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 ויצא יעקב

יעקב אבינו מצויד בברכת אביו יוצא 
צייד אותו ברכוש רב 2אביו יצחק 1מבאר שבע, 

שיהא לו בדרכו לחרן, נתן לו כסף ומתנות לדרך, ו
והתורה מספרת לנו לא רק שהלך לחרן אלא גם 

ויצא  דבר נוסף שהיה משמעותי ביותר, ומה זה;
מבאר שבע, ובעצם מה שיעקב יצא יעקב, 

ש בזה שהוא יצא, הרבה אנשים יצאו המשמעות י
ואף אחד לא מרגיש עם חמוריהם וגמליהם, 

אבל התורה אומרת ויצא שמשהו השתנה בעיר, 
, אך אף שהרבה יצאושהיה כאן דבר גדול, יעקב, 

הצדיק כשהוא , הדבר היה ניכר כשיעקב יצא
משפיע שלשה 3הוא נמצא בעיר 

דברים נפלאים; א' הצדיק עצמו 
השכינה והוא  שורה עליו זיו

דומה למלאך ה', ב' תלמידיו 
שומעי לקחו הלומדים ממנו 
עליהם שורה ההוד כמו הירח 
שמקבל מהשמש, ג' תינוקות של 
בית רבן שעדיין לא יכולים 
לקבל ולשמוע מהצדיק עצמו 
בכל זאת על ידי ההשפעה של 
הצדיק שמלמד תורה בעיר, גם 

 יצאוכשבהם מתרבה הדעת וזה ההדר של העיר, 
צדיק בפתאומיות בגלל האימה והפחד מעשיו ה

הרשע, פתאום הרגישו שהכל התבטל בבת אחת, 
ואף ועשה רושם נורא בעיר פנה הודה זיוה והדרה, 

שנשאר יצחק אבינו, אינו דומה זכותו של צדיק 
 אחד לזכותם של שני צדיקים יחד.

 כיבוד אב של אליפז

כשיעקב פנה ללכת לבית דודו לבן הארמי 
שהיה אחד 4 בנו אליפז אל עשו קרא, בפדן ארם

מנביאי אומות העולם, והוא מוזכר בספר איוב 
כאחד מחביריו בשם אליפז התימני, ועשיו ציוהו 

 גבורכעת לרדוף אחרי יעקב ולהרגו, אליפז היה 
                                                 

 י' ידי משה.ב', סח ו' בפ סח רבה 1
 לדעת ר' יהושע בן לוי  במדרש רבה 2
 דרשות חתם סופר ב' עמוד שע"ח  3

 רש"י איוב ד' א' 4

 ,יעקב אחרי ורדף אנשים עשרה קחל אליפז, חיל
 ,אמותארבע רחק מבאליפז ישב התיכשהשיגו ו5

 .אמר לו יעקב למה אתה בוכה ,והתחיל לבכות
אבי גזר עלי להורגך וחייב אני לקיים  !אליפזענה 

נשבע לכרות את ראשי אם לא אבי ו ,מצות אבי
להורגך כי לא רוצה אני אבל  ,אוליך לו את ראשך

לכן לא ידעתי מה  ,אתה רבי שלמדתני תורה
ועל ידי ממני טול את נכסי  ;יעקב מר לוא ?!אעשה

אם ו ,העני חשוב כמתהרי ך שזה תקיים מצות אבי
תאמר לו שפגע בך ארי ישאלך אביך היכן ראשי, 

נתרצה  !להציל את נפשך לו את ראשי כדיוזרקת 
בשמחה לביצוע העסקה של הפדיון נפש, כי אליפז 

הרי בזה יזכה לקיים מצות כיבוד אב 
למד בישיבה 6כהלכתו... הרי אליפז 

ויודע שעני חשוב כמת, אך בתנאי 
מהודר שלא יישאר לו כלום  שיהא עני

כלום, שלא להיכנס בספק דאורייתא, 
ולכן גם את הבגדים שלו לא ישאיר 
לעצמו, ויעקב הסכים להכל משום 
פיקוח נפש, אך איך מסתדרים בלי 

