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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

 

 
(טז'בראשיתכח")ידעתילאואנכיהזהבמקום'הישאכןויאמרמשנתויעקבוייקץ"

ואנכי לא "ומה שאמר יעקב ? מהו הדבר הזה, היא לומר שהתברר ליעקב דבר שנעלם ממנו" אכן"כוונת האמירה 
הקדוש על פי המובא במדרש על " אור החיים"מבאר ה? וכי יעקב צריך לדעת הכל ,תמיההמעורר גם הוא " ידעתי

ישכב "לפני זמנה כדי שהוא שקעה השמש , שכאשר הגיע לשם יעקב( יא' בראשית כח" )כי בא השמש"הפסוק 
ברר חלום אז הוכן כאשר ראה את הל, שמש שלא בזמנוהב יהערבין מדוע ה לאיעקב , בשעות הערב". במקום ההוא

לצורך שכיבה שכעת הובהר לי שהחמה שקעה לפני זמנה  ,"אכן" אמר לכן  ,הערב שמשהנסתר של טעם הלו 
אשר בשאר תמיד יותר מבמקום הזה מצוי ה "כוונתו שהקב" במקום הזה' יש ה"ומה שאמר יעקב . במקום הזה

כי אם היה יודע , קודם, "ואנכי לא ידעתי"יעקב ואמר . כאשר עבר שםלדבר אתו ה "קברצה המשום כך ו, המקומות
כראוי עצמו את אם היה מכין שואפשר , הנבואה צריכה הכנה, כידועכי  ,עצמו לנבואהאת  מכיןהיה זאת מראש הוא 

  . דברהמתאונן על שלא השכיל על הטעם על כך שיעקב זה , לא בחלוםאזי הנבואה היתה ו
 

(ה'בראשיתכט")ויאמרוידענואתלבןבןנחורהידעתםויאמרלהם"
 וגם תשובת הרועים היתה צריכה להיות " לבן בן נחור"ולא " לבן בן בתואל" יותר נכון היה לשאול על, לכאורה

 הוא טופש כי ,או לאשאין כאן סתם שאלה האם מכירים הם את לבן " כלי יקר"מבאר ה". ידענו"במקום  "ידענוהו"
הוא בעצם שאל אותם האם לבן  ,ס שלווחייהעל מעשיו ועל היא ששאלם לא השאלה א ,אותו םשאנשי מקומו מכירי

לפי זה השאלה  ?שהיה בועל כל הבתולות ,או אחר אביו בתואל הרמאי ,שהיה איש תם וישר ,נחור ייחס אחרימת
יחס אחריו ימתוהוא בן נחור שלבן  "ויאמרו ידענו" ?לו בתולדה דומהו "בן נחור"אם הוא  "הידעתם את לבן"היא 

 ,לפי דבריהם ,ואם הוא צדיק ,ידע שכל אנשי מקומו רשעיםיעקב כי  ?"לוויאמר להם השלום . "ודומה לו במעשיו
ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם " .להתגרות בצדיקיםהיא הרשעים של שלום לו מפני שדרכם  איןמסתמא 

 .היה שולח את בתו בין הרועים פן יתעללו בה לאהוא לו לא היה לו שלום יוא "הצאן
 

(ו'בראשיתכט")לוהשלוםויאמרלהם"

בית ראוי לאורח הבא לפקוד את זה כי אין  ,פניואת שתדל לדעת את שלום לבן קודם שיראה יעקב מ" ספורנו"לפי ה
 . להיפך וא שמחתוארח בעת מה

 

(יב'בראשיתכט")ויגדיעקבלרחלכיאחיאביההואוכיבןרבקההוא"

 (י"רש" )הכשרה אחותו רבקה בן אני גם הוא כשר אדם ואם ,ברמאות אחיו אני גם בא הוא לרמאות אם"
 בהל סשה גיטעם שהאהוזה מ, "לאחי האם שרוב הבנים דומים"ל "על פי מה שאמרו חז א"רבינו החידמסביר 

ודאי הסיחה  ,בתכלית הטוב שהיתה צדקת גמורה ,פי זה רבקהלו. מעייניה ובם כל, הםעליתמיד חושבת היא באחיה ו
אין  ,"ויגד יעקב לרחל"הכתוב שאמר מה  וזה. בניה יהיו דומים ללבןך אין סיכוי שכ אם ,מלבן אחיה הרשע דעתה

רוב הבנים דומים כיון ששזה מר מאת לאו, רמאי כמותודהיינו אני  ,"כי אחי אביה הוא", חכמה הגדה אלא דברי
יו היא לקיים את הכתוב לא שכל המטרה בדברא, רשע כמותוויהיה לגמרי לו יהיה דומה יעקב אם כן כי  ,לאחי האם

  .ידמו לאחיה לא שייך ברבקה שבניהו, כשרההרבקה הוא  בןבל האמת היא שא, "קש תתפתליעם ע"
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(יט'כחבראשית)"ל-אביתאויקראשםהמקוםההו"
, ויש לאותיות נקודות עליונות, על ידי אותיותנבראו כל הברואים ש "קדושת לוי"בב 'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

ויש , שמתנענע על ידי התעוררות העליון והיא נקודה עליונה ,נבראים יש תנועהכמו כן ל, אמצעיות ותחתיות
בטבע הבריאה נגד  הויש שהתנועה נקשרה ונקבע, התעוררות התחתון וכנגד זה נקודה התחתונית שמתנענע על ידי

