
 

 

 

 
 •  זללה"ה רבי זלמן הלל פנדל כתבי הגאון  •

 fendel700@gmail.com • 732-610-8494: , ולקבל באימיילנדבותלהערות, 

ויצאפרשת  

  המביא קרבן חייב בלינה 

 )כח, יא( ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש. 

 פסוק יז( )פרש"י ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה.שאמר הקב" ,ורו רבותינשאמ

  זהו ענין הא דכל המביא קרבן חייב בלינה.

רש"י: ירש "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" ופ )פסוק טז(ואין זה סותר למה שאמר יעקב 
 . , והלא חייב בלינהשאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה, עכ"ל

'להתעכב' עד הבקר במקום המקדש. אבל בוודאי אילו ידע יעקב, רק לינה הוא שהרי פירושו של 
ירש פכמו ש אף שהיה 'מתעכב' שם בלילה, לא היה ישן שם, שהרי גם בי"ד שנה בבית עבר לא שכב

 רש"י.

  אף כשיגלו הובטחו שיחזרו לארץ 

. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך וגו' והשיבותיך אל האדמה הזאת
  טו(-יג ,כח)

 פסוק יג( )פרש"י קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו.

וכשהלך  ,פרש''י שקיפל כל ארץ ישראל תחתיומו שכ כבר זכה יעקב בארץקודם לכתו לחרן 
קום "משא''כ אברהם לא זכה בארץ עד שובו ממצרים דאמר לו ]לחו''ל הובטח שיחזור לארץ הזאת 

  .דאף כשיגלו הובטחו שיחזרו למקומם ,כזכיית ישראל בארץ ואזכיית יעקב בארץ הו "[.התהלך בארץ

  שם 'בית' לא ידעתי 

  )כח, טז(ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי. 

 )פרש"י( שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה.
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כי מטא לחרן אמר ]יעקב[ אפשר שעברתי על מקום שהתפללו : )פסוק יז(יש לתמוה, שהרי פרש"י 
 ותי ולא התפללתי בו כו' עכ"ל, וא"כ הרי ידע שהוא מקום קדושה. אב

אבל לא ידע  ,ונראה לפרש שאה"נ ידע יעקב שהמקום היה 'הר' או 'שדה' כמו שקבל מאבותיו
"אין זה כי אם בית אלקים וזה  )פסוק יז(. וזהו שאמר , לא כאברהם שקראו הר כו'(כמ"ש ברש"י ישן)שהיה 'בית' 

"אם יהיה אלקים עמדי וגו' והיה ה' לי לאלקים", בזה  כא(-)פסוק כה יתבאר נדרו שאמר ובז. שער השמים"
 .)פסוק כב(ראוי אני שיעשה על ידי "בית אלקים" 

  יוצא להר ושדה, נכנס לבית  

 יז( ,)כחאין זה כי אם בית אלקים. 

הם שקראו 'הר', , לא כאבר)ישעיה ב(וכן אמרו בסוטה "לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב" 
 מרש"י ישן( ,)פרש"יולא כיצחק שקראו 'שדה', אלא כיעקב שקראו 'בית'. 

שהרי אדם 'יוצא' לקראת אלקים להר ו'יוצא' לקראת אלקים לשדה, אבל אדם 'נכנס' לבית 
 אלקים.

  בית אל 

 יט(-יז)כח, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. כי אם בית אלקים וגו', 

 מרש"י ישן( ,רש"י)פ אלא לירושלים כו'. ,הסמוך לעילא זהו  ,"בית אל"

שמפרש דמיירי )שם( ]דלא כפרש"י שלפנינו  .הוא ירושלים "בית אל" רששמפ אחר ירושפזהו  
 [.בבית אל

 אהובה לאבות ושנואה לבנים מצבה 

 )כח, יח(וישם אתה מצבה וגו', והאבן הזאת אשר שמתי מצבה. 

 שמצבה היתה אהובה בימי האבות ושנואה לבנים. הוא מספרי שם()רש"י דברים יז, כב; ואמרו חז"ל 
 ויתבאר בהמשך.

 אבלשהמצבה אבן אחת והמזבח אבנים הרבה.  )שם(פירש רש"י הנה בההפרש בין מצבה למזבח, 
 ,מצבה שאסרה תורה היא בנין שהכל מתקבצין אצלה ואפילו לעבוד את ה' תב:כ (ו' הל ז"מע ו"פ) ם”הרמב

 ענין: (תצג מצוה) החינוך בספר כ"וכ עכ"ל. ," כו'ולא תקים לך מצבה"בדי כוכבים, שנאמר שכן היה דרך עו
 העובדים מנהג שהיה עפר של או אבנים של גבוה בנין שהוא ל"ז "םהרמב כתב תורה שאסרה המצבה
 התורה על י"ברש ועיין :חינוך מנחתמ"ש וכ. , עכ"להרעה לעבודתם עליו ולהתקבץ לבנות זרה עבודה

 , עכ"ל. כן פירש לא ם"והרמב אחת אבן היינו הבדמצ רשפי

 שמן למשיחת הוא דמצבה רץותי. זבחמ עבדינן ולמאי מצבה עבדינן למאי נתקשה ן"הרמבו
 קרבן והקרבת ,מצבה על יין ונסוך שמן דיציקת ,בחיי רבינו כ"וכ. לאשיםהוא לקרבן ו ומזבח ,ולנסכים
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 .שתיה אבן נעשית ת יעקבשמצב מדרש והביא. מזבח על

