


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
מדוע לא הי' בנישואי יעקב ולאה קידושי טעות?

מ„וע ‡י ‡פ˘ר   / ורחל?  ל‡‰  יע˜ב ‡˙  ˘˜י„˘  מˆינו  ל‡  מ„וע 
לומר ˘˜י„˘ בבי‡‰? / מ˙י נ˙ח„˘ ‚„ר "˜י„ו˘ין"? / ב‚„ר ענין 

‰˜י„ו˘ין לפני מ˙ן ˙ור‰ ו‡חרי'

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל שיחה ב' לפ' ויחי)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"פנה הודה, פנה זיוה, פנה הדרה" – והרי היו שם יצחק ורבקה? 

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 119 ואילך)

יציאה שאין בה גדר יציאה  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 150 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בית זבול דיעקב - בפרקמטיא דזבולון

˘"יו˘ב  י˙כן  / ‡יך  פרמ˜טי‡?  בענייני  יע˜ב ‰י‡  עי˜ר „יר˙  ‰‡ם 
‡‰לים" ‰˜ים ‡˙ בי˙ו „וו˜‡ בחרן? / ‰יכן ‰י‡ „יר˙ו ˘ל ‰˜ב"‰? 

/ ומ‰י ˙כלי˙ ברי‡˙ו ˘ל ‰עולם?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 134 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע היו אומרים שלאה שייכת לעשו? (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 152 ואילך)

קריאת שם - על שם האם או על שם הרך הנולד? (ע"פ לקוטי שיחות 
ח"י עמ' 96 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
יומא טבא דרב יוסף כד נפק מכרת

יפר˘ מ‡י ˘נ‡ רב יוסף „ו˜‡ „עב„ יומ‡ טב‡ כ˘נע˘‰ בן ˘˘ים 
על ˘ניˆול מכר˙ / עפ"ז יב‡ר „ברי ‰מ„ר˘ בפר˘˙נו לענין יˆח˜ 

˘פס˜ ממנו יˆר ‰רע

(לקוטי שיחות ח"ה ויצא)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
קשה לזווגם כקריעת ים סוף

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
כל תנועה מכוונת

בעז‰י״˙.

‰ננו  ויˆ‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙נ„), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת שבתיח לללקראת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

כ תנועה מכוונת
לבד זאת שכל תנועה של אבי היתה מסודרת, היתה גם מכוונת על פי קבלה, והכל היה בתוקף של מסירות 

נפש פנימית, שמבחוץ לא היה ניכר כלל

כל תנועה שעשה הרבי היה זה בדוגמא שלמעלה
זי"ע,  נב‚"ם  זˆו˜לל‰"‰  כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [מ‰ור˘״ב]  ˙רס"‚ ‡מר ‰ו„  כסלו  בי״ט 
פרטי˙ ‰ו‡  ˘בנ˘מ‰  מ‰  למעל‰,  כמו ‡„ם ‰עליון  למט‰  - ‰י‰  – ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ˘‰רבי 
ב‰עלם ‰נ‰ בנ˘מ‰ כללי˙ ‰ו‡ ב‚ילוי. בנ˘מו˙ פרטיו˙ מ˘˙ל˘לו˙ כוחו˙ ‰נפ˘ מע˘ר 
˘ע˘‰  ˙נוע‰  כל  לכן  ב‚ילוי.  ז‰  כללי˙  בנ˘מ‰  ו‡ילו  ב‰עלם  ז‰ו  ספירו˙ „‡ˆילו˙ ‡בל 

‰רבי ‰י‰ ז‰ ב„ו‚מ‡ ˘למעל‰. כל ˙נוע‰ ˘ל ‰רבי ‰י˙‰ מסו„ר˙ ומכוונ˙ על פי ˜בל‰.

˙נוע‰  ˘כל  ז‡˙  לב„  עליו.  ר‡י˙י ‡ני  רבנו ‰ז˜ן],  כ״˜  [‰ו„  על ‰רבי  ˘‡בי ‡מר  מ‰ 
נפ˘  מסירו˙  ˘ל  ב˙ו˜ף  ‰י‰  ו‰כל  ˜בל‰,  פי  על  מכוונ˙  ‚ם  ‰י˙‰  מסו„ר˙,  ‰י˙‰  ˘לו 

פנימי˙, ˘מבחוı ל‡ ‰י‰ ניכר כלל.

נ"ע  ‡˘ר  ר'  ל‰חסי„  ‡מר  ˘ני‡ורס‡‰ן,  נ״ע  ‡בר‰ם  רבי  ‰חסי„  ‰רב  כ״˜  חו˙ני, 
‰יום  בעבו„˙  ˘לו  ‰ר‡˘ון  ‰ˆע„  ‰נ‰   - ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„   - ‰מחו˙ן  ‚ר‡סמ‡ן: 
‰רבי  כ״˜  ‰ו„  „ו„י,  לי  ‡מר   - ˙רמ"‡   – ˘נים  וחמ˘  ע˘רים  לפני  נפ˘.  במסירו˙  ‰ו‡ 
„ר‚‡  ול‡ו˙‰  סיים:  ו‰„ו„  ‡ור.  עמו„י  ˘ני  ‰ן  ˘לו  נפ˘  ו‰מסירו˙  ‰‡מ˙  נ״ע:  מ‰ר״˘ 
˘‡מ˙ ומסירו˙ נפ˘ מבי‡ו˙, ‡ין ב‡פ˘רו˙ ‡ף ‡ח„ ל‰˘י‚, ובפרט ‰‡מ˙ ו‰מסירו˙ נפ˘ 

˘ל נ˘מ‰ כללי˙.

‡ז - ‡מר כ"˜ חו˙ני ל‰חסי„ ר' ‡˘ר נ"ע - י„ע˙י ˘‰ו‡ י‰י‰ ממל‡ מ˜ום ˜„˘ו.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' 102 ו‡ילך)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



קרי"ס בא לפועל ע"י חוזק הבטחון 
והאמונה, שבמילא מובן שבדרך 

כזה צ"ל ג"כ בענין הזיווגים
לעונת  שהגיע  כותב  בו  מ...  מכתבו  על  במענה 

בשבילו  מתאימה  הצעה  נמצאה  לא  ועדיין  השידוכין 

ומצטער מזה.

סוף,  ים  כקריעת  לזווגם  שקשה  מרז"ל  ידוע  הנה 

הבטחון  חוזק  ע"י  לפועל  בא  שבקרי"ס  ידוע  הרי 

צ"ל  כזה  שבדרך  מובן  שבמילא  בהשי"ת,  והאמונה 

בבטחונו  יתחזק  אשר  וככל  הזיווגים,  בענין  ג"כ 

באופן  לחפש  ג"כ  צריך  הרי  זה  עם  ביחד  אשר  (ומובן 

המתאים) הרי תוקדם ג"כ ההבאה בפועל.

וברא  באורייתא  אסתכל  הק'  הזהר  מאמר  ידוע 

עלמא, הן עולם כפשוטו והן כל פרטי חייו של האדם 

הן  בלימוד  להוסיף  עליו  ובמילא  קטן,  עולם  הנק' 

בתורת הנגלה והן בתורת החסידות והשי"ת יצליחו.

(אגרות קודש ח"ח אגרת ב'תסה)

הזיווג צ"ל ע"י קפיצה לתוך 
הים בלי חשבונות יתירים, רק 
שידע שזהו רצון הקב"ה

...בנוגע לענינו הפרטי, הנה כמדומה שכבר כתבתי 

וכנראה  איתתא,  ונסוב  דרגא  נחות  במרז"ל  מאז  לו 

ר"פ  בלקו"ת  וכהפירוש  הדברים,  הגיעו  לא  שעדיין 

שמיני, הגיעו – אנגערירט [מלשון נגיעה].

זווגם  קשה  ע"ז  שאמרו  שכיון  י"ל  הצחות  וע"ד 

כקרי"ס, הנה באיזה אופן נקרע הים דוקא ע"י קפיצת 

איש יהודי לתוך הים בלי חשבונות יתירים, ורק שידע 

שזהו רצון הקב"ה, ונטית המטה ע"י משה רבנו.

מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו  כבקשתו 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לענין הנ"ל, אבל ידוע 

צריך  אולם  של  כפתחו  פתח  שלפתיחת  מרז"ל  ג"כ 

עכ"פ לעשות נקב כחודו של מחט.

(אגרות קודש ח"ח אגרת ב'תקכג)

כשעושה האדם המוטל עליו 
מסייעים בידו מלמעלה ומוליכים 
אותו למחוז חפצו ולמטרתו הוא

לכווין  אפשר  אופן  שבאיזה  נבוך:  שהוא  מה  ...כן 

ואיך  והרב,  התלמיד  נשמת  בין  פנימי  הקישור  את 

יהי' בטוח שמצא את הנכון. ולדעתו אפשר שיבוא זה 

קשר פנימי דוקא לאחר שיהי' קשר חיצוני.

- הנה בנוגע להאחריות, הרי גדולה מזו רואים בכל 

א'  (חלק  בזהר  שמבואר  שידוכין  בעניני  והוא  ויום,  יום 

דף פ"ה ע"ב) אשר נשמת הבעל והאשה הן חצאי נשמה 

בגוף  זו  לחצאין,  נתלבשה  למטה  שבירידתה  אחת, 

שני  שהתאחדות  מובן  והרי  האשה,  בגוף  וזו  הבעל 

חצאי נשמה אחת שבלא זה פלגא גופא הוא, אחריות 

לנשמה  פרטית  נשמה  קירוב  מאשר  גדולה  עוד 

הכללית שלה, ובכל זה נעשים שידוכים בכל יום,

העולם  את  המנהיג  הוא  השי"ת  אשר  צ"ל  וע"כ 

כל  האדם  וכשעושה  פרטית,  בהשגחה  בו  ומשגיח 

מלמעלה  בידו  מסייעים  תורה  ע"פ  עליו  המוטל 

וה"ה  הוא.  ולמטרתו  חפצו  למחוז  אותו  ומוליכים 

בקשר שבין תלמיד לרב וחסיד לרבו.

(אגרות קודש ח"י אגרת ג'קכד)

כל העושה בזה שכרו גדול ביותר
בעניני  משתדלים  ששניהם  ממ"ש  ...נהניתי 

הגלמודים  אלו  ובפרט  הישיבה,  תלמידי  של  שידוכין 

הענין  גודל  ומובן  יצליח,  בידם  ד'  שחפץ  ויה"ר  וכו', 

ממ"ש ומה' אשה משכלת, ואמרז"ל, שעוד מששת ימי 

בזה  העושה  וכל  זיווגים,  מזווג  דוקא  הקב"ה  בראשית 

שכרו גדול ביותר, וכמבואר בכמה מקומות.