, "ויחלום"נאמר בו כן ול, יעקב אבינו היה התעוררות העליון . 'שורק'היינו מלאפום הנקרא , זה נקודה האמצעית
הוא , והוא הוליד את יוסף. כי היה לו התעוררות עליון, "'עליו'צב נ' והנה ה"נאמר כן ל. נקודה עליונה הואחלום 

כי הוא הבית אשר ', ויקרא למקום ההוא בית אל'לזה , ויעקב לפי מדתו נקודת חולם. נקודה אמצעית, מדת התקשרות
 . עליוןההתעוררות , ל-בו שרוי א

 

(כח'בראשיתכט")לואתרחלויתן"
 ?קיים את כל התורה כלהמקובלנו שיעקב אבינו הרי  ?איך נשא יעקב אבינו שתי אחיות בחייהן, השאלהנשאלת 
היו  לאה ורחלויש מי שאומר ש. שנולד קטןהוא דומה לתגייר הגר ששאמרו רבותינו על פי מה ש" חזקוני"מתרץ ה

 .אלא אחר האם יחסיםיאין בניו מתשונות ולכן משתי נשים והיו מהאב  תאחיו
 

 (ל'כטבראשית)"מלאהרחליאהבגםאתו"

וירא "הכתוב אומר מפורש לא שא, אהב יותריעקב את רחל אבל , לאההב גם את אמשמע שיעקב פשטות הלשון לפי 
" גם מלאה"הלשון את  "תוספת ברכה"מבאר ה. ב יותרהאת רחל אשואם כן לא שייך לומר , "כי שנואה לאה' ה

ויתן לו את פחד שלבן ירמה אותו יעקב ש (.קכגב "ב)ל "ר וטוען שכוונת הכתוב היא על פי מה שאמרו חזבאופן אח
מסרה לה , ה על אחותהיברחמ, אך רחל, תשיב לוומה  ,ידבר אליהמה  ,מסר סימנים לרחלהוא לכן , לאה במקום רחל

הוסיף יעקב , לבה של רחל בזה מפני טובלספר ש תוב כאןכהבא ו. ומפני זה לא הרגיש בה יעקב, את אותם הסימנים
עם רחל מהטובה שעשתה , לאהשל  הסבהמ - "ויאהב גם את רחל מלאה"נת הלשון ווזוהי כו. לאהוב אותה עוד יותר

 . של רחל אות תעודה על נדבת לבה ומעלת נפשהכשהיא , לאה
 

(לז'לבראשית")לבנהלחולוזוערמוןויפצלבהןפצלותלבנותמחשףהלבןמקללויעקבויקח"
 " שבטך ומשענתך"על דרך מידת הדין  לערמז מ" מקל"שה "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב רמבא

 ארבע לתקנם ולהמתיקם על ידי הלך יעקב ו ,השולטיםדהיינו השבט והמקל הם הדינים , (ד 'תהלים כג)
 דארבע פרשיות של תפילין הם , פרשיות תפילין הקדושים המרומזים בארבע תיבות אלו לבנה לח לוז וערמון

 כתוב שהוא רחמים , "והיה אם שמוע". הוא אהבה וחסד, "ואהבת"רומזים על החסד ורחמים ודין וגבורה דהיינו 
 והיה ". הוא דין שהכה בכורי מצרים, "קדש". שהוא על ידי הרחמים, (יד 'דברים יא)" י מטר ארצכםונתת"בה 

 רמז , "לבנה"דהיינו . לכךתיבות אלו רומזים ארבע גם ו. "כי ביד חזקה"שנאמר בה , הוא גבורה, "כי יביאך
 פרשיות היה ארבע הועל ידי , רמז לדין וגבורה, "ערמון"ו "לוז". רמז למים היינו רחמים, "לח". לחסד כולו לבן

 .הדיניםאת ממתיק ב יעק
 

(כד'לאבראשית")עדרעמטוביעקבעםתדברפןלךהשמר"

  (י"רש" )כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים"
לעשות לו יעקב ותבטיח לו  םפן תדבר ע "השמר לך"ה מזהיר את לבן "הכתוב הוא שהקב טפשש ן"הרמבמסביר 

והטעם הוא , אם לא יבא עמך "רע"לעשות לו את יעקב ותאיים עליו  פן תפחיד, ומצד שני, עמך ישובאם  "טוב"
 . ו לשוב אל ארצואות ויתיואני צמשום ש

 

(כז'לאבראשית)"בשמחהואשלחךליהגדתולאאתיותגנבלברוחנחבאתלמה"
  הרימצדיק את החשד בעובדה שו. כליואת  שגנבעקב י תלבן מאשים א, "עמק דברה"ב ב"הנצילפי 

  כליואת  אפילו אלא ,שלו שאינו מהאת  נוטל שאינו די לא ,ובמהירות פתאום בורחשכי מי , "לברוח נחבאת"
 . לאט לאט כליואת  מחביאהוא . קודם ימים כמה לכך עצמואת  המכיןאדם  כן שאין מה. אחריו עוזבהוא 

 , קודם ימים הרבה כמוס הדבר שהיה הבין מותבשל יעקב כלילבן את  ראה אשרכו. נוטלן הבריחה ובשעת
  נהושהכו תאמר שלא" ואשלחך לי הגדת ולא" .ביתי כליאת  גם שגנבת ,"אתי ותגנב" ,מסתמא כן ואם
  כן ועל במתינות כליךאת  נוטל והיית. "בשמחה ואשלחך" לי מגיד היית אם הריש  וכלי משום היה לכך

   .גניבה משוםהיתה  ההכנהמטרת 
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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