãå÷ íäéøòöîå
ò"éæ õé'æãàîî 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä
)íäì ùé òåãî íä íé÷éãöù ïååéë (ïúùøôá
éøáã íã÷äá øàáîå ,íéøòöîå íéìì÷î
åìì÷é' (çë è÷ íéìéäú) áåúëä ìò ò"éæ åéáà
øàáì ùé äøåàëìã ,'êøáú äúàå äîä
åì äéä ,åäåìì÷é åéàðåùù ù÷éá òåãî
,'êøáú äúà äîä åìì÷é íà' øîåì
øîàî éô ìò úåéùå÷ä 'á úà õøúîå
(ä âë íù) áéúëã àäá åéáà ìù óñåð
','ééç éîé ìë éðåôãøé ãñçå áåè êà
áåè êà àåä íé÷éãöì ùéù úåôéãøäù
íéìåò íä äæ éãé ìò éë ,íøåáò ãñçå
åìì÷é'ù øàáúé äæáå ,äáåèì íéìòúîå

הקב"ה ינחני במעגלי צדק ,הכל בהשגחה עליונה להביאו לטוב הנצחי ולהנחותו
במעגלי צדק.
בדר משל דימו את הקשיי העוברי על האד ל'רכב' )קאר( אשר תכליתו
לערו 'קפיצת הדר' ,להביא את האד למחוז חפצו במהירות פי כמה וכמה
בהליכתו ברגליו ,אמנ בטר יגש אל המלאכה לנהוג בה עליו לדעת היטב את כל
כלליה ופרטותיה לבל יסע כשור מועד 'וינגח' באחרי הנוסעי לצידו ובהולכי
הרגל ...כיו"ב ה הנסיונות ,מקצרי את המרחק שבינו לבי אביו שבשמי ,שע"י
העמידה בנסיו 'קופצת לו האר' מתקרב מאד אל השי"ת ,אבל על האד לדעת
מתחילה כיצד נוהגי בזמ נסיו שלא יצא מכשול ותקלה מתחת ידיו...
המאמי בחי העולמי שהוא עושה לכל המעשי ,הרי ברור אצלו כשמש בצהריי
בעת שמתרחש עליו צרה רח"ל ,אשר אי לו לפנות אלא לאבינו שבשמי ולהתפלל
לפניו שיסיר ממנו את הצרה הזאת ,וא א התפלל ולא נענה אינו מתייאש מלדפוק
על שערי רחמי ,שהרי יודע הוא שאי לנו מל גואל ומושיע אלא אתה ולא
יפנה בבקשת עזרה ,על כ חוזר ומתפלל ,ויהא בטוח שתתקבל תפילתו הבאה מתוק
האמונה בהקב"ה .וכ פירשו במה שנאמר )שמות כב כב( 'כי א צעוק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו' שנזכר כא בכתוב ב' פעמי צעקה ,והכוונה כי א צעוק
ויחזור ויצעק שנית בלא להתייאש בודאי שמוע אשמע צעקתו.

פרשת תולדות

øçà åéùëò à÷ååã äîì äù÷å ,'òáù
êìäå íå÷îä úà áæò åì 'ä áéçøäù
ìò åáøùë äúò ãòå ,øçà íå÷îì
àì äðèùå ÷ùò íúà åì äéäå úåøàáä
íé÷éãöäù ì"éå ,ì"æå ,õøéúå .åîå÷î áæò
àîù ä÷åì íðúùô ïéà íà íéàøééúî
ïéøãäðñá àúéàãë) æ"äåòá íîìåò åìá÷é
÷ø ãåàî ìãâå êìä ÷çöé äðäå ,( יא.à÷
ìáåñ äéäå ,íéòåøäî åì äéä äðèùå ÷ùò
íðîà .ïéøåñé éìá äéäé àìù éãë äçîùá
íãàë Y '÷çöé øîàéå' åáø àìù øçà
åðéøôå åðì 'ä áéçøä äúò' ïðåàúîå âàåãä
ì"æç ù"îë ,å"ç æ"äåòá åðééä 'õøàá
íéøåñé éìá íåé 'î åøáòù ìë (:æè ïéëøò)
'õøàá åðéøôå' åðééäå ,åîìåò ìáé÷ù òåãéá
úåéäì ¯ 'òáù øàá íùî ìòéå' ,ïëì ,å"ç
åéìà àøéå' äéä äæìå ,ô"ëò åîå÷îî äìåâ
. יבù"ò ,'àøéú ìà øîàéå 'ä
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áé

àì ïëìå 'êøáú äúà'ä úà àéáî 'äîä
åìì÷é øùàë à÷ééã àìà ,åìì÷é íà øîà
.äëøáä íøåâ äæ
úùøôá íâ áúë äìàä íéøáãë
,(åì äùòà ô"äò) úéùàøá
òùåäé éáø éøáã åøàáúé äæáù ,óéñåîå
ìù íéôåé ìò øñé÷ä úáì äéððç ïá
éåä éðñ éååä éà' (ãåòå :æ úéðòú) íéîëçä
íúîëç äúéä íéøåòë åéä íà) Y 'éôè éîéëç
åéä íà ¯ íéàðåù ïåùìî 'éðñ'ã ,(øúåé äáø
,úëøáúî íúîëç äúéä íéàðåù íäì
. יíäéùòî ìëá äøåù äëøáå
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
àø÷éå' (âë¯áë åë) ÷åñôá ÷ã÷ãî
áéçøä äúò éë øîàéå éë úåáåçø äîù
øàá íùî ìòéå ,õøàá åðéøôå åðì 'ä
(ïúùøôá)

 וכמו שפירש הגאו רבי, כל הצער והייסורי ה א ורק לטובה, כללא דמילתא.י
(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
 ואמנ חביבי יסורי,' וכ כתב החזו איש זי"ע לאחד שהיה 'בעל יסורי.יא
,' ומהדקי את הקשר בי יצור ליוצרו ית,לזה שרואה אות כשלוחי דרחמנא
 ואשרי חלקו. מור מנטיות גופניות וזה כל האד,ומעלי אותו לעול שכולו אור
.()אגרות ח"א סי' רא
... כשנעקד ע"ג המזבח, בפרשת )כז א( ויהי כי זק יצחק ותכהי עיניו מראות )עיי' רש"י.יב
באותה שעה נפתחו השמי וראו מלאכי השרת והיו בוכי וירדו דמעותיה ונפלו על עיניו לפיכ

באר הפרשה

áàååù ïåòîù ø"âä õøúî øçà ïôåàá
äìòù (äáàåùä úéá ïéòî) ì"öæ
êìåäù úîçî àîù ,÷çöé áìá ùùç
,å"ç ä"á÷äî çëùé áåèá ë"ë ìëä åì
áéúë ë"çà ïëàå ,'òáù øàá ìòéå' ïëì
'.''ä åéìà àøéå
אשכו את דכא – הברכה שבאה לאד בזכות
שפלות רוחו

ï"øä úééùå÷ úîñøåôîå äòåãé
÷çöéù 'ä ááéñ òåãî ,(ä ùåøã ï"øä
êøöåäå ,á÷òé úà àìå åùò úà êøáì äöøé
÷"äøä øàáîå .äîøîá ïàéöåäì á÷òé
,(úåùøãá ä"ãá ä"ôøú éáö õøà) ò"éæ áåìâé'æà÷î
,çåøä úåìôùå äååðòë äìòî ïéàù òåãéã
,àëã éúà Y àëã úà éðà' (.ä äèåñ) àúéàå
)úåùøã
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âé

