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בינו אשר נהפך שמו  יעקב אוקה בכסא הכבוד.  . ידוע שצורתו של יעקב אבינו חקוהנה ה' נצב עליו
לא יוצאים לדרך ארוכה לפני לימוד    לישראל כאשר שב הביתה שם את אבני היסוד לכלל ישראל. 

יו יד שנים אשר הקנו לו יד חזקה לעמוד מול  מעמיק. לא יוצאים לדרך בלי תפילה. לימוד המעמיק ה
  וסיפה את השמירה הנצרכת לצאת ולבוא בשלום. צדיקים היולבן הארמי על כל תעלוליו. התפילה ה 

היה לרצון לפני בבואו כי יעקב עשה את הכל כדי שימסבירים שיעקב נלווה על ידי מלאכים בצאתו ו
יעקב אינו מבין את בזבוז הזמן של רועי ארם נהריים. לכן יעקב מגולל את האבן בקלי  ,  השי"ת. לכן

ואכן הקב"ה סייע בידו    ושים את מה שנדרש האדם לעשות, יש סייעתא דשמיא.קלות. כי כאשר ע
עם רכוש רב. אכן,  את מפדן ארם  להקים י"א שבטים. הוא סייע בידו להינצל מלבן. הוא סייע בידו לצ
ויגיע כפיו ראה אלוקים, מידת הדין הסכימה שיעקב אמור לצ שיו  עאת עם ממון רב, להוכיח לעניו 

של יצחק יתקיימו, כי כל הזמן אשר יעקב יקיים תורה ומצוות למהדרין, אין ידו של עשיו    שהברכות
לשלו ביכול  הצליח  לא  שאליפז  רואים  כעת  ביעקב.  על ט  אותנו  למד  נקודה   עוד  וישנה  משימתו. 

עשה כדי להגיע לאמת,  מידת האמת. דוד המלך מלמד אותנו שאמת מארץ תצמח. דהיינו אם העניין נ
  האמת. היא כשרה. לכן יעקב אומר לרחל שישנם מהלכים שייראו כאילו רמאות, אבל הם מקור  הרי  

כאשר לבן  כי ביסוד הוא חתר לאמת. וככה הוא זכה בברכות וככה הוא שרד ויצא בשלום מבית לבן.  
הביא אותו למאה פעמים של החלפת צאן, יעקב הבין שהוא על סף ההשארות שם. לפני שיהיה מאה  

ים ואחד, הוא חייב לברוח. וכך הוא ניצל. הוא ברח מההשתעבדות לרעיית הגשמיות. הוא ברח  פעמ
יגבר על מלאכו של עשיו. מלאך הרכושנות. שם מלאכו   למחוזות ששם הרוחניות שולטת. שם הוא 

ששומר   מי  גשמיות.  של  יתר  על  מתרברב  שאינו  מי  ישראל.  והוא  ישר.  שהוא  יודה  עשיו  על  של 
השי"ת הפקיד בידו. מי שיודע שחינוך ילדים בניכר יכולה להיות מסוכנת. הוא זה שזוכה  הפקדונות ש

לנו   יצוה  מלאכיו  כי  בנו  שיקויים  מצפים  אנחנו  וטהור.  קדוש  ישראל  עם  להקים  כדי  מלאכי  לליווי 
בדרכי ישרים אשר ילכו בם לקראת גאולה שלימה בבניין לשמרינו בדרך חזרה לירושלים עיר הקודש  

       , במהרה בימינו, אמן ואמן.שלם

 

וילך חרנה.   יעקב מבאר שבע  יתכןויצא  עוזביעקב  ש  המכוון    באר שבע, בפועל עזב את   את  כאשר הוא 
  ה מהשבועאשר נגרמה  חרון אף השי"ת  ש   זה גרם  .השבועה שנשבעו לאבימלך הפלישתי, ולא עשה חזקה 

פעולה אשר עושים צריכים לדעת  ללמדינו שלפני כל    .אבימלך בלי להמלך ולשאול, ילך וישכךשנשבעו ל
 עד כמה שניתן לדעת, מה רצון הבורא לגבי המעשה. 

