
לע"נ הרה"ח רבי יונה זצ"ל בן הגה"ק המפורסם ר' יושע בוקסבוים זצוק"ל אב"ד ור"מ גאלאנטא יצ"ו

לבן הרשע עשה כל התחבולות כדי לבטל את יעקב משמירת שבת

א( בספר תולדות חיים כתב דוודאי היה יעקב אבינו שמר כל התרי"ג מצות גם בהיותו בבית לבן, 
וכמו שמובא ברש"י בפרשת וישלח, שאמר עם לבן גרתי, ותרי"ג מצות שמרתי, ומבאר כוונת מדרש זו 
בהקדם דברי הקדושת יו"ט בפרשת שמות, שכתב לפרש הא דאיתא שם במדרש שפרעה רצה לבטל מבני 
ישראל את השבת, דהענין שרצה לבטל שמירת שבת דוקא, הוא משום שעל ידי שמירת שבת מתעלין 
בני ישראל להיות למעלה מן הטבע, והמצריים שידעו זאת רצו לבטל מבני ישראל את השבת, כדי שיכלו 
לשלוט בבני ישראל, כי אז יהיו נתונים גם המה תחת חוקי הטבע, משא"כ כשישמרו את השבת, יהיו 

למעלה מן הטבע ולא יוכלו לשלוט בהם עכ"ד.

והנה לבן הרשע כשראה הצלחת יעקב אבינו שלא כדרך הטבע, כדכתיב ויפרוץ האיש מאד מאד, 
הבין שכל זה בא לו בזכות שמירת שבת קודש, שעל ידי זה הוא מצליח למעלה מדרך הטבע, ומהאי 
טעמא לא יוכל להרע לו, על כן עשה כל התחבולות כדי לבטלו משמירת שבת דוקא, משא"כ בשאר מצות 
לא השגיח לבן ולא עכבו מלקיים אותם, ולכן כל זמן שהיה יעקב בביתו של לבן, לא שמר אלא שבת, 
כלומר, שהוצרך לשמור על השבת במיוחד, וכמו שהאדם שומר מרגליות יקרה שלא יגנב ממנו, כך היה 

יעקב אבינו שמר את השבת קודש, שלא יבטלו לבן מלקיים אותה.

כל זמן שהיה יעקב אבינו בביתו של לבן לא היה מזל - מאדים משמש

ב( בספר פאר ישראל )בוהוש( מבאר המדרש על פי מה דאיתא בספרים הטעם על תוספות שבת 
שמוסיפין מחול על הקודש, שהוא משום דבתחילת ליל שבת משמש מזל מאדים, לכן מוסיפין מחול על 
הקודש, שעל ידי שמירת תוספות שבת, מכניעים את התגברות כוחו ושליטתו של מזל מאדים, והנה בכל 
הזמן שהיה יעקב בביתו של לבן לא היה נצרך לשמירה, שכבר הבטיחו הקב"ה 'והנה אנכי עמך ושמרתיך 
בכל אשר תלך', וממילא לא היה צריך להזהר משליטת המזל מאדים, ולכן לא היה צריך להוסיף מחול 
על הקודש, וזהו כוונת המדרש שלא שמר אלא שבת, פירוש שלא שמר רק שבת ולא את 'תוספות שבת', 

שלא היה צריך להוסיף מחול על הקודש כיון שלא היה נצרך לשמירה יתירה.

וכעין זה איתא גם כן בבינת נבונים בשם יסוד התורה בביאור המדרש, ובאופן אחר קצת, דמביא שם 
שכל זמן שהיה יעקב אבינו בביתו של לבן, לא היה מזל מאדים משמש, שאם היה מזל מאדים משמש, אז 
היה לבן נוצח את יעקב, ולכן לא היה צריך יעקב אז להוסיף מחול על הקודש, כיון שלא היה מזל מאדים 

משמש בימים ההם עיי"ש.

אצל האבות היה כל ששת ימי החול כיום השבת

ג( ובספר וידבר משה מבאר בהקדם מאמר החז"ל )בבא בתרא טז:( דשלושה הטעימן הקב"ה בעולם 
הזה מעין עולם הבא, ואלו הן אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהם בכל, מכל, כל, עי"ש, דנמצא לפי זה 
שאצלם היה כל יום כשבת, דוגמת עולם הבא שהוא יום שכולו שבת, וכתב דמדריגה זו תלוי לפי דביקות 
האדם בה', וכמו שכתוב ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום, שעל ידי דביקות האדם בהשי"ת, 

זוכה לטעום מעין חיים של נצחי דלעולם הבא.

