
עיונים וביאורים בפרשת השבוע

גליון תשנז  •  ערש"ק פרשת וישלח

"שמותו" ש יעקב בחזרתו מחרן

בדין ישרא שנזדמן ו נכרי בדרך

יעקב – ימי החו, ישרא – שבת

השתדות בשום בית





מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
הצלה – מלשון הפרשה?

"ויˆל ‡ל˜ים ‡˙ מ˜נ‰ ‡ביכם" "כי כל ‰עו˘ר ‡˘ר ‰ˆיל ‡ל˜ים" 
 – מן ‰רוח"  "וי‡ˆל  מן ‰רוח"  "ו‡ˆל˙י  ברכ‰"  לי  ‡ˆל˙  "‰ל‡ 
ומ‰  מז‰?  ז‰  ל‚מרי  ˘˘ונים  ‡ו  ‡לו  ל˘ונו˙  בין  ˜˘ר  י˘  ‰‡ם 
‰סבר‡ לחל˜ ביני‰ם? בי‡ור נפל‡ בענין ‰ˆל‰ ו‰‡ˆל‰ ובפירו˘י 

ר˘"י על פסו˜ים ‡לו

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ח ע' 78 הערה 18)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
פניאל ופנואל – פני א-ל ופני יעקב (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 137 ואילך)

אם שנאו את יעקב מדוע קבלו שכר?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 145 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יהודי חוזר מן הגלות שלם!

‰ם  ‰ניסיונו˙   / וע˘ו?  מלבן  ניˆל  ˘יע˜ב  בכך  חי„ו˘  ‡ין  מ„וע 
מ˘˜יע  ˘י‰ו„י  ו‰זמן  ‰כוחו˙  ‰ולכים  ל‡ן   / „מיון?  ‡ו  מˆי‡ו˙ 
בפרנס˙ו? / ו‰‡ם נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י נ˙ונ‰ ל˘לטון ‰‚לו˙? – בי‡ור 
ב"˘למו˙ו" ˘ל יע˜ב בחזר˙ו מחרן, ובמ˘מעו˙ ‰„בר לבני י˘ר‡ל 

בזמן ‰‚לו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 168 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
"בית" לנשמה ו"סוכות" לגשמיות  (ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 68)

יעקב – ימי החול, וישראל - שבת (ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 795 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פלוגתת הראשונים בדין ישראל שנזדמן לו נכרי בדרך

˘‡ין  וס"ל  ˘ם,  כר˘"י  „ל‡  ‰˘"ס  „ברי  פיר˘  „‰רמב"ם  יסי˜ 
לו לומר ˘˜ר ‡ל‡ ר˜ ל„חו˙ ולעכב מוע„ ‰‚ע˙ו למחוז חפˆו / 
ויב‡ר „נחל˜ו ‡ם „ין ז‰ ‰ו‡ ב‚„ר ברי ‰יז˜‡ ‡ו ח˘„ על ‰נכרים 

בס˙ם

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 154 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
השתדלות לעשיית שלום בבית

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
"חתיכת הלחם" שהשי"ת העניק – לכולנו!

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי˘לח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘נז), 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‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  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



הצה – משון הפרשה?
"ויצל אלקים את מקנה אביכם" "כי כל העושר אשר הציל אלקים" "הלא אצלת לי ברכה" "ואצלתי מן הרוח" 

"ויאצל מן הרוח" – האם יש קשר בין לשונות אלו או ששונים לגמרי זה מזה? ומה הסברא לחלק ביניהם? ביאור 
נפלא בענין הצלה והאצלה ובפירושי רש"י על פסוקים אלו

בפר˘˙נו (ל‡, טז) מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ „ברי רחל ול‡‰ ‡ל יע˜ב: "כי כל ‰עו˘ר ‡˘ר ‰ˆיל 
‡ל˜ים מ‡בינו, לנו ‰ו‡ ולבנינו ו‚ו'". ומפר˘ ר˘"י: 

מן ‰רע‰  ל˘ון '‰פר˘‰', ˘מפרי˘ו  ל˘ון '‰ˆל‰' ˘במ˜ר‡  כל  וכן  ל˘ון '‰פרי˘'.  "‰ˆיל – 
ומן ‰‡ויב". 

ו‰˜˘‰ בנחל˙ יע˜ב: "ל‡ י„ע˙י למ‰ ‰מ˙ין ע„ כ‡ן – ול‡ פיר˘ כן לעיל בפסו˜ 'ויˆל'". 
בי  ‰˙ל  "ו‡ביכן  ל‰ן  ˘‡מר  נ˘יו,  ‡ל  יע˜ב  „ברי  על  ‰כ˙וב  מספר  ז-ט)  (ל‡,  כן  לפני  כלומר: 
ו‰חליף ‡˙ מ˘כור˙י ע˘ר˙ מונים ול‡ נ˙נו ‡ל˜ים ל‰רע עמ„י . . ויˆל ‡ל˜ים ‡˙ מ˜נ‰ ‡ביכם 

וי˙ן לי". ולכ‡ור‰ כבר ˘ם ‰י‰ לר˘"י לפר˘ ˘"ויˆל" ‰ו‡ ל˘ון ‰פר˘‰!

וי"ל בפ˘טו˙ (ור‡‰ ‚ם ב‡ר ב˘„‰), ˘בפסו˜ ˘ם ‡פ˘ר לפר˘ ‡˙ ל˘ון "ויˆל" במ˘מעו˙ ˘ל 
‚‡ול‰ וכיו"ב, ˘ל‡חר ˘"‰חליף ‡˙ מ˘כור˙י ‚ו'" נע˘‰ מˆב ˘ל ‚‡ול‰ ופור˜ן; 

‡ולם בנ„ו"„, ˘מ„ובר (ל‡ על מˆבו ˘ל יע˜ב ‡ˆל לבן, ‰‚בר‡, ‡ל‡) על ‰חפˆ‡, ‰רכו˘ 
כ˘לעˆמו – "‰עו˘ר ‡˘ר ‰ˆיל ‡ל˜ים מ‡בינו" – מוכח ל‰„י‡ ˘ל˘ון "‰ˆיל" ‰ו‡ במ˘מעו˙ 

˘ל ‰פר˘‰, ˘‰˜ב"‰ ‰פרי˘ ‡˙ "‰עו˘ר" מ˙וך רכו˘ לבן ונ˙נו ליע˜ב. 

ולכן „ו˜‡ בפסו˜ ז‰ מפר˘ ר˘"י ˘"כל ל˘ון ‰ˆל‰ ˘במ˜ר‡ ל˘ון ‰פר˘‰"; ומע˙‰ מוכח 
‰ו‡  "ויˆל"  ל˘ון  ˘ם  ˘‚ם   – ‡ביכם"  מ˜נ‰   ˙‡ ‡ל˜ים  "ויˆל  „לעיל,  ב‰פסו˜  ‚ם  למפרע 

במ˘מעו˙ ˘ל "‰פרי˘". 

ב. ו‰נ‰ בס„ר‰ ‰˜ו„מ˙, פ' ˙ול„ו˙ (כז, לו), ב‰מ˘ך ל‰ברכ‰ ˘בירך יˆח˜ ‡˙ יע˜ב, מבי‡ 
 – "‡ˆל˙  ˘ם:  ר˘"י  ומפר˘  ברכ‰".  לי  ‡ˆל˙  "‰ל‡  ליˆח˜:  ˘‡מר  ע˘ו  „ברי   ˙‡ ‰כ˙וב 

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס
עיוי נשמת

האשה החשובה
רוחמה חי' פרומא ע"ה 
בת יבחט"א ר' דוב

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



יזלקראת שבת

כל אחד הוא אוהב ונאהב דבוק מאח
‰חינוך ו‰‰„רכ‰ ‰חסי„ו˙י ‚ם ב‰בעלי ב˙ים בעלי עס˜ ו‰פ˘וטים, בעלי מל‡כ‰ ועבו„‰, 
‡ˆל בעלי ‰עס˜ ו‰מסחר ‰חסי„יים, בעלי ‰מל‡כו˙ ‰חסי„ים ‰פ˘וטים (כי ‰יו בעלי מל‡כ‰ 
˙למו„‡  בכול‡  ‚ם  ו‡ף  מסכ˙ו˙  בכמ‰  ב˜י‡ים  עולם  ‚‡וני  ו‰ם  פ˘וטו˙  בעבו„ו˙  ועוס˜ים 
˘י׳  י‰ו˘ע  חיים  ר׳  כ‰חסי„  (ל‡  פ˘וטים  חסי„ים  ע‚לונים  ‡ˆל  פ˘וטו˙,  ועבו„ו˙  פ‰)  בעל 
מויעליז ומ‰ ‚ם כ‰חסי„ ‰‚‡ון ר׳ יוסף מלמ„ ‡ו מסביר ‰מוב‡ים ב‰מבו‡ בספר 'פו˜ח עורים' 
[נ„פס ב]ניו יור˜ ˙"˘) כי ‡ם בעלי ע‚לו˙ פ˘וטים - ‰ונח ב‰נח‰ ‚מור‰ כי ע„˙ חסי„י חב״„ 
מ‡ילנ‡  ענף  ב˙ ‰ו‡  בן ‡ו  בלי ‰ב„ל  מ‚זע ‰חסי„ים  מ‰ם  ו‡ח„  וכל ‡ח„  מ˘פח‰ ‡ח˙  ‰ם 
„חיי, וכל ‡ח„ ‰ו‡ ‡ו‰ב ונ‡‰ב „בו˜ מ‡ח ל‰יו˙ רוע‰ ‡ח„ לכולם ‰מכלכלם בחיים רוחנים 
ומוסרים ‡יך לחיו˙ בחיים ‚˘מים ב‡‰ב‰ ו‡חו‰ מיוח„‰ נוסף על מ„˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰כללי˙ 

במˆו˙ ו‡‰ב˙ לרעך כמוך.

זי"ע,  ‰ז˜ן  ‡„מו״ר  כ״˜  ‰ו„  ˘ל  ‰ר‡˘ונים  ‰חסי„ים  ב˜רב  ˘‰˙‰לך  ‰פ˙‚ם  ‡ו˙ו  י„וע 
‰ו‡,  ˘לך  כי  לחמך  ב˘מח‰  ו‡כל  חל˜ך  י˘  ‰˜ב״‰  לי  ונ˙ן  ˘‰זמין  לחם  פרוס˙  ב‡ו˙‰ 

בח˙יכ˙ ‰לחם ‰זו...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˘סב)

להשתדל במאד מאד, אשר לא יחסר לחברו כלום
י˙ברך,  מ‰˘ם  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  בחיי ‰ˆבור, ‰ו‡  ו‰ן  בחיי ‰י‰ו„י ‰פרטי,  מ‡ורע, ‰ן  כל 

ובכל ‰נע˘‰ עם ‰‡„ם ˆריך ‰ו‡ למˆו‡ ‰ור‡‰ בעבו„‰.

