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ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים 
ּבֹו ◆ המלאכים שנדחו ממקומם - עלו, 
והיורדים באו להביט בדמותו של יעקב

יַע  ַמּגִ ב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו  ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ְוִהּנֵ ֲחלֹם  ַוּיַ )כח,יב( 
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו. ָמְיָמה ְוִהּנֵ ָ ַהּשׁ

מי הם "מלאכי אלוקים", ומדוע היו עולים ויורדים?

רש"י מפרש שאלו המלאכים שנשלחו ללוות את יעקב, והעולים 

לארץ.  לחוצה  יוצאים  שאינם  ישראל  בארץ  שליווהו  אלו  הם 

והיורדים הם מלאכים אחרים שירדו ללוותו בחוצה לארץ.

ת"י מפרש באופ"א:

ֵצית  ַעד  ָמֵטי  יּה  ְוֵריׁשֵ ַאְרָעא  ּבְ ְקִביַע  ֻסְלָמא  ְוָהא  ַוֲחַלם, 
ִמן  ִרדּו  ְוִאּטְ ִלְסדֹום  ֲאַזלּו  ּדַ א  ַמְלֲאַכּיָ ֵרין  ּתְ ְוָהא  א,  ַמּיָ ׁשְ
ַוֲהוֹו  ָעְלָמא,  ָמֵרי  ּדְ ִמְסֵטיִרין  ָגְלִיין  ּדְ ְגַלל  ּבִ ִמן  ְמִחיַצְתהֹון 
ית ֲאבּוי, ְוִהּנּון ַלּוֹון  ְנַפק ַיֲעֹקב ִמּבֵ ְרִדין ְוָאְזִלין ַעד ְזַמן ּדִ ִמּטַ
ֵמי  ִלׁשְ ַסְלקּון  יֹוָמא  ּוְבַההּוא  ֵאל,  ית  ּבֵ ַעד  א  ִחְסּדָ ּבְ ָיֵתיּה 
ִאיקֹוִנין  ְמרֹוָמא, ָעִנין ְוָאְמִרין, ֵאיתֹון ֲחמֹון ַיֲעֹקב ֲחִסיָדא, ּדְ
ֲהֵויתֹון ִמְתַחְמִדין ְלֶמֱחֵמי  ֻכְרֵסי ְיָקָרא, ּדַ י ֵליּה ְקִביָעא ּבְ ּדִ
ָלא  ּכָ א ַדְיָי ָנֲחִתין ְלִמְסּתַ ּיָ יׁשַ א ַקּדִ ָאר ַמְלֲאַכּיָ ֵכן ׁשְ ָיֵתיּה, ּבְ

יּה. ּבֵ

]וחלם, והנה סולם קבוע בארץ וראשו מגיע עד לב שמים1, 
והנה שני המלאכים שהלכו לסדום וגורשו ממחיצתם מפני 
שגילו מסתורין של רבון העולם, והיו נטרדים והולכים עד 
בית  ליווהו בחסד עד  והם  יצא מבית אביו,  הזמן שיעקב 
אל, ובאותו היום עלו לשמי מרום. ענו ואמרו, בואו וראו 

1. ראה לעיל יא,ד מה שנתבאר.

2. יעו"ש פירוט את חשבון השנים.

3. פרצוף אדם שבארבע חיות בדמות יעקב, רש"י.

והייתם  יעקב החסיד, שדמותו חקוקה בכסא הכבוד  את 
ירדו  ואז שאר מלאכי ה' הקדושים  משתוקקים לראותו, 

להביט בו[.

נשלחו  אשר  המלאכים  ב'  הם  העולים  שהמלאכים  מפרש  ת"י 

של  מסתורין  ללוט  שגילו  במה  שחטאו  וכיון  סדום,  את  להפוך 

הקב"ה, באמרם )לעיל יט,יג( 'ִּכי ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה',  

על  נ,ט(  )בר"ר  במדרש  כמ"ש  למקומם,  לחזור  יוכלו  שלא  נענשו 

האי קרא: 

לוי בשם רב נחמן, מלאכי  ר'   - כי משחיתים אנחנו 
ברוך הוא  ידי שגילו מסטורין של הקדוש  על  השרת 

נדחו ממחיצתן מאה ושלשים ושמונה שנה.

בסיבת חטאם הובא במדרש )בר"ר נ,ט( דעה אחרת:

...ורבי תנחומא הוה מפיק לישנא קלה, א"ר חמא בר 
את  אנחנו  משחיתים  'כי  ואמרו  שנתגאו  על  חנינא 

המקום הזה'.

במדרש לקח טוב )שם( מבואר כדברי ת"י וכב' הדעות הנ"ל:

ממחיצתן  נידחו  שנתגאו,  ולפי  מסטורין,  שגילו  לפי 
קל"ח שנה2, עד שעלו בימי יעקב, דכתיב 'והנה מלאכי 

אלהים עולים'.

ועתה כיון שליוו את יעקב ניתנה להם רשות לעלות, וזהו "עולים", 

וכיון שסיפרו לשאר המלאכים, נתאוו לראות את יעקב, שדמותו 

זה  וענין  "ויורדים".  וזהו  לראותו,  וירדו  הכבוד,  בכסא  חקוקה 

נרמז בגמרא חולין )צא:(:

ויורדין  בדיוקנו של מעלה3,  ומסתכלין  עולין  "תנא, 
ומסתכלין בדיוקנו של מטה".

 

54 גיליון מספר: 

פרשת ויצַא
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ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה 
ִיְהֶיה ֵּבית ֱאֹלִהים ◆ כיצד האבן תהיה 

בית אלוקים?

ית  ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ את ֲאׁשֶ )כח,כב( ְוָהֶאֶבן ַהּזֹ
ֶרּנּו ָלְך. ר ֲאַעּשְׂ ן ִלי ַעּשֵׂ ּתֶ ר ּתִ ֱאלִֹהים ְוֹכל ֲאׁשֶ

ִיְהֶיה  ַמֵּצָבה  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  'ְוָהֶאֶבן  יעקב  דברי  האם 
נדר  יעקב  האם  כלומר,  מהנדר,  חלק  הם  ֱאֹלִהים',  ֵּבית 
לעבוד את ה' על גבי המצבה שהציב כמו סיום הפסוק - 
שנדר על המעשרות? או שזו בקשה מה' שבניו יעבדוהו 

על האבן הזאת?

רש"י פירש עפ"י אונקלוס שזהו חלק מהנדר: "והאבן הזאת אשר 

עשה  וכן  ה',  קדם  עלה  פלח  אהי  כתרגומו,   - וגו'  מצבה  שמתי 

בשובו מפדן ארם". וכן משמע מרשב"ם )להלן לא, יג(, שכתוב )שם(: 

ָׁשם  ִּלי  ָנַדְרָּת  ֲאֶׁשר  ַמֵּצָבה  ָּׁשם  ָמַׁשְחָּת  ֲאֶׁשר  ֵאל  ֵּבית  ָהֵאל  "ָאֹנִכי 

ֶנֶדר" וגו', פירש רשב"ם שהנדר נאמר לגבי המצבה: "אשר משחת 

- להקדישה ועדיין לא הקרבת עליה נדריך".

ת"י מפרש באופו אחר:

א ַדְיָי,  ׁשָ ֵבי ֻמְקּדְ ָרא ּבְ ֵהי ְמַסּדְ יִתי ָקָמא ּתְ ּוִ ׁשַ ְוַאְבָנא ָהָדא ּדְ
ן ִלי ַחד ִמן  ִתּתֵ ָמא ַדְיָי, ְוָכל ּדְ ְלִחין ֲעַלּה ִלׁשְ א ּפָ ַרּיָ ִויהֹון ּדָ

יּה ֳקָדָמְך. ּנֵ ַעְסָרא ַאְפְרׁשִ

]והאבן הזאת ששמתי מצבה - תהא בנויה בבית המקדש 
 – לי  שתתן  וכל  ה',  לשם  עליה  עובדים  הדורות  ויהיו 

עשירית אפריש ממנו לפניך[.

יעקב  אלא  מהנדר,  חלק  אינו  זה  וכו'  הזאת  שהאבן  מפרש  ת"י 

בבית  בנויה  תהיה   - למצבה  עשה  שאותה  שהאבן  מה'  ביקש 

המקדש4. ומצינו שדרשו חז"ל בכמה מקומות שאבן זו היא אבן 

השתיה - שעליה הושתת בית המקדש. וכך איתא בפדר"א )פל"ה(:

האבן  וטבעה  ימינו  רגל  נטה  הקב"ה  עשה  ...מה 
כאדם  לארץ,  סניף  אותה  ועשה  תהומות  עמקי  עד 
השתיה  אבן  נקראת  לפיכך  לכיפה.  סניף  שעשה 
שמשם הוא טבור הארץ ומשם נמתחת  כל הארץ, 
יהיה  וגו'  הזאת  'והאבן  שנאמר  עומד  ה'  היכל  ועליה 
אבן  לפני  ארצה  פניו  על  יעקב  ונפל  אלוקים',  בית 

השתיה והיה מתפלל לפני הקב"ה...

וכן במדרש תהלים )צא,ז(5: 

נקראת אבן שתיה, ששם טבור הארץ, ומשם  לפיכך 
והאבן  שנאמר  ה',  היכל  ועליה  הארץ,  כל  נפתחה 

4. ועיין בהכוה"ק שפירש שזה מתנאי הנדר, כלומר, יעקב התנה את נדרו באם המצבה תבנה בבית עולמים - אז יעשר מכל אשר יתן לו ה'.

5. רמב"ן )לעיל פס' יז( הביא מדרש זה מפרקי דר"א.

הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים. 

