
והאבן - גדולה, על פי הבאר
'והאבן גדולה על פי הבאר' )כט ב(.

)ויצא תרמ"ד ד"ה בפסוק  אא"ז כ"ק אדמו"ר ה'שפת אמת' זצ"ל 
והאבן( הקשה, מפני מה כתבה התורה 'והאבן' בה"א הידיעה, 

שהרי אין אבן זו ידועה ממקום אחר, וכאן הוא המקום 
הראשון שנזכרת אבן זו. וביאר כי 'האבן' רומזת ליצר 
הרע שנקרא 'אבן' )סוכה נב.(, שהוא אמנם נמצא בכל מקום, 
ותמיד הוא עומד על האדם להרגו, אבל 'על פי הבאר' 
הוא גדול ביותר. כאשר מבקש האדם להתקרב להשי"ת, 
אז מתעורר עליו היצר ביתר שאת וביתר עוז, אינו מניח 

לו לעבוד את השי"ת כשאיפתו הטהורה.

היצר מתגלה כשרוצים לברוח ממנו
פעמים רבות תמה האדם, כיצד יתכן כי במשך היום 
כולו אינו מרגיש שיש לו יצר הרע, רק כאשר הוא רוצה 
לגשת אל התפילה, לעסוק בתורה או בדבר מצוה, אז 
קופץ עליו רוגזו של היצר הרע, ואינו מניח לו לעבוד את 
בוראו. היתכן כי דווקא בשעה שאני חפץ להתקרב יותר 

אל השי"ת, דווקא אז מתעורר היצר ביותר?!

אולם הענין דומה למי שיושב בבית האסורים, יושב 
הוא בתא מרווח ונוח, כל צרכיו מזומנים לו, והוא אינו 
כאשר  מודע לכך כי בבית האסורים הוא יושב. אולם 
חפץ הוא לצאת מן החדר, אזי רואה הוא כי הדלת נעולה, 
והוא תמה: והלא עד עתה הייתי בבית נוח, ומה זה עתה 
שנקלעתי לפתע פתאום לבית הסוהר?!... הדלת הנעולה 
היא בעצם כל מהות עונש 'בית הסוהר' )עי' שיחות הגר"ש פינקוס 

בעניני חינוך עמ' קנ(.

כן הוא גם במלחמת היצר, הלא כל היום נמצא האדם 
תחת ממשלת היצר הרע, ויען כי דבוק הוא בו ובמעשיו 
ממילא אין לו שום מאבק עמו ואינו מרגיש כי תחת   -
ממשלתו הוא נמצא, אינו יודע כי מנעול סוגר בעדו. אולם 
כאשר משתוקק הוא לצאת את הפתח, כשהוא מבקש 
להתפלל ולעשות רצון הבורא יתברך, או אז מגלה הוא 

כי כבוש הוא תחתיו, 'פתאום' הדלת נעולה...

הוא אשר כתב ה'שפת אמת', 'האבן' אכן נמצאת תמיד, 
אבל 'גדולה' היא על פי הבאר - כאשר ניגש האדם ל'פי 
הבאר', לפתוח את פיו בתפילה להשי"ת, אז רואה הוא 

כי האבן גדולה!

פי הבאר - עבודת התפילה
את תיבות 'פי הבאר' פירש ה'שפת אמת' על עבודת 
התפילה, 'שאינו מניח ]האבן, היצר[ לפתוח הפה בתפלה 
שהיא עבודה שבלב, שהיא בחינת הבאר - תורה שבעל 

פה, שהיא תפלה'.

יש כאן אמנם כמה מושגים, אשר ביאורם 
באמת הוא בתורת הסוד, וקשה בידינו 
להשיג את כולם עד תכליתם. אולם 
ננסה מעט לבאר הדברים בפשטות, 
כי בדרך כלל כאשר מזכיר ה'שפת 
אין   - פה'  שבעל  'תורה  אמת' 

 ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע
ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה )בראשית כח, י(

ֵׁשם של שמירת הדרך
'ויצא  שיאמר  די  היה  לעולם 

'וילך  לחרן', ומהו שכתב  יעקב מבאר שבע 
חרנה'.

כתב בספר 'פרפראות' כי לא לחינם האריך 
הכתוב, כי הוסיף כמה אותיות יתירות, שהן 
ו'י'כ' מ'וילך', וכן ה' מ'חרנה'. שאותן האותיות 
הן השם של שמירת הדרך, יוה"ך )ליקוטי תורה תהלים 
צא, יא; מעבר יבק ג, ט; קהלת יעקב י, בשם הנ"ל(, היוצאות מסופי 

התיבות של הפסוק )תהלים שם( 'כי מלאכיו יצוה 
לך'. 

 ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו
)בראשית כח, יא(

 התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו,
וזאת אומרת עלי יניח. מיד עשאן הקב"ה אבן אחת

אחדות עם עין טובה
שאל אבי אבא בעל ה'אמרי אמת' זצ"ל )הובא 
בליקוטי יהודה וכ"ה שם בשם הרב מבענדין( ומה תועלת בכך 

שנעשו אבן אחת, הרי עדיין יריבו ביניהן, 
שכל חלק מהאבן יאמר 'עלי יניח צדיק ראשו'.

ותירץ, כי ברגע שיש אחדות ונעשים כולם 
מקשה אחת, שוב אין מריבות, וכל אחד מוותר 

לחברו בלא לקנא בו.

למה לא כרית נוחה
ה'אמרי אמת', אם כבר  באופן אחר שאל 
נעשה נס שכל האבנים הפכו לאבן אחת, למה 
לא נעשה נס שיהפכו לכרית נוחה במקום 

אבן קשה.

ותירץ כי אכן לא היו האבנים מריבות אלא 
לטובת עצמן, ומה שהיה אכפת להן הוא רק 
על מה יניח את  על מי יניח את ראשו, ולא 
ראשו... במצב שכזה, אין מה לצפות שיצא 
משכב נח לצדיק. הטוב ביותר שיכול לצאת 

ממחלוקת כזו, היא אבן אחת נוקשית.

 ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה
ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱא-ֹלִהים )בראשית כח, יז(

נתנו קול בבית ה'
מנין ידע שהמקום קדוש כל כך?

אמרו בדרך צחות, כי כיון שראה שאפילו 
הבין  להתקוטט,  מה  על  מוצאות  האבנים 

שכנראה זה מקום קדוש, בית כנסת או 
בית מדרש...

 ַוּיֹאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול
 ֹלא ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה

ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו )בראשית כט, ז(

שקעה חמה בצהריים
וכי בא יעקב לספר לרועים את סדר יומם 
ושעות סיום העבודה? והלא  עוסקים הם עם 
צאנם מימים ימימה, והוא אורח שזה עתה 

הגיע.

)נזר הקודש על המדר"ר ע, י ד"ה אם;  בספרים  אלא ביארו 
ועוד(, לפי שאמש רעו את צאנם בנחת ובשלוה 

בשדות, ולפתע החשיך להם היום ולא מצאו 
את ידיהם ורגליהם. שהרי באותו היום שקעה 
חמה שלא בעונתה )עי' לעיל כח, יא(. לכן היום הזדרזו 
מראש לשוב העירה טרם שוב תשקע השמש 
בצהריים. על כן בא יעקב ואמר להם, אל 
דאגה. אין לכם מה לחשוש מהחשכה נוספת, 
כי רק אתמול אירע כך באופן יוצא דופן, והיום 

ניתן לרעות כרגיל. 

ביז'ן קרעטשמע
מאיר  רבי  הרה"ק  לעמו  טוב  דרש  כה 
)דברי יצחק ]סוואליווא[ הוספות מבן המחבר,  מפרמישלאן זצ"ל 
קרעטשמע  'ביז'ן  הידוע  הפתגם  פי  על  י(, 

דארף מען אויך טרינקן א גלעזל'. כלומר, 
שאין להמתין עד שיגיעו לכוסות הגדולות 
הממתינות בבית המרזח, כי כבר על אם הדרך 
גם נצרך לשתות כוסית להשיב נפש. ופנה 
בזאת להמליץ על ישראל במרומים, בלישנא 
דקרא: 'הן עוד היום גדול', אף אם עוד ארוך 
הוא יום הגלות, וטרם באו פעמי משיח לאסוף 
הצאן ולקבץ הגלויות, אבל בכל זאת 'השקו 
הצאן ולכו רעו'. תן להם לישראל די פרנסתם 

וצרכיהם להשביעם בטובה.

ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה )בראשית כט, יד(

קרוב משני הצדדים
פירש כמין חומר המהרש"א זצ"ל  )נדה לא. ד"ה 
)שם(  ]נלב"ע ה' בכסלו שצ"ב[, כי חז"ל אמרו  אביו( 

שהבן מקבל את העצמות מן האב, ואת הבשר 
מן האם. וכיון שלבן היה קרובו של יעקב 
אבינו הן מן האב והן מן האם, כי היה אחיה 
של רבקה אמו ובן דודו של יצחק אביו. לכן 
שפיר אמר לו אך עצמי ובשרי אתה, שיש לנו 

קשר הן מצד העצמות והן מצד הבשר.

פרשת ויצא תשפ"ג

 ניצוצי אור ופרפראות יקרות משיעורי חומש-רש"י
 ממורנו הגה"ח ר' דניאל חיים אלתר שליט"א
ראש ישיבת 'פני מנחם' בעיה"ק ירושלים תובב"א

יו"ל בסיוע הנגיד הרבני המפואר הרה"ח ר' מאיר מלניק ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

הדרך לנצח במלחמת היצר המעכבו 
מלהתפלל לפני ה'

 ברכת מזל טוב
 להגה״ח המפואר הרב מיכאל מאיר פרום שליט”א, רב דקהילת פני מנחם אשדוד

 לרגל שמחת נשואי בנו החתן המופלג שמעון פרום הי"ו
 עב״ג נכדת ידידנו העומד לימיננו בחקר תולדות רבני אנגליא והמדינה,

 הרה״ח ר׳ צבי פרץ ביאלוסטוצקי שליט"א, בני ברק
בהוקרה והערכה: אברהם משה קראוס, אבד״ק וואגאש-לונדון ובעמח״ס אוצר רבני אנגליא

 שיעורים בספה"ק
שפת אמת

שפתא חדאשפתא חדאשפתא חדא
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לונדון נ"י חיפה ב"ב י-ם



 ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם
ַהִּגיָדה ִּלי ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָך )בראשית כט, טו(

חינם זה הכי יקר
מהיכן לפתע הפך לבן להיות איש נדיב ואדיב 

המציע משכורות? 

ביארו המפרשים )עי' אלשיך כאן; מהרש"א ב"ב קכג. ד"ה וכי; אוה"ח כאן; 
אלף המגן לבעל הפלא יועץ, בשם מפרשים; ועוד( כי אדרבה, לא בא לבן 

לדאוג אלא לעצמו. מאחר שראה שיעקב רועה 
את צאנו בחינם זה חודש ימים, החל לבן לדאוג 
ואמר ליעקב: הלא אתה עצמך אמרת כי אתה 
אחי ברמאות, וכפי שאכן שמעתי כיצד התחכמת 
על עשו אחיך ונטלת ממנו את הבכורה בעבור 
נזיד עדשים, ואת הברכות לקחת ממנו במרמה 
]וכך רמז לו לבן באמרו 'הכי' אחי אתה, כמו שאמר עליך 

אחיך 'הכי' קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים[. מעתה 

ירא אני כיצד יתכן שאתה עובד אותי חינם, ואין 
זה אלא שעתיד אתה לתבוע ממני לאחר מעשה 
שכר כפול ומכופל על עבודתך אשר תעבדני. לכן 
עדיף שתאמר לי מראש מה משכורתך, שנסכם 
בבירור כמה היא משכורתך, ולא תבוא לעשוק 

אותי אחר כך.

