
 מעדני הפרשה 
  ג"פתש כסלו 'ט – ויצאפרשת  –רעיונות והגיגים בפרשת השבוע מאת הר' ישראל אהרן קלצקין 

 

   344גליון  בס"ד 

 ל ן לי לחם לאכו ונת 
 

י ושמרני  אם יהיה אלקים עמד '  הקב"הנודר לאבינו  יעקב  
אש הזה  הולך  בדרך  אנכי  לי  ר  ובגד  ל ונתן  לאכול  חם 

הוא מבקש  וכבר הקשו, למה צריך יעקב לציין כי  ',  ללבוש
, די היה לו לבקש  ללבוש  שיהיהבגד  ו   לאכול   שיהיה  לחם 

ואנו יודעים כי לחם מיועד לאכול ובגד מיועד   'לחם ובגד '
 ? ללבוש

 

 . ה אופניםכמוכבר תירצו על כך ב
 

מ רההרהמשפיע  ושמעתי  פרידמן '  "ח  שליט"א    יושע 
שמעו החסידים    "אפ  :שתירץ ע"פ מעשה ידוע ממאנסי,  

את רבם מתחנן בסוף    אפנחס מקוריץ זיע"  'ה"ק ראת הר 
  שוב ת  המשרתת  תפילת שמו"ע, 'אנא ה' עשה שהשפחה

כי  הם  בינישוחחו  תה',  הבי  ודאי  בהחסידים בהתרגשות 
וטמיר  זו כנסים נאמרו כאןעניינים נשגבים  ת , השפחה 

 ישראל והביתה זו הגאולה וכו'. 
 

בידכם,  שמע   טעות  להם:  ואמר  כך  על  הרבנית  הרבי 
שנים רבות בביתנו ברחה    שכברהמשרתת  ה לי כי  סיפר

ביקשתי מהשי"ת שהיא תחזור, כי אין אל מי  , ומהבית
 . גם בדברים פשוטים וגשמיים לפנות, רק אל ה' לבדו

 

  ' לאכול לחם  'על  כך גם בענייננו, יעקב התכוון בבקשתו  
 שו. ולא כמדר בגשמיות כפשוטו 

 

 . הוסיף ולשפר רעיונול  ולי נראה
 

באותה שעה  היו לפניו שלשה דברים  שהרי יעקב אבינו  
 להם. וק היה זקש

 

 . ם ילי"ד שנ  היה בדרכושהצלחה בתורה בישיבת שם  
 

 כך לבית לבן. שהוריו שלחוהו להנכון  ווגו מציאת זי
 

 . מוע מה ש, אחרי שאליפז רוקנו מכל  ולחם למזונו
 

'לחם' במילה  מרומזים  הדברים  המילה    שהרי,  שלושת 
 : ן כדלהלים, פירושאת שלושת היש לה   לחם 

 

ופירש  '  ו בלחמילחמ לכו  'משלי ט ה  ככתוב    תורה זו    לחם 
הוא ענין מליצה לומר: הלא חכמת התורה  המצודת דוד '

 וכו'היא נחמדת מאירת עינים 
 

ויאכל  כמו ש  זיווג זה    לחם  לו  'קראן  יתרו לבנותיו  אמר 
כי  ', כמ"ש בפוטיפר  א אחת מכםלחם' ופירש"י אולי יש

 . 'הלחם אשר הוא אוכל אם
 

 מזון כפשוטו. לחם זה  וכמובן, 
 

באומרו   שיעקב  מובן,  לשלושתם,    לחם' 'לפי"ז  התכוון 
וחניים, הוסיף  כדי שלא נפרש שהתכוון רק לעניינים רו

 כפשוטו.  גם 'לאכול' שיתפרש  
 

'תביר'  מרומז    גםוזה   ת)שבטעם  המילהרגוהוא  בר(  ש  ם 
 . ' לחם'ה שעל המיל

 