ובˆו˜ ‰ע˙ים ‡˘ר ‡נ״˘ ˘י׳ ‰פליטים חיים ב‰ן כע˙ [ל‡חר ‰"˘ו‡‰" ‰‡יומ‰], ‰עבו„‰ 
‰י‡ ל‰˙עורר ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל וב‡‰ב˙ ‡חים ע„ ˜ˆ‰ ‰‡חרון ול˜יים ב‰ם וחי ‡חיך עמך, עמך 
ממ˘, ‡˘ר כל ‡ח„ י„‡ו‚ לטוב˙ ‰זול˙ כלטוב˙ עˆמו, ויו„ע ומר‚י˘ ‡˘ר לב„ חיובו בעז‰״י 
ל‡  מ‡„, ‡˘ר  במ‡„  ל‰˘˙„ל  מ˘פלו˙ו, ˆריך ‰ו‡  ולרוממו  חבירו ‰עני  ˘ל  רוחו  לחז˜ ‡˙ 
יחסר לחברו כלום מ‰ˆריך לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙, ו‚ם מי ˘בעˆמו סובל מ„ח˜ ולחı - ‰˘י״˙ 
ירחם עליו ויעזר‰ו - ינ˜ט בי„ו ‡˙ ‰כלל ˘‰י׳ ˘‚ור בפי ‰חסי„ים ‰ז˜נים ב„ברם ‡י˘ לרע‰ו, 
"בח˙יכ˙ ‰לחם ו˙ב˘יל ‰‚ריסים ˘‰˜ב"‰ ‰עני˜ לי ולבני בי˙י י˘נו ‚ם ‰חל˜ ˘לך ו˘ל בני 

בי˙ך".

בעבר,  ˘לכם  טב‡  פעל‡  על  יי˘ר  ב‡מיר˙  נפ˘י,  ב‡ ‡ליכם ‡‰וביי, ˆמו„י  לכן ‰נני  ‡˘ר 
ובב˜˘˙י על ‰ע˙י„ ל‰וסיף ‡ומı ב‚בורים ול‰˙עורר במ„ו˙ טובו˙ ב„רכי ‰חסי„ו˙ וב‰טב‰ 

בפועל ממ˘ ‡י˘ לרע‰ו בלי ˘ום ‰‚בלו˙.

ובזכו˙ ז‰ י˘פיע ‰˘י"˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ בברכ‰ ו˘פע ע„ בלי „י ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙,

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רס-רס‡)

לקראת שבת „

ל˘ון ‰פר˘‰", ו‰יינו, ˘ע˘ו ח˘ב ‡˘ר יˆח˜ ‰פרי˘ עבורו ברכ‰ (מ˙וך כלל ‰ברכו˙ ˘ני˙נו 
ליע˜ב). 

 (‡ על ‡˙ר):  יע˜ב  בנחל˙  (וכמ"˘  ‚ירס‡ו˙  ב'  י˘  ובז‰   – לפירו˘ו  ר‡י‰  ומבי‡  ר˘"י  וממ˘יך 
"כמו 'וי‡ˆל'". ב) "כמו 'ויˆל'".   

ונר‡‰ ל‰כריע כי ‰‚ירס‡ ‰˘ני‰ ‰י‡ ‰נכונ‰ – ˘ר˘"י מס˙ייע מל˘ון "ויˆל" ˘בפר˘˙נו 
ר˘"י  ל˘ון  ממ˘  ("ל˘ון ‰פר˘‰") ‰ו‡  ˙ול„ו˙  בפ'  ר˘"י  ל˘ון  ˘‰רי  י‡),  ב,  ר˘"י ‰ו˘ע  ‚ם  (ור‡‰ 

בפר˘˙נו ("כל ל˘ון ‰ˆל‰ ˘במ˜ר‡ ל˘ון ‰פר˘‰").   

ל‰מע˙י˜  ‰מע˙י˜:  טעו˙  ˘‰ו‡  לב‡ר  נר‡‰   – וי‡ˆל"  "כמו  ‡י˙‡  ‰„פוסים  ˘ברוב  וז‰ 
˘ל  במ˘מעו˙  ל"‡ˆל˙"  וי˘וע‰,  פור˜ן  ˘ענינ‰  "‰ˆל‰",  בין  י˘  ˘ייכו˙  ‡יז‰  ‰ו˜˘‰, 
‰פר˘‰? ול‡ ˘ם ‡ל לבו ‡˙ „ברי ר˘"י בפר˘˙נו ˘"כל ל˘ון ‰ˆל‰ ˘במ˜ר‡ ל˘ון ‰פר˘‰" 
"˙י˜ן"  ולכן  ס"‡);  כנ"ל   – ל‡ח"ז  פסו˜ים  כמ‰  ר˜  ‡ל‡  ‚ופ‡,  "ויˆל"  ˙יב˙  על  כ˙ובים  ‰ם  ˘‡ין  (ובפרט 

ו‰וסיף ‡ל"ף וכך נ‰פך מ"ויˆל" ל"וי‡ˆל". 

וב‡מ˙ ˘‚ירס‡ זו ˘ר˘"י מˆיין ל"וי‡ˆל" – מו˜˘‰ ‰י‡ ממ˜ומו ‚ופ‡: 

מ˜ור ˙יב˙ "וי‡ˆל" ‰ו‡ בפר˘˙ ב‰עלו˙ך (י‡, כ‰), ˘ם מסופר על ˘בעים ‰ז˜נים ˘˜יבלו 
על  וי˙ן  עליו  ‡˘ר  ‰רוח  מן  וי‡ˆל  מ˘‰],  [‡ל  ‡ליו  וי„בר  בענן   '‰ "ויר„  מ˘‰:  ˘ל  מרוחו 

˘בעים ‡י˘ ‰ז˜נים ו‚ו'". 

למ˘‰  ˘ל ‰˜ב"‰  ב‰ˆיווי  לכן,  ˜ו„ם  כבר  ˘ם  בפר˘‰  כ˙וב‰  זו „"‰‡ˆל‰"  ל˘ון  ‡מנם, 
(י‡, טז-יז): "‡ספ‰ לי ˘בעים ‡י˘ מז˜ני י˘ר‡ל . . ו‡ˆל˙י מן ‰רוח ‡˘ר עליך ו˘מ˙י עלי‰ם"; 

ו‡ם ‡כן נ˙כוון ר˘"י ל‰בי‡ ר‡י‰ מפ' ב‰עלו˙ך – למ‰ ‰בי‡ ‡˙ "וי‡ˆל" ‰מ‡וחר ול‡ ‡˙ 
"ו‡ˆל˙י" ‰˜ו„ם לו? י˙יר‰ מזו: ‰ל˘ון "ו‡ˆל˙י" „ומ‰ יו˙ר ל˙יב˙ "‡ˆל˙" (˘בפ' ˙ול„ו˙) – 

מ‡˘ר ˙יב˙ "וי‡ˆל" – ובוו„‡י ‰י‰ לר˘"י ל‰בי‡‰!

ו‰‚ירס‡  (˘בפר˘˙נו),  "ויˆל"  ‰י‡  ר˘"י  ב„ברי  ‰נכונ‰  ˘‰‚ירס‡  כנ"ל,  לומר,  ומחוור˙‡ 
"וי‡ˆל" ‡ינ‰ ‡ל‡ "˙י˜ון" ‰מע˙י˜, ˘‰ו˜˘‰ לו ולכן ‰וסיף ‡ל"ף. ו˜"ל.

"וי‡ˆל")  (וכן  "ו‡ˆל˙י"  פירו˘  ל‚בי  „מיל˙‡  מס˜נ‡  לברר  לנו  נו˙ר  ‰ענין  ול˘לימו˙   .‚
˘בפ' ב‰עלו˙ך. 

‰נ‰ מˆ„ ‰סבר‡ נר‡‰, ˘ל‡חר ˘פיר˘ ר˘"י ˘˙יב˙ "‡ˆל˙" ‰י‡ במ˘מעו˙ ˘ל "‰פר˘‰", 
("ו‡ˆל˙י")  יפרי˘  ˘‰ו‡  למ˘‰  ˘‰˜ב"‰ ‡ומר  ו‰יינו,   – פירו˘ו ‰פר˘‰  "ו‡ˆל˙י"  ‚ם  ‰רי 

"מן ‰רוח ‡˘ר עליך, ו˘מ˙י עלי‰ם". 

‡ולם ר˘"י מפר˘ ˘ם: 

"ו‡ˆל˙י – כ˙ר‚ומו 'ו‡רבי', כמו 'ו‡ל ‡ˆילי בני י˘ר‡ל'".

ו‰יינו, ˘‡ין ר˘"י מפר˘ ‡˙ "ו‡ˆל˙י" במ˘מעו˙ ˘ל ‰פר˘‰, ‡ל‡ במ˘מעו˙ ˘ל ‚„ול‰ 
וריבוי – וˆ"ב. 

י‡),  כ„,  (מ˘פטים  י˘ר‡ל"  בני  ‡ˆילי  "ו‡ל  ‰כ˙וב  ל˘ון   ˙‡ כ„ו‚מ‡  מבי‡  ר˘"י  ו‡מנם, 



‰לקראת שבת

„‰רי  פירו˘ו,  ˘ל  ‰יסו„  ˘ז‰ו  לומר   ‰˘˜ ‡ך  י˘ר‡ל;  ˘בבני  ו‰ח˘ובים  ‰‚„ולים  ˘פירו˘ו 
"‡ˆילי" ‰ו‡ ˘ם ‰˙ו‡ר – ו‡ילו "ו‡ˆל˙י" ‰ו‡ ענין ˘ל פעול‰. ו‡"כ, ‰סבר‡ נו˙נ˙ ל‰˜י˘ 
˘ם  ב‰יו˙ו  „ומ‰  ˘‡ינו  "‡ˆילי"  מ˘‡"כ  פעול‰,  ל˘ון  ˘˘ני‰ם  ל"‡ˆל˙",  "ו‡ˆל˙י"   ˙‡

‰˙ו‡ר.

 – "‡ˆילי  ר˘"י:  כו˙ב  י˘ר‡ל",  בני  "‡ˆילי  ע‰"פ  ˘ם,  מ˘פטים  לפ'  ˘בפירו˘ו  [ול‰עיר   
˘‰טעם  וי"ל  '˘˘ ‡מו˙ ‡ˆיל‰'".  מן ‰רוח',  'וי‡ˆל  'ומ‡ˆילי‰ ˜ר‡˙יך',  כמו  ‚„ולים,  ל˘ון 
מ˘ום  לכ‡ור‰) – ‰ו‡  ב‰עלו˙ך (‰יפך ‰ס„ר  מפ'  לפני ‰ר‡י‰  מ‰נבי‡ים  ˘‰˜„ים ‡˙ ‰ר‡י‰ 
ולכן ‰˜„ים  ˘ם ‰˙ו‡ר,  ˘‰ו‡  "‡ˆילי"  מ˘‡"כ  כנ"ל,  פעול‰,  ˘ל  ענין  ב‰עלו˙ך ‰ו‡  ˘בפ' 

"ומ‡ˆילי‰ ˜ר‡˙יך" ˘˘ם ‰ו‡ ‚"כ ˘ם ‰˙ו‡ר. ור‡‰ ˘יח˙ ˘"פ מ˘פטים ˙˘מ"ו]. 

