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 דף פרפראות 
 ויצא 

 
 

 נ"י סמדרבן מיכאל מאיר  I נ"יאורה   בןדוד לזווג הגון: 

 הי"ו נעמיבן  יחזקאל דוד I  נ"י לישבעא  בן יוחאי I תחי'  חנה   בת אושרית - הי"ו  ורה א בן יעקב להצלחת:
 

 ( י' -כ"ח )  "ויצא יעקב מבאר שבע"
הדרה. מפרש"י   פנה  הודה  פנה  זיוה  כתב    פנה  טוב"  "לקח  שבע"בספר  מבאר  יעקב  "ויצא  יפה.  את  רמז  מוציאים  אם   ,

 . 393"פנה זוה הודה והדרה"  גימטריה שהיא  ,393  ארנש , 575 -מהגימטריה של באר שבע  , 182  -הגימטריה של יעקב 
 

 ( כח, יב)"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" 
מאיר מפרמישלן    'אמר פעם הבית ישראל מגור: "אם הולכים לישון כמו יהודי, חולמים חלומות טובים", והזכיר את דברי ר

אמר: "בוא וראה מה בין חלום לחלום. יעקב אבינו חלם על סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ומלאכי אלוקים  ש
 בהמות הוא רואה"... -עולים ויורדים בו, וגם פרעה חלם חלום, אך מה ראה בחלומו? והנה מן היאור עולות שבע פרות'  

 
 ( כח, טז)"ויקץ יעקב משנתו" 

מפרמ מאיר  רבי  את  הרגיל  שאלו  האדם  והן  הצדיק  "הן  מאיר:  רבי  השיב  הרגיל.  האדם  מן  שונה  הצדיק  במה  ישלן 
מתעוררים במהלך הלילה משנתם, הצדיק מזנק ממיטתו ורץ בהתלהבות לעבודת הבורא, ללמוד תורה ולהתפלל. לעומתו,  

רה בין יעקב לפרעה. על יעקב  האדם הרגיל מתהפך לצד השני ומוסיף לישון". הוסיף רבי מאיר: "הבדל זה אנו מוצאים בתו 
'וייקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש ה' במקום הזה'   'וייקץ    –נאמר  הוא קם מיד לעבוד את בוראו, ואילו על פרעה נאמר 

 הוא חזר לישון"...  –פרעה, ויישן ויחלום שנית'  
 

 ( כט, ו)ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן 
הקשר בין מה שרחל בתו באה עם הצאן עם תחילת הפסוק המדבר בשלום לבן. אלא ביאר בספר "עוד יוסף  יש להבין, מה  

כלום, שבזה תהיה    חי", הנה דרכו של הרועה שהולך אחרי הצאן כדי שיהיו כולם לנגד עיניו, ולא יוכל אדם לחטוף מן הצאן 
ללכת אחרי הצאן, אלא היתה הולכת בתוך הצאן,    עין השגחתו עליהם בטוב. אך רחל אמנו לא היתה נוהגת כשאר רועים

כדי שתהיה מוקפת ע"י הצאן מכל צדדיה, ואז יתכסו פסיעותיה הנאות, ולא תהיה נראית לעוברים ושבים, והיתה עושה  
זאת משום צניעות. כאשר ראו כולם את מעשיה, למדו מכאן דוודאי יש שלום לאביה עם כל אנשי עירו, ועל כן ליבה בטוח  

יגש שום אדם אל צאנו לחטוף מהם או להרע להם, ולכך לא היו צריכים שמירה. לכן אחר ששאלם השלום לו, ויאמרו  שלא 
 שלום לו עם כולם, והראיה דהנה רחל בתו באה "עם" הצאן ביחד ואינה הולכת אחרי הצאן. )אוצרות פניני התורה( 

 
 (כט, יט)"ויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר" 

היתכן שלבן הרשע יאמר ליעקב שטוב לי לתת את בתי לך לאשה מאשר לאיש אחר, והלא שום רשע לא יסכים לתת את  
 בתו לאדם שומר תורה ומצוות, ומדוע אם כן במקרה זה לבן מעדיף שיעקב ישא את בתו לאשה ולא עשו הרשע?