שפת הנהר לתקרב יעקב המיד בגדים, 
נטל , נהרלונכנס  ,ופשט כל בגדיו

 ,והלך לואת כל אשר ליעקב אליפז 
ערום בתוך המים וידיו פרושות  אבינו נשאריעקב 

ה' ישועה, מן לו זימיד ו ,השמים בוכה ומתפלל
פרש א' מהרצים רוכבי הרכש נפל מהסוס בשפת 

חבלי הסוס שהמשיך בתוך נתקעה הנהר ורגלו 
יעקב  ,ונטבע ומתבריצתו וגרר את רוכבו לנהר 

היה כיון שהמקום  ,פשט את בגדיו וכבסן ולבשן
 )שם בן נח כבר נפטר קרוב לבית מדרשו של עבר

 , אך עבר היה עוד קייםכשיעקב היה בן חמישים
כעת, ונפטר שנתיים אחר שיצא יעקב מישיבתו, 

(, כשהיה עבר בן ארבע מאות שישים וארבע שנה
פן יפגעו ולא יצא תעכב שם נכנס יעקב ללמוד, וה

וכך נמשך  ,ההרוג ויאמרו שהוא הרגו בו קרובי
יצא עד ש ,יםשנ הזמן, ולמד שם ארבע עשרה

                                                 
 בעלי ברית אברם, לר' אברהם אזולאי. 5
 רש"י כ"ט י"א 6
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,  וכל השנים הללו למד ברציפות ממדרשו של עבר
 ולא שכב לישון.

 בקיעת הירדן וחתירת המערה

 על קצףכשמוע עשיו שיעקב נשאר חי, 
, ועל אף שיעקב אבינו נשאר ריקם, לא בנו אליפז

 :אמר, ליעקב  הרשע עשו עשה מה7ריחם עליו, 
ים לפניו בדרך שהוא צריך קדארדוף אשיג וא

, הורגו אני ושם ,לעבורר ללבן, ולא אתן לו לעבו
שעשו רודפו, שינה את המסלול והלך  יעקב ידע

 ה"להקב עיניו תלהיוון הירדן, כשהגיע לירדן כל
ואמר; רבוני אתה יודע שאין עימי כלום אלא 
המקל הזה, אמר לו; הכה את הירדן ועבור, וזה 
סימן לבניך, כשם שהירדן נקרע לפניך, כך עתיד 

 בקעונ בירדן מקלויעקב  נתןלפני בניך,  להקרע
 לאיעקב ו, בדרך המתיןעשיו , ועבר לפניו הירדן
 את ועבר ברח יעקב כיוהבין  עשו הרגיש,  מגיע

 אותו ומצא אחריו רדף ?עשו עשה מה, הירדן
במקום שהירדן נכנס ומתערב בחמים  במערה

דומה לחמי טבריה, וכשיעקב ברח בבהלה נכנס 
, בידי לחם ולא פת לאאין לי  :יעקב אמר, לשם

 את והקיף הרשע עשו בא, במרחץ ואחמם אכנס
שלא יוכל  כדיונעל בפניו  מכל הצדדים המרחץ

 רשע :ה"הקב מרא שם. ימותיעקב לצאת ו
הנה  ו ,אני אמרתי לונלחם?  אתה יכנגד  !שבעולם

  לו חתרו ליעקב ה"הקבנגלה  מידאנכי עמך! 
עשיו נשאר , וויצא במערה אחר במקום חתירה

 להמתין בחוץ... 

 מאין יבא עזרי

כשראה יעקב אבינו את עצמו ריק מכל, 
עבד אליעזר  ?מאין יבוא עזרי8נשא עיניו ואמר: 

היו לו בשעה שהלך להביא את רבקה אברהם, 
ואני לא נזם אחד ולא וכל טוב, עשרה גמלים 

י מאבד תקוותי מן מה אנ ;חזר ואמר ,צמיד אחד
אלא ! אין אני מאבד בטחוני, לא ,חס ושלוםבוראי 

הנה לא ינום ולא יישן וגו' ה' , וגו' עזרי מעם ה'

