
 ב״ה 

 ויצא ׳ּפ ל״הׁש
 

ִיְהֶיה    איּדַ ְבוַ ּו,  ֶבֶגד ּוְלֵמיַמר ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם    ּהֲהָוה ֵלי  הׁשֶ )בראשית כח, כ(. קָ   ּבֹוׁשִללְ   ֶבֶגד ּו  לֹוִלי ֶלֶחם ֶלֱאכ  ְוָנַתן

 :ְמָלהִׂש ֶלֶחם וְ  ֹוָלֶתת ל רּגֵ  ֵהבֹוֵעֶקב )דברים י, יח( ְוא תׁשַ ָפרָ ּבְ  בּותּכָ , ְוָכְך ּבֹוׁשִללְ  ֶבֶגדּו, לֹוֶלֱאכ ֶחםּלֶ הַ 

 

  ג ִּזּוּוַעל הַ   ֹו תּיּוְפִנימִ ּבִ , ְוָרַמז  הּׁשָ אִ   אּׂשָ לִ   ֶרְך ַּבּדֶ   ֵלְךֹוה  הּתָ ַיֲעֹקב עַ   הּנֵ . הִ ָעִתידּלֶ אַ   ִליםֹודּגְ ְרָמִזים    ַכאן ּבְ   ֶׁשֵּיׁש  עּדַ 

)יבמות סג, א(   ּתֹוַעל ְיִבמְ   אּבָ הַ   ְבֶפֶרק ּוָעַלִיְך ֱאֹלָהִיְך,    ׂשיִׂש יָ   הַּכּלָ ָחָתן ַעל    ׂשֹוׂשמְ ּכִ )ישעיה סב, ה(    ָעִתידֶׁשּלֶ 

ְלָאָדם.   ּתֹוַזְר ֹוע  ה ּׁשָ אִ   הַּבּמָ ,  ּדֹוֶנגְ ּכְ ֵעֶזר    ּלֹו  הׂשֶ )בראשית ב, יח( ֶאע  ִתיבּכְ   ּה, ָאַמר ֵליּוהּיָ לִ ְלאֵ   ֵסיֹור' י  ּהֵחיְׁשּכְ אַ 

(, לֹא ִנְמֵצאת ְמִאיָרה ֵעיָניו הּיָ ְתמִ ּבִ )  ׁשבֵ ֹול  ןִּפְׁשּתָ   ןִּפְׁשּתָ (,  הּיָ ְתמִ ּבִ )  ֵססּכֹו  יםּטִ חִ   יםּטִ , ָאָדם ֵמִביא חִ ּהָאַמר ֵלי

ַרַז"ל )שבת    ּוָאְמרׁשֶ   ֹומּכְ   ָכן ּמּוֵמהַ   לּכֹ ַהִהיא, ֲאָבל ֶלָעִתיד ִיְהֶיה הַ   ֵעתּבְ   ְךַׁשּיָ   ּו. ֶזהאןּכַ , ַעד  ְגָליוַעל רַ   ֹוַמֲעִמיָדתּו

יִ  ִיְהי  ְכֵליּו  תֹוְסָקאּולּגְ   ִציאֶׁשּתֹו  ָרֵאלְׂש ל, ב( ֲעִתיָדה ֶאֶרץ  ְלָכל    ֹוַלֲהִביא  ֶגדַּבּבֶ   תֹוְמָלאכ  םׁשּו  ּוֵמַלת, ִנְמָצא לֹא 

  ֶכףּתֵ ְלַמֲאָכל, ַרק    ֹוַלֲהִביא  תֹוְוִטְרח   תֹוְיִגיע   הּמָ לֹא ִיְהֶיה ָצִריְך ְלכַ   ֶחםּלֶ . ְוֵכן הַ ּבֹוׁשִללְ   ָכןּומִיְהֶיה    ֶכףּתֵ   יּכִ ,  ּוׁשְלב

 ְבֵטי ִׁש י"ב    ּוִציא ֹוהׁשֶ   ָגיוּוּוַיֲעֹקב ִעם זִ   תּׁשַ ד  ֶׁשְּק   יִּת ַתבְ ּכָ   ָבר ּכְ   יּכִ ,  ּבֹוׁשִללְ   ֶבֶגדּו  לֹוֶלֶחם ֶלֱאכ  דֹוס  ּו, ֶזהלֹוִיְהֶיה ֶלֱאכ

