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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

úåãìåú úùøô

לו אשר  כל  כי  יודע המאמין  – לפני  אלוקיך ה' הקרה
וכיו"ב יגיעתו בזכות ולא  בא שמים  dyxtdבמתנת  x`aúåãìåú -

ïúùøôá(ë æë)åðá ìà ÷çöé øîàéå'úøäéî äæ äî
éðá àåöîìøîàéå ,éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë,'

éøäå ,åðéáà á÷òé å"ç ø÷éù éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå
åúåøéäîàì éøäù ,åéðôì 'ä äø÷äù ììâá äúééä àì

åîàì åéäù íéæéò ééãâ éðù ç÷ì åîöòá àìà ãåöì àöé
'ïåùîù òøæ' ÷"äôñá øàáîå .íèçùå úéááä"ã ,úåãìåú)

(äø÷ä éë ÷åñôøùà ìë úà áéùçî äéä åðéáà á÷òé éë ,
'ä åéìà äø÷äù éîë Y åãé úçú ïîåæîù äî óà Y åì

,øáãä úàìâìâúðù ïàöä ééãâ éðù ìò èéáä äæá óà
åãñçáå àøåáä ïåöøá øáãäúà àéáäìå øäîì ìëåéù

'ïåùîù òøæ'ä óéñåîå .åéçà åùò íàéáé íøèá íéîòèîä
ùé íãà ìëù ,ìëùä øñåî úç÷ì ùé ïéçøåà áâàå .ì"æå

,'ä éùòî úåàìôðî íä éë Y åéùòî ìëá øéëäì åìéë
'ä ãñçá àì íà íåìë úåùòì íãàä çåëá ïéàïéàù ,

éìò øæâð ë"àà äèîìî åòáöà ó÷åð íãàïëå ,äìòîìî å
åúåìãúùäá åì àá äæ éë øîàé ìà äùòéù çååéø ìëá

äîåöòäààààéë øîàé ìà äìåãâì äìòé íà .'ä ãñç àìà ,

êé÷åìà 'ä äø÷ä éë åäæå ,'ä ãñç ÷ø åì äîøâ åúîëç
ì"ëò ,éðôìáááá.

íéøáãëò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä áúë äìàä(äæ äî ä"ã)

åäøæòéù ììôúäì ãåîòé á÷òéù ïéáä ÷çöé éë
íééåàø åéäéå íééãâä úà ùã÷é äæáå íééãâä àåöîì ä"á÷ä
ïëìå ,äùåã÷á ìåëàì 'éúáäà øùàë' ùãå÷á åúìéëàì
úà àéáäìå ììôúäì ÷éôñäå 'øäéî' ãöéë á÷òé úà ìàù
'ä äø÷ä'ù ïéîàî éððäù ïååéëî á÷òé äðò äæì ,íééãâä
éððéà éãéì íééãâä úà àéöîäù äæ àåä ä"á÷äå Y 'éðôì
êìëàîá äùåã÷ä ñðëú àìéîîå ,äæ ìò äìéôúì êøöð

.äðåîàä úàæ é"ò

ïëåáéúëã ,ïúùøôá åðéáà ÷çöé éáâ åðéöî(áé åë)'òøæéå
àåää õøàá ÷çöéàöîéåíéøòù äàî àåää äðùá

ã ,á"ö äøåàëìå ,''ä åäëøáéåòøæéåòâééúäù äðååëä
äî ë"à ,õøàä úãåáòáàöîéå'äàéöî' éøä ,ïàë êééù

'áåè íåé úùåã÷'ä ÷"äøä øàáîå .äòéâéå ìîòá àìù äàá
ò"éæ èòâéñî(ù"éòå ä÷áø ç÷úå ä"ãá)äéä ìòåôá ,ïëàù
÷çöé òøæéååèáð éë äàøå äùòîì àáùë î"î êà ,

äàåáúä äìãâå íéìáùä'äàéöî'ë åìåáé ìë úà áéùçä

איבד א . ובזה  ומת, נפל עגלתו את מרכיב היה שעמו שה'סוס ' זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה"ק  לפני עגלה ' 'בעל  בכה  פעם 

כי  בבכי, למרר יאה לך לבכות, נאה לך אכן, ואמר, חיים  החפץ  לו  נענה ביתו. אנשי ופרנסת פרנסתו  מקור את

היום , עד אותך שפרנס  זה  הוא שהסוס  חושב הינך לבכותאם  ראוי אכן  המפרנס לי ובמות שומע  אתה אם אך .

אם כי אינו  הלא מת, או חי הסוס  אם  לך מה  כי תבין, אז ובעצמו, בכבודו הקב"ה  מידי היא פרנסתך שכל  תאמין

פרנסתך. מצב על  השפעה כל  לו ואין זה אמצעי שלו, בפרנסתו איש  כל אלא אמורים הדברים ב'סוס' דווקא ולאוו

הקב"ה  אלא אותו מפרנסים אלו כל  לא כי היטב יכיר – ב 'עסק' וזה ב'כשרונותיו' זה ידו', ב'משלח וזה ב'מקצוע'

חדש ... שליח ה'משלח' הקב "ה ישלח מיד אחד , 'שליח' מת  ואם ובעצמו, בכבודו

בעיתוב. אחד אחד נישאו  שכולם  אחר עשר החמשה  בנו של  ברכות' ה'שבע בגמר חשוב 'מחותן' פעם אמר  כבר

עזרני  לא זה ובכל  החופה תחת העמדתי בני כל  את ויאמר ויען ולתפארת, לשם  לה' נאמנים בתים  והקימו ובזמנו

כגון  דיבורים  מפיו  להוציא – בראשו חולי איזה  לאב אירע שמא נשתוממו  הדרשן האב צאצאי כל  במאומה ... הבורא

להם והסביר האב שחק  לי דא... עזר הקב "ה הואוכי הרי סייעעשה ... והוא עשיתי שאני ח "ו תאמרו  אל  הכל ... את

ובעצמו . בכבודו הבורא עשה  בכל  הכל  את אלא לי, ועזר

לאליעזר אבינו  אברהם שאמר מה ביארו זה  Ê)ביסוד „Î ‰¯˘ ÈÈÁ) מלאכו ישלח  הוא השמים... אלוקי 'ה ' כי לפניך, '

והוא השמים  מן מלאך יבוא כי מלבך, דאגה  הסר אברהם, לו אמר בשליחותו , יצליח  לא שמא חשש  יהלךאליעזר

המוכן אל  תבוא ואתה הכל , לעשות  והקב"ה לפניך תעשה שאתה לא כלומר אתיעזור , אלא הבורא...הכללך... יעשה 

'היימישע ' היו שלא ובתואל  לבן לפני בבואו  ‰')רק  ¯·„Ï ÌÈ‡¯È‰ ÔÓ) לו אמר שאברהם  אליעזר אמר Ó)להם Ì˘)ישלח 'ה'

יעזרך.אתךמלאכו והקב"ה תעשה שאתה  כלומר ,'
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àãéøâ'ä åëøéáù íéîù úðúîëå ,ââââYàéä 'ä úëøá éë
øéùòú(áë é éìùî)úøéæâ' àìà åðéà úåìãúùää ïéðò ìëå ,

- àôåâ äñðøôä ìáà ,íçì ìëàú êôà úòéæá Y 'ïåéìò
íéøòù äàîíéîùä ïî äðúîá 'äàéöî'ë åì åàáãããã.

כ'פקדון 'ג. אלא וזהבו כספו את  הבורא לו נתן  ולא היא שמים מתנת לו אשר כי עת  בכל שיזכור לאיש לו טובה עצה

שכר  לך שישלם מלאכתך בעל  הוא 'נאמן כן ינהג  וכאשר יתב "ש , הבורא בעיני וישרים טובים מעשים בהם לעשות

כפליים  בכפלי משלם שכרו בארה"קפעולתך ' דר יהודי איש  כשבוע, לפני בארה"ק  כאן שאירע נורא למעשה נא שמעו  ,

במקצוע לעסוק  חביבות עשירותו  עם  יחד קיבל  הלה גדולה, בעשירות הבורא בירכו  אשר שליט "א הלפרין יעקב ר' ושמו 

יקרים  שעונים  ÌÈÓÂˆÚ)'אספנות' ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ· Y ˙Â�ÓÂ‡ ‰˘ÚÓ Â‡ ÌÈËÈ˘Î˙ Ï˘ ˙Â�ÙÒ‡ ÔÈÓÎ)שעוניהם על ה'חובבים' מוציאים  ודמים ממון

בצורה נבנה אחר, וממין כזה כזאתממין או ·Ï·„)כזאת 'ÌÈ�È·Ó'Ï ÍÈÈ˘‰ ÔÈ�Ú) מיוחד מיוחד שעון הלה  הזמין שנים  כג' לפני ,

שקלים  אלף מאתיים עולה  $)ששוויותו  ÛÏ‡ ÌÈ˘ÈÓÁ ˙Â·È·Ò ‰È‰ ¯·Â„Ó‰)כל את השעון עבור שהכין לפני לא נעשתה זו 'הזמנה' ,

למשמרת והניחם ב'מזומן' ÙÒÎ˙)המעות - Û"ÈÚÒ·) ואכן המיוחל... ה 'שעון' יגיע  חדשים  ד' או ג' בעוד כי לו  נמסר מה 'חברה ' ,

הרחוק  במזרח  יעקב ר' שהה העת עבורו (ÔÈÒ)בהגיע ומזומן מוכן שעונו  כי החברה  מטעם  הודעה  ˘‰Â‡כשקיבל 'ÔÓÂÊÓ'‰ ˙¯ÂÓ˙)

(Ì‰Ï Ô˙Èכמה אחר השעון... את לקבל  ואשמח  ארצה אשוב ימים כמה  בעוד היום, אנכי רחוקה ' 'בדרך יעקב ר' להם אמר ,

שביתו אחר עצות אובד תורה ' 'בן אברך יושב יצ"ו ברק  בני בעי"ת כי לו  מספר והחל  ממכריו  אחד אליו התקשר שעות

לדור  ראוי אינו עצמו  הבית גם והקטנים, הגדולים  ובגדי ושולחנות מארונות רכושו מכל ופליט שריד נותר ולא כליל, נשרף 

אברך  לאותו  לסייע מע"כ  בידי יש אולי שקלים ... אלפי מאות ארבע עד מאות כשלוש הכל  לתיקון הנדרש סך כלל ... בו

של בלבו  מלחמה  החלה ואז לעשות... בידי מה אראה  ולבינתיים היום  למחרת עמי דבר ר"י, לו ענה  ממש, בו  שיש בסיוע

בו, התלויים וטפלי האברך נפש להחיות כשאפשר כזה  במחיר שעון לקנות תיגש  כיצד עצמו מייסר החל אחד מצד ר"י,

יעבור  שהחליטו עד... לצד... מצד עצמו  וטלטל ריקם... נפשי את אשיב ואיך השעון את ארוך זמן מזה  הזמנתי הרי לאידך,

נפשו ותחי האברך לידי אעניק  ב'מזומן' ושמור המוכן הסכום כל את מה Â˙ÓÂ¯˙Ï)עלי ‰ÓÂ„ ÌÂÎÒ Ì¯˙˘ ‰„Â‰È '¯ ÂÈÁ‡ ÌÚ „ÁÈ).

ייגרם השעון קניית על  גמורה  בחרטה אתחרט  באם  ושאלו , השעונים, מוכר אל ר"י התקשר למעשה , ממחשבה

ארוכה 'רשימה' כבר יש  מכן לאחר אבל  השעון את שהזמנת הראשון היית אתה  אכן, המוכר, ויענהו מכך, נזק לכם

שלא  לאדם  'זכין ר"י הודיעו שכן מכיוון מקנייתך, תתחרט  אם  נזק כל  לנו  ייגרם לא – כזה לשעון ומייחלים הממתינים 

מחדש שבנה  לאברך והעניקם המעות כל את נטל  והוא המדובר... בשעון אותם  וזכה אחרי לקונים נא פנה - בפנין'

וכו '. וכו ' הבית ורהיטי בכלים  בהלבשה הבית צרכי כל  את וקנה ביתו  את

אש פרצה  שישי בליל נוראות, בשריפות הקודש ארץ  כל  בערה  שרה חיי פרשת של  השבוע במשך לכל, כידוע

ירושלים  לעיה "ק הסמוך מאיר בית למושב „˜Â˙)בסמוך 15 Ï˘ ‰ÚÈÒ� ˜Á¯Ó)מחשש מבתיהם  פונו  המושב תושבי וכל  ,

באותה מאיר', 'בית במושב אותו  מקפת גדולה  וחצר ונישא רם גדול  בית זה יעקב ר' של ברשותו  והנה לחייהם, סכנה

שמים  ברחמי ונסעו פונו  הם  גם  הבית, באותו ומשפחתו  יעקב ר' של  בנו שהו ‰ÈÈ˙‰שעה ‡Ï ·Î¯ ÈÏÎ· Ì˘Ó ‰‡ÈˆÈ‰ Ì‚ ÈÎ)

(„ÈÓ ˙È¯˘Ù‡נעשה מה לראות הבן מיהר יום  של  בבוקרו  שישי ביום  המחרת ביום הפלא... אירע  וכאן ירושלים , לעיה "ק

כליל נשרפה לביתם הסמוכה ה'נחלה ' כי הוא רואה  והנה שמה  בהגיעו  מכל... הגרוע את בעיניו רואה כשהוא בבית

אלא  האש הגיעה לא כי זה, בכהוא אפילו האש  נגעה  לא יעקב ר' של בביתו  ואילו בהם, אשר וכל החצר עם הבית -

בשלימותם נשארו  לאחרונה  שם  שנטעו  הקטנים  העצים  אף בשלמותו, נשאר הבית חצר גם לשכניו, ר"י שבין הגבול  עד

ללמדך, וחמשה'הגמור... 'ארבעה פי לך  שישלם מלאכתך בעל נאמן ÍÎÓ)כי ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ Û‡Â)' כג לפני הוציא כשכבר

היזק  מכל  עתה ניצל  ובזה דאז, האש  על הרבה הוצאות  .שנים

מאד ד. הצליח  הלה  לעיר, הסמוכות 'יערות' הרבה  שקנה  אברך היה 'בריסק ' בעיר זי"ע , איש ' ה'חזון הגה "ק סיפר

את  המקיפות היערות שכל עד וגדל הלוך האיש  ויהי גדולה, בעשירות מזה ונתעשר ומכירתם העצים בכריית

האברך  אש, למאכולת יערותיו כל נהפכו  ספורות שעות ותוך ביערות שריפה פרצה פ "א בבעלותו. היו  בריסק העיר

ממון  כמה יערות, יערות אוי, באמרו, נאנח  היה  היערות ליד שעבר עת בכל  כל. ובחוסר בעירום מנכסיו' 'נקי נשאר

הרב, לו  אמר דבריו, את זי"ע הלוי' ה'בית הגה"ק  שמע  אחת פעם הייתה . לריק אך יגיעתי וכל בכם , השקעתי ודמים

בידך, טעות כי ליורדדע להיהפך  עליך ונגזר מאחר אלא יורד , נעשית ביערות  ממון הרבה כ"כ שהשקעת  מחמת  לא

ביערות ממונך  את  השקעת  כן  .על 
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ãéîòîäåéùòî àìù øéëéå ,úò ìëá åéðéò ãâðì äæ ãåñé
çåðé ,ãñôää úà åà çååøä úà åì íéîøåâ
êåúîå ,úåéøáä ïéá äâåäð øùà úåìãúùää úöåøîî

åúåå÷ú êåúî äàáä åúçîùääääàåäå åáäé 'ä ìò êéìùé
'úéøáä øôñ'á àúéà ïëå .åäìëìëé(ãé øîàî à"ç).ì"æå

ìë úà êúåà íé÷åìà òéãåä éøçà ,ìéëùî àøå÷ äúòå
,úàæìò ìåîòìå òâééúäì éåàø êåîë íëçå ïåáð ïéà

éãéî øúåé äñðøôäúãéîá ÷éæçäì êì éåàø ñôà .
,ïåçèéáäèòîá êìëìëé àåäå êáäé 'ä ìò êìùä

êøãá êçåë éôì äñðøôä øçà ùôçú øùà ùåôéçä
òáèäêîöò ñéðëúå áøò ãò ø÷åáî ìåîòúù àì ,

úå÷åçø íéëøãå úåøáãîå úåøòéå íéîé úåøáòîá úåðëñá
çåðé àì íåéá ,úåìéìä úåáøì íéîéä ìë úåìåãâ úåòéâéå

,áëùé àì äìéìáåàìù äñðøô êì íé÷ú àìù ïëù ìëîå
äìéìç áåè àì êøã ìò áöééúúå øúéäáååååáùú àì óà ...