. עליה להקריב מזבח כעין דמצבה ל"ס י"דרש .ם"להרמב י"רש בין החילוק לבאר נראהעכ"פ ו
 שרשים בספר מצאתיאבל . לשמים אפלו עליה להקריב מצבה להקים שלא (מא מצוה) ג"הסמ כ"וכ

 כדעת זהוש נראהו. קבר לציון או לה תחוותשהל אותה שמציבין אבן היא שהמצבה' שכ ק"להרד
 '. ה את לעבוד בנין היא דמצבה ,ם"הרמב

 הרי. "אלקים בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן" מהא דכתיב ם"הרמב לדעת ראיה ונראה
 להמשך מצאתי וכן. להקרבה מזבח כעין ולא' ה לעבודתהוא בית ]שהוא כעין בנין גבוה[  מצבהענין הד

  .בלילה המקדש בית בנין דאין ,צבהמ הקים כ"ואח "בבקר יעקב וישכם" תיבכ לפיכךש תבדכ ,חכמה

 בית בוניןהרי ד" ה'. קראתיך קיםמממע" היפך הוא המצבה דענין ם"הרמב שיטת לבאר ונראה
 אבנים ומזבח חתא אבן דמצבה ,היא י"רש שיטתאבל  .'גבה על' ולא 'בתוכה' ולעבוד להתפלל ומשכן
  .הרבה

 ,מזבחות עשו גם הכנענים הלא .'מזבח' ולא 'מצבה' נאסר למה ,מפרשיםו הרמב"ן שווהק
 אבותל אהובה שהיה משום דוקא הוא מצבה איסור דסיבת ,דוד בדברי ז"הט' ותי]. קראי בכמה כמבואר

דמשום זה הוצרך התורה לאוסרה מאחר שנעשית חק לע"ז אבל מזבח שלא היתה בדוקא אהובה 
 הוא מצבה כ"משא ,חוק ביה ךשיי ולא שרת כלי הוא דמזבח תירץ אריה והגור. לאבות לא אסרה התורה

 [.אמצבה להקפיד חוק

אמאי נאסר מצבה ולא מזבח וחילוקם. ש'מזבח' עשוי מאבנים הרבה כדי להקריב  לתרץ ונראה
, ואף שגם עכו"ם עושים מזבח להקריב לע"ז אין זה סיבה לאסרה לבנים דעשוי להקרבה ' קרבןעליה'

שאינו כמין כלי  ,ם"העכו בו שמשתמשים יבכל להשתמש איסור ליכאדלהקריב עליו קרבן לה', 
 שהביא (קפח מצוה) להחינוך מצאתי וכןבו לטוב ורשעים משתמשים בו לרע ] שצדיקים משתמשים

 החקוקים בחוקים אלא אמרתי לא, "תלכו לא ובחוקותיהם" ל”ת כמותם בנינות יבנו לא יכול :ספרא
 .[, ע"כבנינותיהם ולא

עשויה לשם ולזכרון לדורות . קבר כציון 'ציון' והוא (monument, symbol)אבל 'מצבה' היא סמל 
למקום שהקריבו עליה כדמצינו בסוף הפרשה שהקים יעקב מצבה להיות לעד על הברית, ולכן היתה 
אהובה לאבות משום הזכרון, אבל כיון שעכו"ם טעו וקצצו בנטיעות ועשאוה לזכרון להקרבת ע"ז 

 , שהרי אינו עשוי להשתמשות וכנ"ל.זהזכרון הזה שנואה לבנים שמזכיר ע"

 וראה דברינו בפרשת שופטים בענין איסור "ולא תקים לך מצבה".

  נשיקה של קורבה, רימה את אביו לקחת הבכורה 

 (בי ,)כטכי אחי אביה הוא. 

 )פרש"י( .ומדרשו אם לרמאות הוא בא, גם אני אחיו ברמאות קרוב לאביה כו',

בה, כדאיתא שנשיקה שנשק לה היתה נשיקה של קריבזה, הגיד לרחל לפי פירוש ראשון, 
במדרש: אמרו רבותינו זכרונם לברכה כל נשיקות של תפלות חוץ משלשה, נשיקה של גדולה נשיקה של 
פרישות נשיקה של פרקים כו', ויש אומרים אף נשיקה של קריבות אין בה גנאי שנאמר "וישק יעקב 

 לרחל", ע"כ.

 .)מלבי"ם(איך רימה את אביו לקחת את הברכה מעשיו בזה, הגיד לה לפי מדרשו 
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  אהב אותה ולא את עצמו 

  (יח ,כט)ויאהב יעקב את רחל וגו' ויהיו בעניו כימים אחדים באהבתו אותה. 

לפי רוב האהבה כן ש הוא איפכא, שמדרך העולם לבאר. ]ז"ל[ שמעתי בשמו של ר' יעקב גלינסקי
שלפי רוב אהבתו היה בעיניו  ,הרי אצל יעקב היה להיפךאבל  .יכמו משאו שמחכה יראה לו רבוי השנים

ואילו אצל יעקב הוא אהב  ,שאצלינו אין אנו אוהבים כי אם עצמינו ,ואמר הוא החילוק .כימים אחדים
 .היו בעיניו כימים אחדים "אותה"ובאהבתו  ,אותה ולא את עצמו

שמא תתגנה אליו  ,ם שישאנהשחייב אדם לראות את אשתו קוד (קידושין)והנה איתא בגמ' 
ממש  ,'ואהבת לרעך כמוך'אהבת איש אל אשתו הוא מבואר, שהרי  ".ואהבת לרעך כמוך"והתורה אמרה 

האהבה  "ויאהב יעקב את רחל"והיינו  .ואינו האהבה המדומה אצל הגויים ,כאהבת חברים דעלמא
ואינו מה שנקרא אצל  .פרשנו שם()כאשר " ותהי לו לאשה ויאהבה"וכן אצל יצחק  ,'ואהבת לרעך כמוך'ד

אשר אין  "ואהבת לרעך כמוך"אלא הוא האהבה ד ,אין טעם להזכירוזה ש 'אהבת איש לאשתו'ההמון 
 .אהבה בין עת טהרתה לעת טומאתהך חילוק בה

  'רמאות' לאה תחת רחל 

  )כט, יח(ברחל בתך הקטנה. 

