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 ד"בס

 

 
  

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ַרְצּת ָּ֛' ָֽ  ראשונהלסעודה  -' ּופ 
 

על , מופלא על חלום יעקבההשבוע בסיפור  נותחילת פרשת

 -נדרו של יעקב ועל ', ניצב עליו' והנה ה'על , הסולם

ֶׁ֣ר  ןְוֹכל֙ ֲאש   ךְ  ת  ִּֽת   ִּֽ ו  ל  נ  ֶ֥ ר  ְ ר ֲאַעש   י ַעש   ֵּׂ֖  1.ל ִ֔

אבל אני רוצה להתמקד במילה אחת שמופיעה שם בברכתו של 

  -ה ליעקב בחלום "הקב

ץ  ר  א ִ֔ ר ה  ֲעַפֶׁ֣ ִּֽ ַ ֙ כ  ה ַזְרֲעך  ָ֤ י  ַרְצּת ָּ֛ ְוה  ָֽ נ   ּופ  ה ו  נ  ֹפֶׁ֣ ה ְוצ  ְדמ  ֵּׂ֖ ק  ה ו  מ   ֶ֥ ָ֛ י  ו  ְבך  ְבְרכֶ֥ ה ְונ  ְגב  

ל ת  כ   חֶֹ֥ ְ פ  ש ְ ך  מ  ִּֽ ֵּׂ֖ה ו ְבַזְרע  מ  ֲאד  ִּֽ  2ה 

לכל החניכים והמדריכים של אני רוצה להקדיש את השיעור הזה 

בסימן  'שבוע הארגון'שמציינים השבוע את , בני עקיבאתנועת 

וכמדומני שכולנו כל כך צריכים ללמוד את העומק של ', ופרצת'

 .הביטוי הזה

 וחזקת

  - 'לפרוץ'למילה הבאה הגדרה  מופיעה, במילון אבן שושן

להבקיע, לחדור, להיכנס בכוח, לשבור הגנה, להיכנס לגנוב, לפלוש, 

; לפלס דרך, להסיר מחסום, חדור לשטח זר, להפקיע, לעבור דרךל

לכבוש, לסלול; לשבור, לשבר, לפצח, לנתץ, לפוצץ, לבקע כדי לגנוב 

את תוכנו, לפתוח בכוח, להרוס מנעול, לשבור חסימה, להרוס; לצאת 

בכוח, לבקוע, להגיח, להתגלות, להופיע; להתחולל, להתרחש, לקרות, 

עבר, , לגלוש מלעלות עללהיווצר, להתחיל; לפצוח, להתפרץ, 

 .3לשבורלהתפשט, להתרחב 

אפשרויות אף אחת מהי בפירושו לתורה לא בחר ב"לעומת זאת רש

  -הללו אלא פרש כך 

 4'.וכן יפרוץ'כמו . וחזקת

ישראל במצרים  י מצטט הוא הפסוק המדבר על עם"המקור שרש

- 

ץ ְפרֹ  ן י  ֶׁ֣ ֵּׂ֖ה ְוכ  ְרב   ֶ֥ן י  ֹו כ   ו  ֹאתִ֔ ֙ר ְיַענ ֶׁ֣ ֲאש    5...ְוַכִּֽ
 והתחזק ',ירבה' - שככל שעינו אותו המצרים כך הוא התרבה ,היינו

אבל צריך להבין מה . זה לשון התחזקות' ופרצת, 'כלומר. 'יפרץ' -

י מדבר על "הפסוק ממנו מצטט רששהרי ? הדימיון בין המקורות

ואילו אצלנו מדובר , כך שהתנכלו לעם ישראל ולכן הם התחזקו

                                                           
 .ב"כ, ח"כ, בראשית 1
 .ד"י, שם, שם 2
 .גרסת הרשת בבילון, מילון אבן שושן 3
 .י"שם ברש 4
 .ב"י', שמות א 5

למה  -וחוץ מזה '. הארץ וכווהיה זרעך כעפר ' -בנבואה עתידית 

 ?י לא חושב שלפרוץ זה להתרחב"רש

ל "חז. וכמה שזהו מסר לחיינו שלנו, תשמעו כמה שזה מדהים

  -במדרש אומרים 

כשיגיעו זרעך עד עפר הארץ אותה שעה  -והיה זרעך כעפר הארץ 

 6ופרצת ימה וקדמה. זהו שנא' מקימי מעפר דל.

 ,איננה חלק מהברכה על הריבויהיא ' ופרצת'כלומר הכוונה במילה 

שכאשר יגיעו עם  -אלא זו ברכה אחרת נוספת  ,על ההתפשטות

אז תחול  -ממש כעפר הארץ , ישראל למצב כל כך שפל וירוד

באמת כל כך מתאים , לפי מדרש זה. ברכה זו והם יתחזקו מחדש

 .י מצטט מעינוי מצרים"ומובן מה שרש

 האבא של הלילה

הרבה פעמים מהמצב הנפשי שהאדם נמצא האמת היא שחלום בא 

 7יש לו אבן אחת שנותרה לו מכל רכושו, יעקב בורח מעשו -בו 

עוד לפני ההבטחה על  ,ובחלומו. ובאבן הזו שנותרה לו הוא חולם

הוא רואה את עצמו  - הוא רואה את התנאי לכל העתיד, ההתרחבות

שאר הוא רצה להי כמה'. ויצא, 'מכח ההליכה החוצהדווקא חזק 

בית בבית ולא להתנתק מבית אביו ואמו ומהאוהלים הטובים של 

במנוסה , הוא לא רצה להיות בודד כמה !ישראל ארץהמדרש ב

  !ומעשו אחיו כשפניו אל לבן דוד

האבא של הוא , יעקב הוא האבא החולם -הוא מתחיל לחלום ואז 

הוא , כל החלומות, יקח אותנו כל הלילותיש האבאהוא . הלילה

הוא האבא , עם המאבקים בלילות, יפגיש אותנו עם המלאכים

ה "למצרים יתגלה אליו הקב יצטרך לרדתבסוף ימיו כש ,שבהמשך

לא כמו שאמר  אבל זה'. אל תירא' -בלילה הנורא ההוא ויאמר לו 

  -ה לאברהם "הקב

ד ַאל ֶ֥ה ְמֹאִּֽ ֵּׂ֖ ַהְרב   ְרך  ִּֽ כ  ְך ש ְ ן ל ִ֔ ֶׁ֣ ג  ֙י מ  ֹנכ  ִּֽ ם א  ָ֗ א ַאְבר  ֶׁ֣ יר   8.ת  

  -כמו שאמר לאביו יצחק  ואף לא

י ַאל ִּֽ ֙א כ   יר  יך ֙  ת   ִּ֨ ַרְכת   ִּֽ י ו ב  כ  ֹנִ֔ ֶׁ֣ א  ך  ת ְ  9.א 

 -ה ליעקב הוא "שאומר הקב' אל תירא'-ה

֙א  ַאל יר  הת   ְימ  ה ִמְצַרַ֔ ָ֣ ְרד  ָֽ  10 מ 

 ח, ה”שמות רבה פכ 6
 .א"י, ט"י להלן בראשית כ"רש' עי 7
 'א, ו"ט, שם 8
 ד"כ, ו"כ, שם 9