øùà ìëá ì"ú ìèá áùé ìåëé ì"æ íøîàîë ,äìéìç ìèá
,êëøã 'ä ìò ìåâ êà ,äùòúéùòî êøáé àåäå åéìò çèá

øùåéáå íåúá äùòú øùà êéãé.åá äúìååò àìå

êëì"÷åöæ ïé÷ñéã ì"éøäîä ÷"äâä øàéáùéø ú"äò åøôñá)

(õ÷î 'øôúàäæ úà äæ íéùéçëîä íéáåúëä éðù,
øùà ìëá êëøáå' øîåà ãçà áåúëäùòúøîàð êãéàìå ,'

(ä â éìùî)ïòùéú ìà êúðéá ìàå êáéì ìëá 'ä ìà çèá,
à"øâä øàéáå(éìùîì åùåøéôá)àìà ,äìåòô íåù äùòé àìù
'äá çèáéìëáàìà .åáìòéøëéå éùéìùä áåúëä àåáé

íäéðéááéúëã ,(ä æì íéìéäú)åéìò çèáå ,êëøã 'ä ìò ìåâ'
úåùòì íãàä ìò äáåç ,ïëàù ,åðééäå Y 'äùòé àåäå
,èòåî øáã úééùòá ÷ôúñäì åì ùéù àìà ,úåìãúùä

'ä ìò êåîñé ë"îçàìåïåçéå ,ïåöøì åúåìãúùä ìá÷éù
áåè ìëå äñðøôá íðéç úðúîá åúåà.

øàáîåúçàå äìåâò úçà úåéáç éðù úîâåãá äæ ïéðò
íå÷îî 'úòáåøî'ä úà øéáòäì éãë .úòáåøî
àëäî 'äúàéùð'á íà ,äîåöòå äáø äçøè ùé íå÷îì
äî ,äìåãâ äòéâéå ìîòá õøàä ìò 'äúøéøâ'á íà ,íúäì
çøåè åðéà íå÷îì íå÷îî 'äìåâò'ä úà øéáòîä ïë ïéàù
.äîå÷îì òéâú øáë äéìàîå ,èòî äúåà óåçãé àìà ,ììë

' - äñðøôä é÷ñòì êúùâá ,áåúëä øîàù äæåìåâìò

ËÈ)בפרשתןה . ,‰Î) יצחק את  הוליד  אברהם אברהם בן יצחק תולדות  לוריא ואלה יוסף  אהרן רבי הגה"ח  כתב ,

Î"·)זצוק "ל ˙Â‡ ÔÂÁËÈ·Â ‰�ÂÓ‡ 'ÌÈ�Ù ˙„Â·Ú'),אלוקים לי עשה 'צחוק' ע"ש 'יצחק' ונקרא השמחה, מידת על  מורה 'יצחק ' ,

'ראש היה  שהוא האמונה, על מורה Á)'למאמינים 'אברהם' „ ˘"‰˘ ‡˙¯ËÂÊ ‡˙˜ÈÒÙ)אומרו וזהו  יצחק . תולדות  איזוואלה

כשהיא והראויה, הנכונה  השמחה אברהם היא ומיטיב בן  הטוב שהוא בה' ובטחון מאמונה כ'תולדה ' באה כשהיא -

הרי  וכדו ', גשמי מדבר חיצונית, סיבה מאיזה  אלא בבוראו , ובטחונו אמונתו ידי על  שלא הבאה 'שמחה ' שהרי לכל,

לבחון  הרוצה  יצחק', את הוליד 'אברהם לומר בא עוד השמחה. תתבטל הדבר יתבטל  וכאשר בדבר, התלויה  שמחה זו 

מידת אמונתואברהם את אם  יתבונן שבו, והביטחון האמונה  מידת יצחק אצלוהוליד- והצהלה .את השמחה מידת -

Ê)וכדכתיב ,ÁÎ ÌÈÏÈ‰˙)ונעזרתיבטח 'בו לבי'.ויעלוז ליבי ש'ויעלוז  נעזרתי הבטחון ע"י כי לבי'

בחיי' ה'רבינו  [‰˘�È])כתב ÔÈ�ÚÓÂ ‰"„· ÔÂÁËÈ· Í¯Ú ÁÓ˜‰ „Î) בבטחונו חזק לבו  אשר הבטחון... הבטיחו 'ומעניין כאילו

אחת השי"ת על  לשמחתו, קץ  ואין ושמח  שש  הריהו  הדור', 'צדיק הבטיחו  אשר מי ומה אמרו, האלו הדברים עפ"י .'

השי"ת' 'הבטיחו כאילו שהוא ה ' על בבטחונו  וכמה  ולשושכמה  לשמוח לו .יש

הגרי"ז  הגה"ק  הבתיםסיפר כל  עם  הבירה  בווארשא רחוב - העשיר מחמיו  כנדוניא קיבל שבנישואיו זי"ע מבריסק

את  למכור החליט  מלימודיו , לו  מפריעים  הרחוב עניני ושאר הבתים  דיירי עם שההתעסקות ראה  תקופה לאחר שבו ,

ל'סרסור' ויפן ÍÂÂ˙Ó)הכל , - ¯"ÚÏ˜ÚÓ) המלחמה פרצה  והכי אדהכי כולו , הרחוב כל  על  'קונה ' לו  ÌÏÂÚשימציא ˙ÓÁÏÓ)

(‰�Â˘‡¯‰הממשל לבתי הגרי"ז הלך החיים , בין הסרסור היה לא כבר לעירו משחזר ממקומו, לברוח נאלץ  והגרי"ז  ,

'הבעלות' כל את והעביר יחד, גם וגזלן גנב – מעללים  רע איש היה זה  שסרסור לו נתגלה  ואז שלו, הרחוב אודות לברר

פעמים עשרות אז  למד עצמו את לחזק  וכדי כול, וחוסר בעירום  הגרי"ז  נותר שכך ומכיוון שמו, על העיר' ב'רשימות

מי  הוא ש'עשיר' בנפשי דימיתי עתה עד ואמר, הגרי"ז  נענה  מכן לאחר הלבבות', 'חובות מספר הביטחון' 'שער את

את  פעמים  עשרות שלמד מי היא האמיתית שהעשירות אני יודע  מעתה אך בווארשא, שלם רחוב בעלותו שתחת

הימנו . מאושר לך ואין הנפש  ושלוות שמחה  לו מביא בטחונו  כי הביטחון, שער

פרנסה '...ו . 'צורך זה  הרי - הידוע בתירוצם  שונים היתרים לעצמו  איש איש להתיר שלא הזהירות גודל נלמד ומכאן

(Ï‡¯˘È· ‰¯ÂÓÂ ·¯Ó ¯˙È‰· È˙ÏÂÊ). וד"ל ואכמ "ל
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ìéçúäì àìà êì ïéà ,''äìâìâìé"ò ìâìâä úà ©¥

'ä éë ,'äùòé àåäå åéìò çèáå' æàå Y úèòåî úåìãúùä
åãòá øåîâéææææ.

מציריו בזכות  לאדם שבאה  הברכה  – דכא את  אשכון 
הרוח שפלות  לידי  אותו המביאים 

äòåãéï"øä úééùå÷ úîñøåôîå('ä ùåøã ï"øä úåùøã),
àìå åùò úà êøáì äöøé ÷çöéù 'ä ááéñ òåãî
÷"äøä øàáîå .äîøîá ïàéöåäì á÷òé êøöåäå ,á÷òé úà

ò"éæ áåìâé'æà÷î(úåùøãá ä"ãá ä"ôøú úåãìåú 'éáö õøà'),òåãéã
çåøä úåìôùå äååðòë äìòî ïéàùàúéàå ,(.ä äèåñ)éðà'

ïë ìò ,àëã éúà Y àëã úàúåëøáì ìâåñî ïîæ êì ïéà

äòù äúåàëøúåé åùò úà áäåà ÷çöéù äàø á÷òéù
äàø óàå ,åúåà àìå åùò úà êøáì ãîåò àåäå ,åðîî

,÷çöéî úàæ íéòðåî ïéà íéîùä ïîùøáùð åáì äùòð
åäåîë ïéàù àëãðå,åùòî òåøâì åîöò úà áéùçä éë ,

ùøãîá àúéàãëå(åè-àé äñ ø"øá)ñåðà' äéä äòù äúåàáù
æà åì äúéä àìå ,'äååòùë ñîð åáì äéäå ,äëåáå óåôëå

,úåàéöîå úåùéé íåùìá÷ì äåîë ïéàù øùåëä úòù åæå
úåëøáäçççç,íãà ìëì ãåîéì äæîå .òðëð àåäù äî éôì

åéðéòá ìôùå(íéøçà åäåùééáù äîî ïä ,åîöò úîçî ïä)êë
úåëøáä ìá÷ì øùëåîå éåàø éìë àåäá÷òé ìùíäù)

(ãçé íâ úåéîùâå úåéðçåøá äëøáå äáåè ìù íåìá øöåàäùòî' éë ,
ì"ëò ,'íéðáì ïîéñ úåáàèèèè.

ההר,ז. מראש חביתו את שגלגל למי דומה בהשתדלות, ה'מרבה' דבריו , דלפי אמרו , החביתוכבר מתגלגלת  וכבר ִֵ

ועוד עוד לדוחפה אחריה ורודף זה ובא ההר, במורד  עצומה את במהירות להזעיק  נצרך רגעים כמה שתוך ,

לעמוד  לו ומה  עבורו, מוכנה עומדת פרנסתו  הרי הפרנסה, לענין נמי כך ל... ייהפכו ואבריו  ראשו כל  כי ה'הצלה ',

אליו ... ולגלגלה

לבושח. כשהוא אביו  יצחק אל  כשנכנס אבינו  יעקב לב נשבר מאד מה כי מבאר זי"ע אייגער לייבל רבי הרה"ק 

שדה כריח בני ריח 'ראה  אמר וע"ז  לבו , משברון ובא העולה טוב' 'ריח  יצחק הרגיש ולכן החמודות, עשו בבגדי

ה '' ברכו ÊÎ)אשר ÊÎ)' הבשמים  בעשב שמצינו  כמו כי כיקוטמו , היינו בו ', מכלומריח טוב, ריח לו יש  שעה בכל

ביותר  נודף ריחו אותו ומוללים שקוטמים בשעה בשעהמקום יהודי, בכל  הוא כן לבו , ממנושנשבר עולה  בקרבו ,

עוז וביתר שאת ביתר טוב' ¯ÁÈ)'ריח ˙‡ Á¯ÈÂ ‰"„ ,˙Ó‡ ˙¯Â˙).

זי"עט . אייבשיץ יהונתן  רבי הגאון שפירש  וכמו לטובה , ורק  אך הם  והייסורים  הצער כל דמילתא, „·˘'כללא ˙Â¯ÚÈ')

(Ú„Â ‰"„ ÂË ˘Â¯„ ÛÂÒהפסוק ‰)את ËÓ ÌÈÏ‰˙)ה 'חידה אלא, זה , במזמור חידה  שום מצינו  ולא חידתי', בכינור 'אפתח 

שלו ה 'פעקעלע ' על מקשה איש שכל  הקושיא היא ˘ÂÏ)הסתומה ' ÌÈ¯ÂÒÈ‰ ˙ÏÈ·Á ÏÚ)הרבה כך  כל  לסבול  עליו  נגזר מדוע 

חידתי', 'בכינור אמר ע "ז ומכאובים , באצבעו יסורים דופק אשר ויותר קול, ישמע בנימא ידחק כאשר בכינור נודע כי

נשמתו, ומאיר נודף ריחו יותר ויגון, וצער דוחק שסובל  יותר אדם, בבן  הדבר וכן  קול, משמיע יותר - ודוחקו בנימא

חידתי  בכינור אמר ולכך  ודופקו, דוחקו ביותר ונגוני ערב קול המשמיע עכ"ל .ככינור ,

זי"ע  'המלאך' אבהם רבי הרה"ק  אל  נכנסו  Ô¯Óפעם Ïˆ‡ ‰È‰ ‰Ê ‰˘ÚÓ˘ Ú"ÈÊ ÌÈ�‡ÏÒÓ 'Ï‡ÂÓ˘ È¯·„'‰ ˜"‰¯‰ Ì˘· Î"‚ ‡·ÂÓ)

(Ú"ÈÊ '˜‰ Ë"˘Ú·‰,לענה אותו ומרווה מרורים  המשביעתו בחלקו  רעה' 'אשה כי על  לבו  מר את שפך זה  ידידים, שני

גדול חוב לבעל  שנהפך עד מטה, מטה  ומתדרדרים  ההולכים 'עסקיו' על  בכה  וזה  'גירושין', מצוות בה  לקיים  וברצונו

לשניהם האדירים. חובותיו  כל את ויפרע מסחרו ', 'בית את למכור ברצונו  ובלילה , ביום מנוח  לו  נותנים אין והנושים

חודש כעבור מסחרו ... בית את למכור שלא אמר ולרעהו האשה, את לגרש  שלא אמר לראשון ב'לאו ', ה'מלאך' ענה 

תקפו חזק חולי כי המסחר' 'בעל  חבירו  על  רחמים  ויעורר עולמות שירעיש לבקשו  ה'מלאך' לפני מהם  אחד חזר ימים 

