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 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 י( , "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" )כח
לכאורה די , לשם מה משמיענו הכתוב מהיכן יצא ולהיכן הולך

לכתוב אחד מהם? אלא שכאשר אדם יוצא מעירו אל מקום 
קיימת אחת משתי אפשרויות: או שאינו חפץ להיות , אחר

או שחפץ להגיע אל מקום מסוים. והנה , בעירו ולכן יוצא ממנה
שהרי רבקה ציותה עליו "קום , שני הדברים נכונים אצל יעקב
ויצחק ציוה אותו "קום , צא מן המקום הזה, כלומר -ברח לך" 

הרי שציוהו , לך פדנה ארם... וקח לך משם אשה מבנות לבן"
ללכת דווקא אל מקום מסוים עבור מטרה מסוימת. על כן: 

ווי כצי -"וילך חרנה" , כציווי אמו -"ויצא יעקב מבאר שבע" 
 )בית הלוי( אביו. 

 

 "ויפגע במקום וילן שם" )כח, יא( 
תפילות אבות תיקנום... יעקב תיקן תפילת ערבית )ברכות כו, 
ב( מעשה שהיה בבית מדרשו של הרה"ק רבי שמעון 
מאמשינאוו זי"ע, שבסוף סעודה שלישית דש"ק, ראה כי אחד 
הבחורים יוצא מביהמ"ד בטרם התפלל תפלת ערבית דמוצאי 

ק רבי שמעו'לע זי"ע, למה אתה יוצא ש"ק, וישאלהו הרה"
מכאן לפני שהתפללת תפלת ערבית, ענה לו הבחור, היות 
שבאחד מימי השבוע הבא יחול יארצייט של א' מהוריו, והוא 
רוצה לסדר מנין לתפלה בפאליש, בחושבו שאין זו ממדת דרך 
ארץ שבחור יעבור לפני התיבה בפנים בית מדרשו של הרבי 

 שליט"א. 
"ק רבי שמעו'לע בדרך צחות, מנין לך שלא נכון ענהו הרה

לבחור להתפלל תפלת ערבית לפני התיבה, הלא יעקב אבינו 
 תיקן תפלת ערבית עודו בימי בחרותו... 

 )כרמנו(
 

 יא( , "ויפגע במקום וילן שם" )כח
וכשהגיע לשם אמר: , שהלך עד חרן, רש"י הביא )פסוק יז(

"אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי 
 "וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ". , נתן דעתו לחזור, בו"

 ייפלא למה לא נתן דעתו מקודם להתעכב, לכאורה, ואמנם
למה היה צריך לנס שהר , במקום שהתפללו אבותיו; ועוד

 מה היה חסר לו היה טורח והולך עד ההר. , המוריה יבא לקראתו
ידוע שכל מעשה אבות סימן לבנים )תנחומא פר' לך , אמנם

והנה כי כן השי"ת מאיר במועדים , ו(, אות ט וברמב"ן לעיל יב
כדי שממנו בעתו, כגון בראש השנה באור היראה, דבר , וזמנים

ובעשרת ימי , יוכל לשאוב יראת שמים על כל ימות השנה
זמן , ובימי סוכות, קדוש באור התשובההתשובה ובפרט ביום 

, השי"ת מאיר ללבות עמו ישראל באור השמחה, שמחתינו
ממנו יוכל האדם ליקח שמחה אמיתית בעבודת השי"ת בכל 

ה השי"ת ימות השנה. והנ
צופה ומביט עד סוף כל 

דור , ראה דור אחרון, הדורות
שיגיעו ימים , עני ואביון

ואין איש , הקדושים האלו
שם על לב להתעורר 

ושוב כשבא נעילת החג חושב , בהתעוררות אמת לאמיתו
מחשבות וחשבון הנפש איך חלפו ועברו ימים מקודשים כאלה 

ן שהימים כבר חלפו ולא פעל בהם מאומה... ומה לו לעשות כיו
ר להשיב הזמן שכבר חלף והלך לו. והנה מעשה ועברו ואי אפש

על כן סיבב השי"ת סיבובים שיעקב אבינו , אבות סימן לבנים
ושוב כד יהיב דעתו , יעבור על מקום המקדש ולא ירגיש בנפשו

