ויצא
וַ י ֵֵּּצא יַעֲ קֹב ִמ ְּב ֵּאר ָׁש ַבע וַ יֵּלֶ ְּך ָׁח ָׁרנָׁ ה:
יעקב אבינו בחיר האבות יוצא מבאר שבע לחרן כדי להתחתן וגם כדי להתרחק מעשיו אחיו.
לפני שיעקב יוצא ,מברך אותו יצחק אביו שהוא יקבל את ברכת אברהם ( בראשית כה,ד)

וְּ יִ ֶתן לְּ ָׁך ֶאת ִב ְּר ַכת ַא ְּב ָׁר ָׁהם לְּ ָׁך ולְּ ז ְַּרעֲ ָׁך ִא ָׁת ְּך לְּ ִר ְּש ְּת ָׁך ֶאת ֶא ֶרץ ְּמג ֶֻר ָׁ
יך אֲ ֶשר נָׁ ַתן אֱ ל ִֹהים
לו ְּך וְּ גָׁ ֵּדל ַעד ִכי גָׁ ַדל
לְּ ַא ְּב ָׁר ָׁהם :ויצחק שהיה עשיר גדול (בראשית כו,יג) וַ ִיגְּ ַדל ָׁה ִאיש וַ יֵּלֶ ְּך ָׁה ֹ
ְּמאֹד :שולח יעקב עם ממון רב לכיוון חרן...

מספרים חז"ל שאליפז בן עשיו רדף אחרי יעקב כדי להרוג אותו ,ויעקב אמר לו ,קח את כל
הרכוש שלי והעני נחשב כמת .אליפז אכן עשה זאת ואפילו את הבגדים של יעקב לקח לו.
וזהו שאמר יעקב אבינו (בראשית לב,יא) ִכי ְּב ַמ ְּק ִלי ָׁע ַב ְּר ִתי ֶאת ַהי ְַּר ֵּדן ַהזֶה וגו'
יתי ַבי ֹום אֲ ָׁכלַ נִ י ח ֶֹרב וְּ ֶק ַרח
יעקב מתאר את  20השנה שהיה אצל לבן( ,בראשית לא,מ) ָׁהיִ ִ
ַב ָׁליְּ לָׁ ה וַ ִת ַדד ְּשנָׁ ִתי ֵּמ ֵּעינָׁ י 7 :שנים עבד עבור לאה 7 ,שנים עבור רחל 6 ,שנים לעצמו ,קשיים

עצומים ,אבל בסופו של דבר חוזר יעקב אבינו לארץ ישראל ,עם משפחה ורכוש רב.

(בראשית לא) {יז} וַ י ָָׁׁקם יַעֲ קֹב וַ ִי ָׁשא ֶאת ָׁבנָׁ יו וְּ ֶאת נָׁ ָׁשיו ַעל ַה ְּג ַמ ִלים{ :יח} וַ ִינְּ ַהג ֶאת ָׁכל
ִמ ְּקנֵּהו וְּ ֶאת ָׁכל ְּר ֻכש ֹו אֲ ֶשר ָׁר ָׁכש ִמ ְּקנֵּה ִקנְּ י ָֹׁנו אֲ ֶשר ָׁר ַכש ְּב ַפ ַדן אֲ ָׁרם
בוא ֶאל יִ ְּצ ָׁחק ָׁא ִביו ַא ְּר ָׁצה ְּכנָׁ ַען:
לָׁ ֹ

נלמד מיעקב אבינו  -מי שהולך בדרך הנכונה ,גם אם בשלב מסוים
יבואו ניסיונות וקשיים ,יבוא 'אליפז' ויפשיט אותו מכל החומריות שלו,
הכל משמיים והכל לטובה ,בסופו של התהליך מובטח לו שיראה את
התמונה המלאה ,ויבין שהכל היה לטובה ...כדברי הנביא (ירמיה ל,ז)

ליעֲ קֹב ו ִמ ֶמ ָׁנה יִ ָׁו ֵּש ֵַֽע:
דול ַהי ֹום ַההוא ֵּמ ַאיִ ן ָׁכמֹהו וְּ ֵּ ֵֽעתָׁ -צ ָׁרה ִהיא ְּ ַ ֵֽ
הוי ִכי גָׁ ֹ
ֹ

4:18
4:02
4:09

5:17
5:15
5:15

הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל
יורם בן יחיא ודעי ז"ל
יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל
שלום בן יחיא ודעי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
שרה בת יחיא ודעי ז"ל
ציונה ימיני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה
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כל הגדול מחברו
זלמן רודרמן– חב"ד
בישיבתו של החפץ-חיים היה אברך למדן
גדול וירא-שמים ,שהיה עני מרוד .לעיתים
קרובות נהג האברך לספר לרבו על מצוקתו
ולבקש ממנו להתפלל למענו כי הקב"ה ישלח
לו את הברכה כדי שייחלץ מעוניו.
"אם אזכה שהקב"ה ירחיב לי ,אקפיד הקפדה
יתרה על קיום מצוות מעשר",
נהג להתחייב בכל פעם ששוחח בעניין עם רבו.
"מי אני ומה אני?" ,היה משיב לו החפץ-חיים,

רבי ישראל מאיר הכהן מלאדין  -החפץ החיים

בענווה האופיינית לו" .עליך להפנות את תפילותיך אל הקב"ה בעצמו ולבקש את רחמיו,
מעומק ליבך .אולם ראה הוזהרת – אם אמנם תזכה ותפילתך תיענה ,יהיה עליך לשמור את
מוצא פיך ולהקפיד בתכלית על קיום מצוות מעשר' .אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט' ,ואוי
לו לאדם המזלזל בדברים כגון אלה".
חלפו הימים ,האברך החל לשלוח את ידו במסחר ,וה' שלח ברכה במעשי ידיו .אט-אט
הרחיב את עסקיו ,ובתוך כמה שנים הצליח לטפס במעלות ההצלחה עד שהיה לסוחר גדול
ועשיר.
בתחילה הקפיד להפריש מעשר מהכנסותיו ,אולם כשעלה לגדולה ונתעשר ,לא עמד בניסיון
וכמו שכח את הבטחתו .ידיו נעשו קפוצות .לא זו בלבד שנמנע ממתן מעשר ,הוא אף נמנע
בעקביות מהשתתפות בכל עניין של צדקה .החפץ-חיים שמע על השינוי שחל בתלמידו וליבו
נחמץ בקרבו .אף-על-פי-כן בחר להחריש בינתיים ולהמתין לשעת כושר.
זה היה בעת ביקור של החפץ-חיים במוסקווה ,שאליה נסע בענייני ישיבתו .כל נכבדי העיר
באו לאכסניה שבה התארח ,כדי לקבל את פניו ולהחליף עמו ברכת שלום .בין המכובדים
היה גם תלמידו לשעבר ,הגביר הגדול ,שכגודל עושרו כן גודל קמצנותו.
שמח התלמיד לשעבר שמחה גדולה על ההזדמנות להיפגש עם רבו .גם החפץ-חיים האיר לו
פנים .עם תום קבלת הפנים נפנו המכובדים לדרכם אך העשיר הקמצן נשאר בחדר .כשנותרו
רק הוא ורבו ,ביחידות ,פרץ העשיר בבכי" .מורי ורבי ,חולה אני במחלה קשה ואנושה ואינני
יכול לעזור לעצמי!" ,ייבב.
"מהי מחלתך הקשה?" ,שאל החפץ-חיים בדאגה עמוקה.
"ידיי קפוצות ,כאילו ננעלו במנעול ,ואינני יכול לפותחן" ענה העשיר" .אמנם זוכר אני היטב
את התחייבותי להפריש מעשר מכל אשר יהיה לי ,אולם עתה ,לאחר שזכיתי בממון רב,
אינני מסוגל לקיים את מוצא פי .השטן כאילו השתלט עליי ואינו מניח לי לתת צדקה".
נתהרהר החפץ-חיים דקה ארוכה ולבסוף פתח את פיו ואמר:
"הקשב ואספר לך סיפור .יהודי כפרי נסע פעם אחת בערב החג אל העיר ,לקנות את צורכי
החג .נכנס לחנות שרגיל היה לקנות בה וביקש מהחנווני קמח במשקל במחיר רובל כסף.
אמר לו החנווני' ,הטרח עצמך ידידי ,פתח את שקך ומלא בו קמח כפי הדרוש לך ,ואני אניח
משקולות על המאזניים.
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שמע הכפרי כי הלה מבקש ממנו למלא בעצמו את שק הקמח .נטל שק גדול ומילא אותו
במידה גדושה .החנווני עשה את עצמו כאינו רואה .עמד והמתין לכפרי עד שיסיים את
מלאכתו.
משהגיע רגע התשלום ,הוציא הכפרי רובל כסף אחד והושיטו לחנווני  .אמר לו החנווני' ,הרי
מילאת קמח מלוא השק ,ומחירו חמישה רובלים; כיצד רצונך לשלם לי רק רובל אחד?
השיב לו הכפרי בתמיהה משלו' :הרי אני ביקשתיך בתחילה קמח ברובל אחד ,ואתה הוא
שהצעת כי אמלא בעצמי את שקי .עמדתי אפוא ומילאתי ואתה שתקת .הנה אפוא מה
שלקחתי ברובל אחד ,ומה לך כי תדרוש עכשיו חמישה רובלים ?
הביט בו החנווני בהשתאות ובתרעומת' .סבור הייתי' ,ענה לכפרי' ,כי שינית את דעתך
והחלטת לבסוף לקחת יותר קמח משביקשת בתחילה ,ועל-כן החרשתי והוספתי עוד ועוד
אבני-משקל .אולם אתה ,מה חשבת לך? וכי סבור היית שאני אוסיף אבני-משקל ואתה
תמלא מן הקמח בלי מידה ,והכול בתמורה לרובל אחד ?!" הקשיב העשיר הקמצן לסיפור
הנאה קשב רב ,ואף-על-פי שתלמיד-חכם היה התקשה לרדת לסוף דעת רבו.
הביט בו החפץ-חיים במבט רחום והחל מפרש:
"סיפור זה אינו אלא משל ,והנמשל הוא אתה ומה שאירע לך .הנמשל לקמח הוא העושר
הרב שהשפיעו לך משמים .הנמשל לאבני-המשקל הוא היצר-הרע הניתן לאדם ככל
שמתעצם ורב עושרו .ועכשיו שואל אני אותך – מה חשבת לעצמך :שמצד אחד ישפיעו לך
רוב טובה וברכה ומצד שני יישאר היצר-הרע שלך כפי שהיה בימי עונייך?! טעות בידך! לכל
דבר יש מחיר ,ועליך להתמודד אתו בגבורה .ולא ,עלול החנווני חלילה לקחת ממך את שק
הקמח המלא"...