 פרש"י() כל הסימנים הללו למה וכו' ואעפ"כ לא הועיל שהרי רמהו.

 משמע, שזה שנתן לאה תחת רחל היה 'רמאות', ולא סתם שקר וגניבה. 

"לא יעשה כן במקומינו  )פסוק כו(והיינו משום שטען לבן שזה נכלל בתנאם, וזהו שאמר ליעקב 
 לתת הצעירה לפני הבכירה", וא"כ כשאמרת שתעבוד ברחל הרי נכלל בזה שתקח את לאה בתחילה.

  אישותמסרה רחל ללאה את כל ה 

 )כט, כה(בבקר והנה היא לאה.  ויהי

לפי שמסר יעקב סימנים לרחל וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה אמרה  ,אבל בלילה לא היתה לאה
 )פרש"י( עכשיו תכלם אחותי עמדה ומסרה לה אותן סימנים.

, "המעט קחתך את אישי" )ל, יד( וזהו שאמרה לאה לרחל .ללאה 'אישות'מסרה רחל בזה את ה
אלא הביאור  ,הלא אדרבה לאה לקח אישות רחל ולא שרחל לקח אישות לאה ,הנראה אינו מובן פישכ

אלא מסרה את יעקב  ,הוא שמסירת הסימנים לא היה רק טובה לה ללילה אחת כדי שלא תתביישה
כאדם שנותן  קב אמרה לאה "המעט קחתך את אישי".ללאה לגמרי עד כדי כך שאח"כ כשנשאת רחל ליע

 אם חוזר ולוקח מאתו אותה מתנה הרי הוא גוזלו. שבירו, מתנה לח

שע"י מסירת הסימנים אבדה רחל את בעלה לכן  ,"רחל מבכה על בניה" )ירמיה לא, יד( וזהו דכתיב
מכח מה שמסרה  שלא עלתה סופה של דבר לטובת רחל, שאינה נקברת עם יעקב .היא בוכה לדורות

 .[ידידי הר"ר נטע קוזלוויץ ז"ל] לעולמים לדורותרי ולגמשאבדה את בעלה הרי מזה , בעלה ללאה

"מושיבי עקרת הבית" דהיינו  )תהלים קיג, ט(אמנם היינו דוקא בעולם הזה, אבל לעתיד לבא כתיב 
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', אם הבנים שמחה'תהיה  'עקרת הבית'רחל, "אם הבנים שמחה" דהיינו לאה. דלעתיד לבא רחל שהיא 
 יט"א ששמע מהרה"ג ר' דוב שוורצמאן זצ"ל בשכרותו ביום הפורים.כך אמר לי הג"ר יוסף ליב לוריא של

  לאה בת זוגו של עשיו, מלכות דוד קיומו של עשיו 

 )כט, כה(בבקר והנה היא לאה. 

מה רמייתא בת רמאי, לאו בליליא הוה קרינא לך רחל ואת ענית  הלמר , א'בצפרא והנה היא לאה'
 מדרש) וה אבוך צוח לך עשו ואת עני ליה., לא כן האית ספר דלית ליה תלמידים מרה ליהלי. א

 ילקוט שמעוני(

]כמו  קנה גם את לאה בת זוגו של עשיו לאשהמעשיו הרי דבקניית הבכורה  ,לאה אמרה ליעקב
דכיון שקיבל ברכת עשיו צריך גם לקבל  .[שלאה היתה בת זוגה של עשיו )פסוק יז( שפירש רש"י לעיל

 קיים תפקידו של עשיו.לאה בת זוגו של עשיו כדי ל

ולפיכך הוצרך  ,הוצרך מלכות יצחק שהיה שייך לעשיו להתקיים ביעקב ,אחר שנפסל עשיוד
יתקיימו עבודת הבכורה ללוי והמלכות ליהודה שהיו  ,בששה שבטים שיצאו מחלציהד .להזדווג עם לאה

  .ראויים שיצאו מעשיו

שהיה ראוי  "חיך וישתחוו לך בני אמךהוי גביר לא"נמצא שמלכות דוד היה באמת קיום הברכה 
וכן לבסוף ברך יעקב  . שהיה שייך לעשיו במלכות דוד היה המלכות אשר יצחק ברך את יעק, שלעשיו

שכנגד . ולפיכך נשתלם המרכבה בדוד דוקא ".ישתחוו לך בני אביך"ליהודה אותה ברכה עצמה שנאמר 
מרכבה רביעית, ונשתלמו בדוד בן בנה של  והרי עשיו היה ראוי להיותהד' אמהות היו שלשה אבות 

לאה בת זוגו של עשיו, והוא קיים תפקידו של עשיו ונעשית מרכה רביעית אחרי האבות. ולכן זכה דוד 
. למלכות שהיתה ראויה לעשיו, שהרי כל ברכות יצחק היו ברכות הראיות למלך שמפרנס ומגין על העם.

