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 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" )כח, י( 

איתא במדרש )סח, ג( יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא 
 אצלו, יצחק בא זיווגו אצלו שנאמר )כד, סג( ויצא יצחק לשוח

בשדה, יעקב הלך אצל זיווגו שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע. 
כשהרה"ק רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין זי"ע נשא אשה 

תה החתונה אמורה להיות במדינה אחרת מעבר יוו"ש(, היי)בז
שלו, לא נתנו לו  ספורטבפ בעיה ה איזולגבול, ומפני שנתעורר

הדרך. רשות לעבור הגבול, והוצרכו לעשות החתונה באמצע 
אמר הבדחן על חתונתו, ביצחק אבינו מצינו שזיווגו בא אצלו, 
וביעקב אבינו מצינו שהוא הלך אצל זיווגו )מד"ר בראשית סח, 
ד(, והיות ששמו של רבינו הוא 'יעקב יצחק', לכן חצי הדרך הלך 

 ..הוא אצל זיווגו, וחצי הדרך בא זיווגו אצלו.
 )בישורון מלך(

 

 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" )כח, י(
בדרך כלל, אם עיקר המטרה של אדם היא להגיע למקום מסוים, 
לא מציינים מאיפה הגיע אלא רק לאן הגיע. לדוגמא: "פלוני טס 

 ציונה וטס למזרח.למזרח". אין זה משנה שהוא עזב את נס 
מאידך, אם המטרה של אותו אדם הייתה לעזוב מקום מסוים 
לא נציין לאן עזב. לדוגמא: "פלוני עזב את הבית בכעס". לא 

 אן.נציין ל
 נשאלת השאלה למה. ם כןאצל יעקב נזכר מאין יצא ולאן הלך, א

יק מבריסק, בעל "בית הלוי", 'הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ
בה נעוצה בכך שרבקה אמרה ליעקב בפרשה מסביר שהתשו

קום ברח לך אל  ,הקודמת: "הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך
אם כן, עיקר הכוונה היא לברוח מבאר  לבן אחי חרנה" )כז, מב(.

 שבע.
אולם יצחק אומר ליעקב: "קום לך פדנה ארם וקח לך משם אשה 

יא ורואים שעיקר הכוונה ע"פ יצחק ה מבנות לבן". )כח, ב(.
 להגיע לחרן, לקחת אשה.

וזהו שכתוב: "וישמע יעקב אל אביו ואל אמו" קיים ציווי שניהם 
 ולכן נאמר: "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה".

 

 )כח, י( "ויצא יעקב"
 .וכו' )רש"י( "שיציאת הצדיק עושה רושם. פנה זיוה פנה הודה"

 אין צדיק עוזב את מקומו בגלל ענייני פרנסה או בדרך כלל
כשצדיק עוזב,  רווחה, אלא כשהעיר ירדה במדרגתה המוסרית.

 סימן הוא שפנה הודה והדרה של העיר.
 

 וגו' )כח, י( "ויצא יעקב מבאר שבע"
 . "יציאת צדיק מן המקום עושה רושם" :וברש"י

מעשה בהגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זצ"ל בעל ה"לבושי 
ון שאנשי ותו סורוקה, מכיושרד", שהוצרך לעזוב את עיר רבנ

המקום התנגדו לו, לפי שהיה מטיף להם מוסר, ומצביע על 
 מעשיהם הרעים. 

ללוותו. פנה ר' שלמה ואמר: כיון שנפרד מהעיר, יצאה כל העיר 
מה נאה הודה וזיווה של עיר זו. שאלוהו: הכיצד רבינו אומר דבר 
 זה והלא היה רגיל לומר שאין כסורוקה שהיא הפחותה בערים? 

השיב להם ר' שלמה: אף אני אומר כן, כשנמצאים אתם בעיר, 
הרי היא מלאה  -אבל עתה משיצאתם ללוותני ולא נותר בה איש 

 . הוד והדר
 

 "ויפגע במקום" )כח, יא(
 .)רש"י( "ללמדך שקפצה לו הארץ"

יעקב אבינו זכה לקפיצת הדרך בלכתו לישא אשה, ואף אליעזר 
דבר זה יש בו  זכה בקפיצת הדרך בלכתו לקחת אשה ליצחק.

