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 כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם 
 

 א לאה ווהנה ה   א[ 

 

"ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשיתי  כתיב

לך הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני" )בראשית  

כ"ט, כ"ה(. ופרש"י וז"ל, ויהי בבקר והנה היא לאה אבל בלילה 

לא היתה לאה לפי שמסר יעקב סימנים לרחל וכשראתה רחל 

שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי עמדה ומסרה לה 

ה אותן סימנים וכו' עכ"ל. הרי שיעקב לא הכיר שהוא באמת הית

 יוהלילה מפני שרחל העבירה את אותות כל במשךעם לאה 

לאחותה. והוסיפו חז"ל בהמדרש )פר' ע' סי' י"ט(, כל ההוא 

ליליא הוה צווח לה רחל והיא עניא ליה, בצפרא והנה היא לאה, 

אמרה לה מה קמייתא בת רמאה לאו בליליא הוה קרינא רחל ואת 

ענית לי, אמרה ליה אית ספר דלית ליה תלמידים, לא כך היה 

קרא בכל פעם שכ. הרי שצווח לך בוך עשו ואת עני ליה וכו' ע"

כאילו היא והעמידה פנים  במקומה,לו יעקב לרחל, לאה ענתה 

האשים אותה שלא   יעקבלאה,    אהיש  שנתגלהכהיתה רחל. ובבקר  

התנהגה עמו ביושר אלא בהתחזות, ואמר לה יעקב, "רמאית בת 

רמאי האם לא קריתי לך בלילה רחל וענית לי". ולאה הגיבה 

לו תלמידים", כלומר ממך למדתי אליו, "האם יש ספר שאין 

כדי  אחיך לנהוג ככה, שכן נהגת בעצמך, שכשאביך קרא לעשו

ברמאות, "אנכי  במקומו ליתן לו את הברכות הרי אתה ענה לו

 עשו בכורך" )בראשית כ"ז, י"ט(. ובודאי לאה לא נתכונה

יש רמז   מסתמא תועלת, אלא  ושאין ב  חריפותלהוכיח את יעקב ב

הם ש רהוהיא סב מדוע את הנהגתה ולבאר  בדבריה להצדיק

ראוים להיות ביחד. וכתבו בס' עבודת ישראל )פר' ויצא( באמת 

 של לאה שובתהמצית תתש ובס' שפת אמת )פר' ויצא תרמ"ז(

 כונתו לומרהיתה  " אנכי עשו בכורך" יעקב אמר כשד היתה,

 מעמדו כהבכורעכשיו הרי  עשוחלקו של את קנה  שהוא כיוןש

ואיתא בגמ' ב"ב )קכג.( שהיו . לקבל את הברכותמדינא וראוי 

הגדולה לגדול  ,הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן

של  וחלק והקטנה לקטן וכו' ע"כ. וא"כ מאחר שקנה יעקב את

 ליפוללו וראוי  לכל הענינים בכור דינו להיות כה נשתנהאז  עשו

מאחר שהוא עצמו שהשיבה לאה ליעקב,  לכן. והאל גורלו שלב

שייכת  היא, א"כ גם לענין הברכות ""אנכי עשו בכרך צהיר מ

 היתה מיוחדתשהבת הגדולה של לבן  מאותו הטעם, אליו

ובתשו' תבואות השדה  להבן הגדול של רבקה.ומשודכת 

את ההתגלות של התורה  אר מתשמה"ט )הקדמה ח"ב( הוסיף 

וכדכתיב "והנה הוא לאה" עם ואו"ו ולא "והנה ,  בלשון זכר לאה  

שרחל לא רק    אותה שעהשנתגלה ב  , כדי לרמזהיא לאה" עם יו"ד

 ,יעקבל הועבר  עשוחלקו של אלא שגם  ,הוחלפה על ידי לאה

יעקב עומד נתגלה שגם שעכשיו רוצה לומר  "והנה הוא לאה",

 לאה.   ל נתקשר עשו ו מו שלבמקו

 

 עליכם שלום   -שלום עליכם  ב[ 

 

סברה שהיא עוד י"ל בפשיטות בפירוש המדרש, שלאה  אבל

של ולהתמודד איתו באופן  עם יעקבלדבר  תה מוצדקתהי 

 יצחקדיבר והתמודד עם דרך שיעקב מכיוון שזו היתה הרמאות 

 עם אחרים, , וכל המדבר בחכמה ורמאותבהשגת הברכות

בחכמה ורמאות. ג"כ  ועמממילא גם אחרים עלולים לנהוג 

 רואה את ההשתקפות שלו שכמו שהמסתכל במים או במראה

בתוך המים או בתוך המראה, כמו כן במדה שאדם מודד אחרים 

בה מודדין אותו, ובאופן שהוא מדבר עם אחרים כן נוהגים 

" )משלי כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדםעמו, וכדכתיב "

לו  ומקדיםחבירו  את פוגשאדם כשונראה שמה"ט כ"ז, כ"ט(. 

