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דרוש לפרשת ויצא

תשס"ג

גזל עכו"ם קודם מתן תורה

ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו וילך 
ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך. ותאמר לה המעט קחתך את 
אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי 

בנך )בראשית ל, יד - טו(.

לפרש על פי מה שכתב בספר זכרון יצחק )בפרשתן אות ו׳(, וזה לשונו: א( נראה 
ראוי להבין לאיזו צורך הביא ראובן הדודאים ללאה אמו, גם הערה 

הר״מ אלשיך )בפרשתן( על אמירת לאה לרחל 'המעט קחתך את אישי', והלא 
אדרבה היא לקחה את איש רחל, עיין בדבריו מה שכתב בזה. ונראה, על פי מה 

דאמרינן במדרש רבה בפרשה זו )ב"ר עב, ב(, וזה לשונם: וילך ראובן וגו׳ וימצא 
דודאים, ר׳ חייא בר אבא אמר יברוחין, ר׳ יצחק אמר שעורין וכו׳, הכל מודים 
שלא הביא אלא מן ההפקר וכו׳, להודיעך שהיו שמורים מגזל הארץ וכו׳, עכ״ל, 

וכן פירש רש״י. והנה לדעת האומר דגזל עכו״ם מותר )ב"ק קיג, ב(, ולדעת האומר 

דהאבות קודם מתן תורה יצאו מכלל בני נח )עי' פרשת דרכים בדרך האתרים(, אם 
כן הרי הותר להם ליהנות מגזל עכו״ם, אך אי נימא דלא יצאו מכלל בני נח, אז 
היו אסורין מלגזול לעכו״ם אחרי דבני נח מצווין על הגזל, והרי כולם בכלל בני 

נח היו.

שתי ומעתה  יעקב  שנשא  מה  בעניין  המפרשים  שכתבו  מה  עוד,  אקדים 
אחיות, דאי נימא דכבר יצאו מכלל בני נח, אם כן הרי ידוע דלישראל 
בקידושין תליא מילתא, והרי יעקב קידש את רחל תחילה בעבודת שבע שנים, 
אם כן נתקדשה רחל בהיתר ונישואי לאה היו באיסור, משא״כ אי נימא דעדיין 

לא יצאו מכלל בני נח, אם כן הרי בבני נח בבעילה תליא מילתא )סהדרין לז, ב( 
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והרי לאה נבעלה תחילה, ונישואי רחל אחר כך היו באיסור, ועיין בזה באריכות 

בפרשת דרכים )דרוש ג׳(.

זה יש לומר, דזה היה כוונת ראובן שהביא הדודאים ללאה אמו, והיינו ולפי 
לידע ולהודיע לה שנשמר מגזל מעכו״ם, והיינו משום דלא יצאו מכלל 
בני נח וכנ״ל, ואם כן לפי זה נישואי לאה היו בהיתר, ונמצא עשה ראובן קורת 
עכשיו  לרחל  לאה  ושפיר אמרה  בהיתר.  היו  נשואיה  כי  בהראותו  לאמו  רוח 
קנה  הרי  כן  נח, אם  בני  יצאו מכלל  כי אחרי שלא  אישי',  'המעט קחתך את 
יעקב את לאה בראשונה, ורחל לקחה אחר כך את אישה, עכת״ד הזכרון יצחק.

להוסיף נופך על דבריו, דמהאי טעמא ביקשה לאה להניא את רחל מלקחת ויש 
את דודאי בנה, משום דבשלמא לדידה יש חשיבות גדולה לדודאים אלו, 
לפי שעל ידיהם מוכח שנישואיה לא היו באיסור, אבל לרחל אין בדודאים אלו 

שום חשיבות, ומה לה לקחת את דודאי בנה.

שאת יש לפרש אמרה 'המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי וביתר 
בני', משום דבשלמא לפי שיטתה של לאה, שהיה דינם כבני נח ואם 
כן נאסר עליהם הגזל, שפיר יש חשיבות לדודאים אלו שטרח ראובן להביא 
מן ההפקר, כיון שאין להם מקום אחר להביא משם את הדודאים, אבל לרחל 
שלדעתה יש עליהם תורת ישראל דבקידושין תליא מילתא, אם כן הותר להם 
גם גזל עכו״ם, ויש בידה לקחת דודאים מכל מקום שתרצה, וזהו המעט קחתך 
בני,  ולקחת גם את דודאי  את אישי, לפי שאת סבורה שדינינו כבני ישראל, 
הרי לפי סברתך יכולה את לקחת דודאים מכל מקום, ומדוע את צריכה לקחת 

מדודאי בני, ודו״ק.

עדיין יש להעיר, דאף למ"ד דגזל עכו״ם מותר, עכ״פ יש בכך איסור ב( אמנם 

הגר״א  בביאור  ועיין  ג'(  הלכה  ד'  פרק  )ב״ק  בירושלמי  כמבואר  דרבנן 

)אבהע״ז סימן כ״ח ס"ק ה׳( ובשו״ת חכם צבי )סי׳ כ״ו( טעם הדבר אם משום חילול 

השם או משום טעמים אחרים, ואכמ"ל. נמצא שגם אם היה דינם כבני ישראל 
עדיין לא היה ביד רחל לקחת דודאים מן הגזל מצד האיסור דרבנן שיש בכך. 

)אות מ"ב(, הביא מה שכתבו בבעלי התוס׳ בפרשתן אכן  בבניין דוד בפרשתן 
בשם הריב״א, שהקשה בשם רבינו תם, היאך היו קידושי לאה קידושין, 
אליקים,  רבינו  ותירץ  לאה.  והיא  רחל  שהיא  שסבר  טעות  קידושי  הוו  הא 
שאמר יעקב בלבו, אם זאת רחל יהיו קידושין לשם רחל, ואם יחליף לי רחל 
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ללאה יהיו הקידושין לשם לאה, כדי שלא יעשה בעילתו בעילת זנות, עיי״ש. 

