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 גלות חרן הכנה לגלויותיהם של ישראל בענייני  הממון

 א

להרגך השכם הקדמת הקושיות בלשון 'ויצא' ומדוע לא השיב יעקב מלחמה השערה להרגו לאליפז מדין הבא 
 להרגו

לדעת מדוע פתח הכתוב בפרשתנו בלשון "ויצא", ויש   .)בראשית כח, י( "יעקב מבאר שבע וילך חרנה אצוי"
נאמרה כאן הליכתו של יעקב אבינו ע"ה לגלותו בחרן ובית לבן בלשון 'ויצא', ולא מצינו כן בשאר האבות 

)יג, ג( , 'וילך למסעיו' )יב, א( לו בלשון 'לך לך'כשגלו בניסיונותיהם. וכגון גבי אברהם אבינו ע"ה שנאמר 
 וכדומה. ומדוע שינה הכתוב כאן גבי יעקב דייקא לומר בלשון 'ויצא'.

 ורש"י ז"ל פירש לפי דרכו טעם שהזכיר הכתוב יציאת צדיק מן המקום, ושבעים פנים לתורה.

על ענין הפרשה כולה בכל מעשה  ]וכן נקראת שם הפרשה כולה על שם יציאה זו 'פרשת ויצא', וכנראה מורה
 יעקב אבינו בבית לבן, שהם בכלל 'ויצא יעקב', וצריך ביאור[.

אמרו  .ב( ,כי תעבור במים אתך אני )ישעיה מג" לפרשת ויצא בזה"ל:פתח י(  תי )כח,רבבראשית ובמדרש 
אחד מבניו לרדוף אחר  והיו שנתחתן עם ישמעאל ולא נתקיימה מחשבתו, הלך וציכיון שראה עש ,רבותינו

וני להורגך ואני מתירא ממנו שלא יקללני, תן לי עצה היאך אקיים יאבי צ מר לוופגע ביעקב, א .יעקב להורגו
יעקב טול כל מה שיש לי ואשאר עני ואחשב כמת ונמצאת מקיים דברי אביך,  ולמר א .דברי אבי ולא יקללני

  ".מיד נטל כל מה שהיה לו והפשיטו והלך לו

יינו שהיה אליפז מצווה להרוג את יעקב במצות אביו עשיו, אלא שכנראה מתוך שהיה מצוי בבית זקנו וה
יצחק אבינו ע"ה, נכנסה בו מעט מידת הרחמנות לבקש העצה מיעקב כיצד תתקיים צוואת אביו עליו שלא 

מו את כל אשר לו, יקללנו. ובכך השיאו יעקב עצתו אמונה להתקיים בו דין עני חשוב כמת, ופרק יעקב מעצ
מה ששלחו עמו אביו ואימו בצאתו לשאת לו האשה, כדרך שנשלח אליעזר להביא את רבקה עם כל טוב 

ואף הפשיט ממנו את כל בגדיו לעורו, עד שנשאר  אדוניו בידו, ונטל ממנו אליפז את מה שהיה לו מכל וכל
 להחשיבו כמי שמת. בלא מאומה בידו, וכך הניח לו יעקב לאליפז לקיים בו מצוות אביו

שהניחו אליפז ערום כביום היוולדו קפץ יעקב מהרה אל תוך הירדן, אחר לובמדרש אגדה נוסף בזה, ש
ובהיותו שמה בעירום ובחוסר כל נעשה עמו נס מן השמים, כאשר חלף על פני הירדן מלאך מן השמים בדמות 

כי "ב( , )ישעיה מג, וכדדרשינן מקרא ש בורכב ]א'רייטער[ כעני הרוכב על החמור, והניח לו שם בגד להתלב
 ".ובנהרות לא ישטפוך ,ר במים אתך אניותעב

ועל כך רמז יעקב אבינו ע"ה בתפילתו ריש פרשת וישלח )לב, יא( "כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה 
]פחות משוה פרוטה[ הייתי לשני מחנות". לומר שבעברו את הירדן הזה לא היה בידו כלום, מלבד אותו מקל 

 כך במערומיו בתוך המים.שיוכל להחזיק בו בעמדו כדי  ,שהשאיר בידו

לפנינו בפרק הרואה )ברכות נח. וש"נ( הוא ותלמוד ערוך  אוהנה זה המדרש צריך עיון, מדקיימא לן בכל דוכת
רוק מעצמו כל ומדוע לא קיים יעקב באליפז דין מפורש זה, והשיאו העצה לפ "הבא להרגך השכם להורגו",