דאפילו כשכבר חלפו הימים הקדושים אלא שיהיב דעתיה 
 להאיר מחשכו". , אורות אלוהשי"ת שולח לו גם כן , למהדר

 )ערוגת הבשם(
 

 טז(, "אכן יש ה' במקום הזה" )כח
ועבד את ה' , בי"ד שנים קודם לכן שהה בישיבת שם ועבר

כי חשב וכי איך , אבל לא בשינה, בלימוד תורה ועבודת התפילה
אבל כאשר הגיע למקום הקדוש , אפשר לעבוד את ה' בשינה

ויחלום על הסולם ועל  הזה 'וילן שם כי בא השמש' וישן
וראה דברים נשגבים וה' דיבר עמו והבטיח לו , המלאכים

ראה והבין שאפשר להגיע לעבודת ה' גם ע"י , הבטחות שונות
ולכן כשהקיץ משנתו אמר 'אכן יש ה' במקום הזה ואנכי , שינה

 )אוהב ישראל( לא ידעתי' שאפשר לעבוד את ה' מתוך שינה. 
 

 "וייקץ יעקב משנתו" )כח, טז( 
זכיתי להשתתף בקבלת הפנים לכבודו של כ"ק הרה"ק רבי 

שנות התלאות אהרן מבעלז זי"ע, שעלה לארץ ישראל אחר 
שעברו עליו. הרבי עבר את השואה האיומה, בה איבד את כל 
משפחתו ואת רבבות חסידיו, כולם עלו על המוקד על קידוש 
ה'. בני ירושלים יצאו בהמוניהם לקבל את פניו בחרדת קודש, 
המעמד היה מעורר ומרגש, אלפים הצטופפו סביב המכונית 

י נדחקתי בין ההמון בה ישב הרבי, הדוחק היה עצום, וגם אנ
 הרוגש. 

בתוך הדחיפות נזדמן לי להתקרב למכוניתו של הרבי בדיוק 
כשהדלת נפתחה, ומתוכה יצאו האחים הקדושים הרבי מבעלז 
ואתו אחיו הרב מבילגוריא זכר צדיקים לברכה. באותו רגע 
זכיתי לשמוע את הרבי פונה אל אחיו ושואלו: "האם אין 

ות של אנשים?"... הרבי ברוב רחובות שיש בהם פחות דחיפ
ענוותנותו, לא האמין שכל הציבור הנמצא וכל הדחיפות הם 

 לכבודו. 
באותו מעמד, קרה דבר נפלא שהותיר רושם אדיר ועבר מפה 
לאוזן; בין הבאים לקבל את פני הרבי היה הרה"ח רבי מרדכי 
הערש שמרלר זצ"ל. כשניגש הרב שמרלר ללחוץ את ידו של 

מוע מפי קדשו את השאלה: "האם שמכם ר' הרבי, נדהם לש
מרדכי הערש?" לאחר התשובה החיובית, אמר הרבי: "טוב 
שבאתם! מזה שנים רבות רובץ עלי חוב מצפוני לבקש מכם 
סליחה". רבי מרדכי הערש עמד רועד כולו, ולא הבין למה הרבי 
מתכוון. הרבי הקדוש מבעלז 
לא השאיר לו הרבה זמן 

ו: לחשוב. ומיד הזכיר ל
"בזמן שהגעתם לחצר 
הקודש בעלז, אל אבי 
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הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלז זי"ע, נפלה בחלקי הזכות לארח 
אתכם. ומכיון שדרכי היה ללמוד בלילות בקול רם בוודאי 
הפרעתי לכם בשינה, ולא היתה לי באותו זמן האפשרות 
להיפרד מכם ולבקש את סליחתכם, ועכשיו שיש לי את 

י מכם סליחה!" הרבי לא נרגע, עד מבקש אנ –ההזדמנות 
ששמע מפיו של רבי מרדכי הערש אומר בפה מלא: "רבי, אני 

 מוחל לכם!" 
הסיפור הנפלא ריגש את כולנו. לחשוב על סיפור שקרה 
בהפרש של כמעט עשרים שנה כאשר בין לבין חרב העולם, 
מסכת ייסורים ותלאות קשות עברו על הרבי, אותות הייסורים 

ו המצומקות, ולמרות הכל על מה חשב הרבי במעמד ניכרו בפני
האדיר? לבקש סליחה מיהודי, שאולי הפריע את שנתו לפני 

 )לב ישראל( עשרים שנה! 
 

