
 

 

  
ואלה תולדות יצחק וגו' ויתרצצו הבני� בקרבה ותאמר א� כ
 למה זה אנכי 

רבותינו דרשוהו לשו� ריצה, כשהיתה  פרש''יותל� לדרש את ה' (כ''ה, כ''ב) 
עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר יעקב ר� ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי 

שהיתה עומדת על בשעה  �. וכעי
 זה איתא במדרש רבה ע''ז עשו מפרכס לצאת
 �בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת, הדא הוא דכתיב בטר� אצר
בבט� ידעתי�, ובשעה שהיתה עוברת על בתי ע''ז עשו ר� ומפרכס לצאת, הדא 

דמשמע שהיו באותו זמ� הרבה בתי כנסיות צ''ע הוא דכתיב זרו רשעי� מרח�. 
בית המדרש של ש� ועבר  ובתי מדרשות, ולכאורה לא היו באות� הימי� רק

(ואפשר מטע� זה משנה רש''י לשו� המדרש וכתב ''על פתחי תורה של ש� 
, דמעול� לא פסקה ישיבה ראיתי בפירוש מהרז''ו על המדרש לתר�ועבר). 

מאבותינו, ובבית אברה� ויצחק הי' בית קבוע לעבודת השי''ת ולהתפלל, וג� 
  האמהות היו עומדות ש� תמיד.

  
שיעקב אבינו הי' מרגיש באיזה מקו�  ,אמרי אמת זצ''ל לתר�ראיתי בש� ה

שיעקב אבינו רצה לצאת כדי לעשות  וי''ל עודיהי' בתי כנסיות ובתי מדרשות. 
  ולחדש בתי כנסיות ובתי מדרשות חדשות.

  
לפירוש מהרז''ו למה רצה יעקב לצאת דוקא כשעוברת על ישיבת ש� וצ''ע 

וי''ל עפ''י דברי מר
 הגאו
 ר' � ויצחק. ועבר, ולא כשעוברת על ישיבת אברה
שיש חילוק גדול בי� תורת האבות לתורת (אמת ליעקב)  יעקב קמנצקי זצ''ל

ש� ועבר, דהתורה של ש� ועבר היתה תורה מיוחדת, תורת הגלות, כי רק ש� 
ועבר חיו בדור� של רשעי� גמורי�, ואעפ''כ הצליחו להשאר בצדקת�, משא''כ 

קני� ויושבי� בישיבה, ולא הושפעו כלל מהשפעת תורת האבות שהיו ז
החפ� חיי� זצ''ל חיבר המשנה ברורה לכל ישראל,  �סביבות� (דוגמא לזה 

דמטע� זה רצה  ולפ''ז י''לושלח� ערו� אחר לאנשי צבא בספר מחנה ישראל). 
יעקב לצאת דוקא כשעוברת על ישיבת ש� ועבר, שתורה זו לא יוכל ללמוד 

המלא� דומה לתורת האבות, דהא אי� למלא� שו� שייכות ממלא� ה', שתורת 
  ע� תורת הגלות.

  
, דבשלמא עשו רצה לצאת כי בבט� אמו לא ולפ''ז מיושב קושיא המפורסמת

הי' עבודה זרה, אבל יעקב מדוע רצה לצאת, הלא בבט� אמו הוא לומד ע� 
'ל אב''ד זצ' ר' שמעו
 סופר הגאו
מלא� ה' כל התורה כולה כמבואר בנדה (ל'). 

כי יותר טוב לו שלא ללמוד ממלא� ה', א� אז ילמוד ביחד ע� עשו  קראקא תי'
שרצה לצאת שתורה זו תורת הגלות המלא� אינו ולדברינו י''ל בחברותא. 

  מלמדו. 
  