ברש"י  שמובא  כמו   - השכינה  השראת  אז  לו  היה  שלא  לבן  בבית  יעקב  דכשהיה  כתב  וממילא 
שהשי"ת אמר לו 'שוב אל ארץ אבותיך ושם אהיה עמך, אבל בעודך כאן אי אפשר להשרות שכינתי 

נפלאות המדרש
ליקוט ממדרשי חז"ל הפליאות 

ומאמרים נפלאים בפרשת השבוע

†

בביתו  אבינו  יעקב  שהיה  זמן  כל 
של לבן לא שמר אלא שבת.

)מובא בבינת נבונים(

***

אמר  יוחנן  ר'  משנתו,  יעקב  ויקץ 
'ממשנתו'.

)מדרש רבה סט, ז(

***

וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך, 
זה המילה.

)מובא בילקוט סופר(

***

וקרח  חורב  אכלני  ביום  הייתי 
מה  מעיני,  שנתי  ותדד  בלילה 
אותם  כל  אבינו  יעקב  אומר  היה 
הלילות, אמר ר' יהושע בן לוי ט"ו 

שיר המעלות שבספר תהלים.

)מדרש רבה עד, יא(

***

והשיגו,  יעקב  אחר  לבן  כשרדף 
יושב  קדוש  ואתה  יעקב,  אמר 

תהלות ישראל.

)מובא בדמשק אליעזר(

מדרש פליאה: כל זמן שהיה יעקב אבינו בביתו של לבן לא שמר אלא שבת.

פנים למדרש
ביאורים נחמדים, בכמה פנים, מפי סופרים וספרים, בנושאים מיוחדים

יתבאר בח' אופנים

†

בס"ד

פירושים וביאורים יקרים להאיר אור במדרשים אשר נראים סתומים ופליאים

פרשת ויצא



ב הערות והארות יתקבלו על פקס mhamedrash@gmail.com /514-278-5392כל הזכיות שמורות להמערכת

עליך' - אז לא היה לו מדריגה זו של יום שכולו שבת, ולא היה אצלו 
כל יום כשבת, אלא יום השבת בלבד וכשאר כל אדם, וזהו הכוונה שלא 
שמר אלא שבת, שאז בביתו של לבן לא היה אצלו כל ששת ימי החול 

שוה בקדושה כקדושת השבת, אלא יום השבת לבדו. 

יעקב ובניו ינוחו בו

דעת  פי  על  כפשוטו,  זו  מדרש  מבאר  חיל  המאזרני  בספר  ד( 
ולא  שסובר שלא שמרו האבות את התורה רק בארץ ישראל  הרמב"ן 
רבותינו  מדעת  אלי  הנראה  ה(,  כו  )בראשית  הרמב"ן  וז"ל  לארץ,  בחוץ 
כולה  אותה  ושמר  הקודש,  ברוח  כולה  התורה  אבינו  אברהם  שלמד 
כמי שאינו מצווה ועושה, ושמירתו אותה היה בארץ לבד, ויעקב בחוץ 
לארץ נשא האחיות, כי המצוות משפט אלוקי הארץ הן, וביוסף שדרשו 
שהיה משמר את השבת אפילו במצרים, מפני שהוא שקולה כנגד כל 
המצוות, לפי שהוא עדות על חידוש העולם, 'והיה עושה כן ללמד את 
ודעות  זרה  עבודה  כוונת  מלבם  להוציא  העולם',  בריאת  אמונת  בניו 

מצרים, ע"כ דברי הרמב"ן.

והנה החתם סופר )וישלח( כתב, כי לדעת הרמב"ן צריך לומר שגם 
בחוץ  פי שהיה  על  אף  לבן  בבית  היה שומר את השבת  אבינו  יעקב 
חידוש  על  מורה  שבת  כי  לבן,  ממעשי  בניו  את  להפריש  כדי  לארץ, 
גרתי,  לבן  עם  פסוק  על  רש"י  שפירוש  מה  לבאר  כתב  ובזה  העולם, 
דתרי"ג מצוות שמרתי, דהיינו עם לבן גרתי, ומשום הכי הואיל וגרתי 
עמו, לכן תרי"ג מצוות שמרתי, היינו שבת ששקולה כנגד כל המצוות, 
דיען שהיה בבית לבן, הוצרך להיזהר בשמירת שבת המורה על חידוש 

העולם, עכת"ד.

