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התפילה מטה עוז ביד כל אדם

ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ֹּתַאר  ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות 
ִויַפת ַמְרֶאה )בראשית כט, יז(.

מה  הקשו,  ע"א(  קכג  בתרא  )בבא  רבותינו 
כוונת הכתוב באומרו שעיני לאה היו 

אפילו  הרי  "רכות", 
טמאה  בהמה  בגנות 
ואמר  הכתוב  דיבר  לא 
ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  "ּוִמן 
ז,  )בראשית  ְטֹהָרה"  ֵאיֶנָּנה 
ח( ולא "בהמה טמאה". 

אם  הדעת  על  היעלה 
כן, שידבר בגנות אותה 
לאה  קדושה,  צדקת 

אמנו? 

כבר  הלא  ועוד,  זאת 
ה  ִאּׁשָ ַהֹּיִפי  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  "ֶׁשֶקר  נאמר: 
ל(,  לא,  )משלי  ִתְתַהָּלל"  ִהיא  ה'  ִיְרַאת 
עניין  את  נס  על  להעלות  מה  ולשם 

היופי, למי היו עיניים יפות יותר.

בגמרא שם הובאו על כך שני תירוצים: 

האחד - "רבי אלעזר אמר: שמתנותיה 
ארוכות", כלומר, אין הכוונה כפשוטו 
קיבלה  שהיא  אלא  רכות  היו  שעיניה 
גדולי  גדולות,  מתנות 
ממנה  יצאו  האומה 
מלוי,  ולויה  כהונה   -

ומלכות מיהודה.

אמר:  "רב   - והשני 
ממש,  רכות  לעולם 
אלא  לה  הוא  גנאי  ולא 
שהיתה  לה,  הוא  שבח 
פרשת  על  שומעת 
שהיו  אדם  בני  דרכים 
בנים  שני  אומרים: 
ושתי  לרבקה,  לה  יש 
בנות ללבן אחיה. לאה הגדולה נועדה 

לעשו, ורחל הקטנה ליעקב. 

טיבו  מה  לדעת  רצתה  הצדקת  לאה 
היתה  בעלה.  להיות  המיועד  של 
מארץ  המגיעים  את  ושואלת  יוצאת 
של  בנו  יצחק,  על  שמעו  האם  כנען, 

ה  ת ל י פ ת "

ת  י ד י מ ת ה

הלב  מעומק 

הועילה לה"

התפילה מטה עוז ביד כל אדם
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התפילה מטה עוז ביד כל אדם

אברהם.

ָּבָאֶרץ  ִיְצָחק  "ַוִּיְזַרע  מכיר,  לא  מי  כן, 
ֵמָאה  ַהִהוא  ָנה  ַּבּׁשָ ַוִּיְמָצא  ַהִהוא 
ְׁשָעִרים" )בראשית כו, יב(, עולה תמימה.

- האם יש לו ילדים?

- כן, נולדו לו שני בנים מרבקה.

- מה מעשיו של הגדול?

- אל תשאלי! רשע מרושע, מלסטם 
אדם.  כל  עם  מתקוטט  הבריות,  את 
הלוואי ויאבד זכרו מן העולם, שנאמר 
)משלי י, ז(: "ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב" ]רקבון 

עולה בשמם, שאין אדם חפץ להזכיר 
שמו והוא משתכח מאליו  - רש"י[.

- ואיך הבן הקטן?

מידות  בעל  במינו,  מיוחד  משהו   -
מתיקות  עם  ארץ,  ודרך  תרומיות 
ולומד,  יושב  ועדינות הנפש, כל היום 

ממנו  לקבל  וניתן  אחד  כל  עם  מדבר 
עצה ותושיה.

לאחר תקופה היתה יוצאת לאה ושוב 
כנען  מארץ  האנשים  את  שואלת 
אודות עשו, אולי חזר בתשובה ושינה 
לה  התברר  אך  ודרכיו,  מידותיו  את 
כי דבר לא השתנה. עשו נשאר אותו 

רשע מרושע. 

לומר  והתחילה  לביתה  לאה  הלכה 
ִתְבֶּכה  תיקון לאה ותיקון רחל... "ָּבכֹו 
ב(.  א,  )איכה  ֶלֱחָיּה"  ַעל  ְוִדְמָעָתּה  ַּבַּלְיָלה 
היתה מתפללת בדמעות: אוי! ריבונו 
של עולם, איזה חתן נפל בגורלי, היאך 
של  מפוארה  משפחה  עמו  אקים 
כי  מידיו,  הצילני  אנא,  שמים?  יראת 

אם לא! - טוב מותי מחיי!'... 

כך היתה בוכה ובוכה, עד שנשרו ריסי 
עיניה מרוב בכי.

להצלחת
משה בן נעמי
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התפילה מטה עוז ביד כל אדם

לא  היא  ֹּתַאר"  ְיַפת  ָהְיָתה  "ָרֵחל  אבל 
שידעה  כיון  לבכות  צורך  כל  חשה 
להינשא  שעתידה  הקודש  ברוח 
ליעקב הצדיק והקדוש, איש תם יושב 

אוהלים.

ומה ארע לבסוף?

לשנות  תפילה  של  כוחה  התגלה  כאן 
את הטבע! הקב"ה קיבל את תפילתה 
ולא  ליעקב,  להינשא  אמנו  לאה  של 
עמו  להתחתן  זכתה  אלא  בלבד  זו 
רוב  ממנה  ויצאו  רחל,  לפני  ראשונה, 

השבטים!

זהו שנאמר בהמשך )כט, לא(: "ַוַּיְרא ה' 
ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל 
בתרא  )בבא  רבותינו  אומרים  ֲעָקָרה", 
מעשה  ששנואין  הקב"ה  "ראה  שם(: 

רחמה'".  את  'ויפתח  בפניה,  עשו 
בגלל שהיו שנואים מעשי עשו בעיניה 
והיתה מתפללת לקב"ה שלא תצטרך 
זמן  שתוך  זכתה  לכן  איתו,  להתחתן 

קצר יצאו ממנה שישה שבטים.

להיות  אמורה  שהיתה  לאה,  אותה 
חלילה,  ולהביא,  הרשע  עשו  אשת 

- זכתה שממנה יצא  עמלקים לעולם 
התפילות  מחמת  ישראל,  בית  רוב 

שהתפללה! 

כוח התפילה גדול הוא עד מאוד, כמו 
באיגרותיו  זצ"ל  איש"  ה"חזון  שכתב 
עוז  "התפילה היא מטה  )חלק א סימן ב(: 

ביד כל אדם, וכל שישים האדם מבטחו 
בו יתברך - כן יעלה וכן יצליח". 

