


˜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 נתן יעקב עבדים לעשו?

מ„וע ל‡ ˘לח יע˜ב לומר לע˘ו ˘‰יו לו ‚מלים? / מ„וע ל‡ ‰יו 
‚מלים  לע˘ו,  יע˜ב  מנח˙  בפרטי  בי‡ור   / רבים?  ˘וורים  ליע˜ב 

ו˘וורים ול‡ עב„ים ו˘פחו˙

(ע"פ שיחות ש"פ ויצא-וישלח תש"מ (נדפסו ב'שיחות קודש' 
תש"מ ח"א) ואגרות קודש חי"א אגרת ג'תרעג)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
ויבא יעקב שלם – במה? (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 170 ואילך)

בת בארי או בת ענה בת צבעון?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 164 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"משפט וצדקה" בעבודת יעקב אבינו

‰כיˆ„ פח„ יע˜ב על ‡ף ‰בטח˙ ‰˘י"˙ ˘י˘מרנו? / ‡ילו פסו˜ים 
‚ם  ˘‰י‡  ‰˘פע‰  ˙י˙כן  כיˆ„   / במ˜לי"?  "כי  ב˙יבו˙  רמוזים 

"מ˘פט" ו‚ם "ˆ„˜‰" / ומ‰י מי„˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל יע˜ב ‡בינו?

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 274 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע יקראו לעשו "אדוני" לעתיד לבוא? (ע"פ תורת מנחם התוועדויות תשד"מ 

ח"א עמ' 559 ואילך)

להרגיש "גר" בגלות (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 109 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
הגדרת ההשגחה העליונה שמחוייבים להאמין בה

‰ברו‡ים  כל  על  ‰‰˘‚ח‰  בענין  י˘ר‡ל  חכמי  מ„ברי  יבי‡ 
ב‡ופן  וי‚„יר ‰מעל‰ ‰ייחו„י˙  עם ˜רובו,  י˘ר‡ל  על  ו‰‰˘‚ח‰ 
‚י„  מˆו˙  בטעם  ‰˙ור‰  רמז  „ז‰ו  יב‡ר   / י˘ר‡ל  על  ‰‰˘‚ח‰ 

‰נ˘‰

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 148 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
חור קטן בגוף - חור גדול בנשמה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
חג כלל-עולמי

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׳, 
˙˙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 
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 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

חג כ-עומי
בי˘ר‡ל   - ירבו  כן   - מ˘פחו˙  ‡לפי  ע˘רו˙  ˘‰רב‰  ‰‚‡ול‰,  ח‚  ‰ו‡  כסלו״  ״י״ט 

˘מחו˙ בו.

˙בל  מרחבי  בכל  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  חל˜ ‚„ול  ב˜רב  ו˘מח‰  מ˘˙‰  יום  כסלו״ ‰ו‡  ״י״ט 
– יו"ט כלל-עולמי.

‰˘נ‰ ‰י‡ ‰˘נ‰ ‰מ‡‰ ו˘לו˘ים וחמ˘ [˘יח‰ זו נ‡מר‰ ב˘נ˙ ˙רˆ"„] מ‡ז ˘לי‰ו„ים 
– ˘י‰יו ברי‡ים - בכל ‰עולם י˘נו ‰יו"ט ‰ז‰.

כ"˜   - חב״„  חסי„י  ˘ל  ˘ל ‰רבי ‰ר‡˘ון  ˘חרורו  לר‚ל  נ˜בע   - כסלו״  ״י״ט   - ז‰  יו"ט 
‡„מו"ר ר' ˘ני‡ור זלמן נב‚"מ בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ולחן ערוך, ‰נ˜ר‡ בפי חסי„י חב"„ ב˘ם 
‡„מו"ר ‰ז˜ן - ממ‡סר, בו י˘ב (בפטרבור‚ במבˆר ‰נ˜ר‡ 'פטרופובלס˜י ˜רפסט') חמ˘ים 

ו˘ניםŒ˘ל˘‰ ימים בערך, וביום י״ט כסלו (ב˘נ˙ ˙˜נ״ט) ˘וחרר.

י˘  פרטי˙, ‡ל‡  ˘ל ‰˘‚ח‰  ב‰ם ‰נ‰‚‰  ˘י˘  בלב„  זו  ל‡  ˘ל ‰רבי,  ו‚‡ול˙ו  מ‡סרו 
בכך, ו„‡י, מ˘ום לימו„ ו‰ור‡‰ ב„רכי עבו„˙ ‰'.

ו‚‡ול˙ו  ˘מ‡סרו  בב‰ירו˙,  מבין  ב˜„˜„ו,  מוח  ˘כל ‡˘ר  ספי˜‡  וספ˜  ספ˜  ˘ום  ‡ין 
סוף ‰„בר ‰בי‡ ‡ו˘ר  כ‡˘ר  י˘ר‡ל,  בעם  ˘‰˙רח˘ו  מ‰פל‡ו˙ ‰‡ל˜יו˙  ˘ל ‰רבי, ‰ם 

מסויים ומיוח„ לכלל י˘ר‡ל.

ז‰ מ‡‰ חמ˘ים ו˘מונ‰ ˘נ‰ - מ˘נ˙ ˙˜ל״ו - מ‡ז נ˙‚ל˙‰ - בחס„י ‡Œל עליון י˙ברך 
ב‡מˆעו˙  ‰חומר״,  על  ‰ˆור‰  ״‰‚בר˙  ‰ו‡  ‰פנימי  ˘˙וכנ‰  ‰חב״„,  ˙ור˙   - וי˙על‰ 
עבו„‰ „י  זו  ˘בלב. ‡מנם  ˙עב„ ‡˙ ‰מ„ו˙  ˘‰‰בנ‰  על ‰לב״,  ˘ליט  ״מוח  ˘ל  ‰עבו„‰ 
˜˘‰, ‡ך חסי„ו˙ חב״„ מ‚י˘‰ ‡˙ כל ‰חומר ˘בו ‡פ˘ר לבˆע עבו„‰ זו. ו‰‰˙חל‰ ‰י‡ 
- ל‰ס˙כל על כל „בר ב˘כל ו„ע˙ בלי ל‰ט ‰מ„ו˙. מ‡‰ וחמ˘ים ˘נו˙ עבו„˙ ‰חסי„ים 

פעלו - ברוך ‰˘ם - ˘עˆם חומר ‰מוח וחומר ‰לב עוˆבו בˆור‰ כזו ˘יסייעו ז‰ לז‰.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 162 ו‡ילך - ל˜וטי „בורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' 109 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



צריך לשים לב להטבת מצב 
בריאותו הגשמי ע"י אכילה 
ושתי' ושינה באופן המתאים

...ואתחיל בעיקר והוא בענין בריאות הגוף.

פסק הרמב"ם בהל' דעות רפ"ד, והיות הגוף בריא 

ושלם מדרכי השם הוא כו'. ובטשו"ע או"ח סתקע"א 

שממעט  מפני  בתענית  לישב  רשאי  אינו  ת"ח  ס"ב: 

בצ"צ  העוסקים  וכל  ומלמדים  כו',  שמים  במלאכת 

בהתמים  (נדפס  המגיד  הרב  ואמר  כת"ח.  דינם 

חור  נעשה  בגוף  קטן  חור  "כשיש  כח)  עמ'  ז  חוברת 

גוף  אין  לעחיל  קליין  א  ס'וערט  ("אז  בנשמה"  גדול 

ווערט א גרוישער לאך אין דער נשמה"). פסק אדה"ז 

באגה"ת פ"ג, דמצי לצעורי נפשי' על עבירות שבידו 

רק כשישער בנפשו שבודאי לא יזיק לו כלל.

צריך  הי'  לדעתי  הנה,  האלה  הדברים  כל  ואחרי 

אכילה  ע"י  הגשמי  בריאותו  מצב  להטבת  לב  לשים 

ושתי' ושינה באופן המתאים להנ"ל . . והשי"ת בטח 

יצליחו לעשות פון גשמיות רוחניות.

(אגרות קודש ח"ד אגרת תתצט)

כשנותן לכאו"א דבר יקר כזה כמו 
גוף, יש להשתדל שיהי' בריא, ויוכל 
להשלים מה שחפץ ממנו השי"ת

רוח  אלקים  זבחי  שהאמור  להאריך,  ...למותר 

נשברה, אין הכוונה על שבירות רוח, ובפרט שבירות 

 - העצבים  על  ופועל  לבריאות  ח"ו,  המזיק,  הלב, 

לוקחים  לב  השבירות  מצד  אשר  וביותר   - ניערווין 

את הענינים ללב באופן יותר חריף וכבד יותר מכמו 

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  וכ"ק  עצמם,  מצד  שהם 

מוהרש"ב  אדמו"ר  אביו  כ"ק  בשם  סיפר  זי"ע  נבג"מ 

יהודי,  של  גוף  יקר  כמה  פעם "ראה  לו  שאמר  נ"ע,   -

שבשבילו 'שפכו' כ"כ הרבה תורה ומצוות".

גוף,  כמו  כזה  יקר  דבר  לכאו"א  כשנותן  ועתה 

אליבא  והשתדלות  בהשתדלות,  לעסוק  צריכים 

להשלים  יוכל  ובמילא  בריא  הגוף  שיהי'  דנפשי', 

הלכות  הרמב"ם  וכמ"ש  השי"ת.  ממנו  שחפץ  מה 

השם  מדרכי  ושלם  בריא  הגוף  "היות  רפ"ד,  דיעות 

הוא" ובהמכ' של כ"ק הרב המגיד ממעזריטש (נדפס 

בהתמים) לבנו הקדוש המלאך, כותב "חור קטן בגוף 

גוף  אין  לעחילי  קליין  ("א  בנשמה"  גדול  לחור  גורם 

מאכט א גרוישער לאך אין דער נשמה").

