
 יוסי פרבר  לפרשת השבוע חסידות
ֶמר ר ֶפן ְלָך ִהשָּׁ ע ַעד ִמּטוֹב ַיֲעֹקב ִעם ְתַדבֵּ  ויצאלשבת שם משמואל  – רָּׁ

 לא בראשית

ְגֹנב( כ) י ָלָבן ֵלב ֶאת ַיֲעֹקב ַויִּ י ַעל ָהֲאַרמִּ יד ְבלִּ גִּ י לוֹ  הִּ  :הּוא ֹבֵרחַ  כִּ

ְבַרח( כא) ְלָעד ַהר ָפָניו ֶאת םַוָישֶ  ַהָנָהר ֶאת ַוַיֲעֹבר ַוָיָקם לוֹ  ֲאֶשר ְוָכל הּוא ַויִּ  :ַהגִּ

י ַביֹום ְלָלָבן ַויַֻּגד( כב) ישִּ י ַהְשלִּ  :ַיֲעֹקב ָבַרח כִּ

ַקח( כג) מוֹ  ֶאָחיו ֶאת ַויִּ ְרֹדף עִּ ְבַעת ֶדֶרְך ַאֲחָריו ַויִּ ים שִּ ְלָעד ְבַהר ֹאתוֹ  ַוַיְדֵבק ָימִּ  :ַהגִּ

ֹבא( כד) ן ֶאל ֱאֹלִקים ַויָּׁ בָּׁ ֲאַרִמי לָּׁ ְילָּׁה ַבֲחֹלם הָּׁ ֶמר לוֹ  ַוֹיאֶמר ַהלָּׁ ר ֶפן ְלָך ִהשָּׁ ע ַעד ִמּטוֹב ַיֲעֹקב ִעם ְתַדבֵּ  :רָּׁ

ְלָעד ְבַהר ֶאָחיו ֶאת ָתַקע ְוָלָבן ָבָהר ָאֳהלוֹ  ֶאת ָתַקע ְוַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ֶאת ָלָבן ַוַיֵשג( כה)  :ַהגִּ

יתָ  ֶמה ְלַיֲעֹקב ָלָבן ַוֹיאֶמר( כו) י ֶאת ְגֹנבַותִּ  ָעשִּ יֹות ְבֹנַתי ֶאת ַוְתַנֵהג ְלָבבִּ ְשבֻּ  :ָחֶרב כִּ

ְבֹרחַ  ַנְחֵבאתָ  ָלָמה( כז) ְגֹנב לִּ י ַותִּ ַגְדָת  ְוֹלא ֹאתִּ י הִּ ְמָחה ָוֲאַשֵלֲחָך לִּ ים ְבשִּ רִּ נֹור ְבֹתף ּוְבשִּ  :ּוְבכִּ

י ְוֹלא( כח) ְבֹנָתי ְלָבַני ְלַנֵשק ְנַטְשַתנִּ ְסַכְלָת  ַעָתה ְולִּ  :ֲעשוֹ  הִּ

י ְלֵאל ֶיש( כט) ָמֶכם ַלֲעשֹות ָידִּ י ָרע עִּ ַלי ָאַמר ֶאֶמׁש ֲאִביֶכם וֵּאֹלקֵּ ֶמר לֵּאֹמר אֵּ ר ְלָך ִהשָּׁ ע ַעד ִמּטוֹב ַיֲעֹקב ִעם ִמַדבֵּ  :רָּׁ

י ָהַלְכָת  ָהֹלְך ְוַעָתה( ל) ְכֹסף כִּ ְכַסְפָתה נִּ יָך ְלֵבית נִּ  :ֱאֹלָהי ֶאת ָגַנְבָת  ָלָמה ָאבִּ
 

 ג"תרפ שנת - ויצא משמואל שם

י ָלָבן ֶאל יםקִּ ֱאֹל ַוָיֹבא ָשֶמר לוֹ  ַוֹיאֶמר ַהָלְיָלה ַבֲחֹלם ָהֲאַרמִּ ם ְתַדֵבר ֶפן ְלָך הִּ ּטֹוב ַיֲעֹקב עִּ  .(כד, בראשית לא) ָרע ַעד מִּ

דברים משמשין את האדם שלשה ששה ( ג, סז ר"ב)ובמדרש , ויש להבין למה נצרכה לזה אמירה מיוחדת לארמי הזה

הפה והיד והרגל ברשותו אין בעי הוא לעי באורייתא אין בעי לישנא בישא אין בעי מחרף ' ברשותו ושלשה אינן ברשותו וכו

