
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ילוי ה"לבדו" במעשה דינהג
ת בינה דתצא ו: "וישלח ישנה תופעה מאד יפהת בפתיחת פרש

מלה מאד חשובה בחסידות, שצריך להבין  –למפרע  לבדואה" ר"ת ל
מה היא עושה כאן. בתניא פל"ה מביא אדה"ז בשם המגיד שאחד 
האמת מתגלה דווקא בחכמה, ואחד האמת היינו מה ש"הוא לבדו 

לבדו הוא ואין זולתו". כמה פעמים כתוב בתורה "לבדו"? המלה 
מופיעה כאן רק ברמז, אבל היא קשורה מאד לפרשת השבוע, פרשת 

כתוב שיעקב שלח את , קודם כתוב בפרשה פעמיים "לבדו"וישלח. 
המנחה "עדר עדר לבדו", ועוד יותר, כאשר הוא עבר את מעבר יבק 
ופגש את השר של עשו שנאבק אתו כתוב "ויותר יעקב לבדו ויאבק 

רומז לגאולה האמתית והשלמה[". אז איש עמו עד עלות השחר ]ש
הוא מתחיל לקבל ממלאך זה את השם העצמי שלו, ישראל, 
שבהמשך הפרשה )לאחר המעשה של דינה והנקמה של שמעון ולוי, 
ובזכות זה( הקב"ה מאשר ומחזק. הכל המשך של "ויותר יעקב 
לבדו". איפה יש קודם "לבדו"? בפרשה הקודמת, בספור המקלות, 

 וישתכתוב "וישת לו עדרים לבדו". " –ודים והברודים העקודים הנק
". יש כאן אחד' הוי אלהינו' הוי ישראל שמע" שוה "לבדו עדרים לו

באמת כתוב בחסידות שמדרגת יעקב היא ג"פ "לבדו" אצל יעקב, ו
אחד  –. ה' הוא "אחד יחיד ומיוחד" "לבדו". "לבדו" הוא כמו "מיוחד"
נאמר "קח נא את בנך את יחידך",  היינו "אחד היה אברהם", ביצחק

ויעקב הוא ה"מיוחד" )שעל כן הוא הבחיר שבאבות(. יש כמה 
פירושים בחסידות )על פי חז"ל( ל"הוי' אחד", והפירוש הכי גבוה 

"הוא לבדו הוא ואין זולתו". זו המדרגה של  –הוא "אין כיוצא בו" 
י "מיוחד" של יעקב. לא בכדי שבכך מתחילה הפרשה, בר"ת, לפ

 מקיף דאור חוזר, עולה מהסוף להתחלה.  –הסדר למפרע 
אם כן, אמרנו שרק אצל יעקב, בשתי הפרשות הסמוכות, ויצא 

"בתלת זימני הוי חזקה". אבל מה ה"לבדו"  –וישלח, יש ג"פ "לבדו" 
"לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו  –הראשון בתורה? קשור לזווג 

" וגם כנגדו עזרהוא " שכם. שכם"? כנגדו עזרעזר כנגדו". כמה שוה "
". מתחיל להתרקם כאן מרקם, לפחות על פי רמז. ממעל אלוה חלק"

)המופיע בפסוק  שכם, ויש לבדואה", ר"ת לת בינה דתצא ויש "
עזר השני: "וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ וגו'"( שעולה "

הוא ה"עזר כנגדו" בלעו"ז. אמרנו שהוא יסוד הנוקבא  –" כנגדו
דקליפה. מי השכם של הקדושה? אחד שיכול לסבול. מי באמת "עזר 
כנגדו" בפשט הכי פשוט? אשה מסורה לבעלה ולביתה. "אעשה לו" 

שכמה שמעמיסים עליה טפול בילדים, ובילד  –"לו" היינו מסירות  –
רבה מעמסה של טפולים, ה-הגדול שלה שהוא הבעל שלה, הרבה

והיא נושאת עול בטבעיות, לא מתלוננת, שמחה בחלקה. שוב, זה 
השכם של הקדושה. אם כן, הפעם הראשונה בה כתוב "לבדו" היא 

מצב לא  –"לבדו" שלא רוצים אותו, "לא טוב היות האדם לבדו" 
רצוי. כדי למנוע את המצב הבלתי רצוי של "לא טוב היות האדם 

. תופעה זו שכםהפתרון הוא  –" כנגדו עזר"אעשה לו  לבדו" אומרים
היא גם לפי הכלל הגדול אצלנו, שההופעה הראשונה באה בשלילה. 
מי באבות הכי דומה לאדם הראשון, עליו נאמר "לא טוב היות 
האדם לבדו"? יעקב, "שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון". 

