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"ויצא  כח-י(:  )בראשית  ויצא  פרשת  בפרשתנו 

כך  על  דרשו  חרנה".  וילך  שבע  מבאר  יעקב 

לשאת  לחרן  יצא  יעקב  כי  במדרש  ז"ל  חכמינו 

אשה בעירום ובחוסר כל )ב"ר סח-ב(: 

"רבי שמואל בר נחמן פתח )תהלים קכא-א(, שיר 

למעלות אשא עיני אל ההרים, אשא עיני אל ההורים 

למלפני ולמעבדני ]למלמדי ולעושי שהם ההורים[, 

את  להביא  שהלך  בשעה  אליעזר  עזרי,  יבוא  מאין 

רבקה מה כתיב ביה )בראשית כד-י(, ויקח העבד עשרה 

גמלים וגו', ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד...

חזר ואמר, מה אנא מובד סברי מן בריי ]מה אני 

מאבד תקוותי מן בוראי[, חס ושלום לית אנא מובד 

סברי מן בריי ]אין אני מאבד תקוותי מבוראי[, אלא 

עזרי מעם ה', אל יתן למוט רגלך אל  )תהלים שם ב( 

וגו', ה' ישמרך  יישן  ינום ולא  ינום שומרך, הנה לא 

ממלאך  נפשך,  את  ישמור  ומלבן,  מעשו  רע,  מכל 

המות, ה' ישמר צאתך ובואך, ויצא יעקב".

 אלשאז בן עשת לקח
את כל צכתשת של שעקב

ישוב  במדרש  כאן  לנו  גילו  לא  ז"ל  חכמינו 

לפליאה העצומה על יצחק אבינו, ששלח את יעקב 

שכתוב  כמו  לבן,  מבנות  אשה  לקחת  ארם  לפדן 

)בראשית כח-ב(: "קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי 

אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך". הנה 

כי כן איך יעלה על הדעת ששלחו בעירום ובחוסר 

כל בלי נזם אחד וצמיד אחד. אך התירוץ על כך ידוע 

כמו שהביא רש"י לקמן על הפסוק )כט-יא(:

לפי   - ויבך  קולו  את  וישא  לרחל  יעקב  "וישק 

שבא בידים ריקניות, אמר, אליעזר עבד אבי אבא היו 

כלום.  בידי  אין  ואני  ומגדנות  וצמידים  נזמים  בידיו 

לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו 

והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו, 

אמר לו ]ליעקב[ מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו 

יעקב, טול מה שבידי והעני חשוב כמת".

"בעלי  בפירוש  פירוט  ביתר  מובא  זה  סיפור 

התוספות" על התורה פרשת בשלח )שמות יז-ח( בשם 

מדרש שלא נמצא בידינו על הפסוק )שמות יז-ח(:

"ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. נמצא 

במדרש, עשו השביע את אליפז בנו להרוג את יעקב, 

אם  בכורי  בני  לו,  ואמר  הבכורה,  מן  שרימהו  לפי 

תהרגהו תשוב לך הבכורה, הלך אליפז נתייעץ עם 

תמנע אמו, והיא מנעתו ואמרה לו, בני, יעקב גיבור 

ממך ויהרגך, ואביך הרשע אם לא היה ירא ממנו פן 

יהרגהו, היה חפץ להורגו מידו יותר מעל ידי אחרים. 

ושבועתו,  אביו  מצות  לקיים  כדי  אליפז,  עשה  מה 

הלך אל יעקב ונטל ממנו כל ממונו ועני חשוב כמת. 

הלך  מצותו,  אליפז  עשה  שלא  עשו  שראה  כיון 

נתרצה  יעקב,  שיהרוג  לו  ואמר  אליפז  בן  לעמלק 

עמלק לדברי זקנו עשו ונשבע לו שיהרגנו".

אסאד  מהרי"א  להגה"ק  מהרי"א"  ב"דרשות 

זי"ע מביא רמז נאה על כך בפסוק הראשון: "ויצא 

"מבאר  הוריו,  מבית  יעקב  יצא  כאשר   - יעקב" 

שבע וילך חרנה" נוטריקון: מ'יד ב'א א'ליפז ר'שע, 

ר'ק  ח'ילו  כ'ל  י'עקב  ל'ו  ו'יתן  ע'שו,  ב'ן  ש'הוא 

נ'שאר ה'מקל".

בפסוק  כך  על  נאה  רמז  עוד  מביא  הוא  כך 

לקמן )כט-יג(: "ויהי כשמוע לבן את שמע יעקב בן 

ויביאהו  לו  וינשק  לו  ויחבק  וירץ לקראתו  אחותו 

אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה". ולא 

הדבר  רמוז  אך  ללבן  יעקב  שסיפר  מה  מצינו 

"א'ל  נוטריקון:  האלה"  הדברים  כל  "את  בכתוב: 

ת'תמה, כ'י ל'א, ה'באתי ד'בר ב'רכוש ר'ב י'צאתי 

מ'שם, ה'לך א'ליפז ל'קח ה'כל".

