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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
  " )בראשית כט' יז(ועיני לאה רכות"

ועיני רשעים ', ' )בראשית מח' י(ועיני ישראל כבדו', )בראשית כט' יז( 'ועיני לאה רכות'הם במקרא,  'ועיני'שלשה "
  (" )מסורה(כ 'איוב יא' )תכלינה

את שם של הקב"ה, אשר גודל השגחתו " שביאור מסורה זו מראה לנו את גודל השגחתו אלשיךמבאר ה"ין כי היוהענ
ילך לבטח כדי שהצדיק המעקשים למישור את המכשלות ולשים סיר את לה, דרך הצדיקאת ליישר על מנת  כל מעייניו
את בח ישאדם ש( ל:לא קדושיןכמו שאמרו חז"ל )בד את הוריו ושמע בקולם יעשו כש עוידשהרי גוף. תיורגלו לא 

יכולה היתה לצאת  העשו. מהדבר הזדרגת כיבוד ההורים של לו עדיין לא הגעת ל שכיבד את הוריו אמרועל  עצמו
לא "אמר שי פרעות בנות כנען וטובות בנות לבן בעיני יצחק אביו, כשגדולה ליעקב ולאה, כי הלא עשו שמע תקלה 

אבל עשו , ב(-" )בראשית כח' אמבנות לבן אחי אמךמשם אשה וקח לך ... תקח אשה מבנות כנען קום לך פדנה ארם
" ולכן הלך אל ישמעאל ולקח מבנותיו, ולא התייחס כי רעות בנות כנעןהתייחס רק לחלק הראשון של דברי יעקב "

היה הולך אל לבן כי אם היה עשו מתייחס גם לחלק הזה בדבריו של יצחק, הוא בנות לבן טובות בעיני אביו, לכך ש
היה נגרם נזק , . אך אם היה עושה כןליעקב, הקטנהרחל, ניח את היה מתחתן עם לאה, הגדולה, ומאל ישמעאל וולא 

עיני לאה מה שנאמר "וכי  ם ללאה היה נגרם נזקגליעקב, שהיה בורח מפני עשו, ועשו היה משיג אותו ופוגע בו. 
. "לקטןהגדולה לגדול והקטנה " היה מרב בכי על כך שהיא עתידה ליפול בגורלו של עשו כי אמרו חז"ל במדרש "רכות

, ולכן הלך עשו אל ישמעאל "כי רעות בנות כנען" , "דאג" הקב"ה שעשו יתייחס רק לחלק הראשון שבדברי אביולכן
צא יו. ט(-" )בראשית כח' חולכן וילך עשו אל ישמעאל... וירא עשו כי רעות בנות כנעןשנאמר "ולא אל לבן, וזהו 

 . מחציתםאת רק וראה כל דברי אביו את ראות לור את עיני עשו מיעשהקב"ה 
אה שהיא ניעשו. ב.  ו שלבגורל הפלנלא היא א. לפי זה ניתן להבין את המסורה, כי הקב"ה עשה עם לאה שני חסדים. 

חזקה אין "( :ז"ל )כתובות עהח מאמרמקיים את החליף לבן את רחל בלאה היה יעקב , כאשר ליעקב. והנה אם בערב
 ,טרם יבא אליהב "הנה היא לאהש"רואה יעקב היה זה על ידי הרי ש, "יפהאדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו יפה 

אם היו עיני עשו פקוחות לראות מצד שני, ו .ה מביתו באומרו הלא ברחל עבדתי ולא היה נושא אותהאות היה משלחו
הקב"ה,  מלפנילא ננעלו של לאה שערי דמעתה אבל . לאשה לוקח אותההוא כי טובות בנות לבן בעיני יצחק אביו היה 

בעיני  את עיני עשו סימא מראות כי טובות בנות לבןגם הסתכל בה בטרם יבא אליה, ולעיני יעקב מאת לכן הוא הכביד 
ועיני , "לקים-עשו, לכן מה עשה הא ו שלפול בחלקיפן תמרוב בכי  "עיני לאה רכותו הבנת המסורה: "ווזיצחק. 