 



,  ההז  המקום  נורא  מה  בנוי.  ובנוי  וחרב  בנו  ק "בהמ  הראהו  ל"רז  ואמרו.  זה  פעמים'  ג  הכתוב  הזכיר.  השמים   שער  וזה

  רמז   בכתוב  שיש   לפרש  ויתכן:   בלבד  מקדשים  שני  רק  הכתוב  ירמוז  לא  ז"ולפ.  השמים  שער  וזה  יובנו,  זה  אין  חרב

  ק " בהמ  על,  הזה  המקום   נורא  מה  ואמר.  ואנוהו   אלי  זה  כמו  לשכינה  רמז  זה  מלת  כי  שידוע  ממה  מקדשים  לשלשה 

 ואכבד.  ואכבדה  בו  וארצה   יגח  בנבואת  כתוב  כן   שכינה  בו   רתהש  שלא  שני  בית  על ,  זה  אין .  שכינה  בו   ששרתה  הראשון 

  העבודה   שתחזור  בימינו  במהרה  שיבנה'  הג  הבית  על ,  השמים  שער  וזה.  משם  נחסרה  א"הה  שהיא  השכינה  כי,  כתיב

  הם ב  שהזכיר  הראשונים   כמו  אדם  בנין   לא   שמים   מעשה   שיהיה  שמים  כאן  הזכיר  ומזה.  קדם  כימי   לירושלים  והשכינה

  בו   ששרתה  ראשון   בית  זה  עליו  לבטח   ישכון  שאמר  הוא,  בחלקו   ק" שבהמ  ןבנימ  בברכות  משה  רמז  וכן.  ובית  מקום

  העתיד '  ג  בית  זה,  שכן  כתפיו  ובין .  שכינה  בו   שרתה  שלא   שני  בית  זה ,  היום   כל  עליו   חופף '.  ה  ידיד  שנקראת   שכינה

  שלישי  קדש מ ו  שני  ומקדש   ראשון   מקדש  זה,  המה'  ה  היכל'  ה  היכל'  ה  היכל  נזיר  במסכת  תמצא  וכן.  שכינה  בו  שתשרה

  כלשון  וקיים  נצחי  דבר   על  מורה  לשון  שהוא  המה  לשון  בשלישי  שהזכיר  ונראה:   כ"ע  לעולם  יעמוד '  וג  חרוב  תרי  מ"ש

  ך "ת שני ובית שנה  י"ת עמד  ראשון בית. למאור כתית בלשון ל"רז דרשו וכן. המה מעולם כי וכן. המה כרובים כי ואדע

  שלישי   בית  אבל,  נחרבו  ושניהם   מרמס  היו  המקדשים  ששני   לפי  כתית  ון בלש   נרמז   הזה  והענין,  ת "כתי  כמנין   והכל

  למד   אתה  מכאן ,  השמים   שער  וזה   ובמדרש:   לעולם  יפסק  לא  ואורו   תמידית  מעלתו   כלומר  תמיד   נר  להעלות

  וזה   שנאמר   ישראל  של  תפלתן   לשמוע   פתוח  הוא  השמים   ששער,  הכבוד  כסא  לפני  תפלל מ  כאלו  בירושלים   שהמתפלל 

מעניין לראות איך רבינו בחיי לומד    :והקרבנות  התפלות  משם  לעלות   השמים   שער  הוא  כי  והכונה.  םהשמי  שער

פר י"ב כמנין שבטי ישורון. כללות עם ישראל, נכלל במקום  מ"זה" את עניין בית המקדש. זה הרי עולה במס

  לי בכורה. יעקב כאשר   זהמקדש. מדהים לראות, עשו בסרבו לבכורה הכולל עבודת המקדש אומר למה  

 " ודברים  לדין  לב  שימו  הברכות,  את  לקחת  " בני  למצא   מהרת  זה  מהנכנס לאביו  ",  עשו  בני  זה  אתה", 

". ממש מדהים. שימו לב שניתן בכל הפסוקים  ברכתי  לקח  עתה  והנה  ח לק  בכרתי  את  פעמים  זה  ויעקבני"

שראל, זה מורה על מקום מקדש של  , הוא היסוד של כלל יזהניתן להסתדר ללא המילה זה. אבל, כאשר  

זה מורה על שכינה שורה בישראל, הפסוקים מקבלים  לי ואנוהו, אבנה לו בית המקדש.  -זה אשבטי ישורון.  