 שעקב אבשנת סלל הדצך
לכל ששצאל לעמתד בנשסשתן העתנש

הביאור,  חובת  עלינו  מוטלת  שעתה  אלא 

שיעקב  הסיבות  כל  מסבב  הקב"ה  סיבב  מדוע 

אין  כאשר  ישראל  בית  את  להקים  לחרן  ילך 

ממשנתו  כך  על  ביאור  ללמוד  ונראה  כלום.  לו 

הטהורה של החידושי הרי"ם כפי שהביא ב"שיח 

שרפי קודש" )פרשת ויצא(:

שיעקב  זצ"ל,  הרי"מ  החידושי  אומר  "והיה 

הזאת  המחשבה  על  עצמו  על  מתמה  היה  אבינו 

שאין ראויה לו, ולמה באה לו זאת המחשבה ]שאין 

ואמר  חזר  ולזה  אחד[,  וצמיד  אחד  נזם  אפילו  לו 

היינו  בריי,  מן  סברי  מוביד  אנא  לית  ושלום  חס 

שיודע  לאחר  לעזור,  רק  היא  הזאת  שהמחשבה 

בבירור שאין לו שום תועלת והוא אין, אז יבוא לו 

ולכן לא אמר תיכף עזרי  ועוז,  עזר מעם ד' בתוקף 

מעם ד', וזה פעל יעקב אבינו לדורות, כאשר ישראל 

אין להם שום עזר והמה אין, ויודעים שאין להם שום 

עזר, אז יבוא העזר מעם ד' עושה שמים וארץ".

מן  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

העוני  בניסיון  יעקב  שיתנסה  נסתבב  השמים 

רק  לבטוח  שיתחזק  כדי  כלום,  לו  שאין  ביודעו 

בה' ולא בשום סיבה אחרת, וסלל בכך את הדרך 

לכל ישראל שיעמדו גם הם בניסיון העוני.

ויש להוסיף תבלין על פי כלל גדול שהכל הולך 

אחר ההתחלה והיסוד, הנה כי כן מאחר שכל יסוד 

הבנין של בית ישראל בנישואי יעקב עם האמהות 

יעקב אבינו  בניסיון העוני של  הקדושות, התחיל 

לבטוח  התחזק  זאת  כל  ועם  כלום,  לו  היה  שלא 

בה' באומרו: "חס ושלום לית אנא מובד סברי מן 

בריי", נמצא כי יסוד הבנין של כל בית ישראל היה 

אמונה ובטחון בה', ועל ידי זה נשרשה התחזקות 

זו בכל ישראל עד סוף כל הדורות.

רעיון זה מתאים להפליא עם מה שפירש הרה"ק 

רבי ישראל מרוז'ין זי"ע דברי דוד המלך )תהלים יג-

"עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית  ב(: 

עצות בנפשי". בכך ביקש דוד המלך ללמדנו רעיון 

להשיג  שרוצה  ישראל  איש  כי  ה',  באמונת  נשגב 

ישועת ה', צריך לדעת מקודם שאין בידו שום עצה 

ותבונה, אלא הכל תלוי רק בידי ה' להושיעו מצרתו, 

את  להושיע  יכול  שהוא  לו  שנדמה  זמן  כל  אבל 

עצמו אי אפשר להמשיך לו ישועת ה'.

וזהו שאמר דוד המלך להקב"ה בדרך שאלה: 

השיב  כך  ועל  ממני",  פניך  את  תסתיר  אנה  "עד 

בנפשי",  עצות  אשית  אנה  "עד  ברורה:  תשובה 

כל זמן שאטעה לחשוב שאני מסוגל לשית עצות 

בנפשי, אבל ברגע שאדע נאמנה שאין בידי שום 

עצה ותבונה יתבטל הסתר הפנים עכדה"ק.

הגשלתש של המקתבל האלקש הצמ”ע מאאנת

 אלשאז שנמנע מהצשגת שעקב נתגלגל באתנקלתס
שלא שמע בערת טשטתס גלגתל עשת תנתגששצ
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יעקב  את  הקב"ה  שהביא  מה  מבואר  זה  ולפי 

עצה  שום  לו  תהיה  שלא  כזה,  ניסיון  לידי  אבינו 

ותבונה איך לשרוד בדרך הטבע, דוקא בשעה שהלך 

לחרן להקים שם את השורש של כלל ישראל, מי"ב 

כדי  וזלפה,  בלהה  ולאה  מרחל  שנולדו  השבטים 

שיסלול את הדרך לכל ישראל להאמין בה' אמונה 

שלימה שאין להם שום עצה מבלעדי ה'.

נשסשתן העתנש הכנה לנשסשתן העתשצ

המשך  האמור  לפי  לפרש  דרכי  חשבתי 

אשא  למעלות  "שיר  יעקב:  שאמר  המזמור  כל 

ה'  מעם  עזרי  עזרי,  יבוא  מאין  ההרים  אל  עיני 

מאירי  קדשו  דברות  פי  על  וארץ",  שמים  עושה 

יהיה(,  אם  ד"ה  )פרשתנו  סופר"  ה"כתב  של  העינים 

כי הן אמת שבדרכו לחרן ניסה הקב"ה את יעקב 

הקב"ה  ניסה  בחרן  כשהיה  אולם  העוני,  בניסיון 

את  הגדיל  כאשר  העושר,  בניסיון  יעקב  את 

)בראשית  שכתוב  כמו  גדולה,  בעשירות  רכושו 

ל-מג(: "ויפרוץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות 

ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים".