ממונו משלם, ולהשאיר עצמו ערום בלא מאומה בידו. ובוודאי לא התיירא יעקב מאליפז, שהיה גיבור גדול, 
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כי שרית עם אלהים ועם אנשים , כט( ")לבואפילו את המלאך ניצח בהיאבקו עמו, עד שהכתוב מעיד בו שם 
א מגבורתו של אליפז כלום. וצריך עיון אם ". ואם לא חת ולא התפחד ממלאכים, בוודאי שלא היה מתיירותוכל

 כן מהלכה מפורשת לפנינו, שצריך להשכם כנגדו להשיב מלחמה השעה ולהורגו על אתר.

ויתרה מזו קיימא לן בפרק בן סורר )סנהדרין עב.( גבי גנב הבא במחתרת, שאף כשאינו בא להרוג, וכוונתו היא 
ר הדבר שהוא מוכן בשביל גניבת ממונו גם לרציחה, הרי אין בגניבת עסקי ממונות בלבד. אף על פי כן אם ברו

ואילו כאן גבי יעקב אבינו נראה לכאורה  –לו דמים, והוא נידון על שם סופו ומותר להרגו תיכף, עי"ש. 
שמתנהג בהיפך, שהרי אפילו אם היה בא אליפז רק בשביל ממונו כגנב במחתרת היה הדין נותן להשכים 

וחומר כאשר על עסקי רציחה בא, ומודיע ומגלה דעתו בשליחות עשיו להורגו נפש, הרי ולהרגו. כל שכן וקל 
 ולהורגו מיד, וצריך עיון גדול. .בוודאי שהיה צריך להתגבר עליו

בבית לבן. ותיכף  וכן חזינן בהמשך הפרשה, שהיה יעקב אבינו ע"ה עובר צרות וייסורים קשים בענייני הממון
 ,ויביאהו אל ביתו ,וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו, יג( ")כטאת ממונו כד"א כשנפגש עמו מתחילה חיפש 

שהרי  ,כסבור ממון הוא טעון –וירץ לקראתו על פי המדרש: " רש"י". ופירש ויספר ללבן את כל הדברים האלה
נם יאמר שמא זהובים הביא וה ,כשלא ראה עמו כלום –ויחבק . עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים טעונים

ושנטלו  ,שלא בא אלא מתוך אונס אחיו –ויספר ללבן . אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו –וינשק לו . בחיקו
  " ע"כ.ממונו ממנו

וכן בכל עשרים שנה שהיה בבית לבן היה כל העת רוצה לגזול הכל ממנו, ויחלף את משכורתו עשרת מונים. 
את עניי ואת יגיע  ,כי עתה ריקם שלחתני ,היה לי ,ד יצחקופח ,י אברהםקאל ,י אביקלולי אל"מב( , לאוכד"א )

 וגו'". יםקכפי ראה אל

ויש להבין הענין שנצרך יעקב אבינו ע"ה בגלותו לעבור את כל ייסורי ממונות הללו, הן מצד אליפז בצאתו 
ניינו לדרכו ערום וחסר כל, והן מרדיפות לבן אחר ממונו תדיר, עד שהוצרך לברוח ממנו עם כל רכושו וק

  אל יצחק אביו, וצריך ביאור.ומקנה קניינו 

 ב

מעשה אבות סימן לבנים ושלושת אבות אברהם יצחק ויעקב אבות ישירים לכל איש מישראל להכין דרכו 
 ויעקב גדול מכולם בצער גידול הבנים בהעמדת יסוד קיום בני ישראל בגלות –בגלותו 

ן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את :(: "לכיט)סנהדרין ואשר ייראה בזה בעזה"י, בהקדם מ"ש בפ"ב ד
שפדאו מצער גידול בנים.  אמר רב יהודה ,וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם )ישעיה כט, כב(. אברהם

מאביו, ולא עתה פניו  –לא עתה יבוש יעקב  ]ולא עתה פניו יחוורו[',לא עתה יבוש יעקב )שם( 'והיינו דכתיב 
 ."בי אביומא –רו ויחו

 ,שהוטל עליו טורח השבטים, שעל אברהם היה מוטל אותו טורח –שפדאו מצער גידול בנים : "רש"יופירש 
" עכ"ל. ועיין תוס' על אתר )ד"ה שפדאו מצער גידול בנים( והוא פדאו ',והרביתי את זרעך'( , דדכתיב )כו

 ." עי"שוגלגול ירידת מצרים ,צער של יוסף ואחיושנחלקו על רש"י בזה, ופירשו הכוונה על: "

מבואר בסוגיא זו, שפדה יעקב את אברהם מצער גידול הבנים, ולא יבוש יעקב מאביו יצחק במה שעבר בצער 
 זה, ולא יחוורו פניו מאבי אביו אברהם, מחמת שהוא עבר אותו צער יותר משאר האבות.