שכל זאת אמר לבן מתוך רשעות, וחשב: הלא ביתי צדקת, ואפילו אם היא תינשא לרשע, תהפוך אותו לצדיק,  אור  אלא הבי
 . )חידושי מהר״ם שיק( ואם כן עדיף שתתחתן עם יעקב, שהוא ממילא צדיק, ובכך ירווח לי שיהיה פחות צדיק בעולם

 
 (ל, א)"הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" 

פ על  לפרש  בזה  אפשר  זוכות?  הן  במה  )הנשים  כנישתא'  לבי  בניהו  דמטו  זכיין  קא  במאי  נשא  'הני  חז"ל  שאמרו  מה  י 
 שמביאין בניהן לבית הכנסת(. וקשה שהרי יש להם הרבה מצוות שיכולות לקיים?

וב על  קא כח התורה כמו שאמרו חז"ל: 'לעולם ירגיז אדם יצר טוצחון היצר הרע, שלזה צריך דויופרשו בספרים שמדובר בנ 
לימוד   ידי  על  העצה  שלכתחילה  כלומר  המיתה',  יום  לו  יזכיר  לאו  ואם  בתורה...  יעסוק  לאו  ואם  מוטב  נצחו  הרע,  יצר 

 התורה, ואם לאו ישתמש בהזכרת יום המיתה.
ח התורה בזה שאוליכם לבית הכנסת, "ואם אין" אם לא יהיו לי בנים "מתה  ו זה שאמרה רחל: "הבה לי בנים" שיהיה לי כ

 הזכרת יום המיתה. )פנינים יקרים בשם יפת לקץ( בי" לא יהיה לי עצה להתגבר על היצר אלא אנכ



 למה לא פשרה?! 
שני בעלי בתים בעיר סלונים באו להתדיין אצל רבי איזיל חריף. נמשכו    -(  כח, יא)"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"  

 ק השווה.הדברים ימים רבים ואף אחד מבעלי הדין לא רצה להגיע לעמ 
עשה   ולבסוף  למראשותיו  אבנים  עשרה  שתים  הניח  אבינו  שיעקב  אמרו,  "חז"ל  החריפה:  בלשונו  איזיל  רבי  להם  אמר 
הקב"ה מהן אבן אחת, מפני שכל אחת אמרה עלי יניח צדיק את ראשו. ומדוע לא ניסה הקב"ה לפשר בין האבנים, כגון  

 לדון עם אבנים, וביניהם לא תמצא שום פשרה"... שיישן יעקב על כל אבן זמן מועט? אלא מכאן, שקשה 
 

 מי שולט על מי?! 
הרי לא נושאים את הרגליים על הכתף, אדרבה, הרגליים    -מהו ביטוי זה, "וישא יעקב רגליו"    -(  כט, א)"וישא יעקב רגליו"  

קומה שלימה, שהראש    הן הנושאות את האדם! אלא, אמר רבינו אברהם בן הרמב"ם ז"ל, רעיון עמוק גלום כאן: האדם הוא
רצונות ומאווים שונים. והשאלה היא, מי ימשול על מי. "הרשעים, הם ברשות    -ממוקם בראשה, ובו הדעת והתבונה, ובגוף 

 ליבם", הגוף ומאוויו שולטים על הראש והשכל, ואילו "הצדיקים, ליבם ברשותם", והתבונה מדריכה את צעדיהם. 
 ו", הוא שולט על הרגליים, גופו מילא את רצון התבונה, ולא להיפך! )מעין השבוע( וזהו שאמר הכתוב: "וישא יעקב רגלי

 

 אתה שיכור?! 
 ( ח-כט, ד)"ויאמר להם יעקב אחי... ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה... ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים" 