ום הזה אין זה כי "וירא ויאמר מה נורא המק
 יז( , אם בית אלוקים וזה שער השמים" )כח

י מטא לארץ אמר אפשר שעברתי על מקום ברש "י ז"ל פירש כ
התפללתי בו. יהב דעתיה למהדר וחזר שהתפללו אבותי ולא 
עכ"ל. ולכאורה קשה למה לא , ו הארץעד בית אל וקפצה ל

יק התעכב מיד בעוברו שם. אלא יעקב אבינו ע"ה היה הצד
לא רצה , וכשהרגיש בצורך להתפלל במקום אבותיו, האמיתי

אלא עבר את המקום וחזר , לעשות את זה אגב עובר במקום
 במכוון לשם באופן מיוחד. וזה לימוד לכל אדם. 

 )חידושי הרי"ם(
 

 יח(, ק שמן על ראשה" )כחו"ויצ
אלא בדברי הנדר אשר נדר יעקב , מה טעם יצק שמן על האבן

יבא , שאם יזכה לכל הדברים אשר ביקש מה', דבריואמר בסוף 
, כלומר יקריב קרבן, לכאן בחזרה ויעבוד את ה' על האבן הזאת

וא"כ איך יכיר האבן אחרי שעברו , וזה יהיה לאחר כ"ב שנים
וידוע שהכתם שנוצר משמן , לכן יצק עליה שמן, שנים הרבה

שזה הוא ולכן כדי שיהיה לו סימן , נשאר הרבה זמן ואולי לנצח
 )רד"'ק ורבינו בחיי( שפך על גביה שמן. , האבן

 

"ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת 
 מראה" )כט, יז(

מפרש רש"י ז"ל הטעם שעיני לאה רכות כיון שהיתה סבורה 
היו אומרים שני בנים  לעלות בגורלו של עשיו ובכתה דהכל

לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, לכך 
 בכתה שלא תפול בידו של רשע.

ומקשים המפרשים מדוע כשלאה בכתה לא אמר לה הקב"ה 
מנעי קולך מבכי, וכשרחל בכתה על הגלות שישראל מצטערים 
אמר לה הקב"ה מנעי קולך מבכי ויש שכר לפעולתך, ומתרצים 

שים דלאה בכתה על דורות כשרים וטהורים, ושם לא המפר
אומרים מנעי קולך מבכי, אלא אדרבה על דורות יראים 
ושלמים צריכים הרבה לבכות, ולא אמרינן די, וזה הטעם שלא 
אמר הקב"ה ללאה מנעי קולך מבכי, משא"כ רחל שבכתה על 

צרות עם ישראל ענה לה הקב"ה מנעי קולך מבכי ויש שכר 
דלא לעולם יקצוף אלא לצרות יגיע סוף, ויאמר לפעולתך, 

 לצרות עם ישראל די. 
ומסופר על הבעל הקהילות יעקב זי"ע אביו של הרה"ג ר' חיים 
קניבסקי שליט"א שהגיע אליו אחד מתלמידיו, ושאל אותו עד 
מתי השיעור לבקש על בניו שיהיו יראים ושלמים עובדי ה' 

עור, והוסיף ואמר עוד באמת, ענה לו אלו דברים שאין להם שי
כשכבר היה זקן מופלג, שעד היום הוא עוד מבקש שה'חיימל' 

 שלו יהיה גדול בתורה ו'ערלכער יוד'. 
וכן מספרים שהרב הצדיק ר' דוד מלעלוב זי"ע נולד ליהודי ירא 
שמים עניו וחסיד שהיה בעה"ב פשוט וקראו לו ר' שלמה זצ"ל, 

שמאיר את כל העולם ושאלו אותו באיזה זכות זכה לבן כזה 
כולו בתורתו בקדושתו ובטהרתו, וענה שכשהיה מגיע הזמן של 
רעווא דרעוין בעת הזמירות ששרו 'וזכינו לראות בנים ובני בנים 
עוסקים בתורה ובמצוות' היה בכה בדמעות שליש עד כלות 

 הנפש והתעלף עד שעמלו הרבה זמן להעירו מעלפונו.
 

