
ני באר בשדה   בס"ד  קי    –הפרשה  בשדה    –פני ננות בפסו ך התבו יצא פרשת  מתו  1 ו

 פניני באר בשדה 

 בשדה הפרשה 

 י מתוך התבוננות בפסוק 

 פרשת ויצא 

 

כל   על  ויצא  יעקב    148פרשת  סיפורו של  את  לנו  הפסוקים שלה מספרת 

 אבינו עליו השלום. 

וא בריחת מרגע   אביו  מבית  בערמה  י ו  הברכות  לקיחת  עקב  ו  מע מו  שי

א   , אחיו  ועבר  י מו כמסופר בפרשה הקודמת. מחבואו ביש י כצוואת  בת שם 

לפני הבר   14 לנו  שנים  כפי שגילו  לפדן ארם  ובריחתו  יחה  מארץ  חכמינו, 

ארם  ישראל   לשומרו  לפדן  האלוקית  וההבטחה  הסולם  עם  יעקב  וחלום 

ו   בדרך ולהחזירו שוב לארץ   . אבותי

רחל  ת ש י פג   , אז ו  הארמי,  ו עם  לבן  חמיו  לבית  הגעתו  עליה השלום.  אמנו 

עם   ן בצא שנים    7עבודתו   חתונתו  רחל.  את  לקבל  לזכות  בכדי  לאה    חמיו 

חמיו  רחל רק  ו   ברמאות  עם  כך  חמיו  אחר  צאן  עם  עבודה  ועוד  שנים    7, 

רחל.   לקיחת  על  המחיר  את  לשלם  בכדי  לידת  נוספות  שבטי    11ובתווך 

הא  מארבע  ר ה מ י יה  וזלפה  לאה  ובלהה, ות  רחל  ואז    חל  גם  כשנפקדה 

נולד  רצ   ויוסף  על  התורה  לנו  לברוח  מספרת  יעקב  של  חמיו  ונו  מלבן 

יש  ל ולצור   , ראל לכיוון ארץ  כך התחיל שוב  ו  שנים    6עוד    עבוד ך  חמי בצאן 

מ ,  לקבל שכרו בכדי   ומחליף משכור ה ולבן הארמי  בו  עשר תל    , מונים   ת תו 

השת ו  מיני  כל  עושה  לקבל  ד יעקב  בכדי  בעבודתו  להצליח  טבעיות  לויות 

 . משכורתו 

וי כא רק   נשיו  את  לוקח  יעקב  צאנו  לגזוז  הולך  לבן  רכושו  שר  וכל  לדיו 

נודע לו על בריחתו ומתחיל לרדוף אחרי יעקב  ללבן, לבן    לי הגד ובורח מב 

ליעקב   לו  לעשות  לא  הלילה  בחלום  מזהירו  עולם  בורא    . רעה שום  כאשר 

גם  ו  סיפור  בהמשך  הגלעד  פ ה כל  בהר  ללבן  יעקב  ן  בי הקשה  גישה 

ביניהם   ת וכרית  לכיו   , הברית  מתקדם  יעקב  אז  בכדי  ו ורק  מחניים  ן 

 שנים של גלות בחוץ לארץ.   34רי  להיכנס שוב לארץ הקודש אח 

 *  *  * 

וואו  עצו   ... וואו  לימוד  ללמוד  כמה  לנו  יש  עצומה  התחזקות  של  ם 

בן   יעקב...  עש   63מאבינו  ואימו,  אביו  מבית  בבורחו  לו  היה  יש  אחיו  יו 

זוגו... הוא    3כבר   יושב בגפו, לבד, בלי מציאת בת  ויעקב עדיין  נשים... 
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במ  'כי  כל,  ובחוסר  בעירום  אביו  מבית  הירדן'...  בורח  את  עברתי  קלי 

אחרי   לבן  לבית  מגיע  הת   14הוא  ועבודת  התורה  לימוד  של  לה  פ שנים 

וע  שם  של  בישיבתו  לילה  אחר  בן  ו בר,  לילה  כבר  הוא    ... 77הוא  אז  ורק 

צורת   בה  רואה  הוא  אמנו,  רחל  את  לעתיד,  זוגו  בת  את  לראשונה  פוגש 

אמו  רבקה  של  דיוקנו  רחל,   , דמות  של  ל   דודתו  מתחיל  'וישא  הוא  בכות 

...  א   ת קולו ויבך'