                                                 
 , רבה ע"ו ה', אגדת בראשית פמ"וג סימן ויצא(  בובר) תנחומא  7

 'רבה סח ב  8

 יישמור את נפש ,מעשו ומלבן, מכל רע ניישמר
 ויצא יעקב: י,ובוא יה' ישמר צאת ,ממלאך המות

 הלוך ילך ובכה

יצא מבית מדרשו של שם ועבר 9כשיעקב 
לדרכו לבית לבן הארמי, נאנח ואמר ווי, עד עכשיו 

י בבית אבי יצחק, ובבית המדרש של שם היית
ועבר, מקור מים חיים, וכעת לאן אני הולך למקום 

למקום רמאים ורשעים, ראה  ,חושך ואפילה
הקב"ה איך שיעקב מצטער, וזימן לו להיות 

 במקום המקדש לנחמו ולשמח לבבו.

 קפיצת הדרך, או קפיצת הארץ

יש צדיקים שזוכים לקפיצת הדרך, שהדרך 
ם והם מגיעים במהירות למחוז מתקצרת לה

חפצם, אך אצל יעקב אבינו היה משהו שונה, 
שהלך בדרך אמנם הארץ קפצה והגיעה אליו, 

הלך כדרך כל אדם ללא קפיצת הדרך,  לחרן,יעקב 
בהרי בעצם ההליכה הוא מקיים מצות כיבוד 10כי 

אב, ואם יהיה קפיצת הדרך לא יקיים את הציווי 
בית מקומו של על עבר יעקב כשו11 של ההליכה,

והמשיך בהליכתו,  לא נתן דעתו להתפללהמקדש 
 ;אמרהו משמים, אך כשהגיע לחרן, לא עכבוולכן 

אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא 
, אל - וחזר עד ביתנתן דעתו לחזור התפללתי בו. 

נעקר הר המוריה ובא בית המקדש לקראתו אז 
לא ידע שזה  , ויעקבוזהו ויפגע במקום, עד בית אל

מקום המקדש, שאם היה יודע לא היה ישן במקום 
 קדוש. 

 שינוי מערכת השמים

צדיק זה בא לבית מלוני  :אמר הקב"ה
השקיע הקב"ה גלגל חמה מיד  ?ויפטר בלא לינה

השמש שקעה שתי שעות לפני זמנה,  ,שלא בעונתה
אז ויעקב עדיין לא התפלל מנחה, ובכן תיקן 12

יון שהיה צריך להשלים תפילת ערבית, וכיעקב 
התפלל ערבית שתים, אחת לערבית תפילת מנחה, 

                                                 
 שפתי כהן 9

 , וביאר דחזרתו לבית אל הוי רק הכשר מצוההגרי"זרפא לשון ששמע מפי קונטרס תורת חסד על ספר פ 10
  .ז"י ,ח"רש"י כ 11
 אהל יעקב )טולידאנו( 12
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 מאבניואחת לתשלומים. אחר כך לקח יעקב 
לסוכך ראשו באבנים להניח מראשותיו,  המקום

ולא דאג על 13לשמרו מחיות רעות בשעת השינה, 
היו לא כיון שזה שכל גופו לא היה מוגן באבנים, 

ובזה יצא  ,על ראשו בלבדאלא לו אבנים להגן 
הכל מאת השי"ת כבר ידי חובת ההשתדלות, שהרי 

וכל ההשתדלות והסיבות הוא רק לצאת ידי 
שבין כך אין האבנים מגינים על האדם , חובתו

סתפק יעקב האלא דבר ד' ורצונו הוא המציל ו
  במה שיש לו. אבינו ע"ה בקיום מצות ההשתדלות

 מטה שלמה

ודאג מאוד; אני הולך כעת  בלבו חשב
 נשים משתי אברהם זקני14הקים בית והנה ל

 .רשע וישמעאל צדיק יצחק, ורשע צדיק הוליד
 אני, ורשע צדיק הוליד אחת מאשה יצחקאבי ו

 כיון ?ממני יהיו רשעים כמה,  נשים ארבע שאטול
 אבן כולם האבנים  את מצא בבקר שהשכים

 נעשו הללו שהאבנים  כשם  ה"הקב ל"א, אחת
      .צדיקים םכול בניך כך, אחת כולן

 אל תירא עבדי יעקב

מו המראה מראה כבלילה הראה לו ה' ית' 
הם אבינו, לאברשהראה בין הבתרים  של ברית

יעקב חלם שרואה סולם מוצב לארץ וראשו מגיע 
לשמים והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, 

