
 

 ~1 ~ 

  וסיפוריםליקוטים 
 ויצאנפלאים 

 

 

 אמר. ויצא בפרשת תורה דברי אמר לא' מלעכוביץ ק"הרה
, השתדלות לגבי מתנהגים איך תורה חתיכת היא הפרשה שכל
 בלבן יעקב אף ויחר שכתוב ואפילו. ערמומים עם עובדים ואיך

 אלא עשתונות איבד לא יפות לא מילים עליו שצעק כתוב לא
 ההתנהגות כל והנה, אחרי דלקת כי חטאתי ומה פשעי מה אמר

 .להוסיף מה לי אין כ"א, תורה לנו היא ביעקב
 

 (י, כח" )חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא"
 האם, יעקב של יציאתו את הפסוק הזכיר מה מפני: י"רש שואל

 מגיד י"רש מתרץ אלא? הלך להיכן ללמדנו המעשה עיקר לא
 בעיר שהצדיק שבזמן, רושם עושה המקום מן צדיק שיציאת

 זיוה פנה הודה פנה משם יצא .הדרה והוא זיוה הוא הודה הוא
 .הדרה ופנה

 בארץ ולהשתקע לעלות", חיים חפץ"ה השתוקק ימיו כל
 .הקודש בארץ ולהתגורר לזכות הגדול חלומו זה היה .ישראל

 ואף, ראדין את יעזוב בו תאריך וקבע מעשה עשה אחת פעם
 .תקוה פתח בעיר ישראל בארץ לו הוכנה דירה
 מקהילות ואף זו ממחשבתו אותו להניא הקהילה בני ניסו

 עזר לא מאומה אולם, ליבו על שידברו שליחים שלחו סמוכות
 .בדעתו איתן נותר" חיים חפץ"וה

 הזדרז, נסקי'יזגרוד עוזר חיים רבי לגאון הדבר נודע כאשר
 וכאשר" חיים חפץ"ה של ביתו אל מיהר שם, לראדין ונסע

 את" חיים חפץ"ל והסביר עוזר חיים רבי פתח השניים נפגשו
 רבי וסיים, ופולין ליטא יהודי כל על לו שיש העצומה ההשפעה

 מיסב הסבא כאשר כי לדעת יש: באומרו דבריו את עוזר חיים
 שמע כאשר!... כבוד ביראת הנכדים מתנהגים, השולחן אל

 .נסיעתו את ביטל הרמז את" חיים חפץ"ה
 

 (יא, כח" )במקום ויפגע"
 (כו ברכות) ערבית תפילת תיקן יעקב

, והחשכות השפלות בתכלית האדם נמצא שאפילו, רמז בזה יש
 אלא, יתייאש אל, המעלות ברום היותו ואחרי עמיקתא בבירא
 במצוקה היה יעקב שהרי. בתפילה ויתאמץ כוחו שארית יחגור
' בג ו"ח יפול שלא מתיירא והיה, בעדו העולם וחשך גדולה

 דעתו והייתה נבהל לא זאת בכל( רבה מדרש) חמורות עבירות
 (משמואל שם)  לתפילה. עליו מיושבת

 

 (יא, כח" )במקום ויפגע"
 היה שכנראה לאחד ל"זצ מטשעבין הגאון אמר אחת פעם
 אבינו יעקב על ויצא' בפ י"רש על דברי זה תורה-לדבר צריך

, שם להתפלל עמד לא המקדש בית על כשעבר שמתחילה ה"ע
 ולא אבותי שהתפללו מקום על שעברתי אפשר אמר כך אחר

. קסבר מאי ולבסוף קסבר מאי מעיקרא'. וכו בו התפללתי
 המדרש מבית אז בא ה"ע אבינו שיעקב, מטשעבין הגאון ואמר

 תורה כי וסבר, שם שכב ולא שנים ד"י שם שלמד ועבר שם של
 נתעכב לא לכך, שעה חיי וזה עולם חיי שזה, מתפילה העדיפ

 דארף די טאטע ווי קלוגער אז נתיישב כ"אח אבל, שם התפלל
 .להיות צריכים אין מהאבא חכם יותר - זיין נישט מען

 ( יא, כח) המקום" מאבני "ויקח
, יותר רך בדבר השתמש ולא למראשותיו אבן יעקב שם מדוע
, לארץ לחוץ ישראל מארץ עתה אני יוצא יעקב אמר כך אלא