ב  ,תורה  –שבר   אלא  מתקיימת  התורה  שאין  ממית  מי 
 כדאיתא בסוף פרק הרואה. משבר עצמו עליה ו

 

הוא    ווג,זי  –שבר   האדם  היינו  כי  גופא' שבר,  עד    'פלג 
 משלימתו. וגתו מחברתו ושז

 

וירא יעקב  '  בעת הרעב:   בפרשת מקץככתוב    לחם,   – שבר  
 ' כי יש שבר במצרים

 
 חם לאכול ל 

 

בגמ'    דרשו  'הסתרתי פני מהם והיה לאכולו'על הפסוק  
שאינו  'יגה  חג וכל  מהם  אינו  פנים  בהסתר  שאינו  כל 

לא   לאכולבוהיה   מר  לרבא  רבנן  ליה  אמרו  מהם,  אינו 
)שהרי רבא    לא בוהיה לאכול איתיה,בהסתר פנים איתיה ו

גלויים   ניסים  וגם ראה  אמר  (  וכו'  שהוריד גשם בקיץהיה עשיר 
כ  םלה כמה  אתם  יודעים  לבית  האם  שולח  אני  ספים 

עינייהו,  המלך? רבנן  ביה  יהבי  הכי  אפילו  ונשלחו  , 
 שוטרים מבית המלך ואסרוהו. 

 

ת בהסתר פנים גדול, זה  והנה יעקב אבינו היה באותה ע 
הברכות   קיבל  לברוח אבי מהטובות  עתה  חייב  וכבר  ו 

 הופך בין רגע לעני מרוד. ו  ע"י אחיו ומאויים במוות
 

 נים והוא מהם. הרי שהיה לו הסתר פ 
 

 : ף שלוכס פסידלהיעקב אבינו  אלץפעמים נ שלשה 
 נחה לעשו. מ   ג.,  בןלע"י   ב.,  זליפ א ע"י   א'.

 

אותיות    זה גימ' של'  ח בן,  ל  -'  ל,  וזה מרומז במילה לחם
ה שנתן לעשו  ח זוהי מנ  ' מ,  ז ליפאתחילת וסוף שמו של  

 (. כמ"ק של מ' 4)גם תחילת וסוף שמו של עשו זהו  
 

 לאה רכות ועיני  
 

משל לכלה שהיא בבית אביה כל  ' תענית כד.  אמרו חז"ל  
עיניה בדיקה  צריכה  גופה  כל  אין  יפות  שעיניה    , זמן 

 . 'טרוטות כל גופה צריכה בדיקה
 

תרגום  פירש  וכדי שלא נחשוב שרכות הכוונה טרוטות,  
שפירושו עיניה  ',  ְוֵעיֵני ֵלָאה, ָיֲאָין  - ועיני לאה רכות 'אונקלוס  

ויפות נאות  ואינה  היו  מושלמת  שהיא  ברור  וממילא   ,
 . צריך בדיקה

 

דהיינו 'רכות'    'מרכא'  י גם הטעם שעל 'ועיני' הואכנציין,  
  ה שלימותוהיו יפין ונאים  ,  לומרככפירושו של אונקלוס,  ו

 . השתקף מעיניה
 

 ויפגע במקום 
 

זה   ברכות  ז"לח   דרשו מפסוק  תפילת    במס'  תיקן  יעקב 
 . 'ויפגע במקום'ערבית שנאמר 

 

לביהכנ"ס   לבוא  המקדימים  בגודל  חז"ל  הפליגו  כמו"כ 
 והמאחרים לצאת מביהכנ"ס. 

