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 ד"בס
 "צדיק ורע לו"עם פרדוקס מאבק 

 נבון ואיזמ ברה
 

Milton Steinberg (d. 1950): The believer in God must account for one thing: the existence of evil; the 

atheist, however, must account for the existence of everything else. 
 

  לב בראשית
ַלח( ד) שְׁ ים ֲעֹקביַ  ַויִּ ָאכִּ ָפָניו ַמלְׁ יו ֵעָשו ֶאל לְׁ ָצה ָאחִּ יר ַארְׁ ֵדה ֵשעִּ ַצו( ה: )ֱאדֹום שְׁ  ֹכה ֵלאֹמר ֹאָתם ַויְׁ

רּון י ֹתאמְׁ ֵעָשו ַלאֹדנִּ ָך ָאַמר ֹכה לְׁ דְׁ ם ַיֲעֹקב ַעבְׁ י ָלָבן עִּ תִּ י( ו: )ָעָתה ַעד ָוֵאַחר ַגרְׁ הִּ י ַויְׁ  ֹצאן ַוֲחמֹור שֹור לִּ
ֶעֶבד חָ  וְׁ פְׁ שִּ ָחה הוְׁ לְׁ יד ָוֶאשְׁ ַהגִּ י לְׁ ֹצא ַלאֹדנִּ מְׁ ֵעיֶניָך ֵחן לִּ  :[י"רש – אהבתך ומבקש עמך שלם שאני] בְׁ

בּו( ז) ים ַוָישֻׁ ָאכִּ יָך ֶאל ָבאנּו ֵלאֹמר ַיֲעֹקב ֶאל ַהַמלְׁ ַגם ֵעָשו ֶאל ָאחִּ ָך ֹהֵלְך וְׁ ָראתְׁ קְׁ ַבע לִּ ַארְׁ יש ֵמאֹות וְׁ  אִּ
מוֹ  יָרא( ח: )[ספורנו – להלחם אלא זה ואין] עִּ ֹאד ַיֲעֹקב ַויִּ  לרוב שונות במלות הענין כפל] לוֹ  ַוֵיֶצר מְׁ

 ...[ ק"רד – יראתו
 

  עו פרשה וישלח פרשת( וילנא) רבה בראשית
 אלא, 'מאד יעקב ויירא' כ"אעפ 'אבותיך ארץ אל שוב' המקום לו אמר יודן ר"א, ( ...ב)

 יהיה אם 'עמך אנכי הנה' אמר אחא 'ר בשם ה"ר, הזה בעולם לצדיק הבטחה שאין מכאן
  ..., ז"בעוה לצדיק הבטחה שאין מכאן אלא עמדי אלהים

 

  לב פרק בראשית י"רש
 על המנחה ותעבור :(כב פסוק) להלן לדורון. ולמלחמה לתפלה, לדורון דברים לשלשה עצמו התקין

 :טהלפלי הנשאר המחנה והיה :למלחמה. אברהם אבי אלהי :(י פסוק) לתפלה. פניו
 

 ~ תפילה~ 
 

י ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( י) הבטחה ָרָהם ָאבִּ י ֵואֹלֵהי ַאבְׁ ָחק ָאבִּ צְׁ ֹקָוק יִּ ָך שּוב ֵאַלי ָהֹאֵמר יְׁ צְׁ ַארְׁ  לְׁ
ָך תְׁ מֹוַלדְׁ יָבה ּולְׁ ֵאיטִּ ָמְך וְׁ  : עִּ

 

  לב פרק בראשית י"רש
 ביא מבית בצאתי אחת הבטחתני הבטחות שתי הוא ברוך הקדוש לפני יעקב אמר כך... 

