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 פרק כח 
 ]חלוקת פרשת ויצא לשלשה חלקים[

פור י להתקשרות הס,בעבור שמסדר הפרשיות לא עשה בסדר הזה הבדל פרשה

 :שה חלקיםו לחלק זה כפי ענינו לשל,ה הזרושוהתאחדותו ראיתי אני להקל מלאכת הפי

  

לת י בסיפור הליכת יעקב אל בית לבן עד ישובו עמו לעבוד עבודתו וזה יתחיל מתחחדהא

  .ויעבוד יעקב ברחל עד ויצא יעקב מבאר שבעהסדר 

 

ויעבוד יעקב לתו מן ישיבת יעק ב בחרן בעב דו את לבן בעד נשיו וצאנו תחיבשני והחלק ה
 . דברי בני לבןוישמע את עד ברחל 

 

וישמע יעקב את לתו יבסיפור חזרת יעקב לארצו ושובו  מבית לבן ת ח שלישיוהחלק ה
 .  עד סוף הדברדברי בני לבן

 

 להודיע שיעקב בהליכתו אל בית לבן ובישיב תו שמה ובחזרתו משם ,נה הכול לת בוווהכו 

 . ולא הרפהועמו  לא עזבו '  והיה ה,אל ארץ מגורי אביו תמיד לותהו ההשגחה האלהית

 

 ]פור הליכת יעקב אל בית לבןיס -חלק ראשון [
 ואעיר בו על ,אלהים לפרש החלק הראשון' א בגבורת הוואחר החלוקה הזאת אב

 .הספקות והש אלות כדרכי

 

 ]השאלות[
 ' השאלה הא

ויפגע במקום ויקח מאבני המקום  : פעמים בפסוק אחדשלושלמה זה נזכר שם מקום 
יה ראוי שיאמר ויפגע במקום ויקח אבנים וישם מראשותיו וישכב  וה.וישכב במקום ההוא

 . לא שיכפל שם מקום.שם

 

 ' השאלה הב
 כי אם להחכימו וללמדו דברים עיוניים מדעיים בא ?לםות הסומה היה תכ לית מרא

 ולמה ה ראהו בכל ,באוי ולמה לא הראה כזה לאברהם וליצחק בכל הנבואות שנ,האלהים
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 או , ויותר ראוי היה להראותם לו בבית אביו.ף ויגעירך עיהחכמות הה ם בהיותו בד

 ומה הקשור אשר בהם עם הנבואה .במדרשו של שם ועבר כשישב שם בשובה ונחת

 .ושנאמרה לו שם

 

 ' השאלה הג
 שאם נאמר הייעוד הזה על יעקב באישו , והיא.ופרצ ת ימה וקדמה וצפונה ונגבהמרו ובא

 ואם על זרעו נאמר .רוחות העולם' הוא לא פרץ לכל ד כי ,ופ רצת יק שה אומרו ,ופרטיותו

 .' וגווהיה זרעך כעפר הארץ ופרץ היה לו לומר , איך אמר ופרצת,זה

 

 ' השאלה הד
 והרי ?כי איך היה מספק יעקב במה שנאמר לו בנבואתו .אם יהיה אלהים עמדיבאומרו 

 ונאמר לו .די יהיה אלהים עמאםוהוא אומר  ,והנה אנכי עמךנאמר לו באותה שעה 

ושבתי  והוא מתנה כמספק ,והשיבותיךונאמר לו  .ושמרני והוא מספק ואומר ,ושמרתיך
 .בשלום אל בית אבי

 

 ' השאלה הה
אם יהיה אלהים עמדי  באומרו ,איך נעשה יעקב בנדר הז ה עובד על מנת לקבל פרס

 לא יהיה ל ו  ,ה מכלל שאם לא יעשה לו כל ז.לי לאלהים אז יה יה ,ונתן לי כך וכך ,ושמרני

 . אבל נתנסה כמה פעמים ועמד בהם, ולא עשה אברהם זקנו כן. ולא יעבדוהוםלאלהי

 

