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ה' ניצב עליוהנה 

 תלכמתספרשה 

היא פרשת בר המצווה שלי, ותמיד בתור ילד היה נדמה  'ויצא'

כל החצי שני  -לי שהפרשה הזו היא פרשה קצת מתסכלת 

שלה היא מדברת בביזנס בעניני כבשים ועיזים, וביזנס אף 

אין שם את ההתמודדות בין )...(.  לישפעם לא היה הצד החזק 

אולי למעט החלום עם הסולם יעקב ועשו או משהו מלהיב כזה, 

 בהתחלה.

הרושם  אבל אני מבקש לתקן קצת לעצמי וגם לכולנו את

הבאים לחדר הלידה  ברוכים -מהפרשה. זוהי פרשה מופלאה 

כל השבטים למעט כל עם ישראל נולד בה,  של עם ישראל.

יתה לי נובעת מכך שזו פרשה יסכול שהבנימין. תחושת הת

)לחרן(. יעקב נאלץ לעזוב לארץ שמגיעה בחושך, במין בריחה 

ישראל, ואני משער שמי שהיה מצלם אז את העזיבה של 

בודד, ולעומתו עשו נשאר בארץ עם היה רואה אותו יעקב, 

 -עתיד קשה  מחכה לו -נשותיו, ילדיו, ונכדיו. וכשיעקב יוצא 

אם חשבנו וושקרים והתמודדויות.  ,שבע שנים של רחל ולאה

למי איזה כבוד מלכים כפי שמגיע ייצא בעוד שבסוף הוא 

בית לבן, וכפי שפקדה את הרווחה הכלכלית  שאחראי לכל

"ניחשתי ויברכני ה' בגללך", הרי שהוא  -שלבן עצמו מודה 

את לבו של לבן,  וף לברוח כמו גנב בלילה, לגנובנאלץ לבס

לנהג את בניו ואת בנותיו כשבויות חרב. פרשה קשה, אבל 

 פה. הכל בעצם נולד ומתחיל

 ?נשאר יעקב אצל לבןלמה 

וקא בפתיחתה של פרשת וישלח, בפסוק בואו נתחיל הכל דו

  -את כל פרשת ויצא  שמסכם

יו ֶאל ָפָנָ֔ י֙ם לְׁ ָאכִּ ב ַמלְׁ ֲעק ֹ֤ ַֽ ח יַ ַלַ֨ ש ְׁ ה  ַוי ִּ ֵדַ֥ יר ש ְׁ ָׂ֖ עִּ ָצה ש ֵ יו ַאַ֥רְׁ ִ֑ ָׂ֖ו ָאחִּ ֵעש ָ

ם ו  ה ָאַמר֙ . ֱאדַֽ ִ֑ו כ  ֹ֤ ֵעש ָ י לְׁ ָׂ֖ אד נִּ ן ַלַֽ ו  רָ֔ אמְׁ ה ת ַֽ ר כ  ֹּ֣ ו א ָת֙ם ֵלאמ ָ֔ ַצֹ֤  ַויְׁ

ם ב עִּ ֲעק ָ֔ ַֽ ָךֹּ֣ יַ ד ְׁ ר ַעד ַעבְׁ ֵאַחָׂ֖ י ָוַֽ ת ִּ רְׁ ן ג ַָ֔ ה ָלָבֹּ֣ ָ ת  י. ָעַֽ הִּ יְׁ ר  ַוַֽ ו  ֲחמָ֔ ר ַוַֽ ו  י֙ ש  לִּ

צ א מְׁ י לִּ אד נִָּ֔ יד ַלַֽ ֹּ֣ ַהג ִּ ָח֙ה לְׁ לְׁ ֶאש ְׁ ה ָוַֽ ָחִ֑ פְׁ ש ִּ ֶבד וְׁ ֶעֹּ֣ אן וְׁ יךָ  צ ָׂ֖ ֵעיֶנַֽ ן ב ְׁ  .ֵחָׂ֖
 ו'(-)בראשית ל"ב, ד'

  -רש"י במקום אומר את דבריו הידועים 

אלא גר, אינך כדאי לשנוא  שיתי שר וחשוב. לא נעגרתי

, שהרי 'הוה גביר לאחיך'אותי על ברכות אביך שברכני 

לא נתקיימה בי. דבר אחר, גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר 

ולא למדתי  עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצות שמרתי

 .ממעשיו הרעים

עשו יודע, עוד  -הכוונה מובנת ברש"י לפי הפירוש הראשון 

פרשת תולדות, שיעקב היה אצל לבן עד עכשיו והוא לא מסוף 

'כיון שאני -מחדש לו בכך כלום. אלא מה שהוא אומר לו הוא ש

לא שר ולא מחליט לבד אלא גר, ממילא הייתי תחת שליטת 

לבן הבוס, ולכן אחרתי עד עתה'. אמנם לפי  שלנו, דודה

'אל תסתבך  -הפירוש השני רש"י מבקש להפוך את ההבנה 

שבברכות שאבא  זוכרני לא איזה גר פראייר. אתה עשו. א איתי

אמר לך היה 'והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך' 

ות אתה תוכל שפירושו שאם הם לא יקיימו את התורה והמצו

אז דע לך שאני מגיע עם תרי"ג  -לעשות בהם שפטים ח"ו 

 מצוות, ואתה לא יכול לגעת בי'.

למה 'ואחר  -ם לפי הפירוש הזה אז דבר ראשון אנחנו שואלי

נולד יוסף, בבית לבן עד עתה'? הרי אחרי ארבעה עשרה שנים 

  -קש לעזוב את חרן ורש"י מבאר שם יביעקב 

משנולד שטנו של עשו, שנאמר  כאשר ילדה רחל את יוסף.

)עובדיה והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש 

רחוק, משנולד יוסף, אש בלא להבה אינו שולט למ א, יח(

 )רש"י שם ל' כ"ה( בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב.

שנים ולא יצאת, יעקב, אז,  אז למה נשארת שם עוד שש

בגלל ביזנס? היית צריך לעשות   -והתשובה לא ברורה  מחרן?

לביתך? גם אם נניח שכך, הרי שאין זה הסבר לעשו, כי גם 

את ההסבר אחרי ארבע עשרה שנים היית יכול לתת לעשו 

ששמרת תרי"ג  -'ואחר עד עתה' -הזה בלי העיכוב, בלי ה

 לא יתעסק איתך. שמצווות ו

למה לבן מייצג את הדמות שאם שמרתי את תרי"ג  -וחוץ מזה 

עם לבן " - להתעסק איתילא יכול  ,עשו ,מצוות אצלו אז אתהה

אני מבקש לטעון ? מה זה קשור? גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי"

בפרשה ונלמד את לבן ואת יעקב, נרגיש שכל  שכאשר נעמיק

הפרשה הזו היא קורס שאנחנו חייבים לעבור, דווקא אצל לבן, 

להיפגש עם עשו. זה לא סיפור על יעקב מפעם אלא  על מנת

על כל אחד ואחת מאיתנו, בכל יום. זו הכותרת של יעקב 

'עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי  -לקראת המפגש עם עשו 

 תי ממעשיו הרעים". בואו נתחיל;ולא למד

 בפ"תש וישלח ש"ק ערב 
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 של מלאכים 'םסטי'שלשה 

נוסף שקשור מאד  בדבר ההאמת היא שפרשת וישלח מתחיל

שליחת המלאכים. רש"י אומר שם שמדובר  -עם פרשת ויצא 

במלאכים ממש. לא שליחים בשר ודם אלא מלאכים ממש. 