ולא ירעו עוד. אמר להם, הן עוד היום גדול, כלומר: אם  לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה  
שכירי יום אתם לא שלמתם פעולת היום"... )רש"י( והובא במדרש לקח טוב: מכאן לאדם חשוב שהולך למקום אחד ורואה  

 דבר שלא כהוגן שצריך למונעו ואל יאמר שלום עלי נפשי.
תיבות המשפט( למקום כלשהו ובדרך התאכסן באכסניה של יהודי.  רבי יעקב לוברבוים זצ"ל )בעל נ  פעם נסע הגאון מליסא

הדבר היה בימות החורף והקור היה עז. והנה נכנס לאכסניה השוחט שבא מן העיר הסמוכה כדי לשחוט אצל הפונדקאי.  
יי"ש.  כיון שהיה קר לשוחט ביקש הפונדקאי לתת לו כוס חלב חם לשתות, אך השוחט לא אבה בכוס חלב, והוא ביקש כוס  

אחר ששתה כוס אחת ביקש עוד אחת וכך לגם כמה כוסות. לאחר ששתה לשכרה כמה וכמה כוסות, הכין עצמו לשחיטת  
ל:  הבהמה. הוא לקח את הסכין והתקרב אל הבהמה לשוחטה... רבי יעקב שראה את כל מעשיו של השוחט קרא אליו בקו 

י יעקב כעס על תוכחתו ועל התערבותו במעשיו, אך בעל  "עמוד! כי לשיכור אסור לשחוט"... השוחט שלא הכיר את רב
גדיא"   בין היתר: הלא מוצאים אנו ב"חד  לו  וכך אמר  חידוד  ובדברי  והוסיף להוכיחו בנועם  נתיבות המשפט הרגיע אותו 

ות הרג לשוחט?  ושבהגדה של פסח "ואתא מלאך המות ושחט לשוחט דשחט לתורא" ונשאלת השאלה: מדוע מלאך המ 
הש  אלאמה חטא  לשחיטה!  בהמה  סוף  הלא  לתורא,  יעקב  וחט ששחט  רבי  בכך ששחט    הפטיר  היה  השוחט  חטאו של 

וביקש   לקראתו  מאד  חרד  מליסא,  הגאון  הוא  אליו  לאותו שוחט שהדובר  נודע  כך,  כדי  תוך  כוסות.  ארבע  אחרי  לתורא 
 הר במעשיו. )מגדולי התורה והחסידות(מחילתו על דברי העזות שהשמיע בפניו, וקיבל על עצמו להיות מכאן ולהבא נז 

 

 טוב להודות לה' 
למה נקרא כל איש ישראלי בשם יהודי? כדי שיזכור תמיד להודות לה', כמו שפירש רש"י    -  (כט, לה)"הפעם אודה את ה'"  

ה' שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי להודות". וכך צריך כל יהודי לחשוב, שהוא מקבל  -"שאמרה לאה, הפעם אודה את 
 מה' יותר מחלקו המגיע לו, ולא יתאונן על מה שחסר לו. )ישמח ישראל( 

מלובלין מיד    החוזה  להוסיף  עליו  העבר,  על  והודיה  שבח  ונותן  חסדיו  על  לקב"ה  מודה  האדם  כאשר  כי  לדורות,  הורה 
ש  מפני  מלדת,  לאה  עמדה  לכן  הברכה.  תיפסק  שלא  העתיד,  על  גם  על  ולבקש  בקשה  ולא  ה',  את  אודה  הפעם  אמרה 

 העתיד, והמבקש על כך ממשיך עליו מעייני הישועה.
 