(אגרות קודש חי"א אגרת ג'תקכו)

בודאי  לזווגו,  מאד  שקשה  שי'  אודות...  ...במ"ש 

בהנוגע  זה  רז"ל  אמרו  והרי  מקרי"ס  יותר  קשה  אינו 

לכל שידוך וביחד עם זה ציוו על הענין, וציווי התורה 

בלשון  בדא"ח  בכ"מ  וכמדובר  כח,  נתינת  גם  ה"ז 

הציווים שהם גם לשון הבטחה.

(אגרות קודש חט"ו אגרת ה'תקע)

קשה לזווגם כקריעת ים סוף

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

לקראת שבת „

מדוע א הי' בנישואי יעקב 
ואה קידושי טעות?

מדוע לא מצינו שקידש יעקב את לאה ורחל? / מדוע אי אפשר לומר שקידש בביאה? / מתי נתחדש גדר 
"קידושין"? / בגדר ענין הקידושין לפני מתן תורה ואחרי'

בפר˘˙נו מסופר ‡ו„ו˙ ני˘ו‡י יע˜ב, ˘לבן ע˘‰ מ˘˙‰ ב˜˘ר עם ני˘ו‡יו לרחל, ‡מנם 
בפועל ‰טע‰ ‡ו˙ו ו‰כניס לו ‡˙ ל‡‰ במ˜ום רחל ויבו‡ ‡לי', ויע˜ב טען כנ‚„ו (כט, כ‰): 

"למ‰ רמי˙ני"?!

חז"ל  מ„ר˘י  לפי  ר˜  (ל‡  ‰ו‡  ז‰  ו„בר  ‰מˆוו˙,  כל   ˙‡ ˜יימו  ‰‡בו˙  כי  י„וע,  ו‰נ‰ 
וכמפור˘  על ‰˙ור‰.  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל  „רכו   – „רך ‰פ˘ט  לפי  ‚ם  ב„רך ‰‡‚„‰, ‡ל‡) 
וכן  ˘מר˙י",  מˆוו˙  לבן ‚ר˙י" – "ו˙רי"‚  יע˜ב "עם  ˘‡מר  מ‰  ל‚בי  לב, ‰)  (וי˘לח  בר˘"י 
˘ניו˙   .  . („רבנן)  "‚זירו˙  ‡פילו  ˜יים  ˘‰ו‡  ‡בר‰ם  ל‚בי   (‰ כו,  (˙ול„ו˙  בר˘"י  מפור˘ 

לעריו˙ כו' . . ˙ור‰ ˘בעל פ‰ ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני". 

˘יˆח˜  בר˘"י  מפור˘  מˆוו˙  לכו"כ  ובנו‚ע  ליˆח˜,  בנו‚ע  ‰„בר  ˘‰ו‡  מובן  [ומז‰ 
˜יימם (˙ול„ו˙ כו, יב. כז, ‚. ט)]. 

ולכ‡ור‰ בנ„ו"„, ‰רי בז‰ ˘יע˜ב ב‡ על ל‡‰ לל‡ מע˘‰ ˜י„ו˘ין מ˜ו„ם – עבר על „ין 
רמי˙ני",  ר˜ "למ‰  טען  יע˜ב  ˘נו˘‡ים ‡ו˙‰; ‡מנם  לפני  ל˜„˘ ‡˙ ‰‡˘‰  ˘י˘  ‰˙ור‰ 
(לפי  חסרון  ‰י'  ל‡  ז‰  בפרט  ˘‡כן  לב‡ר  וי˘  בלי ˜י„ו˘ין.  כ‡לו  ני˘ו‡ין  על  ערער  ול‡ 

"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" עכ"פ), וכ„ל˜מן.    

ב. ב„ברי ‰מ‰ר˘"‡ מˆינו (ח„‡"‚ סנ‰„רין יט, ב „"‰ מלו‰), ˘רחל ‰י˙‰ מ˜ו„˘˙ ליע˜ב 
כ‡)  כט,  (פר˘˙נו  ללבן  יע˜ב  ˘‡מר  וז‰ו  לבן,  ˘עב„ ‡ˆל ‡בי'  ˘נים  ב˘כר ‰˘בע   - בכסף 
‰˘בע  ב˘כר  לו  ˘נ˙˜„˘‰  ל‡חר  "‡˘˙ו",  ב‚„ר  ‰י˙‰  כבר  ˘רחל   – ‡˘˙י"   ˙‡ "‰ב‰ 

˘נים. 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

בעיל˙ו  עו˘‰  ל‡ ‰י'  ו„‡י  כי "יע˜ב  מב‡ר ‰מ‰ר˘"‡, ‰יו ˜י„ו˘ין,  לל‡‰,  בנו‚ע  ו‚ם 
בעיל˙ זנו˙", ו˜י„˘ ‡˙ ל‡‰ על י„י בי‡‰, ˘‰י‡ ‡' מ„רכי ‰˜י„ו˘ין. 

‡ך לכ‡ור‰ ˜˘‰ ליי˘ב „בריו ב„רך ‰פ˘ט, כי: 

ל‰יו˙  ‰מיוע„˙  ‰יינו  ‡˘˙י"   ˙‡ "‰ב‰  ב‡מרו  יע˜ב  כוונ˙  בפ˘טו˙,   – לרחל  בנו‚ע 
‡˘˙י, ו˙ו ל‡; 

טעו˙  לרחל, ‰רי ‡לו ˜י„ו˘י  ו‰˙כוון  ל‡‰  ˘‰י‡  י„ע  ל‡  ˘יע˜ב  כיון  לל‡‰ –  ובנו‚ע 
ירמ‰ ‡ו˙ו,  ˘לבן  יע˜ב  על „ע˙  על˙‰  ל‡  בוו„‡י  (לפי „רך ‰פ˘ט)  [ו‰רי  חלים,  ˘‡ינם 

ל‡חר ˘‰ב‰יר ופיר˘ "ברחל ב˙ך ‰˜טנ‰"].  

‚. ו‰נ‰, ‚ם ביˆח˜ ורב˜‰ ל‡ מˆינו ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ˘יˆח˜ ˜י„˘ ‡˙ רב˜‰ לפני 
˘ר‰  יˆח˜ ‰‡‰ל‰  "ויבי‡‰  סז):  כ„,  ˘ר‰  (חיי  ל˘ון ‰כ˙וב  מפ˘טו˙   – ו‡„רב‰  ‰ני˘ו‡ין. 
‡מו וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו ל‡˘‰", מ˘מע ˘ל‡ ‰יו ˜י„ו˘ין לפני כן, ‡ל‡ ‰כניס‰ ˙יכף 

לבי˙ו.  

ז‰ב  וכלי  כסף  י„י ‰כלי  על  – ‡ו  רב˜‰  ˜י„˘ ‡˙  ˘יˆח˜  מˆינו ‡מנם  רז"ל  [ב„ר˘ו˙ 
נז  ˘ם,  ר˘"י  בפירו˘  ‡בל  ועו„;  נ‚.  כ„,  ˘ר‰  חיי  וחז˜וני  טוב  ל˜ח  מ„ר˘  (ר‡‰  לרב˜‰  ‡ליעזר  ˘נ˙ן 
ל‡ ‰וב‡  ז‰  כל  סז) – ‡בל  ˘ם,  רז‡  (פענח  לבי˙ו  כ˘ב‡‰  פנוי'), ‡ו  מכן ‰י˙‰  ל‡חר  ˘‚ם  מפור˘ 

כלל בפירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰]. 

לפני  „˜י„ו˘ין  ז‰  ענין  ˘‡כן  יז),  ‡ו˙   ‡ כלל   – ענ‚ל  ל‰ר"י   – ‰‡וˆר  בי˙  ‚ם  (ור‡‰  לומר  וי˘ 
ני˘ו‡ין ‡ינו ˘ייך ל‰‡ „˜יימו ‰‡בו˙ ‡˙ כל ‰˙ור‰ ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰, כי ז‰ ˘˜יימו ‰מˆוו˙ 
˙ור‰ (וכמו:  מ˙ן  ל‡חר  ע"„  ב‡ופן  י˙כן ˜יומן  ˙ור‰  מ˙ן  לפני  ˘‚ם  כ‡ל‰  במˆוו˙  ‰יינו 
מ˘‡"כ  מ"˙),  ול‡חר  מ"˙  לפני  ‰‡כיל‰  מע˘‰  בעˆם  ‰ב„ל  ˘‡ין  בפסח,  מˆו˙  ‡כיל˙ 
מˆוו˙ ˘כל ‚„ר ˜יומן נ˙‰וו‰ ר˜ על י„י ‰ˆיווי – ‡ין מ˙‡ים לומר ˘˜יימו ‡ו˙ן לפני מ˙ן 
˙ור‰. ו‰ו‡ ‰„בר בני„ון ˜י„ו˘י ‡˘‰, מכיון ˘כל ‚„ר ‰˜י„ו˘ין נ˙ח„˘ ע"י ˆיווי ‰˙ור‰, 

ל‡ ˘ייך לומר ˘˜יימו „ין ז‰ לפני מ˙ן ˙ור‰. 

„. בי‡ור ‰ענין: 

ב˘ו˜, ‡ם  פו‚ע ‡˘‰  ˙ור‰ ‰י' ‡„ם  מ˙ן  "˜ו„ם   – (ב˙חיל˙ ‰ל' ‡י˘ו˙)  מב‡ר  ‰רמב"ם 
רˆ‰ ‰ו‡ ו‰י‡ . . מכניס‰ ל˙וך בי˙ו ובועל‰ בינו לבין עˆמו ו˙‰י' לו ל‡˘‰", וממ˘יך: 
בפני  ˙חל‰  י˜נ‰ ‡ו˙‰  לי˘‡ ‡˘‰,  ירˆ‰ ‰‡י˘  ˘‡ם  י˘ר‡ל  נˆטוו  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  "כיון 
‰נ˜ר‡ין  ‰ן  ‡לו  ולי˜וחין   .  .  ‰˘‡ ‡י˘  י˜ח  כי  ˘נ‡מר  ל‡˘‰,  לו  ˙‰י'  כך  ו‡חר  ע„ים 
˜י„ו˘ין ‡ו ‡ירוסין בכל מ˜ום . . וכיון ˘נ˜ני˙ ‰‡˘‰ ונע˘י˙ מ˜ו„˘˙, ‡ע"פ ˘ל‡ נבעל‰ 

ול‡ נכנס‰ לבי˙ בעל‰, ‰רי ‰י‡ ‡˘˙ ‡י˘ ו‰ב‡ עלי' חוı מבעל‰ חייב מי˙˙ בי˙ „ין". 

