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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' כחבראשית ) "וילך חרנה ויצא יעקב מבאר שבע"

וירא עשו כי "אמר נ ךואחר כ (ו' כחבראשית )" וירא עשו כי בירך יצחק את יעקב"סוף הפרשה הקודמת נאמר ב
, (ז' כחבראשית )" וישמע יעקב אל אביו ואל אמו"בין שני פסוקים אלו נאמר ו (ח' כחבראשית )" כנען רעות בנות

מדוע הפריד , לא קשור למה שנאמר והיה על הכתוב לסיים בעניין עשו ולהמשיך בעניין יעקבהזה הפסוק , לכאורה
הקדוש " אלשיך"מבאר ה? "וישמע יעקב"הפסוק באמצעות  השני "וירא עשו"הראשון ובין " וירא עשו"הכתוב בין 

אבל . לא לקחת אשה מבנות כנען. ב. ללכת לפדן ארם ולקחת אשה מבנות לבן. שיצחק ציוה את יעקב שני דברים א
וירא "מה שנאמר  וזה. הלך אל ישמעאל ולא אל לבןהוא לכן ו" לא תקח אשה מבנות כנען"עשו התייחס רק לציווי 

כיון שיעקב ראה " שבע בארמויצא יעקב " זה נאמרועל ידי . "ישמעאל וילך עשו אל"ולכן " כי רעות בנות כנען עשו
היה עשו מניח  שאלמלא כן לא "וילך חרנה"זה וגם על ידי " יעקב ויצא"ישמעאל ולא היה בעיר אז  הלך אלעשו ש
 . שםלהגיע יעקב לל

 

  (יא' בראשית כח" )ויפגע במקום"
שהיה ראש  ,כי אפילו אברהם. האבות אבינו היתה גדולה משאריעקב ו של מעלתלומד מכאן ש" צרור המור"ה

שהוא כמו  "וירא את המקום מרחוק"אצל אברהם אמר נלכן  ,המקום הקדוששל  וזה המעלאת הלא השיג  ,סוהיח
" פגע במקוםוי"אמר ניעקב אצל אבל  "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב"יצחק נאמר אצל . "נראה לי' מרחוק ה"

ללון שם יעקב רצה  משום כבוד המקוםו. מעלתואת מיד בצאתו מבאר שבע פגע במקום הקדוש הזה והשיג , כלומר
בא האור , כלומר" כי בא השמש"אמר מה שנ וזה. מקדשההי אשר עתיד לשכון בבית ול-האור האאת שראה שם כיון 

ומתוך  מקדשהשהוא מקום הזה המקום מעלת את ולפי שיעקב הכיר . "להים-א' כי שמש ומגן ה"בבחינת הי ול-הא
ולא  ."כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו" הכתוב מראמכ. קח מאבני המקום לחבבם ולנשקםולהוא ו תביח

" שכב במקום ההואיו" ,נח שםגם יעקב אלא  מעלתו בלי ערעור ואיחוראת יג פגע במקום הזה והשיעקב שרק 
לפי שידוע שאין המטמון הוא  מקום ולא שאר האבותיעקב פגע בדווקא והטעם ש. "זאת מנוחתי עדי עד"כאומרו 

או  "בית אברהם"כתוב ולא . "יעקב היול-אל בית א" מראשנ "בית יעקב" כתובולכן בכל התורה . נראה אלא לבעליו
אמר זה מה שו. הואפגע במקום הלכן דווקא הוא ולפי שיעקב היה בעל הבית . "בית יעקב"רק אלא  "בית יצחק"
לפי ו. "יעקב קראו בית" ,"יצחק קראו שדה" ,"אברהם קראו הר"ל "זשאמרו חכמו . "היםול-אין זה כי אם בית א"

  . ה אליו קדושתו ומעלתותגלתלכן נ שהוא היה בעל הבית
 

 (יד' בראשית כט" )עצמי ובשרי אתה אך"
ויספר "היה על הכתוב לומר , לבןליעקב פר ידברים ס האיזנאמר לא אך  "ויספר ללבן את כל הדברים האלה"נאמר 
יקרבו "ר עשו בלבו אמהדברים שלבן את פר ליסנראה שיעקב , "כלי יקר"מסביר ה, אלא ."את כל אשר קרהוללבן 