 כה(, "ויהי בבוקר והנה הוא לאה" )כט
אמרו חז"ל שיעקב שאל בבוקר את לאה הרי בלילה קראתי לך 

אמרה לו לאה וכי לא כך עשית אתה , 'רחל' וענית לי שאת רחל
 .לאביך שאמרת 'אנכי עשו בכורך' וא"כ למדתי ממך

כאילו אמרה ליעקב אתה לא , ן זה כפשוטווצריך לדעת כי אי
חס ושלום , אמרת אמת לאביך ולכן גם אני לא אמרתי אמת לך

אלא הפירוש הנכון הוא , לומר שזה היה הדין ודברים ביניהם
, דהנה העולם היו אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן

דהיינו לאה הגדולה צריכה , הגדולה לגדול והקטנה לקטן
כי , אבל אליבא דאמת עשו אינו הבכור, שו הבכורלהינשא לע

ולאה , וא"כ יעקב הוא נעשה הגדול, מכר את בכורתו ליעקב
הרי אמרת 'אנכי עשו , וזאת אמרה לאה, צריכה להינשא לו

ואם קנית , כי אתה באמת הבכור, בכרך' ובוודאי אין זה שקר
כי אתה הגדול ואני גם הגדולה. , חלקו א"כ אני שייכת לך

 )עבודת ישראל(
 

      "וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה" 
 לא(  ,)כט

במדרש תנחומא: "ראה כי שנואין מעשי עשיו בפניה". יש 
 להבין מדוע דוקא בזכות הזאת זכתה להיפקד? 

אומרת שלכן היו אמותינו  שהגמ', ביאר בספה"ק קדושת לוי
כיון שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. והנה כאן , עקרות

מצאנו שהיו עיני לאה רכות וברש"י שבכתה הרבה מחמת 
שהקב"ה , וזה מה שכתב המדרש, שחששה שתנשא לעשיו

ראה שלאה כבר בין כה וכה התפללה הרבה מחמת ששנואין 
 לכן נפקדה מיד. , מעשי עשיו בעיניה

 

"ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את 
 ה' )כט, לה(

 רש"י: "שנטלתי יותר מחלקי, מעתה יש לי להודות".
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אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: מיום שברא הקב׳׳ה 
את עולמו לא היה אדם שהודה להקב׳׳ה, עד שבאה לאה 

פעם אודה זאת ה'". לפי שראתה ברוח והודתו שנאמר "ה
הקודש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים ולו ארבע נשים. כיון 
שילדה בן רביעי, הודתה על חלקה שהוא יותר מן החשבון 

 המגיע לה. )ברכות ז:(
בספר "מאורות הגדולים״ על מרן רבנו ״החפץ חיים״ )דף שיח 

בלילות  אות קנ״ה( מופיע התיאור הבא: היה רגיל על משכבו
להודות לה' על הטובות שגמל אותו והיה הולך ומונה את כל 
פרטי חסדיו שהטיב עמו במשך כל ימי חייו: שעזר לו ביתמותו, 
שסייע בידו ללמוד תורה ולחבר ספרים, שנתן לו חברים טובים 

 וכו'.
כן מספר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ״ל, שבימי צעירותו 

יזה מלון, והנה בבוקר השכם נזדמן לו ללון בעיר אחת בא
הופתע לשמוע דרך הקיר מהחדר שבשכנותי, קול יהודי האומר 
תפילת ״נשמת״ במתיקות רבה, ומתרגם באידיש מלה במלה 
את כל ההודאות והתשבחות בהתלהבות גדולה ובבכיות עד 
שהזדעזע כולו. למחרת נודע לו שבחדר הלז התאכסן ר' 

הוא נהג כדרכו בלילות, ישראל מאיר, ״החפץ חיים״ זצ״ל, ו
 להביע הודאות לפני ה'.