 

 נים 'ש    ערבית  תפילת  עלבגמ'  שם   נאמר  מיוחד  ובאופן
  לו   טורפים  ,ויצא  מהם  אחד  וקדם  להתפלל  שנכנסו
אז   'ניובפ  תפילתו כי מכיון שהיו    ומסבירים המפרשים 
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 השביעין חביבין כל    –   הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו 
 מחזור שמיניבס"ד  בס"ד פרשת וישלח הבעל"ט מתחיל גליון פר' ויצא הוא הגליון המסיים את השנה השביעית של גליונות מעדני הפרשה, ו

 הרחבה רבה ברוחניות ובגשמיות לנו ולכל ישראל אמן. ' וכה יוסיף, שנזכה לחדש בתורה"ק למיתה של תורה מתוך בריאות הגוה"נ ובכה יתן ה 
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יתפחד  שנותר  והאיש  לעיר  מחוץ  הכנסת   מפני   בתי 
 . אינם מזיקים בשניםהרי מזיקין רק ביחיד ושהמזיקין  

  

ע ַבָמ֜קֹום  בטעמים  וזה נרמז ְפַגַּ֨ שאם אחר    (,ואזלא  קדמא)  ַויִּ
ערבית   וילךתפילת  חבירו  יקדים  אזילפני  שם',    ,  'וילן 

לבדו ש שנותר  והאיש  לעיר  יפחד    ,יתכן  ויאלץ  לחזור 
 לישאר ללון לבד בבית הכנסת. 

 
 לבן ביקש לעקור הכל 

 
 

או    הארמי  לבןהוא  הרשע  מדרשים איתא כי בלעם  כמה  ב
לבןגל של  ביגולו  דמיון  יש  פרטים  בהרבה  ואכן  לבן  ,  ן 

 . לבלעם
מאוד,  שונ בצע  אוהבי  ישראל,  בכישוףאי  זכו  ,  עסקו 

 למראה אלקים בחלום, ועוד. 
 

,  יש להוסיף פרט נוסף שהרי 'לבן ביקש לעקור את הכל'
בגמ'   כדאיתא  ישראל  כל  לכלות  ביקש  בלעם  גם  כך 

היש  ,ברכות כועס  הון  ולכ  יודע   הבלעם  שעה שהקב"ה 
ל כעס  וחשב  של  רגע  באותו  אותם  קללם  שכל  ומלמד 

ה  כעס  לא  שנ ימים  ה'  'אמרקב"ה,  זעם  לא  אזעם    . מה 
כמימ רגע  זעמו?  מ  ראוכמה  שזה    58.888-)אחד  בשעה, 

 (משניה בודדת 16אחד חלקי 
 

להספיק לקלל בזמן כה מועט?  שואל התוס', מה אפשר  
 . 'כ ַּלֵםשהיה אומר ' 'מתרץ תוס

 

מפ המהר"ע  כי  מגלה  הגלגולים  בסוד  בלעם  אנו  גם 
נתגלגלו בחמורו של רבי פנחס    ,ן( וגם עשו)שכולל את לב

יאיר  בפסוק  ו  בן  וראי)' זה מרומז  עיניך    כלם   (שאי סביב 
 . ן" לבר"ת  ך' לאו  בקבצו  נ 

 

דבריו   נפלא   נוסיףלפי  'כלם'  דבר  המילה  כוונת  שזה   ,
לעקור  כך ביקש  שע"י    'כ ַּלֵם' נקבצו באו לך, היינו, אותו  

 . כ ֻּל ָּםלהשמיד ח"ו את את הכל ו
 

 ה ארבע עשרה שנ   ך עבדתי 
 

לבית לבן ובדרך הוא מתעכב י"ד שנים    יעקב אבינו יוצא
 ? עבר, ויש לבאר מדוע דוקא י"ד שנהבישיבת שם ו

 

בו נצנצה  הקודש  רוח  כי  לומר  לעבוד  יתכן  שיצטרך   ,
נמשלה לאשה    ותורה  ,עבודת פרך י"ד שנים עבור ב' נשיו

, ולכן למד  'אשת חיל מי ימצא'   רקבפמשלי  סוף  ב  נאמרכ
 כנה להם. י"ד שנה כנגד אותם י"ד וכה 

 

 . ויתכן לשלבם יחד() לומר עוד מהלךנראה אך 
 

לא נישאה  אמנו  כדאיתשרה  י"ד,  בגיל  בילקו ברהם    ט א 
'ע"ה שנים היתה שרה עקרה', וכיון שנפקדה בת    שמעוני