כעשיו עד  'אדמוני'לכן היה דוד  ,יתה בת זוגו של עשיוהיה תכלית ושלימות בני לאה שהדוד כיון שו
 'אדמוני כאדרת'ב' ומלאים ועי'  "אדמוני" (ריש פ' תולדות)ראה במסורה הגדולה  ,ששמואל נתיירא ממנו

 .[בדוד תיבדכ] "אדמוני וטוב"והוא  [בעשיו תיבדכ]

היה בן רחל בת זוגה  שהוא .)ל, כה(כמו שפירש רש"י לקמן  ולפיכך רק יוסף היה שטנו של עשיו
והוא  שהיו במקומו. של עשיו 'קיומו'בני לאה היו לאה היתה בת זוגו של עשיו ולכן אבל  .של יעקב

אבל  ,שמלכות יוסף הוא לעמוד כנגד עשיו ואומות העולם .החילוק בין משיח בין יוסף למשיח בן דוד
 מלכות דוד הוא מלכות בני ישראל דוקא אחר כליון עמלק ואוה"ע.

וקודם מלכות דוד נצטוה  ,ולכן קודם משיח בן דוד יבא משיח בן יוסף לכלות זרעו של עשיו
דדוקא בניה של רחל שהיתה בת זוגו של יעקב שייך  .שאול שהיה משבט בנימין למחות זכר עמלק

להתנגד לעשיו ולא דוד שהיה מבניו של לאה שהיתה בת זוגו של עשיו ובניה ממלאים מקומו של עשיו 
 .שטנם של עשיוולא 

  זיווגה של לאה והשמות שקרא לבניה 

ותאמר כי  .וגו' כי אמרה כי ראה ה' בענייותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן 
שמע ה' כי שנואה אנכי וגו' ותקרא שמו שמעון וגו'. ותאמר עתה הפעם ילוה אישי 
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 (לד-לב ,)כט אלי וגו' על כן קרא שמו לוי.
 .שמכר הבכורה ליעקב וזה לא מכרה ליוסף כו' 'ו מה בין בני לבן חמירא'אמרה  ,רבותינו פירשו

 )פרש"י(

לפיכך  ,שלא כדרך שאר הבנים ,הדרש הוא ממה שכתוב תחילה קריאת השם ואח"כ טעם השם
 .לאומרו כאן אבדון הבכורהמה ענין  צריכן לבאר אבל השם בפני עצמו. דרשנ

 כאשר יתבאר. ,ונראה לומר שמיד כאן אבד ראובן את הבכורה

לאה רצתה אהבת יעקב ולא ש ,היה נראה לפום ריהטא ,בענין זיווגה של לאה עם יעקבהנה ד
 ,'תקוה'שכל השמות שקראה לאה לבניה היו על דרך  ,לטעות ולומרמקום שיש . כלומר השיגה אותה

 .שהלואי יאהבני אישי

בכל השמות שקרא  תכד דייקיו .נראה שהיא אמרה מה שבאמת נתקיים ע"י לידת הבניםאבל 
 . באהבת יעקב ראה שבלידת כל בן ובן עלתה זווגה של לאה מעלה מעלהת לאה לבניה,

, שעד שלא נתעברה וענוי הגוף משמעו ענוי בפועל 'עניי'"כי ראה ה' בעניי" ו דבתחילה אמרה
רי שהיתה ה, והביאו הרמב"ן( ,ב ,עא)בראשית רבה כדאיתא באת לאה  מראובן עלתה בדעתו של יעקב לגרש

אמר יעקב "לאמן של אלו אני  כיון שפקדה הקב"ה בבנים , ורק בלידת ראובןלאה במצה של עינוי
אבל עדיין היתה  לאה. שלא נתגרשהשנתקיים בלידתו נמצא שבלידת ראובן סרה ממנה הענוי  ?"מגרש

ששנאה  'ךבלבבי'כדכתיב לא תשנא את אחיך  שזהו פחות ממצב עינוי היוצא אל הפועל, ,שנואה בלב
גם סרה ממנה שמעון דת ילע"י ו ., וזהו שאמרה בלידת שמעון "כי שמע ה' כי שנואה אנכי"היא רק בלב

ה עוד מדרגה " שעלתדת לוי עלתה זווגה יפה שאמרה "עתה יללוה אישי אלייהשנאה הזאת שבלב. ובל
למדרגה מעלה מעלה  מדרגת זווג איש ואשתו. ובלדת זבולון עלתה זווגה עד שהיתה במדרגת לווי שזהו

 כו' לשון בית זבול :רש"יירש יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים" ופ הפעם" )ל, כ(שאמרה  ,העליונה
הרי שבכל פעם  .. וכן באמת נקתיים שזכה להיקבר עם יעקבעכ"ל מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא עמי

 חיבורה עם יעקב הלך וגדל עד כי גדל מאד.ו ,הוסיפה בלשון חיבתה על בעלה

שהקב''ה שלח גבריאל וקרא לו שם  :רש''יירש ופ ".על כן קרא שמו לוי"והנה בלידת לוי כתיב 
 . עכ"ל ,זה ולווהו במתנות כהונה

לפי ד ,מדרגת השבטיםגם  הכן על ,שכאשר עלתה לאה במדרגתה בזווגה עם יעקב ,ונראה מזה
היה יכול  ,'ילוה אשי אלי'וא''כ לוי שהיתה לאה במדרגת  .היה מצבת הבןמצבת חיבורה עם יעקב כן 

 להיות לווי במתנות כהונה מאת ה'. 

ולפי דרגת הזווג כן עולה דרגת  ,שהרי איש ואשה שכינה שרויה ביניהם ,הטעם יש לבארו
ה ביניהם עד כן נתעלה השכינה השרוי ,וא''כ כשהזווג עלה יפה בלידת לוי .השכינה אשר שרויה ביניהם

  שילוה ה' אצלו כמו שילוה אשי אלי.