לעולם אל ייאש אדם עצמו מהתפילה, 
צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  "אפילו 
של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים" 

)ברכות י ע"א(, 

והביאו על כך רמז מהנאמר בתחילת 
ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  "ַוִּיְפַּגע  הפרשה: 
רבותינו  אומרים  יא(,  )כח,  ֶמׁש"  ַהּׁשֶ ָבא 
לשון  אלא  פגיעה  אין  ע"א(  כו  )ברכות 

תפילת  תיקן  אבינו  יעקב  תפילה. 
ערבית. 

הכל  לילה,  שהכל  כשתראה  אפילו 
אל   - לעשות  מה  שאין  ונראה  חשוך 
מעומק  תתפלל  המצב,  עם  תשלים 

ליבך! 

שהכל  אומרים  הרופאים  אם  אפילו 
תמיד  תפילה   - סיכוי  אין  אבוד, 
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את  לשנות  ואף  גזרות  לבטל  מועילה 
היו  כולם  מלאה.   - והראיה  הטבע. 
אומרים שהבכור לבכירה, היא אמורה 
ואין מה לעשות, אבל  להינשא לעשו 
הלב  מעומק  התמידית  תפילתה 
ויצאו  ליעקב  שנישאה  לה  הועילה 
ממנה רוב השבטים, ואילו רחל, שלא 

חשה צורך להתפלל, היתה עקרה. 

רבותינו  שאמרו  מה  מובן  זה  פי  על 
תפילת  תיקן  "אברהם  ע"ב(:  כו  )ברכות 

ַאְבָרָהם  'ַוַּיְׁשֵּכם  שנאמר:  שחרית, 
ַּבֹּבֶקר ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם' )לעיל 
יט, כז(, ואין עמידה אלא תפילה. יצחק 

'ַוֵּיֵצא  שנאמר:  מנחה,  תפילת  תיקן 
)לעיל  ָעֶרב'  ִלְפנֹות  ֶדה  ַּבּׂשָ ָלׂשּוַח  ִיְצָחק 
כד, סג(, ואין שיחה אלא תפילה. יעקב 

'ַוִּיְפַּגע  שנאמר:  ערבית,  תפילת  תיקן 
ואין  ֶמׁש',  ַהּׁשֶ ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום 

פגיעה אלא תפילה".

מובן,  אינו  הדברים  סדר  ולכאורה 
מתחיל  שהיום  אנו  יודעים  שהרי 
מהלילה שלפניו, והתפילה הראשונה 
של היום היא תפילת ערבית, אחריה 

שרואים  ]כפי  מנחה  ולבסוף  שחרית 
כן  ואם  ובמועדים[,  בשבתות  זאת 
תפילת  את  לתקן  צריך  היה  אברהם 
ערבית, שזו התפילה הראשונה, יצחק 
את שחרית ויעקב את מנחה. מפני מה 

הסדר התהפך?

תיקון  שסדר  מבארים  יש  אלא 
התפילות נעשה בצורה כזו דווקא, כי 
כל אחד מהאבות תיקן תפילה שהיא 

מעין מצבו:

ניסיונות  אומנם  היו  אבינו  לאברהם 
מעמד  קיבל  הוא  מנגד  אך  גדולים, 
גבוהות  למדרגות  הגיע  בעולם.  כביר 
וניכר היה במעמדו. בני חת אמרו לו: 
)בראשית  ְּבתֹוֵכנוּ"  ַאָּתה  ֱאֹלִקים  "ְנִׂשיא 
ואמרו:  כולם  באו  ולהלווייתו  ו(,  כג, 

"אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה 
לספינה שאבד קברניטה" )בבא בתרא צא 

ע"א(.

ולכן  השמש,  אור  של  מעמד  לו  היה 
שחרית  תפילת  את  לתקן  היה  יכול 
שנאמר:  השמש,  בזריחת  שזמנה 
"ּוְכאֹור ֹּבֶקר ִיְזַרח ָׁשֶמׁש" )שמואל ב כג, ד(. 

זו,  במדרגה  היה  לא  כבר  אבינו  יצחק 
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התחילה  הגלות  ירד.  בעולם  מעמדו 
ממנו )רש"י בראשית טו, יג(, אבימלך גירשו 
מארצו באומרו: "ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת 
ועוד,  זאת  טז(.  כו,  )בראשית  ְמֹאד"  ִמֶּמּנּו 
"ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְרֹאת" 
לו  עשה  הרשע  עשו  א(,  כז,  )בראשית 

אחיו  את  להרוג  רצה  נוראיות.  צרות 
וגרם לו לברוח.

ליצחק היו צרות, והיה זה כבר בבחינת 
לכן  הערביים,  בין  ערב,  שלעת  הזמן 

תיקן את תפילת המנחה.

ויעקב אבינו - כל ימיו היו צער ומצוק. 
בבטן  העולם,  לאויר  צאתו  לפני  עוד 
מוח,  את  לרוצץ  ביקש  עשו  אמו, 
"ַוִּיְתֹרֲצצּו  כב(:  כה,  )בראשית  שנאמר 
ג(.  סו,  רבה  )בראשית  ְּבִקְרָּבּה"  ַהָּבִנים 
והברכות,  הבכורה  עניין  היה  כך  אחר 
לבן  צרת  עליו  התרגשה  בהמשך 
הרמאי שרדף אחריו ועמד להורגו עם 
כל בניו, צרת עשו שניגש להורגו, צרת 
דינה, צרת יוסף והירידה למצרים. כל 
דווקא  לכן  לילה,  ימיו היה במצב של 

יעקב תיקן תפילת ערבית.
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פרשה למעשה

לעילוי נשמת
ר' שלום חי בן הרב יצחק ז"ל

ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא. ַוַּיֲחֹלם )בראשית כח, 
יא-יב(.

מזה  הקדוש:  החיים"  ה"אור  מדייק 
ויחלום",  במקום  "וישכב  כתוב  שלא 
אלא הדגישה התורה ואמרה "ַּבָּמקֹום 
היה הסיבה  כי המקום  ַההּוא", למדנו 
זה  היה  כלומר,  יעקב.  של  לחלומו 
מקום קדוש, ולכן דווקא בו זכה יעקב 
הסולם  אודות  החלום  את  לראות 
המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 

ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו.

מספרת  התורה  כאשר  זאת,  עם  יחד 
ויורדים  העולים  אלוקים  מלאכי  על 
אדם,  לכל  מרמזת  היא  בסולם, 
מוצב  סולם  כעין  עצמו  הוא  שאף 
כל  השמימה.  מגיע  וראשו  ארצה 

כל  בו  תלויים   - עושה  שהוא  מעשה 
מעשה  כשעושה  העליונים.  העולמות 
ואם,  למעלה,  עולים  המלאכים  טוב, 
חלילה, הוא חוטא - המלאכים יורדים 

למטה כדי להכותו. 