חלום הסולם
יע ַה ָׁש ָׁמיְּ ָׁמה וְּ ִהנֵּה
(בראשית כח,יב) וַ יַחֲ ל ֹם וְּ ִהנֵּה ֻס ָׁלם ֻמ ָׁצב ַא ְּר ָׁצה וְּ רֹאש ֹו ַמ ִג ַ
ַמלְּ אֲ ֵּכי אֱ ל ִֹהים עֹלִ ים וְּ י ְֹּר ִדים ב ֹו:

חלום הסולם מלמד ,כי למרות שהאדם שחי בעולם הזה הוא העולם הגשמי ,והוא מוכרח
להתעסק בענייני העולם הזה לפרנסה וכד' ,יחד עם זאת עליו להבין שמטרת הסולם היא
יע ַה ָׁש ָׁמיְּ ָׁמה ,דהיינו שכל מעשינו בעולם הזה
לא רק להיות ֻמ ָׁצב ַא ְּר ָׁצה אלא העיקר הוא ַמ ִג ַ
יהיו מכוונים לשם שמיים ,שהרי העולם הזה הוא זמני ...בדיוק כמו שגוף האדם הוא חומרי
ושואף כלפי מטה לאדמה ,לעפר ,לחומריות = ֻמ ָׁצב ַא ְּר ָׁצה ,והנשמה הרוחנית היא בגדר של
יע ַה ָׁש ָׁמיְּ ָׁמה ,ומה ייקח אתו האדם ביום פקודה ?
ַמ ִג ַ
מעשיו של האדם בעולם הזה משפיעים למעלה ,ואם הוא מתעלה במעשיו ההשפעה תהיה
לטובה ,או חלילה להיפך ,וזהו שרמוז וְּ ִהנֵּה ַמלְּ אֲ ֵּכי אֱ ל ִֹהים ע ִֹלים וְּ י ְֹּר ִדים ב ֹו:
הממון הוא הביטוי הגדול ביותר של העולם הגשמי ,היום אנשים רודפים אחרי הממון.
התאווה הגשמית והתחרות עם האחרים ,לבית גדול יותר ,רכב יפה יותר ,רמת חיים גבוהה
יותר – שעבדה אותנו ,וזה במקרה הטוב...
מובא בשם אור צדיקים שהמילה סולם עולה בגימטריה עם המילה ממון (שניהם = )136
אומר האור צדיקים – אמנם הממון הוא שיא החומריות = ֻמ ָׁצב ַא ְּר ָׁצה ,אבל גם בעזרת
הממון ניתן להגיע לַ -ה ָׁש ָׁמיְּ ָׁמה ,על ידי גמילות חסדים ,מתן בסתר וצדקה..
והאדם הלא מתפלל לעושר ,לפרנסה טובה ,אדם לא צריך לשאוף חס וחלילה לעניות ,שלא
נצטרך לידי מתנות בשר ודם .לכן אנו מבקשים שיזכנו הקב"ה לשפע של ברכה בעמלנו
החומרי ,וזאת כדי שנוכל מתוך עולם החומר להגדיל תורה ולהאדירה להיות בגדר אדם
יע ַה ָׁש ָׁמיְּ ָׁמה...
חומרי שאכן הוא ֻמ ָׁצב ַא ְּר ָׁצה אבל רֹאש ֹו ַמ ִג ַ
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יציאת יעקב מבאר שבע
"וַ י ֵֵּּצא יַעֲ קב ִמ ְּב ֵּאר ָׁש ַבע וַ יֵּלֶ ְּך ָׁח ָׁרנָׁ ה" (בראשית כח ,י).

נשאלת השאלה ,מדוע השתמשה התורה בפסוק גם וַ י ֵֵּּצא וגם וַ יֵּלֶ ְּך ?
אומר ר' יהושע מבריסק בעל "בית הלוי" יש יציאה שהיא התכלית עצמה "לצאת מפה".
ויש הליכה לשם משהו שהוא התכלית.
לדוגמא – יציאה ממקום מסוים בגלל שכנים רעים ,עצם היציאה היא התכלית  -להתרחק
מהם ,לעומת הליכה למקום מגורים חדש  -בגלל עבודה חדשה ,עצם ההליכה היא התכלית
כי הוא יכול להישאר.
ביעקב אבינו אומר ר' יהושע מבריסק – נשתלבו שתי הכוונות גם יחד  -עיקר כוונתו
ביציאתו ובהליכתו ,היו שתי מצוות ,מצוה אחת של כיבוד אם ומצוה אחת של כיבוד אב.
במה דברים אמורים?
כו
מצד אחד :נאמר (בראשית כז,מא-תולדות) וַ ִי ְּשטֹם ֵּע ָׁשו ֶאת יַעֲ קֹב ַעל ַה ְּב ָׁר ָׁכה אֲ ֶשר ֵּב ְּר ֹ
ֹאמר ֵּע ָׁשו ְּבלִ ב ֹו יִ ְּק ְּרבו יְּ ֵּמי ֵּא ֶבל ָׁא ִבי וְּ ַא ַה ְּרגָׁ ה ֶאת יַעֲ קֹב ָׁא ִחי :לרבקה נודע מרוח
ָׁא ִביו וַ י ֶ
הקודש מה זומם עשיו לעשות ולכן הורתה ליעקב (בראשית כז,מב-תולדות) ִהנֵּה ֵּע ָׁשו ָׁא ִח ָׁ
יך
ִמ ְּתנ ֵַּחם לְּ ָׁך ְּל ָׁה ְּרגֶ ָׁך .וְּ ַע ָׁתה ְּבנִ י ְּש ַמע ְּבקלִ י וְּ קום ְּב ַרחְּ -ל ָׁך ֶאל-לָׁ ָׁבן ָׁא ִחי" .כלומר המטרה

היא "ברח מכאן" עצם היציאה היא המטרה כלומר יש פה גם מצוות כיבוד האמא.
חיזוק לכך מביא אור החיים (רבי חיים בן משה אבן עטר) מהפסוק (בראשית כט,י -ויצא) וַ יְּ ִהי
ַכאֲ ֶשר ָׁר ָׁאה יַעֲ קֹב ֶאת ָׁר ֵּחל ַבת לָׁ ָׁבן אֲ ִחי ִאמ ֹו ְּו ֶאת צֹאן לָׁ ָׁבן אֲ ִחי ִאמ ֹו וַ ִי ַגש יַעֲ קֹב וַ יָׁגֶל ֶאת
ָׁה ֶא ֶבן ֵּמ ַעל ִפי ַה ְּב ֵּאר וַ י ְַּש ְּק ֶאת צֹאן לָׁ ָׁבן אֲ ִחי ִאמ ֹו:
נשאלת השאלה ,מה פתאום מופיע באותו פסוק  3פעמים לָׁ ָׁבן אֲ ִחי ִאמ ֹו ? והתשובה

להדגיש שכל זה עשה יעקב בשליחות אמו.
יתה ְּבתו ֵּאל אֲ ִבי
מצד שני :מצווה יצחק אבינו (בראשית כח,ב-תולדות) קום לֵּ ְּך ַפ ֶדנָׁ ה אֲ ָׁרם ֵּב ָׁ
ִא ֶמ ָׁך וְּ ַקח לְּ ָׁך ִמ ָׁשם ִא ָׁשה ִמ ְּב ֹנות לָׁ ָׁבן אֲ ִחי ִא ֶמ ָׁך ,בהליכה לחרן יש את מצוות כיבוד האב.