ת, כי יהודים בגלות, אף אם לא תהא מזומנת להם רמז לדורו
בדרך הטבע נדוניה וגם פרנסה לאחר החתונה, אל יעכבו חלילה 
את נישואי בניהם ובנותיהם. כי אם יעשו מעשה ויבטחו בה' 

 יתברך, ואפילו בדרך נס, תקפוץ להם הארץ. 
 )בכורי אביב(

 

 "וישם מראשותיו" )כח, יא( 
י: "התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח ”מפרש רש

ל, כשישב ”צדיק את ראשו וכו'". רבי יום טוב ליפא טייטלבוים זצ
על הכס הרבנות בעיר מרמרוש סיגעט, סבל מאוד מהמתנגדים 
בקהילה, כשהם לא מסתפקים בהטחת דברים קשים, אלא ברוב 

 יזו להרים ידיים על בני משפחתו של הרב. חוצפתם הע
יום אחד, ישב הרב בחדר לימודו עם קבוצת מקורביו, ולפתע 
הושלכה אבן גדולה שכמעט ופגעה בראשו. הרים אחד 
מהנאספים שם את האבן, טלטלה מיד ליד, וקרא: מה גדולה 
אבן זו, שיש בה כדי לסכן חיי אדם, וכמה רעים אנשים כאלו 

יום טוב את דבריו: ’ ו בכוונה תחילה! שיסע רשהשליכו אבן כז
חס ושלום להטיל דופי ביהודים כשרים! הם לא זרקו כזו אבן 
גדולה, אלא חלוקי אבנים קטנות והם רבו ביניהן, כל אחת רצתה 
שהיא תזכה לגעת בצדיק, עד כדי שהם התחברו לאבן אחת 

 )אמרות חכמה(  גדולה. 
 

 "ויפגע במקום" )כח, יא(
גם כשאדם נמצא בחשכה, בבירא  יעקב תיקן תפילת ערבית.

 עמיקתא, אל יתייאש, יחגור שארית כוחותיו ויתפלל.
 

 צב ארצה" )כח, יב(ולם מו"ויחלום והנה ס
ע"י החלום אפשר להכיר ש ןאר' מאיר מפרמישלהרה"ק  רמוא

את האדם, שאין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. יעקב רואה 
צב עליו". ואילו יבחלומו סולם "וראשו מגיע השמימה" "והנה ה' נ

  .לומו "שבע פרות"פרעה רואה בח
 

 יקץ יעקב משנתו" )כח, טז(י"ו
שאלו פעם רב אחד כיצד הוא מצליח כל חייו בעקביות לקום 
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 לתפילת ותיקין מדי יום ביומו?

בשולחן ערוך ההלכה הראשונה היא ש"יתגבר כארי  :ענה הרב
וכיצד אוכל לענות על שאר השאלות אם לא  ,לעבודת בוראו"

 הקפדתי על ההלכה ראשונה.
 

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום "
 טז(  ,)כח "הזה ואנכי לא ידעתי

לשון " :יא( אומר רש"י ,)כח "וישכב במקום ההוא"על הפסוק: 
מיעוט, באותו מקום שכב, אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר לא 

שיעקב ראה במקום הזה . וכ"שכב בלילה שהיה עוסק בתורה
בשנתו והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים, אמר: "אכן יש ה' 
במקום הזה", היינו: שגם בשינה אפשר להיות קשור להשם 

"ואנכי לא ידעתי", על דרך עבודה כזאת לא  –ולעבוד את הבורא 
 ידעתי כל י"ד השנים ששימשתי בבית עבר. 

ון שינה עמוקה וטובה יכול אדם ליש –וזהו "בכל דרכיך דעהו" 
ן וולאכול מעדני מלכים ולקבל על כך שכר. כי אם לפני שנתו מכו

, או לפני כשיקום כי הוא הולך לישון כדי שיוכל לעבוד את בוראו
ן בעצמו כי הוא אוכל עכשיו כדי שאח"כ יהיה ושהולך לאכול מכו

לו את הכוח ללמוד וללמד, זה נקרא עבודת השם, ועל זה אמר 
 נכי לא ידעתי". יעקב "וא

 

   "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" 
 ז()כח, ט

שים שנה ולמדן יהיר התלונן לפני הרה"ק ר' אלימלך שכבר של
 לומד תורה לשמה, ועדיין לא זכה לרוח הקדש.