וכן מובא בזוה"ק )ח"א עב.(: 

שמתי  אשר  הזאת  'והאבן  ואמר,  יהודה  רבי  פתח 
דא היא אבן שתיה דמתמן  מצבה יהיה בית אלהים', 

אשתיל עלמא ועלה אתבני בי מקדשא.

ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים ◆ המקום שמכוון תחת 
כסא הכבוד הוא שער השמים

י  ה ֵאין ֶזה ּכִ קֹום ַהּזֶ אַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ יָרא ַוּיֹ )כח, יז( ַוּיִ
ָמִים: ָ ַער ַהּשׁ ית ֱאלִֹהים ְוֶזה ׁשַ ִאם ּבֵ

מה הפירוש ‘וזה שער השמים’?

תפילתם  לעלות  תפילה  מקום  הוא  זה  שמקום  מפרש  רש"י 

השמימה. אמנם לא נתבאר מה יש במקום זה שהוא ראוי לעלות 

את התפילות השמימה?

בת"י מתבאר הדבר:

ח ַאְתָרא ָהֵדין, ֵלית ֵדין ֲאַתר  ּבַ ּוְדִחיל ַוֲאַמר ַמה ָדִחיל ּוְמׁשַ
ר ִלְצלֹו  ׁשַ ֵמיּה ַדְיָי, ְוֵדין ּכָ ית ִמְקָדׁש ִלׁשְ חֹול ֲארּום ֱאָלֵהן ּבֵ
חֹות ּכּוְרֵסי ְיָקָרא: ְכַלל ּתְ ַמָיא ְמׁשַ ַרע ׁשְ ל ְקֵביל ּתְ ְמֻכָוון ּכָ

]וירא ואמר מה נורא ומשובח המקום הזה, אין זה מקום 
חול, אלא בית מקדש לשמה דה', וזה ראוי לתפילה, מכוון 

כנגד שער השמים, מיוסד תחת כסא הכבוד[

הכבוד,  כסא  תחת  מכוון  שהוא  הזה  המקום  שמעלת  מבאר  ת"י 

זה הוא  וכיון שהתפילות מגיעות עד כסא הכבוד, ממילא מקום 

עולים התפילות אל כסא הכבוד,  - הפתח שדרכו  שער השמים 

ולכן מקום זה הוא ראוי לתפילה. 

וכך איתא בפרקי דר"א )פל"ה(:

מכאן אתה למד של המתפלל במקום הזה בירושלים, 
שם  השמים  ששער  הכבוד  כסא  לפני  מתפלל  כאילו 
הוא, ופתח פתוח לשמוע תפילה, שנאמר 'וזה שער 

השמים'.
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ְוָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן ◆ מדוע רחל היתה 
רועה את הצאן?

ר  אן ֲאׁשֶ ָאה ִעם ַהּצֹ ם ְוָרֵחל ּבָ ר ִעּמָ )כט,ט( עֹוֶדּנּו ְמַדּבֵ
י ֹרָעה ִהוא. ְלָאִביָה ּכִ

מדוע רחל הייתה רועה את צאן אביה, שלא כמקובל, כלשון אגדת 

בראשית: "איפשר היה לו בנים, ומשלח הצאן עם בתו לרעות"?6.

ַלֲאבּוָה,  ּדְ ָעָנא  ִעם  ֲאָתת  ְוָרֵחל  הֹון,  ִעּמְ ל  ְמַמּלֵ ֲהָוה  ּדַ ַעד 
ַדְיָי  ַמֲחָתא  ֲהָוה  ֲארּום  ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ִהיא  ָרִעיָתא  ֲארּום 
ְוָתֵריְך  יִלין,  ַקּלִ ֱאָלֵהן  הֹון  ִמּנְ ַירּו  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ְדָלָבן  ָעָנא  ּבְ

יּה.  ַרּתֵ י ֳקָדם ָרֵחל ּבְ ּוִ ַארּו ׁשַ ּתְ ָרֲעָיא ִדיֵליּה, ּוָמה ְדִאׁשְ

]בעוד שהיה מדבר עמהם, ורחל באה עם הצאן של אביה 
כי רועה היא באותו הזמן, כי היתה מכת ה' בצאנו של לבן 
ומה  וגרש את הרועה שלו,  נותרו מהם אלא מעט7,  ולא 

שנותר העמיד לפני רחל בתו[.

בת"י מתבאר, שאכן מלכתחילה נתן לבן את צאנו לרֶֹעה, וקודם 

שלא  שבגלל  חשב  )כי  הרועה  את  שיגרש  ה'  סיבב   - יעקב  שהגיע 

רעה כראוי - אבד צאנו( ויתן את הצאן לרחל. הטעם שדווקא לרחל 

מבואר באוה"ח:

ניחש נחשיו והשכיל כי יצליחו הצאן ברעייתה, וזולת 
זה לא היה מזלזל בבתו יפת תואר ויפת מראה לרעות 

צאן.

כדברי ת"י מבואר גם בפדר"א )פל"ו(:

שבא  קודם  הקב"ה,  לפני  צפוי  הכל  אמר  הונא  רב 
יעקב לחרן, מה עשה הקב"ה שלח מגפה בצאנו של 
רועה...  רחל  שהיתה  מה  מהרבה,  מעט  ונשתיירו  לבן 
"ויעקב רעה  ומנין שנשתיירו מעט מהרבה שנאמר 
להפרות  בכדי  המגפה,  מן   - הנותרות  לבן  צאן  את 

ולהרבות צאנו של לבן לרגלו של יעקב.

6. אמנם רד"ק הסיק מפסוקנו שמנהגם היה לתת לבנות לראות צאנם, וכמו שמצינו אצל בנות יתרו.

7. כן מובא בפרקי דר"א פל"ה.

ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעֹקב ◆ מה 
שמע לבן על יעקב טרם שפגש בו? 

ֲאֹחתֹו  ן  ּבֶ ַיֲעֹקב  ַמע  ׁשֵ ֶאת  ָלָבן  ֹמַע  ִכׁשְ ַוְיִהי  יג(  )כט, 
יתֹו  ּבֵ ַוְיִביֵאהּו ֶאל  ק לֹו  ֶ ַוְיַנּשׁ ק לֹו  ַוְיַחּבֶ ָרץ ִלְקָראתֹו  ַוּיָ

ה: ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ְלָלָבן ֵאת ּכָ ַוְיַסּפֵ

מהו 'ֵׁשַמע יעקב' - ממי ומה מה שמע לבן על יעקב קודם 
שבא אליו, הלא יעקב סיפר לו 'את כל הדברים האלה'  רק 

לאחר שפגשו?

על  שעשה  גבורתו  על  שמע  שלבן  מבואר  )פל"ו(  דר"א  בפרקי 

הבאר - שגלל את האבן בקלות. בת"י מתבאר יתירה מזאת:

יּה ַוֲחִסידּוֵתיּה ְדַיֲעקב  ַמע ְגבּוְרּתֵ ַמע ָלָבן ַית ׁשְ ִמׁשְ ַוֲהָוה ּכְ
ְרָכָתא ִמן  ֵכירּוָתא ְוַית ְסַדר ּבִ ר ַאֲחֵתיה,ּ ֵהיְך ְנֵסיב ַית ּבְ ּבַ
ֵבית ֵאל ְוֵהיְך ָגַדר ַית ַאְבָנא  ַיד ָאחֹוי ְוֵהיְך ִאְתְגֵלי ֵליּה ְיָי ּבְ
יָרא ּוְסֵליַקת ְלַאְנּפֹוי. ּוְרַהט ִלְקָדמּוֵתיּה ְוָגֵפיף  ְוֵהיְך ָטַפת ּבֵ
ְתָגַמָיא  ל ּפִ יק ֵליּה ְוַאֲעֵליּה ְלֵביֵתיּה ְוָתֵני ְלָלָבן ַית ּכָ ֵליּה ּוְנׁשֵ

ָהִאיֵלין:

]והיה כשמוע לבן את שמע גבורתו וחסידותו של יעקב בן 
אחותו, איך לקח את הבכורה ואת סדר הברכות מיד אחיו 
ואיך  ואיך הוריד את הטבן  ה' בבית אל,  לו  ואיך התגלה 
צפה הבאר ועלתה לפניו, ורץ לקראתו וחיבק לו ונישק לו 

והבאטו לביתו וסיפר ללבן את כל הדברים האלה.[

מרחל על גבורתו וחסידותו של יעקב  בת"י מתבאר שלבן שמע 

אבינו. גבורתו - כיצד לקח את הבכורה ואת הברכות מידיו של 

שנגלה   - וחסידותו  הבאר.  פי  מעל  האבן  את  גלל  וכיצד  עשיו, 

אליו ה' בבית אל, וכיצד עלו מי הבאר לקראתו.

יעקב היה רמאי וחכם יותר מלבן

אלו,  ענינים  כל  את  לרחל  סיפר  שיעקב  מבואר  לא  בפסוקים 

הקודם  בפסוק  המובאת  בשיחתם  נכנסו  אלו  דברים  לכאו'  אך 

ַוָּתָרץ  ִרְבָקה הּוא  ֶבן  ְוִכי  ָאִביָה הּוא  ֲאִחי  ִּכי  ְלָרֵחל  ַיֲעקֹב  "ַוַּיֵּגד  )יב( 

ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה". ומבואר בת"י שם: שיעקב סיפר לה שבא להתקרב 

ללבן ולשאת אחת מבנותיו. אמרה לו רחל לא תוכל לשבת איתו 

רמאי וחכם  כי כי אדם רמאי הוא, ועל כך השיב לה יעקב שהוא 

יותר מלבן, )יותר מהמבואר ברש"י שיעקב אמר 'אח אני לו ברמאות' אשר 

ה'  מאמר  כי  לי  להרע  רשות  לו  ואין  ברמאות(  לו  שווה   - משמעותו 

עמו. הרי שמבואר בת"י שיעקב סיפר לרחל על ב' ענינים אלו - 
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גבורתו )שהוא רמאי וחכם יותר מלבן( וחסידותו )שמאמר ה' עמו(. ולכאו' 

כאן סיפר לה יעקב על עסק הבכורה והברכות, ועל התגלות ה' 

אליו בבית אל, וכו'.

