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 בס"ד

 הרב ברוך רוזנבלום שנת תש"ע. –פרשת ויצא 

 . פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת ויצא

א{ י} צֵּ ר ַיֲעֹקב ַוטֵּ אֵּ ֶלְך ָשַבע ִמבְּ  ָחָרָנה ַוטֵּ

 הפרשה הזאת מהווה המשך, למה שקראנו בסוף פרשה שעברה, פרשת תולדות.

ָשו ֹטםַוִטשְּ { מא} -לקראת סוף הפרשה הקודמת, כותבת התורה  ָרָכה ַעל ַיֲעֹקב ֶאת עֵּ  ֲאֶשר ַהבְּ
כוֹ  רְּ ָשו ַוֹטאֶמר ָאִביו בֵּ ִלבוֹ  עֵּ בו בְּ רְּ י ִיקְּ מֵּ ֶבל יְּ ָגה ָאִבי אֵּ ַאַהרְּ ָקה ַוטַֺגד{ מב}: ָאִחי ַיֲעֹקב ֶאת וְּ ִרבְּ  ֶאת לְּ
י רֵּ ָשו ִדבְּ ָנה עֵּ ַלח ַהָגֹדל בְּ ָרא ַוִתשְּ ַיֲעֹקב ַוִתקְּ ָנה לְּ ָליו ַוֹתאֶמר ָטןַהָס  בְּ ָשו ִהםֵּה אֵּ ם ָאִחיָך עֵּ ַנחֵּ ָך ִמתְּ  לְּ

ֶגָך ָהרְּ ַעָתה{ מג}: לְּ ִני וְּ ַמע בְּ ֹקִלי שְּ קום בְּ ַרח וְּ ָך בְּ ָת { מד}: ָחָרָנה ָאִחי ָלָבן ֶאל לְּ ָיַשבְּ  ָיִמים ִעלוֹ  וְּ
ָךִמ  ָאִחיָך ַאף שוב ַעד{ מה}: ָאִחיָך ֲחַמת ָתשוב ֲאֶשר ַעד ֲאָחִדים ָשַכח לְּ ת וְּ  כוֹ  ָעִשיתָ  ֲאֶשר אֵּ

ִתי ָשַלחְּ ִתיָך וְּ ַקחְּ ַךל ָלָמה ִמָשם ולְּ יֶכם ַגם ֶאשְּ נֵּ  .ֶאָחד  יוֹם שְּ

הפרשה שעברה, עוסקת בציווי של רבקה אמנו, לאחר מכן גם יצחק אבינו מצוה את יעקב, ללכת 
ַצוֵּהולפדן ארם נוֹת ָשהִא  ִתַסח ֹלא לוֹ  ַוֹטאֶמר ... ַויְּ ָנַען ִמבְּ יָתה ֲאָרם ַןֶדָנה לְֵּך קום{ ב}: ךְּ ל בֵּ תואֵּ  בְּ

ַקח ִאֶלָך ֲאִבי ָך וְּ נוֹת ִאָשה ִמָשם לְּ ל{ ג} ִאֶלָך ֲאִחי ָלָבן ִמבְּ אֵּ ְך ַשַדי וְּ ָברֵּ ָך יְּ ָך ֹאתְּ רְּ ַיפְּ ֶבָך וְּ ַירְּ ָהִייתָ  וְּ  וְּ
ַהל  .ַעִלים ִלקְּ

א -שבע -אבינו מבאר פרשתנו פותחת ביציאתו של יעקב צֵּ ר ַיֲעֹקב ַוטֵּ אֵּ ֶלְך ָשַבע ִמבְּ  .ָחָרָנה ַוטֵּ

אנחנו היום בע"ה, בנישואין של יעקב אבינו, עם לאה ורחל, רק נקדים הקדמה קצרה מאוד, 
 לפני שניגע בנושא המרכזי:

ָליו ַיֲעֹקב ַוִטָשא {א} - אומרת התורה ֶלְך ַרגְּ ָצה ַוטֵּ י ַארְּ נֵּ א{ ב}: ֶקֶדם בְּ ִהםֵּה ַוַטרְּ ר וְּ אֵּ ִהםֵּה ַבָשֶדה בְּ  וְּ
ֹלָשה ָשם י שְּ רֵּ ִצים ֹצאן ֶעדְּ ר ִמן ִךי ָעֶליהָ  ֹרבְּ אֵּ קו ַהִהוא ַהבְּ ָהֶאֶבן ָהֲעָדִרים ַישְּ ֹדָלה וְּ ר ִןי ַעל גְּ אֵּ  ַהבְּ

פו{ ג} ֶנֶאסְּ ָגלֲלו ָהֲעָדִרים ָכל ָשָלה וְּ ַעל ָהֶאֶבן ֶאת וְּ ר ִןי מֵּ אֵּ ִה  ַהבְּ קווְּ ִשיבו ַהֹנאן ֶאת שְּ הֵּ  ָהֶאֶבן ֶאת וְּ
ר ִןי ַעל אֵּ ֹקָמה ַהבְּ ַאִין ַאַחי ַיֲעֹקב ָלֶהם ַוֹטאֶמר{ ד} ִלמְּ רו ַאֶתם מֵּ ָחָרן ַוֹטאמְּ נו מֵּ  ַוֹטאֶמר{ ה} :ֲאָנחְּ

ֶתם ָלֶהם ַדעְּ רו ָנחוֹר ֶבן ָלָבן ֶאת ַהיְּ נו ַוֹטאמְּ רו לוֹ  וֹםֲהָשל ָלֶהם ַוֹטאֶמר{ ו}: ָיָדעְּ ִהםֵּה ָשלוֹם ַוֹטאמְּ ל וְּ  ָרחֵּ
ן ַוֹטאֶמר{ ז}: ַהֹנאן ִעם ָבָאה ִבתוֹ  ת ֹלא ָגדוֹל ַהטוֹם עוֹד הֵּ ף עֵּ ָאסֵּ ֶנה הֵּ קו ַהִלקְּ כו ַהֹנאן ַהשְּ עו ולְּ  רְּ

, רובצים אותם שראה לפי .גדול היום עוד הן  - כך מביא רש"ייעקב אבינו מיד מוכיח אותם.... 
 אם כלומר, גדול היום עוד הן להם אמר, עוד ירעו ולא הביתה המקנה לאסוף שרוצים בורכס

 המקנה האסף עת לא כן פי על אף שלכם הבהמות ואם, היום פעלת שלמתם לא אתם שכירים
 .'וגו

ואם אתם  ,כלומר, אם הבהמות שלכם, אז זה צער בעלי חיים, כי הם עוד לא הספיקו לאכל
נבים את הבעלים שלכם, כי נותנים לכם שכר יומי, ואתם משקים את שכירים, אז אתם גו

 עוד לפני שנגמר היום.  ,הבהמות שלכם

מה פתאום יעקב אבינו עושה את זה ? זה התפקיד שלו, או שהוא  –שואל כאן הספורנו במקום 
 אחראי על זה ?!
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 תועבת כאמרו םהאחרי אל כ''ג העול את ימאס הצדיק .גדול היום עוד הן - אומר הספורנו
 .עול איש צדיקים

 הם חייבים להוכיח, ולכן יעקב אבינו מוכיח אותם. ,צדיקים לא מסוגלים לראות עוולה ,כלומר

ר עוֶֹדםו{ ט} -אומר התורה  ,לאחר דברי התוכחה של יעקב אבינו ַדבֵּ ל ִעָלם מְּ ָרחֵּ  ַהֹנאן ִעם ָבָאה וְּ
ָאִביהָ  ֲאֶשר ִהי {י}: ִהוא ֹרָעה ִךי לְּ ל ֶאת ַיֲעֹקב ָרָאה ַךֲאֶשר ַויְּ ֶאת ִאלוֹ  ֲאִחי ָלָבן ַבת ָרחֵּ  ֲאִחי ָלָבן ֹצאן וְּ
ַעל ָהֶאֶבן ֶאת ַוָטֶגל ַיֲעֹקב ַוִטַגש ִאלוֹ  ר ִןי מֵּ אֵּ קְּ  ַהבְּ  .ִאלוֹ  ֲאִחי ָלָבן ֹצאן ֶאת ַוַטשְּ

 .ִאלוֹ  ֲאִחישלוש פעמים בפסוק הזה, מופעים המילים 

 כך הרבה פעמים ?-למה התורה חוזרת על זה, כל – החיים הקדוש-שואל האור

הסיבה היא, כיון שהתורה רצתה ללמד אותנו,  – חיים, ואומרים-באים רבותינו, ובניהם האור
 שכל פעולה שעשה יעקב אבינו, היה לכבודה של אמו, מצד כיבוד אם. 

ל ַיֲעֹקב קַוִטַש { יא} -אומרת התורה ,באותו רגע שהוא רואה את רחל ָרחֵּ יְּ  ֹקלוֹ  ֶאת ַוִטָשא לְּ בְּ  ַוטֵּ

 למה הוא בכה ?

 שבא לפי אחר דבר. לקבורה עמו נכנסת שאינה הקודש ברוח שצפה לפי .ויבך - אומר רש"י
 בידי אין ואני, ומגדנות וצמידים נזמים בידיו היו אבא אבי עבד אליעזר אמר, ריקניות בידים
 של בחיקו אליפז שגדל ולפי, והשיגו להרגו אחריו אביו מצותב עשו בן אליפז שרדף לפי. כלום
 חשוב והעני, שבידי מה טול יעקב לו אמר, אבא של לצווי אעשה מה לו אמר. ידו משך יצחק
 .כמת

למה הוא צריך  ,אז למה הוא בכה ? לכאורה, מי שהיה צריך לבכות, הם אלה שציפו למתנות
 לבכות ?!

הוא בכה, היות וידע שאם היו בידו המתנות, אז הוא יכל  – אודסיבה פשוטה מ הֹסכת דודאומר 
אז הוא צריך עכשיו לעבוד  מספר  ,להינשא לרחל באופן מידי, והיות ולא היתה בידו הנדוניה

 שנים, כדי להשיג את הנדוניה שהוא צריך, ועל כך הוא בכה. 

 ,הוא בכה – ת המדרשהסבר נוסף לבאר א ,המדרש מביא סיבה נוספת, וכך מביא הֹסכת דוד
על  ,כיון ששמע את אנשי חרן מדברים, על זה שהוא נתן לרחל נשיקה, והיות וראו בזה דבר ערוה

שברגע שחושדים בכהן גדול, שמא הוא  ,זה הוא בכה, כמו שהמשנה )מסכת יומא( אומרת
דו בכשרים, אז כתוב שהם פורשים ובוכים והוא פורש ובוכה. הם פורשים ובוכים, כי חש ,צדוקי

 .והוא פורש ובוכה, כיון שחשדוהו

שהוא לא נהג כשורה, יעקב בכה. כך מובא במדרש, וכך אומר  ,אז על עצם החשד שחשדוהו
 המהרז"ו במדרש.

אנחנו היום בע"ה, רוצים לעסוק בנושא מרכזי אחד, שמובא כאן בפרשה. בנקודה אחת כבר 
 ... נאמר רק עוד הקדמה אחת קצרה:דיברנו על זה בעבר, אנחנו רוצים בע"ה להרחיב

ֶתָך ַמה -לאחר שרחל אמנו רצה הביתה, ומבשרת ללבן שיעקב הגיע, שואל אותו לבן  ֺךרְּ  ?  ַלשְּ

 אתה בא לפה, אתה רוצה לעבוד, מה השכר שאתה רוצה....
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ָלָבן{ טז} י ולְּ תֵּ ם ָבנוֹת שְּ ֹדָלה שֵּ ם לֵָּאה ַהגְּ שֵּ ַטָםה וְּ ל ַהסְּ יוְּ { יז}: ָרחֵּ ינֵּ ל ַרךוֹת לֵָּאה עֵּ ָרחֵּ ָתה וְּ  ָהיְּ
ַפת ֶאה ִויַפת ֹתַאר יְּ  ַמרְּ

י - אומרים חז"ל ינֵּ עֵּ אומר הגמרא )מסכת ב"ב( שהיתה בוכה, ומהבכי נשרו ריסי  ַרךוֹת לֵָּאה וְּ
 .עיניה

 מה אתה רוצה לעשות ? –שואל לבן את יעקב 

ָך -אומר לו יעקב  ל ָשִנים ֶשַבע ֶאֱעָבדְּ ָרחֵּ ַטָםה ָךִבתְּ  בְּ  .ַהסְּ

לבן  ,למה מיד הוא מציע שבע ? תגיד חודשים –כל מי שקורא את הפסוק הזה, מיד שואל שאלה 
 !יגיד לך שנתיים... תגיעו לפשרה שנה וחצי... למה שבע שנים ישר ?

