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 גני הדר פתח תקוה - בית מדרש לבעלי בתים ולגמלאיםיו"ל ע"י 
      

 ט"ז(  -)בראשית ל"א, א' " שוב אל ארץ אבותיך ויאמר ה' אל יעקב"
 

 פרשיה זו עוסקת בעזיבת יעקב את חרן, וניתן לחלק אותה לשלושה קטעים :  
 

 קטע א' פסוקי 
 

 , לבן   פני  את  יעקב  וירא  (ב)    .הזה  דהכב    כל  את  עשה  לאבינו  ומאשר  ,לאבינו  אשר  כל  את  יעקב  לקח  לאמר  לבן   בני  דברי  את  וישמע  (א)
שיעקב שמע את   מובאבפסוק א'     .עמך  ואהיה  ,ולמולדתך  אבותיך  ארץ  אל   שוב  יעקב  אל   ה'   ויאמר  (ג)   . שלשום  כתמול  עמו   איננו   והנה

 מובא שיעקב רואה שפני לבן אינם עמו כתמול שלשום. ובעקבות זאת ה' אומר ליעקב לשוב אל ארץ אבותיו.  ובפסוק ב' דברי בני לבן, 
 

, שמדברי בני לבן ונראה לומרחר שיעקב רואה את פני לבן.  לבן, עדיין ה' לא אומר ליעקב לשוב, אלא רק לאבני  לאחר דברי    -  רעיון א' 
 י דברים של בני לבן שהם בגדר לשון הרע, והם אינם צד שיכול להכריע את מעמדו של יעקב במקום. "פאין להכריע על עזיבה עכשלעצמם,  

 

. אך בצירוף שני הדברים, אינו יכול להישארלא היה מסיק ש,  הסיבהולא היה יודע את  ,  פני לבןאת  שאם היה רק רואה  ,  עוד נראה לומרו 
שהוא מבין שבני לבן מצליחים להשפיע על יחס לבן אליו, אז הוא מבין שאי אפשר להמשיך במצב זה, ולכן ה' מיד מתגלה אליו ומצווה 

 על דברי בני לבן.אינו מספר רואה שפני אביהן אליו אינם כתמול שלשום, אך יעקב מספר לנשותיו ששזה,  ןוניתן לחזק רעיו .לשוב  ועלי
 

 . "צאנו  אל השדה , וללאה לרחל ויקרא יעקב  וישלח" - פסוק ד'  - ' בקטע פסוקי 
 

 אני   דברים'  בג  גמליאל  בן  שמעון'  ר  אמר":  '(  ב  ,ד"ע)  ' רבהמדרש  ' במובא    לשדהלגבי השאלה מדוע הוא קורא להן שיבואו    -"  השדה"
 ". דמסטירין  מלה תימר לא איזגרין  בה דאית בחקל  אומר מתלא ...רווח במקום אלא עצה נוטלין  ואין ... המזרח בני את אוהב

 

ועוד,  לקח את כל אשר ללבן, לכן יש להדגיש שזה הצאן שלו.  לבן שבני  , זה בא נגד דברי  ואולי?  'אל צאנו'  -  מדוע מודגש-  ' אל צאנו ' 
  כחי   בכל  כי  , ידעתן   ואתנהלהפריך את דברי בני לבן. ובפסוק ו' הוא אומר להן : ", הוא צריך גם  שכאשר יעקב רוצה לשכנע את נשותיו

 . לכן, אינו יכול לעזוב את צאנו, וללכת הוא בעצמו לקרא להן אל השדה ."אביכן  את עבדתי
 

 "עמדי היה אבי ואלהי , שלשם כתמל  אלי איננו  כי אביכן  פני את אנכי ראה  להן  ויאמר" - פסוק ה' 
 

שמעו את בני  דברי בני לבן הוא שמע מרחל ולאה עצמן, שאת שאולי,  ,לבן ישיעקב לא סיפר להן על דברי בנ, יתכן לומר, ועוד - רעיון ב'
 . אסור לאדם לקבל לשון הרעו, 'לשון הרע' , שדברים אלו הם בגדר ועוד, יש להוסיף .לבן מדברים כך

 

 ?  ת יעקב באמירה זומה כוונ - ' ואלקי אבי היה עמדי' 
 

, שמשפט זה קשהאך על פירוש זה    .וכן מפרשים פרשנים נוספים  ,בעזרו ה' היה  ", ומשמע שבסעדי "הוה    -  מתרגם  אונקלוס  -  היה בעזרי
מה    .בעזרו  היה, ואח"כ אומר שה'  אינם כתמול שלשום  היום שפני אביהם  אומר להם    ודם מקלא נראה מקושר לדברים שאומר להן,  