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) מבאר על הפסוק ולמה הזכיר יציאתו ? אלא מגיד שיציאת צדיק
מן המקום עושה רושם ,שבזמן שהצדיק בעיר ,הוא הודה ,הוא זיוה ,הוא הדרה ,יצא משם,
פנה הודה ,פנה זיוה ,פנה הדרה.
נשאלת השאלה ,ומה עם יצחק אבינו ? הלא הוא חי ועדיין נמצא בבאר שבע ?
הכלי יקר (רבי שלמה אפרים מלונטשיץ) לומר שדוקא יציאתו של יעקב עשה רושם ,אבל לא
יציאת אברהם ויצחק ? לפי שהמה הלכו עם כל בני ביתם ולא נשאר במקום שום צדיק,
על כן לא עשו רושם ביציאתם ,כי הרשעים שנשארו שמה אינן מקפידין על יציאת
הצדיקים ,ואדרבה הם שמחים בצאתם מהם לפי שאינן הולכים בדרכיהם ,והם לשיכים
בעיניהם ולצנינים בצידיהם והם מריבים עמהם עבור מעשיהם ,אבל ההולך ממקום
שצדיקים מצויים שם ,אז יציאתו עושה רושם כי הצדיקים שנשארו קשה עליהם פרידתם
כי דעתם נוחה ממנו ,ואינו דומה זכות של מועטין לזכות של מרובים .וכאן היו יצחק
ורבקה לכך היה רושם יציאתו ניכר.
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אעבדך שבע שנים
{טז} ולְּ לָׁ ָׁבן ְּש ֵּתי ָׁב ֹנות ֵּשם ַה ְּגדֹלָׁ ה לֵּ ָׁאה וְּ ֵּשם ַה ְּק ַט ָׁנה ָׁר ֵּחל{ :יז} וְּ ֵּעינֵּי לֵּ ָׁאה ַרכ ֹות וְּ ָׁר ֵּחל
ֹאמר ֶאעֱ ָׁב ְּד ָׁך ֶש ַבע ָׁשנִ ים ְּב ָׁר ֵּחל
יפת ַמ ְּר ֶאה{ :יח} וַ יֶאֱ ַהב יַעֲ קֹב ֶאת ָׁר ֵּחל וַ י ֶ
ָׁהיְּ ָׁתה יְּ ַפת ת ַֹאר וִ ַ
ִב ְּת ָׁך ַה ְּק ַט ָׁנה:

מדוע יעקב צריך לעבוד כדי לקבל את רחל ? הלא לבן היה צריך לקפוץ משמחה שיש לו
הצעה לחתן כמו יעקב אבינו.
כאשר יעקב יוצא מבאר שבע ,עשיו שולח את אליפז בנו שיהרוג את יעקב .כאשר אליפז
פוגש את יעקב הוא לא מסוגל להרוג אותו ,כי בסופו של דבר הוא גדל בבית יצחק ויעקב
דודו .שואל אליפז את יעקב :מה אני אעשה ? מצד אחד אבא ציווה עלי להרוג אותך ומצד
שני ,אני לא מסוגל לעשות זאת .ענה לו יעקב ,קח ממני את כל רכושי והרי שהעני נחשב
כמת .לכן יעקב אבינו לעומת אליעזר עבד אברהם ,מגיע לחרן ללא כל רכוש ולמעשה אין לו
נדוניה להציע ,ואז הוא צריך לעבוד אצל לבן.
ולמה דווקא מציע יעקב לעבוד במשך  7שנים ללא משא ומתן ? שנה לא מספיק ?
אור החיים (רבי חיים בן משה אבן עטר) צדיק זה יכוין תמיד להכניע עצמו שבע ,וגם
בהשתחויתו לאחיו שבע פעמים ,והוא סוד (משלי כד) שבע יפול צדיק וקם אחרי נפלו ,ואולי
שנתן שוויה במה ששעבד עצמו ז' שנים שהוא יותר מכדי שני עבד עברי( :שהם שש שנים)
ָׁש ְּב ָׁת ִעמ ֹו י ִָׁמים אֲ ָׁח ִדים ַעד אֲ ֶשר ָׁתשוב חֲ ַמת ָׁא ִח ָׁ
יך :ימים = שנה,
פירוש נוסף :וְּ י ַ
אחדים = שבת .מכאן נקבל :בשנה יש  52שבתות ,כלומר במשך שבע שנים יש  364שבתות,
"ימים אחדים = שנה של שבתות"

הרב מאיר אליהו הביא בדרשתו פירוש שבו יעקב אבינו ראה ברוח קדשו שהרמה הרוחנית
של רחל אמנו הייתה יותר גבוה משלו ,ודרושות לו שבע שנות עבודה כדי להגיע לרמתה
הרוחנית ,לכן ביקש לעבוד שבע שנים ברחל.

רחל ולאה אמנו
הגמרא במסכת בבא בתרא קכג/א דנה בנושא העברת הבכורה מראובן ליוסף – בעא מיניה
ר' חלבו מרבי שמואל בר נחמני :מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף ?
מקבל פי שניים ומיוסף יצאו שני שבטים מנשה ואפרים) מה ראה ? ובחללו יצועי אביו כתיב,
אלא מה ראה שנתנה ליוסף ? (למה דווקא ליוסף ולא לאחרים -ענה לו רבי שמואל)
אמשול לך משל למה הדבר דומה ,לבעל הבית (יעקב אבינו) שגדל יתום (יוסף) בתוך ביתו,
לימים העשיר אותו יתום ,ואמר :אהניהו לבעל הבית מנכסי (אהנה את בעל הבית מנכסיי –
ואח"כ יעקב החזיר ליוסף טובה על כך  )...א''ל (רבי חלבו לרבי שמואל) ואי לאו דחטא
ראובן ,לא מהני ליה ליוסף ולא מדעם ? (ואם לא היה ראובן חוטא ,לא היה ליעקב במה
להוקיר טובה ליוסף ?) אלא ר' יונתן רבך לא כך אמר( :רבי יונתן הסביר את מתן הבכורה
(שבכור

ליוסף באופן הבא)..

ראויה הייתה בכורה לצאת מרחל דכתיב {בראשית לז-ב} אלה תולדות יעקב ,יוסף ,אלא
שקדמתה לאה ברחמים ,ומתוך צניעות שהיתה בה ברחל ,החזירה הקב''ה לה .מאי קדמתה
לאה ברחמים ? דכתיב {בראשית כט-יז} ועיני לאה רכות ,מאי רכות ? אילימא רכות ממש
(כלומר אם היה זה פגם/מום בלאה )..אפשר ,בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב
{בראשית ז-ח} מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ,בגנות צדיקים דבר
הכתוב ?!
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אלא אמר רבי אליעזר :שמתנותיה ארוכות (המתנות שקיבלה יחזיקו זמן רב) רב אמר:
לעולם רכות ממש (באמת היו עיניה רכות) ולא גנאי הוא לה ,אלא שבח הוא לה ! שהייתה
שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים :שני בנים יש לה לרבקה ,שתי בנות יש לו
ללבן ,גדולה לגדול  -וקטנה לקטן .והייתה (לאה) יושבת על פרשת דרכים ומשאלת ,גדול
מה מעשיו ?
(מה הם מעשיו של עשיו האח הגדול ? וענו לה )..איש רע הוא ,מלסטם בריות( .שאלה לאה
על יעקב) קטן מה מעשיו ? (ואמרו לה{ )..בראשית כה-כז} איש תם יושב אוהלים .והייתה
בוכה עד שנשרו ריסי עיניה( .מספר המדרש שבכל יום הייתה הולכת לאה לשמוע כמה עשיו
רשע ,כדי שכל פעם תזדזע מחדש ולא תתרגל לעובדה הזו ,מלמד על כח ההרגל)...

