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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (י 'בראשית כח)" ויצא יעקב מבאר שבע"

, מחשבתוגם באלא בגופו לא רק מבית אביו יצא לגמרי היא שיעקב " ויצא יעקב: "ות הכתובמשמע "כלי יקר"לפי ה
אחרת לא , העונש תפי זה ניתן להבין אל. לגמרי לאותה תקופת זמן מבית אביויוסף שיצא כך שנענש ביעקב ולכן 

  . אביו ו שלהלך בשליחותניתן להבין מדוע נענש יעקב הרי הוא 
 

  (יג' בראשית כח)" נצב עליו' ה והנה"

 על יעקב שהואאמר הכתוב גם כוונת מה זה יעקב חקוקה בכסא הכבוד וו של צורתלומד מהכתוב ראיה ש רבינו בחיי
 תורה במתןדבר זה כתוב בפירוש ו. מטהאהלי אהלי מעלה ויא לבלשון רבים שהכוונה ה, ('בראשית כה) "יושב אהלים"

שאמר  המלפי זה ו. "ישראל תחת רגליו"שלרמוז הכתוב א בש, "י ישראל ותחת רגליוקל-ויראו את א" ('שמות כד)
 . הבתמיהאין זה  (ב' בראשית ל) "אנכי יםקל-אהתחת "יעקב לרחל 

 

  (יג' בראשית כח)" נצב עליו' ה והנה"
  (י"רש)" לשמרו ,עליו נצב"
והנה "ומתרץ על פי מה שנאמר ? נצב על יעקב לשומרו' שהי "רשלן ימנ "חנוכת התורה"רבי העשיל בקשה מ

כלומר , עולים תחלה ואחר כך יורדיםשהמלאכים  "עולים ויורדים"י "רשפירש ו" ם בולוקים עולים ויורדי-מלאכי א
. אותו ללוות לארץ חוצה מלאכי וירדו ,לרקיע עלו לארץץ חומ יוצאיםלא ובארץ ישראל אותו  מלאכים שליווה

היה יעקב  ייםתבינרי ה ,אחריםהמלאכים התחילה ואחר כך ירדו המלאכים עלו  ,באמת, י מדוע"היה לרשוקשה 
 . בזמן המעבר בין המלאכיםלשמרו היא " עליונצב ' הוהנה "שכוונת הכתוב י "פירש רש ןלכ? לא שמירהלאבינו 

 

 (כב' כחבראשית ) "לי עשר אעשרנו לךוכל אשר תתן "

הרי אמרו ? מעשרמנכסיו שהבטיח להפריש  מה החידוש של יעקבושואל  "נחל קדומים"בא "רבינו החידמתפלא 
בו דבר שנהגו כבר מחוייב לכך מדין היה הרי שיעקב , ואם כן, מעשרהפרישו גם הם אבותינו  אברהם ויצחקל ש"חז

 "עשר אעשרנו"במה שאמר הוא ומתרץ שהחידוש של יעקב , יםהמנהג מדין תורתזאת צריך לקיים והוא  ,אבותיו
מי שמפריש יותר ממעשר ש, (נכתובות )ל "חזאמרו ת שולמרו, ולא רק מעשרחומש יעקב התחייב להפריש  דהיינו

מה  וזה ,ולא על מנת לקבל פרס' הוא לכבוד ההכל ו היא שדעתאומר יעקב ש, סלקבל פר ל מנתרשאי לעשות זאת ע
 . וקאועשר אעשרנו ״לך״ לשמך דשאמר 

 

 (א 'כטבראשית )" וישא יעקב רגליו"

ית כל השפלות אשר נעשאת ישראל והוא מעלה כל ת א כולל מיתיאצדיק ההש, על דרך הרמז "נעם אלימלך"המבאר 
ל שאפילו "מה שאמרו חזלומר כ, "וישא יעקב רגליו"רמוז בכתוב  וזה. הקדושהאל ם אות להביאעל מנת בישראל 

עבירות המחמת  הבמעלות הקדושלעלות כח במצוות שלהם שאין העניין הוא , פושעי ישראל מלאים מצות כרמון
הקדושה מהקליפה את מוציא  ,באמת' את ההעובד זה , והצדיק. "לרגלים" למטהאותה  תורידומאותה וות המכב

הוא מעלה ומנשא למעלה  ,הוא הצדיק הנקרא בשם יעקב, "וישא יעקב" מה שאומר הכתוב וז. 'ה לאומעלה אותה 
 . הקדושה שנפלה אל הרגליםאת מנשא לומר כ, את רגליו
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  (יג' בראשית כח)" י יצחקקל-י אברהם אביך ואקל-א' אני ה"
, הלוא אברהם הוא סבו של יעקב ולא אביו, "אברהם אביך יקל-א" ,ה ליעקב"מדוע אומר הקב, לשאלה המפורסמת

" אור החיים"מתרץ ה? מדוע לא אמר זאת "אברהם ויצחק אבותיךלוקי -א"היה על הכתוב לפחות לומר בכל אופן 
 הוא היורשילו אכיעקב הכתוב את עשה בדרך זו אברהם וה של ירושהעשו מאת  למעטתכוון שהכתוב ה הקדוש

תגיע ם כך יהיה הרי שגם לעשו שא, יעקב אותה ליצחק וממנו ירשקודם לא שתגיע הירושה ו, אברהם הישיר של
 . מדין שיורש של יצחק הירושה

 

  (יג' בראשית כח)" י יצחקקל-י אברהם אביך ואקל-א' אני ה"
 "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ " אביך"גבי יצחק למדוע לא נאמר גם , בעל הטוריםת שאלעל 

