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á הפרשה באר
dyxtd x`a

úåãìåú

פיו  על שגור שמים  שם – ה' הקרה כי

ïúùøôá(áë-ë æë)êé÷åìà 'ä äø÷ä éë'
á÷òé ìà ÷çöé øîàéå ,éðôì
åùò éðá äæ äúàä éðá êùåîàå àð äùâ
åéáà ÷çöé ìà á÷òé ùâéå ,àì íà
éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ì÷ä øîàéå åäùîéå
êøã ïéà ,åáìá ÷çöé øîà' ,é"ùøáå ,åùò
äæå ,åéôá øåâù íéîù íù úåéäì åùò

,'êé÷åìà 'ä äø÷ä éë øîà÷çöé ïéáä äæîå)

øîàì äîúå ,åðá á÷òé àåä åéðôì ãîåòäù åðéáà

('åéùò éãé íééãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä'.dyxtd x`aúåãìåú -

äøåàëìåùîúùä ïëà òåãî ,á"ö
ïåùìä òáèîá åðéáà á÷òé
òãé àì éëå ,åéô ìò íéîù íùùë - åæë
åðá åðéà åéðôì ãîåòäù åéáà ïéáé ãéîù

éë' øîåì ,àã ïåâëá ìâøåä àìù - åùò
ïëéñ òåãî ...'éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä
äéä àì íà éøä ,åìà åéøáãá åîöò
ïéáî åéáà äéä àì íéîù íù øéëæî

.á÷òé åðéäù

áéùäåò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
(ïúùøôá 'äãåäé éèå÷éì'á àáåä),
.úàæ ïéáäå òãé åðéáà á÷òé ,ïë íðîàù
ùåáìì ïëåî éððä íà íâ ,åáìá øîà êà
,úåãåîçä åéùò òùøä éãâá úà
éçàë éúåà áéùçéù éáà éðôì úåæçúäì
äùòà àì úàæ Y íå÷î ìëî ,òùøä
øúååì éðà ïëåî .éôî íéîù íù øéãäì
,éáà ÷çöéî úåøåöðä úåëøáä ìë ìò

íéîù íù àäéù ãáìáå...éô ìò øåâùàààà

הרבה,א. קרקעות  לו שהיו בעשיר ה'מדרש' בשם מעשה הביא הנביא' 'אליהו בספר

שוורים  לקנות השוקה ויצא מעות  כיס האיש נטל לחרוש, שוורים לו היו ולא

העשיר  לו ענה הולך , אתה להיכן ושאלו, הנביא  אליהו בו פגע  בדרכו השוק', ב'יום

והשיב השם', ירצה 'אם שיאמר הנביא אליהו לו אמר השוק. ביום שוורים לקנות

ברצוני אלא תלוי הדבר שאין נמצא  בכיסי, המעות הרי - ‡Ìהסוחר ÔÈ�Ú ‰Ó ,¯ÓÂÏÎ)

(Ô‡ÎÏ '‰ ‰ˆ¯È,הצלחה לך  יהא לא  השם' ירצה 'אם תאמר לא  אם הנביא אלי' לו אמר ,

פעמים, כמה היה כן להשוק . שבא  קודם עוד עמו שלקח מעותיו איבד הסוחר ואכן,

שעלה  עד המעות . ואבד השם' ירצה 'אם לומר רצה לא וזה בשוק אליהו שמצאו

והתיישב הבורא  בהשגחת  לבו בבל מאמין שאינו על פרטית השגחה שזה בדעתו

לומר יתחיל והלאה שמהיום השם בדעתו ירצה  לעשות .אם שירצה דבר כל על

הראשונים  המעות  עם הכיסים כל את הנביא  אליהו והביא  זמן, הרבה עבר לא ואכן,

לו ·ÔË)שאבדו È¯„Á Â¯ÙÒ· ,Ú"ÈÊ ‡"„ÈÁ‰ ˜"‰‚‰).



תולדות - הפרשה âבאר

,ïëàååéðáå á÷òéì úãîåò åæ úåëæ
äùòî'ùë ,íìåò úåøåãì

áéúëãë ,'íäéãéá íäéúåáà(àë âë øáãîá)

ìîò äàø àìå á÷òéá ïååà èéáä àì'
,'ìàøùéáèéáî ä"á÷ä ïéà òåãî

ù ïååéëî ,á÷òé éðá úåðååòìåé÷åìà 'ä
éë ,åá êìî úòåøúå åîòìù íëøã

íò úåéçìå íéîù íù øéëæäì ìàøùé
ìòùå ãòö ìë ìò íéîùáù íäéáàáááá.

אשר  שכל יאמין  – לפני אלוקיך  ה ' הקרה 
יגיעתו  בזכות ולא בא שמים  במתנת לו

ïúùøôá(ë æë)åðá ìà ÷çöé øîàéå'
,éðá àåöîì úøäéî äæ äî

רבי ב. הרה"ק  שאמר וכמו ותמימה, פשוטה באמונה תמיד אדם שיחיה והעיקר

אמר האדם מכל החכם המלך  שלמה כי זי"ע, מזוועהיל Ë)שלמה · ˙Ï‰˜) אף'

חכמתו ומהי לי', עמדה תיבותאףחכמתי ראשי והוא 'חכמה'פ'מונהא– 'שוטה,

לו. עמדה זו

בפסוק  לבאר הדור מצדיקי מאחד ÁÈ)שמעתי ÊÏ ÌÈÏ‰˙) תמימים ימי ה' 'יודע 

וכלומר  בוראו, את  אבינו אברהם הכיר מתחילה הנה כי תהיה', לעולם ונחלתם

וחקר כל שהתבונן את  עזב  לבסוף אמנם לבירה, מנהיג יש כי בדעתו שהסיק  עד

הוא מסוכן החוקר כי בה''. 'והאמין כדכתיב בפשיטות  להאמין והחליט החקירות 

הם גם שהרי אמונתם, מתוך יפלו והיה,יחקרושבניו הבירה, מנהיג גםאחרי אם 

למסקנא גם  הבנים יבואו  אזי הדבר  את  באמת ויחקרו כאביהם כשרון בעלי יהיו הם 

לבירה מנהיג  יש  כופרים כי הבנים ישארו כראוי פתוח ראשם יהיה לא ח"ו אם אבל ,

כמוהו ...ח"ו, בפשיטות  יהלכו בניו אף  פשוטה באמונה המהלך אבל 

אבינו אברהם משנתבשר כן, „-Â)על ÂË)ממעיך יצא אשר אם כי זה יירשך  'לא 

עזב הבנים בשורת  שנתבשר ברגע כי צדקה', לו ויחשבה בה' והאמן יירשך... הוא

זי"ע יששכר' ה'בני הרה"ק  בה שרמז וכמו פשוטה באמונה להאמין והחל חקירותיו

('‰Î¯·‰ ÏÎÈ‰'· Ú"ÈÊ ‡�¯Ó‡˜Ó ˜"‰¯‰ .‡� „ÂÓÚ ‰"„ ˙˜ÂÁ '‰ÏÎ„ בה''('‡‚¯‡ 'והאמן ִשתיבת 

ה'חכמה' על מרמזת 'יו"ד' האות  שהרי יו"ד, בלא  ¯·ÌÈ)נכתבה ˙ÂÓÂ˜Ó· ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ),

נחסרה כי"„)(‰ÂÈולכן האמונה 'חכמתו'מן כל את  לבטל  האדם  על אמונה בענייני

אלוקיו ה ' עם  יהיה  תמים רק ודרישות, חקירות  בלא  – בפשטות וזוהו ולהאמין ,

ימי ה' 'יודע  שפירש"י תמימיםאומרם כמו פשוטה באמונה המאמין זה ה'תמים' '

' 'לעולם תמים בפסוק  אמונתם ומורשת  ש'נחלתם' יזכו ובזה תחקור...' ולא  – תהיה

אחריהם. לדורותם תהיה',

איש' ב'מעשה הביא Ú·)וכך  „ÂÓÚ ‡"Á)כך וז"ל. זי"ע , איש' ה'חזון הגה"ק  על

ל  בישיבה, מחנך  אחד ר"מ בהשגחההדריך אמונה התלמידים  בלבות השריש 
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øîàéåéðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë,'
å"ç ø÷éù éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå
úîàä úãéî åúãéîù åðéáà á÷òé

áéúëãë(ë æ äëéî),'á÷òéì úîà ïúú'
éøäååúåøéäîäø÷äù ììâá äúééä àì

äãùä ììë àöé àì éøäù ,åéðôì 'ä

לנצח  ונחרת רך לב על מאד משפיע  זה  דבר והכל פרטית, בעולם, הפקר שאין

ידי  על להצליח. הסלולה הדרך זוהי להתפלל, אפשר הכל ועל בהשגחה, מתנהל

אחר... לאיש נהפכים ·Ó·¯‚¯)הדעת  ˆ"· È·¯ ˙Â„Ú).

ואת עדן הגן את  השמים מן לו שהראו זי"ע מקאברין הרה"ק  של מאמרו ידוע

גוט' ניט זייער סאיז 'ברידערלאך לחסידיו ואמר ·ÈÎהגיהנום, Â�È‡ Ì˘ ·ˆÓ‰ ,ÈÚÈ¯Â ÈÁ‡)

(ÏÏÎ ·ÂË בשוטי ומרביצים שמכים הזקנות  שמשיחות כמו הוא  כן שאכן לומר והוסיף ,

הרה"ק  וסיים פחד, מרוב  בקרבם לבבם ונפל השומעים ונחרדו לואש, שיש מי אך 

מהגיהנום אותו  יזרקו חבלה מלאכי אזי .אמונה 

שחשקה  עד הרוחני מצבו שנתדרדר יהודי על זי"ע  סלאנים רמ"ח הרה"ק  סיפר

הכישוף בחכמת  ולעסוק  ללמוד Ô�ÁÂÈנפשו È·¯ ¯Ó‡ (:ÊÒ ÔÈ¯„‰�Ò) 'Ó‚· Â¯Ó‡ ÚÂ„ÈÎ ¯˘‡)

¯Ó‡ (‰Ï „ ÌÈ¯·„) 'Â„·ÏÓ „ÂÚ ÔÈ‡' Í„È‡ÓÂ ,‰ÏÚÓ Ï˘ ‡ÈÏÓÙ ÔÈ˘ÈÁÎÓ˘ ÌÈÙ˘Î ÔÓ˘ ‡¯˜� ‰ÓÏ

(˘"ÈÈÚ ,ÌÈÙ˘Î ¯·„Ï ÂÏÈÙ‡ ‡�È�Á È·¯ בחכמתו הנודע הארצות מגויי לאחד והלך 

בכישופיו  להתעסק  החל המכשף ממנו. ללמוד הכישוף ורזי סודות בכל ובבקיאותו

ואמר  המכשף אליו ופנה אש, חיות עיניו לנגד היהודי שראה עד שעשה, מה ועשה

לנתק ביתך, ובני משפחתך כל על לוותר מוכן ולהיות  בדעתך  לגמור עליך עתה לו

ללחוש  המכשף חזר כן ומשהחליט לקולו, היהודי שמע עמהם, ושייכות קשר כל

גדולות אש חיות היהודי כנגד שנגלו עד בכישופיו וללהט הטומאה שמות את 

כנגדו  לשון חורצות  והמה בלבד ראייתם מעצם רק  ופחד אימה המטילות  ונוראות

רח"ל, באמונתך  לכפור עליך עתה המכשף עליו ציוה לגזרים, ולשסעו לקרעו ורוצות

ה' ישראל 'שמע גדול בקול וזעק  אליו לשמוע  אבה לא היהודי אותו אך לאו... ואם

אחד', ה' חיותאלוקינו כאן אין היו, כלא  החיות כל להם  והלכו נעלמו  רגע  באותו 

מזיקים שאר  ממני,ולא  ללמוד באת  מדוע יודע  איני הגדול', 'החכם לו אמר אזי .

המכשפים... ומשאר ממני יותר זו בחכמה אתה  יודע  והלא

כל  המאמין מעל  לסלק אחד  ה ' אלוקינו בה ' טהורה אמונה  של  כוחה כן כי

הדינים כל מעליו  ולבטל רע  ופגע גדול מזיק בצדיק רק  אמורים הדברים ואין ,

אותו  כמו דיוטא  באותה הוא נמצא  אם ואפילו הוא באשר אחד כל אלא  וקדוש,

לו  יאונה לא ותמימה פשוטה באמונה יתחזק אם הכישוף... חכמת ללמוד שרצה

רע . כל
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ééãâ éðù ç÷ì åîöòá àìà ,ãéö ãåöì
øàáîå .íèçùå úéáá åîàì åéäù íéæéò

'ïåùîù òøæ' ÷"äôñá÷åñô ä"ã ,úåãìåú)

(äø÷ä éëáéùçî äéä åðéáà á÷òé éë ,
úçú ïîåæîù äî óà Y åì øùà ìë úà
,øáãä úà 'ä åéìà äø÷äù éîë Y åãé
ïàöä ééãâ éðù ìò èéáä ïàë óà
åãñçáå àøåáä ïåöøá øáãä ìâìâúðù
íéîòèîä úà àéáäìå øäîì ìëåéù
òøæ'ä óéñåîå .åéçà åùò íàéáé íøèá
úç÷ì ùé ïéçøåà áâàå .ì"æå 'ïåùîù

øéëäì åì ùé íãà ìëù ,ìëùä øñåî
éùòî úåàìôðî íä éë Y åéùòî ìëá

,'äíåìë úåùòì íãàä çåëá ïéà éë
'ä ãñçá àì íàó÷åð íãà ïéàù ,

åéìò øæâð ë"àà äèîìî åòáöà
ìà äùòéù çååéø ìëá ïëå ,äìòîìî
åúåìãúùäá åì àá äæ éë øîàé

äîåöòäââââäìòé íà .'ä ãñç àìà ,
åì äîøâ åúîëç éë øîàé ìà äìåãâì
êé÷åìà 'ä äø÷ä éë åäæå ,'ä ãñç ÷ø

ì"ëò ,éðôìãããã.

מנהיג ג. היה שעמו שה'סוס' זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק  לפני עגלה' 'בעל בכה פעם

לו  נענה ביתו. אנשי ופרנסת פרנסתו מקור את איבד ובזה ומת, נפל עגלתו את 

חושב הינך אם כי בבכי, למרר יאה לך לבכות, נאה לך  אכן, ואמר, חיים החפץ

היום, עד אותך  שפרנס זה הוא  לבכותשהסוס ראוי אכן המפרנס אם ובמות  אך .

