
 כיצד יצא יעקב מארץ ישראל 

י(   )כח  וצ"ב  ויצא יעקב מבאר שבע  יעקב  ויברח  בנביא כתוב 
 מדוע שינה הנביא מלשון התורה דכתיב ויצא. 

ויש ליישב ע"פ דברי חז"ל כל היוצא מארץ ישראל לחוצה לארץ  
פן   לך  "השמר  לאליעזר  אברהם  אמר  זה  ומטעם  בעשה  עובר 
דעיקר   וי"ל  מא"י  יצא  יעקב  כיצד  וא"ת  שמה"  בני  את  תשיב 
שהרי   להורגו  ורצה  אחריו  רדף  שעשו  מפני  היתה  יעקב  יציאת 

יעקב אחי  ואהרגה את  ימי אבל אבי  יקרבו  הן  ומפני  עשו אמר   ,
התורה   כל  דוחה  נפש  פיקוח  שהרי  לצאת  מותר  נפש  פיקוח 

 ובודאי שדוחה העשה.  
מפני   שברח  היא  "ויברח"  שמשמעות  ויברח  הנביא  כתב  ולכן 
לצאת  יכל  אכן  מדוע  הטעם  הנביא  לפרש  ובא  אחריו  הרודפים 

 מא"י. 
ומה שבפרשה כתוב לשון ויצא ולא כתוב ויברח יש לפרש    -)א. ה.

דה רש"י  עושה  כמש"כ  צדיק  שיציאת  להשמיענו  באה  תורה 
לכתוב   הנביא  שינה  מהתורה  זו  מעלה  שיודעים  ואחר  רושם 

 ויברח ללמדך שיצא מא"י מחמת פיקוח נפש(.
 הר סיני 

 זה נהנה וזה לא חסר בשנתו של יעקב 

)כח טז וגו'  ויקח את האבן  במדרש  יח(  -ויקץ יעקב משנתו 
 יעקב משנתו ממשנתו, וצריך ביאור.  כתוב ויקץ

בחצר   הדר  האם  מסתפקת  )כ:(  בב"ק  הגמ'  ובהקדם,  בזה  ונראה 
חבירו שלא ברשות צריך להעלות לו שכר או אין צריך, ומעמידה  
למיגר   דעביד  גברא  הוא  בחצר  לדור  באופן שהאדם שבא  הספק 
להשכיר   עומד  לא  החצר  ובעל  ולשלם  דירה  לשכור  רוצה  כלו' 

ונחש צריך  חצירו  שאינו  נהנה  הדר  כי  חסר  לא  וזה  נהנה  זה  ב 
לשכור בכסף ובעל החצר לא חסר שממילא אינו עומד להשכיר  

 חצירו, ומסיקה שאי"צ לשלם לו דזה נהנה וזה אינו חסר פטור. 
ובגמ' פריך ר' אבהו מהא דהנוטל אבן או קורה של הקדש ובנאה  

פרו בשווי  מתחתיה  ידור  אם  אבל  מעילה  חשיב  לא  טה  בביתו 
שלא   חבירו  בחצר  שהדר  מוכח  ומעל  ההקדש  מן  נהנה  נחשב 
מדעתו צריך להעלות לו שכר שהרי בהקדש כשדר תחת הקורה  
מעילה   הוי  ואפ"ה  נחסר  לא  וההקדש  ההקדש  מדעת  שלא  הוי 
הרי שזה נהנה וזה לא חסר חייב, דוחה הגמ' שאני הקדש דאיכא  

י הדעת  דעת שכינה וחשיב דאיכא דעת בעלים לכן חייב אבל בל
 בעלים זה נהנה וזה לא חסר פטור.

"ויקץ   המדרש,  דברי  וביאור  יעקב  הנהגת  לפרש  יש  זה  פי  על 
שיכול   חשב  לישון  ורצה  במדבר  יעקב  כשהלך  שתחילה  יעקב" 
לישון בחינם ולא לשלם שכר שאע"פ שהוא גברא דעביד למיגר  
ומוכן ליתן שכר בעבור מקום שינה מ"מ השדה שישן בה נחשבת  

קיימא לאגרה כי היא באמצע הדרך ופטור לכן ישן שם    חצר דלא 
יש   אכן  ואמר  יעקב  "ויקץ  כאשר  אבל  חשש,  כל  בלא  יעקב 
חלוקים במקום הזה ואנכי לא ידעתי" הרי דהוי כמקום של הקדש  
ובשל הקדש לעולם איכא דעת בעלים דאיכא דעת שכינה ובאופן  