 

תקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה "ו
 א(, לי בנים ואם אין מתה אנכי" )ל

 ביקשה למות אם לא יהיה לה בנים? מדוע 
הנה התורה אומרת שאסור לאדם לישא את קרובות אשתו אף 

אבל את אחות אשתו אסור לו לישא רק , לאחר שאשתו מתה
 מותר לו לישא אותה.  -אך לאחר מות אשתו , בחיי אשתו

יח( שהסיבה שאסור לישא את אחות , ר הרמב"ן )ויקרא יחוביא
אשתו בחייה היא משום חשש שאחות אחת תקנא באחותה 

, מותר לבעל לישא את אחותה -ולכן אם מתה , ותשנא אותה
שהרי שוב אין חשש של קנאה. ומוכרח אפוא שההיתר של 
יעקב לישא שתי אחיות הוא משום שידע בוודאות שאין קנאה 

צינו שרחל מסרה סימנים ללאה(. ולכן עתה הרי משביניהם )
יש שרחל אומרת ליעקב שמאחר והיא מקנאת בלאה אחותה 

א"כ אסור ליעקב להישאר נשוי לשתיהן אא"כ , בנים ולה אין
כדי שיהיה , ולכן אמרה "ואם אין מתה אנכי", תמות אחת מהן

 )רבי יהונתן אייבשיץ( מותר ליעקב להישאר נשוי... 
 

"ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלקים את 
 חרפתי" )ל, כג(

כתב רש"י: "חרפתי וכו' ואגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה 
במי לתלות סרחונה משיש לה בן תולה בו מי שבר כלי זה בנך 

 מי אכל תאנים אלו בנך" עכ"ל. 
מעלת הבן אצל רחל אמנו,  והדברים מפליאים, וכי זהו

שמזכירים דברים קטנים של מה בכך בכבוד, לעומת אושר 
הגדול של אם הבנים שמחה שמעמידה שבט בישראל ואם 
עקרה שנפתח רחמה וזכתה לזרע של קיימא ובן ליעקב אבינו, 

כמה תמוה שתזכיר דבר כזה כלל?! ופירש הגרא"ל חסמן ז"ל 
ו ומה עוד שנכנס למים שכשאדם איבד כובעו וחבירו רץ אחרי

להציל לו את כובעו, הרי מודה לו מאד, ומכיר לו טובה ע"ז. ואם 
הוא עצמו היה בסכנה, ונפל לים, ובא חבירו והצילו, וגם הציל לו 
את כובעו, מטבע האדם שמרוב שבח והודיה על הצלת חייו לא 
נחשב בעיניו כלום מה שהציל לו גם את כובעו, אמנם, ממידת 

ת הטובה, ראוי לו להודות על כל דבר ודבר בפני האמת והכר
עצמו, כי הרי גם זה טובה היא, וכי בגלל שעשה עמו עוד דברים 
גדולים יותר בטלה חובתו לגבי דבר הקטן? ועד"ז הזכירה רחל 
אמנו, שלא תשכח לעולם להכיר טובה גם על דבר קטן כזה של 
 אסף אלקים את חרפתי, הרי פשיטא שכל ליבה מלא שמחה

ה, -ושבח והודיה על זרע ברך ה', על עבד ה' בן יעקב משבטי י
ומתוך גדלותה הזכירה גם ענין קטן שאין האדם משים על לב 

  ע"כ תו"ד. 
 )ברכת אברהם(

 

אנכי את פני אביכן והוא איננו אלי "רואה 
 ה(, כתמול שלשום" )לא

, הנה בניו של לבן התרעמו: לקח יעקב את כל אשר לאבינו
ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה ולכן ביקש יעקב 

ו הוא ם דוברים עליו, כאילכי שקר ה, ל ולאהו רחלהוכיח לנשי
ערלה כי מצינו בחז"ל )ירושלמי , המקבל ולבן הוא המשפיע

פ"א הל' ד'( מאן דאכיל מן חבריה בהית )מתבייש( לאסתכלי 
איני מתבייש , לומר, והרי: רואה אנכי את פני אביכן כבאפיה

ואם כן הוכחה ברורה שאינני , להסתכל בפניו של לבן אביכן
, אדרבה לאמיתו של דבר אני הנני המשפיע ללבן, מקבל ממנו

וראיה לדבר: כי איננו  ל(, לשנאמר: ויברך ה' אותך לרגלי )כמו 
שהרי אינו יכול , אם כן בעצם הוא המקבל, אלי כתמול שלשום