אין כוונתי בזה לדרשא, ורק תקותי, אפשר יפעול 

שבזהר  (אף  שי'  הרב  בעלה  על  גם  ידה  ועל  עלי'  זה 

מובא הלשון תוקפא דנשמתא חולשא דגופא, יפרשו 

- חלישות דרישת הגוף, אבל לא ח"ו חלישות בריאות 

יכולים  בריא  שהגוף  שבעת  בפועל,  זה  ורואים  הגוף, 

לפעול שלא בערך בכל הענינים ובפרט באהבת השם 

אהבת התורה ואהבת ישראל).

(אגרות קודש ח"ד אגרת א'סא)

ישמור על בריאותו פשוט כפשוטו 
בעניני אכילה ושתי' ושינה וכו' אשר 

עי"ז טוב יהי' לו גם ברוחניות
הידיעות  שע"פ  והיינו  באתי,  עתה  של  ועל 

שאינו  כנראה  הנה  מהנוסעים  וכן  מ...  המתקבלות 

אי  במילא  אשר  הגוף,  בריאות  בענין  כלל  מסודר 

וכידוע  הנפש,  בריאות  על  גם  זה  ישפיע  שלא  אפשר 

קליינע  א  אז  המלאך,  הר"א  לבנו  המגיד  הרב  מאמר 

לעכעלע אין גוף גורם א גרויסע לאך אין דער נשמה, 

והוא ג"כ פסק בנגלה וכמ"ש הרמב"ם הלכות דיעות 

ריש פרק ד', היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

וחבל על הזמן על הוויכוח בדבר הפשוט, ובמילא 

פשוט  בריאותו  על  ישמור  הרי  ישמע,  לקולי  אם 

עי"ז  אשר  וכו'  ושינה  ושתי'  אכילה  בעניני  כפשוטו 

טוב יהי' לו גם ברוחניות. וכבר ידוע מאמר הבעש"ט 

תעזוב  עזוב  גו'  שונאך  חמור  תראה  כי  הפסוק  על 

עמו.

(אגרות קודש ח"ז אגרת ב'נה)

חור קטן בגוף - חור גדול בנשמה

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

לקראת יומא דהילולא רבא דהוד כ"ק המגיד ממעזריטש זיע"א בי"ט כסלו הבע"ל, מביאים אנו 

מכתבי קודש אודות פתגמא קדישא דילי' "כשיש חור קטן בגוף - יש חור גדול בנשמה"

לקראת שבת „

מדוע א נתן יעקב עבדים 
עשו?

מדוע לא שלח יעקב לומר לעשו שהיו לו גמלים? / מדוע לא היו ליעקב שוורים רבים? / ביאור בפרטי מנחת 
יעקב לעשו, גמלים ושוורים ולא עבדים ושפחות

ברי˘ פר˘˙נו (לב, ‰-ו) מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ מ‰ ˘˘לח יע˜ב לומר לע˘ו: "כ‰ ˙‡מרון 
וחמור, ˆ‡ן  ˘ור  לי  וי‰י  ע˙‰,  ע„  ו‡חר  לבן ‚ר˙י  עם  יע˜ב  עב„ך  כ‰ ‡מר  לע˘ו,  ל‡„וני 

ועב„ ו˘פח‰, ו‡˘לח‰ ל‰‚י„ ל‡„וני למˆו‡ חן בעיניך". 

וב‰מ˘ך ‰ענין (לב, טו-טז) מסופר על ‰"מנח‰" ˘˘לח יע˜ב לע˘ו ‡חיו: "עזים מ‡˙ים 
פרו˙  ˘לו˘ים,  ובני‰ם  מיני˜ו˙  ‚מלים  ע˘רים.  ו‡ילים  מ‡˙ים  רחלים  ע˘רים,  ו˙י˘ים 

‡רבעים ופרים ע˘ר‰, ‡˙ונו˙ ע˘רים ועירים ע˘ר‰". 

וכ‡˘ר מ˘ווים בין ˘ני ‰ענינים – מ‰ ˘˘לח יע˜ב לומר לע˘ו ˘י˘ לו, ומ‰ ˘˘לח לו 
בפועל ב˙ור "מנח‰" – ‰רי י˘ ˘ינויים מז‰ לז‰: 

לע˘ו  לומר  ˘ˆו‰  במ‰  ‡ולם  "‚מלים",  ‚ם  לע˘ו  יע˜ב  ˘לח  ב"מנח‰"   – ‚מלים   .‡
‰זכיר "˘ור", "חמור" ו"ˆ‡ן" – ו‡˙ ‰"‚מל" ל‡ ‰זכיר (וכן ‰˜˘‰ בח˙"ס ע‰"˙. ועו„)! 

"עב„  ‚ם  ‰חיים)  לבעלי  (בנוסף  לו  ˘י˘  לע˘ו  לומר  ˆו‰  יע˜ב   – ו˘פחו˙  עב„ים  ב. 
בעלי  ר˜  ‡ל‡  ו˘פחו˙,  עב„ים  ‰כניס  ל‡  לע˘ו  ˘˘לח  ב‰"מנח‰"  ו‡עפ"כ,  ו˘פח‰"; 

חיים. 

 ˙‡ ˘לח  ˘יע˜ב  ˘כיון  לב‡ר,  ‡פ˘ר  ‰י'  לכ‡ור‰   – ו˘פח‰"  ל"עב„  בנו‚ע  ו‰נ‰,  ב. 
˘‚ם  ‰רי  כ),  (לב,  ‰ע„רים"  ‡חרי  "‰ולכים  ‰יו  ˘‰ם  יז),  (לב,  עב„יו"  "בי„  לע˘ו  ‰מנח‰ 

עב„ים ‡לו נכללו ב˙וך ‰מנח‰ ˘˘לח יע˜ב לע˘ו. 

˘לוחים  ר˜  ˘‰עב„ים ‰יו  עול‰  מפ˘טו˙ ‰כ˙ובים  כי  כן,  ˘פיר ‡ינו  „יי˜˙  כ„  ‡ולם 
על  ˘יע˜ב ˆו‰  ר˘"י,  ˘מפר˘  וכפי  לו.  ני˙נו  עˆמם  ˘‰ם  ול‡  לע˘ו,  ל‰בי‡ ‡˙ ‰מנח‰ 

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

עב„יו ל‰˘יב ל˘‡ל˙ ע˘ו (לב, יח-יט) – "למי ‡˙‰ ו‡נ‰ ˙לך ולמי ‡ל‰ לפניך" – "לעב„ך 
ליע˜ב'  'לעב„ך   ?'‰˙‡ 'למי  "˘˘‡ל˙  „‰יינו:  לע˘ו",  ל‡„וני  ˘לוח‰  ‰י‡  מנח‰  ליע˜ב 
ו‚ו''".  ˘לוח‰  ‰י‡  'מנח‰  לפניך'?  ‡ל‰  'ולמי  ו˘˘‡ל˙  „יע˜ב'.  '„עב„ך  ו˙ר‚ומו  ‡ני, 
˘"˘לוח‰  כול‰  ‰מנח‰  כמו  ול‡  ליע˜ב",  "לעב„ך  ˘ייכים  נ˘‡רו  ˘‰עב„ים  ומכ‡ן, 

ל‡„וני לע˘ו". 

[ול‰וסיף, ˘‡פילו ‡ם נ„חו˜ ˘‚ם ‰"עב„ים" ‰יו חל˜ מן ‰מנח‰ לע˘ו – ע„יין י˜˘‰ 
למ‰ ל‡ ˘לח לו "˘פחו˙"]. 

‡ל‡ ˘ל‡י„ך ‚יס‡ י"ל בפ˘טו˙, ˘יע˜ב ל‡ יכל ל˘לוח לע˘ו "עב„ים ו˘פחו˙", כי: 

ימול  ימים  ˘מונ˙  "ובן  ˘נˆטוו‰ ‡בר‰ם  וכפי  נימולים,  בוו„‡י  יע˜ב ‰יו  ˘ל  ‰עב„ים 
יז,  לך  (לך  מזרעך ‰ו‡"  ל‡  נכר ‡˘ר  בן  מכל  כסף  ומ˜נ˙  בי˙  ילי„  ל„ורו˙יכם  זכר  כל  לכם 
יב), וע"י ‰מיל‰ נכנסו לברי˙ עם ‰˜ב"‰; ומע˙‰, ל‡ רˆ‰ יע˜ב ל˘ולחם לע˘ו ˘בז‰ יר„ו 

ממעל˙ם כו'. 

ע˘ו  מˆינו ‡ˆל ‡בר‰ם ‡˙ "‰נפ˘ ‡˘ר  כבר  מיל‰,  ברי˙  על  לפני ‰ˆיווי  ו‰רי ‡פילו 
בחרן" (לך לך יב, ‰), וכפי ˘מפר˘ ר˘"י: "˘‰כניסן ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰, ‡בר‰ם מ‚ייר ‡˙ 

‰‡נ˘ים ו˘ר‰ מ‚ייר˙ ‰נ˘ים" – 

מיל‰  במˆו˙  נ˙חייבו  ˘כבר  עב„ים  ליע˜ב  ‰יו  כ‡˘ר  בעניננו,  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על 
˘יע˜ב "יוˆי‡"  מ˜ום  כנפי ‰˘כינ‰", ‡ין  ˙ח˙  ˘"‰כניסן  ˘פחו˙  וע„"ז  בפועל,  ונימולו 

‡ו˙ם מר˘ו˙ו וי˙ן ‡ו˙ם מ˙נ‰ לע˘ו! 