כי טובות בנות "ביט אל העשו לא ו ",ועיני רשעים תכלינה"ה, אות בדקולא עיני ישראל הכביד את , "ישראל כבדו
 ". כי רעות בנות כנען"רק אל והביט  "לבן

 

 "הן עוד היום גדול" )בראשית כט' ז(
כי  ,אם הם חשודים על הגזלאותם  קולבדהוא כדי  "הן עוד היום גדול" שמה שאומר יעקב לרועים "כלי יקרמבאר ה"

, שלא כדיןהרי שמה שרחל התייחדה עמם היה זה כשרים  םאינהם שאם עשה זאת כיון  יעקבהם, סתם רועים חשודים 
על כן פרט הכתוב שהיו  ,כשריםובתנאי שהם אנשים שלשה בשני אנשים ובשדה עם הוא חד בעיר יהיתר להתיהכי 

 . עמםרחל חדה יתיהבדין  ןכם כשרים היו ואשהרועים עדרי צאן ושלשה 
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 " )בראשית כט' א(יעקב רגליו וישא"
נושא את  אשהולהגיע, מוצדק לומר כוון תמשאליו הוא  םמקוהאל  האדם מדעתו" שכאשר הולך ספורנומבאר ה"

ן ישרגליו נושאות אותו כענילומר יצדק  ,אין שם מנוח לכף רגלושום שמ ,מאיזה מקוםאדם בורח רגליו, אבל כאשר 
 (ז 'ישעיה כג" )יובילוה רגליהשנאמר "

 

  )בראשית כט' כו(" הצעירה לפני הבכירה תויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לת"

 הברכות שנטלאת ענין הבכורה ושבדברים אלו של לבן הוא מרמז ליעקב את  רבינו החיד"א ב"צידה לדרך"אומר 
הצעיר ודחית  שאתה ,לא יעשה כמעשיךאצלנו כלומר  "במקומנו לא יעשה כן. לכן אמר לו "הגדול שהואלמרות מעשו 

הצעירה לפני את לתת כן יעשה  עשית, אבל במקומנו לאכן במקומך אומר אמנם , כ"במקומנודייק ואמר "הבכור, את 
 הבכירה. 

 

 ( דל 'כטבראשית ) "ניםבשלשה  וה אישי אלי כי ילדתי לוהפעם יל"

מה הביא את לאה להבנה שהפעם, לאחר שילדה ליעקב שלשה בנים, הוא ילווה אליה? מסביר ה"תוספת ברכה" 
 ים בלאות לגדל, היא יכולה ה רק שני בניםאשלכאשר יש אישה, כי אליה לוה ילידת שלשה בנים שלאחר טעם שה

ה אשיש לר שאאבל כ, היהשני זרועהאחת ואת השני על  זרועבלהחזיק ילד אחד שהרי היא יכולה הבעל, של סיוע ה
לה בכך ע יסיויה ילאלוה ישהבעל הוא שלשתם בשתי זרועותיה, ובהכרח את להחזיק אין היא יכולה שוב  ,שלשה בנים

  אלי כי ילדתי לו שלושה בנים". אחד מהם על זרועו, וזו כוונת לאה שאמרה "הפעם ילוה אישי חזיקשהוא י
 

  לב( " )בראשית לא'לך נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח ,אלהיך לא יחיה עם אשר תמצא את"

 או עבד איזה ואולי ,כך כל בטוח יעקב היה לא הבית כלי שארשבמה שנוגע ל הנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר"מבאר 
הוא מכיר משהו ששייך לו הוא מוזמן לקחת. אבל בנוגע  אםלכן אמר ללבן ש ידיעתו בלישל לבן  כלי איזה לקח שפחה