˘‰˜„ים  מז‰  מ‰ל˘ון "‡ˆילי" –  ר‡יי˙ו  עי˜ר  ˘‡ין  מ˘מע  ר˘"י  בל˘ון  כ„ „יי˜˙  וב‡מ˙ 
ל‰ס˙ייע מ‰˙ר‚ום ("כ˙ר‚ומו ו‡רבי") ור˜ ‡ח"כ מבי‡ ‡˙ ‰ר‡י‰ מ"ו‡ל ‡ˆילי בני י˘ר‡ל"; 

‰יינו, ˘‰ר‡י‰ מ"‡ˆילי" ב‡‰ כ‰וספ‰ ול‡ כעי˜ר.

˘כ˙ב  מ‰  ‰ו‡   – ‰ר‚יל  מפירו˘ו  "ו‡ˆל˙י"   ˙‡ ל‰וˆי‡  ר˘"י  ˘ל  ˘יסו„ו  לב‡ר,  וˆריך 
ב‰מ˘ך פירו˘ו בפ' ב‰עלו˙ך ˘ם: "למ‰ מ˘‰ „ומ‰ ב‡ו˙‰ ˘ע‰, לנר ˘מונח על ‚בי מנור‰ 
ו‰כל מ„לי˜ין ‰ימנו, ו‡ין ‡ורו חסר כלום" (ועיין במ˜ור ‰„ברים ‰‰כרח לפי' ז‰); ולכן, ‡ף ˘בל˘ון 
‰מ˜ר‡ מˆ"ע מ˘מע ˘"ו‡ˆל˙י" ‰ו‡ מל˘ון ‰פר˘‰ – כמו "‡ˆל˙" – ‰רי כ‡ן ‡ˆל מ˘‰ ‡י 
‡פ˘ר לומר ˘"‰ופר˘" חל˜ מרוחו ˘ל מ˘‰ וני˙ן לז˜נים, „‡"כ ‡יך נ‡מר ˘"‡ין ‡ורו חסר 

כלום"?! ועכˆ"ל ˘‰ו‡ מל˘ון ‚„ול‰. 

[וכן פיר˘ בב‡ר יˆח˜ על ר˘"י: "‡ין ‡ˆיל‰ זו ל˘ון ‰פר˘‰, וכמו '‰ל‡ ‡ˆל˙ לי ברכ‰', 
ר˜ ל˘ון ריבוי ו‚„ול‰, כמו '‡ˆילי בני י˘ר‡ל'. ו‰טעם, כי ‡ין נופל כ‡ן ל˘ון ‰פר˘‰, מ‡˘ר 

חכמ˙ו ˘ל מ˘‰ נ˘‡ר‰ כמו ˘‰י‡ . . ו‡ין ‰פר˘‰ ‡ל‡ חסרון ‰חל˜ מ‰כל". 

וע„"ז בנחל˙ יע˜ב: "„‡ם ‰פרי˘ עלי‰ם מרוחו, ממיל‡ נ˘‡ר ‰ו‡ חסר ‡ו˙ו ‰רוח ˘‰פרי˘ 
ממנו, ו‰רב מפר˘ 'ו‡ין ‡ורו חסר כלום'! ‡ל‡ ו„‡י ˘‰ו‡ ל˘ון ח˘יבו˙"].

טז

"חתיכת החם"
שהשי"ת העניק – כונו!

ידוע אותו הפתגם שהתהלך בקרב החסידים הראשונים של הוד כ״ק אדמו״ר הזקן זי"ע, באותה פרוסת לחם 
שהזמין ונתן לי הקב״ה יש חלקך ואכל בשמחה לחמך כי שלך הוא

הקפדה לא לקרוא בשם צדקה אלא בשם הלואה וגמ"ח
‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  מ‰ו„  ˘˘מע˙י  ממ‰  ˘נזכר˙י  ממ‰  ‡ח˙  פנינ‰  לי„י„י  כו˙ב  ...‰נני 
[‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰״‰ נב‚״ם זי״ע ור˘ום ‡ˆלי ביומן „˘נ˙ ˙רנ״ו מעוטר בכמ‰ ספורים ולי„י„י 

‰נני כו˙ב בז‰ ר˜ ‡˙ ‰נ˜ו„‰.

וז‰ ‰„בר:

וחב˙  בכלל  י˘ר‡ל  ב‡‰ב˙  ˘‰„ריכם  ע„˙ ‰חסי„ים,  ב‰„רכ˙ו ‡˙  כ׳׳˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן  ‰ו„ 
‡חים בע„˙ ‰חסי„ים בפרט, ‰˜פי„ במ‡„ ‡˘ר כל עזר ו˙מיכ‰ ˘נו˙נים ‡י˘ לרע‰ו ל‡ י˜ר‡ו 
כ״˜ ‡„מו״ר  ‰ז˜ן  מ‰ו„  מ˜בלים ‡‚ר˙ ‰˜„˘  וכ˘‰יו  ו‚מ"ח,  ב˘ם ‰לו‡‰  ב˘ם ˆ„˜‰ ‡ל‡ 
בפומי׳ „חסי„י  מר‚ל‡  מ‚בי˙ ‰י'  ב„בר ‡יז‰  פרטי)  נˆרך  ˙׳׳ו ‡ו  ל‡‰״˜  (ע״י ˆיר ‰מעמ„ו˙ 
רבינו "י˘ לע˘ו˙ ‰לו‡‰, ל‡סוף ‚מילו˙ חס„", ומר‚ל‡ בפומי׳ „חסי„י רבינו ‡י˘ לרע‰ו (‚ם 

בל˙י מכירו) "בח˙יכ˙ ‰לחם ˘‰˘י"˙ ‰עני˜ לי י˘נו ‚ם ‰חל˜ עבורך".

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˙ר‰-ו)

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות



טו

הדרך לבירור האמת בטענות 
האישה על בעלה

פרקים  ראשי  כותבת  בו  למכתבה  במענה 
מאשר עבר עלי' מאז חתונתה ועד היום, והרושם 

שפעל עלי' עד שרצונה וכו' [-להתגרש].

דעתי,  בעיון,  מכתבה  קריאתי  ולאחרי 
שקרו,  רצוים  בלתי  המאורעות  כל  שלמרות 
בית  ושלום  חס  להרוס  יסוד  וכלל  כלל  בהם  אין 
ברכת  כנוסח  הוא  וענינו  תכליתו  אשר  מישראל, 

הנשואין, בנין עדי עד.

ובפרט שהמאורעות קרו בעת טלטול ממקום 
במובן  גם  אלא  הגשמי  במובן  רק  לא  למקום, 
ומארץ  נשואין  לחיי  ההעתקה  שהרי  הרוחני, 

לחוץ לארץ וכו' שינוי עיקרי הוא.

השלום  ענין  גודל  בחשבון  בהביא  ובפרט 
בכלל ושלום בית ביחוד, עד שאמר הקדוש ברוך 
הוא מוטב שימחה שמי על המים בשביל לעשות 

שלום בין איש לאשתו.

הוראה  מורה  רב  לפני  טענותי'  לברר  עלי' 
בעלה  בנוכחות  כמובן  בכאן,  אשר  בישראל 
משני  והמענות  הטענות  הרב  שישמע  בכדי  שי', 
בבירור  עיקרי  תנאי  שזהו  זה,  בפני  זה  הצדדים 
ואופנים  דרכים  כמה  שימצאו  ובודאי  האמת, 
יהי'  באם  כמובן  לזה,  זה  היחסים  ולשפר  לתקן 
ושל  שלה  אומרת,  זאת  הצדדים,  משני  רצון 
כהוראת  עליהם,  קדוש  חוב  זה  ורצון  בעלה, 
בהנאמר  גם  ומהם  מקומות  בכמה  ז"ל  חכמינו 
פירות  שאוכלים  היום  בתחילת  ויום  יום  בכל 

השלום בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא.

כי  אף  האמורות  בשורותיי  שתתבונן  תקותי 
מתאימה  התבוננות  הנה,   - בכמות   - מעטות 
לרציניות וחשיבות הענין, והשם יתברך יצליחה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

(אגרות קודש חי"ח עמ' רכה-ו)

רצון כן בשלום וויתור 
מצב  אודות  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

ה'שלום בית'.

שידידים  להשתדל  יש  כאלה  במקרים 
אמיתיים יתערבו בזה, להחזיר את ה'שלום בית', 
מובן מאליו שהוא מצידו, צריך לקחת על עצמו, 
לא רק להבטיח אלא אכן גם לקיים בפועל, לוותר 

על כל הדברים שבדרישות הצודקות שלה. 

די  בצורה  מבוססים  שאינם  דברים  יהיו  ואם 
ברורה [מי הצודק מביניהם], שיסמכו על דעתם 
כאשר  רבים,  ובמקרים  נייטרליים,  אנשים  של 
מתכוין  שהוא  בבעל,  לראות  נוכחת  האשה 
עצמו  זה  לוותר,  ומוכן  לשלום  וברצינות  באמת 
חכמינו  ממאמרי  וכידוע  הדעת,  לקירוב  גורם 
כדאי   - בית]  שלום  [-עבור  כך  שלשם  רבים  ז"ל 

לוותר על ענינים רבים וגם לפנים משורת הדין.

בקרוב  לבשר  שיוכל  יעזור  יתברך  והשם 
בשורות טובות בהאמור לעיל.

יבוא  שזה  דשמיא  הסיעתא  את  לקבל  וכדי 
לפועל בהקדם האפשרי, מהנכון שכל יום לאחר 
כפי  תהלים -  השיעור  את  יאמר  בבוקר  התפילה 
חול  יום  ובכל   - החודש  לימי  נחלק  שהתהלים 
סנט  של]  [מטבעות  כמה  לתת  התפילה  לפני 
לצדקה ולהמשיך כך - בלי נדר - עד ראש השנה 

הבא, הבע״ל. 

המחכה לבשורות טובות.

(תרגום מאגרות קודש חי"ב עמ' שצז-ח)

השתדלות לעשיית שלום בבית

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי עיונים וביאורים
פ

פניאל ופנואל – פני 
א-ל ופני יעקב

ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלקים פנים 
אל פנים גו' ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל גו'
(לב, לא-לב)

אוה"ח  אלשיך,  (בחיי,  במפרשים  עמדו  כבר 

המקום  שם  ששינה  שבכתוב,  השינוי  על  ועוד) 

מ"פניאל" (ביו"ד) ל"פנואל" (בוא"ו).