 לי אמרת ושם, יצחק ואלהי אביך אברהם אלהי' ה אני( יג כח) לי שאמרת, שבע מבאר
 אבותיך ארץ אל שוב( ג לא) לי אמרת לבן ובבית. תלך אשר בכל ושמרתיך( טו שם)

 אל' ה ויאמר( ג לא) שנאמר, לבדו המיוחד בשם אלי נגלית ושם, עמך ואהיה ולמולדתך
 :לפניך בא אני האלו הבטחות תיבש', וגו אבותיך ארץ אל שוב יעקב

 

י( יא) כדאי איני תִּ ֹכל ָקֹטנְׁ ים מִּ ָכל ַהֲחָסדִּ יתָ  ֲאֶשר ָהֱאֶמת ּומִּ ֶדָך ֶאת ָעשִּ י ַעבְׁ י כִּ לִּ ַמקְׁ י בְׁ תִּ ֵדן ֶאת ָעַברְׁ  ַהַירְׁ
ַעָתה ַהֶזה י וְׁ יתִּ ֵני ָהיִּ שְׁ  :ַמֲחנֹות לִּ

 

  לב פרק בראשית י"רש
י תִּ ֹכל ָקֹטנְׁ ים מִּ , ירא אני לכך, עמי שעשית והאמת החסדים ידי על זכיותי נתמעטו - ַהֲחָסדִּ

 :עשו ביד להמסר לי ויגרום בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא
 :שהבטחתני ההבטחות כל לי ששמרת, דבריך אמיתת - האמת ומכל

 

  לב בראשית ן"רמב
 יקום מי' וכן, עמו שעשה החסדים לכל ראוי מהיותו הוא קטון כי לומר" קטונתי" ... (יא)

 בבראשית אמרו וכן. עליו הנגזר כל לסבול יכול מהיותו, (ב ז עמוס) 'הוא קטון כי יעקב
 .כדאי איני אמר אבא רבי, קטונתי( ח עו) רבה

 
י( יב) איני כדאי יֵלנִּ ַיד ָנא ַהצִּ י מִּ ַיד ָאחִּ י ֵעָשו מִּ י ָיֵרא כִּ י ָיבֹוא ֶפן ֹאתוֹ  ָאֹנכִּ ַכנִּ הִּ ים ַעל ֵאם וְׁ  : ָבנִּ

 

  יב פסוק לב פרק בראשית החיים אור
 ... עתה לשון גם בקשה לשון 'נא' אומרו. נא הצילני( יב)

 

ַאָתה( יג) הבטחה ָת  וְׁ יב ֵהיֵטב ָאַמרְׁ ָמְך ֵאיטִּ י עִּ תִּ ַשמְׁ ֲעָך ֶאת וְׁ חֹול ַזרְׁ ָסֵפר ֹלא ֲאֶשר ַהָים כְׁ  : ֵמֹרב יִּ
 

  יג סימן לב פרק וישלח פרשת בראשית( בובר) טוב שכל
 ארבה והרבה, המוריה בהר הוא ברוך הקדוש לו שאמר, וזקנו ואבי ברכת על ברכתו תלה
 של שזרעו אני יודע אמר, (יז כב שם) הים שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את

 זה חול מה, כחול ברכתם אתה אבל, פורעניות מביא אתה לפניך שחוטאים על אברהם
 של זרעו אף, ושוה לאנתמ והוא משכים ולמחר, לתוכו ודורס מבערב גומא עושה אדם

 לא למען, ברחמים חסרונם ממלא אתה, חטאם על פורעניות עליהם תבא אם אברהם
 ונמצא, בטילה הבטחה נמצאת, בני ואת והורגני בא עשו אם ועכשו, שהיו מכמות יחסרו

 :מתחלל שמים שם
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 ~המאבק ~ 
 

ָלה ַוָיָקם( כג) ַקח הּוא ַבַליְׁ ֵתי ֶאת ַויִּ ֵתי ֶאתוְׁ  ָנָשיו שְׁ ֹחָתיו שְׁ פְׁ ֶאת שִּ ָלָדיו ָעָשר ַאַחד וְׁ  ַמֲעַבר ֵאת ַוַיֲעֹבר יְׁ
ָקֵחם( כד: )ַיֹבק ֵרם ַויִּ ָּוֵתר( כה: )לוֹ  ֲאֶשר ֶאת ַוַיֲעֵבר ַהָנַחל ֶאת ַוַיֲעבִּ ַבדוֹ  ַיֲעֹקב ַויִּ יש ַוֵיָאֵבק לְׁ מוֹ  אִּ  ַעד עִּ

