
מה ביקש לבן לעשות ליעקב? לפי מה שאנחנו יודעים מההגדה של פסח, לעקור את הכל – יותר ממה שביקש פרעה 
לעשות לעבריים. האם כך באמת היה? אמנם, לבן רימה את יעקב, ניצל אותו וגם רדף אחריו כשיעקב ברח ממנו. 
כשלבן תפס את יעקב הבורח ונזף בו, ענה לו יעקב וחשף בפנינו את הניצול הרב שעבר – עשרים שנה עבד את לבן, 

ארבע עשרה שנים עבור לאה ורחל, שש שנים בצאן, ולבן עוד רימה אותו במשכורת. 

בהערת אגב, דבריו של יעקב תמוהים, מדוע לא חשפה התורה עד עכשיו את ההתעללות והניצול שסבל יעקב? 
הרמב"ן מציע תשובה לנתונים החסרים בסיפור יוסף ואחיו; גם שם הקורא מגלה באיחור מה התרחש בזמן אמת 
ולא נחשף בפנינו עד לרגע זה: ״אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו״. 
ויעקב  יוסף לבור? והתשובה היא אחת: המקרא שותק כי יעקב שותק,  למה התורה לא סיפה את זה בעת זריקת 
שותק עשרים שנה כי בטח באל שיעשה משפט צדק. עתה כשהצדק נחשף בהתגלות של הקב"ה ללבן ערב הפגישה, 
כשהזהיר אותו מהשיחה שלו עם יעקב, חשף יעקב את האמת, ואף הציג את ההסבר בדבריו: ״לולי אלקי אבי אלקי 
אברהם ופחד יצחק היה לי, כי עתה ריקם שלחתני. את עניי ואת יגיע כפי ראה אלקים ויוכח אמש״. הצדק יצא לאור, 

את כל הכאב והסבל שלי ראה האל והוא הוכיח לך את זה אתמול בלילה כשנגלה אליך.

ניסה  לבן  הארמי  אבי",  אובד  "ארמי  )כפירוש  אותו  להאביד  ניסה  לבן  כי  היא  שלו  בדברים  מציין  לא  שיעקב  מה 
יותר ממה שגזר פרעה על הזכרים. אז מה ההסבר  להאביד את אבי(, לעקור את הכל, להרוג אותו באופן חמור 

לדברים? היכן ניסה לבן לעקור את הכל ולמה ההגדה בכלל מציינת אותו ומקטינה בכך את פרעה?

ניתן להסביר שלבן מייצג את המודל העקרוני של "עוקר כל", אבטיפוס אנטישמי שהיווה דוגמה לדורות אחריו.

לבן מתחיל כחבר – הוא מציע ליעקב מקלט מאחיו עשיו. הוא מסכים להצעת יעקב לעבוד שבע שנים תמורת בתו, 
הוא מסכים להצעתו לשבע שנים נוספות, הוא גם מסכים להצעה לחלוקת הצאן, ולאורך כל הדרך מנסה שוב ושוב 
וגם מצליח לרמות את יעקב. ליעקב לא נותרת ברירה והוא בורח עם נשיו וילדיו וכשלבן פוגש אותו מתגלה תכונתו 
כעוקר כל במלוא כוחה: הבנות בנותי, הבנים בני, הצאן צאני וכל אשר אתה רואה – לי הוא. מתברר שכל ההסכמות 
של לבן לא היו שוות כלום; הכל, מההתחלה ועד הסוף, היה נצלנות וזלזול. ליעקב אין רכוש, אין גוף – הוא עבד, הכל 
שייך לאדון. והאדון כועס כי העבד מנסה לקבל עצמאות וכבוד – הוא מבקש לקנות מלבן אישה, ואז עוד אחת, ואז 
לקחת את צאנו! בניו של לבן מעירים על כך ליעקב ומאשימים אותו שהוא מתעשר על חשבון אביהם, ויעקב מבין 
שהוא חייב לברוח. רחל ולאה מסכימות ומתארות את תחושת הניכור בביתם – "הלוא נכריות נחשבנו לו". הסיפור 
ממשיך מכאן כידוע, וחושף את דמותו של לבן שביקש לעקור הכל – ניצול מוחלט של האורח והפיכתו לעבד חסר 

כל.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:18 הדלקת נרות 
16:30 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:15 ערבית  
17:14 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת ויצא  
בס"ד | שקיעה: 16:38 | צאת הכוכבים: 16:56 | ט כסליו התשפ"ג | מוקדש לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

משפחת אור מזמינה את הציבור 
לרגל  התפילה  אחרי  לקידוש 
הולדת בנם הבכור, ישראל מאיר.

פיצות  הכנת  ערב 
לנוער  בטאבון 
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וישלח 10/12 19:00-20:00 - נוער 
נוער   -  20:30-22:00  | צעירים 

בוגרים

הודעות


