
לבדוק את דמות המנהיג

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה".

כתב רש"י למה הזכיר יציאתו? מלמד שיציאת צדיק מן המקום 
עושה רושם. בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיווה הוא הדרה. 
יצא משם - פנה הודה פנה זיווה פנה הדרה. לכאורה יש להעיר 
כיוון דפתח ב"יציאת צדיק עושה רושם" היה צריך להשליך שפנה 
והדרה, ממילא מבינים שבזמן שהצדיק בעיר ההוד  זיווה  הודה 

המצב  את  הן  ולכתוב,  לכפול  רש"י  טרח  מדוע  וההדר. 
שהצדיק בעיר והן המצב שמתהפך ביציאתו ממנה?

המעלה  ברום  עומד  אדם  רואים  כאשר  אלא 
ומנהיג את העיר יתכן שתי סיבות לכך: א. הוא 

בתורה  מלא  אישיותו,  מצד  לתפקיד  ראוי 
המדברים.  ראש  להיות  נאה  ולו  ובמידות, 
ב. מאידך יתכן שאיש זה אינו בעל מעלות 
כלל. ואינו ראוי לאותה איצטלא. אך כיון 
שהוא עשיר או מגיע ממשפחה מכובדת 
להגיע  הצליח  כך  בשל  קשרים,  עם 

למעמדו, אפי' שאין בו שום מעלה.

האם  לדעת  נוכל  מתי  הבוחן?  אבן  מהו 
את  שמכבד  הראשון,  הסוג  על  נמנה  הוא 

הנאחז  השני  הסוג  על  שמא  או  מעמדו, 
בקרנות התפקיד למרות שאיננו ראוי? בשעת 

יציאתו מן העיר. שכן אדם רם המעלה מבחינים 
על  מכבודו  שהאציל  וההדר  ההוד  בחסרון  בנקל 

אדם  אבל  ביציאתו,  מצטערים  ולכן  ותושביו,  המקום 
חסר  ולא  רושם,  עושה  אינה  יציאתו  השניה  לקבוצה  ששייך 

לעיר מאומה מהודה ומהדרה.

זו כוונת רש"י יציאת צדיק עושה רושם - כלומר אם אתה רוצה 
לדעת על המנהיג האם בזמן שהותו בעיר תרם לתושביה - תבחין 
היה  עצמו  תבין שהוא  וההדר,  ההוד  אם תראה שפנה  ביציאתו 
העיר  בני  ואין  והדרה,  זיוה  פנה  לא  אם  אבל  העיר,  של  כבודה 
מקוננים וצועקים מרה אחריו - תדע כי אינו צדיק וגם בשהותו 
שם לא היה הדרה של העיר. )הגר"ש סופר בעל חוט המשולש, בהספד על 
היה  ראו שהוא  אביו שבהסתלקותו,  רואים את  ומסיים שכך  זי"ע,  מרן הכת"ס  אביו 

כבודה של העיר והמדינה, וויא על האי סופרא דבלי בארעא(

המזבח רומז על ישראל

"ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה". 

יותר  מצבה  שונא  הקב"ה  טעמא  מאי  מאוד,  נדחק  הרמב"ן 
ממזבחות, דלכאורה שניהם היו חק לכנענים, כפי שמצינו, שנצטוו 
ישראל בעתיד "מזבחותיהם תתוצון", ושניהם היו אהובים בימי 

האבות. ]עי' רמב"ן כ"ו ה' וערש"י ורמב"ן ר"פ שופטים[. 

