26 November 2020

Parashat Vayetzei - Parsha Shiur for Torah in Motion
D. Korobkin
”?Part I: “When Shall I Put My House in Order

 .1שיר השירים א:ו
רוּ־בי ָשׂ ֻ֙מנִ י֙ נֹטֵ ָ ֣רה אֶ ת־ הַ כְּ ָר ִ֔מים כּ ְַר ִ ֥מי ֶשׁ ִ ֖לּי ֥ל ֹא נ ָ ָֽט ְר ִתּי:
ִ֗
ָפ ְתנִ י הַ ָ ֑שּׁ ֶמשׁ ְבּנֵ ֧י ִא ִ ֣מּי ִ ֽנחֲ
ל־תּ ְרא֙ וּנִ י֙ ֶשׁאֲ ִנ֣י ְשׁחַ ְרחֹ֔ ֶרת ֶשׁשֱּׁ ז ַ ֖
)ו( אַ ִ
Do not stare at me because I am blackened, that I am darkened by the sun. My siblings provoked me. They
charged me to watch over the other vineyards; my own vineyard I neglected.
 .2פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שיר השירים פרק א סימן ו:
שמוני נוטרה את הכרמים .שמוני בארצות הגוים ולבקש רחמים על שלום ארצם ,כענין שנאמר )ירמיה כט ,ז( ושאלו את
שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה כי בשלומה יהיה לכם שלום ,וישראל מבקשין בשלום המלכות ומבקשים רחמים על
ארצות הגוים ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה .כרמי שלי ארצי ומלכותי ,לא נטרתי כי גלינו מתוכה ואין מלך ואין שר.
 .3אור המאיר )להרב זאב וולף הלוי דז'יטומיר( שיר השירים
בכאן נרמז מוסר ואזהרה לצדיק ,המזהיר ומצוה בטוב לבני עמו הנלוים אליו ,מאוד מאוד יסתכל על דרכיו ,ולבלתי יאבד
מעלתו ועבדתו בסיבתם ,כאשר עינינו רואות עתה אשר יומם ולילה נושאים בעול משאם ומתנם ,לענות מענה לכל אחד
ואחד צרכיותם המרובים ,ובין כך וכך נפרדו מדביקתו ,כי בני עליה המה מועטים )סוכה מה ,ב( ,להיות הכרתם חזקה לדבר
עמם ולבו בל עמו ,כי אם פנימיות מחשבותיו קשורים ודבוקים אליו יתברך המה מועטים ,ונמצא בקל הוא להנושא בעול
עמו לאבד הדרך שלו בעצמו.
 .4ס' אמת ושלום להרב מ.י.א .רבינוביץ הי"ד )האדמו"ר מלברטוב(

 .5משנה מסכת אבות פרק א משנה יד
הוא ]הלל[ היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי:
 .6בראשית פרק ל
ט אֲ ֶשׁר־הָ ָ֨יה ְל ֤ ְלפָ נַי֙
קוֹמי וּ ְלאַ ְר ִ ֽצי) ...:ל( ֡ ִכּי ְמﬠַ ֩
ל־מ ִ ֖
אמר ַיﬠֲקֹ ב֙ אֶ ל־לָ ֔ ָבן ַשׁ ְלּ ֵ֙חנִ י֙ ו ֵ ְ֣א ְל ָ֔כה אֶ ְ
ת־יוֹסף ֤וַיּ ֹ ֶ
ֵ֑
)כה( ַוי ֕ ְִהי כַּאֲ ֶ ֛שׁר י ְָל ָ ֥דה ָר ֵ ֖חל אֶ
יתי:
ֱשׂה גַם־ אָ נ ִ ֹ֖כי ְלבֵ ִ ֽ
וַיִּ ְפ ֹ֣רץ לָ ֹ֔רב ַוי ָ ְ֧ב ֶר יְקֹ וָ ֛ק אֹ ְת ֖ ְל ַרגְ ִ ֑לי וְﬠַ ָ֗תּה ָמ ַ ֛תי ֶ ֽאﬠ ֶ ֥
…It was that when Rachel gave birth to Yoseph that Yaakov said to Lavan: Grant me leave to my place and land
The small amount that you had before I came has now greatly increased, and Hashem has blessed you for my
?sake. But now, when can I also do this for my own home
 .7זוהר חדש כרך א )תורה( פרשת ויצא דף מו עמוד ב
שמוני נוטרה את הכרמים דכתיב הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה .כרמי שלי לא נטרתי דכתיב ועתה מתי אעשה גם
אנכי לביתי:
 .8ס' בצור ירום להר' יורם אברג'ל ח"ב עמ' ז
אדם צריך לצעוק את הצעקה הנוקבת מתי אעשה גם אנכי לביתי כל הזמן האדם עושה למען האחרים למען העסק למען
המשפחה אבל מתי האדם יעשה למען עצמו כמו שדרש רבי עקיבא "וחי אחיך עמך" )ויקרא כ"ה( חייך קודמים לחיי חבירך
)ב"מ ס"ב ע"א(.