הטעם שיעקב סיפר לה ענינים אלו מבואר באוה"ח:

כדי שבזה יחדל מהרשיע, כשידע מה שנתחכם עד 
למה  יערים  ערום  כי  ידע  והברכה,  הבכורה  שלקח 

שיצטרך... )וראה עוד בחזקוני( 

על תגובתו של לבן לאירועים אלו ראה בפסוק הבא.

ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה ◆ האם לבן סבר 
שיעקב תמים?

ה וגו’. ִרי ָאּתָ אֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבׂשָ )כט, יד( ַוּיֹ

רק  הכוונה  האם  ובשרי"?  "עצמי  הביטוי  משמעות  מה 
לקרבת בשר )כמו שמשמע מתרגום אונקלוס( או לקירבה נפשית 

)מנטלית(?

ַרם ָקִריִבי ְוָדֵמי ִלי ַאְנּתְ. ַוֲאַמר ֵליּה ָלָבן ּבְ

]ואמר לו לבן, אבל אתה קרובי ודומה לי[.

את  ואילו  משפחה,  קרבת  של  במובן  "עצמי"  את  מפרש  ת"י 

"בשרי" במשמעות של קרבה רגשית ותכונות זהות, לבן משתבח 

ביעקב שהוא דומה לו.

לכאורה זה מתקשר לדברי ת"י לעיל )פס' יג( שלבן שמע את מעשי 

זה  ועל  ונשקו,  וחיבקו  הברכות  וקבלת  הבכורה  במכירת  יעקב 

אמר לו שהוא דומה לו בתכונותיו8. 

)ערך  בשרשים  רד"ק  דברי  עפ"י  לומר  אפשר  כן,  שפירש  בטעם 

ו'בשר' כאחת תחת שם "עצם", ואם כן  'עצם'(, שכלל את 'עצם' 

למה כתוב 'עצמי ובשרי' שהוא כפילות? לכן פירש ש'בשרי' לא 

קאי על קרבת בשר אלא על דמיון התכונות )אהבת יהונתן(.

8. לעומת זאת חזקוני מפרש שלבן אמר לו כי באמת היה עליו להרחיקו מחמת מעשים אלו: "מן הדין היה לי להרחיקך מעלי כמו שהתרחקת משאר קרוביך מאחר שרמית את אחיך 

פעמיים, 'אך עצמי ובשרי אתה' ולא ארחיקך מעלי".

9. כך הנוסח הנכון, והשתבש בדפוסים.

ַוֶּיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום 
ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ◆ משתה הנישואין או אסיפת 

חורשי רשע?

ַעׂש  ַוּיַ קֹום  ַהּמָ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ֶאת  ָלָבן  ֱאֹסף  ַוּיֶ כב(  )כט, 
ה. ּתֶ ִמׁשְ

יש להבין מהו המשתה הנזכר בפסוק, אם הכוונה למשתה 
האנשים  כי  לאסיפה  להקדימו  ראוי  היה   - נישואין 
מתאספים למקום המשתה, והו"ל למכתב "ויעש משתה 
לכל אנשי המקום", וגם לאיזה צורך הזכיר שאסף את אנשי                                                                                                                   

המקום, די שיזכיר כי עשה להם משתה?

בת"י מתבאר שאסיפה זו ומשתה זה לא היו לשמחת הנישואין, 

כל  יעקב, על דעת  אלא אסיפת התייעצות לתכנון התרמית על 

אנשי המקום:

ָעֵני  ירּוי,  ׁשֵ ְלהֹון  ַוֲעַבד  ַאְתָרא  י  ִאיָנׁשֵ ל  ּכָ ָית  ָלָבן  ּוְכַנׁש 
ָלא  יָרא  ּבֵ ן,  ּבַ ּגַ ַיֲעֹקב  ֲאָתא  ּדַ ִנין  ׁשְ ב  ׁשַ ָהא  ְלהֹום,  ְוָאַמר 
ְקָיָוַתן ְסגֹו, ּוְכדּון ֵאיתֹו ִנְתָיַעט ֲעֵליּה ֵעיָטא  ֲחַסרּו ּוֵבית ׁשִ
ָבא9  ן, ַוֲעַבדּו ֵליּה ֵעיָטא ְדַרְמיּו ְלַאּסָ ן ְלַגּבַ י ַיְמּתֵ ְדַרְמיּו ּדִ

ֵליּה ֵלָאה חּוָלף ָרֵחל.

ענה  להם משתה.  ועשה  לבן את כל אנשי המקום  ]וכנס 
ואמר להם, הרי שבע שנים שבא יעקב אצלנו, הבאר לא 
עצת  עליו  ונתיעץ  בואו  עתה  רב,  המשקה  ובית  חסרה 
רמאות כדי שימתין אצלנו. ועשו לו עצת רמאות להשיא 

לו את לאה תחת רחל[.

היה  נישואין, אלא  כי המשתה לא היה משתה  מדברי ת"י עולה 

צורך  ולאיזה  הנישואין.  טרם  עוד  המקום,  אנשי  אסיפת  לצורך 

הזמינם? כדי לדון עמהם איך לרמות את יעקב ולגרום לו להשאר 

במקומם זמן נוסף, כדי שימשיכו להתברך בגללו. וכן מובא בב"ר 

)ע,יט(: 

כינס כל אנשי מקומו, אמר להם, יודעים אתם שהיינו 
דחוקים למים, וכיון שבא הצדיק הזה לכאן נתברכו 
המים, אמרין ליה ומה אהני לך, אמר להון אין בעיין 
אתון, אנא מרמי ביה ויהב ליה לאה דהוא רחים להדא 

רחל סגי, והוא עבד הכא גבכון שבעה שנין אוחרין.

מהם  אחד  יהיה  שלא  כדי  מקומו,  אנשי  כל  את  שכינס  והטעם 

שיגלה באזני יעקב את המזימה, וכמבואר במדרש )מד"ר שם( שלבן 
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אף ביקש על כך משכונות מאנשי המקום:

לי משכון, דלית חד מנכון מפרסם  "אמר להון, הבו 
שלא  משכנות  תנו  להן  ]אמר  משכונין"  ליה  ויהבון 

תפרסמו הדבר, נתנו משכנות. שכל טוב[.

ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ◆ שמות השבטים על שם 
האירועים העתידים לקרות לבניהם

להלן הבאנו את כל פסוקי קריאת שמות השבטים המובאים בין 

הפסוקים כט, לב-לה ל, א- כד.

הנה לפי פשוטו, השמות שניתנו לשבטים קשורים לזמן בו ניתנו, 

אולם ת"י רואה בהם רמז לארועים שיקרו בעתיד עם ישראל10. 

ויצא, ד"ה כל שמות השבטים( דעל פי  )פר'  וביאר בספר אגרא דכלה 

שבשמות  וכיון  האנשים,  לשמות  טעם  נותנת  התורה  אין  רוב 

השבטים נתנה טעם לכל אחד מהם, ע"כ שזה בא להורות גם על 

טעם נסתר מלבד זה הפשוט, ולזה נתן ת"י טעמים נוספים ע"ש 

העתיד:

עלבונם  על  לאה  התפללה  ראובן  השם  בקריאת 
של בני ישראל בשיעבוד מצרים

י  מֹו ְראּוֵבן ּכִ ְקָרא ׁשְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ַהר ֵלָאה ַוּתֵ )כט, לב( ַוּתַ
י. ה ֶיֱאָהַבִני ִאיׁשִ י ַעּתָ ָעְנִיי ּכִ י ָרָאה ה’ ּבְ ָאְמָרה ּכִ

ֵמיּה ְראּוֵבן, ֲארּום  ר ּוְקַרת ָית ׁשְ ַרת ֵלָאה ִויֵליַדת ּבַ ְוִאְתַעּבָ
ְוֵהיְכָמא  ֲעִלי.  ּבַ ִני  ְיַרֲחִמּנַ דּון  ּכְ ֲארּום  ִני,  ֻעְלּבָ ְיָי  ֳקָדם  ֵלי  ּגְ
ְנהֹון  ֻעְלּבָ ְגֵלי ֳקָדמֹוי  ֶיֱהֵוי  ִני, ֵהיְכֵדין  ֻעְלּבָ ְיָי  ִלי ֳקָדם  ִאְתּגְ ּדְ

ַאְרָעא ְדִמְצָרֵאי. ִדין ּבְ ְעּבְ ּתַ ד ְיהֹון ִמׁשְ ְבַני ּכַ ּדִ

נגלה  כי  ראובן,  שמו  את  וקראה  בן  וילדה  לאה  ]והרתה 
וכמו שנגלה לפני  לפני ה' עלבוני, כי עתה יאהבני אישי. 
ה' עלבוני, כך יהיה גלוי לפניו עלבונם של בַני כאשר יהיו 

משועבדים בארץ מצרים[.

הגאולה  שם  על  נקרא  שראובן  במדרש  מבואר  דומה  בסגנון 

מהשיעבוד.  )תנחומא פר' שמות סימן ה11(:

ה'  'ויאמר  ראובן,  נקראו,  גאולתן  לשם  השבטים  כל 
ראה ראיתי' וגו' )שמות ג,ז(...

10. כך לגבי כל שמות השבטים, מלבד שמו של בנימין.

11. בסגנון דומה בשמו"ר א,ה.

12. בסגנון דומה בשמו"ר א,ה.