 '.ג, ו"בראשית מ 10

 'ויצא' תשע"זלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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כמה שזה הפוך  ,לו הפוך מההבטחה שניתנה כמה שזה, אוי

  -בגלל ההמשך ? 'אל תירא'אז למה  !מהחלום

י ִּֽ ִּֽם כ   ֶ֥ ש   ִּֽיְמך  ֹול ֲאש   דֵּׂ֖ ֹוי ג   י . ְלגֶ֥ ֹנִכִ֗ ָֽ ֶׁ֣ ַגםא  ַעְלך  ֵּׂ֖י ַאִּֽ ֹנכ  ִּֽ ה ְוא  ְימ  ְצַרִ֔ ך ֙ מ  מ ְ ד ע  ָ֤ ר   א 

לֹ ה  11.ע 
דאג היה איתך גם בירידה ואנכי אא – 12'אלהיך' אנכי ה'של  'אנכי'ה

מהמקומות הכי תחתוניים , מהעפר ';הגם עֹל'לכך שאתה תעלה 

תגלה ששום דבר לא יוכל לשנות , אתה תגלה את עצמך מחדש

 .אותך

בא מהכח להיות , להגיע לכל מקום, להתרחב, הסוד של הכח לפרוץ

 יעקב יודע לפני יציאתו שהוא שליח של אביו. בטוח שאני הוא אני

- 

ת ֙ק א ִּֽ ְצח  ח י  ַלָ֤ ש ְ ם ַוי   ה ֲאר   ִּֽ נ  ֶׁ֣ ד   ַ ְך פ  ל  ֵּׂ֖ ב ַוי   ֲעקִֹ֔ ִּֽ  13...יַ

 - בשליחותו, בטוח בכוחוכאשר הוא יוצא מבאר שבע הוא ולכן 

, בחסידות. פיסית ותפיסתית, אל המקומות הכי רחוקיםאם היא גם 

הרי לאן הוא . 14'חרון האף של העולם'מבטא את ' חרן'המושג 

ם שמייצג את התפיסה הכי המקואל , הוא הולך אל לבן -? יוצא

 - אבל. עליה בבית הוריו שהוא גדל הפוכה מהתפיסה הקדושה

 ,אונקלוסגם מתרגם כך . זו אותה מילה'. ופרצת' -א וממיל' וחזקת'

 -י "כמו רש

ף  אְוִתְתק  רֹומ  א ו ְלד  ו נ  פ  א ו ְלצ  יְנח  ְלַמד  א ו    15...ְלַמַעְרב 

 בית אלהים ושער השמים

ה "את הסולם ואת הקב -נבין את מה שהוא רואה בחלום זה על פי 

  -הוא מקיץ ואומר . בונה עליו, סומך עליו כלומר', ניצב עליו'

ם י א  ה כ  ִּ֚ ין ז ָ֗ ֶׁ֣ ים א  ית ֱאלִֹהַ֔ ָ֣ ה  ּב  ֵּׂ֖ ִיםְוז  ָֽ מ  ַַׁ֥ער ַהש ּ  ַ  16.ש 

בית . בית ושער. בית אלהים ושער השמים -יש כאן שני מושגים 

-ובוודאי ביתו של הא -' ביתי הוא מבצרי, 'חזק, זה מקום סגור

את , את השומרים', רואה את בית ה יעקב. בית המקדש -להים 

ן שהבית הזה עצמו הוא ואז הוא מבחי, את העבודה, השערים

בניגוד , שער. ימה וקדמה וצפונה ולמעלה ולמטה -השער לשמים 

אותו אך בחלומו מבין יעקב כי  -כניסה , לבית הוא מקום פתוח

נמצא אם אתה כי . גם הבית וגם השער לאינסוף יכול להיותמקום 

כי  .מכל ולכל העולמותלבקוע ואתה יכול לפרוץ  -בית אלקים ב

 . בעצמיותך ובעוצמותיך, אתה הוא אתה

 -ואז הוא נודר 

ר ן ַהז ָֹ֗את ֲאש   ב  ֶׁ֣ א  ן ְוה  ֶׁ֣ר ת  ִּֽת   ית ֱאלֹה  ים ְוֹכל֙ ֲאש   ֶׁ֣ ה ב   ֵּׂ֖ ְהי  ִּֽ ה י  ב ִ֔ ֙י ַמצ   ְמת   י  ש ִַּ֨ ל ִ֔

ךְ  ִּֽ ו  ל  נ  ֶ֥ ר  ְ ר ֲאַעש    17ַעש   ֵּׂ֖

יא בדיוק אותן אותיות ה 'רַעש  'האם שמתם לב פעם לכך שהמילה 

יצחק זרע ש ל ללמדנו"בדיוק מה שניסו חז'? ַערשַ 'של המילה 

ר 'הוא היינו ש -' מאה שערים'בארץ ומצא בשנת הרעב ההיא  ִעש 

 .18'מעשרות

אני צריך  !הבנתי' -ה בהתחייבות הזו שלו "יעקב בעצם אומר לקב

 -הדבר שאני נמצא בו הכי פתוח בעולם , לקחת את האבן הזו

, וָעם, וממנו להקים בית -' בשאנטי'ה קוראים לזה היום  'החבר

סולם מוצב 'ם עִ , חזק, להים-לבנות בית א, שנים עשר שבטים

ואז אני אוכל לעשות את כל העולם ' ארצה וראשה מגיע השמימה

 .אז יהיה מקום לפרוץ לשער השמים בלי סוף. 'עבורךמעשרות כ

 כל מקום הוא בית מקדש

יעקב הוא האבא שמלמד אותנו איך אתה '. ויצא' - פרשתנו נקראת

מתנתק  ,ממקום הגידול שלך נשאר אותו יעקב גם כשאתה יוצא

ואתה מבין שבעצם כל הגלויות  ,לכאורה מהחממה בה צמחת

והקשיים וההתמודדויות שאתה עובר בחייך לא נועדו אלא רק כדי 

 -כל מקום בו תהיה איך ו ,כדי שתתחזק לחשל אותך, להתיך אותך

 .ויהווה אף שער לשמיים' בית אלהים'יהיה עבורך 

ה "לקבמדוע יעקב מתנה את מתן המעשרות . ומילה נוספת לסיום

הרי אנו יודעים שבכל  -' בית אלהים'רק לאחר שהוא יקים את 

 ? ולא רק בבית המקדש, מקום צריך לעשר מעשרות

ראה את כל הארץ שכשהוא חלם הוא  אולם לפי מה שהסברנו נבין

' וחזקת'הוא ראה שכשאתה באמת מקיים  כלומר, 19מקופלת תחתיו

ארמון וכל מקום שאתה נמצא בו הוא ל אזי האבן שתחתיך הופכת -

 -ובכל מקום שתהיה בו תדע לקדש את עשייתך , בית המקדש

 .שער השמים -ומשם  ,לעשר מעשרות

  