וי"ל כי יש הבדל משמעותי בין ישראל עם ה', לכל אומות העולם, 
שכן הגויים אפי' יהיו כולם חסידים, מ"מ הדבר העיקרי והיסודי 
בהם הוא קיום העה"ז. לכן גוי ששבת חייב מיתה. אמנם קיימים 
צריך  והעם  דת.  כהני  להיות  מהעולם  עצמם  שפורשים  יחידים 
קדושים  כלם  ה'  עם  משא"כ  תורתם.  שמורי  כמרים  אותם  את 
לדאוג  גם  צריכים  אלא  ה'.  לעבודת  ופרושים  כהנים,  וממלכת 
לצרכי עה"ז, לכן, רק מי שאינו מוצלח לתורה, בע"כ יפנה לעבוד 
בשדה כדי לספק את צרכי הלומדים. לכן, עבודת האומות היא 
המובחר  ע"י  נעשית  שעבודתם  לרמז  א',  אבן   - מצבה  ע"י 
ה'  שנא  זה  ודבר  עה"ז.  מקיימי  העם  ושאר  שבאומה, 
שזה   - במזבח  שיעבדוהו  שרצונו  ישראל,  מעם 
אבנים הרבה מקובצים לאחד. להורות, שלב כל 
האומה כהנים וגוי קדוש - כולם שווים לתורה 
ולעבודה. אמנם אצל יעקב שמהרבה אבנים 
נעשה אבן אחד ע"י נס. דבר זה, אהב ה' ובו 

בחר. )עה"ת עמוד קמ"ב(

ההבדל בין תפילת יצחק ליעקב

התחת  ויאמר  ברחל  יעקב  אף  "ויחר 
אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן". 

אני איני כאבא, אבא לא היו לו בנים, אני יש 
לי בנים, ממך מנע ולא ממני. הרמב"ן מתפלא 
אל  שומע  ה'  והלוא  אפו,  חרה  למה  תמה  ואני 
תפילת צדיקים, ומה לי שיש לו בנים, וכי הצדיקים 
אינם מתפללים בעד אחרים, והרי מצינו שאליהו ואלישע 

התפלל בעד נשים נכריות? והוא נדחק לפרש.

רבינו הכתב סופר זי"ע כותב ע"כ ביאור נפלא. דחז"ל דרשו בגמ' 
)ב"ק צ"ב( כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא 

נענה תחילה, כפי שמצינו "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה 
היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" כי יצחק אפי' שלא היו לו 
בנים לא התפלל על עצמו, כי היה שמח ביסורים, והבין שזה רצון 
ה', רק כיון שלא יכל לראות בצערה של רבקה הצדקת התפלל. 
זה מה שהפסוק מדגיש יצחק העתיר "לנוכח אשתו" כיוןש הוא 

התפלל עליה, לכן נענה הוא תחילה.

מעתה כאשר באה רחל ואומרת ליעקב, התפלל עלי כפי שאביך 
התפלל, השיב לה "התחת אלוקים אנכי", אבא לא היו לו בנים. 
ולמרות שגם הוא סבל, מ"מ הניח צערו והתפלל בעד אשתו, לכן 
היה זה בגדר המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר ונענה הוא 
לא תהיה  בעדך,  כי אתפלל  גם  בנים.  לי  אני שיש  תחלה. אבל 
תפילה נשמעת כ"כ, שכן אינני צריך לאותו דבר ותפלתי לא דומה 

לתפילת אבי שהתקבלה מיד. )כת"ס עמוד קל"ז(

נס השמן
ויקרא   - ראשה  על  שמן  "ויצוק 

את שם המקום ההוא בית אל" אמרו 
השמים.  מן  שמן  לו  שהמציאו  במדרש 

ויש לדקדק מדוע רק שמן ולא איל? וי"ל 
זית  שמן  על  חז"ל  דברי  פי  על  לו  שרמזו 
השמן  דהיינו  האב.  מכח  הבן  כח  שיפה   -
חשוב יותר מהזית. והכא נמי יעקב מובחר 

שבאבות.
אל  בית  המקום  לקרות  למד  מזה 

כמשאחז"ל ]פסחים פ"ח.[ לא כאברהם 
שקראו  כיצחק  ולא  הר  שקראו 

שדה אלא כיעקב שקראו בית 
שהוא הגדול שבאבות.
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