 לבן אפילו לא מתווכח איתו, כי הוא לא ציפה שהוא יציע שבע שנים...

 ראיתי שתי ביאורים מאוד יפים:

רחל אמנו היתה בת חמש, והיות וכך, הוא חיכה שהיא  – חד כפי שמביא רבינו בחיי, שכותבהא
 לכן אמר יש שבע שנים. ,היא לא יכולה ללדת ,כה-בין 21תגיע לגיל, שתוכל ללדת, אז לפני גיל 

אז למה יצחק אבינו לקח את רבקה  – מיד ישאל את עצמו שאלהכל מי שנמצא כאן באולם, 
 ? 3בגיל 

שאצל יעקב אבינו, הוא לא בא עם  ,התירוץ הוא ,ראיתי אף אחד שמתרץ את זה, אבל לדעתי לא
נדוניה ביד, אז אמר לעצמו "בין כך אני צריך לעבוד, כדי שיהיה לי כסף לנדוניה, אז אחכה עד 

 . 3.. ליצחק אבינו היתה נדוניה לתת, ולכן לקח אותה בגיל ."21גיל 

 מדוע הציע יעקב אבינו שבע שנים... –יון מאוד יפה, שהוא מבאר בספר פרדס יוסף, ראיתי רע

אל אחיה לבן, ולשבת  ,הזכרנו מקודם את דברי רבקה אמנו, שהיא מבקשת מיעקב ללכת לחרן
 ...ֲאָחִדים ָיִמיםבביתו 

 ? ֲאָחִדים ָיִמיםמה זה  – שואל הפרדס יוסף

ֶיהִת  ..ָיִמים.-( )ויקרא כה, כטנאמר בפסוק, בפרשת בהר  ֺאָכתוֹ  הְּ  גְּ

 .ימים זה שנה – אומרת הגמרא

ָת { }כז, מד –אומרת רבקה ליעקב  ָיַשבְּ  ....ָאִחיָך ֲחַמת ָתשוב ֲאֶשר ַעד ֲאָחִדים ָיִמים ִעלוֹ  וְּ

 אז זה שנה של אחדים. למה הכוונה ? ,זה שנהימים אז אם אתה אומר, ש

 , שבמהלך השבוע, יש לנו שבעה ימים.כתוב במדרש – אומר הפרדס יוסף ביאור מאוד יפה
יום  –יום רביעי. יום חמישי יש לו זוג   -יום שלישי יש לו זוג   .יום שני -יום ראשון, יש לו זוג

 שישי. 
ריבונו של עולם, לכל יום מימות השבוע יש  –באה שבת לפי הקב"ה, ואמרה לו  –אומר המדרש 

 יום שבת קודש.זוג, היום היחיד שאין לו בן זוג, זו אני, 
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 .תדאגי, כנסת ישראל, הוא בן זוגךאל  –אמר לה הקב"ה 

 
 יוצא, שהשבת נקראת בשם יחיד, כי היא יחידה, אין לה בן זוג.

אם ימים זה שנה,  – ֲאָחִדים ָיִמיםרבקה אמרה ליעקב, לשבת בבית אחיה  – אומר הפרדס יוסף
ֶיה ָיִמים כמו שנאמר ֺאָכתוֹ  ִתהְּ  .לשבת בבית לבן, שנה של שבתות, אז אתה צריך גְּ

 איך זה שנה של שבתות ?

 שבתות.  363שנים, יוצא לך  7-תכפיל את זה ב .שבתות 21בכל שנה יש לך 

 שבתות. איך אתה מגיע לזה ? 363תשב ימים של אחדים, כלומר  –אמרה לו רבקה 

 שנים.  ולכן הציע יעקב מיד שבע ,ֲאָחִדים ָיִמיםאם תהיה שם שבע שנים, יש לך 

בא ללבן ... יעקב אבינו .מגיע הזמן של החתונה, חולפים להם שבע שנים, שיעקב עובד בנאמנות
ִתי ֶאת ָהָבה - ומבקש ממנו  .ִאשְּ

אמר לו יעקב תן לי את אשתי, כי אני רוצה להקים  –, כלומר 21בגימטריא  ָהָבה – אומרים חז"ל
 השבטים, שהם בנין עם ישראל. 21את 

י ָךל ֶאת ָלָבן ַוֶטֱאֹסף{ כב}ר על החתונה, שערך לבן הערמומי הזה... בחז"ל מסופ שֵּ  ַהָלקוֹם ַאנְּ
ֶתה ַוַטַעש  ִמשְּ

הסדר הוא לא נכון. בדר"כ  אדם עושה חתונה, ואז באים כל  – אומר החפץ חיים על הפסוק
י ָךל ֶאת ָלָבן ַוֶטֱאֹסףאנשי העיר. כאן כתוב בדיוק ההיפך  שֵּ ֶתה ַוַטַעש קוֹםַהלָ  ַאנְּ קודם כל  – ִמשְּ

 כך עשה משתה.-הוא אסף את כולם, ואחר

ֶתה ַוֶטֱאֹסף ַוַטַעשהיה צריך להיות כתוב  י ָךל ֶאת ָלָבן ִמשְּ שֵּ  ...ַהָלקוֹם ַאנְּ

אם תקרא במדרש את מה שמסופר על החתונה הזאת, תבין למה התורה  – חיים-אומר החפץ
 כותבת ככה...

רבותי, כולכם יודעים, שמרגע  –ואמר להם  ,רש, שלבן אסף את כל אנשי המקוםכתוב במד
  .שיעקב הגיע לפה, יש ברכה במקום

ולאחר שיעקב הגיע, היה שפע של מים, ולכן  ,שלפני שיעקב הגיע, לא היו מים ,*כתוב בחז"ל
 קום.היתה אבן גדולה עפ"י הבאר, כי לא היה מספיק מים לתצרוכת המים של אנשי המ

בעוד עשרה ימים, יעקב עוזב את המקום, הוא  .תשמעו, זה עומד להסתיים –אומר להם לבן 
 מתחתן עם רחל...

 מה אפשר לעשות... אי אפשר למנוע בעדו.. –אמרו לו 

אבל אני  ,יש דרך אחת  לעכב אותו עוד שבע שנים, אם אני אחליף לו את רחל בלאה –אמר להם 
 צריך שיתוף פעולה שלכם.
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 אמרו לו  מה שאתה רוצה מאיתנו, תקבל !

 אני מעמיד תנאי, שאף אחד לא יגלה את הדברים !  –אמר להם 

 "מבטיחים לך שאף אחד לא יגלה".

 איך אני יכל לסמוך עליכם ? הרי כולכם שקרנים ! –אמר להם 

 .למה נקרא שמו לבן הארמי  ? כיון שעל כולם היה מערים –* אומרים חז"ל 

 ....אלא בתנאי שכל אחד יפקיד אצלי משכון ,ני לא סומך עליכםא –אמר להם 

 זה נתן שעון... זה נתן עט... זה נתן ויזה... –נתנו לו משכון 

כל המשכון שלכם אצלי, עד למחרת החתונה. אם אני אראה שלא גיליתם לו, אני  –אמר להם 
 מחזיר לכם בחזרה...

, והפקיד אותם אצל מישהו שמלווה כסף הוא לקח את כל המשכונות  שלהם, אומר המדרש
 ....תמורת משכונות

 ומהכסף הזה, שהוא קיבל מהמשכונות שלהם, הוא עשה את החתונה ! – אומר המדרש

 יוצא, שכל אחד אכל מהכסף שלו. דבר יצירתי מאוד 

י ָךל ֶאת ָלָבן ַוֶטֱאֹסףזה מה שכתוב כאן  – חיים-אומר החפץ שֵּ וא אסף אותם, קודם ה ַהָלקוֹם ַאנְּ
ֶתה ַוַטַעש ומהכסף שלהם   הוא עשה את המשתה.  ִמשְּ

החתונה הזאת נערכה בחושך גמור. אפילו השושבינים שבאו לקחת אותו לחופה, באו בלי 
 נרות...

.. זה היה חלק .יעקב אבינו מגיע לאולם, חושך מוחלט... הוא שומע אנשים מתלחששים
חד לא יספר, והוא לא יצליח לראות מי נמצאת מתחת  שהוא רצה שאף א ,מהתרגיל של לבן

 לחופה...

 שאסור לאדם לקדש אישה, קודם שיראה אותה... ,אני לא ניכנס לסוגיה ההלכתית

 אבל כתוב במדרש, שבאולם היה חושך גמור.

 מה זה החושך הזה ??? –נכנס יעקב לאולם ושואל את לבן 

  כל יום רואיםחתונה כזאת, לא  –איך אומרים 

.. לא כמו במקומות .זה מנהג המקום. כאן אנשים פרושים, אנשים צדיקים –אמר לו לבן 
 אחרים, שמסתכלים מה שלא צריך להסתכל.... פה חושך מוחלט...

יעקב אבינו, עם מנהג תושבי המקום הוא לא הולך להתווכח.... הוא יודע שבעוד שבוע הוא הולך 
 מהמקום...

ִה { כה} -למחרת בבוקר  ִהםֵּה ַבֹבֶקר יַויְּ  ...לֵָּאה ִהוא וְּ
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ָרא -( אומר המדרש )בראשית רבה, פרשה ע, אות יח ַצפְּ ִהםֵּה בְּ ָתא ָמה ָלה ָאַמר, לֵָּאה ִהיא וְּ   ַרָליְּ
ָיא ָלאו, ַרָלָאה ַבת לֵּילְּ יָנא ֲהָוה בְּ ל ָקרֵּ ַאתְּ  ָרחֵּ אני קורא לך רחל, ואת עושה מה שאני  ִלי ֲענֵּית וְּ

ָרה. ?! , כשאת לאהחלאומר לך בשם ר לֵּית ַסָןר ִאית אמרה לאה ליעקב  לֵּיה ָאמְּ ִמיִדים לֵּיה דְּ  ַתלְּ
ָשו ,לא כך אביך עשה איתך ?! ֲאבוְך ָלְך צוֹוֵּחַ  ָהָיה ָכְך ֹלא, ראית פעם אומן שאין לו תלמידים ?! , עֵּ

ַאתְּ  י וְּ  . הוא קרא לך עשו, ואתה ענית לו לֵּיה ָענֵּ

 ן, שיחה ראשונה אחרי החתונה...רבותי, בוקר ראשו

 מה ההתנהלות שיש בין יעקב אבינו ולאה ? מה זה ? – אתה קורא את הדברים האלה ושואל

בכל הנושא הזה,  ולא כמו שאנחנו  ,שני ביאורים נפלאים, שפותחים לנו פתח חדש לגמרי
 מדמיינים שזאת היתה השיחה בין יעקב ולאה...

 ...ן ויכוח הלכתיהם התווכחו כא –אומרים חז"ל 

 :נקדים הקדמה

הרי את הצדיקה אמר לה יעקב... הרי כתוב שעיני לאה  –השאלה ששואל יעקב אבינו את לאה 
שעיניה היו רכות, כיון שנשרו ריסי עיניה, שהיתה עומדת על פרשת דרכים  ,וחז"ל אומרים ,רכות

.. אומרים .שהיא תינשא לעשו ובוכה, כי לא רצתה להירגע אפילו רגע אחת, שיכל להיות סיכוי,
 שזהו שבחה של לאה, שנשרו ריסי עיניה מרוב תפילה... ,חז"ל

 איך יכל להיות שדבקה בך מידת השקר הזאת ?! את הרי הצדיקה ! –יעקב שאל אותה 

דבר זה ממך למדתי  ! איך יכל להיות, שבשעה  –זה מה שהיא ענתה לו  – אומר היפה תואר
, אתה עונה לו !? אתה הרי עוד האמת, אז איך יכל להיות שאתה עונה שאבא של  קורא לך עשו

 לאביך !? 
.... כי כשיש .. ועשית בדיוק מה שציוותה אותך.כי אם אמא שלך אמרה לך, קח לי שני גדיי עזים

 עושים מה שאמא אומרת ! ,כאן כיבוד אם, גם אם זה לא מסתדר עפ"י האמת
... חיפשתי מי יורה לי היתר לעשות את .לעשות את זה או לא אם מותר לי ,גם לי היה אותו ספק

זה, והתשובה שקיבלתי היתה ממך !  אז אם אבא שלי אומר לי לעשות דבר מסוים, אני עושה 
 מה שאבא שלי אומר !