וזר שלש פעמים אצל אין "לבדו" אצל אברהם או אצל יצחק, ואז ח
אה"(. כשכתוב "וישת לו לת בינה דתצא ויעקב )לפני הסיפור של "

עדרים לבדו" הכוונה ליעקב לבדו, ואילו ב"עדר עדר לבדו" הכוונה 
הוא "ויותר יעקב  –שוב מדובר ביעקב  –שכל עדר לבדו. הכי עצמי 

לבדו", ואז "ויאבק איש עמו עד עלות השחר" )קליפת עשו לא 
ת ה"לבדו" של יעקב ונאבקת עמו, אך בסוף ה"לבדו" של סובלת א

יעקב מנצח, ואז הוא זוכה לשם העצם שלו, שם העצמה שלו, 
 ישראל(.

"לבדו"  יבאיזה עוד "לבדו" יש בתורה? בחמשה חומשי תורה יש 
-בתורה, נבואת משה רבינו, ו זה"לבדו", והסימן:  כה)ובנ"ך יש עוד 

. בתורה הבל, תיקון יחידהסוד  ה כהזבנ"ך, נבואת שאר הנביאים.  כה
בשאר  ה-בבראשית ו ז: זהה"לבדו" מתחלקים בסוד  יבהגופא 

אחד אצל אדם הראשון  –החומשים(: אמרנו את ארבעת הראשונים 
ושלשה אצל יעקב, שנים מהם אצלנו בפרשה, לפני "ותצא דינה בת 
לאה". אחרי כך יש עוד ח"פ "לבדו" בחמשה חומשי תורה. אחד 

ד ביניהם, ה"לבדו" שב"לבדו", הוא "זבח לאלהים יחרם ]קשור המיוח
לחמור[ בלתי להוי' לבדו". אדמו"ר הזקן מביא בתניא את הביטוי 

מה "הוא לבדו הוא ואין זולתו", שכמובן אינו פסוק בתורה, בתנ"ך. 
 ה"לבדו" הכי חזק בתורה, בתנ"ך? "בלתי להוי' לבדו".

שנקרא  –טרס ההתבוננות אמרנו שיש "אחד יחיד ומיוחד". בקונ
של אדמו"ר האמצעי הוא מסביר שיש שלש מדרגות  –שער היחוד 

קדמון. אחרי הצמצום הראשון יש גם -אחד-לפני הצמצום, יחיד
בי"ע. אצל רבי הלל, רבי -אצילות-א"ק –בכללות שלש מדרגות 

יש הקבלה, ש"כל מה שיש  –כולם  –אייזיק, אדמו"ר האמצעי 
בי"ע[ יש בים ]לפני הצמצום, -אצילות-א"ק ביבשה ]אחרי הצמצום,

קדמון[". אף על פי שאמרנו ש"יחיד" הוא בחינת יצחק, -אחד-יחיד
 –מקבילים  –כתוב בחסידות ש"יחיד" לפני הצמצום וא"ק לאחריו 

הם נקראים "לבדו". כך רבי אייזיק מסביר באריכות, שהמלה "לבדו" 
או לאחר הצמצום. או לפני הצמצום  –הולכת על הדרגה הכי גבוהה 

יש שם רק אורות, בלי הכלים.  –אחרי הצמצום א"ק הוא "לבדו" 
לפני הצמצום "לבדו" הוא רק "יחיד" )העלם העצמי של אור 

 –יש כאן פליאה לא "אחד" ולא "קדמון". אם כן,  –בעצמות המאור( 
משהו בספור של דינה בת לאה רומז, בצורה הכי פשוטה, שיש כאן 

או תכנון מה"לבדו" בעצמו. מי מתכנן כאן?  המשכה או התגלות
מי עושה אותו?  –ה"לבדו". כל האונס הזה, מעשה איום ונורא 

"לבדו" עושה. "הוא לבדו הוא ואין זולתו" )"זולתו", לשון זילותא, 
רומז לשכם בן חמור החוי(, "זבח לאלהים יחרם בלתי להוי' לבדו". 