וי˘ לומר, ˘ז‰ ˘לפני מ˙ן ˙ור‰ ל‡ ‰יו ˜יימים "לי˜וחין ‡לו . . ‰נ˜ר‡ין ˜י„ו˘ין ‡ו 
ענין  כל  ‡ין  ˘לפני ‰„יבור  מ˘ום  ז‰, ‡ל‡  על  נˆטוו  ל‡  ˘ע„יין  מפני  ‡ירוסין" ‡ינו (ר˜) 
"לי˜וחין" ‰ללו. ˘‰רי ענין "‡˘˙ ‡י˘" (בפ˘טו˙) ‡ינו ˘‰‡˘‰ ˜נוי' לבעל כחפı ‰נ˜נ‰ 

לקראת שבת טז

ויכול  בליבו  וחמ„‰  ˙‡וו‰  י˘  ˘‰סומ‡ 
לחטו‡ וכו', ולמ‰ ‡מרו ˘"‰ו‡יל ונ˙ייסם 
בעיניו . . יˆר ‰רע פס˜ ממנו" ע„ ˘מחמ˙ 

כן ייח„ ‰˜ב"‰ ˘מו על יˆח˜ בחייו.

 ıל˙ר י˘  לעיל  ‰מבו‡ר  לפי  ‡בל 
„כ˙יב   ‡‰ על  ר˘"י  ˘פיר˘  מ‰  ב‰˜„ים 
מר‡ו˙",  עיניו  "ו˙כ‰ין   (‡ כז,  (˙ול„ו˙ 

„לפירו˘ ‡ח„ ‰י‰ ‰„בר "בע˘נן ˘ל ‡לו 
˘‰יו מע˘נו˙ ומ˜טירו˙ לע"ז". ולכ‡ור‰ 
לעין,  מזי˜  ˘‰ע˘ן  ‡מ˙  „‰ן  ˙ימ‰, 
לעינים",  "כע˘ן  כו)  י,  (מ˘לי  ב‰  וכ„כ˙יב 
˘‰יו  ˘‰ע˘ן  לומר  עלינו  כרחין  על  מ"מ 
נ˘י ע˘יו מע˘נו˙ ומ˜טירו˙ ל‡ ‰י‰ חז˜ 
 ‡‰„ ממנו,  י˙עוור  ‰נמˆ‡  ˘כל  ע„  כ"כ 
‡ם כן לכל לר‡˘ ‰יו ‰ן עˆמן מ˙עוורו˙. 

וכיון ˘ל‡ ‰י‰ ‰ע˘ן חז˜ כ"כ, ˘וב ‡מ‡י 
˘עוורונו  ו„‡י  ו‡ל‡  יˆח˜.  „ו˜‡  ניזו˜ 
˘‰י‰  ממ‰  ‡ל‡  ‚ופ‡,  ‰ע˘ן  מן  ב‡  ל‡ 
"ט‰ור  יˆח˜  ‰י‰  כי  זר‰,  לעבו„‰  ‰ע˘ן 
יכול  ל‡ ‰י‰  ולפיכך  ברע",  מר‡ו˙  עינים 
כך  וכ„י  זר‰,  עבו„‰  ˘ל  „בר  לסבול 
‰‚יעו ‰„ברים ע„ ‡˘ר "ו˙כ‰ין – נ˙ייסם 
ח„  יוסף  ורב  ˘יˆח˜  נמˆ‡  ו˘וב  בעיניו". 
מיל˙‡ ‰י‰ ב‰ו, ו‚ם יˆח˜ נע˘‰ ס‚י נ‰ור 
מˆ„ מ‰ ˘ל‡ ‰י‰ יכול לסבול כל „בר ˘ל 
ול‰כי  יוסף,  רב  ‚בי  כנ"ל  וטומ‡‰,  חט‡ 
˘ניטל  ‰יינו  ˘נ˙ייסם,  „‡מרינן   ‡‰ ו„‡י 
פס˜  ‰רע  "יˆר   – ‰יˆר  רוע  כל  ממנו 
˘מו  ליח„  יכול  ‰˜ב"‰  ˘‰י‰  ע„  ממנו", 

עליו ‚ם בחייו, ו‡מר "ו‡ל˜י יˆח˜".



טולקראת שבת

חייו  ˘למען ˜יום  מז‰ „טבע ‰‚וף  וחזינן 
כ‡ן  ˘‰י‰  ונמˆ‡  ל‰˜ז˙ „ם,  מוכרח  י‰‡ 
‰טבע,  נ‚„  בי˙ו  ובני  יוסף  רב  ‡ˆל  פל‡ 
ובריר‡ מיל˙‡ „˜יום ‚ופו ‰י‰ ע"י זכויו˙ 
בכח  ‰י‰  ול‡  ˘ע˘‰,  טובים  ומע˘ים 
נר‡‰  ‰י‰  ˘‡ˆלו  ‰יינו  ל‰זי˜,  ‰מזי˜ 
י˘ר‡ל  מˆב  כעין  ‰ו‡  ˘מˆבו  ‡יך  ברור 
חיו˙ו  ˘פע  מ˜בל  ˘‰‚וף  ‰בי˙,  בזמן 
טבע  ˘‡ין  ב‡ופן  ‰˘מים  מן  י˘ר  ו˜יומו 
פ‰  ˘˘ם  מי  כי  בו,  ו˘ולט  נ‡חז  ‰עולם 
‰מ˜יים  ‰ו‡  ‰ו‡  ‰טבע   ˙‡ ובר‡  ל‡„ם 
‰טבע  ˘יוכל  מבלי  ‰זמן  כל  ‚ופו   ˙‡
„נפי˜  לו  ברי  ‰י‰  ול‰כי  ולעכב.  למנוע 
כמו ‡לו  חיו˙ו ‰י‰  כי ‡ופן  „˘ני,  מכר˙ 
יכול  ‰י‰  ל‡  ˘לעולם  ‰בי˙  בזמן  ˘חיו 
ל‰יו˙ ˜יום ‚ופם ‡ל‡ מן ‰˜„ו˘‰, כנ"ל, 
ח"ו  כר˙  על  עובר  ˘‡ילו ‰י‰  י„ע  כן  ועל 

ל‡ ‰י‰ יכול לחיו˙ עו„.

בכך  ‰פי'  ‚ם  „ז‰ו  י"ל  ומע˙‰ 
בבחינ˙  ‚ם  ‰י‡  „˘ני  מכר˙  ˘‰יˆי‡‰ 
מ˙וך  כי  „יומי,  כר˙  מ‰ˆל˙  "פל‚‡" 
מכר˙  כבר  ˘יˆ‡  בי„ו  ˘‰י˙‰  ‰ר‡י‰ 
˘נס˙ל˜  ‰סבר‡  ‡ˆלו  נ˙חז˜‰  „˘ני 
‰טומ‡‰,  כח  ‰רע  יˆר  ממנו  ונ˙רח˜ 
ו„בו˜ ‰ו‡ ב˜„ו˘‰ בלב„, ומ˙וך כך ‰י‰ 
˘ל‡  ‰ו‡  ˘מובטח  בעיניו  ‰„בר  ˜רוב 
ייכ˘ל ‚ם מע˙‰ ו‡ילך בחט‡ים, ול‡ י‚יע 

ח"ו לכר˙ „יומי.

˘‰בי‡ו   ‰„‚‡‰ ע"פ  ‰ענין  ובי‡ור 
„ז‰  ע"‡,  ל‡  ב˜י„ו˘ין  ו‰רמב"ן  ‰ר"ן 
˘ל‡  לפי  ‰ו‡  נ‰ור  ס‚י  ‰י‰  יוסף  ˘רב 
 ıחו ל‰ביט  ˘ל‡  ב˜בל˙ו  לעמו„  ‰ˆליח 
ל„' ‡מו˙יו, ול‰כי סמי נפ˘י‰, ובכך מנע 
עˆמו מ"עין רו‡‰", ובמיל‡ ל‡ ‰י‰ "‰לב 
(ירו˘למי  חט‡˙  כל  ‡ם  ˘‰ו‡  חומ„", 

˘רˆונו  ומז‰  ועו„).   ,‰"‰ פ"‡  ברכו˙ 
מע˘‰  ע˘יי˙  לי„י  ‰בי‡ו  ל‰ביט  ל‡ 
מובן  לר‡ו˙,  יוכל  ˘ל‡  כך  כ„י  ע„  ב‚ופו 
‚ם   – חומ„"  ל‚מרי ‰"‰לב  מעˆמו  ˘ע˜ר 
„‰יינו   – רו‡‰  עין  מˆ„  ˘‡ינם  מענינים 
יחי„  ו‰י‰  ‰יˆר,  ומי„˙  רע‰  חמ„‰  כל 
בס‚ול˙ו במ‰ ˘נ˙ברר ‡ˆלו ל‰„י‡ ˘‡ין 
˘ל‡  לומר  סבר‡  לו  ‰י‰  ול‰כי  יˆר,  לו 
מכר˙  ˘ניˆול  וע˙‰  „יומי;  בכר˙  יפול 
˘„בו˜  מפור˘˙  ר‡י‰  בי„ו  ו‰י˙‰  „˘ני, 
זו  סבר˙ו  נ˙חז˜‰   – ‰˜„ו˘‰  ‡ל  ‰ו‡ 
„יומי  בכר˙  ליפול  עלול  ‰ו‡  ‡ין  ˘‡כן 
(‡ל‡ ˘מ"מ ל‡ ‰ח˘יבו ‡ל‡ "פל‚‡", כי 
ברי ‰„בר  ל‡ ‰י‰  ע„יין  ענוו˙נו˙ו  ל‚ו„ל 
"‡ל  ‡מרו  סוף  כל  וסוף  ל‚מרי,  ‡ˆלו 
חיזו˜  ועל  מו˙ך"),  יום  ע„  בעˆמך  ˙‡מין 

‰„בר עב„ יומ‡ טב‡. 