, יכם שלום" חבירו עונה לעומתו "עלנוהגים ש ,"שלום עליכם" 

שמתסכל  מיל דומה אדם עם חבירוהשהנהגת  בסדר הפוך,

 הנהגתטבע כן הוא ו .שרואה דברים הפוכים ובמראה במים

באותו אופן שהוא נוהג ומדבר עם חבירו כן , שעם חבירו אדםה

רבה הוענין זה נרמז נמי במה ש .תחזור אליו בחזרה בהיפוך

. סביב באר מים היו מסודרים האבות הקדושים זיווגים שלמה

 אבל נראהוהדבר קצת תמוה, מה ענין באר מים אצל נישואין. 

 אחריםש יםומצפ יםשאם בני הזוג מקוובכדי להדגיש  שהוא

 הם צריכים לדברגם בכבוד ובאהבה,  הםמע וויתנהג וידבר 



 

 ב 

, שכמים שלהם בן זוגה כלפי באהבה את עצמם ולנהוג בכבוד

בהפרשה של  נמי לכן מצינוו .הפנים לפנים כן לב האדם לאדם

הסתירה את אח"כ  נתקנה האשה ע"י בעלה ושאם  האשה סוטה,  

היא צריכה לשתות ממים המאררים, שעצמה עם איש אחר, 

שכאשר הנישואין  ונראה .ם היא חייב או זכאיא בחינווהמים י

כוס מים על מוטל על האשה ובעלה להתמוקד כמעט נשברים 

, וגו'"   כמים הפנים לפנים"שהנישואין פועלים בדרך של  ולזכור  

ואם   .בן זוגול  נותן  עצמו  שהוא  מה  מהנישואיןמקבל    כל אחד רקש

אך גם היא תעשה כן בשבילו,  עם אשתו  עושה טובה וחסד    אדםה

, אז גם אני מקבל ממנהרק שואל את עצמו מה  הוא אם כל הזמן

את  ,וכל שכן לשקם ,"א לנהלאו .מחשבההאותה ב תפוסתהיא 

 זהו שהשיבה לאהו .עצמו להנאתדואג רק  כל אחדכש הנישואין

היא סברה ש , כלומר" האם יש ספר שאין לו תלמדים" , יעקבל

אינו רשאי  הוא ממילא עם אביו, ברמאות דיבר  שיעקבכיון מש

בני של  םטבע, שבהונאהלהתלונן כאשר אחרים מגיבים אליו 

 בתחילה. מדבריםהם ש דרךבאותה  אחריםל לענות הוא אדם

 

 ג[ אך עצמי ובשרי אתה 

 

 מפני שנתגלה אלא  של רמאות  עם יעקב באופןלא דיבר  לבן  וגם

, אביו יצחקרמאות עם  אופן של  יעקב דיבר בקודם לכן  ש  לו 

לדבר עם יעקב באותו אופן ובשפת    א רשאישגם הו  שיער לבן  לכן  ו

"אך עצמי  באומרואת עצמו ליעקב  הציג לבן ומה"טההונאה. 

שסיפר ופי' הכלי יקר )שם(  ,ובשרי אתה" )בראשית כ"ט, י"ד(

לבן אמר  ולכן    ,רימה את עשו בלקיחת הבכורההוא  איך ש  יעקב  לו

באומנות  כמונירמאי אתה  כלומר  ," אך עצמי ובשרי אתה" 