מאיפה הוא לומד את זה? מהסמיכות עם הפסוקים האחרונים 

  -של פרשת ויצא 

ב הָ  ֲעק ָׂ֖ ַֽ יַ עו  ַלֹּ֣ וְׁ ג ְׁ פְׁ י ִּ ו  ַוַֽ ִ֑ כ  ַדרְׁ ֲאֵכַ֥י  ךְׁ לְׁ ו  ַמלְׁ ֲעק ֙ב . להים-אבָׂ֖ ַֽ אֶמר יַ ַוי  ֹ֤

ה  ֲחֵנַ֥ ם ַמַֽ ֹּ֣ר ָרָאָ֔ ֲאש ֶ ַֽ םכ ַ א ש ֵ ָרָ֛ קְׁ ה ַוי ִּ ִ֑ ָׂ֖ים זֶ ם ֱאל הִּ יִּ ֲחָנַֽ ו א ַמַֽ ם ַההָׂ֖ ו  קַ֥ ָ  .ַהמ 
 ג'(-)ל"ב, ב'

ויצא הוא ראה את המלאכים רק בחלום ואילו פר' בתחילת 

י מחנות של מלאכים בהקיץ, באמת. שנעת הוא רואה אותם כ

"וישלח יעקב  -שבאים ללוות אותו לקראת הכניסה לארץ ולכן 

"אל עשו אחיו". כלומר יעקב מגיע כעת  -ממש  -מלאכים" 

למדרגה שאיתה אפשר להתמודד מול עשו, עם מלאכים 

 ממש.

שמנו לב פעם שבפרשת ויצא יש שלשה 'סטים' של האם 

בפתיחת הפרשה, בחלום אמור כמופיע מלאכים? הראשון 

הסולם שעולים ויורדים בו מלאכים, הסט השני מופיע עשרים 

 - , גם כן בחלוםשנה לאחר מכן

 ֹ֤ נ ֵ הִּ ם וְׁ ו  ֲחלִ֑ ַֽ י ָוֵאֶָׂ֖רא ב ַ א ֵעיַנָ֛ ַָ֥ ֶאש   אן ָוַֽ ם ַהצ  ָ֔ ֵעת֙ ַיֵחֹּ֣ י ב ְׁ הִִּ֗ י֙ם ַויְׁ דִּ ֻּ ֲעת  ה ָהַֽ

ים ַעל ֹּ֣ ע לִּ רֻּ  ָהַֽ ים ו בְׁ ָׂ֖ ד ִּ קֻּ ים נְׁ ַ֥ ד ִּ אן ֲעקֻּ יםַהצ  ָ֔ ַֽ ךְׁ . ד ִּ ַאַ֧ י ַמלְׁ אֶמר ֵאַלַ֜ ַוי  ַ֨

י נִּ ַֽ נ ֵ א ַמָׂ֖ר הִּ ב ָוַֽ ֲעק ִ֑ ַֽ ם יַ ו  ֲחלָׂ֖ ַֽ ים ב ַ ָ֛ ֱאל הִּ א. ָהַֽ ֵא֙ה  ַוי  ִ֗אֶמר ש ָ יָך ו רְׁ א ֵעיֶנֹ֤ ָנַ֨

ל ָ ים ַעל כ  ֹּ֣ ע לִּ ים֙ ָהַֽ דִּ ֻּ ֲעת  ִ֑  ָהַֽ ד ִּ רֻּ ים ו בְׁ ָׂ֖ ד ִּ קֻּ ים נְׁ ַ֥ ד ִּ אן ֲעקֻּ י ַהצ  ָ֔ יתִּ ָ֔ י ָראִּ ֹּ֣ ים כ ִּ

ל ָ ת כ  ש ֶ  ֵאָ֛ ַ֥ר ָלָבָׂ֖ן ע ַ֥ ךְׁ ֲאש ֶ ַֽ ית. ה ל ָ י ָהֵאל֙ ב ֵ ֹ֤ ָ  ָאנ כִּ ת  ֹ֤חְׁ ר ָמש ַ ל ֲאש ֶַ֨ ֵאָ֔

 ָׂ֖ י ש ָ ָ֛ ָ ל ִּ ת  רְׁ ר ָנַדַ֥ ה ֲאש ֶַ֨ ָבָ֔ ֙ם ַמצ ֵ ָ ןש   ו ם ֵצ֙א מִּ ה קַ֥ ִָ֗ ֶדר ַעת  ֶרץ  ם ֶנִ֑ ָהָאֹּ֣

ו ב ֶאל ש ָׂ֖ את וְׁ ֶַֽךָ  ַהז  ָ֔ ת  ַלדְׁ ו   י"ג(-)ל"א, י' .ֶאֶַ֥רץ מַֽ

צה , וסולם מוצב ארוה' ניצב עליו ,בסט הזה לא מלאכי אלקים

 , אלא כבשים שפועותובית תפילה וראשו מגיע השמימה

. רש"י מסביר הסוגיה הזווהמלאך מסביר לו את  'מהההה'ממ

מלאך לוקח את הכבשים ומעביר שיעקב רואה בחלום את ה

 והסט השלישי הוא בסיומה כפי שראינו. אותם.

בתחילת הפרשה יעקב פוגע במקום )"ויפגע במקום וילן 

 -ואה מלאכי אלוקים, ואילו בסוף הפרשה שם..."( ושם הוא ר

תחילת הפרשה בחלום ובסיומה זה  "ויפגעו בו מלאכי אלקים".

 בהקיץ והמלאכים הממשיים הם אלו שבאים אליו. 

שון זהו חזון החלום של 'וכל אשר תתן לי עשר אבחלום הר

עשרנו לך'. אחר כך, בחלום השני, מגיע המלאך בחלום הצאן 

פעם אחת בחלומו ופעם  -יעקב פעמיים כשאת חלום זה חווה 

שניה כאשר הוא מספר את זה לרחל וללאה; בחלום היה זה 

  -הקב"ה בעצמו 

אֶמר ה֙  ו ב ֶאל ֶאל 'ַוי  ֹ֤ ב ש ָ֛ ֲעק ָ֔ ַֽ ה  יַ ָׂ֖ יֶ הְׁ ֶאַֽ ִָ֑ך וְׁ ֶ ת  ַלדְׁ ו  מַֽ ָׂ֖יָך ו לְׁ תֶ ֶאֶַ֥רץ ֲאבו 

ךְׁ  ַֽ מ ָ  )ל"א, ג'( .עִּ

  -אבל כשהוא מספר לנשותיו הוא אומר שזה היה המלאך 

י נִּ ַֽ נ ֵ א ַמָׂ֖ר הִּ ב ָוַֽ ֲעק ִ֑ ַֽ ם יַ ו  ֲחלָׂ֖ ַֽ ים ב ַ ָ֛ ֱאל הִּ ךְׁ ָהַֽ ַאַ֧ י ַמלְׁ אֶמר ֵאַלַ֜ י ... ַוי  ַ֨ ֹ֤ ָאנ כִּ

ית ָׂ֖ם  ָהֵאל֙ ב ֵ י ש ָ ָ֛ ָ ל ִּ ת  רְׁ ר ָנַדַ֥ ה ֲאש ֶַ֨ ָבָ֔ ֙ם ַמצ ֵ ָ ָ ש   ת  ֹ֤חְׁ ר ָמש ַ ל ֲאש ֶַ֨ ֵאָ֔

ן ו ם ֵצ֙א מִּ ה קַ֥ ִָ֗ ֶדר ַעת  ו ב ֶאל ֶנִ֑ ש ָׂ֖ את וְׁ ֶרץ ַהז  ָ֔ לַ  ָהָאֹּ֣ ו  ֶַֽךָ ֶאֶַ֥רץ מַֽ ת   .דְׁ
 י"ג(-)שם י"א

לצאן,  'פרשה מתארת כאן את 'חתן פרס נובלונשים לב שה

בקר, עיבורים ופיתוחים גנטיים שעד היום חוקרים מתעמקים 

בשיטות שהוא נקט בהן. זו לא נפילה שהוא חולם על צאן ובקר 

, כפי שאפשר לחשוב לעומת המלאכים בחלום הראשון

הוא רואה את  -הוא היה  . תראו באיזו מדרגה באמונהבטעות

המלאך שאומר לו 'כל מה שאתה עושה זה לא אתה אלא 

הקב"ה. הוא מעביר את הכבשים מפה לשם. אתה חושב 

? זה הקב"ה שפתח'. זו של השפע שאתה פתחת את הברז

 המדרגה של יעקב.