כי  תבין, אז ובעצמו, בכבודו הקב"ה מידי היא פרנסתך  שכל תאמין לי שומע  אתה

מצב על השפעה כל לו ואין אמצעי אם כי אינו הלא מת , או חי הסוס אם לך מה

זהפרנסתך . שלו, בפרנסתו  איש  כל אלא אמורים  הדברים  ב 'סוס ' דווקא ולאו

כל  לא כי היטב  יכיר  – ב'עסק' וזה ב 'כשרונותיו' זה  ידו', ב 'משלח  וזה ב'מקצוע '

ישלח מיד  אחד , 'שליח' מת  ואם  ובעצמו , בכבודו הקב "ה  אלא אותו מפרנסים  אלו

חדש ... שליח  ה'משלח' הקב"ה

דכתיב בפרשתן, מצינו ענין ÊÎ)באותו ‰Î)יודע איש עשו ויהי הנערים 'ויגדלו

דעת את שואלים היינו אם והנה אהלים'. יושב תם איש ויעקב שדה איש ציד

שיצא עשו כי ויאמרו כולם יענו אזי אלו, 'נערים' של בסופם יהא מה הבריות 

שהרי  ועני דל יהא  יעקב אולם ויתעשר, במלאכתו יצליח הוא השדה' ל'עבודת 

אמנם  זה... 'ירק' יחיה ומהיכן במסחר ידיו שולח ואינו אהלים יושב – הוא 'בטלן'

בגשמיות הארץ ', ומשמני השמים ל'טל אביו בברכות יעקב זכה דבר של בסופו

בהשתדלות תלויה והעשירות הפרנסה שאין ללמדנו חיל, עושה וישראל וברוחניות,

ברוחניות דשמיא  סייעתא לרוב  זכה באלוקיו מבטחו ששם יעקב  אלא כלל,

מבטחו. ה' והיה ובגשמיות

אחר ד. עשר החמשה בנו של ברכות' ה'שבע בגמר חשוב 'מחותן' פעם אמר כבר



åתולדות - הפרשה באר

ïëå,ïúùøôá åðéáà ÷çöé éáâ åðéöî
áéúëã(áé åë)'òøæéåõøàá ÷çöé

àåääàöîéåíéøòù äàî àåää äðùá
ã ,á"ö äøåàëìå ,''ä åäëøáéåòøæéå

ë"à ,õøàä úãåáòá òâééúäù äðååëä
äîàöîéåäàá 'äàéöî' éøä ,ïàë êééù

÷"äøä øàáîå .äòéâéå ìîòá àìù
ò"éæ èòâéñî 'áåè íåé úùåã÷'ää"ãá)

(ù"éòå ä÷áø ç÷úåäéä ìòåôá ,ïëàù
÷çöé òøæéåäùòîì àáùë î"î êà ,

äàåáúä äìãâå íéìáùä åèáð éë äàøå
àãéøâ 'äàéöî'ë åìåáé ìë úà áéùçä,

Y 'ä åëøéáù íéîù úðúîëåúëøá éë
øéùòú àéä 'ä(áë é éìùî)ïéðò ìëå ,

Y 'ïåéìò úøéæâ' àìà åðéà úåìãúùää
äñðøôä ìáà ,íçì ìëàú êôà úòéæá

- àôåâíéøòù äàî'äàéöî'ë åì åàá
.íéîùä ïî äðúîá

ãéîòîä,úò ìëá åéðéò ãâðì äæ ãåñé
åì íéîøåâ åéùòî àìù øéëéå
úöåøîî çåðé ,ãñôää úà åà çååøä úà
,úåéøáä ïéá äâåäð øùà úåìãúùää
åúåå÷ú êåúî äàáä åúçîù êåúîåääää

ולתפארת, לשם לה' נאמנים בתים והקימו ובזמנו בעיתו אחד אחד נישאו שכולם

במאומה... הבורא עזרני לא זה ובכל החופה תחת  העמדתי בני כל את ויאמר ויען

להוציא – בראשו חולי איזה לאב אירע שמא נשתוממו הדרשן האב  צאצאי כל

להם והסביר האב שחק  דא... כגון דיבורים לי מפיו עזר  הקב "ה  הוא וכי הרי עשה...

עשה  בכל הכל את  אלא  לי, ועזר סייע  והוא עשיתי שאני ח"ו תאמרו אל הכל... את 

ובעצמו. בכבודו הבורא 

לאליעזר אבינו אברהם שאמר מה ביארו זה Ê)ביסוד „Î ‰¯˘ ÈÈÁ) אלוקי 'ה' ,

מלאכו ישלח הוא בשליחותו,לפניך השמים... יצליח לא שמא  חשש אליעזר כי '

והוא השמים מן מלאך  יבוא  כי מלבך, דאגה הסר אברהם, לו לפניך אמר יהלך

המוכן  אל  תבוא ואתה הכל, והקב"הלעשות  תעשה שאתה לא  כלומר לך ...יעזור,

את  'היימישע'הכל אלא היו שלא ובתואל לבן לפני בבואו רק  הבורא... (ÔÓיעשה

('‰ ¯·„Ï ÌÈ‡¯È‰לו אמר שאברהם אליעזר אמר Ó)להם Ì˘) לפניו התהלכתי אשר 'ה'

מלאכו יעזרך .אתך ישלח והקב"ה תעשה שאתה כלומר ,'

ËÈ)בפרשתן ה. ‰Î) יצחק את הוליד  אברהם אברהם  בן יצחק תולדות כתבואלה  ,

זצוק"ל לוריא יוסף אהרן רבי Î"·)הגה"ח ˙Â‡ ÔÂÁËÈ·Â ‰�ÂÓ‡ ÌÈ�Ù ˙„Â·Ú) מורה 'יצחק' ,

על  מורה 'אברהם' אלוקים, לי עשה 'צחוק' ע "ש 'יצחק ' ונקרא השמחה, מידת  על

'ראש היה שהוא Á)'למאמיניםהאמונה, „ ˘"‰˘ ‡˙¯ËÂÊ ‡˙˜ÈÒÙ)אומרו וזהו ואלה.

יצחק  כשהיא תולדות  והראויה, הנכונה השמחה היא אברהםאיזו באה בן כשהיא  -

שלא הבאה 'שמחה' שהרי לכל, ומיטיב הטוב שהוא  בה' ובטחון מאמונה כ'תולדה'



תולדות - הפרשה æבאר

åäìëìëé àåäå åáäé 'ä ìò êéìùéååååïëå .'úéøáä øôñ'á àúéà(ãé øîàî à"ç).ì"æå

הרי  וכדו', גשמי מדבר חיצונית , סיבה מאיזה אלא בבוראו, ובטחונו אמונתו ידי על

לומר  בא  עוד השמחה. תתבטל הדבר יתבטל וכאשר בדבר, התלויה שמחה זו

מידת  את  לבחון הרוצה יצחק ', את  הוליד והביטחון אברהם'אברהם האמונה מידת  -

אמונתו אם יתבונן יצחקאצלוהולידשבו, וכדכתיבאת והצהלה. השמחה מידת  -

(Ê ÁÎ ÌÈÏÈ‰˙)ונעזרתיבטח'בו לבי'.ויעלוזליבי ש'ויעלוז נעזרתי הבטחון ע "י כי לבי'

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

בבטחונו חזק  השי"תלבו הבטיחו אשר כאילו מי ומה אמרו, האלו הדברים עפ"י .'

וכמה  כמה אחת על לשמחתו, קץ ואין ושמח שש הריהו הדור', 'צדיק  הבטיחו

השי"ת' 'הבטיחו כאילו שהוא ה' על ולשושבבטחונו לשמוח  לו .יש 

סופר' ב'חתם מצינו ·Ô˙˘¯Ù)נוראות  Ò"˙Á ˙Â¯Â‡· ‡·Â‰)שלא הקב"ה סיבב  דלכן

הוא , רשע  בנו שעשו יצחק  ששרוי ידע  במי רק 'ברכות' להמשיך  אפשר  אי כי

ÒÁ˘Î¯‰בשמחה ‰·‰‡· Ï‡¯˘È ÂÓÚ ˙‡ Í¯·Ï ÂÈÙÎ ‡˘Â� Ô‰Î‰ ÔÈ‡ ÔÎÏ„ ,‚"ÓÒ ÁÎ˜ Á"Â‡ 'ÈÈÚ)

(·"ÂÈÎÂ ˙ÂÏ·‡ ÈÓÈ·Î ,‰ÁÓ˘‰ ˙„ÈÓ ÂÏלא עשו בנו של מצבו מה יודע  יצחק  היה ואילו ,

לך 'ויתן הברכות אלו בכל יעקב  את לברך  יכול היה לא וממילא  בשמחה, שרוי היה

וממילא צדיקים בנים שני לו שיש סבור שיהא  ממנו, העלים הקב"ה, עשה מה וכו'',

עולם. עד ובניו יעקב  את  ובירך  בשמחה שרוי היה

רחוב - העשיר מחמיו כנדוניא  קיבל שבנישואיו  זי"ע  מבריסק הגרי"ז הגה"ק סיפר

דיירי  עם שההתעסקות  ראה תקופה לאחר שבו, הבתים כל עם הבירה בווארשא

ויפן  הכל, את  למכור החליט מלימודיו, לו מפריעים הרחוב  עניני ושאר הבתים

ÍÂÂ˙Óל'סרסור' - ¯"ÚÏ˜ÚÓ)( פרצה והכי אדהכי כולו, הרחוב  כל על 'קונה' לו שימציא 

‰¯‡˘�Â‰)המלחמה ÌÏÂÚ ˙ÓÁÏÓ) כבר לעירו משחזר ממקומו, לברוח נאלץ  והגרי"ז ,

שלו, הרחוב  אודות  לברר הממשל לבתי הגרי"ז הלך החיים, בין הסרסור היה לא

את והעביר יחד, גם וגזלן גנב – מעללים רע איש היה זה שסרסור לו נתגלה ואז

כול, וחוסר בעירום הגרי"ז נותר שכך  ומכיוון שמו, על העיר' ב 'רשימות  'הבעלות ' כל

'חובות מספר הביטחון' 'שער את  פעמים עשרות אז למד עצמו את לחזק וכדי

מי  הוא ש'עשיר' בנפשי דימיתי עתה עד ואמר, הגרי"ז נענה מכן לאחר הלבבות',

היא האמיתית שהעשירות  אני יודע מעתה אך  בווארשא , שלם רחוב בעלותו שתחת 

ושלוות שמחה לו מביא  בטחונו כי הביטחון, שער את פעמים עשרות  שלמד מי

הימנו. מאושר לך  ואין הנפש

בטחון'ו. 'בעל בין שההבדל אומר היה זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגאון המשגיח



çתולדות - הפרשה באר

íé÷åìà òéãåä éøçà ,ìéëùî àøå÷ äúòå
,úàæ ìë úà êúåàêåîë íëçå ïåáð ïéà

äñðøôä ìò ìåîòìå òâééúäì éåàø
éãéî øúåéúãéîá ÷éæçäì êì éåàø ñôà .
,ïåçèéáäàåäå êáäé 'ä ìò êìùä

ùôçú øùà ùåôéçä èòîá êìëìëé
òáèä êøãá êçåë éôì äñðøôä øçà,
ñéðëúå áøò ãò ø÷åáî ìåîòúù àì
úåøòéå íéîé úåøáòîá úåðëñá êîöò
úåìåãâ úåòéâéå úå÷åçø íéëøãå úåøáãîå
çåðé àì íåéá ,úåìéìä úåáøì íéîéä ìë

,áëùé àì äìéìáåàìù ïëù ìëîå
áöééúúå øúéäá àìù äñðøô êì íé÷ú

äìéìç áåè àì êøã ìòææææàì óà ...
ìåëé ì"æ íøîàîë ,äìéìç ìèá áùú
øùà ìëá øîåì ãåîìú ìèá áùé

,êëøã 'ä ìò ìåâ êà ,äùòúåéìò çèá
äùòú øùà êéãé éùòî êøáé àåäå

øùåéáå íåúá.åá äúìååò àìå

לאדם  שבאה  הברכה – דכא  את  אשכון 
לשפלות  אותו  המביאים מציריו בזכות

הרוח

ïúùøôá(æë æë)çéøë éðá çéø äàø'

éáø ÷"äøä øàáîå ,''ä åëøá øùà äãù
ò"éæ øòâééà ìáééìçøéå ä"ã ,úîà úøåú)

(çéø úàá÷òé áì øáùð ãàî äî éë ,
àåäùë åéáà ÷çöé ìà ñðëðùë åðéáà
ùéâøä ïëìå ,úåãåîçä åùò éãâáá ùåáì
ïåøáùî àáå äìåòä 'áåè çéø' ÷çöé
äãù çéøë éðá çéø äàø' øîà æ"òå ,åáì
áùòá åðéöîù åîë éë ,''ä åëøá øùà

' íéîùáäåîèå÷óà åðééä ,'åá çéøîå
éëìëî ,áåè çéø åì ùé äòù ìëá

åúåà íéììåîå íéîèå÷ù äòùá íå÷î
øúåéá óãåð åçéø,éãåäé ìëá àåä ïë ,

äòùáåáì øáùðùåðîî äìåò ,åáø÷á
.æåò øúéáå úàù øúéá 'áåè çéø'

äòåãéï"øä úééùå÷ úîñøåôîåúåùøã)

('ä ùåøã ï"øä'ä ááéñ òåãî ,
úà àìå åùò úà êøáì äöøé ÷çöéù
.äîøîá ïàéöåäì á÷òé êøöåäå ,á÷òé

ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äøä øàáîå'éáö õøà')

(úåùøãá ä"ãá ä"ôøú úåãìåú,ïéàù òåãéã
çåøä úåìôùå äååðòë äìòîàúéàå ,

אלא, השתדלות, בעשיית  – בפעולתם שווים שניהם שאכן זו, מידה לו שחסרה למי

לעומתו  ואילו הנפש, בשלוות  מתהלך  ואילך ומכאן השתדלות , מעט עושה שהבוטח

עת בכל ישקוט, ולא  ינוח לא  עדיין 'השתדל', שכבר אחר אף בה', בוטח שאינו זה

פרוטות . כמה עוד להרוויח פתחים, ועוד עוד אחר יתור שעה ובכל

' גזירת  את מקיים החכם לחם',בזיעתכי תאכל בהתחזקותביגיעתואפיך

עולמות . שני הוא יורש ובזה בה'', יבטח אשר הגבר 'ברוך  ובקיום בה', ב 'בטחון'