 מי זוכה לקפיצת הדרך?!
מה הקשר בין געגועיו של יעקב לבית אביו    -(  לא, ל)"ועתה הלוך הלכת כי נכסף נכספה לבית אביך למה גנבת את אלוהי"  

הים שלי! ואם תשאל  ו לבין גניבת פסילי לבן? לבן אמר לו כך: "ידוע לי כי אתה הוא זה שגנבת את האל  -ורצונו לשוב אליו  
זוכים הם לקפיצת הדרך   מנין לי דבר זה אסביר לך: במשפחתך מקובל מזה כמה דורות, שכאשר הולכים למקום מסוים 

מ  שיצא  ומגיעים  יום  ובאותו  אברהם,  עבד  אליעזר  לכאן  הגיע  שנה  כמאה  לפני  הנה,  לכאן  -הר.  יעקב,  הגיע  אתה,  גם   .
כשהגעת לכאן קפצה לך הדרך. מדוע, אם כן, בדרך חזור לא קופצת לך הדרך? מדוע כעת הנך הולך בקצב רגיל, כך שהיה  

ל המשיך  היא",  "התשובה  הדבר?"  קרה  איך  אותך?  להשיג  שלי  באפשרותי  הפסלים  ברשותך  נמצאים  כאשר  "כי    -בן, 
כי נכסף נכספת לבית   זו הראיה שגנבת ממני את הפסלים!" "ועתה הלוך הלכת  הקב"ה אינו מזכה אותך בקפיצת הדרך. 

 אביך", אבל אם אתה כל כך רוצה להגיע לשם במהירות, "למה גנבת את אלוהי"?! )ומתוק האור( 



 טובה   מחשבה
 קפצה לו הדרך. מיד  דעתו לחזור וכבר את רק נתן  אבינו יעקב  שקפצה לו הדרך.מפרש רש"י:  -( אי" -כ"ח )"ויפגע במקום" 

דסלר הרב  וכבר יש שפע של סייעתא דשמיא. שכן הנהגת הבורא עם ברואיו, פתחו לי פתח  אומר  , מחשבה טובה אחת, 
 גר לעולם. , מעט רצון והחלטה, אז יפתח לו הקב"ה פתח כפתחו של אולם שלא ייס(מד"ר שיהש"ר ה')כחודה של מחט 

, עד כמה עמוקה מידת הדין. כל עתידו של עם ישראל, היה תלוי בחלום של יעקב באותו  היה אומר  המשגיח של פוניבז'
שאם הוא עצמו לא פותח    -מקום מקודש, ואעפ"כ אם הוא לא היה נותן דעתו להתפלל, לא היו מעכבים אותו מהשמים.  

 א כל סייעתא דשמיא. את הפתח הקטן, זה הקטן כחודה של מחט, לא תבו
  -ב' )מה זה האולם. ומבאר, המשנה במידות   -מה שתפסו חז"ל בלשונם פתח כפתחו של אולם  וה"אמרי אמת" מגור מסביר

אומרת, כל הפתחים שהיו בבית המקדש היו להם דלתות חוץ מהאולם, שתמיד היה פתוח. וזה מה שרמזו חז"ל, אם    (ג'
 , וזה כפתחו של מחט, ייפתח לו פתח של אולם שלא ייסגר לעולם. יהיה לאדם רק רצון מעט לשוב אל ה'

 

 השתדלות 
  יעקב   (רש"י)שירא מפני חיות רעות.    עשאן כמין מרזב סביב לראשו  -(  י"א  -כ"ח  )"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"  

 ולתקוף אותו,  גופו ורגליו היו יכולים לבוא הקיף רק את ראשו באבנים, אבל מצדאלא  לא בנה חומה נגד החיות הרעות,  
מקלם הסבא  וכל  שאנו    ,אומר  נס,  בדרך  הכל  חייו,  ושמירת  האדם, פרנסתו  הנהגת  יסוד חשוב בהשתדלות,  מכאן  רואים 

האדם על האדם שצריךההשתדלות שישתדל  גזירה  שנגזרה  אלא  כלום,  ולא  בה  אין  מועטת    הוא  ,  להשתדל השתדלות 
כי רק בס ולדעת  יעקב  עתא דשמיאי ימצידו,  הנהגת  זאת היתה  רק  אבינו, שאמנם הוא "השתדל", אבל    אפשר להצליח. 

 באופן כזה שהוא רק לצאת ידי חובת "השתדלות". 
 