של  תפלתו  חומר  כמין  בזה  לפרש  והוסיף 

יעקב בדרכו לחרן )בראשית כח-כ(: "וידר יעקב נדר 

הזה  בדרך  ושמרני  עמדי  אלקים  יהיה  אם  לאמר 

אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, 

ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים". 

והנה הדברים בלשון קדשו:

העוני,  ניסיון  א'  ניסיונות,  מיני  שני  יש  "הנה 

ויגון בעירום ובחוסר כל, ימרוד  שאם יחיה בצער 

ויתרעם על מדותיו ברוך הוא,  ויחמוס  ויגנוב  בה' 

פן  ל-ט(  )משלי  ע"ה  המלך  שלמה  אמר  זה  ועל 

איורש וגנבתי, ב' נסיון העושר, שירום לבב האדם 

וישכח ה' עושהו, ויאמר כוחי ועוצם ידי... ואומר, 

כי יעקב עמד בשתי ניסיונות הנ"ל, תחילה כשהלך 

מקום  ומכל  כל,  ובחוסר  בעירום  היה  מאבותיו 

לבן  מבית  וכששב  פג,  לא  וטעמו  עמד  באמונתו 

כן  גם  ואז  מרובים,  ונכסים  וגדולה  עושר  לו  היה 

עמד על מעמדו ומצבו הראשון.

ושמרני  עמדי  אלקים  יהיה  אם  דאמר,  והיינו 

בדרך הזה אשר אנכי הולך, היינו שאנכי הולך עתה 

]לחרן[ הוא ניסיון העושר, ישמרני ה' שלא אבעט 

אלמלא הקב"ה עוזרו  )קידושין ל:(  בו, כמו שאמרו 

וכו' ]אינו יכול לו[, כי תמיד צריך עזר אלקי לעמוד 

לי  ונתן  וכו',  הזה  בדרך  ושמרני  והיינו  בניסיונות, 

בעושר  שיתרבה  היינו  ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם 

אל  בשלום  ושבתי  העושר...  ניסיון  והוא  נכסים 

זאת  בכל  דהיינו  לאלקים,  לי  ה'  והיה  אבי...  בית 

יהיה ה' בקרבי ולא אבעט בו".

)חולין  הגמרא  מאמר  בזה  לפרש  כתבנו  וכבר 

גמליאל  רבן  את  שאלתי  עקיבא  רבי  "אמר  צא:(: 

שהלכו  אימאום,  של  באיטליז  יהושע  רבי  ואת 

כתיב  גמליאל,  רבן  של  בנו  למשתה  בהמה  ליקח 

לו  שמש  וכי  השמש,  לו  ויזרח  לב-לב(  )בראשית 

לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה, אמר רבי יצחק 

שמש הבאה בעבורו זרחה בעבורו".

אבינו  יעקב  הגיע  כאשר  כי  בזה  הכוונה 

זה  היה  כל,  ובחוסר  בעירום  המקדש  למקום 

לו  ששקעה  השמש",  בא  "כי  בבחינת:  אצלו 

אבל  העוני,  בניסיון  והתנסה  ההצלחה  שמש 

כשיצא מבית לבן גם אחרי שמסר לעשו את כל 

"ויזרח  המתנות כדי להתפייס עמו היה בבחינת: 

לו השמש", שזרחה לו שמש ההצלחה והתנסה 

דבוק  להיות  בשניהם  ועמד  העושר,  בניסיון 

באמונת ה' בלי שום שינוי.

 הקב"ה הקדשם נשסשתן העתנש
לנשסשתן העתשצ הקשה שתתצ

של  הקדושים  לדבריו  תבלין  להוסיף  ונראה 

יעקב  אצל  הקב”ה  הקדים  מדוע  סופר”,  ה”כתב 

לניסיון העושר  ניסיון העוני כשיצא מבאר שבע 

לחקור  שיש  מה  פי  על  בחרן,  לבן  אצל  שהשיג 

ניסיון  או  העוני  ניסיון  יותר,  קשה  ניסיון  איזה 

העושר. ומצינו פתרון לחקירה זו ב”תורת משה” 

כי  ח-א(,  )דברים  עקב  פרשת  הקדוש  להאלשיך 

ניסיון העושר קשה מניסיון העוני, ומבאר הטעם 

למדת  האדם  את  מביא  העוני  ניסיון  כי  לכך, 

מביא  העושר  ניסיון  ואילו  רוח,  ושפלות  הכנעה 

אותו לידי גאוה והתנשאות.

וכן מבואר בדברי ה"חתם סופר" )פרשת שלח 

הטעם  שמבאר  הארץ(,  דבת  ויוציאו  ד"ה  סז:  דף 

את  ישראל  נשיאי  שהיו  המרגלים  שהוציאו 

שפחדו  משום  ישראל,  ארץ  על  רעה  דיבתם 

דבר  העוני.  מניסיון  קשה  שהוא  העושר  מניסיון 

סופר"  ה"כתב  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה 

פרשת משפטים )שמות כג-כה(, שהביא בשם אביו 

שניסיון  ברורה  ראיה  זי"ע  סופר"  ה"חתם  מרן 

העושר קשה מניסיון העוני:

ניסיון  עושר,  וניסיון  עוני  ניסיון  יש  "והנה 

עוני, שאף בכל זאת שיש לו דאגת פרנסה ודוחק, 

אינו מבטל מתורת ה' ועבודתו, ויש ניסיון עושר, 

שלבו  מה  כל  ונכסים  כבוד  עושר  לו  שיש  שהגם 

ואינו חושב  לו,  ניתן  מידו  כי  ה'  אינו שוכח  חפץ, 

כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו'.