שי על  שכר  לשלם  וצריך  חייב  חסר  לא  וזה  נהנה  זה  ישן  שכזה 
על   שמן  ויצק  מצבה  אותה  וישם  אבן  יעקב  "ויקח  לכן  שם, 
וזה   מההקדש,  שנהנה  על  עולה  קרבן  כעין  בזה  ועשה  ראשה" 
לא   וזה  נהנה  דזה  זו  ממשנה  ר"ל  שיקץ ממשנתו  ביאור המדרש 

 חסר בהקדש. 
 דרושים ופירושים 

 שייכות "אעשר אעשרנו" לעשרת ימי תשובה 

)כח   לך  אעשרנו  לי עשר  תתן  אשר  איתא  כב(  וכל  במדרש 
לו   אמר  לך  אעשרנו  אעשר  לי  תתן  אשר  וכל  יעקב  כשאמר 

 הקב"ה חייך שאני נותן לבניך עשרת ימי תשובה, והוא פלא. 
תשובה   שמועילה  לזה  טעם  אמרו  חז"ל  ובהקדם,  לפרש  ונראה 
בגמ'   הוא  שפטור  בקנס  והמקור למודה  פטור,  בקנס  מודה  מדין 
הגניבה"   בידו  תמצא  המצא  ד"אם  מקרא  לה  וילפינן  מרובה 
את   למרשיע  פרט  בדיינים  "תימצא"  בעדים  "המצא"  ודרשינן 

ע"י  עצמו דהיינו שהתשלום של הכפל הוא או כשנמצאת הגניבה  
 עדים או ע"י דיינים אבל כשמרשיע את עצמו פטור מהכפל.

דיברה   נימא  אי  וא"כ  הלשון המצא תמצא  מכפל  היא  זו  ודרשה 
ואין מקור למודה   דורשים כפל הלשון  תורה בלשון בני אדם לא 

 בקנס פטור וממילא אין מקור לעשיית תשובה. 
 ואיתא בילקוט עה"פ "עשר תעשר כל תבואת זרעך" אין לי אלא 

 תבואה מנין לרבות כל דבר ת"ל עשר תעשר. 
נמצא שממה שיעקב כפל לשונו "אעשר אעשרנו" נדרשת דרשה  
ולא אמרי' דיברה תורה כלשון בנ"א וא"כ מיעקב מוכח שדורשים  
כפל הלשון וא"כ יש לדרוש הדרשה דהמצא תמצא דמודה בקנס  
פטור וזה המקור לעשיית תשובה, ושפיר שכשאמר יעקב אעשר  

ימי    אעשרנו  עשרת  לבניך  נותן  שאני  חייך  הקב"ה  לו  אמר 
 תשובה.

 זכרון משה 

מדוע חשב יעקב שהרועים מסיימים עבודתם  
 באמצע היום 

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן  
 יש לתמוה כמה תמיהות.ולכו ורעו )כט ז(  

  א. "הן עוד היום גדול" שפת יתר, שהיה יכול יעקב לומר רק "לא 
סיבה   יש  אם  אף  ב.  ורעו",  ולכו  הצאן  השקו  המקנה  האסף  עת 
רק   לומר  שיכל  מיותרת  "עוד"  שמילת  יקשה  עדיין  זו  לאמירה 
באו   שהרועים  חשב  שיעקב  מפרש  רש"י  ג.  גדול",  היום  "הן 
לא   שעדיין  להם  כך אמר  ועל  הבית  ולקחתו  הצאן  את  להשקות 

להח רוצים  שהרועים  חשב  מדוע  להבין  ויש  היום  זיר  נגמר 
 הבהמות לבעליהן בעוד היום גדול.

כי   וילך שם  "ויפגע במקום  יעקב לחרן כתוב  ליישב, שהלך  ויש 
כדי  היום  באמצע  חמה  ליעקב  ששקעה  ופרש"י  השמש"  בא 

 שיוכל ללון שמה. 
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ועפי"ז מיושב נפלא, שבאותו היום ששקעה השמש מוקדם ראו  
להשקות   הספיקו  טרם  פתאום  לפתע  היום  שהתקצר  הרועים 

היום  הצא שזה  למחרת  וביום  שתחשך  קודם  לבתים  ולהשיבו  ן 
שהגיע יעקב לחרן חשב יעקב שהרועים מזדרזים לבוא להשקות  
מוקדם   שיחשך  מחשש  שתחשך  קודם  לבית  ולהגיע  הצאן  את 
כאשתקד ולכן נאספו ליד הבאר בעוד היום גדול, אבל יעקב ידע  
ונתכוון   זמנה  קודם  ותשקע  מהילוכה  השמש  תעצור  לא  ששוב 
קודם   השמש  שתשקע  לחשוש  להם  אין  שהיום  לרועים  לומר 

