
  

    

  

  

  

  ם" קוֹ מָ י הַ נֵ בְ אַ ח מֵ קַ יִ "וַ 

יש לבאר: כיוון שיעקב הלך לדרכו, וקפצה לו הדרך, נסתפק האם המקום שנמצא בו הוא בארץ או בחוץ 

על רבי חנינא, שרצה לבדוק האם הגיע לארץ ישראל, היה שוקל  (קיב.)לארץ. ומבואר בגמרא בכתובות 

אמר עדיין לא נכנסתי לארץ ישראל. אבל אם היו כבדות, אמר כבר נכנסתי  –את האבנים: אם היו קלות 

לארץ ישראל. וכיוון שמצאן כבדות, היה מנשקן מרוב חביבות, וקורא עליהם את הפסוק "כי רצו עבדיך 

שהוא מארץ ישראל, או שהוא מחו"ל, לכך  –ה יעקב לדעת אם המקום הזה קדוש את אבניה". וכן כאן רצ

  (תפארת יהונתן)לקח מאבני המקום, וכיוון שמצאן כבדות ידע שנמצא בארץ ישראל.                              

  

ֶמשׁ " ֶ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ קֹום ַויֶָּלן ׁשָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ   "ַויִּ

  שישן שם'.מבואר במדרש: 'ששקעה השמש ליעקב פתאום שלא בזמנה, כדי 

, וכולם ובירושלמי במסכת כלאיים, מבואר מקרה הפוך: שביום שנפטר רבי יהודה הנשיא, היה 'ערב שבת'

באו להספידו, ומשום כבודו של רבי, נתארך היום ועמדה השמש במקומה כמה שעות, עד שיספיק כל 

אחד ואחד להגיע לביתו, ולמלאות חבית של מים, ולהדליק את הנרות, ומיד כשגמרו 'שקעה החמה', 

מא חיללו ולאחר זמן מועט, כבר קרא הגבר ועלה 'עמוד השחר' של 'יום השבת', חששו המשתתפים, ש

  שבת, יצאה בת קול ואמרה: "כל מי שלא נתעצל בהספדו של רבי, יהיה מזומן לחיי העולם הבא".

  

קּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעוּ " ְקֶנה ַהׁשְ דֹול לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ   "ֵהן עֹוד ַהיֹּום ּגָ

הקשה הרב מפוניבז': לכאורה היה על רועי הצאן להתרעם כלפיו: אורח בא לעיר, ותכף בואו הוא מותח 

  יח, האחד בא לגור וישפוט שפוט?עליהם ביקורת ומוכ

וראה זה פלא לא זו בלבד שלא התרעמו עליו, אלא עוד ראו לנכון להתנצל בפניו, ולהסביר לו את פשר 

מעשיהם, "לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקנו הצאן", כיצד 

  ריו של יעקב, נעמוד על סוד הענין...באמת יתכן כדבר הזה? התשובה לכך: אם נשים ליבנו אל דב

יעקב פונה אל רועי הצאן, בלשון 'אחי' במילה זו נמצא סוד ההשפעה, המילים 'אחי היקרים', הם המפתח 

לליבם של בני אדם, כאשר יעקב קורא להם 'אחי', הם מרגישים שהוא קרוב אליהם, ואוהב אותם כאח, 

מעים ללא כל כאשר מקרינים אהבה ואחוה אמיתית, אפשר להוכיח ולהשפיע, והדברים יכנסו לאזני השו

   (במחיצתם)          טרוניה.                                                                                                                      

  

  ויצא

  כסלו תשפ"ג



ָמְיָמה ְוִהּנֵה ַמְלֲאֵכי ֱאלֹ " ָ יַע ַהׁשּ ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ   "ים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבוֹ קִ וַויֲַּחלֹם ְוִהּנֵ

ילים שהיו אמורים להיות כתובים עם האות ו', ובכל זאת נכתבו ללא אות זו, ואלו בפסוק זה יש ארבע מ

הם: "ויחלם", "סלם", "עלים","יורדים", ויש לבאר שארבע המילים הללו הם כנגד ארבע מלכויות, 

שישראל עתידים להיות משועבדים להם לאורך הגלות, ואלו הם: בבל, פרס, יוון, ואדום, והאות ו' 

מזת על שישה סדרי משנה, שזו תורה שבעל פה. ונרמז להם כאן שעל ידי כח התורה שבעל החסרה, מר

  פה, יתגברו על האומות הללו בזמן הגלות.

על הפסוק: "גם כי יתנו בגויים עתה אקבצם", כתב רש"י: שכוונת פסוק זה, אם  (ב"ב ח.)וכן מבואר בגמרא 

  לו בין העמים, "עתה אקבצם", בקרוב אקבצם.עם ישראל "יתנו", לשון שינון, ויעסקו בתורה כשיג

  

י ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאחֵ " ּתִ י ֹאָתּה ָלְך ִמּתִ ּתִ   " רטֹוב ּתִ

  כאן רמז לבן ליעקב, שעתיד לתת לו את לאה לאשה, ואילו את ביתו רחל דעתו לתת לאיש אחר.

עולה בגימטריא קטנה   - . "מתתי" 9בגימטריא  –. "לאה" 9עולה בגימטריא קטנה למספר  –"תתי" 

זוהי  –זוהי לאה, אתן לך. "מתתי"  –. וזה הביאור בפסוק: "תתי" 13בגימטריא קטנה  –. "רחל" 13למספר 

  (פנינים)     רחל, אותה אתן לאיש אחר.                                                                                                 

  

אָ " ם ֶאת ָרֵחל ִמּלֵ   "הַויֱֶּאַהב ּגַ

הפסוק בא לומר שאפילו שנראה שרחל סייעה לאביה לרמות את יעקב, על ידי שנתנה את הסימנים 

ללאה, ולכאורה, זו היא סיבה שיעקב יפחית את אהבתו אליה, מודיע הכתוב שאדרבה, יעקב ראה בכך 

ם שמים כדי שלא תתבייש אחותה, ובגלל מעשה זה נתווספה את צידקותה, לפי שידע שכוונתה הייתה לש

לו 'אהבה יתירה' לרחל. וזה ביאור הפסוק "ויאהב גם את רחל", כלומר תוספת אהבה לרחל הגיעה 

  (המהרי"ל דיסקין)                                     "מלאה" מתוך אותו המעשה  הנאצל שעשתה עם לאה. 

  

שכָ " ָ מֹו ִיׂשּ ְקָרא ׁשְ   "רַוּתִ

נו שתי פעמים שבו ויתרה רחל ללאה, הראשונה: כאשר מסרה ללאה את הסימנים, כדי שלאה לא מצי

תתבייש, ובפעם השניה: שלאה אומרת לרחל "המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני", ורחל 

לא משיבה לה, שהרי היא בתחילה לקחה את יעקב ממנה, אלא מסכימה לדבריה ואומרת לה, "לכן 

  מך הלילה תחת דודאי בנך".ישכב עי

ובזכות שני הויתורים הללו, זכתה רחל ששתי בתי המקדש, יבנו בחלקו של בנימין בנה, והנה בית המקדש 

, כמנין המילה 830שנה, וזה עולה למנין  420שנה, ובית המקדש השני היה קיים  410הראשון, היה קיים 

עיניך מדמעה כי יש 'יששכר', שפירושו יש שכר, וזהו מה שמרמז הנביא "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ו

  (החתם סופר)שכר לפעולתך".                                                                                                               

  