‚. ובז‰ ˘‰˘מיט יע˜ב "‚מלים" – ‡ף ˘‰יו לו – י˘ לפר˘: 

ר‡‰  ובמיל‡  י„),  פ"ס,  ב"ר  (ור‡‰  ‚מלים  על  רכבו  יע˜ב  ˘˘לוחי  לומר,  ‡פ˘ר  בפ˘טו˙ 
‡ו˙ם ע˘ו במו עיניו, כך ˘ל‡ ‰וˆרך ל‰זכירם בפירו˘ [וז‰ ˘‰זכיר יע˜ב "עב„" – כי י˙כן 
לי  במפור˘ "וי‰י  לומר  ולכן ‰וˆרך  יע˜ב (וכיו"ב),  ˘ל  בניו  ˘‰˘לוחים ‰ם  ע˘ו  ויח˘וב 

. . עב„ ו˘פח‰"];  

למ˜ומו˙  נוסעים  ˘בו  ‰ר‚יל  ‰‡ופן  ‰‚מלים  ‰יו  ‰‰ם  ˘בימים  ולב‡ר,  ל‰וסיף  וי˘ 
רחו˜ים, כפי ˘מוכח מכמ‰ מ˜ומו˙ (ר‡‰ בפ' חיי ˘ר‰ (כ„, י) ‡ו„ו˙ ‡ליעזר עב„ ‡בר‰ם 
על  נ˘יו  ו‡˙  בניו   ˙‡ "וי˘‡  יז):  ל‡,  (ויˆ‡  מˆינו  עˆמו  ביע˜ב  ‚מלים";  "ע˘ר‰  ˘ל˜ח 
מ‚לע„  ב‡‰  י˘מע‡לים  "‡ורח˙  כ‰)  לז,  (וי˘ב  כ˙יב  יוסף  מכיר˙  ובמע˘‰  ‰‚מלים"; 
ו‚מלי‰ם נו˘‡ים ו‚ו'". ועו„). ולכן, כ‡˘ר יע˜ב מספר לע˘ו ˘‰ו‡ ‰י' במ˜ום רחו˜, פ„ן 
‡רם ("עם לבן ‚ר˙י"), וע˙‰ ‰ו‡ ב‡ ‡ל ‡רı כנען ונפ‚˘ עם ע˘ו – ‰רי פ˘יט‡ ˘י˘ לו 
מ‚יע  ‡„ם  ˘כ‡˘ר  (וע"„  חי„ו˘  בז‰  ו‡ין  ‰‡רוכ‰,  ‰„רך  כל   ˙‡ ע˘‰  י„ם  ˘על  ‚מלים 

מעבר לים מובן מ‡ליו ˘‰˘˙מ˘ ל˘ם ז‰ בספינ‰ וכיו"ב). 

רב˜‰:  ב„בר  ‰פסו˜  על  י„),  פ"ס,  (ב"ר  במ„ר˘  „‡י˙‡  מ‰  ע"פ  י"ל,  ‰„רו˘  [וב„רך 
ל˙ול„ו˙י'  רומז  ˘"‚מל"   – ס‡)  כ„,  ˘ר‰  (חיי  ‰‚מלים"  על  ו˙רכבנ‰  ונערו˙י'  רב˜‰  "ו˙˜ם 

לקראת שבת טז

ופרט  פרט  כל  על  ‰˘‚ח‰  ל‚בם  ˘י˘ 
(וב‡ופן ˘כל פרט מ˘לים ‰כוונ‰ ‰כללי˙ 
על  ‰‰˘‚ח‰  ‡ופן  ‰נ‰   – ‰ברי‡‰)  בענין 
‰פרטים ‰ו‡ ל‡ ר˜ כפי ח˘יבו˙ו ‰פרטי˙ 
˘ל כל פרט ופרט (˘בז‰ י˘ חילו˜ים לפי 
‰י‡  ‰‰˘‚ח‰  ‡ל‡  ‰פרט),  ˘ל  ח˘יבו˙ו 
רˆון ‰עליון  מˆ„  כי  בכולם.  ˘וו‰  ב‡ופן 
ופרט  פרט  בכל  בי˘ר‡ל ‰רי  י˙'  ובחיר˙ו 
(ועיי"ע  ˘וו‰  ב‡ופן  ח˘יבו˙  י˘נ‰  ˘ב‰ם 
ב‰‚„ר˙  ל‰‡ריך  ˘י˘  מ‰   ‡ וי˘לח  ח"ל  בל˜ו"˘ 

‰‰˘‚ח‰  ו‡ופן  ‚„ר  לענין  ומ˘מעו˙ם  ‰„ברים 

למע˘‰).

ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‰טעם מ‰ ˘‰"זכר" 
עם  על  ‰˜ב"‰  ו‰˘‚ח˙  יע˜ב  ל‰ˆל˙ 

בפרט  „ו˜‡  נ˜בע  בחינוך)  (כנ"ל  ˜רובו 
מ„יי˜ים   – ‚ופ‡  ובז‰  ‰מ‡ורע,  ˘ל  ‡ח„ 
בפרט ˘בפרט (‡ם ר˜ ‚י„ ˘בירך ימין ‡ו 
מ‡ל וכו') – כי עי"ז ב‡ לי„י ביטוי  ל̆  ‚ם̆ 
ובניו,  יע˜ב  על  י˙'  ‰˘‚ח˙ו  ו‡ופן  ‚„ר 
˘‰י‡ ב‡ופן כז‰ ˘ל‡ זו בלב„ ˘כל פרט 
מזו  (וי˙יר‰  י˙ברך  מ‡˙ו  מו˘‚ח  ופרט 
‰כוונ‰  ל‰˘למ˙  נו‚ע  ופרט  פרט  ˘כל   –
‰˘למ˙  ˘בענין  ז‡˙,  עו„  ‡ל‡  ‰כללי˙), 
ביו˙ר ‡ו  י˙ברך ‰פרטים ‰ח˘ובים  רˆונו 
‰ערך,  ומעוטי  כטפלים  ‰נר‡ים  ‰פרטים 
כולם מו˘‚חים מ‡˙ו י˙ברך ב‡ופן ˘וו‰, 
ח˘יבו˙  לו  י˘  ביו˙ר  ‰˜טן  ‰פרט  ו‚ם 

‚„ול‰ ו‰ו‡ נו‚ע לכללו˙ ‰„בר.



טולקראת שבת

ל‚,  (˙‰לים  יר‡יו"  ‡ל   '‰ "עין  כ‚ון  מ‰ם, 
 – טז)  ל„,  (˘ם  ˆ„י˜ים"  ‡ל   '‰ "עיני  יח), 
ביני‰ם  ו‰חילו˜  עינים.  בב'  ‡ו   '‡ בעין 
ב"פרטיו˙"  ל‡  ˘‰ו‡  (לכ‡ור‰)  י"ל 
ול„ו‚מ‡,  ב‡ופנ‰,  ר˜  ‡ל‡  ‰‰˘‚ח‰ 
ב„רכי  ומוס˙ר˙  מלוב˘˙  ‰‰˘‚ח‰  ‡ם 
כל  לעין  ‚לוי'  ‰˘‚ח‰  ˘‰י‡  ‡ו  ‰טבע, 
כו';  נסי˙  ל‰נ‰‚‰  מבי‡‰  ˘‰י‡  וע„ 
ב‰‰˘‚ח‰  ˘‰עילוי  נ"ל  בעניננו  ‡מנם 
על עם ˜רובו י˙' ‰ו‡ ל‡ ר˜ ב‡ופנ‰ ‡ל‡ 
‰ברו‡ים  ˘כל  „‡ף  ו‰ו‡,  בפרטיו˙‰.  ‚ם 
(ל'  ‰מˆ‡ו"  מ‡מ˙˙  ‡ל‡  נמˆ‡ו  "ל‡ 
ומו˘‚חים  ‰˙ור‰)  יסו„י  ‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם 

ובחיר˙ו  רˆונו  (עי˜ר)  מ"מ   – י˙'  מ‡˙ו 
˘"בחר  בי˘ר‡ל,  ר˜  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל 
‡˙כם  "‡‰ב˙י  ונ‡מר  ‰עמים",  מכל  בנו 
ו‡ו‰ב ‡˙  ליע˜ב ‚ו'  ע˘ו  ‡מר ‰' ‚ו' ‡ח 
רז"ל  מ‡מר  ˙וכן  ‚ם  ˘ז‰ו  וי"ל  יע˜ב", 
ו"ב˘ביל  נבר‡ "ב˘ביל ‰˙ור‰"  ˘‰עולם 
כוונ˙  ו˙ור‰ ‰ם  פירו˘ „י˘ר‡ל  י˘ר‡ל", 
ו˙כלי˙ ‰ברי‡‰. עיי' מ˘נ‰ ובריי˙‡ „סוף 
ל˘מ˘ני  ‡ל‡  נבר‡ו  ל‡  "כולם  ˜י„ו˘ין, 
‰יינו  כו',  ˜וני"   ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  ו‡ני 
עˆמם  בי˘ר‡ל  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘חפˆו 
‰נבר‡ים  ˘‡ר  מ˘‡"כ  לפניו,  ‰מ˘מ˘ים 
‡ינם ˙כלי˙ ומטר‰ בפני עˆמם, ר˜ נבר‡ו 

ל‰יו˙ "‡מˆעי" לעבו„˙ י˘ר‡ל. 