הבה נראה מיהו הרמאי
ויש שפירשו בדרך צחות לאידך גיסא. כך אמר 
לו לבן: אתה אומר כי אחי אתה ברמאות ויודע 

לרמות כמוני, הבה נראה. חייך שעוד תראה איך 
ארמה אותך, ואגרום לך שתעבדני בחינם. הנה, 
הגידה נא משכורתך, וכבר תראה איך אני משנה 

אותה עשרת מונים ומשלחך ריקם לבסוף.

ַוֶּיֱאסֹף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה 
)בראשית כט, כב(

פנים חדשות מן התורה

הרי ידוע, שכמה ממנהגי הנישואין, הליכות 
והלכות, נלמדים מנישואי יעקב אבינו. אין מערבין 
שמחה בשמחה, ומה שחוגגים שבע ברכות במשך 
שבוע שלם, שמקורו במה שאמר 'מלא שבוע זאת' 
)ירושלמי מו"ק פ"א ה"ז(, וכן שלא להשיא הצעירה לפני 

הבכירה )עי' תשובות הגאונים, שע"צ, ח"ג שער ג, סי' יב, ותוס' קידושין נב. ד"ה 
והילכתא; רשב"ם ב"ב קכ. ד"ה להלן; ועוד(, וכן עוד כמה מנהגים. 

ואמר זקני אבי אמי, רבי אברהם מרדכי בן הרה"ק 
רבי משה בצלאל אלטר זצ"ל, שבדרך צחות יתכן 
להוסיף לכך גם מקור לחיוב של 'פנים חדשות'. 
)בר"ר ע, יט; ועוד( מסופר, שהצליח לבן  שכן במדרש 
לשכנע במרמה את אורחיו לתת בידו את מעיליהם 
לאותו הלילה, שיהיו כפיקדון וערבות לכך שלא 
יגלו ליעקב כי משיא הוא לו את לאה. את מעות 
לשלם את הוצאות הנישואין. לקח את מעיליהם 
ומסר אותם כמשכון כדי לקבל הלואה לצורך 
תשלומי המשתה, ואז הוצרך כל אחד לפדות את 

בגדו מכספו. ובוודאי אחר שעשק לבן את אורחיו, 
ברור שלא היה מי שהגיע שנית למחרת היום. 
כך שהוצרך לחפש בכל יום פנים חדשות שעדיין 
לא היו באחד מימי המשתה, שיבוא לשמוח אתו 
בסעודת השבע-ברכות. על פי זה מובן גם מפני 
מה אסף לבן 'את כל אנשי המקום', כי בכל יום 
הלך לחפש עוד אנשים מהסביבה שאפשר להפילם 
בתרמית, וכך הרחיב עוד את מעגל המוזמנים 
באורחים חדשים, שיהיו לו מדי ערב פנים חדשות 

לממן את סעודותיו.

 ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ... ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה
)בראשית ל, ג(

כפילות האות ה' המסוגלת ללידה

)זוהר חדש, שיר השירים, כ:( כי אות  בזוהר הקדוש  איתא 
)להלן מז,  ה' היא אות הלידה, וכפי המרומז בקרא 
כג; ועי' ילקוט ראובני שם( 'הא לכם זרע'. על פי זה ביארו 

המפרשים )אגרת הטיול, חלק הסוד, אות ה'; כלי יקר לעיל יז, טו( כי הנה 
ללאה ולזלפה לכל אחת היתה אות ה' בשמה, 
ובסגולת כן נפקדו מהרה. אך רחל לא היתה לה 
ה' בשמה, ונותרה עקרה. לכן אמרה כעת להכניס 
ליעקב בעלה את בלהה שפחתה, והרי יש לה 
בשמה פעמיים אות ה', כך שה' אחת תעלה עבור 
נה גם אנכי  'וִאּבָ עצמה והאחרת עבור רחל. זהו 

ממנה'.

ב

ספרי  ספרא  וגמרא,  משנה  ללימוד  בדווקא  הכוונה 
ותוספתא, וכיוצא בהם. אלא לפעולות אשר עושה האדם 

בכל יום, כאשר הוא עושה את כולם על פי התורה הקדושה. 'תורה שבכתב' היא 
דרך ההנהגה הכתובה בתורה, ו'תורה שבעל פה' היא קיום הנהגה זאת בפועל.

'באר' רומז לתורה שבעל פה, כי באר היא מקור מים חיים, אשר ככל 
ששואבים ממנה יותר - כן היא נובעת יותר. וזה ענין פנימיות התורה - תורה 
שבעל פה, אשר תמיד גדלה היא והולכת, כאשר שואבים ממנה את עומק סוד 
דברי התורה. ענין זה מתבטא באופן מיוחד בתפילה, אשר היא גם כן נקראת 
ובזוהר  )תקו"ז תקון יג, כט:( - מדת המלכות המכוונת כנגד הפה,  'ברתא דמלכא' 

הקדוש )שם פתיחת אליהו, יז.( אמרו שהיא נקראת 'תורה שבעל פה'.