 אם ככה יוצא, שאת הדבר הזה, למדה לאה מיעקב.  – אומר היפה תואר

 ת דוד, שניהם אומרים את אותו רעיון :אותו דבר מופיע גם בֹסכ ,בספר מֹלא העומר

ובשעה שנולדו רחל ולאה, החליפו בניהם  ,, שבשעה שנולדו יעקב ועשוכתוב בתנחומא ישן
שהם יחתנו את ילדיהם אחד עם השני. הגדול עם  ,רבקה אמנו ולבן, וקבעו בניהם –איגרות 
 והקטן עם הקטנה. ,הגדולה

. היא לא סתם ככה בכתה. היא בכתה, כי היא כבר יוצא שלאה, היתה אמורה להתחתן עם עשו
 ידעה שנכתב שטר תנאים, והיות וכך, נשרו כל ריסי עניה מהתפילות שלה...

שיו תבין היטב מה שהיא אומרת לו.... שואל אותה יעקב אבינו "איך עכ  - אומר מֹלא העומר
 עשית דבר כזה?? דיברתי איתך בלילה ואת עונה לי בתור רחל ?! "
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ואם ככה,  ,ממך למדתי ! היות וקנית את הבכורה, אז עכשיו אתה נעשית הבכור –לו  ענתה

הגדול לגדולה והקטן לקטנה... לפני שקנית את הבכורה, אתה היית הקטן, ולכן היית שייך 
לרחל. עכשיו שאתה הבכור, באופן טבעי, אני צריכה להיות שלך, כמו שהתנו ההורים שלנו. לכן 

 חת לחופה, כי זה מתאים לשטר התנאים. הסכמתי להיכנס מת

 כך אומר הספר מֹלא העומר, לבאר את הדברים.

ששם הגמרא  ,לאחר ההקדמה הזאת, נוכל בס"ד לעמוד על דברי גמרא )מסכת מגילה יג, ב(
עוסקת בעיקר באסתר המלכה, אבל הגמרא לוקחת מסקנה... והמסקנה היא לגבי דמותה של 

  .פ"י הגמרא הזאת, לעמוד על ארבעה מדרשים, אחד אחרי השניואנחנו רוצים ע ,רחל אמנו
 כל אחד ואחד, תופס מבט אחר על רחל אמנו, ואנחנו רוצים מכאן, להגיע שלאיזה שהוא יסוד.

' שהית צניעות בשכר עיניו מצדיק יגרע לא{ ז-לו איוב} - אומרת הגמרא )מסכת מגילה יג, ב(
 ומאי אסתר ממנו ויצאת זכה בשאול בו שהיה צניעות ובשכר שאול ממנה ויצא זכתה  ברחל בה

 אחי וכי הוא אביה אחי כי לרחל יעקב ויגד {יב-כט בראשית} דכתיב ברחל בה היתה צניעות
 מיהו כן אין ליה אמרה הנשאי לי לי מינסבא לה אמר אלא הוא אביה אחות בן והלא הוא אביה
 , הוא נוכל, ולא תוכל לגבור עליותדע לך שהחם העתידי שלך ליה יכלת ולא הוא רמאה אבא
מותר לצדיק לנהוג   ברמיותא לסגויי לצדיקי שרי ומי ליה אמרה ברמאות אנא אחיו לה אמר

 ומאי לה אמר. תתפל עקש ועם תתבר נבר עם{ כז-כב ב שמואל}כן  אין לה אמרברמאות?! 
 מינאי דקשישא אחתא לי אית ליה אמרה איזה סוג של רמאות  הוא כבר יכל לעשות ?! רמיותא

 והוא לא יסכים לחתן אותי לפניה.  מקמה לי מנסיב ולא מבוגרת ממנייש לי אחות 

אמר לה יעקב, את זה בקלות אפשר לפתור. אני אמסור לך סימנים, וממילא, בלילה אחר 
 ...החתונה, מי שאני אשאל אותה על הסימנים ותענה לי, היא תהיה אשתי

חלה,  –שהסימנים היו  ,מבעלי התוספות כתוב בריב"ואבל  ,םהגמרא לא אומרת מה היו הסימני
 נידה והדלקת הנר. 

 השתא אמרההגיע ליל החתונה  ליליא מטא כי סימנים לה מסר - ממשיכה הגמרא ואומרת
 ומה יקרה ?! הוא יזרוק אותה מהבית, ואחותי תתבזה ,עכשיו אחותי תתבייש אחתאי מיכספא

{ כה-כט בראשית} דכתיב והיינו מסרה ללאה את הסימניםהלכה רחל, ו ניהלה מסרתינהו
עד עכשיו הוא לא ידע שזו לאה ?!   היא לאה לאו השתא דעד מכלל לאה היא והנה בבקר ויהי
היות והוא בא בלילה, ושאל אותה  השתא עד ידע הוה לא ללאה רחל שמסרה סימנין מתוך אלא

 צניעות ומה .שאול ממנה ויצא זכתה כךלפיוהיא ענתה, אז הוא חשב שזו רחל  ,את הסימנים
 זכה שמואל אמר אשר לו הגיד לא המלוכה דבר ואת{ טז-י א שמואל} דכתיב בשאול היתה
ין }אסתר ב, כ{כדכתיב ...אסתר ממנו ויצאת ר אֵּ תֵּ ֶאת ַמֶגֶדת ֶאסְּ ָתה וְּ  ַעָלה מוַֹלדְּ

' שהית צניעות בשכר -ת " תחת הכותרת של "צניעו ,מי ששם לב, חז"ל מתייחסים לשמירת סוד
 ...הגיד לא המלוכה דבר ואת... מה הוא עשה ? שאול ממנה ויצא זכתה  ברחל בה

 ?!  הגיד לא המלוכה דבר ואתאז מה זה 

 הוא לא סיפר שהוא התמנה למלך. ,אתה יכל להגיד שהוא עניו

 . אתה יכל להגיד שהוא שומר סוד, הוא התמנה למלך, הוא לא רוצה לידע אף אחד..
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 מה אסתר עשתה ? אסתר ממנו ויצאת זכה

ין }אסתר ב, כ{ ר אֵּ תֵּ ָתה ַמֶגֶדת ֶאסְּ ֶאת מוַֹלדְּ  .... אז מה זה קשור לצניעות ??ַעָלה וְּ

 זה שמירת סוד ! 

 ..כצניעות ,חז"ל בגמרא, מתייחסים לזה

 . סימנין לה שמסר הדבר יתפרסם שלא צניעות והוא ללאה .מסרתן - אומר רש"י

 מסרה את הסימנים לאחותה, ולא אמרה לה שאלו סימנים, אלא מה ?היא 

אמרה לה חלה והדלקת הנר... אבל היא לא  ,נידה –היא לימדה אותה את ההלכות האלה 
 שיעקב אבינו מסר לה...וזה מה שנקרא "צניעות".  ,שמדובר כאן בסימנים

.. אפשר לקרוא לזה "מסירת לענין הזה, צריך להיקרא צניעות. ,אני לא חושב, שהתואר הזה
והשאלה סוד"...אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל ודאי לא מושג כזה של "צניעות"... 

 למה קוראים לזה צניעות ? – שנשאלת היא

 המדרש )בראשית רבה, פרשה ע"א, אות ה( מתייחס לזה, תחת התואר של "מסירת סוד"...

ל - אומר המדרש ָסה ָרחֵּ דו, ִתיָקהשְּ  ֶןֶלְך ָתפְּ ָעמְּ י ָבֶניהָ  ָךל וְּ ִטיִרין ַבֲעלֵּ ָיִמין. ִמסְּ (: כ, כח שמות) ִבנְּ
ה פֵּ עַ , ֶןה יֵּש, ָישְּ ִכיָרתוֹ  יוֹדֵּ ף ֶשל ִבמְּ ינוֹ  יוֹסֵּ אֵּ ֶאת(: טז, י א שמואל) ָשאול. ַמִגיד וְּ ַבר וְּ לוָכה דְּ  ַהלְּ

ר. לוֹ  ִהִגיד ֹלא תֵּ ין(: כ, ב אסתר) ֶאסְּ ר אֵּ תֵּ ָתה ַמֶגֶדת ֶאסְּ ֶאת מוַֹלדְּ  .ַעָלה וְּ

 בנימין.  –המדרש כאן מוסיף שם נוסף, שלא מופיע בגמרא 

יאלא  ,המדרש גם לא קורא לזה "צניעות" ִטיִרין ַבֲעלֵּ  יודעים לשמור סוד. – ִמסְּ

כדי להיות שומרי סוד, זה צריך להיות  –זאת אומרת, מה שכתוב כאן במדרש, זה חידוש גדול 
בר בתורשה. אם רחל אמנו ידעה לשמור סוד, אז גם בנימין ידע לשמור סוד, גם שאול דבר שעו

 ...המלך ידע

 יוצא, שאם זה לא תורשתי, זה חידוש גדול, שאדם יוכל לשמור סוד... כך אומר המדרש. 

, כתוב דבר שדיברנו עליו כבר בעבר, נקרא רק את הקטעים )איכה רבה, אות כד( במדרש איכה
 יכים:שאנחנו צר

 מספר המדרש:. .שישב  ירמיהו וקונן על החורבן בשעה 

ָיה הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ָאַמר מְּ ִירְּ ָאָדם ַהטוֹם דוֶֹמה ֲאִני, לְּ ן לוֹ  ֶשָהָיה לְּ ִחיִדי בֵּ ָעָשה יְּ ת ֺחָןה לוֹ  וְּ  ומֵּ
תוְֹך ין, ֺחָןתוֹ  בְּ אֵּ ָך וְּ ב לְּ אֵּ ֹלא ָעַלי ֹלא ךְּ ִני ַעל וְּ ָרָהם ָראוקְּ  לְֵּך, בְּ ַאבְּ ָחק לְּ ִיצְּ ַיֲעֹקב לְּ  ומֶשה ולְּ

יֶהם רֵּ ם, ִמִסבְּ ִעים ֶשהֵּ ךוֹת יוֹדְּ ָפָניו ָאַמר. ִלבְּ יִני עוָֹלם ֶשל ִרבוֹנוֹ  לְּ עַ  אֵּ יָכן יוֹדֵּ  לוֹ  ָאַמר, ָקבור מֶשה הֵּ
ַפת ַעל ֲעֹמד לְֵּך הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ן שְּ דֵּ ם ַהַטרְּ ָהרֵּ ָך וְּ ָרא קוֹלְּ ָרם ֶבן וקְּ ָרם ֶבן ַעמְּ ה ֲעֹמד ַעמְּ אֵּ ָך ורְּ  ֹצאנְּ

ָלעום ִבים ֶשבְּ ָיה ָהַלְך ִמָטד. אוֹיְּ מְּ ָעַרת ִירְּ ָלה ִלמְּ ןֵּ ָאַמר ַהַלכְּ דו, ָהעוָֹלם ַלֲאבוֹת וְּ ַמן ֶשִהִגיעַ  ִעמְּ  זְּ
ִשין ֶשַאֶתם ַבסְּ י ִמתְּ נֵּ רו, הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ִלפְּ יִני ָלֶהם רָאמַ , ָלָלה לוֹ  ָאמְּ עַ  אֵּ י, יוֹדֵּ נֵּ  ֶשָהָיה ִמןְּ
א ָירֵּ רו ֶשֹלא ִמתְּ ָיֶמיָך ֹיאמְּ ָתה בְּ ָבנֵּינו ָהיְּ ָיה ִהִםיָחן. ֹזאת לְּ מְּ ָעַמד ִירְּ ַפת ַעל וְּ ן שְּ דֵּ ָקָרא ַהַטרְּ ָרם ֶבן וְּ  ַעמְּ