שיותר טוב ליעקב אבינו לעמול בתורה בעצמו, מללמוד ממלא� ה' בלי  וי''ל עוד
ר, י''ט, י''ד) זאת התורה אד� כי ימות יגיעה, וכמ''ש חז''ל על הפסוק (במדב

  אי� התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עלי'.  – באהל 
  

 – היושבת בגני� עפ''י הפסוק בשיר השירי� (ח', י''ג)  וי''ל באופ
 אחר,
הקב''ה אומר לכנסת ישראל, את הנפוצי� בגולה, רועה בגני� של  – פרש''י 

 –  שות. חבירי� מקשיבי� לקול�אחרי�, ויושבי� בבתי כנסיות ובבתי מדר
דכשרבקה  ולפ''ז י''למלאכי השרת חברי� באי� לשמוע קול� בבתי כנסיות. 

עוברת על ישיבת ש� ועבר, יעקב ראה האי� רבו מלא� ה' המלמדו תורה, הי' 
מקשיב לקול התורה של ישיבת ש� ועבר, אז יעקב הבי� שתורת ש� ועבר 

   גדולה מתורתו, לכ� הי' מפרכס לצאת.
  

חביבי� ישראל יותר ממלאכי השרת,  (צ''א) הגמ' בחולי
 וי''ל עוד עפ''י
ה', ומלאכי השרת אי�  �שישראל מזכירי� הש� לאחר שתי תיבות, שמע ישראל 

שמטע� זה הי'  ולפ''ז י''לה'.  � מזכירי� אלא אחר ג' תיבות, קדוש קדוש קדוש 
מזכירי� את הש� מפרכס לצאת שראה שש� ועבר הי' גדולי� מהמלא�, שה� 

  לאחר שתי תיבות, והמלא� רק אחר ג'.
  

 – , שהביא ראי' לדברי הרמב''� וי''ל עוד עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי
 זצ''ל
שהאבות קיימו את התורה רק באר� ישראל ולא בחו� לאר�, מהפסוק 
(בראשית, י''ב, ה') ויקח אבר� וגו' ואת הנפש אשר עשו בחר�, ופירושו 

גייר את האנשי�, ושרה מגיירת את הנשי�, וע''כ צ''ל שגיירו שאברה� הי' מ

אות� כדי שיקיימו מצות התורה, ומאחר שעיקר קיו� מצות התורה הוא רק 
באר� ישראל, לכ� לקח אות� אתו לאר� כנע�, דהיינו אר� ישראל כדי שיקיימו 
ש� את המצוות, ואולי י''ל שג� אלה (הנפש אשר עשו בחר�) היו נקראי� 

י�, לפי שהיו לומדי� את התורה לקיי� מצותי' כפי הקבלה אשר הי' ביד�, עבר
אר� העברי�, כמ''ש לקמ� (מ', ט''ו) כי גנב גונבתי  – ולכ� אז נקרא אר� ישראל 

מאר� העברי�, מפני שרק באר� ההיא ישבו העברי� אשר רצו לקיי� מצות 
מעבר הנהר מבני  – התורה ולא באר� אחרת (לא כפרש''י ש� (ל''ט, י''ד) עברי 

, שהטע� שנקראי� עברי� הוא על שמו של נראה מדבריו חידוש גדולעבר). 
שמטע� זה יעקב מפרכס לצאת כשעוברת על ישיבת�,  ולפ''ז י''לעבר.  – רב� 

  שעיקר מסירת התורה בזמנו הי' ע''י ש� ועבר. 
  

י שפתי מאי דכתיב (מלאכי, ב') כ עפ''י הגמ' בחגיגה (ט''ו) וי''ל באופ
 אחר,
כה� ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלא� ה' צבקות הוא, א� דומה הרב 
למלא� ה' צבקות יבקשו תורה מפיהו, וא� לאו אל יבקשו תורה מפיהו. 