"ָהָאֶרץ  אבינו:  ליעקב  הקב"ה  אומר 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלָך  ָעֶליָה  ֹׁשֵכב  ַאָּתה  ֲאֶׁשר 
חז"ל  מבארים  יג(.  כג,  )בראשית  ּוְלַזְרֶעָך" 
)חולין צא ע"ב( שהקב"ה קיפל את הארץ 

יעקב  של  למרגלותיו  אותה  והניח 
עליה,  שכב  הוא  כאשר  וכך,  אבינו, 
קנאה לו ולזרעו. ורמז יש בכך: אפילו 
לך  אל   - בעפר  מושפל  הנך  שכעת 
ימה  תפרוץ  דבר  של  בסופו  לדאוג, 

וקדמה, צפונה ונגבה.

והתלונן  שמים,  ירא  יהודי  אלי  הגיע 

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
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כנסת.  בית  אין  מגוריו  שבמקום 
שומרי  לדאוג,  לו  שאל  לי  השבתי 
תורה ומצוות יפרצו וירבו, ובכל מקום 
ַזְרֲעָך  "ְוָהָיה  כנסת.  בית  יהיה  ומקום 
רק  ולא  יד(,  כח,  )בראשית  ָהָאֶרץ"  ַּכֲעַפר 
ִמְׁשְּפֹחת  ָּכל  ְבָך  "ְוִנְבְרכּו  אלא  זאת 
בגללך,  יתברכו  כולם  )שם(,  ָהֲאָדָמה" 
זוכים  כיצד  אותם  שתלמד  ויבקשו 

למעלה זו של שומרי תורה. 

המתגוררת  משפחה  על  לי  סיפרו 
מטרים  מאות  של  מפואר  בבית 

גינה מסביב, אבל האבא  רבועים, עם 
נמצא רוב הזמן בחו"ל והאמא מסכנה 
לבדה, בעוד שהבת היחידה שלהם לא 
הענק  הבית  בכל  מקומה  את  מצאה 
הזה, ושכרה לעצמה דירה בתל-אביב. 
ואילו אצלנו, במשפחות הברוכות, יש 
מחר  ברית,  היום  שמחות,  הזמן  כל 
הולדת.  יום  ופה  חתונה  פה  אירוסין, 
ומשפחה  ונכדים  ילדים  שמחה.  איזו 
מפוארת. יש חיים בעולם הזה, ובס"ד 

זוכים גם לחיי העולם הבא. 

בזכות יעקב אבינו
ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲחֹלם 
ָעָליו  ִנָּצב  ה'  ְוִהֵּנה  ָמְיָמה  ַהּׁשָ ַמִּגיַע 

)בראשית כח, יב(.

מראות  לראות  זוכה  בחלומו,  יעקב, 
אלוקים. הקב"ה מתגלה אליו ומבשר 
לו את בשורת הארץ והבנים. ולכאורה 
התגלה  לא  הקב"ה  מדוע  להבין,  יש 

אליו בהיותו בבית שם ועבר, שם ישב 
במשך  וביגיעה  בעמל  בתורה  ועסק 

ארבע עשרה שנה? 

אלא, שגם התגלות אלוקית לא תבוא 
לא  השי"ת  תורה!  לימוד  חשבון  על 
רוצה להפסיק אדם מתלמודו וכביכול 
לא  תמשיך.  ְּבִני!  'תלמד  לו:  אומר 
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כדאי להפסיק את הלימוד גם בשביל 
הוא  התורה  לימוד  אליך'.  התגלותי 

גילוי השכינה הגדול ביותר! 

לימודו,  את  סיים  יעקב  כאשר  רק 
ושכב לנוח – שם התגלה אליו אלוקים.  

הגאון  של  אחותו  הגיעה  אחת  פעם 
מוילנא זצ"ל לבקרו, אחר שלא התראו 
בירכה  הגאון  ארוכות.  שנים  במשך 

לשלום ומיד שב לתלמודו. 

"עכשיו", הסביר הגאון לאחותו, "אין 
חטוף  'שיננא,  לחטוף.  צריך  זמן.  לי 
ואכול חטוף ואישתי, דעלמא דאזלינן 
ע"א(.  נד  )עירובין  דמי'  כהילולא  מיניה 
בעולם הבא נוכל להמשיך לדבר".   

גם הקב"ה לא הפסיק את יעקב אבינו 
שישב ועמל בתורה. 

לחרן  מללכת  יעקב  התעכב  ומדוע 
והלך ללמוד תורה בבית שם ועבר?

ידע  אבינו  שיעקב  הוא  בזה  הביאור 
הוא  וכי  הארמי,  לבן  הוא  מי  היטב 
ֶׁשֵּיֵצא  וכדי  הכל.  את  לעקור  ירצה 
 - בצאתו   - לומר  ויוכל  ָׁשֵלם  ממנו 
"עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי" 
עשרה  ארבע  לשבת  צורך  יש  )רש''י(, 

שנה וללמוד את כל השולחן ערוך על 
בוריו, הדק היטב היטב הדק. 

רק  ועבר.  שם  תיבות:  ראשי   – שו"ע 
יוכל לבן לגרום  עם הכנה שכזאת לא 

לו כל נזק מבחינה רוחנית.

זאת ועוד, יעקב אבינו ידע שבבית לבן 
הוא יקים משפחה. לשם כך יש לדעת 
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הלכות רבות: טהרת המשפחה, בשר 
וטריפות,  נבילות  שחיטה,  בחלב, 
ושאר  ממונות,  ודיני  שבת  הלכות 

הלכות הנצרכות בכל בית יהודי.

שנים- את  להעמיד  כדי  מכך,  יתרה 
עשר השבטים, שיעמידו את האומה 
נפש  במסירות  צורך  יש  היהודית, 
לתוך  להם  תיכנס  שזו  כדי  לתורה, 
רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם! ארבע 
בלי  התורה,  עמל  של  שנה  עשרה 
ללכת לישון, יינסכו בהם כוח של תורה 
 – לשרוד  יוכלו  כך  רק  שמים!  ויראת 
בפרעות,   – ההיסטוריה  כל  במהלך 

ולהיוותר  ובשואה,  באינקוויזיציה 
יהודים נאמנים לתורה. 