ו‰נ‰, בנו‚ע לענין מˆוו˙ ‰˙ור‰ ˘‰ן 
‰˜ב"‰  רˆון  ˘˙כלי˙  (כנ"ל  ‰עליון  רˆון 
˘מˆינו  ‡ף  ‰רי  וי˘ר‡ל),  ב˙ור‰  ‰ו‡ 
בח˘יבו˙   ‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  חילו˜ים 
‰‡חרו˙,  ל‚בי  ‰˙ור‰  ממˆוו˙  חל˜ 
˘ב˜לו˙"  "˜לו˙  ˘י˘  בכ"מ  כ„‡˘כחן 
מ"מ ‡מרו  וכו',  ˘חמורו˙"  וי˘ "חמורו˙ 
"ל‡ ˙‰‡ יו˘ב ו˘ו˜ל מˆוו˙י' ˘ל ˙ור‰" 

‰מˆוו˙  בכל  ‰ז‰ירו˙  ‡ו˙‰  ˆ"ל  ‡ל‡ 
˘בין  ‰חילו˜ים  ˘למרו˙  ‰יינו,  ב˘וו‰. 
"˘ר˘י  ‰חינוך  (כל˘ון  ב˙וכנן  ‰מˆוו˙ 
י˙'  רˆונו  ‰ן  כולן   – וכיו"ב  ‰מˆו‰") 
‰מˆוו˙.  בכל  ממ˘  ב˘וו‰  ‰ו‡  ז‰  ו„בר 
כך  ‰חמורו˙   ˙‡ רוˆ‰  ˘‰˜ב"‰  „כמו 
רוˆ‰ ‡˙ ‰˜לו˙, ב‡ו˙ו רˆון, ע„ ˘כ‡˘ר 
˜טן  פרט  (‚ם  מ‰„בר  ‡ח„  פרט  יחסר 
מ‡חר  כולו,  ב‰כלל  יחסר  לכ‡ור‰)  וטפל 
ענין  מˆ„  ‡˘ר  וי"ל  נ˘לם.  ל‡  ˘‰רˆון 
ז‰ ˘במˆוו˙ מˆינו לפעמים ל‰לכ˙‡ ‚„ר 
מעין ז‰, „כ˘חסר פרט ‡ח„ – חסר ‰כלל 
ב‚ר  ע"ב  ל  בבכורו˙  „‡י˙‡  וכ‰‡  כולו. 
מ„בר   ıחו כול‰  ‰˙ור‰  כל  עליו  ˘˜יבל 
‡ח„ (‡פילו מ„ברי סופרים) ˘‡ין מ˜בלין 
˘‡ין  "‰‡ומר  לענין  מˆינו  וכן  ‡ו˙ו; 
‡פילו  ‡ח„  פסו˜  ‡פילו   '‰ מעם  ‰˙ור‰ 
(רמב"ם  ב˙ור‰"  כופר  ‰"ז   .  . ‡ח˙  ˙יב‰ 
ל‰רמב"ם  בפי‰מ"˘  ועיי"ע  פ"‚ ‰"ח.  ˙˘וב‰  ‰ל' 

סנ‰„רין ר"פ חל˜ ‰יסו„ ‰ח').

ועפ"ז יובן ‰עילוי ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ על 
‰פרטי˙  ‰‰˘‚ח‰  על  ˜רובו  עם  י˘ר‡ל 
‰ברו‡ים  „ב˘‡ר  ‰ברי‡‰,  עניני  ˘‡ר  על 
‡ף ˘כל פרט ופרט נו‚ע ל‰˘למ˙ ‰כוונ‰ 
˘ח˘יבו˙ם  מכיון  מ"מ  (כנ"ל),  ‰כללי˙ 
‡חר,  ל„בר  מ˘מ˘ים  ב‰יו˙ם  ‡ל‡  ‡ינ‰ 
˘ל  ו"בחיר‰"  "רˆון"  עˆמם  ב‰ם  ו‡ין 
פרט  כל  ˘על  ‰‰˘‚ח‰  ‚ם  ‡"כ  ‰˜ב"‰, 
ופרט ‰י‡ בכל ‡ח„ לפי מעל˙ו וח˘יבו˙ו 
ו‡˙  ‰˙ור‰   ˙‡ "מ˘מ˘"  ‰ו‡  כמ‰  ע„ 
˜רובו,  עם  בי˘ר‡ל  מ˘‡"כ  י˘ר‡ל. 
˙וˆ‡‰  ‰י‡  עלי‰ם  י˙'  ˘‰˘‚ח˙ו  מכיון 
וכנ"ל  ב‰ם,  ‰ו‡  ובחיר˙ו  ˘"רˆונו"  מז‰ 
ל„בר ‡חר ‡ל‡  כ‡מˆעי  „‡ין ‰ם ˜יימים 
לז‰  נוסף  ‰רי  בעˆמם,  ‰˙כלי˙  כממל‡י 

לקראת שבת ו

˘ל רב˜‰: "מ‰ ‚מל ז‰ י˘ בו סימן טומ‡‰ וסימן ט‰ר‰, כך ‰עמי„‰ רב˜‰ ˆ„י˜ ור˘ע". 
ו‰יינו, ˘סימן ‰טומ‡‰ ˘ב‚מל רומז ‰ו‡ לע˘ו, ולכן ל‡ ‰זכיר ‡ו˙ו יע˜ב ˘‰ו‡ ט‰ור. 

וכמבו‡ר  לט‰ר‰,  מטומ‡‰  נ˙‰פך  כבר  ע˘ו  ˘‚ם  ע˙  ב‡ו˙‰  ח˘ב  ˘יע˜ב  ול‰וסיף, 
ב„ברי בעל ‰˙ני‡ בס' ˙ור‰ ‡ור רי˘ פר˘˙נו: "יע˜ב ח˘ב ˘ע˘ו נ˙ברר כבר וחזר ל˘ר˘ו 

‰נעל‰ כו'"].   

 – ו˘פח‰"  ועב„  ˆ‡ן  וחמור  ˘ור  לי  "וי‰י   – יע˜ב  ב„ברי  ולב‡ר  ל‰וסיף  וי˘   .„
מ‡„  מ‡„  ‰‡י˘   ıויפרו" יע˜ב:  נכסי  על  מסופר  מ‚)  ל,  (ויˆ‡  ‰˜ו„מ˙  בס„ר‰  „לכ‡ור‰, 
יע˜ב "˘ור",  בנכסי  כלל  נזכר  ול‡  וחמורים",  ו‚מלים  ועב„ים  ו˘פחו˙  רבו˙  ˆ‡ן  לו  וי‰י 

ומ˘מע ‡יפו‡ ˘ל‡ ‰י˙‰ בז‰ ברכ‰ מיוח„˙ (כמו ב˘‡ר „ברים).

‡ך בפר˘˙נו מזכיר "וי‰י לי ˘ור ‚ו'", ו‡ף ˘לח לע˘ו ˘וורים!

וי˘ לב‡ר – ב„רך ‰פ˘ט (ור‡‰ בפנימיו˙ ‰ענינים – ל˜ו"˘ חט"ו ע' 252 ו‡ילך): 

לסייע  ענינו  ‰˘ור   .(„ י„,  (מ˘לי  ˘ור"  בכח  ˙בו‡ו˙  "ורב   – ‰ו‡  ‰˘ור  ˘ל  ענינו  עי˜ר 
בחרי˘‰ ובעבו„˙ ‰‡„מ‰, ונˆרך למי ˘י˘ לו ˘„ו˙ וכרמים.  

ˆ‡ן,  במרע‰  עס˜  יע˜ב  ‡„רב‰:  מיוח„.  בריבוי  וכרמים  ˘„ו˙  ‰יו  ל‡  ליע˜ב  ו‰נ‰, 
„בר ˘„ור˘ ל‰יו˙ נע ונ„ ממ˜ום מרע‰ ‡ח„ למ˘נ‰ו, ול‡ יכול ‰י' ל‰יו˙ ˘˜וע בעבו„˙ 
‡בל  מחיי˙ו,  כ„י  ולזרוע  לחרו˘  כ„י  ˘וורים,  מעט  ר˜  לו  ‰יו  לכן  ‡ח„.  במ˜ום  ‰‡„מ‰ 

ל‡ נˆרכו לו ˘וורים בריבוי ‚„ול, כמו ˘נˆרכו לו ˆ‡ן, עב„ים ו˘פחו˙, ‚מלים וחמורים.

(כ˘ם  כלל  ˘ם ‰"˘ור"  נזכר  ל‡  יע˜ב,  ˘בנכסי  מפרט ‡˙ ‰ברכ‰  כ˘‰כ˙וב  ולפיכך,   
כיון   – ללבו˘"  וב‚„  ל‡כול  "לחם  כמו   – ליע˜ב  ‰יו  ˘בוו„‡י  נוספים  ענינים  נזכרו  ˘ל‡ 

˘ל‡ ‰י' ב‰ם ריבוי מיוח„).

‡מנם כ‡˘ר יע˜ב ˘ולח לע˘ו, ‰רי ‰ו‡ מ„‚י˘ בפניו ‡˙ מ‰ ˘ח˘וב בעיני ע˘ו. ובכן, 
ע' 111  ח"י  ל˜ו"˘  ‚ם  (ר‡‰  בעבו„˙ ‰‡„מ‰  במרע‰ ˆ‡ן, ‡ל‡)  (ל‡  ע˘ו ‰י'  ˘ל  ענינו  עי˜ר 
יע˜ב:  בפניו  ‰„‚י˘  ולכן  ל‰"˘ור";  מיוח„˙  ח˘יבו˙  י˘  ‰רי  ע˘ו  ˘ל  ובעיניו   ,(19 ‰ער‰ 

"וי‰י לי ˘ור וחמור" (ול‰עיר ‚ם ממור‰ נבוכים ח"‚ פל"ט).



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

ויבא יעקב שלם – במה?
ויבא יעקב שלם עיר שכם

שלם בגופו, שנתרפא מצלעתו. שלם בממונו, שלא חסר כלום 
מכל אותו דורון. שלם בתורתו, שלא שכח תלמודו בבית לבן
(לג, יח. רש"י)

את  רש"י  פירש  לא  מדוע  ביאור:  צריך 

ועשו,  לבן  מסכנת  שניצל   - כפשוטו  הכתוב 

מפדן):  בבואו  (בד"ה  להלן  שפירש  מה  ע"ד 

שיני  מבין  פלוני  יצא  כו'  האומר  "כאדם 

מפדן  שלם  ויבא  כאן  אף  שלם,  ובא  אריות 

ארם, מלבן ועשו שנזדווגו לו בדרך"?