ביאר  שלא  עה"ת,  בפרש"י  צ"ע  ולכאורה 

ענין זה בפירושו. ובפרט לאחרי שהכתוב מפרש 

ש"ראיתי  מפני  שהוא  "פניאל",  השם  טעם 

"פניאל"  נקרא  כן  שעל  פנים"  אל  פנים  אלקים 

אותיות "פני א-ל", הרי צריך ביאור ביותר שינוי 

שם המקום ל"פנואל".

ויש לומר הביאור בזה בפשטות:

בטעם השם "פניאל" נאמר "כי ראיתי אלקים 

כאן,  יש  "פנים"  ששני  ונמצא  פנים",  אל  פנים 

פני יעקב ופני האלקים.

על  הם  השמות  שב'  בפשטות,  מובן  ועפ"ז 

אותו המאורע, אלא שבהיות יעקב במקום שבו 

על  "פניאל"  המקום  קרא  האלקים,  פני  ראה 

המקום,  מן  עבר"  "כאשר  ואילו  א-ל",  "פני  שם 

יעקב  של  פניו  שם  על  "פנואל"  המקום  נקרא 

שראו אלקים - "פנו א-ל". ד"פנו" נופל על לשון 

"פניו", כאילו נאמר "פניו (אל) א-ל". וק"ל.

אם שנאו את יעקב 
מדוע קבלו שכר?

וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה
עשו לבדו, וד' מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד. 
והיכן פרע להם הקב"ה, בימי דוד שנאמר כי אם ד' מאות איש 
נער אשר רכבו על הגמלים
(לג, טז. רש״י)

לד'  הקב"ה  שפרע  זה  לכאורה,  הרי  תמוה, 

מאות איש בימי דוד אינו אלא דברי אגדה, ואינו 

להביאו  מקום  ומה  מקרא,  של  לפשוטו  ענין 

של  לפשוטו  אלא  בא  שלא  התורה  על  בפרש"י 

מקרא (ראה רש"י בראשית ג, ח. ובכ"מ)?

עצמם  את  נתקו  לא  עשו  שאנשי  מזה  והנה, 

"נשמטו  ורק  גלי,  בריש  ביחד  כולם  מעשו 

מאצלו אחד אחד", מוכח שאצל אנשים אלו לא 

להשאר  הי'  ורצונם  ליעקב,  שנאתם  נתבטלה 

שהיו  אלא  יעקב,  עם  להלחם  כדי  עשו  עם 

יראים לנפשם ולכן נשמטו וברחו.

כי  שכרם,  רש"י  שהביא  מה  לבאר  יש  ועפ"ז 

נשתנו  לא  שבעצם  איך  מודגש  שכרם  באופן 

לטוב:

היו  לא  השכר  שקבלו  אלה  דוד",  "בימי 

נגד  נלחמו  הם  אדרבה,  כ"א  צדיקים,  אנשים 

בשעה  בה  הי'  השכר  שפרעון  זאת,  ועוד  דוד. 

שנלחמו נגד דוד, ומ"מ ניצלו.

של  שכרם  הי'  זה  כי  הוא  להצלתם  והטעם 

ליעקב,  בשנאתם  נשארו  הם  שגם  עשו,  אנשי 

עצמם.  את  להציל  כדי  ורק  אך  מעשו  ונשמטו 

ליעקב,  טובה  עי"ז  באה  שבפועל  כיון  מ"מ,  אך 

לכן  להזיקו,  יכול  הי'  ולא  לבדו  נשאר  שעשו 

שלחמו  שאע"פ  כזה,  במצב  ג"כ  שכרם  קיבלו 

ניצלו  בפועל  מ"מ  במלחמה,  והפסידו  דוד  נגד 

מהריגה ממש.

שהעתיק  שבזה  להוסיף,  יש  החידוד  וע"ד 

רמז  הגמלים"  על  רכבו  "אשר  התיבות  רש"י 

רבקה  "ותקם   – זה  בתוכן  כתוב  על  למחז"ל 

זה  גמל  "מה   – הגמלים"  על  ותרכבנה  ונערותי' 

העמידה  כך  טהרה,  וסימן  טומאה  סימן  בו  יש 

רבה  בראשית  סא.  כד,  שרה  (חיי  ורשע"  צדיק  רבקה 

תערובת  כאן  שהי'  בנדו"ד,  זה  ומעין  יד).  פ"ס, 

ליעקב,  טובה  מזה  נצמחה  שבפועל  ורע,  טוב 

וסימן  טומאה  סימן  בו  ש"יש  הגמל  בדוגמת 

טהרה".



ז

יהודי חוזר מן הגות שם!
מדוע אין חידוש בכך שיעקב ניצל מלבן ועשו? / הניסיונות הם מציאות או דמיון? / לאן הולכים הכוחות והזמן 

שיהודי משקיע בפרנסתו? / והאם נשמתו של יהודי נתונה לשלטון הגלות? – ביאור ב"שלמותו" של יעקב בחזרתו 
מחרן, ובמשמעות הדבר לבני ישראל בזמן הגלות

˘כם".  עיר  ˘לם  יע˜ב  "ויב‡  ‰˙ור‰  מו„יע‰  ל˘כם,  ו‰‚יע  לבן  מבי˙  יע˜ב  ˘ב  כ‡˘ר 
ובמ˘מעו˙ "˘למו˙" זו ‡מרו חז"ל: "˘לם ב‚ופו – ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו, ˘לם בממונו – ˘ל‡ 
חסר כלום מכל ‡ו˙ו „ורון, ˘לם ב˙ור˙ו – ˘ל‡ ˘כח ˙למו„ו בבי˙ לבן" (פר˘˙נו ל‚, יח. ˘ב˙ 

ל‚, סע"ב. ‰וב‡ בפר˘"י ע‰"פ).

וי˘ ל˙מו‰:

(˘ם)  ר˘"י  ˘כ˙ב  וכפי  ולבן.  ע˘ו  ˘ל  ממעללי‰ם  ˘ניˆל  ל‡חר  ל˘כם, ‰יי˙‰  יע˜ב  ‰‚ע˙ 
ז‰  „רך  ועל  ˘לם",  וב‡  ‡ריו˙  ˘יני  מבין  פלוני  יˆ‡  לחבירו:  ‰‡ומר  ל"‡„ם  „ומ‰  ˘‰„בר 

"ויבו‡ ˘לם מפ„ן ‡רם – מלבן ומע˘ו ˘נז„וו‚ו לו ב„רך".

ולכ‡ור‰, מכיוון ˘י˘ חי„ו˘ ‚„ול ונס עˆום במ‰ ˘ניˆל יע˜ב ממזימו˙י‰ם ˘ל לבן וע˘ו, 
לפועל  ‡ך  ‰‡ריו˙".  ˘יני  "מבין  ‰ˆל˙ו  על  ˜‡י  ˘לם",  יע˜ב  ˘"ויבו‡  לפר˘  מ˙‡ים  ‰רי 
ב˘למו˙  מˆלע˙ו,  ברפו‡‰  ‡חרים:  בפרטים  ‰˙בט‡‰  יע˜ב  ˘ל  ˘"˘למו˙ו"  חז"ל  מפר˘ים 
פיר˘ו  ל‡  מ„וע  ˙מו‰,  ו‰„בר  ˙למו„ו.   ˙‡ ˘כח  ו˘ל‡  לע˘ו,  ˘נ˙ן  ‰„ורון  ל‡חר  ממונו 

כפ˘וטו, ˘ניˆל מלבן וע˘ו?

ובכ„י ל‰בין ז‡˙, י˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ עניין ירי„˙ יע˜ב לחרן ב„רך ‰פנימיו˙, ‡˘ר ירי„‰ 
על  רומז  ˘לם"  יע˜ב  "ויבו‡  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  ב‚לו˙;  י˘ר‡ל  בני  ירי„˙  כללו˙  על  רומז˙  זו 

‡ופן ‚‡ול˙ם ˘ל י˘ר‡ל, ˘ב‰ י‰יו "˘למים" ב‚ופם בממונם וב˙ור˙ם.

גלות יעקב שורש לגלויות בני ישראל
‡י˙‡ בספרים, ‡˘ר "מע˘‰ ‡בו˙ סימן לבנים" (ר‡‰ ˙נחומ‡ לך לך ט. ב"ר מ, ו. וברמב"ן לך לך יב, 
ו. ועו„). ‰מ‡ורעו˙ ˘‡ירעו עם ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים, רומזים ‡˘ר מעין ז‰ י‡רע לבני‰ם. ומעבו„˙ 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

לקראת שבת י„

לח˜ור  ˘י˘  מ‰  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
‰ולך",  ל‰יכן  „"˘‡לו  „ינ‡  ‰‡י  ב‚„ר 
‰ני  ככל  ˘‰ו‡   '‡ ‡ופן  ‡ופנים:  בב'  „י"ל 
‰לכ˙‡ ˘‰וב‡ו לפנ"ז, „יסו„ן „נכרים בכלל 
‡„ם  י˙ייח„  "ל‡  ול‰כי  ˘פ"„  על  ח˘ו„ים 
עמ‰ן", "נז„מן לו נכרי ב„רך טופלו לימינו", 
"‰יו עולין במעל‰ ‡ו יור„ין בירי„‰ ל‡ י‰‡ 
וע„"ז  כו'";  למעל‰  ונכרי  למט‰  י˘ר‡ל 
וכו'",  ‰ולך  ל‰יכן  ב"˘‡לו  „י„ן  ‰„ין  ‰ו‡ 
˘‡ף ‰ו‡ מ˘ום ˘ח˘ו„ים ב˘פ"„. ו‡ופן ב' 
מסויימ˙,  ‰לכ‰  ‰וי  ‰ולך"  ל‰יכן  „"˘‡לו 
ז‰  ˘נכרי  כיון  מ˜ו„מו˙י',  יו˙ר  ˘חמור‰ 
˘"˘‡לו ל‰יכן ‰ולך" ‡ינו ר˜ ח˘ו„ ב‡ופן 
‰ו‡  "ל‰יכן  ˘‡ל˙ו  ‡ל‡  ˘פ"„,  על  כללי 
‰ולך" ‰וי ר‡י' מוכח˙ ˘כוונ˙ו לרע‰, ובז‰ 
"ברי  ו‰ו‡  ‚רי„‡  "ח˘„"  מ‚„ר  יוˆ‡  עˆמו 

‰יז˜‡".