"אם יסתר איש במסתרים  ענה לו הרבי: הרי זה מקרא מפורש:
 -שים שנה ואם יושב אדם בחדר סגור של -ואני לא אראנו" 

 "לא אראנו". -ומפטם את האנוכיות שלו  -"ואני" 
 לא ידעתי. - = האנוכיות אמר "ואנכי"אבינו יעקב לעומתו, 

 

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום "
 טז(, )כח "הזה ואנכי לא ידעתי

חז"ל אמרו )ברכות  :קוב זי"עטאמר הרה"ק רבי ישראל מטשור
נה( "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו". אולם יעקב כלל לא 
הרהר ביום שהמקום הזה הוא שער השמים, ולכן האמין 

וא נבואה אמיתית, וזהו "אכן יש ה' במקום הזה" שהחלום הזה ה
"ואנכי לא ידעתי" ביום לא  –אמת הדבר שהשכינה כאן, כי  –

 חשבתי על כך.
 

"וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ד' במקום 
 הזה ואנכי לא ידעתי" )כח, טז(

 וברש"י הק', שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה. 
ידוע מה שהקשה האור החיים הקדוש זי"ע על דבריו דהרי אם 

הנבואה שהשיג בשנתו, לא היה ישן לא היה זוכה יעקב למעלת 

ואם כן מפני מה התאונן יעקב ואמר אם ידעתי לא ישנתי. 
ז"ל שפעם אחת ראוהו  ואפשר לומר דהנה ידוע מהאר"י

תלמידיו שהיו שפתותיו דובבות בתוך שנתו, כשהקיץ שאלוהו 
תלמידיו הק' לפשר הדבר, אמר להם האר"י הק' כי בשנתו 

חזור על אותם רזין מגלים לו מן השמים רזין דאורייתא, ול
וסודות עליונים אשר נגלו לו בחצי שעה של שינה צריך שבעים 
או שמונים שנה. והנה יעקב אבינו ע"ה כל אותם י"ד שנה בהם 
ישב בבית מדרשם של שם ועבר ועסק בתורה היה מנדד שינה 
מעיניו כמו שהביא ברש"י הק' )כח, יא( וישכב במקום ההוא, 

שכב, אבל י"ד שנים ששימש בבית לשון מיעוט, באותו מקום 
עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה, ע"כ. ועתה לאחר שקם 
יעקב משנתו בפעם הראשונה לאחר י"ד שנה, ונוכח לדעת כי 

גבוהות ונשגבות כנבואה, פתח ואמר אכן  למדרגות בשנתוזכה 
יש ד' במקום הזה ואנכי לא ידעתי, פירוש לא ידעתי שעל ידי 

בוא למעלות נשגבות ולנבואה, ואם ידעתי לא השינה אפשר ל
ישנתי בלשון תמיהה, אילו ידעתי כי על ידי השינה אפשר לבוא 
לידי מעלות רמות ונשגבות וכי לא הייתי יושן כל אותם י"ד שנה 

 שהייתי בבית מדרשם של שם ועבר. 
 מקרליןגם מסופר שפעם אחת שהה הרה"ק רבי אהרן הגדול 

ממעזריטש זי"ע, והיה יושב רבי אהרן זי"ע אצל המגיד הגדול 
ואומר שיר השירים, ובאותה שעה עלה המגיד ממעזריטש על 
ערש יצועו, לאחר זמן מה שלח המגיד את משמשו לומר 
להרה"ק רבי אהרן שיפסיק מאמירת שיר השירים שלו, כי 
באמירת שיר השירים שלו מרעיש הוא את כל העולמות ומפריע 

ואמר הרה"ק ר' הלל מפאריטש  למנוחת המגיד ממעזריטש,
של המגיד, שעל אף ששיר  שנתוזי"ע צא ולמד גודל מעלת 

השירים של הרה"ק ר' אהרן הגדול זי"ע מרעיש עולמות אף על 
של המגיד חשובה ביותר, וכן היה אצל יעקב אבינו  שנתופי כן 

ע"ה שלאחר שראה שאפשר להשיג כל זאת על ידי השינה, תמה 
את, כלום הייתי נמנע מלישון כל אותם ארבע ואמר אילו ידעתי ז

 עשרה שנה.
 