äúåàë úåëøáì ìâåñî ïîæ êì ïéà ïë ìò
åùò úà áäåà ÷çöéù äàø á÷òéù äòù
åùò úà êøáì ãîåò àåäå ,åðîî øúåé
ïéà íéîùä ïîù äàø óàå ,åúåà àìå
øáùð åáì äùòð ,÷çöéî úàæ íéòðåî
åîöò úà áéùçä éë ,åäåîë ïéàù àëãðå
äñ ø"øá) ùøãîá àúéàãëå ,åùòî òåøâì
óåôëå ñåðà' äéä äòù äúåàáù (åè¯àé
äúéä àìå ,'äååòùë ñîð åáì äéäå ,äëåáå
øùåëä úòù åæå ,úåàéöîå úåùéé íåù æà åì
ãåîéì äæîå .úåëøáä ìá÷ì äåîë ïéàù
ìôùå òðëð àåäù äî éôì ,íãà ìëì
ìá÷ì øùëåîå éåàø éìë àåä êë åéðéòá
äáåè ìù íåìá øöåà íäù) á÷òé ìù úåëøáä
úåáà äùòî' éë ,(ãçé íâ úåéîùâå úåéðçåøá äëøáå
 ì"ëò ,'íéðáì ïîéñיג.

כהו עיניו( ,דבר נורא הביא בספר פניני יקרי החדש )בפרשת ,ד"ה במדרש שו"ט( דאיתא
במדרש שבאותה שעה ראה את השכינה נגזר עליו מיתה )כדר שמתו נדב ואביהו
כשהביטו בשכינה( ,לכ נעשה סומא שהרי ה'סומא חשוב כמת' )נדרי סד ,(:ואל תקשה
מדוע לא נסתמאו עיניו מיד בעת העקידה ,כי באותה שעה עדיי לא נולדו לו בני,
וג עי"ז נחשב כמת ,על כ היו יכולי להשאירו ע מאור עיניו ,רק 'ויהי כי זק
יצחק' ואז נולדו לו בניו )שהרי באותה שעה ב שישי היה ,וקיי"ל ב ששי לזקנה( ממילא
הוכרח לבוא לידי 'ותכהי עיניו מראות' .ומכא ילמד האד ,שלא לבכות ולהתאונ
על חסרו ומחסור שיש לו ,כחסרו הבני וכיו"ב ,כי לעול אי בידו לדעת איזו
צרה נמנעת ממנו בזכות מחסור וכאב זה העובר עליו ,השי"ת ירח על בניו וישפיע
עליה א טוב כל הימי.
מסופר על יהודי שקבל בפני הגה"ק הסטייפלער 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.

פרשת תולדות

ò"éæ øòâééà ìáééì éáø ÷"äøä øàáîå
ãàî äî éë ,(çéø úà çøéå ä"ã ,úîà úøåú)
÷çöé ìà ñðëðùë åðéáà á÷òé áì øáùð
,úåãåîçä åùò éãâáá ùåáì àåäùë åéáà
àáå äìåòä 'áåè çéø' ÷çöé ùéâøä ïëìå
éðá çéø äàø' øîà æ"òå ,åáì ïåøáùî
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
úìá÷úî øáùð áì êåúî äàáä äìéôúå
íé÷éãö åùøéôù åîë ,øúåéá àéä
çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå' (àë äë) ïúùøôá
øéöôäå äáøä¦ ¯ øúòéå' é"ùøáå ,'åúùà
÷øù åéøáãî äàøð äøåàëìå ,' ידäìôúá
,ä÷áø àìå äìéôúá úåáøäì êøöåä ÷çöé
úéð÷ãö' äúéä àéä éë ,øáãä øåàéáå
äòãéá äáø÷á øåáù äéä äáìå 'òùø úá
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ãé

'ø÷é éìë'ä øàéá äæ êøãá
úà á÷òé íéã÷äù íòèä úà
íù) øîàå ,øåëáä äùðî éðô ìò íéøôà
ìãâé àåä íâå íòì äéäé àåä íâ' (èé
ìáà ,ì"æå ,'åðîî ìãâé ïè÷ä åéçà íìåàå
ä"á÷ä éë ,åðîî ìãâé ïè÷ä åéçà î"î
åá ùéù íãà ìëå ,íéðè÷á øúåéá øçåá
åäéáâî ä"á÷ä øúåéá æà úåðè÷ ãö
íéøáã) øîàðù åîë ,äááø éôìàì åúéùì
'ä ÷ùç íéîòä ìëî íëáåøî àì' (æ æ
äéòùé) áéúëå ,'èòîä íúà éë 'åâå íëá
éåâì øéòöäå óìàì äéäé ïè÷ä' (áë ñ
éë ,íäøáà òøæ ìëì äæ äø÷å .'íåöò
ìàòîùé ìñôð ¯ íäøáàì øåëá ìàòîùé
ìñôð ¯ ÷çöéì øåëá åùò ,÷çöé øçáðå
¯ á÷òéì øåëá ïáåàø ,á÷òé øçáðå åùò
øåëá äùðî ,óñåé øçáðå ïáåàø ìñôð
äæ æîøå ,øúåéá íéøôà øçáð ¯ óñåéì
.ì"ëò ,åðéáé íéìéëùîäå àåä øáã àìä
çéø äàø' (æë æë) ïúùøôá ùé ,äæ ïéðòá
,''ä åëøá øùà äãù çéøë éðá
(æè çî ïìäì)