 ' השאלה הו
והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר באומרו 

 ולא שנתן מצאנו , ולא מצאנו שעשה שם בית אלהים,כי הנה לא קיים זה .אעשרנו לך

 . ימיוכל' ובקרו מעשר לה

 

 ' השאלה הז
ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן  ,בסיפור ה באר והרועים וה אבן שעל פי הבאר

 כי מה התועל ת שלמדנו .מעל פי הבאר והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה

 והיה די .יות האלהוטר ולמה נכתב בתורה כל הפ,דות או בדעותימהסיפור ה ז ה במ

 .ודבר לה ושנשקה ,שיאמר שראה שם רחל

 

 ' השאלה הח
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אך עצמי ובשרי  שהשיבו בלבד ,פר לו כל הקורות  אותויבמה שאמר  לבן ליעקב אחר שס
 וכבר היה  יודע יעקב שהוא  היה עצמו   . כ פי הנראה, והיא תשובה קצרה ו מבלי עניין.אתה

 ? ומה הודיעו במ אמר הזה מחדש,ובשרו בן אחו תו רבקה

 

 ' השאלה הט
 ואין ספק .יתה ה בת הגדולהי ולא בלאה שה,י ותה הקט נהלמה זה בחר יעקב ברחל בה

יפת תאר ויפת ית ה רחל י האם מפני שה.שהיה מגונה  לתת הצעירה לפני הב כירה
יראה  ' ים והיניהאדם יראה לע' ,עיני לאה רכות ואם מפני ש. שקר החן וה בל הי ו פי,מראה

 . ולא היה ראוי ליעקב שיהיה חוש ש לדברים האלו.'ללבב

 

  'השאלה הי
כי הנה בתשובה הזאת  .טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחרבתשובת לבן ליעקב 

 אבל קח לך את , אינו ראוי: ולמה לא אמר לו, וגם לא שלא לתתה לו,לא אמר לתתה לו

 . לאה שהיא יותר טובה לך

 

 ]לשאלותביאור הפרשה ותשובות [
 .לםווהנני מפרש הפסוקים באו פן יותרו השאלות האלה כ

 

  ]יא-י,כח [ ויחלום והנה סלם מוצב ארצה...צא יעקבוי

' וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם'עם היות שלמעלה בסוף סדר תולדות יצחק כתוב 

יני יעקב  י לכן כשרצה לספר ענ,פר אחריו מה שעשה עשו בנשיוי הנה בעבור שס,'וגו

ויצא  חזר מראש ואמר , ואיך לקח שם נשים והוליד שם בנים ונתעשר,וקורותיו ב בי ת לבן
 . יעקב מבאר שבע וילך חרנה

 .יצא ללכת לחרן ,י"רשוכתב 

 וששב , והוא כתב שאינו רק כמשמעו.ע"ראבכמו שזכרו  הסעדיה וכן פירשו  הג און רב 

 . לבאר מה שקרהו בדרך

 

  . הגיע לחרןוילך חרנה חשבו שבאומרו , שלמים הם אתנו,ונראה שהאנשים האלה

 וכשיגיע , יקרא הולך למקום, מתנועעם וכל עוד שהאד,אר לתנועהוה ת כי ההליכ,ואינו כן

 .  וההליכה  לתנועה,אר להגעהו כי הביאה הי א ת,באשם יקרא 
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 והזכיר  . ויפגע במקום ובהיותו הולך שמה,ואם כן הפסוק כפשוטו שהתנועע יעקב לחרן

  .ם  וההבטחה ש הבטיחו הש,בת הנבואה הזאתי להורות על ס,יציאתו מבאר שבע

 

 

 ]לבטיו של יעקב בדרכו לחרן[
 ומבית אביו  ה מוכן לדבקות  והשלמות ,וזה שה יה ק שה על יעקב צאתו מהארץ הנבחרת