את שרי מעלה  ,יעקב לאבינו ה"הקב לו הראה15
ל בני ישראל, לפי כמה שנים יהיה להם שליטה ע
  עולה בבל של שרמספר השליבות שעלו בסולם, 

עולה  מדי ר שלש, ויורד שליבות בסולם םשבעי
, ויורד מאהעולה  יון שלשר  ויורד, ושנים חמשים

ולא ראהו , כמה ידע ולא עלה אדום שלאך שר 
 ואמר אבינו יעקב  יראיתה שעה באותהיורד, 
 אל ואתה  ה"הקב ל"א ?ירידה לו אין לזה שמא
ַחת  ואל, יעקב עבדי תירא  אפילו כביכול, ישראלתֵּ
והראהו  .מורידו אני משם אצלי עולה רואהו אתה

בטיחו ליעקב הכי הוא יתברך נצב על הסלם ו

                                                 
 אור יחזקאל שיחות אלול עמוד ס"ה בשם הסבא מקעלם 13
  ד סימן ויצא פרשת( בובר) תנחומא מדרש 14
 .פרדר"א פל"ה. רמב"ן כ"ח י"ב .ב סימן ויצא פרשת( ורשא) תנחומא מדרש 15

בהבטחה גדולה, להודיע שהוא לא יהיה ביד 
אבל יהיה חלק ה' ויהיה עמו תמיד, כי  ,המלאכים

 מעלתו גדולה משאר הצדיקים:

 רגליווישא יעקב 

בשורה טובה שהובטח 16משנתבשר 
נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת.  ,בשמירה

וישא יעקב רגליו, וילך לארץ בני קדם, וראה והנה 
באר בשדה, ושלשה עדרי צאן רובצים עליה, 
וממתינים לשאר הרועים, אמר להם יעקב: אחי 
מאין אתם? ויאמרו: מחרן אנחנו? אמר להם: 

ן נחור, ואמרו: מכירים המכירים אתם את לבן ב
ויאמרו שלום. הנה  ?השלום לואנחנו! אמר להם: 

, הבין יעקב שהתאספו רחל בתו באה עם הצאן
להשקות הצאן באמצע היום מחשש שהשמש 
ישקע שוב לפני זמנו, כנראה שחשבו שיש איזה 
שינוי במערכת השמים, אמר להם יעקב: הן עוד 

נס,  היום גדול, רק אתמול היה יום קצר בדרך
השקו הצאן ולכו רעו! אמרו הרועים: לא נוכל כי 
האבן גדולה על פי הבאר, ולכן אנו ממתינים עד 

ים וגללו את האבן והשקינו אשר יאספו כל העדר
 הצאן.

ה  אָּ ל בָּ חֵּ ם ְורָּ ר ִעמָּ  עֹוֶדּנּו ְמַדבֵּ

בתוך דבריו עמהם באה רחל עם הצאן 
כי לפני ומדוע רק מעט צאן, המועט אשר לאביה, 

שלח הקב"ה מגפה בצאנו של לבן, 17בא יעקב 
גירש לבן את כיוון שלא היה צריך הרבה עובדים, ו

כל הרועים, ואת המעט שנשאר נתן ביד רחל, 
לבדו כשראה יעקב את רחל באה עם הצאן, גלל 

אבינו בא יעקב ש ואף18את האבן מעל פי הבאר 
הגדולה, האבן העביר את , ומותש ףימן הדרך עי

יתה כבדה שמעביר פקק מצלוחית, והאבן ה כאדם
כדי  כל הרועיםשיתאספו היו צריכים כל כך ש
להם שרבצו שם ו, ושלשה עדרי צאן להורידה