 יעקב – 024? לבדו. כמה עולה י"פ לאה? לבדכמה שוה רק המלה 
(. יש פה רמז גם ללאה בפני עצמה וגם שכםעולה  לבד)י"פ  רחל

כנראה לא  –ליעקב ורחל יחד. וכנ"ל, המלה "לבדו" קשורה ליעקב 
רק יעקב, אלא יעקב רחל ולאה. כאן בפרט ה"לבדו" קשור במיוחד 

 (י"ב כסלו ע"ג)                               למה שקורה עם "דינה בת לאה".

 
 חלק א' - רצוף פירושי "בכל מאדך" )שטות דקדושה(פ

שני הפירושים של מלבד כעת נביא מגוון פירושים על "בכל מאדך" 
"בכל ממונך" או "בכל מדה ומדה שמודד לך הוי מודה לו )חז"ל 

 ,הכתב והקבלה, משך חכמה, בעל אור החיים הקדוש – במאד מאד"(
, מהרבי הקודם דיםמול , אותהפירוש שטות דקדושהמה  שיסבירו

כל אחד מסירות נפש למעלה מטעם ודעת. ב המתבטאת
 נושני הפירושים של חז"ל. אם היו למלבד מוסיף ממד,  מהפירושים

אותם לעשר הספירות, אבל נסתפק  היינו מקביליםעשרה פירושים 
לשבע המדות מחסד עד  נקבילבשבעה פירושים שונים אותם 

  :ותמלכ
יש לאחד מחשובי וגדולי הראשונים, רבינו הרמב"ן, גם פירוש שאינו 

פשט גמור. הוא אומר שפירושו לא כדברי חז"ל  –בדיוק לפי חז"ל 
"רב רב". אם כתוב  –אבל הוא הפשט, ש"מאדך" היינו הרבה מאד 

שצריך לאהוב את ה' "בכל מאדך" הכוונה שצריכים לעבוד את ה' 

 313 גליון מס' זתשע" וישלח ב"ה שבת פרשת   



את ה'. זה לא הפירוש של "בכל ממונך" הרבה, מאד מאד לאהוב 
וגם לא הפירוש של "הוי מודה לו במאד מאד" על כל מה שמודה. 

 –כך מסביר הרמב"ן פשט והרבה מפרשים אחריו מביאים אותו 
מאד -מאד. אני מאד-פשוט לאהוב משהו, כמו שאוהבים אותו מאד

  .בלי גבולאהבה מאד, -אוהב אותך, וכך צריכים לאהוב את ה' מאד
הרבה פעמים כתוב שהפשט של "מאד" הוא בלי גבול, אהבה בלי 
גבול. לפי זה מה שכתוב קודם, "בכל לבבך ובכל נפשך", יש בו עדיין 
איזה גבול. גם ב"אפילו נוטל את נפשך" יש איזה גבול. אבל "בכל 

 "ואהבת".  –מאדך" היינו בלי גבול, ומתייחס לפועל של הפסוק 
לעצם האהבה, שהיא בריבוי  – חסדשייך להפירוש הזה, הכי פשוט, 

הכי מופלג, התפשטות אין סוף. כתוב שהאהבה שלפני הצמצום 
הראשון היא התפשטות אור אין סוף בלי גבול. כך נקביל את פירוש 

 הרמב"ן למדת החסד.
כל אחד  –יש פירוש שני, אחד מפירושי בעל הכתב והקבלה 

וא אומר מה שיש מהפירושים שלו הוא פשט אחר. בפירוש אחד ה
חוץ מהתרגומים לארמית,  –ברוב התרגומים לעוד שפות 

(, all yourmightלמשל בתרגום לאנגלית ) –שמתרגמים לפי חז"ל 
'בכל הכח'. לפי הרמב"ן הפירוש לאהוב הרבה, בלי גבול, אבל הוא 

כח על טבעי. והנה, בעל הכתב והקבלה  –לא מדגיש שיש בכך כח 
טבעית של כח אדיר )ומביא עוד -ה עלכותב שמאד הכוונה הנהג

מקומות בתנ"ך(. איני מכיר איך מתרגמים לעוד שפות, אבל מן 
. עוד פשט, בכל כוחך עם כל הכח, –הסתם מתרגמים אותו דבר 

, הגבורשאינו זהה לדברי הרמב"ן, והוא כמובן הכי מתאים לספירת ה
 הגבורה של "בכל מאדך".