ועל פי הדברים האלה מבואר שפיר מאמר המדרש כפשוטו, דכל 
זמן שהיה יעקב אבינו בביתו של לבן לא שמר אלא שבת, והטעם הוא 
לפי שלא שמרו האבות את התורה רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, 
אבל במצות שבת היה נזהר גם בהיותו בביתו של לבן, 'ויעקב ובניו ינוחו 
בו - מנוחת אמת ואמונה', כדי להשריש בלב בניו אמונת בריאת העולם.

יעקב אבינו שמר שבת כסגולה שלא ישכח את תלמודו

עוד אפשר לומר בביאור המדרש על פי מה דאיתא בספרים  ה( 
)סגולת מלכים דף קכו בשם מטה אהרן( 'דשמירת שבת הוא סגולה שלא ישכח 

תלמודו', דלפי זה אפשר דכשהיה יעקב אבינו בביתו של לבן, ולא היה 
לו היכולת לעסוק בתורה, הוצרך לשמור במיוחד את השבת כסגולה 
ויתבאר  ועבר,  שם  של  מדרשו  בבית  שלמד  מה  כל  את  ישכח  שלא 
המדרש על דרך שמובא לעיל )באות א'( שלא שמר אלא שבת, היינו שאז 
הוצרך לשמור את השבת כאדם ששומר מרגליות יקרה, כן לדרכנו זה 
שהוצרך לשמרו במיוחד כסגולה שלא יהא נאבד ממנו את כל  הכוונה 
ממנו,  נאבד  יהא  שלא  יקרה  מרגליות  ששומר  וכאדם  שלמד,  תורתו 
ובזה 'ויבא יעקב שלם - שלם בתורתו, שלא שכח תלמודו בבית לבן', 

וכמו שפירש רש"י בפרשת וישלח.

בשכר שהיה יעקב אבינו מענג את השבת, זכה 
שיתקיים בו הבטחת ופרצת ימה וקדמה

ו( עוד יתבאר בהקדם מאמר חז"ל )שבת קיח.( דכל המענג את השבת 
ה',  על  תתענג  אז  יד(  נח,  )ישעיה  שנאמר  מצרים,  בלי  נחלה  לו  נותנין 
והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך, לא כאברהם ולא 
ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה  וכו', אלא כיעקב שכתוב בו  כיצחק 
שבשכר  לומר  יעקב',  'נחלת  והאכלתיך  מדגיש  שהפסוק  והיינו  ע"כ, 
ביעקב  בו  שכתוב  כמו  גבולות,  בלי  לנחלה  זוכה  השבת,  את  שמענג 

ופרצת ימה וקדמה וגו'.

ולענינינו אפשר שגם יעקב אבינו בעצמו זכה שיתקיים בו הבטחה 
זו שהבטיח לו הקב"ה ופרצת ימה וקדמה, בשכר שהיה מדקדק לענג 
וכוונת המדרש דכל זמן שהיה יעקב אבינו בבית לבן לא  את השבת, 
דכל ימות השבוע היה טרוד במצות עונג שבת,  הוא,  אלא שבת  שמר 
שבת',  לכבוד  אוכל  היה  ימיו  'דכל  טז.(  ביצה  )במסכת  הזקן  שמאי  כמדת 

דכשמצא בהמה נאה היה אומר זו לשבת וכו', כמו כן היה יעקב אבינו 
טרוד כל הזמן בכדי לענג את השבת, 'וכל זרע יעקב יכבדוהו – לשמוח 
בתענוג אכול ושתו', ובזה זכה שיתקיים בו הבטחה זו של שומרי שבת 
וקוראי עונג, שנותנים לו נחלה בלי מצרים, דהיינו הבטחת ופרצת ימה 
וקדמה וצפונה ונגבה, שהבטיח לו הקב"ה בדרכו לחרן מקום ביתו של 

לבן.

צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו

ז( עוד יתבאר על זה הדרך, דידוע קושית המפרשים דהאיך שמרו 
האבות את השבת והא לא נצטוו עליה, ואם כן קיימו באיסור האמורה 
לבני נח לשבות בשבת, מדכתיב יומם ולילה לא ישבותו, ובן נח ששבת 
חייב מיתה, ובאחרונים נאמרו כמה מהלכים בישוב קושיא זו, יש מתרצים 
)פנים יפות פר' נח – המקנה קדושין לז:( שלגבי איסור שביתה האמורה לבני 

נח, הלילה הולך אחר היום, משום שנאמר "יומם ולילה" לא ישבותו, 
דמשמע לא ישבותו ביום ובלילה שלאחריו - דלבני נח חשבינן הלילה 
אחר היום, ולא כבני ישראל שהיום הולך אחר הלילה - ולכן היו יכולים 
האבות לשבות בשבת, ולעשות מלאכה בלילה שלאחריו במוצאי שבת, 
והיו מקיימים שניהם, הן ששבתו בשבת, וגם לא היו עוברים על איסור 

השביתה האמורה לבני נח, כיון שעשו מלאכה במוצאי שבת.

)חתן סופר או"ח שער התפלה ח(, שהאבות  ואופן ב' מובא באחרונים 
עשו לעכו"ם שליח לעשות להם מלאכה בשבת, ובזה ממה נפשך לא 
עשו איסור, שאם יש להם דין בני נח אזי יש שליחות, דמעכו"ם לעכו"ם 
שלא  ונמצא  סק"ד(,  תמ"ח  סימן  )או"ח  אברהם  המגן  כדעת  שליחות  יש 
שבתו, ואם יש להם דין ישראל אזי לא חיללו שבת, מפני שעכו"ם אינו 

נעשה שליח לישראל.

ולענינינו אפשר דכשהיה יעקב אבינו בביתו של לבן, לא היה לו 
האפשרות לעשות כאופן ב' הנ"ל, דהיינו שיעשה ללבן שליח לעשות 
לו מלאכה בשבת, דודאי לא ישמע לו, דאדרבה, לבן היה רוצה שיעקב 
ישמור שבת כדי שיתחייב מיתה כדין בן נח ששבת, דצא ולמד מה ביקש 
לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שביקש לעקור את הכל, וממילא היה 
יעקב מוכרח לעשות כאופן הא' הנ"ל, והיינו שיעשה מלאכה במוצאי 

שבת כדי לצאת ידי שניהם דין בן נח ודין ישראל.

זמן  דכל  המדרש,  שפיר  מתבאר  האלה  הדברים  פי  על  וממילא 
שהיה יעקב אבינו בביתו של לבן לא שמר אלא שבת, לאפוקי מוצאי 
השביתה  איסור  על  יעבור  שלא  מלאכה  אז  לעשות  שהוצרך  שבת 

האמורה לבני נח וכנ"ל.

רבקה אמנו צוה ליעקב להיות נזהר בשמירת 
שבת כשיהיה בביתו של לבן

ח( עוד ראוי לציין מה שכתב בספר אמרי נועם )וישלח(, וז"ל והנה 
יעקב כשאמר עם לבן גרתי, ותרי"ג מצות שמרתי, ולכאורה איך אפשר 
זאת, וכי נתן תרומה, או קיים מצות חליצה ויבום, רק נראה דכוונתו 
'וכוונתה היתה להזהירו  ימים אחדים,  וישבת עמו  כי רבקה אמרה לו 
שישמור שבת בבית לבן' - וזה נקרא ימים אחדים על דרך אמרם ז"ל 
)ב"ר יא, ח( שאמרה שבת לכלם נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג - ואמרו 

חז"ל )שמו"ר כד, יב( כל השומר שבת כאילו קיים כל התורה כולה, על 
זה רמז יעקב, עם לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי, היינו ששמר שבת 
ששקול כנגד כל תרי"ג מצות, והפחיד את עשו בזה, אשר בכח שמירת 

שבת יתגבר על עשו להכניעו עכ"ל.

היוצא מדבריו שרבקה אמנו צוה לו ליעקב להיות נזהר בשמירת 
זו של שמירת שבת בא אחר כך  ובכח  לבן,  שבת כשיהיה בביתו של 
להתגבר על עשו, ומעתה אפשר דכוונת המדרש שלפנינו, שבביתו של 
לבן לא שמר אלא שבת, היינו שיעקב הניח אז דגוש מיוחד על שמירת 
כיון שהיה מצווה  לו,  וכל שאיפתו היה לשמור את השבת כראוי  שבת 
ועומד על זה מפי רבקה אמו לשמור שבת בביתו של לבן, ועוד, מפני 

שבכח זה יתגבר על עשו להכניעו, כדברי האמרי נועם הנזכר.