ובזה הגון בסכום  לאחרים מכרם הוא – האיש  ויען המסחר, בית עם מה  ה 'מלאך', שאלו ל... חיים בין נמצא והוא

צרתו, את איש איש בפני ושטחתם העבר, בחודש  באתם  כאשר הנותנת, היא ה'מלאך' לו אמר לביתו , הרווחה באה

'אשה לך שיש שמעתי כאשר אך עליכם, מיתה  נגזרה  וכבר החיים' ב'ספר מופיעים  לא ששניכם רום בשמי ראיתי

חיים' אינם ש 'חייהם אלו בכלל  הינך נכלל ובזה  Ï·:)רעה ' ‰ˆÈ·) הוא ואף ראש , למעלה  רבו חובותיו אשר ידידך וכן ,

שאמרו  אלו Ó‡:)בכלל ÔÈ·Â¯ÈÚ) גיהנום פני רואין אינם  ‚ÌÂ�‰È')שלשה È¯Â„Ó ‰Ú·˘' ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Ì‰ÈÈÁ· Â¯·Ú ¯·Î ÈÎ)'עניות 'דקדוקי

אמרו  ועוד רעה , אשה  וי"א ...(:„Ò ÌÈ¯„�) להתחזק לכם יעצתי כן על  כמת', חשוב ממנה,עם 'עני לברוח  ולא הצרה ,

' אזי גירשת, שלא אתה  ואכן, בחיים , תשארו לך מתוךוכך נשארו שחייך – ורווחה' פדות הבורא המציאך הצרה 
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áéúë,ïúùøôá(èë ,æë)'êåøá êéëøáîå øåøà êéøøåà'
íéîãå÷ íäéøòöîå íäéøøåà ,íé÷éãöä' ,é"ùøáå

ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äù÷î ,'íäéëøáîì(ïúùøôá)

,íéøòöîå íéìì÷î íäì ùé òåãî íä íé÷éãöù ïååéë
áåúëä ìò ò"éæ åéáà éøáã íã÷äá øàáîå(çë ,è÷ íéìéäú)

ù÷éá òåãî ïáåî åðéàã ,'êøáú äúàå äîä åìì÷é'
øîåì åì äéä ,åäåìì÷é åéàðåùùíàäúà äîä åìì÷é

ìù óñåð øîàî éô ìò úåéùå÷ä 'á úà õøúîå ,êøáú
ãñçå áåè êà' ø"åîààéðåôãøéúåôéãøäù 'ééç éîé ìë

àåä íé÷éãöì ùéùãñçå áåè êàøàáúé äæáå ,íøåáò
øîà àì ïëìå 'êøáú äúà'ä úà àéáî 'äîä åìì÷é'ùíà
.äëøáä íøåâ äæ åìì÷é øùàë à÷ééã àìà ,åìì÷é

íéøáãëúéùàøá 'øôá íâ áúë äìàä(åì äùòà ô"äò),
ïá òùåäé éáø éøáã åøàáúé äæáù ,óéñåîå

,íéîëçä ìù íéôåé ìò øñé÷ä úáì äéððç(ãåòå :æ úéðòú)

'éôè éîéëç éåä éðñ éååä éà'íúîëç äúéä íéøåòë åéä íà)

(øúåé äáøíéàðåù íäì åéä íà - íéàðåù ïåùìî 'éðñ'ã ,
.íäéùòî ìëá äøåù äëøáå ,úëøáúî íúîëç äúéä

àéäåíé÷éãö åùøéôù åîë ,úåìéôúä úìá÷ì äìåâñ ë"â
ïúùøôá(àë äë),'åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå'

'äìôúá øéöôäå äáøä - øúòéå' é"ùøáåééééäàøð äøåàëìå , ¦
,ä÷áø àìå äìéôúá úåáøäì êøöåä ÷çöé ÷øù åéøáãî
äéä äáìå 'òùø úá ÷éãö' äúéä àéä éë ,øáãä øåàéáå

äñåçééå äàöåî ïëéäî äáø÷á äòãéá äáø÷á øåáù'ééò)

(â"÷ñ âð 'éñ æ"èáå ,âð 'éñ ç"åà øåèóëéú äúìò ïë ìò ,
àì ÷éãö ïá ÷éãö äéäù ÷çöé ìáà ,äîéîùä äúìéôú

êë ìë åáì øáùð äéäàìà ,åðéáà ÷çöéá äâùä õîù åðì ïéà)

(åðëøã éôì ãåîììå ïðåáúäì åðì ùéùçøëåä éëä íåùîå ,
äìôúá úåáøäìàéàéàéàé.

לחיות, הוא מתחיל שעתה חשב צרותיו', וצרות מ'צרותיו להפטר ונתפתה  הנסיון, בזה עמד שלא רעך אך לפליטה,

טצדקי  כל  ועושה  דהשתא, במצבו  חיים ' אינם  ש 'חייו  לאדם נדמה פעמים ייאמר, לדידן חייו . את ל "ע הפסיד ובאמת

(‰ÈÂ‡¯‰ '˙ÂÏ„˙˘‰‰'Ó ‰ÏÚÓÏ)' חייו 'טובת זה  שכל  ולהשכיל להבין הנפש, שלוות עצמו  אל  להשיב - עצתו ממצבו, לצאת

ימיו '. ואורך חייו היא כי – גורלו במתת ויעוז  'ישמח  היא,

אך י . זי"ע  מפרעמישלאן מאיר רבי הרה "ק של  בימיו שחי עשיר ביהודי שהיה  מעשה  מביא זי"ע  מבערז 'אן הרה "ק

כי  לרבי לומר עליה  וציווה  ברכתו , לבקש  מאיר רבי הרה"ק  אל  נוו "ב את שלח הימים מן ביום  בטן, לפרי זכה  לא

התבלבלה הקודש פני מול עמדה כאשר קיימא. של  לזרע  שיזכה  ובלבד עושרו רוב את להפסיד אפילו הוא מוכן

אמרת, נאה ואמר, מאיר רבי נענה בבנים', הקב"ה  שיזכנו  ובלבד עשיר אדם להיות אפילו  מוכן 'בעלי ואמרה בלשונה 

קיימא, של בזרע לזכות בכדי העשירות על  'לוותר' עליכם  שכאילו  הבעל, שאמר השטות כדברי תקצר ולא ה' היד וכי

עשירות הן  הגדול וחסדו מטובו  ליהנות בידכם התפילה ידי ועל  קודש , וזרע עשירות  - יחד גם שניהם לכם להעניק

בנים וה  ובני בנים .ן

המדרש  דברי את זי"ע  מבערז'אן הרה"ק  מבאר זה פי ‰)על ‚Ò Î‡)עה"פ (·"¯ ‰Î ˙È˘‡¯·),'אשתו לנוכח יצחק 'ויעתר

ששפך יוחנן רבי בעושר אמר וכדאיתאתפילות  היה, גדול עשיר אבינו  יצחק  שהרי ,(Â „Ò יצחק(·"¯ של פרדותיו  'זבל

הקב"ה ביד כי ונפשו לבו בכל  האמין בבנים  שיזכהו בוראו פני את וחילה  ביקש וכאשר אבימלך', של וזהבו  כספו  ולא

ולהשאירו בנים  לו בעושר.בעשירותו להעניק  והן בבנים  הן הקב"ה שיזכהו  ביקש כן ועל ,

הגמראיא . מדברי לדבר, Î‰:)סמך ˙È�Ú˙)שאומרים] ברכות כ "ד ואמר התיבה, לפני שירד אליעזר ברבי 'מעשה

מלכנו אבינו אתה, אלא מלך לנו  אין מלכנו אבינו ואמר, אחריו  עקיבא רבי ירד נענה , ולא תענית] בתפילת

וזה מדותיו  על מעביר שזה אלא מזה , גדול שזה מפני לא ואמרה , קול בת יצתה גשמים ... וירדו עלינו , רחם למענך

המלכים מלכי מלך לפני בבואו  ולכן אבות, וזכות עצמו  זכות לו  הייתה אליעזר רבי כי וביארו, מדותיו'. על  מעביר אינו

גרים בן שהיה עקיבא כרבי נשבר לבו היה  ÊÎ:)לא ˙ÂÎ¯· 'ÈÚ)שנה ארבעים בן היותו  עד הארץ עם היה  עצמו  (ÈÚ'והוא

(.Â� ÔÈËÈ‚בקעה לכן ואביון, עני כתפילת תפילתו  והייתה ואפס, כאין עצמו בעיני בטל  היה  להתפלל  ניגש  כאשר לכן ,

הוא  לתפלה  בגשתו  אם חסרון שום  שאין ומכאן, לרוב. ברכה גשמי וירדו  הכבוד, לכסא עד והגיעה  שחקים תפילתו

להתפלל , זכות כל בו שאין מחמתרואה  מבקש אינו כי תפילותיו, שיתקבלו יזכה אלו מחשבות מחמת אדרבה כי

עולמים  כל בורא מאת חנם מתנת ומבקש בפתח כעני עומד אלא .זכיותיו,
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כך רעהו את אהבתו כפי  – לפנים  הפנים כמים
רעהו יאהבהו

ïúùøôá(äî-ãî æë)øùà ãò íéãçà íéîé åîò úáùéå'
êîî êéçà óà áåù ãò ,êéçà úîç áåùú
ìôë øåàéá êéøö äøåàëìå ,'åì úéùò øùà úà çëùå
øîåì äøæçå ,'úîç áåùú øùà ãò' äøîàù Y ïåùìä
ïåàâä ïá ÷çöé éáø ïåàâä øàéáå .'êéçà óà áåù ãò'

ìàååî íééç éáøïé'æà('ùåã÷ äô' åøôñá)åéáà éøáã é"ôò
ç"øâä(èé÷ ùàø øúë),ì"æåíà äñåðî øáã ,åðéáø øîà

íé÷éãö íäù åîöò ìöà ìòôé ,å"ç íéàðåù íãàì äéäé
íááì êôäúé ãéîå ,úåëæ óëì íúåà ïéãéå ,íéøåîâ

åì íéáäåàìàáù ,÷åñôä úåìéôë úà ö"éøâä øàéá äæáå .

éðåìô íàä ÷åãáì íãàä äöåø íà ,êôéäì íâ øîåì
äøîàù åäæå ,åîò íìù åáì íà åîöòá ÷åãáé åàðåù
ùéâøúù ïîæá ,êéìò êéçà úîç áåùúù òãú ïéðî ,ä÷áø

øáë éëêîî êéçà óà áùêñòë êìäå áùù øîåìë Y
÷ø äæ ïéàù ö"éøâä óéñåä ,åéìò êáø÷áùïîéñíâ àìà

äáéñ÷éñôé åäòø ìò åéúåðåìú ìë åîöòî øéñé íà Y
åúåà àåðùìî åäòøáéáéáéáé.

בפועלו אדם של זכותו - אתה אף וחנון רחום  הוא  מה
מישראל אחיו למען 

,ïúùøôá(ä åë)øåîùéå éìå÷á íäøáà òîù øùà á÷ò'
äøåàëì ,'éúåøåúå éúå÷åç éúååöî éúøîùî

ששמעיב. זצ"ל ריבלין חיים  זלמן הג"ר בשם  זצ"ל זאנענעפעלד הגרי"ח שסיפר מה  ע"ז  הביא המלך' 'עבד בספר

'מסור' רשע  היה  העיר באותה גדול , רב אצל בחו"ל  תורה למד הגר"נ סיפר, וכה  זצ"ל, משאדיק נחום  רבי מהגאון

יהודי  לרב נכנס פעם  ישראל, מבני אחיו  על להלשין כסדר נוהג והיה העיר, אנשי כל  על ופחד אימה  מטיל שהיה

למוכרם בידו ביצים  כשסל הסמוך מהכפר בא שהיום  להרב סיפר בכי ובקול  ביצים , משברי רטובים ובגדיו  כשפניו אחד

לביתו . הביצים  כל את שיביא בתוקף ודרש  הידוע , ה'מסור' בו פגש  לעיר שנכנס  לפני הדל. לחמו  מטה  מהם  ולהרוויח 

את  להזמין עתה  בא לכן ובגדיו, פניו על הביצים כל ונשברו במקלו  הכהו  הביצים על שישלם מהמוסר משביקש  אך

מכיוון  לרעוד החל השמש  של  גופו  כל אליו , המסור את להזמין שילך וציווהו  לשמש  הרב ויקרא תורה'. ל'דין המסור

המסור  לבית השמש  וילך למסור, לקרוא שיזדרז – בשלו הרב אבל נפשו , על לבקש וניסה  המוסר, את היטב ש'הכיר'

ציווהו כהוויתן, דברים  לו  וסיפר הרב אל  השמש  כשחזר מביתו . והוציאו בשמש גער הלה אך הרב, דברי את לו  ומסר

את  הכה אלא כלל , המסור שת לא לזה גם אך הדין'. ל'בית יבוא לא אם ב'נידוי' ולהזהירו המסור אל  לחזור הרב

מביתו . וגרשו השמש 

על הוא אף  לעלות הרב מיהר מיד הבימה, על  עלה  וכבר לתורה , לעלות המסור נקרא הבאה , השבת ביום  ויהי

ע לברך המסור שהספיק  ובטרם תורה,הבימה , לדין מסרב אתה  הרי 'רשע , הקהל כל לעיני הרב בו  גער התורה  ל 

יתנקם ובקרוב הרב של יומו  יבוא שעוד הכרזה  מתוך מהבימה וירד חוורו, המסור פני מכאן... לך כלך הנך' ומנודה 

הרב. בחיי

מתלמידיו שנים  עם  לשם בדרכו  הסמוכות, העיירות באחד כסנדק לשמש הרב נקרא שלאחמ"כ  השבוע  באמצע 

נראה ולעיניהם עיניהם את התלמידים נשאו  מהעיר הרחיקו אך והנה  משאדיק, הגר"נ המספר היה מהם  אחד אשר

רגע עוד כי ראשם , על  ובאה קרבה גדולה סכנה  כי לרבם לספר התלמידים  מיהרו  במרכבתו. אחריהם רודף  המסור

והנה, המסור, אליו התקרב וביינתיים במחשבות. הרב התעמק  במרוצתו. משיגם האלוקים והמוסר עשה גדול כי נס ,

אלו . בתלמידים  להכות רשות לי תנו רבי, ובהכנעה, דקה דממה  בקול ואמר סוסו  מעל ירד לרב, בסמוך המסור בהגיע 

לי  תנו לכה "פ א"כ  יד. בהם  תגע לא הרב ענה  להם, אתן אחת מכה רק אולי לבקש , המוסר שב חלילה. הרב, השיב

ולא. לא הרב אמר בפניהם. לרוק  רשות

היהודי  אל נא לך הרב, השיב לו . שגרמתי נפש  ועגמת הצער כל על  לי נא ימחל  רבי, ואמר, המוסר ביקש  מיד

רבי, ואמר לרב נתנם  רובל, עשרה  היהודי נטל לך. אמחל אני גם מכן ולאחר תפייסנו , וגם  הביצים, בעד ותשלם העני