ש"מאד" הוא  –החידוש שלו  –עיקר הפירוש של הכתב והקבלה 
לשון תוספת ויתרון. מה היתרון של האדם על הבהמה, וכל שכן מה 

מה  –יתרון היהודי על הגוי? הוא אומר שעיקר יתרון, שהוא ה"מאד" 
הוא כח הבחירה. האדם בכלל והיהודי  –שיש לי יותר ממישהו אחר 

ע. לבהמה אין בחירה, וגם לגוי ביחס בפרט יכול לבחור בין טוב לר
 תריגליהודי יש את מלוא הבחירה, לכן יש לו  –ליהודי אין בחירה 

מצוות. היות שה"מאד" שלי הוא הבחירה שלי, פירוש "בכל מאדך" 
הוא לכוון את כל כח הבחירה שלי רק לאהבת ה'. "ואהבת את הוי' 

, ךד שלתשתמש במא –אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" 
ביתרון שלך, אך ורק לאהבת ה' יתברך. הוא מאריך בפירוש הזה, 
שהוא עיקר החידוש שלו. פירוש מאד יפה, ש"בכל מאדך" פירושו 

 הבחירה היא המאד של האדם.  –. הוא כותב משפט בכל כח הבחירה
, מדת יעקב אבינו, לתורה שבה תפארתבחירה קשורה לספירת ה

התורה היא עמוד  –ן לנו את תורתו" "אשר בחר בנו מכל העמים ונת
התפארת, יעקב נקרא הבחיר שבאבות. הבחירה היא המאד של 

נמקם  –האדם, וכשהוא לוקח אותה ומכוון את כולה לאהבת ה' 
זאת כנגד ספירת התפארת, יעקב אבינו, הבחיר שבאבות, שכולל 

המצוות. הבחירה היא היכולת שלנו לבחור בכל תריג  תריגאת כל 
 התורה, "גופא דאורייתא".מצוות 

אחר כך יש פירוש של בעל אור החיים הקדוש, שאומר ש"]ואהבת  
את הוי' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך[ בכל מאדך" היינו מה 

היא מנצחת את  –שאהבת ה' היא על כל שאר האהבות שיש בעולם 
. בקבלה נצח נקרא "עומק נצחכל האהבות, לכן נשים את פירושו ב

גם מנצח על  –למעלה ולכן הוא מנצח את הכל רום", הוא מ
 המלאכה, מארגן דברים מלמעלה, וגם מנצח את מה שצריך לנצח. 

כאן הוא לא מדבר על הנצחיות של הנצח אלא על הנצחון של 
הנצח, ואומר ש"בכל מאדך" הכוונה שהאהבה הזו מנצחת את כל 
 שאר האהבות, למעלה מכל האהבות שיש בעולם. אדם צריך להכיר

אבל צריכה  –עוד דברים שאוהב ומתאוה להם  –שיש עוד אהבות 
על, אהבה הכי גבוהה שמנצחת את שאר האהבות. יש -להיות אהבת

"בכל לבבך ובכל נפשך", אבל בעיקר צריך להגיע ל"ובכל מאדך", 
 (ה"שבט ע 'י)                      אהבה שלמעלה מכל האהבות שבעולם.

 

 תי נכון לקבל גזירה ומתי חייבים לכפור בה?מ
לפעמים רואים שהתיקון של מישהו בעולם הזה הוא להיות עני, אז 
לא כדאי לתת לו עצה שמזלו יעלה ויהיה עשיר, אפילו אם הוא הבן 

שלו. שהרי שלך. כנראה הרא"ש הבין שהעניות היא התיקון של הבן 

הרא"ש לא היה עני גדול, ואילו הבן שלו  .לרא"ש מן הסתם היה כסף
הכי פשוט  .שואל איך לנהוגהוא לאכול ו היה עני ולא היה לו מה

 אינולמה  –יכניס אותו ויתן לו מלגה שהאבא יתן! יש לו כולל, ש
 דואג לו, אפילו לא יודע מה לענות לשאלתו?! 

אפשר לומר בפנימיות הענינים שהרא"ש ראה שהעניות היא תיקונו, 
מאד קשה לומר כך, לא כל אחד בר הכי להחליט  כך צריך להיות.

