
   

  
  
  

  

  פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יום חמישי בשעה " ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  65פר גליון מס                                      ט" תשסויצא                    
  )כט כ ("ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש"

כי . ן זה פרוש נפלא בעני"אוצר אפרים"מובא בספר 

הרי צריך להבין מדוע כתבה התורה לחם לאכול והרי 

  ?ברור שבגד לובשים ולחם אוכלים

יש אדם שהולך למכולת ורוצה : אבל אפשר לפרש כך

ועושה , לקנות לילד מאכל טעים אך מאכל זה הוא יקר

הרי לא יוכל לקנות לו , חשבון שאם יקנה מאכל זה

ציע לו המוכר מ, וכשהולך לקנות מגפים. מגפים לחורף

אבל הוא עושה חשבון , מגפים מעור עם פרוה מחממת

לא ישאר לו כסף לקנות , שאם יקנה מגפים כאלו

יוצא שאדם זה אוכל מגפים ולובש . במכולת לחם וחלב

ולזה ביקש יעקב . את מה שלא יכל לקנות במכולת

שהלחם יהיה מאכילה , "ונתן לי לחם לאכול: "אבינו

  .יה לבוש ולא מאכלושהבגד יה, ולא מלבוש

  

  )כט ב ("וירא והנה באר בשדה"

 הנה במדרש דרשו ":שער בת רבים"כתב בספר 

פסוקים אלו על דרך רמז לבל יהיו כסיפור דברים 

 וירא. ואפשר גם לנו לומר על דרך רמז. ו"בטלים ח

ק באר נובע שפע " זה בהמוהנה בארבמראה הנבואה 

שם שלשה והנה . ד ציון שדה תחרש" עבשדהלעולם 

 אין להם 'רובצים עליכהנים לוים וישראלים עדרי צאן 

 כי מן הבאר ההיאקיום ורביצה אלא עליה בעבורה 

כ גרם עונם "אך אח. ל"הנישקו העדרים ' מהשפע הנז

ר הנקרא אבן " היצהי הבאר"והאבן גדולה עפז "עון ע

י הבאר וסתמו מלהשפיע ונחרב הבית "נגף הושם עפ

 כנסת הגדולה גודל הרעה של ובראות אנשי. ראשון

 בימי עזרא ונאספו שמה כל העדריםז לכן "יצרא דע

שאנשי כנסת הגדולה י הבאר "וגללו את האבן מעפ

את והשקו את הצאן ז חזרו "הסירוהו מן העולם ועי

השפע מהבאר ההיא כי נבנה הבית השני והיו מושפעים 

כ כאשר חטאו בשנאת חנם גרמו כאילו "אך אח. כמאז

י "עפר " הוא יצה והשיבו את האבןדי עצמםהם בי

ונחרב הבית , לסתום השפע והטובהבאר למקומה 

ל במדרש איכה על פסוק "וידוע מאמר חז. השני

דיעקב אבינו הוא מרגיש , "ותבער ביעקב כאש להבה"