 רוצה לומר .לי לאלהים'  והיה ה, ושבתי בשלום אל בית אבי ולכן  היה מתפלל,הנפשיי

 , לכן זכר הכ תוב עתה שיצא יעקב מב אר שבע,מה שלא יהי ה כן ב הי ותו  חוצה לארץ

 , מקום לבן וזולתו, חוצה לארץוילך חרנה , שם בית אביו מקום מוכן להשגחהשהיה

 ולפיכך רצה הקדוש ברוך הוא , כן היה בלבו ספק על יציאתו זאת.אנשים רשעים

 . להבטיחו בש מירה וה השב ה אל בית אביו

 

 ולא לשכב ,א בעיר מושב ללוןו לא היה רצונו לב,והנה יעקב להיותו מצטע ר ביציאתו

 והוא  ,פר הכתוב שקרה ליעקב הזדמן טוביוס.  אלא ללון בדרך בהערב היום ,טהיבמ

 הר המוריה  : רוצה לומר באותו מקום ידוע,ויפגע במקום ובהיותו טו עה ,שטעה בדרך

ויקרא אברהם שם ' ',וירא את המקום מרחו ק'כמו שנאמר עליו . שנעקד שם יצחק אביו

  .י"רש כדברי ,במקוםויפגע  שעליו אמר כאן ',יראה' המקום הה וא ה
כי ' כמו  שנאמר ,א לאדם במה שלא כיון אליווא פעמים רבות על מה שיבוולשון פגיעה  תב

 . 'תפגע שור אויבך

 

  .ויפגע במקום נאמר , להודיע שבא במקרה באותו מקום הנבחר,הנה

 

 כי גם בלילה ילך האדם , להגיד שהיה ראוי לו שילך עוד.כי בא השמש וילן שםעוד אמר 

 ועם כל זה לן יעקב מ י ד כשבא . אלא בלילה,א הש משו ג ם בסתיו לא ינוח כב,זמן  הקיץב

תה זאת שנתעכב ללון יהי'  וגם מאת ה, והוא המורה שמן השמים הביא והו שמה,השמש

 .  עם היותו קרוב אל הזמן הראו י ללינה,שמה

 

ואולם לוז אמר  כמו שנ, שעם היות המקום והעיר לוז סמוכה לשם,עוד הודיע עניין שלישי
 אבל , הנה יעקב לא רצה ללון בעיר ולא לשכב בבית ובדמשק ערש,שם העיר לראשונה

וישכב במקום  ,מראשותיו ,רוצה לומר אחת מהם ,מאבני המקום וישםבשדה לקח 
  .והוא המורה שגם בזה מהשמ י ם הניעוהו וה עירוהו אליו .ההוא
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 , הי ה המ זבח שנעקד יצחק עליו רוצה לומר הפרטי אשר בו,במקום ההואוידמה ששכב  

ויקח מאבני המקום וישם  ולכן אמר . שנבנה המזבח שם מראשותיוםומאותם אבני
 . רוצה לומר המיוחד שזכרתי ,מראשותיו וישכב במקום ההוא

 

יות הטוב ים  האלו שקרו לו בדרכו ובה דרכתו לראות המראה וולהעיר על שלשת ההזדמנ

 ויקח מאבני ,ויפגע במקום : מקום שלוש פעמים נאמר בפסוק הזה שם,או החלום שראה
  . וישכב במקום,המקום

  .'והותרה בזה השאלה הא
 

 ]מקום מזבח העקדה ומקום המקדש[
 שכיון הכתוב ה ז ה לרמוז ולהודיע שיעקב היה הראשון  שהתחיל ,או אפשר עוד לומר

אבא נדר לאביר יעקב אם ' אשר נשבע לה' וכמו שאמר המשורר .להגביל בית  המקדש

 לפי שהוא הגביל המקום ההוא  ,כי יחסו ליעקב. ''וגו' עד אמצא מקום לה' באהל ביתי וגו

 רוצה לומר במקום שהיה עתיד להיות בית  ,ויפגע במקום : ועליו אמר,ויחדו לגבוה

  .''כי אם אל המקום אשר יבחר ה' כמו שאמר ,עולמים

 

