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   גהיבטים לשוניים בפרשת ויצא פ
    ם בעמוד האחרון. ם בעמוד האחרון. ם בעמוד האחרון. ם בעמוד האחרון. תורה ולשון במצפה יריחו פרטיתורה ולשון במצפה יריחו פרטיתורה ולשון במצפה יריחו פרטיתורה ולשון במצפה יריחו פרטיתזכורת על הכינוס תזכורת על הכינוס תזכורת על הכינוס תזכורת על הכינוס 

  
  בפרשת ויצא ובהפטרה, ובראשון של וישלח משמעותדקדוקי מילים וחלקם בעלי שינויי 

יו כח יא   המ"ם בשוא והאל"ף חטופה, כן גם בפס' יח :ְמַרֲאׁשָֹת֑

ר  כח יד   העמדה קלה בכ"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה  :ַּכֲעַפ֣

ת  שוא נח.(קטן) והבי"ת ב הזי"ן בקמץ חטוף :ֶאֱעָזְב�֔  כח טו �-ֲאֶׁשרֵא֥ ְרִּתי ָלֽ יש להקפיד  :ִּדַּב֖

� על מיקום הטעמים ולהימנע מקריאה ְרִּתי ָלֽ ר ִּדַּב֥ ת ֲאֶׁש֖   ֵא֥

יש להקפיד על קריאת הדגש שבשי"ן, שלא יהא כאילו מדובר על לימוד  :ִמְּׁשָנתֹו֒ כח טז

אֶמר 1משנה ֹ֕   גדול ולא ברביע : בזקףַוּי

ַתן כח כ י-ְוָנֽ   געיה בנו"ן :ִל֥

ים כח כא   האל"ף כלל אינה נשמעת  :ֵלא-ִהֽ

ר כח כב ּנּו ַעֵּׂש֖ � ֲאַעְּׂשֶר֥ ר טעם טפחא בתיבת  :ָלֽ , אין לחוש לאותם ספרים אשר הטעימו ַעֵּׂש֖

� בטעות ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֖   ַעֵּׂש֥

  
  שניעליית כט א 

  בשווא נע ולא בחטףלמ"ד ראשונה  :ְוָגְל֤לּו כט ג

ה  כט ו   משמעות המטעים את הבי"ת משנה מלרע, הטעם באל"ף  :ָּבָא֖

ָאה כט ט   משמעות המטעים את האל"ף משנה מלעיל,  הטעם בבי"ת  :ָּב֗

י-ֲהִכי כט טו יש להבחין בין שתי המילים ע"י השמעת החי"ת בצורה רהוטה, וגם בהבחנה   :ָאִח֣

  בין ה"א לאל"ף

ן כט טז ה ך לא דעל אף הקושי, למ"ד ראשונה בשווא נח, בדומה בהמש :ּוְלָלָב֖    ּוְלֵלָא֑

  : היו"ד אינה נשמעת, אין לקוראה בשווא! תִויַפ֥  כט יז

  
  שלישיעליית  כט יח

ב : יש להעמיד קלות את קריאת היו"ד בסגול למנוע את הבלעת האל"ף החטופה שלאחריה, ַוֶּיֱאַה֥

ֱעָבְד�֙   דבר דומה גם בהמשך הפס'   ובמילה זו הבי"ת בקמץ חטוף והדלי"ת בשוא נח  ֶאֽ

ה אכ כט   2מלרע הטעם בבי"ת :ָהָב֣

ים-ֶׁשַבע ֖עֹוד  כט כז   בהמשך בפס' לוכן הדבר  ֖עֹוד טעם טפחא בתיבת  :ֲאֵחֽרֹות ָׁשִנ֥

י כט לב   ִיי-: העי"ן בקמץ קטן, הנו"ן בשווא נח ואחריה יו"ד בחירק מלא, יש לקרוא: ְּבָענְ ְּבָעְנִי֔

ה  ל א ִכי ֵמָת֥   משמעות מלעיל משנה מלרע הקורא הטעם בתי"ו :ָאֹנֽ

  (לא בפתח) ובמלרע, וא"ו חיבור ולשון עתיד בשווא נע: הוא"ו ְוֵתֵלד֙  ל ג

  
  רביעיעליית ל יד 

                                                           
  ורגל בהדגשת דגש חזק, לפחות יקפיד להניע את השווא! אפ"רוגם מי שאינו מ 1
 מלעיל –קומות במקרא בשאר המ 2
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  3ובשוא נח : המ"ם רפויה ללא דגשַהְמַע֙ט  ל טו

ב ל טז   : בטעם מונח (שופר הולך) ולא במרכאַיֲעקֹ֣

ר ל יח   ר משתבשָּׂשְׂשכָ הקורא יִ  הׂשי"ן השניה כאילו אינה כתובה,  :ִיָּׂשָכר הקרי ִיָּׂששָכֽ

  זי"ן בצירי ולא בסגול :טֹוב֒  ֵזֶ֣בד ל כ

ת ָיְ֣לָדה ל כא   ליו"ד (למ"ד בשווא נע) והבי"ת דגושה מדין אתי מרחיק הטעם נסוג :ַּב֑

ִני ל כז   הרי"ש בשווא נע ולא בחטף :ַוְיָבְרֵכ֥

  

  חמישיעליית   ל כח

ה  –וא נע ץ רחב ובשהקורא בקמ בשוא נח. : הנו"ן בקמץ חטוף (קטן) והקו"ףָנְקָב֧

  : 4משמעות משנה

ֶר� ל ל   מלעיל הטעם בבי"ת  :ַוְיָב֧

ים ל לב   5כאן שינוי משמעות אבל זו מילה אחרת ים, איןבשבשבשבשלשים לב לא לקרוא בכ :ַּבְּכָׂשִב֔

י ֖לּו ל לד � ְיִה֥   ֖לּו טעם טפחא בתיבת :ִכְדָבֶרֽ

ח  ל לז  ַּקֽ ל געיה ביו"ד.  :֣לֹו-ַוִּיֽ ח ִלְבֶנ֛ה ַמַּק֥ קריאת  יש להאיץ מעט את  :ְוַעְר֑מֹון ְו֣לּוז ַל֖

ח  התיבה   ולהימנע משיבוש המשמעותלהסמיכה לקודמתה  ַל֖

ְק֣תֹות ל לח   : הקו"ף בשווא נע ולא בחטףְּבִׁשֽ

  מוקף ולא קדמא ַוָּיֶֽׁשת :֤לֹו-ַוָּיֶֽׁשת ל מ

ָּנה ל מא   החי"ת בשווא נח ולא בחטף והמ"ם בצירי  :ְלַיְחֵמ֖

יף ל מב "א למנוע הבלעת העי"ן ות את קריאת ההויש להעמיד קל הבי"ת בשווא נח :ּוְבַהֲעִט֥

  החטופה

ֶתל לא ז י ֵה֣   הטעם נסוג לה"ה מלעיל :ִּב֔

ֶׂשה לא יב � עֹ֥   טעם נסוג אחור לעי"ן :ָּלֽ

  הרי"ש בחירק חסר והיו"ד אחריה בחולם מלא ודגש חזק :ָנְכִרּ֛יֹות לא טו

  
  ששיעליית לא יז 

ֶמר לא כד   מלעיל :ִהָּׁש֧

ֶמׁש׀ לא כט   ונח לגרמיהמב :ֶא֣

ַתם לא לב   : במלעילְּגָנָבֽ

ָּנה לט לא    נח.  הקו"ף ללא דגש ובשוא :ְּתַבְקֶׁש֑

י  ְבִת֣   הבי"ת בשווא נע :ְּגֻנֽ

                                                           
 המוסיפים געיא קוראים בשוא נח גםאין געיא (מתג) בה"א, אבל  3
ההבחנה  -(=מסורות אשכנז ותימן)  Oהשיבוש מתפרש כפועל בזמן עבר, ולא כציווי. ובמבטא שכל קמץ נהגה בתנועת  4