 )כח, טז("ואנכי לא ידעתי" 
 )רש"י(.  "לא הייתי ישן במקום קדוש כזה ,שאם ידעתי"

הרי השינה הביאה לו את החלום הנפלא הזה,  –ונשאלת השאלה 
מנדל  מנחם רבי הרה"ק מתרץ אלא הצער? סיבת אפוא מה

יעקב לא רצה בהשגת מדרגות כמתנה מן  –מקוצק זי"ע 
השמים, על ידי חלום, שלא על ידי עמל ויגיעה, אילו ידע, היה 

 בהקיץ, על ידי עבודה ויגיעה. ןמתאמץ להשיג
 

 ל" )כח, יט(-"ויקרא שם המקום ההוא בית א
יצחק . "בהר ה' יראה" = "הר" - אברהם אבינו קרא לבית המקדש

יעקב  "ויצא יצחק לשוח בשדה". = "שדה" - קורא לבית המקדש
"ויקרא שם המקום ההוא בית =  "בית" -קורא לבית המקדש 

 אל".
בית המקדש נבנה פעמיים בידי אדם ובית המקדש השלישי, 

 בנה במהרה בימינו, יהיה עשוי בידי שמים ולא ייחרב.ישי
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אברהם. בגלל שיצא ממנו ישמעאל, הבית הראשון נבנה בזכות 

לפי  .הבית השני נבנה בזכות יצחק לא התמיד קיומו ונחרב.
הבית השלישי  לא התקיים ונחרב ביד בני עשו. ,שיצא ממנו עשו

בנה בזכות יעקב שהייתה מיטתו שלמה ולכן הוא יהיה קיים יי
 לעד.

כאשר ראה אברהם את בית המקדש הוא ראה "הר" שהרי סופו 
כאשר ראה יצחק את בית המקדש, הוא ראה  הר.ישאר יש

ואילו יעקב לא ראה את  "שדה" כי הרי "ציון שדה תחרש".
המקום ואת הקרקע, הוא ראה את הבית עצמו, כי סופו להישאר 

  לעד.
 )אדמור"י בעלזא(

 

קים עמדי ושמרני בדרך אשר ו"אם יהיה אל
 אנכי הולך" )כח, כ(

)היינו  מה דרך רשות" -הגמ' בברכות אומרת "ובלכתך בדרך 
וזוהי בקשתו שאדם לא חייב ללכת בדרך, אלא אם הוא רוצה(. 

 ,אכילה –גם דברי הרשות שלי  -של יעקב, 'ושמרני בדרך' 
 יהיו בקדושה. -יה, משא ומתן ישת

 

 ש" )כח, כ(ול ובגד ללבו"לחם לאכ
 הולמ ,הלחם אם לא בשביל לאכול נועד מהיש לדייק בפסוק ל
אלא יעקב אבינו שהלך לבית לבן  .ללבוש הבגד אם לא כדי

התפלל אל הקב"ה שיזמן לו כזה לחם שיוכל לאכול היינו 
 מאכלים כשרים, ובגד שיוכל ללבוש ללא חשש שעטנז.

 

 "ושבתי בשלום אל בית אבי" )כח, כא(
 מסביר רש"י: שלם מן החטא שלא אלמד מדרכי לבן.

מה הכריח את רש"י לפרש כך? הרי רוב בני אדם באמרם לשוב 
 מפגעי הדרך? קלהינזבשלום, מתכוונים מבלי 

ה"בית הלוי" בעל  באחד הימים פגשש תובן בסיפור התשובה
התלמיד, אני  וענה, למעשיו כיום את אחד מתלמידיו ושאלו

 מתעסק במסחר.
 ,שוב הרב את תלמידו למעשיוכששאל אחרי מספר דקות ל

התפלא התלמיד לפשר השאלה החוזרת אבל השיב שעוסק 
 במסחר.