זצ"ל  סופר"[  ]ה"חתם  הגאון  מורי  אבי  ואדוני 

הכ"מ ]הריני כפרת משכבו[, פירש המשנה דאבות 

)פ"ד מ"ט(, כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה 

יטרידהו  ולא  מעוני  התורה  יקיים  שאם  מעושר, 

על  ויעמוד  מעושר  התורה  יקיים  סוף  ה',  מעבודת 

ניסיון העושר, ולא יטרידהו עושרו מעבודת ה', עד 

כאן דבריו הקדושים ושפתים יושק".

סופר”  ה”חתם  שכוונת  נראה  נתבונן  כאשר 

מעוני  התורה  את  המקיים  "כל  המשנה:  לפרש 

העושר  שניסיון  היות  כי  מעושר",  לקיימה  סופו 

הקב"ה  מנסה  לכן  העוני,  מניסיון  קשה  הוא 

תחילה את האדם בניסיון היותר קל שהוא ניסיון 

ניסיון  העוני, ואם הוא עומד בניסיון הקל שהוא 

העוני, מעמידו הקב"ה בניסיון היותר קשה שהוא 

את  המקיים  "כל  שאמרו:  וזהו  העושר.  ניסיון 

התורה מעוני", שהוא הניסיון הקל, "סופו לקיימה 

מעושר", בניסיון היותר קשה.

)פרשת  אמת"  ב"שפת  זה  רעיון  מצאתי  וכן 

בעוני  ניסיון  "דיש  ישראל(:  ועתה  ד"ה  תרנ"ט  עקב 

התורה  המקיים  מ"ט(  פ"ד  )אבות  ואיתא  ובעושר, 

מעוני סופו לקיימה מעושר, כי ניסיון העשירות 

קשה מניסיון עניות". 

"מעשה אבתת סשמן לבנשם"

הפסוק  על  הרמב"ן  שכתב  מה  ידוע  והנה 

מקום  עד  בארץ  אברם  "ויעבור  יב-ו(:  )בראשית 

הפרשיות  בכל  אותו  תבין  כלל,  לך  אומר  שכם. 
הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול 
תנחומא  מדרש  קצרה  בדרך  רבותינו  הזכירוהו 
)פרשת לך לך אות ט(, ואמרו כל מה שאירע לאבות 

בסיפור  הכתובים  יאריכו  ולכן  לבנים,  סימן 
המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב 

 כששרא שעקב מבאצ שבע התנסה בנשסשתן העתנש,
על שדש אלשאז שלקח כל צכתשת שלא שרטצך להצתג את שעקב 

 בבשת לבן התנסה שעקב בנשסשתן העתשצ תנתקששם ארלת:
"כל המקששם את התתצה מעתנש סתאת לקששמה מעתשצ"

 "תהנה סתלם מתרב אצרה" – נשסשתן העתנש,
"תצאשת מגשע השמשמה" – נשסשתן העתשצ, "תהנה ה' נרב עלשת" לשתמצת

 "ששחתל שמת עלש מתחלה תעד סתף" – "מתחלה"
כשהתנסה בנשסשתן העתנש, "תעד סתף" כשהתנסה בנשסשתן העתשצ
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החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים אין בהם 
תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד".

מעתה יאירו עינינו להבין מה שסיבב הקב"ה 
ואחרי  העוני,  ניסיון  את  תחילה  ליעקב  להקדים 
שעמד בו ניסה אותו בניסיון העושר שגם בו עמד 
בעוז ובהדר, כי כל זה הוא בבחינת: "מעשה אבות 
עד  ישראל  לכל  הדרך  את  לסלול  לבנים",  סימן 
יעקב  של  בקדושתו  שיתדבקו  הדורות,  כל  סוף 
לעמוד בניסיון העוני ובניסיון העושר. זאת ועוד, 
בתורה  לעסוק  העוני  בניסיון  שנעמוד  ידי  על  כי 
בגלות, נזכה לקיים את התורה בגאולה העתידה 
מתוך עושר רב, כמו שכתב ה"שפת אמת" )פרשת 

כי תבא תרמ"ג ד"ה בפסוק( בלשון קדשו:

"ואיתא שיש ניסיון בבחינת העושר, ויש בבחינת 
והראיה  העוני,  משל  קשה  העושר  ושניסיון  עניות, 
שלא יכולנו לעמוד בניסיון העשירות, ומתוך העניות 
שאיתא  כמו  וזה  בימינו,  במהרה  הגאולה  יהיה 
במשנה, המקיים התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, 
ומבטלה מעושר סופו לבטלה מעוני, ושניהם נתקיים 
ומכל מקום  כו',  ידי שלא עבדנו בשמחה  כי על  בנו 
בגלות  שמתחזקים  ידי  שעל  הסיפא,  גם  יתקיים 

לקיים התורה ]בעוני[ סופנו לקיימה מעושר".