    ת השווא!    אפ"רהיא רק בהנח
ג וודאי אם הטעות וזה מעכב אפי' בדיעבד, למרות שאין בזה שינוי משמעות, כמש"כ בערוך השולחן סי' קמ"ב ס" 5

מכל מקום מחזירין אותו. וכעין  –''ואם'' וכיוצא בהם, אף שאין הענין משתנה -''כשב'' ''אם''-בעצם התיבה, כמו ''כבש''
 זה כתב ג"כ בביאור הלכה סי' קמ"ב ד"ה אבל.
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ָיה לא מב י ָה֣   טעם נסוג אחור לה"א :ִל֔

  
  שביעיעליית לא מג 

ה    מוקפת ולא במונח ִלי : תיבת֑הּוא-ִלי רֶֹא֖

אְכלּו .6הקו"ף רפויה ובשווא נח :ִלְק֣טּו לא מו ֹ֥ ם ַוּי   טעם נסוג אחור ליו"ד :ָׁש֖

א  לא מז האתנחתא בהברה "ָתא": "הטעמה מלרעית". כנראה בהשפעת המבטא  – ָׂשֲהדּוָת֑

בארמית מלעיל, אף כשצריך המלעילי (הנפוץ בקרב יוצאי אשכנז) רבים רגילים להטעים מילים 
    7אפ"ר ◌ָא".   -ת מלרע, כמו ברוב המילים שמסתיימות: "להיו

ָרא   טעם נסוג אחור לקו"ף :֖לֹו ָק֥

ֶצף לא מט   במלעיל :ִי֥

ִני-ִאם לא נב   במלעיל :ָא֗

ַחד  לא נג יו ְּבַפ֖ ק ָאִב֥ ַחדהטיפחא (/טרחא) במילה  :ִיְצָחֽ יו, ולא במילה ְּבַפ֖ ; וקריאה ָאִב֥

   אפ"ר ָאִביו" שבשמו נשבע יעקב...    א "ַפַחדשִיְצָחק הו עלולה ח"ו להשתמעמשובשת 
  

  מפטירלב א 
   

  כז -עד סוף הושע ויש מוסיפים פסוקים מספר יואל ב כו –הפטרה ויצא הושע יא ז 
  האשכנזים מתחילים בהושע יב יג (ויש מוסיפים כנ"ל). 

� ִּכְצבֹוִיים. א:האל"ף נחה ואינה נשמעת, קר  :ִּכְצבֹאִי֑ם  יא ח הה"א בשווא נח והפ"א  :ֶנְהַּפ֤

  דגושה

יר יא ט   בקמץ הבי"ת בשוא ולא :ְּבִעֽ

  הוא"ו בשווא ולא בפתח  :ְוֶיֶחְר֥דּו יא י

  : אל"ף פתוחה ושי"ן דגושה, בשונה מלקמן יג ז. אפ"רִעם־ַאּׁ֣שּור ב יב

  י"ן שמאליתמלעיל והׂש הטעם ביו"ד :ַוָּיַׂ֤שר יב ה

י יב יב   אליתן שמׂשי" :ָׂשָדֽ

ת  יג א     בשוא לא בסגול, והטעם בת"ו. : הרי"שְרֵת֔

ם   נח האל"ף בשוא  :ַוֶּיְאַׁש֥

  מלרע הטעם בקו"ף :ִיָּׁשֽקּון יג ב

ר יג ג   בצירי העי"ן  :ְיסֵֹע֣

ים יג ד   האל"ף כלל אינה נשמעת :ֵוא-ִה֤

  הרי"ש בקמץ קטן :ַוָּי֣ ָרם יג ו

  8האל"ף בקמ"ץ והשי"ן רפויה :ָאֽׁשּור יג ז

עקְ ְוֶא  יג ח ב ְמקֹורֹו֙  ְוֵי֤בֹוׁש בשווא, בדומה לו גם בהמשך פס' טו החיבור ומנוקדת וא"ו  :ַר֖  ְוֶיֱחַר֣

  ַמְעָי֔נֹו

                                                           
  פיעל בנין קל לעבר נסתרים בנין המדגיש עובר מציווי 6
  ' הן של אוריאל פרנק נר"ו. ההערות שנוספו בחתימת 'אפ"ר 7
להחליף עם ַאּׁשּור אל"ף פתוחה ושי"ן דגושה שהוא שם עם, וכאן הוא פועל בעתיד במשמע ראייה (כמו לעיל יב  לא 8

    .ב)
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ֶּתן יג יא   געיא באל"ף ְל�-ֶאֽ

ָטְב�֙   יג יד   הבית בשוא נח : הקו"ף בקמץ רחב, הטי"ת בקמץ חטוף (קטן)ָקֽ

יָה  : האל"ף בשווא נח.ֶּתְאַׁש֙ם  יד א   נשמעתאינה : האל"ף כלל ֵּבא-ֶה֑

אַמ -ְולֹא יד ד ֹ֥   טעם נסוג אחור לנו"ן :֛עֹוד רנ

יו יד ו   כולם בקמץ רחב :ָׁשָרָׁש֖

   : הפ"א סגולהֶּפְרְי�֥  : הלמ"ד קמוצה.ָלֲעַצִּבים יד ט

ִני יואל כב כז י ָא֔   : האל"ף במילה הראשונה בקמץ ומלעיל; במילה השנייה חטף פתח ומלרעַוֲאִנ֛

   
  ראשון של וישלח:ראשון של וישלח:ראשון של וישלח:ראשון של וישלח:

ֹ֖   ד ו  ֶבד אןצ ה ְוֶע֣ אן טפחא בתיבת טעם  :ְוִׁשְפָח֑ ֹ֖     .צ

ֶאְׁשְלָח֙ה    הו"ו קמוצה :ָוֽ

י ו אדִֹנ֖   ַלֹדִני הא' נחה קרא: :ַלֽ

  
  במנחת שבת שניז 

  היו"ד בצירי :ַוֵּיֶ֣צר ח

  
  במנחת שבת שלישיי 

ְנִּתי יא   9הטעם בטי"ת הוא גרש (אזלא גרש) ולא רביע :ָקטֹ֜

  
  רים אל נר"ו בעניין החלוקה לסדהרב בצלאל ארי

  
  . מדגישים ראשי הפרקים מתחים וסכסוכים בסדרת ויצא

ּהַוְּתַק פרק ׄל בבראשית פותח בתיאור   ֲאחָֹת֑ ל ַּבֽ א ָרֵח֖   . ֵּנ֥

ינּוׄלׄא פותח בדברי בי לבן:  פרק   ר ְלָאִב֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ב ֵא֖ ֲעקֹ֔ ח ַיֽ . [זו הפעם הראשוה בה מואשם ָל ַק֣

  יהודי בגיבה!]
  .הסדרים מדגישים את חמלת ה' על החלשים , ראשילעומתם

הַוַּי֤ ְרא ה' ִּכֽ סדר ׄכׄז פותח בפקידת לאה:   ה ֵלָא֔   .י־ְׂשנּוָא֣

יםסדר ׄכׄח פותח בזכירת רחל:  יָה֙ ֱא-ִה֔ ע ֵאֶל֨ ל ַוִּיְׁשַמ֤ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱא-ִה֖   .ַוִּיְזּכֹ֥

ב ׁ֛שּובוסדר ׄכׄט פותח בהבטחת הגה ליעקב:  ֲעקֹ֔ אֶמר ה' ֶאל־ַיֽ ֹ֤ ְהֶי֖ה  ַוּי � ְוֶאֽ י� ּוְלֽמֹוַלְדֶּת֑ ֶרץ ֲאבֹוֶת֖ ֶאל־ֶא֥