שמעתא בעא צלותא

עוד יתבאר מה שהתפילה בדווקא נקראת 'תורה שבעל פה', על פי מה 
שאמרו חז"ל )מגילה כח:( 'שמעתא בעא צילותא' ]-להבנת הסוגיא נדרשת דעת צלולה 
ומיושבת, שלא יהיה טרוד במחשבות, רש"י[, ופירש הרה"ק הרבי ר' ברוכ'ל ממעז'יבוז' 

שלהבנת סוגיא  'צילותא' כמו 'צלותא' - תפילה,  )התעוררות התפלה אות נג, ט:(  זצ"ל 
בבהירות נדרשת התפילה, ובלעדיה אי אפשר להשיגה. ובאופן זה ניתן לפרש 
בדרך צחות מה שנהגו רבותינו לסיים קושיא שאין עליה יישוב בלשון 'צריך 
עיון', ולכאורה מה טעם לכתוב שצריך עיון, אם לא עיין עדיין כראוי בסוגיא 
- יעיין נא עתה ויכתוב מסקנתו. אלא בוודאי עיין כבר כדי הצורך בענין, 
ואם כן מה לו להוסיף עוד 'צריך עיון'? אלא שהכוונה ל'עיון תפילה' )שבת קכז.(, 

שעל ידי ריבוי התפילה והעיון בה תתבהר הסוגיא ותתקיים בידו...

זמן התפילה הוא הזמן שבו 'האבן גדולה' - היצר הרע גדל מאד על 'פי 
הבאר', חוסם הוא את הפה החפץ לפתוח בתפילה לפני בוראו. ופשיטא שאין 
הכוונה לפה דווקא, שהרי אין רע בעיני היצר - כאשר פותח האדם את פיו - אם 
לא פתח את לבו עמו... ענין מלחמת היצר על הפה, הוא שלא יהיו פיו ולבו 

שווים, שלא יפתח את פיו ולבו יחד להתפלל לפניו יתברך.

התפילה - צורך בסיסי

מסופר )בית קוצק - השרף לריא"ל לווין( כי חסיד אחד התאונן בפני הרה"ק הרבי מקאצק 
זצ"ל על דוחק עניות השורר בביתו, והרבי מקאצק אמר לו כי העצה היחידה 
היא רק תפילה, שישפוך שיחו לפני ה', והוא יושיעו. אמר החסיד: רבי, והלא 
איני יודע להתפלל כדבעי! נענה הרבי לעומתו: אם כן, מה לך בוכה על קושי 

הפרנסה?! והלא צרתך גדולה הרבה יותר מזה, שהרי אינך יודע להתפלל!...

תפילה על התפילה

ה'שפת אמת' מוסיף כי על דבר זה מבקשים בתחילת התפילה 'ד' שפתי 
תפתח ופי יגיד תהלתך' )תהלים נא יז(, כי יש להתפלל על התפילה שתהיה בפתיחת 

הפה והלב כאחד, לגלול את 'האבן' מעל פי 'הבאר'.

)יערות דבש ח"א דרוש א ד"ה כי בברכה ראשונה( כתב לגבי מי  הרבי ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל 
שמדבר דברים בטלים, ליצנות, שקרים, לשון הרע ורכילות וכל טומאת הפה, 
שכאשר הוא עומד בתפילה ואומר 'ד' שפתי תפתח' - מלאכי השרת צוחקים 
ולועגים לו, כי במשך כל היום שפתיו כחומה פרוצה, מדבר עד בלי סוף כל 
דבר האסור, ואינו צריך תפילה לבקש שיפתח השי"ת את פיו. ואילו כאשר 
נעמד הוא להתפלל, עתה נצרך הוא לפתע לבקש את פתיחת השפתים?! הכי 

עד עתה לא ידעת לדבר?!...

אך הענין הוא באמת, דהא גופא הבקשה, שהרי לדברי ליצנות ובטלה אין 
שום מניעה מצד היצר, שמח הוא כאשר שוגים האנשים בדברים אלו. אך 
כאשר רוצה האדם לפתוח את לבו בתפילה לפני השי"ת, אז נעשית 'האבן 
גדולה על פי הבאר', היצר נעמד לנגדו למנעו מעבודתו יתברך. על זה יש 
לבקש בתחילת התפילה שיפתח ה' את שפתיו, כדי שיהיו פיו ולבו שווים ויוכל 
להתפלל באמת ולהתקרב לבוראו. וכענין זה פירשו צדיקים את לשון המשנה 
)ברכות ל:( - 'חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת, ומתפללין - כדי שיכוונו לבם 

לאביהם שבשמים', שבשעה זו היו מתפללים שיכוונו את לבם בשעת התפילה!

הוא אשר השתבח דוד המלך ע"ה בעצמו )תהלים קטז א(, 'אהבתי כי ישמע ה' את 
קולי תחנוני'. ולכאורה, מה טעם יש לומר שאוהב הוא את שמיעת התפילה 
לפני שנתקבלה, הכי מצאנו קבצן שיאמר כי אוהב הוא את הזמן אשר העשיר 
שומע את תחנוניו לבקש ממנו מעות?! הלא אין אהבה ושמחה אצלו, אלא 
כאשר העשיר ממלא את מבוקשו, ונותן לו מתת ידיו כפי הראוי לו. אלא שאמר 
דוד כי אוהב הוא כאשר השי"ת שומע את קולו, כאשר הוא יכול להתפלל 
לפניו, כי זה בעצמו הוא עיקר מבוקשו, זו מטרה בפני עצמה - שהוא מבקש 
שיוכל לעמוד להתפלל לפניו בפה ולב נכונים, לסלק את האבן שהיא גדולה 

על פיו ושפתיו, להתקרב אליו ולדבוק בו בכל לב ובכל נפש.

כן יזכנו השי"ת, לגול את האבן מעל פי הבאר, לפתוח לבנו לעבדו בלבב 
שלם, בעבודת הלב זו התפילה, ושתהיה לנו השתוקקות אמיתית לעבודתו 

יתברך, אכי"ר.

)מעובד מתוך שיעור בספה"ק שפת אמת, ויצא ה'תשפ"ב(

שפתא חדא - המשך מעמוד א



ַהְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁשי )בראשית ל, טו(

נתינה בהצנע
מקשים העולם, וכי רחל לקחה לה את יעקב 
בעלה, והרי ההיפך הוא הנכון, שלאה היא שלקחה 
את יעקב מרחל, בשעה שרחל בעצמה היא זאת 
שמסרה לה את הסימנים, ואיך באה לאה כעת 

בטרוניא אל אחותה דוקא בדבר הזה?