כשחזרה השאלה בפעם השלישית, שאל התלמיד את רבו למה  
 בשאלתו.הרב מתכוון 

שיב לי פעמים מה אתה עושה ואתה מ 3הרב: שאלתי אותך ענה 
 הפרנסה שלך היא כולה מאת ה' ורק ממנו., מה הקב"ה עושה

ואני התכוונתי בשאלתי, מה אתה עושה למען הרוחניות שלך? 
 רי תורה יש לך ביום? כמה דפי גמרא אתה לומד?יעוכמה ש

בו  זה מה שומר יעקב: ושבתי בשלום אל בית אבי.=הדבר היחיד
 יש לאדם בחירה והשפעה זה המצב הרוחני.

כל השאר לא כוחו ועצם ידו עושים זאת. לכן מפרש רש"י 
 שכוונת יעקב היא "שלם מן החטא".

 

 ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש )כח, כ(
וי"ל עפ"י מה שאמר לי הרה"ק רבי יהושע מטאמאשוב ששמע  

מפיו הק' של הגה"ק ממאגלניצא זצ"ל לפרש בדרך צחות מה 
לך עתה  רייזכ"בזמר 'איש חסיד',  שאומרים בזמירות למוצ"ש

כי הי' חסיד ועני שלא הי' לו לחמים לצרכי  "ברתאתמול אשר ד
 הולווחול שלו ונתנם למשכן הלקח בערב שבת את בגדי ושבת, 

. רעעלי ואני פו ושבת, כי הלא הקב"ה אמר לוהעליהם את צרכי 
חול ולא הי' לו מעות הבגדי את צריך  יההכשמוצאי שבת ב

לך עתה את אתמול אשר  רייזכלפדותם, אמר להקב"ה רבש"ע 
דברת ר"ל בערב שבת אמרת לוי עלי ואני פורע, ע"כ ראה שיהי' 

 לי מעות לפרוע לפדות הבגדים ודפח"ח. 
ובזה יש לומר, "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" שיהי' לי הבגד  

 ללבוש ולא ליתן הבגד למשכן שיהי' לי לחם לאכול. 
 ()בנין דוד

 

 לבש" )כח, כג("ונתן לי לחם לאכל ובגד ל
אחת הנכדות של הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל בהיותה 
ילדה בבית הספר, במסגרת שיעור מלאכה בקרמיקה, רצתה 
להכין שלט עליו יהיה כתוב "משפחת ליפקוביץ", כדי לתלות על 
דלת ביתם של הסבא והסבתא. רבי מיכל יהודה לא הסכים 

דלת שלט יפה יראו צורך : הרי לאחר שיתלה על העמוונימוקו 
גם לצבוע את הדלת שיהיה לה מראה תואם ויפה, לאחר שיצבעו 
את הדלת יאמרו הנה דלת יפה הרי גם צריכים לייפות את הקיר 
בבית מול הדלת וכן הלאה. שלט קטן זה יכול לגרור אחריו דברי 

 מותרות בעוה"ז.
פעם הביא אחד הנכדים מזרון חדש עבור הסבא. רבי מיכל 

דה חרד חרדה גדולה, "מזרון חדש" מושג של עולם הזה. יהו
 המזרון לא ראה את פני הבית.

 

 "ויחבק לו וינשק לו" )כט, יג(
אבל לבסוף כאשר יעקב הלך לדרכו ולבן שב למקומו, כתוב 

אשר בא יעקב אל ולא ליעקב, לפי שכ -"וינשק לבניו ולבנותיו" 
לבן חשב לבן בלבו שיש לו אבנים טובות ומרגליות מוסתרות 
בפיו, כמו שמביא רש"י בשם המדרש, ולכן נשק לו, אבל כאשר 
הלך יעקב ממנו, ידע כבר שאין לו, ועל כן לא ראה כל תועלת 

 )חפץ חיים( לנשקו.
 