 וכה כתב הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )בפירושו על תהילי לד ז( על מה שנאמר.יג
 כי לכאורה תיבת 'זה' הוא משולל,''זה עני קרא וה' שמע ומכל צרותיו הושיעו
 שהכתוב בא לגלות לנו מדוע נקרא, ומבאר. שעל איזה עני דיבר הכתוב,הבנה
 וזהו שאמר, שהקב"ה עונה לו,' שהוא נגזר מלשו 'ענייה,'הדל והאביו בש 'עני
' כי ה,' ר"ל טע הדבר שזה האיש נקרא בש 'עני,דוד המל ע"ה זה עני קרא
.שומע ועונה לו ומכל צרותיו הושיעו
 הרה"ק מבערז'א זי"ע מביא מעשה שהיה ביהודי עשיר שחי בימיו של הרה"ק.יד
 ביו מ הימי שלח את,רבי מאיר מפרעמישלא זי"ע א לא זכה לפרי בט
 וציווה עליה לומר לרבי כי מוכ הוא,נוו"ב אל הרה"ק רבי מאיר לבקש ברכתו
 כאשר עמדה מול.אפילו להפסיד את רוב עושרו ובלבד שיזכה לזרע של קיימא
פני הקודש התבלבלה בלשונה ואמרה 'בעלי מוכ אפילו להיות אד עשיר ובלבד
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,åùò åîù åàø÷éå' ,(åë¯äë äë) ïúùøôá
ואת עשו שנאתי – להתרחק מדרכי עשו
úæçåà åãéå åéçà àöé ïë éøçàå
הרשע ,ולהתבונ בכל דבר על תכליתו
àúéà ,'á÷òé åîù àø÷éå åùò á÷òá
úåà) ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøäî úåãìåú äìàå' ,(èé äë) ïúùøô ùéø é"ùøá
úà åùòå á÷òé ìù íîùá æîøì (à íéøåîàä åùòå á÷òé ¯ ÷çöé
שיזכנו הקב"ה בבני' ,נענה רבי מאיר ואמר ,נאה אמרת ,ולא כדברי השטות שאמר
הבעל ,שכאילו עליכ 'לוותר' על העשירות בכדי לזכות בזרע של קיימא ,וכי היד
ה' תקצר להעניק לכ שניה ג יחד  -עשירות וזרע קודש ,ועל ידי התפילה בידכ
ליהנות מטובו וחסדו הגדול ה עשירות וה בני ובני בני.
עפי"ז ביאר הרה"ק מבערז'א זי"ע את דברי המדרש )ב"ר סג ה( עה"פ 'ויעתר יצחק
לנוכח אשתו' ,אמר רבי יוחנ ששפ תפילות בעושר ,שהרי יצחק אבינו עשיר גדול
היה ,וכדאיתא )ב"ר סד ו( 'זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימל' ,וכאשר
ביקש וחילה את פני בוראו שיזכהו בבני האמי בכל לבו ונפשו כי ביד הקב"ה להעניק
לו בני ולהשאירו בעשירותו ,ועל כ ביקש שיזכהו הקב"ה ה בבני וה בעושר.
טו .בפרשת )כה כד( 'וימלאו ימיה ללדת והנה תומי' ,כתב הריטב"א )סו פסחי ,בפירושו
על הגש"פ ד"ה ואת ליצחק( לבאר מדוע נולדו יעקב ועשו כתאומי .כי רבי יענו
ויאמרו – אי ביכולתי לעסוק בתורה ועבודה ,כי מה אעשה שלא נולדתי לאב וא
צדיקי כפלוני הצדיק ,או יאמרו מה אעשה ולא נולדתי בעת ששלט מזל טוב כזמ
לידתו של פלוני ,או במקו שנולד צדיק פלוני .לזה עשה הקב"ה שיהיו יעקב ועשו
תאומי שנולדו לאות אב וא באותו המזל ובאותו המקו ,ואעפי"כ זה פירש לרשעו
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...
טז .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'
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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...
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,
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.
ג מצינו בפרשת עד כמה 'המקו' גור ,וכמו שפירש רש"י מה שנאמר )כה
כב( 'ויתרוצצו הבני בקרבה – רבותינו דרשוהו לשו ריצה ,כשהיתה עוברת על
פתחי ש ועבר יעקב ר ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי ע"ז עשו מפרכס לצאת',
והרי שעצ הקרבה לאות מקומות כבר השפיעה כל כ עד שפרכסו לצאת ,ומכא
ילמד האד עד כמה צרי להרחיק עצמו ממקומות שאינ הגוני.
וכ פירש המגיד מזלאזי זי"ע בספרו 'תורי זהב' )כה כה( מה שנאמר ביעקב 'וידו
אוחזת בעקב עשו' ,כי ידוע שאי היצר הרע מנסה בתחילה להחטיא את האד
בעברות חמורות ,אלא מתחילה מפתה אותו לעברה קלה ,בדברי 'שאד דש בעקבו',
וא ישמע לו ח"ו ימשי להסית אותו לעברה חמורה יותר ,והיו אומר לו עשה
כ ולמחר אומר לו עשה כ עד שאומר לו ל עבוד ע"ז )שבת קה ,(:ועיקר עבודתו
של אד שלא לתת לו אפילו פתח קט שממנו יכנס להפילו ,אלא תיכ שכבא
להסיתו לדבר קל יעמוד כנגדו להכניעו .וזהו שאמר הכתוב ביעקב 'וידו אוחזת בעקב
עשו' ,שמיד כאשר בא 'עשו' הוא היצר הרע להחטיאו בדברי שאד דש בעקביו
הרי ידו של יעקב אוחזת בו  -ביצר הרע להכניעו .מעי זה פירש הרה"ק ה'אורח
לחיי' מזלאטשוב זי"ע )ד"ה א"י וידו( 'כלומר ,העברות שהיה עשו דש בעקביו ולא
היה אצלו שו נדנוד עבירה ,יעקב אחז בה ושמר מאוד מאוד לעשות'.
כדברי האלו כתב הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )בפרשת ד"ה ולאו( לפרש מה
שאמרו חז"ל )מגילה ו (.על הפסוק 'ולאו מלאו יאמ' – כשזה ק זה נופל ,וז"ל,
אי אפשר שיהיו שני הדברי ביחד ,א יהודי מיקל לעצמו בעני כלשהו נעשה
לבסו קל ,וא הוא מיקל עוד יותר סופו שהוא נעשה קל שבקלי ח"ו .הכלל
הוא ,שאסור לזוז אפילו כחוט השערה מגבול הקדושה.
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נוראות אמר הגה"ק ה'ב איש חי' זי"ע
מלחמה( בדברי חז"ל )בר"ר סה כ( על הפסוק בפרשת )כז כב( 'הקול קול יעקב והידי
ידי עשו – בשעה שיעקב מרכי בקולו )נחלש מלהשמיע קולו בתורה ובתפלה( ידי עשו
שולטות' ,ולכאורה קשה מדוע הזכירו את ה'ידי' ,והרי עיקר כוחו של עשו הוא
בחרב ,וכמו שברכו יצחק 'על חרב תחיה' )פסוק מ( ,וה'יד' אינה אלא אוחזת את
החרב .וביאר על פי מה שאמרו חז"ל )בר"ר ה י( בשעה שנברא הברזל בששת ימי
בראשית התחילו כל האילנות מרתתי ומתייראי ,כי עתה נברא הברזל שממנו עשוי
הגרז שהוא משחית וגודע את העצי' ,אמר לה הברזל ,מה לכ מרתתי ,ע
מכ אל יכנס בי ואי אחד מכ ניזוק' ,כלומר ,שאי אפשר לחטוב את הע רק על
ידי הברזל שבראש הגרז ,כי עדיי נצר להשי בתוכו חתיכת ע שתשמש כ'בית
יד' ,ואז יוכל חוטב העצי להני ידו בחזקה לגדוע את הע .ונמצא שכל כוחו של
ה'ברזל' כנגד ה'עצי' הוא רק באמצעות ה'עצי' עצמ .וזהו שדייקו חז"ל בלשונ
על ידי עשו ,שא שעשו קיבל את כח ה'חרב' מיצחק ,א אי אפשר לחרב בלא בית
יד ,ועל דר זה אי עשו יכול להשתמש בכוחו אלא א יש לו 'סיוע' מיעקב ,והיינו
באופ שנחלש קול יעקב .ובזה ביאר היטב לשו התפלה )מוס של שלוש רגלי( 'ואי
אנחנו יכולי לעשות חובותינו בבית בחירת בבית הגדול והקדוש שנקרא שמ עליו
מפני היד שנשתלחה במקדש' ,ש'יד' זה מורה על ה'בית יד' והסיוע שנתנו בעוונותינו
לעשו וממשיכי דרכו ,שרק מכח זה היו יכולי להחריב את בית המקדש.
וכדר שהדברי אמורי בכלל כ נאמרו ג לפרט ,שאי אפשר ליצר הרע להחריב
את בית המקדש הפרטי של כל אחד ואחד אלא א נות לו 'יד'  -על ידי שאינו
עומד כחומה בצורה על גדרי הקדושה .ושומר נפשו ירחק מלסייע לשונא הגדול
הוא היצה"ר לכבוש את מקדשו ותפארתו.
ועד היכ הדברי מגיעי יש ללמוד ממה שכתב 'רבינו בחיי' לבאר בדברי הכתוב
בפרשת )כו טו-כא( 'וכל הבארות אשר חפרו ...וישב יצחק ויחפור את בארות המי...
ויקרא לה שמות כשמות אשר קרא לה אביו ...הרחיב ה' לנו ופרינו באר' ,וז"ל,
יגיד הכתוב ,כי מתו הקנאה שנתקנאו בו פלישתי סתמו כל הבארות אשר חפרו
בימי אברה אביו ,כדי שלא יוכל יצחק להועיל עצמו בה ולהשקות זריעותיו ומקנהו,
ואח"כ נתגבר יצחק וחזר וחפר אות ,וקרא לה כשמות אשר קרא לה אביו ,ועשה
כ לכבוד אביו .וממה שהתורה הודיעה זה ,נראה שנחשב לו לזכות .ויש בזה
התעוררות ,וקל וחומר ,שלא ישנה אד מדר אבותיו ,שהרי יצחק אפילו את שמות
הבארות שקרא אביו לא רצה לשנות ,וזה קל וחומר לדרכי האבות ומנהגותיה
ומוסר שלה ,ואולי מפני זה לא נשתנה שמו כמו שאר האבות )אבר לאברה ,יעקב
לישראל( וזו מידה כנגד מידה עכל"ק ,ודבר שפתי א למותר.
)עיי' בא"ח דרשות ,פרשת בהעלות ד"ה וכי תבואו
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ãéñôé åà úàæ úåùòî çéååøé íàä
àìá äàùò àìà ,úåéîùâá óàå úåéðçåøá
úåáòåú äùò ïë ìòå ,úåáø úåáùçî
ìù åðåáùç áùçî äéä àì éë úåáø
òâøä úà éç àìà ,êìåä äúà ïàì íìåò
 úàæä úòá åá äøòáù äååàúä úàåיט.