י'(, דרק אברהם  )וע"ע שו"ת הרמ"א סי'  אולם יש להעיר, לפי דברי הנזר הקודש 
אבינו ע״ה שמר גם מצוות דרבנן, אבל בניו לא שמרו אלא מצוות דאורייתא, 

אם כן לשיטת הראב״ד )הלכות אישות פרק א' הלכה ד'(, דהבא על הפנויה הוה רק 
איסור דרבנן, אם כן שוב יוקשה דהוו קידושי לאה קידושי טעות, דאין לומר 
כנ״ל דלא רצה שתהיה בעילתו בעילת זנות, שהרי גם אם יתבטלו הקידושין 
יהיה כבא על הפנויה ואין בכך איסור תורה. אמנם לשיטת הרמב״ם דהבא על 
יעשה  כדי שלא  הוי קידושי טעות  לוקה מן התורה אתי שפיר, דלא  הפנויה 

בעילתו בעילת זנות, עכת״ד הבניין דוד. 

לא המורם  כן  אם  תורה,  מאיסורי  אלא  אבותינו  נזהרו  לא  שאם  מדבריו, 
שהרי  תם,  רבינו  כקושיית  טעות  קידושי  שהיו  לאה  קידושי  תפסו 
לדעת הראב"ד אין איסור תורה בפנויה, והתקדשה רחל תחילה, אבל אם נזהרו 
הראב"ד,  לדעת  גם  לאה  קידושי  תפסו  שפיר  דרבנן,  מאיסורים  גם  אבותינו 
והתקדשה לאה תחילה. והגם שיעקב קידש את רחל תחילה בשכר הפעולה, 
מקום  מכל  תחילה,  רחל  התקדשה  כבר  לאה,  קידושי  תפסו  אם  גם  כן  ואם 
אותן קידושי כסף לא חלו מפני שהמקדש בשכר פעולה אינה מקודשת, כפי 

שהאריך בזה האוה"ח הק' )בראשית כט, כא(, והיה צריך לקדשה שנית בביאה )ועי' 

מה שהארכנו בזה בפרשתן דרוש ד'(.

קידושי נמצא  לאה  קידושי  היו  ולא  דרבנן,  מאיסורי  אבותינו  נזהרו  שאם 
טעות, אם כן לא היה גזל עכו"ם מותר להם, שהרי מדרבנן גזל עכו"ם 
אסור, אבל אם לא נזהרו אבותינו מאיסורי דרבנן, והיו מותרים בגזל עכו"ם, אם 

כן היו גם קידושי לאה קידושי טעות כמו שנתבאר. 

משום ומעתה  אישי,  את  קחתך  המעט  לאה  אמרה  זו  שלכוונה  לומר,  יש 
קידושי  היו  לאה  שקידושי  מפני  קדמו  רחל  דקידושי  לך  דסבירא 
בעילתו  יעשה  כדי שלא  על תנאי  היו הקידושין  דבוודאי  ולא אמרינן  טעות, 
אחר  ואבותינו  הראב״ד,  לדעת  דרבנן  איסור  רק  הוי  לא  דהא  זנות,  בעילת 
אברהם אבינו לא נזהרו אלא באיסורי תורה, אם כן ולקחת גם את דודאי בני, 
בני  הרי לפי שיטתך שאנו מותרים באיסורי דרבנן, מה לך לקחת את דודאי 
שטרח להביאם מן ההפקר, הרי לפי דעתך גזל עכו"ם מותר ובידך ליטלם מכל 

מקום, ודו״ק.
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בעידן רעוא דרעוין פרשת ויצא

תשע"ז

בא בתוה"ק  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע  חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ויצא 
וישכב במקום ההוא  ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו  השמש 

שכב,  מקום  באותו  מיעוט,  לשון  ההוא,  במקום  וישכב  וברש"י,  י-יא(.  )כח, 

אבל י"ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה, ע"כ. 

ולכאורה צריך ביאור דהרי ענין זה שנטמן יעקב אבינו בבית עבר ארבע עשרה 

שנה ועסק בתורה למדוהו חכמינו ז"ל )מגילה יז, א, והובא ברש"י לעיל כה, יז; כח, ט( 

ב(  טז,  )שם  ומכאן למדו חז"ל  עיי"ש.  ישמעאל,  מתוך חשבון מנין שנותיו של 

שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, שהרי נענש יעקב אבינו על אותן 

כ"ב שנים שלא היה אצל אביו, ואילו על אלו ארבעה עשר שנים שישב ועסק 

בתורה בבית עבר לא נענש. ולמה הוצרך לרמז דבר זה גם כאן באומרו וישכב 

במקום ההוא.

שישב עוד  כזה  ונשגב  גדול  דבר  התוה"ק  העלימה  טעמא  מאי  לתמוה  יש 
יעקב אבינו ולמד בבית עבר י"ד שנים יומם ולילה, ולא ידענו דבר זה אלא 

ע"י מנין שנותיו של ישמעאל, וברמז הכתוב וישכב במקום ההוא דילפינן אבל 

בי"ד שנים שנטמן בבית עבר לא שכב.

