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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

 

 
  (יב' בראשית כח)" וירא והנה סלם מוצב ארצה"

 ההסיבללמדהו ש, "סיני" גימטריאוזה בו "ויהאות לא כתובה בפסוק ל "סלם"שהמילה  "נעם אלימלך"מבואר ב
. הכנעה גדולה, "מוצב ארצה"בכתוב רמוז  הכנעה וזההניתנה בסיני הוא ששיג את התורה לההגורמות לאדם 

גיע בקדושתו להמאוד מאוד  שתוקקהאדם יוצריך ש, "מגיע השמימה"היינו הקדושה שישיג על ידי זה ד, "וראשו"
 ". אגיע למקום אבותימתי "עד אין קץ ותכלית וישתוקק תמיד לאמר למעלה 

 

 (יא' בראשית כח) "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"
נהפכו אבנים אלו לאחר כמן ו, היו אבני המזבח שנעקד עליו יצחק אבינו בשלקח יעקהאבנים הללו ש ן"רמבהאומר 

 .בבית המקדשנמצאת ש היאבן השתיאותה להיות אבן אחת והיא 
 

  (יג' בראשית כח)" י יצחקקל-י אברהם אביך ואקל-א 'ה אני"
אחר מותו רק לו (א 'דברים לג) "יםקל-איש הא"הכתוב שסמוך למותו קראו  שה רבינונו אצל מאמצש "כלי יקר"אומר ה

מאחר  ,אברהםגם אצל כך . (ה 'לדדברים )" 'משה עבד השם וימת " :השם המיוחד שנאמריחד הכתוב את משה  הזכיר
חשוב  רקמת אלא אבל יצחק שלא  "אברהםי קל-א' ה"מר ושם המיוחד ואאת היחד עליו הכתוב מיכבר מת הוא ש

' להגם משותף הוא זה השם המשום ש ,לבדב יםקל-אשם הכתוב את זכיר בו מ ,שהיה סומא וכלוא בביתמשום  ,כמת
 "אביך"הכתוב את המילה ומה שהזכיר  .(א 'שמות ז) "ים לפרעהקל-נתתיך א ראה" :על משה ו שכתובלבריות כמגם ו

מאבימלך נתעברה "כדי להוציא מלב האומרים הוא , למרות שיצחק הוא אבי יעקב קיצחאצל אברהם ולא אצל 
 .כבנים םלהורות שבני בנים הרי הכדי או  "שרה

 

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

והנה רחל בתו באה עם "המיותר את המידע ליעקב בתשובתם ים הרועים וסיפהקדוש מדוע מ "אור החיים"שואל ה
משום  לא שאלומתרץ שהרועים עונים ליעקב תשובה על שאלה שהוא ? "השלום לו"הוא בסך הכל שאל  "הצאן

ה אותו תכף תבוא רחל בתו, כלומר "הנה רחל בתו באה": לואמרו לכן ם בשאלות אריך עמשהם לא רצו שיעקב י
תשובה נוספת היא שהרועים רוצים להמחיש ". עזוב אותנו בשקט", כביכול, את כל מה שאתה רוצה לדעת תשאל

יתרו אצל מה שלא היה , עם הצאןתו הקטנה את ב ,ללא שום חשש, חולהוא שהיא שיעקב ששלום ללבן והראיה ל
  .הרועיםגרשו אותן ו ואף על פי כן בנותיאת שבע לח שלמרות שש

 

 (כ' בראשית כט) "אותה אהבתובויהיו בעיניו כימים אחדים "

אהבה האדרבא מצד ו .ותתרוימ "באהבתו אותה" :בפסוקנראה שהמילים  "פני דוד"א ב"רבינו החידאומר , לכאורה
? "מאהבתו אותה"שנה או שנתיים היה שיאמר די , "אעבדך שבע שנים"ולמה אמר  ,הזמןאת למעט צריך יעקב היה 