 זמנה.
ולהשיבו   הצאן  להשקות  רוצים  שהרועים  חשב  מדוע  ומיושב 
שפתח   מיושב  וכן  החמה,  שקעה  לא  שעדיין  למרות  לבעליו 
דבריו ואמר "הן עוד היום גדול" ר"ל שהרי היום הוא גדול כמו כל  
מוקדם   ולא תשקע השמש  בשוה  מתחלקים  והלילה  יום שהיום 

 כיום האתמול וממילא אמר להם "לכו ורעו". 
 הר סיני 

 היכן רמז לבן ליעקב את רמאותו 

ויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר )כט  
יש לפרש שרימז לבן בזה על הרמאות שיתן לו את לאה ולא  יט(  

 את רחל. 
, ומילת  1-, י4-, ת4-מילת "תתי" בגימטריא קטנה עולה תשע, ת

של המ',    4"מתתי" בגימטריא קטנה עולה י"ג שיש להוסיף עוד  
ל  וכן תשע  עולה  קטנה  בגימטריה  א3-לאה  ה1-,  ורחל  5-,   ,

 .3-, ל8-, ח2-בגימטריא קטנה עולה י"ג ר
יעשה   שלא  מכיון  ר"ל  לך"  אותה  תתי  "טוב  לבן  אמר  וכך 
ש"תתי"   הוא  הטוב  הלכן  הצעיר  לפני  הבכירה  ליתן  במקומינו 
דהיינו לאה דשניהם בגמיטריא קטנה תשע "אותה לך" כלו' אותה  

אבל   לך,  י"ג  אתן  קטנה  בגימטירא  ששניהם  רחל  ר"ל  "מתתי" 
 "אותה" כלו' היא "לאיש אחר" ולא לך. 

 דברי מהרי"א )אסאד(

 מדוע קילל יעקב את מי שלקח את התרפים 

ופרש"י שבגלל   עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה )לא לב(
 . קללה זו מתה רחל בדרך 

שלקחם מי  את  כך  קילל  יעקב  מדוע  ע"מ    ,וקשה  לקחם  הרי 
ואף מצד גזל אין    , והולהפריש את לבן מע"ז ואדרבה יש בזה מצ 

 . לדון בזה דהא ע"ז הוי איסורי הנאה ואינם שלו
וי"ל שיעקב סבר שמי שלקחם לקחם לא ע"מ להפריש את לבן  

קילל ולזה  בעצמו  לעובדם  ע"מ  על    ו, אלא  קלותו  שאין  והיינו 
עובד ע"ז ולכן קיללו  הלקיחה מלבן אלא על שהבין שהלוקח נמי  

 . שימות
מ"מ    , רחל לא עבדה ע"ז אלא לקחתם להפריש את אביהש  ואף

 . קללת חכם אפילו על תנאי היא באה כדאיתא בגמ' מכות )יא:(
 טעמא דקרא 

 הקשר בין גניבת התרפים למצות כבוד אב ואם 

ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספתה לבית אביך למה גנבת  
בין מה ההקדמה שהקדים לבן "ועתה וגו'"  צריך להאלהי )לא ל(  

 היה לו לומר רק למה גנבת אלהי.
אומות העולם   דקידושין כששמעו  בגמ' פ"ק  דאיתא  ליישב  ויש 
שהקב"ה אמר "אנכי ה' אלוקיך ולא יהיה לך אלהים אחרים על  
פני" אמרו לכבוד עצמו הוא דורש וכששמעו שאמר אף כבד את  

נות שהתברר שלא כבוד עצמו  אביך ואת אמך חזרו לדברות ראשו
 הוא דורש. 

לעבוד   ועפי"ז כדי  התרפים  גנב  שיעקב  חשב  שלבן  לפרש  יש 
אותם וטען לבן ליעקב כך, שהיית אצלי לא קיימת מצות כבוד אב  
ואם והיה קיום לטענה של "כבוד עצמו הוא דורש" וכביכול בטלה 
כעת   ומדוע  ע"ז  עבדת  לא  ואפ"ה  לך"  יהיה  ולא  "אנכי  מצוות 

קיום  נותנת  שהיא  כאו"א  מצוות  לקיים  אתה  ל"אנכי"    כשהולך 
 ו"לא יהיה לך" גנבת את אלהי לעבוד בהם. 