ָרם ֶבן ַמן ִהִגיעַ  ֲעֹמד ַעמְּ ֺבָסש ֶשַאָתה זְּ י מְּ נֵּ  ֶשֲאִני ִמטוַֹמִים ַהטוֹם ָמה לוֹ  ָאַמר. הוא ְךָברו ַהָסדוֹש ִלפְּ
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ֺבָסש י מְּ נֵּ ָיה לוֹ  ָאַמר, הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ִלפְּ מְּ יִני ִירְּ עַ  אֵּ ָהַלְך מֶשה ִהִםיחוֹ . יוֹדֵּ ֶצל וְּ י אֵּ ֲאכֵּ ת ַמלְּ , ַהָשרֵּ
ַעת אוָֹתן ַמִךיר ֶשָהָיה י ָלֶהם ָאַמר, תוָֹרה ַמַתן ִמשְּ תֵּ ָשרְּ יוִֹנים מְּ לום ֶעלְּ ִעים ַאֶתם ךְּ נֵּי יוֹדְּ  ֲאִני ָמה ִמןְּ

ש ַבסֵּ נֵּי ִמתְּ רו, הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ִלפְּ ָרם ֶבן לוֹ  ָאמְּ עַ  ַאָתה ִאי ַעמְּ ית יוֹדֵּ ָדש ֶשבֵּ ב ַהִלקְּ ל ָחרֵּ ָראֵּ ִישְּ  וְּ
ָהָיה, ָגלו ק וְּ ם ַאף ִמָטד, ָהעוָֹלם ַלֲאבוֹת ֶשִהִגיעַ  ַעד ובוֶֹכה צוֹעֵּ עו הֵּ יֶהם ָקרְּ דֵּ ִהִםיחו ִבגְּ יֶהם וְּ דֵּ  ַעל יְּ

יֶהם ָהיו ָראשֵּ י ַעד ובוִֹכין צוֲֹעִקים וְּ ית ַשֲערֵּ ָדש בֵּ יָון, ַהִלקְּ  ִמָטד הוא ָברוְך ַהָסדוֹש אוָֹתם ֶשָרָאה ךֵּ
ָרא ָבאוֹת ֱאֹלִהים' ה ַוִטקְּ ִכי ַההוא ַבטוֹם צְּ ד ִלבְּ ןֵּ ִמסְּ ָחה ולְּ ָקרְּ ַלֲחֹגר ולְּ ָמלֵּא, ָשק וְּ ִאלְּ ָרא וְּ  ֶשָךתוב ִמקְּ

ָשר ִאי רוֹ  ֶאפְּ ָאמְּ ָהיו, לְּ ִכין בוִֹכין וְּ הוֹלְּ ַשַער ֶזה ִמַשַער וְּ ָאָדם, ֶזה לְּ תוֹ  ךְּ ָפָניו מוָטל ֶשלֵּ ָהָיה, לְּ  וְּ
ד הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ר סוֹפֵּ אוֹמֵּ נו ַלֶלֶלְך לוֹ  אוֹי וְּ ַקטְּ ִליחַ  תוֹ ֶשבְּ נותוֹ  ִהצְּ ִזקְּ ִליחַ  ֹלא ובְּ  ....ִהצְּ

 
ָרָהם ָאַמר י ַאבְּ נֵּ י עוָֹלם ֶשל ִרבוֹנוֹ , הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ִלפְּ נֵּ לֵּיתָ  ָמה ִמןְּ ָתן ָבַני ֶאת ִהגְּ ַסרְּ י ומְּ  ִבידֵּ

ָכל ַוֲהָרגום ָהֺאלוֹת ֺשםוֹת ִמיתוֹת בְּ ָת , מְּ ֶהֱחַרבְּ ית ֶאת וְּ דָ  בֵּ יִתי ָמקוֹם שַהִלקְּ ָחק ֶאת ֶשֶהֱעלֵּ ִני ִיצְּ  בְּ
ָפֶניָך עוָֹלה ָרָהם הוא ָברוְך ַהָסדוֹש לוֹ  ָאַמר. לְּ ַאבְּ או ָבֶניָך לְּ רו ָחטְּ ָעבְּ ַעל ַהתוָֹרה ָךל ַעל וְּ ִרים וְּ  ֶעשְּ

ַתִים ִתיב הוא ֲהָדא, ֶשָבה אוִֹתטוֹת ושְּ ָכל(: יא, ט דניאל) ִדכְּ ל וְּ ָראֵּ רו ִישְּ  ָאַמר. תוָֹרֶתָך ֶאת ָעבְּ
ָרָהם י ַאבְּ נֵּ ִעיד ִמי עוָֹלם ֶשל ִרבוֹנוֹ  הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ִלפְּ ל ָבֶהם מֵּ ָראֵּ ִישְּ רו בְּ  ָאַמר, תוָֹרֶתָך ֶאת ֶשָעבְּ

ָתִעיד תוָֹרה ָתֹבא לוֹ  ל ָבֶהם וְּ ָראֵּ ִישְּ ָהִעיד תוָֹרה ָבָאה ִמָטד, בְּ ָרָהם ָלה ָאַמר, ָבֶהן לְּ  ָבָאה ַאתְּ  ִבִתי ַאבְּ
ָהִעיד ל ָבֶהן לְּ ָראֵּ ִישְּ רו בְּ וַֹתִיְך ַעל ֶשָעבְּ ין ִמצְּ אֵּ ִרי, ִמָןַני ָןִנים בֶשת ָלְך וְּ ְך יוֹם ִזכְּ  ַהָסדוֹש ֶשֶהֱחִזירֵּ

ָלשוֹן ֺאָלה ָךל ַעל הוא ָברוְך ֹלא וְּ לְֵּך ָרצו וְּ ַקבְּ ַהר ָבַני ֶשָבאו ַעד לְּ לו ִסיַני לְּ ִקבְּ דוְך אוָֹתְך וְּ ִכבְּ ָשו, וְּ ַעכְּ  וְּ
ָהִעיד ָבָאה ַאתְּ  יוֹם ָבֶהם לְּ יָון. ָצָרָתם בְּ ָעה ךֵּ ָדה ָכְך תוָֹרה ֶשָשמְּ ַצד ָעמְּ ֹלא ֶאָחד לְּ ִעיָדה וְּ  ָאַמר. ָבֶהן הֵּ
ָרָהם הוא ָברוְך ַהָסדוֹש לוֹ  ַאבְּ ִרים ָיֹבאו לְּ ַתִים ֶעשְּ ָיִעידו טוֹתאוִֹת  ושְּ ל ָבֶהן וְּ ָראֵּ ִישְּ ִרים ָבאו ִמָטד. בְּ  ֶעשְּ

ַתִים ָהִעיד ף"אל ָבָאה, אוִֹתטוֹת ושְּ ל לְּ ָראֵּ ִישְּ רו בְּ ָרָהם ָלה ָאַמר, ַהתוָֹרה ַעל ֶשָעבְּ  ֹראש ַאתְּ  ף"אל, ַאבְּ
ָכל ָהִעיד וָבאת ָהאוִֹתטוֹת לְּ ל לְּ ָראֵּ ִישְּ יוֹם בְּ ִריזִ , ָצָרָתם בְּ ָלה יוֹם כְּ  ִסיַני ַהר ַעל הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ֶשִםגְּ

ֹלא, ֱאֹלֶהיָך' ה ָאֹנִכי(: ב, כ שמות) ָבְך וָפַתח לוְך וְּ ָלשוֹן ֺאָלה ִקבְּ ַאָת , ָבַני ֶאָכא וְּ ָהִעיד ָבאת וְּ ָבַני לְּ . בְּ
ָדה ִמָטד ַצד ף"אל ָעמְּ ֹלא ֶאָחד לְּ ִעיָדה וְּ ָהִעיד ת"בי ָבאָתה. ָבֶהן הֵּ ל ָבֶהם לְּ ָראֵּ ִישְּ ָאַמר, בְּ ָרָהם ָלה וְּ  ַאבְּ
ָהִעיד ָבאת ַאתְּ  ִבִתי ם, ָבַני ַעל לְּ ִריִזין ֶשהֵּ י ַבֲחִמָשה זְּ שֵּ ֹראש ֶשַאתְּ  תוָֹרה ֺחמְּ  הוא ֲהָדא, ַהתוָֹרה בְּ

ִתיב אִשית(: א, א בראשית) ִדכְּ רֵּ ָדה ִמָטד, ֱאֹלִהים ָבָרא בְּ ַצד ת"יב ָעמְּ ֹלא ֶאָחד לְּ ִעיָדה וְּ לום הֵּ . ךְּ
ָהִעיד ל"גימ ָבאָתה ל לְּ ָראֵּ ִישְּ ָרָהם ָלה ָאַמר, בְּ ָהִעיד ָבאת ַאתְּ  ל"גימ ַאבְּ ָבַני לְּ רו בְּ , ַהתוָֹרה ַעל ֶשָעבְּ
לום ַקֶטֶמת ֺאָלה יֵּש ךְּ ַות ֶשמְּ תוָנה ֶשַאתְּ  ִציִצית ִמצְּ ִתיב הוא ָדאהֲ , ָבַני ֶאָכא, ָבֹראש נְּ , כב דברים) ִדכְּ

ִדִלים(: יב ָדה ִמָטד. ָכְך ַתֲעֶשה גְּ ַצד ל"גימ ָעמְּ ֹלא ֶאָחד לְּ ִעיָדה וְּ לום הֵּ יָון. ךְּ כֵּ  ָהאוִֹתטוֹת ָךל ֶשָראו וְּ
ִתיָקן ָרָהם ֶשִהשְּ שו, ַאבְּ ַבטְּ דו ִנתְּ ָעמְּ ָמן וְּ ַעצְּ ֹלא בְּ ִעידו וְּ ל הֵּ ָראֵּ ִישְּ ָרָהם ַתחןָ  ִמָטד. בְּ נֵּי ַאבְּ  ַהָסדוֹש ִלפְּ

ָאַמר הוא ָברוְך ָאה עוָֹלם ֶשל ִרבוֹנוֹ  וְּ מֵּ ן ִלי ָנַתָת  ָשָנה לְּ ֶשָעַמד, בֵּ תוֹ  ַעל וכְּ ָהָיה ַדעְּ לִשים ֶבן ָבחור וְּ  שְּ
ָת  ָשִנים ָוֶשַבע ָפַני עוָֹלה ַהֲעלֵּהו ִלי ָאַמרְּ יִתי, לְּ ַנֲעשֵּ זָ  ָעָליו וְּ ַאכְּ ֹלא ִריךְּ ִתי וְּ  ֲאִני ֶאָכא, ָעָליו ִרַחמְּ

ִמי ַעצְּ ִתי בְּ ֹלא, אוֹתוֹ  ָךַפתְּ ֹךר וְּ ֹלא ֹזאת ִלי ִתזְּ ם וְּ ַרחֵּ  .ָבַני ַעל תְּ

ָחק ָןַתח ָאַמר ִיצְּ ֶשָאַמר, עוָֹלם ֶשל ִרבוֹנוֹ  וְּ ֶאה ֱאֹלִהים(: ח, כב בראשית) ַאָבא ִלי ךְּ ה כוֹ  ִירְּ  ַהֹשֶ
ֹעָלה ִני לְּ ִתי אֹל, בְּ ָבֶריָך ַעל ִעַךבְּ ִתי דְּ ֶנֱעַקדְּ צוֹן וְּ י ַעל ִלִבי ִברְּ חַ  ַגבֵּ בֵּ ִתי ַהִלזְּ  ַתַחת ַצָואִרי ֶאת וָפַשטְּ

ֹלא, ַהַמִךין ֹךר וְּ ֹלא ֹזאת ִלי ִתזְּ ם וְּ ַרחֵּ  ולא ענה לו הקב"ה... ָבַני ַעל תְּ

ָאַמר ַיֲעֹקב ָןַתח ִתי ָשָנה ִריםֶעשְּ  ֹלא, עוָֹלם ֶשל ִרבוֹנוֹ  וְּ ית ָעַמדְּ בֵּ ֶשָטָצאִתי, ָלָבן בְּ יתוֹ  וכְּ  ִבי ָןַגע ִמבֵּ
ָשו ש ָהָרָשע עֵּ ִתי ָבַני ֶאת ַלֲהֹרג וִבסֵּ ִמי וָמַסרְּ ִמיָתה ַעצְּ ָשו, ֲעלֵּיֶהם לְּ ַעכְּ רו וְּ סְּ ַיד ִנמְּ יֶהם בְּ בֵּ  ַךֹנאן אוֹיְּ