ישמע  שה’  לאה  התפללה  שמעון  השם  בקריאת 
תפילתם של בני ישראל כשישתעבדו במצרים

ן  ּתֶ נּוָאה ָאֹנִכי ַוּיִ י ׂשְ ַמע ה’ ּכִ י ׁשָ אֶמר ּכִ )כט, לג( ...ַוּתֹ
ְמעֹון. מֹו ׁשִ ְקָרא ׁשְ ם ֶאת ֶזה ַוּתִ ִלי ּגַ

ִמיַע ֳקָדם ְיָי  ר, ַוֲאַמַרת ֲארּום ׁשְ ַרת ּתּוב ִויֵליַדת ּבַ ְוִאְתַעּבָ
ַמע  ּתְ ין. ְוֵהיְכֵדין ִיׁשְ ִניָתא ֲאָנא, ִויַהב ִלי אּוף ָית ּדֵ ֲארּום ׂשְ
ּוְקָרת  ִמְצַרִים,  ּבְ ִדין  ְעּבְ ּתַ ִמׁשְ ְיהֹון  ד  ּכַ ְבַני  ּדִ ָקְלהֹון  ֳקָדמֹוי 

ְמעֹון. ֵמיּה ׁשִ ׁשְ

]והרתה שוב וילדה בן, ותאמר: כי שמע ה' ששנואה אני 
ונתן לי גם את זה. וכך ישמע לפני ה' קולם של בני כשיהיו 

משועבדים במצרים. וקראה שמו שמעון[.

הגאולה  שם  על  נקרא  ששמעון  במדרש  מצינו  דומה  בסגנון 

מהשיעבוד.  )תנחומא פר' שמות סימן ה12(: 

'וישמע  שמעון,  נקראו....  גאולתן  לשם  השבטים  כל 
אלהים את נאקתם' )שם ב, כד(...

לוי נקרא על שם שבניו עתידים להתחבר לשמש 
לפני ה’

י  ּכִ ֵאַלי  י  ִאיׁשִ ֶוה  ִיּלָ ַעם  ַהּפַ ה  ַעּתָ אֶמר  ...ַוּתֹ לד(  )כט, 
מֹו ֵלִוי. ן ָקָרא ׁשְ ה ָבִנים ַעל ּכֵ לֹׁשָ י לֹו ׁשְ ָיַלְדּתִ

ר  ִיְתַחּבַ ִזְמָנא  ָהָדא  ַוֲאַמַרת  ר,  ּבַ ִויֵליַדת  ּתּוב  ַרת  ְוִאְתַעּבָ
ִנין. ְוֵהיְכֵדין ֲעִתיִדין  ָלָתא ּבְ ֲעִלי ֲארּום ְיֵלִדית ֵליּה ּתְ י ּבַ ִעּמִ
ְקָרא  ן  ּכֵ ִגין  ּבְ ְיָי,  ֳקָדם  א  ׁשָ ּמָ ְלׁשַ ִרין  ִמְתַחּבְ ְלֶמֱהֵויהֹון  נֹוי  ּבְ

ֵמיּה ֵלִוי. ׁשְ

]והרתה שוב וילדה בן ותאמר, עתה יתחבר עמי בעלי כי 
ילדתי לו שלשה בנים. וכך עתידים בני להיות מתחברים 

לשמש לפני ה'. לכן קרא שמו לוי[.
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יהודה נקרא על שם שעתיד לצאת ממנו דוד המלך 
שעתיד להודות לפני ה’

ן ָקְרָאה  ַעם אֹוֶדה ֶאת ה’ ַעל ּכֵ אֶמר ַהּפַ )כט, לה( ...ַוּתֹ
ֶדת. ֲעֹמד ִמּלֶ מֹו ְיהּוָדה ַוּתַ ׁשְ

אֹוֵדי  ִזְמָנא  ָהָדא  ַוֲאָמַרת,  ר,  ּבַ ִויֵליַדת  ּתּוב  ַרת  ְוִאְתַעּבָ
ִיּפֹוק  יּה  ּוִמּנֵ ַמְלִכין,  ק  ְלִמּפַ ֲעִתיד  ֵדין  ִרי  ּבְ ִמן  ּדְ ְיָי,  ֳקָדם 
ֵמיּה  ן ְקָרת ׁשְ ִגין ּכֵ ְיָי, ּבְ ֲעִתיד ְלאֹודֹוֵיי ֳקָדם  א ּדַ ִוד ַמְלּכָ ּדָ

ֵמיַלד. ְיהּוָדה, ְוָקַמת ִמּלְ

ה',  לפני  אודה  עכשיו  ותאמר:  בן,  וילדה  שוב  ]והרתה 
כי מבני זה עתידים לצאת מלכים, וממנו יצא דוד המלך 
שעתיד להודות לפני ה', על כן קראה שמו יהודה, ועמדה 

מלדת[.

היא מכיון  ה'"  "הפעם אודה את  בת"י מבואר שהסיבה שאמרה 

שעתיד  המלך  ודוד  מלכים,  לצאת  עתידים  שמיהודה  שראתה 

להודות לפני ה'.

פירוש זה הפוך ממה שמבואר במדרשים, שלאה הודתה על עצם 

ודוד  מלכים,  ממנו  ויצאו  שזכתה  הסיבה  היה  וזה  הרביעי  הבן 

שהודה לה'. מכיון שתפסה פלך של הודיה:

וכך מובא במדרש )ב"ר כאן(:

בניה  כל  ועמדו  הודיה...  פלך  לאה  תפסה  לוי...  א"ר 
בעלי הדיה. יהודה 'ויכר יהודה וגו'. דוד -  'הודו לה' כי 

טוב כי לעולם חסדו וגו'.

וכן מובא בלקח טוב:

במעשה  הודה  יהודה  בניה,  הודו  לאה  שהודה  כדרך 
תמר, דוד - הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.

העתיד  שם  על  דן  בלהה  בן  שם  את  קראה  רחל 
להיות בימי שמשון שנמסר בידו עם פלישתים.

ן  ּתֶ ֹקִלי ַוּיִ ַמע ּבְ י ֱאלִֹהים ְוַגם ׁשָ ַנּנִ אֶמר ָרֵחל ּדָ )ל, ו( ַוּתֹ
ן: מֹו ּדָ ן ָקְרָאה ׁשְ ן ַעל ּכֵ ִלי ּבֵ

קֹול  ַמע ּבְ ְרִחימֹוי ַטְבָיא ּוְלחֹוד ׁשָ ַוֲאַמַרת ָרֵחל ָדן ְיִתי ְיָי ּבִ
ר  ְמׁשֹון ּבַ ר. ְוֵהיְכֵדין ָעִתיד ְלִמיַדן ַעל ַיד ׁשִ ְצלֹוִתי ִויַהב ִלי ּבַ
ֵאי  ּתָ יֵדיּה ַית ַעָמא ִדְפִלׁשְ ָמנֹוח ְדִמן ַזְרֲעָייֵתיּה ּוְלִמְמַסר ּבִ

ֵמיּה ָדן: ן ְקַרת ׁשְ ִגין ּכֵ ּבְ

]ואמרה רחל דן אותי ה' ברחמיו הטובים וגם שמע בקול 
תפילתי ונתן לי בן, וכן עתיד לדון על ידי שמשון בן מנוח 
שהוא מן משפחתו ולמסור בידו את העם של פלשתים, 

בעבור כן קראה שמו דן[

וכך איתא במדרש אגדה )הובא בתו"ש(:

רמז שמזה יצא שמשון שידון וינקום נקמת ישראל 
מפלישתים.

להפציר  בניו  שעתידים  שם  על  נקרא  נפתלי 
בתפילה לפני ה’ בימי סיסרא ולהיוושע

ִעם  י  ְלּתִ ִנְפּתַ ֱאלִֹהים  ַנְפּתּוֵלי  ָרֵחל  אֶמר  ַוּתֹ ח(   )ל, 
ִלי: מֹו ַנְפּתָ ְקָרא ׁשְ י ַוּתִ ם ָיֹכְלּתִ ֲאֹחִתי ּגַ

יל  ַקּבֵ ַרם  ּבְ ְצלֹו  ּבִ ְיָי   ַוֲאָמַרת ָרֵחל ְמַדֲחָקא ְדִחיִקית ֳקָדם 
ְוֵהיְכֵדין  ֵרין.  ּתְ ִלי  ְיַהב  אּוף  ֲאָחִתי.  ּכַ ר  ּבַ ִלי  ִדיֵהי  עּוִתי  ּבָ
ַדֲחקּוְתהֹון  ֲעֵלי ְדָבֵביהֹום ּבְ ָרָקא ִמן ַיד ּבַ נֹוי ְלִאְתּפְ ֲעִתיִדין ּבְ

ִלי: ֵמיּה ַנְפּתָ ְצלֹו ֳקָדם ְיָי. ּוְקַרת ׁשְ ּבִ

]ואמרה רחל הפצר הפצרתי לפני ה' בתפילה, אך גם קבל 
בקשתי שיהיה לי בן כאחותי, וגם נתן לי שנים, וכן עתידים 
ה',  לפני  בתפילה  בהפצרתם  שונאיהם  מיד  להגאל  בניו 

וקראה שמו נפתלי.

מיד  נגאלים  יהיו  סיסרא  עם  נפתלי  בני  שילחמו  בעת  כוונתו 

אויביהם בתפילתם לפני ה'.