יעקב אבינו קיבל אומנם ברכה מאביו 
בטרם צאתו לבית לבן, אולם הוא ידע 
המעשה.  אלא  עיקר  המדרש  שלא 
השאלה   - מועילה  לא  לבד  ברכה 
אם  אחריה.  עושה  אדם  מה  העיקרית 
אחרי הברכה הוא הולך בטל – היא לא 

תועיל לו מאומה! 

יעקב ידע שהכלי המחזיק את הברכה 
היא התורה הקדושה ולכן פנה לישיבת 

שם ועבר, לעסוק שם בתורה.

לעילוי נשמת
מרת אסתר בת ר' משה ז"ל
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ְוִהֵּנה  ַאְרָצה...  ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲחֹלם 
ְוֹיְרִדים ּבֹו... ְוִהֵּנה  ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִקים ֹעִלים 
)בראשית  ִעָּמְך  ָאֹנִכי  ְוִהֵּנה  ָעָליו...  ִנָּצב  ה' 

כח, יב-טו(.

פעמים  כמה  חוזרת  הקדושה  התורה 
ביאר  הדבר  וטעם  "ְוִהֵּנה",  תיבת  על 
ואין  "היות  הקדוש,  החיים"  ה"אור 
הצדק,  בבחינת  מוחלט  החלום 
כל  שעל  גם  הם,  שווא  חלומות  כי 
במראה  הם  כי  תבן,  בהם  יהיה  פנים 
השעמום, לזה אמר 'ְוִהֵּנה', פירוש: כי 
ודמיונות, אלא  הדברים בלא שעמום 
כל דבר נגלה אצלו ומבואר כיום יאיר. 
ואין זה דומה לשאר החלומות שרואה 
דבר ואינו מחליט בראייתו מה שהוא 

רואה". 

כל  את  הזה  בחלום  ראה  אבינו  יעקב 
בכל  ישראל  לעם  להיות  שעתיד  מה 
הצרות  כל  את  וכשראה  הדורות. 
ַוֹּיאַמר  "ַוִּייָרא   – לעבור  זרעו  שעתיד 

ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה" )כח, יז(. 

ברוח  ראה  שיעקב  אומרים,  חז"ל 
עמו  תיכנס  לא  שרחל  הקודש 
בעת  לבכיו  הסיבה  היתה  זו  לקבורה. 
יא(.  כט,  )להלן  לראשונה  בה  שפגש 
כך  כל  נורא  מה  להבין,  יש  ולכאורה 
ייקבר  האבות  בחיר  שיעקב  בעובדה 

מבלי שרחל תיקבר עמו? 

רחל  של  וקבורתה  מיתתה  אלא, 
בית  חורבן  על  מצביעה  אפרת  בדרך 
בעתיד,  לגלות  והירידה  המקדש 
אמנו  שרחל  צורך  היה  כך  שמשום 
תיקבר בדרך, ולא ביחד עם יעקב, כדי 

שתוכל ְלַבּכֹות על בניה.

יעקב ראה בחלומו את כל העתידות, 
שווא  "חלומות  כלל  שבדרך  ומשום 
מוחלט",  החלום  ו"אין  ידברו", 
הדגישה התורה שחלום זה שונה מכל 
נבואה  בבחינת  היה  והוא  החלומות, 
תיבת  על  חזרה  כך  ומשום  ממש. 

"ְוִהֵּנה" בכל פרט מפרטי החלום.

מדוע נקברה רחל אמנו בדרך
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ּבֹו  ְוֹיְרִדים  ֹעִלים  ֱאֹלִקים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה 
)בראשית כח, יב(.

אומרים,  טז(  סימן  אמור  )תנחומא  חז"ל 
העליון  שבעולם  הכבוד  שבכסא 
אריה,  דמות  דמויות:  ארבע  חקוקות 
היא  האדם  דמות  ואדם.  כרוב  נשר, 
ְּדמּות  "ְוַעל  אבינו.  יעקב  של  דמותו 
ָעָליו  ָאָדם  ְּכַמְרֵאה  ְּדמּות  ַהִּכֵּסא 

ִמְלָמְעָלה" )יחזקאל א, כו(.

המלאכים היו "ֹעִלים ְוֹיְרִדים" - עולים 
ומסתכלים בדיוקן של מעלה, ויורדים 
צא  )חולין  מטה  של  בדיוקן  ומסתכלים 

ע"ב(. 

הם עלו וירדו כדי ְלַאֵּמת ֶׁשָאֵכן הדמות 
היא אותה הדמות. לפלא היה בעיניהם 
כסא  על  החקוקה  נעלה,  כה  שדמות 
הכבוד, היא אותה דמות השוכבת כאן 

על העפר, ואבנים למראשותיה.

 – הדמות  אותה  זוהי  שאכן  וכשראו 
בו, עד כדי ש"בעו לסכוניה"  התקנאו 
- הם רצו להזיק לו!  מיד  "ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב 

– לשומרו. "אמר  יג(  )בראשית כח,  ָעָליו" 
מקרא  אלמלא  לקיש:  בן  שמעון  רבי 
כאדם   - לאמרו  אפשר  אי  כתוב, 

שמניף על בנו".

ובאים  בעריסה  שוכב  שבנה  אמא 
שולחת  לו,  להציק  ומבקשים  זבובים 
וכך  אותם,  ומגרשת  ידה  את  מיד 
הקב"ה ניצב על יעקב אבינו וסילק את 
המלאכים שביקשו לפגוע בו. התקיים 
"ה'  ה(:  קכא,  )תהלים  שכתוב  מקרא  בו 

ֹׁשְמֶרָך ה' ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך".  

לפני  נפתחו  הלילה  אותו  במראות 
אז  או  השמים.  שערי  כל  אבינו  יעקב 
כסא  תחת  חקוקה  דמותו  את  ראה 
ה'  ֵיׁש  "ָאֵכן  ואמר:  פתח  מיד  הכבוד. 
שדמויות  זה  פירוש:  ַהֶּזה",  ַּבָּמקֹום 
"אכן", ראשי תיבות: אריה, כרוב, נשר, 
ידעתי!   - הזה  המקודש  במקום  יש 
אולם "ְוָאֹנִכי ֹלא ָיָדְעִּתי" - שגם דמותי 

חקוקה שם - זאת לא ידעתי! 

ְ"ָאֹנִכי"  שבתיבת  י'  האות  ועוד,  זאת 
מרמזת על יעקב. ומתקבלות - בתיבה 

לא ידע שהוא במעלה כה גבוהה בעולם העליון
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ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך 
)בראשית כח, יד(.

יעקב  את  השי"ת  שבירך  זו  ברכה 
אבינו בחלומו – אומר ה"אור החיים" 
הקדוש - התקיימה כאשר הגיע יעקב 
במדרש,  חז"ל  שאמרו  כפי  לחרן, 
היו  לחרן  יעקב  של  בואו  שקודם 
יעקב  שהגיע  וכיון  במים,  דחוקים 

אבינו, הם התברכו במים. 