ובז‰ י˘ ל˙רı ˜ו˘י‡ על „ברי ‰מ„ר˘ 
‡בר‰ם  "‡ל˜י  ‰כ˙וב  „על  בפר˘˙נו, 
ב˙נחומ‡  ‡י˙‡  יˆח˜"  ו‡ל˜י  ‡ביך 
˘מו  מייח„  ‰˜ב"‰  ˘‡ין  ˘‡ף  ז)  (˙ול„ו˙ 

‡ין  ב‰ם  ˘‚ם  כיון  בחיי‰ם,  ‰ˆ„י˜ים  על 
מ"מ  ‰רע",  ‰יˆר  ‡ו˙ן  יטע‰  "˘ל‡  ברי 
˘‰י‰  (‡ף  יˆח˜"  "ו‡ל˜י  ‰˜ב"‰  ‡מר 
בעיניו  ונ˙ייסם  „"‰ו‡יל  בחייו),  ‰„בר 
ל˙וך  ‚נוז  ˘‰י‰  לפי  מ˙,  ‰ו‡  כ‡ילו 
 ‰˘˜ ולכ‡ור‰  ממנו".  פס˜  ויˆ‰"ר  ‰בי˙ 
כ„‡מרינן  כמ˙,  ח˘וב  ˘‰סומ‡  „‰ן ‡מ˙ 
˘‰מ˙  „כ˘ם  „‡˘כחן  וע„  ס„:,  בנ„רים 
פטור מן ‰מˆוו˙ כ„כ˙יב "במ˙ים חפ˘י" 
למ‡ן „‡מר  בסומ‡ ‡יכ‡  כן  ע"‡),  ל  (˘ב˙ 

יוסף  רב  כ„ברי  ‰מˆוו˙,  מכל  ˘פטור 
‡ין  ע„יין  מי‰‡  ע"‡;  ל‡  ב˜י„ו˘ין  בז‰ 
מובן ‰כיˆ„ נ‡מר „"יˆר ‰רע פס˜ ממנו" 
יום  בכל  ומע˘ים  במוח˘  חזינן  ממ˘, ‰‡ 

לקראת שבת ו

ל‡„ם, ‡ל‡ ˘‰‡י˘ ו‡˘‰ חיים ביח„, ע"„ ל˘ון ‰כ˙וב (בר‡˘י˙ ב, כ„) "ו„ב˜ ב‡˘˙ו"; 

˜˘ר  לפעול  ˘בכחם  "לי˜וחין"  ˘י˘  לומר  מ˜ום  ‡ין  ‰˙ור‰,  ו˙ו˜ף  ˆיווי  לולי  ולכן, 
לבי˙  (‡פילו)  נכנס‰  ול‡  נבעל‰  "ל‡  ע„יין  כ‡˘ר  ‡י˘",   ˙˘‡" ˘ם   ‰˘‡‰ על  ˘יחול 
בעל‰". ו‡ין ז‰ ‡ל‡ חי„ו˘ ‰˙ור‰, ˘‰‡„ם ˜ונ‰ "‡ו˙‰ ˙חל‰ . . ו‡ח"כ ˙‰י' לו ל‡˘‰", 
‰יינו, ˘‰˙ור‰ חי„˘‰ ל‡ ר˜ ‡˙ ‰חיוב, ˘‰‡„ם ˆריך ל˜„˘ ‡˙ ‰‡˘‰ ˙חל‰, ‡ל‡ ‚ם 
‰מ‰וו‰  ‰ו‡  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ˆיווי  ˘ר˜  בפועל),  ני˘ו‡י'  (לפני   ‰˘‡ ל˜נו˙  ‰‡פ˘ריו˙  עˆם 

מˆי‡ו˙ ("לי˜וחין") כזו (ור‡‰ ר˘"י סנ‰„רין נז, ב; ר˘"י ˜„ו˘ים כ, י). 

‚ם  ‰ו‡  ˘כן  מס˙בר  ‰רי  ˘בסבר‡,  מיל˙‡  ‰ו‡  ‡ירוסין)  ל‚„ר  (בנו‚ע  ז‰  ˘ענין  וכיון 
עם  ל‰˙‡ים  מוכרחים  על ‰˙ור‰  ר˘"י  פירו˘י  ˘בכלל ‡ין  ע"„ ‰פ˘ט [‡ף  ב„רך ‰לימו„ 
מ˜ר‡,  ˘ל  פ˘וטו  לפר˘  בפירו˘ו ‡ל‡  ב‡  ל‡  ר˘"י  כי  ˘ב˙ור‰,  בחל˜ ‰‰לכ‰  ‰מבו‡ר 
(ו‰˘בטים) ˜י„˘ו  ˘‰‡בו˙  מˆינו  ˘ל‡  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ˘פיר  ומע˙‰ ‡˙י  כי„וע]; 

‡˙ נ˘ו˙י‰ם לפני ‰ני˘ו‡ין – מ˘ום ˘‡ז ל‡ ‰י' ˘ייך כל ‚„ר ‰"˜י„ו˘ין". 

לו  ˘‰יו  לוט  ל‚בי  י„)  (יט,  ויר‡  בפ'  מ‰מסופר  ‰נ"ל,  כל  על  ל‰˜˘ו˙  ˘י˘  ‡ל‡   .‰
נ˘ו‡ו˙  לוט  ˘ל  ˘בנו˙יו  ‡לו  ‰יינו  ˘"ח˙ניו"  ˘ם  ר˘"י  ומפר˘  בנו˙יו",  לו˜חי  "ח˙ניו 
ל‰ן, ו‡ילו "לו˜חי בנו˙יו" ‰יינו ‡לו ˘"‡ו˙ן ˘בבי˙ ‡רוסו˙ ל‰ם" וע„יין ל‡ ני˘‡ו; ‰רי 

ל‰„י‡ ˘‰י' ‚„ר "‡רוס‰" ‚ם לפני מ˙ן ˙ור‰! 

˙ור‰  מ˙ן  ˘ל‡חר  ל„ין ‡רוס‰  ˘ם  ˘‡ין ‰כוונ‰  ברור  כי  לי˙‡,  מעי˜ר‡  ˜ו˘י‡  ברם 
˙ור‰!),  „ין  ע"פ  לוט ‰˙נ‰‚ו  ˘ל  בנו˙יו"  "לו˜חי  ס„ום  ˘‡נ˘י  לומר  ˙מו‰  (ובל‡ו ‰כי 
‡ל‡ ‰כוונ‰ ל˘י„וכין. כי פ˘יט‡ ˘‚ם לפני מ˙ן ˙ור‰ ‰י' ענין ‰˘י„וכין וזמן ‰כנ‰ לפני 
ל‰  ˘ינ˙ן  בי˜˘ו  ו‡חי'  ˘‡מ‰  נ‰),  כ„,  ˘ר‰  חיי  (פר˘"י  רב˜‰  ˘מˆינו ‡ˆל  וע"„  ‰ני˘ו‡ין, 
חלו˙  לפעול  ˘י„וכין ‡לו  בכח  ב˙כ˘יטים" – ‡בל ‡ין  עˆמ‰  לפרנס ‡˙  חו„˘  י"ב  "זמן 

ענין ח„˘, "‡˘˙ ‡י˘" על ‰‡˘‰. 

 – ט)  מח,  ויחי  (פר˘"י  ‡ירוסין"  "˘טר  לו  ˘‰י'  ביוסף,  ˘מˆינו  במ‰  לפר˘  י˘  וע„"ז 
˘"‡ירוסין" כ‡ן פירו˘ו "˘י„וכין", ו"˘טר ‡ירוסין" ‰יינו ˘טר ˘ל ר‡י' ˘נ˙˜˘ר ב˘י„וך. 

וי˘ ל‰‡ריך בז‰, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

"פנה הודה, פנה זיוה, 
פנה הדרה" – והרי היו 

שם יצחק ורבקה?
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 
מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק 
בעיר, הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרה, יצא משם, פנה 
הודה, פנה זיוה, פנה הדרה. 
(כח, י. רש"י)

אפשר  איך  מקשה  ו)  פס"ח,  (ב"ר  במדרש 

"פנה  שבע  מבאר  יעקב  שכשיצא  לומר 

יצחק  שם  היו  עדיין  והרי  הדרה",  פנה  זיוה, 

צדיק  של  זכותו  דומה  "לא  ומשני:  ורבקה. 

אחד לזכותו של שני צדיקים".

זו,  קושיא  לרש"י  הוקשה  שלא  מזה  והנה 

משמע שבדרך הפשט לא קשיא מידי. 

ויש לומר, שלרש"י המפרש בדרך הפשט, 

הוא  זיוה,  הוא  הודה,  "הוא  שהצדיק  מה 

על  ופועל  שמשפיע  היינו  העיר,  של  הדרה" 

גם  שישנו  והנהגתו,  מעשיו  ע"י  העיר  יושבי 

ארי'  וגור  רא"ם  (ראה  לטובה  הנהגתם  את  הם 

הודה,  "פנה  יעקב  שכשיצא  מובן  ולכן  כאן). 

פנה זיוה, פנה הדרה", כי אף שיצחק ורבקה 

וכלוא  עיניו  יצחק "כהו  הרי  בעיר,  עדיין  היו 

היתה  רבקה  וגם  יג),  כח,  לקמן  (כפרש"י  בבית" 

בת  כבודה  "כל  שהרי  ביתה,  בתוך  תמיד 

שהיתה  ובפרט  יד),  מה,  (תהלים  פנימה"  מלך 

צריכה לשמש את יצחק דסומא הי', ולכן לא 

השפיעו כ"כ על הנהגת בני העיר.

הדרה"  הוא  זיוה,  "הוא  להמדרש  משא"כ 

הקודש  נזר  (ראה  הצדיק  של  זכותו  על  קאי 

ובזכותו  העיר,  על  שמגינה  כאן),  לב"ר  השלם 

ומובן  העיר,  על  וברכה  טוב  השפעות  באות 

שענין זה ישנו גם ביצחק ורבקה. ולכן הוצרך 

לתרץ שאינו דומה זכות צדיק אחד לזכות ב' 

צדיקים.

יציאה שאין בה גדר יציאה
ויפגעו בו מלאכי אלקים
מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ
(לב, ב. רש"י)

לכאורה צריך ביאור: איך יצאו מלאכי א"י 

(כח,  לעיל  והרי  לארץ",  "ללוותו  כדי  לחו"ל 

אין  בארץ  שליווהו  "מלאכים  רש"י  כתב  יב) 

יוצאים חוצה לארץ"?