הבכורה שזה בגלל  ,ואות גוצה להרורה הסיבה שעשו הוצרך לספר לו מאז ו "אחיימי אבל אבי ואהרגה את 
כי , את עשו ומיעט בה, טועימהיא מלשון  "אך"ה לימשה "אך עצמי ובשרי אתה"מר לו לבן ואועל כך , והברכות

 "עצמי ובשרי"אתה לבד  ןכם עשיר ואתה דברך אלפי לבן אומר ליעקב  "אוהבי עשיר רבים וכל אחי רש שנאוהו"
 . אלא אתה אינו קרוביעשו כי ן אין לך לחשוש ממני כלו, לאעשו אבל 
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 (יג' בראשית כח" )אתננה הארץ אשר אתה שוכב עליה לך"
התחתונה יש  כאשר ישראל הם במדרגהשל "זחשאמרו  מהשהפסוק מרמז על  "פני דוד"א ב"רבינו החידמפרש 

. (כו' תהלים מד" )קומה עזרתה לנו ,בטננו כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ"הכתוב  כמו שאמר, ממנה שיעלו קוהת
מה שהיה  כלממנו את  כי אליפז לקח, היה בתכלית העוניבשלב הזה ויעקב . מעשה אבות הם סימן לבנים כלשוידוע 

זה בא  יואחר. "ויקח מאבני המקום"שנאמר  וכסת כראפילו לא היה לו עד ששעה הבאותה יעקב עני היה כל כך , לו
 ,אנחנו זרע ישראל ,לבניו וזה סימן. לו נשים ובנים וגדל מאד ווהיה ה לו תקומתועל ידי זה הי, והתחיל לעבוד לחרן

קא ווד "הארץ אשר אתה שוכב עליה"הכתוב שאמר מה  וזה .זה עלה נעלה יאחר ,שפל מאד כאשר נגיע למצבש
, "לך אתננה ולזרעך"הארץ  במעלות עד שתהיה שליט עלשתעלה האות  זה לך, כלית העוניבלי כר וכסת בת" הארץ"
בבא  כלומר, "והיה זרעך כעפר הארץ"סימן לבניך  ואתה, שכבר הגעת לתוקף העוניון לטובה חשבה מכאן ואילךו

 "ימה וקדמהופרצת "הזו כי אחר השפלות , לשון שמחה "והיה", לשמוח יש להם ,ישראל בשפל המדרגות כעפר
 

  (י' בראשית כט" )אמו אחי לבן בת רחל את יעקב ראה כאשר ויהי"
אחי "לכאורה הדבר מיותר ודי בפעם אחת לומר לנו שלבן הוא , "לבן אחי אמו"פסוק שלפנינו מוזכר שלוש פעמים ב

הקדוש " החייםאור "מתרץ ה? אך מדוע חוזר על כך הפסוק שלוש פעמים, למרות שכבר ידענו זאת, של יעקב" אמו
ומשום כבוד אמו עשה את " אחי אמו"שחזרה זו באה ללמדנו שכל מה שעשה יעקב ללבן היה מהטעם שלבן הוא 

שרק הוא איש נכרי למרות שו עושה חסד עם רחל אות יראול הבריות שש החשדצד טעם נוסף לחזרה זה הוא מ, הכל
, בת לבן אחי אמישהיא רחל אמר את בראותו כלומר , דברלטעם לכן היה יעקב אומר בקול את ה ,הרגע הגיע למקום

הסיר מעליו ת הצאן אמר זאת וכל זאת כדי לאה השקשבעת גם ו, של לבן אחי אמי צאןכשראה את הצאן אמר זהו ה
בכיו שאמר  גםוזאת קודם  כבר אמרון שכישהיא בת לבן אחי אמו לא אמר לרחל כבר בעת שנשק אבל , חשדכל 

 .ממשפחתה שהוא עליויד עי" ויבך לווק את וישא"הכתוב 
 

 (ל' כטבראשית " )גם את רחל ויאהב"