וכן הוא . ומיצר בצרות ישראל יותר מאברהם ויצחק

יגל ' מי יתן מציון וגו"שמח בטובתם יותר מהם דכתיב 

 כשואל ויאמר להם יעקבש "וז". יעקב ישמח ישראל

 מאיזה עון גליתם אחי מאין אתםלישראל אשר בגלות 

 מחרון אף איש על רעהו ויאמרו מחרן אנחנומארצכם 

ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור הוא שנאת חינם 

ש במדרש את מי שהוא עתיד ללבן את עונותיכם "כמ

לכן מוטב לכם לשוב . משיחי ניחור וחרון חבלי "כשלג ע

ואל (בתשובה מיד ולא תצטרכו לסבול חבלי משיח 

ת דכבר ידוע דכל "תתמה על פירוש לבן בן נחור על השי

ברקנטי כאן ' וע' התורה כולה היא שמותיו של ה

כי התורה . שמפרש כל עניני לבן לסודות של מעלה

פנים לתורה וכולם ' מדברת למטה ורומזת למעלה כי ע

גדולה מזו מצינו במדרש אסתר על הפסוק ו. אמת

מלך . ד"המן זו מה. ויאמר המן למלך אחשורוש

ויאמרו ) ה שאחרית וראשית שלו"אחשורש זה הקב

הלא ,  יתברך עמכםויאמר להם השלום לוידענו כל זה 

' אם אין ביניכם שלום איך יהיה שלום ביניכם לבינו ית

ל למי "ואחז". נושא עון ועובר על פשע"שנאמר עליו 

כל המעביר על מדותיו . נושא עון למי שעובר על פשע

 מה ויאמרו שלוםואתם אינכם עוברים על פשע . 'וכו

 הצאן והנה רחל בתו באה עםשאנו בוטחים בו הוא כי 

קול ברמה נשמע רחל מבכה על ) "א"ירמיה ל(ש "כמ

י זכות רחל שתבכה על בניה ישובו בנים "וע" בניה

ז אתם בוטחים ולא תחזרו "עויאמר אם רק . לגבולם

 הוא עת הגאולה הן עוד היום גדולבתשובה מעצמכם 

 כי תאריך ותתרחק הגאולה עד לא עת האסף המקנה

ומה לכם להמתין על ". אחישנה"ולא תזכו ל" בעתה"

השקו ז "לכן מוטב לחזור בתשובה ועי, צעקת רחל

 מפסת בר בארץ כרועה ולכו רעוהשפע הבאר . הצאן

ויאמרו לא אנו בלי יגיעת חרישה וזריעה עדרו ירעה צ

 ויתאחדו כולם ויסירו נוכל עד אשר יאספו כל העדרים

מביניהם עון שנאת חינם שעל ידה נחרב הבית וגלו 

ש "פ הבאר כמ"ר מע" היינו יצהוגללו את האבןישראל 

 והשקינו הצאןוהסירותי את לב האבן מבשרכם ואז 

 בנבואה הראוהועודנו מדבר עמם . שפע מים חיים

 ורחלדכאשר ישראל יחזרו בתשובה אז יגאלו מיד 

 באה עם הצאן אשר לאביה' העליונה היא השכינה הק

 מנהגת את ישראל ושומרם כי רועה היאשבשמים 

הן בעונותיכם נמכרתם ובפשעכם שולחה "ש "כמ

ק משל למלך שגירש את בניו "ש בזוה"וכמ. "אמכם

' אלשיך הק(להשגיח עליהם . וגירש את אמם עמהם

  .פ ואתחנן"ק סו"זוה' וע) ל"ו ז"ט לרח"ועה



  

בעניי כי עתה יאהבני ' ראובן כי אמרה כי ראה ה"

  )כט לב ("אישי

אמרה ראו מה בין בני לבן , רבותינו פרשו: י"פירש רש

ה לא מכרה ליוסף ולא וז, שמכר הבכורה ליעקב, חמי

ערער עליו ולא עוד שלא ערער עליו אלא שבקש 

  .להוציאו מן הבור

בזמן , י טעם אחר"מדוע פירש רש, מקשים המפרשים

  ?בעוניי' שבתורה כתוב בפרוש שהסיבה היא כי ראה ה

דודאי שמה שכתוב " עדות ביוסף"ומתרץ בספר 

שהיתה , וכוונת הפסוק. אמרהזה מה שהיא , בפסוק

ומהי אותה סיבה . בה נסתרת שאותה לא אמרהסי

אבל את זה לא יכלה . ראו מה בין בני לבן חמי? נסתרת

מפני שהמצב בין יעקב לעשיו היה , לאה לומר בקול

ורק חסר עוד שעשיו ידע שאת . מספיק עדין גם ככה

לכן מה שאמרה ". על שמו"הבן הראשון קרא יעקב 

לסיבה אך אין זה סותר , בקול היא סיבה אחרת

  .י"שכתובה ברש

  

ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים "

  )ל א ("ואם אין מתה אנוכי

דברי "ל בספרו "יהודה אוסאד זצ' מפרש הגאון ר

י הגמרא שאומרת לעולם ירגיז אדם יצר "עפ" א"מהרי

. לא נצחו יעסוק בתורה. נצחו מוטב. טוב על יצר הרע

. נצחו מוטב.  שמעילא נצחו יקרא קריאת. נצחו מוטב

והנה אצל נשים לכאורה . לא נצחו יזכיר לו יום המיתה

שהרי הן פטורות , לא שייכות העצות הראשונות

ונשארה רק העצה . מלימוד תורה וקריאת שמע

אבל כבר אמרו .  להזכיר את יום המיתה-השלישית 

י תורה "המפרשים שיותר טוב להשמר מהיצר הרע ע

 המוות מפני שזה משרה על י זכירת יום"ש ולא ע"וק

ל הני נשי במאי "אבל כבר אמרו חז. האדם עצבות

נשים שפטורות מלימוד תורה במה יזכו זכות (? קזכיין

ל במה ששולחות את בניהם "ואמרו חז) ?של תורה

יפורש הפסוק , י אוסאד"אומר הגר, ובזה. ללמוד תורה

שעל ידם " הבה לי בנים"שרחל אמרה ליעקב , שלפנינו

לא תהיה לי ברירה , ואם אין.  לי זכות של תורהתהיה

  ".מתה אנכי. "אלא רק להזכיר את יום המוות

  

  )כט כא" (ליהאאבואה ומי ילאו מי כשתי את אבה ה"

פרפראות "מביא בשם ספר " פרדס יוסף"בספר 

ל עולים "שהראשי תיבות של הפסוק הנ" לחכמה

י "וזה מתאים לפירוש רש. כ לשמונים וארבע"בסה

  "ד שנה"מלאו ימי שהרי אני בן פ"מר שאו

  

אם כה יאמר נקודים יהיה שכרך וילדו כל הצאן "

נקודים ואם כה יאמר עקודים יהיה שכרך וילדו כל 

  )לא ח ("הצאן עקודים

ויש לדייק מדוע מדבר יעקב בלשון עתיד והלא הסיפור 

ליקוטי "ובספר ? כבר היה, שהוא מספר לנשותיו

אבל ראה , ניסה לבן לרמות מפרש שבתחילה "א"ריצב

שתמיד בסוף מה שהוא מתנה עם יעקב מצליח לו 

אתה תקבל את , ולכן התחכם ואמר ליעקב. ליעקב

העקודים ואחרי שהגיע זמן שכל הצאן כבר היו 

וכך . אז שינה ואמר לו תקבל את הנקודים, מעוברות

אלוקינו היודע גם ' אבל מי כה. חשב לבן שיוכל לרמות

ולכן היו . ם וידע את תוכניותיו של לבןמחשבות בני אד

לפי מה שיאמר , הצאן מעוברות לפי התוכניות של לבן

וזה מה שכתוב אם . כ ולא לפי מה שאמר מראש"אח

. וילדו כל הצאן נקודים,  נקודים יהיו שכרךיאמרכה 

ראו את . וזהו שאמר יעקב לנשיו. כ"לפי מה שיאמר אח

  .יתברך עשה אתנו' הניסים שה

  

  )לא כ ("וב יעקב את לב לבן עד בלי הגיד לו כי בורח הואויגנ"

וצריך להבין וכי יש מישהו בעולם שלפני שהוא בורח 

? וכי מי פתי יגלה זאת לאויבו? יספר שהוא עומד לברוח

והוא שכשהגיע , יעקב הסתיר ענין אחר של בריחה. אכן

כי אם . לחרן לא סיפר יעקב ללבן שהוא בורח מעשיו

לא היה נותן לו כלל את בנותיו ,  זאתלבן היה יודע

או שהיה שומר עליו מכל משמר שלא יסע . לנשים

אם תסע לאביך ודאי , לארצו כי היה ללבן תרוץ מצוין

  .יבוא עשיו ויהרוג את בנותיי ונכדיי

? במה גנב לבו". ויגנוב יעקב את לב לבן"וזהו שכתוב 

 . שהוא בורח מעשיו–על בלי הגיד לו כי בורח הוא 

  )א"ליקוטי ריצב(
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  לרפואת
  

אליהו ויהודה 

 בני מיליה מילי

 לעילוי נשמת
  

משה בן מנחם 

 מנדל שניצר

  

  להצלחת
  

ידידיה ניסים 

 בן חיים

  להצלחת
  

יעקב גבריאל 
ושלמה 

  מיכאלשוילי

 