בכל פרשיות  ו( ,יב –והנה זאת נודע כי 'מעשה אבות סימן לבנים' וכמו שייסד הרמב"ן ז"ל )ריש פרשת לך 
אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, , וזה"ל: "הללו של מאורעות האבות

 '.ל מה שאירע לאבות סימן לבניםכ'ט( לך והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו )תנחומא 
לו הם דברים יולכן יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כא

שת האבות יתבונן ומיותרים אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משל
 " עכ"ל.ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו

שלושת האבות אברהם יצחק ויעקב יש בה הכנה והעמדה לדורות עולם, שהם הכינו וכבשו הדרך ועבודת 
 לזרעם אחריהם, בכל ענייני הגלויות כולם, וכל עבודתם נצחית היא עומדת וקיימת לבני ישראל לעד. 
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אין קורין אבות אלא  ,"תנו רבנן (:טז:)דברכות  בפ"ב, בכוונת מ"ש כמו שייסד לנו רבינו הבעש"ט הק' זי"ע
שעומק המכוון בזה הוא, שהם 'אבות' ישירים לכל איש ואיש  ואין קורין אמהות אלא לארבע". ,לשלשה

 מישראל לנצח, לא רק כגדרי זקנו וזקן זקנו, אלא בתורת 'אב' ישיר ממש. 

למו כמו אב וכל איש מישראל חשיב 'בן' ראשון של אברהם יצחק ויעקב, שטרחו והכינו כל הנצרך לו בעו
בבא הדואג ומכין הכל לבנו. וכאשר הוכחתי זאת במקו"א מפשטא דלישנא דמתניתין ריש פרק הפועלים )

", ולא תני שהם 'מזרע' האבות, רק בנים אנו להם, והם אבות אברהם יצחק ויעקב 'בני'שהן .(: "מציעא פג
 .ישירים לנו

ת, כל אחד לפי בחינתו ועניינו, הרי מבואר ואף על פי שכל שלושת אבות העמידו את בית ישראל לדורו
מסוגיא דסנהדרין הנ"ל שיותר ממה שפעלו אברהם ויצחק היה עושה יעקב אבינו בצער גידול הבנים, ופדה 

 ".מאבי אביו –רו ומאביו, ולא עתה פניו יחו –לא עתה יבוש יעקב הוא את אברהם מאותו צער קשה, ולכן "

מור, אינה רק על אותו דור של שבטי קה עדות לישראל וצער שהיה לו ליעקב וכוונת 'צער גידול בנים' לפי הא
אלא נכלל בזה כל 'צער גידול בנים' של בני ישראל לדורות, כמאמר הבעש"ט הק' שאף  –בגידול י"ב השבטים. 

 אנו בכלל 'בנים' ישירים לאבות. 

מאורעות גלותו כולם עומדים להם לבני ישראל ונמצא יעקב אבינו ע"ה בכל הני הרפתקי דעדו עליה, וכל 
 לפדותם מצער גידול הבנים, כמבואר. 

 ג

מעשה אבות סימן לבנים ושלושת אבות אברהם יצחק ויעקב אבות ישירים לכל איש מישראל להכין דרכו 
 ויעקב גדול מכולם בצער גידול הבנים בהעמדת יסוד קיום בני ישראל בגלות –בגלותו 

יישוב בפרשא דידן, ונראה שנצרך יעקב אבינו ע"ה בסדר גלות 'ויצא יעקב' חרנה אל בית ומעתה נבוא אל ה
לבן, לתקן ולהכין לדורות עולם את ממונם של ישראל בגלותם, וכל ענייני הניסיונות הקשורים ושייכים בענין 

 הממון, הן ניסיון העני והן ניסיון העושר, כאשר יבואר.