ראובן כבר  ו שלבלידת ידשמ לפי"ז נראה לבאר מה שאמרה עכשיו 'ראו מה בין בני לבן חמי'. ו 
יפה עד שיזכה  זווגה עם יעקבלא עלה עדיין  ושנואה, ה לאה מעונהתשהרי כיון שהי .הבכורהאת אבד 

מדרגת חיבורה עם  שתלםאבל בלוי שנ .רה ראובן ושמעוןולפיכך נפסלו מהבכו שילוה השכינה אצלו
  .להיות ראוי לעבודת הבכורה שתלםיעקב כן נ

ראובן  .שדרשו שמות השבטים על שם גאולת ישראל ,(ריש פרשת שמות)וכן מתבאר ממדרש רבה 
 ,לוי על שם שנתחבר הקב"ה לצרתם ",וישמע אלקים"שמעון על שם  ",ראה ראיתי את עני עמי"שנאמר 

זהו ו .המדרגה לוגם שם הלך וגד ,הרי שנרמז בשמות השבטים חבור הקב"ה עם ישראל ."שיוכן כולם ע
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  .שנקרא לוי על שם שלוהו במתנות כהונהרש"י שפירש 

בני שאף שראה ה' בעניי וממילא לא יזכה ראובן  ,ולהכי קאמרה לאה עכשיו בלידת ראובן
הרי ש ,לא יהיה ראובן אהוב למעלה כראוי ממילאוי ובבכורה כיון שלא זכיתי להיות אהוב לאשי כרא

 ,אין חבורי עם יעקב עכשיו במדרגה הראויה שבן היוצא ממני יהיה ראוי לירש הבכורה השייך ליעקב
הבכורה מ''מ לא מאס בבכורה ולא עוד אלא שהציל את  בני שאף שאבד .'ראו מה בין בני לבן חמי'מ''מ 

 ,מ''מ יזכה במדרגתו למה שאפשר לו להשיג ויעמוד בצדקתו ,ה בבכורהוא''כ אף שלא יזכ .יוסף מן הבור
  .שעבודת כל אדם הוא רק להשלים מה שאפשר לו עם כשרונותיו ותכונותיו

הוא ו .מה שהוצרכו בני לאה לעלות במדרגה עד שיהיו ראוי לירושת יעקבלבאר  עוד נראה
פסל עשיו הוצרך מלכות יצחק שהיה ואחר שנ ,שלאה היתה בת זוגה של עשיוכאשר בארנו למעלה 

בששה שבטים שיצאו מחלציה יתקיימו ד ,ולפיכך הוצרך להזדווג עם לאה ,שייך לעשיו להתקיים ביעקב
 ,ליעקבטבע אבל מכיון שלא היה ב .עבודת הבכורה ללוי והמלכות ליהודה שהיו ראויים שיצאו מעשיו

בה בדוד דוקא שהוא בן בנה של לאה, ומשיח נשתלם המרכ ולפיכך לא נתקיים עד בן השלישי והרביעי.
  של עשיו שהוא מלכות בני ישראל אחר כליון עמלק ואוה"ע, ראה דברינו לעיל. 'בן דוד הוא 'קיומו

  על הטובות שאינו ראוילהודות  

 )כט, לה( הפעם אודה את ה'.
 )רש"י(שנטלתי יותר מחלקי, מעתה יש לי להודות. 

 טובות שאין האדם ראוי להם.זהו ענין הודאה, להודות על ה

  הודאה אחר שקיבל כל צרכו 

 )כט, לה(ותעמוד מלדת.  וגו', הפעם אודה את ה'

דדרך העולם לומר לשון הודאה  לבאר, שמעתי מידידי מוה"ר שמואל יצחק לוריא שליט"א
"י כשיש לו די סיפוקו בכוסו. ולכן ע ',תודה'כשקבל כל צרכו, כמו שאומרים למי שמילא את כוס 

 הודאתה עמדה מלדת. 

אחר מיד ש ,"נותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא" הרי אנו כשאנו מתפללין מזה הטעםו
בהלל שאחר שאומרים מו כו שלא תהא ההודאה כאלו אומרים שיש לנו כל צרכינו. שמודה חוזר וצועק

 ."הצליחה נא ה' הושיעה נא אנא ה' "אנא צועקיםו ם"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" חוזרי

  רחל ולאה האמהות של כל השבטים 

 )ל, ג(. ואבנה גם אנכח ממנה ותלד על ברכיהנה אמתי בלהה בא אליה 
  )פרש"י( .'ואנא ארבי'כתרגומו "ותלד על ברכי" 

אף שילדו מ"מ לא גדלו. ולכן רחל ולאה הם הרי האמהות, ש מןבלהה וזלפה זהו הטעם שאין 
כל ישראל, משום שהם גידלו את כל השבטים, שכולם נתחנכו בביתו של האמהות אף שאינן אמותן של 
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 יעקב על ידיהן, וזהו דכתיב "ואבנה גם אנכי ממנה" שנבנתה להיות מהאמהות של כל השבטים.

  מזל טוב 

 )ל, יא(ותאמר לאה בא גד. 
 )פרש"י( בא מזל טוב.

 "מזל טוב" . נן על כל שמחההיינו דאמרי 

  שני שכרים 

 )ל, יח(ו יששכר. ותקרא שמ
 )רשב"ם(שני שכרים, א' שכר דודאים וא' שכר שנתתי שפחתי לאישי. 