א� תבקש ללמוד תורה מפיהו ראה א� דומה הוא במעשיו  המהרש''א פי'
 .�כא� אלא איתא בפרש''י (פרשת וירא) לבבכ� אי� כתיב  –  ביתר ביאורלמלא

לבכ�, מגיד שאי� יצר הרע שולט במלאכי�, ע''כ אי� לה� אלא לב אחד, א# 
הרב אשר תורה יבקש מפיהו ראוי להיות דומה למלא�, להיות גובר על יצרו, 

שמטע� זה יעקב מפרכס  ולפ''ז י''לושלא לייחס לו רק לב אחד. (ע� יוס#) 
דהיינו שבודאי ש�  לצאת כשעוברת על ישיבת ש� ועבר, כדי לקיי� די� זה,

ועבר היו דומה במעשיה� למלא� ה', לכ� מפרכס לצאת כדי לבקש תורה 
  מפיה�. 

  
, שהטע� שמלא� ה' מלמד תורה להעובר קוד� לידתו, וי''ל עוד בדר� חידוש

א� דומה הרב למלא� ה' צבקות יבקשו  �כול לקיי� די� זה יהוא כדי שיהא 
ד� לידע א� דומה הרב למלא� ה' האי� יכול הא שלכאורה צ''עתורה מפיהו. 

 �או לא, הלא האד� לא מכיר מלאכי�, רק כיו� שהוא כבר למד תורה ממלא
שמטע� זה יעקב מפרכס  ולפ''ז י''לה', הוא יכול להכיר א� הרב דומה לו. 

לצאת כשעוברת על ישיבת ש� ועבר, דהא במעט זמ� (פחות מט' חדשי�) כבר 
א הי' יכול להכיר שש� ועבר היו דומי� למד כל התורה כולה מהמלא�, וממיל

למלא� ה', לכ� מפרכס לצאת כדי לבקש תורה מפיה�, ואפשר זה הוא גופא 
  המקור שצרי� לבקש תורה רק מרב שדומה למלא� ה'. 

  
) עפ''י וי''ל עוד עפ''י דברי רבינו הרב יעקב יוס! זצ''ל (רב הכולל דנוא יארק

סת בשעה שהציבור מתפללי� צרי� הגמ' בברכות (ח') העובר לפני בית הכנ
שמטע� זה יעקב מפרכס לצאת כשעוברת על ישיבת  ולפ''ז י''לליכנס לתוכה. 

  ש� ועבר, כדי לקיי� מצוה זו. 
  

על פרש''י ד''ה יושב אהלי�, וי''ל באופ
 אחר, עפ''י דברי המהר''ל (גור ארי') 
ת ש� שהי' אי� הניחו התלמידי� א. צ''ע שפי' אהלו של ש�, ואהלו של עבר

שהתורה יכול ללמוד מ� הקט� כמו מ� הגדול,  ותי'גדול הדור, ולמד אצל עבר. 
ולעול� לא ילמוד אד� אלא ממי שלבו חפ�, ואפילו א� הוא קט�, דלאו מכל 

שלכאורה צ''ע למה פרש''י שיעקב ר� לצאת  ולפ''ז י''לאד� זוכה ללמוד. 
 וי''לברת על ישיבת ש�. כשעו � כשעוברת על ישיבת ש� ועבר, הלא די לומר 

דבאמת כשעוברת על ישיבת ש� לא ר� לצאת, שבודאי יכול ללמוד יותר 
ממלא� ה' מללמוד אצל ש�, אבל כשעוברת על ישיבת עבר הלא הי' קשה לו 
קושיית המהר''ל הנ''ל, למה הלכו התלמידי� ללמוד אצל עבר, הלא ש� הי' 

מקט� אע''פ שיש אחר גדול ממנו,  גדול ממנו. וע''כ צ''ל כתירוצו, ששיי� ללמוד
  ולכ� החליט יעקב לצאת. 