ָחה ִטבְּ ַאַחר, לְּ ִתים לְּ ֶאפְּ  ֶשִגַדלְּ גוִֹלים ֶשל רוִֹחיםךְּ נְּ ִתי ַתרְּ ָסַבלְּ יֶהם וְּ  ָיַמי ֹרב ִךי, ָבִנים ִגדול ַצַער ֲעלֵּ
ַצַער ָהִייִתי ַעָתה, ַבֲעבוָרם ָגדוֹל בְּ ֹךר ֹלא וְּ ם ֹזאת ִלי ִתזְּ ַרחֵּ ָאַמר מֶשה ָןַתח. ָבַני ַעל לְּ  ֶשל ִרבוֹנוֹ  וְּ
ליִ  ַעל ָהִייִתי ֶנֱאָמן רוֶֹעה ֹלא, עוָֹלם ָראֵּ ָבִעים שְּ ִתי ָשָנה ַארְּ ַרצְּ יֶהם וְּ נֵּ סוס ִלפְּ ָבר ךְּ ֶשִהִגיעַ , ַבִלדְּ ַמן וכְּ  זְּ

סו ָת  ָלָאֶרץ ֶשִטָךנְּ ָבר ָעַלי ָגַזרְּ לו ַבִלדְּ מוַֹתי ִיןְּ ָשו, ַעצְּ ַעכְּ ָת  ֶשָגלו וְּ ֹןד ִלי ָשַלחְּ ךוֹת ִלסְּ ִלבְּ  ֶזהו ,,ֲעלֵּיֶהם וְּ
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ִריםֶש  ַהָלָשל נֵּי אוֹמְּ ָרָעתוֹ  ִלי טוֹב ֹלא ֲאדוִֹני ִמחוב ָאָדם בְּ אוָֹתה. ִלי ַרע ומֵּ  מֶשה ָאַמר ָשָעה בְּ
ָיה מְּ ִירְּ ָפַני לְֵּך לְּ לְֵּך לְּ ם ֶשאֵּ ֶאה ַוֲאִביאֵּ ֶארְּ יֶהם ָידוֹ  ַמִםיחַ  ִמי וְּ ָיה לוֹ  ָאַמר. ֲעלֵּ מְּ ָשר ִאי ִירְּ ילְֵּך ֶאפְּ  לֵּ

י ַבֶדֶרְך נֵּ ן ִןי ַעל ַאף לוֹ  ָאַמר, וִגיםַהֲהר ִמןְּ ָיה מֶשה ָהַלְך ִמָטד, כֵּ מְּ ִירְּ ָפָניו וְּ ַנֲהרוֹת ֶשִהִגיעו ַעד, לְּ  לְּ
מֶשה ָראוהו, ָבֶבל רו לְּ ָאמְּ ָרם ֶבן ָבא ָלֶזה ֶזה וְּ רוֹ  ַעמְּ ינו ִמִסבְּ דוֹתֵּ ינו ִמַטד ִלפְּ ָתה, ָצרֵּ ָרה קוֹל ַבת ָיצְּ ָאמְּ  וְּ

ָרה זֵּ  ....ָפַניִמכְּ  ִהיא גְּ

בהמשך מופיעה רחל אמנו... רחל אמנו לא הוזמנה בכלל... הקב"ה אמר לירמיהו, לעורר את 
 ...הוא לא  אמר לעורר את רחל .אברהם, יצחק, יעקב ומשה מקברם

 ממשיך המדרש ואומר:

אוָֹתה ָצה ָשָעה בְּ ל ָקפְּ נו ָרחֵּ י ִאלֵּ נֵּ ָרה הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ִלפְּ ָאמְּ ָפֶניָך ָגלוי, עוָֹלם ֶשל בוֹנוֹ ִר  וְּ  ֶשַטֲעֹקב לְּ
ָך דְּ ָרה ַאֲהָבה ֲאָהַבִםי ַעבְּ תֵּ ָעַבד יְּ ִביִלי וְּ ַאָבא ִבשְּ ִלימו, ָשִנים ֶשַבע לְּ ֶשִהשְּ ִהִגיעַ  ָשִנים ֶשַבע אוָֹתן וכְּ  וְּ

ַמן ִלי ִנֹשוַאי זְּ ַבעְּ ִני ָאִבי ָיַעץ, לְּ ִליפֵּ ַהחְּ ִלי לְּ ַבעְּ ִבילבִ  לְּ ָשה, ֲאחוִֹתי שְּ ֺהקְּ ֹאד ַעד ַהָדָבר ָעַלי וְּ ָעה ִךי מְּ  נוֹדְּ
ָצה ִלי ִתי, ָהעֵּ הוַֹדעְּ ִלי וְּ ַבעְּ ִתי לְּ יִני ֶשַטִךיר ִסיָמן לוֹ  וָמַסרְּ ין בֵּ י ֲאחוִֹתי ובֵּ דֵּ  ָאִבי יוַכל ֶשֹלא ךְּ

ִני ַהֲחִליפֵּ ַאַחר, לְּ ן ולְּ ִתי ךֵּ ִמי ִנַחמְּ ַעצְּ ִת  בְּ ָסַבלְּ ִתי ַתֲאָוִתי ֶאת יוְּ ִרַחמְּ א ֶשֹלא ֲאחוִֹתי ַעל וְּ צֵּ ָןה תֵּ ֶחרְּ , לְּ
ָלֶעֶרב פו וְּ ִלי ֲאחוִֹתי ִחכְּ ַבעְּ ִביִלי לְּ ִתי, ִבשְּ ִתי ַהִמיָמִנין ָךל ַלֲאחוִֹתי וָמַסרְּ ִלי ֶשָלַסרְּ ַבעְּ י, לְּ דֵּ א ךְּ הֵּ  ֶשיְּ
ל ֶשִהיא ָסבור ֹלא. ָרחֵּ ַנסְּ  ֶאָכא עוֹד וְּ ב ֶשָהָיה ַהִלָחה ַתַחת ִתיֶשִםכְּ ָהָיה ֲאחוִֹתי ִעם שוֹכֵּ ר וְּ ַדבֵּ  ִעָלה מְּ
ִהיא ִשיַבתו ַוֲאִני שוֶֹתֶקת וְּ ָדָבר ָדָבר ָךל ַעל מְּ י, וְּ דֵּ קוֹל ַיִךיר ֶשֹלא ךְּ ִתי ֲאחוִֹתי לְּ ָגַמלְּ ֹלא, ִעָלה ֶחֶסד וְּ  וְּ

ֹלא ָבה ִקםֵּאִתי אִתיהָ  וְּ ָןה הוֹצֵּ ֶחרְּ ֶפר ָעָפר ָוָדם ָבָשר ֶשֲאִני ֲאִני וָמה. לְּ ֹלא ֶשִכי ַלָנָרה ִקםֵּאִתי ֹלא ָואֵּ  וְּ
אִתיהָ  בוָשה הוֹצֵּ ָןה לְּ ֶחרְּ ַאָתה, ולְּ ַקָטם ַחי ֶמֶלְך וְּ נֵּי, ַרֲחָמן, וְּ ין ךוָֹכִבים ַלֲעבוַֹדת ִקנֵּאתָ  ָמה ִמןְּ  ָבה ֶשאֵּ

לֵּיתָ , ַמָלש ִהגְּ ֶנֶהרְּ  ָבַני וְּ ָעשו ַבֶחֶרב גווְּ ִבים וְּ צוָֹנם ָבם אוֹיְּ לו ִמָטד. ִךרְּ גְּ ַגלְּ  ָברוְך ַהָסדוֹש ֶשל ַרֲחָמיו ִנתְּ
ָאַמר הוא ִבילְֵּך, וְּ ל ִבשְּ ל ֶאת ַמֲחִזיר ֲאִני ָרחֵּ ָראֵּ קוָֹמן ִישְּ ִתיב הוא ֲהָדא, ִלמְּ  ֹךה(: יד, לא ירמיה) ִדכְּ
ָרָמה קוֹל' ה ָאַמר ָמע בְּ ִהי ִנשְּ ִכי נְּ רוִרים בְּ ל ַתמְּ ַבָךה ָרחֵּ ֲאָנה ָבֶניהָ  ַעל מְּ ם מֵּ ִהָםחֵּ יֶנםו ִךי ָבֶניהָ  ַעל לְּ . אֵּ

ִתיב ִעי' ה ָאַמר ֹךה(: יד, לא ירמיה) וכְּ יַנִיְך ִמֶבִכי קוֹלְֵּך ִמנְּ עֵּ ָעה וְּ ְך ָשָכר יֵּש ִךי ִמִדמְּ ֺעָכתֵּ ', וגו ִלפְּ
ִתיב יֵּש(: יד, לא ירמיה) וכְּ ָוה וְּ ְך ִתקְּ ַאֲחִריתֵּ ֺאם לְּ ָשבו' ה נְּ בוָלם ָבִנים וְּ  .ִלגְּ

 עד כאן דברי המדרש, בפתיחה לאיכה..

 מי שקורא את המדרש הזה, מיד שואל את עצמו כמה וכמה שאלות :

... נשאלת .הקב"ה אומר לרחל אמנו "בשבילך אני מחזיר בנים למקומם" – שאלה ראשונה
למה אנחנו  ,וא מעשה שבשבילו אפשר להחזיר בנים למקומםה ,אם המעשה של רחל –השאלה 

  ? לא מאזכרים את זה כל יום 

לפני הקרבנות, אנחנו מזכירים כל יום את עקידת יצחק... אברהם אבינו אומר "אני עקדתי את 
 ...בני..." יצחק אבינו אומר "אני נעקדתי..."

 ..."מקומם..."בשבילכם אני מחזיר את הבנים ל –הקב"ה לא אומר להם 

 על מה הוא מחזיר את הבנים למקומם ???

 בשביל רחל !

יוצא, שהמעשה של רחל, אליבא דהקב"ה, כדי להביא לבנין בית הבחירה, הוא מעשה שיש בו 
 ממעשה העקידה. ,יותר זכויות
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לכאורה, ודאי שהעקידה הוא מעשה יותר גדול. כל יום לפני הקרבנות, אנחנו מזכירים את 
בראש השנה, אנחנו מבקשים מהקב"ה "ועקידת יצחק היום לזרעו תזכור"....  העקידה...

 מבקשים מהקב"ה, שיזכור לנו את עקידת יצחק...

אז לכאורה, מעשה העקידה יותר חשוב... אז למה לבנין בית הבחירה, משתמש הקב"ה בזכות 
 של רחל אמנו, ולא בזכות של העקידה ?

 למסור את הסימנים של לאה ? ,אמנוהאם היה מותר לרחל  -שאלה נוספת  

יעקב מוסר לה את הסימנים, ואומר לה "אלו הסימנים"... האם מותר עפ"י הלכה, ללכת 
 ולמסור את הסימנים ?

 מה היא אמרה ?!

 "אני לא רוצה שאחותי תצא לבושה ולחרפה"

בידך  בשביל שאחותך לא תצא לבושה ולחרפה, כביכל, מותר לך לפגוע באמון של מישהו שמסר
 סימן ???

אם אתה רואה שהקב"ה אומר לרחל "בשבילך אני מביא חזרה בנים לגבולם", סימן שהקב"ה 
 הסכים למעשה הזה של רחל...

מה רחל אמנו היתה עושה, אם  למחרת בבוקר, כשנודע ליעקב אבינו  – אבל נשאלת שאלה
לא רוצה  ! ךשהיא מסרה את הסימנים, היה אומר לה יעקב "אני לא רוצה להתחתן אית

 " ? להינשא לאשה שמסרה סימנים שאני נתתי לה

"התחתנתי איתה... מהשמים גלגלו ככה, אני נישאר עם  -יכל להיות שיעקב אבינו היה אומר
 לאה, אבל עם רחל אני לא מתחתן !

 הרי מה אמרה לו לאה בבוקר ?

קנית את הבכורה,  כי באותו רגע שאתה ,אליבא לשטר התנאים,  עכשיו אני צריכה נשואה לך
 אתה נהפכת לבכור, ואני הבכורה... אז הגדול לגדולה והקטן לקטנה...

אם לאה צודקת, את צריכה להינשא לעשו... ואז היא  –יכל להיות שהיה אומר לה יעקב אבינו 
 לא מתחתנת עם יעקב אבינו, ואז אין לה שום חלק בבנין עם ישראל...

לת שלה, להיות שותפה בבנין עם ישראל. היא הרי לא הלכה רחל אמנו, וסיכנה את כל היכו
 יודעת מה יעשה יעקב למחרת בבוקר !

הולכת רחל, ועושה את השכלולים שלה, ומוסרת את הסימנים, גם במחיר שיכל להיות, שיעקב 
 לא יקח אותה !