á÷òé äðä éë ,íäéðéáù ìãáääå íúåäî
åãé'ù íù ìò 'á÷òé' åîù àø÷ð åðéáà
,'óåñ' ïåùìî íâ àåä á÷òå ,'á÷òá úæçåà
,åðéáà á÷òé ìù åëøã äúééä êë éë
 øáã óåñ ìà ïåéñð úò ìëá èéáäìיז,
êëî àöé íàä åúéìëú ìò ïðåáúî äéäå
íà øîåà øîâ æ"éôì ÷øå ,òø åà áåè
 åàì åà øáãä úåùòìיח(ïúùøôá äàåáú éøô êà) ò"éæ à÷ñéìî ÷"äøä åùò ë"àùî .
úåîùä úàéø÷á æîøä øàáî
íìåòî ,äéùò ïåùìî 'åùò' àåä åîùë
÷"äøäî òîùù äî éô ìò ,á÷òéå åùò ,äìåòô åæéà åúåùò íãå÷ ïðåáúäì ãîò àì

יז .ושמעתי מחכ אחד דיש לרמז ,דיעקב חלקו הוא ה'עול הבא' היינו שמחשבתו
נעוצה במה שיבא להבא ,מה יעלה בסו כל דבר ותכליתו .משא"כ עשיו שנטל
'עול הזה' )עי' תנא דבי אליהו זוטא פי"ט; זוה"ק ח"א קמג ,(:כלומר ,שכל מעייניו נתוני
רק במה שלפניו הנית להראותו באצבע' ,זה' ותו לא ,כאותה בהמה שאיננה רואה
אלא את אשר לפניה באותו רגע ,מבלי לחשב הפסד מצוה כנגד שכרה.
יח .וביותר הדברי אמורי לעני 'הדיבור' ,כמאמר החכ ,בטר שהוצאת הדיבור
מפי הינ הבעלי על הדיבור ,אבל לאחר שהוצאתו מפי הרי הוא בעלי
עלי ,כי לעול לא תוכל להחזירו אפילו בעד כל הו דעלמא )כי ג א תזהיר באלפי
אזהרות את מי ששמע אות מדבר ,אל תאמר לפלוני שכ וכ אמרתי ,מי ערב בעד שישמע לקול,

והרי הדבר שכיח שא הוא יספר לאחר ויזהירו שלא לספר לאחרי ,(...על כ 'חשוב הדיבור קוד
שתוציאנו מפי' )אגרת הרמב"(.
יט .אמנ דרכו של יצר – לבלבל את האד בעת הנסיו ,וכ מצינו אצל עשו
הרשע ,שהיה מתאונ על יעקב 'את בכורתי לקח' 'ויעקבני זה פעמיי' ,ואינו
מוב כלל ,איזה טענה יש לו לעשו על יעקב ,הלא הוא בכבודו ובעצמו מכר את
בכורתו תמורת נזיד עדשי בשטר 'כתוב' וחתו' ,ומהי טענתו על יעקב ,אלא,
שאמנ ,בשעת מעשה ,כשהיה עי ויגע ,לא ראה לנגד עיניו כי א 'נזיד עדשי',
ורק לאחר מכ כששבה אליו דעתו החל זועק מרה 'את בכורתי לקח'.
כתיב )כה ל( 'ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ האדו האדו הזה על כ
קרא שמו אדו' ,וצרי ביאור ,מדוע נקרא 'אדו' ולא 'הלעטיני' או 'נא' .אלא
ששמו של אד נית לו על ש 'מהותו' ,וכא כשנכנס עשו הביתה לא ראה כלו
'אדו – ָאדו' ,ולא חשב א לרגע אחד הא 'אדו' זה מאכל
לנגד עיניו ,כי א ָ
אד הוא או מאכל בהמה ,הא קשה הוא או ר ,הא מזיק הוא לבריאות או לאו,