, הוא מתעלה עוד ומגיע לזה ובסוף הפרשה, בחלום האחרון

ל באים ללוותו ומלאכי ארץ שהמלאכים באים אליו. מלאכי חו"

ואת הכוח הזה הוא מעביר אל עשו, ואיתו  -ישראל באים אליו 

 מול מלאכו של עשו ומול עשו עצמו. -הוא יכול לעמוד מול עשו 

 מהמקום הכי נמוךלצמוח 

וכמו אני חושב שיש כאן סיפור על החיים, על כל אחד מאיתנו. 

כל סיפור שרוצים ללמוד אותו באמת צריך לחקור גם מה 

ת הנגטיב, ואני מבקש לטעון שפרשת ויצא הסיכון שבו, א

ואת יעקב, )החושך( מתארת את החושך ואת האור, את לבן 

כשהתכלית שלה היא להביא אותנו ליכולת להתמודד עם לבן. 

  -ככה אנחנו מתחילים את ליל הסדר 

ע ה  רְׁ ַ פ  ינו . ש ֶ ַיֲעק ב ָאבִּ ת לְׁ ו  י ַלֲעש  ש ָלָבן ָהֲאַרמִּ ק ֵ ַמד ַמה ב ִּ ֵצא ו לְׁ

ר ֶאת ַהכ  ל.ל   ש  ַלֲעקו  ק ֵ ָלָבן ב ִּ ים וְׁ ָכרִּ א ַעל ַהז ְׁ  א ָגַזר ֶאל ָ

אתה מגיע ליכולת להתמודד עם הלבן שבתוכנו, צריך ללמוד 

אתה מגיע את הכח שטמון בך את הלבן הזה, אותו טוב טוב, 

כפי שיעקב הגיע אליו בסיומה של הפרשה ולשלוח מלאכים 

 ממש אל עשו אחיך.

ח את הפרשה. יעקב מגיע אל הר המוריה, נתחיל בחלום הפות

אל המזבח, לוקח מאבני המקום שם מראשותיו ושוכב במקום 

  -ההוא. בחלומו הוא רואה 

י  ... ֲאֵכֹּ֣ ֙ה ַמלְׁ ֵ נ  הִּ ָמה וְׁ יְׁ ָמִ֑ ָ יַע ַהש   ֹּ֣ ו  ַמג ִּ ר אש ָׂ֖ ָצה וְׁ רְׁ ב ַאָ֔ ֹּ֣ צ ָ ֙ם מֻּ ָ ל  סֻּ

ו   ים ב ַֽ ָׂ֖ דִּ רְׁ י ַֽ ים וְׁ ַ֥ ים ע לִּ  )כ"ח, י"ב( .ֱאל הִָּ֔

זה  -נו קצת את המצב הזה רכהזשעברה רב שבת בשיעור בע

הרגע הכי קשה שיעקב חווה מאז שהוא נולד. הוא נסיך, הבן 

של יצחק ורבקה, יושב אהלים. זה ככל הנראה היה לילה 

אין לו כרית, אין לו שמיכה,  -הראשון בחייו שהוא היה הומלס 

אין לו ארץ ישראל, לא בית אבא ואמא, אין לו כלום עד שהוא 

אלץ לקחת מאבני המקום ולשים מראשותיו כדי להיזהר נ

  -כי מחיות רעות. ואז הוא רואה 

י  ה' ֹּ֣ ב ָעָליו֘ ַוי  אַמ֒ר ֲאנִּ ֹּ֣ צ ָ ק  ה'נִּ ָחִ֑ צְׁ אל ֵהָׂ֖י יִּ יָך ֵוַֽ ם ָאבִָּ֔ ָרָהֹּ֣ ֱאל ֵה֙י ַאבְׁ

ךָ  ֶעַֽ ַזרְׁ ה ו לְׁ נ ָ ֶנָׂ֖ ָךַ֥ ֶאת ְׁ יָה לְׁ ב ָעֶלָ֔ ֙ה ש  ֵכֹּ֣ ָ ֹ֤ר ַאת  ֶרץ ֲאש ֶ  )שם י"ג( .ָהָאִ֗

יכולות להיאמר לכל אחד מאיתנו. גם אני יכול  ים האלההמיל

לשמוע 'אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק'. יעקב באותם 

רגעים, ולמרות שהוא עדיין בתוך חלום, תופס פתאום את דבר 
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ה' אליו שמבטיח לו ולזרעו את הארץ. רש"י מדגיש שעד עכשיו 

ם כל ההבטחות לאברהם וליצחק היו תוך שהם משקיפי

מרחוק על הארץ המובטחת ואילו כאן, לראשונה, מדובר על 

  -'שוכב עליה' ממש הארץ שאתה 

שכב עליה. קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו רמז לו 

כד' אמות, שזה מקומו ) )חולין צא:( שתהא נוחה ליכבש לבניו

 )רש"י, שם כ"ח, י"ג(  של אדם(.

מהאבנים ויש כאן שני דברים אדירים; הברכה שהוא מקבל 

שהוא אסף כשאין לו כלום היא הגדולה ביותר שקיבל מישהו 

  -מהאבות 

ָנה ָוֶנִ֑ ... ָצפ ֹּ֣ ָמה וְׁ דְׁ ה ָוֵקָׂ֖ ָ מ  ַ֥ ָָ֛ יָ ת  ַרצְׁ ָפַֽ לו  ָ ָךָ֛ כ  ו  בְׁ כַ֥ רְׁ בְׁ נִּ ה וְׁ ב ָ ת  גְׁ ח ַ֥ ְׁ פ  ש ְׁ מִּ

ךָ  ֶעַֽ ַזרְׁ ֲאָדָמָׂ֖ה ו בְׁ  )שם י"ד( .ָהַֽ

זה לא תחום בין הנהר הגדול נהר מצרים ועד נהר פרת, זה 

זו פריצה מוחלטת  -ילו לא הקיני והקניזי ושבעת העממים אפ

של כל הגבולות. זו 'נחלה ללא מיצרים', כפי שחז"ל אומרים 

על נחלת יעקב. מרגע שיעקב זוכה לנחלה ללא מיצרים הוא 

"בשבילי נברא העולם".  -תופס שאין לו כלום חוץ מדבר אחד 

ל הרכוש, את זה אי אפשר לקחת ממני. אליפז יכול לקחת את כ

יכול להישאר בארץ ישראל עוד י עברתי את הירדן, עשו לבמק

ל בתוך ד' אמותיי כל העולם מקופל, וה' ניצב שנה, אב םעשרי

עלי והוא בונה עלי. רק אז כשאתה מגיע למקום הכי נמוך 

ה הלידה של עם ישראל. לא רק אז מתחיל -וחשוך וקשה שיש 

לים שהיו לו ליעקב באוהל יצחק ורבקה, גם לא ברגעים הגדו

 בעבר.