על  לקבל  שעתיד  השכר  שם  על  נקרא  יששכר 
עסקו בתורה

י  ָנַתּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכִרי  ׂשְ ֱאלִֹהים  ָנַתן  ֵלָאה  אֶמר  ַוּתֹ יח(  )ל, 
ׂשָכר: מֹו ִיּשָׂ ְקָרא ׁשְ י ַוּתִ ְפָחִתי ְלִאיׁשִ ׁשִ

ְוֵהיְכֵדין  ְלַבֲעִלי  ַאְמִתי  ִדיָהַבת  ַאְגִרי  ְיָי  ְיַהב  ֵלָאה  ַוֲאַמַרת 
אֹוַרְייָתא  ָלא ֲאַגר ַטב ַעל ְדִאינּון ַעִסיִקין ּבְ נֹוי ְלַקּבָ ֲעִתיִדין ּבְ

ֵמיּה ִיָשׁשָכר: ּוְקָרא ַית ׁשְ

וכן  לבעלי.  אמתי  שנתתי  שכרי  ה'  לי  נתן  לאה  ]ואמרה 
בתורה.  עוסקים  שהם  על  טוב  שכר  לקבל  בניו  עתידים 

וקרא שמו יששכר[
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גד  נקרא על שם שעתיד לרשת בתחילה חלקו 
מעבר הירדן

נֹוי ֲעִתיִדין ְלֵמירֹות  ַרם ּבְ ַוֲאַמַרת ֵלָאה ָאָתא ַמְזָלא ָטָבא, ּבְ
ֵמיּה ָגד: ַקְדֵמיָתא ֵמִעְבָרא ְלַיְרְדָנא, ּוְקַרת ׁשְ הֹון ּבְ ַאַחַסְנּתְ

]ואמרה לאה בא מזל טוב, אך בניו עתידים לרשת ירושה 
בתחילה מעבר לירדן. וקרא שמו גד[

זבולון נקרא על שם חלקו הטוב בארץ ישראל

טֹוב  ֶזֶבד  ֹאִתי  ֱאלִֹהים  ְזָבַדִני  ֵלָאה  אֶמר  ַוּתֹ כ(  )ל, 
ְקָרא  ה ָבִנים ַוּתִ ָ ּשׁ י לֹו ׁשִ י ָיַלְדּתִ י ּכִ ֵלִני ִאיׁשִ ַעם ִיְזּבְ ַהּפַ

מֹו ְזֻבלּון: ֶאת ׁשְ

ָהָדא  ִזְמָנא  ִנין  ִמּבְ ָטִבין  ְזבּוִדין  ְיָי  ָיִתי  ָעַבד  ֵלָאה  ַוֲאַמַרת 
ְבִנין.  א  יּתָ ׁשִ ֵליּה  ְיִליַדת  ֲארּום  ִעִמי  ְדַבֲעִלי  ְמדֹוֵריּה  ְיֵהי 
ֵמיּה  ׁשְ ַית  ּוְקַרת  ַטב.  ָלא חּוַלק  ְלַקּבָ נֹוי  ּבְ ֲעִתיִדין  ְוֵהיְכִדין 

ְזבּולּון:

]ואמרה לאה חלק לי ה' חלקים טובים מבנים, הפעם הזאת 
וכן  בנים,  ששה  לו  ילדתי  כי  עמי  בעלי  של  מדורו  יהיה 

עתידים בניו לקבל חלק טוב, וקראה שמו זבולון[

וכך נאמר בפסוק על חלקו של זבולון )דברים לג, יט( "כי שפע ימים 

ינקו ושפוני טמוני חול".

שעתיד  מזרעו  הבא  יהושע  שם  על  נקרא  יוסף 
בעת  ישראל  בני  מעל  מצרים  חרפת  את  לאסוף 

שימול אותם בעבר הירדן

ִלי  ְיֹהָוה  ֹיֵסף  יֹוֵסף ֵלאֹמר  מֹו  ְקָרא ֶאת ׁשְ ַוּתִ )ל, כד(  
ן ַאֵחר: ּבֵ

ַנׁש ְיָי ַית ִחיסּוִדי. ְוֵהיְכֵדין  ר ַוֲאָמַרת ּכְ ַרת ִויֵליַדת ּבַ ְוִאיְתַעּבָ
ֵריּה ְדיֹוֵסף ְלִמְכנֹוש ַית ִחיסּוָדא ְדִמְצַרִים  ַע ּבְ ָעִתיד ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל ּוְלִמְגַזר ַיְתהֹום ֵמִעיְבָרא ְלַיְרְדָנא: ֵני ִיׁשְ ֵמַעל ּבְ

]ונתעברה וילדה בן ואמרה אסף ה' את חרפתי, וכן עתיד 
יהושע בנו שלו יוסף לאסוף החרפה של מצרים מעל בני 

ישראל ולמול אותם מעבר לירדן[

13. אין קושיא זו מצד שקיימו כל התורה קודם שניתנה, )עיין יומא כח:, ומהרש"א בחי' אגדות - תענית ד.( כי הלא יעקב נשא ב' אחיות, ומאותה סיבה שהותר לו  ב' אחיות הותר 

לו אף שפחה.

ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאֹנִכי ◆ תשובת יעקב 
לרחל: עדיפה תפילתך על עצמך

ֱאלִֹהים  ֲהַתַחת  אֶמר  ַוּיֹ ָרֵחל  ּבְ ַיֲעֹקב  ַאף  ַחר  ַוּיִ ב(  )ל, 
ִרי ָבֶטן: ְך ּפְ ר ָמַנע ִמּמֵ ָאֹנִכי ֲאׁשֶ

רש"י פירש שרחל ביקשה מיעקב להתפלל בעדה כמו שהתפלל 

כאבא,  שאעשה  אומרת  "את  יעקב  לה  והשיב  רבקה,  על  יצחק 

ועל  ולא ממני.  לי בנים, ממך מנע  יש  אבא לא היו לו בנים, אני 

תשובה זו דנו המפרשים כיצד כך ענה יעקב וכדברי חז"ל שאמר 

לו ה' 'וכי כך עונים את המעוקות" וכו' ראה ברמב"ן.

אך  בעדה,  התפלל  שיעקב  ביקשה  שרחל  מפרש  הוא  אף  ת"י 

מפרש את תשובת יעקב באופן שונה:

ִמִני  ְעָיא  ּבַ ְדַאְנּתְ  ַעד  ַוֲאַמר,  ָרֵחל  ּבְ ְדַיֲעקב  רּוְגָזא  ּוְתֵקיף 
ְמִניְך  ְמַנע  ְוהּוא  ַנָיא  ּבְ ִהינּון  ֳקָדמֹוי  ְדִמן  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ִעי  ּבְ

ִרי ֵמַעָיא: ּפְ

מבקשת  שאת  עד  ואמר,  ברחל  יעקב  של  רוגזו  ]וחרה 
מנע  והוא  הבנים,  הם  שמלפניו  ה',  מלפני  בקשי  ממני, 

ממך פרי בטן[

)להתפלל  ממני  מבקשת  שאת  עד  לרחל:  השיב  יעקב  ת"י  לדברי 

עליך( תתפללי בעצמך לפני ה' שמלפניו הבנים והוא מנע ממך פרי 

בטן.

יתכן שדבריו על פי חז"ל )ב"ר נג, יד( ש"יפה תפילת החולה לעצמו 

יותר מכל".

וראה במפרשים )אב"ע ורמב"ן( שודאי יעקב התפלל עליה אך ראה 

שיעקב  יונתן  פירש  זה  שמטעם  ויתכן  מתקבלת.  תפילתו  שאין 

יעץ לה שתתפלל בעצמה כי תפילתה מסוגלת להתקבל יותר כי 

היא תפילת המבקש על עצמו.

ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ◆ כיצד 
נשא יעקב שפחה?

ה וגו’. ָ ְפָחָתּה ְלִאּשׁ ְלָהה ׁשִ ן לֹו ֶאת ּבִ ּתֶ )ל,ד( ַוּתִ

)ק:( מובא  כיצד נשא יעקב אבינו שפחה הלא13, ביבמות 
שאברהם אבינו הוזהר על השפחה?

ְלָהה ּוְמַסָרה ֵליּה ְלִאְנּתּו. ְחָרַרת ֵליּה ָית ַאְמַתּה ּבִ ְוׁשַ
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]ושחררה עבורו את שפחתה ומסרה לו )אותה( לאשה[.

ת"י מוסיף שרחל שחררה את בלהה, כדי שיוכל יעקב לשאתה14. 

כי פשיטא ליה שהאבות לא נשאו שפחות.

הלא  שפחותיהם,  את  ולאה  רחל  שחררו  כיצד  לתמוה  יש  אך 

עברו בכך על עשה ד'לעולם בהם תעבודו'? )ויקרא כה,מו(. ותירץ 

האהבת יהונתן על פי דברי תוס' )גיטין לח. ד"ה כל המשחרר, ופסחים 

ד"ה כופין( שמצוות עשה דפריה ורביה, דוחה עשה דלעולם בהם 

תעבודו, כי זו מצווה דרבים, משם "דלא תהו בראה לשבת יצרה". 

לו  היו  לא  עוד  כי  פו"ר  מצוות  יעקב  קיים  לא  עוד  עת  ובאותה 

בנות15, וקי"ל )יבמות סא:( כבית הלל, שמצוות פו"ר דוקא בבן ובת, 

ולזה היו רחל ולאה רשאיות לשחרר שפחותיהן, כדי שיוכל יעקב 

לקיים המצווה, ע"ש שהאריך16.

ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ◆ מנין ידעה לאה 
שיעקב מגיע?

ֵלָאה  ֵצא  ַוּתֵ ֶעֶרב  ּבָ ֶדה  ַהּשָׂ ִמן  ַיֲעֹקב  ֹבא  ַוּיָ )ל,טז( 
דּוָדֵאי  יָך ּבְ ַכְרּתִ ֹכר ׂשְ י ׂשָ בֹוא ּכִ אֶמר ֵאַלי ּתָ ִלְקָראתֹו ַוּתֹ

ְיָלה הּוא. ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ׁשְ ִני ַוּיִ ּבְ

מדוע הקדימה התורה בסדר הכתוב את ביאתו של יעקב 
ליציאתה של לאה? לכאו' היה צריך להיות שלאה יצאה 

לקראת ביאתו של יעקב בערב?