  
בסוגיא תנור של עכנאי, שמבואר ש�  וי''ל באופ
 אחר, עפ''י הגמ' בב''מ (נ''ט)

שהטע� שיעקב מפרכס לצאת כשעוברת  ולפ''ז י''לשתורה לא בשמי� היא.  �
על ישיבת ש� ועבר, כיו� שהוא חולק ומפלפל א� המלא� בהרבה עניני� 

הסוגיות שמלמדו, ולכ� מפרכס לצאת לשאול לש� ועבר א� הלכה כמותו או ב
  .�   כהמלא

  
ימיה ללדת והנה תומ�  וימלאו , עפ''י הפסוק (כ''ה, כ''ד)וי''ל באופ
 אחר

אבל בתמר כתיב ויהי בעת לדתה, שלא מלאו ימי' כי לז'  �פרש''י  – בבטנה 

  

  
  פרשת 
  תולדות
  תשע''ח
  לפ''ק



 

 

מר לימודו נג , דבאמת יעקב כברולפ''ז י''ל בדר� חידושחדשי� ילדת�. 
לא נולד רק אחר ט' חדשי�, כיו� שתאומו עשו הי' מהמלא� אחר ז' חדשי�, רק 

רשע, ולכ� יעקב מפרכס לצאת כשכבר נגמר לימודו מהמלא� אחר ז' חדשי�. 
  ולפ''ז י''ל שהרציצה לא התחיל רק אחר ז' חדשי�.   

  
צעיר  , שמדברי רבקה עצמה הבי� ש� שרב (עשו) יעבדוי''ל עוד בדר� חידוש

(יעקב) שהנה מסתבר לומר שהרציצה התחיל רק אחר ז' חדשי�, שקוד� לזה 
הי' סכנה להעובר לצאת, ובודאי יעקב ועשו לא מפרכסי� לצאת כשיהי' לה� 
 �במצב של סכנה, והנה משמע מפרש''י שיעקב הי' הראשו� שמפרכס לצאת, שכ

, כיו� נ''לוזהו כדברינו ההתחיל ביעקב ומסיי� בעשו.  � כתב סדר הדברי�
שיעקב הי' הבכור ליצירה, הז' חדשי� שלו נגמר קוד� להז' חדשי� של עשו, 
לכ� הוא התחיל תחילה לצאת כשרבקה עוברת על ישיבת ש� ועבר, ורק אח''כ 
כשנגמרו הז' חדשי� של עשו הי' מפרכס לצאת כשעוברת על בית עבודה זרה, 

ד ליעקב הבכור יעבו ולכ� ש� אמרה לה הנבואה שהבכור ללידה שהוא הרשע,
  (וזה דבר נכו� וקרוב לאמת) ליצירה שהוא הצדיק, וזהו בגדר חכ� עדי# מנביא.

  
פרש''י כשהיתה עוברת על פתחי תורה ב) ויתרוצצו הבני� בקרבה (כ''ה, כ''ב) 

של ש� ועבר, הי' יעקב ר� ומפרכס לצאת, ועל פתחי עבודה זרה הי' עשו 
ול מפני דהא תינח יעקב הי' מפרכסי� לצאת, ואינו יכ צ''עמפרכס לצאת. 

שעשו שהוא הראשו� מעכבו, אבל עשו א� הי' מפרכס כל כ�, למה לא הי' יוצא 
שכשעברה על  ,וי''ל עפ''י דברי הכלי יקרכשהיתה עוברת על פתחי עבודה זרה. 

ישיבת ש� ועבר, יעקב מפרכס לצאת, ועשו מעכב על ידו, וכשעברה על פתחי 
   עבודה זרה עשו מפרכס לצאת, ויעקב מעכב על ידו.

  
, שלכאורה צ''ע שהנה הי' לרבקה יסורי� ע''י הרציצה, והלכה וי''ל באופ
 אחר

ליקח עצה מהנביא מה לעשות להקל מעלי' היסורי�, וא''כ בדבר זה כי שני גוי� 
שאחר שהנביא  וי''לבבטנה עדיי� לא הוקל מעלי', ואי� נתיישבה דעתה בזה. 

