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 מראה ויפת תאר יפת היתה ורחל רכות לאה ועיני
דברי ב, חיי שרה ביאורים דעת תורהרבינו ירוחם ממיר  מבאר
וכי מה השבח  ותמהשבת כ' כבת שבע ליופי,  שרה עלרש"י 

 הקדושות??  תביופי חיצוני כלפי האימהו
 

שהיופי החיצוני מראה על שלימות ועל שלימות  ותירץ
וכן להיפך שלימות פנימית מקרין על שלימות  פנימית,

 תהחיצוניות, ולכן התורה הדגישה זאת אצל האימהו
הקדושות, וכן לכן הגמרא משבחת את יופיים של התנאים 

בעלי  םוהאמוראים, ואולי זה גם טעם לפסול כוהני
 מומים.

 

וכפי שהרשה הגאון עדיין צריכים ביאור,  והדברים
החן והבל היופי אשה יראת  שקרשהרי כתוב "מווילנא, 

 ??"ה' היא תתהלל
 

הגאון, שכאשר אישה היא יראת ה' אזי החן  ומתרץ
 והיופי נהפך לאמת ולא שקר.

 

לבאר העניין, שהרי ידוע שניסיון העושר גדול הוא  ונראה
מניסיון העוני, כי יש לך כביכול כוח ועוצמה ובכל זאת 

ת כל מתוך הכוח אתה מתכופף לבורא עולם ומכניע א
 .עוצמתך לבורא עולם

 

הרבה יותר קשה מאשר עני שאין לו עוצמה וכוח וקל  וזה
 לו יותר להתכופף ולהיכנע בפני בורא עולם.

לזה מצאנו שהקדוש ברוך הוא שונא דל גאה,  ודומה
והסיבה כי אין לו ממה להתגאות, אז למה בכל זאת אתה 

 מתגאה?? לכן זה דוחה וגורם לשנאה ותיעוב.
 

אן אלו הדברים, שלימות האדם זה ביופי הפנימי וגם כ וגם
החיצוני, כי כאשר יש לו עוצמה של שלימות חיצונית שבכל 
זאת הוא מכופף אותו ומכניע אותו לבורא עולם, ולא 
חוטא חלילה למרות גופו המושלם זה גדלות ושלימות 

 האדם.  
 

", כי היה עשיר מופלג ולא רבי הקדושמכונה רבי " ולכן
שכתב רש"י שלא  וכפיסר לו שום תענוגות העולם, היה ח

היה חסר בשולחנו צנון וחזרת בכל ימות השנה כפי שהיה 
ידיו אצל קיסר רומא אנטנינוס, ובכל זאת בסוף ימיו הרים 

שמעיד שלא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע ואמר 
 !!!!קטנה

 

!! יש לך זמין את כל תפנוקי זה קדושה!! עוצמה זה
הנאות גשמיות, אלא לכופף  תל זאת לא ליהנוהעולם, ובכ

 הכל לעבודת ה' יתברך, זה קדושה!!!
 

שלימות האימהות היה יופי פנימי וחיצוני, שלמרות  ולכן
זאת חיו בקדושה וטהרה ולא נהנו הנאות גשמיות אלא 

 הכל לעבודת הבורא יתברך.
 

ברוחניות ובין בגשמיות, וכגודל הניסיון וזמינות החטא עד כמה עלינו לתקן מעשינו כי כך נרגיש יותר טוב בין , ללמדנו
 והתגברות על היצר הזמין לרע, כך נגיע יותר לשלימות האדם ולקדושה אמתית, רק חזק ואמץ וגדל בקדושה אמן ואמן.

 

 ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש
 

השנים  14רש"י שרק שם שכב לישון אבל במשך  כתב
למד בהתמדה ביום ובלילה, הקודמות לא שכב לישון אלא 

דווקא במקום שהתפללו  ונשאלת השאלה אם כך מדוע
 ??ולא למד כדרכו הלך נשכב לישון דווקא שםאבותיו 

 

שנה שהיה  20שגם כל  רבה פס"חשכתוב במדרש  ובפרט
שנים שלא נשכב  34אצל לבן גם לא שכב לישון, אז מתוך 

קום לישון דווקא במקום קדוש מקום שהתפללו אבותיו ומ
 העקידה??