 למה יעקב לא טיפס בסולם?! 
השמימה"   מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה  מנחם"    -(  י"ב  -כ"ח  )"ויחלום  ה"פני  בנו  את  פעם  שאל  אמת"  ה"אמרי 

ם בסולם, מדוע לא טיפס גם הוא בסולם? חייך ה"פני מנחם", אבא,  בילדותו, אם יעקב ראה את מלאכי השרת עולים ויורדי
זה היה רק חלום. אך הוסיף האב להקשות, א"כ היה צריך לחלום שהוא עצמו עולה לשמים ולא שהמלאכים עולים ? ענה  

 הבן בשנינות, מיד אחר כך כתוב "והנה ה' ניצב עליו", אם הקב"ה לידו, מה לו לטפס לחפשו במקום אחר?...
 

 ! רדים?ועולים או י 
עולים תחילה ואחר כך יורדים, מלאכים שליווהו    -"עולים ויורדים    -(  י"ב  -כ"ח  )"והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"  

 (רש"י)חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוץ לארץ ללוותו".  בארץ אין יוצאים 
יוסף", ה"באר  ויורדים, התרחש בעת שהיה בהר המוריה, שאינו גבול    שואל  הלא חלומו של יעקב על המלאכים העולים 

שקפלה  ארץ ישראל ומדוע התחלפו שם המלאכים? ותירץ, על הפסוק "הארץ אשר אתה שוכב עליה", דרשו חז"ל "מלמד  
הקב"ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו". נמצא שכעת היה יעקב בסוף גבול ארץ ישראל, ומן המקום שהוא כעת  
משם ואילך הוא חוץ לארץ, ממילא הוצרכו מלאכי ארץ ישראל להתחלף עם מלאכי חוץ לארץ, מלאכי ארץ ישראל עלו  

 לרקיע, ומלאכי חוץ לארץ ירדו ללוותו לחוץ לארץ. 
 

 אל תהיה מקובע 
וק  בלה  את   ה?סכ מ ב  מיםאית מרים הוחחק ל ש מות היבניס את קכה לך  ו צרי ב תי, שולד יות התחפ תהחק ה ש כירים את ממ
 אה... לכן ה ל ו ו גער הוח ול לג עה  תא, ו ועבירע לבמרסה, את ה פו קסה ה כ מע בוקב ה  ש לוש מה  רוחך ה ו סים לתניכש מ לש מה
  גז... ארלא את המ ל ו  ווכ כנס לתי הכל לו חק לא תש ית מבוום ק מה? שגו לד  ה שוש ד, מח ר אוק ח ה ריה יהסכמ ם בה א ר ה יקמ
ל ית בהוא חוזר ה  בית.ול בני האדם מהג ה תנך, מכ יום ע חאה  ומר  כ י מים, לוסמ  סיחה לצפמוס  ו,  שה לוד כ עידהי, לשללה 
ות  חרות אטרד ות ושך מה לעא ...ךער ו וקפילא סמ תי הבחידה שי ה ךהיה הדרו תליט שזחמ ו - נישצד ה המ  מתי וסלה מוע פל
 פי הזה? צי פסחס הי תת את העת לוק כיבד רותשפא ה  תיד יש אמא תל ות, וה לעשב? מחרמה   ות אתלא מ מ

ה  ק סעהטוח ש ט בעמכ   -לח'  צו מ'  ום ביתשל'ו לורשב עבחמה ייקת 'ו מדו  מתיוסוריה מו תאצמע ונה לגר' וב סנאדם 'אם ה
וט  שרון לזה הוא פתפה   יו...לותא שמ  וק אתי פק בדסגל לוס ני לא משצד ההויים, ו נשח לופת  ינולון... הוא אש יכל  הזו נועד ה
חד  אף אלב זה ל שמה באי תלא משה, שושמ   ורתול על צ נע  ותהי ים, לא לוסום מצם על חל מ טצה ל  ה! לאסכמ ת הח או תפל
ם  דין אלום בשה ו  ת'ילום בה 'שת שעם, לדש צון הרל ים ונוישתוח לפ ות  הילא ל א  דידיםי והנים,  כשברים, החבית, ה ה  בנימ