 והבית  ,הבית אשר בנה שלמה והם , בתים באותו מקוםשלושהולפי שהיו עתידין להיות 

 לכן אמרה התורה כאן שלש פעמים , יבנה ויכונן, והבית העתיד להיות,אשר בנו עולי בבל

  .מקוםשם 

 

 שנרמז בז ה שבאו תו המקום  ,ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש אמר כי על הראשון

 . א השמש צר ואור חשך בעריפיו בחר בן בית מקדשנו ותפארתנוויב

לרמוז שבבית  השני לא  , ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו אמרהשניוכנגד הבית 

 .  ולא כל אבני המקוםם כי יהי ו שם מאבני המקו,לן בשלמותו האלהיות כתימצאו המתנו

 כי בו תהיה המנוחה , ההואםוישכב במקו העתיד להיות אמר וכנגד הבית השלישי

 . תית אשר כינה בשם שכיבהיוהנחלה האמ

 

כר כל מה שקרה ליעקב באותה לינה להגיד שהיה סימן מה שק רה לו שם  זןכם הנה א

 כל ל"חז כי היה כמו שאומרו ,כ בעניין מקום בית המקדש"בפועל למה שקרה לזרעו אח

והעניין כלו שיצא יעקב מבאר שבע מקום אביו שהיה לו . מה שאירע לאבות סימן לבנים

ת ואם להיותו אצל אביו נביא וצדיק אם להיותו  בארץ הנבחר' שם הכנה רבה לעבוד את ה

 וכדי להודיע כי אין מעצור .גד לו בשני הפנים האלהווהלך לחרן המנ. מושל ביראת אלהים
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 פגע באותו מקום ,ביד השם להראות את כבודו ואת גדלו בכל מקום אשר יזכיר את שמו

 .והראה לו כל העתידות הנפלאות האלה

 

 

 

 ]פירוש מראה הסולם בחלום יעקב[

  ]טו-יב,כח [ ויקץ יעקב משנתו...יחלום והנה סלםו

 בה דעות תי והנה ראי.המראה הזאת שהגיע ליעקב ראוי שנדע מה ענינה והוראתה

 :תחלוקו

  -חד הא
 מעלת ארץ ישראל תהנבואה הזא' נו שהודיעו י תי ועני .בפירושוי "רש הביאו ל"חזהוא ל

 כדי שיכסוף תמיד לשוב  , כי בעבור שהיה יעקב יוצ א ממנה.על כל שאר הארצות

וים לאדם בארץ הקדושה ההיא אינם ו שהמלאכים המל, הראהו מעלתה,ולהתגורר בה

סלם ומלאכי אלהים עולים ויורדים  ולכן ראה אותו .וים אותו חו צה לארץוהמלאכים המ ל
 וירדו בארץ אחרים ,להודיע כי באותו מקו ם יעלו לשמים מלאכים שלוו אותו בארץ ,בו

 . תו בחוצה לארץודרגה ללולמטה מהם במ

  .וכמה מדרשו ת דרשו במראה הזאת

דכתיב מוצב ארצה , הבגימטריי זה סיני  ,והנה סלם : רבנן פתרין קראו בסיני:אמרו

 ).יז, שמות יט (' ויתיצבו בתח תית ההר וכו

 . וכן דרשות אחרות דרשו עליהם

 

 ' והדעת הב
הוא בזה  ממשלת ארבע מלכיות  שהראהו הקדוש ב רוך , בפרקיואליעזר הגדול' הוא לר

להודיע שמן  ,מההסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמי ולזה ראה .ם וירידתםומעלת

 כמו שנאמר , והמלאכים שראה עולים ויורדים ה ם שריהם.השמים יושפ עו ממשלותיהם

 והבטיח . ממנווכ ירד" וא,שר מלכות יון ושר מלכות פרס שיעלו במעלת ממשלתם בדניאל

  .'וגו ושמרתיך : ויצילהו מידם, יהי ה עם זרעו בכל אשר ילך ביניהםליעקב שהוא

 .  בפי רושיון"רמבוכמו שהב יאו ה

 