ויש לומר בפשטות:

בזה  אין   – ועשו  מלבן  יעקב  שניצל  מה 

כח,  (ויצא  הקב"ה  הבטיחו  כבר  שהרי  חידוש, 

אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי  "והנה  טו) 

ומלבן",  מעשו  ירא  שהי'  "לפי  ופרש"י  תלך", 

קויימה  הקב"ה  שהבטחת  מעצמו  ומובן 

ועל  זאת.  לפרש  צריך  הכתוב  ואין  במילואה, 

כרחך כוונת הכתוב במ"ש "ויבא יעקב שלם" 

נכללו  שלא  מדברים  גם  שלם  שחזר  היא 

בהבטחת הקב"ה.

ואלו הם ג' הדברים שפירש רש"י:

"שלם בגופו, שנתרפא מצלעתו" – צליעת 

יעקב הייתה על ידי מלאך ה', ומובן שהרפואה 

מלבן  ב"ושמרתיך"  נכללת  אינה  זו  מצליעה 

ועשו.

מכל  כלום  חסר  שלא  בממונו,  "שלם 

בהבטחת  נכלל  אינו  זה  גם   – דורון"  אותו 

של  מרכושו  נחסר  הי'  אם  גם  כי  "ושמרתיך", 

יעקב ע"י "כל אותו דורון", עדיין הי' נשאר לו 

עוד רכוש גדול.

בבית  תלמודו  שכח  שלא  בתורתו,  "שלם 

בגלל  תלמודו  שכח  שלא  הכוונה  אין   – לבן" 

ודאי  זה  כי  ח"ו,  לבן  של  השלילית  השפעתו 

כפרש"י  "ושמרתיך",  הקב"ה  בהבטחת  נכלל 

עה"פ "ושבתי בשלום" – "שלא אלמד מדרכי 

שלא  היא  הכוונה  אלא  כא).  כח,  (ויצא  לבן" 

וטרדתו  מעיסוקו  כתוצאה  תלמודו  שכח 

ב"ושמרתיך"  נכלל  זה  שאין  במלאכתו, 

מסכנת לבן ועשו. וזהו החידוש, שגם עיסוקו 

אלא  תלמודו,  ממנו  השכיח  לא  במלאכתו 

חזר "שלם בתורתו".

בת בארי או בת 
ענה בת צבעון?

עשו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אילון 
החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי

עדה בת אילון – היא בשמת בת אילון, ונקראת בשמת על 
שם שהיתה מקטרת בשמים לע"ז. אהליבמה – היא יהודית, 
והוא כינה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בע"ז, כדי 
להטעות את אביו. בת ענה בת צבעון - כו' הודיעך הכתוב 
שכולן בני ממזרות היו
(לו, ב. רש"י)

את  מפרש  שרש"י  כיון  הרמב"ן:  הקשה 

לכאן,  תולדות  מפ'  השמות  לשינוי  הטעם 

ויהודית  בשמת  הנשים  נקראו  תולדות  שבפ' 

גם  פירש  לא  מדוע   - ואהליבמה  עדה  וכאן 

דכאן  אהליבמה,  אבי  של  בשמו  השינוי  את 

נקראת "בת ענה בת צבעון החוי", ואילו בפ' 

תולדות נקראת "בת בארי החתי"?

שמה  "כינה  שעשו  שמאחר  לבאר,  ויש 

כדי  בע"ז,  כופרת  שהיא  לומר  יהודית, 

שהי'  מובן  מעתה  הרי   - אביו"   את  להטעות 

לא  שהרי  אבי',  שם  את  גם  לשנות  מוכרח 

בת  צבעון  "בת  שהיא  לאביו  שיספר  יתכן 

ענה", שהרי בזה יגלה שממזרת היתה (כפרש"י 

כאן)! ולכן שינה עשו ואמר שהיא "בת בארי" 

(ראה גו"א כאן, ועוד). 

את  גם  שינה  יותר  יתקבל  שהשקר  וכדי 

החתי",  בארי  "בת  שהיא  וסיפר  מוצאה, 

היתה "בת אילון  שלקח  השני'  שהאשה  כשם 

החתי", היינו שלקח שתי נשים מאומה אחת. 

(תולדות  הארץ"  "בנות  הן  חת  שבנות  ובפרט 

כז, מו), ומתקבל על הדעת שאדם לוקח אשה 

מבנות ארצו. 

לקראת שבת י„

ביו˙ר  כללי  ענין  עם  ˜˘ור‰  זו  ˘‰ˆל‰ 
פרטי  מ‡ורע  ר˜  ו‡ינו  י˘ר‡ל,  עם  בחיי 
זו  מˆו‰  ב‚„ר  טוב‡  יל"ע  ומע˙‰  „יע˜ב. 
ז‰  זכר  נ˘˙נ‰  מ"ט  ‰נ"ל,  ‰‰ˆל‰  לזכר 
מ‡ורעו˙  לזכר  ˘נˆטווינו  מˆוו˙  מ˘‡ר 
זכר  כ˘עו˘ים  „בכ"מ  ל‡בו˙ינו,  ˘‰יו 
למ‡ורע ‡ו ענין מסוים ˆ"ל ‰מזכיר „ומ‰ 
מˆרים  ליˆי‡˙  זכר  כמו   – ‰נזכר  לענין 
בח‚ ‰פסח, ˘‰ו‡ ע"י ˘עו˘ים מע˘י ליל 
בפוס˜ים,  כמבו‡ר  וכו'  חירו˙  „רך  ‰ס„ר 
ע"י  ב˘ב˙  בר‡˘י˙  למע˘‰  זכר  וכן 
במˆו‰  מ˘‡"כ  כו';  ממל‡כ‰  ‰˘בי˙‰ 
זו, ‡י ‡מרינן „‰„בר ‰נזכר ע"י ‰זכר ‰ו‡ 
כנ"ל,  בניו,  וי˘ר‡ל  יע˜ב  ‰ˆל˙  כללו˙ 
פרטי  ב‡יסור  ‡ל‡  ‡ינו  לו  ‰זכר  ‡מ‡י 
בלב„  ‡ח„  פרט  ˘‰ו‡  לב„ו,  ‰נ˘‰  „‚י„ 
מן ‰מ‡ורע. וי˙יר‰ מזו, ‰‡יסור מˆומˆם 
‰מ‡ורע  לפרטי  ב‰˙‡ם  ופרטיו  ב‡ופנו 
ב˘"ס  מכ"מ  כנ"ל  יע˜ב,  ירך  כף  „נ‚יע˙ 
(‡ף ˘‡ין בפרטים ‡ל‰ ח˘יבו˙, לכ‡ור‰, 
‡ין  ולמ‰  ו‰‰ˆל‰),  ‰מ‡ורע  בכללו˙ 
לכללו˙  ‰מ˙‡ים  "זכר"  ˘ל  מע˘‰  כ‡ן 

‰‰ˆל‰.

‰חינוך  „ברי  יסו„  על  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
ל˘מיר˙  זכרון  ‰י‡  זו  „מˆו‰  ‰נ"ל 
„י"ל  כו',  י˘ר‡ל  על  ‰˜ב"‰  ו‰˘‚ח˙ 
ב‰˘‚ח˙  ‰‡מונ‰  חוב˙  ‚„ר  כ‡ן  ˘נרמז 
מחוייבים  במ‰  ‰יטב  לי„ע  ‰˜ב"‰, 
חכמי  בז‰  ˘נחל˜ו  מ‰  וב‰˜„ים  ל‰‡מין. 
˘בכל  ‰עליונ‰  ‰˘‚ח‰  לענין  י˘ר‡ל 
מי  „י˘  ‰מ„בר,  ממין  לב„  ‰ברו‡ים 
על  פרטי˙"  „"‰˘‚ח‰  ˘‰ענין  ˘‡ומר 
‡בל  ‡„ם  בבני  ‡ל‡  ‡ינו  ו‡ח„  ‡ח„  כל 
כללי˙  ‰˘‚ח‰  ר˜  י˘  ו„ומם  ˆומח  בחי 
על ‰מין (‰‡ריך בז‰ בספר ˘ומר ‡מונים 

ועיי'  בסופו.  ‰רמ"ז  ˙למי„  ‡יר‚ס  לר"י 
ב„רך  ‡בל  פי"ז-יח.  ח"‚  נבוכים  מור‰ 
פיר˘  ‡-ב  י‚,  ‰‡מˆעי  ל‡„מו"ר  חיים 
‡מנם  עיי"˘).  כן,  ס"ל  „ל‡  ב‡ופן  „בריו 
י˘ מ‚„ולי י˘ר‡ל ˘נחל˜ו ע"ז, וס"ל „י˘ 
„‚ם  מינים,  ב˘‡ר  ‡ף  פרטי˙"  "‰˘‚ח‰ 
פרטי (‰מ‡ורעו˙ ˘ל) „ומם ˆומח וחי ‰ם 
מרן ‰בע˘"ט  י˙ברך (ר‡‰ „ברי  ע"פ ‰˘‚ח˙ו 
ועיי"ע  ו‡ילך.  ˜יט  סי'  ‰וספו˙  טוב  ˘ם  כ˙ר   –

˘נל˜טו  לח‚ ‰˘בועו˙ –  ח, ‰וספו˙  חל˜  בל˜ו"˘ 

וכבר  בז‰).  ו‰סברו˙  ‰˘יטו˙  כל  ‚רנ‰  כעמיר 

‰בי‡ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ר‡י' ל˘יט‰ זו ‰˘ני˙, 
מ‰מבו‡ר בחולין ס‚ ע"‡ "ר' יוחנן כי ‰ו‰ 
מן ‰ים) ‡מר  (עוף ‰˘ול‰ „‚ים  ˘לך  חזי 
"˘זמנ˙  ופר˘"י  רב‰",  ˙‰ום  מ˘פטיך 
‰ים  ב„‚˙  נ˜מ˙ך  ולע˘ו˙  ל˘פוט  ˘לך 
ל‰„י‡  ‰רי   – למו˙"  ‰מזומנים  ל‰מי˙ 
˘י˘ „ין ומ˘פט ‚ם על פרטי „‚י ‰ים, וע„ 
 ‚„ ל‰מי˙  כ„י  פרטי  עוף  מזמין  ˘‰˜ב"‰ 

פרטי ז‰ ‰מזומן למו˙.