במה וכבר  נמנו(  למה  ברש"י  ד"ה  חיי שרה,  )פרשת  לוי  בזה בספה"ק קדושת  עמד 
דהצדיק  הכוונה  וזל"ק, אפס  ישמעאל,  חיי  שני  ממנין  זה  ענין  שלמדו 

צריך  הרשעים,  להחזיר  בצדיק  כח  שאין  ובעת  שיחזרו,  החיצונים  כל  מגביה 

בעונותיהם,  הזה  בעולם  הרשעים  שגורמים  אף  חרון  מפני  עצמו  להטמין 

כדכתיב )ישעיה כו, כ( חבי כמעט רגע כו' כמבואר בזוהר הקדוש וכו'. וידוע דיעקב 

כן חיצוניות של ישמעאל,  כי אחיו היה, מה שאין  הגביה חיצוניות של עשיו 

גלל כן מפני חיצוניות של ישמעאל הוצרך להטמין יעקב את עצמו, כיון שלא 

הגביה חיצוניות של ישמעאל, וזהו שרמזו חז"ל למה נמנו שנותיו של ישמעאל 
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להודיע שנטמן יעקב כו', פירש בשביל שישמעאל היה חי, מחמתו היה נטמן 

יעקב שלא הגביה חיצוניות שלו והבן, עכל"ק.

ויפת בהמשך  תואר  יפת  היתה  ורחל  רכות  לאה  ועיני  יז(  כט,  )להלן  הפרשה 
מראה. וראה מה שכתב באור החיים הק', וז"ל, אין ראוי לספר הכתוב 

מציאות  שאין  להודיע  נתכוון  אלא  ח"ו,  י-ה  שבטי  הבנים  אם  הצדקת  גנאי 

ללבן להחליפם כי משונית היתה לאה מרחל וכו', עיי"ש. אמנם לכאורה עדיין 

התמיהה במקומה עומדת, וכי בשביל שרוצה להגדיל רמאותו של לבן מפרסם 

הכתוב גנות לאה הצדקת.

הטורים )ד"ה ועיני לאה רכות( מביא ג' פעמים במסורה ועיני בראש פסוק, ובבעל 

הכא ועיני לאה רכות, ואידך )להלן מח, י( ועיני ישראל כבדו מזקן, ואידך 

)איוב יא, כ( ועיני רשעים תכלינה, וצריך ביאור.

בפרשתן )להלן כט, לא-לד( וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל ולהלן 
עקרה, ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי 

כי אתה יאהבני אישי, ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי 

ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון, ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם 

ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי.

הק' כתב )בד"ה ותהר לאה( וז"ל, ראיתי לתת לב בסדר השמות, כי מן ובאוה"ח 
אמרה  והיא  האהבה,  סיבת  ואח"כ  השנאה  הסרת  להקדים  הראוי 

בראשון עתה יאהבני אישי, ובב' הסרת השנאה. עוד מה היא כוונתה באומרה 

הפעם ילוה וכי מקודם לא נתלוה לה, עיי"ש המשך דבריו שמבאר הכתובים 

לדרכו בקודש.

יש לדקדק במקראות הנ"ל, דהנה אצל כל השבטים כתיב תחילה סיבת עוד 
ראובן  אצל  ואילו  בפועל,  קריאת השם  נזכר  כך  ואחר  פלוני  נתינת שם 

נשתנה הסדר, דתחילה כתיב ותקרא שמו ראובן, והדר מפרש ואזיל כי אמרה 

כי ראה וגו'.

)ד"ה ותקרא שמו ראובן( רבותינו פירשו )ברכות ז, ב( אמרה ראו מה בין בני וברש"י 

לבן חמי שמכר הבכורה ליעקב, וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו, 

ולא עוד שלא ערער עליו אלא שבקש להוציאו מן הבור, ע"כ. ולכאורה צריך 
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ביאור מה ראו לדרוש טעם לנתינת השם לראובן אשר הוא סותר מה שכתוב 
בהדיא בתורה הטעם למה נקרא שמו כן.

בשאר עוד  כמו  קראה  כתיב  ולא  לוי,  שמו  קרא  כן  על  דכתיב  במאי  יל"ד 

השבטים, וראה מ"ש רש"י הק' )ד"ה קרא שמו לוי( בכולם כתיב ותקרא וזה 
גבריאל  הקב"ה  ששלח  רבה  הדברים  באלה  אגדה  מדרש  ויש  קרא,  בו  כתב 
שלוהו  שם  ועל  כהונה,  מתנות  כ"ד  לו  ונתן  זה,  שם  לו  וקרא  לפניו  והביאו 

במתנות קראו לוי, ע"כ.

בביאור כל אלה הדברים, בהקדם מה שיש להבין את עניינו של יעקב והנראה 
לבן  לו לאשה כאשר התנה עם  דייקא ברחל  אבינו ע"ה אשר חפץ 

)כט, יח( אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה, והקפיד מאוד  בתחילת הענין 
על כך לישא דייקא את רחל ולא את לאה אחותה, כדחזינן דלאחר שרימהו 

לבן והכניס לו את לאה אמר לו יעקב )שם, כה( מה זאת עשית לי הלא ברחל 
עבדתי עמך ולמה רמיתני. והרי הא פשיטא דאי אפשר לפרש הדברים כפשוטן 
שאהב את רחל עקב היותה יפת תואר ויפת מראה ואילו לאה היו עיניה רכות 

)כט, יז(, דהרי ברור הדבר שאצל יעקב אבינו ע"ה לא היה שום נפקא מינה בזה 

צדיקים  של  בספרן  שפירשו  וכמו  מצוה,  של  כחפץ  בעיניו  שוין  היו  ושתיהן 

)אגרא דכלה, פרשתן, ד"ה וישק יעקב לרחל; פרשת לך, ד"ה ויהי כאשר הקריב( מאי דכתיב 

)שם, יא( וישק יעקב לרחל, שהיה אצלו כחפץ של מצוה, וכאדם המנשק ציצית 

ותפילין מחביבות המצוה, והנה כי כן מאי איכפת ליה אם ישא את רחל או את 

)רש"י,  לאה, ובפרט אחר שצפה ברוח הקודש שאין רחל נכנסת עמו לקבורה 

שם, ד"ה ויבך(.