כאשר   כעת  דוקא  "ועתה"  קאמר,  והכי  לבן  להקדמת  וזה הטעם 
לבית  נכספתה  נכסוף  "כי  הוא  שהלכת  והטעם  הלכת"  "הלוך 
יהיה   ולא  אנכי  את  שמחזקת  ואם  אב  כיבוד  מצות  לקיים  אביך" 

 כיצד עתה "גנבת אלהי".
 פני דוד להחיד"א 

 ליעקב כיצד בא"י יעבוד ע"ז טענת לבן 

ועתה הלוך הלכתי נכסוף נכספת למה גנבת את אלהי )לא  
יש להתבונן מדוע האריך לבן בלשונו והקדים "ועתה וגו'" היה  ל(  

 לו לשאול את יעקב רק "למה גנבת את אלהי". 
ע"ז   לעבוד  צריכים  שישראל  המינים  טענת  ידועה  ליישב,  ויש 

רוב העולם עובד ע"ז ויש לזה  מחמת הדין שהולכים אחר הרוב ו
מושבם   בא"י  היא שבנ"י  ואחת התשובות  בחז"ל  הרבה תשובות 

 והוי קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. 
ע"ז   שיעבוד  הסתברות  יותר  יש  בחרן  היה  שכשיעקב  ולפי"ז 
דאינו קבוע וילך אחר הרוב אבל בא"י לא יעבוד ע"ז שהוי קבוע  

 וכמחצה על מחצה.
לבן לו  הייתה עליך טענה שתלך אחר    וזה שאמר  כשהיית בחרן 

רוב ולכן "הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך" דהיינו לא"י  
וא"כ כיצד "עתה" כשהולך   ובטלה טענת הרוב  ששם אתה קבוע 
צריך   אינך  בא"י  הלא  ע"ז  לעבוד  אלהי"  את  "גנבת  לא"י  אתה 

 ללכת אחר הרוב. 
 דרושים ופירושים 

יצחק ולא באלקי    מדוע יעקב נשבע ללבן בפחד 
 אברהם 

אלקי אברהם ואלוקי נחור ישפטו בינינו וכו' וישבע יעקב  
נג(   )לא  יצחק  אביו  ב"אלוקי בפחד  פתח  לבן  להקשות,  יש 

לבן   שאמר  דרך  על  נשבע  לא  בשבועתו  יעקב  ומדוע  אברהם" 
 "אלקי אברהם" אלא נשבע ב"פחד יצחק". 

א שמסתפקת  פג.(  )פב:  בגיטין  הגמ'  ע"פ  לפרש  הדין  ונראה  יך 
באדם שגירש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ  
אף   שהתירה  כלו'  וראובן  ואמר  חזר  ואח"כ  ושמעון  מראובן 
האם   הם  הספק  וצדדי  לא,  או  לשמעון  אף  התירה  האם  לראובן 
לשמעון   לא  אבל  לראובן  דוקא  שמתירה  התכוון  ראובן  כשאמר 

לו טרח  ולא  לשמעון  אף  להתירה  התכוון  שמא  זאת  או  מר 
תנאו   בתחילת  שכשאסר  שכמו  בראובן,  נכלל  אלא  בפירוש 
בשניהם   מתירה  כשמתירה  כך  ושמעון  לראובן  אסר  מלהינשא 
והזכיר רק את הראשון והכליל בו השני, מבואר שיש סברא לומר  
אחד   שם  על  חזר  ואח"כ  שמות  שתי  בהתחלה  הזכיר  שכשאדם 

 כוונתו אף לשם השני. 
ו  אברהם  "אלקי  אמר  לבן  הרי  והרי  בינינו"  ישפטו  נחור  אלהי 

ואם   זרה  עבודה  שזה  נחור  אלהי  הזכיר  אברהם  אלקי  שמלבד 
ישבע יעקב ב"אלקי אברהם" יש סברא שנשבע אף באלהי נחור  
שהרי לבן הזכיר שניהם וא"כ יעקב בהזכירו הראשון נכלל בדבריו  
ולא   יעקב  לכן התחכם  בע"ז  נשבע  וימצא ח"ו שיעקב  אף השני 

ד את  כלל  נשבע  הזכיר  אלא  אברהם"  "אלקי  אמר  ולא  לבן  ברי 
 ב"פחד יצחק". 

 מציון מכלל יופי 

 
 נ לע"וקדש  מ 

 "ל ז  יוסף  ןב משה
 ת.נ.צ.ב.ה.

  לע"נ מוקדש  
 "ל ז רחל  ןב בנימין

 ת.נ.צ.ב.ה.
 