אלא רואים מכאן שרחל עשתה את המעשה 
האצילי הזה בכזו שלימות, עד שלאה לא הרגישה 
כלל כי היא לוקחת לאחותה את בעלה. עד כדי 
כך הגיעו הדברים, שאחרי שלאה הטיחה בה 
מה שהטיחה, לא התווכחה עמה רחל כלל, אלא 
קיבלה את דבריה בשתיקה של הסכמה, וניאותה 
לוותר אף באותו הלילה. ואכן אמרו בגמרא )מגילה 
יג:( בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצאו 

ממנה שאול ואסתר. ואמנם בפשטות הדברים 
נראה שהכוונה על מה שמסרה סימניה ולא גילתה, 
אך יקשה על כך שאין זה נכלל ב'צניעות', אלא 
הרי זו ותרנות. אבל לדברינו יתבאר שהכוונה לכך 
שהצניעה את מעשיה באופן מופלא, שמסרה את 
הסימנים בטבעיות מוחלטת, עד שלא היה מורגש 

כלל שיש כאן מתנה והקרבה עצומה.

ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיָך. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִנַחְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכִני ה' 
ִּבְגָלֶלָך ... ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיָך 

ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנָך ִאִּתי )בראשית ל, כו–כט(
נחשתי - מנחש היה, נסיתי בנחוש שלי שעל ידך באה לי ברכה

ברכה פלאית או עבודה בשטח
'אתה  זמני  תרי  לו  ואמר  יעקב  שחזר  מהו 
ידעת את עבודתי אשר עבדתיך', וגם מנין לפתע 
'ויברכני  שגור שם שמים בפי לבן הרשע לומר 

ה' בגללך'?

ע ָידע לבן הרשע שכל 
ֹ
ביאר הרש"ר הירש, כי ידו

הברכה בעסקיו באה לאור חריצותו והתמסרותו 
של יעקב, וחפץ היה שיישאר עמו עוד לעבוד 
תחתיו במשכורת רעב. איך אפשר אפוא לשכנע 
מישהו כמה הוא נחוץ ולשבח את עבודתו, ומאידך 
להבהיר לו שאין עבודתו שווה אלא כדי משכורת 
זעומה? מצא לבן הרמאי עצה נהדרת. בא לחתנו 
כאשר הוא 'חובש כיפה לראשו' ואמר לו: ראה 
נא, יש לי תחושה שהאלוקים שלך שלח לי ברכה 
בזכות יראת השמים שלך. זכיתי להחזיק בביתי 
ירא שמים שכזה, ועל כן הביא לי ה' ברכה. משכך 
אני חפץ להמשיך ו'לתמוך' בך ולהחזיקך בביתי. 
זהו שאמר ליעקב 'ניחשתי ויברכני ה' בגללך'. מיד 
הבחין יעקב אבינו בתרמית, וענה לו: לא ולא. אל 
תבלבל את המח באמונות וניחושים, ואל תתחמק 
בתירוצים של סייעתא דשמיא. 'אתה ידעת את 
אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אתי'. אתה 
יודע היטב כמה עמלתי עם הצאן, וכמה הזעתי 
וקרח  ביום אכלני חורב,  כי  בשביל הצלחתך. 
בלילה, ותידר שנתי מעיני בשביל מקנך. כל זה 
שווה כסף. ברכת ה' באה לאור חריצותי המתמדת, 

ואין צורך להפריח ניחושים מנין הברכה.

ְוַעָּתה ָמַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם ָאנִֹכי ְלֵביִתי )בראשית ל, ל(

החדרת יראת שמים בלב
היה הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל 
)הובא בדברי ישראל כאן( דורש להאי מקרא בדרך 

מוסר כליות. כי כל יהודי אומר ויודע על 'אנכי', 
היינו 'אנכי ה' אלוקיך', שיש מנהיג לבירה. אך 
'מתי אעשה גם אנכי לביתי', אימתי ייכנסו הדברים 
לתוך תוכי, בעומק הלב, בהכרה פנימית ואמיתית.

ַוּיֹאֶמר ָמה ֶאֶּתן ָלְך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֹלא ִתֶּתן ִלי ְמאּוָמה 
... ֶאֱעֹבר ְּבָכל צֹאְנָך ַהּיֹום ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנקֹד 

ְוָטלּוא ... ְוָהָיה ְׂשָכִרי )בראשית ל, לא–לב(

העשיר המפרנס
ביאר הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל )מעין בית השואבה, 
נימוקים( כי לבן חש את עצמו כמי שמכלכל את כל 

סובביו, ופרנסת הכל תלויה בטובו ובחסדו. כך בא 
ושאל את יעקב מה אתן לך. אמר לו יעקב אבינו, 
אין אתה נותן לי מאומה. אינני זקוק למתנותיך. 
כל מה שאני מקבל, זה תשלום מלא והוגן תמורת 

עבודתי, 'והיה שכרי'. 

מידת הביטחון כיצד
פירש הרד"ק כי הדרכה רבתי לימד כאן יעקב. 
שלא רצה להיות שכיר בבית לבן, אלא עצמאי 
הניזון ומתפרנס כפי שיזמין לו הקב"ה. כי כך הוא 
תולה תדיר יהבו ברחמי ה'. וכפי שמבארים את 
'ונא אל תצריכנו לא לידי  הלשון בברכת המזון 
מתנת בשר ודם, כי אם לידך', שאנו מבקשים 
מאת הגבורה שיצריכנו לידו בלבד. אמנם למען 
האמת לכי תידוק עלה, כל מי שעובד אצל לבן 
תלוי היה בכל יום בחסדי ה'. שהרי לבן כל פעם 
ישחק בשכרו שיהיה כפי האופן שכדאי לו עצמו, 
וכמו שאכן החליף את משכורתו עשרת מונים ]וכך 
אכן ענה לו לבן )פס' לד(: 'הן, לו יהי כדברך', הבה נראה אם 

תצליח לחמוק ממני בשיטת השכר שביקשת לך[. ומכאן גם 

השכיר וגם הנחשב כשכיר, יתלו עיניהם למרום 
שיסייעם מול לבן הרשע, לספק להם כדי צורכם 

למרות תרגילי לבן.

 ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת ָּכל ַהָּכֹבד ַהֶּזה
)בראשית לא, א(

תלמידו של רמאי
ביאר במתק דבריו רבי עזריה פיג'ו בספרו 'בינה 
)דרוש יא, ד"ה וישמע(, שאמרו בניו זה לזה: איך  לעתים' 
יתכן שאיש תם שכזה לפתע נעשה עשיר מופלג 
כל כך. אין זאת אלא שודאי למד להיות נוכל 
ורמאי, והעתיק זאת משיטתו ודרכו של אבינו 

הרמאי הגדול.

ְוֶהֱחִלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים )בראשית לא, ז( 
למדנו שהחליף תנאו מאה פעמים

הגונב מן הגנב
שאל המגיד מווילנא רבי יצחק אליהו לנדא זצ"ל 
)בפירושו 'אחרית שלום' על הגש"פ, ד"ה ארמי אובד אבי(, מניין ידע יעקב 

כי לבן רימה אותו עשרת מונים, ולמה יחשוד בו 
בלא ראיה מבוססת.

ותירץ על פי משל, לשני שותפים אחד סומא 
של  שלם  שק  ביניהם  שחילקו  פיקח,  ואחד 
מטבעות. וכדי שלא לקפח חלקו של אחד מהם, 

והחלו  השולחן,  על  המטבעות  כל  את  שפכו 
מעבירים כל אחד לערימתו מטבע אחר מטבע 
על פי ספירה. כאשר ספרו 'אחד', העביר כל אחד 
מטבע אחת לערימתו. ספרו 'שנים', העבירו מטבע 
שנייה. וכן הלאה, בכל ספירה – עוד מטבע אחת. 
לפתע חשב לעצמו הסומא, הרי אני עיוור בשתי 
אותי  ומי מבטיחני שאין שותפי מרמה  עיניי, 
ומעביר לרשותו בכל ספירה עוד חמש מטבעות. 
כי הרי איני יכול לראות את מעשיו. מה עשה, 
מטבעות,  שתי  לצדו  החליק  הבאה  בספירה 
ובהמשך הסליק שלש בספירה אחת, שוב לקח 
אחר כך שתיים, ובאחרת העביר עוד שלש בבת 
אחת. כך התנהלה הספירה כשהוא ממשיך לגרוף 
מטבעות יתר על החשבון. ראה כי הדבר נמשך 
בעוד שהשותף שותק וממשיך כרגיל את הספירה, 
קם עליו והכהו נמרצות וגער עליו: גנב שכמותך! 
החזר תיכף ומיד כל מה שלקחת ממני שלא כדין! 
הופתע השותף ושאל בתדהמה: ומניין אכן ידעת 
כי גנבתיך? ענה העיוור: כי ניסיתי אותך בעצמי. 
ואתה  ושוב,  שוב  קטנות,  גנבות  כמה  עשיתי 
בשתיקתך. אמרתי לעצמי, אם הוא שותק על 
גניבת שתיים ושלש מטבעות, אין זה אלא משום 

שהוא גונב לעצמו פי כמה וכמה...

זהו שאמר יעקב אני מבצע תחבולות שונות, 
ומפצל במקלות, ולבן הרמאי הידוע בוחר לשתוק? 

מוכרח להיות שהוא גונב ממני פי מאה!

ָלבֹוא ֶאל ִיְצָחק ָאִביו )בראשית לא, יח(

אל אביו, ולא אל אמו
מפני מה שם את פעמיו רק אל יצחק אביו. 
ומה עם רבקה אמו, וכי לא התכוון לבוא אליה?

מתרץ ה'משך חכמה', שרק כלפי אביו היה לו 
חיוב של כיבוד אב לבא אליו. כי אביו הרי שלח 
אותו רק כדי להינשא )לעיל כח, א–ה(. אבל כלפי רבקה 
אין לו חיוב לבוא מדין כיבוד אם, שהרי היא 
אמרה לו במפורש 'ושלחתי ולקחתיך משם' )לעיל 
כז, מה(, ועדיין לא שלחה לקרוא לו, הרי שמחלה 

על כבודה.

 ַוִּיְגנֹב ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו
ִּכי ֹבֵרַח הּוא )בראשית לא, כ( 

לתעתע בלבן
תמיהה רבתי. הרי ברור שהבורח אינו מפרסם 
תחילה את כוונותיו, שאם כן אינו נקרא בורח 
אלא סתם 'הולך'. ולמה שתעלה על דעתנו שיגיד 
יעקב ללבן שהוא קם ובורח, וכי ביקש לבן מראש 

שיודיענו אימתי הוא בורח...

מחדש ה'מנחה בלולה', שיעקב הנהיג שעל כל 
דבר פעוט שהיה בינו לבין לבן, מיד הכריז 'אני 
בורח'. ואכן בפעם הראשונה נדרך לבן במיוחד 
ועשה הכל כדי להחזיק את יעקב ולשמור שלא 
יברח. אך כשהדבר חזר על עצמו שוב ושוב, שעל 
כל תלונה קטנה שהיתה לו כנגד לבן, אמר כי הוא 
בורח, יותר לא חשש לכך לבן. כסבור היה שהוא 

רק מאיים בלא שיודע לבצע בפועל.