והיינו דכתיב (עכשיו יובן מה שנאמר) {בראשית כט-לא} וירא ה' כי שנואה לאה מאי שנואה ?
(מי שונא אותה ?) אילימא שנואה ממש (אם הייתה באמת שנואה ? היתכן ? שהרי)..
אפשר ? בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב ,בגנות צדיקים דבר הכתוב ?! אלא ראה
הקב''ה ששנואין מעשה עשיו בפניה( ,לכן זכתה ש )..ויפתח את רחמה:
מדברי הגמרא נלמד שזכתה לאה ללדת ראשונה את ראובן בזכות תפילותיה ודמעותיה.
ממשיכה הגמרא ואומרת  -ומאי צניעות היתה בה ברחל ? דכתיב {בראשית כט-יב} ויגד יעקב
לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ,והלא בן אחות אביה הוא ? אלא אמר לה:

מינסבת לי ? (שאל אותה יעקב התינשאי לי ?) אמרה ליה – אין (כן ,אבל דע לך )..מיהו,
אבא רמאה הוא ,ולא יכלת ליה( .יש לי אבא רמאי ואתה לא יכול עליו) אמר לה :מאי
רמאותיה ? אמרה ליה :אית לי אחתא דקשישא מינאי (יש לי אחות גדולה ממני) ,ולא
מנסבא לי מקמה( .ואבא לא יחתן אותי לפניה) אמר לה :אחיו אני ברמאות (וזה כוונת
הכתוב שנאמר " -כי אחי אביה הוא") אמרה ליה :ומי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמאותא ?
(שאלה אותו  -האם מותר לצדיק לנהוג ברמאות ?)

אין !
סימנין

(ענה לה כן שנאמר)..

{שמואל ב כב-כז} עם נבר תתבר ועם עקש תתפל .מסר לה

(אותם שמרה במשך שבע שנים ,ננסה לחשוב כיצד מתרגשת רחל במשך  7שנים
לקראת החתונה ...והנה מגיע הרגע)..

כי קא מעיילי לה ללאה( ,כאשר הביאו את לאה ליעקב) סברה (רחל בליבה) השתא
אם אשמור את הסוד ,הסימנים שמסר לי יעקב) מיכספא אחתאי (תתבייש אחותי) מסרתינהו
ניהלה (מסרה רחל את הסימנים ללאה) והיינו דכתיב {בראשית כט-כה} ויהי בבקר והנה היא
לאה (שואלת הגמרא) מכלל (האם) ,דעד השתא (עד עכשיו) לאו לאה היא ? (לא הכיר
יעקב את לאה ?) אלא מתוך סימנים שמסר לה יעקב לרחל ומסרתה ללאה לא הוה ידע לה
עד ההיא שעתא.
(עכשיו

אם ננסה רק לתאר את הדילמה שעוברת על רחל אמנו ,שבע שנים יעקב אבינו מחזר
אחריה ,נותן לה סימנים ,מחכים ומצפים ,לוקחים בחשבון כל טריק שאבא לבן מסוגל
לעשות ,והנה מגיע ערב החופה ,רחל יודעת שהולכים להחליף אותה בלאה ,יש לה את
האפשרות למנוע זאת ,להציל את המצב – אבל היא בוחרת בשתיקה !!!
והיא מוסרת לאחותה את הסימנים שלא תתבייש !!!
ישנם מצבים ששתיקה מעידה על עוצמה אדירה ,לשתוק ולא להגיב ,תכונה זו של רחל אמנו
עברה בירושה לבניה.
בנימין – לא גילה את מכירת יוסף למרות שידע ולכן האבן של שבט בנימין נקראת "ישפה"
מלשון – יש פֵה ,ובכל זאת בוחרים לשתוק לטובת העניין.
שאול המלך – הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה ,כשהוא חוזר הוא לא מגלה את עניין
המלוכה( .כמה פוליטיקאים יישמרו בסוד את המינוי שלהם ?! מצחיק)...
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תקציב החתונה
בראשית רבה פרשה ע' אות יח מספר כיצד לבן ארגן את התקציב הכלכלי לחתונה !!!
ְשי ְמקוֹמוָֹ ,אמַ ר
קום וַ י ַַעש ִמ ְּש ֶתה (בראשית כט ,כב) כִּ נֵּס כָּל ַאנ ֵּ
וַ יֶאֱ סֹף לָׁ ָׁבן ֶאת ָׁכל ַאנְּ ֵּשי ַה ָׁמ ֹ

נִּתבָּ ְרכּו הַ מַ יִּם ,אֲ מַ ִּרין
חּוקים לְ מַ יִּם ,וְ כֵּיוָּ ן ֶשבָּ א הַ צַ ִּדיק הַ זֶה לְ כָּאן ְ
לָּהֶ ם :יו ְֹד ִּעים אַ ֶתם ֶשהָּ יִּינּו ְד ִּ
לֵּיּה (ענו ללבן) ּומָּ ה ַאהֲ נֵּי לְָּך( ,ומה נעשה ?) אֲ מַ ר לְ הוֹןִּ ,אין בָּ עֲ יִּין אַ תּון אֲ נָּא ְמ ַרמֵּ י בֵּ יּה (אם
תרצו אני ארמה אותו) ,וְ יָּהֵּ ב לֵּיּה לֵָּאה ְדהּוא ְר ִּחים לַהֲ ָּדא ָּרחֵּ ל סַ גִּי (אתן לו את לאה ,ובגלל
שנִּין אוֹחֳ ִּרין( .הוא ישאר עוד שבע
שהוא מאוד אוהב את רחל) ,וְ הּוא עָּ בֵּ ד הָּ כָּא גַבְ כוֹן ִּשבְ עָּ ה ְ
שנים אצלינו ,ונמשיך להתברך במים) אֲ מַ ִּרין לֵּיּה עֲ בֵּ יד מַ ה ַדהֲ נֵּי לְָּך( .אמרו לו ,תעשה מה
שכוֹן ְדלֵּית חַ ד ִּמנְ כוֹן ְמפַ ְרסֵּ ם (תנו לי משכון שיהיה
שבא לך) אֲ מַ ר לְ הוֹן (אמר להם) הָּ בּו לִּ י מַ ְ
ביטוח שאף אחד מכם לא יפרסם את הסוד) ,וְ יַהֲ בּון לֵּיּה מַ ְשכוֹנִּין( ,ונתנו לו) וַ אֲ זַל וְ ַאי ְֵּתי
נִּק ָּרא
עֲ לֵּיהוֹן חֲ מַ ר ְמ ַשח וְ קוֹפָּ ר (הלך וקנה בכסף המשכון את כל צרכי החתונה)  ,הֱ וֵּי לָּמָּ ה ְ

ַאנְשי ְמקוֹמוֹ.
ֵּ
ְשמ ֹו לָּבָּ ן הָּ אֲ ַר ִּמי ֶש ִּרמָּ ה בְ
יה{ :כד} וַ ִי ֵּתן לָׁ ָׁבן לָׁ ה ֶאת
ָׁבא א ָֹׁתה ֵּאלָׁ יו וַ ָׁיבֹא ֵּאלֶ ָׁ
{כג} וַ יְּ ִהי ָׁב ֶע ֶרב וַ ִי ַקח ֶאת לֵּ ָׁאה ִבת ֹו וַ י ֵּ
ֹאמר ֶאל לָׁ ָׁבן ַמה זֹאת
תו לְּ לֵּ ָׁאה ִבת ֹו ִש ְּפ ָׁחה{ :כה} וַ יְּ ִהי ַבב ֶֹקר וְּ ִהנֵּה ִהוא לֵּ ָׁאה וַ י ֶ
זִ לְּ ָׁפה ִש ְּפ ָׁח ֹ
ְּ
קו ֵּמנו
ֹאמר לָׁ ָׁבן ל ֹא י ֵָּׁע ֶשה ֵּכן ִב ְּמ ֹ
יתנִ י{ :כו} וַ י ֶ
ית ִלי הֲ ל ֹא ְּב ָׁר ֵּחל ָׁע ַב ְּד ִתי ִע ָׁמך וְּ לָׁ ָׁמה ִר ִמ ָׁ
ָׁע ִש ָׁ
לָׁ ֵּתת ַה ְּצ ִע ָׁירה ִל ְּפנֵּי ַה ְּב ִכ ָׁירה:
לבן לא רק שהחליף את רחל בלאה ,הוא עוד "עוקץ" את יעקב ואומר לו" ,תשמע יעקב,
אני לא יודע מה הולך אצלכם בבית ,מזלזלים בבכורה ,מוכרים אותה ,אצלנו
הבכור קודם לצעיר ,אצלנו נותנים כבוד לבכור"...