 בונה עליך ה"קבה

זהו הרגע שבו האדם מבין שבשבילו נברא העולם וה' ניצב 

 -עליו. בעל התניא בפרק מ"א אומר 

רו ךְׁ הו א,  ף ב ָ ת ֵאין סו  ַ ל  דֻּ ים ג ְׁ נִּ ָ ל פ  ָ ו  ַעל כ  ת  בְׁ ַמֲחש ַ ֵנן ב ְׁ ו  ב  תְׁ הִּ לְׁ

תַ  ים וְׁ נִּ יו  ים, ֶעלְׁ ָלמִּ ל עו  ָ כו ת כ  יא ַמלְׁ ר הִּ כו תו  ֲאש ֶ ים, ו ַמלְׁ נִּ ו  ת  חְׁ

תו ב ָ כ  מו  ש ֶ ין, ו כְׁ מִּ ל ָעלְׁ ָ ֵבב כ  סו  ין וְׁ מִּ ל ָעלְׁ ָ א כ  ֵ ַמל  יהו  מְׁ אִּ ֲהל א : "וְׁ

י ָמֵלא",  ֶאת ָהָאֶרץ ֲאנִּ ם וְׁ ַמיִּ ָ  ֶאת ַהש  

כל מה שנברא בעולם הוא אני. לכאורה הרי די לעולם בצדיק 

אחד, זה הפירוש של הפסוק "צדיק יסוד עולם" כמו שאומר 

 (.זח"א רכה, )לעולם אני ואתה, אנא סימנא בעלמא די  -רשב"י 

אני סימן בעולם, כלומר כל העולם בעצם תלוי עכשיו בי. זה  -

 -רגע מדהים שבו אני תופס בעצם שבאותו הרגע הקב"ה 

ָרֵאל  ש ְׁ ו  יִּ כו תו  ַעל ַעמ  ַיֵחד ַמלְׁ ים ו מְׁ נִּ ו  ת  ַתחְׁ ים וְׁ נִּ יו  יַח ָהֶעלְׁ ַמנ ִּ ו 

פְׁ  ָעָליו ב ִּ ָלל, וְׁ כְׁ ָרא ב ִּ בְׁ י נִּ ילִּ בִּ ש ְׁ ַמר: ב ִּ ב ָאָדם לו  י ַחי ָ ָרט, כ ִּ

ת ֶמֶלךְׁ ָעָליו,  יו  הְׁ , לִּ כו תו  ל ָעָליו ַמלְׁ ַקב ֵ ם הו א מְׁ הו א ג ַ ָלם. וְׁ ָהעו 

ַדת ֶעֶבד יֵני ֲעבו  ָכל מִּ נו  ב ְׁ צו  ת רְׁ ַלֲעש ו  דו  וְׁ ָעבְׁ ב . ו לְׁ צ ָ נ ֵה ה' נִּ הִּ וְׁ

, ו מַ  דו  בו  ל א ָכל ָהָאֶרץ כ ְׁ ת ָוֵלב ָעָליו, ו מְׁ ָליו  ֵחן כ ְׁ יט ָעָליו ו בו  ב ִּ

ָאה  רְׁ יִּ ֵאיָמה ו בְׁ ָפָניו ב ְׁ יךְׁ ַלֲעב ד לְׁ ן ָצרִּ ֵ ַעל כ  ָראו י. וְׁ ָ דו  כ  בְׁ ם עו  אִּ

י  פִּ , כ ְׁ ה  יךְׁ ב ָ ַיֲארִּ ָבה זו  וְׁ ַמֲחש ָ יק ב ְׁ ַיֲעמִּ . וְׁ ֶלךְׁ ֶ ֵני ַהמ  פְׁ ֵמד לִּ עו  כ ְׁ

 ְׁ י ַהפ  פִּ כְׁ ו  ו  ת  בְׁ ַגת מ חו  ו ַמֲחש ַ ָ כ ֶלת ַהש   ֵני ֵעֶסק יְׁ פְׁ , לִּ ו  ל  ַנאי ש ֶ

ין. יל ִּ פִּ ית ו תְׁ ת ַטל ִּ יש ַ בִּ ֵני לְׁ פְׁ מו  לִּ ָוה, כ ְׁ צְׁ ָרה או  ַהמ ִּ ו  )תניא,  ַהת 

 שם(

מבין  אתה ,גיע לזה ורואה את הקב"ה ניצב עליךמ כשאתה

באותו הרגע דווקא שהקב"ה נותן לי את כל הכח, וזה מתרחש 

בעיתוני  הסתם כל הכותרות שאני מעצמי הייתי מוותר עליו. מן

 - אל מול עשו ארץ ישראל באותם ימים הספידו את יעקב

 דווקא אז הוא מגיע אל המקום של "בשבילי נברא העולם".ו

את  הכל ונותן לךניצב עליו משמעו שהקב"ה בונה עליך ה' 

 ואז אני זוכה לנחלה בלי מיצרים. -הכח לשם כך 

יעקב כאשר הוא קם  שאומרלאור זה נראה ונבין את מה 

'אני אבנה בית  -אשר שם מראשותיו  ח את האבןקול ,משנתו

מקדש. כאן ייבנה בית תפילה לכל העמים. כל אבני המקום 

"וכל אשר תתן לי  -יהפכו לאבן אחת שתהיה לבית אלוקים' 

ואפנים אני מבקש שאני אתפוס 'כלומר  ,אעשר אעשרנו לך"'

שהכל אתה נותן לי ואני ע, רבש"שכל מה שיש לי הוא ממך, 

בעולם שאני עוד שום דבר נותן לך ממה שאתה נותן לי. שאין 

אמנם אני 'לא הופך אותו לאלוקות'. ההבנה שמרגע זה ואילך 

מגיע לחרן, חרון אף של מקום, אבל אני הולך לגלות שהכל 

. 'בעולם אלוקות. אני. אני הולך להקים בית תפילה לכל העמים

ומרגע שהוא מגיע לתובנה הזו הוא מגיע לנחלה בלי מיצרים, 

 זה 'ופרצת'. 

-ו. יעקב יעסוק בדברים שנראים מאד פרקטייםה' ניצב עלי

עיבור צאן וגנטיקה,  ארציים. הוא הופך למומחה עולמי בענייני

גלה את הדבר שכולנו מבינים בראש אבל לא אבל אז הוא מ

'אני  -בטוח שאנחנו חיים אותו בהתקשרות עם הקב"ה באמת 

לא עשיתי כלום, זה הכל הקב"ה שלוקח את העקודים 

 ביר אותם ממקום למקום'.והנקודים ומע

 שה' רועידעת ל

אני רוצה לומר לרגע את הצד ההפכי של ההבנה הזו, 

לבן רודף אחרי יעקב, וחשוב מאד שנבין את  -האנטיתזה לכך 

הוא הסבא של כולנו, הוא אביהן של רחל לאה, זלפה  כילבן 

ולהבדיל  ,יעקב -ובלהה. בתוכנו יש את שני הכוחות האלה 

 'גהבעל מדר'ום הלילה, הוא לבן. גם אל לבן מגיע מלאך בחל

  -את המילים הבאות  לואומר  והמלאךשאסור לבטל אותה, 

ן ... ֶ ָךָ֛ פ  ֶמר לְׁ ַָ֧ ש   ַ֥  הִּ ַדב ֵ םת ְׁ ב ַעד ר עִּ ו  ַ֥ ט  ב מִּ ֲעק ָׂ֖ ַֽ ע יַ  )ל"א, כ"ד( .ָרַֽ