ידעה היטב אמנם  ועולה על לאה אמנו אשר  מאידך גיסא התמיהה בוקעת 
לה  מסרה  שרחל  אלא  לאשה,  לו  אחותה  ברחל  חפץ  אבינו  שיעקב 

זה הסכימה  ולמה  ב; בבא בתרא קכג, א(,  יג,  )מגילה  הסימנים כדי שלא להכלימה 
לאה לדבר הזה ליכנס אל יעקב אבינו בערמה ונגד רצון קדשו.

יעקב( שאחת מעבודותיו ויבואר,  ויצא  נועם אלימלך, פרשתן, ד"ה  )ראה  ידוע  דהנה 
ולהכניע את קליפת עשיו הרשע  יעקב אבינו ע"ה היתה לבטל  של 

שלא יהא שולט עליו ועל זרעו אחריו, וכדאיתא בזוה"ק )פרשת תולדות, ח"א, קמו, 

ב( שכח השליטה שיש לעשיו הרשע על זרע ישראל הוא בכח מצות כיבוד אב 
שקיים, ועל זה שם יעקב אבינו מגמתו לבטלו ולהכניעו.
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ידע יעקב אבינו כי עיקר כח ההתגברות נגד קליפת עשיו הרשע הוא ע"י וזאת 

זרעה של רחל, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל )בבא בתרא קכג, ב( עה"פ בפרשתן 

)להלן ל, כה( ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה 

אל מקומי ולארצי, ודרשו חז"ל ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמסר 

אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר )עובדיה א, יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף 

להבה ובית עשיו לקש. וכעין זה הביא רש"י הק' )להלן ל, כה, ד"ה כאשר ילדה(.

קליפת והנה  על  להתגבר  יכול  באמצעותו  אבינו אשר  יעקב  הכח של  עיקר 

עשיו הרשע, הוא על ידי לימוד התורה, וכמו שדרשו חז"ל )בראשית רבה 

סה, כ( עה"פ )לעיל כז, כב( הקול קול יעקב והידים ידי עשיו, דכל זמן שקולו של 

נקרא שמו  כן  ועל  עיי"ש.  עשיו שולטות  ידי  אין  תורה  בדברי  יעקב מצפצף 
יעקב על שם אחיזתו בעקב עשיו, וכבר עמדו בזה המפרשים להבין פשר דבר 

שמות,  )תנחומא,  שאחז"ל  מה  לפי  ובפרט  העקב,  אחיזת  שם  על  שקראוהו  זה 

יתבאר  ולדרכינו  כן.  שמו  קרא  שהקב"ה  ויקרא(  ד"ה  כו,  כה,  לעיל  ברש"י  והובא  ד, 

ומונע  בו  ונלחם  הרשע  עשיו  של  בעקבו  האוחז  הוא  אבינו  שיעקב  דהכוונה 
בעדו לבל ישלוט על כלל ישראל, והעקב רומז אף על זמן עקבתא דמשיחא, 
שיגדל ויתרבה כח הטומאה במאוד מאוד, ורק בכח התורה שהיא מדתו של 

יעקב אבינו עמוד התורה נוכל להתגבר עליהם.

)ראה זוה"ק, פרשתן, קלח, ב( שיעקב ועשיו רומזים על יצר הטוב ויצר וכדאיתא 

נא מיד  יב( הצילני  )להלן לב,  ובזה פירשו צדיקים מה שאמר  הרע, 

אחי מיד עשיו, היינו שביקש לינצל מיצר הרע, והרי כך אמרו חז"ל )קדושין ל, 

ב( בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין, ולכן ההתגברות על עשיו הרשע הוא 
היצר הרע, הוא על ידי יעקב אבינו עמוד התורה, שבכח התורה הכחיש וביטל 

כוחו של עשו.

שיוסף בכן  זקנים(  בן  ד"ה  ג,  לז,  להלן  וברש"י  ח,  פד,  רבה  )בראשית  שמצינו  מה  יובן 
הצדיק היה בר חכים ליעקב וכל מה שלמד אצל שם ועבר מסר לו, ולא 
מצינו כזאת לגבי שאר בני יעקב שבטי י-ה. ויבואר דהנה עיקר הכח להתגבר 
על קליפת עשיו הוא בכח לימוד התורה הק', וכיון שיוסף הצדיק הוא שטנו של 

עשיו, משום הכי למד דייקא עמו כל מה שקיבל בבית שם ועבר.

כן חפץ יעקב לישא את רחל דייקא, ביודעו כי מזרעה יעמוד שטנו של ועל 
עשיו לבטל את כוחו ושליטתו מעל בני ישראל. והגם שראה ברוח קדשו 
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עוד  לישא  הוא  להסיק מכך שצריך  לו  והיה  לקבורה,  עמו  נכנסת  רחל  שאין 

אשה זולתה, מכל מקום לא רצה לישא את לאה, כי סבר שלא תוכל להיות לו 

לעזר ולסיוע כנגד עשיו הרשע.