מספר המדרש בראשית רבה פרשה ע' אות יח בהמשך ..וְ כָּל הַ הּוא לֵּילְ יָּא הֲ וָּ ה צָּ וַ ח לָּּה ָּרחֵּ ל,
(כל הלילה היה קורא רחל) וְ ִּהיא עָּ נְ יָּא לֵּיּה( .והיא עונה לו) בְ צַ פְ ָּרא (בבוקר) וְ ִּהנֵּה ִּהיא
לֵָּאהָ ,אמַ ר לָּּה :מָּ ה ַרמָּ י ְָּתא בַ ת ַרמָּ ָאה( ,רמאית בת רמאי) לָּאו בְ לֵּילְ יָּא הֲ וָּ ה ָּק ֵּרינָּא ָּרחֵּ ל וְ אַ ְת
ָאמ ָּרה לֵּיּהִּ :אית סַ פָּ ר (האם יש
עֲ נֵּית לִּ י( .האם לא קראתי בלילה רחל ואת עונה לי ?) ְ
מורה) ְדלֵּית לֵּיּה ַתלְ ִּמ ִּידים (שאין לו תלמידים ?) ֹלא כְָּך הָּ יָּה צ ֹווֵּחַ לְָּך אֲ בּוְך ,עֵּ ָּשו ,וְ אַ ְת עָּ נֵּי
לֵּיּה( .האם לא קרא לך אביך ,עשיו עשיו – ואתה ענית לו ?! למה ? אז אני למדתי ממך)..

הדיון ההלכתי – בבוקר שאחרי
לפי דברי המדרש מתחזקת השאלה ,איך יעקב מקבל את הנישואים האלו ? ובמיוחד אם
הבוקר הראשון מתחיל כך .אלא עלינו להבין את דברי המדרש ,שלא היה כאן סתם ויכוח
בין יעקב ללאה בבוקר שאחרי ,אלא היה כאן דיון הלכתי בין יעקב ללאה.
לאה טוענת כלפי יעקב שלמעשה את ההצדקה למעשיה היא למדה ממנו ,ואמרה לו :כאשר
אמך הבינה שהברכות שעתיד לברך אביך חייבות להגיע אליך ולא לעשיו ,אז היא נקטה
בצעד של ערמה כדי להעביר את הברכות למקורן האמתי ,אליך ולא לעשיו ,כלומר מותר
לשקר במצבים מסוימים.
כך הדבר אצל לאה ...היא כל ימיה בוכה ומתפללת לקב"ה שהיא תזכה להיות אשת יעקב
ולהיות שותפה בבניין עם ישראל ,וכעת שזכות זו עומדת לפניה – גם לה מותר לעשות
בערמה...
בנוסף אמרה לאה ליעקב ,תמיד אמרו שתי בנות ללבן ושני בנים לרבקה ,הגדולה לגדול
והקטנה לקטן ,והרי אתה ,הלא קנית את הבכורה – נכון ?! אם כן אתה הבכור  /הגדול –
אז אני מיועדת לך...
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דמעות של אמא
מהגמרא במסכת בבא בתרא קכג/א (עמ'  )5למדנו שלאה בכתה כל כך הרבה עד כדי כך
שנשרו ריסי עיניה.
המדרש מספר כיצד אבותינו הקדושים אברהם יצחק יעקב ,ומשה רבנו לאחר חורבן הבית
הראשון מבקשים רחמים מאת הקב"ה על עם ישראל שיצא לגלות.
ואז מספר המדרש כיצד רחל אמנו באה לבקש על בניה ,באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני
הקב"ה ואמרה :רבונו של עולם ,גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה ,ועבד בשבילי
לאבא שבע שנים ,וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי ,יעץ אבי להחליפני
ולהביא תחתי את אחותי ,והוקשה עלי הדבר עד מאד כי נודעה לי העצה .והודעתי לבעלי
ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי (כאן המדרש טוען שרחל היא שמסרה סימנים
ליעקב )...כדי שלא יוכל אבי להחליפני .ולאחר מכן התחרטתי על כך ,וכבשתי את רצוני,
ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה .ובערב החתונה כאשר החליפו אותי באחותי ,מסרתי
לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי ,כדי שיעקב יהיה סבור שהיא רחל .וגמלתי חסד
עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה .ומה אני ,שאני בשר ודם עפר ואפר ,לא קנאתי
לצרה שלי ולא הוצאתי אותה לבושה ולחרפה ,אתה מלך חי וקיים רחמן ונאמן ,מפני מה
קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש ,והגלית את בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בהם
כרצונם?! מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר :בשבילך רחל אני מחזיר את
קול ְּב ָׁר ָׁמה נִ ְּש ָׁמע נְּ ִהי ְּב ִכי
ישראל למקומם .וזה שנאמר (ירמיה לא ,יד-טז)" :כה ָׁא ַמר ה'ֹ ,

קולֵּ ְּך
ֶיה ִכי ֵּאינֶנו .כה ָׁא ַמר ה' ִמנְּ ִעי ֹ
ֶיהֵּ ,מאֲ נָׁ ה ְּל ִה ָׁנ ֵּחם ַעל ָׁבנ ָׁ
ַת ְּמרו ִריםָׁ ,ר ֵּחל ְּמ ַב ָׁכה ַעל ָׁבנ ָׁ
יתךְּ
ְּ
אויֵּב .וְּ יֵּש ִת ְּקוָׁ ה ְּל ַאחֲ ִר ֵּ
ִמ ֶב ִכי וְּ ֵּעינַ יִ ְּך ִמ ִד ְּמ ָׁעה ִכי יֵּש ָׁש ָׁכר לִ ְּפעֻ ָׁל ֵּתך נְּ ֻאם ה' וְּ ָׁשבו ֵּמ ֶא ֶרץ ֹ
נְּ ֻאם ה' וְּ ָׁשבו ָׁבנִ ים ִלגְּ בולָׁ ם".

נשאלת שאלה עצומה – מדוע הקב"ה את רחל מונע מבכי ,ואילו את לאה לא מנע מבכי,
עד שנשרו ריסיה ועיניה רכות ?
התשובה לשאלה זו מובאת על ידי הגאון רבי מאיר חדש ,ומציגה יסוד גדול בעניין בכי
ותפילה .כאשר אדם בוכה על צרות שפקדו אותו ,או על צרות שפוקדות את העם ,אז
הקב"ה עוצר אותו ואומר לו – מספיק לבכות ! בסוף הכל יסתדר  -וזה מה שהיה עם רחל.
אבל ,כאשר אדם בוכה כדי לזכות לבניין ביתו ,לבניין עם ישראל ,להצלחת ילדיו ,הקב"ה
לא עוצר אותו מלבכות – כמו אצל לאה ,ולמה ?
כי ככל שתבכי ותבקשי יותר ,ככה תזכי ליותר ,עד אינסוף שפע !!! ולאה אמנו לימדה אותנו
שעל ידי זה שבכתה עד כדי כך שנשרו ריסיה ,לא רק ששינתה את התוכנית שהייתה אמורה
להינשא לעשיו וזכתה להינשא ליעקב אבינו ,אלא זכתה גם ללדת את בכור השבטים –
ראובן ,וכן ילדה לאה שישה שבטים מתוך ה 12-שזה שקול כמו כל השפחות ורחל יחד.
לאה זכתה גם בשלושת הכתרים ,כתר כהונה-לוי ,כתר מלכות-יהודה ,כתר תורה-יששכר.
כעת יובנו דברי הגמרא ,שהפסוק וְּ ֵּעינֵּי לֵּ ָׁאה ַרכ ֹות אינו גנאי ללאה אלא להיפך ,שבח הוא
לה ,כמה התפללה עבור יוצאי חלציה .כעת גם מובן מדוע יעקב אבינו לא מגרש את לאה,
משום שאמא כזו ,אמא שבוכה ומתפללת כדי שתזכה להיות מאבני הבניין של עם ישראל,
ראויה היא לכך ללא כל ספק..
מכאן תלמדו אימהות יקרות ,הדור קשה ,גידול הילדים וחינוכם זוהי מטלה לא פשוטה כלל
וכלל בימינו ,ועד כמה וכמה נחוצה התפילה שלכם ,על הילדים ,על הבעל ,על שלמות
המשפחה ,כמה נחוצה תפילתה של אמא שתקרע כל המסכים המבדילים ונזכה לשפע רוחני
לנחת ולפרנסה טובה  -אכי"ר
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יעקב ולבן
יעקב אבינו הינו בגדר (בראשית כה,כז) וְּ יַעֲ קֹב ִאיש ָׁתם י ֵֹּשב א ָֹׁה ִלים :והוא בבחינת אמת
(מיכה ז,כ) ִת ֵּתן אֱ ֶמת לְּ ַ ֵֽיעֲ קֹב ,ואילו לבן הוא ההפך מן האמת ,שקרן ,רמאי = ארמי ,כפי
שמעידה עליו התורה (בראשית כה,כ) וַ יְּ ִהי יִ ְּצ ָׁחק ֶבן ַא ְּר ָׁב ִעים ָׁשנָׁ ה ְּב ַק ְּחת ֹו ֶאת ִר ְּב ָׁקה ַבת
לו ְּל ִא ָׁשה( :בראשית לא,כ) וַ ִיגְּ נֹב יַעֲ קֹב ֶאת לֵּ ב
חות לָׁ ָׁבן ָׁהאֲ ַר ִמי ֹ
ְּבתו ֵּאל ָׁהאֲ ַר ִמי ִמ ַפ ַדן אֲ ָׁרם אֲ ֹ
לו ִכי ב ֵֹּר ַח הוא( :בראשית לא,כד) וַ ָׁיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל לָׁ ָׁבן ָׁהאֲ ַר ִמי
לָׁ ָׁבן ָׁהאֲ ַר ִמי ַעל ְּבלִ י ִה ִגיד ֹ
לו ִה ָׁש ֶמר לְּ ָׁך ֶפן ְּת ַד ֵּבר ִעם יַעֲ קֹב ִמט ֹוב ַעד ָׁרע:
ֹאמר ֹ
ַבחֲ לֹם ַה ָׁליְּ לָׁ ה וַ י ֶ