Part II: Deceit Begets Deceit
 .1אור החיים בראשית פרק כז פסוק מג
ברח לך אל לבן .כי הוא יעמוד נגד עשו אם ילך להורגך:
 .2בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה ע
חוּקים
יוֹד ִﬠים אַ ֶתּם ֶשׁהָ יִינוּ ְד ִ
יט ]כט ,כב  -כה[ " ַויֶּאֱ סֹ ף לָ בָ ן אֶ ת כָּל אַ נְ ֵשׁי הַ ָמּקוֹם ַויַּﬠַ שׂ ִמ ְשׁ ֶתּה ",כִּ נֵּס כָּל אַ נְ ֵשׁי ְמקוֹמוֹ ,אָ ַמר לָ הֶ ם ְ
וּמה אַ הֲ נֵי לָ  ,אֲ ַמר ְלהוֹן ִאין בָּ ֲﬠיִין אַ תּוּן אֲ נָא ְמ ַר ֵמּי בֵ יהְּ ,ויָהֵ ב
ְל ַמיִם ְוכֵיוָן ֶשׁבָּ א הַ צַּ ִדּיק הַ זֶּ ה ְלכָאן נִ ְתבָּ ְרכוּ הַ ַמּיִם ,אֲ ַמ ִרין לֵ יהּ ָ
לֵ יהּ לֵ אָ ה ְדּהוּא ְר ִחים לַ הֲ ָדא ָרחֵ ל סַ גִּ י ,וְהוּא ﬠָ בֵ ד הָ כָא גּ ְַבּכוֹן ִשׁ ְבﬠָ ה ְשׁנִ ין אוֹחֳ ִרין .אֲ ַמ ִרין לֵ יהּ ﬠֲבֵ יד ַמה ַדּהֲ נֵי לָ  .אֲ ַמר ְלהוֹן
ְתי ﬠֲלֵ יהוֹן חֲ ַמר ְמ ַשׁח וְקוֹפָ ר ,הֱ וֵי לָ ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ לָ בָ ן
הָ בוּ ִלי ַמ ְשׁכּוֹן ְדּלֵ ית חַ ד ִמנְּ כוֹן ְמפַ ְרסֵ םְ ,ויַהֲ בוּן לֵ יהּ ַמ ְשׁכּוֹנִ ין ,וַאֲ ַזל וְאַ י ֵ
יוֹמא הֲ ווֹ ְמכ ְַלּ ִלין בֵּ יהּ ְוכֵיוָן ְדּﬠָ ל ְבּ ַר ְמ ָשׁא אֲ ַמר ְלהוֹן ָמה הוּא כְּ ֵדין ,אֲ ַמ ִרין לֵ יהּ אַ ְתּ גּ ַָמ ְל ְתּ
הָ אֲ ַר ִמּי ֶשׁ ִר ָמּה ְבּאַ נְ ֵשׁי ְמקוֹמוֹ .וְכוּלֵּ י ָ
קוֹדמוֹי וְאָ ְמ ִרין הָ א לַ יָא הָ א לַ יָאִ ,היא לֵ אָ ה ִהיא לֵ אָ הְ .בּ ַר ְמ ָשׁא אֲ תוֹן ַמ ֲﬠלָ ָתא וַחֲ פוֹן בּוֹצִ י ַניָא .אָ ַמר
כוּת  ,ו ְָהיוּ ְמ ַק ְלּ ִסין ְ
חֶ סֶ ד ִבּזְ ָ
יליָא הֲ וָה צָ וַח לָ הּ ָרחֵ ל ,ו ְִהיא ﬠָ נְ יָא לֵ יהְּ .בּצַ ְפ ָרא ו ְִהנֵּה
לָ הֶ ן ַמהוּ כְּ ֵדין ,אָ ְמ ֵרי לֵ יהּ ָמה אַ ְתּ סָ בוּר ַדּאֲ נַן ִדּכְ ִרין ִדּכְ ו ְַתכוֹןְ .וכָל ַההוּא לֵ ְ
יליָא הֲ וָה ָק ֵרינָא ָרחֵ ל וְאַ ְתּ ֲﬠנֵית ִלי .אָ ְמ ָרה לֵ יהּ ִאית סַ פָּ ר ְדּלֵ ית לֵ יהּ
ְתא בַּ ת ַר ָמּאָ ה ,לָ או ְבּלֵ ְ
ִהיא לֵ אָ ה ,אָ ַמר לָ הּ ָמה ַר ָמּי ָ
ַתּ ְל ִמ ִידים ,ל ֹא ָכ הָ יָה צוֹוֵחַ לָ אֲ בוּ  ,ﬠֵ ָשׂו ,וְאַ ְתּ ﬠָ נֵי לֵ יהּ!
 .3ס' חכו ממתקים