 .�      .יהי רצון שזכה לקיים את המצווה ללכת בדרכי ה'. מה הוא רחום אף אתה היה רחום וכו' ִעָּמֽ

                                                           
  לפני היידנהיים בעקבותיו. כבר אמרנו שהרביע אינו מנהג אשכנז המערבי כי לא נהגו כךשונה מקורן וההולכים  9
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 ת ויצאלפרש הקדמהאריה צור נר"ו. -רגוהרב 

ר ַה  ר ַה ֥סֹוף ָּדָב֖ ר ַה ֥סֹוף ָּדָב֖ ר ַה ֥סֹוף ָּדָב֖ ע ֶאת֥סֹוף ָּדָב֖ ל ִנְׁשָמ֑ ע ֶאתּכֹ֣ ל ִנְׁשָמ֑ ע ֶאתּכֹ֣ ל ִנְׁשָמ֑ ע ֶאתּכֹ֣ ל ִנְׁשָמ֑ ים ְיָר֙א ְוֶאת----ּכֹ֣ ים ְיָר֙א ְוֶאתָהֱא-ִה֤ ים ְיָר֙א ְוֶאתָהֱא-ִה֤ ים ְיָר֙א ְוֶאתָהֱא-ִה֤ יו ְׁש֔מֹור ִּכי----ָהֱא-ִה֤ יו ְׁש֔מֹור ִּכיִמְצֹוָת֣ יו ְׁש֔מֹור ִּכיִמְצֹוָת֣ יו ְׁש֔מֹור ִּכיִמְצֹוָת֣ ם----ֶז֖ה ָּכלֶז֖ה ָּכלֶז֖ה ָּכלֶז֖ה ָּכל----ִמְצֹוָת֣ םָהָאָדֽ םָהָאָדֽ םָהָאָדֽ    סוף קהלת ָהָאָדֽ
      : בג' אופניםבשבת דף ל עמ' ב'  פסוק זה בברכות ו: וכןונדרש 

למאי  י ֶזה ּכָ     ָהָאָדם -ּכִ
ִביל ֶזה אלאר' אליעזר אומר כל העולם כולו לא נברא  א.    .שמים]-בשביל הירא[. ִבׁשְ
קּול ֶזה ר' אבא בר כהנא אמר  ב.       כנגד כל העולם כולו.ׁשָ
ואמרי לה שמעון בן זומא אומר לא נברא כל העולם שמעון בן עזאי אומר  ג.

     .ְלֶזה 10ְלֶצֶוות אלא כולו
הן,  ג' עולמות אלאשאין מחלוקת בדברי התנאים הנ''ל,  ומפרש המהרש"א

  . התחתוןועולם  התיכון, עולם המלאכיםעולם  שמים:-היראנתונים בידי האדם ה
    וביאור דבריו:

ִביל ֶזה, לר''א שאמר כל העולם כולו לא נברא אלא א.    .המלאכיםנתכוון לעולם  ִבׁשְ
קּול ֶזה לר' אבא בר כהנא שאמר   ב.  התיכוןכנגד כל העולם כולו, נתכוון לעולם ׁשָ

    ים.השמש והירח והכוכבהוא עולם התכונה, 
 אלא לשמעון בן עזאי או לשמעון בן זומא שאמר לא נברא כל העולם כולו  ג.

שלא נברא אלא להיות לו  [הוא עולם העשייה], נתכוון לעולם תחתון ְלֶזה ְלֶצֶוות
  לצוותא בעלמא ולשמשו.

                                                           
 ניקוד זה אינו נכון, אבל איננו עוסקים כרגע בניקוד ארמית תלמודית.  10
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וישלח על פי  תבואר פרשת ויצא וכן פרשתואשר על כן, לעומקו של מקרא, 
הנתונים בידי הירא שמים, נתקיימו ביעקב  שכל ג' העולמות"א הנ"ל: המהרש

ר ַמה ַוִּייָר֙א ַוִּייָר֙א ַוִּייָר֙א ַוִּייָר֙א ככתוב:  יראת אלקיםאבינו שנאמרה בו  א-ַוּיֹאַמ֔ אּנֹוָר֖ אּנֹוָר֖ אּנֹוָר֖   וגו'.  ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ּנֹוָר֖

יְוִהֵּנ֙ה שנא'  בעולם המלאכיםוהרי נמצא יעקב שולט  יַמְלֲאֵכ֣ יַמְלֲאֵכ֣ יַמְלֲאֵכ֣ ים ּֽבֹוֱא- ַמְלֲאֵכ֣ ים ְויְֹרִד֖ ים עִֹל֥ , ִה֔

ב (לב,ד') מן ן לקוכ ֲעקֹ֤ ח ַיֽ יו ַמְלָאִכי֙ם ַמְלָאִכי֙ם ַמְלָאִכי֙ם ַמְלָאִכי֙ם ַוִּיְׁשַל֨     ופירש רש''י מלאכים ממש.  ְלָפָנ֔
, הוא עולם התכונה, השמש והירח התיכוןוכן נמצא יעקב שולט בעולם 

א -ַוָּיֶ֤לן ָׁש֙ם ִּכיוהכוכבים, שנא'  ֶמׁשָב֣ ֶמׁשַהֶּׁש֔ ֶמׁשַהֶּׁש֔ ֶמׁשַהֶּׁש֔ ֶמׁש֣לֹו -ַוִּיְזַרחבעבורו, וכן ששקעה חמה  ַהֶּׁש֔ ֶמׁשַהֶּׁש֔ ֶמׁשַהֶּׁש֔ ֶמׁשַהֶּׁש֔  ַהֶּׁש֔
    . ')(לב,לב

ֶבן֙ ----ַוָּי֤ ֶגל ֶאתַוָּי֤ ֶגל ֶאתַוָּי֤ ֶגל ֶאתַוָּי֤ ֶגל ֶאת, עולם הטבע והעשייה, שנא' התחתוןוכן נמצא שולט הוא בעולם  ֶבן֙ ָהֶא֙ ֶבן֙ ָהֶא֙ ֶבן֙ ָהֶא֙  ָהֶא֙

ר י ַהְּבֵא֔ לוחית, צוכפירוש רש''י: כמי שמעביר את הפקק מעל פי  (כט,י'). ֵמַע֙ל ִּפ֣
  להודיעך שכחו גדול.

יראת ג' סוגים של  כנגדאלו הם  מקרא, כי שלשה עולמותועוד ֵיָאֵמר לעומקו של 
    ביעקב: שמים, ושלשתם נתקיימו 

ר ַמהכנגד עולם עליון הוא עולם המלאכים. ככתוב:  יראת הרוממות א. ר ַמהַוִּייָר֙א ַוּיֹאַמ֔ ר ַמהַוִּייָר֙א ַוּיֹאַמ֔ ר ַמהַוִּייָר֙א ַוּיֹאַמ֔ ----ַוִּייָר֙א ַוּיֹאַמ֔

א ַהָּמ֣קֹום א ַהָּמ֣קֹוםּנֹוָר֖ א ַהָּמ֣קֹוםּנֹוָר֖ א ַהָּמ֣קֹוםּנֹוָר֖ י ִאם ּנֹוָר֖ ה ִּכ֚ ין ֶז֗ ַער ַה -ַהֶּז֑ה ֵא֣ ים ְוֶז֖ה ַׁש֥ ית ֱא-ִה֔ ִיםֵּב֣     , ָּׁשָמֽ

ד ַוֵּיֶ֣צר ֑לֹו , לב,ח']שלח[ויכנגד עולם התכונה, ככתוב:  יראת חטא ב. ב ְמֹא֖ ֲעקֹ֛ א ַיֽ וכפירוש  ַוִּייָר֧

ארש''י שם:  ויהיה נחשב  .אחריםאם יהרוג הוא את ֵיָהֵרג, ויצר לו, שמא  ַוִּייָר֧
שמזל מאדים, יכול להשפיע  [שבת קנו.]וכפי שאמרו  שופך דמים כאחיו עשו,

ת לבלתי היות שופך על האדם להיות שופך דמים, ויעקב שלט בתכונה ובמזלו
  דמים כאחיו, בכח היראת חטא שלו.  