להניעה  ויכללא כלם  ,ושומרים ,רועים רבים

                                                 
 רש"י על בראשית פרק כט פסוק א  16
 תרגום יונתן פסוק ט' 17
 'ט ב"כפרמב"ן  18
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 גללהבכוחו הגדול , אבל יעקב כללממקומה 
 , ויראת ה' תתן לו עוז.קווי ה' יחליפו כח, כי לבדו

ִביהָּ ַוַיגֵּד ַיע   ִחי אָּ ל ִכי א  חֵּ  ֹקב ְלרָּ

אחי הוא דוד שלה לרחל כי אמר יעקב 
 תובאתי כדי לשאאת קרובה שלי ובכן אביה 

אותך לאשה אמנם אני יודע שאביך הוא לבן 
ידע  ,אם אביך ילך עמי ברמאותהרמאי ובכן תדעי 

 ,ת אתו ברמאותככי אני אח שלו גם אני יכול לל
הוא בן רבקה ואם הוא יהיה איש ישר אז אני 

 .שהיא צדקת וגם אני אהיה בן אדם ישר וצדיק

ִביהָּ  ץ ַוַתגֵּד ְלאָּ רָּ  ַותָּ

מפני 19רצה מהר ואמרה לאביה  רחל
אמרה  לכןשיעקב אמר שהוא אח של אביה 

. כשמוע לבן את באיעקב לאביה שהקרוב שלך 
דברי בתו התרגש עד מאוד וחשב כי בוודאי הגיע 

ני זוכר עם הרבה אוצרות כסף כי הרי א
כשהמשפחה הזאת שלחה את העבד אליעזר 
לשאת את רבקה אחותי ליצחק, כמה אוצרות 

עשרה גמלים מכל טוב של אדוניו כסף הביא, 
בוודאי הביא הון עצום  וכעת שהגיע החתן בעצמו 

רץ  לקראתו אבל כסף וזהב לרוב, ולכן חיש מהר 
 ,לא ראה אצל יעקב גמליםולאכזבתו ונו הלתמ

בכיס אין דבר בטח שיש אתו  הוא חשבאבל 
הרבה כסף ועל כן חבק אותו להרגיש אם יש 

הרגיש  בכיסו איזה סכומים אבל לדאבונו לא
אצלו בכיסים שום כספים חשב עוד אולי יש בפיו 
איזה אבנים טובות או מרגליות ולכן נשק אותו 

מה שהוא נמצא בפיו אבל כשראה  םלראות א
וזהב ולא  ףלתמהונו שאין לו לא גמלים ולא כס

שיספר בן ליעקב רמז ל ,טובות ומרגליות םאבני
ומדוע אין לו שום כסף  ,יניםימה כאן הענ ול

  .ודברים טובים

ֶלה אֵּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ת כָּ ן אֵּ בָּ ר ְללָּ  ַוְיַספֵּ

יעקב סיפר לו את כל העסק סיפר לו אז 
 ,פני עשו אחיו הוא בורח כי רוצה הוא להרגומש
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ל ו רדף אחריאליפז בדרך ו לקח ממנו הכל  ַבכֹּ
ל. ל כֹּ סיפר יעקב ללבן שלא יחשוב  בכל זאת ִמכֹּ

בל את הברכות יקכי הרי כי הוא איש עני ואביון 
כדי שלבן ירצה 20, ולמה סיפר לו זאת מאביו יצחק

לתת לו את בתו כשישמע שהברכות נמצאות 
לא מתרגש כל כך מברכות, לבן , אבל ובידי

ו קצת יותר, ולכן צלצולי מטבעות מרגשים אות
יך צרייתי אמר ליעקב שמע ידידי בעצם לא ה

חסר כל הרי אתה עני ואביון להכניסך בביתי כי 
ה עצמי תא ,אבל היות שאתה ממשפחתי ,הנך

 ,ובשרי כלומר שהנך קרובי לכן אני ארחם עליך
גם כן הזה ושב אצלי חודש ימים ואף את החודש 

 מרשא אל ,חנם לילהיעקב אבינו חאצלו לא אכל 
 צאנו. על

 הגדולה לגדול והקטנה לקטן

 לדהיכש21 ללבן היו שתי בנות לאה ורחל,
 לאה בנות  שתי ללבן נולדו, ויעקב עשואת  רבקה
, ביניהן והתנו לאלו אלו אגרות שלחו, ורחל

וכך גם נגזר , רחלאת  ויעקב, לאה את עשו שיטול
 בשמים.