                                                           
 '.ד-'ג, שם, שם 11
 '.ב', כ, שמות 12
 '.ה, ח"כ, בראשית 13
 '.בחרן'ה "ד, ב"ל, א"י, י על בראשית"רש' עי 14
 .ד"י, שם ,שם, תרגום אונקלוס 15

 .ז"י, שם, שם 16
 .ב"כ, שם, שם 17
 .ב"י, ד"כ, י על בראשית"רש' עי 18
 '.ֹשכב עליה'ה "ד, ג"י, שם, שם, י"רש' עי 19
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 שניה לסעודה - אחי מאין אתם?
 משער השמים אל רועי חרן

 חברים לֶנֶשק

 הנה עתה זה. לפעמים אין גבול להפתעות שהתורה מפתיעה אותנו

להים -מלאכי א, הסתיים החלום המופלא של יעקב עם הסולם

  -התגלות אלוקית שיעקב מתקשה לתארה במילים , עולים ויורדים

ר ַמה ֙א ַוי ֹאַמִ֔ יר  וֹ  ַוי   קֶׁ֣ א ַהמ   ֵּׂ֖ ֹור  םנ  י א  ה כ  ִּ֚ ין ז ָ֗ ֶׁ֣ ֶַ֥ער  ם ַהז   ה א  ַ ה ש  ֵּׂ֖ ים ְוז  ית ֱאלֹה ִ֔ ֶׁ֣ ב  

ם י  ִּֽ מ   20.ַהש   

ומהמקום הנישא והמופלא הזה לוקחת אותנו התורה אל סיפור לא 

 -ברור על שפת הבאר בחרן 

ה נ   ה ְוה  ָ֗ ד  ש    ר ב ַ ֶׁ֣ ה ְבא  ֵּ֧ נ   ְַּ֞רא ְוה  י ַוי ַ ְדר  ָ֤ה ע  לש   ם ש ְ י  ש  ַּ֞ יה  כ  ִּ֚ ל ִ֔ ים ע  ֶׁ֣ ְבצ  צֹא֙ן רִֹּֽ

ן ה ַעל מ  ֵּׂ֖ דֹל  ן ג ְ ֶ֥ב  א  ים ְוה  ר   ֲעד  ִּֽ ו  ה  קֵּׂ֖ וא ַיש ְ ר ַהה ִ֔ ֶׁ֣ א  ֶ֥  ַהב ְ רפ   ִּֽ א  ְספו   .י ַהב ְ א  ִּֽ  ְונ 

ל ה כ  ֶׁ֣מ   ת ש   ו  א  לֲלָ֤ ִּֽ ים ְוג  ָ֗ ר  ֲעד  ִּֽ ַעל֙  ה  ֙ן מ  ב  א ִּ֨ תה  ו  א  קֵּׂ֖ ש ְ ר ְוה  א ִ֔ י ַהב ְ ֶׁ֣ אן  פ    ֹ ַהצ 

ת ֵּ֧יבו  א  ש   ן ַעל ְוה  ב  ָ֛ א  ה   ה  ִּֽ ְמקֹמ  ֵּׂ֖ר ל  א  י ַהב ְ ֶ֥  21.פ  

מה זה . בשיחה חברית עם רועי הצאן החרנייםיעקב פותח 

חברים , אחים מהצבא. הוא קורא להם' שליאחים ' -? 'חברית'

מה החשיבות של כל התפאורה הזו וכל  -וצריך להבין ... לנשק

על אנשים צדדיים שלא פגשנו  ,על הבאר – זההתיאור הארוך ה

ם מסר ולכאורה אין להם ששולא ניפגש איתם עוד לעולם ועד עתה 

כמו אלו לא דמויות ? זהכל מה החשיבות של  –ללמדנו לדורות 

שכל אחת מהן ענקית , או אפילו לבן, רחל ולאה, אליעזר ורבקה

אנחנו קוראים את הסיפור הזה על הרועים . ומכילה עולם ומלואו

השלום לו ' -ואפשר ובאזנינו מתנגן שיר הילדים שכולנו זוכרים 

זה באמת סיפור ? נכון', לרחל גם -השלום לו , בתואל ללבן בן

 ?..לא, אבל יותר מתאים לגן, יפה

אני מקצין את התמיהה כי אני רוצה שננסה באמת לרדת לעומקם 

, שאנו מרבים לעסוק בפירושו בספר בראשית, ן"הרמב. של דברים

, ה נגיע גם אליו בהמשך"לוקח אותנו גם כאן למחוזות עליונים ובעז

 .אבל נתחיל בהבנת הפשט

 לחבר את הקדושה

עקד שם את אבא  סבא אברהם. יעקב מגיע למקום שהיו בו אבותיו

מה עשה אז סבו אברהם . במקום הזה' הוא יודע כי יש ה, יצחק

, הוא חזר אל הנערים שישבו שם עם החמור? כשהסתיימה העקידה

 -שם את ידיו על כתפיהם 

ל ֙ם א  ה  ב ַאְבר  ש   ָ֤ ל ַוי   ו א  ֵּׂ֖ ו  ַיְחד   ְלכֶ֥ ִּֽ מו  ַוי   ָ֛ ק  יו ַוי   ִ֔ ר  ב ַאְבר   ְנע  ש   ֶ֥ ר ש   ַבע ַוי   ֶׁ֣ א  ֵּׂ֖ם ב ְ ה 

ִַּֽבע ֶ֥ר ש   ְבא   22.ב  

את ההתעלות שאדם אחר היה לוקח , את העליה להר המוריה

אברהם אבינו  -של התנתקות מהעולם , למחוזות של התבודדות

וכמו , עם החמור, לוקח אל הנערים שיושבים ומחכים לו שם למטה

                                                           
 .ז"י, ח"כ, בראשית 20
 .'ג-'ב, ט"כ, שם 21
 .ט"י, ב"כ, שם 22
 הרי שאותם בחר  - ( לפי דעות אחרות) וגם אם אלו נערים אחרים 23

 .ל"ואכמ, אברהם לקחת איתו אל העקדה    
 '.ד, שם, שם 24

אברהם . הוא הולך עכשיו עם הנערים -שהוא הלך יחדיו עם יצחק 

אל המקומות הכי , הקדושה הזו אל חיי המעשהיודע לחבר את 

בעוד שאצל . ואפילו באופן כפול ומכופל -וכך גם יעקב . תחתונים

הרי מי הם הרועים , 23אברהם היו אלו אליעזר עבדו וישמעאל בנו

 ?אצל יעקב

שבינם לבין  האמירותסגנון נשמע את , ואו ונקשיב לשיחה איתםב

ממש אלא  -בותיהם בתשוהם לא רק מעצבנים נדמה ש. יעקב

 '.סתם בני אדם'הם כאילו , 'מייבשים'

