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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" )השמימה מגיע וראשו ארצה מצב סלם והנה ויחלום"

סולם ראה . בץ ארות במוצב והסולם היראה שרגלי . א :שלשה דבריםהקדוש מציין שיעקב ראה בחלום " אלשיך"ה
המראה על , (יז' בראשית כח)" המקום הזה מה נורא"מראה הראשון אמר יעקב על ה. מגיע השמימה ראשוראה ש. ג

ומביא את דברי המדרש על . "וזה שער השמים"אמר המראה השלישי  ועל "לוקים-י אם בית אאין זה כ"השני אמר 
שלשה אוהבים ובקש לבנות לו  משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו (ב' תהלים פ) "יעקבלוקי -הריעו לא: "הפסוק
כר שהיה הר וזאני " :אמר לו ,"בו פלטין קש לבנותהמקום שאני מבאת ראה " "האחד ואמר לואת  הביא, פלטין

זוכר אני שהיה שדה " :אמר לו, "פלטין אני רוצה לבנות ליבו המקום שאת ראה " :אמר לו קרא לשני. "להיבתח
זוכר אני " :אמר לו, "פלטין אני רוצה לבנות ליבו המקום שאת ראה " :שלישי אמר לואת ההניחם והביא  ."להימתח

הנמשל הוא . "וקורא אותו על שמך פלטיןחייך שאני בונה "ה "הקבאמר לו , "להיפלטין מתח היההמקום ש
בראשית )" בהר ה׳ יראה"שנאמר " הר"לבית המקדש  אברהם קראו לו, בים של הקב״הויעקב היו אהו אברהם יצחקש

 "בית"לו קרא  ויעקב. (זכ' בראשית כז)" 'אשר ברכו הראה ריח בני כריח שדה "שנאמר " שדה" יצחק קראו. (יד' כב
, שנבנהלפני ד וע "יםקל-בית א" אמר לו הקב״ה חייך קראת אותו, (יז' בראשית כח)" יםקל-א אין זה כי אם בית"שנאמר 

אמר וכן . (ג 'ב ישעיה)" י יעקבקל-הר ה׳ אל בית א לכו ונעלה אל"שנאמר , וקורא אותו על שמך דע שאני בונה אותו
קצף מדוע , בין בנמשלובין במשל , ונשאלת השאלה. (יח' ירמיה ל)" אהלי יעקבאת שבות  הנני שב"ירמיה 

ה את האהוב "הקב/דוע משבח המלךומ? ראוהם אשר הם אמרו את הלא הראשונים על שני אוהביו  ה"הקב/המלך
 מדועעל יעקב הפליאה היא ואדרבה ? אמראת מה שראה הלא הוא ראה פלטין ו פלטיןשהמקום היה זכר השלישי ש

הוא מה שאת לאוהבים  להראותהיה המלך ך יה צרבכלל לשם מו. שדההמקום היה עדיין בימיו בזמן שפלטין  קראו
וכשהראהו ליצחק היה , "הר"המקום לאברהם היה  את המקוםה "הקבהראה ר שאאמנם כומתרץ ש? רוצה לבנות

ם קרא יעקב למקום חלוהעל ידי  "שדה"המקום  היותלמרות יעקב את המקום ל וכשהראה, ניר "שדה"המקום  כבר
. הקב״ה על ידי בנההשלישי יו י אדםדיפעמים על  שני ,המקדש תנבנה בישהפעמים  שלשדבר מרמז על ה. "בית"
נבנה השני הבית . התמיד ועל כן נפל בידי ישמעאל לאשיצא ממנו ישמעאל  כיוןו ,בזכות אברהם הראשון הואבית ה

כיון יעקב ו תבזכויבנה השלישי הבית . הוא אדום נתקיים ונפל בידי עשוועל שיצא ממנו עשו לא  בזכות יצחק
להיות הר  בזכות אברהם חזרנבנה הראשון שהבית . קיים לעדהבית הזה יהיה מה ישלשל יעקב היתה ו תשמט

. שניהבית האת  סרופוסחרש טורנו כי, "וציון שדה נחרש"היה יותר קשה מישמעאל  עשושכנגד אך השני , להיכבתח
כי  "שדה" וכשראהו יצחק ראהו, להיות מקדשו ידעתה שעל שם מ "הר" לה ראהיחתאותו אברהם ב ועל כן כשראה

 ארצה וראשו מגיע השמימה והמלאכים עולים הראו לו הרמז בסולם רוחני מוצב יעקבלאך . מקדשה עשו לככה יעש
  .שיורה שבית המקדש יהיה רוחני, ויורדים בו

 

 (יח' בראשית כח" )אותה מצבה וישם"

: שנאמרכמו שהעיד הכתוב שעשה בלכתו  ,בשובו םמצבה כשיקיהשתהיה  אבןה קדש אתיעקב " ספורנו"לפי ה
 (יד' בראשית לה)" במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך מצבהויצב יעקב "
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  (ז' בראשית כט" )המקנה האסף לא עת גדול היום עוד הן ויאמר"
להחליט שהוא , שהיה זר לרועים, מביע תמיהה על יעקב אבינו ושואל מה גרם לכך שיעקבהקדוש " אור החיים"ה

בעבודת " התערב"ומתרץ שמה שהניע את יעקב ל? וקובע להם מתי לרעות ומתי להיאסף םרועיה לששופט שר ו
ף הוא שיעקב טעם נוס. על הצאן יעקב חסו :(מ לב"ב)תורה שזוהי מצווה מה "צער בעלי חיים"החשש מהוא הרועים 

ליד הבאר הוא שהעיר ם יעכבכי יתכן שהטעם לכך שהרועים מת, רצה לדעת מתשובתם אם העיר היא רחוקה וקרובה
של הרועים למד יעקב שהסיבה להתנהגותם ומתשובתם . שוב לרעותגם הצאן ואת להשקות גם אין זמן היא רחוקה ו