ר, שוב לא היו מפרכס לצאת, כי אמר לרבקה שני גוי� בבטנ� וגו' ורב יעבוד צעי
מי אשר יצא בראשונה הוא יצטר� להיות משועבד לחבירו, ופסקו ממנה 

שרב יעבוד צעיר, כל  �שאחר ששמעו  – וכעי
 זה כתב התפארת יהונת
היסורי�. 
אחד שוהה לצאת, כדי שיהי' הוא שני ולא ראשו�, ולכ� שוהי� לילד עד תשעה 

ני� לצאת עד שיגיע תכלית זמ� הלידה, שאז חדשי� ולא לשבעה חדשי�, שממתי
  לא הי' אפשר לה� לשהות עוד דצריכי� לצאת. 

  
 
א) ליצירה. ב) ללידה (כמשל  �יש שני סוגי בכורות  –עוד כתב התפארת יהונת

השפופרת) ולכ� א� הזכות גור� אזלינ� בתר בכורה דיצירה, וא� לאו בתר 
 � בעני� ורב יעבוד צעיר  (ט''ו, ל''ג)וכעי
 זה כתב הגר''א במשלי בכורה דלידה. 

שאי� הכרע א� הרב יעבוד את הצעיר, או להרב יעבוד הצעיר, ושניה� אמת, 
ולפ''ז י''ל כוונת חז''ל להרב יעבוד צעיר.  �ורב יעבוד צעיר, לא זכה  �זכה 
, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר, הי' יעקב ר� ומפרכס הנ''ל

דה זרה הי' עשו מפרכס לצאת, דהיינו יעקב ר� לצאת על לצאת, ועל פתחי עבו
פתחי תורה, שאז יזכה שרב (עשו) יעבוד צעיר (יעקב), ועשו ר� לצאת על פתחי 
  עבודה זרה, שאז יגבור רוח הטומאה בעול� ולרב (עשו) יעבוד צעיר (יעקב) ח''ו. 

  
עוברת  שלכאורה צ''ע למה מפרכס עשו לצאת, רק כשהי'ולדברינו הנ''ל י''ל 

על פתחי עבודה זרה, הלא בבט� אמו הי' לומד ע� מלא� ה' כל התורה כולה 
כמבואר בנדה (ל') ובודאי לא הי' לו שו� חשק ללמוד התורה הקדושה, והי' לו 

 וי''ללפרכס לצאת כל רגע ורגע, אפילו כשלא הי' עוברת על פתחי עבודה זרה. 
ו ש� כצדיק גדול, ולכ� שג� בבט� אמו הי' עשו מתנהג ברמאות, ועשה עצמ

בודאי לא הי' מפרכס לצאת כשלמד ע� מלא� ה', שאדרבה רצה להראות חשקו 
הגדול ללמוד התורה הקדושה, וזה שהי' מפרכס לצאת כשעברה על פתחי 
עבודה זרה, לא הי' בשביל לעבוד עבודה זרה, (שלא מצינו שעשו עבד עבודה 

כ''ז, א') ויהי כי זק� יצחק ותכהי� זרה, רק נשיו היו עובדי עבודה זרה, כמ''ש (
פרש''י בעשנ� של אלו, שהיו מעשנות ומקטירות לעבודה זרה. עיי�  –עיניו 

בפרש''י (בראשית, ל''ו, ב') ואהליבמה היא יהודית, אותו רשע כינה שמה 
יהודית, לומר שהיא כופרת בעבודת כוכבי�, כדי להטעות את אביו, ורק מבואר 

י' כופר בעיקר, אבל לא הי' עובד עבודה זרה) אלא אדרבה בב''ב ד# ט''ו שעשו ה
רצה להראות על קנאותו לדבר ה', וע''ז לא הי' צרי� לצאת בפועל, אלא די 