יב מלחמה כנגד אליפז, ובחכמת לבו ורוח קדשו הבין שכאן לא שייכא האי ומהאי טעמא לא נעמד יעקב להש
רגו, אלא נדרש הוא מן השמים לעמוד בניסיון קשה זה של 'במקלי עברתי את הלכתא דבא להרגך השכם לה

הירדן הזה' בערום ובחוסר כל, כדי להכין ולכבוש את הדרך לבניו אחריו בעת שיצטרכו לעמוד בצער הממון, 
ון העוני הקשה שעוברים לפעמים ישראל בגלותם, ויוכלו להחזיק מעמד במצבים אלו, כמו שהחזיק ובניסי

יעקב אבינו מעמד איתן בעמדו כך בירדן במקלו שבידו בלבד, ולא איבד ח"ו את ביטחונו בה', לית אנא מוביד 
 סברי מן בריי. 

שיר למעלות '( , אפתח )תהלים קכארבי שמואל בר נחמן כמ"ש בבראשית רבה ריש פרשה דידן )סח, ב(: "
, אליעזר בשעה שהלך להביא 'מאין יבוא עזרי', אשא עיני אל ההורים למלפני ולמעבדני, 'אשא עיני אל ההרים

רבי  כו'. ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד ',ויקח העבד עשרה גמלים וגו')כד, כ( 'את רבקה מה כתיב ביה 
חס  ,חזר ואמר מה אנא מובד סברי מן בריי .ו ונטלה ממנוישילח עמו אלא שעמד עש ,יהושע בן לוי אמר

אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא  ,עזרי מעם ה''אלא  ,ושלום לית אנא מובד סברי מן בריי
" , ויצא יעקב'ואךה' ישמר צאתך וב'ו ומלבן, ישמור את נפשך ממלאך המות, ימעש 'ה' ישמרך מכל רע ,יישן וגו'

 .ע"כ

ובזה הכין יעקב אבינו הדרך לכל גלויות עוני שגלו ישראל בכללות ובפרטיות שיחזיק מעמד ואל יפלו בלבבם 
 בעת העוני, ושיוכלו לצאת מאותו עוני קשה, כשם שיצא הוא מעוניו וחזר עם שתי מחנות.

ת היתה בעניות גדולה, ולא מצאו כל וכדוגמת 'גלות אמריקה' שכנודע בתחילת דרכם של ישראל באותה גלו
אנשי חיל ידיהם בקשיים רבים על הפרנסה ועל הכלכלה, עד שיצאו בני ישראל שם מאותו עוני קשה שרדפם 

 שם, להתעשר בעשירות גדולה, בשפע ממון הגדול שבארה"ב כידוע.



 

 ד
 

חו בנדיבים בבן אדם אל תבט" :(ז-ג, )תהילים קמווכמאמר נעים זמירות ישראל במזמור הללי נפשי את ה' 
כו', שה שמים וארץ וע .יוקאל 'שברו על ה ,ל יעקב בעזרו'אשרי שאוגו'. ב ותצא רוחו יש, שאין לו תשועה

 וגו'".תן לחם לרעבים ושה משפט לעשוקים נוע

וכן בכל אותה עבודה קשה שעבד יעקב אבינו על קנין ממונו במסירות נפש בבית לבן, כשאכלו חורב ביום 
ויהי לו צאן רבות  ,ץ האיש מאד מאדוויפר"מג( , )לוקרח בלילה, עד שזכה לכל העושר הגדול, וכד"א ביה 

בישראל, שיזכו לרכוש רב היה מעמיד בכך יסוד ושורש השפעת הממון  –". ריםוושפחות ועבדים וגמלים וחמ
 בגלותם בעושר ובשפע הפרנסה בריווח. 

כאשר זה השפע הגדול צורך גדול הוא לישראל לעמידתם בקושי מר הגלות, כי בעזרת הממון ניתן לפתור 
 , יט( "הכסף יענה את הכל".קהלת יבעיות רבות ולמנוע ייסורים שונים. וכמאמר החכם מכל אדם )

ישראל תמיד 'לשחד' את שונאיהם ודורשי רעתם, ופעמים רבות ניצלו מגזירות א הנפוצה שנצרכו וכדוגמ
 קשות במתת יד הגונה, או ששיחדום במעטפות סתר מתחת לשולחן, ]און שמירען[.