 (דעת זקנים )הוספת שהוא לשון גנאי ולכן אינה נקראת. "שכר שכרתיך"וא' כנגד 

  השבטים נולדו ע"י תפילה 

 )ל, כב(ויזכר אלקים את רחל וישמע אליה אלקים. 
 (תרגום אונקלוס) וקביל צלותה ה'.

וגם לאה היתה עקרה  .ות היו עקרות משום שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםשהאמה
  .כדכתיב ברחל "ויפתח את רחמה"בה  תיבדכ )כט, לא(כדדייק הספורנו  בטבעה

"וישמע אלקים אל לאה" ותרגום אונקלס 'וקביל ה'  )פסוק יז(וגם בלאה כתיב גבי לידת יששכר 
  .דה ללדת אעפ"כ התפללה על בניה משום ששנואה היתהשלא עמ שאף  ,כדכתיב ברחלצלותה דלאה' 

היתה הראשון להודות היא ו ,יהודהבלידת והרי נתעלה מדרגת תפילת לאה עד שהודה להקב"ה 
 .א חלק מחלקי התפילה הכוללת שבח בקשה והודאהיהשהודאה  (, אברכות ז) בגמ'כדאיתא 

 ",וגם שמע בקולי"ובדן כתיב  ",ה' כי שמע"וכן כל השבטים נולדו ע"י תפילה כדכתיב בשמעון 
וגם בנימין נולד ע"י תפילה כדאמרה רחל  'קביל ה' בעותי באתחננותי בצלותי'. וכן בנפתלי כתרגומו

 ."יוסף ה' לי בן אחר"

 באתי בלי בנים ובלי נכסים 

 )ל, כז(נחשתי. ויאמר אליו לבן וגו' 
אפשר יש  "נה רחל בתו באה עם הצאןוה"כשבאת לכאן לא היו לי בנים שנאמר  כו', מנחש הייתי

 )פרש"י(לו בנים והוא שולח בתו אצל הרועים. 

שלא היו לא נכסים, שאם היו לו נכסים היה קונה עבדים ולא היה שולח את בתו  מזה מוכח גם
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רש"י את חשבון מעוט מקנך שבא ירש ופ ,אצל הרועים. וזהו שאמר לו יעקב "ואת אשר היה מקנך אתי"
 .עכ"ל כמה היולידי מתחילה 

 שקו"ט בין יעקב ולבן 

 .מתי אעשה גם אנכי לביתי אליו וגו' ויאמר וגו'. ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה
 לא(-)ל, כח גו'.ויאמר מה אתן לך ו

 ואמר לו יעקב שכבר הגיע השעה שצריך לעבוד לעצמו ,לבן רצה שיעקב ישאר כפועל ע"י שכר
איזה נכסים  'מה אתן לך'ולזה חזר ואמר לו לכן  לבן בשכירות.דהיינו לבית  ולא כפועל לאחרים לביתו,

עי"כ אפשר לך לעבוד ד שבזה יהיה לך נכסים שתוכל לעשות לביתך או מקנה אתן לך שיהיו שייך לך
 'לא תתן לי מאומה'והשיב לו יעקב  .ולא כפועל המקבל שכר בעד עבודתו בנכסי אחרים ,קניניםהבעוד 

אשובה ארעה 'וגם  ,שע"כ גם אקבל נכסים לעצמי 'אם תעשה לי הדבר הזה'רק  ,שלא רצה במתנות לבן
 . 'צאנך אשמור

  לשון מתנה 

 )ל, לא(ויאמר מה אתן לך. 
 )חזקוני(בשביל אותה עבודה שעשית עמדי.  "מה אתן לך"

וזהו שהשיב  ,כבר שילם לו בשביל אותה עבודה בשתי בנותיוהרי וזהו שאמר לו לשון מתנה, ש
 תתן לי מאומה" שלא יתן לו שום מתנה.יעקב "לא 

  הקטנים דוקא 

  )ל, לב(. אעבור בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקוד וטלוא

 כלו' להסר משם."הסר משם" 

 ולבן הסיר הגדולים ולא הקטנים.  , עכ"ל.הקטנים ולא הגדולים : "כל שה"פורנוהס פירש

אבל לבן לא  .י אמר להסיר הקטניםולהכ ,שיעקב חשב שלבן יחשדנו שלוקח צאנו רשלפש וי
ולהכי לא הוצרך ליטול את הקטנים ונטל רק הגדולים כדי שלא יולידו כיוצא  ,חשד שיעקב יגנוב צאנו

 .ולהכי הוצרך יעקב לערמימות המקלות .בהם

  לבן הסיר כל לבן, אבל לא כל חום 

ל חום בצאן ויתן פני הצאן אל עקוד וכ וגו' כל אשר לבן בו וגו'ויסר ביום ההוא 
 (מ-)ל, לה לבן.

הסיר "כל הוסיף ליעקב התנה עם לבן שיסר כל שה נקוד וטלוא. אבל לבן לא הספיק בזה, אלא 
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ולא השאיר שום גדי שיש בו שום מיני  , אף שאינם ראויים ליעקב,בין כבשים ובין עזיםאשר לבן בו" 
יעקב להוליד נקודים וטלואים ן הוצרך לכב ליתן פני הצאן אל עקוד, וניקוד, לכן לא היה אפשר לו ליעק

 המקלות.  הצגתע"י 

, לכן לא שלא הסיר כי אם החום בכבשים שיש בו חום בכבשים, כל להסיר לבן הוסיף אבל לא
כשבים, שהיה אפשר לו ליתן פני הצאן אל כל אשר יש בו חום שמצא לההוצרך יעקב לעשות תחבולות 

 .שהרי נשאר בצאן לבן חום בעזים בצאן לבן

  הפרדת יעקב 

 )ל, מ( .והכשבים הפריד יעקב

וגם  ,לכאו' לפרש"י יל"פ שהפריד הנולדים עקודים לפני הצאן כדי שילדו גם שאר הצאן עקודים
ולפיכך לקח  ,שהרי ע"י המקלות לא נולדו שום שחומים ,כל חום שמצא בצאן לבן שם לפני הצאן

 לבן לקח השחומים בכשבים דוקא.שהרי  ,השחומים שמצא בעיזים ששייך ללבן לפני הצאן

  שינה לבן את משכורתו, הצרך יעקב לנס 

  (י ,לא)והנה העתודים העולים על הצאן עקדים נקדים וטלואים. 