"לא ייעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני 
 הבכירה" )כט, כו(

הגרי"ש כהנמן זצ"ל, שאלה מעניינת,  –ל הרב מפוניבז' פעם שא
רבי יואל טייטלבוים זצ"ל: מדוע  –ר מסאטמר "את כ"ק האדמו

כדעת לבן שלא לישא הצעירה לפני הבכירה )כמו  ןקיימא ל
שאמר לבן ליעקב "לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני 
הבכירה"( ולא נוקטים כדעת יעקב אבינו שביקש לישא את רחל 

 הצעירה לפני לאה הבכירה?!
ותירץ לו הרבי מסאטמר: הרי מה שלא נושאים הצעירה לפני 
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כן כאשר היא מסכימה הבכירה, כדי שלא לצער הבכירה, ול
ומוחלת, רשאית הצעירה להקדימה. וכך סבר גם יעקב אבינו, 
ובוודאי לא חשב לשאת את רחל ללא הסכמה ומחילה מצד 
לאה. אלא שעל זה אמר לבן ליעקב לא יעשה "כן" במקומנו. "כן" 
במובן אמת )כנות( כדרך הנאמר "כן בנות צלפחד דוברות" 

והמרמה ואין מצוי כאן כלל כלומר: מקומנו הוא מקור השקר 
אמת, עד כדי כך שאף אם הבכירה אומרת בפיה שמוחלת 
ומסכימה, הרי בליבה אינה מסכימה כלל והוי "אחד בפה ואחד 
בלב" ואי אפשר לסמוך על זה, לכן במקומנו אין לשאת הצעירה 

 קודם.
 

 "ויאהב גם את רחל מלאה" )כט, ל(
ם מסיבת לאה,  שיעקב אהב את רחל ג מסבירר' שלמה קלוגר 

מדה  -שע"י שלאה רימתה את יעקב ורחל לא סיפרה לו מזה 
 טובה זו של רחל השפיעה על יעקב שיאהב אותה יותר ויותר.

 

 "ויאמר יעקב לאחיו ליקטו אבנים" )לא, מו(
בפסוק הבא ו ."לאחיו אלו בניו, שהיו לו אחים לצרה"פירש"י: 

אחיו, לאוהביו של ל"נאמר "ויקרא לאחיו לאכול לחם", ופירש"י: 
כשמדובר בטובה שיש בה מאמץ, לסחוב אבנים, רק  ."לבן

 -אך כשמדובר בסעודה  הבנים והידידים הטובים באים לעזור.
 ..כולם אחיו.

 

 שבע יעקב בפחד אביו יצחק" )לא, נג(י"וי
זהר מאוד משבועה, לבל יתמיד היה יצחק מורה ליעקב, לה

יעקב לידי הכרח שבע שלא בשעת הצורך, לכן כאשר בא יי
ישבע י"ו פחד ואימה מפני יצחק אביו. ךלהישבע, עשה זאת מתו

יעקב" אולם השבועה הייתה "בפחד יצחק אביו" מלאת פחד 
 )בינה לעתים( מפני תורת אביו. 

 

לקח יעקב את כל  ..וישמע את דברי בני לבן."
וירא יעקב את פני לבן והנה  ..אשר לאבינו.

 ב(-)לא, א "איננו עמו כתמול שלשום
כתמול שלשום? מה  ןנבהל שפניו של לבן אינ ל כךלמה יעקב כ

כבר  ואז מה? ז .קרה? מה יש? אז הוא לא אמר לו בוקר טוב יפה
סיבה לשבור את הכלים? יעקב אבינו הרי כבר התמודד מסתמא 

 עם כל מיני הסלמות לא פחות קשות מזה? אז מה קרה עכשיו?
נה כזו: אתה רמאי? אין בעיה. יעקב טען ללבן טע התשובה היא:

גם אני יודע להיות רמאי. אחיו אני ברמאות. שנינו נשב מול 
אתה תעקוץ  השולחן וננהל מלחמה שקטה מתחת השולחן.