וב‚„ר ‰˘‚ח‰ פרטי˙ זו בכל ‰ברו‡ים 
בלב„  זו  "„ל‡  ˘ם)  טוב  ˘ם  (כ˙ר  מבו‡ר 
‰ם  למיני‰ם  ‰נבר‡ים  ˙נועו˙  פרטי  „כל 
ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ מ‰בור‡ י˙'", ‡ל‡ "עו„ 
י˘  ‰רי  פרטי  „נבר‡  פרטי˙  „˙נוע‰  ז‡˙ 
 .  . ‰ברי‡‰  כוונ˙  לכללו˙  כללי  יחס  לו 
מ˘לים  פרטי   ‡˘„ ˘ל  ‡ח˙  ˙נוע‰  „‚ם 

‰כוונ‰ ‰עליונ‰ בענין ‰ברי‡‰". 

˘י˘  זו  ˘יט‰  לפי  ˘‚ם  מובן,  ‡ולם 
י˘  ו„‡י  כל ‰ברו‡ים,  על  פרטי˙  ‰˘‚ח‰ 
כל  ˘על  פרטי˙  ‰‰˘‚ח‰  ‚„ר  בין  לחל˜ 
י˘ר‡ל  בני  ˘על  י˙'  ל‰˘‚ח˙ו  ‰ברו‡ים 
עם ˜רובו. ו‰חילו˜ ‰ו‡ בענין ‰"פרטיו˙" 
‚ופ‡, „‰נ‰ י„וע (עיי' ˘ומר ‡מונים ˘ם, ועו„) 
ב‰˘‚ח‰,  ו‡ופנים  מ„רי‚ו˙  כמ‰  ˘י˘ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

הגדרת ההשגחה העיונה 
שמחוייבים האמין בה

יביא מדברי חכמי ישראל בענין ההשגחה על כל הברואים וההשגחה על ישראל עם קרובו, ויגדיר המעלה 
הייחודית באופן ההשגחה על ישראל / יבאר דזהו רמז התורה בטעם מצות גיד הנשה

מכמ‰  נ˙ייח„  ‰נ˘‰  ‚י„  ‡יסור 
‚ם  בכ˙וב  עליו  ˘נ˙פר˘  ˙ור‰,  ‡יסורי 
כן  "על  בפר˘˙נו  „כ˙יב  ‰‡יסור,  טעם 
‡˘ר  ‰נ˘‰  ‚י„   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  י‡כלו  ל‡ 
בכף  נ‚ע  כי  ‰ז‰  ‰יום  ע„  ‰ירך  כף  על 
כמ‰  מז‰  ומˆינו  ‰נ˘‰".  ב‚י„  יע˜ב  ירך 
 ‡‰ ח„‡  ב‡ופן ‰‡יסור.  ל‰לכ‰  נפ˜ו˙ו˙ 
„‡י˙‡ בחולין „ף ˆו „‡ין ‰‡יסור ‡ל‡ על 
בחולין  ו˙ו ‰‡ „˙נן  כף ‰ירך;  ˘על  ‰‚י„ 
ר"פ ‚י„ ‰נ˘‰ „עוף – ˘‡ין לו כף ‰ירך – 
‚י„ו מו˙ר; ועו„ ב‰ ˘לי˘י', ‰‡ „‡יפלי‚ו 
ר' י‰ו„‰ וחכמים במ˙ני' „חולין ˘ם וב„ף 
ˆ: ‡י ‚י„ ‰נ˘‰ נו‰‚ ר˜ בירך ˘ל ימין ‡ו 
‚ם בירך ˘ל ˘מ‡ל, ונ˙ב‡ר ב‚מ' ˘ם ˆ‡ 
ע"‡ בטעם ‰פלו‚˙‡ – ˘‰ו‡ ˙לוי בפרטי 
‰מל‡ך  נ‚ע  ר"י  „ל„ע˙  „יע˜ב,  ‰מ‡ורע 
ס"ל  וחכמים  יע˜ב,  ˘ל  ימין  בירך  ר˜ 
ע„  ב˘˙י‰ם  ("‰כ‰ו  ב˙רוויי‰ו"  „"נ˘יי' 
נ‡סרו  ולכן  ר˘"י)  ועלו",  ממ˜ומם  ˘נ˘ו 

˘˙י‰ן.

„מ‰  מכ"ז  י˙יר‰  לומר  נר‡‰  ו‡ולם 
˘‰זכיר ‰כ˙וב טעם ‰‡יסור ‡ף על ‰כלל 
ב˙ור˙נו.  ‚„ול  יסו„  ללמ„  יˆ‡  כולו 
וב‰˜„ים „כ˙ב ‰ר˘ב"ם על ‰˙ור‰ (וכ"כ 
˘בכ˙וב  ‰טעם  ˘כוונ˙  מפר˘ים)  עו„ 
˘ל  ‚בור˙ו  "לזכרון  ‰ו‡  ז‰  ˘‡יסור  ‰ו‡ 
פירו˘,  כו'",  ‰˜ב"‰  לו  ˘ע˘‰  ונס  יע˜ב 
„נ‚יע˙  ‰מסויים  ל‰מ‡ורע  זכר  ר˜  „‡ינו 
‰ו‡  ‡ל‡  יע˜ב  ירך  בכף  ע˘ו  ˘ל  מל‡כו 
מי„  ו‰ˆל˙ו  יע˜ב  מלחמ˙  כללו˙  על 
˘נ˙ייח„‰ ‰ˆל‰  ובבי‡ור ‰טעם  ‰מל‡ך. 
עלי'  לזכר  מחו„˘˙  מˆו‰  ל‰יו˙  „ו˜‡  זו 
נסים  כמ‰  ב˜ר‡  מפור˘  ˘מˆינו  ‡ף   –
עˆמו,  ביע˜ב  ו‚ם  ב‡בר‰ם  ‰ˆל‰  ועניני 
י˘   – ל„ורו˙  זכר  עלי‰ם  נ˜בע  ל‡  ומ"מ 
(ועו„)   ‚ מˆו‰  ‰חינוך  מ"˘  ע"פ  לב‡ר 
לי˘ר‡ל  "רמז  ˘‰ו‡  זו  מˆו‰  „מ˘ר˘י 
מי„  ב‚לו˙  רבו˙  ˆרו˙  ˘יעברו  ˘‡ע"פ 
‰עמים ומי„ בני ע˘ו ˘י‰יו בטוחים ˘ל‡ 
י‡ב„ו ‡ל‡ לעולם יעמו„ זרעם כו'", ‰יינו 

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

"משפט וצדקה"
בעבודת יעקב אבינו

הכיצד פחד יעקב על אף הבטחת השי"ת שישמרנו? / אילו פסוקים רמוזים בתיבות "כי במקלי"? / כיצד תיתכן 
השפעה שהיא גם "משפט" וגם "צדקה" / ומהי מידתו המיוחדת של יעקב אבינו?

כ‡˘ר בי˜˘ יע˜ב "‰ˆילני נ‡ מי„ ‡חי מי„ ע˘ו" (פר˘˙נו לב, יב), ˙י‡ר ˙חיל‰ ‡˙ מˆבו 
במילים "כי במ˜לי עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן ‰ז‰, וע˙‰ ‰יי˙י ל˘ני מחנו˙" (˘ם, י‡).

בכוונ˙ יע˜ב ב‡מרו "כי במ˜לי עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן", מˆינו ˘ני פירו˘ים:

‰י'  ˘ל‡  לחרן,  בבו‡ו  מˆבו  ˘פל   ˙‡ ל˙‡ר  מ˙כוון  ˘יע˜ב  ‰ו‡,  ‰פ˘וט  ‰פירו˘   .‡
בי„ו ‡ז מ‡ומ‰ זול˙ מ˜לו, ובכך ‰ו‡ מפלי‡ ‡˙ ‚ו„ל חס„ ‰בור‡ י˙"˘ עמו, ˘ממˆב ˘ל 

"במ˜לי", נ˙על‰ ל"ע˙‰ ‰יי˙י ל˘ני מחנו˙" (ר˘"י בפירו˘ ‰‡'. וכן ‰ו‡ ב˙ר‚ום).

עם  ‰˘י"˙  מחס„י  ‚ופ‡  ‰ו‡  ‰ז‰"  ‰יר„ן   ˙‡ עבר˙י  במ˜לי  ˘"כי  מפר˘  ‰מ„ר˘  ב. 
 ˙„‚‡) ועבר"  ‰יר„ן  ונ˜רע  במים  מ˜לו  "נ˙ן  ליר„ן,  ו‰‚יע  מע˘ו  יע˜ב  ברח  כ‡˘ר  יע˜ב: 

בר‡˘י˙ פמ"‰, „. ר˘"י בפי' ‰ב').

עוניו   ˙‡ מבט‡  ‰ר‡˘ון  ‰פירו˘  לכ‡ור‰.  מז‰,  ז‰  ‰פכיים  ‰ם  ‡לו  פירו˘ים  ˘ני 
˘‚ב  ‚ו„ל   ˙‡ מבט‡  ‰˘ני  ‰פירו˘  ו‡ילו  בלב„;  מ˜ל  ‡ל‡  לו  ˘‡ין  יע˜ב,  ˘ל  ‰מוחלט 
נ‰ר  ב˜יע˙  עניין  ב‰פל‡˙  ב‚מר‡  ˘מˆינו  וכפי  עבורו ‰˘י"˙ ‡˙ ‰יר„ן!  ˘ב˜ע  מעל˙ו, 
ז,  (חולין  סוף"  ים  ל‰ם  רבוון" – "˘נחל˜  ו˘˙ין  כמ˘‰   .  . נפי˘ ‚בר‡  יחי„: "כמ‰  ב˘ביל 

‡ ובפר˘"י).