י ְיֻמ : [תולדות כז,יב']כנגד עולם העשייה, וכאומרו לרבקה אמו  ג. יראת העונש, ִנ֙י אּוַל֤ ֵּׁש֨

ה: א ְבָרָכֽ ֹ֥ ה ְול י ְקָלָל֖ י ָעַל֛ ֵבאִת֥ ַע ְוֵהֽ יו ִּכְמַתְעֵּת֑ יִתי ְבֵעיָנ֖ י ְוָהִי֥ אֶמר לֹ֙ו ִאּ֔מֹו    ָאִב֔ ֹ֤ י ַוּת ְת֖� ְּבִנ֑ י ִקְלָלֽ . ולא ָעַל֥
חששה שתחול עליה הקללה של יעקב כי ידעה שבכח היראת עונש של בנה 

    אדרבה, תחול עליו רק ברכה. לא יאונה לו כל רע, אלא

ע ֶאתיתבאר הפסוק בקהלת  כיועוד ֵיָאֵמר לעומקו של מקרא,   ל ִנְׁשָמ֑ ר ַהּכֹ֣ ע ֶאת֥סֹוף ָּדָב֖ ל ִנְׁשָמ֑ ר ַהּכֹ֣ ע ֶאת֥סֹוף ָּדָב֖ ל ִנְׁשָמ֑ ר ַהּכֹ֣ ע ֶאת֥סֹוף ָּדָב֖ ל ִנְׁשָמ֑ ר ַהּכֹ֣ ----֥סֹוף ָּדָב֖

ים ְיָר֙א ְוֶא  ים ְיָר֙א ְוֶא ָהֱא-ִה֤ ים ְיָר֙א ְוֶא ָהֱא-ִה֤ ים ְיָר֙א ְוֶא ָהֱא-ִה֤ יו ְׁש֔מֹור ִּכי----תתתתָהֱא-ִה֤ יו ְׁש֔מֹור ִּכיִמְצֹוָת֣ יו ְׁש֔מֹור ִּכיִמְצֹוָת֣ יו ְׁש֔מֹור ִּכיִמְצֹוָת֣ ם----ֶז֖ה ָּכלֶז֖ה ָּכלֶז֖ה ָּכלֶז֖ה ָּכל----ִמְצֹוָת֣ םָהָאָדֽ םָהָאָדֽ םָהָאָדֽ  ועל פי דברי התנאים הנ''ל בדרך .ָהָאָדֽ
     ג' עולמות של הנשמה:נגד נוספת: שיכוונו דבריהם כ

 , וכנגד זה אמר שמעון בן עזאי או שמעון בן זומא:הנשמה בגוף, בו א. עולם הזה
הזה הגוף והנשמה . והיינו שבעולם ְלֶזה ְלֶצֶוות אלא כל העולם כולו נברא אל

, והם משמשים זה את זה כל אחד לצוותא עשויהאחוזים זה בזה כצבת בצבת 
  .ְלֶזה ֶצֶוותלְ לשני, והיינו שאמר 

קּול ֶזה , לאחר פטירת האדם, וכר' אבא בר כהנא שאמר ב. עולם הנשמות כנגד ׁשָ
את האדם לשפטו עבירות כנגד זכויות, ואם זכה  שוקליםכל העולם כולו, שם 

יַע ּוַמְצִּדיֵק֙י : [יב,ג'] תקיים כנאמר על ידי דניאלמ ַהר ָהָר ִק֑ רּו ְּכזֹ֣ ים ַיְזִה֖ ַּמְׂשִּכִל֔ יַע ּוַמְצִּדיֵק֙י ְוַה֨ ַהר ָהָר ִק֑ רּו ְּכזֹ֣ ים ַיְזִה֖ ַּמְׂשִּכִל֔ יַע ּוַמְצִּדיֵק֙י ְוַה֨ ַהר ָהָר ִק֑ רּו ְּכזֹ֣ ים ַיְזִה֖ ַּמְׂשִּכִל֔ יַע ּוַמְצִּדיֵק֙י ְוַה֨ ַהר ָהָר ִק֑ רּו ְּכזֹ֣ ים ַיְזִה֖ ַּמְׂשִּכִל֔ ים ְוַה֨ ים ַּכּכֹוָכִב֖ ַרִּב֔ ים ָהֽ ים ַּכּכֹוָכִב֖ ַרִּב֔ ים ָהֽ ים ַּכּכֹוָכִב֖ ַרִּב֔ ים ָהֽ ים ַּכּכֹוָכִב֖ ַרִּב֔ ָהֽ

ד ם ָוֶעֽ דְלעֹוָל֥ ם ָוֶעֽ דְלעֹוָל֥ ם ָוֶעֽ דְלעֹוָל֥ ם ָוֶעֽ     .ְלעֹוָל֥

, בו יורדת הנשמה מעולם הנשמות לדשן העצמות בקבר ג. עולם התחייה
 ם כולו לא נברא אלאולהעלותו לתחיית המתים. וכר' אליעזר שאמר: כל העול

    .  כל עולם התחייה לא נברא אלא בשביל הירא שמים. בשביל ֶזה
האדם אלא כדי להגיע לעולם שכולו טוב, לעולם  שלא נברא או כלך לדרך זו:
שכל תכליתו של האדם הוא לזכות לעולם התחייה והוא עולם תחיית המתים. 

ָרֵאל יֵ רק י)ן פ(סנהדרי הבא האמור במשנה א' בפרק חלק ל ִיׂשְ ׁש ָלֶהם ֵחֶלק : ּכָ
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א וכמסקנת הגמרא שם,  שהכופר בעולם הבא הוא תחיית  [סנהדרין צ.]ָלעֹוָלם ַהּבָ
י לו חלק בתחיית המתים. אבל כל המאמין בתחיית המתים המתים לא יה

והיינו יראת הרוממות, הרי יש לו חלק לעולם הבא, בתחיית המתים. ככתוב 

ֶלק ְיהֹ: [לב,ט']בשירת האזינו  י ֵח֥ 'ה ַעּ֑מֹו ִּכ֛ ֲחָלֽתֹוָו֖ ֶבל ַנֽ ב ֶח֥ ֲעקֹ֖ ֲחָלֽתֹוַיֽ ֶבל ַנֽ ב ֶח֥ ֲעקֹ֖ ֲחָלֽתֹוַיֽ ֶבל ַנֽ ב ֶח֥ ֲעקֹ֖ ֲחָלֽתֹוַיֽ ֶבל ַנֽ ב ֶח֥ ֲעקֹ֖     .ַיֽ
  

  אילן ויצא פג-דפי פרשת השבוע בר

    "ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאAִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו" "ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאAִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו" "ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאAִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו" "ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאAִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו" 
        בוגר המחלקה לתנ"ך בבר אילןבוגר המחלקה לתנ"ך בבר אילןבוגר המחלקה לתנ"ך בבר אילןבוגר המחלקה לתנ"ך בבר אילן    יוסף מורגנשטרןיוסף מורגנשטרןיוסף מורגנשטרןיוסף מורגנשטרן    דר'דר'דר'דר'

את הארץ  בע ללכת חרנה כמצות אביו ואימו. לפני שהוא עוזבבפרשתנו, יעקב אבינו יוצא מבאר ש
ב ַאְרָצה ולן שם. בבית אל הוא חולם: " הוא מגיע למקום שייקרא בעתיד "בית אל" ם ֻמּצָ ְוִהּנֵה ֻסּלָ

ָמְיָמה ְוִהּנֵה ַמְלֲאֵכי אֱ  ָ יַע ַהׁשּ ב עָ ְוֹראׁשֹו ַמּגִ . בפירוש רש"י המודפס "ָליולִֹהים ֹעִלים ְויְֹרִדים ּבֹו. ְוִהּנֵה ה' ִנּצָ
   כתוב: בשנת רפ"ד, להלן "דפוס רפ"ד")(מקורו במקראות גדולות, הודפס בונציה החומשים  ברוב

יורדים, מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה עולים תחלה ואחר כך  – עולים ויורדיםעולים ויורדיםעולים ויורדיםעולים ויורדים(יב) 
  לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו.