ˆ„„י  ˙רי  בין ‰נך  לומר  ˘י˘  [ומ‰נפ˜"מ 
וכ"‰  ˘ם,  חו"י  (˘ו"˙  ‰פוס˜ים  ל„ע˙  ל‰לכ‰, 
‰נכרים  ‰ז‰  „בזמן  כו.)  בסו‚יין  ל‰לן  במ‡ירי 

ועונ˘ין  מכין  ו‡„רב‰  ב˘פ"„,  ר‚ילין  ‡ין 
חיוב מי˙‰ על ‰רוˆח, ע"כ ל‡ מ˜רי ח˘י„י 
כ"כ  ‡יסור  ו‡ין  ‰ז‰,  בזמן  „מים  ‡˘פיכ˙ 
ל„ון  י˘  וע„יין  וכיו"ב.  נכרי  עם  ל‰˙ייח„ 
‰יכ‡ „"˘‡לו ל‰יכן ‰ולך", „‡י נימ‡ ˘‡ינו 
‰כללי  ‰ח˘„  מן  ˘נ‡מרו  ‰„ינים  ככל  ‡ל‡ 
ח˘ו„ים  ˘‡ינם  כיון  בז‰"ז  ‡"כ  ˘פ"„,  על 
על ˘פ"„ לי˙‡ ל„ין ז‰ ו‡י"ˆ ל‰רחיב לו ‡˙ 
ל‰יכן  „"˘‡לו  לפי ‰סבר‡ ‰ב'  ‰„רך, ‡בל 
‰ולך" ‰ו‡ ב‚„ר "ברי ‰יז˜‡" כיון ˘"˘‡לו 

כו'", ‡"כ ˘ייך ‰‡י „ינ‡ ‚ם בז‰"ז].

‰˘"ס)  (על  ר˘"י  ˘נחל˜ו  „ז‰ו  וי"ל 
ו‰רמב"ם, „לר˘"י "˘‡לו ל‰יכן ‰ולך" ‰ו‡ 
„ין מיוח„ „מוכח‡ מיל˙‡ „כוונ˙ו ˘ל ‰נכרי 
ל‰זי˜ לו, ו‰כריח כן מפ˘ט ‰‚מ' ˘ב‰מ˘ך 
ל‰לכ‰ זו ‰וב‡ו נמי ב' מע˘יו˙ ‰נ"ל „מזי˜ 
ב‰ן  ו"פ‚עו  לסטים"  ב‰ן  ˘"פ‚עו  ו„‡י, 
‰יז˜‡  „ברי  „בכ‰"‚  פר˘"י  ולפיכך  ‚נבי'". 
ל‡ט,  ˘ילך  במ‰  בעלמ‡  ב‰רחב‰  ס‚י  ל‡ 
„יבור  ול„בר  ממ˘  ל‰טעו˙ו  ר˘‡י  ‡ל‡ 
(כמו  ‰סכנ‰  מן  ל‰יפטר  כ„י  נכון  ˘‡ינו 
ל‰רמב"ם „ין "˘‡לו  במע˘יו˙ ‰נ"ל). ‡בל 
‰„ינים  ל˘‡ר  ב‰מ˘ך  ב‡  ‰ולך"  ל‰יכן 
„‚ם  ביני‰ם,  לחל˜  מס˙בר  ול‡  ˘לפניו 
ב‚„ר  ‡ל‡  ‡ינו  ‰ולך"  ל‰יכן  „"˘‡לו   ‡‰
‰ח˘„ ‰כללי „ח˘ו„ים על ˘פ"„, ולכן ס"ל 
בפועל,  ‰„רך  ‰רחב˙  ר˜  ‰י‡  לכך  „‰עˆ‰ 
יוכל  וכך  „רכו,  מ˘ך   ˙‡ וי‡ריך  ˘י„ח‰ 
ע˙‰,  ‡ליו  ˘‰ולך  ‰מ˜ום  ממנו  ל‰עלים 
ע„  ב„רכו  ל‰˙מ‰מ‰  ˘מ˙כוין  לו  י‚ל‰  ול‡ 
˘י‚יע למחוז חפˆו. ו‰נך ˙רי עוב„י ˘‰וב‡ו 
ל‡ח"ז ב˘"ס, ס"ל ל‰רמב"ם „‰וי „ין נוסף, 
"‚נבי"  ‡ו  "ליסטים"  בי'  פ‚עו  ‡י  וב‡מ˙ 
ובכ‰"‚ „וו˜‡  ברי ‰יז˜‡,  ב‚„ר  ‡ז ‰וי  ‰נ‰ 
לו  י‡מר  ‡ל‡  ס˙ם,  ‰„רך  ב‰רחב˙  ס‚י  ל‡ 
‡ינו  ˘ב‡מ˙  מ˜ום  ויזכיר  יו˙ר  רחו˜‰  „רך 
ימ˙ין"  "‡ולי  ועי"ז  ‡ליו,  ל‰‚יע  מ˙כוין 
מרוח˜,  מ˜ום  ל‡ו˙ו  ע„  ל‰זי˜  מזימ˙ו  עם 

ובינ˙יים יוכל לפרו˘ ממנו ול‰נˆל כנ"ל.



י‚לקראת שבת

מ˜˘‰  ול‰כי  ‡מ˙,  ˘כולו  „בר  מלכ˙חיל‰ 
 ıומ˙ר וכו'",  יע˜ב  ˘‰לך  מˆ‡נו  "ול‡ 
ל˘פוט  מו˘יעים  יעלו  לע˙י„  כי  „‡מ˙ ‰ו‡ 

‡˙ ‰ר ע˘ו כו'.

נחל˜ו  ו‰מ„ר˘  ˘‰˘"ס  ˆ"ל  ולכ‡ור‰ 
לע˘ו  לומר  יע˜ב   ıנ‡ל „ל‰˘"ס  כ‡ן, 
˘‡מר  נפ˘ו˙,  ח˘˘  מ˘ום  נכון  בל˙י  „בר 
לע˘ו˙  נ˙כוין  ˘ל‡  ‡ף  ל˘עיר  ˘‰ולך 
יע˜ב  ˘נ˙ייר‡  ‰זכיר  ל‡  ‰מ„ר˘  ‡בל  כן. 
מע˘ו, ול„י„י' ל‡ ‰י˙‰ סיב‰ ל‰רחיב ‰„רך 
„נ˙כוין  ‡מרינן  ‡ל‡  ‰‡מ˙,  מן  ול˘נו˙ 

"לע˙י„ לבו‡".

‰רכיב  כ‡ן  ע‰"˙  בפירו˘ו  ר˘"י  ו‰נ‰ 
וז"ל: "‰רחיב  יח„,  ‚ם  ˘ני ‰פירו˘ים ‰נ"ל 
ע„  ‡ל‡  ללכ˙  „ע˙ו  ‰י'  ˘ל‡  ‰„רך  לו 
ימ˙ין  רע‰  לי  לע˘ו˙  „ע˙ו  סוכו˙ ‡מר ‡ם 
ילך  ו‡ימ˙י  ‰לך,  ל‡  ו‰ו‡  ‡ˆלו  בו‡י  ע„ 
ב‰ר  מו˘יעים  ועלו  ˘נ‡מר  ‰מ˘יח  בימי 
מפירו˘ו  ונר‡‰  ע˘ו".  ‰ר   ˙‡ ל˘פוט  ˆיון 
ע„יין  ‰„רך,  ˘‰רחיב  „‰˘"ס  ‡ליב‡  „‚ם 
˘נ˙כוין  במ„ר˘  ˘‡מרו  למ‰  ‚ם  מ˜ום  י˘ 
על  ˘פיר˘  כמו  [„ל‡  בימי ‰מ˘יח"  ˘"ילך 
‰˘"ס, „ל„ע˙ ‰‚מר‡ ‰י' ז‰ „בר בל˙י נכון 
כ„י ל‰ינˆל]. ונ˙ב‡ר במ˜"‡ ב‡רוכ‰ בכוונ˙ 
לו  "‰רחיב  פירו˘  „ל„י„י'  כ‡ן  ע‰"˙  ר˘"י 
‰„רך" ‡ינו ˘‡ומר לו „רך ‡רוכ‰ יו˙ר („‡ז 
ר"ל  ‡ל‡  ‰„רך"),  לו  "‰‡ריך  ‰ול"ל  יו˙ר 
‰יינו  עˆמ‰,  ‰„רך  ‡ו˙‰   ˙‡ לו  ˘‰רחיב 
יו˙ר,  ממו˘ך  בזמן   ‡‰˙ עˆמ‰  זו  ˘„רכו 
מ‰מ˘ך  וכ„מוכח  כו'.  ו˘‰יו˙  ב‰פס˜ו˙ 
‰מל‡כ‰  לר‚ל  ל‡טי  ‰˙נ‰ל‰  "ו‡ני  ‰כ˙וב 
˘‰‰ילוך  ‰יינו  ‰יל„ים",  ולר‚ל  לפני  ‡˘ר 
י‰י' ל‡ט, ובחניו˙ ˙כופו˙, ע„ ˘סו"ס יבו‡ 
˘ל‡  נמˆ‡  לפי"ז  ˘עיר‰". ‡˘ר  "‡ל ‡„וני 

‡מר יע˜ב „בר בל˙י ‡מי˙י.

˘יט˙  ‚ם  ˘זו‰י  לומר  נר‡‰  ומע˙‰ 

˘ˆריך  ‰„רך",  לו  ב"ירחיב  ‰רמב"ם 
˘י˜ח  ‰נכרי,  לפני  ‰„רך   ˙‡ "ל‰רחיב" 
פלוני,  למ˜ום  ˘י‚יע  ע„  מרוב‰  זמן  לו 
˘פיר  ‡˙י  ולפ"ז  ממנו.  ‰נכרי  יפרו˘  ועי"ז 
לע˘ו  יע˜ב  ˘‰רחיב  "כ„רך  ‰רמב"ם  ל˘ון 
˘עיר‰",  ‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  ע„  ˘נ‡מר 
˘‡מר  במ‰  יע˜ב ‰י˙‰  ˘ל  ˘‰רחב˙ ‰„רך 
"ע„ ‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„וני ˘עיר‰" (˘י˜ח לו 
˘י‚יע  ע„  ו‰יל„ים"  רב "לר‚ל ‰מל‡כ‰  זמן 
כן.  לע˘ו˙  ‡ח„  כל  ˘על  ומכ‡ן  ל˘ם), 
נסע  „"ויע˜ב  ל˜ר‡  ‡י"ˆ  ז‰  ˘לענין  וכיון 
[ול„י„י'  ‰רמב"ם  ‰˘מיטו  לכך  סכו˙‰", 
ל‰˘למ˙  ל‡  ז‰,  כ˙וב  ‰בי‡  „‰˘"ס  ˆ"ל 
ר˜  כ"‡  ‰„רך,  כ‡ן  ‰רחיב  ˘יע˜ב  ‰ר‡י' 
זו „‰רחב˙ ‰„רך  עˆ‰  ל‰ורו˙ ‡יך ‰ועיל‰ 

ל‰יפטר מע˘ו בפועל].