תן לי", וזה  : "ויצל אלקים את מקנה אביכם וי  בפסוק ט' : "ולא נתנו אלקים להרע עמדי", וגם    בפסוק ז' מציין גם  ה'    תעזר, שאת  עוד
 שהוא לא מציין את הרמאויות שלו, אלא רק שפניו אינן כתמול שלשום.    בפסוק ה' לאחר שהוא מתאר את הרמאויות של לבן, ולא כמו 

 

. ורעיון זה מתחזק לאור  אינו אומר להם מה אמר ה'אך    בתחילת דבריו שה' התגלה אליורומז להן    ואולי  -  רעיון ג'  -  ה' התגלה אלי
שיעקב אומר  . לכן גם כאן  שה' דיבר אליו  בפסוק ג'ששם נאמר שפני לבן אינם עמו כתמול שלשום, מובא    פסוק ב' זאת, שמיד לאחר  

 אולי מתכוון לכך שה' התגלה אליו ואמר לו משהו. היה עמדי' 'ואלקי אבי  -להן, שפני אביהן אינם אליו כתמול שלשום, ומיד מוסיף 
 

 אלהים   נתנו   ולא  , מנים  עשרת  משכרתי  את   והחלף  בי  התל  ואביכן (  ז).   אביכן   את  עבדתי  כחי  בכל  כי  , ידעתן   ואתנה (  ו )  -  ט'  -פסוקים ו'  
( ט).   דיםעק    הצאן   כל  וילדו   שכרך  יהיה  דיםעק    יאמר  כה  ואם  , דיםנק    הצאן   כל  וילדו   שכרך  יהיה  דיםנק    יאמר  כה  אם(  ח).   עמדי  להרע
עבד את לבן בכל כוחו, למרות שהחליף את ש  כךעל    בפסוקים אלה מדבר יעקב בהרחבה  -   . לי  ויתן   אביכם   מקנה  את  אלהים  ויצל

ויש ותוך כדי דבריו מתאר להם כיצד ה' שמר עליו, וכיצד משמים גרמו לצאנו להתרבות בצורה לא טבעית.  משכורתו עשרת מונים,  
 ?אומר להן מיד שה' אמר לו לשוב לארץ אבותיו, ולא רבהכה מדוע הוא מסביר דברים אלו בהרחבה  לשאול

 

הן  שבכדי  ברגישות,  צריך לעשות זאת  לכן  ו.  ולעבור אל ארץ אחרתאביהן  בית  לבקש מהן לעזוב את  שהדבר רגיש  ,  לומר  ונראה  -  רעיון ד'
 כדי   להם  הענין   מספר  היה  כך  כל.  הצאן  יחם  בעת  ויהי: "'(  י  ,א"ל)  ' טוב  שכל' זה במדרש  צורך  וכן מובא  .  ןיביעו מעצמן את הסכמת

 ". עליהם יתגנה שלא כדי, לו שכפופין פי על ואף, ובניו  אשתו  מיד' ואפי, הבריות מידי לצאת חייב שאדם מכאן, כגנב יחשדוהו   שלא
 

  ווכממקנה לבן,  כל  לו הדורשים ביאור, כי בפשטות משמע שה' נתן לו את  אדברים    -  "לי  ויתן   אביכם  מקנה  את  אלהים  ויצל"  -'  פסוק ט
  .'לקח יעקב את כל אשר לאבינו'  -זה קצת דומה לדברי בני לבן ו". לי ויהב דאבוכון ביתא ית ה' ורוקן: " ' יונתן '  תרגוםשמובן מ

 

"  ' אונקלוס' בתרגום    : גיתי    ואפרש ה'מובא  ו דאבוכוןית  יש לקבל אתהאם  ",  לכן,  ליעקב?  ונתן  לבן  המובא    ה' הפריש את כל צאן 
: "ואפרש ה'  שהנוסח הנכון    ' פרשגן ' ב אך עדיין השאלה במקומה, כי    כל הצאן.ולא    חלק מן הצאן" כלומר,  דאבוכון  מן בעיראהוא 

  כך   ,הניצולות  מן   שמצילין   כזה .  אביכם  מקנה  את  אלהים  ויצל: "  'טוב  שכל' במדרש  וכן מובא    ?שה' נתן לו חלק מצאנו של לבןמשמע,  
 .  "יעקב של צאנו  לתוך ונותנין  ובאין  לבן  של צאנו  בתוך טוענין  כבוד ענני היו 

 