מת היא בנויה מהאות א'-ראשונה לאותיות ,האות מ'-אמצעית,
אם נתבונן על המילה -אֱ ֶ
והאות ת'-אחרונה .כלומר היא חובקת את כל האותיות .בנוסף הבסיס שלה הוא ישר ויציב.
ש ֶקר – היא בנויה מהאותיות האחרונות של האלף-בית (האות ת' שייכת
לעומתה המילה ֶ
כבר לאמת) והיא אינה יציבה ומתנדנדת על הרגל של ה-ק' ,וזהו שנאמר "לשקר אין רגליים"

כי השקר מתנדנד על רגל אחת...

מה קורה כאשר איש של אֱ ֶמת ,פוגש איש של ֶש ֶקר ? מסכם הרב שלמה לווינשטין בספרו
ומתוק האור ,בשם מורו ורבו רבי ראובן קרלינשטיין שליט"א.
ֹאמר לָׁ ֶהם ַהיְּ ַד ְּע ֶתם
כאשר יעקב מגיע לחרן הוא פוגש את הרועים על באר המים ושואל ..וַ י ֶ
ֹאמרו י ָָׁׁד ְּענו :ולמה קיצרו ? הלא אם לבן
חור ? והם בוחרים לענות בקצרה  -וַ י ְּ
ֶאת לָׁ ָׁבן ֶבן נָׁ ֹ

הוא מראשי היישוב ,היו צריכים להתפאר בכך שהם מכירים אותו ..אלא ,דווקא מזה שלא
ֹאמר
פירטו תשובתם אנו למדים שלבן "לא היה מציאה גדולה" ..ממשיך יעקב ושואל  -וַ י ֶ
לום ,ומוסיפים ואומרים  -וְּ ִהנֵּה ָׁר ֵּחל
ֹאמרו ָׁש ֹ
לו ? ושוב הם עונים בקצרה  -וַ י ְּ
לום ֹ
לָׁ ֶהם הֲ ָׁש ֹ
ִבת ֹו ָׁב ָׁאה ִעם ַהצֹאן :אומר אור החיים הקדוש (רבי חיים בן משה אבן עטר) שאמרו לו הנה הבת
שלו באה שאל אותה ..ובלשון פשוטה "בחייך עזוב אותנו עם החקירות שלך ,הנה
תראה ,הוא שולח את הבת שלו להשקות את הצאן ?! שאל אותה את כל השאלות"..

אתו ,צריך להבין ,לבן לא היה כזה
ֹתו וַ י ָָׁׁרץ ִל ְּק ָׁר ֹ
וַ יְּ ִהי ִכ ְּשמ ַֹע לָׁ ָׁבן ֶאת ֵּש ַמע יַעֲ קֹב ֶבן אֲ ח ֹ
צעיר ,בחשבון קצר נראה שלפי הדעה שרבקה הייתה בת  3כשהלכה עם אליעזר ,נוסיף לכך
 20שנה של עקרות ,ויעקב הגיע לחרן שהוא בן  ,77בחשבון פשוט לבן כבר מעל גיל !!! 100
ויש לו כוח לרוץ ?! כן בוודאי ..בשביל כסף ..יש אנשים שגם בגיל מאה ירוצו אחרי הכסף !!
כאשר לבן שומע שיעקב מגיע ,הוא בטוח שיעקב בא עם עושר גדול ..הוא רץ ,מגיע ליעקב,
ו..אופס ..אפילו גמל אחד אין ליעקב ..אומר לבן לא יכול להיות ,בטוח הוא הביא בכיסים
לו ,אולי שם בפיו
נַשק ֹ
לו ,והתחיל למשש בכיסיו ..ולא מצא ..וַ יְּ ֶ
שלו אבנים טובות  -וַ יְּ ַח ֶבק ֹ
יתו ,וכשהגיעו הביתה אמר
יאהו ֶאל ֵּב ֹ
אבנים טובות ?! וכשלא מצא כלום ,אין ברירה ,וַ יְּ ִב ֵּ
לבן ליעקב ,שמע פה אף אחד לא רואה ולא שומע אותנו ,ביננו ,תגיד לי איפה הכסף ? ואז
וַ יְּ ַס ֵּפר לְּ לָׁ ָׁבן ֵּאת ָׁכל ַה ְּד ָׁב ִרים ָׁה ֵּא ֶלה :סיפר יעקב ללבן את כל הסיפור עם אליפז.
לו לָׁ ָׁבן ַא ְּך ַע ְּצ ִמי ו ְּב ָׁש ִרי ָׁא ָׁתה ,נו ..אין לי ברירה בסופו של דבר אתה האחיין שלי,
ֹאמר ֹ
וַ י ֶ
וַ י ֵֶּשב ִעמ ֹו ח ֶֹדש י ִָׁמים :שואל רבי יהונתן אייבשיץ למה דווקא חודש ? ומסביר שהיה שם
בית תבשיל שבמשך חודש היה האורח יכול לאכול מהתמחוי .כך במשך חודש עבד יעקב
בבית לבן ואכל בבית התמחוי...
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ֹאמר לָׁ ָׁבן לְּ יַעֲ קֹב הֲ ִכי ָׁא ִחי ַא ָׁתה וַ עֲ ַב ְּד ַתנִ י ִח ָׁנם ַה ִג ָׁידה ִלי ַמה ַמ ְּש ֻכ ְּר ֶת ָׁך:
לאחר חודש  -וַ י ֶ

ויש לשאול ,מה קרה ללבן הארמי פתאום נהיה צדיק ? הוא זה שמציע משכורת ליעקב ?!
אלא שלבן תכנן שיעקב ישמור על צאנו בחינם ,אבל יש בעיה ,שומר חינם פטור במקרה של
גניבה ואבדה ,לכן לבן מעדיף אותו על תקן של שומר שכר ..אבל ,בעלות מינימלית ולכן -
ֹאמר לָׁ ָׁבן לְּ יַעֲ קֹב תשמע יעקב  -הֲ ִכי ָׁא ִחי ַא ָׁתה ,אתה ברחת אלי מפני עשיו אחיך ,ואם אני
וַ י ֶ
לא הייתי מעניק לך מסתור ,הרי שעשיו אחיך כבר היה הורג אותך ...ולכן מגיע לי ש- ..
וַ עֲ ַב ְּד ַתנִ י ִח ָׁנם ...על מה שאני עושה לך .אבל בכל זאת ַה ִג ָׁידה ִלי ַמה ַמ ְּש ֻכ ְּר ֶת ָׁך ? ולפני
שיעקב עונה ,אומר לבן –  ₪ 5לשעה מחיר יפה ...שומר שכר כמעט בחינם...
{טז} ו ְּללָׁ ָׁבן ְּש ֵּתי ָׁב ֹנות ֵּשם ַה ְּגדֹלָׁ ה לֵּ ָׁאה וְּ ֵּשם ַה ְּק ַט ָׁנה ָׁר ֵּחל{ :יז} וְּ ֵּעינֵּי לֵּ ָׁאה ַרכ ֹות וְּ ָׁר ֵּחל
ֹאמר ֶאעֱ ָׁב ְּד ָׁך ֶש ַבע ָׁשנִ ים ְּב ָׁר ֵּחל
יפת ַמ ְּר ֶאה{ :יח}וַ יֶאֱ ַהב יַעֲ קֹב ֶאת ָׁר ֵּחל וַ י ֶ
ָׁהיְּ ָׁתה יְּ ַפת ת ַֹאר וִ ַ
ְּ
טוב ִת ִתי א ָֹׁתה לָׁ ך ִמ ִת ִתי א ָֹׁתה ְּל ִאיש ַא ֵּחר ְּש ָׁבה ִע ָׁמ ִדי:
ֹאמר לָׁ ָׁבן ֹ
ִב ְּת ָׁך ַה ְּק ַט ָׁנה{ :יט} וַ י ֶ
כאשר יעקב מציע  7שנים של עבודה בעבור רחל הוא מפרט ,ומבאר רש"י – (רבי שלמה יצחקי)