 מה מונח במעשה הזה ?  –זה המעשה של רחל, והשאלה שנשאלת כאן היא 

למה  –שהוא מנסה להבין  ,רוצה להזכיר את שמו )תכף אגיד לכם למה(, שאני לא ראיתי בספר
 ולמה מעשה מסירת הסימנים, כן מהווה זכות לבנין בית הבחירה ? ,העקידה לא מהווה זכות
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שהסיבה של מעשה הסימנים, זה שהביא את בנית בית הבחירה  ,ונראה לי – וכך כותב אותו ספר
 מתאים למה שכתוב בגמרא.  ,מחדש

 בר דבביה ובעל קמצא דרחמיה גברא דההוא – ( נה, ב. נו, א ,גמרא )מסכת גיטיןמספרת ה
 אתא קמצא בר ליה אייתי אזל קמצא לי אייתי זיל לשמעיה ליה אמר סעודתא עבד קמצא

 הכא בעית מאי הוא גברא דההוא דבבא בעל גברא ההוא מכדי ליה אמר יתיב דהוה אשכחיה
 .ושתינא דאכילנא מה דמי לך ויהיבנא שבקן אתאיו הואיל ליה אמר פוק קום
 דמי לך יהיבנא ליה אמר לא ליה אמר דסעודתיך פלגא דמי לך יהיבנא ליה אמר לא ליה אמר
 ואפקיה ואוקמיה בידיה נקטיה לא ל''א סעודתיך כולה

אדם ערך שמחה ואמר לשמש שלו, שילך  .קמצא, חרבה ירושלים-על קמצא  ובר - לשון הרב
 .קמצא-את חברו קמצא, והוא הלך והזמין בטעות את בר להזמין

 מגיע יום החתונה... אומר לו בעל השמחה "מה אתה עושה פה ?!"

 השמש שלך הזמין אותי.. -

 זה היה בטעות.. -

 אני לא אמרתי לו להזמין אותך...אמרתי לו שיזמין את קמצא ! -

 ... קח מאתים...טוב... אני כבר באתי... קח מאה שקל -

 בשום פנים ואופן לא... לך מכאן ! -

 קח חצי חתונה עליי ! -

 לא רוצה, צא מפה ! -

 ...אתן לך את כל החתונה, רק אל תבייש אותי -

 צא החוצה ! .בשום פנים ואופן לא -

 וזרק אותו מהאולם.. ,הלך בעל החתונה

קא ניחא להו איזיל אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה ש''מ  - ממשיכה הגמרא ואומרת
 ...איכול בהו קורצא בי מלכא אזל אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי

נמצאים כל האנשים בחתונה... נמצאים בחתונה הרבנים, אף אחד לא קם ממקומו ואף אחד לא 
.. אם ככה, הלך והלשין לקיסר "מרדו בך .מוחה ! משמע, שכולם שותפים לאותו ענין

 החורבן... ... וכך התחיל.היהודים"

שאם היו קמים האנשים ומוחים בידו, ואומרים לו "לא עושים דבר  ,יוצא עפ"י דברי הגמרא
 בית המקדש לא היה נחרב.. ,כזה" !

אם ככה תבין טוב מאוד, למה צריכים את הזכויות של רחל, ולא של אברהם,  – אומר אותו ספר
 יצחק ויעקב :

 מה אמרה רחל ??
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 תצא לבושה ולחרפה"מסרתי את הסימנים לאחותי, כדי שלא  ,דם"ומה אני, שאני  בשר ו

.. אם ככה, חיפש הקב"ה .קמצא-יוצא, שהסיבה שנחרב הבית, בגלל הבושה והחרפה שעשו לבר
 .זכויות של חוסר בושה

 של חוסר בושה ? ,מה הזכויות שיש

 מסירת הסימנים ע"י רחל אמנו, כדי שאחותה לא תתבזה !

קמצא, חרבה -שעל קמצא ובר ,עשה הזה מכפר, על מה שכתוב בגמראאם ככה יוצא, שהמ
 ירושלים.

 לא נכון ! רעיון נפלא.... אבל 

 למה לא נכון ?

יכל להיות שהוא נכון, אבל הוא לא מתאים לתאריכים, כיון שמה שרחל אמנו התיצבה מול 
  .הקב"ה, זה היה בחורבן בית ראשון

רה, גילוי עריות ושפיכות דמים.... ואם תסתכלו במדרש, חורבן בית ראשון, היה בגלל עבודה ז
ֶפר ָעָפר ָוָדם ָבָשר ֶשֲאִני ֲאִני וָמהתראו שכתוב  ֹלא ֶשִכי ַלָנָרה ִקםֵּאִתי ֹלא ָואֵּ אִתיהָ  וְּ בוָשה הוֹצֵּ  לְּ

ָןה ֶחרְּ ַאָתה, ולְּ ַקָטם ַחי ֶמֶלְך וְּ י, ַרֲחָמן, וְּ נֵּ ין וָֹכִביםך ַלֲעבוַֹדת ִקנֵּאתָ  ָמה ִמןְּ  .. .ַמָלש ָבה ֶשאֵּ
 אבל בכל זאת, זה פירוש יפה מאוד.  ,אם ככה, זה לא מתאים לתאריכים

 רעיון נפלא ! מה אנחנו כן רוצים להוציא מכאן ?

לא התחיל באותו לילה שהיא מסרה את הסימנים.  ,רבותי, מעשה מסירות הנפש של רחל אמנו
 .זה כבר היה הסיום של התקופה ,אותו לילה שהיא מסרה את הסימנים

ין - פרשת ויצא, אות ו( ,אומר המדרש )תנחומא ָך אֵּ ל ִמן ָנָאה לְּ ִביל, ָרחֵּ ש נוָֹיה וִבשְּ  ִלָשא ַיֲעֹקב ִבסֵּ
ָהָיה, אוָֹתה ַשכֵּחַ  וְּ לוֹנוֹת מְּ ָנם ִסבְּ ל ִלתְּ ָרחֵּ ָלָבן, לְּ ָנן וְּ לֵָּאה נוֹתְּ ָתה לְּ ָהיְּ ל וְּ  .שוֶֹתֶקת ָרחֵּ

 לרחל... הולך לבן ולוקח אותם, ונותן ללאה !!! ִסְבלֹונֹות בע שנים יעקב שולח ש

 ושותקת ! ,שבע שנים, רחל אמנו רואה

 אל תשלח לי, זה גם ככה לא מגיע אלי... חבל על הכסף.... –היא גם לא אומרת ליעקב 

 אדרבא, תעביר את זה ללאה, שהיא תיהנה מזה !

עוֹן ָבןַר  ָאַמר - ממשיך המדרש ואומר ל ֶבן ִשמְּ ִליאֵּ ִתי ָיַמי ָךל, ַגמְּ ין ָגַדלְּ ֹלא ַהֲחָכִמים בֵּ  ָמָצאִתי וְּ
ִתיָקה ֶאָכא טוֹב ַלגוף ל(. יז, א אבות משנה) שְּ ָשה ָרחֵּ ִתיָקה ָתפְּ ָדה, ִבשְּ ָעה ָעמְּ ִתיָקה ַזרְּ  ָרֲאָתה, ִבשְּ

לוֹנוֶֹתיהָ  ַיד ִסבְּ ָקה ֲאחוָֹתה בְּ ָשתְּ ָנה ָיִמיןִבנְּ . וְּ פוֹד ִמן ֶשכוֹ  ָהֶאֶבן, בְּ ה ָהאֵּ פֵּ עַ , ָישְּ ִכיַרת יוֹדֵּ ף ִבמְּ  יוֹסֵּ
ק שוֹתֵּ ֶזהו. וְּ ה וְּ פֵּ ק ֶןה לוֹ  ֶיש, ָישְּ שוֹתֵּ ָנה ֶבן ָשאול. וְּ ֶאת, בְּ ַבר וְּ לוָכה דְּ (. טז, י א"ש) לוֹ  ִהִגיד ֹלא ַהלְּ
ר תֵּ ין, ֶאסְּ ר אֵּ תֵּ ָת  ַמֶגֶדת ֶאסְּ ָשה לֵָּאה(. כ, ב אסתר) המוַֹלדְּ הוָֹדָיה ָתפְּ ָדה, בְּ ָעה ָעמְּ הוָֹדָיה ַזרְּ  בְּ

ָרה ִהיא. ַאֲחֶריהָ  הוָדה'. ה ֶאת אוֶֹדה ַהַןַעם, ָאמְּ ָנה יְּ הוָדה, ַאֲחֶריהָ  בְּ  בראשית) ַאֶחיָך יוֹדוָך ַאָתה יְּ
א(. א, קיח תהלים) טוֹב ִךי' ַלה הוֹדו, ָדִוד(. ח, מט ַצכֵּא, לָדִנטֵּ א מְּ  ַרִבי ָאַמר(. יא, ו דניאל) ומוֹדֵּ

הוָדה דוָֹלה, יְּ ִתיָקה גְּ כות, שְּ ִתיָקָתה ֶשִבזְּ ל ֶשל שְּ ָתה, ָרחֵּ ֶהֱעִמיָדה ָזכְּ י וְּ נֵּ ָבִטים שְּ ל שְּ ָראֵּ ִישְּ  בְּ
ַרִים ַנֶשה ֶאפְּ ר ומְּ ָבִטים ַעל ָיתֵּ ָלָלה. ַהשְּ ָקה וְּ עוֹ  ַרִבי ָאַמר. ָשתְּ ָרה, יוַֹחאי ַבר ןִשמְּ ַשַכַחת ִאם ָאמְּ  מְּ
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ַיֲעֹקב ומוַֹדַעת ֲאִני ן ֶשַאָבא לְּ ַשכֵּחַ  ֶשהוא ַמה ַלֲאחוִֹתי נוֹתֵּ ינוֹ , ִלי מְּ ל אֵּ ַאָבא, אוֹתוֹ  נוֹטֵּ ין וְּ ִני אֵּ  ַמִשיאֵּ
ַרֶחֶקת ַוֲאִני, לוֹ  תְּ  ַאתְּ , הוא ְךָברו ַהָסדוֹש ָלה ָאַמר. ַהֶזה ַהַנִדיק ַהגוף ִמן ִמתְּ כות, ַחַטִיְך, ָשַתקְּ  ִבזְּ

ִתיָקה אוָֹתה ְך ֲאִני שְּ רֵּ ֹךר: ֶשֶםֱאַמר, זוֹכְּ ל ֶאת ֱאֹלִהים ַוִטזְּ  .ָרחֵּ

 

 

 

 זה לא ניגמר כאן.... 

ושתיקה, מסירת הסימנים בליל החופה, וארבע שנים אחרי זה  ִסְבלֹונֹותשבע שנים של קבלת 
 עוד אירוע...

 רבע שנים אחרי זה ?מה קרה א

 כבר יעקב נשוי ללאה, יש לו ארבעה ילדים... נולד כבר יהודה.... ורחל עקרה... 

 מגיע ראובן מהשדה, ויש בידיו דודאים...

 מתעבר. ,הדודאים האלה, אומרים חז"ל, יש להם סגולה, שכל מי שלוקח אותם

 רואה את זה רחל אמנו, ומבקשת מלאה שתיתן לה מעט מהדודאים...

ַעט)ל, טו(  –אומרת לה לאה  ְך ַהמְּ תֵּ ָלַקַחת ִאיִשי ֶאת ַקחְּ י ֶאת ַגם וְּ ִני דוָדאֵּ  ?! בְּ

ןאומרת לה רחל "את צודקת... תקבלי פיצוי"  ַךב ָלכֵּ ָלה ִעָלְך ִישְּ י ַתַחת ַהַכיְּ נְֵּך דוָדאֵּ  ...בְּ

?! אני נתתי לך אותו רחל אמנו היתה צריכה להגיד "אני לקחתי לך את בעלך  – נשאלת השאלה
 ! אלמלא לא הייתי נותנת לך סימנים, לא היית נשואה לו עד עצם היום הזה"

 לא... היא לא אומרת לה את זה... אלא אומרת לה "אני מתנצלת, תקבלי פיצוי...