ו"כזה שמצילין מן הניצולות":    'מדרש' ה , שהפתרון נמצא בתחילת דברי  ונראה  -   רעיון ה'  , אז תהיה  'ואפרש' תרגומו    'ויצל' אם  , 
אותן העבירו העננים  אליו ברמאות,  . כלומר, שאת אותן הצאן שלבן הפריש מיעקב ולקח  הפריש מן המופרשותשה'  ,  המשפט  משמעות

לא הפסיד הקב"ה שכרו אלא ויצל שאומר : "ואף על פי כן    ר' דוד העדני' ' ל  ' ש הגדולהמדר' וכן אפשר לדייק זאת מדברי    .לצאן יעקב
   ", ומשמע, שהפסוק מדבר על השכר שהגיע ליעקב בדין עקב ההסכם עם לבן.אלקים את מקנה אביכם ויתן לי

 

א הכוונה לצאן של לבן שהיו בידי , ניתן לפרש בפשטות, שאין הכוונה לצאן שהעבירו העננים מהעדר של לבן לעדר של יעקב, אלואולי
'ויצל אלקים את מקנה אביכן ויתן לי',   -שנקבעו ביניהם. וזה פירוש דבריו  סימנים  רק על פי הילדו בדרך נס    , והםיעקב והוא טיפל בהם

 אותם. ו, וע"י זה ה' נתן לול מטפל בהן, ע"י שהוולדות היו על פי הסימנים השונים המגיעים יעקבשה' הפריש מהצאן של לבן ש
 

אלקים מאבינו לנו הוא   הצילבאותו פועל : "כי כל העושר אשר  משתמשות  שבו    לפסוק ט"ז  ה, בהשוואועוד, נראה להסביר  -  רעיון ו'
  שעושרו   והוא  ,מרמה  ולא  היה  הוא  ברוך  הקדוש  שגזירת  והודו  האמינו  צדקניות  שהיו  לפי: "   ' טוב  שכל' מסביר בעל מדרש  . וולבנינו"
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 ולפי דברי המדרש יוצא, שבאמת מה שה' נתן ליעקב זה לא היה     "לצדיק  ונותנו   מידו   מצילו   ה"שהקב  ופעמים  ליאבד  הוא  עומד  רשע  של
 אבד, הציל ה' ונתן לצדיק. ישכר על עבודתו, אלא שאת הממון של הרשע שהיה צריך לה

 

 " םוברדי נקדים עקדים הצאן  על העלים העתדים והנה , בחלום וארא עיני ואשא הצאן  יחם בעת ויהי" - פסוק י' 
 

, ה'תיישים'   שהם  'העתודים' מספר לנשותיו, על חלום שראה בעת יחם הצאן. הוא רואה את    יעקב  -  עברת העתודיםהחלום יעקב על  
ו, הרי לבן הבדיל אותם  . ומנין הגיעו עתודים אלםתוהם היו עקודים נקודים וברודים, עולים על הצאן הנקבות, ויולדות מהם גם כן כמו

 היו עולים על הצאן ויולדות כדוגמתם. , ושהמלאכים היו מביאים אותם מצאן לבן  'רש"י' אומר ומסרם ביד בניו? 
 

שהרי, לאחר שכבר ילדו פעם ראשונה עקודים וטלואים, כבר  בתחילת ההסכם,  התרחש  , שחלום זה  נראה לומר  -  מתי התרחש חלום זה
וכמו שמובא בפסוק : "והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן"  שהמלאכים יביאו אותם מצאן לבן,  לא צריך  
דו, והוליך  "והכשבים הפריד יעקב. הנולדים עקודים נקודים, הבדיל והפריש לעצמן, ועשה אותן עדר עדר לב   :  'רש"י' אומר שם  ו)ל', מ'(,  

ואשא עיני   בעת יחם הצאן היה : ", שבפסוק מובא שהחלום  ועוד  .אחריהם צופות אליהם"   אותו העדר לפני הצאן, ופני הצאן ההולכות
ולא עכשיו   למקלות,בתחילת התקופה של ששת השנים, כי אח"כ כבר לא היה זקוק    ומשמע, שחלום זה התרחש אזוארא בחלום",  

 שקורא לנשותיו אל השדה. בסיום ששת השנים כאשר 
 

 העלים   העתדים  כל  וראה  עיניך  נא  שא  ויאמר"(  יב).  "הנני  ואמר  , יעקב בחלום  האלהים  מלאך  אלי  ויאמר"(  יא )  -  "בי   -פסוקים י"א  
 "לך עשה לבן  אשר כל את ראיתי כי , וברדים נקדים עקדים הצאן  על

 