 *  *  * 

הנה  א   , הנה  לרחל  להינשא  הגדולה  שעתו  לכאורה  כבר  הגיע  ולחזור  מנו 

אביו...   אלוקית:  הרי  לבית  הבטחה  גם  לו  ויאמר  יש  עליו  ניצב  ד'  'והנה 

לך   עליה  הארץ אשר אתה שוכב  יצחק  ואלוקי  אביך  אברהם  אלוקי  ד'  אני 

ולז  ופרצת עך.  ר אתננה  הארץ  כעפר  זרעך  ונגבה    והיה  צפונה  וקדמה  ימה 

וב ונ  האדמה  משפחות  כל  בך  בכל  .  רעך ז ברכו  ושמרתיך  עמך  אנוכי  והנה 

אשר אם עשיתי    אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד 

 את אשר דיברתי לך'. 

את בת  זה של מצי ונפלא  ול  ד ג עת רצון  של  רגע  והנה, הגיע עת דודים...  

בשדה'...    זוגו  ה'באר  באה על  ורחל  עמם  מדבר  אשר    'עודנו  הצאן  עם 

ואת    ביה א ל  יעקב את רחל בת לבן אחי אמו  ויהי כאשר ראה  כי רועה היא 

הבאר  פי  מעל  האבן  את  ויגל  יעקב  ויגש  אמו  אחי  לבן  צאן  וי   צאן  את  שק 

 לבן אחי אמו וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך'... 

עוד    פגישה מרגשת... הנה הנה הישועה הגיעה...  יש  לא...  עוד  אבל... 

 . זמן.. 

'ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה ויאמר  

ויע תי אותה לאיש אחר שבה עמדי לבן טוב תיתי אותה לך מתי  בוד יעקב  . 

 '... ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה 

 זהו זה, הגיע זמן החתונה... לכאורה,  הנה,  

... ואבואה אליה כי מלאו ימי  'ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי   ' 

המקום    , לבן   , אבל  אנשי  כל  את  מאסף  הוא  בראשו...  אחרות  מחשבות 

ליעקב   לו  תרגיל ועושה  טריק,  ו   , חתנו  בו  מהתל  לאה  הוא  את  לו  מחליף 

ו   ברחל...  לאה   יהי ' היא  והנה  משתפ ' בבוקר  רחל  גם  עם  פ   ת ,  עולה 

'וי  לאה...  אחותה  את  לבזות  לא  בכדי  זאת  א התרמית  מה  לבן  אל  מר 

 ... תני'? י מ הלא ברחל עבדתי עמך ולמה ר עשית לי  

'לא  ע לבן מ  ל כן    יעשה מיד פנים צדקניות  פני  במקומינו לתת את הצעירה 

זאת הבכירה  שבוע  מלא  תעבוד    .  אשר  בעבודה  זאת  את  גם  לך  ונתנה 

 ...  עמדי עוד שבע שנים אחרות'
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הזה    , כן  והערמומי  הארמי  לחגוג  עוד  לבן  ראשון  דבר  שצריך  מצטדק 

ימי  שבעת  ברכות...    ללאה  שבע  מה  צריך  והרי  המשתה...  לקיים  גם 

ש  בירושלמי  מנצל  שדרשו  הוא  בשמחה'...  שמחה  מערבין  'אין 

יעקב,   של  צדקתו  את  ל בערמימיות  ייתן  הוא  כך  אחר  גם  ורק  חתנו  יעקב 

לאשה  בתו  רחל  לעבוד    , את  שישלים  עו גם  ובתנאי  שנים    7ד  בשבילה 

 . ת.. נוספו 

זאת   וימלא שבוע  כן  יעקב  . 'ויעש  לאשה' לו  בתו  רחל  את  לו  כל    ויתן  סוף 

בגיל   כבר  עומד  אבינו  יעקב  כאשר  סוף    84סוף  כל  סוף  הנה  חייו  לימי 

לו  השם,   יש  ברוך  הקדושות    מסביבו   כבר,  אמותינו  ארבעת  את 

 ... אה ' לפה ל ' חל ז ' ר להה  ' ב   –  ' ארץ אשר אבניה ברז"ל '   והטהורות.. 