המעות  את הרב קיבל לפיוס, יהיה  והשאר הביצים , הפסד עבור המוכר לאותו אותם תנו  רובל, עשרה  בידכם  נתתי הנה 

ילמדנו הגר"נ שאל  תלמידיו. עם  בדרכו המשיך והרב לדרכו . המוסר וילך לו , ומחל הביצים לבעל  למסרם  מנת על 

וברגע כמימריה ברגע עורו את המוסר הפך האיך ועוד, המוסר, אלינו בהתקרב הרבי שקע מחשבות באלו רבינו

והכעס . ה 'רציחה ' מכל בו  חזר הרבי אל שהתקרב

באיזה לצאת אפשר מבוכה ומכל בתורה, נמצא שלא דבר לך שאין מרבותי, קבלתי גדול כלל ויאמר, הרב ויען
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íà éë åîöò úåëæá ÷çöéì äìú àì òåãî ,øåàéá êéøö
- éúøîùî øåîùéå ,áúë 'åðøåôñ'áå .íäøáà åéáà úåëæá
ãñç ìåîâì àéäù éì úãçåéîä úøîùîä ãéîú äùò,

åøîàë(é äë íéìäú)'ìë'ä úåçøàãñçäìú ïëìå ,'úîàå
ïëå ,ïàë ,åîöò úåëæá àìå åéáà úåëæá ÷çöéì ãéîú

áåúëá(ãë åë)êòøæ úà éúéáøäå êéúëøáå'íäøáà øåáòá
éãáòãñçä ãåîò äéä íäøáàå øçàî éë ,'âéâéâéâéïä ,

ìëá 'ä íùá àøå÷ äéäù äîá - úåéðçåøá ïäå ,úåéîùâá
ïë ìò ,'êøãá íéàèç úåøåäì' åðå÷ íò ãñçúîå ,íå÷î
÷çöé ìçäù øçà ÷øå .åúåëæá åðá ÷çöéì ä"á÷ä äìú

'ä íùá àåø÷ì ïë íâ(äë ÷åñôá)äéá áéúë æà ,- åë íù)

(èë'ä äéä éë åðéàø åàø ...øøâî åéìà êìä êìîéáàå'
úåàìú ãåò åäåàöî àì æàîå ,''ä êåøá äúò äúà ...êîò

,'ä íùá àåø÷ì Y 'ä úøîùî úà øîù øùàáíðîà'
äéä åéøåòðî éë ,ììë íéøçà úåëæá äìú àì á÷òéì

íòä úà úòã 'ãîììå ãåîìì' ,íéìäåà áùåéèøôá ,
.ì"ëò ,'÷ôñ éìá 'ä ù÷áî ìë åìò íùù øáòå íù éìäàá

äî'íééç õôç'ä ÷"äâä ì"æå ,íéãñç éìîåâ ìù íáåè áø
(ã"ô á"ç ãñç úáäà)ùøãîá àúéà(ã ä äáø úåø)àåá

àì ïéñåç ïéàù íéãñç éìîåâå ä÷ãö éìòá ìù ïçë äàøå
àìå ùîù éôðë ìöá àìå õøà éôðë ìöá àìå øçù ìöá
éôðë ìöá àìå íéáåøë éôðë ìöá àìå úåéç éôðë ìöá

øîàðù ,íìåòä äéäå øîàù éî ìöá àìà íéôøùíéìäú)

(åì'ïåéñçé êéôðë ìöá íãà éðáå íé÷åìà êãñç ø÷é äî'
úà ïéðã äìòî ìù ïéã úéáäùëù òåãéã ,àåä äðååëäå

ïéáåøî íéîçø éëàìî ùé íäá íâù óà ,ïéãäïáåø íäå)

íäå ïåãðäì úåëæì ãåáëä àñë ïéîéî íéãîåòä äìòî ìù ïéøãäðñ ìù

(äøåà éøòù øôñá áúëù åîë 'íéáéãð' ïéàø÷ðäùé éëä åìéôà
àåä ïã åãáì ä"á÷äùë ïë ïéàù äî ,ïéã ïë íâ íäá

áåúëä øîà äæ ìòå ,íéáåøî íéîçø(ç"é÷ íéìäú)áåè'
çèáî 'äá úåñçìíéáéãðá.'

êéùîîåïééãä àåä åîöòá ä"á÷ä éúîéà ìáà ,ç"çä
,äæä øáãáøøåòîå 'ãñç ìòá' àåä íãàäùë

ãñçä ùøåù úà äìòîì äæáêë øçà äëåæ äæ øåáòå

לב  כן לפנים הפנים 'כמים הפסוק ברעיוני עלה  אחרינו  רדיפתו שבעת השי"ת ויעזרני בתורה. רמוזה  או הכתובה עצה 

לעומתו אני אף  כי לכך, שהגורם  וודאי הרי כך, כל  אותי שונא הוא שאם  במחשבה התעמקתי כן על  לאדם ', האדם 

עליו זכות' 'לימוד איזה אחר לתור החילותי מיד דינא, ציית שלא מה  – אותו לשנוא לי גרם  ומה  אותו, שונא -

שמעולם שנשבה ' כ 'תינוק  והריהו  רעה, בסביבה  גדל הנראה  שמן ברעיוני ועלה  דין'. ה 'בית בפני אז בא לא שמחמתו

ועוד  שלו , והמלשינות המסירות על זכות לימודי כמה  בדעתי העליתי עוד מהי, כראוי הנהגה – מאורות ראה  לא

את  בתקיפות ודרש  בא שזה מפני אלא לשלם, בדעתו היה  שמא הביצים, על לשלם  סירובו בענין זכות ללמד הוספתי

ש 'זמן  מכיוון חמתו , בו  בערה  ומיד תיכף  תורה' ל 'דין הוזמן כאשר וממילא, לו ... לשלם אבה  לא ולכן התכעס  כספו ,

ועדה עם  קהל  בפני כשנתבייש התורה קריאת בעת שהרי לכך, וראיה הרגע . לאותו  לבי"ד קוראים ואין  יום ' ל ' בי"ד

עולבים ואינם הנעלבים מן הוא הרי שאדרבה נמצא פנים, בבושת מהבימה מיד וירד לדינא' 'ציית ואף  הכני, לא

זכות. לימודי כמה עליו  חשבתי וכזאת כזאת משיבים . ואינם חרפתם שומעים

לפנים  הפנים לי וכמים מה  חשב, הסתמא ומן מעשיו , כל על חרטה מחשבות אצלו גם  התעוררו שעה באותה -

שהרי  עשה כדין הכנסת, בבית אותי שביזה  ומה עושה, היה  רב שכל כמו  – תורה לדין אותי שהזמין הרב, על לכעוס

נתקרבו כיו"ב מחשבות ומתוך הביצים... את שברתי כדין ושלא הדין, לבית מיד באתי ולא הרב לקול  שמעתי לא

לפייסני. אלי וניגש בו חזר לכן לזה , זה  הלבבות

לימוד  כל עליו  חשבתם  לא שאתם מכיוון הרב, השיב אותנו, להכות רצה  מדוע  כן, אם  רבי, ושאל, הגר"נ הוסיף 

בפניכם . לרוק  הפחות לכל או להכותכם  וביקש  אתכם, שנא הוא גם לכן אותו, ושנאתם  זכות,

מפליטי יג. לילדים מוסדות גם  זמן באותו הקים  יצ"ו  ברק  בני בעי"ת הרמה ישיבתו את זצ"ל פוניבז ' גאב"ד כשבנה 

לינה, שתיה באכילה מחסורם  כל להם ניתן שם  רגלם ... לכף מנוח  מצאו ולא ואם אב להם היה  שלא המלחמה

מדוע שאלוהו קשה  כספי למצב פעם  כשהגיע זמנים באותם  ובגשמיות. ברוחניות הצטרכויותיהם  וכל וכו ' מלבושים

מע"כ יהא מכונה על הישיבה כשתעמוד לאחמ"כ  ורק  הישיבה  את להקים עדיף  לא וכי כאחד, מוסדות שני מר הקים

ויענ  מוסד, עוד לפתוח חז "לפנוי אמרו  הנה  הפונוביז 'ער È„.)ם ‰ËÂÒ),'חסדים גמילות וסופה  חסדים גמילות תחילת 'תורה 

קיימא. לא הא בלא הא כי חסדים , גמילות עם בבד בד לעסוק  עלינו הישיבה בקיום  להצליח שכדי וכלומר,



תולדות - הפרשה çבאר

ì"ðä ùøãîä úðåë åäæå .åðéã ìòá àåä åîöòá ä"á÷äù
øîàðù 'åëå íéãñç éìîåâå ä÷ãö éìòá ìù ïçë äàøå àåá

íé÷åìà êãñç ø÷é äîíãà éðáùë àåä ø÷é äî åðééä ,
ù íéëåæ äæ øåáòå ,êãñç íéøøåòîïåéñçé êéôðë ìöáàìå

.ì"ëò ,íéøçà ìöá

ממנו חוץ באחר תלוי  ולא  – בי  אלא תלוי  הדבר  אין

ïúùøôá(ãë äë)äðäå úãìì äéîé åàìîéå'íéîåúáúë ,'
à"áèéøäïúàå ä"ã ô"ùâä ìò åùåøéôá ,íéçñô óåñ)

(÷çöéìíéáø éë .íéîåàúë åùòå á÷òé åãìåð òåãî øàáì
äî éë ,äãåáòå äøåúá ÷åñòì éúìåëéá ïéà Y åøîàéå åðòé

éúãìåð àìù äùòàíàå áàìåà ,÷éãöä éðåìôë íé÷éãö
éúãìåð àìå äùòà äî åøîàéìæî èìùù úòáïîæë áåè

åà ,éðåìô ìù åúãéìíå÷îáäùò äæì .éðåìô ÷éãö ãìåðù
åùòå á÷òé åéäéù ä"á÷äíéîåàúíàå áà íúåàì åãìåðù

ë"éôòàå ,íå÷îä åúåàáå ìæîä åúåàáåòùøì ùøéô äæ
åúå÷ãöå åîåúì ùøéô äæåàìå íøåâ òáèä àìù ,êãîìì .

òáå÷ä àåä íãà ìù åúãåáòå åðåöø íà éë íøåâ íå÷îä
...åéçà åùòë åà 'åðéáà á÷òé'ë àäé íàä

ע "י אלא  לשלימותו יעקב יגיע  לא – יאמץ מלאום  ולאום
לשטנו לפניו העומד עשו

é"ùøáïúùøô ùéø(èé äë)- ÷çöé úåãìåú äìàå'á÷òé
äùøôá íéøåîàä åùòåìòù ,íé÷éãö äá åæîø ,'

ãéîú ãîåò àåäù úòãì ìàøùé øá ìëúùøôáíéëøã
ìù åéëøãá úëìì íà äøéçáä åãéáå Yá÷òéáåèä êøã

,á"äåòååàéëøãáåùòúåùòì åéìòå ,òøä êøãäùøôä
.åúøåúå 'ä éøçà úëìì ,êùåçä ïéáå øåàä ïéá ìéãáäì Y

òãéåäúééä ,òøä ãö Y 'åùò'ä úøéöé úáéñ ø÷éòù
åéìò íøáâúäá ìàøùé úà úåëæì éãëùøéô êëå .

ò"éæ àæìòáî é"øäî ÷"äøä(êìúå ä"ã)ïúùøôá áéúëã
(áë äë)äæ äîì ïë íà øîàúå äáø÷á íéðáä åööåøúéå'

íåàìå ...íéåâ éðù äì 'ä øîàéå ,'ä úà ùåøãì êìúå éëðà
äçøëåäù äì òøéà àøåð øáã äî á"öå ,'õîàé íåàìî
äòãé éë ,àìà .äì åáéùä äîå ''ä úà ùåøãì' øäîì

ì"æç úùøãë òùø ïá äì äéäéù(.àì íéøãð)÷çöéá éë
äîì ìåàùì äàáù àìà .÷çöé ìë àìå Y òøæ êì àø÷éé
äììôúäù øçà ,ãåçéáå ,òùø ïá äì äéäéù äéìò øæâð
íééåâ éðù äì 'ä øîàéå' ,ïë äì òøàé òåãî íéðáä ìò

,ùåøéô ,'õîàé íåàìî íåàìå ...êðèááøçà à÷ééã éë
ãìååéù 'åäëéæå' ,÷éãö ïá äì ïúð äúìéôú úà 'ä òîùù

åééç éîé ìë åãâðì ãåîòé øùà åùò åîò ãçéíéùãçå ,
äãåáòäå äøåúä ÷ñòî 'úåòéðî' åãâðë ãéîòé íéø÷áì

äùåã÷áù øáã ìëîåãéãéãéãéåäôãøé äæä íìåòä ééçá óàå ,
,çåðî åì úúì éìáîàåáé íùî åéìò øáâúé á÷òéùëå

áåèä åúéìëúìåèåèåèåèä÷áø ìù äáì úåìàùî åàìîúðååäæå ,

ומתייצב יד. הוא, נפלא 'דייקן' זה חברותא הלימודים , עת בכל  לי יש 'חברותא' בצחות, הדעת מנקיי אחד אמר וכבר

יקדים אף אחד... ברגע אפילו לבוא יאחר לא לעולם בתורה , היום לעסוק מאתמול שקבעתי בשעה יום בכל 

בעל שהוא עוד ולא שאבוא. לי וממתין למקומי בסמוך יושב הוא כבר כי אני מוצא לביהמ "ד בואי עת בכל  כי אותי,

תרצו ושמא ופלא, הפלא הפלפול ' 'דרך על שלימות סוגיות ילמדני הצורך לעת ומחודד... שנון מוחו  גדול... כשרון

ישבותו . לא ולילה יומם משמרתו על עומד שעדיין ובעצמו... בכבודו ה'יצר' זה  – ומהו  מיהו  לדעת

עליו,טו . העובר מהקושי לו בא העולם  בזה האדם של חיותו  כל אלא אמורים, הדברים ברוחניות רק  לא כי ודע,

העולם  בעניני אותם מעבור ינצל  ועי"ז ועבודה בתורה הקושי את  יעבור שהמשכיל  ה 'חתםאלא כתב וכך ,

בפרשתן זי"ע  Ô˙ÈÂ)סופר' Ù"‰Ú Ó"Â˙),האלוקים לך 'ויתן אמר , מושבך...ולעשו יהיה הארץ תחיה משמני חרבך  הנהועל .