זה,  הבנת העניין נקח צעד אחורה. מה נאמר כאן, שלושה פעמים זה, מה נורא המקום  משמעות חדשה. לה 

שהאותיות המלוות הם בדיוק האותיות החסרות למילוי    זה שער השמים. שמתם לב,ו אין זה כי אם בית א',  

שמו יתברך. ושינה בסדר, מפני שבית ראשון מרמז על חידוש ובריאת העולם אשר נברא בה' )בהבראם(.  

בית השני, אין זה שלא שרתה שכינה. בבית השלישי שהוא באות ו' )י' מוארך( לאחר מילוי שמו. כל זה  ב

לקו של יעקב אבינו בנדרו. אם יהי'ה א' עמדי, האם בכל מאווינו ומעשינו  תלוי אם נגשים כל אחד ואחד ח

עולם את הקרדיט הראוי.    פונים להקב"ה שיצליח דרכינו, כי אין עוד מלבדו. האם תמיד נותנים לרבונו של

ושבתי בשלום אל בית אבי, היינו כל הזמן לחיות בשלמות, כדי לחזור לבית אבינו כאשר השלמנו באופן  

י, כל פעולתינו בעולם הזה. והי'ה ה' לי לא', לקבל עלינו גם מדת הדין באופן של רבי עקיבא, כל מה  הרצו

משפטיך, תהום    –קולט ומבין. לדעת שצדקתך א'  דעביד רחמנא לטב עביד, גם כאשר שכלינו הקט אינו  

ולתת   וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו, לך. שוב לתת מכל הטוב שהקב"ה העניק לנו,  לשם שמים.  רבה. 

ללא הנאות וללא כוונות של כבוד ופרסום. כאשר ננהג כך, נהי'ה כתית, נשבור בעצם את הטבע האנושי.  

ם, כאשר נדע להיות כולנו יחד, ממילא נזכה לאורו, אור של  ידוע הוא, שכתית מביא את המאור. אך הפע 

ה' קיוינו לו. זה בדיוק מה    זהויושיענו קיוינו לו   זהתמיד, לבית השלישי, כמו שנאמר, ואמר ביום ההו הנה א'  



י"ב שבטי ישורון, שהמקום ששנים עשר אבנים מתאחדים לאחד )י"ב ועוד א' = אחד!(    –שהבין האב של ז"ה  

 בנין שלם, בנין נצח שלא ייחרב עולמית.  אזי יש 

 בפרט  פרנסהל   בידו  היה  לא   אם  בנים   להעמיד  אשה   נושא   הצדיק   היה   שלא   ספק  אין,  ברחל  שנים   שבע   אעבדך 

  ממון   בעל' שהי שלבן לחשוב אין ולכן בספוקייהו למיקם ליה דאית  והוא'  נשי כמה אדם  נושא ל "ז כאמרם וכסות בשאר

  דרך   ולא  מקנה  אז  בידו   היה  שלא  הכונה  היתה  עברתי  במקלי   כי  באמרו  כן  אם   לפרנסם  בידו  היה   לא  אם  בנותיו  לו  יתן

  שיתן   לאב  מוהר  נותנים   שהיו  כמנהגם  למוהר  היה  רחל  בשביל  בודההע  וענין  בה  ולהתפרנס  להרויח  מלאכה  לעשות

  שחשבו   היה  מכרנו  כי  כך  אחר  שאמרו  ומה  הבתולות  כמהר  ישקול  כסף  לו  לתתה  אביה  ימאן  מאן  אם  כאמור  בתו  את

הספורנו מחדד לנו, שיש לכל מי שנושא אישה, לדעת שעליו לזון    :בשבילן  הראוי  מן  יותר  המוהר  שהיה  בענותן

ועבד אותו, ראה שיש כאן עניין חד פעמי לעבוד ללבן עבור קיום  ולפר יעקב שסמך על הקב"ה  נס. לכן, 

רצה שאכן יעבוד רק אותו ולא את השי"ת.    המצווה. אך, על זה נאמר, עבד ואבד, ארמי אובד אבי, לבן

   לכן יעקב התנה, רק שבע שנים, כדי שיוכל לקיים כתובה הראויה לבת ישראל.