 הזר הנודניק

  -ופונה אליהם בקריאת אחווה  את הרועים הללויעקב רואה 

ן ַאת   ם י  ַאֶׁ֣ י מ   24.ַאַחֵּׂ֖

באמת שמעניין אותך שמה זה ' -ועוד לפני שנשאל את יעקב 

של שער , כשאתה מגיע מהחלום הנשגב של הסולם, עכשיו

  -יבשה  עונים לו בלשוןהם  -?' הםמאיפה ? השמים

ְחנו   ִּֽ ן ֲאנ  ֵּׂ֖ ר  ח  ִּֽ ו  מ  אְמרִ֔ ֶֹׁ֣  25.ַוי 

 .'ויאמרו'סתם '. ויאמרו לו' - אפילו לא. איזו יבשושיות

 -הוא ממשיך אבל 

ת ֵּׂ֖ם א  ְיַדְעת   ם ַהִּֽ ה ִ֔ ר ל  אמ  ֶֹׁ֣ ן ַוי  ן ב   ֶׁ֣ ב  ֹור ל  ח   26.נ 

  -הקצרה ותשובתם 

ְענו   ִּֽ ד  ו  י  אְמרֵּׂ֖ ִֹּֽ  27.ַוי 

  -ויעקב מתעקש . חצי מילה

וֹ  ֹום ל  לֶׁ֣ ֵּׂ֖ם ֲהש   ה  ר ל  אמ  ֶֹ֥  28.ַוי 

  -והם ממשיכים באותה לאקוניות 

ֹום לִ֔ ו  ש   אְמרֶׁ֣ ִֹּֽ  29.ַוי 

או שמא עונים לשאלתו על שלומו של לבן כשלא ברור האם הם  -

סלק מעליהם ול' ולהתראותשלום ' לו ומרדווקא להם מתכוונים 

 .שאלות פתאום את הזר הנודניק הזה ששואל אותם כל כך הרבה

הוא מנתב את השיחה . אצל יעקב הם כל הזמן האחים שלואבל 

  - ואומר להם, לשיחת חיזוק על צדק ומוסר

ֹול לֹא דִ֔ ֹום ג   ֶ֥ן עֹו֙ד ַהי ֶׁ֣ ו   ה  ו  ְרעִּֽ ְלכֶ֥ אן ו  ֵֹּׂ֖ ו  ַהצ  קֶ֥ ה ַהש ְ ְקנ   ף ַהמ   ֶׁ֣ ס  א  ת ה ִּֽ ֵּׂ֖  30.ע 

  -י "ומפרש שם רש

לאסוף המקנה הביתה ולא לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים 

ירעו עוד, אמר להם, הן עוד היום גדול, כלומר אם שכירי יום אתם, 

 .שם 25
 '.ה, שם, שם 26
 .שם 27
 '.ו, שם, שם 28
 .שם 29
 '.ז, שם, שם 30
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 לא שלמתם פעולת היום, ואם הבהמות שלכם, אף על פי כן לא עת

 31'.האסף המקנה וגו

? מישהו מינה אותך להיות אחראי על הצדק העולמי, תגיד יעקב

 ?ולשאול שאלות כאל מי אתה בכלל? עיםורהעל אחוות 

 אלה האחים שלי, אלה האחים

, שלובפשט  -כמדומני שכאן היא עוצמתו של הסיפור , אחי ורעי

אנשים הרבה בעולם יש . טואין מקרא יוצא מדי פשו שהרי

ככל שהם  -אבל ברוב הפעמים , חלקם אף באמת, נזירים, קדושים

לעומת  .יותר מהעולם הסובב אותםקדושים יותר כך הם מנותקים 

נגלה ה "אחרי שהוא רואה במחזה את המלאכים והקב -יעקב  ,זאת

  -כתוב , הבטחותכאלו מבטיח לו אליו ומברך אותו ו

יו ב ַרְגל   ֲעקֵֹּׂ֖ ִּֽ א יַ ש   ֶ֥  32.ַוי  

שזו לה הופעתה הראשונה ', וישא' -הלשון הזו  והמדרש תמה על

וכמו שאכן הפסוק  'וילך' -במקרא ושלא כבכל מקום שנאמר 

  -ולכן הוא מפרש פירוש פלאי , ממשיך

דרך בני אדם שישאום רגליהם וזה נשא רגליו. מתוך הדבקותו במקום 

 33 ההוא לא רצה לסור ממנו אלא בטורח גדול ונשיאת רגליו

, מרוב דבקותהיה מסוגל להרים את הרגליים  יעקב כמעט ולא

אבל מדרש  .לשאת אותן אילץ את עצמוולכן הוא , מרוב קדושה

  -אומר פירוש מנוגד , צטט במקוםי ל"בוחר רשאותו ודווקא , אחר

משנתבשר בשורה טובה, שהובטח בשמירה, נשא לבו את רגליו 

 34(.ע, ח( ונעשה קל ללכת. כך מפורש בבראשית רבה

האמת היא שאין סתירה בין . בקלילות - יעקב נשא את רגליו ורץ

המדרש האחרון אומר שמסקנת יעקב היא שאם באמת  -המדרשים 

ולכן אני צריך , יחַ אז גם הרועים האלה הם א   -' אין עוד מלבדו'

המדרש , לעומת זאת. ללמוד גם מהם ואיתם את הנושא הזה

איך  -שבו יעקב באמת נמצא הגבוה הראשון מתאר את המקום 

                                                           
 .י"שם ברש 31
 '.א, ט"כ, שם 32
 .תורה שלמה להרב כשרמובא ב , ד"האפלה כתב ימדרש אור  33

בסולם אפשר שלא להישאר דבוק איך ? אפשר לעזוב מקום כזה

 ?הזה

 לתת חשיבות גם לפרוטות הקטנות

שנדמה במבט ראשוני שפרושו כאן , ן"הזכרנו בתחילה את הרמב

  -נו על דרך הפשט נאי

כי הבאר ירמוז לבית המקדש וג' עדרי צאן עולי שלשה רגלים כי מן 

הבאר ההוא ישקו העדרים שמשם היו שואבין רוח הקדש או שירמוז 

ודבר ה' ( ב"ק יז) שנמשלה למים( ישעיהו ב ג) כי מציון תצא תורה

 מירושלם ונאספו שמה כל העדרים באים מלבא חמת עד נחל מצרים

וגללו את האבן והשקו שמשם היו שואבין רוח ( מלכים א ח סה)