יַבש -ה עושה אותן שברשותו שלא ברשותו היד "ובשעה שהוא זוכה הקב' ומגדף וכו  רּוְךבָ  ַגם -הפה , ָעָליו ָשַלח ֲאֶשר ָידוֹ  ַותִּ

ְהֶיה , פן תעשה ליעקב רעה מבעי ליה.( קסז) ר הקדושובזוה ?ולמה לא סגי לאלום ולסתום פיו שלא יהיה ביכולתו לדבר 1,יִּ

אלא לבן לא רדיף אבתריה דיעקב בחילא דגוברין לאגחא ביה קרבא דהא חילא דיעקב ובנוי רב מיניה אלא למקטליה 

ולבן ( :קסו) ר הקדושובזוה, עוד יותר שהרי זה עשרים שנה שהיה בביתו של לבןובזה יש להבין  2.'בפומיה ולשיצאה כלא וכו

ארמי אובד  דא הוא דכתיבחכם בחרשין וקוסמין יתיר מכלהו ועם כל דא לא יכיל ביעקב ובעא לאובדא ליעקב בכמה זיינין ה

 4,שם ר הקדושועיין עוד בזוה' ינין וכוועוד שם ואי תימא דלא סליק בידי כלום ויהי לי שור וחמור אינון תרין גזרי ד 3.אבי

                                                           
 .ארור אורריך דאמרת מקלל את לנפשך מקללו את שאם הזהר ה"הקב לו אמר לקללו בא יצחק אמר רבי: ג ,סז רבה בראשית  1

 ברשותו אינן ושלשה ברשותו שלשה האדם את משמשין דברים ששה אמר רבי לוי

 .בעי דלא מה מריח בעי דלא מה שמע ,בעי דלא מה חמי :ברשותו שלא וחוטם והאוזן העין

 ;ומגדף מחרף בעי אין בישא לישנא בעי אין באורייתא לעי הוא בעי אין ברשותו והרגל והיד הפה

 ;קטיל הוא בעי ואי גניב הוא בעי אין מצוותא עביד הוא בעי אין היד

 מדרשות ובתי כנסיות לבתי אזיל הוא בעי ואין קרקסיאות ולבתי טרטסיאות לבתי אזיל הוא בעי אי הרגל

יַבש( ד, יג א"מל) - ידה :ברשותו שלא שברשותו אותן עושה ה"הקב זוכה שהוא ובשעה  ָברּוְך ַגם (לג, בראשית כז) -הפה ;ָעָליו ָשַלח ֲאֶשר ָידוֹ  ַותִּ

ְהֶיה י( טז-טו, א משלי) - הרגל; יִּ ָתם ְבֶדֶרְך ֵתֵלְך ַאל ְבנִּ י ...אִּ  :ָירּוצּו ָלַרע ַרְגֵליֶהם כִּ

י ָלָבן ֶאל יםֱאֹלקִּ  ַוָיֹבא( כד לא בראשית) כתיב בלבן: א"קסז ע א"ח זוהר  2 ָשֶמר לוֹ  ַוֹיאֶמר ַהָלְיָלה ַבֲחֹלם ָהֲאַרמִּ ם ְתַדֵבר ֶפן ְלָך הִּ ּטֹוב ַיֲעֹקב עִּ  פן', וגו מִּ

, מניה רב ובנוי דיעקב חילא דהא, קרבא ביה לאגחא דגוברין בחילא דיעקב אבתריה רדף לא לבן אלא !ליה מבעי רעה ליעקב תעשה פן ?תדבר

י( ה כו דברים) דכתיב הוא הדא>, כלא ולשיצאה אבפומי למקטליה אלא י ֹאֵבד ֲאַרמִּ פן , ן תדברפ=> <תעשה פן כתיב ולא, תדבר פן כך ובגין, ָאבִּ

הוא שכתוב  אלא להרגו בפיו ולאבד הכל זה, שהרי הכח של יעקב ובניו רב ממנו, אלא לבן לא רדף אחרי יעקב בכח של אנשים לעשות בו מלחמה, תעשה ליעקב רעה היה צריך לו

י י ֹאֵבד ֲאַרמִּ  .<...ומשום כך פן תדבר ולא כתוב פן תעשה, ָאבִּ

 הדא הוא דכתיב, זיינין בכמה ליעקב לאובדא ובעא, ביעקב יכיל לא דא כל ועם, מכלהו יתיר וקוסמין בחרשין חכם ולבן: ב"קסו ע א"ח זוהר  3