  לשמרו. – נצב עליונצב עליונצב עליונצב עליו(יג) 
השמירה הזאת, אם כתוב  ההההקב? לאיזה צורך באיך היה ה' לשמור על יענשאל, למה לפי רש"י צר

ַמְרתִּ בהמשך, בעוד שני פסוקים: " ְך ּוׁשְ ֵלךְ ְוִהּנֵה ָאֹנִכי ִעּמָ ר ּתֵ כֹל ֲאׁשֶ , בפירושו רבי אליהו מזרחי? "יָך ּבְ
  על רש"י, עונה:

 דאמר כמאן ולא, )ג, סט בר"ר( יעקב על" עליו" דאמר דמאן אליבא והיינו". לשמרו" י"רש ופירש

 כך ואחר תחלה עולים" דמדקאמר, כותיה מוכח דקרא דפשטיה משום, הסולם על" עליו"
, לארץ בחוצה יוצאין אינן בארץ שלווהו שמלאכים, לוייה של במלאכים אלא זה ואין", יורדים
 בבר"ר שדרשו וכמ, לארץ בחוצה ללוותו לארץ חוצה מלאכי ירדו כך ואחר תחלה עלו ולפיכך

 יעקב נשאר, לארץ חוצה מלאכי לירידת ישראל ארץ מלאכי עליית בין, ביני וביני. )יב, סח(
" עליו נצב' ה והנה" דפירוש בהכרח לומר וצריך, ספק בלי לשמירה צריך והיה שמירה בלא
  .לשומרו יעקב על אלא אינו
ב זקוק כלל לשמירה, שכן, על פי בפירושו לרא"ם טוען, שאולי לא היה יעק "נחלת יעקב"בעל ספר 
ונפגשו באמצע הסולם. בלשונו של המלאכים ירדו ועלו באותו הזמן  (חולין צא ע"ב)מרא הדעה בג

  שמירה".  בעי לא בהדדי דפגעי דאמר ה"נחלת יעקב": "ולמאן
 לירידת ישראל ארץ מלאכי עליית ניתן להוסיף ולשאול, אולי נשאר יעקב בלי שמירה לא רק בין

לארץ, אלא גם בין בית אל לחוצה לארץ? שהרי כשם שמלאכי ארץ ישראל אינם  חוצה כימלא
ור בחוצה לארץ, כך גם מלאכי חוצה לארץ אינם יכולים לשמור בארץ ישראל. ומלאכי יכולים לשמ

  חוצה לארץ ירדו בבית אל שהיא בארץ. 
לאכים שירדו, אבל לפי הבנת הרא"ם את דברי רש"י, המלאכים העולים בסולם אינם אותם המ

ען הרא"ם. ייתכן אחר כך יורדים", כפי שטואין זה מוכרח, משום שכתוב ברש"י: "עולים תחלה ו
שאותם מלאכים שעלו תחילה ירדו אחר כך, כפי שנראה להלן. בכל מקרה, לא ברור איזו סכנה 

" פירושה עליו" צפויה ליעקב, שממנה צריך היה ה' לשמרו, כפי שמפרש רש"י. ברור לפי רש"י שהמילה
הבטחת הארץ  על יעקב ולא על הסולם, אך אפשר לפרש שה' ניצב על הסולם כדי לבשר ליעקב את

" יכול לחול הן על יעקב והן עליוהכתובה בהמשך הפסוק. ישנם מפרשים שלא הכריעו, וסוברים ש"
  . (הרד"ק ור' יוסף בכור שור)על הסולם 

חר של לפיכך אין זה מפתיע שאנו מוצאים נוסח אאין ספק שרש"י היה מודע לקושיות הללו. 
 12.בשנת ר"ל 11,(להלן דפוס רומא) הודפס ברומאהודפס ברומאהודפס ברומאהודפס ברומאששששפירוש רש"י, הנמצא בדפוס הראשון של פירושו 

  בדפוס זה אנו מוצאים תוספת לפירושו כ"דבר אחר" וזו לשונו:
 בחוצה יוצאין ןאי בארץ שליווהו מלאכים יורדים. כך ואחר תחלה עולים    בובובובו    ויורדיםויורדיםויורדיםויורדים    עוליםעוליםעוליםעולים
   ללוותו. לארץ שבחוצה המלאכים וירדו לרקיע ועלו לארץ

                                                           
י לתורה בעידן י לתורה בעידן י לתורה בעידן י לתורה בעידן "פירוש רשפירוש רשפירוש רשפירוש רש מהדורות. א) דיסרטציה של מחבר מאמר זה. לאחרונה הופיע דפוס רומא בשלימותו בשתי 1

חומשי חומשי חומשי חומשי  שהשהשהשהייייחמחמחמחמ ב) א."בר אילן, סיון תשפ, פרשניים, טקסטואליים והיסטורייםפרשניים, טקסטואליים והיסטורייםפרשניים, טקסטואליים והיסטורייםפרשניים, טקסטואליים והיסטוריים היבטיםהיבטיםהיבטיםהיבטים: רלרלרלרל    ומא סביבומא סביבומא סביבומא סביברררר – הדפוסהדפוסהדפוסהדפוס
מ' פיליפ (עורך), כרכים , יייי"וני פרשני רשוני פרשני רשוני פרשני רשוני פרשני רשראשראשראשראש ט ועםט ועםט ועםט ועם"פ דפוס רומא רכפ דפוס רומא רכפ דפוס רומא רכפ דפוס רומא רכ"י עי עי עי ע"תורה עם תרגום אונקלוס ופירוש רשתורה עם תרגום אונקלוס ופירוש רשתורה עם תרגום אונקלוס ופירוש רשתורה עם תרגום אונקלוס ופירוש רש

  פ."תש ז, פתח תקווה-א
פירוש  קיבל שם זה בגלל שהוא הדפוס הראשון של", ראשון דפוס" המכונה היום במחקר דפוס רג'יו די קלבריה,  2

   ה, חמש שנים בערך אחרי דפוס רומא."אך למען האמת, הוא נדפס בשנת רל .י לתורה שמתוארך"רש
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 הדבר ותלו שלמקום סודו שגילו ועל סדום את להפוך אברהם בימי שירדו מלאכים אילו אאאא""""דדדד
 תמצאם מאביו יעקב שפירש עד יצחק משנולד תחשוב ואם שנה ח"קל ממחיצתן נדחו בעצמן

 והעלם. שמותם ה"הקב ששנה עולים, עתה יוהו עבר בבית ששמש שנה ד"י עם שנה ח"קל
" ב ָעָליוִנצָּ ְוִהּנֵה ה' "    הכבוד בכסא החקוקה יעקב צורת ורואים יורדים היו יעקב וכשחלם
  13לשמרו.

המקור לפירוש השני, הנמצא בדפוס רומא, מבוסס על חיבור דברי חז"ל הכתובים בשני מקומות: 
  כדלקמן: במדרש בראשית רבה ובתלמוד הבבלי

  בראשית רבה סח, יב 
אותו בארץ ישראל, יורדים אלו שליוו אותו בחוצה , עולים אותם שליוו עולים ויורדים בועולים ויורדים בועולים ויורדים בועולים ויורדים בוד"א 

לארץ, ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר מלאכי השרת ע"י שגלו מסטורין של הקדוש ברוך 
הוא נדחו ממחיצתן קל"ח שנה, ר' תנחומא הוה מפיק לישנא קלא, א"ר חמא בר חנינא ע"י 

י מַ שנתגאו ואמרו " קֹום ַהזֶּ ּכִ ִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהּמָ , עולים ויורדיםהיכן חזרו? כאן , "(בראשית יט, יג) הׁשְ
    עולים תחילה ואח"כ יורדים.