הרמב"ם  לשון  בהקדים  בזה,  לבאר  ויש 

לעולם  לארץ  לחוצה  מא"י  לצאת  "אסור 

להציל  או  אשה  לישא  או  תורה  ללמוד  אלא 

ולכאורה  ה"ט).  פ"ה  מלכים  (הל'  העכו"ם"  מן 

קשה, שהרי בגמ' מצינו שמותר לצאת מא"י 

לקראת אמו (ראה קידושין לא, ב), ומדוע השמיט 

הרמב"ם אופן זה?

לקראת  א"י  יציאת  דשאני  לומר,  ויש 

אשה  לישא  או  תורה  "ללמוד  מהיציאה  אמו 

היא  וכיו"ב  תורה  ללמוד  דהיציאה  וכו'", 

היוצא  משא"כ  בחו"ל,  מה  דבר  לעשות  ע"מ 

יציאתו  אין   - לא"י  בעלייתה  אמו  לקראת 

העלי'  צורך  היא  אם  כי  בחו"ל,  עשי'  בשביל 

לא"י.

ועפ"ז י"ל שמטעם זה לא הזכיר הרמב"ם 

היתר היציאה מא"י לקראת אמו, דחשיב רק 

אלא  לחו"ל  יציאה  גדר  בהם  שיש  אופנים 

שמותרים הם, משא"כ היציאה לקראת אמו, 

מא"י  יציאה  גדר  בה  אין   - א"י  צורך  שהיא 

כלל, ולכן לא הביאה הרמב"ם.

א"י  מלאכי  יצאו  איך  שפיר  מובן  ועפ"ז 

לחו"ל לקראת יעקב "ללוותו לארץ", דמכיון 

יעקב  את  ללוות  היתה  יציאתם  שמטרת 

לא"י, אין זה נחשב כלל בגדר יציאה מא"י.

לקראת שבת י„

בנעימים, ובי‡ר „ב‡מ˙ בזמן ‰בי˙ ‰עובר 
רח"ל  ˘מים  בי„י  ומי˙‰  כר˙  ‡יסור  על 
י„י ‰נך  ˘על  ל‰יו˙  ימיו,  מ‡ריך  ל‡ ‰י‰ 
‡יסורי כור˙ עˆמו מן ‰˘מים ונפס˜ ˘פע 
˘עונ˘י  [‰יינו  מלמעל‰  ו˜יומו  חיו˙ו 
בטבעיו˙  מסובבים  ‰ם  עביר‰  על  ˘מים 
מן ‰עביר‰ ‚ופ‡, ˘‰מרי„‰ ב˙ור‰ עˆמ‰ 
˘‰עונ˘  ול‡  ז‰  לעונ˘  ממיל‡  ‚ורמ˙ 
בבי˙  ˘ל"‰  עיי'  ל‡ח"ז,  בפ"ע  נ‚זר 
ז‰  כל  ו‡כ"מ], ‡ולם  בז‰  ˘‰‡ריך  ‡חרון 
י˘ר‡ל  בני  ‚ופו˙  ˜יום  ˘‰י‰  ‰בי˙  בזמן 
‰˘פע  כי  ו‰˜„ו˘‰,  ‰˙ור‰  ע"י  ר˜  ב‡ 
˘˘ליט˙  ב‡ופן  לעולם  ב‡  ‰י‰  ו‰˜יום 
בו,  ופועל˙  ניכר˙  ‰מוחלט˙  ‰בור‡  כח 
ל‚מרי  כפוף  נ˘‡ר  „ין  בעלמ‡  ˘‚ם  ‰יינו 
˘˙‰י‰  בלי  ב‡  ˘ממנו  ‰בור‡  לרˆון 
˘פע  ליטול  ו‡חיז‰  ˘ליט‰  ˘ום  זר  לכח 
˘נפל‰  ‰חורבן  בזמן  מי‰ו  בר˘ו˙,  ˘ל‡ 
˘‰˘פע˙‰  ע„  ‰˘כינ‰  ו‚ל˙‰  „ו„  סוכ˙ 
‰עולם  טבע  ˘ל  לבו˘  ב˙וך  לעולם  ב‡‰ 
י˘  ˘וב  ורˆונו,  ‰בור‡  כח   ˙‡ ‰מס˙יר 
‰˘פע  מן  ˘יטול  זר  כח  ל‡חיז˙  מ˜ום 
וי˙ננו בעולם ˘ל‡ כפי רˆון ‰', ו‡זי ˜יום 
‰טומ‡‰  כח  ע"י  ‚ם  לבו‡  יכול  ‰‚ופו˙ 
 ,ıיחפו ל‡˘ר  ומ˘פיעו  ז‰  ב˘פע  ‰נ‡חז 
ול‰כי ‚ם מי ˘כר˙ עˆמו רח"ל מן ‰˘מים 
ופס˜‰ חיו˙ו מן ‰˜„ו˘‰ ע„יין „רך ר˘ע 

ˆלח‰ ומ˙˜יים מכח ‰טומ‡‰ ‰"י.

˘י‡ריך  ‡פ˘ר  „בזמננו  מז‰  ‰מורם 
נפס˜  רב  מזמן  כבר  וב‡מ˙  ˘נו˙יו  ‡„ם 
ונכר˙ ‰ל‰ מן ‰˘מים רח"ל, ו‚ם מי ˘ב‡ 
ר‡י‰  ˘ום  ‡ין  ע„יין  ˘נין  ˘י˙ין  לכלל 
‡פ˘ר  כי  „˘ני,  מכר˙  נפי˜  „ל‡  בי„ו 
˘כוחו˙ ‰טומ‡‰ מחזי˜ין ‡˙ ‚ופו בחיים. 
ומחוור ˘פיר ‡מ‡י ל‡ ‡˘כחן ˘יע˘‰ כל 

˘נ‰  ˘˘ים  לו  במל‡ו˙  טב‡  יומ‡  ‡ח„ 
‡ין  ע„יין  ‰‡חרים  ˘בכל  י"ל  ז‰  [ומלב„ 
מכר˙  כלל  נפי˜  ˘ל‡  כיון  ל˘מוח  טעם 
כ˜ו˘יי˙נו  יומי  לי  מ‰  ˘ני  לי  ומ‰  „יומי, 
לעיל; ו„ו˜‡ ברב יוסף י˘ ˙ירוı ל˜ו˘י‡ 
זו כ„ל‰לן]. ו‡פי' כל ‰˙נ‡ים ו‰‡מור‡ים 
יומ‡  ‰ך  כ‚ון  ע˘ו  ל‡  ‰חורבן  ˘ל‡חר 
ל‡  ענוו˙נו˙ם  ב‚ו„ל  ‰ס˙ם  מן  כי  טב‡, 
‚ופם  מחובר  ע„יין  ל‰ם ‡ם ‡כן  ברי  ‰י‰ 
בן  „ר"י  ‰י„וע  ‰ל˘ון  „רך  ועל  ל˘מים, 
‡ח˙  „רכים  ב'  "לפני  מי˙˙ו  ˜ו„ם  זכ‡י 
˘ל ‚"ע ו‡ח˙ ˘ל ‚י‰נם ו‡יני יו„ע ב‡יז‰ 
˘לפני  ˙נ‡ים  [ול‚בי  ‡ו˙י"  מוליכים  „רך 
כיון  זו  ˘מח‰  ע˘ו  ˘ל‡   ıנ˙ר ‰חורבן 
ול˘מח‰  „יומי,  מכר˙  עכ"פ  ניˆולו  ˘ל‡ 
יוסף  ברב  מ˘‡"כ  כנ"ל;  עו˘‰  מ‰  זו 

וכ„ל‰לן].

‡ולם רב יוסף, ‡ף ˘‚ם ‰ו‡ ‰י‰ עניו 
כמו כל ‰נך ˙נ‡י ו‡מור‡י „ל‡ עב„ו יומ‡ 
מ"מ  ענוו˙נו˙ו),  ‡ו„ו˙  סוט‰  סוף  (ועיי'  טב‡ 
„˘ני  מכר˙  נפי˜  „‡כן  בי„ו  ‰י˙‰  ר‡י‰ 
ל‰ע„יף  „רˆו  ‰וריו˙  בסוף  ‡י˙‡  „‰נ‰ 
רב יוסף על רב‰ למנו˙ו ר‡˘ י˘יב‰ ‡בל 
"ל‡ ˜ביל רב יוסף עלי‰, מלך רב‰ ע˘רין 
˘ני  וכל  יוסף,  רב  מלך  ו‰„ר  ˘נין  ו˙ר˙י 
לבי˙י‰  יוסף ‡פילו ‡ומנ‡  רב  רב‰  „מלך 
כל  בי˙ו  על  חלף  ˘ל‡  ‰יינו  חליף",  ל‡ 
ופי' ‰רמ"‰, „‰ו‡  מ˜יז „ם,  ‰˘נים ‡ומן 
‰נך  כל  עˆמו  ˘‰˘פיל  זכו˙י‰  מ˘ום 
עמ„‰  רב‰,  בפני  ˘רר‰  לנ‰ו‚  ˘ל‡  ˘נין 
‡נ˘י  ועל  עליו  ו‰‚ינ‰  זו  ענוו˙נו˙ו  לו 
‰י‰  ל‡  ‰ללו  ‰˘נים  כל  ˘במ˘ך  בי˙ו 
נמˆ‡ חול‰ בבי˙ו, ו‡פי' ל‡ נˆרכו ל‡ומן 
„‡סור  יז:)  (סנ‰„'  ˜יי"ל  ו‰נ‰  „ם.  ‰מ˜יז 
ל˙"ח ל„ור בעיר ˘‡ין ב‰ ‡ומן מ˜יז „ם, 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

יומא טבא דרב יוסף
כד נפק מכרת

יפרש מאי שנא רב יוסף דוקא דעבד יומא טבא כשנעשה בן ששים על שניצול מכרת / עפ"ז יבאר דברי 
המדרש בפרשתנו לענין יצחק שפסק ממנו יצר הרע

 .  . "מ˙  ע"‡  כח  ˜טן  במוע„  ‚רסינן 
מי˙˙  ‰י‡  זו  ˘נ‰  ˘˘ים  וע„  מחמי˘ים 
עב„  ˘י˙ין  בר  ‰ו‰  כי  יוסף  רב   .  . כר˙ 
לי  נפ˜י  ‡מר  לרבנן,  טוב‡  יומ‡  ל‰ו 
מכר˙  מר  לי‰  נ‰י „נפ˜  מכר˙, ‡"ל ‡ביי 
ימו˙  (˘מ‡  מר  נפי˜  מי  „יומי  מכר˙  „˘ני, 
מי‰‡  לך  נ˜וט  ‡"ל  ר˘"י),  חטופ‰,  מי˙‰ 