ובכן הכין ישראל סבא אותנו בכל שנות גלות, שיהיו ישראל יכולים לצאת מגזירת העוני ועול הפרנסה הכבד, 
ני הנפש, ולהיגאל מזה ברכוש רב הנשפע עליהם אף הוא בגשמיות וברוחניות, ממקור הן העוני בממון והן בעו

 " עי"ש.עשיר בדעת –עני בדעת, עשיר  –ני .(: "עסחשפע הקדושה. וכמ"ש בפ"ו דכתובות )

וכבר בגלות מצרים חזינן שמתחילה לקחו אותם המצריים לעבדים בעבודת פרך ולבסוף יצאו ברכוש גדול. 
כי גר יהיה זרעך בארץ לא "( טו-יג, טוהבטיח השי"ת נאמנה לאברהם ע"ה בברית בין הבתרים )כבר כאשר 

". וכן התקיים בהם בצאתם משם ש גדולוואחרי כן יצאו ברכוגו',  ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה ,להם
 ".וינצלו את מצרים, לו( ")שמות יב

וזל"ק:  .דברי בינה להגדה של פסח קללה"ה זי"ע בספה"קוהלום כבר ייסד בזה דברים כדרבנות, כ"ק אא"ז זצו
בד וכו' והקדוש ברוך הוא מצילנו לוהיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד ב –גדול  ש"ואחרי כן יצאו ברכו

)בראשית טו, ות מזה נוכל לומר, דהפירוש כך הוא, דאותה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא כמידם. הסמי
רכוש גדול', היא העומדת לישראל תמיד בימי גלותם. והשם יתברך מקיים הבטחה הזו 'ואחרי כן יצאו ביד( 

תמיד, לפי שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ח"ו 'והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם', על ידי הרכוש שאנו 
 נותנים להם".

בימי גלותם, והיא העומדת לנו  שעל ידי הרכוש יצאו ישראל מכל צרותיהם"וזהו 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול', 
 בכל דור ודור, כאשר הם עומדים עלינו".

"ועוד נוכל לומר, שאותה הבטחה מן הרכוש גדול אנו מבקשים אותו יתברך שתעמוד לנו בכל דור ודור, 
שישפיע השם יתברך לישראל ממון ורכוש וכל השפעות טובות מכח אותה הבטחה של 'ואחרי כן יצאו ברכוש 

 עכלה"ט.גדול" 

בטחת 'ואחרי כן האת הסמיכות שהסמיך בעל ההגדה של פסח הדברי בינה את מפרש באופן הראשון והיינו, ש
ולנו' וכו', לומר שאותה הבטחה דרכוש גדול היא יצאו ברכוש גדול', לפסקא הבאה 'והיא שעמדה לאבותינו 

אותנו הקב"ה מידם בכוח הרכוש שעמדה לנו בכל דור ודור. שכאשר עומדים עלינו לכלותינו ח"ו, מציל 
 שנותנים להם. 

 –וח וור" ( "ורווח תשימו בין עדר ובין עדר". וזה"ל:יז ,בראשית לב]כמ"ש בבעל הטורים פרשת וישלח בפסוק )
 " ע"כ[.רמז לדורות הבאים שיתנו שוחד לשריהם –)אסתר ד, יד(.  'ח והצלה יעמוד ליהודיםורו'ואידך  ,הכא ',ב

מפרש הדברי בינה ענין הסמיכות, שעצם הבטחת רכוש הגדול שהבטיח השי"ת לאברהם אך בדרכו השנית 
אותו יתברך אבותינו ולנו. ועל כך מבקשים אנו אבינו ע"ה בגלות מצרים שורש כל הגלויות, היא שעמדה ל

ול' שעל ידי 'רכוש גד –שתעמוד לנו הבטחה זו בכל דור ודור, כאשר עומדים עלינו בגלות לכלותינו רח"ל. 
ניתן להחזיק מעמד בקושי השעבוד וסבל מר הגלויות, על ידי "שישפיע השם יתברך לישראל ממון ורכוש וכל 

 השפעות טובות, מכוח אותה הבטחה של 'ואחרי כן' יצאו ברכוש גדול". 