לכ‡ור‰  י˘  ˘ם  ‰˘"ס  בל˘ון  ‡מנם, 
‰˘"ס,  על  ר˘"י  כפירו˘  „ו˜‡  לפר˘  ר‡י' 
ע‰"˙], „‰‡  ר˘"י  [ופירו˘  כ„ע˙ ‰רמב"ם  ול‡ 
בסו‚יין  לו ‰„רך ‰וב‡ו  „ירחיב  ל‡חר ‰„ין 
˙רי עוב„י: מע˘‰ ב˙למי„י ר' ע˜יב‡ ˘‰יו 
‡מרו  ליסטים,  ב‰ן  פ‚עו  לכזיב,  ‰ולכים 
ל‰ן ל‡ן ‡˙ם ‰ולכים, ‡מרו ל‰ן לעכו, כיון 
[˙למי„י]  ל‰ן  ‡מרו  פיר˘ו  לכזיב  ˘‰‚יעו 
מי ‡˙ם, ‡מרו ל‰ן ˙למי„י רע"˜, ‡מרו ל‰ן 
‡„ם  ב‰ן  פ‚ע  ˘ל‡  ו˙למי„יו  רע"˜  ‡˘רי 
‡זל  ‰ו‰  מנ˘‰  רב  ו˘וב:  ע"כ.  מעולם.  רע 
ו‰‰מ˘ך ‰י'  כו',  בי‰ ‚נבי  פ‚עו  ˙ור˙‡  לבי 
עיי"˘.  ע˜יב‡.  ר'  ב˙למי„י  ‰מע˘‰  ע"„ 
ו‰וכח‰  כר‡י'  ‡לו  מע˘יו˙  ב‡ו  ובפ˘טו˙ 
"˘‡לו  לפנ"ז  ˘‡מרו  ל‰לכ‰  רב  ממע˘‰ 
„חזינן  ‰„רך",   ˙‡ לו  ירחיב  ‰ולך  ל‰יכן 
ב‰נך  ו‰רי  ניˆלו,  ˘‰רחיבו ‡˙ ‰„רך  ˘ע"י 
˘‰ולכים  ‡מי˙י,  בל˙י  „בר  ‡מרו  עוב„ו˙ 
למ˜ום רחו˜ ב˘ע‰ ˘‰לכו ר˜ למ˜ום ˜רוב, 
ו‡"כ ‰רי ‡‡"ל בפי' ‰‚מר‡ "ירחיב" „‰יינו 

˘‰„רך ˙‰‡ ממו˘כ˙ בזמן.

לקראת שבת ח

יבו‡ו  כ‡˘ר  בעבו„˙ם ‰ם  ול‰ˆליח  לעמו„  י˘ר‡ל ‡˙ ‰כוח  בני  נוטלים  במˆבים ‡לו,  ‰‡בו˙ 
עלי‰ם מ‡ורעו˙ ‡לו.

וכמו  ל‚לו˙,  י˘ר‡ל  בני  ירי„˙  על  רומז˙  זו  ירי„‰  לבן.  לבי˙  יע˜ב  לירי„˙  בנו‚ע  ‰ו‡  וכן 
ב‡ופן  ו‚ו'",  חרנ‰  וילך  ˘בע  מב‡ר  יע˜ב  פסו˜י "ויˆ‡  י‚) ‡˙  פס"ח,  רב‰  (בר‡˘י˙  חז"ל  ˘פיר˘ו 
˘ל  ב‚לו˙ן  מסוים  עניין  על  רומז  ‡לו  בפסו˜ים  פרט  כל  כיˆ„  ופירטו  ב‚לו˙".  ˜ריי'  ˘"פ˙ר 

י˘ר‡ל.

וכמו כן ‡י˙‡ ברמב"ן (מפר„ר"‡ פל"‰. ועו„) ˘בע˙ חלום יע˜ב בירי„˙ו לחרן "‰ר‡‰ לו ‰˜ב"‰ 
˘ל  ל‚לויו˙י‰ן  ו˘ור˘  מעין  ל‚לו˙ו, ‰י‡  יע˜ב  ˘ירי„˙  ו‰יינו  ו‡וב„ן".  מו˘לן  מלכיו˙,  ‡רבע 

בני י˘ר‡ל.

בלב„  זו  ול‡  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ול˘וב  לבן  בבי˙  מ‚לו˙ו  לˆ‡˙  זכ‰  ˘יע˜ב  כ˘ם  ‰רי  ומ˘כך, 
‡ל‡ ˘‰‚יע "˘לם"; כן ‚ם בני י˘ר‡ל מובטחים ˘יˆ‡ו "˘למים" מן ‰‚לו˙.

ו‰נ‰, עˆם חזר˙ יע˜ב, וכמו כן בני י˘ר‡ל, מן ‰‚לו˙, ‰ו‡ מיל˙‡ „פ˘יט‡. ˘‰ל‡ ‰˜ב"‰ 
‰בטיח ו‰ו„יע מלכ˙חיל‰ "ו‰נ‰ ‡נכי עמך ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך ו‚ו'" (ויˆ‡ כח, טו). ו‡ם כן, 
י˘ובו  י˘ר‡ל  ˘בני  ו„‡י ‰ו‡  ז‰, „בר  ועל „רך  לבן.  מבי˙  ˘לם  יחזור  ˘יע˜ב  ופ˘וט  ברור  ‰י' 
˘"ויב‡  לפר˘   וממיל‡, ‡ין  ח"ו.  ל‰זי˜ם  למיני‰ם  ו"ע˘ו"  בכוח "לבן"  ו‡ין  מ‚לו˙ם,  ˘למים 
יע˜ב ˘לם" ˜‡י על ‰ˆל˙ יע˜ב ובני י˘ר‡ל מי„י ‰˜מים עלי‰ם, ˘‰ל‡ „בר פ˘וט ‰ו‡, כ‡מור.

ומ‰ ˘מכל מ˜ום מו„יע ‰כ˙וב ˘חזר יע˜ב ˘לם, ו˘בני י˘ר‡ל יחזרו ˘למים מן ‰‚לו˙, ‰ו‡ 
מ˘ום ˘י˘נם ˘לו˘‰ „ברים, ‡˘ר ˜‡ סל˜‡ „ע˙ך ˘ב‰ם נ‚רם חסרון ונז˜ ליע˜ב ולי˘ר‡ל על 
מן  ˘למים  יחזרו  וי˘ר‡ל  חיסרון ‡מי˙י,  בעניינים ‡לו  ˘‡ין  מו„יע ‰כ˙וב  כך  ועל  י„י ‰‚לו˙. 

‰‚לו˙.

הייסורים והניסיונות אינם מציאות אמיתית
"˘לם ב‚ופו – ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו":

ˆליע˙ו ˘ל יע˜ב, ל‡ נ‚רמ‰ על י„י לבן ‡ו ע˘ו ‡ו ‡„ם ‡חר, ‡ל‡ על י„י "˘רו ˘ל ע˘ו", 
מ‡˙ ‰˜ב"‰,  ב‡  ˘‰„בר  ומכיוון  כ‰-ל).  לב,  פר˘˙נו  פר˘"י  (ר‡‰  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘לוחו  ˘‰ו‡  מל‡ך, 

‰רי ‡ין ז‰ נכלל ב‰בטח‰ "ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך – מע˘ו ומלבן" (ויˆ‡ כח, טו ופר˘"י).

ועל כך מח„˘˙ ‰˙ור‰, ˘‡ף על פי ˘ל‡ ‰ובטח יע˜ב ˘‰˜ב"‰ י˘מרנו ממ‡ורע ז‰, ולכ‡ור‰ 
‰י' ‡פ˘ר ל‰יו˙ ˘יי˘‡ר ˆולע על ירכו; מכל מ˜ום "ויבו‡ יע˜ב ˘לם – ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו".

ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לבני י˘ר‡ל בזמן ‰‚לו˙:

כ‡˘ר נ‚ע ˘רו ˘ל ע˘ו בכף ירך יע˜ב, ‰רי "נ‚ע בכל ‰ˆ„י˜ים ˘ע˙י„ין ל‰יו˙ ממנו, ז‰ „ורו 
רומז˙  ביע˜ב  ˘נ‚יע˙ ‰מל‡ך  ו‰יינו,  כו).  לב,  ע‰"פ  ברמב"ן  פע"ז. ‰וב‡  סוף  רב‰  (בר‡˘י˙  ˘מ„"  ˘ל 

לייסורי ‰‚לו˙ ‰ע˙י„ים לבו‡ על י˘ר‡ל, וע„ לייסורים ‰כי חמורים ר"ל ב"„ורו ˘ל ˘מ„".

ב‡ים  ‡ינם  רח"ל,  ביו˙ר  ‰נור‡  ב‡ופן  ‰‚לו˙  בזמן  י˘ר‡ל  בני  על  ˘ב‡ים  ‰ייסורים  ו‰נ‰, 
עומ„ים  ‡ם  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ לנסו˙  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  רˆון  ‡ל‡  עˆמם.  ו"לבן"  "ע˘ו"  ˘ל  מכוחם 
בייסורים,  י˘ר‡ל  בני  עומ„ים  וכ‡˘ר  נפ˘.  ‰מסיר˙  כח   ˙‡ ‡ˆלם  ולעורר  ב‡מונ˙ם,  ‡י˙נים 



טלקראת שבת

ומחזי˜ים ב‡מונ˙ם ב˘ע˙ ‰˘מ„, ‰רי זו ‡ח˙ ‰מעלו˙ ‰נפל‡ו˙ בעבו„˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ם.

ועל כן מ˜ום ‰י' לומר, ˘מכיוון ˘מ˜ור ייסורים ‡לו ‰ו‡ ברˆון ‰˜ב"‰ ל‚לו˙ מסיר˙ נפ˘ם 
‰‚לו˙  ל‡חר  ˘‚ם  ב‡ופן  חיסרון,  ב‰ם  ולפעול  לי˘ר‡ל  ל‰זי˜  בכוחם  י˘  ˘מ‡  י˘ר‡ל;  ˘ל 

יי˘‡ר מ‰ם רו˘ם.

יס˙יים  כ‡˘ר  מˆלע˙ו".  ˘נ˙רפ‡  ב‚ופו  ˘לם   – ˘לם  יע˜ב  "ויב‡  ‰כ˙וב  מעי„  כך  ועל 
˙פ˜י„ם ˘ל ייסורים ‡לו, י˙בטלו כליל וי‰יו כל‡ ‰יו כלל, וי‰יו בני י˘ר‡ל ˘למים ל‚מרי.