לימו„,  ˆריכ‰  זו  ועוב„‡  בי„ך".  פל‚‡ 
מ‰  זו  ו˘מח‰  טב‡,  יומ‡  ל‰ך  טעם  מ‰ 
כר˙  לי  מ‰  כ‡ן,  י˘  ו‡יז‰ "פל‚‡"  עו˘‰ 
„˘ני ˘לפני ס' ומ‰ לי כר˙ „יומי ˘ל‡חרי 
ס', ‰ל‡ ˘ני‰ם עונ˘ ‡ח„ ˘ו‰ ˘ל מי˙‰, 
„˘ני ‡ם  מכר˙  ˘ניˆל  על  לח‚ו‚  י˘  ומ‰ 
למו˙  „יומי  כר˙  ח˘˘  ‡ˆלו  י˘  ע„יין 
˘˙˘וב˙  נר‡‰  ו‡ין  ח"ו.  חטופ‰  במי˙‰ 
כרי˙ו˙  ˙רי  ‰נך  „ב‡מ˙  ‰י˙‰  יוסף  רב 
˙רי מילי ב‡נפי נפ˘יי‰ו נינ‰ו, ו‡ין לערב 
ח˘˘  עם  „˘ני  מכר˙  ב‰ˆל˙ו  ‰˘מח‰ 
‡ילו  כי   – „יומי  „כר˙  בפ"ע  ‡חר  מענין 

"נ˜וט  ל‡ביי  ל‰˘יב  לו  ‰י‰  נ˙כוון  לכך 
לומר  לו  ‰י‰  ול‡  בי„ך",  ח„‡  מי‰‡  לך 
"נ˜וט . . פל‚‡ בי„ך", ו„ו"˜ (עיי' מ‰ר˘"‡ 

סנ‰„' ˆ:). 

בעˆם ‰מע˘‰,  ˙מי‰‰  ב‰˜„ים  ויובן 
ז‰,  טב‡  ביומ‡  נ‰‚  יוסף  רב  „ו˜‡  למ‰ 
ול‡ מˆינו ב˘‡ר ˙נ‡ים ו‡מור‡ים ˘לפניו 
˘נין  ל˘י˙ין  כ˘‰‚יעו  טב‡  יומ‡  ˘ע˘ו 
ר"י  ˘ל  „ורו  ˜ו„ם  ‡מור‡י  כמ‰  סו‚י‡  ב‰ך  (ועיי' 

מˆינו  ל‡  ו‚ם ‡מ‡י  כו').  מופל‚  ל‚יל  ˘‰‚יעו 

סעו„‰  לע˘ו˙  ופוס˜ים  ב˘ו"ע  ˘יוזכר 
˘‰וב‡  ˘מˆינו  ע"„  בכ‰"‚,  טב‡  ויומ‡ 
רמ"ו  סי'  יו"„  עיי'  מסכ˙‡,  ‰מסיים  ‚בי 

סכ"ו. 

‡„מו"ר  לכ"˜  ‰˙˘וב‰  ב‡‚ר˙  ו‰נ‰ 
ומי˙‰  כר˙  חייבי  לענין  מ˜˘‰  פ"„  ‰ז˜ן 
חייבי  „ור  בכל  מˆינו  ‰י‡ך  ˘מים,  בי„י 
כרי˙ו˙ ומי˙ו˙ ˘‰‡ריכו ימי‰ם ו˘נו˙י‰ם 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בית זבו דיעקב -
בפרקמטיא דזבוון

האם עיקר דירת יעקב היא בענייני פרמקטיא? / איך יתכן ש"יושב אהלים" הקים את ביתו דווקא בחרן? / היכן 
היא דירתו של הקב"ה? / ומהי תכלית בריאתו של העולם?

כ‡˘ר יל„‰ ל‡‰ בן ˘י˘י ליע˜ב, ‡מר‰: "‰פעם יזבלני ‡י˘י כי יל„˙י לו ˘˘‰ בנים". 
„יר˙ו  עי˜ר   ‡‰˙ ל‡  "מע˙‰  בוו„‡י  ‰נ‰  נ˘יו",  כל  כנ‚„  בנים  לי  ˘"י˘  ˘מכיוון  ו‰יינו, 
כ  ל,  זבול" (פר˘˙נו  מל˘ון "בי˙  ˘ם ‰יל„ "זבולון",  ל‡‰ ‡˙  כך ˜ר‡‰  ˘ם  ועל  עמי".  ‡ל‡ 

ובפר˘"י).

כך",  ל˜רו˙ו  ו‡ם  רˆון ‰‡ב  מ˜ר‰, ‡ו  ˘ם ‰נול„ "‡ינם „רך  ב˘ערים ‡˘ר  נו„ע  ו‰נ‰, 
מ˘ור˘  ˘‰ו‡  ב˘ם  ל˜רו˙ו  ו‡מו,  ‡ביו  בלב  ו„ע˙  חכמ‰  ˘כל  ‰נו˙ן  ‰ו‡  "‰˜ב"‰  ‡ל‡ 
נ˘מ˙ו ˘ל ‰בן" (‡ור ˙ור‰ ל‰‰"מ ממעזריט˘ בר‡˘י˙ סי"„. ור‡‰ ‚ם ˘' ‰‚ל‚ולים ‰˜„מ‰ כ‚. ˘' מ‡רז"ל 
עם  עˆמו ˜˘ורים  זבולון  ˘ל  ומעל˙ו  ˘עניינו  כן,  ונמˆ‡ ‡ם  ובכ"מ).  ספ"„.   ‡"˘ עמ‰"מ  בסופו. 

˜ביע˙ "עי˜ר „יר˙ו" ˘ל יע˜ב ‡בינו.

ו‰„ברים ˙מו‰ים לכ‡ור‰:

עניינו ˘ל יע˜ב ‰ו‡ לימו„ ‰˙ור‰, כפי ˘נ‡מר "ויע˜ב ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים – ‡‰לו ˘ל 
˘ם ו‡‰לו ˘ל עבר" (˙ול„ו˙ כ‰, כז ופר˘"י). לעומ˙ ז‡˙, ˘בט זבולון ‰י' עוס˜ במסחר, וכפי 
בפר˜מטי‡"  עוס˜  זבולון  ˘‰י'   – י˘כון  ימים  לחוף  "זבולון  לזבולון  יע˜ב  בברכ˙  ˘נ‡מר 
(ויחי מט, י‚ ופר˘"י). ו‡ם כן, ‡יך ‡פ˘ר לומר ˘עי˜ר „יר˙ו ו˜ביעו˙ו ˘ל יע˜ב ˜˘ור למעל˙ 

זבולון? ‰כיˆ„ י˘כון לימו„ ‰˙ור‰ ˘ל יע˜ב ‡ˆל בעלי ‰עס˜ים ˘ל זבולון „וו˜‡?

התייסדות בית ישראל - ב"חרן" דווקא
כ‡˘ר מעיינים במ‰לך ימי חייו ˘ל יע˜ב ‡בינו, ˘וב עול‰ ‰˙מי‰‰ ‰‡מור‰:



טלקראת שבת

לבן.  ברעיי˙ ˆ‡ן  כפועל  עב„  ˙ור‰, ‡ל‡  ˘ל  ב‡ו‰ל‰   ‰‰˘ ל‡  לבן,  בבי˙  יע˜ב  ב‰יו˙ 
ו‡ף על פי כן, „וו˜‡ על ˙˜ופ‰ זו נ‡מר (פר˘˙נו ל, מ‚) "ויפרוı ‰‡י˘ מ‡„ מ‡„", "מ‡„" – 
ובל˙י  מופל‚˙  מ‡„" ‰יינו ‰ˆלח‰  מ‡„  ו"ויפרוı ‰‡י˘  ו‰‚בל‰,  ממ„י„‰  למעל‰  מ˘מעו 

מו‚בל˙ כלל.

ו‰נ‰ ברור ˘כ‡˘ר מˆיינ˙ ‰˙ור‰ ‡˙ ‰ˆלח˙ו ˘ל יע˜ב, ‡ין כוונ˙‰ ר˜ ל‰ˆלח‰ ‚˘מי˙, 
˘‰ל‡ חיי‰ם ˘ל ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים ‰יו ‡ך ור˜ ‰˙מסרו˙ ‡ל רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰. ומובן ‡˘ר 

"ויפרוı ‰‡י˘ מ‡„ מ‡„", מ„בר בעי˜ר ‡ו„ו˙ ‰ˆלח˙ו ‰רוחני˙ ‰עˆומ‰ ˘ל יע˜ב.

ו‡ם כן, ˘וב מˆינו ‡˘ר עי˜ר ‰ˆלח˙ו ˘ל יע˜ב, "יו˘ב ‡‰לים", ‰יי˙‰ „וו˜‡ ב‰יו˙ו 
עוס˜ בעניינים ועס˜ים ‚˘מיים!

‰„בר מו„‚˘ ‚ם בכך ˘בבי˙ לבן „וו˜‡ ‰עמי„ יע˜ב ‡ח„ ע˘ר מן ‰˘בטים ‰˜„ו˘ים, 
˘‰יו כולם בעלי נ˘מו˙ ˜„ו˘ו˙. ו‰„בר ˙מו‰ מ‡ו„: כיˆ„ ז‰ ‰עמי„ יע˜ב ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל, 

„וו˜‡ ב‰יו˙ו פועל בבי˙ לבן?

מדוע רוב בני ישראל אינם "יושבי אהל"?
˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם, ‰י‡ מ‰ ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים" (˙נחומ‡ 
נ˘‡ טז. ˙ני‡ פל"ו). ‰˜ב"‰ נ˙‡וו‰ לברו‡ עניינים ‚˘מיים נחו˙ים, ו˘בני י˘ר‡ל יעמלו לזככם 

ויזככו ‡˙  י˜„˘ו  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  ב˙וכם.  ומ˘כן  י˙' "„יר‰"  לו  ˙‰י'  ע„ ‡˘ר  ול˜„˘ם, 
‰עולם ‰‚˘מי כולו, ‡זי י˘כון בו ‰˜ב"‰ ב‚לוי, ו‰עולם כולו י‰י' "„יר‰" ומ˘כן לו י˙'.