ְנִהיֵקיּה  ָקל  ֵלָאה  ָמַעת  ּוׁשְ א,  ַרְמׁשָ ּבְ ַחְקָלא  ִמן  ַיֲעֹקב  ְוָעל 
ָהא ַיֲעֹקב ָאָתא, ּוְנָפַקת ֵלָאה ִלְקָדמּוֵתיּה  ֲחָמָרא ִויָדַעת ּדְ ּדַ
ַיְברּוֵחי ִדְבִרי ִמן  ְך ּבְ ַוֲאַמַרת ְלָוִתי ֵתעּול, ֲארּום ֵמיָגר ֲאַגְרּתָ

ֵליְלָיא ַההּוא. ּה ּבְ ֵכיב ִעּמַ ָרֵחל ֲאָחִתי, ּוׁשְ

נהקת  קול  לאה  ושמעה  בלילה,  השדה  מן  יעקב  ]ובא 
חמורו וידעה שבא יעקב, ויצאה לאה לפניו ואמרה - אלי 
תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני מרחל אחותי, ושכב 

עמה בלילה ההוא[.

ת"י מבאר שאכן לאה ידעה קודם את ביאתו ואז יצאה, וזה היה 

14. וכן מובא בת"י לענין הגר )לעיל טז,ג( וזלפה )להלן פס' ט(.

15.תירוץ זה הוא דלא כמבואר בחז"ל )הובא ברש"י לה, יז( שעם כל אחד מהשבטים נולדה תאומה, ונמצא שיעקב קיים כבר פו"ר.

16. ותולה זאת בלשון הכתוב )להלן פס' כא(: 'ְוַאַחר ָיְלָדה ַּבת ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ִּדיָנה', שאילו כבר נולדה בת ליעקב לא יכלו לתת לו השפחות.

17. במדרש אגדה )להלן שם( מובא באופן אחר, שלא חמורו של יעקב גרם אלא חמורו של ראובן, שמת מחמת משיכתו את הדודאים, וע"י כן נודע לראובן ענינם, ומזה נתגלגל 

ששכרה את יעקב: "שהלך ראובן בשדה ומצא דודאים, ולא היה יודע מה הם, והלך ואסר חמור בדודאים והלך לו, מה עשה החמור רצה לברוח ונעקרו הדודאים וצעקו צעקה גדולה 

ומת החמור, כי כן דרך הדודאים, וכשבא ראובן אצל חמורו וראהו מת, הבין שהיו דודאים, ולקחם ונתנם לאמו לאה ונולד יששכר, ואותו החמור שהוציא הדודאים גרם ליששכר 

שנולד ועל כן אמר, יששכר לא גרם לו שיבא כי אם החמור".

לצאת  ידעה  ומזה  רכב,  עליו  החמור  קול  את  ששמעה  בגלל 

לקראתו. ענין זה מובא במדרשים )בר"ר צט,י(: 

'יששכר חמור גרם' )להלן מט,יד(, חמור ָּגַרם אותו, וכי 
מנין היתה לאה יודעת שבא יעקב? אלא נהק החמור 

ושמעה קולו ויצאת לקראתו.

ובמדרש הגדול מובא בהרחבה: 

אמר רב שמואל שם רבנן, מלמד שיצאת לקראתו על 
קול החמור, נשכרה ויצא ממנה יששכר, לכך נאמר בו 

'יששכר חמור גרם' - חמור גרם ליששכר17.

מלמד   - הוא  בלילה  עמה  "וישכב  מובא:  לא.(  )נדה  בגמ'  והנה 

שהקב"ה סייע באותו מעשה, שנאמר יששכר חמור גרם - חמור 

גרם לו ליששכר". מכך שאמרו "שהקב"ה סייע" וכו' נראה שלא 

"קודשא  כתב:  הוא(  ד"ה  )שם  רש"י  ואכן  לזה,  הביא  החמור  נהק 

אמנם  לאה".  לאהל  יעקב  של  חמורו  שנטה  סייעה  הוא  בריך 

על  הגמ'  פירש  חמרא(  )ערך  שהערוך  הביא  הש"ס  בגליון  רעק"א 

דרך המדרש ות"י.

הטעם שלאה הזדרזה לצאת מבואר באוה"ח הקדוש, שהוא הוא 

רחל  באהל  יבא  יעקב  שאם  לרחל,  צער  של  מצב  למנוע  בכדי 

ומשם יעבור לאהל לאה, תצטער רחל.

ויתן פני הצאן אל עקד ◆ עדר של 
עקודים או העז ההולכת בראש העדר?

ֶאל  אן  ַהּצֹ ֵני  ּפְ ן  ּתֵ ַוּיִ ַיֲעֹקב  ִהְפִריד  ִבים  ׂשָ ְוַהּכְ מ(  )ל, 
ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבּדֹו ְולֹא  ׁשֶ ֹצאן ָלָבן ַוּיָ ָעֹקד ְוָכל חּום ּבְ

ָתם ַעל ֹצאן ָלָבן: ׁשָ

מה הפירוש ויתן פני הצאן אל עקד?

רש"י מפרש שיעקב עשה עדר של עקודים והוליכם לפני הצאן, 

ופני הצאן צופות אליהם ואל כל חום שמצא בצאן לבן.

ל ַית  ּכֹוִביָתא, ּכָ ֵריׁש ָעָנא ַמׁשְ ְוַטְלָיא ַאְפֵריׁש ַיֲעקב ִויַהב ּבְ
ְלחֹודֹוי  ֵוי ֵליּה ֶעְדִרין ּבִ ָעָנא ְדָלָבן ְוׁשַ ִדְרגֹול ְוָכל ִדְלחּוׁש ּבְ

יִבנּון ִעם ָעָנא ְדָלָבן: ְוָלא ַעְרּבֵ
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]והטלאים הפריש יעקב ונתן בראש הצאן משכוכית, את 
עדרים  לו  ועשה  לבן,  בצאן  שחום  כל  ואת  שעקוד  כל 

לבדם ולא ערבבם עם צאן לבן[

העז  והיא  'משכוכיתא',  יעקב  שם  עדר  כל  שבראש  מפרש  ת"י 

היתה  אשר  אחריה,  העדר  כל  ונמשכין  העדר  בראש  ההולכת 

עקודה או שחומה, כדי שיראוה הצאן ויולידו כדוגמתה.

עיזא  אומר  יעקב  "רבי  משכוכית,  מאי  נב.(:  )ב"ק  בגמ'  וכדאיתא 

דאזלא בראש עדרא".

ֵאת ָּכל ַהָּכֹבד ַהֶּזה ◆ איזה כבוד היה 
ליעקב מנכסי לבן? 

ה. ֹבד ַהּזֶ ל ַהּכָ ה ֵאת ּכָ ר ְלָאִבינּו ָעׂשָ )לא,א( ... ּוֵמֲאׁשֶ

מה ענין "כבוד" לכאן? 

ין. א ָהִאּלֵ ל ְיָקר ִנְכַסּיָ י ַלֲאבּוָנא ֲעַבד ֵליּה ָית ּכָ ּוִמּדִ

]ומשל אבינו עשה לעצמו את כל כבודת הנכסים האלה[.

הנכסים,  ריבוי  מלשון  אלא  וגדולה  כבוד  אינו  שזה  מפרש  ת"י 

ַּבֶּכֶסף  ַּבִּמְקֶנה  ְמֹאד  ָּכֵבד  'ְוַאְבָרם  יג,ב(  )לעיל  כמו שכתוב באברהם 

ּוַבָּזָהב'. וכלשון רשב"ם כאן: "הכבוד - עוצם ממון, כמו 'ואברם 

כבד ]מאד[ במקנה בכסף ובזהב'". 

ורק  מלא,  כבוד  כתוב  התורה  שבכל  כך  על  עומד  טוב  השכל 

בפסוקנו ואצל אברהם )הנ"ל( כתוב חסר וי"ו, ומפרש שזאת "כדי 

אלא  ותשורה...  ותהלה  כגון שבח  כבוד,  אינם כשאר  כי  להודיע 

כגון כסף וזהב לבד".

ַוַּיֵּצל ֱאֹלִהים ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכם ◆ ה’ 
רוקן את ביתו של לבן

ן ִלי. ּתֶ ל ֱאלִֹהים ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכם ַוּיִ ּצֵ )לא,ט( ַוּיַ

מה פירוש הלשון 'ויצל'?

תרגם  אונקלוס  אופנים,  בשני  להתפרש  יכולה  "ויצל"  לשון 

18. וכ"כ בתהלים קיט, מג.

"כל  ב,יא(:  )הושע  רש"י  וכן כתב  ומילוט.  מענין הצלה  "ואפריש", 

'ויצל  עליו  ומוכיח  הוא,  והפרשה  תרומה  לשון  שבמקרא  הצלה 

אלהים את מקנה אביכם'"18. וכן כתב רשב"ם: "ויצל - הפריש, וכן 

כל לשון ישועה והמלטה וחליצה לשון הפרשה הם".

אך ת"י פירש באופן אחר:

יָתא ַדֲאבּוכֹון ִויַהב ִלי. ְורֹוֵקן ְיָי ָית ּבֵ

]ורוקן ה' את בית אביכן ונתן לי[.

ת"י תרגם מענין ריקון מרשות לרשות, וכ"כ האב"ע: "ויצל אלהים 

ות"י מענין  'וינצלו את מצרים'". ]שם תרגמו אונקלוס  - כטעם 

ריקון[. 