כי בהקשר הזה לבן )ואנחנו צריכים להרגיש לא טוב עם עצמנו 

מדביק את  ו מקום לחשוב איפה אנחנו נמצאים(זה נותן לנ

 -יעקב ביום השביעי ואומר לו ולנו כך 

ע ֶיש   ֶכָׂ֖ם ָרִ֑ ָ מ  ת עִּ ו  ֲעש ַ֥ י ַלַֽ ָ֔ ל ָידִּ ֵאֹּ֣ ֶמש   לְׁ ם ֶאֹּ֣ יֶכַ֜ י ֲאבִּ אל ֵהַ֨ י ֵוַֽ ר ֵאַלֹּ֣ ָאַמַ֧

ר  םֵלאמ ִ֗ ַ֥ר עִּ ב ֵ ד ַ ָךָ֛ מִּ ֶמר לְׁ ַָ֧ ש   ב ַעד הִּ ו  ַ֥ ט  ב מִּ ֲעק ָׂ֖ ַֽ ע יַ  )שם כ"ט( .ָרַֽ

'בטח שיש אלוקים אבל יש לאל ידי לעשות עמכם מטוב ועד 

'. תגיד אתה נורמלי, לבן? הרי הקב"ה אמר לך 'השמר לך רע

כלומר מה  מדבר עם יעקב מטוב ועד רע' אז מה יש 'לאל ידך'?!

שהוא אומר זה 'אין לי בעיה עם אלוקים אבל זה לא הכל הכל 

באמת. גם אני פה משהו'. זה מבהיל כמה שזה אמיתי... אנחנו 
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בטח, כל מה שזכיתי ' -לכאורה היינו מצטטים את לבן, שאומר 

זה בזכות הקב"ה שאתה, יעקב, הבאת, אבל "ניחשתי ויברכני 

כבודו ניחש, 'ובניחושים ובכוחות הנוספים שיש  -ה' בגללך"' 

בעולם גיליתי את הדברים שיש בעולם הזה'. האם אנחנו 

'ה' ניצב עליו', 'שבשבילי -מבינים את האנטיתזה שיש פה ל

 עשר אעשרנו לך'?  נברא העולם' 'וכל אשר תתן לי

אשר פריינד זצ"ל היה אומר על הפסוק  הצדיק הירושלמי ר'

אתה ה' רועי  - )תהילים כ"ג, א'( "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר"

שאת זה, ושלא אחסר בכלום. שאני אדע שרק אתה ה' רועי, 

את הידיעה הזו, לא אחסר. הידיעה הזו שאתה ה' רועי, שכל 

עשר אעשרנו לך, שלא תישאר לי ההווא אמינא  -אשר תתן לי 

 ש לי משהו אחר.שי

 שניהםאלהי 

וצה להתעכב עוד כמה רגעים לבן כי אני מרגיש שבו אני ר

קב עאנחנו צריכים לעשות תשובה. בסוף השיחה בין לבן וי

  -את המילים הבאות שם, אומר לבן ליעקב בנאום מדהים 

ַנ֙י וְׁ  ... ים ב ָ ֹ֤ נִּ ַהב ָ י וְׁ ַתַ֜ נ  ת ב ְׁ ו  נַ֨ רַהב ָ ל ֲאש ֶ כ ָ֛ י וְׁ אן צ אנִָּ֔ ַ֥ה ר ֶאָׂ֖ה  ַהצ  ֹּ֣ ָ ַאת 

י ו א לִּ  )שם, מ"ג( ...הִ֑

הוא צודק! הבנות  -ואני מוכרח לומר משהו לא פופולרי כל כך 

שלנו.  DNA-בנותיו, הבנים בניו, והוא נמצא אצלנו בתוך ה

הקושי בשמירת המצוות הוא לא מול עשו אלא דווקא מול לבן. 

נקשיב למה שהוא אומר שם אחרי שהם מקימים את האבנים 

  -למצבה 

עֵ  ה וְׁ ל ַהז ֶָ֔ ֹּ֣ ד ַהג ַ םֵעֵ֚ ָבִ֑ה אִּ צ ֵ ַ ה ַהמ  י ל א ָדָׂ֖ נִּ יָך֙ ֶאת ָאִ֗ ר ֵאֶלַ֨ ֱעב ֹ֤ ל  ֶאַֽ ֹּ֣ ַהג ַ

ם אִּ ה וְׁ ַ֠ה ל א ַהז ֶָ֔ ָ ת  י ֶאת ַאַ֠ ר ֵאַלַ֜ ֶאת תֲַַֽעב ַ֨ ה וְׁ ָ֛ ל ַהז ֶ ַ֥ ָבַ֥ה  ַהג ַ צ ֵ ַ ַהמ 

ה ָרָעַֽ ינו  ֱאל ֵהָׂ֖י . ַהז  ָׂ֖את לְׁ ו  ֵביֵנָ֔ טֹּ֣ ְׁ פ  ש ְׁ ֙ר יִּ י ָנחו  אל ֵהֹ֤ ם ֵוַֽ ָרָהַ֜ י ַאבְׁ ֱאל ֵהַ֨

יֶהִ֑ם  נ"ג(-נ"ב )שם ...ֲאבִּ

איזו טרגדיה שיש בכלל את הפסוק הזה... ורש"י מחדד לנו 

  -במילה אחת 

 .חול. אלהי אביהם. חול. ואלהי נחור .קדש. אלהי אברהם

להי המילה 'אאת  -ויש כאן נפקא מינה הלכתית לסופרי סת"ם 

מותר המילה 'אלהי נחור'  אברהם' אסור למחוק אבל את

זה לבן.  -? קודש או חול? למוחקה. נו, ומה עם 'אלהי אביהם'

שהוא מכניס לנו. זה לא עשו, עשו הוא 'ישראל מומר'  הבלבול

בהגדרה ההלכתית שלו. עשו נושא כנעניות לנשים, אך לבן? 

 בן ... בנאומו, 'אלהי שניהם'בטח, הוא משתף פעולה

יעקב לא מפסיק אותו ולא מתערב ששה פסוקים -חמישהה

  - בסוףלא במילה אחת, אבל הוא מגיב  ואפיל

ק ... ָחַֽ צְׁ ַ֥יו יִּ ַחד ָאבִּ ַפָׂ֖ ב ב ְׁ ֲעק ָ֔ ַֽ ע יַ ַבֹּ֣ ָ ש    )שם( .ַוי ִּ

כי בו לכאורה נשבע גם לבן.  'אלהי אברהם'הוא לא נשבע ב

'כל אשר תתן -ה, לההיפך מיעקב הוא האנטיתזה לבלבול הז

צא הוא לבן והאנטיתזה של נטיתזה ליעקב של פרשת וילי'. הא

קד, מידת , בבן הנעעקב בפחד אביו יצחק"וישבע ילבן זה "

כספת לבית נכסוף נ" -הדין, במוחלטות. את זה לבן תופס 

 .אביך למה גנבת את אלהי"

