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Part I: “When Shall I Put My House in Order?” 

  שיר השירים א:ו .1
ה ( ִנ֙י ֹנֵטָר֣ י ָׂשֻמ֙ ֲחרּו־ִב֗ י ִנֽ י ִאִּמ֣ ֶמׁש ְּבֵנ֧ ְתִני ַהָּׁש֑ ֶרת ֶׁשֱּׁשָזַפ֖ י ְׁשַחְרֹח֔ ְרִּתי:ו) ַאל־ִּתְר֙אּוִנ֙י ֶׁשֲאִנ֣ א ָנָטֽ ֹ֥ י ל י ֶׁשִּל֖ ים ַּכְרִמ֥   ֶאת־ ַהְּכָרִמ֔

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. 

 

  : פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק א סימן ו .2
, ז) ושאלו את מוני נוטרה את הכרמים. שמוני בארצות הגוים ולבקש רחמים על שלום ארצם, כענין שנאמר (ירמיה כטש

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.

  

  שיר השירים יטומיר)'(להרב זאב וולף הלוי דז אור המאיר .3
בכאן נרמז מוסר ואזהרה לצדיק, המזהיר ומצוה בטוב לבני עמו הנלוים אליו, מאוד מאוד יסתכל על דרכיו, ולבלתי יאבד 

עינינו רואות עתה אשר יומם ולילה נושאים בעול משאם ומתנם, לענות מענה לכל אחד  מעלתו ועבדתו בסיבתם, כאשר
ואחד צרכיותם המרובים, ובין כך וכך נפרדו מדביקתו, כי בני עליה המה מועטים (סוכה מה, ב), להיות הכרתם חזקה לדבר 

עטים, ונמצא בקל הוא להנושא בעול עמם ולבו בל עמו, כי אם פנימיות מחשבותיו קשורים ודבוקים אליו יתברך המה מו
  עמו לאבד הדרך שלו בעצמו.

  

  "ד (האדמו"ר מלברטוב)ס' אמת ושלום להרב מ.י.א. רבינוביץ הי .4

  
  

  משנה מסכת אבות פרק א משנה יד .5
  לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי:היה אומר אם אין אני לי מי  [הלל] הוא

  

  בראשית פרק ל .6
י ּו ה ֶאל־ְמקֹוִמ֖ ְלָכ֔ ִנ֙י ְוֵא֣ ן ַׁשְּלֵח֙ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ָלָב֔ ֹ֤ ף ַוּי ל ֶאת־יֹוֵס֑ ה ָרֵח֖ ר ָיְלָד֥ י ַּכֲאֶׁש֛ י:(כה) ַוְיִה֕ ה ְל֤� ְלָפַנ֙י  ...ְלַאְרִצֽ י ְמַע֩ט ֲאֶׁשר־ָהָי֨ (ל) ִּכ֡

ה  י ְוַעָּת֗ ֶר� ְיֹקָו֛ק ֹאְת֖� ְלַרְגִל֑ ב ַוְיָב֧ ץ ָלֹר֔ י:ַוִּיְפֹר֣ י ְלֵביִתֽ ה ַגם־ ָאֹנִכ֖ ֱעֶׂש֥ י ֶאֽ  ָמַת֛
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? 

  

  דף מו עמוד בזוהר חדש כרך א (תורה) פרשת ויצא  .7
שמוני נוטרה את הכרמים דכתיב הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה. כרמי שלי לא נטרתי דכתיב ועתה מתי אעשה גם 

  אנכי לביתי:
  

  ס' בצור ירום להר' יורם אברג'ל ח"ב עמ' ז .8
ן האחרים למען העסק למען אדם צריך לצעוק את הצעקה הנוקבת מתי אעשה גם אנכי לביתי כל הזמן האדם עושה למע 

