יוסי פרבר

חסידות לפרשת השבוע

ִה ָּׁשמֶ ר לְ ָך פֶ ן ְתדַ בֵּ ר עִ ם ַי ֲעקֹב ִמּטוֹב עַ ד ָּׁרע – שם משמואל לשבת ויצא
בראשית לא
(כ) וַ יִּ גְ נֹב ַי ֲעקֹב אֶ ת לֵב לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי עַ ל בְ לִּ י ִּהגִּ יד ל ֹו כִּ י ב ֵֹרחַ הּוא:
(כא) וַ יִּ בְ ַרח הּוא וְ כָל אֲ שֶ ר ל ֹו וַ י ָָקם וַ ַי ֲעבֹר אֶ ת הַ נָהָ ר וַ יָשֶ ם אֶ ת פָ נָיו הַ ר הַ גִּ לְ עָ ד:
ישי כִּ י בָ ַרח ַי ֲעקֹב:
(כב) וַ יֻּגַד לְ לָבָ ן בַ יוֹם הַ ְשלִּ ִּ
(כג) וַ יִּ ַקח אֶ ת אֶ חָ יו עִּ מ ֹו וַ יִּ ְרדֹף ַאחֲ ָריו ֶד ֶרְך ִּשבְ עַ ת י ִָּמים וַ י ְַדבֵ ק אֹת ֹו בְ הַ ר הַ גִּ לְ עָ ד:
ֹלקים אֶ ל לָּׁבָּׁ ן הָּׁ אֲ ַר ִמי בַ חֲ ֹלם הַ לָּׁיְ לָּׁה ַויֹאמֶ ר לוֹ ִה ָּׁשמֶ ר לְ ָך פֶ ן ְת ַדבֵּ ר עִ ם ַי ֲעקֹב ִמּטוֹב עַ ד ָּׁרע:
(כד) וַיָּׁ בֹא אֱ ִ
(כה) וַ יַשֵ ג לָבָ ן אֶ ת ַי ֲעקֹב וְ ַי ֲעקֹב ָת ַקע אֶ ת ָאהֳ ל ֹו בָ הָ ר וְ לָבָ ן ָת ַקע אֶ ת אֶ חָ יו בְ הַ ר הַ גִּ לְ עָ ד:
(כו) וַ יֹאמֶ ר לָבָ ן לְ ַי ֲעקֹב מֶ ה עָ ִּשיתָ וַ ִּתגְ נֹב אֶ ת לְ בָ בִּ י וַ ְתנַהֵ ג אֶ ת בְ נֹתַ י כִּ ְשבֻּיוֹת חָ ֶרב:
(כז) לָמָ ה נ ְַחבֵ אתָ לִּ בְ רֹחַ וַ ִּתגְ נֹב א ִֹּתי וְ ֹלא ִּהג ְַד ָת לִּ י וָ אֲ שַ לֵחֲ ָך בְ ִּש ְמחָ ה ּובְ ִּש ִּרים בְ תֹף ּובְ כִּ נוֹר:
(כח) וְ ֹלא נְטַ ְש ַתנִּ י לְ נַשֵ ק לְ בָ נַי וְ לִּ בְ נֹתָ י עַ ָתה ִּה ְס ַכלְ ָת עֲש ֹו:
ֵּאֹלקי אֲ בִ יכֶם אֶ מֶ ׁש ָאמַ ר אֵּ לַי לֵּאמֹר ִה ָּׁשמֶ ר לְ ָך ִמ ַדבֵּ ר עִ ם ַי ֲעקֹב ִמּטוֹב עַ ד ָּׁרע:
(כט) יֶש לְ אֵ ל י ִָּדי ַלעֲשוֹת עִּ מָ כֶ ם ָרע ו ֵּ
(ל) וְ עַ ָתה הָ ֹלְך הָ לַכְ ָת כִּ י נִּכְ סֹף נִּכְ סַ פְ ָתה לְ בֵ ית ָאבִּ יָך לָמָ ה ָגנַבְ ָת אֶ ת אֱ ֹלהָ י:
שם משמואל ויצא  -שנת תרפ"ג
וַ ָיבֹא אֱ ֹל ִּקים אֶ ל לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי בַ חֲ ֹלם הַ לָיְ לָה וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ִּהשָ מֶ ר לְ ָך פֶ ן ְת ַדבֵ ר עִּ ם ַי ֲעקֹב ִּמּטוֹב עַ ד ָרע (בראשית לא ,כד).
ויש להבין למה נצרכה לזה אמירה מיוחדת לארמי הזה ,ובמדרש (ב"ר סז ,ג) ששה דברים משמשין את האדם שלשה
ברשותו ושלשה אינן ברשותו וכו' הפה והיד והרגל ברשותו אין בעי הוא לעי באורייתא אין בעי לישנא בישא אין בעי מחרף