כי "יעקב לעצמו  חשבכן ל ,רחלאת לאה לאשה במקום  תו אל שמא לבן ירמה אותו ויתןומתרץ שיעקב היה בחשש 
ויהיו בעיניו "שאמר מה  וזה. זיווג ללאה יזדמן איזהנתיים אם אקבע מועד רחוק לנישואין הרי שבי ,"אקח מועד

סבר כי הוא , "כימים אחדים"והיו  "שבע שנים" :ולכן אמר, אחרתאת הבת הולא  "אחדים באהבתו אותה כימים
 ".אותה אהבתו"משום  וזה, פקפוקללא לו מיועדת שאר יתרחל ו נשאיתבינתיים לאה ש
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המקום  ויירא ויאמר מה נורא. יהזה ואנכי לא ידעת במקום 'הן יש כוייקץ יעקב משנתו ויאמר א"

 (יז-טז 'חכבראשית ) "שער השמים ים וזהקל-בית א םהזה אין זה כי א

יעקב ממה נעלשיתכן יה? "ואנכי לא ידעתיהזה  במקום 'היש אכן "יעקב הקדוש מקשה על תמיהתו של " אלשיך"ה
לפני שאמר  "ויירא"נאמר ולמה לא  ?ממה היתה יראתו "ויירא"מה שמקדים ואומר וגם ? ׳ בהר המוריהמציאות ה

נעתק הר המוריה אלא שלפי המדרש ', ובלוז אין מציאות של ה, ומתרץ שיעקב ידע שהוא נמצא בלוז ?"'אכן יש ה"
אכן יש ה׳ במקום "ואמר תמה יעקב היה  משנתו וביודעו שהוא נמצא בלוזלכן בהקיצו , ללוז ויממקומו ובא אל

בהר ועל מנת שיעקב יבין שהוא נמצא . רק בהר המוריה ע שיש כזו מציאותאני יוד ?"לא ידעתי ואנכי", בלוז ,"הזה
מורא  הליהופעת קדושה מטגדול שידוע שמורא ה "קבהטיל עליו ה, ובא לכאן נעתק ממקומולאחר שההר , המוריה

מזה  "יםקל-א אין זה כי אם בית", להטיל מורא על איש כמוני שהספיק "מה נורא המקום הזה"יעקב אז אמר , גדול
 .בא לכאןשהר המוריה נעתק ממקומו ויעקב הבין 

 

 (כא 'כחבראשית ) "יםקל-לי לא' והיה ה"

ה "בהלא הק (כ' בראשית כח) "לקים עמדי-א אם יהיהנדר לאמר וידר יעקב נדר '"על בקשת יעקב המפרשים לשאלת 
 "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? ה"ת הקבבטחאחר הזו לבקשה את יעקב ך יצרמה ה, הבטיח לו הכל

את בתחילת עבודת האדם שידוע כי . ה"יעקב נבין שיעקב בקש דבר שלא הובטח לו על ידי הקב שאם נדקדק בדברי
ממילא , תמים בעבודתוכבר האדם ש יאחר ,אמנם .ו באמתאות דובו לעל רועזשי' האת סעד מתמיכה וצריך הוא ' ה

דהיינו , (טו' בראשית כח) "והנה אנכי עמך' ה ליעקב"קבה שהבטיחמה וזה . סעד לתומכועוד מתחזק ואינו צריך  הוא
שיהיה עמו ה "הקבאחר שישוב לבית אביו לא הבטיחו אך ל, "והשיבותיך אל האדמה", שאתה צריך סעדכעת כ

הוא גם אחר שישוב לבית אביו ש התובקשת יעקב הי. מאליוהוא התחזק היות ש אינו צריך סעדכי הוא כבר , לתומכו
מה  וזה. של יעקב תנותוווהכל מרוב ענו, כי לא רצה לסמוך על עצמו שמאליו יתחזק, זרובעימשיך להיות  'השרוצה 