 שיהיו והכסתות הכרים מכל ישראל ארץ של אבן עלי וחביבה
  .לארץ בחוץ לי

 (חיים אוצר)
 

 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם והנה ויחלום"
 ויורדים עולים אלוקים מלאכי והנה השמימה

 (יב, כח" )בו
 הם השמים הרי"( אמת אמרי"ה) ל"אאז ק"כ שאלני בילדותי

 דשמע והשיב, עליהם להישען הסולם יכול היה והאיך, רך דבר
 היו והאיך בחיוך ואמר והמשיך. רך יותר היה שהסולם מינה

 יותר שהם כרחך על אלא, בסולם לעלות המלאכים יכולים
, רכותו הוא כן ומעלתו הדבר רוחניות כפי כי, בזה הכוונה. רכים

 עדינים כמה הרוחניים הדברים ודקות זכות גודל מכאן ורואים
  .שהם

 (גור – מנחם פני)
 

 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם והנה"
 (יב, כח" )השמימה

 הארץ ועל ממעל בשמים" בפסוק הכתוב פי על לבאר נראה
 ז"בעוה עבודתו בדרך להתבונן מצריך שהאדם, "מתחת

 וזהו, ממנו למעלה מי להסתכל צריך לשמים הנוגעים שבענינים
 בחינת שהם ז"לעוה הנוגעים בענינים ואילו, ממעל בשמים

 בענייני ממנו פחות מי יסתכל שאדם, מתחת הארץ ועל, ארץ
 מגיע וראשו בארץ מוצב שהוא הפסוק רמז וזהו, ז"העוה

 ישאף ז"העוה שבענייני, היוצרות להפך לאדם ואין, מההשמי
, מזה ובפחות לו שיש במה יסתפק שמים ובענייני ועוד לעוד
 גג יתיעל לו שהיה אחד בעשיר משל שהביא הבן איש חי וכמו

 לכלל באו האנשים. בו ולרדת לעלות מוצב וסולם, בחצרו
 את תוריד ממך בבקשה: "לו ואמר למשרתו העשיר קרא, סכנה

 את שובר התחיל, המשרת". מכשול יהיה לבלתי הזה הסולם
 שובר הדרך זה על וכן, ממנו הלמעלה את ועולה הראשון השלב

 ואינו הגג לראש שהגיע עד, ממנו למעלה ועולה התחתון את
 הוא ומיד, ממקומן נעקרו הסולם שלבי כל כי, לרדת יכול

 ב"בעה לו אמר. והורידוהו חבלים שהביאו עד לצעוק התחיל
 לראש תחילה לעלות צריך היית, שכמותך שוטה משרת לאותו

 עד לרדת וכך השלבים את לשבור להתחיל ומשם הסולם
 לאותו ב"בעה לו קרא לימים. נכון מתנהל היה הכל ואז, הרצפה
 מדרגות לו שיש בחצר בור ישנו וראה נא הבט, ואמר משרת

 אותו נזכר מיד. ושוברן לך, אדם חיי לסכן שיכולים מסוכנות
 זו ובדרך למעלה לעלות שצריך ב"בעה לו שאמר במה משרת
 זה על וכן שלב ושבר מדרגה ירד. עשה וכן. הסולם את לשבור

 התחיל מיד. לעלות יכול ואינו הבור לקרקעית שהגיע עד הדרך
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 לשבור לו אמר אשר ב"בעה על בטענות ובא מצבו על צועק 
 בראשונה, שכמותך שוטה אדונו לו אמר, זאת בדרך הסולם את

 למעלה לעלות צריך היית כן על הגג בראש מוצב היה הסולם
 מוצב שהסולם עכשיו אבל, הסולם את לשבור ובירידתך
 הפכת ואתה, לעלות וכך למטה לרדת צריך היית הבור בתחתית

 הפסוק רמז וזהו. נפסד היית המקרים בשני כן ועל היוצרות את
 זהרילה האדם שצריך, השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם

 שיצא משרת אותו של בבחינה ויהיה הדברים את להפוך לבלתי
  . ומכן מכאן קרח

 (יוסף וידבר)
 