בתירוצם ז. שונים היתרים לעצמו איש איש להתיר שלא הזהירות גודל נלמד ומכאן

פרנסה'... 'צורך  זה הרי - ·Ï‡¯˘È)הידוע  ‰¯ÂÓÂ ·¯Ó ¯˙È‰· È˙ÏÂÊ).וד"ל ואכמ"ל



תולדות - הפרשה èבאר

(.ä äèåñ)ìò ,àëã éúà Y àëã úà éðà'
ïëäúåàë úåëøáì ìâåñî ïîæ êì ïéà

äòùúà áäåà ÷çöéù äàø á÷òéù
úà êøáì ãîåò àåäå ,åðîî øúåé åùò
íéîùä ïîù äàø óàå ,åúåà àìå åùò

,÷çöéî úàæ íéòðåî ïéàåáì äùòð
åäåîë ïéàù àëãðå øáùðáéùçä éë ,

àúéàãëå ,åùòî òåøâì åîöò úà
ùøãîá(åè-àé äñ ø"øá)äòù äúåàáù

ñîð åáì äéäå ,äëåáå óåôëå ñåðà' äéä
úåùéé íåù æà åì äúéä àìå ,'äååòùë

,úåàéöîåäåîë ïéàù øùåëä úòù åæå

úåëøáä ìá÷ì,íãà ìëì ãåîéì äæîå .
åéðéòá ìôùå òðëð àåäù äî éôìïä)

(íéøçà åäåùééáù äîî ïä ,åîöò úîçîêë
úåëøáä ìá÷ì øùëåîå éåàø éìë àåä

á÷òé ìùäëøáå äáåè ìù íåìá øöåà íäù)

(ãçé íâ úåéîùâå úåéðçåøáúåáà äùòî' éë ,
ì"ëò ,'íéðáì ïîéñçççç.

àéäååîë ,úåìéôúä úìá÷ì äìåâñ ë"â
ïúùøôá íé÷éãö åùøéôù(àë äë)

é"ùøáå ,'åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå'
'äìôúá øéöôäå äáøä - øúòéå'èèèè, ¦

רבי ח. הגאון שפירש וכמו לטובה, ורק אך הם והייסורים הצער כל דמילתא, כללא 

זי"ע  אייבשיץ Ú„Â)יהונתן ‰"„ ÂË ˘Â¯„ ÛÂÒ '˘·„ ˙Â¯ÚÈ') הפסוק ‰)את  ËÓ ÌÈÏ‰˙)

הסתומה' ה'חידה אלא , זה, במזמור חידה שום מצינו ולא חידתי', בכינור 'אפתח

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

חידתי', 'בכינור אמר ע"ז ומכאובים, יסורים הרבה כך כל לסבול בכינורעליו נודע  כי

יותר - ודוחקו  בנימא  באצבעו  דופק אשר  ויותר קול, ישמע בנימא  ידחק כאשר

נודף ריחו יותר ויגון, וצער דוחק שסובל יותר  אדם , בבן הדבר וכן קול , משמיע 

אמר ולכך ודופקו, דוחקו  ביותר  ונגוני ערב קול המשמיע ככינור  נשמתו , ומאיר

חידתי  עכ"ל.בכינור  ,

הרה"קט . של בימיו שחי עשיר ביהודי שהיה מעשה מביא זי"ע מבערז'אן הרה"ק

את שלח הימים מן ביום בטן, לפרי זכה לא אך  זי"ע  מפרעמישלאן מאיר רבי

אפילו  הוא  מוכן כי לרבי לומר עליה וציווה ברכתו, לבקש מאיר רבי הרה"ק  אל נוו"ב

הקודש  פני מול עמדה כאשר קיימא. של לזרע שיזכה ובלבד עושרו רוב את  להפסיד

הקב"ה  שיזכנו ובלבד עשיר אדם להיות  אפילו מוכן 'בעלי ואמרה בלשונה התבלבלה

שכאילו  הבעל, שאמר השטות כדברי ולא  אמרת , נאה ואמר, מאיר רבי נענה בבנים',

ב לזכות בכדי העשירות על 'לוותר' קיימא,עליכם של להעניק זרע תקצר  ה ' היד  וכי

מטובו ליהנות בידכם התפילה  ידי ועל קודש , וזרע עשירות - יחד  גם שניהם לכם 

בנים ובני בנים  והן עשירות  הן הגדול .וחסדו 

המדרש דברי את  זי"ע  מבערז'אן הרה"ק ביאר זה פי ‰)על ‚Ò 'ויעתר (·"¯ עה"פ



éתולדות - הפרשה באר

÷çöé ÷øù åéøáãî äàøð äøåàëìå
,ä÷áø àìå äìéôúá úåáøäì êøöåä
úá ÷éãö' äúéä àéä éë ,øáãä øåàéáå
äòãéá äáø÷á øåáù äéä äáìå 'òùø

äñåçééå äàöåî ïëéäî äáø÷áøåè 'ééò)

(â"÷ñ âð 'éñ æ"èáå ,âð 'éñ ç"åàäúìò ïë ìò ,
÷çöé ìáà ,äîéîùä äúìéôú óëéú
åáì øáùð äéä àì ÷éãö ïá ÷éãö äéäù

êë ìëàìà ,åðéáà ÷çöéá äâùä õîù åðì ïéà)

(åðëøã éôì ãåîììå ïðåáúäì åðì ùéùíåùîå ,
äìôúá úåáøäì çøëåä éëäéééé.

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

ïúùøôá(àë äë),'äì ÷çöé øúòéå

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

äáéñä ïë íàùäúééä úåø÷òäù øîåìë)

(àéäù øîåìëå ,íúìéôúì 'äáéñ'äø÷éò
ïåùì äðååëä ìáà .äì äìôè äìéôúäå
,úåø÷òä úáéñ äìéôúä éë áåúëä
éãë àìà äø÷òúð àìù êì øîåìå

øáãä ìò íäéðù åììôúéùàéàéàéàéêëéôì ,
äáéñäå ø÷éòä àéäù äìéôúä íéã÷ä

ששפך יוחנן רבי אמר אשתו', לנוכח בעושריצחק  עשיר תפילות אבינו יצחק  שהרי ,

וכדאיתא היה, Â)גדול „Ò אבימלך ',(·"¯ של וזהבו כספו ולא  יצחק  של פרדותיו 'זבל

הקב"ה  ביד כי ונפשו לבו בכל האמין בבנים שיזכהו בוראו פני את  וחילה ביקש וכאשר

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

הגמרא י. מדברי לדבר, Î‰:)סמך ˙È�Ú˙),התיבה לפני שירד אליעזר ברבי 'מעשה

ברכות כ"ד תענית]ואמר בתפילת  אחריו [שאומרים עקיבא  רבי ירד נענה, ולא 

וירדו  עלינו, רחם למענך  מלכנו אבינו אתה, אלא  מלך לנו אין מלכנו אבינו ואמר,

מדותיו  על מעביר שזה אלא מזה, גדול שזה מפני לא  ואמרה, קול בת יצתה גשמים...

אבות, וזכות  עצמו זכות  לו הייתה אליעזר רבי כי וביארו, מדותיו'. על מעביר אינו וזה

גרים  בן שהיה עקיבא  כרבי נשבר לבו היה לא המלכים מלכי מלך  לפני בבואו ולכן

(:ÊÎ ˙ÂÎ¯· 'ÈÚ)שנה ארבעים בן היותו עד הארץ  עם היה עצמו ‰"·)והוא Â"Ù �"¯„‡),

כתפילת תפילתו והייתה ואפס, כאין עצמו בעיני בטל היה להתפלל ניגש כאשר לכן

ברכה  גשמי וירדו הכבוד, לכסא עד והגיעה שחקים תפילתו בקעה לכן ואביון, עני

זכות כל בו שאין רואה הוא  לתפלה בגשתו אם חסרון שום שאין ומכאן, לרוב.

מבקשלהתפלל, אינו  כי תפילותיו , שיתקבלו  יזכה אלו מחשבות  מחמת  אדרבה  כי

עולמים כל בורא מאת  חנם  מתנת  ומבקש בפתח  כעני עומד  אלא זכויותיו, .מחמת 

בנים'יא. על  אבות  'תפילת של  בכוחה  מצינו  שרה נוראות  חיי פרשת בסוף דכתיב  ,



תולדות - הפרשה àéבאר

ä÷áøì úåø÷òä àá äìéáùáù äðåùàøä
ì"æ åùøãù äæå .åðîà(ãì á ø"ùäù)éðôî'

,úåäîàä åø÷òúð äîä"á÷äù éðôî
íé÷éãö ìù ïúìéôúì äååàúîïàëîå .'

ãåò ãåîìì ùéäìåãâ àéäù äìôúä çë

ãàîáéáéáéáéòáèä úåðùì åìéôàåâéâéâéâé.
øîà àìå 'øúòéå' ïåùì øéëæä äæ íòèîå
éë ,úåðåùìä øàùå ,÷òöéå åà ììôúéå
÷"ôá åøîàù åîë ...øúò ïåùìî àåä

äëåñã(.ãé)ìù ïúìôú äìùîð äîì

(Ë-Á ‰Î)יצחק אותו ויקברו עמיו, אל ויאסף ושבע זקן טובה בשיבה אברהם 'וימת 

- וישמעאל יצחק וברש"י, אתוישמעאל', והוליך  תשובה , ישמעאל  שעשה מכאן

לפניו קראיצחק אמר ובו תשובה, עשה לא אבינו יצחק  של בנו עשו ואילו ,(ËÎ ‰Ï)

זה  מדוע  שביניהם בהבדל נאמרו רבים ביאורים והנה, ויעקב'. עשו אותו 'ויקברו

ביצחק ולא אבינו באברהם לא השגה כל לנו אין שבוודאי ואף לא, וזה תשובה עשה

ולכן  בנים', על 'אבות  של התפילה כח גדול כי לבאר אחד מחכם ושמעתי בנו,

ישמעאל  'לו הקב "ה לפני עליו התפלל אביו אברהם שהרי תשובה עשה ישמעאל

לפניך' ÁÈ)יחיה ÊÈ ÏÈÚÏ)'ביראתך' חז"ל ·¯˘"È)ופירשו ‡·ÂÓÎ)שאהב אבינו יצחק  אבל ,

הוא רשע שעשו ידע  ולא  המלח'... את מעשרין היאך – בפיו ציד 'כי עשו בנו את 

בתשובה. הסורר הבן שב לא  ולכן עליו, התפלל לא

בפרשתןיב. מצינו ÊÎ)רמז ÊÎ)שבא ה'', ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה 'ויאמר

אותו מהו כי החופה, ביום התפילה כח גדולת על שדה לרמז תפילתו ריח זו הרי

לשוח יצחק 'ויצא  – חופתו ביום שנה בשדהשיצא  משישים יותר בעומדו וכעת ,'

על  אז כשהתפלל תפילה אותה של הטובים פירותיה ראה עדיין תפילה אותה לאחר

צדיקים ·Ô˙˘¯Ù)בנים '˘‡¯ ÔÓ˘'· ‡·ÂÓ ,Ú"ÈÊ ·Â¯'ÊÂ‡Ó ˜"‰¯‰).

שאירע יג. הוד נורא  מעשה אספר לענין, כשבועייםמענין הזיתים'לפני ב'הר

להר  'נפטר' הובא החמה שקיעת לפני ומחצה כשעה תובב"א, ירושלים שבעיה"ק 

חפרו  הקבר את שחפרו שהערביים מצאו לקברו קדישא' 'חברא  אנשי בבוא  הזיתים,

– אחרת  לאשה סמוך ומקומה – הנפטר אשת  עבור המיועדת  החלקה את  בטעות

המאוחרת  השעה לאור מקום, באותו האיש קבורת את שעיכב  ÌÈ„ÈÙ˜Óמה ÌÈÏ˘Â¯È·)

(¯˘Ù‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ Y ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ‰¯Â·˜‰ ˙‡ ¯Á‡Ï ‡Ï˘ על להמתין הח"ק אנשי יכלו לא 

פנימה... והניחוהו מעיקרא לאיש המיוחד את – חדש קבר חפרו ובעצמם הערביים

ירושלים  מנהג שכפי – הנפטר לבני המעשה דבר את לספר פנו הכל ככלות אחר

היה  כן כי הבנים כשמוע  הנעשה, את  בעיניהם ראו ולא  וכלל כלל המת  את ליוו לא

חדשים  כמשלוש לפני סיפרו, וכה אדירה, והשתוממות בהתפעלות ממקומם ניתרו

הצוואה  את מאתנו ביקש מועטת שהות  אחר לנו, ומסרה 'צוואתו' את  אבינו כתב 



áéתולדות - הפרשה באר

ïøåâä êôäî äæ øúò äî ,øúòì íé÷éãö
ìù ïúìôú êë ,íå÷îì íå÷îî äæä
úãîî ä"á÷ä ìù åúòã úëôäî íé÷éãö

ì"ëò ,úåðîçø úãîì úåéøæëàãéãéãéãé.