עדיין אבי בית אחר שובי אל לדהיינו גם , "יםקל-לי לא' והיה ה ,ושבתי בשלום אל בית אבי"שפרט יעקב בבקשתו 
 . 'העל ידי  ול חבטווזה היה פרט חדש שלא ה. זרעוסעד בבחינת " לי' והיה ה"רוצה אני 

 

 (ב' בראשית ל)" ים אנכיקל-א התחת"
האות אלא  ?"לוקים-וכי אני תחת א"שמשמעותה  א התמיהה"אינה ה "התחת"א במילה "שהאות ה רבינו בחייאומר 

כלומר יעקב מודיע לרחל שהדיוקן שלו , "יםקל-שהוא א' תחת ה נמצא אנכי"מר ואשיעקב וכאלו , ודאיתהיא א "ה
בלהה את לו  הרמסועצמה רחל את כן דחקה ל, ממנה פרי בטן המונע הואים קל-האשחקוק במרכבה ומזה הוא יודע 

היא ואליו ממנה את פרי בטנה ים המונע קל-שהוא הא' המכח ח הלידה וכממנה את כדי למשוך לאשה שפחתה 
 (כב 'ל בראשית) "יםקל-ים את רחל וישמע אליה אקל-ויזכור א"שכתוב , בסוף התפללה

 

 (טו' לבראשית ) "קחתך את אישי המעט"

צריכה לסרב  ההייתהיא למרות ש, הלהיות צרת המיהסכרחל רק ששלא  תהנת לאה על רחל היעטש "ספורנו"אומר ה
 אהבתאת להוסיף כדי , "גם את דודאי בני תולקח"כעת היא רוצה , "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור: "שנאמרלכך 
פעולת להקדים את על מנת , "ישכב עמך הלילה לכן": רחללה על כך עונה , ללאהשנאתו את להגדיל ו האלי יעקב

 . מהםת לה נכך שהיא נותמנזק  לאהכך שלא יגרם ל, אצל רחלם פעולתפני לאצל הדודאים וסגולתם 
 

  (כ' בראשית לא)" ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו"

צריך גם כן יעקב שלפי העניין , פני לבן כי איננו אליו כתמול שלשוםאת אף שראה יעקב ש "פנים יפות"מבאר ה
ומבין מכיר לבן זה היה מצב באבל , (יט 'משלי כז) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" כדכתיב, פניםלהראות לו 

לגלות את אשר שלא כדי לא הראה לו יעקב פנים  ןלכ, יברח ממנויעקב רחוק ממנו והיה חושש שמא יעקב  שללבו ש
לב שה, "על בלי הגיד לו"לב לבן את גנב יעקב ש" ויגנוב יעקב"לכן אמר הכתוב , חוברכוונתו ללבן שלבו ומכך יבין 

 .חוברעקב מתכוון לללבן שילא אמר לבן של 
 

  (לה' בראשית לא)" ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי"

 שנאמר. כנדה במשא שמטמאה זרה לעבודה מנין" :שנהמבהמובא על פי  "חנוכת התורה"רבי העשיל במפרש 
 (א' טשבת )" במשא מטמאה זרה עבודה אף, במשא מטמאה נדה מה (כב' ל ישעיה) 'לו תאמר צא דוה כמו תזרם'

עובד  ולסלק את אביה מהיותכדי התרפים את והנה רחל גנבה . נדהלעבודה זרה ויש דין אחד לשנשמע זו נה ששממ
רמזה לו שטומאת לכן  "כי לא אוכל לקום מפניך"אמרה כאשר אביה להציל את עצמה מלשקר לוכדי . בודה זרהע

שניהם טומאת עבודה זרה ונדה כי לומר שיש תחתיה טומאה כמו דרך נשים כוונתה  "שים ליכי דרך נ". נדה עליה
 . להסבר כפשוטו שדרך נשים לבן ו. כנזכר לעיל השוו
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