באר הפרשה

ò"éæ 'äùî çîùé'ä

),úéùàøá 'øô åøôñá ñôãðå

פרשת תולדות
(åø÷é äî éìå é"à ä"ã

èé

,íéø÷éòä ìòá íùá

אלא 'אדו ...אדו '...ותו לא מידי ,על כ קרא שמו אדו כי זאת הייתה כל מהותו,
לבקש ולשאול כל אשר תאווה נפשו מבלי לחקור הא טוב הוא הדבר א לאו.
ושומר נפשו ירחק מהנהגה זאת.
בספר 'מרגניתא דבי רבנ' )משנת תרמ"ו( הביא במערכת תפילה וז"ל .הרה"ק רבי
זאב מזיטאמיר הביט פע אחת בחלו ואמר לאנשיו ראו נא הנה לביבה ממולאת
גבינה פורחת בחו ,והביטו ,ותמהו על דבריו ,כי לעיניה היה נראה אבר ר כח
בהתלהבות ע 'טלית ותפילי' שלו להתפלל ,אמר לה הרה"ק ,על תתמהו ,כי אותו
האבר שראית אותו ר להתפלל ,אי תוכו כברו ,כי כוונתו מה שהוא ר הוא
מפני שחמותו אמרה לו שיל מהרה להתפלל כדי שהלביבות הממולאות גבינה
שמבשלת על ארוחות הבוקר לא יהיו קרי ,ובמחשבה הזאת ר ,ולא היה לו רעיו
אחר כי א זה ,ונודע מהבעש"ט שכל מקו שמחשבתו של אד ש הוא כולו,
ולכ ראיתיו בדמות לביבה.
בספר 'מענה שמחה' )מאטערסדאר ,בעמוד כבישת היצר( מביא את דברי זקנו הרה"ק
ה'חת סופר' זי"ע עה"פ )תהלי יב ט( 'סביב רשעי יתהלכו' ,שהרשעי ,כל פעולת
וחייה תמיד סובבי על ציר אחד ,שאוכל ושותה ומפט גופו כדי שיהיה לו כח
לעסוק בסחורה להרבות הונו ,ולמה לו ההו שמאס  -כדי שיוכל להתענג בתענוגי
שרי ,ומה יקרה כשיתענג – יהיה לו כח לעבוד וחוזר חלילה כל ימי חייו ,מה
שאי כ הצדיק ,אוכל לשובע נפשו כדי שיוכל לעסוק בתורה ויהיה לבו פנוי ללמוד
בהרחבת הדעת ,עוסק בסחורה כדי שיוכל לעשות חסד וצדקה ולגדל בניו לת"ת
ונמצא שכל עשייתו הוא לתכלית נכבד.
כעני הזה רמז כ"ק האדמו"ר מסקולע זצ"ל )נוע אליעזר בפרשת( ומקדי להביא
את דברי ה'מגיד מדובנא' המפרש את דברי הגמרא )ביצה טו' (.הני בבלאי טפשאי
דאכלא נהמא בנהמא' ,דהכוונה שה אוכלי בכדי שיהיה לה כח לאכול שוב
)עובדי כדי להרויח מעות ,ומרויחי מעות כדי לאכול ,אוכלי כדי שיהיה לה כח לעבוד( וכגלגל
החוזר חיי את ימי חייה ,משא"כ יהודי אוכל כדי שיהיה לו כח לעבודת השי"ת,
ותמיד יש לו תועלת נצחי ורוחני מעבודתו .עפי"ז ביאר הרה"ק מסקולע את הכתוב
'ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ האדו האדו הזה על כ קרא שמו אדו',
וצ"ב ,וכי עבור שהכריז כ פע אחת יקראו לו לעול 'אדו' ,אלא ביאורו ,שלא
היה כא 'פליטת פה' פע אחת ,רק זה היה מהות חייו שהיה עובד כגלגל החוזר,
אדו בשביל אדו ,היינו אוכל כדי ...לאכול שוב בלי שו 'תחנה סופית' או תועלת
נצחי מכל מעשיו.

ë

באר הפרשה

úùøôá äøåúä é÷åñôá ÷ã÷ãðùëù
äàéøá ìë ìòù àöîð íìåòä úàéøá
õåç 'áåè éë' ä"á÷ä øîà äàéøáå
øàáîå .ïë øëæð àì íù íãàä úàéøáî
íãàä úàéøá 'úåîéìù'ù ,àúìéîã àîòè
,åúãåáòá åîöò ï÷úéù øçàì ÷ø àéä
àìà äéä àì ä"á÷ä åàøáù äòùá ìáà
ìò øîåì êééù àìå ,íãà úøåöá äîäá
.äøîâð àì ïééãòù 'áåè éë' åæ äàéøá
äùòð' (åë à úéùàøá) ä"á÷ä øîàù åäæå
äáä íãàì ä"á÷ä øîà ìåëéáëù ,'íãà

פרשת תולדות

äàéøáä íöòá ä"á÷ä ,'íãà äùòð' åéãçé
÷"äøä áúëå .êúãåáò éãé ìò íãàäå
ìàøùé éáâì ÷ø øîàð äæ ìëù à÷ñéìî
,'úé åúãåáò é"ò íîöò íéîéìùî íäù
ìáà ,åúàéøáá óúåù íãàä ìåëéáëå
úùøãëå ,'øåîç'ë íä éøä íìåòä úåîåà
äô íëì åáù' (ä áë) ÷åñôä ìò ì"æç
íðéàå ,'øåîçì äîåãä íò ¯ øåîçä íò
íä éøä àìéîîå ,(.àñ íù) 'íãà' øãâá
'äéä êë íåùîå .íúìéçúî øáë 'íééåùò
 íìùåîå 'éåùò' åúãéìî øáë åùòכíðîà ,

כ .ברש"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.
וז"ל ה'מסילת ישרי' פי"ט )בביאור חלקי החסידות( :בעלי הדעה האמיתית כו' כל
מה שיתגברו עיכובי נגד עד שיצטרכו ה יותר כח להעביר ,הנה יאמ ליב
וישמחו להראות תוק אמונת ,כשר צבא הרשו בגבורה אשר יבחר לו תמיד
במלחמה החזקה יותר ,להראות תקפו בנצחונה כו'.

באר הפרשה

,'åùò á÷òá úæçåà åãéå' øîàð á÷òéá
úæçåà åãé àìà éåùò åðéà ïééãòù øîåìë
éãé ìò åîöò íéìùäì éãëá äééùòá
åì àø÷ àîòè éàäîå ,íéáåèä åéùòî
äîë ãò úåøåäì (é"ùø) á÷òé ä"á÷ä
.åúòéâéå íãàä úãåáò ä"á÷ä éðôì áéáç
ולאו מלאו יאמ – שלימותו של יעקב ע"י
עשו העומד לפניו לשטנו

,ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë úåàøåð
)éúòîù äðä éë ...ùøôì äàøð ãåò ä"ãá

פרשת תולדות

àë

ìò àéä äðòè äî äù÷ äøåàëìã (íåìçá
øáåò åúåéäá ãåò àìä ,'òùø' äéäù åùò
òøä øöé åì äéä íøè åîà éòîá
](:àö ïéøãäðñá) ùåã÷ä åðéáø ìù åúð÷ñîë
äéä øáë [äãéìä úòá àá ø"äöéù
íöòù åðééäå ,æ"ò éúáì úàöì ñëøôî
åéìò ùé äðòè äîå ,òøá äúééä åúøéöé
¥ ¨ ¦ òùøù ãò
 àø÷éכא,÷"äøä øàáî àìà ,
ìâø óëîå ,'òø òáè'á ãìåð åùò ïëàù
,êãéàì ,íåúî åá äéä àì ùàø ãòå
ïéàì äàìéò äùåã÷á ãìåð åðéáà á÷òé

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 שרוי בשלו ושלווה חו מע עצמו ,ולעול מרגיז יצרו
הטוב על יצרו הרע.
רמז נפלא מצינו ב'שערי תשובה' בהלכות פסח )או"ח סי' תפ"ב סק"א( בש מו"ה
רבי מאיר עראמה זי"ע לפרש במאמר הכתוב )עובדיה א י( 'מחמס אחי יעקב תכס
בושה' ,שבא הכתוב להוכיח את עשו ,בא וראה כיצד התאמ אחי יעקב 'לחמוס'
את הברכות ,ועשה תחבולות בערמה להשיג ,וא שלכאורה היה זה היפ מידתו
– מידת האמת ,א הכל היה כדאי בעיניו בשביל לזכות בברכות 'להחיות עצמו חיי
עול' ,ואילו עשו היה בידו לקנות לעצמו כל טוב שבעול ,ומאס בטוב ובחר ברע,
וזהו שאמר הכתוב מחמס אחי יעקב – מהנהגת ה'חמס' שעשה יעקב תבוא בושה
ותכסה את פני .ומסיי ה'שערי תשובה' והדברי עתיקי ,מדבש מתוקי' .וכל
זאת ללמדנו שלא להיות מתלמידיו של עשו הרשע ,לאבד כל העולמות בעצלות
וברפיו ידיי ,אלא ליל בדרכי אבות ולרדו אחר הטוב.
כא .אמנ הגאו רבי שמואל ראזנבערג זצ"ל אב"ד אונדסדאר מבאר )בספרו באר
שמואל( במה דכתיב בפרשת )כה כב( 'ויתרוצצו הבני בקרבה ותאמר א כ
למה זה אנכי' ,כי טענת רבקה היתה ,שכנראה כבר קיבלו תכונותיה ואי לה