 35 .הקודש והשיבו את האבן מונח לרגל הבא

חזונו של יעקב הוא לראות את כל העמים נאספים , ן"על פי הרמב

ביתי בית תפילה ש -התכלית היא ו, הנבנה' אל בית ה ,םאל ירושלי

 .יקרא לכל העמים

? נדמה לכם שזו דרשה המנותקת מהפשט! זה געוואלד ,תשמעו

מחזון הסולם יוצא מי ש .ן בעצם ממשיך את הפשט"הרמב. ממש לא

 -?' מה המצב, אחים שלי'ולומר להם לרעות את הרועים החרניים 

את החזון של כל  הללו' אחים שלי'בעכשיו הוא זה שיכול לראות 

והדבר נכון גם בכיוון .  אומות העולם נאספים אל בית המקדש

כמה חשיבות  -החזון הגדול הזמן את מי שרואה בעיניו כל  -הפוך 

, לשלשה עדרי צאן, גם לפרוטות הקטנות להקדישהוא צריך 

 .לרועים שרובצים מעל הבאר וצריכים עזרה לגול את האבן

מעל פי כל הבארות והבאר הוא גולל אותה אלא מעל פי לא מעל 

תיד באמת יאספו כל כדי שלע -כל המים החיים שבעולם כולו 

  -העדרים ויגידו 

ה ו ְדַבר ִ֔ א תֹור  ֶׁ֣ צ  י ֹו֙ן ת   צ   י מ  ָ֤ ִּֽ   'הֵּׂ֖  כ   ל  ירו ש     36.םמ 

  

 .שם, י"רש 34
 '.ב, שם, שם, ת"ן עה"פירוש הרמב 35
 '.ג', ישעיה ב 36
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 לסעודה שלישית - לדמותה של רחל, בשלשה שלבים

 לכל לילה יש בוקר

בקריאת ה נולדים -אמנם שמונה שבטים מתוך שנים עשר שבטי י

ליל בסיפור דווקא אך אני רוצה להתמקד , של הפרשה 'שלישי'

שבו ברמאותו של לבן הוחלפה רחל  הלילה. שקדם לכך החתונה

 .רחל ולהיכנס קצת לדמותה שלננסה ללמוד . בלאה

איתו אשר בטוח שזו רחל ו 37קורא יעקב אל רחלהלילה אותו כל 

  -אך 

ה נ   ר ְוה  ק  ִֹ֔ י ַבב  ֶׁ֣ א  ה ַוְיה  ֵּׂ֖וא ל   38ה 

אנחנו . סימנים מסר יעקב לרחל אך היא מסרה אותם לאחותה

אבל אולי נשאל פעם אחת , מהגן עודמכירים את הסיפור הזה 

הרי רחל ? בטוח שזה היה חכם לעשות את זה -ולתמיד ברצינות 

רחל הרי ידעה ? תהיה לאה זוובבוקר ' לכל לילה יש בוקר'ידעה ש

, בנתינת הסימנים ,אז בעצם. שנואה -שיעקב אוהב אותה ולאה 

לאה  ,ממחר בבוקר ;לרעת לאה, האחת -עושה רחל שתי פעולות 

כי המקח של הלילה הוא מקח , עם אדם שלא רוצה אותהתחיה 

כלפי  ,גם פעולה נוספתהיא עושה אבל ! זה נורא. יסודו טעותשב

אז למה היא עושה , היא הרי אוהבת את יעקב ורוצה אותו -יעקב 

 ? ללאה' פאדיחה'סתם כדי שלא תהיה ? לו את זה

מלהתעלות אין מנוס  ?באמת ככה הבנתם את המדרש עד היוםהאם 

ללימוד קצת יותר מעמיק מזה שהורגלנו אליו בשנותינו בגן 

מהות יכמדומני שהמדרש הזה פותח לנו פתח להבנת האו, הילדים

 .רחל בפרטלהבנת ו –בכלל 

 מסירות הנפש של האימהות

רחל יודעת את מה שיעקב . מסירות הנפש של רחל פה היא מדהימה

ם לאה צריכות להיות היא מבינה שגם היא וג -לא יודע עדיין 

היא יודעת שיעקב הגיע לחרן לא לטיול או . נשותיו של יעקב

הוא בורח מעשו אחרי שלקח ממנו ש מפניאלא ', חופשת ויקאנד'ל

דרך ' על פי דבר ה -וכי מעתה הוא צריך להיות  את ברכותיו

. גם בתפקיד יעקב אך גם בתפקיד עשו בעולם -יצחק  יו שלברכות

את שני הכוחות הללו הוא הברכות שהוא קיבל וזו המשמעות של 

 .צריך לפעול בעולם

מצד היותו , יושב האהלים ורועה הצאן, האיש התם הזה, יעקב

הוא לא אוהב את . רועת צאן בעצמה, הוא אוהב את רחל -' יעקב'

הוא אכן . 39את יציאת לאה לקראתו, את השדה, 'הזה םם האדֹ האדֹ '

עיני לאה ו'י על המילים "א רשכפי שמבי, פחד ממה שאמרו כולם

  - 'רכות

 40.שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן

רחל לא מוסרת את הסימנים . זה עולם שלם, זה לא טכני זה מהותי

. מוסרת את נפשה לכל החיים היא -לאחותה ללילה אחד  כדי לעזור

 - אהובּהתקבל את בעלה , האישה השניה, היא קובעת שצרתה

                                                           
 '.ע' פר, בראשית רבה' עי 37
 .ה"כ, ט"כ, בראשית 38
 .ז"ט', ל, שם 39
 .ג"פ בבא בתרא קכ"ע, ז"י, ט"כ, בראשית, י"רש 40

היא קובעת  !תהפוך להיות האישה השניה -והיא רחל , לפניה

מכניסה גם את עצמה וגם את לאה אל ויודעת שהיא בלילה הזה 

יה הפרטיים לא רצונות. ימהותאהאבות וההעולם המופלא של 

 .מופיעים פה

. גם היא מוסרת את נפשה -גם מי היא לאה מעט להבין  נוכלמעתה 

וכפי שהן תאמרנה , מי הוא אביהבדיוק גם לאה יודעת , כמו רחל

  -בעתיד 

ינו   ִּֽ ב  ֶ֥ית א  ב  ה ב ְ ֵּׂ֖ ֲחל  ק ְוַנִּֽ ל  ֶ֥ נו  ח  ָ֛ ֹוד ל  י . ַהעֶ֥ ֶׁ֣ ֹו כ   ְֶ֥בנו  לֵּׂ֖ ַ ְחש  ֹות נ  י ָ֛ ְכר  ֹוא נ  ֲהלֵּ֧