לפי שהיה יודע בו שהוא רמאי ,אמר לו אעבדך ְּב ָׁר ֵּחל ,ושמא תאמר רחל אחרת מן השוק,
תלמוד לומר ִב ְּת ָׁך ,ושמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל ,תלמוד לומר
ַה ְּק ַט ָׁנה ,ואף על פי כן לא הועיל ,שהרי רמהו:
ידוע שבעסקים תמיד מתמקחים על המחיר ,ובמיוחד החבר'ה התכמנים ...העסקנים..הם
אף פעם לא מסכימים להצעה הראשונה !!! מקיימים משא ומתן ולפעמים מתיש..
והנה להפתעתנו  -לבן הארמי לא מתמקח על המחיר ?! מיד מסכים ?! מה הולך פה ?

אומר רבי זלמן סורוצקין ,בוודאי שאין לו מה להתמקח ,כי ממילא הוא לא מתכוונן לקיים
את החוזה( .ראו במאמר של שנה שעברה תשע"ד על החתונה ..כיצד מחתנים בחינם)..

לשמוח בשמחת האחר
יעקב אבינו בסופו של דבר מתחתן עם לאה ורחל ,ויש לשאול ,מדוע בעצם לא רצה יעקב
להתחתן עם לאה ? הלא לאה הייתה צדיקה ומרוב רצונה להידבק ביעקב ולא בעשיו ,בכתה
עד שנשרו ריסיה .אלא שלאה הייתה מיועדת לעשיו ,ולא רצה יעקב שיבוא עשיו ויאמר גם
בכורתי לקח ,גם ברכתי לקח ,ועכשיו גם את לאה לקח ?
ובכל זאת סיבבו מן השמים ויעקב התחתן עם לאה בזכות שתיקתה של רחל אמנו ,וזהו גם
עניין הפסוק  -וַ ָׁיבֹא ַגם ֶאל ָׁר ֵּחל וַ יֶאֱ ַהב ַגם ֶאת ָׁר ֵּחל ִמ ֵּל ָׁאה ,שאהב יעקב עוד יותר את רחל
בגלל המעשה שעשתה רחל עם לאה שלא לביישה בפניו ,וזהו ִ -מ ֵּל ָׁאה = בזכות לאה !!
לבן מצרף לבנותיו שתי שפחות משרתות ,זִ ְלפָה ּובִ לְהָ ה .ומי היו אותן משרתות ?
הן היו תאומות בנותיו של לבן משפחתו ,ולמעשה הן אחיות חורגות (מאבא) של רחל ולאה.
ֹאמר ַה ַפ ַעם
עוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ת ֶ
לאה יולדת ראשונה את – ראובן ,שמעון ,לוי ,ואז ...וַ ַת ַהר ֹ
מו יְּ הו ָׁדה וַ ַתעֲ מֹד ִמ ֶל ֶדת:
או ֶדה ֶאת ה' ַעל ֵּכן ָׁק ְּר ָׁאה ְּש ֹ
ֹ

כאן יש את היסוד שתמיד צריך להתפלל ולבקש מהקב"ה ,אסור להפסיק !! הראיה לאה
הפסיקה  -וַ ַתעֲ מֹד ִמ ֶל ֶדת :ולכן בתפילת הלחש לאחר שאמרנו מודים ,לא מפסיקים
בהודיה ,אלא ממשיכים לבקש ..שים שלום טובה וברכה..
הקב"ה רוצה להשפיע עלינו מטובו הגדול ,רק שאנחנו נהיה ראויים לכך.
ֹאמר ֶאל יַעֲ קֹב ָׁה ָׁבה ִלי ָׁבנִ ים
{א} וַ ֵּת ֶרא ָׁר ֵּחל ִכי לֹא יָׁלְּ ָׁדה לְּ יַעֲ קֹב וַ ְּת ַקנֵּא ָׁר ֵּחל ַבאֲ ח ָֹׁתה וַ ת ֶ
ֹאמר הֲ ַת ַחת אֱ ל ִֹהים ָׁאנ ִֹכי אֲ ֶשר ָׁמנַ ע ִמ ֵּמךְּ
וְּ ִאם ַאיִ ן ֵּמ ָׁתה ָׁאנ ִֹכי{ :ב} וַ ִי ַחר ַאף יַעֲ קֹב ְּב ָׁר ֵּחל וַ י ֶ
יה וְּ ֵּתלֵּ ד ַעל ִב ְּר ַכי וְּ ִא ָׁבנֶה גַ ם ָׁאנ ִֹכי ִמ ֶמ ָׁנה:
ֹאמר ִהנֵּה אֲ ָׁמ ִתי ִב ְּל ָׁהה בֹא ֵּאלֶ ָׁ
ְּפ ִרי ָׁב ֶטן{ :ג} וַ ת ֶ
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אומרת רחל ליעקב ,קח את אמתי בִ לְהָ ה ,שמוציאה אני אותה מכלל שפחה ומוסרת אני
אותה לך ,התחתן אתה ואם היא תלד על ברכי ,אז יש סגולה שאישה היולדת על ברכי
העקרה גורמת לכך שהעקרה תיפקד ותכנס להריון.
מבאר מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א שעל פי הסוד אומר האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא
אשכנזי) שכל ארבעת האמהות ,שרה ,רבקה ,לאה ,רחל ,וגם זִ ְלפָה ּובִ לְהָ ה ,לא יכלו להרות

אם אין להם אות ה' בשמם .משום שהאות ה' ממתקת את הדינים וגורמת להבאת ילדים,
וזה גם מעניין נער ונערה הכתובים בתורה בכתיב מלא וחסר.

אומרת רחל ליעקב ,אני רחל אין לי אות ה' בשמי ,אבל לשפחתי בִ לְהָ ה ,יש פעמיים אות ה',
אם אתה תבוא אליה שהיא שפחתי שאני אשחרר אותה בתנאי שהיא תיתן לי אות ה' ואז
אני אוכל להיבנות ממנה וגם ללדת .ואכן לוקח יעקב את בִ לְהָ ה לאישה והיא יולדת שני
בנים את – דן ונפתלי.
{ט} וַ ֵּת ֶרא לֵּ ָׁאה ִכי ָׁע ְּמ ָׁדה ִמ ֶל ֶדת וַ ִת ַקח ֶאת זִ ְּל ָׁפה ִש ְּפ ָׁח ָׁתה וַ ִת ֵּתן א ָֹׁתה ְּליַעֲ קֹב לְּ ִא ָׁשה:

ויש לתמוהה על לאה ,ברחל מובן עניין בִ לְהָ ה היא עקרה ,אבל את ? כבר יש לך  4ילדים !!!
אלא אם נשים לב בפסוק של לאה לא נאמר בלשון  -וְּ ִא ָׁבנֶה גַ ם ָׁאנ ִֹכי ִמ ֶמ ָׁנה :אם כן,
מה ראתה לאה לתת את זִ ְלפָה שפחתה ליעקב ?
לאה הייתה רחמנית ,היא רואה שלה יש  4ילדיםְ ,לבִ לְהָ ה שהיא אחותה יש  2ילדים ,אז היא
לא רוצה שאחותה זִ ְלפָה תישאר ערירית ,אמרה לאה אני ארחם על אחותי הזאת ,שאחותה
התאומה כבר הביאה ילדים והיא לא ,לכן אני אתן אותה ליעקב.