על פי הידוע מהרה"ק מוהר"נ מברסלב זי"ע )ספר המדות אות ח' חתון, אות ז( והוא 
דכל שידוך שבני אדם מדברים אע"פ שאינו נגמר לבסוף הרי גם זה מן 

השמים, ושמועה זו בעצמה עושה רושם בו ובה. ויש לבאר עפי"ז מה שמצינו 

והנערה  כד, טז(  )בראשית  ה( עה"פ דכתיב ברבקה אמנו  ס,  רבה  )בראשית  במדרש 

טובת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה, אמר ר' יוחנן ממשמע שנאמר בתולה 

אין אנו יודעים ואיש לא ידעה, אלא אפילו אדם לא תבע בה, על שם לא ינוח 

שבט הרשע וגו' )תהלים קכה, ג(, ע"כ. ולהנ"ל רצ"ל בעומק הדבר שאף אחד לא 

תבע להשתדך עמה, כי עצם המדובר להשתדך עמה היה עושה בה רושם.

שהיה שגור בפי כל ששני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול וכיון 

והקטנה לקטן )בראשית רבה ע, טו(, ועפי"ז פירשו חז"ל )שם עא, ב( מאה"כ 

)כט, לא( כי שנואה לאה, שהיו אומרים זו אשתו של שונא ]היינו עשיו הרשע[. 

ובכן סבר יעקב אבינו שאם כך היא השמועה בפי הבריות שלאה היא זיווגו של 

עשיו, אזי אף אם לא יצא לפועל, מכל מקום יש דברים בגו ויש לזה השפעה 

עליה, ושוב לא תוכל להיות בעזרו להכניע את קליפת עשיו הרשע, ולכך מיאן 

לקחתה לו לאשה.

איתא במדרש )ראה מדרש תנחומא, קדושים, טו( בשביל דמעות שבכה עשיו והנה 
ואמר ברכני גם אני אבי, זכה לכל הטוב, עיי"ש. וראה מה שכתב על זה 

בספה"ק אור יצחק )פרשת תולדות, ד"ה איתא במדרש( וזל"ק, והקשה הרב הקדוש 

רבי שמעלקא מינקלשפורג והלא כמה בכיות שבני ישראל בוכים, והדין שכל 

של  הדמעות  מבטלים  אינם  שלנו  הדמעות  ולמה  בששים,  בטלים  הדברים 

עשיו. ותירץ הרב הנ"ל מצד שהוא מין במינו, לזה הדמעות שלנו אינם יכולים 

לבטל הדמעות של עשיו מחמת שהוא מין במינו, עשיו בכה ואמר ברכני גם 

אני אבי ורצה כל טוב העולם הזה, ואנחנו בוכים גם כן בזה הענין, לזה אינם 

יכולים לבטל מפני שהם מין במינו, ובאמת אלו היו הבכיות שלנו בסוד עמו 

אנכי בצרה )תהלים צא, טו(, בודאי היו הדמעות שלנו מבטלים הדמעות של עשיו, 

מחמת שלא הי' מין במינו וד"ל.
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אין הסברא נוטה לזה שאמר הרב שהוא מין במינו, אמת מין במינו ולדעתי 
דבר  אינו  בוכים  שאנחנו  זה  אבל  איסור,  דבר  אצל  לבטל  יכול  אין 

איסור, ובודאי יכול לבטל הדמעות של עשו, ואם תאמר שהדמעות של עשיו 

גם כן אין דבר של איסור והם מין במינו, ובאמת אמרו בגמרא )בבא בתרא י, ב( 

הנותן סלע לעני בשביל שיחיה בנו הרי זה צדיק גמור, אבל כותי הנותן פרוטה 

קורא  אינו  שישראל  והטעם,  גמור,  רשע  זה  הרי  בנו,  שיחיה  בשביל  לצדקה 

תגר אבל כותי קורא תגר, לזה הוא רשע גמור, שיש חלול השם בדבר. עשיו 

בכה והוא בזה הבכיה רשע גמור מצד שקורא תגר, אבל ישראל בוכים ואינם 

קוראים תגר, ועוד, מהבכיה של עשיו שזכה לכל הטוב נתחלל שמו יתברך, אבל 

ישראל כשיקבל הש"י הבכיה שלנו ויעזור לנו במהרה בימינו יתגדל ויתקדש 

שמו יתברך, ובודאי הם מין שלא במינו, והדין שהבכיה שלנו תבטל הבכיה של 

עשיו ויתגדל כבודו יתברך אמן, עכל"ק.

פי הקדמה זו מדברי חכמינו ז"ל שעיקר כוחו של עשיו הוא בגין הדמעות על 
שבכה לפני אביו, ודברי הרה"ק הנ"ל שישנו ענין של ביטול דמעותיו של 

עיניה רכות,  נלך לבאר מה שסיפר הכתוב על לאה אמנו שהיו  עשיו הרשע, 

עיניה  ריסי  זה אחר שבכתה עד שנשרו  )בבא בתרא קכג, א( שהיה  חז"ל  ואמרו 

שלא תעלה בגורלו של עשיו הרשע. ויתכן לומר שדמעות הללו ששפכה לאה 

כמים יש בהם כדי להחליש את כוחו של עשיו הרשע ולבטל את דמעותיו אשר 

בכה לפני יצחק אביו.

של ומאחר  כוחו  והכנעת  לביטול  ממש  בה  שיש  מסייעת  היתה  לאה  שגם 
עשיו, מעתה ראויה אף היא ליכנס לביתו של יעקב אבינו ולהיות בעזרו 

השתדלות  מיני  כל  עשתה  ולכן  הרשע,  עשיו  קליפת  לביטול  הדרך  בהמשך 

וטצדקי שבעולם שתזכה ליכנס בביתו של יעקב, כי ידעה שכל טעמו של יעקב 

שחפץ דייקא ברחל, הוא משום שתוכל להיות לו עזר בהכנעת קליפת עשיו 

הרשע, ומאחר שגם היא ראויה לכך, בודאי יחפוץ גם בה לו לאשה.