זהו שאמר 'ויגנב יעקב את לב לבן הארמי', 
ואיך עשה זאת, בדרך זו ש'על בלי', על כל 
דבר של מה בכך, 'הגיד לו כי בורח הוא'. 
עד שסרה דריכותו של לבן, ובזמן אמת 

נרדם בשמירה. 
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 ברכת מזלא טבא
 לידידנו הגאון החפץ בעילום שמו, לרגל הולדת בתו בשעטומ"צ

 יזכו הוריה לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבה ושמחה כל הימים
בהוקרה: אברהם מרדכי טאומן



 6:30 - שיעור דף היומי, לאחמ"כ תפילת שחרית,
 אחר תפילת שחרית שיעור בחומש רש"י

�

יום חמישי בשעה 21:15 שיעור בספה"ק שפת אמת

מנחה ער"ש: 10 דק' לאחר זמן הדה"נ
בין קבלת שבת לתפלת ערבית

דרשה מענייני הפרשה ודברי התעוררות

מנחה שב"ק: בזמן הדה"נ
רעוא דרעוין בהשתתפות מורנו הרב שליט"א

בשיחת כיבושין ורעותא דלבא

זמני השיעורים והדרשות בימות החול ובשבתות
בביהמ"ד 'א+רי שבחבורה', ארגמן 4 ירושלים

�

 ניתן לשמוע את שיעורי מורנו הרב שליט"א בטלפון: 073-321-1945
 * לשידור חי

 שלוחה 2<1 - שיעור חומש רש"י
 שלוחה 2<2 - שיעור שפת אמת
שלוחה 2<3 - שיעור דף היומי

 הרב אליעזר דוד איצקוביץ ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב חיים אברהם בראך ומשפחתו שיחיו
ניו ג'רזי–ארה"ב

 הרב ירמי בראך ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב ישראל שמעון בריקמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב יהודה לייב אברהם גוטמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב יוסף גליקסמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב אברהם יעקב גרינשטיין ומשפחתו שיחיו
פלעטבוש–ניו יורק

 הרב ידידיה גרינשטיין ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב שלמה הלר ומשפחתו שיחיו
ניו ג'רזי–ארה״ב

 הרב אלימלך טבק ומשפחתו שיחיו
ליקווד–ניו ג'רזי

 הרב משה טבק ומשפחתו שיחיו
ליקווד–ניו ג'רזי

 הרב מנדל טייטלבוים ומשפחתו שיחיו
לונדון–אנגליה

 הרב חיים בער יוסטמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב אהרן לב ומשפחתו שיחיו
ירושלים–ישראל

 הרב יעקב יוסף לב ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב יעקב זעליג לנדא ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב דוד מרגלית ומשפחתו שיחיו
לונדון–אנגליה

 הרב חיים פישר ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב יהושע פרגר ומשפחתו שיחיו
ליקווד–ניו ג'רזי

 הרב נפתלי פרידמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב מרדכי צבי קאהן ומשפחתו שיחיו
לונדון–אנגליה

 הרב אברהם משה קראוס ומשפחתו שיחיו
לונדון–אנגליה

 הרב יעקב קריימן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב שמואל שחורי ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 הרב יוסף שטרייכר ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

 נציבי מכון נציבי מכון ‘אור חדש' ‘אור חדש'
 אשר נשא לבם אותם להיות עמודי התווך

 ופטרוני המכון בהפצת מעיינות התורה והחסידות

אלה יעמדו על הברכהאלה יעמדו על הברכה
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עי מכון 'אור חדש' עושה מאמצים להפצת הגליון בכל אתר ואתר, 

 להגדיל תורה ולהאדירה. אם הגליון אינו מגיע לאזור מגוריכם,
 או שקיימת בעיה אחרת בהפצה, נא חייגו למס' 0527-690035,
shiurey.r.d@gmail.com :או שלחו מייל לכתובת דוא"ל

�

 © כל הזכויות שמורות למכון 'אור חדש' ירושלים
 לקבלת הגליונות, הערות, תרומות והנצחות

ניתן לפנות בכתובת דוא"ל הנ"ל.

 הרב שלמה חנוך אברמצ'יק ומשפחתו שיחיו
פלעטבוש–ניו יורק

בריחה מעשו
אי נמי פירש האלשיך הקדוש )כאן, ולהלן פס' כח(, 'על בלי 
הגיד לו כי בורח הוא' מפני עשו. שלא סיפר יעקב 
ללבן כל אותן עשרים השנים שעשו אחיו זומם להורגו, 
וכי הוא נמצא במצב בריחה תמידית ממנו. כך היה 
סבור לבן כי בא יעקב לשבת אצלו לעולם, וממילא 
לא העלה על דעתו אפשרות שמא יברח. ועל כך גם 
נתרעם לבן על יעקב מדוע לא גילה לו שבורח מעשו, 
כי כעת מגלה הוא שבנותיו נמלטות עם יעקב מפני 

עשו, והן בסכנת חיים.

 ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו )בראשית לא, כח(

חסות אצל לבן
ויתכן לרמז כי בא לבן אל  ו'.  ָ

ׂ
'ֵעש ' אותיות 

ֹ
ו
ׂ
'ֲעש

יעקב בטענת היגיון כביכול, הלא סכלות היא מצדך 
לברוח ממני. כי הרי תכף יפגוש אותך עשיו, והרי אני 
משמש לך כמגן כנגד עשו אחיך שלא יזיקך, ואיך תצא 

להתמודד יחידי מולו במלחמה.

 ְוַעָּתה ָהֹלְך ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכסֹף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך
ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי )בראשית לא, ל(

אל תגנוב את תפילתך
בישיבתו של ה'חתם סופר', ביום האחרון של ה'זמן' 
היה בחור שירד לפני התיבה, אחר שכבר ארז את 
מטלטליו, וחטף תפילה במהירות. בגמר התפילה פנה 
אליו ה'חתם סופר', ואמר לו בנוסח הפסוק: 'ועתה הלוך 
הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך', מאוד מובן שאתה 

כבר מתגעגע הביתה, אבל 'למה גנבת את אלוקי'...