˘ניסיון  ועו„)  עמ' 94, 102.  ˙˘"ח  (ספר ‰מ‡מרים  בס‰"˜  וכמבו‡ר  למפרע,  י˙בטלו  ייסורים ‡לו 
‡ינו מˆי‡ו˙ ‡מי˙י˙, ‡ל‡ „מיון בלב„ ˘ב‡ ל‰עלים ולמנוע ‡˙ ‰‡„ם מל˜יים רˆון ‰˘י"˙. 
ועל כן, כ‡˘ר ‡ין כבר ˆורך בניסיון, ‰רי ‰ייסורים נעלמים ב‡ופן ˘מ˙ברר ˘מלכ˙חיל‰ ‰יו 

„מיון וניסיון בלב„.

הכוחות שמשקיע יהודי בענייני העולם – מתעלים לקדושה
"˘לם בממונו – ˘ל‡ חסר כלום מכל ‡ו˙ו „ורון":

פ˘טו˙  (כ"‰  ‚„ול  רכו˘  ליע˜ב  נו˙ר  ע„יין  לע˘ו,  ‰„ורון   ˙‡ יע˜ב  ˘‰פרי˘  ל‡חר  ‚ם 
˘ם.  פר˘"י  ע"פ  ובפרט  מ‚  ל,  (ויˆ‡  ‚ו'"  מ‡„  מ‡„  "ויפרוı ‰‡י˘  נ‡מר  יע˜ב  על  ˘‰רי  ‰כ˙ובים, 
ור‡‰  לע˘ו.  ˘˘לח  מ‰„ורון  יו˙ר  ז‰ ‰רב‰  ובפ˘טו˙ ‰י'  ו),  לב,  פר˘˙נו  יח.  ˘ם,  טז.  ל‡,  ˘ם  ור‡‰ 

לכ˙וב  ‰וˆרך  לע˘ו  ˘נ˙ן  „ורון  מיעוט  ב˘ביל  "וכי  יח  ל‚,  ע‰"פ  ובר˘ב"ם  י‡,  ל‚,  פר˘˙נו 
ל‡כול  "לחם  לו  ‰י'  ע„יין  לע˘ו,  ˘נ˙ן  ‰„ורון   ˙‡ נחסר  יע˜ב  ‰י'  ‡ילו  ‚ם  כן,  ו‡ם  כן?!"). 
וב‚„ ללבו˘". וממיל‡ ‰יי˙‰ מ˙˜יימ˙ ע„יין ‰בטח˙ ‰˜ב"‰ "ו˘מר˙יך . . כי ל‡ ‡עזבך ו‚ו'".

ועל כך מח„˘ ‰כ˙וב, ˘‰י' יע˜ב "˘לם בממונו – ˘ל‡ חסר כלום מכל ‡ו˙ו „ורון", למרו˙ 
˘ברכ‰ זו ל‡ ‰יי˙‰ כלול‰ ב‰בטח‰ ˘ל "ו˘מר˙יך ו‚ו'".

ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם מˆב בני י˘ר‡ל בחזר˙ם מן ‰‚לו˙:

וממון  רכו˘  עם  ‰‚לו˙  מן  יˆ‡ו  י˘ר‡ל  בני  ו‚ם  לבנים",  סימן  ‡בו˙  "מע˘‰  ‰נ‰  כ‡מור, 
‚„ול. ומ˜ורו ˘ל רכו˘ וממון ‚„ול ז‰ ‰ו‡ מענייני ‰‚לו˙ עˆמם.

ו‰נ˙ינ˙ כח לז‰ ב‡‰ מיע˜ב ‡בינו, ˘‰וˆי‡ עמו ו‰עביר לר˘ו˙ ‰˜„ו˘‰, ריבוי עˆום ˘ל 
לי ‰ו‡"!  רו‡‰  "כל ‡˘ר ‡˙‰  ˘זע˜  לבן,  בטענ˙  ˘רו‡ים  וכפי  לבן.  בבי˙  ˘מ˜ורם  עניינים 

(ויˆ‡ ל‡, מ‚).

וכפי  ‡חר‡.  ‰סטר‡  בר˘ו˙  ˙חיל‰  ˘‰יו  עניינים  ל˜„ו˘‰  יע˜ב  ‰עביר  לע˘ו,  בנו‚ע  ‚ם 
ע„  לטוב‰  עליו  ליבו  ˘נ˙‰פך  יע˜ב,  עם  בפ‚י˘˙ו  ע˘ו  ‰נ‰‚˙  ‡ו„ו˙  בפר˘˙נו  ˘מסופר 
ובפר˘"י).  ל‚, „  לבו" (פר˘˙נו  ז‰ "בכל  ר˘ב"י ‰י'  ול„ע˙  וי˘˜‰ו",   .  . ויחב˜‰ו   .  . ע˘ו   ıויר"˘

ו˘וב חזינן, כיˆ„ ‰יפך יע˜ב ‡˙ ענייני ‰‚לו˙ ו‰טומ‡‰ לטוב ול˜„ו˘‰.

מ‰‚לו˙ "˘למים", ‡ל‡  יוˆ‡ים  ˘‰ם  בכך  ˘‡ין „י  י˘ר‡ל,  ˘ל  ב‚לו˙ם  ‚ם  ז‰ ‰ו‡  ומעין 
ˆריכים ‚ם ל˜ח˙ מענייני ‰‚לו˙ ול‰פוך ‡ו˙ם ל"ממונם" ˘ל י˘ר‡ל. עלי‰ם מוטל ל‰פוך ‡˙ 

ענייני ‰עולם ו‰‚לו˙ ל˜„ו˘‰.

יב

 וגתת הראשונים בדין ישראפ
שנזדמן ו נכרי בדרך

יסיק דהרמב"ם פירש דברי הש"ס דלא כרש"י שם, וס"ל שאין לו לומר שקר אלא רק לדחות ולעכב מועד הגעתו 
למחוז חפצו / ויבאר דנחלקו אם דין זה הוא בגדר ברי היזקא או חשד על הנכרים בסתם

רוˆח  מ‰לכו˙  בפי"ב  ‰רמב"ם  כ˙ב 
עם  ל‰˙ייח„  לי‰ו„י  "‡סור  נפ˘  ו˘מיר˙ 
˘פ"„  על  ח˘ו„ים  ˘‰ן  מפני  ‰עכו"ם 
ז‰"ז  [ולענין  כו'  ב„רך  עמ‰ן  י˙לו‰  ול‡ 
עו„  ח˘ו„ים  ‰נכרים  „‡ין  בפוס˜ים  מבו‡ר 
‚וי.  ערך  ˙למו„י˙  ב‡נˆי˜'  נל˜טו  בז‰, 
ור‡‰  סס"ו,  י‡יר  חו˙  ˘ו"˙  ו‡˘˙מיט˙י' 
‰ולך   ‰˙‡ ל‡ן  ˘‡לו  ‡ם  ל‰לן].  מז‰  עו„ 
יע˜ב  ˘‰רחיב  כ„רך  ‰„רך   ˙‡ לו  ירחיב 
‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  ע„  ˘נ‡מר  לע˘ו 
"י˘ר‡ל  כ‰:  בע"ז  ומ˜ורו  ע"כ.  ˘עיר‰" 
כו'  לימינו  טופלו  ב„רך  נכרי  לו  ˘נז„מן 
כ„רך  לו ‡˙ ‰„רך  ירחיב  ל‰יכן ‰ולך  ˘‡לו 
ע„  „כ˙יב  ‰ר˘ע  לע˘ו  ‡בינו  יע˜ב  ˘ע˘‰ 
ויע˜ב  וכ˙יב  ˘עיר‰  ‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר 
˜ר‡  ‰רמב"ם  ˘‰˘מיט  וˆ"ע  סכו˙‰".  נסע 
‡חרינ‡ ˘‰וב‡ ב˘"ס, "ויע˜ב נסע סכו˙‰", 
עי˜ר  ˘‰רי  ‰ספר,  מן  חסר  ‰עי˜ר  ונמˆ‡ 

מ‰‡  ‰ו‡  ‰„רך   ˙‡ ˘‰רחיב  מיע˜ב  ‰ר‡י' 
ו‡מ‡י  ˘עיר‰)  (ול‡  סכו˙‰  נסע  „ויע˜ב 

‰˘מיטו.

„"כ„רך  כ'  ˘ם  ‰˘"ס  על  ר˘"י  ו‰נ‰ 
מפני  לע˘ו  ˘‡מר  מ‰  ‰יינו  יע˜ב"  ˘ע˘‰ 
˘עיר‰"  ‡„וני  ‡ל  "‡בו‡  נפ˘ו˙  סכנ˙ 
"ויע˜ב  ‡ל‡  ˘עיר"  ע„  ‰לך  "ל‡  ובפועל 
נסע סכו˙‰", ומז‰ למ„נו ˘‡ם ‰נכרי ˘ו‡לו 
˘‡ינו  מ˜ום  לו  לומר  ˆריך  ‰ולך"  "ל‰יכן 
מ˙כוין ללכ˙ ‡ליו. ‡ולם במ„ר˘ רב‰ ע‰"פ 
‡י˙‡  ˘עיר‰"  ‡„וני  ‡ל  ‡בו‡  ‡˘ר  "ע„ 
˘‰לך  מˆ‡נו  ול‡  ‰מ˜ר‡  כל  על  "חזרנו 
מימיו,  ˘עיר  ל‰ר  ע˘ו  ‡ˆל  ‡בינו  יע˜ב 
‡ל‡  בו,  ומרמ‰  ‰י'  ‡מי˙י  יע˜ב  ‡פ˘ר 
‡ימ˙י ‰י' ‰ו‡ ב‡ ‡ˆלו לע˙י„ לבו‡, ‰‰"„ 
‰ר   ˙‡ ל˘פוט  ˆיון  ב‰ר  מו˘יעים  ועלו 
יע˜ב  ‡מר  „ו„‡י  עול‰  ‰„ברים  ומן  ע˘ו", 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ

"בית" לנשמה 
ו"סוכות" לגשמיות

ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות
(לג, יז)

יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

"לו" קאי על עצמותו של היהודי, שהיא הנשמה 

ומצוותי'.  התורה  שהם  הקדושים,  ועניני'  הטהורה 

מהנשמה  חלק  שאינם  דברים  על  קאי  "למקנהו" 

ענינים  על  וקאי  עלי',  ונוספו  "נקנו"  אלא  עצמה, 

להם  צריכה  הנשמה  שאין  היהודי  של  הגשמיים 

היא  "קונה"  למטה  שבירידתה  רק  עצמה,  מצד 

ענינים אלו.

ועניני' – "לו"  שלהנשמה  הכתוב,  אומר  זה  ועל 

 – "למקנהו"  אך  קבע,  דירת  שהוא   – "בית"  בנה   –

הענינים הגשמיים – "עשה סכות" – דירת עראי. כי 

ה"קבע"  הם  ועניני'  הנשמה  שרק  לדעת  יהודי  על 

שלו ו"ביתו" האמיתי, וכל עניניו הגשמיים הם רק 

כמו "ארעי" ולזרים ייחשבו אצלו.