י( ה כו דברים) י ֹאֵבד ֲאַרמִּ יזה הוא שכתוב . ורצה לאבד את יעקב בכמה מינים, ועם כל זה לא יכול ביעקב, סמים יותר מכולםלבן חכם במכשפים וקוו=> .ָאבִּ י ֹאֵבד ֲאַרמִּ  .< ָאבִּ

 אלא מתחברן לא, כחדא תרווייהו מתחברן דכד>, דינין גזרי תרין אינון, וחמור שור לי ויהי, כלום בידי סליק דלא תימא ואי: ב"קסו ע א"ח זוהר  4

, במצרים ה"קב דקטל תתאי כתרי אינון אלין, ושפחה ועבד צאן. יחדו ובחמור בשור תחרוש לא( י כב דברים) כתיב כך בגיןו, עלמא לאבאשא

 ונפק עשו הוה מסתפי מיד, ושפחה ועבד צאן הדא הוא דכתיב, השפחה בכור( ה יא שם), השבי בכור( שם), בהמה בכור( כט יב שמות)

ומפני כך כתוב לא , ויהי לי שור וחמור הם שני גזרי דינים שכאשר מתחברים שניהם כאחד לא מתחברים אלא להרע העולם, ידי כלוםואם תאמר שלא עלה ב=>< ...לקדמותיה

מיד מתירא  .בכור השבי בכור השפחה זה הוא שכתוב צאן ועבד ושפחה, בכור בהמה, ה במצרים"אלו הם כתרים תחתונים שהרג הקב, צאן ועבד ושפחה. תחרוש בשור ובחמור יחדיו

 .<...היה עשו ויצא לקראתו



ם( ה, עהר "ב)ובמדרש  י  ָלָבן עִּ ואם כן כחו של יעקב היה גדול , לבן דהוא רבהון דרמאי יהיבתיה בחפתי( ה, בראשית לב)ַגְרתִּ

 ?אם כן למה נצרך לאזהרה שלא ידבר עם יעקב מטוב ועד רע, מכחו של לבן

 הלילה ס וחלילהח יהיו שישראל אף לדורות אזהרה ובאה יעקב בשם נקראו אלישר שכל, לדורות אזהרה שזוהי לומר ויש

 באשר 5,(ב"ע ז) חולין ס"כבש מעלה של פמליא שמכחישין כשפים נקראו למה ל"ז כאמרם, מכשפים חשש ויש המצב בשפל

 עצמה זו ואזהרה, ער ועד מטוב[ לדורות ישראל דהיינו] יעקב עם ידבר האזהרה שלא באה על זה, זכוותא נפיש יהיה לא

י( כג, כג במדבר) דכתיב מה נסתעף מזה ואולי, כוחם את מסלקת ְשָרֵאל ֶקֶסם ְוֹלא ְבַיֲעֹקב ַנַחש ֹלא כִּ  סמך ויש. כפשוטו ְביִּ

יֶכם ֵואֹלֵקי( כט, בראשית לב) ליעקב לבן שסיפר במה לדברינו אלה ָשֶמר ֵלאֹמר ֵאַלי ָאַמר ֶאֶמש ֲאבִּ ַדֵבר>( ברפן תד)  ְלָך הִּ  <מִּ

ם ּטֹוב ַיֲעֹקב עִּ ַדֵבר בקצרה לומר יכול והיה, ָרע ַעד מִּ  לישראל שהכוונה ודאי אלא, לו שנאמר לשון אותו הזכיר ולמה, עמך מִּ

 :רשותם תחת שישראל הגלות בימי ואפילו, ישראל בשם ולא יעקב בשם מכונים שיהיו אפילו לדורות

                                                           
ְלַבדֹו  עֹוד ֵאין: (ב"ובמקבילה בחולין ז ע) ב"סז ע סנהדרין בבלי  5 , גזרתו לפני כח בהן אין: י"רש> כשפים לדבר אפילו חנינא רבי אמר -( לה, דברים ד)מִּ

 עבידי זילי מסתייעת אי לה אמר ,<לעשות לו מכשפות: י"רש> אחנינ דרבי כרעיה מתותי עפרא למשקל מהדרא קא דהות איתתא ההיא .<מלבדו כח שאין

ְלַבדֹו  עֹוד ֵאין< עשי מכשפות לי לעשות מצלחת את אם: י"רש>  רבי והאמר ?איני .<מקבלן ואני יצא מאתו תוכלי ואם, להרע תוכלי לא בי חפץ המקום ואם: י"רש> כתיבמִּ

 .זכותיה דנפיש חנינא רבי שאני !להמע של פמליא שמכחישין מכשפים שמן נקרא למה יוחנן