 *  *  * 

בכדי    , ללא לאות והפסקה   יעקב עובד בהם  בתוך שבע השנים הנוספות ש 

התחי להשל  את  לאשה יבות ים  רחל  לקיחת  על  זה   , ו  אחר  בזה  לו    , נולדים 

ו  נשותי יעקב...   11מילדיו...    11  , מארבע  בת  דינה  עם  יחד  יה    שבטי 

נולד   שנפקדה   יוסף גם  וכאשר  אחרי  שהגיע  מעקר   לרחל  מבין  יעקב  ותה, 

 זור סוף סוף לבית אבותיו לארץ הקודש... השעה ועליו להתקפל ולח 

י  לא  שלבן  חשש  הוא  נפקדה  שרחל  מאחר  י לפני  רחל  את  לקחת  לו  תן 

ילדה  לא  ילדה   , שעוד  רחל  גם  שכבר  שנ ובמ   , וכעת  שהוא  יוחד  יוסף  ולד 

של  ' נגד    ' הלהבה '  עשיו הקש  ו   , ' בית  קם  ל הוא  ופונה  מעשה  מיו  ח עשה 

 'שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי'. לבן  

 *  *  * 

מהר  כך  כל  לו  מוותר  לא  בערמימ ח ומת   , לבן  שוב  ובהצד ו י יל  קותו  ט תו 

עבודה נותו  ת ובחנפ  עוד  להשלים  כי  א   שעליו  לו  כ הרי  צלו  שיש  הברכה  ל 

הנפ  חתנו  של  בזכותו  ויעק זה  יעקב...  עלי לא  לקבל  מסכים    6עוד    ו ב 

ו 'ואתנה ידעתן    ... שנים של עבודה מפרכת  כפי שהוא אומר בהמשך לנשי

אביכן  את  עבדתי  כוחי  בכל  וכאשר  ' כי  א ...  עצום גם  מר  ו הוא    ן ללב   בכעס 

ו   אחרי שדלק  אחרי  ' ד לרו חמיו  לו  הגד  מבלי  ברח  יעקב  כאשר  ויחר  פו 

פשעי  ליעק  מה  ללבן  ויאמר  יעקב  ויען  בלבן  וירב  דלקת  ב  כי  חטאתי  מה 

מ אחרי  כי  אחי  .  נגד  כה  שים  ביתך  כלי  מכל  מצאת  מה  כלי  כל  את  ששת 

אנו  שנה  עשרים  זה  שניהם.  ויוכיחו  רח ואחיך  עם  שכלו  י כי  לא  ועזיך  לך 

טרפ   ואילי  אכלתי.  לא  הבאתי  צאנך  לא  א ה  אנוכי  מידי  אליך  חטנה 

לילה  וגנובתי  יום  גנובתי  בלילה   . תבקשנה  וקרח  חורב  אכלני  ביום    הייתי 

שנת  מעיני ותדד  ע   . י  לי  שנה  זה  עשרה  ארבע  עבדתיך  בביתך  שנה  שרים 

 . את משכורתי עשרת מונים'   ף ך ותחל נ נים בצא ש בשתי בנותיך ושש  
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עובר גם את   והוא מצליח מאוד לו ם הנוספות הל השני   6יעקב  ומתקיים    , , 

מא  האיש  'ויפרוץ  מאוד  ו בו  וגמלים  ד  ועבדים  ושפחות  רבות  צאן  לו  ויהי 

בברכ   , וחמורים'  זה  עליו    ת וכל  מד ד'  לגמרי  הטבע  למעלה  עם  רכי  יחד 

 מאה פעמים... זה  ל בו בכל עת  ת יו הרמאי שמה מ גדולה מח ה הצלה  ה 

והשתדל  עבודתו  כל  ע ה   תו ו ובתוך  ן  המקל  ' ם  טבעית  וערמו ולוז  לח  לבנה 

על  אשר  הלבן  מחשוף  פצלות  בהם  המקלות    ויפצול  את  ויצג  המקלות 

המים'   בשקתות  ברהטים  פיצל  האלוקים   -אשר  מלאך  גם  אליו  כפי  בא   ,

בענוותנ  בהמשך  מספר  לנשיו,  שהוא  אביכן  ' ותו  מקנה  את  אלוקים  ויצל 

עינ ויתן   ואשא  הצאן  יחם  בעת  ויהי  וה   י לי.  בחלום  העתודים    ה נ וארא 

אלי   ויאמר  וברודים.  נקודים  עקודים  הצאן  על  האלקים  העולים  מלאך 

שא  ויאמר  הנני.  ואומר  יעקב  העתודים    בחלום  כל  את  וראה  עיניך  נא 

לבן   אשר  כל  את  ראיתי  כי  וברודים  נקודים  עקודים  הצאן  על  העולים 

משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם    ר עושה עמך. אנוכי האל בית אל אש 