é"òååîöò ììôúîä äùòð äìéôúä
,úøçà úåàéöîå 'äùãç äéøá'ì

'äøåúä ìò ê"ù'á øàéá êëå,é"øàä éøåâî)

(úåãìåú 'øô ùéøàåä úåø÷òä úáéñ .ì"æå ,
äéøáì êôäúúå äéìò ììôúéù éãë

úøçà(äìéôúä é"ò)úàæ äðéàù øîåì ,
(ä÷áø)äúåà éë ,'ìàåúá úá'(ä÷áø)

åæå ,äø÷ò äúééä(äùãçä ä÷áø)øîàð
,'ä÷áø øäúå' äéìòäúåà äðéà ïë íà

úøçà ä÷áø àìà ä÷áøéãë äæ ìëå .
íäì äéäé àìù éãë ìàøùé òøæ úå÷ðì

אבל  קברו, את יכרו שמים יראי יהודים שרק  – אחד ציווי עוד עליה להוסיף ברצותו

את קדישא  חברא  בני יקיימו לא  בוודאי כי גורע' המוסיף 'כל לו אמרנו הבנים אנו

אבינו  פנה לו בצר ורבנים... אדמורי"ם מפי אף נשמעה שלא בקשה – הזו הבקשה

בקשה  נשמעה לא שמעולם אחד פה עניתם אתם ואף – קדישא  חברא אנשי אליכם

בני  את לא ואמר, נענה הדברים, פני הם כך  כי אבינו כראות ענין... כל בה ואין כזו,

הח"ק , את ולא כרצונו ,אבקש עשות  ובידו הכל' 'אדון שהוא הקב "ה  אל  אפנה

אף – לבו  משאלות  למלאות  הקב "ה  סיבב כמה לכם והרי כך, על להתפלל  והחל

תפילתו תתקבל המבקש וכיו"ב, ענין כל בזה  .שאין

שאין יד. בזה  מכיר כשהאדם  לטובה ופעולתה התפילה  מעלת שעיקר  אמרו, אבל 

יענוהו אז  כי יתב"ש, הבורא מאת רק וישועה  עזרה  לבקשת  לפנות מי אל  לו 

לבו משאלות  בכל  השמים שנים מן שעברו שאחר ויודעי ממכירי באברך מעשה .

ל'פרופסור  הגיע ברופאים הדרישה ואחר לזש"ק, זכה לא  עדיין מנישואיו רבות 

לו  יהיה לא לעולם הטבע  דרך  עפ"י כי לו אמר והלה גדול כמומחה הידוע  משיח'

להשית ידע לא כולנה ועל בקרבו, רוחו נפלה אלו דברים האברך  כשמוע  זש"ק ...

בנפשו  קיים כן על הרופא של דיבוריו הבית  לבני לספר יוכל איככה כי בנפשו עצות 

רחמים' עליו ויבקש חכם אצל ˜ÊË.)'ילך  חיים (·"· רבי הגאון של לביתו מיהר ,

מה  איפה ולך הגר"ח, לו אמר מצוקתו, את  בפניו האברך והזכיר שליט"א  קיינבסקי

ריקם  שעה באותה שהיה 'לדרמן' לביהכנ"ס ונכנס האברך  יצא משם בני ... אעשה

רבש"ע , אוי, רבש"ע , אוי, וזעק אדם, חייםמבני ר ' ולא  משיח  פרופסור רקלא  ,

עזרני, עזרני לבדך , עליך רק  בעולם איש על סומך  אינני כאן, נמצאים ואתה אני

הושיעני  בליעה"ר.הושיעני ובנות בנים ל9 אב  הינו וכהיום ,

צדיקים רמזו זה ·Ô˙˘¯Ù)בענין Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ 'ÈÈÚ) נתברך אבינו ÁÎ)שיעקב  ÊÎ) ויתן'

שפע כל הקב"ה לך שיתן שאעפ"י כלומר ויתן. ויחזור יתן וברש"י, האלוקים', לך



תולדות - הפרשה âéבאר

äæìå ...í"åëò úåîåà íò äæéçà íåù
úà êôäîù øúòä åîë 'øúòéå' øîà
äëôäúð ïë ,äèîì äìòîìî äàåáúä

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

,'úåëø äàì éðéòå' ÷åñôääðéà ïë íà
,åùòì àéä äàì äúåà éë ,äàì äúåà

åæå(äàì)úøçàì"ëò ,åèåèåèåè.

äðäåì"æçá åðéöî(ã äî ø"øá)ìëù
úåáàä éáâå ,úåø÷ò åéä úåäîàä

ø÷ò äéä íäøáà ÷øù åðéöîù"å÷ìé äàø)

(çò æîøá÷òéå ÷çöé éë ,øàáúé øåîàäìå ,
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

,úãìì åìëåé àì òáèä êøãáù éãë÷øå
åã÷ôé ú"éùä ìà äìéôúá éåáéø éãé ìò
ïéðòð åéäéù ïåéëå ,íéîçøå äòåùé øáãá
äéøáì åðúùäå åëôäðù àöîð äìéôúá

äùãçúåëééùäå øù÷ä øñåä àìéîîå ,
æ"éòå ,íìåòä úåîåà íò íäì åéäù
äùåã÷á 'ìàøùé ììë' úà íé÷äì åìëåé

.äøäèáå

éäåæ,íãàä åì øåáéù äøùéä êøã
úåàåùð åéðéò ãéîú úåéäì

'ä ìà úåå÷ìå ìçééì äîéîùäáéúëãëå
(ãé æë íéìäú)êáì õîàéå ÷æç 'ä ìà äå÷'

øîàì øæç äîë äàø Y ''ä ìà äå÷å
äå÷'êáì õîàé' áåùåúåå÷ììëáå ,åéìà

ìë ìò åðå÷ éðôì øéöôîå ãîåò àäé úò

לך , ויתן' ש'יחזור לטובותיו נצרך  שהנך  תרגיש עדיין תמידטוב , שירגיש  ברכה וזוהי

השמימה למעלה  עיניו וישא  הבורא  בחסדי .תלוי

העיקרים'טו. 'בעל Á"ÈÙ)וכדברי ÈÚÈ·¯ ¯Ó‡Ó) הערלים נתיניו כל על שגזר למלך משל

בכלל  אינו שהרי מהגזירה ינצל עצמו למול שיחיש שמי ופשיטא  למיתה, שדינם

הגזרה. נגזרה עליו ולא הוא, ו'אחר' מהותו משתנית  בתפילה העומד כמו"כ הערלים,

– הבורא  אצל רצון' 'שינוי שייך וכי התפילה, מועילה כיצד הקושיא  ידועה

זי"ע  יששכר' ה'בני הרה"ק ומבאר התפילה, ע"י אדם של מצבו ˘·˙Â˙לשנות È¯Ó‡Ó)

(Ê Á ¯Ó‡Óהבעש"ט תלמידי זה על כתבו והנה וז"ל. נתדבק , התפלה ידי על  להיות 

אחר לאיש ונהפך  גבוה  יותר אחר במקום אותו האדם על גזירה שנגזר והגם ,

נתדבק הנה הויות  כל המהווה ב "ה הוי"ה השם אל האדם בהתפלל הנה האיש,

רצון, שינוי כאן ואין אחרת, להויה ונתהוה גבוה יותר ההויהבמקום אותה  על  כי

הגזירה  נגזרה  לא כעת ˙˘˙�‰שהוא  ÏÏÙ˙È Ì‡˘ ‡¯Â·‰ ¯Ê‚ ‡¯˜ÈÚÓ„ ,ı¯˙Ó ‰ÈÙÂ‚ ‡Â‰Â)

(‰Î¯·ÏÂ ‰·ÂË ‰¯ÈÊ‚‰ ÏÎ.
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åì êøöðù øáãæèæèæèæèäååàúî ä"á÷ä éë ,
.åðéúåìéôú ìå÷ òåîùì

לבריות  להיטיב – וחנון רחום אתה אף

ïúùøôá(ä åë)òîù øùà á÷ò'
øåîùéå éìå÷á íäøáà
,'éúåøåúå éúå÷åç éúååöî éúøîùî
äìú àì òåãî ,øåàéá êéøö äøåàëì
åéáà úåëæá íà éë åîöò úåëæá ÷çöéì
øåîùéå ,áúë 'åðøåôñ'áå .íäøáà

- éúøîùîúøîùîä ãéîú äùò
ãñç ìåîâì àéäù éì úãçåéîäåøîàë ,

(é äë íéìäú)'ìë'ä úåçøàãñç,'úîàå
àìå åéáà úåëæá ÷çöéì ãéîú äìú ïëìå

áåúëá ïëå ,ïàë ,åîöò úåëæá(ãë åë)

êòøæ úà éúéáøäå êéúëøáå'øåáòá
éãáò íäøáàäéä íäøáàå øçàî éë ,'
ãñçä ãåîòæéæéæéæéïäå ,úåéîùâá ïä ,

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

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

...êîò 'ä äéä éë åðéàø åàø ...øøâî åéìà
åäåàöî àì æàîå ,''ä êåøá äúò äúà
'ä úøîùî úà øîù øùàá úåàìú ãåò

' ,'ä íùá àåø÷ì Yàì á÷òéì íðîà
åéøåòðî éë ,ììë íéøçà úåëæá äìú
úòã 'ãîììå ãåîìì' ,íéìäåà áùåé äéä

íòä úàíùù øáòå íù éìäàá èøôá ,
.ì"ëò ,'÷ôñ éìá 'ä ù÷áî ìë åìò

,øîåìëååì øåáéù äøùéä êøãä éë
àéä íãàäúò ìëá äéçéù

ìù åîìåòá úåéøá ãåò íðùé éë

נענה טז. מאד, הדחוקה פרנסתו על בפניו קבל שבנו הדורות  מצדיקי באחד מעשה

בנו  אתה גם הלא  נכדו, רק ואתה אבי הוא  שהקב"ה חושב  הנך  האם אביו, אליו

אל וקרא  נא קום בפני, תתאונן כי לך  ומה ממש, והואאביךכמוני שבשמים, אוהבך 

בכבוד. מזונך  לך  ישפיע

באותו יז. הקים יצ"ו ברק  בני בעי"ת  הרמה ישיבתו את  זצ"ל פוניבז' גאב "ד כשבנה

מנוח  מצאו ולא ואם אב  להם היה שלא  המלחמה מפליטי לילדים מוסדות  גם זמן

וכל  וכו' מלבושים לינה, שתיה באכילה מחסורם כל להם ניתן שם רגלם... לכף

קשה  כספי למצב  פעם כשהגיע  זמנים באותם ובגשמיות . ברוחניות הצטרכויותיהם

ורק הישיבה את להקים עדיף לא וכי כאחד, מוסדות שני מר הקים מדוע  שאלוהו

ויענם  מוסד, עוד לפתוח פנוי מע "כ יהא  מכונה על הישיבה כשתעמוד לאחמ"כ

חז"ל אמרו הנה È„.)הפונוביז'ער ‰ËÂÒ)גמילות וסופה חסדים גמילות תחילתה 'תורה

בקיו  להצליח שכדי וכלומר, גמילותחסדים', עם בבד בד לעסוק עלינו הישיבה ם

קיימא . לא  הא בלא  הא כי חסדים,
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ìëåà ãöéë ïðåáúé úò ìëáå ,ä"á÷ä
õåáä êåúî àöéå ,áéèéäìå ìéòåäì
àìù øúåéå øúåé äîéðô åò÷ùî øöéäù

åîöò úà àìà úåàøìçéçéçéçé...áø äî
÷"äâä ì"æå ,íéãñç éìîåâ ìù íáåè

'íééç õôç'ä(ã"ô á"ç ãñç úáäà)àúéà
ùøãîá(ã ä äáø úåø)ìù ïçë äàøå àåá

ïéñåç ïéàù ,íéãñç éìîåâå ä÷ãö éìòá
àìå õøà éôðë ìöá àìå øçù ìöá àì
àìå úåéç éôðë ìöá àìå ùîù éôðë ìöá
íéôøù éôðë ìöá àìå íéáåøë éôðë ìöá
,íìåòä äéäå øîàù éî ìöá àìà

øîàðù(ç åì íéìäú)êãñç ø÷é äî'
.'ïåéñçé êéôðë ìöá íãà éðáå íé÷åìà

òåãéã ,àåä äðååëäåìù ïéã úéáäùëù
ùé íäá íâù óà ,ïéãä úà ïéðã äìòî

ïéáåøî íéîçø éëàìîïéøãäðñ ìù ïáåø íäå)

úåëæì ãåáëä àñë ïéîéî íéãîåòä äìòî ìù

ïéàø÷ðä íäå ïåãðäì'íéáéãð'áúëù åîë
(äøåà éøòù øôñáíäá ùé éëä åìéôà

åãáì ä"á÷äùë ïë ïéàù äî ,ïéã ïë íâ
øîà äæ ìòå ,íéáåøî íéîçø àåä ïã

áåúëä(è çé÷ íéìäú)'äá úåñçì áåè'
çèáîíéáéãðá.'

êéùîîåä"á÷ä éúîéà ìáà ,ç"çä
,äæä øáãá ïééãä àåä åîöòá
äæá øøåòîå 'ãñç ìòá' àåä íãàäùë

ãñçä ùøåù úà äìòîìäëåæ äæ øåáòå
.åðéã ìòá àåä åîöòá ä"á÷äù êë øçà
ïçë äàøå àåá ì"ðä ùøãîä úðåë åäæå
'åëå íéãñç éìîåâå ä÷ãö éìòá ìù

øîàðùíé÷åìà êãñç ø÷é äîåðééä ,
íéøøåòî íãà éðáùë àåä ø÷é äî

ù íéëåæ äæ øåáòå ,êãñçêéôðë ìöá
ïåéñçéì"ëò ,íéøçà ìöá àìåèéèéèéèé.