 ... שומעת ושותקת... זוהי דמותה של רחל אמנו...ִסְבלֹונֹותשבע שנים של 

 ת שהיה בה ברחל"... לזה "בשכר צניעו הגמרא קוראת

 היא ידעה לשמור סוד. -שהיה בה ברחל"  ִמְסִטיִריןלזה "בגלל  המדרש קורא

 הייתי רוצה לעמוד, על ענין שמירת סוד... שני מדרשי חז"ל, לא נאריך מעבר לזה:

ִהי{ }יט, כט בפרשת וירא, אומרת התורה ת ַויְּ ַשחֵּ י ֶאת ֱאֹלִהים בְּ ֹךר ַהִךָךר ָערֵּ  ֶאת ֹלִהיםאֱ  ַוִטזְּ
ָרָהם ַשַכח ַאבְּ ָכה ִמתוְֹך לוֹט ֶאת ַויְּ ן ָיַשב ֲאֶשר ֶהָעִרים ֶאת ַבֲהֹפְך ַהֲהפֵּ  לוֹט ָבהֵּ

 יודע לוט שהיה נזכר, לוט על אברהם של זכירתו מהו. אברהם את אלהים ויזכור - אומר רש"י
 גלה ולא, היא אחותי( יט יב) שרה על במצרים אברהם שאמר ושמע, אברהם של אשתו ששרה
 .עליו הוא ברוך הקדוש חס לפיכך, עליו חס שהיה, הדבר

 תשמעו מה קרה:
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 "מי זאת האישה ?"  –.. שאולים המוכסים .הולך לוט עם אברהם אבינו ושרה, מגיעים למצרים

 ..."זאת אחותי" –אומר להם אברהם 

 ולוט יושב בשקט...

 ם את אברהם אבינו ! היו הורגי ,אם היה לוט מדבר ואומר "זאת אשתו"

 היות והוא שמר את הפה שלו, לכן מצילים אותו מסדום !

אדם שיכל לרצוח ולא רצח, את זה  – כל מי שקורא את המדרש הזה, שואל את עצמו שאלה
 מחשיבים לו ביום הדין ?

על זה מגיע לי  ., להודיע להם שיש עבודה.... לא צלצלתי206 -הוצאת מרפסת, יכולתי לצלצל ל
 ר !שכ

 מגיע לך שכר שלא רצחת ?!? 

ֹךרתשמע, כשיש דין בשמים,  – ואומר בא האזנים לתורה זו מידת הדין... כשאדם  ֱאֹלִהים ַוִטזְּ
נמצא בצרה, מידת הדין אוספת מכל מקום זכויות, כדי לבוא ולאסוף זכויות על האדם. בשעת 

 הדין, גם זה נחשב לזכות.

 עו מזה שהוא הלך עם אברהם אבינו.הרמב"ן אומר, שהזכויות של לוט, נב

אני לא מבין בכלל, את מדרש חז"ל. מחפשים  – בא ר' אהרון קוטלר, בספרו משנת אהרון ואומר
 .זכויות ללוט ?! חסרות ללוט זכויות ?!  הרי הוא היה מוכן למות, בשביל לארח אורחים

ִלינוהרי שבאו האורחים לסדום, אמר להם  ַרֲחצו וְּ יֶכם וְּ לֵּ ֶתם ַרגְּ ַךמְּ ִהשְּ ֶתם וְּ ֶכם ַוֲהַלכְּ ךְּ ַדרְּ  – לְּ
 כך תרחצו רגלים. למה ??-קודם תלכו לישון, ואחר

 מה זה פה, אתה מארח אורחים ?!  –אם יבואו מהשב"כ, וישאלו 

 .. .הרגע הגיעו, תראה הרגלים שלהם עוד מלוכלכות –יגיד להם לוט 

בית "או שתיתן לנו את האורחים, או אשתו הולכת לספר בחוץ שיש אורחים... מיד צרו על ה
 שנהרוג אותך"

 הוא מוכן לתת את הבנות שלנו, רק שלא יפגעו באורחים !

ושמו אותה על החומה... באו  ,בתו של לוט, שתפסו אותה נותנת אוכל לעני, מרחו אותה בדבש
 הדבורים ועקצו אותה... ומתה...

 ת הנפש שלו. הבת שלו מתה בגלל חסד !אז מחפשים זכויות ללוט ?? מדובר כאן באדם שמסר א

 כך שואל ר' אהרון קוטלר....

י ..ַרִבי. - רבה, פרשה כט, אות ט( ויקראהמדרש )אומר  ם ַאָבא ַבר ִביבֵּ שֵּ  ָעַמד ָאַמר יוָֹחָנן ַרִבי בְּ
ָרָהם ִפָכה ָאִבינו ַאבְּ ַתֲחנוִנים ִבתְּ י וְּ נֵּ ָאַמר הוא ָברוְך ַהָסדוֹש ִלפְּ ָפָניו וְּ ָידועַ  ָגלוי עוָֹלם ֶשל ִרבוֹנוֹ  לְּ  וְּ

ָפֶניָך ָשָעה לְּ ָת  בְּ ָך ֶאת ָנא ַקח(: ב, כב בראשית) ִלי ֶשָאַמרְּ ָך ֶאת ִבנְּ ִחידְּ ִלִבי ָהָיה, יְּ ָך ַמה בְּ , ַכֲהִשיבְּ
ָהָיה ִלִבי וְּ מוֹל, כֵּאֹמר ַמה בְּ ָת  ֶאתְּ חָ  ִךי(: יב, כא בראשית) ִלי ָאַמרְּ ִיצְּ א קבְּ ָך ִיָסרֵּ ָשיו, ָזַרע לְּ ַעכְּ  וְּ
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ר ַאָתה ַהֲעלֵּהו(: ב, כב בראשית) ִלי אוֹמֵּ עוָֹלה ָשם וְּ ם ֶאָכא, לְּ שֵּ ָך ַמה ִלי ֶשָהָיה ךְּ ִתי ַכֲהִשיבְּ ָכַבשְּ  וְּ
ִרי ֶאת ֹלא ִיצְּ ש(: עד, לח תהלים) ֲהִשיבוִֹתיָך וְּ רֵּ חֵּ ָמע ֹלא כְּ ִאכֵּם ֶאשְּ ַתח ֹלא וכְּ יו ָךְך, ִןיו ִיפְּ ֶשִטהְּ  ךְּ

ָחק ֶשל ָבָניו י ָבִאים ִיצְּ רוֹת ִלידֵּ א ָרִעים וַמֲעִשים ֲעבֵּ הֵּ ִךיר תְּ ַדת ָלֶהם ַמזְּ ָחק ֲעקֵּ  ַוֲעֹמד ֲאִביֶהם ִיצְּ
א א ַהִדין ִמִךמֵּ ִכמֵּ ַמכֵּא ַרֲחִמים לְּ ם, ַרֲחִמים ֲעלֵּיֶהם וִמתְּ ַרחֵּ ַתֲהֹפְך ֲעלֵּיֶהם ותְּ  ִדיןהַ  ִמַדת ָלֶהם וְּ
ִמַדת יָמַתי, ַרֲחִמים לְּ ִביִעי ַבֹחֶדש אֵּ  .ַהשְּ

ם ֶאָכאאברהם אבינו מבקש מהקב"ה, שיזכור לו  את סגירת הפה שלו  שֵּ ָך ַמה ִלי ֶשָהָיה ךְּ  ַכֲהִשיבְּ
ִתי ָכַבשְּ ִרי ֶאת וְּ ֹלא ִיצְּ  .ֲהִשיבוִֹתיָך וְּ

... לא... "ריבונו של עולם, סגרתי .!אדם, שהיה מוכן לשחוט את בנו היחידי -מדברים כאן על בן
 את הפה, תזכור לי את זה"...

 מה מונח פה ???

 העולם אין אילעא רבי אמר בלימה על ארץ תולה -ישנה גמרא )מסכת חולין פט, א ( שאומרת 
 אבהו רבי בלימה על ארץ תולה שנאמר מריבה בשעת עצמו את שבולם מי בשביל אלא מתקיים

 שאינו מיכ עצמו שמשים מי אמר

 מה ההבדל, בין מי שבולם בשעת מריבה, לבין מי שאינו ?

בולם בשעת מריבה, כלומר כרגע הוא לא משחרר... אבל יום אחד, יכולה להיות שחיקה של 
 הבלם. 

 זה ישתחרר.. ,אם יש שחיקה של הבלם, אז זה לא בשעת מריבה... אחרי זה

 ...כלל... אני לא נמצאלא הייתי שם ב –שם עצמו כמי שאינו, פירוש הדבר 

 צדק אלם האמנם{ ב-נח תהילים} דכתיב מאי יצחק רבי אמר - ממשיכה הגמרא ואומרת
 אף יכול כאלם עצמו ישים הזה בעולם אדם של אומנותו מה אדם בני תשפטו מישרים תדברון
 ...תדברון צדק לומר תלמוד תורה לדברי

שקט... אין לו עם מי לדבר... אתה אומר האומנות הזאת, היא לא מישהו שיושב בבית, יושב ב
 "זו האומנות שלו"...

 אומנות, פירוש הדבר שיש לו מה לומר, יש לו עם מי לדבר, והוא בכל זאת שם עצמו כאילם. 

 כדי להמחיש את הדברים: ,בספר של הרב פינקוס זצ"ל, הוא מביא סיפור מאוד יפה

ֹבא ונקדיש את  "מה אלך עכשיו לישון... בלילה, ואומר לעצמו 21-אברך אחד חוזר מחתונה ב
 הלילה לקב"ה !"

שם בתוכם קוביות קרח... ככה הוא לא  ,יושב ולומד...רואה שהוא מתעייף... מוריד את הגרביים
... חוזר, אוכל ארוחת בוקר... והולך .יירדם בטוח ! ממשיך עד הבוקר... הולך להתפלל בותיקין

 ללמוד בכולל.

.. מחכה .בצהריים 23:00-דלת שתי ילדים... הבעל צריך לחזור הביתה ְב אשתו בבית, ב"ה מג
 .. .לארוחת צהריים
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שני הילדים בבית.. אחד הילדים שם את הפקק על פתח האמבטיה... והאמא לא שמה לב, 
.. מתחילה להוציא .ואחרי כמה דקות היא רואה שהיא נמצאת בחוף הים... כל הבית מלא מים

בצהריים... פתאום הטלפון מצלצל " הלו רחל, זו השכנה  21.. השעה כבר את המים לניקוז.
 מלמעלה, את יכולה לשמור לי על התאומים ?" 

 טוב... מה היא תגיד לה לא ?! תביאי, תביאי...

טוב... ב"ה, הוכפלה האוכלוסייה בבית, כולם בתוך הלול.... והיא מתמודדת עם המגב... 
... הבעל עוד מעט מגיע מהכולל... אחרי לילה שלם של 21:20.. והנה השעה כבר .מייבשת

 ... רצה מהר למכולת, קונה שתי קופסאות תירס, נקניקיות.... על הגז מחממת...לימוד

 ... "שלום... מה נשמע ?.... איך עבר היום ?...".23:10-הבעל חוזר ב 

 "מה יש לאכל ???"

 "תירס"

 ייצר ???" זה מה שהספקת ל ,"תירס ?! מתשע עד אחד

 "כן, זה מה שהספקתי !"

טוב... תופס את הרגלים, יורד למטה לחנות פלאפל, קונה שתי מנות פלאפל, והולך לישון... 
 "תעירי אותי בשלוש וחצי..."

חמותה על הקו "שלום  –הטלפון מצלצל  22:32 –מעירה אותו בשלוש וחצי... חוזר לכולל... ב 

  ריים תירס ! איך עשית את המתכון של התירס?? רחלי, מה שלומך ? שמעתי עשית לצה

.. מניחה את השפורפרת... ניגשת לברז, שוטפת את הפנים .רגע אמאל'ה –אומרת לה 
 מהדמעות.... לוקחת כוס מים, מברכת "שהכל.." וחוזרת לטלפון לדבר עם חמותה...

 על האישה הזאת העולם עומד !  –אומר הרב פינקוס 

 " על מי ??? "תולה ארץ על בלימה

 על מי שבולם את פיו, בשעת מריבה !

היא לא אומרת שהיה כאן שיטפון, שמוישה הקטן שם פקק באמבטיה... שטפתי... עשיתי... שום 
 דבר ! היא לא מגיבה... עליה העולם עומד !

, ובע"ה נוכל להגיע אל יסוד לאחר ההקדמה הזאת, נעמוד על נקודה שכבר דיברנו עליה
 הדברים:

 כמה שנים, דיברנו על נושא שנקרא "הערכה שאדם זקוק לה". אני לא מדבר על גאוה... לפני

 כל אדם, צריך שיכירו במה שהוא עושה, למה הכוונה ?