כתיב ישראל  בני Â)לגבי ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)בארץ שלום  בארצכם 'ונתתי תעבור לא חז "לוחרב  דברי בהקדמת ויובן ,'(·Î „ ˙Â·‡)

פירשו  מליצה דרך ועל  חי', אתה כרחך כרחך ''על  מה'על לו באה אדם של ÂÁ¯ÂÎ,חיותו ÏÚ· ÂÈÏÚ ÌÈ‡·‰ Ì„‡‰ ˙Â‚‡„˘)

(Â˙ÂÈÁ ‰ÊÓשיעמום לידי מביאה  הבטלה  כי ,(:Ë� ˙Â·Â˙Î), מואס יום יום מניעה שום בלי משאלותיו כל  לו שיש ומי

מואס  הוא תאוותיו וכל  עשרו מרוב כי מכתב  אחריו והניח לדעת, עצמו שאיבד מי בזמנינו, מעשה היה וכבר בחייו,

עצמו. את  והרג ‰ÌÏÂÚ)בעולם, Ú·Ë· ‰"·˜‰ Ô˙� ÔÎ ÏÚÂ) קונה ועולה, יורד ומרוויח, וחוזר ומצטער, דואג  אדם שיהיה

חיותו  כל הוא וזה וייגע, עייף  ולעולם בדעתו, ומנוחה שלום לו ואין  טובה, עתים רעה עתים .ומוכר,

חרבך 'על פירוש לולא תחיה וזה כי חיותו, ומשם  עצמו עם  לוחם יהיה שתמיד אלא, המלחמה , לחרב הכוונה אין ,'

˙ÈÁ‰)כן Í·¯Á ÏÚ ˙Î¯· ‡Ï· ,˙ÂÎ¯·‰ ¯‡˘ ˜¯ Í¯·˙Ó ‰È‰Â)יוון של  איטליה  זו הארץ במשמני יושב Â)והיה ÊÒ מואס ,(·"¯ היה

פט  כשור למותבחייו ההולך  אבלם עולם, אומות גבי אלא אינו  זה כל  אמנם, 'תחיה'. מזה  – חרבך' 'על  בירכו  לכן, .



תולדות - הפרשה èבאר

åøîåàíåàìå,÷éãöä ïáä øîåìë ,íåàìîåéçà é"ò -
òùøäõîàé,úåäåáâä åéúåâøãîå åúå÷ãö éãéì òéâé -

úåéäì òéâé åãé ìò à÷ééãåúåáàáù øéçá(à åò ø"øá)æèæèæèæè,
éøäù ,åá õôç ìë ä"á÷äì äéä àì 'åùò'ä éãòìáî éë
,úåáøò éîùá éã åì ùé 'òøä øöé íäá ïéàù íéëàìî'

.úåááøìå íéôìàì

úåàøåð,ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúëäàøð ãåò ä"ãá)

(íåìçá éúòîù äðä éë ...ùøôìäî äù÷ äøåàëìã
øáåò åúåéäá ãåò àìä ,'òùø' äéäù åùò ìò àéä äðòè

òøä øöé åì äéä íøè åîà éòîáùåã÷ä åðéáø ìù åúð÷ñîë)

(äãéìä úòá àá ø"äöéù [:àö ïéøãäðñá]úàöì ñëøôî äéä øáë
äðòè äîå ,òøá äúééä åúøéöé íöòù åðééäå ,æ"ò éúáì
åùò ïëàù ,÷"äøä øàáî àìà ,àø÷é òùøù ãò åéìò ùé¨¥
,íåúî åá äéä àì ùàø ãòå ìâø óëîå ,'òø òáè'á ãìåð
,êåøò ïéàì äàìéò äùåã÷á ãìåð åðéáà á÷òé ,êãéàì
äæ èòî 'áåøéò' íäá äéä íä 'íéîåàú'å øçàî íðîà
÷áãðù æîøì ,òùøä åùò ìù åá÷òá á÷òé æçà ïëìå ,äæá
åúùåã÷î èòî åùòá ÷áãð ïëå ,åùò ìù åúåòùøî åá

- àîìò éàäá íúãåáò ìë äúééä åæå ,á÷òé ìùá÷òé ìò
åùò ìò åìéàå ,åéìòî åùò úîäåæ úà éøîâì øéñäì

åá øùà á÷òé ìù å÷ìç úà úåáøìå ìéãâäìàåäù -
úà åîöòá ä"á÷ä àø÷ ïëìå ,áèì ãáòúéå äìòúé åîöò

,á÷òä úæéçà íù ìò 'á÷òé' åîùåúåáéùç ø÷éò äæ éë
íãàä ìë äæ éë ,òøä ìò úåøáâúää úãåáòáäæî ÷øå ,

.çåø úçð àøåáì ùé

ùé,åùò úà êøáì ÷çöé äöø àîòè éàäîù ,åøàéáù
íéòø íéòáè íò ãìåðå øöåðù êéàä åúåàøá éë
úåðåâîå úåòø úåðåëúá ãìåð äæ éðá äðä ,øîà ,íéù÷å
íùà åðéà éë ,åäëøáà ïë ìò ,àöéù äî åðîî àöé ïëìå
÷éãö éøäù øëù åì òéâî ïéà åéçà á÷òé åìéàå ,äæ åáöîá
,á÷òé åéìà ñðëð äòù äúåàá .äãéìî åòáèá àåä øåîâ

Y åì øîàåêøåëá åùò éëðà(èé æë)éððéàù ,éáà êì òã ,
÷éãöøåîâ,úáùçù åîëìù åúåòùøî éá ÷áãð àìà

äæî øäèäì ééç éîé ìë òâééúäì éìò äáø äòéâéå ,åùò,
÷çöé òåîùë ,'úåëøá'á äìçðå ÷ìç éì óà ,ïëù ïååéëîå
á÷òé ìå÷ ìå÷ä' øîàå åéãé úà ùîéå åì àø÷ ,åéøáã úà
äàåø êà ,äùåã÷ä ìå÷ àåä êìå÷ ïëà ,'åùò éãé íéãéäå
êëøáà ïë ìòå ,òùøä åùò ìù åéúåãéîî êá ä÷øæðù éðà

.'êì ïúéå'á

ìòäðòð åãéöî òùøä åùò øæçùë éë éîð øàåáé äæ éô
'íééîòô äæ éðá÷òéå á÷òé åîù àø÷ éëä' ÷òæåíù)

(åìúåëééù åì ùé ïëà íà øîà ,ïë éë ÷çöé òîùùî ,
åéìòå ,åá ä÷áãðù åùò ìù åúåòùø êåúî ,'äîøò'ì

äðîî øäèäì òâééúäìäéäé êåøá íâ(âì íù).

úùéáëáå,åáì úåìàùî ìë åàìîéù äëæé åøöé
íéàìôåîå íéìåãâ íéñéð åîò äùòé ä"á÷äå,

'îâä ìò à"ùøäîä éøáãë(.î ïéùåãé÷)äåøò øáã àáä ìë'
åøáã éùåò äë éøåáâ ...ñð åì ïéùåò åðîéä ìåöéðå åãéì
æ"ò áúë '.åéøéáçå ÷åãö éáø ïåâë åøáã ìå÷á òåîùì

à"ùøäîä(à"ç)÷åñô åúåà úìéçúáù...éøåáéâ' åøîåà éðôì)

('çë'ä åëøá' áéúëåéëàìî'...çë éøåáâåìà 'íéëàìî'å

לידי יבואו ישראל וכדכתיבחיותם בני העוה "ב', חיי מכל בעוה"ז  טובים  ומעשים בתשובה  שעה ב'יפה  („·¯ÌÈביגיעה

(Î Ïהוא וכתיבחייך'כי ימיך ', ËÈ)ואורך Ì˘)'אותם ובחרת בברכו  להם אמר ולכן Â)בחיים '... Y „ ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)גשמיכם 'ונתתי

בציר... את דיש  לכם  והשיג בארצכם בעתם  תעבור לא כבר וחרב תלכו , בחוקותי – התורה מקיימים שהם  אחרי כי '

להם  וטרדות חיותיש קושי של  כרחך' ל 'על  נצרך 'עשו' רק כפשוטו . וטרדות לחרב נצרכים ואינם התורה מ 'עמל'

הזה . העולם  יסורי שאר מעצמו חוסך בתורה, לעמול  בבחירתו יעקב אבל  הזה... בעולם 

חז"ל טז. אמרו  שהרי זי"ע, ישראל ' ה'בית הרה "ק אמר ˜Ó·:)כה ‡"Á ˜"‰ÂÊ ,ËÎ ‰Î Ô˘È‰Â ÌÂ„˜‰ ‡ÓÂÁ�˙) שמת ביום  שבו

אחיו עשיו  מת אבינו יעקב שמת ביום  נמרוד. מת אבינו È‚.)אברהם ‰ËÂÒ) את 'צרור נאמר רבינו משה  אצל  גם  .

רבינו . משה גם  ימות מיד הרשע ובלעם  המדיינים  משימותו  כלומר, עמך', את תאסף  אחר אותם והכית המדיינים

יום באותו  ע"כ , ולהפילו. להכשילו  לנגדו העומדת הטומאה כנגד מלחמתו למען הם האדם חיי כל  כי הדבר, וביאור

עשו כשמת אבינו  יעקב מת כיו "ב הסתלק, אברהם  אף  בע"כ  אבינו  אברהם  לעומת ה 'כנגד' היה  שהוא נמרוד שמת

חז"ל  וכמו"ש  'בלעם', היה משה  של  מתנגדו וכן המתנגד. עשיו  של  מכוחו אלא הייתה לא חיותו  כל  Î)כי „È ¯"„Ó·)

במיתת  מיד ע "כ בלעם ', - הוא ומאן קם, העולם באומות אבל קם  לא בישראל  כמשה, נביא עוד בישראל קם 'לא

עמיו . אל  רבינו משה  נאסף  בלעם 
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íøöé úà íéùáåëä íé÷éãöì äðååëääéðéî ìéòì áéúëãî
øîàå ,íúåùòì åéãå÷ô éøëåæìå åúéøá éøîåùìíúøåáâáù

íøöé úà ùåáëì íéëàìîë íä åæ)éøåáâ'åîë äðååëä 'çë

(à ã úåáà) åøîàù) åäæéà'øåáâ('åøöé úà ùáåëäøàáîå .
' áéúë òåãî à"ùøäîäéùåòåøáãòåîùì,'åøáã ìå÷á

' êôéäì øîåì åì äéä ÷åã÷ãä é"ôò äøåàëìãòåîùììå÷á
åøáãéùåò'ä øáã úà íúòéîù øçàì ÷ø éøäù 'åøáã

,åðåöø íéàìîî íä(ì"æå),áåúëä ùåøéô ìáàíé÷éãöäù
,íøöé úùéáëå íçåë éãé ìò ä"á÷ä ìù 'åøáã éùåò' íä

' øæåâ ú"éùä æàå,÷éãöä ìù 'åøáã ìå÷á òåîùìåðééäã
íé÷éæîäî åìéöäì ñð åì úåùòìå åúìéôú òåîùì(ì"ëò).

ישראל בני של  מהותם  כל  – אברהם  בן  יצחק תולדות 
מהטבע למעלה 

ïúùøôá(àë-èé äë)'åâå íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
àéä äø÷ò éë åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå

,'ä åì øúòéåì"æéøàä áúë äðäïëå ,äøù ééç ,äøåú éèå÷éì)

(÷çöé - 'é úåà úåéôìú ùøãîá àåä÷çöé äéä àì åòáè ãöîù
åùôð øñîùë äã÷òä äùòîáù àìà ,ãéìåäì éåàø åðéáà
øá äùòðå ,åúîùð úà ä"á÷ä åì óéìçä 'úé åîù ïòîì

ïàëîå ,äãìåä.÷çöé úåãìåúéøäù ,äæ àåä äîéú øáãå
íäøáàì çéèáä åîöòá ä"á÷ä(áé àë)àø÷é ÷çöéá éë'

íéøáãä úåàéöî íò åæ äçèáä áùééúú êàéäå ,'òøæ êì
.òáèä êøã é"ôò ììë äãìåä øá åðéàùë ãìåð äìéçúîù

åøàéáåä"á÷ä øîà äæ ìò ïëà éë ,íé÷éãö÷çöéá éë
òøæ êì àø÷ééäåæ éë úåøåäìïúåäîéðá ìù

ìàøùéíòáè úà íéëôäî íä ùôð úåøéñî é"òù
...äëøáìå äáåèì íúåäîåïá '÷çöé úåãìåú' êøãë

øäá åùôð úåøéñî é"ò ÷ø 'úåãìåú'ì äëæù ,íäøáà
àåä êë éë äøéúñ äæ äéä àìå ,äéøåîäíòáèáìù

úåìòúäì Y ìàøùé éðá.òáèä ìòîúåãìåú' ìëì ïàëîå
åùôðîå åîöòî øåñîé éãåäéù äðåòå úò ìëá - '÷çöé

.òáèä ìòî úåòåùé úåàøì äëæé åðå÷ìíéøáãä ïéàå
àìà ...åîöò úà èåçùì 'ùôð úåøéñî'á ÷ø íéøåîà
äëæé ,åùôðå åîãî êåôùì íãàäî ùøãðù øáã ìëá
òáèä úà êåôäìå úåìòúäì ,úåàìôð úåàøì æ"éò

.äìòîì äìòîì

ø÷éòååîë ,ïåéñðä éðîæá åúãåáòá äéåìú åúåáéùç
÷åñôá åæîøù(âë äë),'øéòö ãåáòé áøå'áøå

Y ãåáòéúòá ,'ä úãåáòî íãàä úà ìèáìå ùàééì ,øöéä
ùàåä øùàë Y øéòö.åîò ìá åáìå 'ïéçåîä úåðè÷'á

,ïëàå- ãåáòé áøåùøãð äîåöò äòéâéå äáø äãåáò
àåäù úòá 'ä úà ãåáòéù íãàäîY øéòöúåðè÷á

úåéäì äëæé æ"éòå .ïéçåîäY áøåääåáâ äâéøãîì úåìòì
úòá åòáè ãâðë 'ä úà ãáòù øçàîY øéòöíéðîæá

áåè øëù ìá÷éù àìà ãåò àìå .íéëåîðäáøåêë ìò
ù,øéòö ãåáòé.'úåðè÷'á äéäù úåòùä ïúåà ìëá ãáòù

כמה עד  רק מהאדם  דורש הקב"ה  אין – אוחזת  ידו 
לעשות שבכוחו

ïúùøôá(åë äë)á÷òá úæçåà åãéå åéçà àöé ïë éøçàå'
åùò á÷òá æçà òåãî ,äîúé äàåøä ìëå ,'åùò
àåä éøäå ,åéðôì úàöìå åáëòì ìëåéù åúòã ìò äúìò éëå
÷"äøä øàéáå .åéá÷òá åúæéçà ìéòåú äîå åéðôì ãîåò
ìëù ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä éøáã é"ôò ò"éæ áåìòìî î"îøä
ïååéëî àìà åðéà ,íùâá ïä çåøá ïä ùàééúî íãàäù äî

áùåç àåäù...ìòåô àåäå äùåò àåäùàìù äàøéùë ïëì
ìáà .ìëä úà áæåòå ùàééúî åðä ,åãéá øáãä äìòé
úåìãúùä àìà åðéà íãàä éùòî ìë éë òãåé ïéîàîä
éãéá äùòéé äùòééù äî ìáà ,úòâî åãéù äîë ãò
íìåòì ùàééúé àì åæ äðåîàáå ,'íéùòîä ìë ïåãà' ä"á÷ä

åá éåìú øáãä ïéà éøäù.éãéî àì åúå åúìåëé éôë äùòé
äùò ,äøåëáä úà ãéñôî àåä éë á÷òé äàøùë ,á"åéë
ìâìâúð äæ úåëæá ïëàå ...åá÷òá æçàå åãé ìàì øùà ìëë
çåø åùò ìò äøáò øùàë ,äøåëáä åéìà äàá øáã óåñù
ä"á÷ä éë ,íéùãò ãéæð ãòá äøåëáä úà øåëîì úåèù
íéìùäì åãòá òééñå åáì úøòáú äàø 'ááìì äàåøä'

,àá åðãîììå .åðåöøíéøòùä ìë éë íãàì äàøð íà óàù
àìå ,åùôð ìëáå åáéì ìëá ÷÷åúùé íà ,åéðôá åìòðð
åäøæòé óåñáì ,åãéá øùà ìëë äùòéå èå÷ùé àìå çåðé

åùôð äáäàù úà âéùéå òáèä êøãë àìù ä"á÷äæéæéæéæé.