דעכשיו אם יעקב עשה שהצאן  ,הנה לבן שינה משכורתו אחר שכבר הוחם הצאן ע''י המקלות
ולהכי הראה המלאך שבעת  .טלואים שוב א''א לשנות שילדו ,ילדו נקודים והוא ישנה את משכורתו

דעכשיו בכל מה שישנה לבן את משכורתו אפשר  ,יחם הצאן כבר עלו על הצאן עקודים נקודים וברודים
 דכבר יש בתוך הצאן הזרע מכל המינים דהיינו עקודים נקודים וברודים.  ,להצאן לילד כפי תנאו ששינה

לבא על הצאן אחר שכבר עשה את  ובהכי ניחא למה הוצרך יעקב לנס שיביא המלאך צאן
אבל כיון ששינה לבן את  ,חכמת המקלות אפשר להועיל רק אם לא ישנה את משכורתו. שהרי המקלות

כדי שכל מה  ,משכורתו הוצרך שהמלאך בעת יחם הצאן כבר הביא על הצאן עקודים נקודים וברודים
 .שישנה את משכורתו תלד כמותו

  הצוי ללכת לארץ כנען 

-)לא, ידועתה כל אשר אמר אלקים אליך עשה. וגו',  ו חלק ונחלה בבית אבינוהעוד לנ
 טז(

נצטוה יעקב לשוב אל ארץ מולדתו ולא נצטוו רחל ולאה, לכן לא הוצרך ליטול מהן יש לבאר ש
 רשות.

אחר ששמע את דברי בני לבן ואחר שראה יעקב את פני  ,הקב''ה צוהו ללכת לארץ כנעןוהנה 
וגם הן אמרו  .ואח''כ אמר להן צווי המלאך ,"רואה אנוכי את פני אביכן"מר להן תחילה וגם יעקב א .לבן

 ".כל אשר אמר ה' אליך עשה"ואח''כ אמרו  ,"העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו"תחילה 



 יא  ויצאפרשת 

 

  

  1ם"של עכואישות של ישראל ואישות  

 )לא, יז(וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. 
 )פרש"י(ם נקבות לזכרים. הקדים ]יעקב[ זכרים לנקבות, ועשו הקדי

י קנין האישות של היינו שתכלית אישות הישראלי היא להעמיד תולדות ששייכים להאב ע"
חופה וקידושין, שהרי נתקדש ישראל ע"י חופה וקידושין 'שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה 

עמה ויפרישנה לו והוא , והיא אסורה לו 'עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתיחד )רמב"ם ריש אישות(תחילה 
  .)שם ריש פ"י(הנקרא כניסה לחופה ונישואין 

 משא"כ תכלית אישות הנכרי היא מעשה הביאה והתולדות ממילא הויין לכן בעולת בעל יש להם
)רש"י  שאין להם קנין אישות, וכ"ש שארוסה אין להם ,)סנהדרין נז, ב( נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להם

)רמב"ם פ"ט גירושין אין להם 'אלא כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש זה מזה פורשין , וגם יבמות מה, א(

)פ"ח ממלכים ה"ג, סוף פי"ד מאיסו"ב, ועי' שאין נשותיהן קנויין להם כלל. והיינו שכ' הרמב"ם ח( -ממלכים ה"ז

 וקידושין.שכלפי הישראל 'אין אישות לעכו"ם' שאין אישות לישראל אלא ע"י חופה  שעה"מ פי"ב ה"ב(

דומה לב' עניני בעלות שיש בממון, דהיינו שלו וברשותו.  ,ע"י חופה וקידושין האשהבעלות ו
שע"י הקידושין נעשית האשה קנינו וע"י החופה נכנסה לרשותו. והיינו דאנו נקראין "זרע בית ישראל" 

ינו וע"י החופה אנו , שע"י הקידושין אנו נחשבים 'זרע ישראל' שצאצאיו הם תולדות קנ)ירמיה כג, ח(
וזהו מה שהראה יוסף הצדיק ליעקב  נחשבים 'בית ישראל' שצאצאיו נולדו בביתו כן דור אחר דור.

, דכתובה היינו חופה ואירוסין היינו קידושין, ובזה הראה לו )רש"י מח, ט(אבינו שטר אירוסין וכתובה 
 שבניו נולדו ע"י חופה וקידושין.