דים הצאן הם עק  "והנה העתודים העולים על  :    בחלוםיעקב מספר שהוא רואה    בפסוק י'   -  מתי התרחש החלום בו פונה אליו המלאך
"שא נא עיניך וראה כל העתודים מספר שמלאך האלוקים פונה אליו בחלום, ואומר לו באותן מילים :    הוא  ובפסוק י"א  דים". דים ובר  נק  

דים" ובר  דים  נק  דים  לכן, מובן,   .שני חלקי החלום מובאים באותן מילים  , כימדובר על אותו חלום. ובפשטות,  העולים על הצאן עק 
 המלאך מתגלה אליו באותו חלום שהתרחש בתחילת תקופת שש השנים. ש

 

 "מולדתך ארץ אל ושוב הזאת  הארץ מן   צא קום  עתה , נדר שם לי נדרת אשר מצבה שם משחת אשר אל  בית האל אנכי" - פסוק י"ג
 

 מי אמר דברים אלו, ומתי יעקב חלם חלום זה.  פסוק זה מעורר את הקושי המרכזי בפרשה זו, כי צריך להבין  -  יהקושי המרכז
 

. אך, האם יתכן  בפסוק י"בבחלום המוזכר    דברי המלאך, וכאילו הם המשך  לפסוק י"בדברים אלו באים בהמשך    -  מי אמר דברים אלו
, שבהמשך דבריו  ועוד, כאילו יעקב נדר למלאך?  "אשר נדרתי לי שם נדר"ויאמר :    ,"אנכי האל בית אל"שהמלאך יכנה את עצמו :  

 .  נאמר ליעקב מפי ה' כמו שכתוב בפסוק ג'ר כב, וציווי זה "עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך" אומר : 
 

ת ששבתחילת  , אלא  בתום שש שנות העבודה  לא היה עכשיו   י"ב  -בפסוקים י"א  נו לעיל שהחלום המובא  הרא    -  מתי חלם יעקב חלום זה
, אם כבר ועוד קשהמובאים ברצף כדברים אחדים?  ומדוע    . בתום תקופה זונאמר לו  חזור לארצו,  ייעקב  ש  בפסוק י"ג הציווי  . ו השנים

 ? בפסוק י"גובא שה' אמר לו לשוב אל ארץ אבותיו, אז לשם מה חוזר על הדברים מ בפסוק ג' 
 

  המלך   דרך  שכך  ...המלאך  דברי  אחרי  עמו   נדברה  ששכינה  הודיען  עוד.  אל   בית  האל  אנכי: "(  ג"י  ,א"ל)  ' טוב   שכל'   במדרש  -  הסבר א'
מתי נאמר    א.אך עדיין קשה :  ".ממש הוא ברוך   הקדוש  דבר כ"אח, הצאן עסקי  על המלאך תחילה דיבר  כך ...עבדיו עם לדבר כשרוצה
בתום תקופה   נאמרו עכשיו  בפסוק י"ג, ואילו דברי ה'  תחילת התקופה של ששת השניםנאמרו ב   בפסוק י"בכי דברי המלאך    חלום זה,

 ב. ה' ליעקציווי מובא    בפסוק ג' הרי כבר  ב. . זו
 

יעקב קורא  שה' נגלה אל יעקב ואמר לו לשוב. ו כלליתאומר בצורה  שפסוק ג' תירץ,   ר' נתנאל נ"יבן בני   ר' שלמה נ"י ונכדי  - הסבר ב' 
להן   עליו.    ,כיצד אביהן החליף משכורתואת הדברים    מפורטתבצורה  לנשותיו ומתאר  ה' שמר  י' וכיצד  מתאר את  והלאה    ומפסוק 

, בתחילת ששת השניםאת החלום הראשון שהתרחש בעבר    י"ב  -בפסוקים י"א    .ע"י המלאך  לו בחלומות  וושנאמרשראה  הדברים  
 לשוב לארצו.  וה עליוומצובתום תקופת ששת השנים, את החלום העכשווי שה' נגלה אליו  בפסוק י"גואח"כ 

 

 גם   ויאכל , מכרנו   כי  לו   נחשבנו   נכריות  הלוא( טו )   . אבינו   בבית  ונחלה  חלק  לנו   העוד   ,לו   ותאמרנה  ולאה  רחל ותען (  יד)  -    'גקטע  סוקי  פ
 . עשה אליך אלהים אמר אשר  כל ועתה , ולבנינו  הוא לנו  מאבינו  אלהים הציל אשר העשר כל כי( טז)  . כספנו  את אכול

 