 :"הָּקּבָ ִעם הַ  ָרֵאלְׂש יִ  ֶנֶסתּכְ  ֶהָעִתיד  גּוּו ַעל זִ  ֵמזֹור ּהיָ 

 

ֵאֶליָה,   ָאהֹו, ַיֲעֹקב ָאַמר )בראשית כט, כא( ְוָאבםֹולׁשָ ַחס וְ   הּנֶ ְמג    אּוה  ָרהֹוְכאֶׁשּלִ   ּורֶׁשִּדּבְ   תֹונְּלׁשֹוְמֹתָרץ הַ   ְבֶזהּו

 :)בראשית ל, טז( אֹובּתָ ֵאַלי  ֶפהּבְ  ְבָעהּתָ )בראשית רבה ע, יח(. ְוֵכן ֵלָאה  ןּכֵ  ֵמרֹוא ֹוֵאינ יםּלִ קַ ֶׁשּבְ  לּקַ ַוֲהלֹא הַ 

 

 ֵּבׁשָהָאָדם ְוִנְתלַ   ָחָטאׁשֶ ֹקֶדם    יּכִ ,  ׁשִמיְׁש תַ ּבְ   רּבּוַעל ִעְנַין ַהְיִדיָעה ְוַהחִ   ׁשדֶ ּקֹ הַ   ֶרתּגֶ אִ   ֵסֶפרּבְ "ן  ּבַ ֶהֱאִריְך ָהַרמְ   ָברּכְ 

 ה ּכָ ס    הֹוׂשֶ ע  ָיַדִיםֶׁשּבְ   ֹומּכְ ,  תֹוְצוּמִ הַ   לּכָ   הׂשֵ ַמעֲ ּכְ   בׁשָ ֶנחְ   ׁשִמיַּתְׁש הַ   לׁשֶ   הׂשֶ עֲ ּמַ ָהָרע ָהָיה ֶזה הַ   ֶצרּיֵ הַ   ֲהַמתּוזּבְ 

  ה ּיָ ִר ּפְ ִמְצָוה    ּבֹו  תׂשֹוַלעֲ   ָכןּומ   ׁשִמיַּתְׁש   לׁשֶ ֵאֶבר ֶזה    יּכִ ָרץ ִלְדַבר ִמְצָוה,    ְבַרְגַלִיםּו,  תֹוִמְצו  הּבֵ ְוֵכן ַהְר   ָלבּול  ֵטלֹונוְ 

. ַרק ַאַחר  תּׁשֹוְקד    ֲעִלים ּפֹוֵאיָבִרים הַ   ָארִּכְׁש   ׁשֶעְרָוה, ַרק ֵאֶבר ֹקדֶ   םׁשֵ   ֹוְולֹא ָהָיה ל  ה ּפָ לֹא ָהָיה ֶחְר   ּוׁש. ְוח הּיָ ְרבִ ּו

  ם ּׁשֵ הַ   ִסירֶׁשּיָ . ֲאָבל ֶלָעִתיד  הּפָ ֶחְר   אּוֵהם ְוִכי ה  יםּמִ ֵעיר    י ּכִ   ּוְדע ּיֵ , ָאז )בראשית ג, ז( וַ ִניֹוְדמּקַ הַ   ׁשחָ ּנָ ֵמהַ   תֶׁשִּנּסַ 

  ת ֹוְצו ּמִ הַ   םּיּוִק   ָכלּכְ ִיְהֶיה    ׁשִמיַּתְׁש ֶזה הַ   לׁשֶ   הׂשֶ , ָאז ַמעֲ ָחָטאׁשֶ   ֹקֶדם  ָאָדםּכְ ָהָרע ְוִנְהֶיה    ֶצרּיֵ הַ   ּונּתָ ֵמאִ   ֵרְךּבָ ִיְת 

 :ֹוֵיָאֵמר ל ֹוׁשָקד אּבָ רַ ְּד ְואַ 

 

ְוֵכן ֵאַלי    אֹוְוָאב  י ּוָגלּבְ   ּו רִּדּבְ   ן ּכֵ ָהֲעִתיָדה, ַעל    הּׁשָ ד  ְּק מִ   ּוָהי   יםֹוִׁש ְקד   תֹוהּמָ ְוָהאִ   תֹוָהָאב  הּנֵ ְוהִ  ְוֵכן  אֹובּתָ ֵאֶליָה,   ,