íéøáãëò"éæ õé'æãàîî 'ìàøùé éøáã'ä íâ áúë åìàä
(é"ùøá øîàé ãåò ä"ã ïúùøôá)ô"äò(áë äë)

ìò úøáåò äúéäùë' ,é"ùøáå ,'äáø÷á íéðáä åööåøúéå'

בפרשתןיז. אליו , ויתקרב שישוב שיהיה מי יהיה  יהודי איש כל על ומצפה  יושב ÂË)והקב"ה ,ÊÎ) את רבקה  'ותקח

בנה עשו בנההגדולבגדי יעקב את ותלבש ומדועהקטן... כאחד ונולדו  היו 'תאומים ' שהרי יפלא ולכאורה  ,'

זי"ע מזוועהיל  שלמה רבי הרה"ק  ומבאר 'גדול '. וזה 'קטן' זה ˙Â„ÏÂ˙)יקרא '˜È„ˆ „ÂÒÈ'· ‡·Â‰ ,ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó)ההורים אין כי ,



תולדות - הפרשה àéבאר

,úàöì ñëøôîå õø á÷òé øáòå íù ìù äøåú éçúô
,'úàöì ñëøôî åùò äøæ äãåáò éçúô ìò úøáåò
à"àù äàø àì éëå ,úàöì íðéçá ñëøô òåãî äøåàëìå
,àìà .úàöìî åáëòîå åéðôì ãîåò åùò éë úàöì åì

'ùåã÷ä øäåæ'á àúéàã(:èñ à"ç)(åîåâøúá)äöåøä ìë
,øáãä âéùäì ìåëé åðéàù â"òà ,úòãìå úåàøì óñëðå

Y ìåãâ çáùá åúåà íéçáùî ìëäåúå÷÷åúùä íöò ìò
ñëøô úàöì ÷æçä åðåöøá åðéáà á÷òé ,á"åéë .áåèä åðåöøå
øôñá ïåøëæ úàæ áúëðå ,åãéá äìòé àìù òãéù óà

åúåà íéçáùî ìëä øùà ïåöøä úìòî ìò åðãîììçéçéçéçé.
,íéðá åùøé úåáà éùòî ïëå' .ì"æå ìàøùé éøáãä íééñîå
êë êåúáå ,ïúîå àùîä úåãøèá ó÷åî úåðçá ãîåòù
àìù â"òàå ,äøåúì úàöì ñëøôîå äáåè äáùçî åì àá

äéìéã åäéà àçáù úàöì ìåëé(åçáù åäæå)äæ ïåöøá éë .'
çáåùî äæ éøä åîöòèéèéèéèé.

ותפילה התורה  את  להחשיב – חיים  מים באר  וימצאו
קודש  ואש בחיות  בהם ולעסוק

ïúùøôá(åè åë)...åéáà éãáò åøôç øùà úåøàáä ìëå'
á"øøä ÷"äøä øàéáå ,'íéúùìô íåîúñ
åàåáéå ,úååöîå äøåú åðééä 'íééç íéî' éë ,ò"éæ àçñéùôî
ïåùìî 'íåîúñéå' åéúåìééçå òøä øöéä åðééä íéúùéìôä

,íúñ÷åñòì øáâúé àì àìéîîå ,íãàä íáéùçé àìù åðééä
äôùä ïî ÷ø åúìéôú àäú ììôúé íà óàå ,úååöîå äøåúá
ïëà .úåîéîçå úåáäìúä êåúî áìä úðååë àìá õåçìå
ìçðá ÷çöé éãáò åøôçéå' øîàðù êøã ìò àéä åðúãåáò

øàá íù åàöîéå,'íééç íéîùãçúäìå øøåòúäì áåùì
äéìàî äìåò úáäìù àäúù äçîùå úåéçá 'ä úãåáòá

(ò"éæ 'ùåã÷ä éãåäé'ä íùá á"øøä ,áòú úåà à"ç ÷"ùù)ëëëë.

øáëåò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä æ"ò ùéòøäúåøòé)

(â ùåøã à"ç ùáã÷ìîò ìù åçåë ìë éëåéàöàöå)

התינוק  את בן קטןבודקים ואילו  לו, נודעת יתירה  וחיבה  אותו  ומנשקים מחבקים  אלא נקי, הוא האם  אליו בגשתם 

שבשמיםגדול אביהם  בחיק ינוחו  ובניו יעקב כי 'קטן', אבינו  יעקב את כינה ולכן מאתו. מתרחקים  הכל המלוכלך

מחב  מקרבם  כינהאשר עשו  בני הנכרים את ואילו העוונות, בכתמי מלוכלכים כשהם אף שיהיו , מצב בכל  ומנשקם קם 

הם . מלוכלכים כי מושיעם ואינו מתרחק הוא מהם כי 'הגדול' הכתוב

זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  שהה  תרפ"ד בשנת מישראל. איש  כל  של  לתפילתו ומצפה כביכול  הקב"ה יושב כן

הבאים לקהל חיים ' ה 'חפץ נענה מפיו . ולהתברך פניו  בזיו  לחזות לזכות פתחו על  צבאו ישראל בית והמוני בגראדנא,

עמו . שיטיב מאתו ויבקש לפניו בנו  יבוא מתי עיניים, בכליון מצפה והוא בניו , את אוהב אב כל כי לכם, דעו ואמר,

יבקשו שהם אביו אל שלוחים שולח  הינו זה  ובמקום מה, לדבר נצרך שהוא בשעה אביו  אצל  בא לא הבן אם  והנה,

לאב. נפש עגמת גורמת זו 'שליחות' הרי מכם בעדו, אחד  כל  של לתפילתו כביכול מצפה הקב"ה נמי, ÌÈÙ„¯Óכך ÚÂ„ÓÂ)

(È˙Î¯· ¯Á‡ Ì˙‡חס וחלילה... חס  ואמר, כנגדכם  אענה  אני אף  ממכם, יותר הקב"ה מחבב שאותי תאמרו , ושמא ,

עוונות  שיש לומר תוסיפו ואם  מקום. של בניו  כולנו  כי שווה, אהבה  מבניו  אחד כל  אוהב הקב"ה  אלא וחלילה...

לכם  דעו לפניךבידכם , שלימה בתשובה 'החזירנו ממנו ויבקשו עמו, להתפייס שיבואו לבניו ומצפה יושב '.שהקב"ה

מקדםיח. שבימים  באיש ‰'ÓÁÏÓ‰')מעשה È�ÙÏ)צרה לעת כשנקלע  המלחמה באמצע  ומצוות, תורה שומר היה לא

תפילין יום בכל  להניח  יתחיל  לשלל , לו תנתן ונפשו  יינצל שאם עצמו על קיבל  ˙ÔÈÏÈÙוצוקה ÂÏ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Ú·)

(ÏÏÎ,ימ "ש האויב בחיילי ארה"ב צבא נלחמו 'שחרורם ' ביום  מחנהו. מכל  יחידי שריד הלה  נשאר ניסים בניסי ואכן .

אל נכנס  בארה"ב מבטחים  לחוף היהודי כשהגיע זמן אחר נקטעה ... והיא השמאלית ידו  על 'טיל ' נפל הקרב ובתוך

עליה ולהניח הבטחתי לקיים אמור הייתי שעליה זו יד בדיוק  וכי תמיהתו , את ושטח  זי"ע  מליובאוויטש ריי"צ הרה "ק

אינו וזה  שלך, תפילין להנחת נצרך שהקב"ה לחשוב יכול היית נשארת ידך היתה אם הריי"צ, ענהו  נפלה, היא תפילין

יש וזה המצוה, קיום  בעת הלב והתעוררות בטהרת אם כי המצוה  בקיום  גשמיות לפעולות צריך הקב"ה  אין כי –

יד... לך אין כאשר גם לעשות בידך

כמרא יט . לשמש  נתמנה  יותר המאוחרות בשנים ורק לפרנסתו , במסחר עוסק  זי"ע  מטשעבין הגה"ק  היה  חורפו  בימי

שלאחמ "כ, מבשנים  בתורה השגות יותר השיג במסחר כשעסק  הראשונות שבשנים  ואמר העיד לימים  דאתרא.

המדרש לבית נכנס  היה  המסחר את כשסיים וממילא מאד, עד גדולה לתורה  תשוקתו  הייתה  במסחר שעסק בעת כי

ימים . שלושה משך פיו  אל מים  בא שלא צמא כאדם  תורה דברי לגמוע

בספרים כ. ÂÚÂ„)איתא ,ÁÓ ‰ÎÂ�Á Ô¯‰‡ ˙È· 'ÈÈÚ) האדם עבודת עיקר לולהחשיבכי ישווה  אז  כי בקודש, עבודתו  את
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לנו ' שווה  ולא ממצוותיך 'סרנו התפילה בנוסח לבאר אמרו  זי"ע  חיים' ה 'חפץ הגה "ק בשם ולילה , יומם  עליה  להתייגע

למאומה ... בעינינו  שווה  העבודה  הייתה לא כי ממצוותיך, סרנו מדוע –

זה, בענין ייאמר עבודתועוד שוויות נקבע כך האדם בעיני העבודה חשיבות  לפי ˘˜·Úכי '¯Ú˘'‰ ÈÙÏ Â¯Î˘ Ô˙ÓÂ)

(‰Ê ÏÎ Â·È˘Á‰· שב ביהודי מעשה אמר,. וכה נפש , עד מים  באו  כי הפרנסה מצב על  זי"ע  הק' הבעש "ט מרן לפני כה 

נכבדות  בה לדבר העת והגיע  בתי בגרה  עתה  אך לחץ ', ומים  צר 'ללחם רק  נוגע הדבר היה  כי החרשתי עתה  עד

לשוק, צא הבעש "ט לו אמר ל 'נדוניתה ', אחת פרוטה אפילו  לי ואין שמים, וירא ספר יודע חכם , תלמיד לחתן להנשא

כעבור  לדרכו, ויצא העני של דעתו  נחה  למעלה , למעלה קרנך תרום זה ומעסק  תקנהו, לידך שיזדמן הראשון וה 'מקח'

במלון  'מיטה ' ששכירות מכיוון ליל , לתנומת הדרך אם  על  אשר למלון ויפן היום , עליו וחשך החמה  שקעה  שעות כמה

הטרקלין שלפני ב'פרוזדור' הספסל על  לישן החליט רובל  מאה  סך ¯Ï·Â)עולה  ‰‡Ó ‡Ï‡ ‰È‰ ‡Ï Â˘ÂÎ¯ ÏÎ ÈÎ)על בשכבו ,

רב, הון בו  שהרוויחו  גדול מ 'יריד' חזרתם בדרך אז  שהיו  עול, פורקי יהודים  סוחרים, כמה  המלון אל  נכנסו  'משכבו '

קם והיקר, הקדוש  מכל רח"ל  לשחוק והבל, שטות דברי קולות בקולי לדבר החלו  ביין, ליבם  כטוב לסעודתם, והסבו 

את  החסיד כשמוע רובל , מאה  בעד לעוה "ב חלקי את למכירה  מציע  הנני ויאמר, ויען הבא', ב'עולם  וזלזל  מהם  אחד

לעוה"ב, 'חלקו' את גברא מהאי ולקנות הרבי בקול  לשמוע  עלי שומה לידי, שנזדמן הראשון 'עסק ' זה  הרי אמר, דבריו,

בתנאי  אך לי, ותמכרהו  רובל, מאה לך הא לעוה"ב, בחלקך אני חפץ  ואמר, זה , 'לץ' אל  ניגש  'ממיטתו' החסיד קם 

וילך  כן. ויעשו רבים, ימים הדבר יעמוד למען וכדין כדת וחתום' כתוב ב'שטר  ותכתבהו 'עדים ' המכירה על  שתעמיד

לדרכו . אחד כל

לומר, והוסיף  עסקיו, בכל שהרוויח  ההון ועל הדרך, קורות כל  את ביתו לנוות סיפר ביתו , אל  'לץ' אותו  בהגיע 

את  קח  מהר ותאמר, ותען נפשה, עמקי עד האשה  נחרדה  לעוה"ב, חלקי על רובל מאה עוד 'הרווחתי' הדרך בסוף

'גט ' עתה  לי תן כן, עושה אתה אי ואם  מהמקח , בו  שיחזור ותבקשו  'הקונה' החסיד אל  נא ורוץ הסוס, ואת הלבוש 

דאתא, לעלמא ישראל בני כל  עם  ונחלה  חלק לו  שאין מי עם אחד במדור דרה אינני כי לנפשי, ושלחני פיטורין',

אל לדבר החל  מהבית, לגרשו  בדעתה  נחושה האשה  וכי ברצונו , שלא אליו  נקלע אשר הביש מצב את האיש כראות

בשלה, היא אך אמיתית, כוונה ובלא ב'שחוק' רק  הכל  היה  באמת כי המעשה , מכל  גדול  כה רעש  תעשה שלא ליבה 

אינני  העולם, מן ולבערו לקרעו  בידי השטר שאין זמן כל – וחתום ' כתוב מכר 'שטר שעשית מפיך שמעתי שמוע 

אך  דארעא, כעפרא המקח  את לבטל לו  ויתחנן ויבך השיגו החסיד, אחר ה 'לץ ' תר לו  בצר אחד. בבית עמך דרה

המוכר, שאלו שכן, מכיוון מתחילה , לו  ששילם ממה מונים' 'עשרת בעד לא גם  להחזירו , פו "א בשום  אבה  לא החסיד

הוא  הבא בעולם  חלקך של ערכו לדעתי, החסיד, לו  אמר הבא, בעולם הדל  חלקי את 'מעריך' הינך מעות בכמה

בכבוד  החסיד של  בנותיו כל  את להשיא בכדי בו  שהיה  אדיר סכום – ותקילין טבין רובל' אלף וחמישים  'מאתיים 

היקרים, מחפציו  כמה ומכר המוכר הלך ברירות, שתי לפניו בלית לשמו ... ראוי 'נדן' להעניק  ואף גדולה , והרחבה 