  שוותשניהן היו , כרחל יפה היתהלאה 
 בפרשת יושבת לאה והיתה, בקומהו יוביופ בנוי

 אומרים והיו מעשיו מה עשו על ושואלת דרכים
 ,ושבים עוברים מקפח דמים שופך רע איש לה

' ה תועבות כל ,רשע ,שער כאדרת כלו ,אדמוני
 ;ואומרת בוכה היתה כך שומעת שהיתה כיון, עשה
 תנשא רחל יצאנו אחד מבטן אחותי  ורחל אני

 בוכה והיתה ,הרשע ולעש ואני הצדיק ליעקב
, רשע של בגורלו  אפול שלא רצון יהי ואומרת

 תואר יפת היתה ורחל. רכות עיניה נעשו כך ומתוך
 רחל, עצם תדשן טובה שמועהכי  מראה ויפת

 לבה היהו ליעקב תנשא  שהיא שומעת היתה
  .שמח

 ברחל בתך הקטנה
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ומכח תפילתה של לאה לא רק שבטלה 
 לאאחותה, עשיו הגזרה אלא גם הקדימה את 

 קחלו ישמעאל אל עשו ךהל אלאהגיע לקחתה, 
אבל יעקב חשש , לאשה ישמעאל בת מחלת את

, להרגנירצה עשיו  הברכות בשביל ואמר:
את  יניחלא  אם יודע מי, אשתו לאה את וכשאטול

 דייך לא, לי ויאמר עלי ויבא, ישמעאל בת מחלת
, ארוסתי נטלת עוד אלא,  וברכתי בכורתי שלקחת

בתך  ברחל שנים שבע אעבדך ללבן אמר לפיכך
לא היה יעקב  הקטנה, כי בוודאי ללא סיבה זאת,

  הקטנה את ונוטל הגדולה את מניח

 משתה לבן

שעשיו לא בא לקחת את 22, כך לבן  כשראה
 אתלו  נותן הרינישבנשואי יעקב  לאה, החליט;

לא רק על  לבן היה אבי הרמאים,   !הגדולה
רים אלא גם על אנשי עירו הצליח להע אורחים 

 ויאסוףשבוודאי לא ראו את צדקותו הגדולה... 
מה  ,משתה ויעש המקום אנשי כל את לבן23

פתאום משתה, אצל נישואי רחל לא כתוב שעשה 
כאן רצה לתת ליעקב לשתות יין עד 24משתה, אלא 

אבל על חשבון מי עושים שישתכר ולא יבין, 
לבן תרון, משתה, מי ישא בהוצאות, גם לזה יש פ

 אתםזוכרים  ;להם אמרו מקומו אנשי כל כינס
הגיע ש וכיון  למים דחוקים היינוהרבה זמן ש

אמרו לו יפה  ,המים  נתברכו  לכאן  הזה   הצדיק
אבל כעת כשישא את בתך הוא יילך מכאן, , מאוד

ם אם אתם רוצים אני ארמה לה אמרומה הועלת? 
את  אותו ויתן לו את לאה, כי הוא אוהב מאוד

רחל, וכך הוא יישאר כאן לעבוד עוד שבע שנים,  
הסכימו התושבים לרעיון, ואמרו יפה מאוד, אמר 
להם אבל אני רוצה ממכם משכון, שלא תגלו לו 
מה שאני עושה, הסכימו ונתנו לו כל אחד משכון, 
לקח לבן את כל המשכונות, הלך למכולת קנה 
סעודה כיד המלך, ומסר את המשכונות בתמורה, 

ל היום היו שרים ורוקדים לפני החתן והכלה, כ

                                                 
 כך פירש בספר המאור שבתורה להג"ר שלום צבי שפירא 22
  לבן ויאסוף ה"יט ד ע פרשה רבה בראשית 23