מלחמו יח. שנתן אחר עד שחרית  פת לאכול שלא  נוהג היה באנעט מרדכי רבי הגה"ק 

הגמרא  בדברי עצמו תולה והיה לאביונים, נתן ופיזר È·:)לדל אבדימי (·"· א ''ר

אין  ושותה שאוכל לאחר לבבות, שתי לו יש וישתה אדם שיאכל קודם חיפה דמן

לבבות ', 'שתי לו יש וישתה אדם שיאכל דקודם מפרש והיה אחד. לב אלא  לו

האחרים  לב את  גם להרגיש יכול שהוא  הרי וצמאון רעב מרגיש שהוא שכיון דהיינו,

אין  שוב  שבע  שלבו וכיון שבע , הוא  הרי ושתה שאכל אחר אבל וצמאים. הרעבים

אדם  בני עוד שיש רואה ואינו עצמו, את  רק מרגיש השבע כי אחד' 'לב אלא לו

והצמאים. הרעבים

האדם'יט . אל האדם לב כן פנים אל הפנים 'כמים כי ËÈ)ודע  ÊÎ ÈÏ˘Ó) כפי כלומר,

בפרשתן לה ורמזו רעהו, יאהבהו כך  רעהו את  Ó-„Ó‰)אהבתו ÊÎ) עמו 'וישבת 

אשר  את  ושכח ממך  אחיך  אף שוב עד אחיך , חמת תשוב אשר עד אחדים ימים

וחזרה  חמת', תשוב  אשר 'עד אמרה מדוע  הלשון, כפל צ"ב ולכאורה לו', עשית 

מוואלאז'ין  חיים רבי הגאון בן יצחק  רבי הגאון וביאר אחיך'. אף שוב 'עד לומר
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מסכים  אינו  עשו ואילו  – יאמץ מלאום
זה בכהוא  להתאמץ

é"ùøáïúùøô ùéø(èé äë)äìàå'
- ÷çöé úåãìåúåùòå á÷òé

äùøôá íéøåîàäéë íé÷éãö åøàéá '
åîëå ,'éåùò' äéäù íù ìò ïë àø÷ð åùò

÷åñôä ìò é"ùø ùøéôù(äë äë)åàø÷éå'
äéäù éôì ,ïë åì åàø÷ ìëä - åùò åîù
.'äáøä íéðù ïáë åøòùá øîâðå äùòð
éë ,åúåäîå åòáè ìò äøåî åîù úîàáå
òâééúäìå õîàúäì åùò ìù åðåöøá ïéà
åìéàëå úåìöòäå äçåðîä úà áäåà àìà

.éåùò ìëä øáë

åîëåá÷òéì øîàù äîá åùøéôù
íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä'
êåúì ãéæðä úà êåôùéù ù÷éáù Y 'äæä
íò äìéëàë äðè÷ äìåòô åìéôàå ,åéô

êëå .úåùò äáà àì äøò÷ä êåúî óëä
êë ìò êîñù 'ä úãåáòá íâ åðééðò
÷çöé ìù åðá - 'íéùåã÷ ìù ïðá' àåäù
åðéà øáëå ,åðéáà íäøáà ìù åðá ïáå
.åîìåòá åúáåçì íåìë úåùòì êéøö

àìãéîúù á÷òé ìù åúãéî àéä ïë
ãéòäù éôëå ,äãåáòá 'òâé' äéä

áåúëä åéìò(èë áì ïìäì)éë'úéøùíò
ùøéôù éôëå .'ìëåúå íéùðà íòå íé÷åìà

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(å"ìøú)äîá
øîàðù(çé åë)úà øåôçéå ÷çöé áùéå'

íäøáà éîéá åøôç øùà íéîä úåøàá
úåî éøçà íéúùìô íåîúñéå åéáà
íä á÷òéå ÷çöé íäøáà äðäù ,'íäøáà
ãçà ìë éë ,íéùåã÷ä úåáàä äîä
êîñ àìù Y åîöò éðôá 'áà' äéä íäî
åîöòî òâééúð àìà åéúåáà úåëæ ìòëëëë,

('˘Â„˜ ‰Ù' Â¯ÙÒ·)הגר"ח אביו דברי ˜ËÈ)עפ"י ˘‡¯ ¯˙Î),מנוסהוז"ל דבר  רבינו, אמר 

אותם וידין גמורים, צדיקים  שהם  עצמו אצל יפעל ח"ו, שונאים לאדם יהיה  אם 

לו לאוהבים לבבם יתהפך  ומיד  זכות , הפסוק,לכף כפילות את הגרי"צ ביאר ובזה .

אם  בעצמו יבדוק שונאו פלוני האם לבדוק האדם רוצה אם להיפך , גם לומר שבא 

בזמן  עליך, אחיך חמת שתשוב  תדע  מנין רבקה, שאמרה וזהו עמו, שלם לבו

כבר כי ממך שתרגיש אחיך אף עליו,שב שבקרבך כעסך והלך ששב  כלומר –

רק זה שאין הגרי"צ גםסימןהוסיף על סיבהאלא  תלונותיו כל מעצמו יסיר אם –

אותו. מלשנוא  רעהו יפסיק רעהו

Î„)בפרשתןכ. ‰Î)והנה ללדת ימיה הריטב"אתומים'וימלאו כתב ,',ÌÈÁÒÙ ÛÂÒ)

(˜ÁˆÈÏ Ô˙‡Â ‰"„ Ù"˘‚‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ· רבים כי כתאומים. ועשו יעקב נולדו מדוע  לבאר

נולדתי  שלא אעשה מה כי ועבודה, בתורה לעסוק ביכולתי אין – ויאמרו יענו

ואם נולדתילאב  ולא אעשה מה יאמרו או הצדיק, כפלוני ששלטצדיקים בעת

אומזל  פלוני, של לידתו כזמן הקב"ה במקוםטוב  עשה לזה פלוני. צדיק שנולד
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øåôçéå ÷çöé áùéå' áåúëä øîàù åäæå
òâééúð åîöòîù ,'íéîä úåøàá úà
á÷òé äéä àîòè éàäîå .'øåôçì'
ãîìù óà úåùøãî éúáì úàöì ñëøôî
á÷òé éë ,êàìî éôî åîà éòîá äøåú
íäá ùéù íééç ,äòéâé ééçì äååàúð

äãåáòå äòéâéàëàëàëàë.

לעולם  ובניו  יעקב של  חלקו – ובבא בזה
הבא  ולעולם הזה 

äðäåéäù ïúùøô ùéøá é"ùøá àúéà
äæ íò äæ íéööåøúî åùòå á÷òé

åøîàå ,úåîìåò éðù úìçðá íéáéøîå'éò)

(:âî÷ à"ç ÷"äåæ ;è"éô àèåæ åäéìà éáã àðú

å÷ìç ìèð åùò - åøùôúð óåñáìù
òãå ,á"äåò ìèð á÷òé åìéàå äæä íìåòá

éàå ,äæî äæ íäéëøã åãøôð æàî éë êì
,åéùàø éðùá ìáçä úà ñåôúì øùôà
éà äæä íìåò éìáäá åéðééòî òé÷ùîä éë
íéøáãáå äðéëùá ÷åáã àäéù øùôà
ïò÷'î' éùðéà éøîàãëå ,øúåé íéìòð

'úåðåúç ééååö óéåà ïòöðàè èùéðéà)

(úçà úáá úåðåúç éúù ìò ãå÷øì øùôàïéàå .
òôù íäì ïéà íé÷éãöäù å"ç äðååëä
äìéìç ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøáá áø
'ä ãáåòä ,äáøãà éë ,äæä øáãë øîåìî

äæä íìåòá å÷ìç áåèù äëåæéãëìëåéù
òãåé àåäù àìà ,'ä úà íäá ãåáòì
éðôá úéìëú íðéà ãñçäå áåèä ìëù

íîöòáëáëáëáëìëåé íãé ìòù íéòöîà íä ÷ø
ùôðä úçåðîá åàøåá úà ãåáòì

ועשו יעקב המקום,תאומיםשיהיו ובאותו המזל באותו ואם אב  לאותם שנולדו

וצדקותואעפי"כו  לתומו  פירש  וזה  לרשעו פירש גורם זה  הטבע שלא ללמדך , .

כ'יעקב יהא  האם הקובע  הוא  אדם של ועבודתו רצונו אם כי גורם המקום ולא

אחיו... כעשו או אבינו'

È˜ÂÏ‡ Ì‰¯·‡ È˜ÂÏ‡' ‰ÏÈÙ˙· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÚË‰ ¯‡·Ó˘ ,ËÏ 'ÈÒ ‡"Á ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù ˙"Â˘ 'ÈÈÚÂ)

ÚÈ‚‰ ÂÓˆÚÓ „Á‡ ÏÎ ÈÎ Y '·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È˜ÂÏ‡' ‰¯ˆ˜ Í¯„· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â '·˜ÚÈ È˜ÂÏ‡Â ˜ÁˆÈ

(˙Â·‡ ‚‰�Ó ÏÚ ÍÓÒ ‡ÏÂ ˜ÂÏ‡ ¯˜ÁÏ.

הטוריםכא. הבעל שכתב מה לבאר יש Î‰)ובזה ‰Î) ולכאורה 'שלום', בגימטריא 'עשו'

נלחם  כבר אמו במעי בעודו והלא השלום איש הוא  עשו וכי היא רבתי תימה

חרבך על היא  ותפארתו ברכתו אשר דמים שופך אדמוני וכולו אחיו, יעקב  עם

עם  המריבה להיות  רשע  אותו של מידתו היא שכך  אלא  ולשלום, לו ומה תחיה,

חולק היה ולא  ובשלווה... בשלום חי היה הקשים ו'יצריו' עצמו עם אך  העולם כל

מן  ההיפך  היא  יעקב של מידתו אכן ומידותיו, טבעיו את  לשבור יצרו עם ונלחם

יצרו  מרגיז ולעולם עצמו מעם חוץ  העולם כל עם בשלום שחי הקצה, אל הקצה

הרע . יצרו על הטוב 

ה'כב. את  דורש יהא ותמיד הזה', ב'עולם האדם תכלית  אין כי יהאוידע מה לדעת 
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úåòøôä àìì úòãä úáçøäåâëâëâëâë.ìëåé àì åéúååàú øçà óãåøä ,åúîåòì

שליט"א,בסופה הישיבות  ראש מגדולי מאחד שמעתי בגורלו, יעלה מה כלומר ,

שבימות ידים ורחב גדול נהר עובר היה העיר ובאותה בחו"ל, דר היה נעוריו שבימי

יום  בחוצות. שם השולט הכפור מחמת  כאבן קשה קרח ונעשה נקרש היה החורף

הנהר  של שטחה את ממנו לקנות  וביקש העיר מושל לבית  גדול עשיר בא  אחד

לענין  שוויות  כל הזה במקום אין כי לו שהסביר המושל פארות , רב בנין עליה לבנות

אך חרבות... לתל ביתו כל ייהפך ניסן בחודש החמה תנץ  אך שהרי בנינים בניית

שניהם, בין הקנין ונגמר הנהר את קונה הוא  בו הגון סכום לידיו ותחב  התעקש הלה

האדם  אותו על תמהים הכל והיו ונישא , רם גדול בנין בונה והחל פועלים שכר מיד

כ'משוגענער' מוכר היה החמה (Ú‚Â˘Ó)שלא  בימות  שהרי לריק ... מעותיו המבזבז

שישלם  מכיוון אבל הבנין.... יעמוד מה על וצלולים, חיים מים להיות ונהפך  שב הנהר

וכמעט  טוב בכי הבנין נגמר החורף בסוף ואכן כרצונו. ועשו שתקו הפועלים שכר את 

ובתוך ניסן, בימי הארץ על יצאה השמש אויה... אך הבית, חנוכת  זמן נקבע  שכבר

כלל... סימן להשאיר מבלי הגדול בנהר הבנין  שקע  שבועות  כמה

חיינו  ימי כל בעמדנו 'שוטה', מאותו נשתנינו מה וידידי, אהובי ורעי אחי

ומטה, מעלה הזה עולם בקנייני ומרצנו כוחנו כל להשקיע  העולם בזה המועטים

אלא דומה אינו זה כל והרי וכיו"ב... משנהו עם וחולקים פלוני, עם מריבים ובדרך 

ומכאן,, מכאן 'קרחים' ונשאר הקרח יימס ימים כמה שבעוד הקרח ע"ג שבונה למי

שנים... וכמה ממאה יותר האחרונים שנה באלפיים שחי מי שמענו כבר וכי

זי"עכג. לוי' ה'קדושת  הרה"ק  ‰�ÁÓ‰)כתב  ÏÎ ÍÏ ÈÓ ‰"„ ÁÏ˘ÈÂ) כי הטורים, בבעל עיין

בישראל  יש כי רואים שאנו והגם הזה. עולם ולעשו הבא  עולם לעצמו לקח יעקב

אמנם עשירים, כן ואנחהגם יגון מלאים  הם כולם העשירים  רואים כל  אנו כאשר ,

הזה. עולם להם ואין העין, מתוך בחוש בוראם את  העובדים העשירים אותם אמנם

עולם כי עושרם , מתוך  תענוג  להם  יש - הבאעושרם  עולם  מן שבא (ÔÂ‚Îהזה 

(·"ÂÈÎÂ ‰¯Â˙ ÍÓÂ˙ ‡Â‰˘'אדוני בעיני חן 'למצוא וזהו יעקב . לקח  זה 'אדוני'את כי ,

השכינה. הוא סתם

בין  שהתרחש הדברים סדר את  במתיקות  מתאר זי"ע  העבודה' ה'יסוד הרה"ק 

השבת יום הגיע  עוה"ז, וזה עוה"ב  נטל זה ביניהם, שחילקו אחר כי לעשו, יעקב

וערך תלמידיו עם ישב  יעקב  פלא, זה וראה יעקב  של לאוהלו נכנס ועשו קודש

פנה  מיד מטעמים, וכל ודגים בשר הוגשו השולחן כשעל הטהור שולחנו את  להם

כי  יעקב  השיבו הוא, שלי הזה' 'העולם הלא אחי לו, ואמר בטרוניה יעקב  אל עשו
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åîëå ,äãåáòå äøåú ìù äøúëì úåëæì
'úåááìä úåáåç'á áúëùùôðä ïåáùç øòù)

(â"ôäæä íìåòä úáäà àéöåäì ìãúùé'
,'åëå àáä íìåòä úáäà øéáâäìå åáìî
àìù íùë ,íéîëçä ïî ãçà øîà øáëå
àì ïë ,ùàäå íéîä ãçà éìëá åøáçúé
äæä íìåòä úáäà ïéîàîä áìá øáçúú

.'àáä íìåòä úáäàå

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

לשטנו 

é"ùøáïúùøô ùéø(èé äë)äìàå'
- ÷çöé úåãìåúåùòå á÷òé

äùøôá íéøåîàä,íé÷éãö äá åæîø ,'
ãîåò àåäù úòãì ìàøùé øá ìë ìòù

ãéîúúùøôáäøéçáä åãéáå Y íéëøã
ìù åéëøãá úëìì íàá÷òéáåèä êøã

ודגים, ושליו בברבורים להתענג לנו יש ושפיר הבא ' עולם 'מעין שהיא  שבת  היום

הוא והנה יעקב, של לאוהלו עשו נכנס שוב בשבת  ראשון ביום לדרכו. עשו פנה

היום  כי יעקב  לו הסביר עשו לתמיהת המלך , כיד רחבה בסעודה תלמידיו עם יושב

לערוך בו מצווה כן על עדן, מגן יתירה' 'רוח האדם על שורה שבו חודש', 'ראש

מיסב אחיו ושוב ... עשו, חזר בשבת חמישי ביום נפש. בפחי עשיו הלך  ושוב סעודה,

'יומא הוא היום אבינו יעקב  לו אמר עתה בשעתו, שלמה כסעודת  מרעים באסיפת

'סעודת היא  ועתה לגמירא, מרישא  קמא  בבא  מסכת כל את למדנו כי לרבנן, טבא '

למחר, בה שנתחיל מציעא בבא מסכת בלימוד אלינו נא הצטרף רצונך... אם הסיום'.