וי''ל עוד עפ''י הגמ' בע''ז במחאה בעלמא, וזה נעשה עי''ז שהי' מפרכס לצאת. 
ו' א''ל חד ר' חנינא ור' יונת� הוו קאזלי באורחא מטו להנהו תרי שבילי וכ (י''ז)

שמטע� זה רצה  ולפ''ז י''ללחברי' ניזיל אפיתחא דעבודה זרה דנכיס יצרי'. 
  עשו לצאת, משו� האי מצוה דעבר לפני בית עבודה זרה ולא נכנס בו.  

  
אמר רבא כל תלמיד חכ� שאי� תוכו כברו  עפ''י הגמ' ביומא (ע''ב) וי''ל עוד

שפה ולחו�, וטינא הוא בלבו, העי� יעקב פי' שתורתו מ� ה –אינו תלמיד חכ� 
אז אי� לו די� תלמיד חכ�. אמר רב שמואל בר נחמני א''ר יונת�, מאי דכתיב 
(משלי י''ז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אי�, אוי לה� לתלמידי 

כי עונש� גדול שיודעי� את  –חכמי� שעוסקי� בתורה ואי� בה� יראת שמי� 
ב''ל מאי דכתיב (דברי� ד') וזאת התורה אשר ש� רבונ� ומכווני� למרוד, ארי

נעשית לו ס� מיתה, והיינו דאמר  � נעשית לו ס� חיי�, לא זכה  � משה, זכה 
שלומד שלא  –סמא דחיי, דלא אומ� לה  �שלומד לשמה  –רבא דאומ� לה 

הטע� שהי' לעשו חשק ללמוד תורה במעי  ולפ''ז י''לסמא דמותא.  �לשמה 
מד ש� שלא לשמה, כדי שיכול לרמאות את אביו, ולהתגבר אמו, כיו� שהי' לו

כתלמיד חכ�  �על יעקב אבינו, וזהו כוונת הגמ' בחולי� (צ''א) ויאבק איש עמו 
נדמה לו, דהיינו שלומד במעי אמו, האי� להתנהג כתלמיד חכ�, דהיינו שלומד 

  תורה שלא לשמה, וכדי לקנטר רח''ל.  
  

רש''י שיעקב מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי , דזה שפואולי י''ל בדר� חידוש
תורה של ש� ועבר, ועשו מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי עבודה זרה, עיקר 
הכוונה הוא לרמז על החילוק ביניה� כשלמדו תורה ממלא� ה' במעי אמ�, 
שיעקב למד תורה לשמה, כדי להמשי� כל ימי חייו בעבודת הש�, ועשו עשה 

  די לקנטר, ולהתגבר על יעקב אבינו.      להיפ�, שלמד שלא לשמה, כ
  

, למה יעקב ר� לצאת מבט� אמו, הלא הי' ולפ''ז יש לתר� קושיא המפורסמת
זצ''ל אב''ד  ר' שמעו
 סופר הגאו
לומד ש� ע� מלא� ה' כל התורה כולה. 

שיותר טוב לו שלא ללמוד ממלא� ה', א� אז ילמוד ביחד ע� עשו  קראקא תי'
דכיו� שהמדה של יעקב אבינו הוא אמת, כמ''ש י''ל עוד  ולדברינובחברותא. 

(מיכה ז') תת� אמת ליעקב, לכ� הי' מפרכס לצאת, אע''פ שבודאי יותר טוב לו 
ללמוד ממלא� ה', מללמוד מבני אד� בישיבת ש� ועבר, שא''א לו ללמוד תורה 

  ש� ביחד ע� עשו הרשע, שנהג בשקר וברמאות.  
  