כאשר נולד ראובן הבכור, עמדה לאה אמנו בתפילה לפני הקב"ה שכאשר ולכן 
יראה יעקב אבינו שנפקדה בבן, יהא לו הדבר לאות ומופת שאכן היא בת 

יבין  כי  יאהבני אישי,  כי עתה  ויקויים בה  י-ה,  לו שבטי  וראויה להעמיד  זוגו 

עשיו,  של  לחלקו  תיפול  שלא  כמים  דמעות  ששפכה  שאחר  לאשורו  הדבר 

ראויה אף היא להיות עזר כנגדו לביטול כוחו של עשיו.
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לבן ובאו  בני  בין  מה  ראו  ראובן,  השם  ברמז  לדרוש  והוסיפו  ז"ל  חכמינו 
חמי וכו', שהזכירה בכאן את רשעתו של עשיו בן חמיה, וזהו כהוספה 

והשלמה למאי דכתיב בקרא כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי, 

וזאת משום שמעתה יידע יעקב כי אף היא ראויה ליטול חלק ונחלה בביטול 

קליפת עשיו אחיו.

תפילתה וכאשר  את  קיבל  הקב"ה אשר  לפני  לאה  הודתה  השני,  בנה  נולד 
ונתעוררה אהבתה בלבו של יעקב אשר הבין לנכון כי אף לאה יכולה 

כי  ה'  שמע  כי  דקאמרה  והיינו  הרשע,  עשיו  קליפת  בהכנעת  בעזרו  לעמוד 

ה'  וירא  לא(  )כט,  עה"פ  א(  קכג,  בתרא  )בבא  ז"ל  על מאמרם  ירמוז  אנכי,  שנואה 

הרבתה  כך  משום  ואשר  בפניה,  עשיו  מעשה  שנואין  שהיו  לאה,  שנואה  כי 

בתפילה בתחנונים שלא תעלה בגורלו של עשיו, ובדמעות אלו פעלה שתזכה 

לעמוד לימינו של יעקב אבינו כנגד קליפת עשיו.

קריאת ואתי  תחילה  כתב  ראובן  שם  דבקריאת  הלשונות,  שינויי  שפיר 
בראובן  כי  השם,  קריאת  כן  ואחר  הטעם  תחילה  כתב  ובשמעון  השם 

היה מאמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי בלשון תפילה ובקשה על 

כי היא בת  יבין  יתעורר אהבתו אליה, כאשר  בן  לו  ידי שילדה  העתיד, שעל 

זוגו וראויה לעמוד בעזרו לביטול קליפת עשיו, ולכן אמרה זאת אחר הזכרת 

השם, מה שאין כן בקריאת השם שמעון באה בהודאה על העבר להודות על כי 

נתקבלה תפילתה הנ"ל ובזכות ששמע ה' כי שנואים מעשה עשיו בפניה עורר 

אהבת יעקב אליה כמו שנתבאר, ולכן אמרה זאת לפני קריאת השם.

של לוי ניתוספה אהבתו של יעקב אליה, וכמו שאמרה הפעם ילוה ובלידתו 
אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים, ויורמז עוד באומרה הפעם ילוה 

אישי אלי, דהרי לפי דרשת חז"ל שהבאנו לעיל שלח הקב"ה לגבריאל לקרוא 

שמו לוי על שם שליוהו בכ"ד מתנות כהונה, והיינו שקרא הקב"ה שמו כן על 

לוויה ליעקב  כבן  לוי  ונמצא שנעשה  זרעו מתנות כהונה.  שם העתיד שיטלו 

אביו ודומה לו, דהנה כבר קדם מאמרינו לעיל שהקב"ה קרא שמו יעקב על שם 

העתיד שהוא יאחז בעקבו של עשיו ויתגבר עליו בכח התורה, והנה עתה גם 

ללוי בנו קרא הקב"ה שמו על שם העתיד כנ"ל, לרמז שמעתה הבין יעקב אבינו 

כי גם לאה אמנו תהא עזרתו בקודש להכניע קליפת עשיו הרשע, ועל כן קראה 

שמו לוי כי אמרה הפעם ילוה אישי אלי, שיחדיו יכניעו קליפת עשיו, והבן.
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שכח הבוא  הרי  לעיל  שנתבאר  מה  לפי  דהנה  המסורה,  תורת  לביאור  נבוא 
קיומו של עשיו הרשע הוא ע"י ב' דברים, הא' הוא בזכות מצות כיבוד 
אב, כדאיתא בזוה"ק, והב' הוא בשביל הדמעות שבכה לפני אביו ואמר ברכני 
זכות מצות  ולבטל את  ויש לומר דעיקר הכח להכניע את עשיו  גם אני אבי. 
יותר  גדולה  לו, הוא באמצעות לימוד התורה הק', אשר היא  כיבוד אב שיש 

מכיבוד אב ואם כפי שדרשו חז"ל, ואכן כך אמרו חכמינו ז"ל )בראשית רבה סה, כ( 

עה"פ )לעיל כז, כב( הקול קול יעקב והידים ידי עשיו, שכל זמן שקולו של יעקב 
מצוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין ידי עשיו שולטות וכמו שהזכרנו לעיל. 
ודבר זה עשה יעקב אבינו ע"ה בעצמו על ידי היותו איש תם יושב באהלי תורה 
של שם ועבר. והכח השני שעומד לזכותו של עשיו, והם הדמעות שבכה לפני 
אביו, זאת ביטלה לאה אמנו על ידי ריבוי הדמעות שבכתה שלא תיפול לגורלו 

של הרשע.