ומגדף וכו' ובשעה שהוא זוכה הקב"ה עושה אותן שברשותו שלא ברשותו היד  -וַ ִּתיבַ ש יָד ֹו אֲ ֶשר ָשלַח עָ לָיו ,הפה  -גַם בָ רּוְך
יִּ ְהיֶה 1,ולמה לא סגי לאלום ולסתום פיו שלא יהיה ביכולתו לדבר? ובזוהר הקדוש (קסז ).פן תעשה ליעקב רעה מבעי ליה,
אלא לבן לא רדיף אבתריה דיעקב בחילא דגוברין לאגחא ביה קרבא דהא חילא דיעקב ובנוי רב מיניה אלא למקטליה
בפומיה ולשיצאה כלא וכו' 2.ובזה יש להבין עוד יותר שהרי זה עשרים שנה שהיה בביתו של לבן ,ובזוהר הקדוש (קסו ):ולבן
חכם בחרשין וקוסמין יתיר מכלהו ועם כל דא לא יכיל ביעקב ובעא לאובדא ליעקב בכמה זיינין הדא הוא דכתיב ארמי אובד
אבי 3.ועוד שם ואי תימא דלא סליק בידי כלום ויהי לי שור וחמור אינון תרין גזרי דינין וכו' ועיין עוד בזוהר הקדוש שם,
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בראשית רבה סז ,ג :אמר רבי יצחק בא לקללו אמר לו הקב"ה הזהר שאם את מקללו לנפשך את מקלל דאמרת אורריך ארור.
אמר רבי לוי ששה דברים משמשין את האדם שלשה ברשותו ושלשה אינן ברשותו
העין והאוזן וחוטם שלא ברשותו :חמי מה דלא בעי ,שמע מה דלא בעי מריח מה דלא בעי.
הפה והיד והרגל ברשותו אין בעי הוא לעי באורייתא אין בעי לישנא בישא אין בעי מחרף ומגדף;
היד אין בעי הוא עביד מצוותא אין בעי הוא גניב ואי בעי הוא קטיל;
הרגל אי בעי הוא אזיל לבתי טרטסיאות ולבתי קרקסיאות ואין בעי הוא אזיל לבתי כנסיות ובתי מדרשות
ובשעה שהוא זוכה הקב"ה עושה אותן שברשותו שלא ברשותו :היד ( -מל"א יג ,ד) וַ ִּתיבַ ש יָד ֹו אֲ ֶשר ָשלַח עָ לָיו; הפה( -בראשית כז ,לג) גַם בָ רּוְך
יִּ ְהיֶה; הרגל ( -משלי א ,טו-טז) בְ ִּני ַאל ֵתלְֵך ְב ֶד ֶרְך ִּא ָתם ...כִּ י ַרגְ לֵיהֶ ם ל ַָרע יָרּוצּו:
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ֹלקים אֶ ל לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי בַ חֲ ֹלם הַ לָיְ לָה וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ִּה ָשמֶ ר לְ ָך פֶ ן ְת ַדבֵ ר עִּ ם ַי ֲעקֹב ִּמּטוֹב וגו' ,פן
זוהר ח"א קסז ע"א :בלבן כתיב (בראשית לא כד) וַ ָיבֹא אֱ ִּ
תדבר? פן תעשה ליעקב רעה מבעי ליה! אלא לבן לא רדף אבתריה דיעקב בחילא דגוברין לאגחא ביה קרבא ,דהא חילא דיעקב ובנוי רב מניה,
אלא למקטליה בפומיא ולשיצאה כלא< ,הדא הוא דכתיב (דברים כו ה) אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִּ י ,ובגין כך פן תדבר ,ולא כתיב פן תעשה>