 

שאחרי קפיצת הדרך  סנהדרין צה' ב'כתוב בגמרא  וגם
והתפילה רצה יעקב להמשיך לחרן, אמר הקב"ה: צדיק זה 

 בא לבית מלוני ויפטר בלי לינה??
 

כיסה בורא עולם את האור והקדים את החושך קודם  מיד
זמנה, בכדי שיעקב ישן במקום, ולכאורה מאיפה ידע יעקב 

ולם, אולי כוונת בורא עולם שילמד שם שזה כוונת בורא ע
 או יתפלל שם כל הלילה כפי שהיה נוהג עשרות בשנים???

 

", ואנכי לא ידעתישכשהקיץ משנתו אמר, "פלא  ועוד
ומפרש רש"י אילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה, 
ולכאורה איך יאמר כך נגד רצון בורא עולם שיישן בבית 

 מלונו??
 

" ויפגעשביאר לשון "  ,רבה פס"חרש לתרץ על המד וייתכן
 כפשוטו, שיעקב רצה להמשיך ממקום המקדש לחרן, ואז 

פשר לו כולו נעמד מולו כמין כותל ולא אי כל העולם
 להמשיך ללכת.

 

אם יעקב נעצר ולא היה יכול להמשיך מדוע אם  ולכאורה
 אלאמדוע היה צורך גם שתשקע השמש לפני זמנה??? כן 

שלא הצליח להמשיך  שלב ראשון, שלבים 2שהיו  ייתכן
זה לא הספיק כי מזה יעקב לא  אבלבדרכו בגלל המחסום, 

שזה  שלב שניהגיע  ולכןשעליו לישון במקום, היה מבין 
שקיעת השמש קודם זמנה, כך הבין יעקב שבורא עולם 

 רוצה שיישן במקום.
 

באור וכן כתוב ) הבעל שם טוב הקדושמסביר  ואכן
שלא הכוונה כפשוטו   (בספורנו להם, וקודם החיים

", אלא הייתי עושה א הייתי ישן במקוםאילו ידעתי לש"
שאם הבעל שם טוב  וטוען יותר הכנות לשינה מיוחדת כזו,

אדם מקבל הארה רוחנית עליו להתבונן אחריה האם הוא 
?? האם עשה את כל ההכנות הנדרשות היה ראוי לכך

בדיוק מה שיעקב אבינו עשה אחרי  וזהלהארה זו, 
אם התכונן לה ההתגלות, הוא פשוט עשה חשבון הנפש ה

 כראוי???
 

שאנחנו חייבים להתבונן מכל מצב שבחיינו ולחתור לדעת את רצון הבורא מאתנו, ותמיד לחיות בבדיקה על , ללמדנו
מצבינו ועל שלמותנו, וכפי שאמר הבעל שם טוב שאפילו אחרי הארות גדולות אין כאן רק מקום לשמחת הלב על הזכייה 

עלינו כדרכי אבותינו הקדושים לחקור ולהתבונן האם אכן היינו ראויים לכך, והאם  הגדולה שנפלה בחלקנו, אלא חובה
ההכנה שלנו לכך הייתה מושלמת ומספיקה או חסרה, וכך אנשים צומחים, וכך אנחנו מטפסים לעוד הארות כי אנחנו 

 ולה.וזה מגביר את תדירות ההארות וההתעלות הגד, לחלק מעמלנוהופכים את ההזדמנויות שקיבלנו 



 המחשת העקידה –במקום ההוא וישכב 

 

 

הרי האומר שבועה  ולכאורהשנה לא ישן,  14רש"י ש  כתב
ימים מלקים אותו על שבועתו כי זה לא שייך  3שלא אשן 

 שנה??? 14במציאות, ואיך ייתכן שלא יישן 
 

שנה לא נשכב לישון אלא כמו  14שבמשך  פשוט והתירוץ
שרגילים לאמר שנרדם על הסטנדר, אבל כאן הוא כן נשכב 

 מתואר בפסוקים.לישון, כפי ש
 

גם אם בורא עולם רצה להתגלות אליו בחלום ש, וקשה
הלילה, למה עליו לשנות מהרגלו ולשכב, שימשיך להירדם 
  על הסטנדר כהרגלו להירדם מתוך לימוד בלי שכיבה???