 וקדמה ימה ופרצת הארץ כעפר זרעך והיה"
 (יד, כח" )ונגבה נהווצפ

עם  מחסידיו אחד נכנס, ע"זי ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה אל
 בו כתב ולא מצויה היתה וברווח בשפע שפרנסתו קוויטעל,

 שבתוך העולם דרך, חסיד לאותו ר'ינע'הרוז אמר, בקשה שום
 הוא למעלה מגיע המקל שקצה בעת, מקלות כמין יש הגלגל

 הוא אז למטה מגיע כשהקצה אבל, למטה לרדת מתחיל
 לא החסיד, לשלום ופטרו וברכו למעלה חזרה לעלות מתחיל

 לא רבו שדברי מהשל באמונה האמין אך רבו דברי לעומק ירד
 מנכסיו חסיד אותו ירד, זמן לאחר. לביתו וחזר לריק נאמרו
 עם לעיר מעיר הפתחים על וחיזר ואביון עני שנעשה עד, לגמרי
 ורצו עיר לאיזה הקבוצה הגיע אחד שבת ערב, עניים של קבוצה

 בעת אפשרות היה לא כבר מעות לקבץ, השבת את בה לעשות
 לשבת למקוה כולם הלכו לכן לשבת בהכנות טרודים שכולם

 בעין ראו לא בתים הבעלי עיר באותה, קצת ולהתחמם במים
 שרק תקנה שם ועשו במקוה זמנם מבלים שהעניים זה את יפה

 אותם, למקוה להיכנס לעניים מותר צ"אחה שלוש מהשעה
 רק מהתקנה להם נודע למקוה מוקדמת בשעה שנכנסו עניים

 ללכת היכן להם היה לא שכבר ומכיון במקוה היו כשכבר
 כולם ישבו הזמן את להעביר וכדי במקוה להישאר החליטו
 אותו, השבוע לעשות אחד כל הצליח כסף כמה ביניהם וסיפרו

 שהכסף ולוודא בגדיו את לבדוק קם מהרגלו היה לא שזה חסיד
 גם, נמצא לא שהכסף רק לא, ואפילה חושך והנה, נמצא שלו
 כבר השבת, כל ובחוסר בעירום ונשאר לו לקחו בגדיו את

 נכנס הנרות הדלקת זמן לפני דקות וכמה להיכנס עומדת
 אליו ניגש, החוצה כולם את להוציא בשביל הבלן למקוה
 ושיואיל כספו כל עם הבגדים את לו שלקחו לו וסיפר החסיד

 שבת תפילות להתפלל לצאת יוכל ואז בגדים לו להביא נא
 כרגע כי הבלן לו השיב, השבת לסעודת מישהו אצל ולהתארח

 לו ישלח התפילה לאחר מיד אמנם, לביתו לשוב זמן לו אין
 הבלן, במקוה בחושך לשבת החסיד נשאר ברירה בלית, בגדים

 ונרדם לסעודה ידיו נטל קידוש מיד עשה לביתו חזר שבינתיים
 החסיד לגמרי ממנו נשכח ובינתיים עייפות מרוב בשולחן

 הבלן התעורר הלילה באמצע, בגדים ללא במקוה לו שממתין
 קם מיד, בחושך במקוה לבדו יושב שלבטח מהחסיד ונזכר
 עמד למקוה כשנכנס, למקוה ורץ ובגדים אוכל עמו ולקח

 , משמחה צוהלות ופניו רוקד החסיד, עיניו ממראה משתומם

 אך, צרותיו מרוב יהודי אותו השתגע בודאי כי בלבו הבלן חשב
 כל לבדו שישב בעת כי, שמחתו פשר את לו הסביר החסיד

 כל העלה, כל ובחוסר בעירום בחושך כאן הללו השעות
 ובאותה ברכתו לבקש כשנכנס רבו בדברי נזכר והנה זכרונותיו

 כאשר כי, להבינם זכה וכעת רבו דברי פשר הבין לא שעה
 לכזה להגיע, לעלות מתחיל מיד הוא למטה מגיע בגלגל המקל

 אין כל ובחוסר בעירום שבת בליל לבדו במקוה שנשאר מצב
 וכך, מעלה מעלה לעלות יתחיל כעת כי הוא סימן, הימנו למטה