 את כל הניצוצותלהוציא 

בפרשה. ואחרי שראינו את זה אפשר לראות דברים נוספים 

אחרי  -ולא ענינו עליה עדיין שאלה  שאלנו בתחילת השיעור

אצל לבן ויודע עד כמה  ,ארבע עשרה שנה שאתה עובד, יעקב

ללמה אתה לא  -ויוסף, שטנו של עשו, כבר נולד  היא רמאותו,

הרי מאמין גדול והקב"ה מן הסתם יסדר בורח מבית לבן? אתה 

את הכל. תברח. אתה באמת חשבת שבסוף לבן ילווה אותך 

בחזרתך עם חצוצרות, ישיר 'התקווה' ו'אני מאמין'? הרי בסוף 

וזה עוד מילא; בסוף הפרשה, אחרי שהוא  בורח בלילה.כן אתה 

, הוא קורא "וםששלאינם איתו כתמול "רואה את פני לבן והנה 

"קום צא מן הארץ  לו לרחל וללאה ומספר להם שהמלאך אמר

הזאת". אנחנו היינו מצפים שהתגובה שלהן תהיה שאם 

אם , אבל ומיד המלאך אמר אז בטח שצריך לעשות את זה

 -שזה לא מה שהן אמרו, ממש לא!  מתברר מעיינים בפסוקים

ֵלָאָ֔  ַַֹ֤ען ָרֵחל֙ וְׁ ֵבַ֥ית ַות  ה ב ְׁ ֲחָלָׂ֖ ַנַֽ ֶלק וְׁ נו  ֵחַ֥ ד ָלָ֛ ו  ו  ַהעַ֥ ָנה לִ֑ ה ַות  אַמָׂ֖רְׁ

ינו   ַֽ  )שם י"ד( .ָאבִּ

ה לנו שם איזו ירושה, נו, אז ת'אם עוד הי -ומסביר שם רש"י 

היינו עוד מתעכבים, אבל אתה הרי יודע שנולדו ללבן אבינו 

בנים, אז אתה יודע שהוא ייתן הכל לבנים'. תגידו זה הנושא 

  - , זה ממשיך בפסוק הבא וזה עוד כלום !? ירושה?עכשיו

ם אַכל ג ַ נו  ַוי  ַ֥ ָכָרִ֑ י מְׁ ֹּ֣ ו  כ ִּ נו  לָׂ֖ ַ֥בְׁ ש ַ ת ֶנחְׁ ו  י ָ֛ רִּ א ָנכְׁ ו  ל ֶאת ֲהלַ֧ ו   ָאכָׂ֖

נו   ַֽ פ ֵ סְׁ ַ  )ט"ו( .כ 

'לא רק שהוא לא ייתן לנו ירושה אלא הוא ראינו איך  -רש"י 

 הוא מתנהג איתך ועם השכר שלך לאורך השנים'.

י כָ  ֹּ֣ יל  לכ ִּ ֹ֤ צ ִּ ר הִּ ר ֲאש ֶַ֨ ש ֶ ינו   להים-אָהע ִ֗ ָבֵנִ֑ לְׁ ו א ו  נו  הָׂ֖ ינו  ָלַ֥ ָאבִָּ֔ ֵמַֽ

ַֽה יָך ֲעש ֵ ים ֵאֶלָׂ֖ ָ֛ ר ֱאל הִּ ר ָאַמַ֧ ה כ  ֩ל ֲאש ֶַ֨ ִָ֗ ַעת   )ט"ז( .וְׁ

הזה פה? זה אפילו לא דיון על שש  ןמה זה כל הדיו -לא הבנתי 

השנים האחרונות שיעקב נשאר, אלא 'אחרי שהקב"ה אמר 

', אומרות רחל ולאה, 'אנחנו מבינות שאין לנו סיכוי לך לצאת

לקבל פה משהו יותר, אז נו, בוא תעשה את מה שהקב"ה אמר 

 לד, לא מובן.אלך'. זה געוו

 -מה שהן אומרות בעצם זה נפלא ש ונראה או נעמיקובאבל 

יעקב אבינו עושה לנו פה חזרה גנרלית לכל החיים ולכל 

ואין  הדורות לאיך מגלים שיוצאים ממצרים ושהקב"ה הוא הכל

 -להים וזה שער השמים" -עוד מלבדו. "אין זה כי אם בית א

רן ומקבל את ההבטחה מהקב"ה שהוא יעקב אבינו יוצא לח

  -יזכה בארץ. לפני כן אומר לו יצחק 

ן ֶ ת  ַֽ יִּ ָך֙ ֶאת וְׁ ָך֙ ֶאת לְׁ ת ְׁ ש ְׁ רִּ ִ֑ךְׁ לְׁ ָ ת  ֲעָךֹּ֣ אִּ ַזרְׁ ָךָׂ֖ ו לְׁ ם לְׁ ָרָהָ֔ ת ַאבְׁ כ ַֹּ֣ רְׁ  ב ִּ

ר יָך ֲאש ֶ ֶרָ֔ גֻּ ֶרץ מְׁ ם ֶאֹּ֣ ָרָהַֽ ַאבְׁ ָׂ֖ים לְׁ ַ֥ן ֱאל הִּ  )שם, כ"ח, ד'( .ָנתַ

הוא מבין שהוא צריך למלא את כל מה שעושה אברהם והוא 

  -יודע את מה שאמר הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים 

י ... ַ֥ע  כ ִּ ב ַ ִ֑ם ַארְׁ ו  א תָ נ ֹּ֣ עִּ ו ם וְׁ ֲעָבדָׂ֖ ם ַוַֽ א ָלֶהָ֔ ֶרץ֙ ל ֹּ֣ ֶאַ֨ ֲעָךִ֗ ב ְׁ ה ַזרְׁ ֹּ֣ יֶ הְׁ ַֽ ר יִּ ֵגֹּ֣

ָנַֽ  ת ש ָ ו  ה... הֵמאָׂ֖ ו בו  ֵהִ֑נ ָ י ָיש ֹּ֣ ָׂ֖ יעִּ בִּ ר רְׁ ו  דַ֥  ט"ז(-)ט"ו, י"ג ..וְׁ

נה', הוא מבין שאת כל החושך והוא מבין שבזאת תדע כי אירש

שמעות ריך לעבור כדי לגלות שה' ניצב עלינו. המהזה צ
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בעלמא, היא שהכל אלוקות,  םהמעשית של זה, לא סתם מילי

ר אחר הכל, כל הניצוצות אני מעלה למעלה ואין שום דב

  -בעולם. במצרים משה קורא לזה 

ַגם ... ה וְׁ ָסָ֔ רְׁ ַ ֵא֙ר פ  ָ ש   א תִּ נו  ל ֹ֤ ִָ֗ מ  ךְׁ עִּ נו  ֵיֵלֹּ֣ ֵנַ֜ קְׁ  )שמות י', כ"ו( ...מִּ

שאתה פרעה  וח על כסף. 'לא תשאר פרסה' משמעוזה לא ויכ

לא תישאר לשלוט על שום דבר בעולם. אתה לא יודע 'מי ה' 

אתה לא מוכן לשלח,  אשר אשמע בקולו', ולכן גם את ישראל

אבל אתה רוצה שנגיע להסכם שתישאר לשלוט על עוד כמה 

 פרסות בעולם?! 

אתם יודעים לאיזה הסכם הגיע יעקב מול לבן? זה הסכם ייחודי 

אברהם  ושאין עוד כמותו במקרא. זה לא דומה להסכם שהגיע

או יצחק מול אבימלך, זה גם לא הסכם השלום שמציע משה 

שנה הארבעים. ההסכם כאן אומר "אתה רבנו למלך אדום ב

לא עובר אלי ואני לא עובר אליך. לא רוצה לראות אותך בכלל, 

'יש לאל ידי אבל ה' אמר...', את -את הלבניות הזאת, את ה

 'אלהי נחור'".