פרשת תולדות

באר הפרשה

áë

åùò éëðà Y åì øîàå ,á÷òé åéìà ñðëð
÷éãö éððéàù ,éáà êì òã ,(èé æë) êøåëá
éá ÷áãð àìà ,úáùçù åîë øåîâ
éìò äáø äòéâéå ,åùò ìù åúåòùøî
ïååéëîå ,äæî øäèéäì ééç éîé ìë òâééúäì
òåîùë .'úåëøá'á äìçðå ÷ìç éì óà ,ïëù
åéãé úà ùîéå åì àø÷ ,åéøáã úà ÷çöé
,'åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä' øîàå
äàåø êà ,äùåã÷ä ìå÷ àåä êìå÷ ïëà
òùøä åùò ìù åéúåãéîî êá ä÷øæðù éðà
ìù åéúåãéîî êá ä÷áãð úæçåà åãéå é"ò
.'êì ïúéå'á êëøáà ïë ìòå ,åùò

äéä íä 'íéîåàú'å øçàî íðîà ,êåøò
æçà ïëìå ,äæá äæ èòî 'áåøéò' íäá
æîøì ,òùøä åùò ìù åá÷òá á÷òé
÷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
òùøä åùò øæçùë éë éîð øàåáé æ"éôò ,íãàä ìë äæ éë ,äæä òøä ìò øáâúî
åîù àø÷ éëä' ÷òæå äðòð åãöî
.çåø úçð àøåáì ùé äæî ÷øå
òîùùî ,(åì íù) 'íééîòô äæ éðá÷òéå á÷òé
úåëééù åì ùé ïëà íà øîà ,ïë éë ÷çöé ÷çöé äöø àîòè éàäîù ,åøàéáù ùé
ä÷áãðù åùò ìù åúåòùø êåúî ,'äîøò'ì àåäù åúåàøá éë ,åùò úà êøáì
éæà ,äðîî øäèéäì òâééúäì åéìòå ,åá ,øîà ,íéù÷å íéòø íéòáè íò ãìåðå øöåð
úåðåâîå úåòø úåðåëúá ãìåð äæ éðá äðä
.(âì íù) äéäé êåøá íâ
,åäëøáà ïë ìò ,àöéù äî åðîî àöé ïëìå
ãö Y 'åùò'ä úøéöé úáéñ ø÷éòù òãéå åúîåòì åìéàå ,äæ åáöîá íùà åððéà éøäù
÷éãö éøäù øëù åì òéâî ïéà åéçà á÷òé
ìàøùé úà úåëæì éãë äúééä ,òøä
כב
÷"äøä ùøéô êëå . åéìò íøáâúäá äòù äúåàá .äãéìî åòáèá àåä øåîâ

בחירה לבחור בטוב או רע רק כבר הוחלט עתיד שיעקב יהיה צדיק ועשו יהיה
 ותאמר 'א כ למה זה אנכי' הרי לא נולד האד אלא כדי שיהיה לו מלחמה,רשע
 והשיב לה בבית ש,והזדמנות 'לבחור בטוב' על ידי יגיעת עצמו ומלחמה שלו
 כי רק על דר 'הכלל' ה מעותדי להיות כל אחד מה,ועבר שני גויי בבטנ
 ברצותו ייטיב מעשיו וברצותו, אבל כל אחד מה עדיי יעמוד בקשרי מלחמה,שהוא
. וממילא אי יציאת לאויר העול ללא תועלת...ח"ו
( חידוש נפלא מחדש הרה"ק רבי צבי מזידיטשויב זי"ע )בספר בית ישראל בפרשת.כב
, יעקב ועשו האמורי בפרשה, וברש"י,' 'אלה תולדות יצחק,ומרמז זאת בקרא
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áéúëã (êìúå ä"ã) ò"éæ àæìòáî é"øäî
íéðáä åööåøúéå' (âë¯áë äë) ïúùøôá
éëðà äæ äîì ïë íà øîàúå äáø÷á
éðù äì 'ä øîàéå ,'ä úà ùåøãì êìúå
åäîå ,á"öå ,'õîàé íåàìî íåàìå ...íéåâ
øäîì äçøëåä åúîçîù àøåðä äø÷îä
',àìà .äì åáéùä äîå ''ä úà ùåøãì
,òùø ïá äì äéäéù ä÷áø äòãé éàãååáù
÷çöéá éë (.àì íéøãð) ì"æç åùøãù åîëå
àìà .÷çöé ìë àìå Y òøæ êì àø÷éé
,ãåçéáå ,ïë äéìò øæâð äîì ìåàùì äàáù
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âë

òøàé òåãî íéðáä ìò äììôúäù øçà
...êðèáá íééåâ éðù äì 'ä øîàéå' ,ïë äì
à÷ééã éë ,ùåøéô ,'õîàé íåàìî íåàìå
ïá äì ïúð äúìéôú úà 'ä òîùù øçà
ãìååéù 'åäëéæ' åúå÷ãö úåîéìùìå ,÷éãö
éîé ìë åãâðì ãåîòé øùà åùò åîò ãçé
åãâðë ãéîòé íéø÷áì íéùãçå ,åééç
'ìëîå äãåáòäå äøåúä ÷ñòî 'úåòéðî
 äùåã÷áù øáãכגäæä íìåòä ééçá óàå ,
á÷òéùëå ,çåðî åì úúì éìáî åäôãøé
 áåèä åúéìëúì àåáé íùî åéìò øáâúéכד

כי 'תולדות יצחק' מרמז לשמחה ,כיצד יבוא לידי שמחה – ע"י 'יעקב ועשו האמורי
בפרשה' ,כלומר ,ע"י שילח מלחמת היצר בי היצה"ט ויצה"ר יבוא לידי שמחה.
כג .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
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.
כד .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 בענייני העול .כ כתב הרה"ק 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' )דאגות הבאי על האד בעל
כורחו ,מה 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
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ïôåàá ä÷áø ìù äáì úåìàùî åàìîúðå
åøîåà åäæå ,áåè øúåéä ãö ìò úåàð éëä
é"ò ¯ íåàìî ,÷éãöä ïáä øîåìë ,íåàìå
åúå÷ãö éãéì òéâé ¯ õîàé òùøä åéçà
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òéâé åãé ìò à÷ééãå ,úåäåáâä åéúåâøãîå
 (à åò ø"øá) úåáàáù øéçá úåéäìכהéë ,
ìë ä"á÷äì äéä àì 'åùò'ä éãòìáî
øöé íäá ïéàù íéëàìî' éøäù ,åá õôç