ב‡רוכ‰  (ר‡‰  לז‰  ז‰  ו˜˘ורים  ˘ייכים  בכ˙וב ‡ח„, ‰ם  פירו˘ים  ˘ני  י˘נם  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
ל˜ו"˘ ח"‚ עמ' 782. ובכ"מ). ו‡ף כ‡ן י˘ ל‰˙עכב ול‰עמי˜ במ˘מעו˙ עניין "כי במ˜לי עבר˙י 

מ˙‡ימים  ‰ם  לכ‡ור‰,  ‰פכיים,  ‰יו˙ם  עם  ‰פירו˘ים,  ˘ני  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  ‰יר„ן",   ˙‡
ומ˘לימים ז‰ ‡˙ ז‰.



טלקראת שבת

הכיצד פחד יעקב על אף הבטחת השי"ת שישמרנו?
"וייר‡  ו‡נ˘יו,  מע˘ו  יע˜ב  ˘ל  פח„ו  על  ל˙מו‰  ˘י˘  ˙מי‰‰  ב‰˜„ים  ‰„בר  ויובן 
יע˜ב מ‡„ ויˆר לו" (פר˘˙נו לב, ח): ‰ל‡ ‰˜ב"‰ ‰בטיח ז‰ מכבר ליע˜ב "ו‰נ‰ ‡נכי עמך 
עמו  ˘‰˜ב"‰  בטוח  ול‡ ‰י'  יע˜ב  פח„  ו‡יך  טו),  כח,  (ויˆ‡  ו‚ו'"  ˙לך  בכל ‡˘ר  ו˘מר˙יך 

ל‰ו˘יעו?

חז"ל בי‡רו ˘יע˜ב ‰י' יר‡ "˘מ‡ מ˘‰בטח˙ני נ˙לכלכ˙י בחט‡, וי‚רום לי ל‰מסר בי„ 
ע˘ו" (ברכו˙ „, ‡. ‰וב‡ בר˘"י פר˘˙נו לב, י‡).

חט‡,  ול‡  ‡„ם  ˘ל  ˘נו˙יו  רוב  ˘יˆ‡ו  "כיון  חז"ל  נ˜טו  כלל  ˘‰ל‡   ,‰˘˜ ע„יין  ‡בל 
˘וב ‡ינו חוט‡" (יומ‡ לח, ב). יע˜ב חי מ‡‰ ‡רבעים ו˘בע ˘נים, וכבר בע˙ ‰בטח˙ ‰˜ב"‰ 
"ו‰נ‰ ‡נכי עמך" ‰י' בן ע"ז ˘נ‰, ˘‰ם רוב ˘נו˙יו [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰‰וכח‰ ˘י„ע 
לח˘ו˘  לו  י˘  מ‰  ˘וב  חט‡,  בל‡  ˘נו˙יו  רוב  ˘יˆ‡ו  ומכיוון  ˘נו˙יו].  רוב  ˘עברו  יע˜ב 

"˘מ‡ נ˙לכלכ˙י בחט‡"?

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡, ˘‰פח„ "˘מ‡ נ˙לכלכ˙י בחט‡" נבע „וו˜‡ מחמ˙ ˘‚ב מעל˙ו ˘ל 
יע˜ב ‡בינו:

לי„י ‰ר‚˘‰  לבו‡  יכול  עˆמו, ‡זי  מעל˙  ומכיר  ח˘וב‰,  מˆי‡ו˙  מר‚י˘  כ‡˘ר ‰‡„ם 
מ‰˘י"˙  ˙ובע  ו‰רי ‰ו‡  יחט‡.  ל‡  ˘˘וב  ל‰סי˜  ומכך  חט‡",  ול‡  ˘נו˙יו  רוב  ˘"עברו 

‡˙ ‰מ‚יע לו "ב„ין".

‡מנם, יע˜ב ‡בינו ‰י' ב„ר‚‰ ˘ל ‰˙בטלו˙ מוחלט˙ ‡ל ‰˜ב"‰, ‰ו‡ ל‡ ‰ח˘יב עˆמו 
למˆי‡ו˙ כלל, ו‡„ם ˘‡ינו מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙, ‰רי מˆ„ ענוו˙נו˙ו ו˘פלו˙ו יכול ‰ו‡ 
ל'  (ע"„  חסרון  מל˘ון  "חט‡"   – בעבו„˙ו  ˘‰ו‡  כל  ‰חסיר  ˘מ‡  ‡ו  חט‡,  ˘מ‡  לח˘ו˘ 
‰כ˙וב "‡ני ובני ˘למ‰ חט‡ים" – מלכים ‡ ‡, כ‡). ועל כן ‰י' יע˜ב יר‡ ˘מ‡ ל‡ ˙˜וים בו ‰בטח˙ 

‰˜ב"‰ "ו‰נ‰ ‡נכי עמך", כי לרוב ‰˙בטלו˙ו ל‡ ‰י' בטוח ב˘למו˙ עבו„˙ו.

לו  ˘ל ‡„ם ‰„ור˘ ‡˙ ‰מ‚יע  ב„רך  ל‡ ‰יי˙‰  נ‡"  יע˜ב "‰ˆילני  ˘ל  ב˜˘˙ו  כן,  ו‡ם 
ב„ין, כי כך ‰ובטח לו, ור‡וי ‰ו‡ לז‰ מˆ„ מע˘יו. ‡ל‡ כ‡„ם ‰מב˜˘ ומ˙חנן ˘י˙נו לו 

ˆ„˜‰, ויעני˜ו לו לפנים מ˘ור˙ ‰„ין.

על כך נ‡מר "מ˘פט וˆ„˜‰ ביע˜ב ‡˙‰ ע˘י˙" (˙‰לים ˆט, „): ‡ˆל יע˜ב ‡בינו נ˙˜יימו 
˘˙י ‰בחינו˙ ˘ל "מ˘פט" ו"ˆ„˜‰" – על פי ‰‡מ˙ ‰י' ר‡וי ל‰˘פע˙ ˘פע מלמעל‰ עליו 
יע˜ב  כן ‰י'  פי  על  ו‡ף  ו"מ˘פט";  ב„ין  ל˜בלו  ו‰י' ˆריך  ומע˘יו ‰‚„ולים,  מˆ„ ˆ„˜ו˙ו 

בטל ב˙כלי˙, ו‰י' מב˜˘ ‡˙ ‰˘פע כ"ˆ„˜‰" לפנים מ˘ור˙ ‰„ין.

מגיע לו בדין, ומבקש בתורת צדקה
‡לו  עניינים  ˘˘ני  מ˘מע,  ע˘י˙",   ‰˙‡ ביע˜ב  וˆ„˜‰  "מ˘פט  ‰כ˙וב  מל˘ון  ו‰נ‰, 

מדוע יקראו לעשו 
"אדוני" לעתיד לבוא?

עד אשר אבוא אל אדוני שעירה
ואימתי ילך, בימי המשיח, שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון 
לשפוט את הר עשו
(לג, יד. רש"י)

לעתיד  על  קאי  זה  ענין  אם  לעיין:  יש 

"אדוני",  בשם  עשו  כאן  נקרא  מדוע   - לבוא 

וכי בימות המשיח יהי' עשו אדון ליעקב?

ויש לומר:

גשמיים  דברים  גם  שבעולם,  דבר  כל 

קדושה.  ניצוץ  בהם  יש  ביותר,  ופחותים 

ואדרבה, ככל שהדבר נמצא למטה מטה יותר 

הוא  שבו  קדושה  שהניצוץ  מורה  זה  הרי   -

ממקום עליון יותר, כהכלל הידוע "כל הגבוה 

לד,  אמור  לקו"ת  (ראה  יותר"  למטה  יורד  ביותר 

ג. שלח לז, א. ובכ"מ). אלא שבזמן הגלות ניצוץ 

המשיח,  בימות  אך  ונעלם,  מוסתר  הוא  זה 

כאשר "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" 

(זכרי' יג, ב), ויבוטלו כל ההעלמות וההסתרים 

- אזי יתגלו כל הניצוצות הקדושים.

למטה  נמצא  שהדבר  שככל  הנ"ל,  וע"פ 

נמצא   - יותר  נעלה  שבו  הניצוץ  הרי  יותר 

ביותר.  הוא  גבוה  הרשע  שבעשו  שהניצוץ 

לעשו  יקראו  המשיח"  "בימי  דוקא  ולכן 

שבו,  הניצוץ  יתגלה  שאז  מפני  "אדוני", 

שנעלה הוא ביותר.

להרגיש "גר" בגלות
ויקח עשו גו' וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו 
מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהי' זרעך המוטל על זרעו של 
יצחק, אמר אלך לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו 
הארץ הזאת ולא בפרעון השטר 
(לו, ו. רש"י)

יהי'  "גר  היתה  הגזירה  הלא  להבין:  צריך 

דוקא  ולאו  יג),  טו,  (לך  להם"  לא  בארץ  זרעך 

הרי   - כן  ואם  שם);  (כפרש"י  מצרים  בארץ 

לארץ  (שמחוץ  שעיר  להר  הליכתו  בעצם 

של  החוב"  "שטר  את  הוא  אף  פרע  כנען) 

גזירה זו? 