מאן דהוא הוא להיות עני. הרא"ש כאן הוא על דרך  שתיקונו של
נכנס חפשי לגנזי המלך,  –"בכל ביתי נאמן הוא" של משה רבינו 

רואה את כל התיקונים של כל האנשים, רואה בדיוק מה התיקון 
אבל גם לא יכול לתת לך עצה טובה  ,שלך, הוא לא יכול לגלות לך

 לצאת ממצבך אם העניות היא התיקון.
את המהלך: יש את הווארט המפורסם של רבי פינחס  רק לסיים

מקוריץ שאמר שאת כל המדות שיש בעולם יש בקדושה, גם המדות 
"את זה לֻעמת זה עשה האלהים" יש בקדושה. הוא  –הכי רעות 

שאל מה לגבי כפירה, כפירה בה' ר"ל, איפה יש את הכפירה 
 לא לומר שגורל –בקדושה? הוא אמר שיש לגבי מצות צדקה 

היהודי הנזקק הוא להיות עני, לא לחשוב שאם ה' לא נותן לו סימן 
 שלא צריך שאתה תתן לו. 

אצל מי באמת, להבדיל, התפיסה של אמונה שלילית היא עיקר 
שאם ה' לא נותן לעני סימן שמהשמים הוא צריך להיות  –הדת שלו 

ים יאנשים שהגורל ייעד אותם להיות ענ –עני? בהודו, יש קאסטות 
במצות צדקה אומר רבי פינחס ור לעזור להם. בכל אופן, ואס

שאני כופר בכך שבהשגחה  –מקוריץ, צריך כפירה של קדושה 
כל דברי ר' פנחס מקוריץ נכונים פרטית ה' רוצה שהוא יהיה עני. 

כשאתה לא משה רבינו, כשאתה לא בר הכי לראות ממש שבאמת 
ה' עשה כך טוב לו להיות עני, אלא אתה אומר מתוך אמונה ש

בהשגחה פרטית ואני לא מתערב. זו אמונה שלילית, התורה אומרת 
שצריך להתערב. אבל מה אם באמת רואים שהכי טוב בשבילו? 
היחיד שיכול לומר דבר כזה הוא משה רבינו, מי שיש לו רוח הקדש 
אמתית, שרואה כמה שהעניות טובה לו. יש הרבה סיפורים כאלה, 

בה )אף שהניזוק לא מסוגל להבין(, לכן שצדיקים ראו שהגזירה טו
לא יכלו להתערב. כפות המאזנים כאן קשות להכרעה. מצד אחד 

לפעמים מסבירים שזו דעת תחתון, הכפירה דקדושה.  –צריך לתת 
"בכל ביתי נאמן הוא". כל פעם שיש  –אך מי שהוא בדעת עליון 

 שרש התחתון גבוה מהעליון. לפעמים הבעל שם –תחתון ועליון 
תר על העולם הבא שלו לצורך פקידת יוו –טוב עשה מסירות נפש 

ודאי  –אך לאו דווקא שראה שטוב להם. יש זוג עם גזרה  –עקרות 
אך הוא עקף את הגזרה במסירות נפש כדי  –יש סבה מהשמים 

 (ה"ט חשון ע"י)                                               לעשות טובה ליהודי.

 
 

מה האות  –כי "ידו ֹאחזת בעקב עשו"  נקרא כך כתוב שיעקב
של יעקב שמבררת  ע-המשותפת בין יעקב ועשו? רק ע. יש משהו ב

שהעין של  –ין יראו" עין בעשל עשו. לעתיד לבוא " ע-ומתקנת את ה
יעקב תתלבש גם בתוך העין של עשו וביחד "יראו בשוב הוי' ציון". 

  ומחכה שנברר אותו. זה מה שהרבי אומר שעשו כבר מוכן לגאולה
של ע -של יעקב תתפוס את ה ע-שה –צריך את ה"עין בעין"  שוב, 

רע עשו, וגם תתלבש בו ותברר אותו. עשו הוא עין רע, "רע עין" )"
היינו שנות  טוב עין .אנשי עשו(, ויעקב הוא עין טובה 044" היינו עין

 עיןשנים,  טוב עיןליעקב יש עין טובה, לכן הוא חי  –יעקב אבינו 
שנים )השנים הכי טובות שלו,  טובשנים עד שירד למצרים ושם עוד 

"בן פורת  –כמבואר בדא"ח(. הוא הוריש את העין הטובה שלו ליוסף 
בהר סיני זכו לראיה, "וכל  – סיניעולה עין יוסף בן פורת עלי עין". 

העם רואים את הקולות", "אתה הראת לדעת וגו'", "אתה נגלית 
 – סלםודך... בהגלותך מלכנו על הר סיני". והוא עולה גם בענן כב

                         לם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה"."ס
 (ר"ח כסלו ע"ה)                                                          
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