, שאנחנו מדברים על כן ראוי לקרבך אלי כי כמוני כמוך  ,ההונאה

בשיחתו עם  יעקב ניתח את דבריו בהטעיהש וכמו .אחת שפהב

 ,רמזברמאות לנתכוין הוא "אנכי עשו בכורך",  אמר כשש, אביו

, וגם דיבר בחידות וברמאות ועשו הוא בכורך ,אנכי המביא לך

 ויאמר אתה זה בני עשו, " אביובתשובתו לשאילת  עוד הפעם

גם מה"ט    ," )כ"ז, כ"ד(, כלומר אני אני, ולא אני עשוויאמר אני

, ול מר אשהוא כו ,ליעקב לדבר בחידות סבר שהוא רשאילבן 

 הוא "טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר" )כ"ט, י"ט(,

 ולא היה מבטיח לשהוא  גימטריאדרך של מרמז ב באמת היה

לאה. שבס' ניצוצי שמשון, להג"ר  עם להתחתן עם רחל אלא

מערכת גימטריא בשמשון מאוסטרופוליא הי"ד, )שם(, ביאר ש

את סכום הערכים של  מתחשביםבו ש ,שנקראת מספר קטן

ת'ת'י' נתהפך להיות ד'ד'א'  הריהמספר הראשונה שבכל אות, 

 .,א',ה' שעולה ט' ' שעולה ט', וגם ל'א'ה' במספר קטן הוי ג

תיבת מ'ת'ת'י' במספר קטן הוי ד'ד'ד'א' שעולה י"ג, וגם ו

ר'ח'ל' במספר קטן הוי ב'ח'ג' שעולה י"ג. ולפי"ז י"ל שלבן היה 

, "טוב ת'ת'י' אותה לך" כלומר "טוב תתן יעקבלברמאות מרמז  

ינתן ל'א'ה' לך", "מ'ת'ת'י' אותה לאיש אחר", אך "ר'ח'ל' ת

 לאיש אחר". 

    

 רב לכם בני לוי [  ד 
 

 הדברים, שאחרים נוהגים עם האדם באותו אופן שהוא ויסוד

נוהג עמהם הייתה תמצית נזיפתו של מרע"ה לעדת  

בתוך הדיון. שהרי קרח  םקרח והמסר העיקרי שניסה ללמד

עם  הכהן של מרע"ה ואהרון םועדתו התנגדו להנהגות

ומדוע  ה' רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם המימרה, "

והיה )במדבר ט"ז, ג'(, ומשה השיב להם, "   ה'"תתנשאו על קהל  

שם ז'(. במדבר  )  " הוא הקדוש רב לכם בני לוי  ה' האיש אשר יבחר  

של טענת קרח והשתמש העיקרי וסח הרי שחיקה מרע"ה את הנ

, שקרח התקומם ואמר "רב לכם", ומרע"ה שלהם עם הפתגם

 לחבררע"ה מיכול מדוע לא היה השיב ואמר "רב לכם". וצ"ב 

את בדיוק להעתיק  לו הוצרךש עד שלובמילים  נתוטע נוסח את

את הניסוח של   העתיקשמרע"ה דוקא  ויש לומר    .הביטוי של קרח

שאחרים ידברו ויתנהגו עמהם באותו  עדתול ללמדקרח כדי 

כל זמן שעדת קרח מזניחים ו .שהם מתנהגים עם אחרים נוסח

רק כששני לא יצליחו כלל, ש לגמרי אותו ומתעלמים ממנו

 חבירו  אללשמוע  אחד    לכל  הצדדים מקשיבים זה לזה הוא שאפשר 

ותו טע שורש מכוונים כנגדדבריו היו . ומתמשך פתרוןלהשיג ו

קרח, דאיתא בהמשנה אבות )פ"ה מי"ז( כל מחלוקת שהיא  של

לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה 

להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל 

ושמאי, ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קורח וכל עדתו ע"כ. 

לא הזכיר התנא את   המשנהשבסיפא של    ודקדקו המפרשים במה

הצד השני של המחלוקת, שהיה לו לומר "זו מחלוקת משה וקרח" 

כפי שאמר "זו מחלוקת הלל ושמאי", שהרי המחלוקת היתה בין 

קרח ש זמשה וקרח ולא בין קרח ועדתו. ונראה שהתנא בא לרמ

שמבחינתו רק  ,בהדיון תשיש שום צד אחר  כיר אפילו סירב לה

והוא התעלם מטענתו של משה  היתה חשובה  טענתודעתו ו

 של משה מתוך הדיון. מציאותוהשמיט התנא את  ולכן לגמרי,

ולמדין מכאן שא"א לפתור שום מחלוקת בגישתו של קרח, אלא 

כל אחד צריך לשמוע ולהקשיב לטענתו של חבירו ולהכיר ולאמת 



 

 ג

יתחיל  דיניםהמהבעלי אם אחד  בלי שום ספק,ו. את רגשותיהם

אופן ויקבל ויקשיב אותו בודאי שחבירו יפעל ב אתבדרך הז

שכמים הפנים לפנים כן לב האדם  מיהמן הואכלל שלטענתו, 

 לאדם. 