מעתה נראה כי על שני ניסיונות הללו, ניסיון 
שבע,  מבאר  בצאתו  יעקב  בו  עמד  שכבר  העוני 
וניסיון העושר שהיה עתיד לעמוד בו בחרן אצל 
לבן הארמי, על שניהם אמר יעקב: "שיר למעלות 
יבוא  "מאין  ההורים,  אל  ההרים",  אל  עיני  אשא 
עזרי", אליעזר עבד אברהם היה לו עשרה גמלים, 

ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד.

אולם מיד התחזק ואמר: "חס ושלום לית אנא 

שמים  עושה  ה'  מעם  עזרי  בריי,  מן  סברי  מובד 

וארץ", רמז בכך שהקב"ה עוזר לאדם, בין כשהוא 

בניסיון  לעמוד  שיוכל  "שמים",  בבחינת  מצליח 

בבחינת  בעניות  שוקע  כשהוא  ובין  העושר, 

ובשניהם  העוני,  בניסיון  לעמוד  שיוכל  "ארץ", 

הנה  שומרך,  ינום  אל  רגליך  למוט  יתן  "אל  יחד, 

לא ינום ולא יישן שומר ישראל", ומפרש ואומר: 

הצלחת  לך  כשתאיר  יככה",  לא  השמש  "יומם 

העושר כשמש בצהריים לא יככה, "וירח בלילה", 

גם כשתהיה עני בבחינת לילה ישמור עליך.

 "סתלם מתרב אצרה
תצאשת מגשע השמשמה"

ליעקב  בזה מה שהראה הקב"ה  יומתק לבאר 

בחלום )כח-יב(: "והנה סולם מוצב ארצה", רומז על 

מגיע  "וראשו  ארצה,  מוצב  כשאדם  העוני  ניסיון 

השמימה", רומז על ניסיון העושר כשהוא מתעלה, 

הקב"ה  בו",  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  "והנה 

אדם  בני  ולהוריד  להעלות  מלאכיו  את  שולח 

וכן  במעלות הסולם מניסיון העוני לניסיון העושר 

להיפך, אולם בשני הניסיונות, "והנה ה' נצב עליו", 

לשמור על איש ישראל שיצליח לעבוד את ה'.

ויש לפרש כי זהו שהתפלל יעקב )שם כ(: "אם 

אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני  עמדי  אלקים  יהיה 

ושבתי  ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  הולך, 

בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים", ופירש 

שלא  סוף  ועד  מתחילה  עלי  שמו  "שיחול  רש"י: 
ימצא פסול בזרעי". ויש לומר שרמז בכך שיחול 

שבע  מבאר  כשיצא  "מתחילה"  עליו,  ה'  שם 

כשיצליח  סוף",  "ועד  העוני,  בניסיון  והתנסה 

ימצא  "שלא  העושר,  בניסיון  שם  ויתנסה  בחרן 

פסול בזרעי", שיסלול את הדרך לכל ישראל שגם 

הם יעמדו בשני ניסיונות הללו.

בתיקוני  המבואר  לפי  תבלין  להוסיף  ויש 

מראשי  יוצא  הוי"ה  השם  כי  ט:(  )הקדמה  זוהר 

ה'שמים  י'שמחו  צו-יא(:  )תהלים  הפסוק  תיבות 

הרמז  לומר  יש  המבואר  ולפי  ה'ארץ.  ו'תגל 

את  משמח  הקב"ה  ה'שמים",  "י'שמחו  בזה: 

בבחינת  העושר  בניסיון  לעמוד  שצריכים  אלו 

"שמים", "ותגל הארץ", שמשמח את אלו שנגזר 

"ארץ".  בבחינת  העוני  בניסיון  לעמוד  עליהם 

שמירה  שצריך  הקשה  העושר  ניסיון  ]והקדים 

ניסיון העוני הקל  הזכיר  כך  ואחר  י"ה,  מאותיות 

יותר שצריך שמירה מאותיות ו"ה[. 

"והיה  אבינו:  יעקב  שהתפלל  זהו  כן  כי  הנה 

היינו  מתחילה",  עלי  שמו  שיחול  לאלקים,  לי  ה' 

י'שמחו  נוטריקון  י"ה  אותיות  השם  מתחילת 

סוף",  "ועד  העושר,  בניסיון  שיעמוד  ה'שמים, 

היינו סוף השם אותיות ו"ה נוטריקון ו'תגל ה'ארץ, 

שיעמוד בניסיון העוני, "שלא ימצא פסול בזרעי", 

שגם הם יזכו לעמוד בשני ניסיונות הללו.

אלשאז בן עשת נתגלגל באתנקלתס הגצ

דמותו  על  להתבונן  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בנו  היה  אחד  מצד  אשר  אליפז,  של  המופלאה 

של  אביו  היה  שני  ומצד  הרשע,  עשו  של  בכורו 

בין  בתווך  שהיה  עצמו  הוא  ואילו  הרשע,  עמלק 

שני רשעים גדולים כאלו, סירב לקיים מצות עשו 

של  בחיקו  שנתגדל  בגלל  יעקב,  את  להרוג  אביו 

יצחק, וכפי שלמדנו מדברי רש"י הנ"ל, ביקש דעת 

תורה מיעקב: "אמר לו מה אעשה לציווי של אבא, 

אמר לו יעקב טול מה שבידי והעני חשוב כמת".