 ה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך'. נדר עת 

 *  *  * 

יעק   , ואז  שומע    . .. 97  בגיל   כבר   ב כאשר  הוא  מדברים  כאשר  לבן  בני  את 

הצלחתו  כאילו    , נגדו  כל  גנב  ואת  אביהם הוא  את  ' וגם    ... מלבן  פני  ראה 

שלשום נ אינ ש לבן   מאתמול  כמו  כבר  אתו  הקב ...  ' ו  גם  מת " ואז  גלה  ה 

סוף,  אליו   תקופה וזאת  סוף  ב   לאחר  מהרהר  שיעקב  מאוד  בו  ל ארוכה 

לעשו למה   מה  לאמור  לי  מתגלה  ואינו  עזבני  השם  והנ ת זה  ם  ש ה   ה ? 

לו יתברך   אל  באומ   מתגלה  'שוב  לו:  ולמ רו  אבותיך  ואהיה  ל ו ארץ  דתך 

 ... עמך' 

ועושה...    , יעקב ו  אומר  מיד  הוא  הוא  החלטה  מגיע  הזמן לכלל    ... שהגיע 

ומתייע  השדה  נשיו  את  קורא  כך הוא  על  עמהם  לקום  שב   ץ  רצונו 

יחד   הולכים  והם  ' ולברוח...  בעצתו...  בניו אתו  את  וישא  יעקב  ואת    ויקם 

הגמלים  על  אשר נשיו  קנינו  מקנה  רכש  אשר  רכושו  כל  את  וינהג  רכש    . 

. ו ארצה  י ן ארם לבוא אל יצחק אב בפד  '  כנען

  הוא מנצל את ההזדמנות הראשונית שנקרית בדרכו כאשר לבן הלך לגזוז 

צ  'ויגנו את   , הארמי  אנו לבן  לב  את  יעקב  הוא ב  בורח  כי  לו  הגיד  בלי  .  על 

ויעבור   ויקם  לו  אשר  וכל  הוא  הר  ויברח  פניו  את  וישם  הנהר  את 

 '... הגלעד 

כא  מצידו  נו לבן  מוותר  לו  ע  ד שר  לא  הוא  יעקב  של  בריחתו  כך  על  כל 

לתופסו הוא  ו מהר,   אחריו  את    ... רודף  עוזב  לא  עולמים  כל  בורא  אבל 

הבט כא   , יעקב  להזיק    , יחו שר  מבלי  ומזהירו  ללבן  הלילה  בחלום  ובא 

אבינו  הייתה טעונה מאוד   , ליעקב  ללבן  יעקב  ן  בי הרבה כעסים    , הפגישה 
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ב נז  שם  לשני...  רקו  מאחד  יעקב  חלל  בין  קשים  ודברים  ן  די לאחר  ורק 

ולבן שב למקומו    ' עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת את ' מקימים  ללבן הם  

 יסתו לארץ הקודש... למחניים ומשם לכנ   ך ויעקב ממשי 

 

חזק  טחון  י כמה לימודים של חיזוק עצום בב חברים יקרים,    , וואו וואו 

ואחד    ד כל אח   , לוקי ישראל צריכים אנחנו א "ה  ובאמונה תמימה בהוי 

 . ללמוד מסיפורי דברים נפלאים ונוראים הללו   , מאתנו 

ר עוברים ימים ושנים  ולא להתייאש גם כאש   ר לא להתבלבל ולא להישב 

להתייאש! זה הסוד של כל  לא    –עדיין את הישועה    ם א רואי רבים ול 

 !!! ההצלחה 

ל  וע   ך שם יתבר וח ולסמוך על רחמי ה ט להאמין ולב   , להתמיד   , להמשיך 

צל  נ ועה וני ש י וא כל ה ב ת   , בבוא היום   , עד שבוודאי   , אים ל חסדיו הנפ 

 המצטרך לנו בכל    ח י ל צ ונ מכל רע  

 !!! לים אל השם ח כם כל המיי ב לב   ץ חזקו ויאמ 