 :ַהָשַחר ֲעלֹות
 

  הנבואה בצורת שהוא, עמו איש ויאבק אמרו - מב פרק ב חלק הנבוכים מורה ספר
 

 ...ל "ואיהו סמא, וההוא מלאך שרו של עשו היה... ויאבק איש עמו  - .ע"ק, וישלח, זהר
 

  לא פסוק לב פרק בראשית יקר כלי
 שיכחיש עד הרע לשון באבק שכלו עיני לסמא סמאל שרצה דיברתי אשר הדבר ואה

 אלהים ראיתי אז השחר עלות ידי על נפשי תנצל וכאשר', ה פני יראה ולא יתברך מציאותו
  ... השחר בעלות השמש זריחת ידי על יתברך מציאותו להשיג, פנים אל פנים

 
א( כו) י ַוַירְׁ ַגע לוֹ  ָיֹכל ֹלא כִּ ַכף ַויִּ ֵרכו   בְּ קוֹ  ַיֲעק ב ֶיֶרְך ַכף ַוֵתַקע יְּ ֵהָאבְׁ מוֹ  בְׁ יַשלְׁ  ַוֹיאֶמר( כז: )עִּ י ֵחנִּ  ָעָלה כִּ

י ֲאַשֵלֲחָך ֹלא ַוֹיאֶמר ַהָשַחר ם כִּ י אִּ ָתנִּ ֶמָך ַמה ֵאָליו ַוֹיאֶמר( כח: )ֵבַרכְׁ  ֹלא ַוֹיאֶמר( כט: )ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר שְׁ
ָך עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב מְׁ י שִּ ם כִּ ָרֵאל אִּ שְּ י יִּ יתָ  כִּ ם ָשרִּ ים עִּ ם ֱאֹלהִּ עִּ ים וְׁ ָרא( לא)...: ַותּוָכל ֲאָנשִּ קְׁ  ַיֲעֹקב ַויִּ

יֵאל  ַהָמקֹום ֵשם נִּ י פְׁ י כִּ יתִּ ים ָראִּ ים ֱאֹלהִּ ים ֶאל ָפנִּ ָנֵצל ָפנִּ י ַותִּ שִּ  : ַנפְׁ
 

  א עמוד ז דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 רשע יש, לו ורע צדיק ויש לו וטוב צדיק יש מה מפני! עולם של רבונו: לפניו[ משה] אמר
ֹאת תּוַכל ֹלא ַוֹיאֶמר" ...? לו ורע רשע ויש לו וטוב רְׁ י ָפָני ֶאת לִּ י ֹלא כִּ ַאנִּ רְׁ  "ָוָחי ָהָאָדם יִּ

 ..., (כ:לג שמות)
 

י" יתִּ ים ָראִּ ים ֱאֹלהִּ ים ֶאל ָפנִּ ָנֵצל ָפנִּ י ַותִּ שִּ   ":ַנפְּ
 

Theodicy - “tzadik v’ra lo” - The paradox of the righteous who suffers is answered, paradoxically, by 

the suffering of the righteous.  It is with this understanding that Jacob prevailed in his struggle and was 

thus named “Israel”.   

 

Mark Twain: “All things are mortal but the Jew; all other forces pass, but he remains.  What is the 

secret of his immortality?” 
 

 ז"קס, תורת אהל, קידר' ר
' מבטאת את השגחת ה" י-ל שד-א"השגחה בשם [.  י-ל שד-האבות מקבלות ברכת השם בשם א]

ָבֶרְך' [ככתוב... ]ווה במאלכי אלקים ההולכים לפניו השגחה זו מל... שראל בתוך גדרי הטבע על י  ַויְׁ
ים ַוֹיאַמר יֹוֵסף ֶאת כּו ֲאֶשר ָהֱאֹלהִּ ַהלְׁ תְׁ ָפָניו ֲאֹבַתי הִּ ָרָהם לְׁ ָחק ַאבְׁ צְׁ יִּ ים וְׁ ֶעה ָהֱאֹלהִּ י ָהר  תִּ י א   ַעד ֵמעו דִּ