נו   ר    41.ְמכ 
י ת מאחורכלכלית שעומד-מה הסיבה הפוליטית הן יודעות היטב

הדברים הללו הם רק כל יודעות ש אך שתיהן ,ההחלטות של לבן

שתיהן גם . הכלים לכך והן עצמן -לעולם ' א את דבר הצינור להבי

גם  הרי .יעקבוצריך רוצה שיודעות שבעומק העניינים זה גם מה 

אלא רק בגלל  -אל הברכות של אביו הוא לא הלך בגלל שהוא רצה 

ו גם אל חתונת. שאמא צוותה והכריחה אותו לעשות כן בנבואתה

ששת הבנים ממנה הוא לא הלך מרצונו  עם לאה והבאת כל

אלא כי לשם הביאה אותו רוח הקודש המפעמת  -ומהבנתו 

 .באימותינו

 יוסף ובנימין -מימוש האנכי 

  - ליעקבברחל יהיה כאשר היא תבוא ותאמר  השלב השני

ה ב  ם ה ִּֽ ים ְוא  נ ִ֔ י ב  ֶׁ֣ ֶ֥ה  ל   ת  ן מ  ִכיַאֵּׂ֖י  ֹנָֽ  42.א 

צריכה להקים בעולם ואם היא לא תעשה זאת רחל יודעת מה היא 

אצל  'אנכי'זוכרים את המילה . ימות ,שלה העצמי', אנכי'אז ה

ה רבקה שכאשר התרוצצו הבנים תיהראשונה הי? מהותיהא

 -בקרבה 

ר א   אמ  ֶֹׁ֣ ה  םַות  ֵּׂ֖ ה ז   מ   ֶ֥ ן ל  ִכיכ  ִ֔ ֹנֹ֑  43א 

שלך ' אנכי'ה -ה הייתה "הקבתשובתו של ו'. והלכה לדרוש את ה

 ,רחל ,שלך' האנכי', כעתו .להביא לעולם את יעקב ואת עשוהוא 

 . הוא להביא לעולם את יוסף ואת בנימין

את מסירות הנפש , רק כשמבינים את ההתבטלות המוחלטת

ניתן להבין את הפרשה החותמת את חייה , מהותיהאינסופית של הא

 ,כך היא בלידתו של בנימין. השלב השלישי שבה – של רחל

  -מתקשה בלידתה 

ת֙ ַאל ד  ְמַיל  ִּ֨ ה  ַהִּֽ ָ֤ ר ל  אמ  ִֹּ֨ ְדת   ה  ַות  ל  ֵּׂ֖ה  ב ְ ֹת  ֶ֥י ְבַהְקש  י ַוְיה  ִּֽ י כ   ְך  ַגם ת  ֶׁ֣יְרא ִ֔ ֵּׂ֖ ה ל  ֶ֥ ז 

ן ִּֽ  44.ב  

היא עומדת למות והמיילדת '. יאל תירא' -איזו נחמה מוזרה היא זו 

עכשיו היא תוכל למות  ?!סה להרגיע אותה בכך שנולד לה בןנמ

 ?בשלווה

 .ו"ט-ד"י, א"ל, בראשית 41
 '.א', ל, שם 42
 .ב"כ, ה"כ, שם 43
 .ז"י, ה"ל, שם 44
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מטריד את רחל ברגעים מסתבר שהמיילדת יודעת בדיוק מה  אכן

? האם אני מסיימת להקים את דברי בעולם' –האחרונים של חייה 

ומה עם בנימין , ממנו יבוא משיח בן יוסף כבר הבאתי ,את יוסף

 .'אל תראי כי גם זה לך בן' – '?שבחלקו עתיד להיות המקדש

 אבא נגד אמא?

את  צ ָ֤ י ב ְ ַּ֞ ןַוְיה  ֹו ב   מֵּׂ֖ א ש ְ ֶ֥ ְקר  ה ַות   ת  י מ ִ֔ ֶׁ֣ ֙ כ   ה  א ַנְפש   ר  ִּֽ ֵּׂ֖יו ק  ב  י ְוא  ֹו  אֹונ   לֶ֥

ין ִּֽ מ  ְני   45.ב 

ולעומת . היו שתי המילים האחרונות של רחל לפני שמתה' בן אוני'

מתעלם לכאורה מהמילים האחרונות של אשתו , יעקב, אביו, זאת

? למה - עומד ותמהואתה . בנימין -האהובה וקורא לבן בשם אחר 

 ?מה הולך פה ?בשם הייחודי שנתנה לבן הזה למה היא התכוונהו

ן הזה שעתיד בית לב  . רחל מסכמת את חייה –תשמעו זה נפלא 

למילה אוני יש '. בן אוני'המקדש להיות בחלקו היא קוראת כאמור 

  -י "כמו שמביא רש, האחת. שתי משמעויות

 46.בן צערי

אנינות הוא שלב '. ממנו וניבאלא אכלתי ' -כמו , היינו בן אבלי

. טרם הקבורה, בהלכה שהאדם נמצא בו מיד עם מות הקרוב לו

אפילו קבר או אבן להיאחז  -זהו השלב אולי הכי קשה בעולם . אונן

. ברכות או לקיים מצוותבמצב כזה שום אסור לאדם לברך . בה אין

 .חסר אונים -אתה ממש 

. הפוך מהפירוש הראשון הואש, נוסף פירוש' אוני'אבל יש למילה 

ראובן בנו הבכור הוא אומר ל ,כשיעקב מברך את בניו לפני מותו

-  

י ֶׁ֣ית אֹונ   אש   י ְור  ֵּׂ֖ ֹח  ה כ  ת   י ַאִ֔ ר  ֹכֶׁ֣ ֙ן ב ְ  47.ְראו ב 

, אבל רחל נמצאת כעת. כח -גם כלומר פירוש המילה בעברית הוא 

היתכן  -אפיסת כוחות כמעט במצב של , כשהיא קוראת לבנה בשם

 ?למה היא קוראת לו בן אוני? מתכוונת לפירוש זה שהיא

 לקיים את צוואת אמא

אתה הילד ' -לו הרי היא אומרת , אנינותהעל שם  הוא קרויאם 

ואמא מתה  –אתה נולד . על אמך, שמיד כשתיוולד תהיה אונן

 '. זהו עולמך כעת. ועדיין לא נקברה

 -כוונתה היא  יאז, הכח היא קוראת לו ומתכוונת למשמעותואם 

לא , לא הידיים? אתה יודע מה הוא כוחי האמיתי, ילדתקשיב טוב '

, אני. לא המחשבות לא הזיכרונות ואף, השריריםלא , הרגליים

בהופעה  הוכשאני מופיע. תךכלי למלא שליחו, ריבונו של עולם

אלא  -בלי שום טיפת עצמיות , האגו טיפתבלי שום , הטהורה שלי

שבו מופיע באמת הגדול  זהו הרגע –נפשי  בצאתדווקא עכשיו 

 .'להיות הצינור של הבאת האינסוף לעולם -בעולם כוחי 

זה התכוון יעקב כשקרא ל. 48ימין הוא הכח '.ואביו קרא לו בנימין'

על מילותיה , לא חס וחלילה לחלוק על רחל -' בנימין'לו 

תפקידך , ילד יקר, אתה' -אלא דווקא לפרש כוונתה  ,האחרונות

.בנימין'. עד קץ הימין -ת צוואת אמא שלך בעולם הוא לקיים א

  