 הוא רוצה שיגידו לו "תודה רבה"... ,אדם עושה פעולה מסוימת

 האישה מבשלת תבשיל, היא רוצה שיגידו לה "תודה רבה" על התבשיל..
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 ה כמה סיפורים מגדולי ישראל.... בע"ה נגיד רק מקור אחד מדברי חז"ל:בעבר הבאנו לז

חוני המעגל ישן שבעים שנה. הוא חוזר אחרי שבעים  –הגמרא )מסכת תענית כג, א( מספרת 
 הזמנים האלה בהירים, כמו בימי חוני ! -שנה, ונכנס  לבית המדרש. אחד נתן שם דרשה, ואמר  

 י חוני !אנ –חוני שומע את זה, ואומר 

  כולם צוחקים... אתה חוני ?! אתמול היה  כאן מישהו שאמר, שהוא ר' עקיבא 

 יצא חוני החוצה ואמר "או חברותא או מיתותא !

. .למה מיתותא ? אז אתה לא חוני... לא מכירים בך שאתה חוני, ממחר תהיה משה ברקוביץ'
 ה ? תלמד תור ,תתפלל שלוש תפילות ,מחר בבוקר תניח תפילין

 כולם יכירו אותך, יעריכו אותך.... אז תעשה שינוי השם, מה קרה ?!

 אתה לא מבין שאחרי שבעים שנה שלא היית פה, אף אחד לא מכיר אותך בכלל ? מה נפגעת ?!

 כל אחד רוצה, שיכירו בו במעמד שלו, ואין לזה שום קשר לכבוד ! – התשובה היא

 אדם !-וא שווה. זה רצון טבעי של בןאדם רוצה שידעו מה המעלה שלו, ומה ה-בן

 אני יביא לכם דוגמא אישית:

שנים, ניתח את אותו יהודי,  6-7לפני כמה חודשים, ליוויתי קרוב משפחה לרופא.... הרופא לפני 
 עבר מד"ר לפרופסור... ,ובשנים האלה, אותו רופא

 שקל  2600שקל, עכשיו הוא לקח  700כל השינוי הוא, שפעם הוא לקח 

 .. אבל צריכים לנתח אותו שוב....הטיפול עזר –ב... הוא בודק אותו... ואומר טו

 טוב... תקבע תאריך...

 לא... אני כבר לא עושה כאלה ניתוחים....

 לא מספיק לך כבר ?! ₪  22000למה, מה קרה, אמרתי לו, 

 "זה כבר קטן עליי" –הוא אומר לי 

 יתוח !רק תעשה את הנ ,₪ 12,000למה ? תיקח הפעם 

 "אני לא עושה את הניתוחים האלה כבר... אני פרופסור" 

 נו... אז מה ? –אמרתי לו 

 "אני כבר לא מתעסק בדברים כאלה...."

 הסתכלתי עליו בתמיהה גדולה... הוא רופא שחובש כיפה... והוא רואה שאני מסתכל עליו...

 אתה לא מבין ? ,מה –הוא אומר לי 
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 לא ! –אמרתי לו 

יבוא למילוי מקום בכיתה ח' באיזה  ,אתה מעלה על דעתך, שראש ישיבת פונוביץ' –אמר לי 
 ?!חדר

 אני חשוב שאתה צודק.  –אמרתי לו 

 !?!אבל מה אכפת לך, אתה מרביץ תורה

 מרביץ תורה אבל.....

אני דבר כזה כבר לא עושה... אם ידעו שאני עשיתי את זה, מורידים לי את  –אמר לי הרופא 
 רה.. זה לא מתאים...הפרופסו

 אם אני יעשה את זה, הוא אומר לי, לא יעריכו אותי !!!

 ונעשה אצלו... ,שקל 22,000אוווו, אמרתי לו, הבנתי הכל ! תפנה אותי לרופא אחר, שיעריך 

 הפנה אותי לרופא אחר, וב"ה הכל עבר בשלום...

 אדם צריך את זה. -בר שבןאדם רוצה שיעריכו אותו. זה לא שייך לגאווה. הערכה זה ד-כל בן

 אחד הדברים שאדם צריך להערכה, זה כשהוא עושה פעולות מסוימות, שהוא רוצה שידעו מהם.

ישנם אנשים שעושים פעולות מסוימות, ולא רוצים שידעו שהם עשו את זה, זה חלק מההתניה 
שותף  "אני לא רוצה שמישהו ידע שנתתי כסף... אני לא רוצה שמישהו ידע שהייתי–שלהם 
 לזה..."

 אלה אנשים נדירים.

 רוב בני האדם ירצו, שיגידו להם "תודה רבה". 

רוב האנשים ירצו, שאם הם נתנו איזה דבר בחדר, או בישיבה, שיהיה שם שלט "נדבר פלוני 
 אלמוני".

אותו יהודי נתן מיליון דולר לאיזה  .הייתי פעם עם איזה יהודי, אצל הגאון הרב קנייבסקי
 קבעו איתו ראשי הישיבה, שהישיבה תקרא על שם אבא שלו.... ו ,ישיבה

 מיליון דולר, אם הישיבה תקרא על שם אבא שלו.... 3אחרי זה בא עוד יהודי, והציע 

 נו... עכשיו מה עושים ? 

 הלכו לגאון הגדול, הרב חיים קנייבסקי, אותו יהודי וראש הישיבה...
 , מגיע לי שהישיבה תקרא על שם אבי...לי יש זכות ראשונים -אמר לו אותו יהודי

 בשביל מה אתה צריך שהשלט יהיה על שמך ?! אתה יודע שנתת ? –שאל אותו הגאון 
 כן. -

 הקב"ה יודע שנתת ?

 כן. -
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אבא שלך, שעל שמו תקרא הישיבה גם יודע, אז מה אכפת לך ?! בינתיים בזכותך, יהיה לישיבה 

 מיליון לע"נ אבא שלך. 3-יליון שנתת. תקדיש את המיליון ! זה דבר יותר גדול מהמ 3עוד 

 אדם בטבע שלו, רוצה שידעו, שהוא נתן מיליון דולר. כי הוא נתן !-אבל כל בן

 שהיא עשתה משהו.  ,והיא לא רוצה שידעו בכלל ,רחל אמנו עושה את כל הפעולות שלה

ת ללאה שום דבר, על זה מקבל דורונות, אבל היא לא אומר ,אומר המדרש ,רחל אמנו שבע שנים
 שלבן לקח את זה ממנה ונתן לה... שום מילה !

היא מוסרת סימנים, והיא לא מספרת לאחותה, שמדובר בסימנים "בואי ואלמד אותך, את 
 ההלכות הקשורות לבנין הבית היהודי"... שום מילה !

 מה זה המושג הזה ???

 למה "צניעות" ???? .חז"ל קוראים לזה "צניעות"

אדם, איש או אישה, שהולכים בלבוש לא צנוע... -ישנו בן  - ר הגאון ר' מאיר חדש יסוד נפלאאומ
 לא מכסים את מה שצריך לכסות..

, וכולו חוסר צניעות ! למה חוסר אדם, שלבוש מכף רגל ועד ראש, הכל מכוסה-יכל להיות בן
 צניעות ?

 כי כל אחד שעובר, מסתכל.  הבגד מושך את העין !

 חלק אחד בצניעות. החלק השני בצניעות הוא, שלא יראו אותך ! מכוסה זה

 רחל אמנו עשתה הכל, כדי שלא ראו אותה !  – אומרים חז"ל

 בזה שהיא שתקה, זה צניעות, למה ???

 ... אני לא נמצאת כאן בכלל....כמשים עצמו כמי שאינו –כי היא לא רצתה שיראו אותה 

 נוכל להגיע ליסוד נפלא: ,עפ"י זה

ברהם אבינו מגיע, ומבקש מהקב"ה "עקדתי את בני..."..... יצחק אבינו בא "ריבונו של עולם, א
פשטתי את צווארי..".. בא יעקב  "מסרתי עצמי על הילדים..".... כולם נקראו לעורר רחמי 

 מה הוא עשה. ,שמים... כל אחד סיפר

אפילו לא אמרתי לה  ,יםרחל אמנו קפצה ואמרה "ריבונו של עולם, נתתי לאחותי את הסימנ
 .. .שזה סימנים"

 ? אז מה

ר -יש מהר"ל, שמופיע בסוף פרקי אבות  ם ָדָבר ָהאוֹמֵּ שֵּ רוֹ  בְּ ִביא אוֹמְּ אוָלה מֵּ  ..למה  ?.ָלעוָֹלם גְּ

 טבעו של האדם, שהוא אוהב להגיד "אני אמרתי" – אומר המהר"ל יסוד נפלא
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לים לקחת וורטים שאני אמרתי, ולהגיד את זה אתם יכו  -זצ"ל  החתם סופר*ישנה אמרה של 
 .רק אל תגידו דברים שאתם אמרתם, ותגידו בשמי ,בשמכם

 ....כל אחד רוצה להגיד "אני ואני.... ואני..."

אומר שיעור, ואומר "שמעתי בשם... אמר הגאון.... ראיתי בספר... " הוא לא  אדם ב"ה,-ישנו בן
 אומר שום דבר מעצמו....

 בשבילך כדאי להביא את הגאולה. למה ? –ב"ה אומר הק

אם אני יביא את  -.. אומר הקב"ה .אדם, אוהב ליחס הכל לעצמו-כל בן – אומר המהר"ל
 הגאולה, הוא יגיד שהוא הביא אותה. הוא יגיד שהוא סידר את זה. 

 .אדם ישים את עצמו, כמי שאינו-גאולה תבוא, כשבן –אומר הקב"ה 

תזכור ריבונו של עולם, מסרתי את הסימנים לאחותי, לא הוצאתיה  –אומרת רחל לקב"ה 
 .. .לבושה ולכלימה

 מה היא עשתה ?

 בשכר צניעות, שהיה בה ברחל... –אומרים חז"ל 

 מה זה צניעות ???

 "אני לא נמצאת כאן"

 אני לא נמצא כאן. – שאינו כמי עצמו שמשים מי אמר אבהו רבי

זו המעלה הגדולה ביותר, דרכו  –ר את הפה, אומר הקב"ה וסוג ,אדם שיכל לדבר, יכל לספר
 יכולה לבוא הגאולה !

אני רוצה לסיים בע"ה, ברעיון שלא מצאתי אותו בשום מקום, אבל זה לא ראיה שמישהו לא 
 אומר אותו:

 כדכדאיזו אבן זו  שמשותיך כדכד ושמתי{ יב-נד ישעיה} - אומרת הגמרא )מסכת ב"ב עה, א (
?  
 אמוראי תרי לה ואמרי ומיכאל גבריאל ברקיעא מלאכי תרי פליגי נחמני בר שמואל ר''א

 רבי בני וחזקיה יהודה אינון שני מלאכים בשמים נחלקו, ושתי אמוראים בארץ נחלקו במערבא
יעשו את זה, גם משוהם  וכדין כדין להוי ה''הקב להו אמר ישפה אמר וחד שוהם אמר חד חייא

 בן הזאת, בשם כדכד.לכן קוראים לא ,וגם מישפה

 כל הצאצאים שלה, בעלי מיסטירין. מי זה ? ,היות ורחל ידעה לשמור סוד – אומר המדרש

 בנימין, אומר המדרש, והאבן שלו היא ישפה, יש לו פה והוא לא מדבר.    

 שוהם למי שייך ?

 היא מאבנו של יוסף.  ,אבן השוהם –( )פרשת תצוהאומר רבינו בחיי 

 למה ?? .מהאבנים של צאצאיה של רחל אמנו ,עתיד לבנות את חומות ירושליםיוצא, שהקב"ה 
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 בשבילך רחל... אשה שיודעת לייחס את הכל, לקב"ה.  –אומר הקב"ה 

 מביא גאולה לעולם. למה ??? ,כל האומר דבר בשם אומרו

 כי הוא יודע לייחס כל דבר, למי שעשה את זה !

 , היא לא נמצאת כאן בכלל.רחל אמנו משימה את עצמה, כמי שאינה

רחל אמנו, לא עשתה מעצמה כלום, לכן זכתה, שהקב"ה בנה את בית המקדש הראשון בשבילה 
 בשבילך רחל, אני מחזיר בנים למקומם... –

באבניה של צאצאי רחל. יהי רצון   ,שהקב"ה יבנה את אבני ירושלים ,כולנו מצפים לרגע
 !שנזכה לזה במהרה בימינו אמן ואמן !!

 