בואו  שקודם  במצרים,  היה  גם  כך 
ירידתו  ועם  רעב,  שם  היה  יעקב  של 

למצרים התבטלה גזירת הרעב.

את  רק  לא  ומברך  השי"ת  ממשיך 
יעקב, שאומות העולם יתברכו בזכותו, 
ה"אור  ומפרש  "ּוְבַזְרֶעָך".  גם  אלא 
החיים" הקדוש: "שכל זמן שהיה בית 
שבעים  ברכת  היתה  קיים,  המקדש 
ישראל,  באמצעות  וקיומם  אומות 

האומות מתברכות בזכות ישראל

כרוב,  אריה,  הדמויות:  ארבע  כל   – זו 
נשר, יעקב.     

יעקב אבינו, בענוותנותו המופלגת, לא 
גבוהה  כה  במעלה  נמצא  שהוא  ידע 
שדמותו  כך  כדי  עד  העליון,  בעולם 
הגדול  האדם  הכבוד!  בכסא  חקוקה 
הזה שוכב כאן, בעולם הזה, על העפר 
- אפילו מיטה אין לו, ומניח את ראשו 
ובכל  לו,  אין  כרית  אפילו   – אבן  על 

- דמות  זאת "ראשו מגיע השמימה" 

דיוקנו חקוקה שם! 

ללמדך שאין להסתכל על העולם הזה, 

של  דרכה  היא  שכך  משום  החולף, 

תאכל...  במלח  "פת  ד(:  ו,  )אבות  תורה 

ועל הארץ תישן... ואם אתה עושה כן 

- אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה 

וטוב לך לעולם הבא".
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ָנתֹו )בראשית כח, טז(. ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמּׁשְ

דורשים  ז(   סט,  רבה  )בראשית  רבותינו 
אלא  ָנתֹו  ִמּׁשְ תקרי  "ַאל  הפסוק:  את 

ִמִּמְׁשָנתֹו". 

עשרה  ארבע  לאחר  סוף,  כל  סוף 
בלילה,  ישן  לא  אבינו  שיעקב  שנים 
דבריהם  )הובאו  רבותינו,  שדרשו  וכמו 
ברש"י פס' יא(: "'ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא' - 

לשון מיעוט, באותו מקום שכב, אבל 
בבית  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ שנים  עשרה  ארבע 
עוסק  שהיה  בלילה,  שכב  לא  ֵעֶבר 
בתורה" - יעקב שוכב לישון! הוא לא 
מוצא לעצמו מיטה נוחה יותר מאשר 

הרצפה, כשאבנים תחת ראשו. 

הזאת  המינימאלית  השינה  את  וגם 
ומוחלט.  מלא  באופן  ישן  לא  הוא 

קנייני התורה

)סוכה  בחג  פרים  ע'  מקריבין  שהיו 
האומות  קיום  כן  גם  ובגלות  ע"ב(,  נה 

)שיר  דכתיב  ישראל,  היא  וסמיכתם 
השירים א, ו( 'ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמים". 

יהודים,  שהתגוררו  היכן  הדורות,  בכל 
ובמקומות  המדינה,  ושגשגה  פרחה 
לכך  היתה  היהודים,  גורשו  מהם 
הגשמי  השפע  על  ישירה  השפעה 

באותה מדינה. 

שהיהודים  בעת  ספרד,  במדינת  הנה 

זו היתה מדינה פורחת  התגוררו שם, 
הנוצרית  שהכנסייה  ברגע  ומצליחה. 
את  לרדוף  והחלה  עליה  השתלטה 
עד  דתם,  את  שינטשו  כדי  היהודים 
שבסופו של דבר גורשו היהודים משם 
בכל  מהמדינה.  הברכה  הסתלקה   -
מקום אליו הגיעו היהודים, הם תרמו 
תרומה חשובה למדינה בה התגוררו, 
הפסידו  היהודים,  את  שדיכאו  ובזמן 

את כל הטוב ונותרו ללא ברכה. 
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לרפואת

תקוה בת רחל רוחאם

ָנתֹו אלא ִמִּמְׁשָנתֹו". גם  "ַאל תקרי ִמּׁשְ
בתוך השינה הזאת הוא למד תורה!

 - ָנתֹו"  ִמּׁשְ ַיֲעֹקב  "ַוִּייַקץ  ועוד,  זאת 
השינה  בזמן  בשינה.  ָקץ  אבינו  יעקב 
אדם לא עולה ומתעלה. חבל על הזמן 

הזה, ועדיף לנצלו ללימוד תורה. 

לשיעור  בהגיעם  שמיד  אנשים  ישנם 
תורה – נרדמים.

מגיעים  הם  הדבר,  נכון  אמת, 
ויגעים  עייפים  במסירות,  לשיעור 
אולם  מפרך,  עבודה  יום  לאחר 
צריך  אחד  כל  בראשו.  עיניו  החכם 

כוחות,  לשמור  השתדלות  לעשות 
וכמה  כמה  תורה  שאמרה  וכמו 
להיות  ְוַלֲעׂשֹות",  "ִלְׁשֹמר  פעמים 
לשמוע  כדי  ֵעָרִני  ולהישאר  חזק 
היטב, להבין ולזכור, את דברי התורה 

הקדושה.

ממ"ח  אחד  הוא  שינה"  "מיעוט 
)אבות  בהם  נקנית  שהתורה  הקניינים 
בשינה,  קץ  אדם  כאשר  רק  ה(.  ו, 

הצורך  מכדי  יותר  בה  מרבה  ולא 
הנדרש לקיום הגוף - יכול הוא לזכות 

להתעלות בתורה.
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זה הבית וזה שער השמים
ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית 
ָמִים )בראשית כח, יז(. ֱאֹלִקים ְוֶזה ַׁשַער ַהּׁשָ

זצ"ל  רובמן  מאיר  דב  רבי  ורבי,  מורי 
היה נוהג לדבר על גודל החיוב ללמוד 
וכמו  שמים,  יראת  ולרכוש  מוסר 
לו  "אין  ע"ב(:  לג  )ברכות  חז"ל  שאמרו 
אלא  גנזיו  בבית  הוא  ברוך  לקדוש 

אוצר של יראת שמים".

את הפסוק שלפנינו היה מפרש כך: 

בדרך כלל כשאומרים "זה" - מצביעים 
ועליו מדברים. על  באצבע על משהו 

מה הצביע יעקב אבינו כאן? 