חייך קודמים לחיי חבירך  )ויקרא כ"ה( "וחי אחיך עמך"המשפחה אבל מתי האדם יעשה למען עצמו כמו שדרש רבי עקיבא 
  ).א"ב"מ ס"ב ע(

   



Part II: Deceit Begets Deceit 
 

  אור החיים בראשית פרק כז פסוק מג .1
  ברח לך אל לבן. כי הוא יעמוד נגד עשו אם ילך להורגך:

  
  בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע .2

ִּכֵּנס ָּכל ַאְנֵׁשי ְמקֹומֹו, ָאַמר ָלֶהם יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשָהִיינּו ְדחּוִקים  ",ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ַוֶּיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום"כה]  - יט [כט, כב
ב ָּבֲעִיין ַאּתּון ֲאָנא ְמַרֵּמי ֵביּה, ְוָיהֵ  ְלַמִים ְוֵכיָון ֶׁשָּבא ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ְלָכאן ִנְתָּבְרכּו ַהַּמִים, ֲאַמִרין ֵליּה ּוָמה ַאֲהֵני ָל�, ֲאַמר ְלהֹון ִאין

יד ַמה ַּדֲהֵני ָל�. ֲאַמר ְלהֹון ֵליּה ֵלָאה ְּדהּוא ְרִחים ַלֲהָדא ָרֵחל ַסִּגי, ְוהּוא ָעֵבד ָהָכא ַּגְּבכֹון ִׁשְבָעה ְׁשִנין אֹוֳחִרין. ֲאַמִרין ֵליּה ֲעבֵ 
ל ְוַאְיֵתי ֲעֵליהֹון ֲחַמר ְמַׁשח ְוקֹוָפר, ֱהֵוי ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ָלָבן ָהבּו ִלי ַמְׁשּכֹון ְּדֵלית ַחד ִמְּנכֹון ְמַפְרֵסם, ְוַיֲהבּון ֵליּה ַמְׁשּכֹוִנין, ַוֲאזַ 

ָמה הּוא ְּכֵדין, ֲאַמִרין ֵליּה ַאְּת ָּגַמְלְּת  ָהֲאַרִּמי ֶׁשִרָּמה ְּבַאְנֵׁשי ְמקֹומֹו. ְוכּוֵּלי יֹוָמא ֲהוֹו ְמַכְּלִלין ֵּביּה ְוֵכיָון ְּדָעל ְּבַרְמָׁשא ֲאַמר ְלהֹון
ָלָתא ַוֲחפֹון ּבֹוִציַנָיא. ָאַמר ֶסד ִּבְזכּוָת�, ְוָהיּו ְמַקְּלִסין קֹוְדמֹוי ְוָאְמִרין ָהא ַלָיא ָהא ַלָיא, ִהיא ֵלָאה ִהיא ֵלָאה. ְּבַרְמָׁשא ֲאתֹון ַמעֲ חֶ 

הּוא ֵליְלָיא ֲהָוה ָצַוח ָלּה ָרֵחל, ְוִהיא ָעְנָיא ֵליּה. ְּבַצְפָרא ְוִהֵּנה ָלֶהן ַמהּו ְּכֵדין, ָאְמֵרי ֵליּה ָמה ַאְּת ָסבּור ַּדֲאַנן ִּדְכִרין ִּדְכַוְתכֹון. ְוָכל הַ 
ִאית ַסָּפר ְּדֵלית ֵליּה ִהיא ֵלָאה, ָאַמר ָלּה ָמה ַרָּמְיָתא ַּבת ַרָּמָאה, ָלאו ְּבֵליְלָיא ֲהָוה ָקֵריָנא ָרֵחל ְוַאְּת ֲעֵנית ִלי. ָאְמָרה ֵליּה 

  !ָיה צֹוֵוַח ָל� ֲאבּו�, ֵעָׂשו, ְוַאְּת ָעֵני ֵליּהַּתְלִמיִדים, לֹא ָכ� הָ 
  

  ס' חכו ממתקים .3

  
 

 