שמדרך  ן"הרמבמסביר . מיותרת" גם"לכאורה המילה  ?רחל יותר מלאה את "גם"יעקב אהב הכתוב ש מדוע מציין
מי עם כורתת ברית שאשה :( סנהדרין כב)ל "מו שאמרו חזכ, הראשונה שלוהאשה האדם אוהב יותר את הטבע 

שהרי לאה היא אשתו  כדרך הארץדבר שאינו , מלאהיותר רחל את הב ויעקב אכאן אנו רואים שו. שעשאה כלי
 . "גם"לכן הוסיף הכתוב את המילה , הראשונה של יעקב

 

  (ל' בראשית לא" )היאלאת למה גנבת "

, התרפים תועלת בגניבת ךאין לש ותומשמעש, "למה גנבת את אלהי"אמר לבן ש ןדקדק בלשומ "פנים יפות"ה
יש וההבדל הוא שאם ". בן נח"או דין  "ישראל"דין תן תורה אם היה לאבות קודם מהמחלוקת הומפרש על פי 

פועל יכול "ש .(מ י"ב)ל "הרי שמותר לו לחזור בו מעבודתו באמצע העבודה כמו שאמרו חז "ישראל"ליעקב דין 
אינו " בן נח"אבל  (כו 'ויקרא כה) "כי לי בני ישראל עבדים" ממה שכתובולמדו זאת  "לחזור בו אפילו בחצי יום

אינה בטילה ודה זרה שלו עב" ישראל"שמי שיש לו דין הבדל נוסף הוא  .יכול לחזור בו מהתחייבותו באמצע היום
מותרת ואז היא שלו את העבודה הזרה יכול לבטל ש" בן נח"ן מי שיש לו דין כין שאה מ .(ז מב"ע)ואסורה בהנאה 

ם כן א, "ישראל"בריחתך כיון שיש לך דין על אותך אם תאמר שאין לחייב , וזה מה ששאל לבן את יעקב. בהנאה
 . שקנאה ישראל אינה בטילה ואסורה בהנאהממנה שהרי עבודה זרה הלא אין לך תועלת  "למה גנבת את אלהי"

 

  (לא 'לאבראשית ) "ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי"
רבי לוי מתרץ . באחד מהםהיה די הלא , "כי אמרתי"והוסיף , "כי יראתי"ואמר לשונו הכתוב בלמה כפל  ,לכאורה

 בכל פעולותיוו, בוההגה גשיעקב הלך במדר" נצב עליו' והנה ה"כתוב ל ולפי פירוש "קדושת לוי"ב ב'יצחק מברדיצ
פי ה על תעבודתו היכך שכל , "תתפאר"יעקב הוא בחינת הלפי הקבלה שוידוע , 'ה שםאת פאר לאך חשב רק 

בוא אל מקום כוונתו היתה לשכאן וגם . ולא מחמת דברים אחרים, 'השם כדי שיתפאר עמו דהיינו רק , וה הזבחינה
פסחים ) "םנזוקי םשלוחי מצוה אינ"שהיה לו דין של שלוח מצוה וידוע ש יהר קיים מצות כיבוד אב ואםלו, אביו

 ןכיודהיינו , "ועתה הלוך הלכת לבית אביך"מר לו וא, יעקב אבינו טחון שליבהגודל את ידע ש ,לבן הארמי(. .ח
 ,באמתך א ?יראת מחמת כישופימדוע אם כן , לא היה לך לירא ממניהרי ש, לבית אביךהוא להגיע שעיקר הליכתך 

עזור לו ואז בוודאי י, שהוא שליח מצוהות דאווקא במי שהוא בטוח בוודהוא " שליח מצוה אינו ניזוק"לכך שהטעם 
כלומר , "כי יראתי"שאמר יעקב מה  וזה .ההבטחה תקיפהאין אם הוא שליח מצוה הוא מסופק אם אבל , ה"בהק

גרם , "כי יראתי"שהתקיים בי ומחמת , שאני שליח מצוה טחוןיהבאת שאין בי כך וניכר מ, ראיתי שיש לי יראה ממך
 . אחד מאף לא ייראהוא ' אם האדם בטוח בהאבל , 'אמרתי פן תגזול"שלי הדבר 
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