ינאי  )שבת לא ע"ב( מובא, שרבי  בגמרא 
היה מכריז: "חבל על דלית ליה דרתא, 
מי  על  חבל   - עביד"  לדרתא  ותרעא 
שאין לו בית, ושער לבית הוא עושה. 

היא  והתורה  היא הבית,  יראת שמים 
הבית.  אל  הכניסה  שער  בחינת  רק 
לימוד תורה גרידא, בלי יראת שמים, 

רש"י  שביאר  וכמו  כלום!  שווה  לא 
נעשה   - הוא  שמים  ירא  "אם  )שם(: 

חרד לשמור ולעשות, ואם לאו - אינו 
חש לתורתו".

הגיע למקום המקדש  כשיעקב אבינו 
וחש כי "ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה", וכי זהו 
שמים,  יראת  בו  לספוג  שניתן  מקום 
החווה באצבעו על המקום ואמר: "ֵאין 
ֱאֹלִקים" – המקום הזה  ֵּבית  ִּכי ִאם  ֶזה 
על  באצבעו  החווה  ושוב  הבית!  הוא 
ֵּבית ֵׁשם ְוֵעֶבר, שם למד תורה במשך 
"ְוֶזה ַׁשַער  ארבע עשרה שנים, ואמר: 
לימוד  של  הזה  המקום   - ָמִים"  ַהּׁשָ

התורה הוא רק השער! 

רק  היא  הקדושה  התורה  של  מעלתה 
כאשר היא מתלבשת על יראת שמים. 
עבירה,  של  נדנוד  מכל  חרד  כשאדם 
נזהר מכל דיבור של איסור, או אז הוא 

חש לתורתו, ותורתו מתקיימת.
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ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש )בראשית 
כח, כ(.

לכאורה, היה לו, ליעקב, לומר רק 'ונתן 
לי לחם ובגד', שהרי השימוש המצוי 
בלחם הוא 'לאכול' ובבגד - 'ללבוש', 
לאכול  ולשם מה הוסיף ואמר: "לחם 

ובגד ללבוש"?

אלא, שתתכן מציאות של אדם שיש 
של  הבעלים  הוא   – לחם  הרבה  לו 
המספקת  בעולם  הגדולה  המאפיה 
מיליוני לחמים ביום, ובכל זאת אסור 
או  כזו  מחלה  מחמת  לחם  לאכול  לו 

אחרת. 

כך יכול גם להיות אדם שקנה לעצמו 
כולן  אך  ויוקרתיות,  יפות  חליפות 

ללובשן,  יכול  ואינו  בארון  ארוזות 
שכן חולה הוא, מאושפז בבית חולים, 

ולבוש מבוקר עד ערב בפיג'מה.

לפיכך פירש יעקב אבינו את תפילתו 
לחם,  לי  תן   - לאכול"  "לחם  וביקש: 
ליהנות  שאוכל  וכוח,  בריאות  וגם 
מאכילתו. "ובגד ללבוש" – תן לי בגד 
שאוכל ללובשו, כלומר – שאהיה בעל 
ללבוש  כוח  לי  ויהיה  איתנה  בריאות 

את בגדיי.

בתפילה,  עומדים  כאשר  כי  למדנו, 
יש לפרט ולפרש אותה, שלא תישמע 

לשני פנים!

ז, כד( מספר מעשה  המדרש )אסתר רבה 

חמור ביקשתי וחמור קיבלתי
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כמעביר פקק על פי הצלוחית

ביהודי אחד, שהיה הולך בדרך ורגליו 
כושלות תחתיו מקושי ההליכה. 

עמד וביקש מאת הקב"ה, שישלח לו 
חמור. 

עד מהרה עבר במקום הפריץ כשהוא 
האתון  כרעה  לפתע  אתונו.  על  רוכב 

ללדת וילדה ַעִיר. 

את  וכשראה  עיניו  את  הפריץ  נשא 
שזה  הקטן  העיר  את  לו  נתן  היהודי 
את  לשאת  עליו  וציווה  נולד,  עתה 
שלא  כדי  צווארו,  על  הצעיר  החמור 

ייהרסו פרסותיו מחמת ההליכה.

עולם,  של  ריבונו  הוי,  היהודי:  מלמל 

אותה  וקיבלת  תפילתי  את  שמעת 
מיד. חמור ביקשתי וחמור קיבלתי, אך 
ולכן  עליו',  לרכב  'חמור  ביקשתי  לא 

קיבלתי חמור שרוכב עלי.

ואם תאמר: הרי הקב"ה שומע ומבין 
כל תפילה, אם כן, מדוע עלינו לפרש 

את כוונתנו? 

הכל,  ומבין  יודע  שהקב"ה  אמת  הן 
המפריעים  בדרך  משטינים  יש  אך 
התפילה  את  למנוע  ומחפשים 
ְיִמינֹו  ַעל  ֹעֵמד  ָטן  "ְוַהּׂשָ מלהתקבל, 
לפרש  יש  לכן  א(,  ג,  )זכריה  ְלִׂשְטנֹו" 

ולבאר את מטרת הבקשה.

ָנחֹור  ֶּבן  ָלָבן  ֶאת  ַהְיַדְעֶּתם  ָלֶהם  ַוֹּיאֶמר 
לֹו  ֲהָׁשלֹום  ָלֶהם  ַוֹּיאֶמר  ָיָדְענּו.  ַוֹּיאְמרּו 
ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם  ְוִהֵּנה  ַוֹּיאְמרּו ָׁשלֹום 

ַהֹּצאן )בראשית כט, ה-ו(.

לבן  על  חרן  אנשי  את  שואל  יעקב 

"ֲהָׁשלֹום לֹו", והם משיבים לו "ָׁשלֹום". 

הקדוש,  החיים"  ה"אור  מבאר 
שלשאלת יעקב היו שתי משמעויות: 
והאם  ובממונו,  בגופו  שלם  לבן  האם 
השיבו  כך  על  עמו.  שלמים  הם 
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תשובה  זו  היתה  "שלום".  באומרם 
שאתה  מה  לכל   – כלומר  מחוכמת, 
שואל שלום. אבל באמת, לרמאי הזה 
ה'  ָאַמר  ָׁשלֹום  "ֵאין  שלום.  היה  לא 
ָלְרָׁשִעים" )ישעיהו מח, כב(, לכן לא השיבו 

"שלום לו". 