                                                           
 .ח"י, שם, שם 45
 .י"שם ברש 46

 '.ג, ט"מ, שם 47
 .ז"ט, ח"קי, תהילים', עושה חיל' ה ימין' –השווה  48
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 לסעודת מלווה מלכה  - הדודאים נתנו ריח

 שמיעה פנימית

נעסוק היום היא אחת הקשות, העלומות והמכוננות הפרשה בה 

 פרשת הדודאים. -ביותר 

ובעקבות בקשה רחל מבקשת מלאה את הדודאים שהביא לה בנה, 

השיחה היחידה המתוארת  הי. זוזו מתפתחת שיחה קשה ביניהן

, 49את בית ישראל' אשר בנו שתיהםבמקרא בין שתי האחיות, '

 עיקר.שיחה שעל פניה איננה פשוטה כלל ו

הדודאים היא  התוצאה של סיפור -אבל נקדים תחילה דווקא הסוף 

  -שני בנים, יששכר וזבולון. כך כתוב בפסוק הולדתם של 

ל ֵּׂ֖ים א  ַמֶ֥ע ֱאלֹה  ש ְ ִּֽי ַוי   יש   ֶ֥ן ֲחמ  ב ב   ֲעקֵֹּׂ֖ ִּֽ ד ְליַ ֶ֥ל  ַַָ֛הר ַות   א  ה ַות   50ל 

'. להים אל לאה-וישמע אהפסוק בביטוי ' י מתמקד בתחילתרש"

מה שקשה לרש"י היא העובדה שכידוע הקב"ה שומע אל מי שפונה 

  -אליו, כמו שראינו בפרשת השבוע שעבר 

ק לַ  ָ֤ ְצח  ר י  ִַּ֨ ְעת  ר לֹו֙  'ה֙ -ַוי   ת  ָ֤ ע  ה ה  וא ַוי   ֵּׂ֖ ר  ֶ֥י ֲעק  ֹו כ   ִ֔ ת  ש ְ ַכח א  ֵַּׂ֖הר  'הִ֔ ְלֹנֶׁ֣ ַ ַות 

וֹ  ת ִּֽ ש ְ ה א  ֶ֥ ְבק   51ר 

אבל כאן, לא כתוב בשום מקום שלאה התפללה או פנתה אל 

'לא פשט', אבל אם -הקב"ה. תשובת רש"י נראית ברגע הראשון כ

 -מעמיקים רואים שזה הפשט הכי עמוק שיש 

 52.להרבות שבטים ה ומחזרתושהיתה מתאו
אך היא הייתה פנימית, קול פנימי  -מאת ה' ללאה אכן הייתה בקשה 

לשמוע. היא לא הייתה צריכה לומר זאת  שרק הקב"ה יכול היה

הקב"ה שומע את הרצונות הכי כמוסים שלה. כמה פסוקים  -בקול 

לאחר מכן שוב נראה את הקב"ה שומע גם אל התפילה החרישית 

  -של רחל, גם היא תפילה שלא נאמרה 

ת ֵּׂ֖ים א  ר ֱאלֹה  ֶֹ֥ ְזכ  ים  ַוי   ֙ ֱאלֹה ִ֔ יה  ל ִּ֨ ע א  ַמָ֤ ש ְ ל ַוי   ח   תר  ֵּׂ֖ח א  ַ ְפת  ה   ַוי   ִּֽ  53ַרְחמ 
ז' -זהו הקול הפנימי של האמהות. הרב חרל"פ זצ"ל, שהשבוע ב

בכסלו חל יום הסתלקותו, אומר על הפס' 'ויתרוצצו...' כי הדרישה 

של רבקה את ה' דווקא נבעה מכך שהיא הבינה שרק הקב"ה יכול 

לא  -היה לשמוע באמת את מה שהתחולל בקרבה. אף צדיק 

היו יכולים באמת לשמוע ולהרגיש  -יצחק, לא עבר  אברהם, לא

 את מה שהתרחש בתוכה ולכן היא הלכה ישירות לדרוש את ה'.

את הקול הפנימי, זה שלא  -ואולי זה מה שדורש מאיתנו לשמוע 

 נשמע כלפי חוץ?

 מי לקחה את בעלה של מי?

 בואו נכנס מההתחלה אל הפרשיה המופלאה הזו של הדודאים.

ְך  ל  ירַוי  ִּ֨ י ְקצ  ֶׁ֣ ימ  ן ב   ה ְראו ב ֵ֜ ִ֔ ד  ש    י֙ם ב ַ א  ו ד  א דִּֽ ָ֤ ְמצ  ים ַוי   ָ֗ ט    54ח 

                                                           
 .א"י', ד, רות 49
 .ז"י', ל, בראשית 50
 .א"כ, ה"כ, שם 51
 .שם, י"רש 52
 .ב"כ', ל, שם 53
 .ד"י, שם, שם 54

 שלדודאים הללו יש סגולה ייחודית 55חז"ל ידעו ללמד אותנו

לאה כבר ילדה ארבעה בנים, רחל עקרה בינתיים. נזכור כי לפריון. 

ראובן מביא את הדודאים אל לאה אמו ועכשיו מתנהלת השיחה 

  -הקצרה בין האחיות 

ל ל֙ א  ח  ר ר  אמ  ָֹ֤ י ַות  נ  ה ת ְ א ִ֔ ךְ  ל  ִּֽ נ  ֵּׂ֖י ב ְ א  ו ד  ד ִּֽ י מ  א ל ִ֔ ֶׁ֣  56נ 

תגידו, יש משהו יותר טבעי מהבקשה הזו של רחל? רחל, שלאה 

חייבת לה את כל עולמה, רחל העקרה שנתנה את הסימנים ללאה, 

מבקשת עכשיו מהדודאים שהינם כאמור סגולה לפריון. מה רע 

 בכך?

ה   ר ל ָ֗ אמ  ֶֹׁ֣ תַות  ְמַע֙ט ַקְחת  ְֶׁ֣ך א  ת ַהִּֽ ם א  ֶ֥ ַחת ג ַ ַקַ֕ י ְול  יש  ִ֔ י א  נ   ֵּׂ֖י ב ְ א  ו ד   57ד ִּֽ

קשה  אולי הכי משפטה זהולאה מגיבה באופן חריף ולא מובן. 

כך לאה את אומרת לרחל? האם באמת היא זו שלקחה את  - ופוגע

אישך? הרי הרמאות של לבן אביכן גרמה לטרגדיה הזו! אף אחד 

האשים את רחל בזה? ועוד להוסיף גם את לא שמח בזה אבל ל

ראשית, רחל לא לקחה עדיין אף פרח, אבל  -לקיחת הדודאים?! 