 

 ה
 

', לא רק באותה יציאה שיצאו מגלות מצרים ברכוש הגדול, אחר שנטלו מהם וכוונת 'ואחרי כן' יצאו כו
מתחילה את כל אשר להם בעבדות פרך. אלא יציאת מצרים שורש כל היציאות שצריכים להם ישראל בכל 
אלפי שנות גלותם. והיינו 'ואחרי כן' שתמיד אחרי כן תמשיך אותה הבטחה דרכוש גדול, בכל פעם שיצטרכו 

נאנקים תחת עול הכבד שעל הפרנסה ועל הכלכלה, הרי 'אחרי כן' יצאו מייסורים אלו 'ברכוש גדול'  לה, ויהיו
עול הגלויות ועול הגויים. שמבלעדי השפעת בממון ורכוש וכל השפעות טובות, כדי שיוכלו להחזיק מעמד ב

  ש.הממון אין מעמד בעולם, כמ"ש )פסחים קיט.( "ממונו של אדם מעמידו על רגליו" עי"

 

ולפום דרכנו עולה שכל זאת הכין יעקב אבינו ע"ה לבני ישראל, בעמידתו איתן בכל ניסיונות ענייני הממון 
שעברו עליו בגלות חרן, ובהעלותו את עצמו מתוך מצב של 'עירום וחסר כל', אל העושר הגדול שיצא משם 

 בשתי מחנות ברכוש רב.

ן יעקב לזרעו אחריו בצער גידול בנים שבענייני הוצאות ותו נראה בעומק הכנת ענייני הכנת הממון שמכי
הנישואין המכבירות ועולות למעלה ראש כנודע. כאשר ניגש בעצמו אל הנישואין באין בידו לפורטה אפילו 
שוה פרוטה, ועם כל זאת עלה בידו להקים את בית ישראל עם רחל ולאה בלהה וזלפה, ולהעמיד שנים עשר 

ובזאת המציא נתיב ומסילה לבני ישראל, שיהיה באפשרות להשיא  –יע ביגיע כפיו. בנים בעושר הגדול שהשפ
 את הצאצאים בריווח, שלא יהיו ח"ו נאנקים בעול הכבד של 'שמחת נישואין' העולה למכביר.

הוא גדול וקשה יותר מניסיון העוני. וכן הכין יעקב אבינו ע"ה לישראל את הכוחות לעמוד בניסיון העושר, ש
יש שני מיני ד"ה ה' אלקי ישראל(: " זמירות לשבת קודשוכמ"ש זקני הק' זצוקללה"ה בתולדות אדם )ריש 

נסיון עושר ונסיון עוני. ונסיון עושר גדול מנסיון עוני, כמבואר בספרים. וגם על נסיון עושר נאמר  ,נסיונות
אבל לא כן העכו"ם שהם  ,. וממילא כשהנסיון גדול כך כל הוא עבודה גדולה'ורם לבבך וכו''יד(  ,)דברים ח

אינם יכולים לעמוד בנסיון, הן בעושר והן בעוני. כדמצינו )חולין פט.( בפרעה ונבוכדנצר, שעל ידי שהשפיע 
  .' וכו'" עכל"קאדמה לעליון'יד(  ,יד הונבוכדנצר אמר )ישעי ,להם הקדוש ברוך הוא רוב טוב בעטו בו

ואת זאת השריש יעקב אבינו ע"ה בעמידת איתן בניסיון העושר, בשמירתו כל העת על רכושו וקניינו מפני 
לבן הארמי, שרצה בכוחות הטומאה לחטוף עשקו ממנו, ושיהא ח"ו משפע שאינו טוב. ובזאת השגיח יעקב 

וכנרמז בפסוקי פרשתנו  אבינו ע"ה היטב, שלא לתת לו שום דריסת רגל בהשפעת רכושו, והציל בלעו מפיו.
שו ווינהג את כל מקנהו ואת כל רכוגו'.  לנו הוא ולבנינו ,ים מאבינוקשר אשר הציל אלוכי כל הע"( יח-טז, )לא

השפע מצד ", כדי שיהא כל לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען ,אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם
אותו שפע של הקדושה בלבד, ולא תתערב בו הגאות והתנשאות שמצד הסטרא אחרא בכוחי ועוצם ידי, כ

 פרעה ונבוכדנצר וחבריו, שהביאם לבעוט בו יתברך ולמרוד בו רח"ל. 

ובכן נמצא יעקב אבינו ע"ה מכין בגלות חרן דנן, את כל ענייני ניסיונות ממונם של ישראל, הן בעמידת איתן 
בניסיון העוני, והן בהכנסת וסלילת דרכי היציאה מן העוני ברכוש רב, והן בשמירת אותו עושר בקדושה 

שר וע ,יש רעה חולה ראיתי תחת השמש"( יג-יב, )הוטהרה, שלא יהיה ח"ו מעין שאמר הכתוב בספר קהלת 
רק הכין לנו ישראל סבא  –". והוליד בן ואין בידו מאומה ,שר ההוא בענין רעוואבד הע. שמור לבעליו לרעתו

 את כל אותו העושר ברוחניות ובגשמיות שיהא שמור בידינו לטובה ולברכה.