 שנעשה עד ולהשתפר לעלות מצבו התחיל היום אותו למן הוי
 כעפר זרעך והיה, הפסוק לבאר אפשר זה לפי. גדול עשיר
 כי הוא סימן, הארץ עפר של לבחינה האדם מגיע כאשר, הארץ

 .ונגבה וצפונה וקדמה ימה ופרצת ואילך מעתה
 

 ( טו, כח" )ושמרתיך"
 פחד כן פי על ואף", ושמרתיך" אבינו ליעקב הבטיח ה"הקב

 פחד מדוע". דומא יעקב ויירא( "ח, לב) שנאמר אבינו יעקב
 י"רש מבאר? ה"הקב של הברורה הבטחתו למרות אבינו יעקב

 שעשית והאמת יםהחסד ידי על יותיוזכ נתמעטו(: "יא, שם)
 גרםיוי בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא, ירא אני לכך, עמי

 בעל, ניץ'מויז הרבי ישב אלו דברים לאור". עשו ביד להמסר לי
 באחד אליו שהגיע מחסידיו אחד קושיית את", חיים אמרי"ה

 הבאה בשנה: "לו הבטיח הרבי. לילדים ברכה קשיוב הימים
 החסיד שב. יימההתק לא הרבי וברכת שנה חלפה אולם", ברית
 אמרי"ה לו ענה?" לבן ההבטחה עם מה: "קושיה ובפיו לרבו
 את לעכב החטא יגרם שמא חשש אבינו יעקב אפילו": "חיים

 "...יעקב לא ואתה... ה"הקב לא ואני. ה"הקב הבטחת
 

 (טו, כח" )הזאת האדמה אל והשיבותיך"
 כבר ישראל ארץ את לעזבו הראשון בלילה תיכף אבינו יעקב

 אל והשיבותיך" לו ומבטיח עליו ניצב' ה כי בחלומו רואה הוא
 מלהתגעגע לחדול אחד לרגע אף לו אפשר אי" הזאת האדמה

 .ישראל לארץ
 

 אשר את עשיתי אם אשר עד אעזבך לא כי"
 (טו, כח" )לך ברתייד

 ילד א"זיע מטשארטקוב משה דוד רבי ק"הרה כשהיה: מסופר
 אל להיכנס אנשים בו שחיכו לחדר הגיע, שנים שלש בן קטן
, להיכנס רצה שגם אחד יהודי הגיע, א"זיע ין'מרוז ק"הרה אביו
 לבקש ברצונך מה: משה דוד הילד אותו שאל נכנס שהוא לפני

 הילד בקשו. ישועה לברכת זקוק הנני, היהודי השיב? מאבא
 שיצא לאחר, הרבי לו אמר מה לו שיאמר מהרבי ייצא שכאשר

 השיב? אבא לך אמר מה: הילד שאלו הרבי של מחדרו היהודי
 ה"הקב אשר עד יהיה ומה, יעזור ה"שהקב אמר הרבי, היהודי
 נא חזור כ"א, היהודי ענה יודע אינני. ושאל הילד הוסיף? יעזור
 את ושאל הרבי אל היהודי חזר, הילד אמר, אותו ושאל לאבא

 ה"הקב: ואמר א"זיע ין'מרוז ק"הרה לו השיב. הילד של שאלתו
 ליעקב שאמר כמו הוא מפורש ופסוק, יעזור אשר עד גם יעזור
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 דיברתי אשר את עשיתי אם אשר עד אעזבך לא כי, "ה"ע אבינו
 .לך הבטחתי אשר את שעשיתי לפני אף לך אעזור, כלומר", לך
 
 

 במקום' ד יש אכן ויאמר משנתו יעקב וייקץ"
 (טז, כח" )ידעתי לא ואנכי הזה
 מוקדש מקום וכי, הזה במקום' ד יש כי, יעקב יודע היה אילו
 החולמות כל שכן, ממש בחלומו היה שלא שאפשר הרי, הוא

 חשב אשר את בלילה האדם וחולם, הלב הרהור אחר הולכים
 מעולם כי:( נה ברכות) הגמרא אומרת, זה מטעם. שלפניו ביום

 אינו זה דבר שכן, מחט של בחורה הנכנס פיל על אדם חלם לא
, יעקב טען דידן בנידון אך. ביום עליו חושב אדם ואין מציאותי