דבר המסורה, ועיני לאה רכות, וכמו שאחז"ל שהרבתה בבכיה עד שנשרו זה 
ריסי עיניה, כדי שלא תיפול לחלקו של עשיו, ודמעות הללו החלישו והכניעו 
ועיני ישראל כבדו  בגין הדמעות שירדו מעיניו.  לו  כוחו של עשיו שהיה  את 
מזוקן, ירמוז שישראל, הוא יעקב, החליש והכביד את כוחו של עשיו הרשע, 

וזאת באמצעות מזוקן ע"י שהיה זקן שקנה חכמה, כמו שדרשו חז"ל )יומא כח, 

ב( מפסוק זה שהיה יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה, בכח לימוד התורה הכניע 
תכלינה,  רשעים  ועיני  השלישי  הכתוב  אומר  שגמר  וכמו  עשיו,  קליפת  את 

שע"י ב' כוחות הללו של יעקב ולאה יכלו עיני עשיו הרשע.

יורמז באומרו ועיני ישראל כבדו מזוקן, דקאי על יוסף הצדיק שהיה בן עוד 
זקונים ליעקב, וכדרשת חכמינו ז"ל שהיה לו בר חכים ולמד ממנו כל מה 
שקיבל בבית שם ועבר, והוא היה ליעקב לעזר וסיוע להיות שטנו של עשיו 

הרשע ולהכניע את כוחו בכח לימוד התורה.

תורה שוב  תלמוד  דגדול  דברינו,  בפתח  המובאים  ז"ל  חכמינו  לדברי  אשוב 
יותר מכיבוד אב ואם, וילפינן לה מהא דנענש יעקב אבינו ולא ראה את 
שנים,  כ"ב  אביו  אצל  יעקב  היה  על מה שלא  כעונש  שנים  כ"ב  למשך  יוסף 
ואילו על אותן י"ד שנים ששהה בבית עבר ועסק בתורה לא נענש, ולכאורה 
הללו,  שנה  ושנים  עשרים  על  עונש  נתחייב  טעמא  מאי  זה,  על  לתמוה  יש 
והרי הלך במצות אביו ואמו כדי לישא אשה, וכל אותן השנים ששהה בבית 
לבן היה מתוך מטרה זו לקיים ציווי אביו ואמו, אתמהה. עוד קשה להבין את 
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מעשהו של יעקב שטרם לכתו לבית לבן נטמן בבית עבר ארבעה עשר שנה 

ועסק בתורה, והרי כבר היה בן ס"ג שנה ולא קיים מצות פריה ורביה, ומה גם 

ויקח משם אשה. ואף  שאביו צוה עליו בפירוש שילך אל בית לבן אחי אמו 

דאיכא למאן דאמר )קידושין כט, ב( ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה, היינו דמותר 

להתאחר קצת מלישא אשה כדי שיספיק עוד זמן לעסוק בתורה, אבל מהיכי 

תיתי ליכנס לישיבת עבר למשך ארבעה עשר שנה עד היותו זקן בן ע"ז שנים.

לומר בזה, דאין הכי נמי לפי שורת הדין וההלכה לא היה שום פגם והנראה 
וחסרון ביעקב אבינו אשר נשתהה בבית לבן כל אותן שנים שהיה 

היות  כן  פי  על  לו אשה משם, אמנם אף  ליקח  ואמו  בציוויו של אביו  עוסק 

ובאותן השנים היה מציאות הדברים שרק עשיו הרשע שהה בצל אביו ואמו 

זו  מצוה  לקיים  בידו  היה  לא  יעקב  ואילו  ואם,  אב  כיבוד  מצות  בהם  וקיים 

בפועל, על ידי זה נתגבר מאוד כוחו של עשיו, וכפי שקדם דברינו בשם הזוה"ק 

דעיקר כח השליטה שיש לעשיו הוא בכח מצות כיבוד אב שקיים, ולכן נחלש 

כביכול כוחו וזכותו של יעקב אבינו, והוא כעין הא דמצינו )מנחות מא, א( דבעידן 

ריתחא מענשינן נמי אעשה, כמו כן בעת ההיא שנתגבר כח השליטה של עשיו 

הרשע נעשה בחינת עידן ריתחא, ונענש יעקב אבינו על ביטול מצות כיבוד אב 

אשר לפי שורת הדין לא היה מחויב עונש על כן.

טעמא לא הלך יעקב תיכף ומיד אל בית לבן, כי ידע שבשנים שישהה מהאי 
עליו, מחמת  יוכל להתגבר  ולא  כחו של עשיו אחיו  יתגבר מאוד  שם 

לכן  יוכל לקיימה בפועל,  ואילו הוא לא  כיבוד אב,  זכות מצות  שיהא לעשיו 

הקדים ונטמן בבית עבר לעסוק בתורה ארבע עשרה שנה, כי כח התורה גדול 

עד מאוד, ועל ידה יוכל להתגבר על זכות מצות הכיבוד שהיה לעשיו באותן 

י"ד שנים, ומהכא ילפינן שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, כי בשנים 

שעסק יעקב בתורה בבית עבר לא נתעורר עליו מדת הדין, הגם שלא עסק אז 

במצות כיבוד אביו כעשיו אחיו.