בתיאור  , גם  חוזר על עצמו בכל חלקי הפרשה הזאתציווי ה' לעזוב,  שקודם מובא היחס של לבן ליעקב ורק אח"כ  הדברים,  סדר זה של  
מדוע גם יעקב   - המפרשיםושואלים ליעקב. לאה  רחל ווגם בדברי , ך ליעקבגם בדברי המלאבדברי יעקב לנשותיו, , גם ג' -א'  םבפסוקי

 את היחס השלילי של לבן? ורק אח"כ מביאים את רצון ה' שישוב למולדתו. יםוגם המלאך וגם רחל ולאה קודם מתאר
 

שהם מוכנים לקיים את רצון ה' למרות הקושי והאי נוחות שבדבר,  , שיש אנשים שאומרים  מסביר  ' לב אליהו '   בספר  ' ן אר' אליהו לאפי' 
. וזה מה בעוה"ז, שאין זו גישה נכונה, והאדם צריך להבין שקיום רצון ה', מביא לו את הטוב גם  כבר יהנו מהשכר. ואומר  בעוה"ב שהרי  

לפי זה נוכל גם להסביר, מדוע    גם עכשיו.  נושציווי ה' הוא טוב בשביל  אנו רואות את יחסו של לבן, לכן אנו מבינות  ,שאומרות רחל ולאה
"צא מן הארץ    מר יעקב לנשותיו שה' אמר לו :או  בפסוק י"ג", ואילו  אל ארץ אבותיך ולמולדתך  שוברק : " לו  מובא שה' אמר    בפסוק ג' 

, אז העיקר הוא לא שיצא מחרן אלא דווקא שישוב אל ארץ  יעקבל  אמרה'  שבו מובא מה    בפסוק ג' כי  .  ושוב אל ארץ מולדתך"  הזאת
  'צא  -ה שנאמר לו  שבו יעקב מדבר אל נשותיו, וצריך לשכנע אותם שיעזבו את בית אביהם, לכן גם מציין בתחיל  בפסוק י"גאבותיו. אך  

ה' אומר    שבפסוק ג' וגם נוכל להסביר,    אל ארץ מולדתך'.  'ושוב  -ואח"כ    שישנה חשיבות לעצם היציאה מן המקום,  מן הארץ הזאת'', 
אלא רק אל  אבותיו כאשר הוא מדבר אל נשותיו הוא לא מזכיר שישוב אל ארץ  בפסוק י"ג, אך  אבותיך ולמולדתך' 'אל ארץ   -לו שישוב 

 . ארץ אבותיו , לא מצא מן הראוי לומר להן שהוא הצטווה לשוב אל  לעזוב את בית אביהן , כי אולי, כאשר רוצה לשכנע אותן  מולדתו ארץ  
 

שכבר אומר להם שה' ציווה אותו, אך לא אומר    בפסוק י"גומזה שיעקב מתחילת דבריו העלים את ציווי ה' שישוב לארץ אבותיו, ואף  
צריכים ללמוד שאין להכריח א מחכה שהן מיוזמתן יביעו את רצונן והסכמתן לעזוב את בית אביהן,  להם במפורש שזו התוכנית שלו, אל

  . את השני אלא להקדים הקדמות שונות עד שהוא עצמו יציע את הרעיון
 

 , להצלחת ר' אליהו בן יהודית ומשפ'נות של חודש כסלו מוקדשות ולימוד התורה בכולל והגילי - הקדשה
 הצלחת עו"ד ר' חיים קנר ומשפ', שיזכו לרוב שפע בגשמיות וברוחניות, וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.ול

 

  .ז"לר' אריה בן ר' יהושע גוטליב  לומדי הכולל :של השנה מוקדשים לע"נ והלימוד הגיליונות  - לעילוי נשמת 
 ולע"נ ר' אדמונד רפאל בן ז'היה.  .ר' אברהם הכהן בן חנום ז"ל. ר' משה חיים בן שרגא פייבל הלוי שוורץ ז"ל

 

 גני הדר פתח תקוה 3רח' מנחת שלמה  -השיעורים מתקיימים בבית הכנסת חניכי הישיבות 
 שיעור באור החיים הקדוש.    -  12:00.    שעה עירוביןשיעור בגמרא מסכת  -  11.15שעה 

 ביום ה' שיעור בפרשת השבוע   )שיעור זה מתפרסם בסוף השבוע בבתי הכנסת בעלון של בית המדרש( 
 

 . לתגובות הערות והארות ולקבלת הגיליון במייל, גם במהדורה מורחבת, 0548448692 - לפרטים נא לפנות בטלפון 
 Ingber@bezeqint.net -נא לפנות לכתובת 
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