וגו'  ותהר וגו',  לאה  עוד  ותהר  לב  ,  לתת  הסרת    בסדרראיתי  להקדים  הראוי  מן  כי  סיבת    השנאההשמות  ואח"כ 
  מקודם היא כוונתה באומרה "הפעם ילוה" וכי    מה עתה יאהבני, ובב' הסרת השנאה, עוד    בראשון האהבה והיא אמרה  

לה:   נתלוה  שעליו    אכןלא  לה המאמר  שקדם  לצד  ע"ה  והגם    חלתההצדקת  עשו,  של  חלקו  היא  כי    שראתה בעיניה 
אמרה ודאי כי לצד רחמי ה' עליה    בן כי היא בת זוגו, ולזה כשראתה שניתן לה    בלבהשנשאת ליעקב אין דבר זה מצדיק  

דנה לכף זכות, ולא עלה על    תמיד, ולזה היתה  לכף זכות  לדוןאהובה, כי הצדיקים יקיימו מצות חכמים    היתהלצד שלא  
, אשר על כן  המאושרים' וגו' ולא כך היתה דעתה, וזו היא מדת  הוירא    שנואה וכמו שפירשתי בפסוק   היתהדעתה כי  

ראשון   בן  לה  אהובה,    אמרהכשניתן  שהיא  החסד  להשלים  בא  זה  אמרה    וכשראתה כי  שני  בן  לה  ונתן  ה'  שהוסיף 
הבנתי אני "כי    שלאמחסור האהבה, והרי "שמע ה'" פירוש מה    אלאטועה הייתי במה שחשבתי, שלא היה לי    למפרע

כי שמע ה' כי שנואה וגו', וכשניתן לה    אמרהלהסיר השנאה, ואחד להכניס אהבה, ולזה  אחדשנואה אנכי" לזה נתן ב',  
זה בא  ' אמרה מעתה אין טעגבן   נישואיה כי אם    ללמדם בדבר אלא הרי  זאת, והוא    אשתוכי לא בדרך טעות היו 

ונתינת האהבה משום כלימתי עשה ה'    השנאהלה בתורת אישות, כי אם לצד הסרת    להתלוותאומרה "הפעם" יצדיק  
נתכוונה באומרה "ילוה    עוד בת זוגו ונישואיה מה' יצא הדבר:    אני מספיק בב' בנים, ומעתה בג' הויא חזקה כי    היה

בזמן   גם  כי  זוגו    יציאתהאישי"  בת  להיותה  ממנו  תפרד  לא  יתלוו    ז"ל   וכמאמרםמעוה"ז  הזוגות  העליון    בעולםכי 
ובג' הויא חזקה כי בת    ילדתיבתמידות, ואמרה הטעם "כי   אני, עוד שצפתה ברוח הקודש שד'    זוגולו שלשה בנים" 

עתה היה    עד  יאת ה'" כ  אודה  הפעםלה בן ד' אמרה "  וכשניתןי זה עולים לה כפי החשבון ג',  ליעקב, וכפ  יהיונשים  

האור החיים  :  לה' על רוב טובה  וברכההזאת אין זה אלא הפלגת טובתו יתברך    הפעםעושה לה משפט הצריך, אבל  
וזה  ת חיים.  הקדוש מלמדינו אורחו  איך שיהודי תמיד צריך לחיות עם סיפוק. לדעת שהקב"ה אוהב אותו. 

ל וכל. לאה שגתה שחשבה שהיא  קורה כאשר אנחנו סרים מרע לעשות טוב. מסירים כל מניע של שנאה מכ 
בחלקו של עשיו. הגם שהשכל הישר די אישר זאת. בכל זאת הקב"ה אינו רוצה שאדם יפיל עצמו למחוזות  

לומדים  אוש.  היי הבנים שדרך שמות הבנים  בסדרת  פיצה את לאה  כך הקב"ה  לעלות ממרכז  ולשם  איך 
הייאוש לשמחת החיים. ואכן כאשר הבינה שנטלה יותר מחלקה אמרה הפעם אודה את ה'. על הכל. וזה הל  

אם זה כוס ישועות    צרה ויגון אמצא ביןאם זה  שבט יהודה בכלל ודוד המלך בפרט. טוב להודות לה'. בין  
 . בי אוושע אוי  אשא. כאשר מהולל אקרא ה', אזי מן 

 

 
 