בלי לתפוס מלאכים
הרה"ק בעל ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב זצ"ל היה מרבה 
לדבר בדרך צחות, כדרך הצדיקים לבית רופשיץ. 
לבן.  זו היתה תוכחת  כי  פירש,  זה  בהגיעו לפסוק 
שלפעמים רואים שאדם נעשה רבי, וכדי למשוך אליו 
אנשים הוא מתחיל לעשות תנועות משונות, לקרוץ 
בעיניו ולרמוז בשפתיו, כאילו שיח ושיג לו בעליונים. 
וזה מה שנקרא בפי הבריות 'לתפוס מלאכים'. וזאת, 
טען לבן ליעקב, מתאים רק לאיש פשוט מן השורה 
המבקש לנהוג ברבנות. אבל אתה הרי בנן של קדושים, 
ובלאו הכי קהל  גדולים,  וסבא רבי'ס  היו לך אבא 
חסידיהם הנאמנים ייתן אמון גם בך, ולמה לך 'לגנוב 

אלוקות' ]'לתפוס מלאכים'[...

ַוַּיַען ָלָבן ַוּיֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ַהָּבנֹות ְּבנַֹתי ְוַהָּבִנים ָּבַני 
ְוַהּצֹאן צֹאִני ְוֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה ִלי הּוא )בראשית לא, מג(

פרצופו האמיתי של לבן
רבי אברהם סבע בספרו 'צרור המור' כי כאן  ביאר 
חשף לבן את פרצופו האמיתי. עד כה ניסה לנהל דיון, 
תוך שהוא מחליף עם יעקב דין ודברים על הבריחה, 
על הגניבה, על השכר והיחס. משנסתתמו טענותיו וכל 
תביעותיו הופרכו, הסיר את המסיכה מעל פניו והראה 
מיהו באמת. איש אלים וגזלן: 'הבנות בנותי, והבנים 
בני, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא'. חד 

וחלק. בלי דיונים ובלי נימוקים, הכל שלי וזהו.

 ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ִהֵּנה ַהַּגל ַהֶּזה
ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָיִריִתי )בראשית לא, נא( 

חוצפה ועזות ללא גבול

'טעמא  בספרו  מביא הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל 
דקרא' בשם אביו הסטייפלר זצ"ל, מה הוא 'אשר יריתי', 
והלא זה עתה שמענו כי הכל מעשה ידי יעקב ובניו, 
שאמר להדיא )פס' מה–מו(: 'ויקח יעקב אבן ויריֶמָה מצבה. 
ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל'.

אלא זו בדיוק דרכו של לבן. אותו לבן שאך מקודם 
חרץ ואמר בעזות כי כל הילדים וגם כל הצאן, הכל 
שלו, אינו נרתע מלעמוד בפני חבורת בונים שעמלו 
לבנות גל, ולשקר במצח נחושה: 'הנה הגל הזה והנה 
המצבה אשר יריתי', אני בעצמי. כך בלא כל בושה. 
]בדברי חז"ל אכן מצינו כי 'כל מילתא דעבידי לאיגלויי לא משקרי 

בה אינשי' )ר"ה כב:; בכורות לו.(. ואומרים העולם בדרך צחות שזה דוקא 

אצל 'אינשי', אבל כאלו שאיבדו צלם אנוש, הם יכולים לשקר בעזות 

מצח גם בדבר שהוא גלוי וידוע לכל כשקר גס.[

ַוִּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל ָלֶחם )בראשית לא, נד(
לאוהביו שעם לבן

חברים של ה'פעקאלע'

'ויאמר יעקב לאחיו  )פס' מו(  זה עתה למדנו בפסוק 
לקטו אבנים', ופירש רש"י 'הם בניו, שהיו לו אחים 
ניגשים אליו לצרה ולמלחמה'. ומאי שנא הכא שפירש 

רש"י כי אחיו היינו האוהבים שעם לבן.

להתאמץ  צורך  היה  כאשר  כי  העולם  ומתרצים 
ולסחוב אבנים, רק בניו היו לו לאחים לסייעו בכך. 
אבל כשיש סעודה עם אוכל טוב, אזי לפתע אף אויביו 
שמקודם באו להרע לו, תכף הופכים הם לאוהבים 
'אבב  לב. וברש"י(:  )שבת  חז"ל  וכך במפורש אמרו  ואחים. 
חנואתא – לפתח החנות, שמחלקים בו מזונות ויש 
שם עושר, נפישי אחי ומרחמי –  הרבה אחים והרבה 
אוהבים יש, הכל נעשים אוהבים; אבב בזיוני –  במקום 
שיש הפסד ועוני, לא אחי ולא מרחמי'. ]וכך ציוה דוד את 
'ולבֵני ברִזלי הגלעדי תעשה חסד  )מלכים א ב, ז(:  שלמה בנו בצוואתו 

והיו באוכלי שולחנך כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך'. 

כאשר הייתי חסר כל ונודד, רק הם היו לי לקרובים. לכן כעת שכולם 

פתאום באים לסעודת שלמה, דוקא הם אלו שראויים להשתתף בה.[

 ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמקֹמֹו.
ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו )בראשית לב, א–ב(

חזרה לתמימות

רק אחרי שאמר הכתוב 'וילך וישב לבן למקומו', אמר 
כי יעקב הלך לדרכו. ומתאמרא משמיה דהרה"ק רבי 
משה לייב מסאסוב זצ"ל לבאר כוונת הדבר. כי יעקב 
היה איש תם, וכפי שהעיד בו הכתוב. אלא שכל זמן 
שהיה מתגורר בסביבת לבן הרמאי, היה מוכרח להיות 
אחיו ברמאות ולנהוג בתחבולות כדי להינצל מידו. רק 
כעת לראשונה, כיון שסוף סוף נפרד לבן והלך למקומו, 
חזר יעקב ללכת בדרכו האמיתית, התמימה והישרה.