 תלמוד בבלי, חולין צא ע"ב 
  ", לִֹהים ֹעִלים ְויְֹרִדים ּבֹוְוִהּנֵה ַמְלֲאֵכי אֱ "

ויורדין  פרצוף אדם שבארבע חיות בדמות יעקב) –(רש"י ומסתכלין בדיוקנו של מעלה  עוליןתנא: 

ְוִהּנֵה ה' " –, מיד מחמת קנאה) –(רש"י [בקשו להזיקו] ל מטה. בעו לסכוניה ומסתכלין בדיוקנו ש
  14".ִנּצָב ָעָליו

  .לשמרו - עליועליועליועליו    נצבנצבנצבנצב    על פירוש רש"י לתורה, מציג כך את דברי הגמרא: ספר זכרוןספר זכרוןספר זכרוןספר זכרון

 אדם בפרצוף, כלומר". מעלה של בדיוקנו ומסתכלים עולים" )ב"ע צא חולין( הנשה גיד בפרק         

 בעו. מטה של בדיוקנו ומסתכלים ויורדים. "יעקב דמות שהוא, המרכבה חיות שבארבע

 רצה" ב ָעָליוִנצָּ ה ה' ְוִהנֵּ " מיד. כזאת למעלה אשה ילוד שיגיע קנאה מחמת כלומר", לסכוניּה
  .שם ל"ז הרב פרשה וכן, מהם לשומרו לומר

בחלומו לא היו מלאכי הארץ וחוצה לארץ, אלא הם היו  לפי הפירוש השני, המלאכים שראה יעקב
אותם המלאכים שירדו בימי אברהם לבשר על הפיכת סדום. כיוון שתלו הגדולה בעצמם, ולא 

ִחִתיּכִי בקב"ה, כשאמרו " קוֹ ם ֲאַנְחנּו ֶאת ַמׁשְ , דחה ה' את עלייתם בחזרה לשמיים עד עת "הַהזֶּ ם ַהּמָ
י פירוש רש"י בדפוס רפ"ד, ללא ה"דבר אחר", קשה להבין למה היה הכרח חלום יעקב. בנוסף,  לפ

. אבל לפי הפירוש בד"א, שאותם המלאכים שעלו אחרי שה' לשמרולשמרולשמרולשמרו –" ב ָעָליוִנצָּ ה ה' ְוִהנֵּ לפרש "
שינה את שמם, הם הם אלו שירדו וראו את פני יעקב, מובן למה היה צריך לשמרו. וכפי שפירש 

לגמרא בחולין: כאשר המלאכים ראו את פני יעקב למטה, ביקשו להזיקו,  בעל ספר זכרון בהתאם 
ולכן מובן למה היה ה' צריך לשמור אותו. ואולי יש רמז נוסף בפסוק לתלות עליו את המדרש בד"א. 

מגיע  (!) אפשר להבין בפסוק יב: 'ויחלום יעקב חלום והנה סולם מצב ארצה, וראשו של יעקב
המלאכים את דמותו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד, וירדו וראו את השמימה. שם בשמיים ראו 

  דמותו למטה, וקנאו בו ורצו להזיקו. מיד ניצב עליו ה' כדי לשמרו מהם. 
" הן נצב עליויש הבדל גדול בין נוסח דפוס רפ"ד לנוסח דפוס רומא. לפי דפוס רפ"ד המילים "

אלא הן אלא הן אלא הן אלא הן ם אלו אינן בגדר הדיבור המתחיל, דיבור המתחיל שמתפרש "לשמרו". לפי דפוס רומא מילי
והנה ה' נצב 'הכבוד,  בכסא החקוקה יעקב צורת . "ורואיםבפסוק יבבפסוק יבבפסוק יבבפסוק יב חלק מהפירוש שנמצא בד"אחלק מהפירוש שנמצא בד"אחלק מהפירוש שנמצא בד"אחלק מהפירוש שנמצא בד"א

  לשמרו". עליו'
רבקה זבולון כתבה בשנת תשנז עבודת מ.א. על הנוסח של פירוש רש"י לתורה בדפוסים 

 חשיבותו ואת הדפוסים לשאר רומא דפוס בין ההבדלים את, היתר בין, מדגישה זבולון 15ראשונים.
 בה נמצאו"וש", טקסטואלית עצמאות של רבה מידה יש זו במהדורה"ש קובעת והיא, , , , זה דפוס של

 בהמשך    ...."בה רק שנמצאות בלעדיות ותוספות אחרת מהדורה מבכל יותר עצמאיים נוסח חילופי
 ונעלמו ימינו למהדורות הגיעו לא רומא במהדורת שנמצאים ארוכים פירוש קטעי: "היא כותבת

 יאפשרו רומא במלואו, ומאמרים כמו זה, של דפוס הנוסח שהופעת, תקוותי 16".הלומדים מעיני
 הנוסח יותר. כמו כן, אני מקווה שחילופי מעמיקה ואת פירושו של רש"י בצורה ללמוד את התורה

                                                           

 3115ופרמה ), קנט( 187אוקספורד ), קעב( 3256י לתורה: פרמה "י של פירוש רש"ה נמצא בשלשה כתהז הפירוש 3
   י חשב שזה היה מספיק חשוב, והוסיף אותו."בשוליים, כנראה המחזיק של הכת נמצאבאחרון הפירוש ). קסה(

דמותו שליעקב  א עולים ויורדים. מלמד שהיו המלאכים כל אותה הלילה עולין ורואין"ד" :במדרש הגדול כתוב גם 4
  . פרשת ויצא סעיף יב)" (מיד חקוקה תחת כסא הכבוד ויורדין ורואין דמותו למטה, ביקשו להזיקו

נוסחם עד למהדורות נוסחם עד למהדורות נוסחם עד למהדורות נוסחם עד למהדורות  יחסם זה לזה והשתלשלותיחסם זה לזה והשתלשלותיחסם זה לזה והשתלשלותיחסם זה לזה והשתלשלות –––– י לתורה בדפוסים הראשוניםי לתורה בדפוסים הראשוניםי לתורה בדפוסים הראשוניםי לתורה בדפוסים הראשונים"פירוש רשפירוש רשפירוש רשפירוש רש    הנוסח שלהנוסח שלהנוסח שלהנוסח של זבולון, ר' 5
  ז."עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ, ימינוימינוימינוימינו

  .122שם, עמ'  זבולון, 6
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 בנוסח החשוב הזה, לא ייעלמו יותר מעיני הלומדים. רק הנמצאות הבלעדיות והתוספות העצמאיים
  ןד"ר יוסף מורגנשטר כ"ע

  
קֹום ַהזֶּ אתוון דאוריתא.   תעשה-לאעשה דוחה  דאין )צז:(. אמרו בזבחים הַמה ּנֹוָרא ַהּמָ

  עניינה אהבה  דיסוד הדין של עשה דוחה ל"ת הוא משום דעשה שבמקדש. ונראה הטעם, משום
במקדש דשם ענין  . ולכן17)ברמב"ן עה"ת פ' יתרו(כמבואר  מיראה ת ענינה יראה, ואהבה עדיף"ול

טז.  תענית(בבלי ב משם יראה יוצאה לעולם וכןד )הה"ד (ברכות פ" היראה כדאמרו בירושלמי