 בין הבתרים של יעקבברית 

יעקב אבינו יוצא לחרן, נולדים לו שם השבטים  -נחזור אלינו 

את כל  שהם דור רביעי מאברהם אבינו, הוא עצמו עובר שם

גרות )'כי גר יהיה  -לאברהם בברית בין הבתרים נאמר מה ש

'עבדתיך שתים  -'עם לבן גרתי'(, עבדות )'ועבדום'  -זרעך' 

'את עניי ואת  -עשרה שנה בשתי בנותיך'(, עינוי )'ועינו אותם' 

יגיע כפי...'(, בניו הם הדור הרביעי )'ודור רביעי ישובו עד 

דיין לא התקיים וחייבים להבין שגם הוא הנה'(, רק דבר אחד ע

'ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול'. כל פרשת לבן  -חייב להתקיים 

ורדיפתו אחרי יעקב, ופרשת הרכוש של יעקב זה מילה במילה 

מספרים שברח העם אחרי סיפור יציאת מצרים; לפרעה 

ריחתו והוא תופס אותם ביום השביעי, וגם כאן במשלשה ימים 

בדיוק אותם הזמנים. הקב"ה מבקש ממשה 'וינצלו  אצל לבן זה

 הצילוגם אצלנו 'כל העושר אשר  -' םלהי-א, 'ויצל את מצרים'

מאבינו לנו...', ויעקב קורא לרחל וללאה ושואל אותן  להים-א

ל העבודה של גילוי כהאם סיימנו את  -את השאלה הבאה 

? לא שושאין עוד מלבדו? האם הוצאנו מפה את כל הרכ

להי -פרסה? ביררנו את כל הניצוצות? מיגרנו את 'אהשארנו 

עדיין לא מרגיש  להי אביהם'? אני-להי נחור א-א'את ו ',אברהם

ן עדיין לא מוציא אותנו ולא משלח אותנו שזה קרה. אבא שלכ

 -והן עונות לו  'מה אתן אומרות? אז'קומו צאו מתוך עמי', -ב

 אפשר, ואם המלאך אמר לך 'סיימנו. מפה יותר להוציא אי

של "כל אשר  ,ת שלךולצאת משמע שסיימת את כל העבוד

תתן לי עשר אעשרנו לך". עכשיו אתה יכול להיפגש עם עשו, 

ללכת אליו ולהגיע לשורש שלו'. עכשיו מלאכי אלוקים באים 

ל'קבלת קהל' אצל יעקב. עכשיו לא יעקב הולך לפגוש מלאכים 

ניצב אלא מלאכי אלוקים באים לראות את המציאות הזו של 'ה' 

 עליו'.

 בכל ארץ מצריםמושל ה

 -חז"ל במדרש אומרים 

יַני ם, ֶזה סִּ ָ ל  נ ֵה סֻּ הִּ  )מ"ר פרשה ס"ח, י"ב( וְׁ

 . 130זו אותה גימטריה.  'סיני'ו 'סלם'אגב 

ֲאֵכי  נ ֵה ַמלְׁ הִּ ַאֲהר ןלהים-אוְׁ ה וְׁ  )שם( , ֶזה מש ֶ

 בסולם וכך פותר המדרש את הקושי שהמלאכים קודם עולים

הוא את הדרך  ב בחלוםקעיה מה שרוא ולא קודם יורדים בו.

מצוות בעולם, איך כל אחד ואחת הלהופיע את כל התורה ו

מאיתנו יש לו את הכח להבין שה' ניצב עליו ובשבילי נברא 

העולם, ויכול להיות שאל המקומות הכי חשוכים הגעתי רק כדי 

 לגלות איך אני הופך את הכל לאלוקות.

ווקא ולכן ד -הזכרנו השבוע, שהילד שיעקב הכי אהב היה יוסף 

אותו הוא שולח לחטוף את 'הכאפות של החיים'. הוא שולח 

הקב"ה דואג שהוא יישלח, כי רק אצל  -אותו לשכם, ולמצרים 

הופך יוסף הצדיק אשת פוטיפר ורק בבית הסוהר במצרים 

 יענה..'. להים-אליוסף הצדיק שמגלה 'בלעדי, 

שולח יוסף את האחים אל יעקב ואומר להם 'לכו  םרק במצרי

שלח לא דו לו שיוסף הזה מושל בכל ארץ מצרים'. הוא ותגי

ג'וב טוב ומכונית שרד אלא  ליוסף שיאמרו לו שיש לוליעקב 

שיאמרו ליעקב 'אל תבכה אבא. אתה יודע מה קרה בשנים 

האלו? נוצר 'צדיק יסוד עולם' המושל בכל ארץ מצרים'. 

 בשבילי נברא העולם.

א יצאת אחרי אז למה ל -"עם לבן גרתי ואחר עד עתה", ושאלנו 

לא, הייתי  -ארבע עשרה שנה משם? הרי גם אז שמרת מצוות! 

צריך להמתין שהכל הכל הכל יהפוך להיות אלוקות, וגם את 

א משם. 'ויהי לי שור הייתי צריך להוציהעושר וגם את הרכוש 

לא באתי לומר לך כמה שוורים יש  -עבד ושפחה' וחמור, צאן ו

-עוד מלבדו, ש'יש לי כל', היינו שן לי אלא באתי לומר לך שאי

באתי לומר לך שיש לי כל  .כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך""

 . "ת ברכתי אשר הובאת לךאקח נא " -

 בן אמתךעבדך 

פשוטות שאני מרגיש על עצמי; המבחן  םנתרגם את זה למילי

ה' של ו לם ניצב ארצה וראשו מגיע השמימה'האמיתי של 'סו

רים שנה של לבן. עשו אלא עם עש מולינו א ,ניצב עליך או לא

'יש הקב"ה אבל -עם החיבוקים והנישוקים וההתפלספויות ש

בוא נשמע גם קצת את אלהי נחור. זה מעניין, צריך לדון ולנתח 

 את זה. יש הקב"ה בערבון מוגבל'. 

 -דוד המלך אומר 

ה  ָך אֲ  ה'ָאנ ָ ד ֶ י ַעבְׁ י ֲאנִּ ֵסָריכ ִּ מו  ָ לְׁ ת  חְׁ ַ ת  ִּ ן ֲאָמֶתָך פ  ָך ב ֶ ד ְׁ י ַעבְׁ  .נִּ
 )תהילים קט"ז, ט"ז(

. יש עבד שרוצה לברוח מאדונו ' זה 'איפה אתה ה'?'ה' 'אנה

ומגיע למחסום רחוק בשטח של מישהו אחר אבל גם שם 

מסתבר לו שהוא עדיין נמצא בטריטוריה של שומרי אותו אדון, 

יש להם רשימות, והם תופסים אותו, ואמנם תמיד הוא עבד 

בד של אדון אחר, של אבל יש לו את הרצון הזה להיות גם ע

אלהי נחור, יש לו מוסרות, קשה לו. לבן, הגנטיקה שיש 
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, ה'צא ולמד', זה שלא רוצה לגזור על הזכרים אלא רוצה בתוכנו

בלי דם, בסטריליות, זה שעושה את זה יפה,  -לעקור את הכל 

לא מאפשר לי להיות 'עבדך בן אמתך',  ,הלבן המבלבל

 לו כבר היתה אמה,אמא שש עבד בן עבד, להיותשמשמעו 

אין לו שום דבר בעולם חוץ מהעבדות ואז הוא לא מרגיש ש

 . , לא מרגיש עבדותמוסרות

ו עבד מסכן שהיה בן חורין, גביר, נסיך שפתאום נתאר לעצמנ

נמכר לעבד, וכל דבר שעובר עליו הוא משבר גדול. ואז באים 

 -אליו ואומרים לו "בשבוע הבא תקבל קידום לתפקיד חדש 

את הנעליים למלך". בשבילו זה לא קידום אלא ביא אתה ת

עלבון עצום. הוא היה שר גדול, נסיך, ועכשיו הוא צריך לסחוב 

הנעליים. מצד שני, נתאר לעצמנו עבד שנולד ולצחצח 

למציאות כזו, שאביו ואמו כבר היו עבדים וגם סבא שלו. הוא 

'עבדך בן אמתך', ועכשיו הוא מתקדם עוד ועוד בדרגות 

'ממחר אתה לא תהיה עוד  -שיום אחד אומרים לו העבדות, עד 

כניס את הנעליים תבשער הארמון אלא אתה תהיה זה ש

, אתה 'למלך'. וואו! בשבילו זה באמת קידום רציני. 'אנה ה'

כי אני עבדך. אבל כשאני אהיה 'עבדך  -שואל, איפה אתה ה'? 