רשאי לצאת יצחק שלא היה  ל"חזאמרו כפי שמה שאין כן ביצחק , למצרים ,לחוץ לארץ מארץ ישראליצא אברהם ש
י אברהם קל-א"לו נאמר לכן , מארץ ישראל לחוץ לארץהיציאה הותרה לו ש ,יעקבבמקרה של לכן , לחוץ לארץ

הבחינה הזו המשותפת לאברהם ויעקב שהותר להם לצאת מארץ להורות על , גבי יצחקל" אביך"נאמר ולא , "אביך
 . שלא הותרה לו היציאה מהארץ כלל גבי יצחקישראל לחוץ לארץ מה שאין כן ל

 

  (יז 'חכבראשית ) "שער השמים ים וזהקל-בית א םהמקום הזה אין זה כי א ויירא ויאמר מה נורא"

. ב .הסולם שהיה מוצב ארצה מקום רגלי. איעקב דברים שראה הת על שלשהקדוש אומר שהכתוב מרמז  "אלשיך"ה
כי אם בית אמר אין זה "ועל הסולם , "המקום הזה מה נורא"יעקב אמר ראשון על ה. מגיע השמימה ראשו. הסולם ג

 . "וזה שער השמים"ראשו אמר  ועל. כי הסולם שהראה לו הוא בית המקדש כמו שכתבנו, "לוקים-א
 

 (כ 'בראשית כט) ״ויהיו בעיניו כימים אחדים״
ות זריזהוא עובד בהראשונה ה ת העבודבתקופהרי  ,חדשה מתקבל לעבודהששכיר שעובד ״ צוף דבשהרב ״באר מ

התלהבותו עד שפגה  רהגלאחר מכן הוא נכנס לשאך . הוא מתאמץ ומשתדל לצמוא חן בעיני המעביד, ובהתלהבות
, אחדים״ ״ויהיו בעיניו כימים, כל פיחות במוסר העבודהשום שינוי ולא חל  אבל אצל יעקב. נשחקהראשון והלהט 

 .כמו ביום הראשוןיעקב עבד כל התקופה , בכל הימים והתקופות שררה אחידות
 

 (ט' לבראשית ) "לאה כי עמדה מלדת ותרא"

אולי היא לא היתה עקרה שהרי ? שפחתה לבעלהמדוע היא מוסרת את , לאה לשהמעשה הזה מבין את לא  ן"רמבה
פי מה ומתרץ על . הנשים להרבות נשים לבעליהןזה מטבען של אין גם ו, ממנה דרך מסירה זו היא מצפה להיבנות

רוב הבנים שרצתה לאה ו, שבטיםשנים עשר שעתיד יעקב להעמיד ידעו הן ל שרחל ולאה היו נביאות ו"שאמרו חז
שכרי  יםקל-אנתן "ולכך אמרה , אחותה עליה בבניםרחל  לא תתגברכך ש, ממנה או משפחתה שהיא ברשותהיהיו 

 . שיעמיד בנים רביםכדי , שמע אליההסכים לדעתה ויעקב  גםו, (יח' לבראשית ) "אשר נתתי שפחתי לאישי
 

  (כג' לבראשית ) "רפתיחים את קל-ף אסתאמר או"

 בן לאשה שאין זמן כל ואגדה, הרשע עשו של לחלקו שאעלה עלי אומרים והיו עקרה שאני לחרפה שהייתי ,חרפתי"
 (י"רש" )בנך אלו תאנים אכל מי בנך זה כלי שבר מי בו תולה בן לה משיש סרחונה לתלות במי לה אין

הפסוק  לעי "רשהובא ב), שאמרו במדרשמבאר שהחרפה אליה התכוונה רחל היא על פי מה  "תוספת ברכה"ה
האשה בנים ו ממנה דילהולכדי אחת אשה , שתי נשים םנושאיהגברים היו בדורות הקודמים ש (יט' דבראשית 

ת שחישלא תתעבר ולא  כוס עקרין כדי םיו משקיהתענוג הזו של את האשה הו, לתענוג ולבלות הזמןהשנייה היתה 
שלשמה המטרה וידיעת , עצמה לפחותת כבוד ה אתבישחהזו לא ראתה זאת לזכות אלא אשה אלא ש. פיהוי

פעם אחת לא אפילו , רחל, והיא, היתה רבת בניםלאה היות ו, במקרה של יעקבו. הלה לחרפת חשבנאותה מחזיקים 
, וחרפה היא לה ,היא איננה יולדתכן לו, תענוגשם חזיק אותה רק למשיעקב האנשים פן יאמרו ה רחל ששח, ילדה

 . "ים את חרפתיקל-אסף א"אמרה בצדק ר רחל זכתה ללדת שאולכן עתה כ
 

  (כ' לאאשית בר)" יעקב את לב לבן ויגנב"

לא חש עליו לשון הרע ו קבלשלבן רגיש וא מלא הראה לו שהבכך שהוא  את לב לבןגנב יעקב ש "ספורנו"מבאר ה
, בעל מרמה ,"ארמי"היה לבן מפני שזאת עשה יעקב ו, "הארמי", עם יעקב כתמול שלשםשל לבן שלא היו פניו בכך 

יכול יעקב לא היה ו, של יעקבכל צעדיו את סופר לבן היה  ,זההדבר יודע את יעקב מרגיש שלבן באופן שאם היה 
חפץ אמר לו שהוא לא אליו ובאיבת לבן רגיש הוא אינו מעצמו כאלו את הראה יעקב , "בלי הגיד לו על", מלטילה

 . מחשש שלבן יגזול אותו, בורחכהיה לנהוג כך מוכרח אלא משום פגם מוסרי לא כך  גיעקב נהו ,ללכת
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