והנה בדיוק בעת שיחתו עם אנשי חרן, 
מגיעה רחל עם הצאן, ויעקב ניגש אל 
וגוללה  הבאר  פי  על  הנמצאת  האבן 

הצלוחית"  פי  על  פקק  "כמעביר 
בעל  היה  לא  יעקב  יב(.  ע,  רבה  )בראשית 

כוחות חזקים. הוא היה "ִאיׁש ָּתם יֵׁשב 
ֹאָהִלים" )בראשית כה, כז(, כל ימיו שקוע 
זאת  ועם  תורה,  של  באוהלה  היה 
הצליח לגלול את האבן בקלות, אותה 
אבן שהיה צורך להמתין לכל הרועים, 
כדי שיצליחו יחד לגלול אותה, כי היה 

זה כוח רוחני ולא כוח גשמי.

)בראשית  ַהְּבֵאר  ִּפי  ֵמַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוָּיֶגל 
כט, י(.

"ְּכֶזה  אמרו:  יב(  ע,  רבה  )בראשית  חז"ל 
פי  מעל  הפקק  את  מעביר  שהוא 

צלוחית". 

וכמו   – גּוָלה  גלגל,  "ַוָּיֶגל" הוא מלשון 
גולה בקלות כמו כן יעקב  שמגלגלים 

הסיר את האבן בקלות.

ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ה'  ַעל  "ּגֹול 
צריך  אדם   – ה(  לז,  )תהלים  ַיֲעֶׂשה" 

הבאים  המאורעות  לכל  להתייחס 
הכל  בסך  הוא  העולם  בקלות.  עליו 
יכול  ומחר  כך  היום  שמתגלגל,  גלגל 
יסיר   - שכך  וכיון  להשתנות,  הכל 

דאגה מלבו ויבטח בה'.

את  שכיסתה  שהאבן  מפרשים,  יש 
מן  המונע  הרע  ליצר  מרמזת  הבאר 
החיים  המים  מבאר  לשתות  האדם 
הוא  האדם  של  ותפקידו  התורה,  של 

בסך הכל גלגל שמתגלגל
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לרפואת והצלחת

רחל רוחאם בת נרקיס

'לגלגל' את יצר הרע מעל ה'באר', היא 
התורה, ולהילחם בו.   

להתגבר  אדם  הצליח  אם  גם  אולם, 
שההצלחה  יחשוב  בל  היצר,  על 
להבין  עליו  אלא  הגדול,  מכוחו  באה 
כפתחו  פתח  פותח  הכל  בסך  שהוא 
לו כוח  והקב"ה הוא הנותן  של מחט, 
כפתחו  פתח  לו  ופותח  חיל,  לעשות 

של אולם. 

מעשה באדמו"ר שהיה מלמד ילדים, 
רוחם,  את  ולרומם  לשמחם  ורצה 
וכשהגיע למאמר חז"ל )שיר השירים רבה 
ה, ג( "פתחו לי פתח כפתחו של מחט" 

פתח  לכם  אפתח  "ואני  ואמר:  סיים 
כפתחו של בלעם".

  כולם צחקו, והוא הסביר: בלעם בירך 
את ישראל ואמר )במדבר כד, ה(: "ַמה ֹּטבּו 
שאמר  אומרים  חז"ל  ַיֲעֹקב".  ֹאָהֶליָך 
פתחיהם  שאין  שראה  משום  כך 
הכוונה  בפשטות  זה.  מול  זה  מכוונים 
אוהליהם  פתחי  את  כיוונו  שישראל 
בצורה שלא יוכל האחד להסתכל מה 

שיש בבית חברו.

אפשר  האדמו"ר,  המשיך  אולם,    
מהפתחים  התפעל  שבלעם  לפרש 
ואביהם  ישראל  של  מכוונים  הבלתי 
סך  צריכים  ישראל  שכן  שבשמים, 
מחט,  של  כפתחה  פתח  לפתוח  הכל 
גדול  פתח  כנגדם  פותח  הקב"ה  ואלו 

בהרבה, כפתחו של אולם.
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ַוַּיֵּגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי 
ֶבן ִרְבָקה הּוא )בראשית כט, יב(.

את  אבינו  יעקב  מרגיע  אלו  במילים 
מרמאותו  לדאוג  מה  לה  שאין  רחל, 
רבותינו  שדרשו  וכמו  אביה,  לבן  של 
)בבא בתרא קכג ע"א( על פסוק זה: "וכי לבן 

אח של אביו? והלא אח של אמו הוא 
]רבקה[, אלא אמר יעקב לרחל: אחיו 

אני ברמאות!"

רחל,  את  ראה  אבינו  שיעקב  לאחר 
נודע לו מיד שזוהי זיווגו משמים, אבל 
לנו  'יש  ליעקב:  ואמרה  חששה  רחל 
בעיה גדולה! אבי לא יתן בשום פנים 
לפועל!  יצא  הזה  שהשידוך  ואופן 
אפילו אם יבטיח שיתן לך אותי - הוא 

לכן  הגדולה,  באחותי  אותי  יחליף 
תיזהר!

אמר לה יעקב: 'אל תדאגי, הקב"ה נתן 
כנגדו.  לעמוד  והשכל  הדעת  את  בי 
ְוַדַעת  ָעְרָמה  ָׁשַכְנִּתי,  ָחְכָמה  "ֲאִני 
התורה  יב(,  ח,  )משלי  ֶאְמָצא"  ְמִזּמֹות 
ע"ב(,  כא  )סוטה  ערמומיות  באדם  נותנת 
אל תדאגי, הוא לא יצליח לסדר אותי!' 

'זאת ועוד' - המשיך יעקב - 'הלא בן 
רבקה, אחות לבן, אני, והרוצה לישא 
בנים  שרוב  באחיה,  יבדוק  אישה 
דומים לאחי האם )בבא בתרא קי ע"א(, אם 
אני  ויודע  ללבן  דמיון  קצת  בי  יש  כן, 

את תכונותיו ומזימותיו!' 

כ,  )משלי  ִמְלָחָמה"  ֲעֵׂשה  "ּוְבַתְחֻּבלֹות 

ברחל בתך הקטנה



21

פרשה למעשה

יח(, אין מה לעשות! 

ָאִחי  "ֲהִכי  ליעקב:  לבן  שאמר  זהו 
ַאָּתה" )כט, טו(, כלומר, יודע אני שיש לך 
מעין התחבולות שיש לי ושמעתי גם 
מה שעשית לאחיך, "ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם" - 
אם אתן לך לעבוד היום בחינם, מחר 
לכן  לך,  שייך  שהכל  תגיד  מחרתיים 

"ַהִּגיָדה ִּלי ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָך"! 