ָאְך( טז) :ַהֶזה ַהיו ם אֵ  ַהַמלְּ י לַהג  ָכל א תִּ ָבֵרְך ָרע מִּ ים ֶאת יְׁ ָערִּ ָקֵרא ַהנְׁ יִּ י ָבֶהם וְׁ מִּ ֵשם שְׁ ָרָהם ֲאֹבַתי וְׁ  ַאבְׁ
ָחק צְׁ יִּ גּו וְׁ דְׁ יִּ ֶקֶרב ָלֹרב וְׁ ֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר' [מצד שני כתוב]. (טז-טו:מח' ברא) 'ָהָאֶרץ בְׁ ֵמי ַפרְׁ ֵני יְׁ  שְׁ
גּוַרי ים מְׁ ֹלשִּ ַאת שְׁ ַעט ָשָנה ּומְׁ ים מְּ ָרעִּ ֵמי ָהיּו וְּ ֵני יְּ ֹלא ַחַיי שְּ יגּו וְׁ שִּ ֵמי ֶאת הִּ ֵני יְׁ יֵמי ֲאֹבַתי ַחֵיי שְׁ  בִּ

גּוֵריֶהם  דוקא בשל כך נראה שהצלת יעקב מתוך כל הסיבוכים המלווים את חייו .(ט:מז' ברא) 'מְׁ
, שו ושרופגישתו עם ע, תחבולותיו של לבן ובחריחתו ממנו, בריחתו מעשו, קבלת הברכות במרמה)

 .מעידים כאלף עדים על השגחה שאיננה עוזבת אותו למקרה או למזל, (מעשה דינה ומכירת יוסף
 

 ~גיד הנשה ~ 
 

ַרח( לב) זְׁ נּוֵאל ֶאת ָעַבר ַכֲאֶשר ַהֶשֶמש לוֹ  ַויִּ הּוא פְׁ ֵרכוֹ  ַעל ֹצֵלעַ  וְׁ לּו ֹלא ֵכן ַעל( לג: )יְׁ ֵני ֹיאכְׁ ָרֵאל בְׁ שְׁ  ֶאת יִּ
יד י ַהֶזה ַהיֹום ַעד ַהָיֵרְך ַכף ַעל ֲאֶשר ֶשהַהנָ  גִּ ַכף ָנַגע כִּ יד ַיֲעֹקב ֶיֶרְך בְׁ גִּ  : ַהָנֶשה בְׁ

 

  הנשה גיד לאכול שלא - ג מצוה החינוך ספר
 מיד בגליות רבות צרות שיסבלו פי על שאף לישראל רמז שתהיה כדי, זו מצוה משרשי ...

 ויבוא, ושמם זרעם יעמוד לעולם אלא, יאבדו לאש בטוחים שיהיו, עשו בני ומיד העמים
 יעמדו, לזכרון שתהיה המצוה יד על זה ענין תמיד ובזכרם. צר מיד ויגאלם גואל להם

 שבא, אבינו יעקב עם שנלחם מלאך שאותו לפי הוא זה ורמז. לעולם ובצדקתם באמונתם
 וציערו, לו יכול ולא וזרעו הוא העולם מן ליעקב לעקרו רצה, עשו של שרו שהיה בקבלה
 שמצינו כמו, מהם ישועה להם תהיה ולבסוף, יעקב לזרע מצער עשו זרע וכן, הירך בנגיעת

 וירפאנו משיח של השמש לנו יזרח כן. הצער מן ונושע לרפואתו השמש לו שזרחה באב
 . בימינו במהרה אמן, ויגאלנו מצערנו

 
י (יא) יב-יא, מג פרק ישעיהו י ָאֹנכִּ ֹקָוק ָאֹנכִּ ֵאין יְׁ ָעַדי וְׁ ַבלְׁ יעַ  מִּ י (יב): מו שִּ י ָאֹנכִּ תִּ ַגדְׁ י הִּ תִּ הֹוַשעְׁ  וְׁ

י תִּ ַמעְׁ שְׁ הִּ ֵאין וְׁ ַאֶתם ָזר ָבֶכם וְׁ ם ֵעַדי וְּ אֻׁ ֹקָוק נְׁ י יְׁ  : ֵאל ַוֲאנִּ