להצטרף  עשו מיהר ממחרת ויהי מציעא , בבא של בסיומה ב 'סעודה' תזכה וכך

הראשונה בסוגיא פתח אך  ביהמ"ד... ‰ÎÒÓ˙)לספסלי Ï˘),בטלית אוחזין שניים -

באפו. נשמתו עוד כל מביהמ"ד וברח כעס, מתוך הגמרא  את סגר המצב... את  וראה

לעצמו  שלקח אבינו יעקב באחיו לעשות מה כדת  – ישמעאל אל ניגש נפש בפחי

ישמעאל  לו ייעץ הזה. העולם חיי מעצמו חוסך  אינו ואף הבא  העולם חיי כל את 

הזה  העולם חיי בכל והנאה טעם כל לו אין כי לו ויספר אבינו יעקב  אל שיפנה

ונמצא הבא , לעולם חלק לו יהיה ולא  לאבדון ילך  חייו שנות מלאת  שלאחר בידעו

יעקב, ויענהו טענותיו, את לפניו ושטח ליעקב  עשו חזר לו. אין הזה' 'עולם שגם

ומאותו  לב, וטוב  שמח לביתו עשו וישב הבא . בעולם חלק לך  שיהיה לך  אני מבטיח

שיכניסהו  תבע למרום עשיו ועלה היום בבוא הזה. העולם תאוות  מכל נהנה היום

הלא מרום, מלאכי לעומתו טענו הבא, בעולם חלק הבטיחו יעקב אחיו כי עדן לגן

אך הזה, בעולם בשלווה שתחיה כדי אלא  הייתה לא העוה"ב חיי על ההבטחה כל

אין  שוב  עוה"ב חיי לך  שמצפה ידיעה מתוך הזה מהעולם נהנית  שאכן לאחר כעת 

בגיהינום. ומקומך  עדן גן לדרוש זכות  לך



ëתולדות - הפרשה באר

,á"äåòååàéëøãáåùòåéìòå ,òøä êøã
úåùòìäùøôäøåàä ïéá ìéãáäì Y

êùåçä ïéáåãëãëãëãëåúøåúå 'ä éøçà úëìì ,äëäëäëäë.

òãéåY 'åùò'ä úøéöé úáéñ ø÷éòù
úà úåëæì éãë äúééä ,òøä ãö

.åéìò íøáâúäá ìàøùéùøéô êëå

ò"éæ àæìòáî é"øäî ÷"äøä(êìúå ä"ã)

ïúùøôá áéúëã(âë-áë äë)åööåøúéå'
äæ äîì ïë íà øîàúå äáø÷á íéðáä
äì 'ä øîàéå ,'ä úà ùåøãì êìúå éëðà
,á"öå ,'õîàé íåàìî íåàìå ...íéåâ éðù
äçøëåä åúîçîù àøåðä äø÷îä åäîå
.äì åáéùä äîå ''ä úà ùåøãì' øäîì

לב'כד. ה'ייטב הרה"ק  אמר וכה וסייגים', 'גדרים קביעת ע "י רק  יבוא  זו ולהרחקה

זי"ע שי"ק  המהר"ם הגה"ק על בהספדו ·Ô˙˘¯Ù)זי"ע  ,Ô˙�Â‰È ˘Ù�)כתיב בעשו דהנה

'דבר  מה וצ"ב , אוהלים' יושב תם איש ויעקב  שדה איש ציד יודע  איש עשו 'ויהי

הפסוק על אמרו דחז"ל אלא  אוהלים, ליושב  שדה איש ענין מה כאן, יש והיפוכו'

(Ï ·Î ˙ÂÓ˘)חז"לבשדה'ובשר ואמרו תאכלו' לא ˜ÊË:)טריפה ÔÈÏÂÁ) בשר דהיינו

לו שאין מי על מרמז שדה' ש'איש וכלומר למחיצתו, חוץ הציבמחיצותשיצא ולא  ,

וסייגיםלעצמו האישגדרים  זה אהל'טריפה, 'יושב נקרא אבינו יעקב  לעומתו הוא,

להת וסייגים גדרים – במחיצות  צדדיו מארבע מוקף העבירההוא  מן Á·˘Ïרחק  ‡·Â)

(‰˘Â„˜ È¯„‚ ·Èˆ‰Â ˙Â·‡ ÈÎ¯„· ÍÏ‰ ÂÈÓÈ ÏÎ˘ Ì"¯‰Ó‰‰ לעשו,‡˙ יעקב בין ההבדל כל וזה 

ח "ו ... ולהיפך יעקב  מבני הוא הרי וסייג  גדר  לאיש  יש  אם  –

ה''כה. את לדרוש 'ותלך  וז"ל. זי"ע , ישראל' ה'דברי הרה"ק כתב Î·)כה ‰Î) ופירש ,

בסופהרש"י תהא מה לה מאחד להגיד בילדותו ששמע  זצוק"ל אא "ז אמר ,

לתורה  מפרכס שפעם שראתה וכיוון אחד ולד שהוא סברה רבקה כי צחות , בדרך 

היולד שהילד בדעתה שפטה להיפוך  ולפעמיםופעם טוב  לפעמים הפכפך  יהיה

אומריםרע טובוהעולם הכל  טוב הסוף  המיתה אם  קודם פנים כל על אם היינו ,

לו יהיה אז טוב , יהיהתיקון יהיה מה לדרוש הלכה כן על הולד,בסופו. אותו של

עכ"ד טוב יהיה בסופו פנים כל על אם המיתה קודם ·Ì"¯‰Óהיינו ‡È„‰Ï ‡Â‰ ÔÎÂ)

(‰¯Â˙‰ ÏÚ ˜È˘

חיי  פרשת בריש דכתיב  התורה, על התוספות' ב 'בעלי זה בענין מצינו נוראות

כתיב נמי ישמעאל דגבי וקשה, לטובה. שוין כולן ופירש"י שרה' חיי 'ויהיו שרה

(ÊÈ ‰Î)אלא לטובה', שווין 'כולן לדרוש אפשר אי ושם ישמעאל', חיי שני 'ואלה

תשובה שעשה למימר איכא  וז"ל. ה'תוספות ' ÁˆÈ˜מבאר Â˙Â‡ Â¯·˜ÈÂ È·‚ È"˘¯ÈÙ„Î)

(ÂÈ�· Ï‡ÚÓ˘ÈÂ,דמי שנולד כקטן שנתגייר וגר הרע, כל - לכן קודם  שהיו השנים וכל

ימיו כל תשובה  שעשה  כמי והיה  לכלום , נחשב לא .שעשה 
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äì äéäéù ä÷áø äòãé éàãååáù ,àìà
ì"æç åùøãù åîëå ,òùø ïá(.àì íéøãð)

ìë àìå Y òøæ êì àø÷éé ÷çöéá éë
øæâð äîì ìåàùì äàáù àìà .÷çöé
ìò äììôúäù øçà ,ãåçéáå ,ïë äéìò
äì 'ä øîàéå' ,ïë äì òøàé òåãî íéðáä
,'õîàé íåàìî íåàìå ...êðèáá íééåâ éðù

,ùåøéôúà 'ä òîùù øçà à÷ééã éë
úåîéìùìå ,÷éãö ïá äì ïúð äúìéôú

åùò åîò ãçé ãìååéù 'åäëéæ' åúå÷ãö
åééç éîé ìë åãâðì ãåîòé øùàíéùãçå ,

÷ñòî 'úåòéðî' åãâðë ãéîòé íéø÷áì
øáã ìëîå äãåáòäå äøåúä

äùåã÷áùåëåëåëåëäæä íìåòä ééçá óàå ,
,çåðî åì úúì éìáî åäôãøéá÷òéùëå

åúéìëúì àåáé íùî åéìò øáâúé
áåèäæëæëæëæëìù äáì úåìàùî åàìîúðå
ä÷áøåøîåà åäæå ,íåàìåïáä øîåìë ,

חברותאכו. הלימודים, עת בכל לי יש 'חברותא ' בצחות , הדעת מנקיי אחד אמר וכבר

היום  לעסוק  מאתמול שקבעתי בשעה יום בכל ומתייצב  הוא , נפלא 'דייקן' זה

בואי  עת בכל כי אותי, יקדים אף אחד... ברגע אפילו לבוא  יאחר לא  לעולם בתורה,

עוד  ולא  שאבוא. לי וממתין למקומי בסמוך  יושב  הוא כבר כי אני מוצא לביהמ"ד

שלימות סוגיות ילמדני הצורך לעת ומחודד... שנון מוחו גדול... כשרון בעל שהוא

בכבודו  ה'יצר' זה – ומהו מיהו לדעת  תרצו ושמא  ופלא , הפלא  הפלפול' 'דרך  על

ישבותו. לא  ולילה יומם משמרתו על עומד שעדיין ובעצמו...

העולם כז. בזה האדם של חיותו כל אלא  אמורים, הדברים ברוחניות רק  לא  כי ודע,

עליו, העובר מהקושי לו ועבודהבא  בתורה  הקושי את  יעבור שהמשכיל  אלא 

העולם בעניני אותם  מעבור  ינצל בפרשתןועי"ז זי"ע סופר' ה'חתם כתב וכך  ,Ó"Â˙)

(Ô˙ÈÂ Ù"‰Ú,האלוקים לך 'ויתן אמר, מושבך ...ולעשו  יהיה הארץ חרבך משמני ועל

כתיבתחיה ישראל בני לגבי הנה .'(Â ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)בארץ שלום תעבור'ונתתי לא  וחרב 

חז"לבארצכם דברי בהקדמת ויובן ,'(·Î „ ˙Â·‡) מליצה דרך  ועל חי', אתה כרחך  'על

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

(Â˙ÂÈÁשיעמום לידי מביאה הבטלה כי ,(:Ë� ˙Â·Â˙Î), בלי משאלותיו כל לו שיש  ומי

לדעת , עצמו  שאיבד מי בזמנינו, מעשה היה וכבר  בחייו , מואס  יום  יום מניעה  שום

עצמו . את והרג  בעולם, מואס הוא תאוותיו  וכל  עשרו  מרוב כי מכתב אחריו  והניח

(ÌÏÂÚ‰ Ú·Ë· ‰"·˜‰ Ô˙� ÔÎ ÏÚÂ), ועולה יורד ומרוויח, וחוזר ומצטער, דואג  אדם שיהיה 

עייף ולעולם  בדעתו, ומנוחה  שלום לו  ואין טובה, עתים  רעה עתים ומוכר , קונה 

חיותו כל  הוא וזה .וייגע,

חרבך  'על פירוש יהיה תחיהוזה שתמיד אלא , המלחמה, לחרב  הכוונה אין ,'

כן לולא כי חיותו, ומשם עצמו עם ÏÚלוחם ˙Î¯· ‡Ï· ,˙ÂÎ¯·‰ ¯‡˘ ˜¯ Í¯·˙Ó ‰È‰Â)
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,÷éãöäíåàìîòùøä åéçà é"ò -õîàé
,úåäåáâä åéúåâøãîå åúå÷ãö éãéì òéâé -

úåéäì òéâé åãé ìò à÷ééãåøéçá
úåáàáù(à åò ø"øá)çëçëçëçëéãòìáî éë ,

,åá õôç ìë ä"á÷äì äéä àì 'åùò'ä
ùé 'òøä øöé íäá ïéàù íéëàìî' éøäù
.úåááøìå íéôìàì ,úåáøò éîùá éã åì

úåàøåð'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë
,ò"éæéë ...ùøôì äàøð ãåò ä"ãá)

(íåìçá éúòîù äðääî äù÷ äøåàëìã
àìä ,'òùø' äéäù åùò ìò àéä äðòè
äéä íøè åîà éòîá øáåò åúåéäá ãåò

òøä øöé åìùåã÷ä åðéáø ìù åúð÷ñîë)

(äãéìä úòá àá ø"äöéù [:àö ïéøãäðñá]øáë
åðééäå ,æ"ò éúáì úàöì ñëøôî äéä
äðòè äîå ,òøá äúééä åúøéöé íöòù
øàáî àìà ,àø÷é òùøù ãò åéìò ùé¨¥
,'òø òáè'á ãìåð åùò ïëàù ,÷"äøä
,íåúî åá äéä àì ùàø ãòå ìâø óëîå

(‰ÈÁ˙ Í·¯Áיוון של איטליה זו הארץ במשמני יושב Â)והיה ÊÒ בחייו,(·"¯ מואס היה

למות ההולך  פטם אינו כשור זה כל אמנם, 'תחיה'. מזה – חרבך ' 'על בירכו לכן, .

לידי יבואו ישראל בני אבל עולם, אומות  גבי שעה חיותםאלא  ב 'יפה ביגיעה

וכדכתיב  העוה"ב', חיי מכל בעוה"ז טובים ומעשים Î)בתשובה Ï ÌÈ¯·„)הוא 'כי

וכתיבחייך  ימיך ', ËÈ)ואורך Ì˘)'אותםובחרת בברכו להם אמר ולכן (ÈÂ˜¯‡בחיים'...