 

הפיל גם אצל אברהם בברית בין הבתרים הקב"ה  והנה
והתגלה אליו בנבואה, ושם אברהם  עליו פתאום תרדמה

א נשכב, כמו יעקב שהכין את עצמו לשכיבה, ולמה כאן ל
 יעקב הכין את עצמו לשכיבה??

 

" קץ יעקב משנתוויי" :כתוב במדרש אמר רבי יוחנן וגם
ממשנתו ולימודו קם, שאכן גם בלילה זה למד תורה  –

, הרי גם כאן כהרגלו, אז למה היה חשוב שישכב דווקא
מהרגלו שינה  אתלמה בכל זנרדם תוך כדי לימוד כהרגלו, 

 ???ושכב
 

 ,כאן יעקב עשה הכנות לקראת ההתגלותש נראה אלא
 .במאמר הקודם וכפי דברי הבעל שם טוב

 

כי בזה היה עניין גדול יותר מאשר דווקא נשכב,  ולכן
 ., וכפי שיבואר במאמר הבאלהירדם על הסטנדר כביכול

 

 בניםסידור הא ,עבודת השכיבה -מראשתיו וישם המקום מאבני ויקח
 
 

 רצה שישןבורא עולם ש יעקב אבינו הבין אם אכן אבל
שם, מדוע יעקב שם אבנים למראשותיו, הרי בורא עולם 

למה  וגםהזמינו לישון מה יש לו לפחד מחיות ומזיקים?? 
גלות , וכי חיות לא מסורק סביב ראשו ולא סביב כל גופו

 לפגוע בליבו וכדומה??
 

סביב, איך בדיוק  אם שם אבנים סביב ראשו כמרזב וגם
 חולין צא' ב'מתואר בגמרא ה בין האבנים חהתחיל הוויכו

" הרי הוא לא הניח ראשו על עלי יניח צדיק את ראשו"
 האבנים הם היו רק סביב ראשו???

 

וגם כהגנה מסביב כרית כנראה שאכן שם אבנים גם  אלא
 .רבו האבנים עלי יניח צדיק ראשוולכן  לראשו,

 

רצה לקחת את אבני כי זה  ,השינה על האבנים ועניין
ואכן כך מצאתי ב"ה  ,המזבח שיצחק אביו נעקד עליהם

 .והמקור מהילקוט ,בדעת זקנים של בעלי התוספות
 

המקום" ולא כל אבני  מאבני"לכן כתוב שלקח  ואולי
המקום, כי בחר רק את האבנים ששימשו למזבח לעקדת 

 .יצחק
  

את האבנים הללו כי רצה להמחיש לעצמו את  ולקח
 נעקד, עצמו גםכאילו הוא ו עקידת יצחק על גבי המזבח, 

 ,סביב הראשחת ראשו ותלשים אבנים  ואולי לכן שם דגש
 .כי שם זה מקום השחיטה

 

שלקח אבן אחת לפי פשוטו, כתב שם ן צא' חולי תוספותבו
רק את האבן  ואולי, אותה עשה מצבהומאבני המקום 

שאר ולא את  ,שעליה הניח את ראשו אותה עשה למצבה
 האבנים ששם סביב ראשו.

 

פלא שיש בשכיבה זו עבודת השם, כי המחשה חשובה  ולא
חייב אדם לראות עצמו כאילו כמו " דות,היא ביותר ביה

בשם ספר שכתבנו בפרשה הקודמת  וכפי "יצא ממצרים
שהסיבה שיעקב אבינו בעצמו בישל את  מליץ יושר

העדשים ולא נתן לאמו שתבשל עבורו, ובפרט שיעקב היה 
 איש תם יושב אהלים ומה לו לבישול???

 

כי יעקב רצה להמחיש ולהשריש לעצמו בהמחשה  אלא
יזכיר לו את רה את המושג גלגל חוזר בעולם, את ה"גמו

 ".יום המיתה
 

 ,כי חש פחד הטעם הוא, לראשו האבנים ששם מסביב ואת
בכל זאת הוא עשה  לישון שם, ולמרות שבורא עולם הזמינו

 ולכן, להגן עליו ופחות להסתמך על ניסים השתדלות מצדו
כי הקפיד על סביב הראש כי שם היה עיקר הסכנה, 

 רבה סח'שכתב במדרשים  וכפימים אדם חש בסכנה, לפע
ורצו להזיק  של יעקב בשנתו והציצו בפניושמלאכים באו 