 ( נקאפיסות של אור דנק) ליו...א  כנסיהפע ל שך לח את הדר ו תפל ו -ן לו ן נותכם אש הש ר עבורו הוא זהיותנכון ברו הבלח
 

 כל הלב מ
  אלא בא לרמז שמואלביץ זצ"ל וכי יעקב גלגל את האבן עם הלב,  בתפילת גשם "יחד לב וגל אבן". שואל הגאון ר' חיים "אי

 כל הלב אז אפשר להתגבר על כל הדברים הקשים.  שאין דבר העומד בפני הרצון, וזה הפירוש "יחד לב", אם רוצים עם
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 קדושת בית הכנסת 
כזה,    רש"י שאם הייתי יודע שזה מקום שכינה לא הייתי ישן במקוםפ  -(  כ"ח ט"ז)ויקץ יעקב משנתו וגו' ואנוכי לא ידעתי"  "

הקב"ה עושה ליעקב אבינו קפיצת הדרך    וגו' הבה נתבונן:  ומוסיפה התורה ואומרת על יעקב וירא ויאמר מה נורא המקום 
לישון שם ואיזה דברים הוא   האבנים מתקבצות לאבן אחת, וכל זה כדי שיעקב אבינו ע"ה ישכב  ושוקעת השמש לפני זמנה 

יעקב אבינו לא    בעצמו מתגלה לו בפעם הראשונה ומבטיחו שישמור עליו. ואעפ"כ  רואה בשנתו, סולם ומלאכים והקב"ה 
לנהוג    הייתי יודע לא הייתי ישן כאן. ומזה נלמד אנחנו כמה זהירות צריך  איך העזתי לישון בבית ה' ואם  יכול לחשוב על זה

 הכנסת, ואין פוסק שמתיר דברי חולין בביהכ"נ ובביהמ"ד,  בבית ה' וק"ו בבית מדרש שקדושתו חמורה מקדושת בית
י  כתב  והזוה"ק והמשנה ברורה כתב שענייני  )רחמנא ליצלן    שראלשהמדבר בבית הכנסת דברי חולין אין לו חלק באלוקי 

 בביהכ"נ.  המזרח מפני שנהגו כבוד  . והאדמו"ר מגור אמר שהסיבה שהשואה לא פרצה אצל עדות(חולין  פרנסה זה גם דברי
לצבא ואמרו להם שאינם יודעים מאומה רק יודעים    על אדם שהלך למילואים ולא חזר, התקשרו בני המשפחה  ומסופר

לבבא סאלי זיע"א לשאול אותו על האח,    כמה ימים לביתו. בני המשפחה נחרדו והחלו לנהוג באבל, ונסעו   הלך לפני  שהוא
היה וחזר הבן האובד ומיד נסעו    מצחו ואמר בחיוך ונקה לא ינקה, אל תדאגו הוא יחזור בשלום וכך   הבבא סאלי קימט את

קובע עיתים לתורה    וא אמר שהוא כמו כולם מתפלל ג' תפילותתספר לנו מה מעשיך וה  לבבא סאלי זיע"א אמר לו הרב, 
אל תפחד, הרב תספר  לו  אמר  מיוחד  ביהכ"נ   ואין משהוא  מפתחות  מהגבאי את  לוקח  יום שישי  כל  אני  אמר  הוא    ואז 

הצילה אותך ואז הבינו האחים מה התכוון הרב כשאמר    וה וושוטף את ביהכ"נ בלא שאיש ידע על כך אמר לו הרב זו המצ
 ינקה בזכות זה שהוא מנקה את ביהכ"נ לא ינקה אותו ה' מהעולם.  נקה לאו
 

 תנהג?! איך אתה מ
קדש פרשת ויצא, לא אמר רבי מרדכי מלעכוויטש דברי   שנה אחת, בשבת -( כח, י)ע וילך חרנה" "ויצא יעקב מבאר שב