ויש לבאר:

היא  יצחק  של  זרעו  על  המוטלת  הגזירה 

להיות "גר גו' בארץ לא להם", היינו שנמצא 

שעשו  וזהו  כתושב.  ולא  כגר  מגוריו  בארץ 

רצה  שלא  היינו  השטר,  בפרעון  רצה  לא 

בחיים של "גר", אלא רצה להתיישב במקומו 

(פרשתנו  שעיר"  בהר  עשו  "וישב  (כמ"ש  קבע  דרך 

לו, ח)).

אחד  כל  בעבודת  הוראה  נלמדת  ומזה 

מישראל בזמן הגלות:

משיח  ביאת  עד  בגלות,  היותנו  זמן  כל 

שהוא  ולהרגיש  לדעת  האדם  על   - צדקנו 

דרך  ח"ו  יתיישב  שלא  לו,  לא  בארץ  "גר" 

"גר"  יהיה  אלא  הגלות,  וסדר  בזמן  קבע 

ורגע  עת  בכל  ויחכה  הגלות,  עניני  לכל  וזר 

לו  שנתנה  "במתנה  יזכה  ואזי  לגאולה; 

הארץ", בגאולה האמיתית והשלימה.



י‡לקראת שבת

ומב˜˘ "‰ˆילני נ‡" – "בˆ„˜‰" ול‡ "במ˘פט".

כ"י במקל"י – "ברוך כבוד ה' ממקומו", "לישועתך קויתי ה'"
‡י˙‡ בס‰"˜ (‡ור ‰˙ור‰ פר˘˙נו רל‚, ‡. ו˘ם ‰ו‡ ב˘ם ‰˘ל"‰ רˆ‰, ב. ועיין במ˜ור ‰„ברים ‰ע' 12) 
במ"],  ב"כי  רמוזו˙  ממ˜ומו" [ו‰ן  כבו„ ‰'  ˙יבו˙ "ברוך  ר‡˘י  במ˜לי" ‰ן  ˘‰˙יבו˙ "כי 

ו"לי˘וע˙ך ˜וי˙י ‰'" [רמוזו˙ ב"˜לי"]. ועל פי ‰מבו‡ר י˘ לי˙ן טעם ו‰סבר ברמז ז‰:

מˆ„  בפסו˜ים ‡לו.  ו‰עבו„ו˙ ‰מ˙ו‡רו˙  ˘˙י ‰„רכים  מוˆ‡ים ‡נו ‡˙  יע˜ב  בב˜˘˙ 
"לי˘וע˙ך  בכ˙וב  ‰מבו‡ר  ו‰יינו  כלל,  ל‰˘פע‰  ר‡וי  ˘‡ינו  בליבו  יע˜ב  ‰ר‚י˘  ‡ח„, 
ב˙ור˙   '‰ לי˘וע˙  ומˆפ‰  וסומך  מ˜וו‰  ו‰רי ‰ו‡  לי˘וע‰,  ר‡וי  ‰'": ‰‡„ם ‡ינו  ˜ווי˙י 

."‰˜„ˆ"

וביטל  ומ‰‚בלו˙יו,  ממˆי‡ו˙ו  יˆ‡  כן  פי  על  ו‡ף  ל‰˘פע‰,  ר‡וי  ‰י'  ˘יע˜ב  ומכיוון 
מ„י„ו˙  ˘ום  בל‡  ועˆום,  רב  ל˘פע  ר‡וי ‰ו‡  כן  על  כ"ˆ„˜‰",  ובי˜˘ ‡ו˙‰  כליל,  עˆמו 
ו‰‚בלו˙. ו˘פע ז‰ ‰ו‡ ‰מבו‡ר בכ˙וב "ברוך כבו„ ‰' ממ˜ומו", ‰˘פע˙ ‰˘פע "ממ˜ומו" 

– ממ˜ורו ו˘ור˘ו בריבוי וב‰פל‚‰.

לקראת שבת י

ב˙כלי˙  בטל  יע˜ב  ˘‰י'  מכיוון  ל˙מו‰:  וי˘  ו‰ן "ˆ„˜‰".  יע˜ב – ‰ן "מ˘פט"  ‰יו ‡ˆל 
‡ל ‰˜ב"‰, ובי˜˘ ‰כל כ"ˆ„˜‰", מ„וע מ„‚י˘ ‰כ˙וב ‡˙ ‰„רך ˘ל "מ˘פט . . ביע˜ב", 

ו‰ל‡ ל‡ ‰י' יע˜ב רו‡‰ ‡˙ עˆמו כמי ˘ˆריך ל˜בל ‡˙ ‰‰˘פע‰ ב"מ˘פט"?

‰ו‡  כ‡˘ר  „וו˜‡  ניכר˙  ‰˘י"˙,  ‡ל  ‰‡„ם  ‰˙בטלו˙  ˘‡מי˙יו˙  ‰ו‡,  בכך  ו‰בי‡ור 
ר‡וי ל˜בל ‡˙ ‰‰˘פע‰ ב"מ˘פט", ולמרו˙ ז‡˙ ‰ו‡ מב˜˘ ז‡˙ כ"ˆ„˜‰" לפנים מ˘ור˙ 

‰„ין:

ז‰  ‡ין  ‡זי   ,‰˜„ˆ מ‰˘י"˙  מב˜˘  ‰ו‡  ו‰רי  ל‰˘פע‰,  ב‡מ˙  ר‡וי  ‡ינו  ‰‡„ם  כ‡˘ר 
‡ל‡  בריר‰  לו  ו‡ין  ל˘פע,  ר‡וי  ‡ינו  ב‡מ˙  ˘‰ל‡  ‰מ˜ום,  לפני  ‰˙בטלו˙ו  על  מוכיח 

לב˜˘ ˆ„˜‰...

לעומ˙ ז‡˙, כ‡˘ר ‰‡„ם ‡וחז ב„ר‚‰ מרוממ˙ ˘לפי' ‰ו‡ ר‡וי ל˘פע רב, ומכל מ˜ום 
על  ‰„בר  מוכיח  ‡זי   ,‰˜„ˆ ב˙ור˙  ‰‰˘פע‰   ˙‡ ומב˜˘  חיסרון  כבעל  עˆמו  מ˘ים  ‰ו‡ 

‰˙בטלו˙ו ‰‡מי˙י˙ ל‰˘י"˙, ˘‡ינו מכיר במעל˙ ובמˆי‡ו˙ עˆמו כלל.

ונפ˜‡ מינ‰ ‚ם ל‡ופן ‰‰˘פע‰ מלמעל‰ על ‰‡„ם:

‡ם ‰‡„ם מב˜˘ ב˙ור˙ ˆ„˜‰ מ˘ום פחי˙ו˙ו ‰‡מי˙י˙, ‡זי י˜בל ‰ו‡ ‰˘פע‰ מ„ו„‰ 
מ„ו„‰  ‰‡„ם  ˘ל  עבו„˙ו  ו‡ם  מי„‰,  כנ‚„  מי„‰  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  „רכו  ˘‰ל‡  ומו‚בל˙, 

ומו‚בל˙, ועל כן ‰ו‡ ר‡וי ר˜ לˆ„˜‰ – ממיל‡ ˙בו‡ לו ‰˘פע‰ מ„ו„‰.

לעני ‡˙  ˘נו˙נים  לו",  יחסר  מחסורו ‡˘ר  "„י  ˘˘יעור‰ ‰ו‡   ‰˜„ˆ ‚בי  ˘‡מרו  וכפי 
‰חסר לו, ‡פילו ‡ם ‰ו‡ ריבוי עˆום, ‡בל ל‡ יו˙ר מכך (ר‡‰ טו, ח ופר˘"י. כ˙ובו˙ סז, ב). וכך 

‚ם ‰˘פע˙ ‰˜ב"‰ למי ˘מ‚יע לו בˆ„˜‰, ‰י‡ ‰˘פע‰ מו‚בל˙ לפי סו‚ מˆי‡ו˙ו.

ממˆי‡ו˙ו  יוˆ‡  ˘‰ו‡  ב"מ˘פט", ‡ל‡  ל‰˘פע‰,  ב‡מ˙  ר‡וי  ‰‡„ם  ז‡˙, ‡ם  לעומ˙ 
מי„‰  ‡זי,   ,"‰˜„ˆ" ב˙ור˙  ומב˜˘  ˘מי‡  כלפי  מ˙בטל  ‰ו‡  ו‰רי  ‰טבעיו˙,  ו‰‚בלו˙יו 

כנ‚„ מי„‰, נמ˘ך עליו ˘פע רב לל‡ ‰‚בלו˙.

הרגשת יעקב לעומת מעלתו האמיתית
על פי ‰‡מור י˘ ליי˘ב יח„יו ‡˙ ˘ני ‰פירו˘ים ˘בפסו˜ "כי במ˜לי עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן 

‰ז‰":

‰פירו˘ ˘‰י' לו ליע˜ב מ˜ל בלב„, מור‰ על פחי˙ו˙ ‰ערך ˘‰י' יע˜ב מר‚י˘ בעˆמו, 
ו‰„בר רמוז בכך ˘‡מר ˘‡ין בי„ו כלום, ו‰יינו ˘‡ין מעל‰ בעבו„˙ו.

ו‰פירו˘ ‰˘ני מלמ„ על ‡מי˙˙ מעל˙ו ˘ל יע˜ב, ˘נב˜ע לו ‰יר„ן, ו‰י' ח˘וב כ˘˘ים 
רבו‡ ומ˘‰ רבנו יח„יו.

ב„ר‚‰  עומ„  ‰ו‡  ‰רי  מח„  יע˜ב:  ˘ל  עבו„˙ו  מעל˙  רמוז‰  יח„יו  ‡לו  ובפירו˘ים 
נ˘‚ב‰ ור‡וי לב˜יע˙ ‰יר„ן עבורו בלב„, ומ‡י„ך ‰ו‡ מ˘ים עˆמו כמי ˘‡ין בי„ו כלום, 