 ˙‡ ומזככים  עוב„ים  ˘‰ם  ‰‚לו˙,  בזמן  ובפרט  בכלל,  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  מטר˙  זו‰י 
ו‚ם  ‡ו˙ם,  ומ˜„˘ים  ‚˘מיים  ב„ברים  מˆוו˙  מ˜יימים  ‰ם  ‰נחו˙ים.  ‰‚˘מיים  ‰„ברים 
מ˘‡ם ומ˙נם וˆרכי ‚ופם נע˘ים ל˘ם עבו„˙ ‰', ובכך מ˙עלים כל ‡ו˙ם ‰עניינים ‰‚˘מיים 

ומז„ככים, ונע˘ים ר‡ויים ל‰יו˙ „יר‰ לו י˙'.

מזככים  ‰ם  ו‰רי  בפר˜מטי‡,  עוס˜ים  ˘‰ם  זבולון,  ˘בט  ˘ל  ‰מיוח„˙  מעל˙ו  וזו‰י 
ברי‡˙  כוונ˙  ˙כלי˙   ˙‡ ממל‡ים  ובכך  ב‰ם,  ˘סוחרים  ‰‚˘מיים  ‰עניינים   ˙‡ ומ˜„˘ים 
מו„‚˘  זבולון  ˘בט  בעבו„˙  זבול":  מל˘ון "בי˙  ב˘ם "זבולון",  נרמז ‚ם  ז‰  ‰עולם. „בר 

ביו˙ר כיˆ„ ‰ם עו˘ים ‡˙ ‰עולם ל"בי˙ זבול" ˘יוכל ‰˜ב"‰ ל˘רו˙ בו.

עס˜.  בעלי  ‡ם  כי  ‡ו‰ל  יו˘בי  ‡ינם  י˘ר‡ל  בני  ˘רוב  לכך  נכון  בי‡ור  ‚ם  יימˆ‡  ובז‰ 
 ["ıר‡ „רך  מנ‰‚  ב‰ן  ["‰נ‰‚  י˘מע‡ל  כר'  ע˘ו  "‰רב‰  ב)  ל‰,  (ברכו˙  חז"ל  ˘‡מרו  וכפי 

ועל˙‰ בי„ן, כר˘ב"י ["מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י ‡חרים"] ול‡ על˙‰ בי„ן".

ויזככו  י˜„˘ו  י˘ר‡ל  ˘בני  ברי‡˙ ‰עולם ‰ו‡  ˙כלי˙  ˘עי˜ר  כ‡מור,  לכך ‰ו‡,  ו‰טעם 
עו˘ים  כ‡˘ר  ‚˘מיים,  ב„ברים  י„י ‰עיסו˜  על  „וו˜‡  מ˙‚˘מ˙  זו,  ו˙כלי˙  ‰‚˘מיו˙.   ˙‡
ב‡מˆעו˙ם מˆוו˙, ועוס˜ים ב‰ם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙'. ומ˘ום כך רוב בני י˘ר‡ל ‰מ‰ 

"בעלי עס˜", ˘ביכול˙ם לעבו„ עבו„‰ ˜„ו˘‰ זו, ול‰בי‡ ‡˙ ‰ברי‡‰ ל˙כלי˙‰.

מדוע היו אומרים שלאה 
שייכת לעשו?

ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה
שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובכתה, שהיו הכל אומרים שני 
בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן
(כט, יז. רש"י)

יש לבאר הטעם "שהיו הכל אומרים כו' הגדולה 

לגדול והקטנה לקטן" בעבודת האדם לקונו:

א.  כלליים:  אופנים  שני  ישנם  השי"ת  בעבודת 

עבודת הצדיקים, שעבודתם בעולם היא בקדושה 

הבעלי  עבודת  ב.  והמצוות.  התורה  בקיום  בלבד, 

התשובה, שעבודת התשובה אינה רק למי שחטא 

בפ"ע  סדר  היא  אלא  הדרך,  את  ועבר  ופגם 

ר"פ  (תו"א  חטא  שלא  למי  גם  ושייכת  ה',  בעבודת 

לטוב,  הרע  את  להפוך  היא  ועבודתם  ובכ"מ).  ויחי. 

ובכללות יותר - להעלות את החול לקודש.

של  עבודתן  אופני  בין  החילוק  שזהו  לומר  ויש 

מראה",  ויפת  תואר  "יפת  היתה  רחל  ולאה:  רחל 

שאין  הצדיקים,  עבודת  היתה  שעבודתה  כלומר 

(סה"מ  ומצוות  בתורה  הם  שלמים  אלא  מום  בהם 

עבודתה  היתה  לאה  ואילו  ואילך);  קה  ע'  תרכ"ח 

עבודת  מדרכי  שהיא  רכות"),  לאה  ("ועיני  בבכי' 

התשובה.

רחל,  לבני  לאה  בני  בין  גם  מצינו  זה  וחילוק 

היתה  ולכן  יוסף,  במכירת  השתתפו  לאה  שבני 

יוסף  משא"כ  תשובה",  "בעלי  בדרגת  עבודתם 

עבודתם  והיתה  חטאו,  לא  רחל,  בני  ובנימין, 

בבחינת צדיק דמעיקרא.

כו'  אומרים  הכל  "שהיו  הטעם  יובן  ועפ"ז 

שעבודתה  לאה,  לקטן":  והקטנה  לגדול  הגדולה 

כדי  לעשו,  תנשא   - תשובה  בעלי  עבודת  היא 

היא  שעבודתה  רחל,  משא"כ  למוטב;  להחזירו 

של  לעבודתו  קשורה  היא  הרי   - הצדיקים  עבודת 

הצדיקים,  עבודת  היתה  עבודתו  שעיקר  יעקב, 

כה,  (תולדות  אהלים"  יושב  תם  איש  "ויעקב  כמ"ש 

כז), היינו שעבודתו היתה בתחום הקדושה עצמה, 

הקדושה.  לתחום  שמחוץ  הדברים  בהעלאת  ולא 

כי  יח),  (כט,  רחל"  את  יעקב  "ויאהב  נאמר  ולכן 

 – רחל  של  עבודתה  הוא  יעקב  של  ענינו  עיקר 

עבודת הצדיקים.

קריאת שם - על שם האם 
או על שם הרך הנולד?

ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי 
ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי

ותקרא שמו ראובן – רבותינו פירשו, אמרה ראו מה בין בני לבן חמי, 
שמכר הבכורה ליעקב, וזה לא מכרה ליוסף, ולא ערער עליו. ולא עוד 
שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור
(כט, לב. רש"י)

הקשו במפרשים (ראה משכיל לדוד ועוד, כאן): הרי 

("כי  ראובן  שם  קריאת  טעם  מפרש  עצמו  הכתוב 

טעם  להוסיף  ומנלן  גו'"),  בעניי  ה'  ראה  כי  אמרה 

אחר שלא נזכר בכתוב? ותרצו באופנים שונים.

ויש לבאר על פי פנימיות הענינים:

מבואר בכ"מ (או"ת ס"פ בראשית. שעהיחוה"א פ"א. לקו"ת 

רק  איננו  לאדם  שניתן  השם  אשר  ועוד),  ג.  מא,  בהר 

הסכמת בני אדם שכך יקראו לו, אלא "יש שייכות 

ממש להשם אל עצם הדבר" (לקו"ת שם), ושם האדם 

קשור בקשר מהותי עם האדם שנקרא בשם זה.

שהטעמים  אנו  רואים  בפרשתנו  והנה, 

הם  השבטים  שמות  לקריאת  בכתוב  המפורשים 

קריאת  כמו  לאמותיהם,  הנוגעים  ענינים  שם  על 

ע"ש  ושמעון  בעניי",  ה'  ראה  "כי  ע"ש  ראובן  שם 

וכן  לג),  כט,  (פרשתנו  אנכי"  שנואה  כי  ה'  שמע  "כי 

בשאר השמות. וא"כ יפלא, דאם שם האדם קשור 

למהות האדם הנקרא בשם זה, איך יתכן שנקראו 

עצמם,  עליהם  מורים  שאינם  בשמות  השבטים 

אלא על ענינים הקשורים עם האמהות?

ראובן  של  לשמו  (בנוגע  ומפרש  רש"י  מוסיף  ולכן 

פירשו,  "רבותינו  השבטים):  משמות  הראשון  השם   -

הבכורה  שמכר  חמי,  לבן  בני  בין  מה  ראו  אמרה 

ליעקב וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו כו'" - 

שלפירוש זה נמצא שהשם "ראובן" אינו מורה על 

עבודת  על  גם  אלא  בלבד,  האם  עם  הקשור  ענין 

ראובן עצמו, "ראו מה בין בני לבן חמי".

הוא,  כן  השבטים  בשאר  שגם  בא,  וללמדנו 

השייכים  ענינים  על  מורים  אינם  ששמותיהם 

לאמותיהם בלבד, אלא הם קשורים אף לעבודתם 

שלהם.



י‡לקראת שבת

˘‰י‡ "עומ„˙ לעולם ולעולמי עולמים" ו"‡ין ל‰ ל‡ ˘ינוי ול‡ ‚רעון ול‡ ˙וספ˙".

זיכוך  עבו„˙  מ˙וך  ניכר˙ „וו˜‡  וב˙ור‰,  י˘ר‡ל  בבני  ˘ל „יר˙ ‰˘י"˙  ˘‰מעל‰  ‡ל‡ 
ו˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙, ו„וו˜‡ בעולם ‰ז‰ ‰˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ‰ימנו.

ומ˘ל ל„בר ז‰, ‰ו‡ מעל˙ ‰בעל ˙˘וב‰ על ˆ„י˜ ˘ל‡ חט‡:

‡ין  עומ„ין,  ˙˘וב‰  ˘בעלי  מ˜ום  חכמים,  "‡מרו   ,(„"‰ פ"ז  ˙˘וב‰  (‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ו‡ף  טעם ‰חט‡",  כבר "טעם  ˙˘וב‰  ˘‰בעל  לפי  וז‡˙  בו",  לעמו„  יכולין  ˆ„י˜ים ‚מורין 
מעל˙ ‰ˆ„י˜ים,  על  ˙˘וב‰  בעלי  מעל˙  כן ‚ב‰‰  ועל  יˆרו".  וכב˘  ממנו  כן "פיר˘  פי  על 

"מפני ˘‰ן כוב˘ים יˆרם יו˙ר מ‰ם".