ֶאֱעָבְדָך  "ַוֹּיאֶמר  ללבן:  יעקב  השיב 
ידע  ַהְּקַטָּנה".  ִּבְּתָך  ְּבָרֵחל  ָׁשִנים  ֶׁשַבע 
שאם  וחשש  גדול  רמאי  שלבן  יעקב 
יגיד לו שעובד אותו ב"רחל" יקח לבן 

את לאה ויעשה לה שינוי השם, ויאמר 
את  שינו  ולכן  חלתה  שהיא  ליעקב 
אישה  לבן  שיביא  או  ל"רחל",  שמה 
אותה  ויתן  רחל  שנקראת  מהשוק 

ליעקב.

ִּבְּתָך  "ְּבָרֵחל  ואמר  יעקב  הדגיש  לכן 
את  דווקא  רוצה  אני   - ַהְּקַטָּנה" 
וגם  מהשוק,  אישה  ולא  ִּבְּתָך"  "ָרֵחל 

"הקטנה", לא את לאה הגדולה!

רימהו  ולבן  לו,  עזר  לא  זה  כל  אך 
והכניס לחופה את לאה במקום רחל.

לעילוי נשמת

רבקה בת שמחה ז"ל
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ֶּבן  ַיֲעֹקב  ֵׁשַמע  ֶאת  ָלָבן  ִכְׁשֹמַע  ַוְיִהי 
ק לֹו  ֲאֹחתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק לֹו ַוְיַנּׁשֶ

)בראשית כט, יג(.

במדרש )בראשית רבה ע( מובא, כשיעקב 
יצא לחרן, נתן לו יצחק אביו כסף וזהב 
יצחק  זכר  שכן  להתחתן,  שיוכל  כדי 
אליעזר  כשבא  לבן  עם  שארע  מה 
ֶאת  ִּכְרֹאת  "ַוְיִהי  לחפש אישה עבורו: 
ַהֶּנֶזם ְוֶאת ַהְּצִמִדים ... ַוֹּיאֶמר ּבֹוא ְּברּוְך 
ל-לא(,  כד,  )לעיל  ַּבחּוץ"  ַתֲעֹמד  ָלָּמה  ה' 
וכבר  וזהב,  כסף  שיש  שמע  רק  הוא 

התחיל לרוץ כחץ מקשת.

"ַוְיִהי  כאן:  גם  שקרה  מה  באמת  וזה 
ֲאֹחתֹו  ֶּבן  ַיֲעֹקב  ֵׁשַמע  ֶאת  ָלָבן  ִכְׁשֹמַע 
לֹו  ק  ַוְיַנּׁשֶ לֹו  ַוְיַחֶּבק  ִלְקָראתֹו  ַוָּיָרץ 

כסף...  יש?  מה  ֵּביתֹו".  ֶאל  ַוְיִביֵאהּו 
אביו  של  עבד  אם  בלבו:  לבן  אמר 
הביא עשרה גמלים, יעקב אבינו שהוא 
האדון, ודאי יביא מאה גמלים עמוסים 

בכסף וזהב.

אמר  גמלים.  שאין  וראה  אליו  רץ 
היכן  לבד?  בא  יעקב  זה?  מה  בליבו: 
כנראה  והעבדים?  הכסף  הגמלים, 
שהביא מרגליות וזהב טהור והחביאם 

בכיסיו.

מיד, "ַוְיַחֶּבק לֹו".

ראה שאין אבנים טובות בכיסים, אמר 
בליבו: כנראה הטמין יהלום יקר בפיו 

כי פחד שלא ישדדו אותו בדרך. 

התחיל לרוץ כחץ מקשת

לרפואת והצלחת

סיגלית בת פירחה
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ַהִּגיָדה ִּלי ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָך )בראשית כט, טו(.

לתת  פתאום,  רוצה,  הרמאי  לבן 

משכורת? היתכן?!

אלא, לבן ראה שליבו של יעקב מלא 

בהיותו  יתברך.  בה'  וביטחון  אמונה 

בדרך, התפלל יעקב וביקש מהקב"ה, 

"ִאם  כ(:  כח,  )בראשית  נדר  נדר  ואפילו 

ִיְהֶיה ֱאֹלקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה 

ֶלֱאֹכל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן  הֹוֵלְך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר 

ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש..." 

יעקב אבינו בוטח רק בקב"ה ורק אליו 

הוא מייחל, שהרי ממנו הכל, ואין עוד 

בשכינה  דבוק  היה  כולו  כל  מלבדו. 

הקדושה.

ראה זאת לבן, וחרק שיניו, שהרי אם 

יעקב אבינו בוטח בה' - חסד יסובבנו, 

אל תבטחו בנדיבים 

ק לֹו" - התחיל לנשק בפניו,  מיד, "ַוְיַנּׁשֶ
אולי שם נמצאים היהלומים.

לבן הארמי לא סתם כך מנשק! "ֹאֵהב 
ֶּכֶסף ֹלא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף" )קהלת ה, ט(, "ֹאֵהב 
זה  כג(,  א,  )ישעיה  ַׁשְלֹמִנים"  ְוֹרֵדף  ֹׁשַחד 

היה לבן. 

זו  כי  חז"ל  למדו  מהיכן  להבין,  ויש 
באמת  אולי  הנשיקות,  מטרת  היתה 
בן  בהיותו  אהבה,  מתוך  נישקו  הוא 

אחותו? 

ברם, רואים אנו כי לאחר בריחתו של 
אותו,  משיג  לבן  כאשר  מלבן,  יעקב 
בו על בריחתו ממנו, הוא אומר  ונוזף 
ק  ְלַנּׁשֵ ְנַטְׁשַּתִני  "ְוֹלא  השאר:  בין  לו 
מזכיר  לא  הוא  כח(.  )לא,  ְוִלְבֹנָתי"  ְלָבַני 
כיון  עצמו,  יעקב  את  ב'נשיקותיו' 
שידע שאין לו מרגליות בפיו, ואם כן 

אין צורך לנשקו.
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ואין לבן הרשע יכול להרע לו.

ליעקב  אגרום  'איך  בליבו:  לבן  אמר 
בטחונו?'  את  ולאבד  ממעלתו  לרדת 
והחליט לתת לו משכורת קבועה, כל 
כדי שיחדל לבטוח בה' יתברך  חודש, 
אדם  על  ויסמוך  פרנסתו,  לו  שייתן 

אחר.

לא  הארמי  לבן  של  הרעה  עצתו  אך 
אבינו  יעקב  הוסיף  כי  בידו,  עלתה 
וכפי  לבדו,  יתברך  בה'  רק  לבטוח 
ִּתְבְטחּו  "ַאל  ג-ה(:  קמו,  )תהילים  שנאמר 
ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה...  ָאָדם  ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים 
ה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו  ַיֲעֹקב  ֶׁשֵאל  ַאְׁשֵרי 

ֱאֹלקיו".
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