 . אינה המרחק מהעיר
 

  (יג 'כטבראשית ) "לאביה דותרץ ותג"

ותרץ הנערה ותגד לבית "נאמר בפגישת רבקה עם אליעזר לאביה ואילו קודם כל כאן אומר הכתוב שרחל רצה לספר 
 לאאם כן מדוע רצה רחל . אלאמקודם דבר חידוש כל לספר  אוהדרך הבנות שי "רששם  ופירש (כח 'כדבראשית ) "האמ

מפני , לאביה ספררחל רצה לשבמדרש ל "חז למדועובדה זו מש" תוספת ברכה"האומר . לאימהלרוץ אביה במקום 
ספת לכך שרחל רצה לספר לאביה במקום לאימה היא שרחל סיבה נו. מתהלא היתה בחיים אלא  א שלהאמהש

ולכן , מצד אביה אליה הוא יעקב של חוסייהכל , ךאם כ, (יב' בראשית כט) "כי אחי אביה הוא ובן רבקה"שמעה מיעקב 
 .פרה זאת לויולכן ס יעקבן ביין להתענייותר ענאביה יש יכי ל, חשבה

 

 (כד 'כט בראשית) "בתו שפחה ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה"

לעומת מה שנאמר אצל בלהה , "ויבא אליה"על לאה שפחתו ללאה אחר שנאמר זלפה  תמזכיר שלבן נתן אהכתוב 
שגם זה היה  "חומת אנך"א ב"רבינו החידיר בסמ? מדוע ההבדל, "ויבא גם אל רחל"שנתנה לרחל ללפני שנאמר 

תוב כביכול מודיע לנו מדוע הטעיה של לבן את יעקב על מנת שיחשוב שהאשה שהוא נושא היא רחל ולא לאה הכ
כי יעקב העריך , קטנהההשפחה את  נתן להלבן שראה ששום גם מוחשב שהיא רחל משום שהוא " ויבא אליה"

 . קטנההשפחה אביה את הלה  נתןן לכהקטנה היא רחל ששכיון 
 

 (לז' בראשית ל" )לו יעקב מקל לבנה ויקח"
שאין כאן שום מעשה רמאות  ן"הרמבמסביר , לכאורה נראה שמעשהו של יעקב עם המקלות נראה כמעשה רמאות

מביא גם את ו. על מנת שילדו כךל ויכהוא רשאי לעשות כל מה שיעקב שכרו היה ביניהם שזהו כיון שהסכימו 
ללא , אשר הראה לו המלאךכ', ואים רבים בברכת הנולדו ליעקב נקודים וטל הראשונהשנה שב ק"הרדתירוצו של 

כי אם הצאן . בדמותםיולידו הם שכדי שלו כבר שהיו הצאן בפני היה מקלות יעקב שם ומה ש, שום פעולה מצידו
הצאן , "יחם הצאן המקושרות בכל", ו כוונת הכתובוז. שהם גנובים ממנולבן יטען , יולידו שאינם נקודים וטלואים

 ,"והקשורים", אשר לא יולדו נקודיםכ, "והיה העטופים ללבן", "ישים לא"של לבן  "הצאן ובהעטיף", שנולדים לו
 . נקודיםהיו יולדים כי , "ליעקב" ,לםוכיהיו 

 

 (ל' בראשית לא)" יועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך למה גנבת את אלה"

הלכת כי "אני מבין שואומר לו  בצורה משונהנהג תמהטענה של לבן אל יעקב היא שהוא ש" פנים יפות"מובא ב
ארץ עבד שברח לעל אפילו כי , רץ ישראלהליכתך לא אליך בטענותואיני יכול לבוא , "נכסוף נכספת לבית אביך

לוה -שיש לו א יכמדומה  רץ ישראלכל הדר בא"ל "חזמפני שאמרו  הזו, (טז 'כג דברים)" בדעלא תסגיר "ב וכתישראל 
שר השפעת ממומשום שכל מדינה הוא והטעם , (:כתובות קי)" לוה-וץ לארץ דומה כמי שאין לו אוהיפוכו כל הדר בח

תרפים של בידוע שכי  ?"אלהיאת למה גנבת ", אבל אם כך, בעצמובכבודו וה "פעת מהקברץ ישראל מוששלה וא
 .היה עובדאותו הוא שר ה ה של תמוניתה לבן ה

 

  (מב 'לאבראשית )" ויוכח אמשים קל-את עניי ואת יגיע כפי ראה א"
שיעקב " קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר . עולםעל ההוא המשגיח ו וניובע" רואה"ה "אומר יעקב שהקב

אש ומים שהם עשוי מעולם ההרי ש, עולם מעצם קיומו של העולםה על ה"ללבן הוכחה להשגחתו של הקבמביא 
למרות ש קיום לעולם הזה זכות זה יוב ?ה"של הקבאם לא על ידי השגחתו  מתקייםעולם יצד האם כ, דבר והיפוכו

כלומר ההוכחה להשגחה , "ויוכח אמש"ללבן י כוונת יעקב כשאמר הוז. ים הנוגדים זה לזהשהוא מורכב מדבר
, ים'ש ומ'אהמילים של ראשי תיבות א יהש "אמהמילה כי , "אמש"היא מהמילה הזה ה בעולם "הפרטית של הקב
למרות שהוא יש לעולם הזה קיום זה שו, עולם הזה מורכב מהםהש ,אש ומים, "אמש"המילה הראה לו על ידי 

 . משגיח בעולם השפל וראה את ענייה "קבהוכחה שהה וז, זה לזה  גדיםונמדברים הממורכב 
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