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
רומז למילי דשמיא ,וכא למדנו שבענייני עבודת ה' אי כל נפקא מינה מי ניצח
ומי הפסיד ,אלא העיקר הוא לריב ולערו מלחמת קודש באותו צר הצורר אותנו,
ומנסה בכל עת ושעה להכשילנו ולהורידנו לבאר שחת.
כה .כה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שהרי אמרו חז"ל )תנחומא הקדו והיש כה
כט ,זוה"ק ח"א קמב (:שבו ביו שמת אברה אבינו מת נמרוד .ביו שמת יעקב
אבינו מת עשיו אחיו )סוטה יג .(.ג אצל משה רבינו נאמר )במדבר לא ב( 'נקו נקמת
בני ישראל מאת המדיני אחר תאס את עמ' ,כלומר ,כשימותו המדייני ובלע
הרשע מיד ימות ג משה רבינו .וביאור הדבר ,כי כל חיי האד ה למע מלחמתו
כנגד הטומאה העומדת לנגדו להכשילו ולהפילו .ע"כ ,באותו יו שמת נמרוד שהוא
היה ה'כנגד' לעומת אברה אבינו בע"כ א אברה הסתלק ,כיו"ב מת יעקב אבינו
כשמת עשו כי כל חיותו לא הייתה אלא מכוחו של עשיו המתנגד .וכ מתנגדו של
משה היה 'בלע' ,וכמו"ש חז"ל )במד"ר יד כ( 'לא ק בישראל עוד נביא כמשה,
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éøøä íéøòäì äñðî àåäå ,äìçúää íéôìàì ,úåáøò éîùá éã åì ùé 'òøä
÷,ùãçî ìéçúé ìáì íãàä ìò íééù
.úåááøìå
ìåîúà íâù ,úåðåùîå úåðåù úåðòèá
את בכורת – מעלת היהודי שמתחיל בכל  úåáø äðäëå ùãçúäì äöøכוìèåî úàæå ,
עת מחדש
øöéä úöò àìà äæ ïéàù úòãì åðéìò
,'äøåëáä úà åùò æáéå' ,(ãì äë) ïúùøôá
 àì åúåכז.
ìò úæîøî 'äøåëá'ä äðä
,éãåäé ùéà ìù åúãåáò ø÷éò àéä éë ,úò ìëá ùãçúäì íãàä úãåáò
 úåðùé íéëøã áåæòì øéãú ÷æçúäìכח
,ãìåð äúò åìéàë Y ùãçî ìëä ìéçúäìå
ìò èéáäì éìáî åéøåòð øùðë ùãçìå úåáéùç úà äæáî à"èñä àåä åùòå
בישראל לא ק אבל באומות העול ק ,ומא הוא  -בלע' ,ע"כ מיד במיתת
בלע נאס משה רבינו אל עמיו.
כו .ובזה ביארו בדר הרמז בדרכ של גויי הארצות לחוג יו איד ביו ראשו,
כי המה רוצי לתפוס את כח ההתחדשות מיד בני ישראל ,על כ יערכו חג
בתחילת השבוע החדש ,אבל ,לעומת מקדימי בני ישראל ע"י זה שה מוסיפי
מחול על הקודש בצאת השבת ,ונמצא שהרגעי הראשוני של ששת ימי המעשה
ה קדושי לה' בקדושת השבת ,ובזה ממשיכי על עצמ את הכח להתחדש .ולכ
סעודה שלישית בשב"ק היא כנגד יעקב אבינו )וכנוסח התפילה שאומרי 'הנה אנכי בא
לקיי מצות סעודה שלישית של שבת נגד יעקב וכו' ,ויקוי בנו מקרא שכתוב והאכלתי נחלת יעקב

אבי'( ,כי כח ההתחדשות הוא נחלת יעקב אבינו שקנה את הבכורה מעשו הרשע.
כז .כ אמר הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ח"ח על התורה בפרשת( ,וז"ל ,עני הבארות
אשר חפר יצחק מלמדנו שלעול לא ירפה האד את ידיו מלהמשי את
העסק אשר התחיל ,אל יאוש ואל כשלו ,א יצחק אבינו חפר ולא מצא מי חפר
באר אחרת ,עד שמצא מי ,וא רבו עליה חפר באר אחרת ,וכ"כ המשי במלאכת
החפירה עד שסו דבר חפר ומצא באר שלא רבו עליה ,וקרא שמה 'רחובות' .כ
הדבר בכל העניני החומריי והרוחניי ,ה במסחר וה בלמוד התורה וא מי שהוא
אינו מצליח בתחלה בלמודו ,אל יעזוב את התורה  -כי 'סו הכבוד לבוא' ,וא
נכשל תחלה אבל יעמוד על אמתתה לבסו.
כח .מעשה ביהודי שהיה אוכל ואוכל ...ומידות גופו עלו ונתעלו לאור ולרוחב עד
כדי סכנה לחייו ,מה עשה ,הל אל הרופא והלה נת לו 'סדר אכילה' )דייאט(
שבבוקר יאכל רק שני חתיכות לח מ'קמח מלא' בצהרי רק 'תוספת אחת' ובערב
רק ירקות ,בני ביתו הכינו עבורו את סדר המאכל במסירות ונאמנות ,א דא עקא
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 øáòá åì åéäù úåðåìùëäכטåøîàù åîëå ,
ò"åîù úìéôúá äëøáä çñåðá æîøä éìòá
'àåä ú"øäù ,'äçðàå ïåâé åðîî øñäå
'íåéä úà ÷ø åéðéò ãâðì ãéîòîäù ,'íåéä
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ìë éë ,äçðàå ïåâé åîöòî øéñî ãîåò åá
'éãéì íéàéáî íðéà 'íéáøä úåðåáùç
äøåçù äøîìå úåáöòì ÷ø àìà úåìòúä
õôç'ä ÷"äâä øîåà äéä äëå .ì"çø

שכבר עברו ג' חדשי ועדיי לא זז מאומה ,ולא עוד אלא שמידותיו המשיכו לעלות
מעלה מעלה ...עד שקראו לו בני ביתו לאסיפה דחופה – לשמוע הא הוא אוכל
את כל מה שהיא מכינה לו כציווי הרופא ...והוברר הדבר ,שאכ ,הוא אוכל כציווי
הרופא בשלימות אבל לטענתו הוא מחזיק את הדייאט של עשו ,המה ראו כ תמהו
– מה הוא סח ,והסביר לה בדברי הכתוב בסו פרשת )כח ח-ט( 'וירא עשו כי
רעות בנות כנע בעיני יצחק אביו ,ויל עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת
ישמעאל ב אברה אחות נביות על נשיו לו לאשה' ,וברש"י' ,הוסי רשעה על
רשעתו )ר"ל מרשעת על מרשעיות שהיו לו כבר וק"ל( שלא גרש את הראשונות' ,ג הוא
כמותו ,לא עזב את סדר אכילתו ,אלא שהוסי על סדרי אכילתו כמנהגו עד היו
ג את ציווי הרופא ,ומה הועילו חכמי בתקנת ...כי כוונת הרופא הייתה שיחדול
מהרגלי אכילתו הנלוזי ומעתה יאכל רק מה שהרופא מצווהו .כעי"ז אמרו בעלי
המשל להמשיל ,למי שהבי בדעתו כי הנהגתו איננה ראויה ,והוא מהל בדרכי
עקלקלות – היפ מהקדושה ורצו הבורא ,מה עשה התחיל לעסוק בתורה ועבודה,
אבל עליו לדעת כי לא סגי בזה ,כי כל עוד שאיננו עוזב לגמרי את הרגליו הנושני
הרי הוא כאותו 'חכ' שלא חדל מאכילתו הסוררת ורק הוסי אכילה נוספת...
כט .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 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.
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óëéú êà ùàø äìòîì ãò 'õåá'á íãàä ïéà' (.ãë ïéëøò) àøîâã àðùéìá ò"éæ 'íééç
ãéî 'í÷ äæå' ÷åæéç çåø àìîúîùë äðååëä åèåùôáå) 'åúòùå åîå÷î àìà ùã÷äì
¦ ¨ ïéàù
... לìôåð äæå øöéä úà ùéìçî
íéöåøù ùã÷äì êééùä õôç íéëéøòîå íéîL
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
êøáì ÷çöé äöøù íòèä øàáî
åúåäîáå åáéèá áèéä òãéù ,åùò úà
,äùåã÷ä ïî àåä ÷çåøîù òùø åúåà ìù
áø÷úäì ìëåé úåëøáä éãé ìòù àìà
åæ äëøáå ,äùåã÷ä úøàä àåöîìå
ìôù úéúçúî íîåøúäìå ÷æçúäì
,åùòì àìà á÷òéì úëééù äðéà äâøãîä
åùòî úåëøáä úà ìèð á÷òé íðîà
íâù' íìåò úåøåãì åéøçà åòøæ øåáòá
äãå÷ð àåöîì ìëåð íé÷åçø åðçðà
åìéôà àåä øùàá éãåäé ìëù ,'äùåã÷ä
'éçáì òéâäù ãò åéùòîá òéùøä íà
åãéáå ,' לאäùåã÷ äãå÷ð' åá ùé ïééãò åùò
(íâ ä"ã á"ìøú)