ר טוב ללמוד ממלא� ה' מללמוד מבני אד� בישיבת שבודאי הי' יות וי''ל עוד
ש� ועבר, וזה שיעקב הי' מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי ש� ועבר, לא הי' 
כדי ללמוד מש� ועבר, רק שאז נתגבר כחו ע''י לימוד התורה, והי' מפרכס 
לצאת ראשונה, דהיינו כדי שהוא יהי' הבכור, וכמ''ש בפרש''י ובדי� הי' רוצה 

שעוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת, שאז נתגבר כחו ע''י לעכבו, וכ
  כח הטומאה, והשתדל לצאת ראשונה, כדי להיות בטוח שהוא יהי' הבכור.    

  
, שבתחלה כתב שיעקב מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי ולפ''ז מדוייק פרש''י

דה ש� ועבר, ורק אח''כ כתב שג� עשו מפרכס לצאת כשעוברת על פתחי עבו
שהי' לו להזכיר על עשו תחלה, שבודאי הוא הי' מפרכס  שלכאורה צ''עזרה. 

לצאת הרבה פעמי� יותר מיעקב, כי בודאי היו יותר מקומות של עבודה זרה 
ולדברינו בבאר שבע מהישיבות, שלא הי' ש� רק שתי ישיבות של ש� ועבר. 

הוא צרי� לצאת שבתחלה עשו לא הי' מפרכס לצאת, כיו� שע''פ דר� הטבע  י''ל
בראשונה ולהיות הבכור כפרש''י, רק כיו� שיעקב מפרכס לצאת ראשונה, לכ� 

  ג� עשו בלית ברירה הי' ג''כ מפרכס לצאת, כדי להיות בטוח שהוא יהי' הבכור.    
  

, שצדקתו של יעקב הי' גדולה הרבה מרשעתו של עשו, לכ� וי''ל באופ
 אחר
יותר מיעקב נאמר יעקב תחלה, אע''פ שעשו מפרכס לצאת הרבה פעמי� 

תורה, הי' יותר גדול מהחשק של עשו לצאת שהחשק של יעקב לצאת ללמוד 
  לעבוד עבודה זרה. 

  
הרה''ק ר' ישראל מרוזי
 זצ''ל היו לו ששה בני�,  �פרש''י כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר, הי' יעקב ר� ומפרכס לצאת  – ויתרוצצו הבני� בקרבה

ו� נתפרסמו בעול� כצדיקי הדור, מעשה בחסיד אחד שבא אל הרבי זצ''ל לקבל פני רבו, והביא אתו את בנו הקט
 כדי שהרבי יברכו, בשעת קבלת שלשכול� 
ר בילד שלו, וגעהסתכל הילד על הרבי, נת
 עיניו מכל צד, ומיד קפ� ואמר לאביו, אבא הלא אמרת לי כי הרבי הוא מלא�, ואיפה ה
 שש כנפיו, החסיד התבייש 

  והשתיקו, אמר הרבי זצ''ל אל תגער בו, צא והראה לבנ� שש בני. 
  

אני מקנא ב�, אתה צדיק יותר ממני, אני מוכרח בעל כרחו להיות אדוק בה'  –פע� זקני החוזה מלובלי
 זצ''ל, דיבר ע� יהודי פשוט, ואמר לו  –ורב יעבוד צעיר 
יל� ד' אמות בלי נטילת ידי�, יהי' כבר רעש שהחוזה לא מקפיד על נטילת ידי�, אבל אתה יהודי פשוט, וא!  מפני שמשגיחי� עלי מכל הצדדי�, חלילה שפע�

  אחד לא ש� לב אלי�, ואתה בכל זה ירא שמי�, אז אתה באמת צדיק גמור. 
  


ות, התפלה והקידוש אי''ה ציו
 שפיגעל נ''י לעול התורה והמצו� הנני בזה לית
 שבח והודאה להשי''ת על הכנסת בני היקר שמואל ב
  יהי' בשבת קודש פרשת תולדות, ערב ר''ח כסלו, בישיבת מעי
 התורה.
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