ארבע והיינו  עבר  בבית  שישב  אחר  כי  ההוא,  במקום  וישכב  בתריה  דכתיב 
עשרה שנה, כנרמז באומרו וישכב במקום ההוא, שרק עתה שכב אבל 

באותן י"ד שנים לא שכב, לכן נתקיים בו וישכב במקום ההוא, ששכב במנוחה 

ובשלוה ע"י שזכה להחליש כוחו של עשיו הרשע ולהתגבר עליו, מה שלא היה 

יכול לעשות בבית לבן.
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לה ולכן  ויליף  שנים,  י"ד  עבר  בבית  שישב  לרמז  כאן  גם  הק'  רש"י  הזכיר 
מדכתיב וישכב במקום ההוא, אף שכבר למדנו זאת מתוך מנין שנות חיי 

ישמעאל, כי בזה מתבאר לן מאי דכתיב וישכב במקום ההוא, שאחר ישיבתו 

ומורא  פחד  ובלא  נכונה  למנוחה  זכה  שנה  עשרה  ארבע  תורה  של  באהלה 

מעשיו הרשע, וזאת ע"י כח התורה אשר גדולה היא ממצות כיבוד אב ואם.

זה יש ליתן טעם לשבח למה שלא נזכר בתוה"ק להדיא ישיבתו של יעקב לפי 
מנין  ומתוך  ההוא  במקום  וישכב  באומרו  נרמז  אלא  עבר,  בבית  אבינו 

חשבון שנותיו של ישמעאל, לרמז שענין ההליכה לבית עבר להיות טמון שם 

ארבע עשרה שנה ולהתעכב מלקיים ציוויו של אביו לילך לבית לבן, לא היה זה 

כביכול על פי ההלכה הצרופה, כי לפי שורת הדין היה עליו לילך תיכף לקיים 

בכדי  בתורה  לעסוק  לילך  שעה  כהוראת  אצלו  שהיה  אלא  אביו,  של  ציוויו 

שיוכל להתגבר על קליפת עשיו בכח התורה, ולכן לא נכתב בתורה בפירוש.

עצמו לימוד  והטמין  הלך  אשר  ע"ה,  אבינו  מיעקב  דרכינו  לפי  למדנו  גדול 
היסח  בלא  ולילה  יומם  בתורה  לעסוק  עבר  בבית  שנים  י"ד  למשך 

הדעת, ביודעו כי רק בכח זה יוכל להתגבר על קליפת וטומאת עשיו הרשע. 

ולהוריד  ביתו  לפני לכתו להקים את  י"ד שנים הללו כהכנה  לו  היו  זאת  עוד 

לעולם את נשמות י"ב שבטי י-ה, והיה נצרך לשמירה עליונה בלכתו לשהות 

בבית לבן, והשכיל להבין כי רק בכח התוה"ק יוכל להתגבר על כל אלו ולעבוד 

את הבורא יתברך כראוי וכיאות, כי התורה תהא לו למגן ולשמירה. והוא לימוד 

ויסוד גדול לנו ולבנינו למען נדע כי העצה היעוצה אשר על ידה נוכל להתגבר 

נגד היצר הרע הוא ע"י לימוד התורה יומם ולילה.

למדנו ואף  דברינו  הנזכר בתחילת  זי"ע  הרה"ק מבארדיטשוב  דרכו של  לפי 
יסוד גדול זה, כי כשנצרך יעקב אבינו לשמירה עליונה מטומאת ישמעאל 

ידי שיטמין  יכול להכניעו, הבין שהדרך הנכונה לזכות לכך הוא על  אשר לא 

עצמו באהלי תורה, והיא תהא בעזרו ותשמרנו מכל מכשול ומכל דבר רע.

ביתו קרבים  חנוכה על פתח  נר  להניח  והנה תקנו חז"ל  ימי החנוכה,  ובאים 

ד"ה  שם  )רש"י,  ניסא  פרסומי  משום  טעמא  והיינו  ב(,  כא,  )שבת  מבחוץ 

מבחוץ(, וצריך להבין מה שלא מצינו כן בשאר מצוות שנתקנו לזכר הנס כגון 

הוא  הענין  אלא  הנס.  לפרסם  מבחוץ  לקרותו  נצטוינו  ולא  המגילה,  קריאת 

מצוה  נר  כי  כג(  ו,  )משלי  וכדכתיב  התורה  אור  על  רומז  חנוכה  נר  מצות  דהנה 
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של  מעלתה  על  לרמז  מבחוץ,  להדליקה  ז"ל  חכמינו  תקנו  ולכן  אור,  ותורה 
התורה הק', שהיא המאירה לבני ישראל בכל הדורות, ואף כאשר מפני חטאינו 

גלינו מארצינו החוצה, אף גם שם מאיר ומבהיק אור התורה.

אומרינו ולכן  כדבר  התורה,  מן  ישראל  בני  את  לבטל  ביותר  היוונים  נתגברו 

)בנוסח על הניסים( כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם 

תורתך וגו', כי ידעו שאם יהא לבני ישראל כח התורה לא יוכלו להתגבר עליהם. 
וכשגברה עליהם בית חשמונאי ונצחום נתחזקו בני ישראל ביתר שאת בעסק 
התורה. ועל כן הזמן גרמא להגביר כח התורה אשר בימי החנוכה מתגלה האור 

הגנוז שבתורה )רוקח הגדול, סימן רכה(.

השי"ת על כל בני ישראל בכל מקום שהם בכל מקומות מושבותיהם, ירחם 
הנזקקים  וכל  ובגשמיות,  ברוחניות  רב  בשפע  ובפרטיות,  בכלליות 
נסים  לנו  הקב"ה  שיעשה  רצון  ויהי  רויחי.  ומזוני  חיי  בבני  יוושעו  לישועה 
וכבר  ועיני רשעים תכלינה,  ויקויים הכתוב  ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, 

בחודש זו שהוא חינוך והרגל לגאולה העתידה )בני יששכר, מאמרי כסלו טבת, מאמר 

ב, אות ח( נזכה לילך לקראת פני משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

ד 