 

 בסיום תפילת שמונה עשרה והברכה של שים שלום, והנה

כורע ופוסע ג'   אדםש  קיי"ל בשו"ע )סי' קכ"ג סע' א'(, 

 ,ג' פסיעותהני סע ובכריעה אחת, ואחר שפפסיעות לאחריו, 

בעודו כורע קודם שיזקוף, כשיאמר עושה שלום במרומיו הופך 

וכשיאמר הוא יעשה שלום עלינו, הופך פניו  ,פניו לצד שמאלו

. ונראה שפעולה זו באה בדוקא ואח"כ ישתחוה לפניו  ,לצד ימינו

עצה מעשית ליישב את שבסיום הברכה של שים שלום בכדי לרמז 

ג' פסיעות  לךי הוא שכל אחדכל הסכסוכים ולהשיג את השלום, 

, בתוך הדיון להתרחק מעמדתו הנטועה והתקועה, לאחוריו

חבירו. וכשהוא  מו שלולנסות באמת להעריך את המצב ממקו

שאולי יש קצת אמת  כדי להודות ,ורעהוא כריו צועד לאחו

הוא  ףופכ כשהוא עדייןחבירו וצד זכות בשיטתו. ו לו שבטענת

פונה לצד שמאל ואחר כך לצד ימין כדי לסמל שאם הוא יהיה מוכן 

להודות ולוותר במקצת לטענת חבירו, בדרך כלל, גם חבירו 

טבע הב לשיטתו, שחק הואווותר לטענתו לקשיב ויהיה מוכן לה

אדם נוהג עם חבירו כן ינהגו אחרים ה, שבדרך שבני אדםשל 

אם שניהם ו .שכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם עמו,

חות להקב"ה ולקיים ביחד יהיו יכולים להשתיתנהגו באופן זה 

והעיר  .מה שנאמר "והאמת והשלום אהבו" )זכריה ח', י"ט(

יחס ההג"ר בונם מפשיסחא ז"ל שבחר שלמה המלך להמשיל את 

ולא למראה, שתכונת המים היא  בדוקא מיםל שני בני אדם בין

בכדי שוהלימוד מזה הוא  .לרדת ממקום גבוה למקום נמוך

ולשלום בין יריבים נצרכים במאוד למידה זו של להגיע לאחדות 

של ירידה מהמעמד הרם והתרחקות מהתנשאות כלומר  שפלות,  

א כן לעולם לא כדי להחשיב את דעתו וטענתו של חבירו, שאם ל

ללמד  רע"המה שניסה מ ווזהלאחדות ופתרון אמיתית,  ויגיע

  .לשונואת קורח על ידי חיקוי 

 

 עד שוב אף אחיך ממך [  ה 
 

 ולהבחין להאדם להסיק אפשר  הרי קיימת זוהיחס הש וכיון

, חבירו אליו הרגשתאת הפנימי כלפי חבירו  הרגשתומ 

לחרן מתוך עלילת יעקב כשברח . ולכן שכמים הפנים לפנים וגו' 

וישבת עמו ימים אחדים עד אשר ציוה לו, "  הרבק אחיו, עשו

 עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ,תשוב חמת אחיך

 מ"ה(. ולכאורה יש כאן כפילות-וגו'" )בראשית כ"ז, מ"ד

לומר בקיצור "וישבת שם ימים  היה להרק ש ,שלא לצורך הלשון

 הוסיפהאחדים עד אשר ישכח את אשר עשית לו", ומדוע היא 

"עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך". ובס' פה 

שרבקה   רץקדוש, להג"ר יצחק מוואלאזי'ן ז"ל, )פר' תולדות( תי

  ולהבחין  מתי יהיה בטוח לחזור הביתה, ידעסימן ליעקב  נתנה ל

, והוא ע"י בדיקת ומדידת אצלו עשוכעסו של ית הפח האם כעת

חבירו אז עם אם לבו שלם בדרך כלל ש .רגשותיו הפנימיים שלו

הוא עדיין כועס על חבירו ואם  ,מסתמא גם חבירו שלם עמו

עס עליו, כי "כמים הפנים לפנים כן לב וגם חבירו כ מסתמא

והובא ענין זה להלכה בהרמ"א )סי' נ"ג סע' האדם לאדם". 