מו
ֹאמר לֵּ ָׁאה ָׁבא גָׁ ד וַ ִת ְּק ָׁרא ֶאת ְּש ֹ
והנה{ ,י} וַ ֵּתלֶ ד זִ לְּ ָׁפה ִש ְּפ ַחת לֵּ ָׁאה לְּ יַעֲ קֹב ֵּבן{ :יא} וַ ת ֶ
ָׁגד :אמרה לאה בא המזל ְלזִ ְלפָה אחותי{ ,יב} וַ ֵּתלֶ ד זִ ְּל ָׁפה ִש ְּפ ַחת לֵּ ָׁאה ֵּבן ֵּשנִ י ְּליַעֲ קֹב:
מו ָׁא ֵּשר:
ֹאמר לֵּ ָׁאה ְּב ָׁא ְּש ִרי ִכי ִא ְּשרונִ י ָׁב ֹנות וַ ִת ְּק ָׁרא ֶאת ְּש ֹ
{יג} וַ ת ֶ

מהו אותו האושר ? ומי הן אותן הבנות ?
אלא שלאה הייתה מאושרת על שאחיותיה התאומות  -זִ ְלפָה ּובִ לְהָ ה ,זכו לבנים .איזו דרגה
של אהבת חינם ,להיות מאושר בגלל אושרו של אדם אחר !!! ואכן מעלה שכזו ,לא עוברת
בחינם ,כדברי חז"ל  -כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים .ואכן הקב"ה גומל
ללאה מידה כנגד מידה ,ביקשת ושמחת שאחותך זכתה לשני בנים ,גם את תזכי בשני בנים
נוספים ואכן זוכה לאה ויולדת את – יששכר וזבולון.
חסדה של לאה לא נגמר בכך{ ,כא} וְּ ַא ַחר י ְָּׁל ָׁדה ַבת וַ ִת ְּק ָׁרא ֶאת ְּש ָׁמה ִדינָׁ ה :האימהות ידעו
שעתיד ללדת יעקב  12בנים ,וכעת החשבון  6ללאה 2 ,לבלהה 2 ,לזילפה ,נשארו  ,2ולאה
בהיריון ,התפללה לאה שתהיה לה בת ולא בן כדי שלרחל אחותה יהיו לפחות  2בנים כמו
לבלהה וזילפה ,ועל פי הסוד באותו הזמן גם נתעברה רחל .ובהתחלה הייתה נשמת יוסף
אצל לאה ונשמת דינה אצל רחל ,ובזכות תפילתה של לאה נתעברו הנשמות ונכנסה נשמת
יוסף ברחל ונשמת דינה בלאה ,וזהו שנאמר על פי הסוד ,יוסף תחילתו בלאה וסופו ברחל.
ישנם אנשים הנמצאים בתפקידי מפתח כאלו ואחרים ,שיכולים לעזור לאחיהם הנמצאים
בצרה ולהקל עליהם ואפילו שזה לא על חשבונם האישי ,ובמקום לנצל את הזכות שנפלה
בחלקם לעזור לאחרים ,יש כאלו שבוחרים להתנשא ולהתנהג בעריצות מול האחר ...על זה
אומרת הגמרא (מסכת שבת קנא/ב) תניא :ר' גמליאל ברבי אומר {דברים יג-יח} וְּ נָׁ ַתן ְּל ָׁך
ַרחֲ ִמים וְּ ִר ַח ְּמ ָׁך וְּ ִה ְּר ֶב ָׁך ,כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים ,וכל שאינו מרחם
על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים .וזהו גם מדברי הגמרא (סוטה ח/ב)

במדה שאדם מודד בה מודדין לו
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מי צריך להתפלל ?
ֹאמר ֶאל יַעֲ קֹב ָׁה ָׁבה ִלי ָׁבנִ ים
{א} וַ ֵּת ֶרא ָׁר ֵּחל ִכי ל ֹא יָׁלְּ ָׁדה לְּ יַעֲ קֹב וַ ְּת ַקנֵּא ָׁר ֵּחל ַבאֲ ח ָֹׁתה וַ ת ֶ
ֹאמר הֲ ַת ַחת אֱ ל ִֹהים ָׁאנ ִֹכי אֲ ֶשר ָׁמנַ ע ִמ ֵּמ ְּך
וְּ ִאם ַאיִ ן ֵּמ ָׁתה ָׁאנ ִֹכי{ :ב} וַ ִי ַחר ַאף יַעֲ קֹב ְּב ָׁר ֵּחל וַ י ֶ
ְּפ ִרי ָׁב ֶטן:

רחל אמנו מקריבה את עצמה למען אחותה לאה שלא תתבייש ,מעשה חסד שלא יסולא בפז,
והנה לאחר שיעקב אבינו מתחתן גם איתה הקב"ה מונע ממנה פרי בטן.
רחל מקנאת בלאה ואומרת ליעקב – למה אתה לא מתפלל עלי לבנים ? הלא אביך התפלל
לו ה'
על אמך שנאמר (בראשית כה,כא) וַ י ְֶּע ַתר יִ ְּצ ָׁחק לַ ה' לְּ נ ַֹכח ִא ְּשת ֹו ִכי עֲ ָׁק ָׁרה ִהוא וַ י ֵָּׁע ֶתר ֹ
וַ ַת ַהר ִר ְּב ָׁקה ִא ְּשת ֹו :עונה לה יעקב אבינו ,לאבי שהתפלל לא היו לו בכלל בנים ,אבל לי יש
בנים ,לא ממך אמנם ,אבל יש לי ,כלומר הקב"ה מנע ממך פרי בטן ,ממך ולא ממני.
נתאר מצב שבו אדם קשה יום בא לצדיק כדי לקבל ממנו ברכה ,ואז אומר לו הצדיק,
מה אתה רוצה ממני ? לי יש פרנסה בשפע ,הבעיה היא אצלך ...ממך מנע הקב"ה שפע
ופרנסה ...שואל הרמב"ם (רבי משה בן מיימון) וכי צדיקים אינם מתפללים בעד אחרים?
מדוע עונה כך יעקב אבינו לרחל ?
רחל ידעה שיעקב מתפלל עליה כל הזמן ,אבל היא ציפתה שיעקב יעשה פעולות הרבה יותר
אקטיביות בתפילה ,חשבה שיתענה וילבש שק ואפר ,עד שיהיו לה בנים .כך חשבה שהוא
צריך לעשות אם הוא אוהב אותה.
לעומת זאת מבאר הרמב"ם (רבי משה בן מיימון) כי יעקב אבינו דווקא לא שמע בקול רחל,
כדי שתראה שלא תוכל להסתמך על תפילתו  -ותשוב היא להתפלל בעד עצמה.
זה יסוד חשוב :יעקב אומר שתפילתו אינו מתקבלת ,כי הקב"ה רוצה את התפילה שלה.
ממך מנע ולא ממני ,לכן תתפללי את .יש ענן שמונע מהתפילות שלי לעלות למעלה .לכן את
צריכה להתפלל ,כי יש בעיה אצלך ולכן התפילה שלי אינה מתקבלת.
ואכן בסופו של דבר ,רחל אמנו הבינה את הרמז מיעקב אבינו ומתפללת עבור עצמה ,ואת
תוצאות קבלת התפילה היא מטביעה בשמות שני ילדיה  /ילדי בלהה ואומרת..

ֹאמר
מו ָׁדן( :ח) וַ ת ֶ
ֹאמר ָׁר ֵּחל ָׁדנ ִַני אֱ ל ִֹהים וְּ גַ ם ָׁש ַמע ְּבק ִֹלי וַ ִי ֶתן לִ י ֵּבן ַעל ֵּכן ָׁק ְּר ָׁאה ְּש ֹ
(ו) וַ ת ֶ
מו ַנ ְּפ ָׁת ִלי" :מלשון-נשמעה תפילתי"
ָׁר ֵּחל נַ ְּפתולֵּ י אֱ ל ִֹהים נִ ְּפ ַת ְּל ִתי ִעם אֲ ח ִֹתי ַגם ָׁיכ ְֹּל ִתי וַ ִת ְּק ָׁרא ְּש ֹ

מכאן נלמד שכל אדם השרוי בצער מסוים ,חייב הוא בעצמו להתפלל ולבכות לפני הקב"ה,
להבין שהוא בן של הקב"ה ,לצאת החוצה ולזעוק – א ב א ת ע ז ו ר לי....
ולא לחשוב שאפשר לתרום  ₪ 1,000לאיזו ישיבה ,הם יתפללו עלי ואני אמשיך לעשות מה
שבא לי ...זה לא תופס  -חבל על הכסף ...תזכור – דבר ראשון תבקש אתה על עצמך !!!
קבל על עצמך שינויים ותתחיל לראות ישועות ,עכשיו ,גם אחרים יכולים להתפלל עבורך...
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