חז˜  עומ„  ב‡מ˙ ‰ו‡  ל„ע˙ ‡ם  חט‡, ‰רי ‡ין  ˘ל‡  מעל˙ ‰ˆ„י˜  ˘למרו˙ ‚ו„ל  ו‰יינו 
ב‰˙˜˘רו˙ו ב‰˘י"˙, כי ‡ילו יז„מן לי„ו ניסיון ˜˘‰ ‡ין ו„‡ו˙ ˘יעמו„ בו. ולעומ˙ ז‡˙, 
חז˜  עמ„  מ˜ום  ומכל  ‰חט‡,  טעם   ˙‡ ו‰כיר  ‡לו,  בניסיונו˙  ˘נ˙נס‰  ˙˘וב‰  ‰בעל  ‰רי 
ב‰˙˜˘רו˙ו ב‰˘י"˙, ‰נ‰ בכך נ˙‚ל‰ וב‡ לפועל ˙ו˜ף ‰˙˜˘רו˙ו ב‰', ˘בכל מˆב, ‡יז‰ 
˘י‰י', יעמו„ בˆ„˜˙ו. וכל˘ון ‰רמב"ם (˘ם פ"ב ‰"ב) "יעי„ עליו יו„ע ˙עלומו˙ ˘ל‡ י˘וב 

לז‰ ‰חט‡ לעולם". 

ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ב˙כלי˙ כוונ˙ ‰ברי‡‰:

מ˘‡  י˘ר‡ל  לבני  ˘‡ין  זמן  כל  וי˘ר‡ל ‰נˆחיים. ‡מנם,  ˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‡ ‰˙ור‰  „יר˙ו 
לי„י ‚ילוי  ב‡  ל‡  ז‡˙  בכל  ועבו„˙ ‰',  ב˙ור‰  ˘עוס˜ים ‰ם  בענייני ‰עולם, ‰נ‰ ‡ף  ומ˙ן 

˙ו˜ף נˆחיו˙ ‰˙˜˘רו˙ם ב‡ל˜ים חיים.

מ˙נסים  ו‰מ‰  ונחו˙ים,  ‚˘מיים  בעניינים  ל‰˙עס˜  י˘ר‡ל  בני  נ„ר˘ים  כ‡˘ר  ור˜ 
ב˙ור‰,  עוס˜ים  ‰ם  ‡ז  ‚ם  כן  פי  על  ו‡ף  ‰˜„ו˘‰,  ‡ור  על  ו‰ס˙ר  ‰עלם  מ˙וך  בניסיונו˙ 
ועו˘ים ‡˙ ‰‚˘מיו˙ ל„יר‰ לו י˙', ‰רי בעבו„‰ זו מ˙‚ל‰ ‰נˆחיו˙ ˘י˘ ב˙ור˙ם ונ˘מ˙ם, 
‰˜ב"‰  ˘וכן  ו‡זי   .'‰ מעבו„˙  ויפסי˜‰  ˘יעכב‰  מ‰  ו‡ין  מונע,  כל  נ‚„  לעמו„  ˘בכוח‰ 
˘ור‰  ˘‰˜ב"‰  ב˙ח˙ונים",  "„יר‰  עניין  וז‰ו  נˆחי.  ב‡ופן  וב˙ור‰  י˘ר‡ל  בבני  ומ˙‚ל‰ 

בנ˘מו˙ י˘ר‡ל וב˙ור‰, על י„י עבו„˙ם בעולם ‰נחו˙ ו‰˙ח˙ון „וו˜‡.

עניין   ˙‡ ˘‰בי‡‰  ‰י‡  ‰‚˘מיו˙,  וזיכוך  ב˜י„ו˘  זבולון,  ˘בט  עבו„˙  ˘‡כן  ונמˆ‡, 
‰"˜ביעו˙" ו‰"„יר‰" לעבו„˙ יע˜ב – יו˘ב ‡ו‰לים. כי בז‰ ˘למרו˙ ˘‰יו טרו„ים בענייני 
‰נˆחיו˙  נ˙‚לו  בכך  ב˘למו˙,  מˆוו˙י'  ומ˜יימים  ˙ור‰  לומ„ים  ‰יו  מ˜ום  מכל  עס˜י‰ם, 

ו‰˜ביעו˙ ˘ב‰˙˜˘רו˙ נ˘מו˙ י˘ר‡ל ב˜וב"‰ ו˙ור˙ו.

כי  זבולון.  לעבו„˙  ב˜˘ר  „וו˜‡  ‡‰לים",  "יו˘ב  יע˜ב  ˘ל  זבול"  "בי˙  ‰י'  כך  ומ˘ום 
בעבו„˙ זיכוך ו˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙, מ˙‚ל‰ בפועל מעל˙ נ˘מו˙ י˘ר‡ל ו˙ור˙ם, ובכך נע˘ים 

‰מ‰ "„יר‰" נˆחי˙ לבור‡ י˙'.

לקראת שבת י

"דירתו" של השי"ת - בזיכוך העניינים הנחותים ביות
ומע˙‰ יובן ‰יטב מ„וע זבולון „יי˜‡ ‰ו‡ "עי˜ר „יר˙ו" ˘ל יע˜ב, וכמו כן מ„וע ‰˜ים 

יע˜ב ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל „וו˜‡ בבי˙ לבן ‰‡רמי – ב‰יו˙ו פועל:

יע˜ב,  ‚ם  כן  על  „יי˜‡,  ˘נ˙˜„˘ו  ‰‚˘מיים  ב„ברים  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘„יר˙ו  מכיוון 
˘"ˆ„י˜ים . . „ומין לבור‡ן" (בר‡˘י˙ רב‰ סז, ח), ˜˘ור במיוח„ עם עניינו ˘ל זבולון, ˘‰ו‡ 

‰עס˜ בפר˜מטי‡ ו˜י„ו˘ וזיכוך ‚˘מיו˙ ‰עולם.

ענייני   ˙‡ ו˜י„˘  זיכך  כ‡˘ר  פועל,  ב‰יו˙ו  „וו˜‡  י˘ר‡ל  בי˙   ˙‡ יע˜ב  יס„  כן,  וכמו 
ב˙כלי˙  י˙יר‰  ב‰„‚˘‰  עוס˜  יע˜ב  ‰י'  זו  ב˙˜ופ‰  כי  לבן,  ˘בבי˙  ‰נחו˙ים  ‰‚˘מיו˙ 

ומטר˙ ברי‡˙ ‰עולם, ˘˙‰י' לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים.

מ˘ום  „וו˜‡,  ‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘„יר˙ו  (פל"ו)  ב˙ני‡  נ˙ב‡ר  ו‰נ‰, 
י„י  על  ˘י˙˜„˘  ל‡חר  ביו˙ר  נחו˙  במ˜ום  ‚ם  ל˘כון  ˘יוכל  ‰יי˙‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘˙‡וו˙ו 
בני י˘ר‡ל. ו‰עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ‰ו‡ "˙ח˙ון במ„ר‚‰ ˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ממנו בענין ‰ס˙ר 

‡ורו י˙' וחו˘ך כפול ומכופל, ע„ ˘‰ו‡ מל‡ ˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡, ˘‰ן נ‚„ ‰' ממ˘".

ועל פי ז‰ מובן, ˘ב˙וך עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ‚ופ‡, ‰נ‰ עי˜ר ‰˘למ˙ מטר˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ 
כ‡˘ר מכ˘ירים ל„יר‰ ‚ם ‡˙ ‰עניינים ‰נחו˙ים ביו˙ר, ובמ˜ומו˙ ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר חז˜ 
בחרן, "חרון ‡ף  ˘‰י'  לבן,  בבי˙  י˘ר‡ל ‰י' „וו˜‡  בי˙  ייסו„  כן  ועל  י˙'.  על ‡ורו  ביו˙ר 
˘ל מ˜ום בעולם" (ר˘"י סוף פר' נח). כי זו‰י עבו„˙ם ˘ל בי˙ י˘ר‡ל, ל‰עלו˙, לזכך ול˜„˘ 
‚ם ‰"˙ח˙ון" ‰נחו˙ ביו˙ר. ולכן ז‰ו ‰מ˜ום ‰מ˙‡ים לייס„ בו ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל, ˘יע˘ו ‡˙ 

‰עולם כולו ל„יר‰ ומ˘כן לו י˙'.

עיקר כוונת הבריאה הוא בנשמות ישראל ובתורה
‡מנם, ע„יין י˘ ל˙מו‰: ‰ל‡ עניינו ˘ל יע˜ב ‰ו‡ ל‰יו˙ "יו˘ב ‡‰לים", לימו„ ‰˙ור‰. 
זבול"  ˘‰"בי˙  לכ‡ור‰  מ˙‡ים  ז‰  זבולון, ‡ין  ˘בעבו„˙  על ‡ף ‰מעל‰ ‰עˆומ‰  כן,  ו‡ם 

˘ל יע˜ב "יו˘ב ‡‰לים", י‰י' בענייני "זבולון" – בירור וזיכוך ‰‚˘מיו˙?

ובכ„י ליי˘ב ˙מי‰‰ זו, י˘ ל‰עמי˜ במ‰ו˙ עניין "„יר‰ ב˙ח˙ונים":

יבו‡  כ‡˘ר  זמני˙.  עבו„‰  ‰י‡  ‰‚˘מיו˙,  וזיכוך  בירור  עבו„˙  זבולון,  ˘ל  עבו„˙ו 
מ˘יח ˆ„˜נו ו‰עולם כולו כבר י‰י' „יר‰ לו י˙', כבר ל‡ ˙‰י' ˘ייכ˙ עבו„˙ ˜י„ו˘ וזיכוך 
‰‚˘מיו˙. ‡ז ל‡ י‰י' ‰עולם "˙ח˙ון" כל כך, ומנ‚„ על ‡ור ‰˜„ו˘‰. ול‰יפך, ב‡ו˙ו ‰זמן 
‡ין  כן,  ו‡ם  ל‰רמב"ם).  ˙ור‰  מ˘נ‰  (סוף  בלב„"   '‰  ˙‡ ל„ע˙  ‡ל‡  ‰עולם  כל  עס˜  י‰י'  "ל‡ 
לומר ˘כוונ˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ בעˆם עניין זיכוך ‰‚˘מיו˙, ˘‰ל‡ ‡ין ˘ייך לומר ˘„יר˙ ‰˜בע 

˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‡ בעבו„‰ ער‡י˙ וזמני˙.

„יר˙ו ‰˜בוע‰ ‰‡מי˙י˙ ˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‡ בבני י˘ר‡ל וב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ˘‰מ‰ „בו˜ים 
ל‚בי ‰˙ור‰,  פ"ט)  רי˘  יסו„י ‰˙ור‰  (‰ל'  וכל˘ון ‰רמב"ם  נˆחיים.  ‚ם ‰ם  כן  ועל  י˙',  בבור‡ 