 לא וממילא, ונבחר מקודש מקום זהו כי כלל' ידעתי לא אנכי'
, שישנתי קודם זה מקום של המיוחדת סגולתו על הרהרתי

 ביום האדם חשב אשר, בטלים דברים של חלום זה שאין, נמצא
 שכל, אמת חלום זהו ודאי אלא, בלילה אותם רואה וממילא

  . ויציב אמת בו ראיתי אשר
 (התורה חנוכת)

 

 במקום' ד יש אכן ויאמר משנתו יעקב וייקץ"
 (טז, כח" )הזה
, מא לקמן" )שנית ויחלום ויישן, פרעה וייקץ" נאמר פרעה אצל

 הוא מקיץ כאשר יעקב, לפרעה יעקב שבין ההבדל וזהו(, ה-ד
 ’ד יש אכן" ואומר ועבודה התורה אל מזדרז הריהו מיד, משנתו
 מיד, משנתו הוא מקיץ כאשר פרעה ואילו", הזה במקום

 מזהירה זה ועל. לישון שנית ושוכב חוזר הריהו", שנית... ויישן"
 בבוקר לעמוד כארי יתגבר" ערוך בשולחן הראשונה ההלכה

 יצרו ישיאנו אם ואף. השחר מעורר הוא שיהא, בוראו לעבודת
 בקיץ ישיאנו או, גדול הקור כי, בבוקר תעמוד איך לומר בחורף

 יתגבר, משנתך שבעת לא ועדיין ממיטתך תעמוד איך לומר
 לשרת לעמוד נצרך היה אילו בנפשו ויחשוב, לו ישמע ואל עליו
 להכין בהשכמה לעמוד וזריז זהיר היה כמה, ודם בשר מלך לפני

 לפני וחומר קל של בנו בן וחומר וקל שכן כל לעבודתו עצמו
 .הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך

 (בינה יודעי, ע"זי מפרמישלאן ם"מהר ק"הרה)
 

 (טז, כח) "ידעתי לא ואנכי"
 לעבוד אפשר ותפילה תורה י"ע רק כי אבינו יעקב חשב כה עד
 את לעבוד אפשר שינה י"ע שגם לו נודע כאן, ת"השי את

 מדרך ידעתי לא ועבר שם שבבית ידעתי לא ואנכי וזהו, ת"השי
  . זאת עבודה

 (שמחה לב, ל"זצוק אדמו"ר מלעלוב ק"כ)
 

 (טז, כח" )משנתו יעקב ויקץ"
 לקום בעקביות חייו כל מצליח הוא כיצד אחד רב פעם שאלו

 ?ביומו יום מדי ותיקין לתפילת

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

 

 (יט, כח" )לראשונה העיר שם לוז ואולם"
, אלא? לוז קראו אל-שלבית, הקדושה התורה מספרת מה לשם
 מידת את ללמדנו התורה ביקשה, ל"זצ ג"הרלב רבינו ביאר

 למרות: הבריות לטובת להצטרך במקום במועט ההסתפקות
 אבינו יעקב לשם סר לא, לוז ושמה סמוכה עיר שם שהייתה

 אבן ושם במקומו שכב אלא, מרווחת אכסניה לבקש
  ... למראשותיו

 (השבוע מעיין)
 

" עמדי אלקים יהיה אם לאמר נדר יעקב וידר"
 ( כ, כח)

 אוצר בספר שמובא, הלצה דרך על פירש יעקב במשכנות
 אך, צדקה ובעל לב נדיב שהיה עשיר באדם מעשה, המדרשים

 תמיד סבר בלבבו. פרטית ובהשגחה באמונה שלם היה לא לבו
 ליום יצא פעם. ידו ובעוצם בכוחו רכש הוא עושרו כל את כי

 שנראה הנביא אליהו בו פגע בדרך. שוורים לקנות כדי השוק
 אני לשוק, לו אמר. הולך אתה להיכן, אליהו שאלו. כסוחר

 אם או' ד ירצה אם אמור, אליהו לו אמר. שוורים לקנות, הולך
 תלוי והדבר בכיסי המעות הרי, הסוחר לו השיב. יתברך' ד יעזור