 זרה עבודה לעבוד בדעתוש הריאת התרפים  לקחשל יעקב  ביתו מבני אחד אםיעקב כיון ש גם הקפידלגניבת התרפים 
 לאיזה תםאו גנברחל ש לבו על עלה לאכי רחל גנבתם", כלומר  יעקב ידע ולא" ."יחיה לאכך אמר " משום יעקב ובבית

 . זרה עבודהלעבוד  בשביל ולא תאחר תכלית
 

  (כה " )בראשית ל'כאשר ילדה רחל את יוסף ויהי"
אחרונות נולדו כל השנים השהרי בשבע  ,ימי עבדותוהגיעו לסופם  "כאשר ילדה רחל את יוסףש" "חזקונימציין ה"

, אמרשנה של ימי עבדותו לפיכך  ארבע עשרהוכשנולד יוסף תמו  "ורחל עקרה"כתיב  אחרונההשבטים. ורחל ילדה 
, כיון קודם שנולד יוסףרק לאחר שנולד יוסף ולא  "שלחני". הסבר נוסף לעיתוי הדרישה של יעקב "שלחני ואלכה"

 ויגרשמהחשש שמא יעקב ישנא את רחל ביתו , מאתוו ללכת ל יניחרשות ולא את התן לו יישיעקב הבין שלבן לא 
 . שהיא עקרה ינפמ האות

 

 (לז 'ל" )בראשית לו יעקב מקל לבנה לח ויקח"

כזו ללבן? ומתרצים שם רמאות עושה יעקב מו צדיק גמור כ" כיצד דעת זקנים מבעלי התוספותנשאלה שאלה ב"
" )בראשית ל' נקוד וטלוא וכל שה חום בכשבים שההסר משם כל "יעקב ללבן שבתנאי שהתנה יעקב עם לבן אמר 

כדי  ,לא אמר לו להסירהוא הגדולים את הם אתי אבל ם גנובישהקטנים כדי שלא יאמרו כלומר הסר את הכבשים  לב(
 ",ויסר ביום ההוא את התישים"הגדולים כדכתיב את שינה את התנאי והסיר אפילו ם, אבל לבן כמות ויולידהכבשים ש

 ואין כאן רמאות. לעשות, היה כל מה שיכול את יעקב  עשהלפיכך  ,הגדוליםלו את אפידהיינו 
 

  " )בראשית ל' מ(ויתן פני הצאן אל עקוד"
 ,ומכוון כאלו עוקד עצמו על גבי המזבח "העקידהאת פרשת "כל האומר ש רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"מביא 

, אל זה שעוקד "ויתן פני הצאן אל עקוד"זכות עקידתו לישראל, וזהו את מחשבתו למעשה וזוכר את מצרף ב"ה אזי הק
 . עצמואת 

 

 " )בראשית לא' מו(יעקב לאחיו ויאמר"

שהיה כין חמיו זאת ללבן לא רצה לאמר יעקב לאחי לבן אשר באו עמו, מסביר שכוונת הכתוב "לאחיו" היא  הרמב"ן
היה זה לא קרא ללבן מה שלאחי לבן, וגם כאן הכוונה היא , "לחםויקרא לאחיו לאכל " מה שנאמרנוהג בו כבוד, וכן 

 ויתכןאוהביו ורעיו. היו עם לבן וזאת משום שכל אלו שבאו הכל ברשותו והכל שלו. אומר שדרך כבוד כאלו גם כן 
ני משפחתו מזרע נחור אחי בוקרוביו כוונה היא לכג(, הבראשית לא' ) "ויקח את אחיו עמו" בןלאצל אמר נמה ששגם 

עמו בכח או יחמדו ויגזלו  יריבושלא כדי לא רצה להביא על יעקב אנשים נכרים הוא ן שיוכזאת עשה לבן אברהם, ו
 .לשניהם "אחים"קראו נקרובים ליעקב כמו ללבן, על כן הם  ואלאנשים ויגנבו מאשר לו. והנה 
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