(מוהריי"ץ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שסיפר  וכפתגם 

לאחד  שאמר  ממעזריטש,  המגיד  מורנו  בשם  נ"ע) 

בביתו,  ששרתה  והדחקות  העניות  על  ששאלו 

היים  דער  ("אין  אחר"  באופן  זה  הרי  ש"בבית, 

כל  את  אמנם  צריכים  שב"בית",  ַאנדערש").  איז 

אם  נורא  לא  ב"דרך",  אבל  הגשמיים,  הדברים 

הדירה והרהיטים אינם נאים כ"כ, שהרי הוא נמצא 

בדרך (לקוטי דיבורים ח"ב עמ' ריד).

בענינים  היא  שקביעותו  מרגישים  כאשר 

בדרך  רק  הם  הגשמיים  הדברים  כל  הרי  רוחניים, 

ארעי אצלו – "עשה סוכות".

יעקב – ימי החול, 
וישראל - שבת

שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהי' 
שמך
(לה, י)

עובר   - אברם  לאברהם  הקורא  חז"ל "כל  אמרו 

בעשה . . עובר בלאו. . אלא מעתה, הקורא ליעקב 

קרא,  אהדרי'  דהדר  התם,  שאני   - נמי?  הכי  יעקב 

הלילה  במראות  לישראל  אלקים  ויאמר  דכתיב: 

ויאמר יעקב יעקב" (ברכות יג, א). ונמצא, שגם השם 

"יעקב" וגם השם "ישראל" נותרו על כנם.

ישראל,  בני  שבעבודת  מפני  שהוא  לומר,  ויש 

היו  יצחק  ברכות  דהנה,  אלו,  שמות  שני  קיימים 

ותירוש",  דגן  ורוב  הארץ  ומשמני  השמים  "מטל 

ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, שפע גדול בגשמיות. 

וישראל,  יעקב  בן  יהודי,  כיצד  דרכים  שתי  ויש 

מקבל "ברכות" אלו. 

שהשם  ד"יעקב",  באופן  היא  האחת  הדרך 

"יעקב" מורה על לקיחת הברכות מעשיו "בעקבה 

שהתנהג  יעקב  כמו  כט).  לב,  פרשתנו  (רש"י  וברמי'" 

"כל  (שהמריד  נמרוד  בגדי  ולבש  ד"רמי'",  באופן 

העולם על הקב"ה" (רש"י בראשית י, ח)) – כך היהודי 

כמו  וישן  אוכל  וכביכול  העולם,  בלבושי  מתלבש 

שהיהודי  כיון  רמי',  זו  באמת  אך  האדם.  בני  שאר 

עי"ז  קדושה,  ניצוצי  מזה  להוציא  כדי  זאת  עושה 

אלא  להבדיל,  הגויים  כמו  בעולם  משתמש  שאינו 

כח  לו  שיהי'  שמים,  לשם  וכו'  וישן  אוכל  הוא 

לעבודת השם.

באופן  היא  יותר,  נעלית  והיא  השני'  הדרך 

לקיחת  על  מורה  "ישראל"  שהשם  ד"ישראל", 

הברכה משרו של עשיו "בשררה וגילוי פנים" (רש"י 

"צריך"  הוא  כאילו  פנים  מעמיד  היהודי  אין  שם). 

את ענייני העולם כיון שהוא רעב וצמא, אלא הוא 

מתנהג מלכתחילה באופן דבעל-הבית על העולם. 

מכין  הוא  אשר  טוב,  ויום  שבת  בסעודות  וכמו 

עצמה  שהסעודה  דהיינו,  שבת",  "לכבוד  סעודה 

היא מצוה, ולא רק "לשם שמים".

לכל  שייכת  הראשונה  הדרך  כללי,  באופן 

הצדיקים"  היא "עבודת  השני'  הדרך  ואילו  אחד, 

שאכילתם ושתייתם קודש. אבל בעומק יש בכל 

אחד שתי הבחינות, שעבודת ימי החול הם באופן 

"ישראל".  בחינת   - השבת  יום  ועבודת  ד"יעקב" 

ולכן "אהדרי' קרא" ושני השמות, יעקב וישראל, 

נשארו על כנם, כי בכל אחד מישראל יש עבודת 

"יעקב" וגם עבודת "ישראל".

לקראת שבת י

‡ל‡ ˘רכו˘ ‚„ול ז‰ ˘מ˘י‚ים בני י˘ר‡ל בזמן ‰‚לו˙, י˘ בו סכנ‰ ‚„ול‰:

כ˘ם ˘יע˜ב ˘לח לע˘ו "„ורון" מממונו, כך ‚ם בכ„י ל˜„˘ ‡˙ ענייני ‰עולם ו‰‚לו˙, י˘ 
לˆ‡˙  עליו  ‰‚˘מיים,  ‰„ברים   ˙‡ לרומם  עומ„  י‰ו„י  כ‡˘ר  י‰ו„י.  ˘ל  מ"ממונו"  ל‰˘˜יע 

מבי˙ ‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘, ול˙˙ מזמנו וכוחו˙יו לחרי˘‰ וזריע‰ ו˘‡ר מיני מל‡כו˙.

ובז‰ מ˙עורר ‰ח˘˘, ˘יˆ‡ י‰ו„י מן ‰‚לו˙ כ˘‰ו‡ "חסר בממונו". ˘‰רי כוחו˙ רבים וזמן 
רב ‰˘˜יע בענייני ‰עולם, ו‰ו‡ חסר ‡˙ ‡ו˙ם כוחו˙, ˘כן ל‡ ניˆלם לענייני ˜„ו˘‰. חסרונם 
˘ל כוחו˙ ‡לו ‡ינו "„מיון" ו"ניסיון" כמו "„ורו ˘ל ˘מ„", ˘‰רי מ„ובר בעבו„‰ ‡מי˙י˙ ˘ל 

זיכוך ו˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙. ולכ‡ור‰ ‰כוחו˙ ˘‰ו˘˜עו ˘ם, ‡ב„ו ו‡ינם.

חסר  ˘ל‡   – בממונו  "˘לם  כ˘‰ו‡  על‰  ˘יע˜ב  ˘כ˘ם  לבנים",  סימן  ‡בו˙  "מע˘‰  ובז‰ 
‰‚לו˙  מן  י˘ר‡ל  בני  יוˆ‡ים  ˘כ‡˘ר  י˘ר‡ל,  בני  מובטחים  כן  כמו  „ורון";  מכל ‡ו˙ו  כלום 

ל‚‡ול˙ עולם, ל‡ יחסר מ‡ום מ"רכו˘ם".

כל ענייני‰ם וכוחו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל ילכו עמ‰ם ע„ ˘ל‡ יחסרו י˘ר‡ל "כלום מכל ‡ו˙ו 
ויוכללו  י˙עלו  ב‰ם,  ˘‰ו˘˜עו  ‰כוחו˙  כל  עם  ‰י‰ו„י,  ˘ל  ‰‚˘מיים  ענייניו  כל  כי  „ורון". 

ב˜„ו˘‰ ב‡ופן ˘יבו‡ "˘לם" בכל.

הנשמה לא ירדה מעולם לגלות
"˘לם ב˙ור˙ו – ˘ל‡ ˘כח ˙למו„ו בבי˙ לבן":

כ‡˘ר יע˜ב ‡בינו יר„ לחרן, ‰י' ˆריך לˆ‡˙ מ‡ו˙ם ‡ו‰לים ˘נטמן ב‰ם ועס˜ ב˙ור‰ (ר‡‰ 
˙ול„ו˙ כ‰, כז, ובפר˘"י ˘ם. פר˘"י ס"פ ˙ול„ו˙. ועו„), ול‰˙עס˜ ברעיי˙ ˆ‡ן ו˘‡ר עניינים ‚˘מיים. 

ולכ‡ור‰, ‰י' ‰„בר ˆריך ל‚רום לירי„‰ מ„ר‚˙ו ‰נעלי˙ בלימו„ ‰˙ור‰ [ו‰˜ב"‰ ל‡ ‰בטיחו 
ירי„˙ו  מחמ˙  „וו˜‡  ול‡ו  לפרנס˙ו,  ˘יעסו˜  מ˜ום  בכל  ˜יים  ז‰  ח˘˘  ˘‰ל‡  מז‰,  ˘יינˆל 

לחרן].

ועל כך מעי„‰ ‰˙ור‰, ˘‰י' יע˜ב "˘לם ב˙ור˙ו". ול‡ ב‡ופן ˘חזר ל„ר‚˙ו ˘‡חז ב‰ ˜ו„ם 
‰ירי„‰, ‡ל‡ מלכ˙חיל‰ "ל‡ ˘כח ˙למו„ו בבי˙ לבן"!

‰י'  ו"ממונו"  ל"‚ופו"  בנו‚ע  ו"ממונו":  "‚ופו"  ˘ל  מ‰˘למויו˙  יו˙ר  נעלי˙  זו  "˘למו˙" 
ו˘כח‰  חיסרון  כל  ‰י'  ל‡  ב"˙ור˙ו",  ‡בל  ל˘למו˙ו;  חזר  ˘לבסוף  ר˜  ‰‚לו˙,  בע˙  חיסרון 

מלכ˙חיל‰!

˘ליט‰  לענייני ‰עולם  ˘י˘  ב‡ופן  ב‚לו˙,  נמסר  י‰ו„י  ˘ל  ˘‚ופו  מ˘ום  וטעם ‰„בר ‰ו‡, 
ו‡ין  מעולם,  ב‚לו˙  יר„‰  ל‡  י‰ו„י  ˘ל  נ˘מ˙ו  ‡ך  זמני;  חיסרון  בו  ל‰יו˙  יכול  ולכן  עליו, 
‰י'  כן  ועל  ועו„).  ˜ˆו.  עמ'  ˙רפ"ז  ‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  ‰רוחניים  ענייניו  על  ˘ליט‰  ‰עולם  לענייני 

יע˜ב "˘לם ב˙ור˙ו", ול‡ ‰י' בז‰ כל חיסרון מלכ˙חיל‰.

‡ך  זמניים,  חסרונו˙  י˘נם  ו"ממונם"  ל"‚ופם"  בנו‚ע  י˘ר‡ל:  ˘ל  ב‚לו˙ם  ‰ו‡  ז‰  ומעין 
בבירור  י‰ו„י  מ˙עס˜  כ‡˘ר  ו‚ם  ‰‚לו˙!  מˆ„  חיסרון  כל  ‡ין  מלכ˙חיל‰  ל"˙ור˙ם"  בנו‚ע 
ל‰י˘‡ר  בכוחו  י˘  ‰עולם,  ו„רכי  במו˘‚י  ויור„  "מ˙לב˘"  ‰ו‡  ו‰רי  ‰עולם,  ‚˘מיו˙  וזיכוך 

"˘לם ב˙ור˙ו", וענייניו ‰רוחניים נו˙רים ב˘למו˙ם.