לא יעלה לספר תורה ציבור  ליחומי שהוא שונא לשי"ט( וז"ל, 

כיון וכו' עכ"ל. ופירש המשנ"ב )ס"ק נ"ח(, שכשקורא התוכחה 

שונא אותו  ליח ציבור השגם מסתמא  ליח ציבור שהשהוא שונא ל

 השליח ציבורואולי יכוין  ,כי כמים הפנים לפנים וגו'  ,הבחזר 

 ל כןע ,וחשש סכנה היא לו ,קורא בהתוכחה נגד פניואליו כש

מסרה ה"ה שועכ"ד.    לתורה  לא יעלה  ,כבר   קראהוש  היכא  אפילו

תשוב חמת עד אשר " , אותו הסימן כשאמרה לו רבקה ליעקב

שנאת אחיו  אתה מסופק אם עדיין קיימתכלומר כשאחיך", 

"עד שוב אף אחיך , , שהיא בודאי תתקייםתבדוק בעצמך ,אליך

, אות אחיךכלפי    ךכלומר כל עוד שאתה מרגיש שנאה בלב  ,ממך" 

כי אליך גלה ת. ורק ביום שילבותוך לא יצאה השנאה מגם שהוא 

חדל משנוא  הואיידע בבירור שגם  אז ,אותושוב איננו שונא 

 כמים הפנים לפנים.שלבם של בני אדם הם אותך, 

 

 עד גשתו עד אחיו [  ו 

 

 נראה שזה אינו רק בתורת סימן אלא ג"כ בתורת סיבה, אבל

מצב רוחו של אדם להבחין את היכול לא רק שש רוצה לומר, 

קפות עצמית ועיון בעצמו, אלא גם יכול תחבירו על ידי הש

האדם על ידי אהבתו להשפיע על חבירו בפועל ולעורר אצלו 

עשו עדיין  ,ושהרי בפרשת וישלח לפני שנפגשאהבה בחזרה. 

באנו אל אחיך אל כתיב " וכד  היה שונא את יעקב בתכלית השנאה,

" )בראשית ל"ב, עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו

 הוא נוהג עמך כעשו הרשע עודנו בשנאתוז'(, ופרש"י וז"ל, 

וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על אבל להלן כתיב "  .וכו' עכ"ל

שנכמרו רחמיו " )ל"ג, ד'( ופרש"י וז"ל, צוארו וישקהו ויבכו

וכו' עכ"ל. ולכאורה הדבר תמוה,  באותה שעה ונשקו בכל לבו



 

 ד

ו בזמן קצר מן הקצה אל הקצה, משנאה היאך נהפך לבו של עש

תהומית לחיבוק ונישוק עם עינים דומעות. ותירץ רש"י 

 ההשתחוותמשתחוה כל  יעקב כשראה של עשו נתגלגלו רחמיוש

" וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו, וכדכתיב " הללו

)שם ג'(. ובס' חכמת חיים, להגרי"ח זוננפלג ז"ל, )פר' וישלח( 

והכניס בלבו רק  עשושיעקב הפסיק מלשנוא את  ביאר שע"י

לתוך לבו של ג"כ  ליכנס, הוא הכריח את האבה כלפי אחיו אהבה

בכל לבו.  יעקבאת  ופעל הדבר להוריד את שנאתו עד שנשק עשו

לדעת ולהכיר כי  , שישמריבהאיש שנמצא בוזהו לימוד גדול לכל 

ני צדדים, ישנם כאן שני צדדים, ולא יכול להיות מריבה בלא ש

ואף מצליח לעורר בעצמו  ,ואם צד אחד מתרחק עד קצה הגבול

תתעורר גם אצל הצד השני זה אזי לבטח  ,חבירואהבה כלפי 

וישתחו " וזהו דכתיב, כי אין מריבה חד סטרית.  ,אהבה נגדית

, כלומר שע"י שיעקב הכניע את " עד גשתו עד אחיו וגו' ארצה 

תקרב לעשו, "עד גשתו להאהבה בוערת    עצמועצמו והצית בתוך  

היה מסוגל לשנות ולהפוך את שנאתו של עשו  עד אחיו", הוא

וכן כתב בס' התניא )ליקוטי אמרים פרק מ"ו( לאהבה אמיתית.  

שכדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים כן נראה לו במים 

לב האדם הנאמן באהבתו בממש  ן הואכו ,אותה צורה עצמה

ועושה   ,חבירו  ו שלמעורר אהבה בלב  הזאתהאהבה  ש  ,לאיש אחר 

 מיסלה ומנוסה סגולה בדוקהואוהבים נאמנים זה לזה.  אותם

ו אליהם, נאהבה בלבהתעוררות הע"י הוא  ,ונשונאילבם של את 

חל לבם להינמס ברגשי ן תוככל שאנחנו מתעצמים באהבה להם כ

  .אלינו אהבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