בן אמתך' אז 'פיתחת למוסרי', אז התשובה לשאלה אנה ה' 

כל אשר תתן לי...', 'הארץ אשר אתה שוכב עליה' 'ה. פ -תהיה 

י, כל המציאות, ובשבילי נברא יכל הארציות מקופלת תחת -

 העולם ואני מקבל ממך להפוך את הכל לאלוקות.

 מה מפריע לי להגיע לזה? לבן. 

 -איך מסתיימת הפרשה? 

ו  ... ק מַֽ מְׁ ב ָלָבָׂ֖ן לִּ ש ָ ַ֥ ו  . ַוי ָ ִ֑ כ  ַדרְׁ ךְׁ לְׁ ב ָהַלֹּ֣ ֲעק ָׂ֖ ַֽ יַ  ב'(-)ל"ב, א' ...וְׁ

אתה הולך לדרכך ולא  -אם יהיה ה' עמדי ושמרני בדרך הזו" "

יודע מה עומד להיות, והתחנה הבאה לא נראית יותר קלה מזו 

אבל כאשר  -הקודמת, והנה עשו אחיך וארבע מאות איש אמו 

וגם  ,להים-א, אזי פוגעים בך מלאכי דרכךאתה הולך ל

שו יהיו מלאכים המלאכים שאתה עומד לשלוח עכשיו אל ע

 .ממש

פרשת ויצא כשמה כן היא. התכנית משתנה ופתאום צריך 

לצאת החוצה. פתאום אין לך כלום, אבל כשה' ניצב עליך אתה 

יכול לקחת את כל אבני המקום וכולן תהפוכנה לאבן אחת. 

את זה של יעקב וגם  -הקב"ה נתן לנו את שני הכוחות הללו 

ים גל ולהשאיר את לבן את זה של לבן, ואת הכח שלנו להק

 בחוץ.

 אליהואבואה 

אנחנו עכשיו צריך ללמוד את כל הפרשה הזו מחדש, אבל 

, רק ניתן דוגמא אחת; זוכרים את יעקב שבא ללבן לקראת סיום

במשפט שדי מקפיץ אומר את זה הוא ומבקש את רחל, אבל 

  -אותנו 

ה ֶאת ... יהָ  ָהָבֹּ֣ ָאה ֵאֶלַֽ ו  ָאבָׂ֖ ו  ָיָמִ֑י וְׁ אָׂ֖ לְׁ ַ֥י ָמַֽ י כ ִּ ת ִָּ֔ ש ְׁ  )כ"ט, כ"א( .אִּ

'אפילו קל שבקלים  - ?מע טוב. איך אומר שם רש"יזה לא נש

לא אומר ככה...', איך אתה מדבר, יעקב? הוא מקבל באותו 

והילד שיוולד יהיה ראובן, יעקב אז  הלילה את לאה במקום רחל

בן שמונים וארבע וכשיקרא לראובן בסוף ימיו לברכו הוא יגיד 

  -לו 

ֹּ֣ ֵראש ִּ י וְׁ ָׂ֖ ה כ  חִּ ָ ת  י ַאָ֔ רִּ כ ֹּ֣ ֵב֙ן ב ְׁ או  ירְׁ ִ֑ נִּ  )מ"ט, ג'( ...ית או 

השיחה הזו שבין יעקב ללבן היא בעצם שיחה פנימית, ביני 

לבין עצמי, בין היעקב הגנוז בתוכי פנימה לבין הלבן המבעבע 

'הבה את אשתי ואבואה אליה' זה לא -. מי קבע שממני החוצה

קודש קודשים? החטא הראשון? חז"ל אומרים ששופריה 

לשם  -שופריה של אדם הראשון )יופיו( של יעקב אבינו היה כ

ויהיו פני החטא, של "ל הגיע יעקב, לשלב הראשון הראשון של

, שם למקום הזה שהדבר הגדול שניהם ערומים ולא יתבוששו"

 היותר הוא 'הבה את אשתי ואבואה אליה'. 

היש לכם הסבר אחר לפרשת הדודאים 'ושכר שכרתיך' 

אחד מצד ושם בפרשה ההיא,  !שאומרת לאה ליעקב שם?

ואה שכל המציאות אתה לא מבין אותה אבל מצד שני אתה ר

 - בה העשווית מתהפכת

ן ַֽ ב מִּ ֲעק ַֹּ֣֥ ַֽ א יַ ב ַ֨ י  ַוי ָ אֶמ֙ר ֵאַלֹּ֣ ו  ַות  ַ֨ ָראתִ֗ קְׁ ה לִּ א ֵלָאַ֜ ֵצַ֨ ֵ ֶר֒ב ַות  ֶע֒ ֶד֘ה ב ָ ָ ַהש  

 ַ֥ ל ַ ה  ב ַ ָׂ֖ מ ָ ַ֥ב עִּ כ ַ ש ְׁ י ַוי ִּ ִ֑ נִּ ָדֵאָׂ֖י ב ְׁ ו  דַֽ יָך ב ְׁ ָ֔ ת ִּ ַכרְׁ ר ש ְׁ כ ֹּ֣ י ש ָ א כ ִֵּ֚ ו  בָ֔ ָ ו את  ָלה הַֽ  .יְׁ
 )ל', ט"ז(

', אנחנו הואלא כתוב 'בלילה ההוא' אלא 'וישכב עמה בלילה 

הקב"ה סייעו! הפשט בזה הוא שהפרשה הזו  -זוכרים? 

מפגישה אותנו עם שני הכוחות, עם הכח של יעקב להעלות 

ד' אמות שלי -את הכל לאלוקות, ה' ניצב עליו, והכל מקופל ב

עבודה שלי כל ימי וכל חיי, ומצד ובשבילי נברא העולם וזוהי ה

שני יש לבן שמנסה לתרגם הכל הפוך ולקחת את זה למקומות 

הוא מבלבל מאד, אחרים. הוא מאד קרוב אלי והוא נראה דומה, 

וכשאני אצליח להתנתק ממנו ולעשות גלעד שמנתק אותי 

מהלבן שבי, יבואו אלי המלאכים כדי לראות האם ייתכן דבר 

בואה אליה' בקדושה כזה, אדם בשר ודם שיכול להגיד 'וא

 מלאה. 

ויבואו המלאכים האלה ואותם אני אשלח כדי להגיע עכשיו 

לשורשו של עשו, ואז כשיגיע הזמן, שם יעלו מושיעים ואז 

 מהכח ההוא "יהיה ה' אחד ושמו אחד".
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