יךָ שנאמר " ,ק"אלא ביהמ" ראנו" שאין "ג)ה ובירושלמי ברכות פ"ז ׁשֶ ְקּדָ (תהלים סח,  נֹוָרא ֱאלִֹהים ִמּמִ

יָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהמָּ וכן נאמר " "לו) ה ֵאין זֶ ַוּיִ ית ֱאלִֹהים הקֹום ַהזֶּ י ִאם ּבֵ " לכן אין שם בבית ּכִ
מדריגת היראה, ולכן אין היראה נדחית  יותר על יראה, כיון דשם הואעדיפות לאהבה  המקדש

  .)דירושלמי זרעים כרך א' אות ל ס"גליוני הש( ודו"ק.. מפני האהבה
  

לֹום ְוִהּנֵה ָרֵחל בִּ  כט ו  זרע שמשון לֹום לֹו ַוּיֹאְמרּו ׁשָ ָאה ִעם ַהּצֹאַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהׁשָ מדרש ב ןּתֹו ּבָ
הנה רחל בתו , ואי פטטין את בעי, ויאמרו שלום ניכם לבינו,יב יאמר להם השלום לווכאן) (רבה 

, מקנההסף עת הא ויאמר הן עוד היום גדול לאא אמרה שהדיבור מצוי בנשים, דה באה עם הצאן
האסף לא עת , ואם שלכם אתם רועים, הן עוד היום גדולאמר להם אם שומרי שכר אתם 

, ואינו מובן מדוע לא פירשו כפשוטו ששאל אותם יעקב "כע .לכו רעו המקנה השקו הצאן
. מנין למד המדרש ועוד קשה ,ניכם לבינויב לשלומו של לבן, ומדוע הבינו ששאל אם יש שלום

ששאל  ליעקב אי פטטין את בעי. ונראה, דכיון דעל ב' השאלות הראשונות שהרועים השיבו
" השיבו בארוכה השלום לוואילו בשאלה של " ,"ידענו,""מחרן אנחנובקיצור " אותם, השיבו לו

 ". ונראה דמכח קושיא זו הבין המדרש דכששאל אותםעם הצאן רחל בתו באהנה השלום ו"
הרועים שיעקב שואל אותם על כך,  שלום עמו. וכשראו כוונתו היה אם יש להם ,"השלום לו"

ואז  אלות, ולכן רצה לדעת מתחילה אם אנו אוהבים אותו,חשבו שבודאי רוצה לשאול עוד ש
ישאל אותנו מה טובו ומה חסדו, או שאנו שונאים אותו, ואז ישאל אותנו מה רעתו, או שרוצה 

ר מטובתו, ואם אנו שונאים אותו לא אותו ולא יאמין לנו במה שנדב לדעת אם אנו אוהבים
רוצים לדבר עמו בזה, ואי אתה חפץ  ו שאיןיאמין לנו במה שנדבר ברעתו, לכך תיכף השיבו ל

 והיא תשיב לך על כל שאלתך. וכששמע יעקב שאינם ,"הנה רחל בתו באהו", לדבר בזה
מי בדיבור, כי רוצים להאריך עמו בדיבור, אמר להם וכי שכירי יום אתם ולכך לא הארכתם ע

שהרי הקפידו על ברכה , )סעיף כ זשלמ סי' "חו(בדיבור, וכמו שנפסק  השכיר יום אסור לו להאריך
דוֹ  הריהייתם שכירי יום,  כ אם"וארביעית של ברכת המזון שלא יברכו אותה  , לֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ

 להאריך אוהיה עליכם לדקדק בזמן שלא לאבדו לבטלה יותר ממה שדקדקתם בדיבור של
ר בזמן ולא לאבדו כ היה מן הראוי לכם לדקדק יות"ג ,עמי בדיבור, ואף אם הבהמות שלכם

  .לריק
  

תִּ אבני נזר.  כט מא י ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶליהָ  יַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ָהָבה ֶאת ִאׁשְ . וברש"י והלוא ּכִ
שתירצו, דעדיין  מה כך. וצריך לבאר תולדות אמר שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד קל

דבאמת לכאורה צריך להבין  לומר בלשון צנועה יותר. ויש לפרש קשה דמכל מקום היה לו
שהיה אצל  אצלו מצוה כמו תפילין או ציצית, וכמו עקב אבינו ע"ה שהיתההא בי "ירש קושית

". אבואה אליהו ...את אשתי הבהכ שפיר יש לומר בפשיטות ""א ,אדם הראשון קודם החטא

                                                           
אהוב לו, ואדוניו  הרחמים, כי העושה מצות אדוניו,מצות עשה, יוצא ממדת האהבה והוא מדת  "ן:רמב"ל הז 17

אדוניו, הנשמר מעשות דבר הרע בעיני  כי ,מרחם עליו. ומצות לא תעשה, הוא מדת הדין ויוצא ממדת היראה
כמו שהאהבה גדולה מהיראה, כי המקיים ועושה בגופו  ירא אותו, ולכן מצות עשה גדולה ממצות לא תעשה,

  . מהנשמר מעשות הרע בעיניו, ולכך אמרו דאתי עשה ודחי לא תעשה ובממונו רצון אדוניו, הוא גדול
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כיון דאצל כל העולם יש בזה תאוה,  "ממ ,כן יהאך צריך לומר, דנהי דאצל יעקב אבינו ע"ה ה
לדבר כן, לא היה צריך יעקב אבינו ע"ה לדבר בלשון כזו שתהיה  ויש בזה גדר צניעות שלא

  . בעיני העולם כרחוק מן הצניעות נראה
להוליד  היינו כיון דיעקב רצה בזה ,"אמר כך אלא להוליד תולדות" ,"יעל זה תירץ רש

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹ כמו שנאמר " ולדות וליתן בהם כוח האמת,ת ּתֵ  מוכרח להגיד " לכן היה(מיכה ז, כ) בּתִ
כלל, כיון מגדר הצניעות  שראוי לו, כי אצלו לא היה דיבור זה יוצא בלשון האמיתי כפי מה

  לצאת מפיו במצוה זו, ואם כי בעיני יבורמצוה ככל המצוות, והיה ראוי זה הד שאצלו היתה זו
כיון שהוא  בשביל זה לא היה יכול לצאת מן האמת, העולם יהיה נראה שיצא מגדר הצניעות,

  . )הדשא עמוד רי נאות(ולטעת בהם כוח האמת שלו.  יה היסוד להעמיד תולדותה
  

י ָבִנים ְוִאם ַאיִ מלוא העומר. ב -ל א ָרחֵ  :ין ֵמָתה ָאֹנכִ ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ּלִ ַחר ַאף ַיֲעֹקב ּבְ  לַוּיִ
ִרי ָבֶטן ְך ּפְ ר ָמַנע ִמּמֵ    . ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאֹנִכי ֲאׁשֶ

ילדה, יוציא ויתן כתובה.  נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא )יבמות סד.(יראה לפרש דאמרו 
רמב"ן (הנה איתא במפרשים ו "כ.ע ישיבת שאר ארצות עולה לו מן המנין, ואמרו שם דאין

מקיימין  ץ ישראל היו האבותות, ובארישתי אח שמתה רחל מחמת שיעקב לקח ):כהיח ויקרא
 אורעותמדר הס. לפי א"הא"הא"הא"ה לארץ ישראל. ֱהִביָאהּ ישראל, ולא  המצוות, לכן מתה בקצה ארץ

נה שם כשהוא שהה והגיע לשכם.  מעשו ד, יעקב נפראחרי כניסת יעקב לא"יבפרשת וישלח 
נה של רחל ללדת את בנימין ואז הגיע זמ המשיך דרומה. אחרי מעשה דינה (לפי רש"י לג יז) וחצי

הּ ומתה  ִלְדּתָ לשון הרמב"ן שם בויקרא  .התכשנתיים בארץ לפני שמ. מכאן שרחל שהתה ּבְ
 עצמו:) רמב"ן [(תוספת אחיות] שתי בארץ הכניס ולא למחקו:) הורה שרמב"ן [(קטע בדרך רחל שמתה