 ֵמרֹוא  ֹוֵאינ  יםּלִ קַ ֶׁשּבְ "י )שם כט, כא( ַוֲהלֹא ַקל  ִׁש רַ   ִדְבֵריּבְ   ןּכֵ   םּגַ   זּוַיֲעֹקב ְלָרֵחל. ְוֶזה ָרמ  קִּיּׁשַ )בראשית כט, יא( וַ 

 :ְלֵעיל יִּת ַתבְ ֶׁשּכָ  ֹומּכְ ֲהָוָיה  םׁשֵ  ֵפיּוי"ב ֵצר דֹוסּבְ ה'  םְּבׁשֵ  קַּדּבֵ ִנְת  יּכִ , ָבִטיםְׁש י"ב  ִלידֹוָאַמר ָמַתי א אּלָ ן, אֶ ּכֵ 

 

  ֵני ּפְ ֶלָעִתיד. ַרק מִ  ְהֶיהֶׁשּיִ   ֹו מּכְ  ִציָאהֹו, ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה מָכןּמּוִמן הַ  ָחָטאׁשֶ ָהָיה ְלָאָדם ֹקֶדם  ּוׁשְלבּו  ֶחםּלֶ ִעְנַין הַ  ְוֵכן

 :אּוה םּוָער  יּכִ ֶלֶחם, ְוַגם  אַכלּתֹ  יָךּפֶ אַ  ֵזַעתּבְ )בראשית ג, יט(  ׁשֶנֱענַ  ֹוֶחְטא

 

ְפִליִגי    ֵלי ּכּו  ִציאֹוְבמִּד   בּגַ ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ַאף ַעל    ִציאּמֹוין הַ ְמָבְרכִ   ּוָאנׁשֶ ִעְנָין    ּוְוֶזה   ֶפֶרק ּבְ   ְדִאיָתאּכִ ַעְלָמא לֹא 

ְוַאף ַעל  אּתָ גְ ּולּפְ   אּכָ ִאי  ִציאּמֹוהַ ּבְ ְמָבְרִכין )ברכות לח, א(, ֲאָבל    יַצדּכֵ   ל ּכָ , מִ ִציאּמֹוהַ ּבְ ִהְלְכָתא    ִאיְפַסקְּד   בּגַ . 

 :ּוְתבֶּׁשּכָ ַמה  ּוְתבּכָ )ד"ה והלכתא המוציא(  םׁשָ  תֹוְספֹו, ְותְמֹבָררִּד  ָנאְׁש ִלי  ַמרֹוָהָיה ל קּזֵ ַמה הֶ  םֹוָמק

 

  ֶחם ּלֶ ְמָבְרִכין ַעל הַ   ּוָאנ  יּכִ ַעל ֶהָעָבר ְוַעל ֶהָעִתיד,   ֶרהּמֹוהַ   ִציאּמֹו הַ   ןׁשֹולְ   ְמִריםֹוא  ּוָאנ  ֶנתּוֶ ְמכ    ָנהּוָ כַ ּבְ   יּכִ   עּדַ   ֲאָבל

 הט"ו, ר' ְנֶחְמיָ   הׁשָ רָ ּפָ   הּבָ רַ   יתִׁש ְבֵראּבִ   ְמָצאִּת ֶלָעִתיד. ְוֵכן    ְהֶיהֶׁשּיִ ָאָדם, וְ   ָחָטאׁשֶ ֹקֶדם    ָעַברׁשֶ לְ   ָהָיהׁשֶ   ׁשדֶ ּקֹ הַ 

ְורַ   ִציאֹוה  ָבר ֶׁשּכְ ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ    ִציאֹו, מֵמרֹו. ר' ְנֶחְמָיה אָנןּבָ ְורַ  ֶלֶחם ִמן    ִציאּמֹוָאְמִרי, הַ   ָנןּבָ ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. 

 :'כו ָאֶרץּבָ   רּבַ  תּסַ )תהלים עב, טז( ְיִהי פִ  ֱאַמרֶׁשּנֶ ָהָאֶרץ, ֶלֶחם ִמן  ִציאֹוָעִתיד ְלה אּוהׁשֶ ָהָאֶרץ 