. תצליח לא אומר אתה כך אם, אליהו השיבו. ברצוני ורק אך
 מאמתחתו המעות כיס נפל בדרכו הסוחר המשיך כאשר, ואכן
 בלב סלע על והניחו הכיס את אליהו ראה. בכך שהרגיש בלא
 לשוק הגיע הסוחר. שם עוברים אדם בני שאין במקום, יער

 לשלם רצה וכאשר, מובחרים שוורים מצא רבה יגיעה ולאחר
. נפש בפחי לביתו חזר והוא לו אבדו שהמעות הבחין, עבורם
 לקנות השוק אל מביתו ויצא מעות שוב נטל הוא מה זמן לאחר

 שאלתו על וחזר זקן בדמות אליהו אליו בא הפעם. שוורים
 אמר, שלמדו מה אומר אינו שעדיין כשראה. הקודמת כבפעם

 לא שהסוחר כיון'. ד יעזור אם או' ד ירצה אם אמור. שנית לו
 הוא כשנרדם. תרדמה אליהו עליו הפיל, הפעם גם לדבריו שעה
 במעבה הראשון הכיס ליד והניחו המעות כיס את ממנו נטל

 שב, ממנו נגנב שהכסף וראה משנתו הסוחר הקיץ כאשר. היער
 הגיע הוא, לו שקרו המקרים בשני בהתבוננו. רב בצער לביתו

 מיד. לו הגיע והעונש בדבר תהיהי' ד יד דאיובו כי למסקנה
 כל על', ד ירצה אם, יאמר ואילך יום שמאותו עצמו על קיבל
 השוק אל השלישית בפעם יצא כאשר. לעשות שירצה דבר
, אליהו שאלו. עבודה המבקש עני נער בדמות אליהו אליו נגלה

 אם, שוורים לקנות לשוק הולך הנני, לו אמר, הולך אתה להיכן
 יצטרך שאם וביקשו הצלחה בברכת אליהו רכויב'. ד ירצה
 יעזור אך אם, הסוחר לו אמר. לו יקרא השוורים בהנהגת עזרה

 הצליח. לי לעזור אותך אשכור, שוורים ואקנה יתברך' ד לי
 הנער את ושכר בזול מובחרים שוורים ומצא, בדרכו הסוחר

 רדף, היער לתוך השוורים לפתע ברחו הביתה בדרכם. להנהיגם
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 הוא ועליו, סלע ליד נעצרו הם שלפתע עד הסוחר אחריהם
 הודה, הסוחר שמח. לו שאבדו הכיסים שני את מונחים מצא

 לביתו הגיע כאשר. והשוורים הנער עם בדרכו והמשיך' לד
 העליונה ההשגחה יד כי הסוחר הבין אז. הנער לפתע נעלם

 איש, 'הפסוק את עצמו על וקרא, לו אירע אשר בכל תהיהי
 למדנול .(ז, צב תהלים' )זאת את יבין לא וכסיל, ידע לא בער

 וזה. שמים שם להזכיר עסקיו כל לתיבתח האדם שצריך
 יהיה אם לאמר, "נדר שעשה" יעקב וידר" הכתוב שאמר
 אם לעשות שהולך עסקיו כל לתיבתח שיאמר", עמדי אלקים

   .ק"ודו, לעזרו ת"השי ירצה
 (הגרשוני ילקוט)

 

 לחם לי ונתן' וגו עמדי אלוקים יהיה אם"
 (כ, כח'" )וגו לאכול

 של דהתפילה, שאמר, ע"זי מפרשיסחא בונם רבי הרבי בשם
 שיהיה, לאכול לחם' לי ונתן' עמדי' ה יהיה אם, היה יעקב

 .טבע י"ע ולא שליח י"ע ולא, לבדו' מה הנתינה
 

 והנה שלום ויאמרו לו השלום להם ויאמר"
 ( ו, כט" )הצאן עם באה בתו רחל

 מי כי, שלום לו אין הרמאי רוב פי על כי, צחות בדרך לפרש יש
 לרמות יניח ומי, לרמות רוצה הוא ומתן משא איזה עמו לו שיש

, להיפך הוא פעמים כמה אמנם. וישתוק ויסבול עצמו
 עסק לו להיות שירצה איש שאין עד לרמאי כך כל שמפורסם

 היה וכן, אדם עם לו אין דבר כי, שלום לו יש כן ידי ועל, עמו
 בתו לשלוח שהוצרך עד צאן רועה אפילו מצא שלא בלבן