הדודאים'. היא מהדודאים אלא ' 'את'רחל לא בקשה  -יותר מזה 

 פרח אחד, אולי שניים. קצת...רק  -העיזה לבקש את הכל  לא

חזרה ולא מתפרצת כלפיה. היא מבינה  רחל לא כועסת על אחותה

גם היא כנראה שומעת שמיעה  -כנראה אחרת ממה שאנחנו מבינים 

  –פנימית כמו שהקב"ה שומע. שמיעה אלוקית. ולכן היא עונה לה 

ךְ  ִּֽ ֶ֥י ְבנ  א  ו ד  ֵַּׂ֖חת ד ִּֽ ַ ְיל ה ת  ִַ֔ ְך֙ ַהל  מ   ב ע  ָ֤ כ ַ ש ְ ֙ן י  כ   58.ל 
בין האחיות? אנחנו  מה הפרוש של הדו שיח הזה? זה סוג של מסחר

מכירים כבר עסקה קודמת בין שני אחים שהעובר לסוחר שם 

איך  –הייתה הבכורה, אבל נדמה שכאן התמיהה אף גדולה יותר 

  - י"רששם אומרים 

 59לפי שזלזלה במשכב הצדיק

 יששכר וזבולון -יעקב ועשו 

  -נראה את דברי חז"ל על התוצאה 

אמר רבי לוי: בוא וראה מה יפה היתה סרסרותן של דודאים לפני מי 

שאמר והיה העולם. שעל ידי הדודאים עמדו שני שבטים גדולים 

יששכר וזבלון. יששכר יושב ועוסק בתורה וזבלון יוצא  -בישראל 

וזהו בימים ובא ונותן לתוך פיו של יששכר והתורה רבה בישראל 

 '.. דודי צפנתי לךפתחינו כל מגדים 'הדודאים נתנו ריח ועל שנא'

 60 (שיה"ש ז', י"ד)

הזכרנו  -הדודאים הללו נתנו ועוד נותנים את ריחם. זה לא יאמן 

כבר בשיחה הקודמת כי יעקב הבורח מעשו, לאחר שקיבל יחד עם 

הברכות שיצחק ייעד תחילה לעשו גם את התפקיד של עשו, הופך 

הוא בא עם הכח 'היעקובי' שלו,  עכשיו להיות משהו אחר לגמרי.

 שם ן"רמבעיין  55
 .שם, שם 56
 .ו"ט, שם 57
 .שם, שם 58
 י שם."רש 59
 .פרשה עב, בראשית רבה 60
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כת הרוח, 'ברכת אברהם' של האיש התם יושב האהלים, עם בר

שניתנה לו בסוף פרשת תולדות, אך גם עם הכח של הברכות 

ברכת הדגן והתירוש, הגביר על אחיו, ברכת עשו שהוא  -הגשמיות 

מעולם לא תכנן לקבל. המשמעות העמוקה של הברכות הללו היא 

 שלו ושל עשו.  -בקרבו שהוא מגיע עכשיו עם שתי אישיויות 

בעצם, כוונתו של יצחק לברך גם את עשו הייתה, כפי שהסברנו 

בשבוע שעבר, לגלות בו את התוכן הפנימי שיש בשדה, בציד. 

יששכר וזבולון.  מעיןשיעקב ועשו יהיו  בעצם מה שהוא רצה היוא

זה היה חלומו של יצחק. את ברכת הרוח והנצח, ברכת אברהם 

גן והתירוש והגבירות הוא הועיד מלכתחילה ליעקב, ואת ברכת הד

הוא ייעד לעשו. אך נטרפו הקלפים על ידי נבואתה של רבקה 

  –והקב"ה ציווה עליה ואמר לה 

יר ִּֽ ע  ד צ  ֲעֹבֶ֥ ִּֽ ב יַ ץ ְוַרֵּׂ֖ ֱאמ ִ֔ ִּֽ ם י  ְלֹאֶׁ֣ ְלֹא֙ם מ   61ו 

ובעקבות הציווי הזה צריך יעקב מעתה לשאת בתוכו את שני 

 הכוחות המנוגדים האלה כל הימים. 

 בנו שתיהםאשר  -רחל ולאה 

לאה  -גם את הפרשה שלנו מעתה רק על רקע הבנה זו נוכל להבין 

ורחל הן שתי הנשים המיועדות לשני האחים יעקב ועשו אבל 

צריכות שתיהן להיות של יעקב. שתיהן  -משנוטרל עשו מהסיפור 

רחל פונה אל לאה  -מבינות את זה, אך הן מבינות דבר נוסף 

י הם מסוגלים לפריון ורחל עדיין ומבקשת ממנה מדודאי בנה, שהר

 -עקרה. לאה עונה לה ואומרת את הדבר הכי עמוק וכואב 

רק רחל  –'האישות, האהבה, המושג 'אשת יעקב' הוא רק את' 

בתיאור זה במקרא. 'את עיקרו של בית. אני, לעומת זאת,  המופיע

מוסרת את נפשי להרבות שבטים בישראל, זה תפקידי, ואם תקחי 

 –דאי בני', היינו את הכח היחיד שיש לי, כח ההולדה 'גם את דו

אני אשאר מתה. כבר לא אוכל להרבות שבטים, לא אוכל למלא 

ונתפלל יחד  תישארי את עם האישותאנא ממך,  את ייעודי בעולם.

. אבל אם תקחי ממני גם את כח ההולדה, את שתיַפְקדי לנס

 שתינו נשאר ללא כלום'. –הדודאים 

'לכן ישכב עמך  –כימה עם דברי לאה ועונה רחל מבינה ומס

 כחההלילה'. 'אני מסכימה למה שאת אומרת, אני נותנת לך את 

 –. ואכן הזה'

ן ִּֽ ב מ  ֲעקֶֶֹׁ֣֥ ִּֽ א יַ ֹבִּ֨ וֹ  ַוי   אתָ֗ ְקר  ה ל  א ֵ֜ א ל  צ ִּ֨ בֶ֒ ַות   ר  ֶ֒ ע  ֘ה ב   ד    62ַהש   

אנחנו יודעים שכשכתוב בתורה 'לצאת לקראת' המובן היחידי הוא 

יציאה של אישות, של התעוררות, כמו חתן היוצא לקראת כלה, 

 .63בהר סיני ישראללקראת  שהקב"ה יצאכמו 

 יששכר וזבולון. –ומה יוצא מהדבר העצום והמופלא הזה? 

זו השלמות של רחל ולאה, 'אשר בנו שתיהם את בית ישראל' 

 יעה פה בפרשה שלנו. המופ

ְתנו  ' ִּֽ ים נ  א  ו ד  ד  יחַ  ַהִּֽ ינו ֙  לְועַ כאשר יצאה לאה לקראת יעקב, ' -' ר  ח ֙ ת  ְ פ 

לׇכ ם ּ  ֵּׂ֖ים ג ַ ש   ים ֲחד  ִ֔ ד  ים ְמג  נ   ולנו כל כך קשה להבין אבל בעומק  -' ְיש  

ךְ ' - ִּֽ י ל  ְנת   ַפֶ֥ י צ  ֵּׂ֖ ֹוד   .64'ד 
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