 .לו
 

 !!ונדהמואת פניו כשישן, ראו  כי שרצו להזיקו, והטעם
במרכבה העליונה של בורא עולם כי זה הדמות שיש 

, והאדם שם הוא אריה כרוב נשר ואדםצורות,  4שיש שם בשמים 
 .ל יעקב אבינובצורתו ש

 

חלק מהמלאכים טענו איך ייתכן שיצור קדוש כזה  ולכן
מצדו  ועל כן יעקב אבינו ?? ולכן רצו להזיק לו,ןישנשכב ו

 הפנים. סביב השתדל לשים הגנה מסביבו דווקא
 

 בכל ,שמלאכים לא מפריע להם מחיצה של אבן ולמרות
שאפילו  ,"אבני עקידת יצחק" היו אבנים אלו קדושות זאת

דמעות כשראו את מחזה בבכו  מהשמייםהמלאכים 
 .העקידה

 

 ראויה והגנה כהשתדלות ושימש אבנים קדושות אלו ולכן
ראו את שמפני המלאכים שהציצו בו ורצו להזיקו, כי מיד 

 .  זכרו בקדושת האבותנ אבני העקידה
 

 המשך – ישכבמאבני המקום ויקח ו
 

 

 ושנעקד נח של מזבח אבני היוהאבנים ש ,ילקוטב כתוב
 יעקב עליהם שכב איך ,רענן זיתספר ב והקשה, יצחק עליו

 עליהם ממש שכב שלא תירץו ??בהקדש הלימע הרי זה
אורח חיים ת "שו סופרחתם ה ממשיך, מרזב כמין עשאן אלא

ששם  המקום מאבניאיך יעקב לקח  ומקשהסימן מ' 
אסור  הרי ,מצבה אותם עשה ואחר כך מראשותיו

  ??השתמש בו קודם שהדיוט להשתמש לבית המקדש במה 
לכן  בילקוטשהיות והם היו הקדש מקודם כאמור  ותירץ

אין אדם אוסר דבר  הם לא נאסרו בתשמיש של יעקב, כי
שם שאם אכן ידע יעקב  ס"ומתפלפל החתשאינו שלו, 

ליהם ממש למה אכן אין כאן שהם אבני מזבח ואכן שכב ע

פיקוח נפש מבאר זאת שהיה כאן  ס"והחת  ???מעילה
שו לא שייך פיקוח נפש ע שלהניח רא"צ ועדייןמהחיות, 

 ??וגם אם לא הקיף כל גופו אין כאן הגנה מפני פיקוח נפש
 

כי יעקב לא היה צריך  ,ה"ב הכל מתורץ על פי דברינו אבל
לשכב כי כבר התרגל להירדם על הסטנדר כביכול, וכאן 

כראוי לגילוי  נשכב רק לשם שמים בלבד כי רצה להתכונן
 שהמחילדווקא השתמש באבני העקידה  ולכןה, ה' והנבוא

העקידה וכאילו הוא מוסר את נפשו, ולכן אין מו את צעל
המשך  יש כאןאלא כאן מעילה ואין כאן שימוש הדיוט, 

  העקידה והמשך הקדושה.
 

בפעולות ובמחשבות תחושת קידוש השם ולנסות להתחבר במעשים לקדושת שעל האדם להמחיש לעצמו כל הזמן , ללמדנו
 !, וזה עבודהבכל נפשך אפילו נוטל את נפשך יקייםמשתוקק מתי מצייר ו היה וכל ימישרבי עקיבא כ ונצייר לעצמנואבותיו, 



 ויצא -וטהר ליבנו          בס"ד
 

 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום
 

שיעקב הגיע  צה עמוד ב סנהדריןעל פי הגמרא רש"י,  כתב
מקום שהתפללו בעברתי ש לחרן, אבל אז חשב איך ייתכן

 לכן רצה לחזור חזרה,ואני לא התפללתי בו?  אבותייבו 
היה לו קפיצת הדרך והגיע למקום,  – לחזורהרהר שכיון ו

 ומיד התפלל שם ערבית.
 