"אין  לח:(:  )ב"ק  בגמרא  שנינו  גדול  כלל  והנה 

שיחה  שכר  אפילו  בריה  כל  שכר  מקפח  הקב"ה 

ששילם  מצינו  איפה  ביאור  צריך  זה  לפי  נאה". 

ניסה  שלא  כך  על  אליפז,  של  שכרו  את  הקב"ה 

בחיים.  השאירו  אלא  יעקב  את  להרוג  אפילו 

זו ממה  ונראה ללמוד תשובה ברורה על שאלה 

שהשיבו  החברים  בין  כי  איוב,  בספר  שמצינו 

לאיוב תשובה על תלונותיו כנגד היסורים שהביא 

עליו הקב"ה היה אליפז התימני, כמו שכתוב )איוב 

ד-א(: "ויען אליפז התימני ויאמר".

ידי  ועל  היה,  עשו  בן  "אליפז  רש"י:  ופירש 

שנתגדל בחיקו של יצחק זכה שתשרה עליו שכינה". 

להשיב  שיוכל  כדי  שכינה  עליו  ששרתה  כלומר 

לאיוב תשובה על תלונותיו. וכפי הנראה דברי רש"י 

אליפז  כי  טו:(,  )ב"ב  בגמרא  שמבואר  למה  מכוונים 

שנתנבאו  הנביאים  משבעת  אחד  היה  התימני 

שזכה  לומר  יש  המבואר  ולפי  העולם,  לאומות 

בחיקו  שנתגדל  בשכר  השכינה,  להשראת  אליפז 

של יצחק שספג שם קצת קדושה, שהרי מטעם זה 

לא שמע בקול עשו אביו להרוג את יעקב.

מסבב  ה'  דרכי  בנפלאות  נתבונן  הבה  אולם 

כדי  לדור  מדור  נשמות  המגלגל  הסיבות,  כל 

לתקנן ולשלם שכר לראויות לכך, ממה שסיפרו 

קודם  אונקלוס  בענין  פלא  דבר  ז"ל  חכמינו  לנו 

שנתגייר בגמרא )גיטין נו:(:

דטיטוס  אחתיה  בר  קלוניקוס  בר  "אונקלוס 

הוה ]גירסת הגר"א: "בר אחתיה דאנדריינוס הוה", 

ה(  )פרשת משפטים אות  כמבואר במדרש תנחומא 

שנביא לקמן[, בעי לאיגיורי, אזל אסקיה לטיטוס 

בנגידא, אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא, אמר 

ליה ישראל, מהו לאידבוקי בהו, אמר ליה מילייהו 

נפישין ולא מצית לקיומינהו, זיל איגרי בהו בההוא 

צריה  היו  א-ה(  )איכה  דכתיב  רישא,  והוית  עלמא 

לראש וגו', כל המיצר לישראל נעשה ראש".

 צמ"ע מאאנת: אלשאז שלא שמע בקתל עשת אבשת להצתג את שעקב
נתגלגל באתנקלתס שלא שמע בערת טשטתס גלגתל עשת תנתגששצ

 בזכתת שלא הצג אלשאז את שעקב עמתד התתצה,
זכה להתגלגל באתנקלתס שתצגם את כל התתצה כתלה

 שעקב שעץ לאלשאז לקחת את כל צכתשת כש הענש חשתב כמת,
תעל שדש זה נתנסה שעקב בנשסשתן העתנש הקתדם לנשסשתן העתשצ

 אתנקלתס גלגתל אלשאז נתחבצ עם ששצאל שהם שאלשם בגלתת
בבחשנת נשסשתן העתנש, תעתשדשם להתגדל בגאתלה העתשדה 
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בן אחותו של  פירוש, אונקלוס בר קלוניקוס 
וביקש להתגייר, הלך  רומי היה  אנדריינוס קיסר 
והעלה בכישוף את נפש טיטוס קיסר רומי שכבר 
בעולם  חשוב  מי  אותו  ושאל  שנים,  הרבה  מת 
שאל  חשובים,  ישראל  טיטוס  לו  אמר  הבא, 
אותו אונקלוס מהו להידבק בהם, אמר לו טיטוס 
מצוותיהם מרובות ולא תוכל לקיימן, לך והתגרה 
"היו  בהם בעולם הזה ותהיה ראש, כמו שכתוב: 

צריה לראש", כל המיצר לישראל נעשה ראש.