. אחיות שתי עם בארץ ישב לא ובזכותו לארץ, בחוצה מתה לא בזכותה כי לארץ: בואם בתחלת
 בה נגע ולא בשכם, בואם קודם מבנימין שנתעברה ונראה האחוה. באיסור הנשאת היתה והיא
  כנראה שהרמב"ן אינו מפרש שנתעכבו שנה וחצי בשכם.  שהזכרנו]. הענין מפני כלל בארץ

 , להיפקד בבנים כדי י"על כרחך תבוא לא ,"ואם אין ניםלי ב בהה"רחל  ונראה דזהו שאמרה 
התחת אלקים השיב לה יעקב " ועל זה .י"שלא תחזיק שתי אחיות בא " בשבילמתה אנכיואז "
ואשה  "ילא כ איני צריך לעלות"וא "מנע ולא ממני ממךממךממךממךאמר " ",ןבט אשר מנע ממך פרי אנכי

לא  ,]שלא יהיו לך בנים[ לו כדבריך אפיוא"כ לא מיענשא ורביה,  כיון דלא מיפקדה על פריה
  ישיבת חוץ לארץ. תענשי בשביל

ַלח לומר דכתיב " יש, ]ג שידעה שמיתתה תלויה בזה"אע י"ות לאמה שהסכימה רחל לעל[ולבסוף  ׁשְ ַוּיִ
ֶדה ֶאל ֹצאנוֹ  ָ ְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהׂשּ העצה אשר נטל  שזה (לא נמצא) ואיתא במדרש ,"ַיֲעֹקב ַוּיִ

 עם שתי אחיות ותמות אחת מהן, לכןי "שאין לו לדור בא י"יתרצו ללכת לא יעקב מהם אם
 מדוע נשא (עי' אוה"ח מט ג)כי יש עוד תירוץ  והם השיבו י"שאל להן עצה אם יתרצו ללכת לא

 י"זו ליסע לא ותפסה רחל סברא ,י"שתי אחיות גם בא , ולא יושת עליך חטאיעקב שתי אחיות
 . וזהו שאמר יעקבשמתה מקללתו של יעקב) עד ד(ב"ר  תירוצים בספרים ועל דבר מיתתה יש כמה

 "ישפירש אחיות, אבל הכל היה על פי הדיבור, כמו שלא אהיה בב' ,"מח, ז)( לָרחֵ  ָעַליָעַליָעַליָעַליֵמָתה "
  שם. 

  
ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרחֵ  ל כב חזון יחזקאל.   ש יעקב לישאאיתא: ביק )אות ו(. במדרש תנחומא לַוּיִ

שותקת וכו',  את רחל, והיה משלח סבלונות ליתנם לרחל, ולבן נותנן ללאה, והיתה רחל
ליעקב שאבא נותן לאחותי מה  ולמה שתקה, אמר רשב"י אמרה: אם משלחת אני ומודעת

, ואני מתרחקת מן הגוף הצדיק הזה, אמר משיאני לו שהוא משלח לי, אבא שיכעס עלי אין
  ויזכור אלקים את, חייך בזכות אותה שתיקה זוכרך אני שנאמר "שתקת לה הקב"ה את

כ "וא ,רווח והפסד וקשה דמה רבותא יש בשתיקתה, הרי שתקה ע"פ חשבון של .כע". רחל
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א להפסיד, שהותרן אינו מחויב דוק לא מכאן למדנו,א .שכר על שתיקתה 18מדוע מגיע לה
אי לקחת בחשבון שמשתלם לו לוותר, הותרנות, והוא רש -עיקר בכל הענין הוא המדה שלו ה

  . והקב"ה יגמול לו כותרנותו ובלבד שיוותר,
  

ָנה אריה צור נר"ו.-הרב גור חל כ י ְוֶאֵּתֽ ה ְׂשָכְר֛� ָעַל֖ ר ָנְקָב֧ ָנהַוּיֹאַמ֑ י ְוֶאֵּתֽ ה ְׂשָכְר֛� ָעַל֖ ר ָנְקָב֧ ָנהַוּיֹאַמ֑ י ְוֶאֵּתֽ ה ְׂשָכְר֛� ָעַל֖ ר ָנְקָב֧ ָנהַוּיֹאַמ֑ י ְוֶאֵּתֽ ה ְׂשָכְר֛� ָעַל֖ ר ָנְקָב֧   . . . . ַוּיֹאַמ֑

ָנה ָנהְוֶאּתֵ ָנהְוֶאּתֵ ָנהְוֶאּתֵ ָנה. לשון תנאי. שכלפי חוץ אמר ְוֶאּתֵ ָנהְוֶאּתֵ ָנהְוֶאּתֵ ָנהְוֶאּתֵ מלשון נתינה, ובלבו ברמאותו התכוון  ְוֶאּתֵ
מר יעקב לנשיו ליף תנאי עבודתך עשרת מונים. וזה שא, שאח19ְוַאְתֶנהלומר 

ָנה  )(לא,ו'בשדה:  ָנה ְוַאֵּת֖ ָנה ְוַאֵּת֖ ָנה ְוַאֵּת֖ י ְּבָכלְוַאֵּת֖ ן ִּכ֚ ְדִּתי ֶאת-ְיַדְעֶּת֑ י ָעַב֖ ן-ּכִֹח֔ ןמר רצונו לו :ֲאִביֶכֽ ָנה ְיַדְעֶּת֑ ןְוַאֵּת֖ ָנה ְיַדְעֶּת֑ ןְוַאֵּת֖ ָנה ְיַדְעֶּת֑ ןְוַאֵּת֖ ָנה ְיַדְעֶּת֑ את אשר  ְוַאֵּת֖

ָנהאמר  ָנהְוֶאּתֵ ָנהְוֶאּתֵ ָנהְוֶאּתֵ ֶרת ֹמִניםוכו'.  תנאיוואת אשר החליף  ְוֶאּתֵ י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ י ְוֶהֱחִלף ֶאת ַמׂשְ . ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ
ִדי ְנָתנוֹ ְנָתנוֹ ְנָתנוֹ ְנָתנוֹ ְולֹא והקב"ה שילם לו מידה כנגד מידה,  להחליף  ולא נתנו. ֱאלִֹהים ְלָהַרע ִעּמָ

     תנאיו.

 

  
  

  ת הערותיכם!אנא שלחו א
    eliyahule@gmail.com הכתובת למשלוח:

  הערות מתקבלות גם באנגלית.  
  

  להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע (גם גליוננו מופיע שם): הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו 
http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx   

  באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה  ונשמרונשמרונשמרונשמרמאמרנו מופיע 
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45&t=10317&72195p=272195#p2  

  http://www.dirshu.co.il/?p=140390באתר דרשו   ונשמרונשמרונשמרונשמרמאמרנו מופיע 
  co.il.https://gilyonot.jewishoffice  גליונות באתר ונשמרונשמרונשמרונשמרמאמרנו מופיע 

  
  אם אתה מתעניין

  בהבטים הלשוניים של התורה
  ה, התלמוד וכו')(לשון המקרא, המשנ

  אתה מוזמן להרשם (בחנם)
  לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים

  info@maanelashon.orgבכתובת: 
  ּבֹוא להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים  

                                                           
  וכד'.  מדוע היא ראויה''עדיף  ביטוי מתורגם מאידיש, 18
  , גם כשהוא בהפעיל. ים.י/ו) אינו משמש לשון תנאי הידוע מלשון חכמנ.(ת ה.נ.קרא. השורש תא"ה. בדקתי במ 19

  . ותימכל מקום, הרבה דרשות חכמים הן על דרך זו, ואפי' במלים יוונ
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