והשתא דאתינן להכי, נתנה ראש ונשובה ליישב הדקדוק שפתחנו בו, בענין פרשא דידן הנקראת 'פרשת ויצא', 
 על שום שפתח בה הכתוב בלשון "ויצא יעקב מבאר שבע".

ד ישראל באשה וויעב ,שדה ארם ויברח יעקב"יג( , )הושע יבח הכתוב בלשון והנה בהפטרת שבת זו, פת
 ". נראה מלשון זה שלא היתה יציאתו פתוחה והדורה, כי אם בדרכי ניסה ובריחה, "ויברח יעקב".ובאשה שמר

שנצרך כך לצאת בדרכי בריחה, מאחר שהוא יוצא בשליחות מפורשת מפי אביו ומפי אימו,  לכאורה תימהו
-גכח, )בברכה רבה, כד"א תו פדנה ארם לקחת לו משם אשה וא ולחישכמו שנאמר בשלהי פרשה הקודמת ש

ן אחר כל וגו'". ואם כויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך וגו', תך ויפרך וירבך ודי יברך א'ל ש'וא"( ד
אותה שליחות וברכה נאמנה, היה לכאורה צריך ללכת בהליכה סמוכה ובטוחה, ולהיכתב בו בלשון ההליכה 
הישרה שהולך במצות וברכת אביו ואימו, ומדוע בחר הכתוב לכתוב בו בלשון "ויצא יעקב", ובלשון "ויברח 

 בשופי. יעקב", שנרמז בזה שהיתה כאן 'יציאה' כמו 'בריחה', ולא דרכי הליכה



 

 ו
 

אמנם בנתיב דרכנו נראה שבא הכתוב ללמדנו, בדרכו של יעקב אל גלות חרן, ורואה ומבין כמה ניסיונות 
קשים רודפים אחריו רחמנא ליצלן מצרת עשיו ואליפז ומצרת לבן, וכמה חושקים בו כוחות הסטרא אחרא 

בלתי השאיר לו פרוטה אחת בידו, לקום כנגדו לחטוף ולחמוס ממנו את כל רח"ל, ולהוציא כל בלעו ממנו, עד 
וכנגד כל  –ולהפשיטו מכל מלבושיו, מלבוש גוף ומלבוש נשמה, ולהשאירו חלילה בעירום ובחוסר כל משווע. 

"ויצא יעקב" פתח לנו פתח יציאה להימלט על נפשנו מכל הרודפים רח"ל. זאת המציא דרכי יציאה ומילוט, 
שיוכל כל איש מישראל לדורות עולם לנוס ולברוח, להציל את עצמו 'ויברח יעקב', המציא דרכי בריחה וניסה, 

ואת ביתו, ולהציל כל רכושו וקנייניו מצד העומדים כנגד ישראל לטרוף מהם את כל. ועל אף היותנו בגלות 
 המר 'ככבשה בין שבעים זאבים' פתח לנו יעקב פתחי יציאה ומילוט. 

לומר בלשון 'ויצא יעקב' ולא בלשון הליכה כבשאר דוכתא.  ומהאי טעמא בחר הכתוב דווקא כאן בגלות חרן,
אלא יש כאן פתח יציאה, שפתח ופרץ יעקב אבינו את המחיצה קשה המפסקת, לצאת דרך אותו פתח ביציאה 

 מעליא מתוך כל הסבך. 

ועל שם כך נקראת פרשתנו זאת 'פרשת ויצא', שכולה מלמדת לנו מה שהכין יעקב אבינו ע"ה לפדות את 
אל מצער גידול בנים, והכנת פתחי יציאה לצאת מן המיצר ומן הסבך הקשה שנאחז בו איש ישראל בכל ישר

מיני סבכים ותסבוכות קשות, הן בענייני הממון, והן בשאר ענייני השפע הנצרך לישראל תדיר, ולהביאם דרך 
בביאת גואל צדק  אותו פתח יציאה, אל המנוחה ואל הנחלה, עדי נזכה מהרה לפתח גאולתם של ישראל,

 במהרה בימינו, אמן.
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