איזה תפילת  ,נבין איזה תפילה מרגשת הייתה לו רק
הגיע בנס של קפיצת הדרך למקום כאשר ערבית התפלל 

שחפץ כל כך  , מקום שאבותיו התפללו מקוםקדוש זה
 .להתפלל בו

 

יעקב עבר ולא התפלל  בתחילה איךתמוה  בכל זאת אבל
 ???בו חזר בסופו של דברולמה וכי מה סבר בתחילה??  שם,

 בהתמדהשנה  14היות ולמד סבר ש שיעקב אבינו וייתכן
הולך במצות כיבוד הורים גם הוא ו בלי שינה, עצומה

הגנה מפני הטומאה של  זה מספיקולצורך מצוות שידוכין, 
 חרן.

 

 ,באווירהרגיש את הטומאה מיד  ,שהגיע לחרן ברגע אבל
אלא עצם עזיבתו את ארץ  ,וזה עוד לפני שפגש את לבן

גם עצם ו ,טומאת העמים לארצות והגעתוישראל 
 .עצומה וקשה מנשואכבר הרגיש טומאה ללבן  קרבותוהת

 

וטומאת העמים כלבן עוצמתי שכנגד יצר הרע החליט  לכן
גם ולכן רצה להוסיף הנשק, הכלים וכל  כים הכנה עםצרי

 .שהתפללו בו אבותיומקום תפילה במקום קדוש 
 

חוץ הבית שפעם היה צריך לצאת מ הגר"אעל  ומסופר
מסילת של " ב'פרק פעם את  13לכן הוא למד לרחוב שלו 

  " ורק לאחר מכן הרגיש מוכן לצאת לרחוב.ישרים
 

רענן, וכל אחד מוציא עבודה זרה מחיקו ומחבקו שגם עלינו בדור שבו הניסיונות כמו עבודה זרה תחת כל עץ , ללמדנו
לטור בבור ביוב שמקקים מעופפים עליו והריח דוחה והוא שקוע בשלו, בעבודה זרה טומנשקו, עד כדי כך שראיתי אינס

מול הטומאה  תורה תפילה ומצוות הכל ביחד, - הנשקהכלים ובכל להשתמש בכל  של ימינו באיפון ודומיו, לכן חובה עלינו
 עם רצון חזק וסייעתא דשמיא אמן ואמן. ובעזרת השם נצליחרח"ל,  ולה והזמינההגד

 

 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
, ולכן "יציאת צדיק מהמקום עושה רושם"רש"י  כתב

למרות שכתוב שהלך לחרן בכל זאת מודגש גם שיצא, 
ומקשים המפרשים למה דווקא כאן ביציאת יעקב נכתב 
מושג זה, הרי קדם לזה גם יציאת אברהם ושרה ויצחק 

 ורבקה, מה מיוחד דווקא ביציאה זו??? 

יש מבארים את הסיבה שנכתב שידוכיו של עשיו בין  והנה
שה הקודמת לפרשה זו של הליכה של יעקב המופיעה בפר

עשו היה עסוק יעקב ניצל את פרק הזמן שויצא יעקב, כי 
 הלך לחרן,יצא ממחבואו וניצל זאת וושלו,  ותבחתונ

שהרי שלח את אליפז  ??כן איך גילה זאת עשו ואם
התשובה שיציאת צדיק מהמקום ולכן מודגש להורגו??? 

 שנים. 14עושה רושם, אפילו שהיה טמון בבית מדרש 

נשאלת השאלה, למה לא פחד ללמוד תורה שישיבת  רק
שם ועבר, הרי עשו יכול היה לנחש שבמקום הראשון 

 מדרש של שם ועבר??? שיעקב יכול להיטמן זה בבית

שעשו חשב וידע ששם ניטמן יעקב, אבל פחד  וייתכן
 .להתקרב למקום קדוש שמא ייתפס בקדושת המקום

לצאת בעודו עובר  עדיין צרוב לו בתודעה שיעקב ניסה כי
בפתחי בית המדרש, ואילו הוא עשו נמשך לפתחי עבודה 
זרה, וזה עוד קודם שניתן בו יצר הרע, כי יש כוח עצום 

 .לפתחים הללו בין קודש ובין לטומאה

וגם לשם לא שלח את אליפז שלא  התקרבהוא לא  לכן
יתחזק כשלוחי שאול שנשלחו ללכוד את דוד כשהיה אצל 

 נדבקושכולם כולל הוא התנבאו כי שמואל בנויות 
 בקדושה.