àöîð åá íå÷îá åéååùå åéîã éôì àìà ïéìåçì åúåãôì

ììëäù (øáãá ùé æîø ïëà ,äæä ïîæáå äúò
ãâðì ãéîòéù ,àåä ùãå÷ àø÷îì ïåùàøä
åá íå÷îä ,åúòùå åîå÷î úà ÷ø åéðéò
áåùçé àìå éåøù åá ïîæäå åéùëò ãîåò
ïîæá àîù åà øçà íå÷îá éúééä åìéà
.øúåé çéìöî éúééä øçà
ò"éæ íéðàìñ íééç éëãøî éáø ÷"äâä
øîàîá àáåä) øîåì ìéâø äéä
äë) øåîàä ìò åùøã ì"æç äðäù ,(éëãøî
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÷

 אול יהודי צרי תמיד להיות,( זה דרכו של עשו לומר 'הנני הול למות' )כה לב.ל
, וכבר אמר הרה"ק מקאצק זי"ע שיש בכוחו להחיות מתי.בחיות ובשמחה
...אול הרבה יותר מועיל ונחו הוא להחיות חיי
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
 בדר זה פירש הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )אות י( בש אביו הרה"ק רבי.לא
יחיאל מאלכסנדר זי"ע בלשו הכתוב 'ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו
 ומ"מ אי זה פוג, כי הנה בעת שמזבלי את השדות יש ש ריח רע ביותר,''ה
 ושוב נוד ריח טוב, שהרי כעבור זמ מה יפוג הריח הרע,בתבואת השדה כלל
 שא א הוא חוטא, וה ה דברי יצחק אבינו ראה ריח בני כריח השדה.מהפירות
 אלא א יחזור, אי זה 'פג' בעצ פנימיות נפשו הטהורה, ויש בו ריח רע,ח"ו
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íäøáàã åäéúåëæ ïì øëãéà àðîçø çëî äùåã÷ä ìà áø÷úäìå ÷æçúäì
 åììä úåëøáäלב.
á÷òéãå ,àãé÷ò ÷çöéã ,àîéçø
בתשובה ישוב ריחו הטוב להחיות את הכל ,וכל זה מפני אשר ברכו ה' 'וברכתו
הקדושה לעול תעמוד'.
והנה כתיב בפרשת 'וירח את ריח בגדיו' ,ובגמרא )סנהדרי לז (.אל תקרי ריח
בגדיו ,אלא ריח בוגדיו ,ומביאי במדרש )בר"ר סה כב( מעשה דיוס משיתא שאעפ"י
שהכעיס את בוראו בכניסתו לבית המקדש לא אבה להכעיס את בוראו בשנית
)עיי"ש( ,חיזוק נפלא למד מכא הרה"ק רבי צדוק הכה זי"ע )פרי צדיק ,ר"ח אדר א(
שכל הרע והרשעות שבע ישראל אינ אלא בבחינת מלבושי ובגדי ,וכלומר,
שרק בחיצוניות ה רעי ,אבל הפנימיות של כל איש ישראל טובה ונקיה היא,
נשמה שתת בי טהורה היא ...ולכ נרמז עני הבגידה בלשו בגדי ,שהיא 'מלבוש'
חיצוני לאד.
לב .והקב"ה יושב ומצפה על כל איש יהודי יהיה מי שיהיה שישוב ויתקרב אליו,
וכפי שיש ללמוד ממה דכתיב בפרשת )כז טו( 'ותקח רבקה את בגדי עשו בנה
הגדול ...ותלבש את יעקב בנה הקט' ,ולכאורה יפלא שהרי 'תאומי' היו ונולדו כאחד
ומדוע יקרא זה 'קט' וזה 'גדול' .ורמז בה הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע ,במשל
למי שבכה לפני בני משפחתו כי אביו הזק פסק מלראות ומלדבר וכו' ,ולמחרת הוא
שומע את בנו ב ארבעת השני בוכה ומיילל על זה שאחיו הקט שעדיי לא מלאו
לו שנה תמימה ג כ אינו יכול להל ולדבר ,ונעשה שחוק גדול בבית ...וההסבר,
כי הקט שעדיי אינו הול ברגליו ואינו מדבר הרי כל עתידו לפניו ,ועוד יבוא יו
ובעזהשי"ת יתחיל להל ולדבר ,לעומתו ,הזק פסק מללכת ומלדבר ,ואבדה תקוותו,
כי ההליכה והדיבור לא יחזרו אליו ,זה דבר הגור צער וכאב .כ ה 'יעקב ובניו'
נקראי 'קט' לומר שא נפילת איננה סיבה מספקת לבכות ולהתייאש ,כי עדיי
כל עתיד לפניה – לשוב בכל עת ולהתחדש מעתה לעשות רצו אביה שבשמי...
ואילו עשו 'מוכ' הוא ,ולעול לא יתק עצמו – זה אכ צער וכאב.
עוד מבאר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע )מאמר מרדכי ,הובא ביסוד צדיק תולדות(,
כי אי ההורי בודקי את התינוק קט בגשת אליו הא הוא נקי ,אלא מחבקי
ומנשקי אותו וחיבה יתירה נודעת לו ,ואילו ב גדול המלוכל הכל מתרחקי
מאתו .ולכ כינה את יעקב אבינו 'קט' ,כי יעקב ובניו ינוחו בחיק אביה שבשמי
אשר מקרב מחבק ומנשק בכל מצב שיהיו ,א כשה מלוכלכי בכתמי העוונות,
ואילו את הנכרי בני עשו כינה הכתוב 'הגדול' כי מה הוא מתרחק ואינו מושיע
כי מלוכלכי ה.
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÷ñòáå ,íéîìåò ìë øåöá ïúéà úðåîàá áåø òôùá ,äùøô éàäá íéøëæðä àîéìù
 áåè ìæîå áåè ïîéñ â"åøá äëøáå äáåèלג.ø"éëà íåìù ìàøùé ìò úååöîäå äøåúä ,

לג .כתב הגה"ק רבי חיי פאלאג'י זי"ע )מועד לכל חי סי' כו אות ה( כל חודש
כסליו ,כי מזלו גד ,יהיה מוצלח להרי מזלו לכל עסקיו וכל ענייניו בעזרתו
יתבר שמו.