 ' והדעת הג
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 ומלאכי , שהסלם רמז לנשמה העליונה,שלמה ספרדי בשם רב ע"ראבהוא שהביא ה

 .   מחשבות החכמהםאלהי

 

 ' והדעת הד
 בארץ נעשה על יד  שכתב שהראהו בנבואתו שכל אשר נעשה, עצמון"רמבהוא לה

 לא יעשו קטנה או גדולה עד , כי  המלאכים אשר ישלח בארץ. והכל בגזרת עליון,המלאכים

 השלוו התהלכנו בארץ והנה היא יושבת , לאמר לפניו,יצב על אדון כל הארץישובם להת

  . אותם לעשות בה כרצונוהיצוו ואז . או מלאה חרב ודם,הושקט

 

 ויהיה עמו תמי ד ינהיגהו ,' אבל יהי ה חלק ה,םביד המלאכיוהודיעו עוד כי הוא לא יהיה 

 בהם אמר שנ, להיות מעלתו גדולה משאר הצדיקים,י המלאכים"ולא יעזבהו להתנהג ע

 . 'כי מלאכיו יצו ה לך לשמרך בכל דרכיך'

.  ואין ספק שיש בו כמה מהספ קות אינם מזה המקום. ע"ראבוהדעת הזה קצתו כדברי ה

 כי מלאכי עליון ראשונה ירדו לדעת מה נעשה ,שיאמר יורדים ועוליםוכפי דרכו הי ה ראוי 

 . כ ירדו שנית לעשות כאשר דבר מלך" ואח,כ יעלו להודיעו לאלוה יתברך" ואח,בארץ

 

 ' והדעת הה
  : הביאו בה קדמת ספרו באומרוהמורההוא לרב 

 .  יורה על עניין אחדשהנה סלם

 .  יורה על עניין אחרומוצב ארצה

 .' י ור ה על עניין גהגיע השמימוראשו מ

 ,' יורה על עניין דםוהנה מלאכי אלהי

 .' יורה על עניין העולים

  ,'יורה על עניין וויורדים 
 . ' יורה על עניין זנצב עליו' והנה ה

 

 והיותם כלם ,הורה על אחדות הנמצאות והתקשרם זה בזההסולם  ש,וכוונת הרב בזה

 שממנו התחלת הידיעה , על עניין הה ויה  והפסד יורה ,מצב  ארצה ושאומרו .כאיש אחד

מורה שהש פלים מושפעים מהעליוני ם ומניעים  ,וראשו מגיע השמימה ואומר ו .והעיו ן

 ומפאת ההויה  וההפסד נודעו הכחו ת  ,אותם בהויה  וההפסד כפ י התנועות ה שמשיות

 מורה על מציאות השכלים הנבדלים ,והנה מלאכי אלהיםושאומרו . העליונות ההם

 מורה שיש ,עולים ואומרו .ם כי כל מתנועע יש לו מניע,מניעים לגרמים השמימ י יה
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. לםוכי כל זה נכלל בכ.  מורה שיש בהם עלולים,ויורדיםואומרו . לותילמלאכים ההם ע

 מורה על מציאות הסי בה הראשונה ,נצב עליו' והנה הל ואו מרו " בו זאמרושה ו וז

 . יעות האלה אחר כל ההקדמות והיד,המושגת באחרונה

 .   בפירושו לזה  המקוםג"רלבולדעת הזה נטה ה

 

 ' והדעת הו
 וכפי מ ה  שיורו דבריו  שמה יראה ,ו  חלק ג מספרו"טרק  בפהמורהמצאנו גם כן לרב 