 עם באה בתו רחל כי, "שלום שאמרו וזה. הצאן עם הקטנה
 .ל"וק, אדם עם לו אין ודבר" הצאן

 (משה וידבר)
 

 (ל, כט" )מלאה רחל את גם "ויאהב
 י"שע: כלומר, לאה מסיבת גם רחל את אהב שיעקב לפרש ניתן

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

 (קלוגר שלמה' ר)
 

 ( כב, ל" )רחל את אלוקים ויזכור"
, הסוד את גילתה ולא ושתקה לאחותה סימנים שמסרה לה זכר

 מכירת סוד את גילה ולא, שתק בנה בנימין דגם מצינו והנה
 טובות שמידות מכאן רואים. במכירתו ידע כי אף, לאביו יוסף

 .לבנים בתורשה עוברות
 (אריאל מדרש)

 

 את ויצג ...לבנה מקל יעקב לו ויקח"
 ( לח-לז, ל" )המקלות

 שכר שיותר מה מלבן להוציא, בתחבולות יעקב שעסק מה
 על אמר. מובן כל לו שאין דבר לכאורה זהו, עמו עבודתו בעבור

, מכל מעשר ליתן יעקב נדר שהרי מאחר כי', אמת שפת'ה זה
', לך אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל( 'כב, כח) הכתוב כמאמר

 לא, מונים עשרת משכורתו את החליף הרמאי לבן כאשר, לכן
 .לוותר רשאי אינו מעשר לגבי כי, לו לוותר רשאי היה

 (גור – אמת אמרי)
 

 איננו כי אביכן פני את אנכי רואה להן ויאמר"
 (ה, לא" )שלשום כתמול אלי
 אינו, עוולה דבר איזה לחברו עושה שאדם דאחר העולם דרך
 ולאה לרחל יעקב טען וזה, הבושה מחמת בפניו להסתכל יכול

 פני את אני רואה דהרי' והראי, מאתו שגנב זה הוא הארמי דלבן
 אך, עוולה שום בידי ואין מאחר בפניו להסתכל יכול אני, אביכן

 .שלשום כתמול אלי איננו כי, בפני להסתכל יכול אינו לבן הוא
 

 ( טו, לא" )כספנו את אכול גם ויאכל"
 פנים לו מאירה ההצלחה אין כאשר, והגון ישר אדם של טבעו

 כבד בדיכאון שרוי הריהו, עליו המוטלים חובות לפרוע בידו ואין
 את אוכל, הגון הבלתי האדם ואילו, לחכו ינעם לא ואכלו

 את אוכל שהוא הוא יודע כי אף, ובהנאה בתיאבון סעודתו
 הוא אוכל" ויאכל, "לבן בנות אמרו אשר הוא. הזולת של רכושו

 זה ואין" כספנו את אכול גם" אשר בזמן בו, כתיקונו לחמו את
 .והנאתו מתאבונו כלל גורע

 (אביב בכורי)
 

 הגדת ולא אותי ותגנוב לברוח נחבאת למה"
" ובכינור בתוף ובשירים בשמחה ואשלחך לי
 ( כז, לא)

 מעשיך שהחבאת היינו", נחבאת למה, "ליעקב אמר לבן
 הגדת ולא, "לברוח צריך היית ולכן, נסתר צדיק והיית הטובים

 הייתי לי אמרת אילו כי, צדיק שאתה, לי אמרת לא למה", לי
 רוצה איני אז צדיק אתה שאם, ובשירים בשמחה אותך משלח

 שאתה לי שנודע עכשיו אבל, משלנו שאתה חשבתי אני. בך
 .ובשירים בשמחה ואשלחך, בך רוצה איני צדיק

 תלמידי בשם ל"זצ' חיים אמרי'ה בשם אפרים באוצר מובא)
 (ל"זצ ט"בעש

 

   " אחרי דלקת כי חטאתי מה פשעי מה"
 ( לו, לא)

 דווקא ושואף אחרי כך כל כרוך אתה שאם, לפרש שמעתי
 מכל נקי הייתי אילו שכן, שחטאתי סימן זה הרי, אתי להתחבר

 .וכלל כלל אחרי להוט היית לא, חטא
 (אזל אבני)
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