ת"י  לפי  אך  צ.ו.ל,  משרש  "ויצל"  מילת  וסייעתו,  אונקלוס  לפי 

בא  שלכן  האהב"י  ומבאר  נפלה.  השרשית  והנו"ן  נ.צ.ל,  שרשה 

דגש בצד"י - במקום הנו"ן שנפלה.

ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוֹּתאַמְרָנה לֹו ◆ אם 
שניהם ענו, מדוע נאמר ‘ותען’?

אַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק  ַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוּתֹ )לא,יד( ַוּתַ
ֵבית ָאִבינּו. ְוַנֲחָלה ּבְ

רבים,  בלשון   - לו'  'ותאמרנה  נאמר  הפסוק  בהמשך 
ומשמע אמרו שניהן, וא"כ מדוע נאמר 'ותען רחל ולאה' 
בלשון יחיד. עוד צ"ב מדוע הוקדמה רחל הצעירה ללאה?

ר  ַהֶאְפׁשַ ֵליּה,  ְוָאְמָרן  ְדֵלָאה  מּוָתא  ַאְסּכָ ּבְ ָרֵחל  ַוֲאָתַבת 
ֵבית ֲאבּוָנא. דֹון ִאית ָלָנא חּוָלק ְוַאְחָסָנא ּבְ ַעד ּכְ ּדְ

]והשיבה רחל בהסכמת לאה ואמרו לו, האפשר שעדיין 
יש לנו חלק ונחלה בבית אבינו[.

ת"י מבאר שרחל השיבה ולאה הסכימה על דבריה, ומיושב בזה 

שנאמר  ומה  בפועל,  דיברה  היא  כי   - רחל  'ותען'  הפסוק,  לשון 

'ותאמרנה' לו - כיון שהדברים היו גם על דעתה של לאה - נחשב 

זו  ששתיהן דיברו. ולכן גם הוקדמה רחל ללאה היות ורחל היא 

שדיברה בפועל.

וכך מובא בשכל טוב: 

ולמה כתיב 'ותען' לשון יחידה, א"ר יוסי, ראית מימיך 
אדם קורא לשמעון, וראובן עונה אותו?, אלא לרחל 
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לדברי  הודית  שלאה  אלא  אותו19,  ענתה  ורחל  קרא 
רחל20.

אמנם לדברי ת"י צ"ע מה שנאמר במדרש רבה )כאן( שרחל נענשה 

על כך שדיברה לפני אחתה הגדולה ממנה, ולכך נפטרה לפניה. 

ולת"י צ"ב דהלא דיברה בהסכמתה, ואולי הסכמת לאה היתה על 

ולא על כך שרחל תאמרםת הסכמת לאה לא היה  גוף הדברים, 

לרחל לדבר בפניה, וצ"ע.

ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד ◆ ראייתו 
הרוחנית של יעקב על העתיד להיעשות בהר 

הגלעד

ֶאת  ֲעֹבר  ַוּיַ ָקם  ַוּיָ לֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  הּוא  ְבַרח  ַוּיִ )לא, כא( 
ְלָעד. ָניו ַהר ַהּגִ ם ֶאת ּפָ ׂשֶ ָהר ַוּיָ ַהּנָ

להר  'וילך  ולא  הגלעד'  הר  פניו  את  'וישם  כתוב  למה 
הגלעד'? 

י ָית ַאְנּפֹוי  ּוִ ָרת ְוׁשַ יֵליּה, ְוָקם ַוֲעַבר ָית ּפְ ל ּדִ ַוֲאַזל הּוא ִעם ּכָ
ן  ַתּמָ ּדְ א  רּוַח ֻקְדׁשָ ּבְ ְדִגְלָעד, ֲארּום ֲחָמא  ְלִמּסֹוק ְלַטְוָרא 

ְלָעד. ִמן ּגִ ח ּדְ יֹוֵמי ְדִיְפּתָ יָזבּוָתא ִלְבנֹוי ּבְ ֲעִתיד ְלֶמֱהֵוי ׁשֵ

ושם  הפרת21  את  ועבר  וקם  לו,  אשר  כל  עם  הוא  ]והלך 
ששם  הקודש  ברוח  ראה  כי  הגלעד,  להר  לעלות  פניו 

עתידה להיות הצלה לבניו בימי יפתח הגלעדי[.

הגלעד  אל  שהלך  הפשוט  הפירוש  שמלבד  מתבאר  ת"י  מדברי 

רמז,   בזה  יש  הגלעד  להר  יעקב  הליכת  לשם22(,  ללכת  שהתכוון  )או 

משום ששימת הפנים רומזת לראיה רוחנית23, שראה יעקב ברוח 

הקודש שתהיה לבניו שם ישועה בימי יפתח הגלעדי.

ומצינו שת"י פירש בדומה לזה את שימת הפנים האמורה בבלעם 

)במדבר כד,א( 'ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו'. ותרגם "ְוַׁשִוי ְלַמְדְּבָרא ַאְנּפֹוי, 

פניו,  למדבר  ]ושם  ַּתָּמן"  ַדֲעָבדּו  ְדֵעיְגָלא  עוְבָדא  ֲעֵליהֹון  ְלַמְדַּכר 

להזכיר עליהם מעשה העגל שעשו שם[. הרי שפירש את שימת 

הפנים כראיה רוחנית, במקרה זה לקללה24.

יש להוסיף דהנה בת"י )להלן פסוק כג( מבואר שבשעה שלבן השיג 

19. בפס' ד כתוב שיעקב פנה לרחל תחילה: "ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל ֹצאנֹו".

20. מקור הדברים בב"ר )ויצא ד,ד(: "א"ל ר' יוסי ראית מימיך אדם קורא ראובן ושמעון עונה אותו והלא לרחל קרא ורחל ענתה אותו".

21. כן מובא במדרש בראשית רבתי: "את הנהר זה פרת, והוא מגבול בין ארץ )אדום( ]ארם[ לארץ כנען". וכ"ה בשכל טוב.

22. "וישם את פניו הר הגלעד. כלומר כיוון פניו ללכת להר הגלעד". שכל טוב.

23. במדרש רבתי פירש את שימת הפנים מענין תפילה: "וישם את פניו הר הגלעד, שם פניו בתפלה נגד הקדוש ברוך הוא".

24. לשון רמב"ן שם: "אבל שם אל המדבר פניו אשר ישראל שם, שיראה אותם ויכין להם נפשו שיחול עליו הדבור מאת השם כאשר עשה עמו פעמים, וכן היה לו".

ולכאו'  ה'',  לפני  ומתפלל  'מודה  מצאו  הגלעד,  בהר  יעקב  את 

לבניו  להיות  שעתידה  הישועה  על  והתפלל  הודה  יעקב  להנ"ל 

)כאן( מבואר שיעקב  יפתח הגלעדי. אמנם בבראשית רבתי  בימי 

התפלל שינצל מלבן.

ַוֻּיַּגד ְלָלָבן... ִּכי ָבַרח ַיֲעֹקב ◆ כיצד 
נודע ללבן דבר בריחת יעקב?

י ָבַרח ַיֲעֹקב. י ּכִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ד ְלָלָבן ּבַ ּגַ )לא, כב( ַוּיֻ

מדוע כתוב "ויוגד" ללבן, לשון יחיד? ומי הוא זה שהגיד 

לו? 

א,  חּו ַמּיָ ּכַ יָרא ְוָלא ַאׁשְ א ַעל ּבֵ ֲאַזל ַיֲעֹקב ָקמּו ָרַעּיָ ּוָבַתר ּדַ
ּוְבֵכן  ְלָמא ְתֵהי ָטְיָפא ְוָלא ָטַפת,  ּדִ ינּו ְתָלָתא יֹוִמין  ְוַאְמּתִ
ַיֲעֹקב,  ֲעַרק  ֲארּום  ִויַדע  ְתִליָתָאה,  יֹוָמא  ּבְ ְלָלָבן  י  ּנִ ִאּתַ

ִנין.  ִרין ׁשְ ִבְזכּוֵתיּה ֲהָוה ָטְיָפא ֶעׂשְ ּדְ

מצאו  ולא  הבאר  על  הרועים  עמדו  יעקב  שהלך  ]ואחר 
מים, והמתינו שלשה ימים שמא תהא הבאר צפה ]מים[ - 
ולא צפה, ואז הוגד ללבן ביום השלישי )שהבאר לא מעלה מים( 

וידע כי ברח יעקב, שבזכותו הייתה צפה עשרים שנים[.

ת"י מפרש את הפסוק על פי שיטתו לעיל )כט, כב( שבזכות יעקב 

נתברכה הבאר במקומו של לבן. ועפ"י זה מפרש כי עכשיו שברח 

מים  צפה  לא  שהבאר  ימים  שלשה  וכעבור  הבאר,  יבשה  יעקב, 

סיפרו הרועים ללבן, ומתוך כך הבין לבן שיעקב ברח.

ובזה מובן הלשון "ויוגד ללבן", כיון שלא אמרו לו בפירוש אלא 

שהבין מכללא, ולכן לא נאמר מי הגיד לו.
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ַוָּיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי ◆ האם 
ה’ נגלה אל לבן או שהיה זה רק מלאך?

ְיָלה  ֲחלֹם ַהּלָ י ּבַ ֹבא ֱאלִֹהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרּמִ )לא, כד( ַוּיָ
ַעד  ִמּטֹוב  ַיֲעֹקב  ִעם  ר  ַדּבֵ ּתְ ן  ּפֶ ְלָך  ֶמר  ָ ִהּשׁ לֹו  אֶמר  ַוּיֹ

ָרע.

האם ֵׁשם אלוהים שבפסוק זה הוא קודש או חול?