לבית הוריו שלח את אליפז שאולי שם יגיע יעקב  ורק
עובדות עבודה זרה להיפרד מהוריו, כי שם היה גם 

והמשיכה שם הייתה כביכול מאוזנת בין קודש לטומאה, 
ובכל זאת זה השפיע שאליפז לא ירצח את יעקב רק יגזול 

 אותו.
 

מה גודל ההשפעה שיש למקום קדוש, שלמרות השנאה העצומה שהיה לעשיו על יעקב שגבר על אהבתו לאביו , ללמדנו
יצחק עד כדי כך שכבר המתין שאבא ימות שזה חוסר כיבוד אב חמור, בכל זאת העוצמה של מקום קדוש עלה על הכל!! 

אלא רק לא נדבר בהם דיבורים אסורים ומחשבות טמאות, שושת בית כנסת ובית מדרש, דקמזלזול בולכן ניזהר מאוד 
גופינו נהפוך למקום קדוש, גם את וביתנו, לנשמור בקדושה ולא נביא תועבה , וגם את בתינו ובהם נתחזק ונתקדש מהם

 כל יוצאי חלצינו אמן ואמן.כך נצליח להתעלות ולגרום קדושה לשלא נחשוב מחשבות רעות ולא נראה כל דבר האסור, 
 

ואני לא התפללתי בו? אבותיימקום שהתפללו בו ב  
 

למקום שהתפללו אבותיי היה לו להשתוקק להגיע  וכי
 ולהתפלל, הרי להרבה יותר היה לו להשתוקק!!! 

נפש  מסראברהם  וזקנלמקום בו היה לו להשתוקק להגיע 
בנו יחידו שציפה לו עשרות בשנים עד עקד את יצחק כש

יצחק הקדוש  ואביכן היה לו להשתוקק למקום בו שנולד, ו
הזכיר ההשתוקקות  אל למההתמסר לשחיטה באהבה!!!!  

 לעניין של תפילה??? רק , למה נתפס זו

יעקב רצה להתחבר במעשה למעשי אבותיו, וידע  אלא
למעשה  על ידי תפילה הוא יתחבר למעשי אבותיו, כירק ש

 העקידה אין שייכות שיתחבר ויצטרף.
 

עוד, שעיקר העקידה היה בתפילה שהייתה לאחר  וייתכן
העקידה, שאברהם ויצחק התפללו ששחיטת האיל יהיה 
בדיוק כמו שחיטת יצחק, ושבורא עולם יזכור לעם ישראל 
את זכות העקידה ובזכות העקידה יביא גואל לבני בניהם 

 למען שמו באהבה.

, כי אחרי מהשמיים שניתשלכן התגלה המלאך  וייתכן
 תפילת העקידה והקרבת האיל אברהם התעלה עוד יותר.

 

ידי התפילה תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו והתפלל  ועל
וכך  ,אותה במקום העקידה, הוא הצטרף לתפילת אבותיו

 התחבר לעקידה דרך עולם התפילה.גם הוא 
 



 

 וירא ה' כי שנואה לאה

2 
 

 בתפילה, פנים כל על העקידה, או למעשה מעל יעקב אצל כמרכז נתפסת שהיא תפילה של כוחה את מזה נלמד
 תפילתנו שיקבל עולם בורא לפני לרצון יעלו ותפילתנו, הקדושים אבותינו לתפילת נתחבר ובהשתוקקות בהתחדשות

 .ואמן אמן, וברצון באהבה
 

, שכל שנאת יעקב על לאה הייתה תנחומאבמדרש  כתוב
כי יעקב היה בטוח שהתחתן עם  ,מפני שהוכיחה אותו רק

ולאה במשך ורחל רחמה על לאה ומסרה לרחל את הסימנים, רחל, 
 ראהבבקר והנה יתה עושה עצמה כרחל, יכל הלילה ה

 ??אותי? תרימיבת הרמאי! למה היא לאה, אמר לה: ש
 

 כששאל אותךאביך את לו: ואתה למה רמית  ענתה
ואתה  !!! ואמרת לו אנכי עשו בכורך ??האתה זה בני עשו

אביך אמר: אפילו ו ??: למה רימיתני?עוד שואל אותי
 ? ??במרמה תבאש

 

, הדברים הללו שהוכיחה אותו, התחיל שונאה ומתוך
וכמובן יש לתמוה וכי צדיק כיעקב אבינו שונה תוכחה??? 