ויקרעוהו ביתו  לבני השטר את הראה לביתו, וילך ה 'שטר'. את לו החזיר והחסיד לחסיד, מסרו הסכום לכל ומשהגיע

המוכר. בבית לשרור השלום  ושב גזרים, לגזרי

הסוחר  של חלקו  כל  אם כי 'גניבה', מעשה כאן עשיתי נפשך ממה  וישאלהו, הק ', הבעש"ט  אל החסיד חזר משם

כך כל  גדול בסכום לו שהחזרתיו במה  - הונאה כאן היה כן אם  רובל , מאה  אלא שווה אינו הבא ÁÓÂˆ‰בעולם ÌÈÈÙÏ‡)

(Â˙ÂÓÎ ˙Â„È בא לא וכלל רובל , מאה בעד שמכרו  מה היה טעות' 'מקח מעיקרא כן אם השני, כסכום שוויו אכן ואם  ,

רשותי. תחת שלו  הבא' 'העולם

בסופו , והן הדבר בתחילת הן 'הונאה', ולא טעות' 'מקח  לא כאן אין הק', הבעש"ט  ה'חלק'ענהו  של ושוויו ערכו כי

מעריכו  שבעליו וההערכה' 'ההעמדה לפי נמדד הבא שווהלעולם היה  לא שלו  הבא העולם  שכל  מתחילה כן, ועל  ,

תמורתו, רובל אלף  ר"נ לשלם מוכן והיה בשוויו  להכיר שהחל  לבסוף אך הנכון, ערכו  זה  היה  רובל , מאה  אם כי בעיניו 

זה . סכום כדי עד שוויו  את העלה  עצמו בזה  הרי

עדשים ', ב'נזיד רק  הבכורה על לעשו  יעקב שילם  היאך ביארו  כ 'נזידובזה  רק הבכורה כל שווה לא עשו בעיני כי

–עדשים  ה' עבודת עניני בכל ייאמר, ולדידן אמת'. 'מקח  הווה ושפיר את' ומייקר מעריך שהנך  ושוויות  ערך  באותו

ממעל בשמים אף  שוויו הוא כן ממש ה 'הארץ 'העבודה, החיות, לפי – עבודתו את היהודי מעריך כמה  נדע ובמה  ,

Â·‰Ï˙‰‰Â˙)וה 'ברען' ·Ï‰). הקודש אל בגשתו  לו  שיש
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(íåãà úåìâá íåéäë åðàù ,åéøçàåùò ãáéëù úåëæá åì àá
(åð÷æ)àìà äéä àì äæ ìëù íðîåà óàä .åéáà ÷çöé úà

Y àãéøâ úåéðåöéçáäùòîáàìå,áìáàì åáìá éøäù
÷çöéì ãåáë ùçøáìë íéçñô éìéìá ìåëàì åì ùéâäù ,êì éøäå)

(àì ÷åñô ïúðåé íåâøú ,úî÷ø úåìâä ìåò ìåáñð àì åðà óà ,
÷ø åéäé åðéúåìéôúå åðéúøåúù ïîæ ìëäùòîáéìáî...áì

áåúëä úà øàáî äæáåìù ìå÷ä íà Y á÷òé ìå÷ ìå÷ä
,áìä úåéîéðô éìáî 'ìå÷'á ÷ø àåä á÷òéæàéãé íééãéä

,åéùòéàãååá .ïðéøù àëåùçáå úåèìåù òùøä éãé ïééãò
úåéçá íúåà íéé÷ðå åðúìéôúå åðúøåú áéùçäì ÷æçúð íà
äìåàâá 'åùò éãé íéãéä' ìåèéáì äëæð ãéî éøä ïåëð áìå

.à"áá äîéìù

בכל מתבונן שהיה  יעקב של מעלתו – הנולד את  הרואה
ואחריתו תכליתו על  דבר 

àúéàò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøäî(à úåà)æîøì
ìãáääå íúåäî úà åùòå á÷òé ìù íîùá
íù ìò 'á÷òé' åîù àø÷ð åðéáà á÷òé äðä éë ,íäéðéáù

,'á÷òá úæçåà åãé'ùá÷òåêë éë ,'óåñ' ïåùìî íâ àåä
ìà ïåéñð úò ìëá èéáäì ,åðéáà á÷òé ìù åëøã äúééä
áåè êëî àöé íàä åúéìëú ìò ïðåáúî äéäå ,øáã óåñ
åàì åà øáãä úåùòì íà øîåà øîâ æ"éôìå ,òø åààëàëàëàë.

å ,äéùò ïåùìî 'åùò' àåä åîùë åùò ë"àùîàì íìåòî
çéååøé íàä ,äìåòô åæéà åúåùò íãå÷ ïðåáúäì ãîò

,úåéîùâá óàå úåéðçåøá ãéñôé åà úàæ úåùòîàìà

äàùòúåáø úåáòåú äùò ïë ìòå ,úåáø úåáùçî àìá
,êìåä äúà ïàì íìåò ìù åðåáùç áùçî äéä àì éë
úàæä úòá åá äøòáù äååàúä úàå òâøä úà éç àìàáëáëáëáë.

וממילא חדשה בריה  נעשה התפילה ע"י  – יצחק ויעתר
עליו הנגזר  כל מתבטל

ïúùøôá(àë ,äë),éë åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå
.àéä äø÷òäéä äøåàëìù ééçá åðéáø äù÷ä

ë"îçàì ÷øå ,'äø÷ò ä÷áø éäúå' äìéçú øîåì êéøö
,ì"äæá øàáîå .'åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå' øéëæäì
åðãîìå ,ø÷éòä íéã÷äù øîåì ïëúé ,äìéôúä íéã÷äù äîå
ïë íàù ,äìéôúä úáéñ úåø÷òä äéäúù äðååëä ïéàù

äáéñä(àéä ,úåø÷òä åðééä)äå ø÷éòìáà .äì ìôè äìéôú
,úåø÷òä úáéñ äìéôúä éë áåúëä ïåùì äðååëäøîåìå

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

(ãì á ø"ùäù),úåäîàä åø÷òúð äî éðôî'ä"á÷äù éðôî
íé÷éãö ìù ïúìéôúì äååàúîãåò ãåîìì ùé ïàëîå .'çë

.òáèä úåðùì åìéôàå ãàî äìåãâ àéäù äìôúäíòèîå
øàùå ,÷òöéå åà ììôúéå øîà àìå 'øúòéå' ïåùì øéëæä äæ
äëåñã ÷"ôá åøîàù åîë ...øúò ïåùìî àåä éë ,úåðåùìä
êôäî äæ øúò äî ,øúòì íé÷éãö ìù ïúìôú äìùîð äîì
úëôäî íé÷éãö ìù ïúìôú êë ,íå÷îì íå÷îî äæä ïøåâä
.ì"ëò ,úåðîçø úãîì úåéøæëà úãîî ä"á÷ä ìù åúòã

הדיבור,כא . ע  הבעלים  הינך מפיך הדיבור שהוצאת בטרם החכם, כמאמר 'הדיבור', לענין אמורים  הדברים  וביותר

דעלמא הון כל  בעד אפילו להחזירו תוכל לא לעולם כי עליך, בעלים  הוא הרי מפיך שהוצאתו  לאחר (ÈÎאבל

(ÍÏÂ˜Ï ÚÓ˘È˘ Í„Ú· ·¯Ú ÈÓ ,È˙¯Ó‡ ÍÎÂ ÍÎ˘ È�ÂÏÙÏ ¯Ó‡˙ Ï‡ ,¯·„Ó Í˙Â‡ ÚÓ˘˘ ÈÓ ˙‡ ˙Â¯‰Ê‡ ÈÙÏ‡· ¯È‰Ê˙ Ì‡ Ì‚ הדיבור 'חשוב כן על ,

מפיך' שתוציאנו ‰¯Ô"·Ó)קודם  ˙¯‚‡).

יעקב כב. על  מתאונן שהיה הרשע , עשיו  אצל מצינו וכן הנסיון, בעת האדם  את לבלבל – יצר של דרכו  אמנם 

בכבודו הוא הלא יעקב, על לעשו  לו יש טענה איזה כלל , מובן ואינו פעמיים ', זה 'ויעקבני לקח ' בכורתי 'את

אלא, מיעקב, הוא רוצה ומה  וחתום ', 'כתוב' בשטר עדשים נזיד תמורת בכורתו את מכר מעשה,ובעצמו בשעת

מרה  זועק החל דעתו אליו כששבה מכן  לאחר ורק עדשים', 'נזיד  אם כי עיניו לנגד ראה לא ויגע, עיף כשהיה

לקח' בכורתי .'את 

Ï)כתיב ‰Î) הזה האדום  האדום מן נא הלעיטני יעקב אל עשו  אדום 'ויאמר שמו קרא כן  מדועעל  ביאור, וצריך ,'

ראה לא הביתה  עשו  כשנכנס  וכאן 'מהותו', שם  על  לאדם  ניתן ש 'השם' אלא 'נא'. או 'הלעטיני' ולא 'אדום' נקרא

בהמה, מאכל או  הוא אדם  מאכל  זה 'אדום ' האם  אחד לרגע  אף חשב ולא אדום ', – 'אדום  אם  כי עיניו , לנגד ָָכלום 

מידי, לא ותו  אדום ...' 'אדום ... אלא לאו , או  לבריאות הוא מזיק האם  רך, או הוא קשה  אדום האם שמו קרא כן  על

ושומר  לאו. אם  הדבר הוא טוב האם  לחקור מבלי נפשו  תאווה  אשר כל ולשאול לבקש מהותו , כל  הייתה זאת כי

זאת. מהנהגה  ירחק  נפשו 



תולדות - הפרשה ãéבאר

é"òå'äùãç äéøá'ì åîöò ììôúîä äùòð äìéôúä
'äøåúä ìò ê"ù'á øàéá êëå ,úøçà úåàéöîåéøåâî)

(úåãìåú 'øô ùéø ,é"øàäàåä úåø÷òä úáéñ .ì"æå ,éãë
úøçà äéøáì êôäúúå äéìò ììôúéù(äìéôúä é"ò)øîåì ,

úàæ äðéàù(ä÷áø)äúåà éë ,'ìàåúá úá'(ä÷áø)äúééä
åæå ,äø÷ò(äùãçä ä÷áø),'ä÷áø øäúå' äéìò øîàðíà

.úøçà ä÷áø àìà ä÷áø äúåà äðéà ïëéãë äæ ìëå
íò äæéçà íåù íäì äéäé àìù éãë ìàøùé òøæ úå÷ðì
êôäîù øúòä åîë 'øúòéå' øîà äæìå ...í"åëò úåîåà
úåø÷òî äëôäúð ïë ,äèîì äìòîìî äàåáúä úà

'ä÷áø øäúå'ì(äìéôúä é"ò)éë äø÷ò äúééä àì äàìå ...
àìù éãë äëåá äúééäù äúééëáá äîöò äëôä àéä
äàì éðéòå' ÷åñôä ìò ì"æç åøîàù åîë åùòì àùðú

,'úåëøàéä äàì äúåà éë ,äàì äúåà äðéà ïë íà
åæå ,åùòì(äàì),úøçàì"ëòâëâëâëâë.

äðäåì"æçá åðéöî(ã äî ø"øá),úåø÷ò åéä úåäîàä ìëù
ø÷ò äéä íäøáà ÷øù åðéöî úåáàä éáâåäàø)

(çò æîø ù"å÷ìéåãìåð á÷òéå ÷çöé éë ,øàáúé øåîàäìå ,
ãéìåäì íéìåëé åéä ë"ò ,íéùåã÷ä íäéúåáàî äøäèá
çøú ìù åðá äéäù åðéáà íäøáà ìáà ,òáèä êøãá
,íéòùø ìù ïäéúåðá ïìåë åéä úåäîàä ïëå ,æ"ò ãáòù
àì òáèä êøãáù éãë úåø÷ò úåéäì íéëéøö åéä ïë ìò

,úãìì åìëåéåã÷ôé ú"éùä ìà äìéôúá éåáéø éãé ìò ÷øå
àöîð äìéôúá ïéðòð åéäéù ïåéëå ,íéîçøå äòåùé øáãá

åðúùäå åëôäðùäùãç äéøáìøù÷ä øñåä àìéîîå ,
íé÷äì åìëåé æ"éòå ,íìåòä úåîåà íò íäì åéäù úåëééùäå

.äøäèáå äùåã÷á 'ìàøùé ììë' úà

ואיש  איש כל  תפילת  שומע הקב"ה – לו ויעתר

ïúùøôá(àë äë)äø÷ò éë åúùà çëåðì ÷çöé øúòéå'
åì .åì øúòéå ' é"ùøáå ,''ä åì øúòéå ...àéä

÷éãö úìôúì òùø ïá ÷éãö úìôú äîåã ïéàù ,äì àìå
÷éãö ïá(.ãñ úåîáé)äðååëä úåèùôáå .'äì àìå åì êëéôì ,

òùø ïá ÷éãö úìéôúî äáåùç ÷éãö ïá ÷éãö úìéôúù
÷éãö ïá ÷éãö äéäù ÷çöé ìù åúìéôúì 'ä øúòð êëéôì
íéøàáî ùé ,òùø äéä ïáì äéáàù ä÷áø úìéôúì íãå÷

øçà ïôåàá(úåãìåú ,'éáöì 'ä çîö' 'ééò)'...'åëå äîåã åðéà'
'...äîåã åðéà' ïë ìò øúåé äáåùç òùø ïá ÷éãö úìéôú éë
÷çöé ìò äììôúä ä÷áøå ä÷áø ìò ììôúä ÷çöé éë,
ä÷áø úìéôúì äðòðù äðååëä 'åì øúòéå'ù àöîð
ììôúäù ÷çöé ìù åúìéôú úìá÷ éðôì åéìò äììôúäù

...äéìòåì àì éë áùåçù éî óà éë øîàéé åðëøãìå
,éðåìôë '...ñçåéî' åðéà éøäù äìéôúä úåìòî ìë åøîàð
äîë éô äáåùç åúìéôú äáøãà éë åùéçëîå é"ùø àá

÷éãö ïá ÷éãö åúåàîïá ÷éãö úìéôú úìòî éë åðàáä ìéòì)

êôéäì íéøîåà ò"éæ õéùôàøî ÷"äøä íùáå ,åáø÷á øáùð åáì éë òùø

åéúåáà éùòîî àåä ÷çåøî äîë åúåàøá øáùð åáì ÷éãö ïá ÷éãöù

äîåã åðéà' äæáå ,åéúåáà úîåòì àåä áåùç ïééãòù òùøä ïá úîåòì

(åèåùôë '÷éãö ïá ÷éãö úìéôú.