בתרגום אונקלוס נראה שהוא שם קודש, שתרגם "ואתא מימר מן 

קדם ה'". ולכאו' משמעותו שנגלה ה' אל לבן. אמנם מת"י משמע 

שזהו כינוי למלאך, ואם כן אינו שם קודש25:

ָלָבן  א ַעל  ַחְרּבָ ַלף  ּוׁשְ ְיָי,  ֵמיַמר ִמן ֳקָדם  ּבְ ַוֲאָתא ַמְלֲאָכא 
ל  ְלָמא ְתַמּלֵ ִחְלָמא ְדֵליְלָיא ַוֲאַמר ֵליּה, טֹור ָלְך ּדִ ָאה ּבְ ַרּמָ

יׁש. ִעם ַיֲעֹקב ִמן ָטב ַעד ּבִ

]ובא מלאך במאמר מלפני ה', ושלף חרב על לבן הארמי 
יעקב  עם  תדבר  פן  לך  השמר  לו,  ואמר  הלילה  בחלום 

מטוב ועד רע[.

בת"י מבואר שללבן נגלה מלאך, והוסיף שהמלאך נגלה לו בחלום 

כשחרב שלופה בידו - לאיימו. וכן מובא בפרקי דר"א )פל"ה(:

"ולקח לבן את כל אנשי עירו גבורי כח ורדף אחריו 
ושלף חרבו אחריו ובקש  להרגו, ירד מיכאל המלאך 
רע,  עד  מטוב  יעקב  עם  תדבר  אל  לו  ואמר  להרגו, 

שנא' ויבא אלהים אל לבן בחלום הלילה".

לחרב  דקרא  מלישנא  רמז  נתן  מדינוב(  )למהרצ"א  דכלה  באגרא 

שביד המלאך: "בחל"ם חסר, ר"ת ח'רב ל'טושה ב'יד מ'לאך".

ְלַנֵּׁשק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי ◆ מי הם בני לבן 
אשר היו במחנה יעקב?

ק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי וגו’. ֵ ִני ְלַנּשׁ ּתַ )לא,כח( ְולֹא ְנַטׁשְ

על אלו בנים מדבר לבן? 

25. אבל גבי אבימלך ובלעם, שנזכר לשון זה, תרגם יונתן כמו אונקלוס. 'ַוָּיבֹא ֱאֹלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה' )לעיל כ,ג(: "ְוָאָתא ֵמיַמר ִמן ֳקָדם ה' ְלַות ֲאִביֶמֶלְך ְּבֶחְלָמא ְדֵליְלָיא", וכן 

גבי בלעם )במדבר כב,כ(. ושמא יש לחלק דבלעם שהיה נביא, ואצל אבימלך משום כבוד המלכות, זכו למדרגה גבוהה יותר של גילוי, אבל לבן היה הדיוט ולכן רק מלאך נגלה אליו.

אמנם בזוה"ק )ח"א קיא:( מובא שבין אצל בלעם ובין אצל לבן נגלה מלאך בלבד, ואין ה' מתגלה על הרשעים. ולאידך, רד"ק )כאן ולעיל כ,ג( פירש דבתרוויהו נתגלה ה' "כי לכבוד 

הצדיקים יבוא לאנשים מאומות חלום של נבואה". וראה עוד במנחת שי לעיל כ,ג.

26. "אין אדם נמנע מלקרות לבני בנותיו בניו", לקח טוב.

27. וע"ש ברבנו בחיי בשם ר"ח ש"כזב לבן באמרו: והבנים בני, שהרי כשאמרו: )יבמות סב ב( בני בנים הרי הם כבנים, לא אמרו כן על בני בנות".

28. ראה למשל רשב"ם.

ְלּתְ  דֹון ַאְסּכֵ י ּכְ י ְוִלְבַרּתַ ָקא ִלְבֵני ְבַרּתַ ָ ִני ְלַנּשׁ ְנּתַ ְוָלא ַאְמּתַ
. ָמה ַדֲעַבְדּתְ

לבני בנותי ולבנותי, עתה הסכלת  ]ולא המתנת לי לנשק 
מה שעשית[

על  ביאור  ביתר  כתב  וכן  בנותיו26.  בני  היינו  שבניו  מפרש  ת"י 

הכתוב 'ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני' )פס' מג(, "ָּבָנָתא ִדי ְנֵסיַבת ִלְנִׁשין 

ְּבַרַּתַיי ִהיִנין ּוְבַנָּיא ִדיִליַדן ֵהי ִּכְבַני ֲחִׁשיִבין" ]הבנות שנשאת לנשים 

יש  סב:(  )יבמות  ובחז"ל  חשובים[.  כבני  שילדו  ובניהם  בנותיי,   -

הו"א ללמוד מפסוק זה שבני בנים הרי הן כבנים27.

ְוֵאיֵלי ֹצאְנָך ֹלא ָאָכְלִּתי ◆ יעקב לא 
קיבל שכרו כמנהג הרועים

י. )לא,לח( ... ְוֵאיֵלי ֹצאְנָך לֹא ָאָכְלּתִ

וכי גזלן  קשה מה רבותא שלא אכל יעקב מאילי הצאן, 
הוא?

נהג  זה  בענין  שאף  ביארו  חזקוני(  אוה"ח  ספורנו  )רשב"ם  במפרשים 

יעקב שלא כמנהג הרועים אשר נהגו לאכול את אילי הצאן.

טעמים.  ב'  במפרשים  יש  הצאן,  אילי  את  לאכול  המנהג  בטעם 

)ראה באוה"ח( שביארו שמנהג הרועים - לאכול  יש מן המפרשים 

מאילי הצאן במרמה, ומשקרים לבעלים שלא כל הצאן ילדו או 

שנטרפו ע"י חיות רעות28, וכך איתא במדרש:

ואמרו  האילים  את  שאוכלים  הרועים  שאר  כדרך 
הזאבים אכלום" )לקח טוב(.

בהיות  בהיתר,  הוא  האילים  אכילת  שמנהג  ביאר  בחזקוני  אך 

הרועה הולך למקום רחוק למצוא מקום מרעה דשא ואינו מוצא 

הצאן  מאילי  לו  לוקח  היישוב,  מן  שנתרחק  לפי  מזון  לו  לקנות 

שאינם ראויים לפריה ואוכלם, ויעקב אף באופן כזה לא אכל.

ת"י מפרש באופ"א:

ְכֵרי ָעָנְך ָלא ֲאָכִלית. ַוֲאַגר ּדִ

]ושכר אילי צאנך לא אכלתי[.
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ת"י מפרש שאין הכוונה לאילי הצאן, אלא לשכר גידולם, שככל 

חזקים  אילים  שמספקים  על  מיוחד  שכר  ליטול  מקובל  הנראה 

ומשובחים לרביה. ואמר יעקב שאף דבר זה שהיה מגיע לו כדין 

- לא נטל.

ְוֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ִלי הּוא ◆ האמנם 
לבן סבר שכל אלו שלו הם? 

ֹנַתי  ּבְ נֹות  ַהּבָ ַיֲעֹקב  ֶאל  אֶמר  ַוּיֹ ָלָבן  ַען  ַוּיַ )לא,מג( 
ה ֹרֶאה ִלי הּוא  ר ַאּתָ אן ֹצאִני ְוֹכל ֲאׁשֶ ַני ְוַהּצֹ ִנים ּבָ ְוַהּבָ

וגו’.

בניו,  והבנים  בנותיו  שהבנות  באמרו  לבן  התכוון  מה 
והרכוש - רכושו, הלא גלוי וידוע שיעקב השיג כל זאת 

בעמלו ולא נטל דבר בחינם? 

29. וראה עוד בספורנו והכוה"ק.

ַיי  ַרּתַ ּבְ ין  ִלְנׁשִ ְנֵסיְבּתְ  י  ּדִ ָנָתא  ּבְ ְלַיֲעֹקב,  ַוֲאַמר  ָלָבן  ַוֲאֵתיב 
יִבין, ְוָעָנא ִמן ָעַניי ֲהוֹו, ְוָכל  ְבַני ֲחׁשִ א ִדיִליָדן ֵהי ּכִ ין, ּוְבַנּיָ ִהּנִ

יִלי הּוא.  ַאְנּתְ ָחֵמי ִמן ּדִ ּדְ

]והשיב לבן ואמר ליעקב, הבנות שנשאת לנשים - בנותיי 
וכל  והבנים שילדו כבני חשובים, והצאן מצאני הוא,  הן, 

שאתה רואה - משלי הוא[.

מכוחו, שהרי הנשים שנשא  בא  שלבן התכוון שהכל  מבאר  ת"י 

יעקב - בנותיו הן, וממילא הילדים שנולדו מהן מחמתו באו. וכן 

הרכוש הגדול שעשה מהצאן, זה מהצאן שקיבל מלבן במשכורתו. 

אלו  כל  שאת  הייתה  לבן  שטענת  סב:(  )יבמות  בחז"ל  מפורש  וכן 

קנה יעקב ממנו. וכן מפרש רד"ק על 'ְוכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ִלי הּוא' 

- "כי ממני היה לך הכל".

אמנם יש המפרשים כי לבן ברמאותו טען שאכן כל אשר ליעקב 

- שלו הוא כפשוטו! וכך מובא ברבנו בחיי:

במה  וכן  באמרו...  לבן  כזב  ז"ל:  חננאל  רבינו  "כתב 
שאמר 'והצאן צאני', שהרי הוא נתנם לו בשכר טרחו 

ועמלו"29.

‘פניני תרגום יונתן’ - אסופת פנינים ואוצר חידושים ממשנתו של תרגום יונתן על התורה עם הוספות רבות ומילואים
0686762@gmail.com :להצטרפות לקבלת הגיליון השבועי על פרשות השבוע וגיליונות קודמים

במייל זה ניתן להשיג את הגיליון במהדורה דיגיטלית מפוארת ומרווחת.