  .נבארו לקמןודבר זה 
 

 וכך ,הקב"ה: אין רפואתה של זו אלא בבנים אמרלכן 
וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח : "לכן בעלה יאהב אותה,

 ."את רחמה
 

ר' חנין בשם ר' שמואל בר ר' יצחק כתוב ש רבה ובמדרש
 ,לגרש אותה רצה יעקב שבגלל הרמאות של לאהאמר: 

של אלו  וכי את אמןוכיון שפקדה הקב"ה בבנים, אמר: 
כפי , דברושמח במודה הוא  ובסוף ?אני מגרש?

ראש מיטתו ו ,"וישתחו ישראל על ראש המטה" שכתוב: 
 הייתה לאה. של אבינו יעקב

 

אכן  ואםקשים להבנה, וכי יעקב שונא מוסר???  והדברים
לא רצה את לאה עד כדי כך שרצה לגרשה, מדוע זה לא 

אם אכן היה שולח אותה כי  וגם??? לקידושי טעותנחשב 
אם כן היה כאן בטעות ביאת זנות  ,טעותקידושי זה היה 

וקל  ,חלילה על צדיק כזאתכביכול, וקשה מאוד לסבול 
 "??יעקב אבינווחומר על קודש הקדשים "

 

אם יעקב ביקש לגרשה מוכח שלא רצה לטעון שזה  ואכן
קידושי טעות כי לא רצה שיהיה ביאת זנות, ולכן ביקש 
לגרשה, שאכן חלו הקידושין ולא היה ביאתו ביאת זנות, 

 ולמה, רק רצה בכל זאת לגרשה שזה הפסקת הקידושין
 ?????בכל זאת אין כאן מקח טעות וקידושי טעות

  

כשמתבוננים בטענת לאה ליעקב ופורסים את  בעצםו
רואים כאן כביכול כי , ביותר הדברים מופלאיםהיריעה 

שכמו , הסיפור של הברכותכל העתקה כביכול של וחזרה 
שבברכות עשו סמך על אמו ובידה הפקיד את הבגדים 
המיוחדים שלו, ובכל זאת אמו רבקה מסרה את הבגדים 

כאן יעקב סמך ליעקב שזה בהחלט נגד רצונו של עשיו, וגם 
על רחל ומסר לה סימנים ובכל זאת רחל מסרה אותם 

 ללאה נגד רצונו המוחלט של יעקב.

ציגה לאה, כמו ששם יעקב הציג את עצמו כפי שה וכן
כאילו הוא עשיו, וגם אמר במרמה שהוא עשיו, כך גם לאה 
 .הציגה את עצמה כאילו היא רחל וכך גם ענתה לו במרמה

וכמו שבברכות בהתחלה יצחק נבהל וכביכול כעס על 
", גם גם ברוך יהיההרמאות, אבל בסוף התעשת  ואמר "

 .יעקב כעס ובסוף הודה ושמח בדבר כאן בהתחלה
 

ייתכן שבגלל טענת לאה שיעקב פעל בדיוק כמו  ואכן
שהיא פעלה, וכמו שהוא מעוניין בברכות למרות הרמאות 
כך גם היא מעוניינת שיחולו הקידושין, וכמו ששם זה נגמר 

" שיש תוקף לברכות יעקב גם ברוך יהיהבברכת יצחק "
 .ן יחולו למרות הרמאותלמרות הרמאות, גם כאן הקידושי

 

שיעקב הוכיח בדעתו שאופן כזה של רמאות זה  ובפרט
עובד ואפשר לקבל דברים וזה לא מתבטל, אלא הברכות 
ממשיכות למרות הטעות של יצחק כביכול, כך גם כאן 
הקידושין חלים למרות הטעות, כי אצל יעקב יש גמירות 

דעתו דעת שיחול למרות הטעות, שכך גילה שפועל גמירות 
 כבר בברכות.

 

אותה יעקב על שניצחה אותו, כי בעצם  אזאת שנ ובכל
חיזקה והמשיכה כביכול את העשיו שהציג בחייו, והוא 
רצה להתנתק מכל חיבור לעשיו, והיא בחלות הקידושין 

 בעצם כרכה זאת בדימוי שכאילו הוא עשיו.
 