האלקי  להמקובל  נשמות"  "גלגולי  בספר 
רבי  נשמות שקיבל מרבו  ]גלגולי  הרמ"ע מפאנו 
ישראל סרוג שקיבלם מרבינו האריז"ל[ מביא על 

כך דבר פלא )מערכת א אות יב(:

רצה  שלא  אליפז,  של  עיבור  הגר  "אונקלוס 
להרוג את יעקב במצות אביו, ולקח לו הזהב ועזב 
אבא,  של  לצווי  אעשה  מה  אליפז  ואמר  הגוף,  לו 
והעני  לי  תן  והנפש  והזהב  הכסף  לך  קח  לו  אמר 
חשוב כמת, וכן נתייעץ עם טיטוס כשבא להתגייר, 
ואמר לו לך והצר להם היו צריה לראש, ולא שמע 
לו ונתגייר, והענין טיטוס הוא עשו, ורישיה דעשו 
בעוטפיה דיצחק )תרגום יונתן בראשית נ-יג(, כי מראש 

פרעות אויב )דברים לב-מב( הוא כמוס עמדי".

ב"סדר הדורות" )ערך אונקלוס הגר אות ו( מביא את 
דברי הרמ"ע מפאנו, ומוסיף לבאר לפי זה מה ששנינו 
בתוספתא )דמאי פ"ו הי"ב(: "גר ונכרי שירשו את אביהן 
]אתה[  טול  ]לנכרי[,  לו  שיאמר  ]הגר[  רשאי  נכרי, 
צלמים ואני כלים, אתה יין ואני פירות. אונקלוס הגר 
עצמו  על  והחמיר  מאחיו,  זה[  באופן  ]ירושתו  חלק 
הוליך חלקו לים המלח". ויש לומר שביקש לכפר בכך 

על מה שלקח מיעקב את כל רכושו.

 אתנקלתס הגצ תצגם את התתצה
כאש שכבצ נמסצ למשה מסשנש

העומדים  נשגבים  דברים  מזה  למדים  נמצינו 
ברומו של עולם, כי בשכר שלא שמע אליפז בקול 
עשו אביו להרוג את יעקב, זכה להתגלגל באונקלוס 
עשו  גלגול  שהיה  הרשע  טיטוס  בקול  שמע  שלא 
וזכה ללמוד תורה מפי  שלא להתגייר, אלא נתגייר 
התורה  כל  את  ולתרגם  יהושע  ורבי  אליעזר  רבי 
"תרגום של תורה  ג.(:  )מגילה  כולה, כמבואר בגמרא 

אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע".

ויסדום".  וחזרו  "שכחום  )שם(:  בגמרא  ומפרש 
ששנינו  מה  על  רש"י  שפירש  כמו  בזה  והכוונה 
בגמרא )קידושין מט.(: "המתרגם פסוק כצורתו הרי זה 
ומפרש  בדאי, והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף". 
רש"י: "הרי זה מחרף, מבזה את המקום, משנה את 
דבריו, ואונקלוס כשהוסיף לא מדעתו הוסיף, שהרי 

בסיני ניתן אלא שנשתכח וחזר ויסדו".

ונראה לבאר איך זכה אליפז בן עשו לשכר כל 
כך גדול שנתגלגל באונקלוס הגר שתרגם את כל 
התורה כולה, על פי מה שמבואר בזוהר הקדוש 
מ"ב(:  פ"א  )אבות  המשנה  פירוש  קמו:(  )פרשתנו 

"על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל 
יעקב,  דא  התורה  חסדים,  גמילות  ועל  העבודה 
אברהם".  דא  חסדים  גמילות  יצחק,  דא  העבודה 
אורחים  בהכנסת  שעסק  אבינו  אברהם  פירוש, 
גבי  על  שנעקד  אבינו  יצחק  החסד,  עמוד  הוא 
המזבח כקרבן הוא עמוד העבודה שהיא עבודת 
בבית  בתורה  שעסק  אבינו  ויעקב  הקרבנות, 

מדרשם של שם ועבר הוא עמוד התורה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו לראות נפלאות 
דרכי ה', כי בזכות שאליפז בנו בכורו של עשו מסר 
את נפשו שלא לשמוע בציווי אביו להרוג את יעקב 
מסוגל  הרוצח  שעשו  שידע  אף  התורה,  עמוד 
בכעסו להרוג אותו על כך, לכן זכה מדה כנגד מדה 
התורה  כל  את  שתרגם  הגר  באונקלוס  להתגלגל 
במשך  שנשתכח  אלא  בסיני,  למשה  שנמסר  כפי 

הדורות עד שהחזירו אונקלוס לישראל.

 אתנקלתס הגצ מתחכם על
אנדצששנתס דתדת קשסצ צתמש

אחרי  כי  התורה,  נפלאות  וראה  בא  ועתה 
רומי  קיסר  טיטוס  את  בכישוף  אונקלוס  שהעלה 
המת להתייעץ עמו אם להתגייר, ואחרי שהעלה גם 
את בלעם הרשע ואת ישו הנוצרי כמבואר בגמרא 
מאנדריינוס  ירא  היה  אולם  להתגייר,  החליט  )שם( 

דודו שהיה קיסר רומי בימים ההם, לכן נתחכם עליו 
המסחר,  דרכי  ללמוד  לדרכו  לצאת  רוצה  שהוא 
והנה הוא הסיפור המופלא במדרש תנחומא )פרשת 

משפטים סימן ה( עם עקילס שהוא אונקלוס הגר:

)תהלים  הכתוב  שאמר  זהו  המשפטים,  "ואלה 
וגו',  כן  עשה  לא  וגו'  ליעקב  דבריו  מגיד  קמז-יט( 

אדריאנוס  של  אחותו  בן  הגר  אונקלוס(  )נ"א  עקילס 
אדריאנוס  מן  מתיירא  והיה  להתגייר,  מבקש  היה 
לו  אמר  סחורה,  לעשות  מבקש  אני  לו  אמר  דודו, 
שמא אתה חסר כסף וזהב הרי אוצרותי לפניך, אמר 
לו אני מבקש לעשות סחורה לצאת לחוץ לידע דעת 
הבריות, ואני מבקש לימלך בך היאך לעשות, אמר לו 
כל פרקמטיא שאתה רואה שפלה ונתונה בארץ, לך 

עסוק בה שסופה להתעלות ואת משתכר.