אבל  .אותי מתחת לשולחן ואני אחזיר לך בחזרה מתחת השולחן
בינינו! זה קודים ושפה שרק אנחנו מבינים אותה! כל זמן  .שנינו

עיה! אני יודע איך להסתדר עם אנשים רמאים שזה ככה אין ב
יום אחד רואה יעקב שהבנים  ,והנהשכמותך. אבל אין איש עמנו.

של לבן פתאום נכנסו לסיפור. הופה! הוצאת את השפן מתחת 

שולחן? עד כאן! זה כבר לא בא בחשבון! ברגע שאתה מתחיל ל
לשתף את הבנים שלך בכל הטריקים שאתה עושה לי. 

אני נאלץ להחזיר לך. זאת אומרת: ברגע שהבנים והטריקים ש
ין של ימים עד שהבנים שלי נכנסים ישלך נכנסים לתמונה. זה ענ

ן ללמד את ילתמונה. זהו! אצלי זה גבול אדום! אני לא מעוני
הבנים שלי את הקומבינות ואת כל הטריקים שאני נאלץ לעשות 

אני נאלץ כדי לשרוד מולך. כל זמן שזה נשאר ביני לבינך. אז 
לדבר איתך בשפה שרק אתה מבין. בבקשה. אבל אם הילדים 

יאלצו להיות מעורבים בכל הקומבינות שאני נאלץ לעשות ישלי 
מדו לשונם יבשביל להסתדר איתך. זה לא בשביל החינוך שלי! ל

)אז  דבר שקר זה לא אצלי. מחר אנחנו בורחים מפה.
 נדברו(

 

          "וישב לבן למקומו ויעקב הלך לדרכו" 
 ב(-)לב, א

למרות שראה לבן את מעשי יעקב עדיין לא הושפע ממנו 
להיטיב מעשיו, אלא "וישב לבן למקומו" נשאר "לשבת" 

נה בדעות ובמדות, ולעומת זאת יעקב במקומו, במדרגתו הראשו
החזיק מעמד ולא הושפע מלבן לרעה אלא "ויעקב הלך לדרכו" 

 (המשך חכמה פ"ע)דרך ה'.  - התקדם והלך בדרכו
 

"ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת 
 מונים ולא נתנו אלוקים להרע עמדי" )לא, ז(

אין מונים פחות מעשרה, מונים הוא סכום כלל החשבון, והן 
 עשיריות, למדנו שהחליף תנאו מאה פעמים )רש"י(

פר על מהר"ם אלשי"ך שפירש בכתוב הזה, איך השתמש מסו
לבן בתחבולות ומרמות כדי להונות ולרמות את יעקב. והאר"י 
שנוכח בדרשה פרץ לפתע בצחוק, והמשיך לחייך בכל הדרשה 

 עד תומה.
 ךחיימשסיים את דרשתו, פנו הנוכחים אל האר"י בשאלה מדוע 

ופיע בעצמו בדרשה? השיבם האר"י כי נגזר על לבן הארמי לה
בדרשתו של מהר"ם אלשיך, ולהצדיק עליו את הדין והתייצב 
ליד הפתח והקשיב באזניים קשובות לדרשת מהר"ם אלשיך. 
ועל כל מין תחבולה שהיה מדגים בדרשתו, היה לבן הארמי 
מנענע בראשו, כאומר הן, והיה מודה ומתודה שהכל עשה בדיוק 

כל התככים שהוזכרו נמרץ ליעקב, ולכן היה האר"י מחייך, כי 
בדרשתו של המהר"ם אלשיך על לבן הארמי, הכל אמת ויציב, 

 .ודבר ה' בפיהו אמת, וכל דברי רבותינו אמת וצדיק
 )פרפראות לתורה(

 

 "ואביכן התל בי" )לא, ז(
בחור אחד נכנס לרבי אני רוצה לדעת מיהו זיווגי אמר לו הרבי, 

מיד קיבל, אבל ואברהם אבינו שלח את אליעזר להביא את זיווגו 
תאמין  ,בחור ,יעקב אבינו חיפש לבד אז רימה אותו לבן, ועל כן

תסמוך  .בד' שישלח אבל אם תלך לבד, לך תדע מה יהיה
 ..ך את יהבך על ד'.יותשל

 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
mailto:LikutimNiflaim@gmail.com