(Â Y „ ÂÎ...בציר את  דיש לכם והשיג בעתם גשמיכם תעבור'ונתתי לא וחרב

להםבארצכם יש כבר תלכו, בחוקותי – התורה מקיימים שהם אחרי כי חיות'

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

מעצמו  חוסך בתורה, לעמול בבחירתו יעקב  אבל הזה... בעולם וטרדות קושי של

הזה. העולם יסורי שאר

חז"לכח. אמרו שהרי זי"ע, ישראל' ה'בית  הרה"ק אמר ËÎ,כה ‰Î Ô˘È‰Â ÌÂ„˜‰ ‡ÓÂÁ�˙)

(:·Ó˜ ‡"Á ˜"‰ÂÊ שמת ביום נמרוד. מת  אבינו אברהם שמת ביום אבינו שבו יעקב

אחיו עשיו È‚.)מת ‰ËÂÒ)נאמר רבינו משה אצל גם .(· ‡Ï ¯·„Ó·) בני נקמת 'נקום

ובלעם  המדיינים משימותו כלומר, עמך', את  תאסף אחר המדינים מאת  ישראל

מלחמתו  למען הם האדם חיי כל כי הדבר, וביאור רבינו. משה גם ימות  מיד הרשע

שהוא נמרוד שמת  יום באותו ע"כ, ולהפילו. להכשילו לנגדו העומדת  הטומאה כנגד

אבינו  יעקב  מת  כיו"ב  הסתלק , אברהם אף בע "כ אבינו אברהם לעומת ה'כנגד' היה

של  מתנגדו וכן המתנגד. עשיו של מכוחו אלא הייתה לא  חיותו כל כי עשו כשמת

חז"ל וכמו"ש 'בלעם', היה Î)משה „È ¯"„Ó·),כמשה נביא  עוד בישראל קם 'לא

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

עמיו. אל רבינו משה נאסף



תולדות - הפרשה âëבאר

äàìéò äùåã÷á ãìåð åðéáà á÷òé ,êãéàì
íä 'íéîåàú'å øçàî íðîà ,êåøò ïéàì
æçà ïëìå ,äæá äæ èòî 'áåøéò' íäá äéä
æîøì ,òùøä åùò ìù åá÷òá á÷òé
÷áãð ïëå ,åùò ìù åúåòùøî åá ÷áãðù
åæå ,á÷òé ìù åúùåã÷î èòî åùòá

- àîìò éàäá íúãåáò ìë äúééäìò
åùò úîäåæ úà éøîâì øéñäì á÷òé
úåáøìå ìéãâäì åùò ìò åìéàå ,åéìòî

åá øùà á÷òé ìù å÷ìç úààåäù -
àø÷ ïëìå ,áèì ãáòúéå äìòúé åîöò

á÷äíù ìò 'á÷òé' åîù úà åîöòá ä"
,á÷òä úæéçàåúåáéùç ø÷éò äæ éë

åì ùé éë Y åùò á÷òá 'úæçåà åãé'ù
òøä ìò øáâúî àåäå ,òøä íò úåëééù

íãàä ìë äæ éë ,äæäùé äæî ÷øå ,
.çåø úçð àøåáì

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

Y åì øîàåêøåëá åùò éëðà(èé æë),
÷éãö éððéàù ,éáà êì òãøåîâåîë

,úáùçùìù åúåòùøî éá ÷áãð àìà
éîé ìë òâééúäì éìò äáø äòéâéå ,åùò

äæî øäèäì ééçéì óà ,ïëù ïååéëîå ,

úà ÷çöé òåîùë .'úåëøá'á äìçðå ÷ìç
øîàå åéãé úà ùîéå åì àø÷ ,åéøáã
ïëà ,'åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä'
éðà äàåø êà ,äùåã÷ä ìå÷ àåä êìå÷
,òùøä åùò ìù åéúåãéîî êá ä÷øæðù

.'êì ïúéå'á êëøáà ïë ìòå

æ"éôòåùò øæçùë éë éîð øàåáé
éëä' ÷òæå äðòð åãöî òùøä
'íééîòô äæ éðá÷òéå á÷òé åîù àø÷

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

éæà ,äðîî øäèéäì òâééúäìêåøá íâ
äéäé(âì íù).

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

ïúùøôá(åë äë)åéçà àöé ïë éøçàå'
ìëå ,'åùò á÷òá úæçåà åãéå
éëå åùò á÷òá æçà òåãî ,äîúé äàåøä
éòîì åáéùäì ìëåéù åúòã ìò äúìò
,íìåòä øéååàì àöé øáëù øçàì åîà
øàéáå .åéá÷òá åúæéçà ìéòåú äîå
éøáã é"ôò ò"éæ áåìòìî î"îøä ÷"äøä
íãàäù äî ìëù ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä
àìà åðéà ,íùâá ïä çåøá ïä ùàééúî

áùåç àåäù ïååéëîàåäå äùåò àåäù
...ìòåôäìòé àìù äàøéùë ïë ìò

úà áæåòå ùàééúî àåä ,åãéá øáãä
éùòî ìë éë òãåé ïéîàîä ìáà .ìëä
äîë ãò úåìãúùä àìà íðéà íãàä
äùòéé äùòééù äî ìáà ,úòâî åãéù



ãëתולדות - הפרשה באר

,'íéùòîä ìë ïåãà' ä"á÷ä éãéá
ïéà éøäù íìåòì ùàééúé àì åæ äðåîàáå

åá éåìú øáãäåúå åúìåëé éôë äùòé
éãéî àìàåä éë á÷òé äàøùë ,á"åéë .

øùà ìëë äùò ,äøåëáä úà ãéñôî
äæ úåëæá ïëàå ...åá÷òá æçàå åãé ìàì
,äøåëáä åéìà äàá øáã óåñù ìâìâúð
øåëîì úåèù çåø åùò ìò äøáò øùàë
éë ,íéùãò ãéæð ãòá äøåëáä úà
åáì úøòáú äàø 'ááìì äàåøä' ä"á÷ä
,àá åðãîììå .åðåöø íéìùäì åãòá òééñå

íéøòùä ìë éë íãàì äàøð íà óàù
åáéì ìëá ÷÷åúùé íà ,åéðôá åìòðð
èå÷ùé àìå çåðé àìå ,åùôð ìëáå
åäøæòé óåñáì ,åãéá øùà ìëë äùòéå
úà âéùéå òáèä êøãë àìù ä"á÷ä

åùôð äáäàùèëèëèëèë.

íéøáãë'ìàøùé éøáã'ä íâ áúë åìàä
ò"éæ õé'æãàîîãåò ä"ã ïúùøôá)

(é"ùøá øîàéô"äò(áë äë)åööåøúéå'
äúéäùë' ,é"ùøáå ,'äáø÷á íéðáä

וכפי כט . אליו, ויתקרב  שישוב  שיהיה מי יהיה יהודי איש כל על ומצפה יושב  והקב"ה

בפרשתן דכתיב ממה ללמוד ÂË)שיש ÊÎ)בנה עשו בגדי את  רבקה ...הגדול 'ותקח

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

למי  במשל זי"ע, מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  בה ורמז 'גדול'. וזה 'קטן' זה יקרא 

הוא ולמחרת וכו', ומלדבר מלראות  פסק הזקן אביו כי משפחתו בני לפני שבכה

מלאו  לא  שעדיין הקטן שאחיו זה על ומיילל בוכה השנים ארבעת בן בנו את  שומע

וההסבר, בבית ... גדול שחוק ונהיה ולדבר, להלך יכול אינו כן גם תמימה שנה לו

יום  יבוא ועוד לפניו, עתידו כל הרי מדבר ואינו ברגליו הולך שאינו הקטן כי

ואבדה  ומלדבר, מללכת פסק הזקן לעומתו, ולדבר, להלך  יתחיל הוא ובעזהשי"ת 

'יעקב הם כך וכאב . צער הגורם דבר זה אליו, יחזרו לא והדיבור ההליכה כי תקוותו,

כי  ולהתייאש, לבכות  מספקת סיבה איננה נפילתם שאף לומר 'קטן' נקראים ובניו'

אביהם  רצון לעשות  מעתה ולהתחדש עת בכל לשוב – לפניהם עתידם כל עדיין

וכאב . צער אכן זה – עצמו יתקן לא  ולעולם הוא, 'מוכן' עשו ואילו שבשמים...

זי"ע  מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק מבאר ˙Â„ÏÂ˙)עוד '˜È„ˆ „ÂÒÈ'· ‡·Â‰ ,ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó),

התינוק  את בודקים ההורים אין מחבקים קטןכי אלא  נקי, הוא  האם אליו בגשתם

בן ואילו לו, נודעת  יתירה וחיבה אותו מתרחקים גדול ומנשקים  הכל המלוכלך

שבשמים  אביהם בחיק  ינוחו ובניו יעקב כי 'קטן', אבינו יעקב  את  כינה ולכן מאתו.

בכתמי  מלוכלכים כשהם אף שיהיו, מצב  בכל ומנשקם מחבקם מקרבם אשר

ואינו  מתרחק  הוא מהם כי 'הגדול' הכתוב  כינה עשו בני הנכרים את  ואילו העוונות,

הם. מלוכלכים כי מושיעם



תולדות - הפרשה äëבאר

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

'ùåã÷ä øäåæ'á àúéàã(:èñ à"ç)

(åîåâøúá)úåàøì óñëðå äöåøä ìë

,øáãä âéùäì ìåëé åðéàù â"òà ,úòãìå
ìåãâ çáùá åúåà íéçáùî ìëäìò Y

,á"åéë .áåèä åðåöøå åúå÷÷åúùä íöò
ñëøô úàöì ÷æçä åðåöøá åðéáà á÷òé
úàæ áúëðå ,åãéá äìòé àìù òãéù óà

øôñá ïåøëæïåöøä úìòî ìò åðãîìì
åúåà íéçáùî ìëä øùàììììíééñîå .

úåáà éùòî ïëå' .ì"æå ìàøùé éøáãä

תרפ"ד  בשנת  מישראל. איש כל של לתפילתו ומצפה כביכול הקב "ה יושב  כן

לזכות פתחו על צבאו ישראל בית  והמוני בגראדנא, זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  שהה

לכם, דעו ואמר, הבאים לקהל חיים' ה'חפץ נענה מפיו. ולהתברך פניו בזיו לחזות

ויבקש  לפניו בנו יבוא מתי עיניים, בכליון מצפה והוא  בניו, את  אוהב  אב  כל כי

מה, לדבר נצרך  שהוא  בשעה אביו אצל בא לא  הבן אם והנה, עמו. שיטיב מאתו

גורמת זו 'שליחות' הרי בעדו, יבקשו שהם אביו אל שלוחים שולח הינו זה ובמקום

לאב . נפש מכםעגמת אחד כל של לתפילתו כביכול  מצפה הקב"ה נמי, (ÚÂ„ÓÂכך 

(È˙Î¯· ¯Á‡ Ì˙‡ ÌÈÙ„¯Ó אני אף ממכם, יותר הקב "ה מחבב  שאותי תאמרו, ושמא  ,

מבניו  אחד כל אוהב הקב "ה אלא  וחלילה... חס וחלילה... חס ואמר, כנגדכם אענה

דעו  בידכם, עוונות שיש לומר תוסיפו ואם מקום. של בניו כולנו כי שווה, אהבה

'החזירנולכם ממנו  ויבקשו  עמו, להתפייס  שיבואו  לבניו  ומצפה  יושב  שהקב "ה 

לפניך ' שלימה .בתשובה

מקדםל. שבימים באיש ‰'ÓÁÏÓ‰')מעשה È�ÙÏ)באמצע ומצוות , תורה שומר היה לא

לו  תנתן ונפשו יינצל שאם עצמו על קיבל וצוקה צרה לעת כשנקלע  המלחמה

תפילין יום בכל להניח יתחיל ÏÏÎ)לשלל, ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Ú·) בניסי ואכן .

בחיילי  ארה"ב צבא  נלחמו 'שחרורם' ביום מחנהו. מכל יחידי שריד הלה נשאר ניסים

זמן  אחר נקטעה... והיא  השמאלית ידו על 'טיל' נפל הקרב  ובתוך ימ"ש, האויב 

זי"ע מליובאוויטש ריי"צ הרה"ק אל נכנס בארה"ב מבטחים לחוף היהודי כשהגיע

עליה  ולהניח הבטחתי לקיים אמור הייתי שעליה זו יד בדיוק וכי תמיהתו, את  ושטח

שהקב"ה  לחשוב יכול היית נשארת ידך היתה אם הריי"צ, ענהו נפלה, היא תפילין

בקיום  גשמיות  לפעולות צריך  הקב "ה אין כי – אינו וזה שלך, תפילין להנחת  נצרך 

גם  לעשות  בידך  יש וזה המצוה, קיום בעת  הלב והתעוררות  בטהרת אם כי המצוה

יד... לך  אין כאשר



åëתולדות - הפרשה באר

,íéðá åùøéó÷åî úåðçá ãîåòù
åì àá êë êåúáå ,ïúîå àùîä úåãøèá
,äøåúì úàöì ñëøôîå äáåè äáùçî
åäéà àçáù úàöì ìåëé àìù â"òàå

äéìéã(åçáù åäæå)éøä åîöò äæ ïåöøá éë .'
çáåùî äæàìàìàìàì.

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

ואחריתו 

àúéà'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøäî
ò"éæ(à úåà)ìù íîùá æîøì

ìãáääå íúåäî úà åùòå á÷òé
åîù àø÷ð åðéáà á÷òé äðä éë ,íäéðéáù
,'á÷òá úæçåà åãé'ù íù ìò 'á÷òé'

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

åàìáìáìáìáì'åùò' àåä åîùë åùò ë"àùî .
å ,äéùò ïåùìîïðåáúäì ãîò àì íìåòî

çéååøé íàä ,äìåòô åæéà åúåùò íãå÷
óàå úåéðçåøá ãéñôé åà úàæ úåùòî

úåéîùâáàìà ,äàùòúåáùçî àìá
éë úåáø úåáòåú äùò ïë ìòå ,úåáø
ïàì íìåò ìù åðåáùç áùçî äéä àì
úàå òâøä úà éç àìà ,êìåä äúà

úàæä úòá åá äøòáù äååàúäâìâìâìâì.

בשנים לא. ורק  לפרנסתו, במסחר עוסק זי"ע  מטשעבין הגה"ק היה חורפו בימי

שבשנים  ואמר העיד לימים דאתרא . כמרא לשמש נתמנה יותר המאוחרות 

בעת כי שלאחמ"כ, מבשנים בתורה השגות  יותר השיג במסחר כשעסק הראשונות

המסחר  את  כשסיים וממילא מאד, עד גדולה לתורה תשוקתו הייתה במסחר שעסק 

משך פיו אל מים בא  שלא  צמא  כאדם תורה דברי לגמוע  המדרש לבית  נכנס היה

ימים. שלושה

הדיבור לב. שהוצאת  בטרם החכם, כמאמר 'הדיבור', לענין אמורים הדברים וביותר

עליך, בעלים הוא  הרי מפיך  שהוצאתו לאחר אבל הדיבור, על הבעלים הינך  מפיך

דעלמא  הון כל בעד אפילו להחזירו תוכל לא לעולם ‡Â¯‰Ê˙כי ÈÙÏ‡· ¯È‰Ê˙ Ì‡ Ì‚ ÈÎ)

(ÍÏÂ˜Ï ÚÓ˘È˘ Í„Ú· ·¯Ú ÈÓ ,È˙¯Ó‡ ÍÎÂ ÍÎ˘ È�ÂÏÙÏ ¯Ó‡˙ Ï‡ ,¯·„Ó Í˙Â‡ ÚÓ˘˘ ÈÓ על ‡˙ ,

מפיך' שתוציאנו קודם הדיבור 'חשוב  ‰¯Ô"·Ó)כן ˙¯‚‡).