 הוולדות דמי ולכן, קניינו שהיא האשה תולדות הם שהרי, להאב כולם שייכים דהבנים נמצא
 ב' הל מחובל ד"פ ם"רמב' וע", בעל לקרות ראוי" דבעינן אפילו ה"תוד , אמג "ב' וע, כב כא שמות)" האשה בעל"ל ניתנים

 להפרד לה א"שא האם תולדות הם שהרי, להאם כולם שייכים הבנים ז"עי וגם. (הבעל מת אם בענין
 .ממש ואמו אביו בשר הוא שהבן", אחד לבשר והיו" בתורה שכתוב מה וזהו. מהבעל

 עלמא אכולי נאסרת היא קידושין י"דע", לבעלה אסורה ברכה בלא כלה"ד טעמא יתבאר ובזה
 , בז כתובות י"רש) חופה ידי על לביתו כשנכנסה אם כי לבעלה ניתרת האשה אין אבל, (, בב קידושין) כהקדש

 .לבעלה מתירתה והחופה, עלמא כולי על אוסרתה דקידושין נמצא. (ואסר ה"ד

 חופה י"ע לנו הנשואות את לנו והתיר" דמברכינן אירוסין ברכת נוסחאת שפיר אתי ובזה
 י"ע ודוקא, בעלה על אוסרתה דקידושין, האשה היתר לענין לקידושין חופה דמקדמינן", וקידושין

 .לבעלה האשה ניתרת החופה

, (א משנה א פרק יומא)" אשתו זו ביתו" דבישראל, הגוי מאישות חלוק הישראל דאישות נמצא
 הגוי באישות ולכן. הבעילה היא ותהאיש בגוי כ"משא. הבית שהיא החופה היא הישראלי שהאישות

 בני דוקא לכן. חתנים בחופת שנתייסד הבית בנין הם הבנים בישראל כ"משא, הוויין ממילא הזרע
, הבן ביצירת ה"הקב עם שותפין הם והאם האב לגבייהו דדוקא, ואם אב כיבוד מצות על מצווין ישראל

 שעשו ממעשה תוצאה אם כי הבנים צירתי שאין הגוי כ"משא. תלד אשר הבנים היא זיווגם שתכלית
 .אב יכבד שבן שייך אין, עצמן להנאת

 דאם, (, איז סוטה)" ביניהם שרויה שכינה זכו ואשה איש" להאמר שייך ישראלי באישות דוקא ולכן
 . השכינה השראת מקום ביתם נעשית זכו

                                                      
 .ש", עעסוגית מקדש במלוה מפתיחה ל'זהב זכריה' עלקטע   1



 זאת התורה   יב

 

  

 דאמרינן הא וזהו. (ו משנה ג פרק אבות) ביניהם שרויה דשכינה תנן בתורה העוסקים בענין וגם
 העוסקים ובין ואשה איש דבין, קולות בחמשה שניתנה לתורה זוכה וכלה חתן שהמשמח (, או ברכות)

 ן"רמב' ע) בישראל שורה שהשכינה" בתוככם משכני ונתתי" בהם ונתקיים, ביניהם שרויה שכינה בתורה

 .(יב ,כו ויקרא

  הו"ל לומר איפכא 

יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר 
 )לא, כט( יעקב מטוב עד רע.עם 

אין לאל ידו לעשות  ,כיון שאמר לו הקב"ה לא לעשות עמו רעאיפכא, שמ ללבן לומר ה ליההו 
 )שמעתי( .עמו רע

  אין עבודת יעקב לשבר צלמים 

 )לא, לב(עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה. 

ל יעקב את מי שגנב למה קליש להקשות  כזה. ביאר ידידי הרה"ג ר' שמואל יצחק לוריא שליט"א
, וכמו שאמר יט( פסוק )רש"יעשתה רחל שכן  שהיה 'להפריש את אביה בעבודת אלילים'את הע"ז מלבן 

 מאי שנא מאברהם ששיבר את צלמיו של תרח. הלא , )רמב"ן( "לבן "למה גנבת את אלהי

יה קורא שה " כו'"ויקרא בשם ה' שכתב גבי אברהם בזה"ל: ח( ,)יבהרמב"ן ל פי דהרי ע רץותי
בקול גדול שם לפני המזבח את שם ה', מודיע אותו ואלקותו לבני אדם, כי באור כשדים היה מלמדם 

היה למוד ללמד ולפרסם  "ואברכה מברכיך"ולא אבו שמוע, ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בו 
ה מזבח שבנ "אל תירא כי אתך אנכי"האלקות. וכן אמר הכתוב ביצחק כאשר הלך אל נחל גרר והובטח 

קרא בשם ה', כי בא במקום חדש אשר לא שמעו את שמעו ולא ראו את כבודו והגיד כבודו בגוים יו
עדת 'ההם. ולא נאמר ביעקב כן מפני שהוליד בנים רבים כולם עובדי ה', והיתה לו קהלה גדולה נקראת 

שמו של הקב"ה וכך אמרו בבראשית רבה שהקריא  כו', ונתפרסמה האמונה בהם ונודע לכל עם 'ישראל
 . , עכ"לבפי כל בריה

הרי שעבודת יעקב אינו לשבור ע"ז של הגוים, אלא להשריש אמונה בה' בבניו שהם עדת 
, שלא היתה לב( פסוק )רש"יקללה  וישראל, ועל ידם תתפרסמה האמונה לכל העם. ולכן מתה רחל מאות

 קללה בטעות.

  או הברית ההקב" 

 )לא, מד(והיה לעד ביני וביניך. 
 )פרש"י( .הקב"ה "והיה לעד"

  .שקאי על הברית תבהרמב"ן כאמנם 

ואולי לפרש"י יל"פ שהמצבה אשר אמר  .בלשון זכר "והיה"מדכתיב הוא ולכאו' דיוקו של רש"י 
וע'  .הוא עדות הברית שנכרתה על הלחם שאכלו בגל כדפי' הספורנו 'גלעד'והשם  ",והיה לעד"קאי א

 המצבה. רמב"ן שפי' ששם מצבה הוא על