ומוכח שמקור ההשפעה הוא , להסתכל בפני כתמול שלשום
  ולפיכך הוא מתבייש להסתכל בפני... , אני

 )הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע(
 

"יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם 
מר לך מדבר עם שאמש אמר אלי לאמר ה

למה גנבת את  ...ועתה הלך הלכת ...יעקב
 ל(-כט, אלהי" )לא

הלא תיכף אחר , יש לאל ידי וגו'"צריך להבין מה זה שהתפאר "
נמצא , זה אמר "ואלהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך וגו'"

שהודה בעצמו שלא יוכל לעשות לו רע ח"ו. ויש לומר שביאור 
ליעקב "יש לאל ידי לעשות עמכם שאמר לבן , הכתוב כך הוא

דהרי , כלומר מזה תדע שיש בכחי לעשות עמכם רע, רע"
ומדהצריך , "ואלהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך וגו'"

יש ראיה שהיה בכחי להרע , להזהירני שלא לעשות עמכם רע
היה לך –למה גנבת את אלהי"  ..."ועתה הלך הלכת, לכם

 ל נס. להשמר את עצמך ממני ולא לסמוך ע
 )דברי יחזקאל(
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נגד  ה"עם אשר תמצא את אלהיך לא יחי
 לב(, אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך" )לא

"לא יחיה" הלא , מה שווה לך, אף אם תמצא את אלהיך, פירוש
שאנו , "הכר לך מה עמדי", ואינו כלום, אין לו שום חיות כלל

, "וקח לך" אמונה אמתית זאת, מאמינים באלקים חיים
 שהוא חי לעד וקיים לנצח. , בה' אלוקינו שתאמין
 ל("זצמבעלזא )מהרי"ד 

 

 לד( , " )לא"ותגנוב רחל את התרפים
 להפריש את אביה מעבודת אלילים נתכוונה )רש"י(

ולכאורה יש לעיין בתרתי: א. מה הפרשה מעבודת אלילים יש 
הלא אביה יכין לעצמו תרפים חדשים אם לא ימצא את , כאן

 הישנים. ב. איך אירע שצדקת כרחל נוטלת מאביה ללא רשות. 
בספר "מר דרור" יישב באופן נפלא: רחל ידעה שברגע שייוודע 

הוא יצא לרדוף אחריו. שכן לפי , ללבן שיעקב וכל אשר לו ברחו
אשר אתה רואה יעקב חייב לו את כל חייו. "וכל , טענתו של לבן

לי הוא". לצורך כך ישתמש לבן בתרפים שלו וישאל בהם  –
 –שאביה ישאל בתרפיו בגלל יעקב , להיכן ברח יעקב. את זאת

רצתה רחל למנוע. לכן נטלה את התרפים אשר לאביה. והיאך 
נטלה דבר שאינו שלה? כפי שהקדמנו: לבן היה מגיע בכל 

תכוון לשתוק על ורחל ידעה שיעקב לא מ, מקרה אחרי יעקב
כך והוא יוכיח את לבן מנה אחת אפיים בצורה כזו שתסתור 

נטלה , את טענותיו ומענותיו. כדי למנוע מלבן בושה מיותרת
רחל את התרפים כדי שיהיה לבן תירוץ "למה גנבת את 

  אלוהי?" כביכול זו הסיבה שבגינה רדף אחר יעקב...
 )במחשבה תחילה(

 

 "ויחר ליעקב וירב בלבן" )לא, לו( 
"ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן ואביכן התל בי 
והחליף את משכורתי עשרת מונים ולא נתנו אלוקים להרע 
עמדי", שח יעקב לרחל וללאה בשדה את תחושותיו לגבי 
אביהן שרימה אותו בכל דרך אפשרית. "עשרת מונים", מאה 
פעמים. החל בכך שהחליף את רחל בלאה, לאחר מכן דרש 

ור רחל עבודה נוספת של שבע שנים, וגם כשלבן הציע ברוב עב
טובו "הכי אחי אתה ועבדתני חינם, הגידה לי מה משכורתך", 
היה זה רק בשביל שיוכל לעשוק אותו שוב. שכן אין מה לגנוב 