àìåáì ïåáàãì éðà øîàéù éî óà ,ãåòïá ÷éãö' àì
'òùø ïá ÷éãö' àìå '÷éãöéëðà íäéðùî òåøâ éë

ìå÷ì àøåáä òîùé àìù éàãååáå '...ïá òùø' éúåéäá
éúìéôú'íéø÷éòä ìòá' åùéçëî ùéàä äæ ,éòéáø øîàî)

(æ"èôäðåëé ìàøùé íùá øùà ìëì äìéòåî äìéôúäù
êìî äé÷æç ïá äùðîî äééàøå ,íéúåçôáù úåçô åìéôà
'ä éô úà äøîäù éî äéä àìå øåîâ òùø äéäù ,äãåäé
éô ìò óàå ,åéøçàì àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá âéìôäå

åá øîàð ïë(âé áé áì ,á é"äã)'ä éðô úà äìéç åì øöäëå'
åéìà ììôúéå ,åéúåáà é÷åìà éðôìî ãàî òðëéå åé÷åìà
,'åúåëìîì íéìùåøé åäáéùéå åúðéçú òîùéå ,'ä åì øúòéå
òåøä úéìëúá ììôúîä äéäé íà óàù ïàëî åðãîìå

äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì ïëåî àåä éøä äùðîë.

העיקרים'כג. 'בעל Á"ÈÙ)וכדברי ÈÚÈ·¯ ¯Ó‡Ó) שמי ופשיטא למיתה , שדינם הערלים  נתיניו  כל על שגזר למלך משל

הוא, ו'אחר' מהותו משתנית בתפילה העומד כמו "כ הערלים, בכלל  אינו  שהרי מהגזירה  ינצל עצמו למול שיחיש

הגזרה . נגזרה  עליו  ולא

התפילה, ע "י אדם של  מצבו  לשנות – הבורא אצל רצון' 'שינוי שייך וכי התפילה , מועילה  כיצד הקושיא ידועה

זי"ע  יששכר' ה'בני הרה"ק  Ê)ומבאר Á ¯Ó‡Ó ˙Â˙·˘ È¯Ó‡Ó) הבעש"ט תלמידי זה  על  כתבו והנה  וז "ל. התפלה , ידי על  להיות

אחר  לאיש  ונהפך  גבוה יותר אחר במקום האדם אלנתדבק האדם  בהתפלל הנה האיש, אותו  על  גזירה שנגזר והגם  ,

נתדב  הנה  הויות כל  המהווה ב"ה הוי"ה רצון,השם  שינוי כאן ואין אחרת, להויה ונתהוה גבוה  יותר במקום  עלק  כי

הגזירה נגזרה לא כעת שהוא ההויה Î¯·ÏÂ‰)אותה ‰·ÂË ‰¯ÈÊ‚‰ ÏÎ ‰�˙˘˙ ÏÏÙ˙È Ì‡˘ ‡¯Â·‰ ¯Ê‚ ‡¯˜ÈÚÓ„ ,ı¯˙Ó ‰ÈÙÂ‚ ‡Â‰Â).
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אפילו אבות  מדרכי לזוז שלא – אמך תורת  תיטוש אל 
כלשהו זיז

,ïúùøôá(àë - åè ,åë)áùéå ...åøôç øùà úåøàáä ìëå'
...íéîä úåøàá úà øåôçéå ÷çöéíäì àø÷éå

åéáà ïäì àø÷ øùà úåîùë úåîùåðì 'ä áéçøä ...
... 'ééçá åðéáø'ä áúë ,'õøàá åðéøôåúåîùë íäì àø÷å

äîîå .åéáà ãåáëì ïë äùòå ,åéáà ïäì àø÷ øùà
'úåëæì åì áùçðù äàøð' ,äæ äòéãåä äøåúäùäæá ùéå .

,åéúåáà êøãî íãà äðùé àìù ,øîåçå ì÷å ,úåøøåòúä
åéáà àø÷ù úåøàáä 'úåîù' úà åìéôà ÷çöé éøäù
úåáàä éëøãì øîåçå ì÷ äæå ,ïúåðùì äöø àì

íäìù øñåîå íäéúåâäðîåäðúùð àì äæ éðôî éìåàå ,
úåáàä øàù åîë åîù(ìàøùéì á÷òé ,íäøáàì íøáà)åæå

äãéî ãâðë äãéî÷"ãåúëòãëãëãëãë.

היגיעה ע "י בתורה  הצלחתו עיקר  – אוהלים  יושב
וההתמדה

ïúùøôá(æë äë)íú ùéà á÷òéå'íéìäåà áùåéäëäëäëäëïîæä ,
óéñåäì åðéáà á÷òé ìù åúùøôá àîøâ
êåúî äøåúä ÷ñòá úåîåöòúå æåòá øáâúäì íéìééç

äòéâéåëåëåëåë- åðéúåáà éùòîì åðéùòî åòéâéù äëæð äæáå
,íöøîå íðåà ìë úà äøåúä ÷ñòá åòé÷ùä íìåò úåáà

בפרשתןכד. הפסוק  על הרמז בעלי Ï‡)אמרו ÊÎ) לאביו מתחילתםויבא והפוך', 'ישר נקראים  יחדיו  אלו תיבות שב' ,

יכבדוהו, שבניו - אצלו  הדבר ישנה אב, יכבד אשר שבן בעולמו  הבורא הטביע כך כי  לתחילתם , ומסופם  לסופם 

הדברים ... יחזרו אליו  גם  ואם, אב מכבד שאינו  ומי

ÊÎ)בפרשתןכה . ‰Î)עשו יודע 'ויהי תםאיש  איש ויעקב שדה , איש  אוהלים ציד שינהיושב  מדוע צ"ב, ולכאורה .'

אמר עשו  על  כי אמריודע בלשונו, לא יעקב גבי ואילו זצוק"ליודע ציד, הלוי' ה 'שבט  הגאון וביאר תורה ,

ראיתי  אמר, דבריו ובתוך בישיבה, לדרוש  אחד רב בא המעטירה, לובלין' 'חכמי בישיבת למד כאשר עלומיו  דבשנות

כשרונות, בעלי הינם מהם  ומועטים  עליה  מידתבני אלא בתורה, להצליח בדרכו לאדם יעמדו הכשרונות  לא כי

ויגיעתו  והיגעיםהתמדתו העמלים  היו  דשם בישיבה  שנתגדלו תורה  גדולי שכל  בעצמו  הגר"ש  העיד וכן ,ÈÏÚ· Û‡)

(Â"Á ÁÈÏˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ˙Â�Â¯˘Î ÈÏÚ·˘ ¯ÓÂÏ ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ,‰¯Â˙· ÈÂ‡¯Î ÂÏ„‚˙� ‰¯Â˙· ÂÚ‚ÈÈ˙�˘ ˙Â�Â¯˘Î‰לשבח התורה בבוא כן ועל ,

שהיה בכך שיבחוהו לא אבינו, יעקב תורה את שהיהיודע בכך אלא אהלים , ועצומה .יושב רבה  בהתמדה

כי  בתורה, לעסוק ודכוותי לדידי ולא הנני, כישרונות דל  כי אמורים , הדברים אלי לא האומר לכל  תשובה ומכאן

היא  למשא וכחמור לעול כשור - היגיעה  אלא בתורה, ההצלחה  את קובעים הכישרונות לא כי בידו, גדולה טעות

תורה '. 'בעל להיות האדם  את תביא אשר

הכתוב על עוזיאל בן יונתן בתרגום  איתא ÊÎ)וכן ‰Î) יושב תם איש ויעקב שדה  איש  ציד יודע  איש עשו ויהי

ומתרגם  ה'אוהלים  קדם מן אולפן תבע ויעקב  נחשירכן ... גבר עשו שאין והוה בטל אדם  - נחשירכן 'גבר ופירוש ,

בין  ההבדל  גופא שהיינו ומכאן, השי"ת. את מבקש  שהיה היינו  אולפן' 'תבע היה  אבינו  יעקב ואילו מלאכה ' עושה 

בלשוננו כדמתקריא ובטל יושב היה עשו  כי לעשו , יעקב ליידיג-גייער יעקב אבל מאוד, עד שהרשיע  ותוצאותיה  ,

יעקב  להיות וזכה המעלה  לרום נתעלה ובזה השי"ת את ומבקש  דורש היה  תמיד אלא מקומו, על נח לא אבינו

שבאבות. בחיר - שלימתא

Î·)בפרשתןכו . ‰Î)ובמדרש בקרבה' הבנים  Ê)'ויתרוצצו  ‚Ò מדרשות (¯·‰ ובתי כנסיות בתי פתחי על עוברת כשהייתה 

ללמוד  זכה הרי לצאת', ש'פירכס  עד אמו במעי בהיותו  לו הורע  מה קשה ולכאורה לצאת, מפרכס  יעקב היה

על יגיעה  ללא הוא מהמלאך הלימוד כי ופרח , ככפתור יובן האמור פי על  אך האלוקים , מלאך של  מפיו  תורה  שם 

בעמלה . ולהתייגע תורה של באהלה  לישב - לצאת' 'פירכס  כן

אפילו כדאי אינו רע' 'חבר עם  אחת בכפיפה שללמוד זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה "ק בשם מבארים  אחר באופן

משרת מלאך מפי הוא הלימוד ÙÂÒ¯)אם  ˘"¯‚‰ Ì˘· ‰Ê ‡"È).

המשנה  דברי את לבאר שמעתי נאה  אמרה  ממשנתו ', 'מפסיק להיות שלא הזהירות היגיעה , Ê)ובכלל  ‚ ˙Â·‡) המהלך'

ושונה, זה בדרך אילן נאה מה ואומר משנתו בנפשו',ומפסיק מתחייב כאילו הכתוב עליו  מעלה זה, ניר  נאה  ומה  ,

במטוס הנוסע  כדוגמת מחלון (Ú‚ÈÏÙ"¯)כי נראה נאה אילן איזה  וראו הביטו האומר דהו מאן הנוסעים שומעים ולפתע 

ממטוס רואים אין שהרי – הארץ על  נופלים הם  רגעים  כמה תוך כי ביודעם  הנוסעים  שאר יחרדו  מה – המטוס

נפילה ... בפני הוא עומד לימודו באמצע אילנות הרואה  נמי כך אילנות...



תולדות - הפרשה æèבאר

çð 'øôá øëæåîä çðî(á æ é"ùø)íäøáà ,äøåú çð ãîìù
æ"ò úëñîá íé÷øô úåàî 'ã åì åéä Y åðéáà(:ãé æ"ò),

'íéìäà áùåé' - á÷òé(æë äë úéùàøá)úéáá äðù ã"é ïîèðå
'àåää íå÷îá áëù àì'ù øáòå íù(à ãë÷ íéìäú ùøãî),

íéîùá íåé 'î íéîòô äîë íéîùá áùé Y åðéáø äùî
ãåã ,äøåúá äâäå äúù àì íéîå ìëà àì íçì ìòîî

äøåúá ÷ñåò äúàù íåé áåè Y êìîä(.ì úáù)äéä êëå ,
íéðåøçàå íéðåùàø íéàøåîàå íéàðú Y úåøåãä ìë êùîá
ùôð úåøéñîá íúåéç ìë åòé÷ùäù 'äòã éìòá' íìåë
àááå äæá åðì áèééå íëøãá êìð åðà óà ,äøåúä ÷ñòáæëæëæëæë.

ïéðòîò"éæ åðàôî ò"îøä ÷"äâäî àúéà ,ïéðòìøîàî)

(çë 'ä úåàáöïúùøôá áåúëä ìò(æë äë)á÷òéå'

åúøåú ,á÷òé úåéåëæ ìëî .ì"æå ,'íéìäåà áùåé íú ùéà
,'íéìäà áùåé' íà éë áåúëä åá ùøéô àì ,åáø éë åéùòîå
åìéôà úåùøãî éúáå úåéñðë éúá úáéùé àéä äìåãâ éë

(éìáî)åúáéùé éë åðééäå .ì"ëò ,äìéôú àìáå äøåú
,åéúåìééçå åùò ãâðë á÷òé ìù 'åúáåùú' àéä ã"îäéáá
éáùåé éøùà' áéúëãë äãåáòå äøåúá ÷ñåò àåäùë ù"ëå

,'ä úéáá åúáéùé íöò Y 'êúéáãåòùé äøéúé äìòî Y
'äìñ êåììäé' íàçëçëçëçë.

àðîçø÷çöéã ,àîéçø íäøáàã åäéúåëæ ïì øëãéà
àîéìù á÷òéãå ,àãé÷ò(äùøô éàäá åøëæåä íìåë),

ìë øåöá ïúéà úðåîàá ,â"åøá äëøáå äáåè áåø òôùá
.ø"éëà íåìù ìàøùé ìò úååöîäå äøåúä ÷ñòáå ,íéîìåò

בכתובכז. בפרשתן יקר' ב'כלי איתא וכן ושמחה , בחיות להיות צריכה  שהתורה Ó‡)אלא ÊÎ) יעקב את עשו 'וישטום

יקר' ה'כלי כותב אחי'. יעקב את ואהרגה  אבי אבל ימי יקרבו בלבו, עשו ויאמר אביו, ברכו  אשר הברכה  על

תריד  כאשר והיה  אמר, ויצחק  לב, משמחי ישרים ה' פקודי כי בתורה לעסוק  אסור שאבל  לפי אבל , בימי הדבר 'תלה 

ואז התורה עליו  תגן ולא בתורה יעסוק לא ודאי באבלו  כן ואם עולו , ופרקת - בתורה  יעסקו  שלא בזמן דהיינו -

כהלכות  אליו הנוגעות בהלכות בתורה לעסוק לאבל  מותר והרי זי"ע , ישראל ' ה 'בית הרה "ק הקשה אחי'. את אהרגה 

שמחה, בלא שתורה  מכאן, אלא בתורה. ויעסוק ישב אז  אף  הלא האבל, בימי להרגו עשו  יוכל  והיאך וכדומה, אבלות

לימוד  עיקר כי לומדיה. על שתגן שבתורה המאור את בה  אין אבלות, בימי ומרירות עצב בימי נלמדת שהיא כמו

לבב. ובטוב בשמחה הוא התורה 

וחשקכח. כח  לו שאין מאחר זו  החלטה  לכלל  ובא ב'ישיבה', מקומו  אין שיותר שהחליט אחד בחור לי אמר פעם 

לעיר, מעיר הנוסע  לאחד במשל עניתיו , בישיבה ', לישב לי יש ומה  בתורה, הוגה  איני 'ממילא התוה "ק, ללימוד

לטרעפי"ק איקלע  הדרך ˙�ÚÂ‰)ובאמצע  ˜˜Ù) כי לי מה בדרכים , גדול  כך כל  עיכוב כאן שיש אחר יאמר שלא פשיטא ,

לו יש בפנים  ואילו  בראשו , החמה  תכה  מבחוץ  כי היום , בחום מעט  ואחכה  מהרכב אצא הרכב, בתוככי אשב

ידע(ÂÊÈÓ‚)אירקאנדישען בלימודיו . הצלחה רואה  ואינו  ב'ישיבה ', לו מאירה  דרכו  שאין אף ברור, והנמשל ונעים. טוב

המדרש . בית בתוככי והיינו בעולם , ביותר השמור במקום  שימצא לו  עדיף מקום דמכל
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