הרשע,לג. עשו אצל מצינו וכן הנסיון, בעת  האדם את  לבלבל – יצר של דרכו אמנם

כלל, מובן ואינו פעמיים', זה 'ויעקבני לקח' בכורתי 'את  יעקב  על מתאונן שהיה

תמורת בכורתו את  מכר ובעצמו בכבודו הוא  הלא  יעקב, על לעשו לו יש טענה איזה

אלא , מיעקב, הוא  רוצה ומה וחתום', 'כתוב ' בשטר עדשים מעשה ,נזיד בשעת 

כששבה מכן לאחר ורק עדשים ', 'נזיד  אם  כי עיניו  לנגד  ראה  לא  ויגע, עיף  כשהיה

לקח' בכורתי 'את מרה זועק החל דעתו  .אליו



תולדות - הפרשה æëבאר

כיום  סליחה  יום - כסלו חודש ראש
הכיפורים 

áúëåðàöî äðä ,'éáö éèå÷éì' øôñá
ïùé é"ùøá(ñ"ú úðù ñåôã ê"ðúá)

÷åñôä ìò(è åì åäéîøé)- ,'íåö åàø÷'
ùãåç ùàøá àåää íåöä íåé äéä
íåéë äçéìñ íåé àåäå ,åéìñë

.íéøåôéëäíùá 'éáö éèå÷éì'ä àéáîå
ùãåç ùàø íåé òåãî íòè ,íéðåîã÷ä
ïååò úìéçîì ìâåñîä íåé àåä åéìñë
íãàù íéàèçä ìëù ,òùô úøôëìå
çøéì ãòå ïñéð ùãåç ùàø ïîì øáåò
íéøåôéëä íåé àåáá åì íéìçåî ,íéðúéàä
ùãåçá áù åðéà íàáå .äáåùúá áùùë
éæà ,äáø àðòùåä íåé ãò éøùú
ùãåç ùàø äæ 'íåö íåé' ãò åì íéðéúîî
íåé íéòáøà íéîìùð äæ íåéá éë .åéìñë
íåéä íéòáøà ãâð íäå ,äáø àðòùåäî
ùé íåéä äæá ïë ìò .úåçåìä úìá÷ ìù

äáåùúá åéãé èùåôä ìëì ìåãâ çåë
íåéë ìâåñî àåä éë .íéîùáù åéáà éðôì

ùîî íéøåôéëäãìãìãìãì.

,àøáéàùãåç ùàøå ùãåç ùàø ìëá
úøôëì ìâåñîä ïîæ àåä
ãéî äîéìù äáåùúá áåùé íà ,úåðååòä

'óñåé úéá'á àúéàå .åäåìá÷é'éñ øåèá)

(íéãîåòå ä"ãá â"ëúúåçøà' øôñ íùá
'íééç(á 'éñ ç"ø úåëìä)äãåäé åðéáø' íùá

,ç"øá ïéôñåîä úìéôú çñåð ìò ,'éåìä
äøôë ïîæ ,úúð êîòì íéùãç éùàø

íúåãìåú ìëìúáéúá äðååëäù
- úåãìåúä ìë ìò äìåò 'íúåãìåú'
éîé ìë êùî íãà äùòù ,íéùòîä

.ùãåçäíãàä ãéá ùãåç ùàø íåéáå
úåîé êùî úçéù øùà ìë úà ï÷úì

ùãåçä,ùãåç ùàø úìåò àá ïëìå ,
.ùãåç ùàø íåéá ,øôëîä íåéá äøôëë

Ï)כתיב  ‰Î)הזה האדום האדום מן נא הלעיטני יעקב אל עשו שמו'ויאמר קרא כן על 

ניתן אדום אדם של ששמו אלא  'נא'. או 'הלעטיני' ולא  'אדום' נקרא מדוע  ביאור, וצריך ,'

וכאן 'מהותו', שם על 'אדוםלו אם כי עיניו, לנגד  כלום  ראה לא הביתה  עשו ָכשנכנס

אף  חשב ולא  אדום', בהמה ,– מאכל  או  הוא  אדם  מאכל זה  'אדום ' האם  אחד לרגע ָ

אדום ...' 'אדום... אלא  לאו , או לבריאות  הוא  מזיק האם  רך , או  הוא  קשה  לאהאם  ותו

אדוםמידי, שמו  קרא  כן תאווה על  אשר כל ולשאול לבקש מהותו, כל הייתה זאת כי

זאת . מהנהגה ירחק נפשו ושומר לאו. אם הדבר הוא טוב האם לחקור מבלי נפשו

משנתו לד. כשהקיץ אחת  פעם אשר זי"ע מטשרנאביל אהרן רבי הרה"ק על מסופר

ושאל  גדול, רעש קול ושמע  העליונים בעולמות  עתה שהיה סיפר כסליו בר"ח

כסליו ר"ח – שהיום לו והשיבו מיומיים, יום יוםמה והוא יוה "כ, בבחינת  הוא 

חנוכה של וההארה טובה חתימה גמר בחנוכה כי לישראל, וכפרה  סליחה  מחילה

החודש  מראשית  כבר  ‡Â¯)מתחלת È¯Â‡Ó ËÂ˜ÏÈ· ‡·ÂÓ).



çëתולדות - הפרשה באר

äî øàáì 'íééç úåçøà'ä êéùîîå
äìéôúá íù åðà íéøîåàùíìåëì ïåøëæ

àðåù ãéî íùôð úòåùúå åéäéíåéáù
.'øöéä ïî ìöðäì 'ä éðôì ïåøëéæ' ùé äæ

ע"י בתורה  הצלחתו עיקר – אוהלים  יושב
וההתמדה היגיעה

ïúùøôá(æë äë)íú ùéà á÷òéåáùåé
íéìäåà'äìäìäìäìàîøâ ïîæä ,

íéìééç óéñåäì åðéáà á÷òé ìù åúùøôá

äøåúä ÷ñòá úåîåöòúå æåòá øáâúäì
äòéâé êåúîåìåìåìåìåðéùòî åòéâéù äëæð äæáå

åòé÷ùä íìåò úåáà - åðéúåáà éùòîì
çðî ,íöøîå íðåà ìë úà äøåúä ÷ñòá

çð 'øôá øëæåîä(á æ é"ùø)çð ãîìù
úåàî 'ã åì åéä Y åðéáà íäøáà ,äøåú

æ"ò úëñîá íé÷øô(:ãé æ"ò)- á÷òé ,
'íéìäà áùåé'(æë äë úéùàøá)ã"é ïîèðå

íå÷îá áëù àì'ù øáòå íù úéáá äðù

ÊÎ)בפרשתןלה. ‰Î)עשו יודע'ויהי תםאיש  איש ויעקב שדה, איש יושבציד

אמראוהלים עשו על כי בלשונו, שינה מדוע צ"ב, ולכאורה גבי יודע'. ואילו ציד,

אמר לא  כאשר יודע יעקב  עלומיו דבשנות זצוק "ל הלוי' ה'שבט הגאון וביאר תורה,

דבריו  ובתוך  בישיבה, לדרוש אחד רב בא  המעטירה, לובלין' 'חכמי בישיבת למד

כשרונות , בעלי הינם מהם ומועטים עליה בני ראיתי יעמדואמר, הכשרונות לא כי

ויגיעתו התמדתו  מידת אלא  בתורה, להצליח בדרכו בעצמו לאדם  הגר"ש העיד וכן ,

והיגעים העמלים היו דשם בישיבה שנתגדלו תורה גדולי ‰Â�Â¯˘Î˙שכל ÈÏÚ· Û‡)

ÁÈÏˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ˙Â�Â¯˘Î ÈÏÚ·˘ ¯ÓÂÏ ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ,‰¯Â˙· ÈÂ‡¯Î ÂÏ„‚˙� ‰¯Â˙· ÂÚ‚ÈÈ˙�˘

(Â"Áשהיה בכך שיבחוהו לא  אבינו, יעקב את  לשבח התורה בבוא כן ועל יודע,

שהיהתורה בכך  אלא  אהלים, ועצומה.יושב רבה בהתמדה

ולא הנני, כישרונות דל כי אמורים, הדברים אלי לא  האומר לכל תשובה ומכאן

את קובעים הכישרונות  לא כי בידו, גדולה טעות  כי בתורה, לעסוק ודכוותי לדידי

את תביא אשר היא  למשא  וכחמור לעול כשור - היגיעה אלא  בתורה, ההצלחה

תורה'. 'בעל להיות האדם

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

ומתרגם  אוהלים יושב  תם איש ויעקב תבעשדה ויעקב  נחשירכן... גבר  עשו  והוה 

ה' קדם  מן יעקבאולפן ואילו מלאכה' עושה שאין בטל אדם - נחשירכן 'גבר ופירוש ,

ההבדל  גופא שהיינו ומכאן, השי"ת . את  מבקש שהיה היינו אולפן' 'תבע היה אבינו

בלשוננו כדמתקריא ובטל יושב היה עשו כי לעשו, יעקב  ותוצאותיה ליידיג-גייערבין ,

ומבקש  דורש היה תמיד אלא מקומו, על נח לא אבינו יעקב אבל מאוד, עד שהרשיע

שבאבות . בחיר - שלימתא  יעקב להיות  וזכה המעלה לרום נתעלה ובזה השי"ת  את 

Î·)בפרשתןלו. ‰Î)ובמדרש בקרבה' הבנים Ê)'ויתרוצצו ‚Ò על (¯·‰ עוברת  כשהייתה



תולדות - הפרשה èëבאר

'àåää(à ãë÷ íéìäú ùøãî)Y åðéáø äùî ,
íéîùá íåé 'î íéîòô äîë íéîùá áùé
äâäå äúù àì íéîå ìëà àì íçì ìòîî
äúàù íåé áåè Y êìîä ãåã ,äøåúá

äøåúá ÷ñåò(.ì úáù)êùîá äéä êëå ,
íéðåùàø íéàøåîàå íéàðú Y úåøåãä ìë

åòé÷ùäù 'äòã éìòá' íìåë íéðåøçàåìë
óà ,äøåúä ÷ñòá ùôð úåøéñîá íúåéç

àááå äæá åðì áèééå íëøãá êìð åðàæìæìæìæì.

àðîçøíäøáàã åäéúåëæ ïì øëãéà
á÷òéãå ,àãé÷ò ÷çöéã ,àîéçø

àîéìù(äùøô éàäá åøëæåä íìåë)òôùá ,
ïúéà úðåîàá ,â"åøá äëøáå äáåè áåø
äøåúä ÷ñòáå ,íéîìåò ìë øåöá
.ø"éëà íåìù ìàøùé ìò úååöîäå

הורע מה קשה ולכאורה לצאת, מפרכס יעקב היה מדרשות  ובתי כנסיות בתי פתחי

מלאך של מפיו תורה שם ללמוד זכה הרי לצאת', ש'פירכס עד אמו במעי בהיותו לו

יגיעה  ללא הוא מהמלאך הלימוד כי ופרח, ככפתור יובן האמור פי על אך  האלוקים,

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

עם  אחת בכפיפה שללמוד זי"ע מבעלזא  המהרי"ד הרה"ק  בשם מבארים אחר באופן

משרת  מלאך מפי הוא הלימוד אם אפילו כדאי אינו רע ' ÙÂÒ¯)'חבר ˘"¯‚‰ Ì˘· ‰Ê ‡"È).

לבאר  שמעתי נאה אמרה ממשנתו', 'מפסיק  להיות שלא הזהירות היגיעה, ובכלל

המשנה דברי Ê)את ‚ ˙Â·‡),ושונה בדרך  נאה'המהלך מה  ואומר  משנתו  ומפסיק

זה כדוגמתאילן כי בנפשו', מתחייב  כאילו הכתוב עליו מעלה זה, ניר נאה ומה ,

במטוס איזה (Ú‚ÈÏÙ"¯)הנוסע וראו הביטו האומר דהו מאן הנוסעים שומעים ולפתע 

כמה  תוך כי ביודעם הנוסעים שאר יחרדו מה – המטוס מחלון נראה נאה אילן

הרואה  נמי כך  אילנות ... ממטוס רואים אין שהרי – הארץ על נופלים הם רגעים

נפילה... בפני הוא עומד לימודו באמצע  אילנות

בכתובלז. בפרשתן יקר' ב'כלי איתא  וכן ושמחה, בחיות להיות  צריכה שהתורה אלא 

(‡Ó ÊÎ) יקרבו בלבו, עשו ויאמר אביו, ברכו אשר הברכה על יעקב  את עשו 'וישטום

לפי  אבל, בימי הדבר 'תלה יקר' ה'כלי כותב אחי'. יעקב את  ואהרגה אבי אבל ימי

כאשר  והיה אמר ויצחק לב , משמחי ישרים ה' פקודי כי בתורה לעסוק  אסור שאבל

יעסוק לא  ודאי באבלו כן ואם עולו, ופרקת - בתורה יעסקו שלא בזמן דהיינו - תריד

זי"ע, ישראל' ה'בית הרה"ק  הקשה אחי'. את  אהרגה ואז התורה עליו תגן  ולא בתורה

והיאך וכדומה, אבלות  כהלכות אליו הנוגעות בהלכות  בתורה לעסוק לאבל מותר והרי

שתורה  מכאן, אלא  בתורה. ויעסוק ישב  אז אף הלא  האבל, בימי להרגו עשו יוכל

המאור  את בה  אין אבלות, בימי ומרירות עצב  בימי נלמדת  שהיא כמו שמחה, בלא 

לבב . ובטוב  בשמחה הוא התורה לימוד עיקר כי לומדיה. על שתגן שבתורה
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