 בעלי התוס' 24

ויעקב שאל למה אתה כל כך שמחים, וענו לו 
אתה גמלת אתנו חסד, שבזכותך התברכו המים, 

 האואומרים;  שרים  והיולכן אנו גומלים לך חסד, 
כדי שלא יהיה לו טענות עליהם 25, ליא הא ,ליא

כשיתוודע לו שזאת היא לאה, ויגידו לו הרי שרנו 
כיבו  כשהחשיך ונהיה ערב א לאה היא לאה, הי

את הנרות, כדי שלא יראה שהחליפו את הכלה, 
אמרו לו  אמר להם יעקב, מדוע מכבים את הנרות 

לו; מה אתה חושב שאנחנו כמוכם, אנחנו צנועים, 
 אור הנר.חתונה עושים בחושך, לא ל
 

 יש שכר לפעולתך

 נודעמאוד כשד וקשה מאהיה 26לרחל עצמה 
שהוא רוצה לתת את התכנון של אביה,  את לה 

לאה אחותה במקומה, וגם כל המתנות שהכלה 
רחל קיבלה מחתנה יעקב מסר לבן ללאה, לכן 

מה שאביה מתכנן לרמאותו, ליעקב רחל הודיעה 
לא סיפרה כלום מעניין המתנות, אבל 27אמנם 

כדי  ה לאה,ובין אחות הסימן שיכיר בינה לו מסר
אך בשעת מעשה , ףלהחלילבן שלא יוכל 

שלא תצא  העל אחות הורחמהתחרטה רחל 
ויהיה לה בושות באופן נורא ואיום, לכן לחרפה, 

 ה לה רחלמסראת לאה ליעקב פו יחלכשהערב ב
כדי שתדע לענות על  ה ליעקבכל הסימנין שמסר

אך לבסוף עשתה  ,כל הדברים שישאל אותה יעקב
נכנסה בחדר ייחוד כשדיבר יעקב היא  דבר נוסף,

יעקב שאל שאלות כשושהרי היה חושך, ם לאה, ע
על כל דבר ודבר כדי שלא ורחל עונה  ,השתקלאה 
לא ידע יעקב משום  ולכן שזה קול של לאה.יכיר 
 ,רק בבקר הוא ראה והכיר בה שהיא לאה ,דבר

 .אבל כל הלילה חשב שהיא רחל
 

ה  אָּ  ַוְיִהי ַבֹבֶקר ְוִהּנֵּה ִהוא לֵּ

תן לו לבן היא בבקר הכיר יעקב שהאשה שנ
יעקב אמר ללבן מה , היא לאה ולא רחל ,הגדולה
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בסוף לושבע שנים  ,ברחל עבדתיך הלוא ?עשית לי
אבל לבן במקום  ,סרת לי את לאהמבמקום רחל 

בקש סליחה ולהודות על פשעו, הוא עוד מצדיק ל
את עצמו וההיפך הוא עוד מאשים את יעקב שהוא 

א  ג כך,להתנה היתכןלא בסדר ולבן אומר לו,  לֹּ
ת ַהְצִעיָרה ִלְפנֵּי ַהְבִכיָרה נּו ָלתֵּ מֵּ ן ִבְמקוֹּ ה כֵּ , יֵָּעשֶׂ

אצלינו לא מתנהגים כך, ובלי שום בושה ממשיך 
את  ;ואומר לו א ְשֻבַע זֹּ תגמור את השבע ַמלֵּ

אתברכות,  ת זֹּ אבל כעת לא אתן  ְוִנְתָנה ְלָך ַגם אֶׂ
 לך כי אין מערבים שמחה בשמחה ]ממש צדיק[,

ד  ;ם זה רק בתנאי מפורשוג ר ַתֲעבֹּ ָדה ֲאשֶׂ ַבֲעבֹּ
ת רוֹּ ַבע ָשִנים ֲאחֵּ ד שֶׂ , לא פחות, עוד שבע ִעָמִדי עוֹּ

זה יהיה מקח טעות, בלא זה שנים מלאות, אחרת 
ויעקב אבינו איש אמת, על אף  לא תקבל את רחל.

 שהעבודה נחת עליו ברמאות, הוא עבד בנאמנות.
 
 

 
 