 ממישהו שעובד בחינם...
אחד מגדולי התורה לפני כמאה וחמישים שנה נדד מעיר לעיר 

בעיר שבה כס הרבנות פנוי. כאשר  בתורו אחר משרת רבנות
מצא מקום שלדעתו יכול להתאים, שם אליו פעמיו וביקש 
לדרוש בבית המדרש כדי להראות כוחו בהלכה ובאגדה, 
בתקווה שיתרצו ויסכימו למנותו אלוף לראשם. בבואו לאחת 
הערים, נכנס לבית המרחץ העירוני כדי להתרענן מטלטולי 

אחד הגבירים הגדולים של הדרך. באותה העת היה שם גם 
העיר. איתרע מזלו של אותו רב וכאשר יצא מן המרחץ יצא 

אחריו העשיר שגילה 

איננו. החשד  –שמקלו המהודר שגולת כסף מעטרת את ראשו 
נפל כמובן על האורח העני ש'מי יכול לגנוב את המקל אם לא 
הוא?' העשיר ביקש בשפה חדה וברורה את מקלו בחזרה, אך 

דע במה דברים אמורים. העשיר החל להכותו מכות הרב לא י
נמרצות ודרש את מקלו, אלא שהרב לא ידע לומר דבר וחצי 
דבר אודות הגניבה. אחד התושבים שעבר במקום וראה 
שההלך סובל לשווא, פנה אל העשיר: מה תרוויח אם חלילה 
וחס תיטול את נפשו, הלא מקלך לא ישוב אליך. אין לך אפוא 

התנחם והמקום ימלא חסרונך. סבר העשיר ברירה אלא ל
וקיבל. הרב נעזב לנפשו. הגיע זמן הדרשה בשבת בבוקר ואותו 
גדול עלה אל הבימה וכיד ה' הטובה עליו דרש בהלכה ובאגדה 
משך שעתיים תמימות, הקהל ישב מרותק ובלע את דבריו 
בצימאון. לאחר הדרשה כשרצה הרב לרדת, הגיח העשיר 

רצה להתנצל על שחשד בתלמיד חכם  ממקומו אל הבימה.
לשווא. בראות הרב את הגביר שהכהו נמרצות, שב אל הבימה 
ודפק עליה להשתיק את הקהל: "להווי ידוע לכם קהל קדוש, 
שעשיר זה טוען שגנבתי את מקלו והכני על כך מכות נאמנות. 
מקיים אני את דין תורתנו הקדושה 'והייתם נקיים מה' 

י בפניכם שתבקשוהו שיעזוב אותי לנפשי ומישראל', מתחנן אנ
 מאחר ואין לי שמץ מושג מי גנב את מטהו"... 

בעל ה"תורה תמימה", מציג דברי מוסר מפשוטו של מקרא 
בדבריו של יעקב ללבן: לאחר כל הרדיפות והשקרים שעולל 
לבן ליעקב, כאשר יעקב מחליט לשוב אל ארץ כנען בחזרה 

אילו לא די בכל אשר עולל לו. ובורח מלבן, לבן רודף אחריו כ
זאת ועוד, הוא מטיח ביעקב "הבנים בני, הבנות בנותי... וכל 
אשר אתה רואה לי הוא"... כאן משיב לו יעקב מנה אפיים. 
"ויחר ליעקב וירב בלבן", סבורים היינו שכאן יחשוף יעקב זרוע 
קדשו ובכוחו הגדול יסביר ללבן בשפה היחידה שאותה הוא 

היא הדרך חזור לחרן. אך "מריבתו" של יעקב עם  היכן -מבין 
לבן מסתכמת במילים: "מה פשעי מה חטאתי כי דלקת 

 אחרי"... 
 )במחשבה תחילה(

 

הזה והנה המצבה  "ויאמר לבן ליעקב הנה הגל
 נא( , אשר יריתי ביני ובינך" )לא

בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי בשם אביו 
שכאן רצה הכתוב להראות את עוצם , הסטייפעלער זצ"ל

כמו , שהרי הכתוב מספר שיעקב לקח אבן, שקריו של לבן
והנה בתוך כדי , שאמר לבניו לאסוף אבנים עד שעשו גל אבנים

דיבור בא לבן ואומר "הגל הזה... אשר יריתי" והרי הוא לא נגע 
 בכל האבנים. 

 )טעמא דקרא(
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