<=פן תדבר ,פן

תעשה ליעקב רעה היה צריך לו ,אלא לבן לא רדף אחרי יעקב בכח של אנשים לעשות בו מלחמה ,שהרי הכח של יעקב ובניו רב ממנו ,אלא להרגו בפיו ולאבד הכל זה הוא שכתוב
אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִּ י ,ומשום כך פן תדבר ולא כתוב פן תעשה.>...
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זוהר ח"א קסו ע"ב :ולבן חכם בחרשין וקוסמין יתיר מכלהו ,ועם כל דא לא יכיל ביעקב ,ובעא לאובדא ליעקב בכמה זיינין ,הדא הוא דכתיב
(דברים כו ה) אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִּ י=< .ולבן חכם במכשפים וקוסמים יותר מכולם ,ועם כל זה לא יכול ביעקב ,ורצה לאבד את יעקב בכמה מינים .זה הוא שכתוב אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִּ י >.
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זוהר ח"א קסו ע"ב :ואי תימא דלא סליק בידי כלום ,ויהי לי שור וחמור ,אינון תרין גזרי דינין< ,דכד מתחברן תרווייהו כחדא ,לא מתחברן אלא
לאבאשא עלמא ,ובגין כך כתיב (דברים כב י) לא תחרוש בשור ובחמור יחדו .צאן ועבד ושפחה ,אלין אינון כתרי תתאי דקטל קב"ה במצרים,
(שמות יב כט) בכור בהמה( ,שם) בכור השבי( ,שם יא ה) בכור השפחה ,הדא הוא דכתיב צאן ועבד ושפחה ,מיד מסתפי הוה עשו ונפק
לקדמותיה=< >...ואם תאמר שלא עלה בידי כלום ,ויהי לי שור וחמור הם שני גזרי דינים שכאשר מתחברים שניהם כאחד לא מתחברים אלא להרע העולם ,ומפני כך כתוב לא
תחרוש בשור ובחמור יחדיו .צאן ועבד ושפחה ,אלו הם כתרים תחתונים שהרג הקב"ה במצרים ,בכור בהמה ,בכור השבי בכור השפחה זה הוא שכתוב צאן ועבד ושפחה .מיד מתירא

היה עשו ויצא לקראתו.>...

ובמדרש (ב"ר עה ,ה) עִּ ם לָבָ ן ג ְַר ִּתי (בראשית לב ,ה) לבן דהוא רבהון דרמאי יהיבתיה בחפתי ,ואם כן כחו של יעקב היה גדול
מכחו של לבן ,אם כן למה נצרך לאזהרה שלא ידבר עם יעקב מטוב ועד רע?
ויש לומר שזוהי אזהרה לדורות ,שכל ישראל נקראו בשם יעקב ובאה אזהרה לדורות אף שישראל יהיו חס וחלילה הלילה
בשפל המצב ויש חשש מכשפים ,כאמרם ז"ל למה נקראו כשפים שמכחישין פמליא של מעלה כבש"ס חולין (ז ע"ב) 5,באשר
לא יהיה נפיש זכוותא ,על זה באה האזהרה שלא ידבר עם יעקב [דהיינו ישראל לדורות] מטוב ועד רע ,ואזהרה זו עצמה
מסלקת את כוחם ,ואולי מזה נסתעף מה דכתיב (במדבר כג ,כג) כִּ י ֹלא נַחַ ש ְב ַי ֲעקֹב וְ ֹלא ֶקסֶ ם בְ יִּ ְש ָר ֵאל כפשוטו .ויש סמך
אֹלקי אֲ בִּ י ֶכם אֶ מֶ ש ָאמַ ר אֵ לַי לֵאמֹר ִּה ָשמֶ ר לְ ָך (פן תדבר) < ִּמ ַדבֵ ר>
לדברינו אלה במה שסיפר לבן ליעקב (בראשית לב ,כט) וֵ ֵ
עִּ ם ַי ֲעקֹב ִּמּטוֹב עַ ד ָרע ,והיה יכול לומר בקצרה ִּמ ַדבֵ ר עמך ,ולמה הזכיר אותו לשון שנאמר לו ,אלא ודאי שהכוונה לישראל
לדורות אפילו שיהיו מכונים בשם יעקב ולא בשם ישראל ,ואפילו בימי הגלות שישראל תחת רשותם:
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בבלי סנהדרין סז ע"ב (ובמקבילה בחולין ז ע"ב) :אֵ ין עוֹד ִּמלְ בַ ד ֹו (דברים ד ,לה)  -אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפים

<רש"י :אין בהן כח לפני גזרתו,

שאין כח מלבדו> .ההיא איתתא דהות קא מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דרבי חנינא <רש"י :לעשות לו מכשפות> ,אמר לה אי מסתייעת זילי עבידי
<רש"י :אם את מצלחת לעשות לי מכשפות עשי> אֵ ין עוֹד ִּמלְ בַ ד ֹו כתיב <רש"י :ואם המקום חפץ בי לא תוכלי להרע ,ואם תוכלי מאתו יצא ואני מקבלן> .איני? והאמר רבי
יוחנן למה נקרא שמן מכשפים שמכחישין פמליא של מעלה! שאני רבי חנינא דנפיש זכותיה.