זמן  לאחר  תורה,  ולמד  ישראל  לארץ  לו  בא 
פניו  ראוהו  יהושע,  ורבי  אליעזר  רבי  מצאוהו 
כיון  תורה,  לומד  עקילס  לזה  זה  אמרו  משתנות, 
הרבה  שאלות  להם  לשאול  התחיל  אצלם  שבא 
והן משיבין אותו, עלה אצל אדריאנוס דודו, אמר 
שהפסידה  אני  סבור  משתנות,  פניך  ולמה  לו 

לו  אמר  אדם,  לך  הצר  שמא  או  שלך,  פרקמטיא 
]אונקלוס[ לאו, אמר לו ]אונקלוס שוב[ אתה קרוב 

לי ואדם מצר לי ]הלא כולם מפחדים ממך[.

אמר לו ]אדריאנוס[ ולמה פניך משתנות, אמר 
לו ]אונקלוס[ שלמדתי תורה, ולא עוד אלא שמלתי 
כך,  לך  אמר  ומי  ]אדריאנוס[  לו  אמר  עצמי,  את 
אמר לו ]אונקלוס[ בך נמלכתי, אמר לו ]אדריאנוס[ 
לך  שאמרתי  בשעה  ]אונקלוס[  לו  אמר  אימתי, 
מבקש אני לעשות סחורה, ואמרת לי כל פרקמטיא 
בה  ועסוק  לך  בארץ,  ונתונה  שפלה  רואה  שאתה 
שסופה להתעלות, חזרתי על כל האומות ולא ראיתי 
שפלה נתונה בארץ כישראל וסופה להתעלות, שכן 
גואל ישראל  )ישעיה מט-ז( כה אמר ה'  אמר ישעיה 
וקדושו... מלכים יראו וקמו, שרים וישתחוו, למען 

ה' אשר נאמן קדוש ישראל ויבחרך".

והנה כאשר נתבונן נראה דבר פלא, כי אונקלוס 
התגייר על ידי שקיבל עצה מאנדריינוס קיסר: "כל 
לך  בארץ,  ונתונה  שפלה  רואה  שאתה  פרקמטיא 
ועל  משתכר",  ואת  להתעלות  שסופה  בה  עסוק 
ידי זה התחבר עם ישראל כמו שאמר לאנדריינוס: 
נתונה  שפלה  ראיתי  ולא  האומות,  כל  על  "חזרתי 
בארץ כישראל וסופה להתעלות". והיינו כי הקב"ה 
ידי  ועל  העוני,  בניסיון  בגלות  ישראל  את  מנסה 
לקיימה  סופם  מעוני,  בגלות  התורה  את  שיקיימו 
התגייר  זה  ידי  ועל  העתידה,  בגאולה  מעושר 

והתחבר עם ישראל שהם שפלים בגלות.

ולפי האמור הרי זה  עולה בקנה אחד כפתור 
ופרח עם המסירות נפש של אליפז  שלא להרוג 
את יעקב, וכדי לקיים מצות כיבוד אב לקח מיעקב 
את כל רכושו, וגרם בכך שיבוא לקיים את התורה 
מניסיון העוני, ועל ידי זה זכה אחר כך לקיים את 
התורה בבית לבן מעושר, ולכן נתגלגל באונקלוס 
הגר שהתגייר על ידי שהתחבר עם ישראל שהם 
בבחינת ניסיון העוני בגלות, ביודעו כי בזכות זה 
סופם להעלות בגאולה העתידה, והרי זה מתאים 
כי  )פרשת  אמת"  ה"שפת  שכתב  מה  עם  להפליא 

תבא תרמ"ג ד"ה בפסוק( בלשון קדשו:

ויש  העושר,  בבחינת  ניסיון  שיש  "ואיתא 
ושניסיון העושר קשה משל העוני,  בבחינת עניות, 
העשירות,  בניסיון  לעמוד  יכולנו  שלא  והראיה 
וזה  בימינו,  במהרה  הגאולה  יהיה  העניות  ומתוך 
סופו  מעוני  התורה  המקיים  במשנה,  שאיתא  כמו 
לבטלה  סופו  מעושר  ומבטלה  מעושר,  לקיימה 
עבדנו  שלא  ידי  על  כי  בנו  נתקיים  ושניהם  מעוני, 
שעל  הסיפא,  גם  יתקיים  מקום  ומכל  כו',  בשמחה 

ידי שמתחזקים בגלות לקיים התורה ]בעוני[ סופנו 

לקיימה מעושר".
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 לרפואה השלימה של הילדה
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