 י"ד שנים כשנישאה.  בת פ"ט, דל מהם ע"ה הרי
 

בקה אמנו אף היא נישאה בגיל י"ד, כך מפורש בתוס'  ר
 . ובסדר עולם רבאבמס' יבמות 

 

באותו פרק זמן נולדו  וקיבל יעקב הברכות,  ולכן, כאשר  
"ד שנה  להשתהות בישיבה יבו  ירחל ולאה, חשב יעקב בל 

 שרה ורבקה נישאו. עד שיגיעו לגיל ש
 

 רכוש צמו, היו בידיו  אך באותה שעה שקיבל זאת על ע 
כמו  יתן לו את בתו  הממון    ב תא רב והיה ברור לו שלבן  

רבקה   את  נתן  הממוןבשבתואל  חמדת  אז  עבור  אך   ,
והבין שיצטרך לעבוד קשה    נתהפך הגלגל ונשדד מכספו

כבר קיבל על  אך כיון ש  עד שלבן יסכים להשיאו את בתו,
לחזור בו והמשיך לישיבה  י"ד שנות תורה לא רצה עצמו 

 התחייב. ד שנים שלאותם י"
 

 המבין יבין. ו הפירושים יחד,   ואפשר לשלב את ב'
 

 ם כתמול שלשו 
 

וירא   כתיב:  לבן  בבית  יעקב  שנה ששהה  עשרים  אחרי 
 . 'שלשום   כתמול ' ו עמיעקב את פני לבן והנה איננו  

 

מר להן: רואה אנכי את פני  או קורא יעקב לרחל וללאה ו
 '. שלשם  כתמלכי איננו אלי '  אביכן

 

בכתיב   שלשום'  'תמול  נאמר  בתחילה  מדוע  לעיין  יש 
'תמל שלשם' חסר נאמר    להן,מלא עם ו', וכאשר מספר  

 חסרון. כתיב חסר מורה על ש ו'
 

מצבים שע  היו שלשה  אליעקב  לבןבד  שנים   .צל  שבע 
 חה וחדוה. שמבראשונות היו כימים אחדים והם היו  

 

 . באו ת לבןבמרמ, כי שבע השניות כבר היו בלא חשק
 

 המצב הלך והתדרדר. וה לביתו, עשהנוספות שנים  ו'
 

קאי על ב' המצבים של שבע  לפי"ז נראה כי ב' הפעמים  
מזכיר    השנים, שלשום שבתחילה  שבע    תמול  כלפי 

וסכם  שה  , כתשלום כהוגןם במילוי כי היו  הראשונות שה 
 בין יעקב ללבן. 

 

' השני קאי על שבע השנים השניות שכבר  תמל שלשםה' 
 . רון כי הגיעו ברמיה מורה על חס

 
 

באך   היו  הם  יעקב  שמצד  עדיי ללמרות  אבל  חשק,  ן  א 
ת ולכן מצד לבן עדיין היה  בד במלא המסירות והנאמנוע 

כשורה של  הכל  רוחו  ממצב  איכפת  היה  לא  אותו  כי   ,
 . והוא הולך ומתעשר  , רק האם הכל פועל כראוייעקב

 

יתו החל לבן להרויח לביעקב  רק שש האחרונות, שהחל  
 לעוות פניו כלפי יעקב אבינו. להפוך צורתו ו

 
 הר שדה בית 

 

יצחק   ,הר קראואברהם  :אמרו חז"לקדש  המעל מקום 
 .בית קראו יעקב , שדה קראו 

 

 . ת ֹּרָּה  ס"ת ת ביה שד  רה , ש ֻּבָּה ית ר"ת בה  דשר ה 
ש ל ביהמ"ק  עבודת  לרמז  ישראל  לבני    תשובה גרם 
 . ' תורהמציון תצא  י  כנאמר 'מקום המקדש    עלווכפרה,  
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