יליקה שאלו על כך.  וכך, שהרי בכל שבת היה כמעיין המתגבר, ותלמידו רבי שלום מ  תורה בשולחנו. תמהו החסידים על 
  ,צדיק הולך ובא, אוכל ושותה, בונה בית , השיבו הרבי, שהרי די לנו להביט בה וללמוד כיצד דרשי פרשה זו אינה צריכה לה

 . , וממנו נעשתה תורה שלמה ללמדנוומעמיד תולדות, רועה צאנו ועוסק במלאכתו, והכל עושה לשם שמים
 

 משכורת קבועה 
צריך להבין, מה קרה פתאום שלבן הארמי מציע ליעקב את שכרו, ומאידך    -(  חכ"  -ל'  )  "ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה"

למה באמת יעקב לא רוצה לקבל את שכרו מלבן, מה הוויכוח ביניהם? מבאר הרד"ק, כשיעקב מבקש מלבן להתחיל לעבוד  
טרת לבן בהצעה  בשביל פרנסתו, מציע לו לבן מיד, משכורת קבועה בלא שיצטרך לדאוג לפרנסתו, הבין יעקב שבהכרח מ 

לפרנסתו   לדאוג  יצטרך  ולא  קבועה,  משכורת  ליעקב  שתהיה  ברגע  איך?  הכל,  את  לעקור  בקב"ה  -זו,  תלוי  ירגיש  לא 
המפרנס לכל, ולכן מסרב יעקב לשמוע, ועונה ללבן בנחרצות "לא תתן לי מאומה". אני לא רוצה משכורת קבועה, אני רוצה  

 ופרנסת אנשי ביתי תלויה אך ורק בקב"ה, המחליט וקובע כמה תהא משכורתי.  לחיות ולהרגיש מידי יום ביומו שפרנסתי
 

 נקודה למחשבה 
 תפלתו תועבה", למה לא כתוב מלימוד תורה,  כתוב במשלי פרק כ"ח פסוק ט' "מסיר אזנו משמוע תורה גם

 ...כבר שמעתי... ןכ שאם אומרים למישהו דבר תורה והוא אומר  אלא הפשט הוא
 ( בעלי המוסר)אתה מבקש עוד פעם   הקב"ה אומר לו גם אני כבר שמעתי את התפילה שלך אתמול, מה יאז

 

 בפרשה  אקטואליה 
כשחבר מכובד בחבורת פשע מגיע לבית המשפט עם כיפה גדולה, משהו לא מריח לנו טוב... זו בדיוק הסיבה שלא בדיוק  

מנסה לשכנע בפרשתנו פרשת ויצא את יעקב להישאר ולעבוד אצלו, אומר  ברור מדוע לבן הרמאי המיתולוגי כאשר הוא 
קא יעקב הדתי, תולה את ההצלחה  ולו, אני יודע שאלוקים שולח לי ברכה בזכותך. פתאום הוא נזכר באלוקים? ופתאום דו 

 ... בעצמו? כנראה שבכל זאת יותר קל להזכיר את אלוקים מאשר להודות בעובדה שאתה חייב תודה לעובד שלך
 

 מהפרשה  רעיון
מי מאיתנו לא רוצה לכבוש את העולם, להשיג יעדים חדשים, לממש? אבל איך עושים את זה, הרי האדם הוא יצור מוגבל  

ו פרשת ויצא. "אין זה כי אם בית  ואינו מסוגל לממש אפילו אלפית מחלומותיו? את הסוד מגלה לנו יעקב אבינו בפרשתנ
אלוקים וזה שער השמים" אתה רוצה שער אל המרחבים האין סופיים? עליך לעבור דרך מקום ברור ומסודר עם גבולות  

 ברורים כבית. כי רק מי שמבין שיש כללים יכול לממש את עצמו במקסימום! 
 

 !! אחריםלמען אחרים, אלא תהיה חזק  עללעולם, אל תהיה חזק  הפתגם:
 

 

   ~מבורך ו שבת שלום ~
 

 