צדקו האומרים שעשיו יתחתן עם לאה, כי כביכול  ואכן
יעקב בדמות עשיו זה מה שחיבר והפעיל את קידושי הצגת 

 לאה שלא יהיו כמקח טעות.
 

וראינו שלאה הצדקת האמינה למה שאמרו, וצדקת זו 
בכתה שנים שלא תתחתן עם עשיו, כי בדברים שלהם 

לא יעשה כן הייתה עוצמה, וגם צדק לבן מה שאמר "
" וכך גם נפסק הבכירה לפניבמקומנו לתת הצעירה 

 בהלכה, 
 

לכן לחצה אמו של יעקב רבקה שיגנוב את הברכות,  ואולי
חוץ ממה חיו בשלום יעקב ועשיו למרות שקודם האחים 

 םאבל במשך החיים היה ביניה, רצח תהיו ניסיונו ןשבזמן ההיריו
הוא גם  ,, כי מלבד הרווח שיעקב יקבל את הברכותשלום

שבטים, ולזה האמא  6זכה לקבל את לאה ולהקים ממנה 
רבקה לא רצתה לוותר לכן דחפה את בנה יעקב לתחבולה 
זו, למרות שבירת האמון שנתן בה עשיו, הכל עשתה עבור 

 לאה ושבטי ישראל.
 

זה כל מהלך ", שגם ברוך יהיהלכן סיים יצחק " ואולי
" בסימן טוב יהיהברוך גורם לקידושי יעקב שיחולו, ולכן "

 ובמזל טוב.
 

שאפשר לדאוג כל החיים עד כדי אובדן הצורה כפשוטו כמו לאה שעיניה היו רכות מבכי, ובסופו של דבר מתברר , ללמדך
שמסביב, אז בטח בה' בכיוון מהפכני לחלוטין שבכלל לא היו יכולים לדמיין אותו ולקלוט את כל החשבונות ישועת השם 

 באמת ובתמים הסר דאגה מליבך ישועת השם כהרף עין.
 

 ויצא יעקב

 

שההוא זה  – "ההוא במקום וישכברש"י בפסוק " כתב
שלמד  שנים ד"י אבל ,שכב מקום באותושרק  ,מיעוט לשון

 .בתורה עוסק שהיה בלילה שכב לא עבר בישיבת ושימש
 

להתחתן,  63שאביו ואמו שלחו אותו בגיל מבוגר  ולמרות
 שנה.  14בכל זאת התעכב עוד 

היה חשוב לו התעסק בנישואיו, שלפני יעקב אבינו  כי
 עצומה. שנה בהתמדה  14ד ומלל
 

כי רק  ,לפני שמקימים בית יהודי כדי להתקדשזה ב וכל
, משפחה מושלמת שבטי קה עדות לישראלככה נוצרים 

 של ילדים צדיקים ומושלמים.
 

 ונתפללבלימוד התורה  על ידי סור מרע ושמירת העיניים והמחשבה, ועשה טוב שנתחזקלהתקדש מזה שגם עלינו  ונלמד
לא נהרוס חס ושלום שילדים צדיקים, וככה נגדל ו ,נקיים בית יהודי קדושגם וככה נקים וובשמחה ובהתעוררות,  בכוונה

 .עצמך ואת משפחתך, רק חזק ואמץאת  ובנה ושקם וגם אם כשלנו מיד קום כגברחלילה את משפחתנו ,



 

 

 בס"ד

 

 עלוני טהר ליבנו
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו: 
 

 יהודה בן בידה אסייג :לעילוי נשמת
 רינה בת סימי אסייג :ולעילוי נשמת

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
מן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן    ינ     הינדא בת שלמה הי

ינה  בן רג' ם  ציון   ומרדכי חיי בן    רחל פריידא בת אביגדור 
 

 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

ישראל בן מרים ראובן בן פרידה   עלייהאליהו בן    בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת עקא   נעמי משה חיים בן לאהמשה בן נלי   אוריידה

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

       שושנה בן לייב משה      עקה בן יעקב אליעזר הרבהרב שלמה שמריהו בן חנה     
ציפורה        מוניק בת דינה בן   שילה 

 רפאל        אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
בן לאהנעמי          בן אליהו     צבי בן מניה      לואיסה  ראובן בן       משה 

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 דניאל בן ציונה   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 עברית אידיש" חינם -להזמנת "דרשות

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 
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