הוא מניע הגלגל '  שהסיבה הראשונה ית,יתה הכ וו נה הזאת להודיע השם ליעקבישה

 , שפלים ועליונים,לםות כ על התקשרות הנמצאוהמורה ולזה  הראהו הסלם .העליון

 מניע אותו , הכולל השמים ומה שבתוכם,רוצה לומר על הסלם ההוא ,נצ ב עליו' הושהיה 

 לדעת ולהכיר באמת מציאות , לפי שבו יעלה כל מי שיעלה, ושה משילו בסלם.ומנהיגו

 .  כמו שביאר בפרק ט חלק א,מסיבות תנועות הגלגל' האל ית

 שכבר נקראו מלאכי , על הנביאים,עולים ויורדים בווהנה מלאכי אלהים ופירש הרב 

כ ירדו בהפסקות " ואח, כמו שביאר בפרק ו חלק ב שהם בהשגחתם עולים,אלהים

 . תופוי עם שזה יכונה ירידה כ מו שביאר בש,השגותיהם להנהיג את העם

 

 ' והדעת הז
ל פעולם הש כי שם פירש הסלם הזה על ה, והביאו בפרק י חלק ב,המורההוא גם כן לרב 

 מורה , כי מאשר אמר מגיע,וראשו מגיע השמימהוכבר סייע דעתו בזה אומרו . בלבד

 ם ששני,ארבעהעל היסודות ה ,מלאכי אלהים רש ופי. ולא שיכנס בהם,שיגיע עד השמים

 והם המים , ושנים מהם יורדים; והם האש והאויר, אם בשלוח ואם בערך,מהם עולים

 . והעפר הכבדי ם

 נסתייע הרב  , והמדבר, החי, והצומח, הדומם: כחות המתהו יםארבעהאכים או שהיו מל

 . ארבעה -שמה ממה שאמרו בתנחומא כמה מעלות היו בסלם 

 

 ואינו מזה המקום להבחין  . בזה שלוש דעות מהפירושיםהמורההנה אם כן נמצאו לרב 

  .מהו הדעת היותר ישר ואמתי מהם

 כי ,יתיתה ההשגה שה שיג בזה יעק ב נבואיהי שיראה מדבריו שלא ,אבל יקשה לי מאוד

מהפרושי ם שפירש הרב ישיגוה ו '  כי הנה המושג  ההוא כפי  כל א,אם מחקרית עיונית

 .  מבלי שיהי ו נביאים,בהתפלספותםחכמי יון 

 לא נבואיית כמחשבת מפרשי ,תה מדרגת יעקב בזה מחקרית עיוניתיואם דעתו שכן הי 

בחלום לא יושגו כי  וידוע הוא ,ויחלוםהעידה התורה  יקשה מה ש,ספרו שנלכדו בפח הזה
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 כי החלום הוא מיוחד אל ,בספר חוש ומוחש וכמו שבא ,החכמות כפי  העיון ו המח קר

 .   לא למחקר השכלי ומושגיו,פעלת הדמיון והרכבותי ו

 

  , בזה דעת שמיניוגם ראיתי לאחד מחכמי הדור האחרונים
 לא יהיה ,הגשמי ות בהי ותם בטבע או במזל י ב מראה הזאת שה טובות "והוא שהראה ו הש

 ולזה הראהו הסלם . כי טבע הדברים ההם הוא שישתנו בנקלה.בהם קיום ולא העמדה

 .כי שמ ה מקור הט ו בות ההמ ה ,מוצב א רצה ו היה .הרומז אל מ דרגות הטובו ת הזמניות

  אלא שיגיעו, אבל לא יעלו לשמים,כלל עולם ההויה והפ סד ,מהראשו מגיע השמיוהי ה 

 הם האנשים המצליחים במעשיהם שהם ,והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים .עדיהם

 לפי שהדברים המופל גים בגודל ,וקראם מלאכי אלהים. עולים במדרגות העושר והכבוד

שלהיות האל גדול על כל .  כהררי אל וזולתם, מאפליה, כמו שלהבתיה,ומעלה יוחסו לאל

  .ם יתוארו בו כל הדברים הגדולי,גדולים

 

 כי לא יתקיימו  זמן ר ב  הם וזרעם ,אבל זכר שאותם שהיו עו לים היה רוא ה אותם יורדים

 .  וישיגם התמורה וההפ סד, שהם משתנות בטבעיהם,באותם הטובו ת

' הנה ה כי ,  הראהו שלא יהי ה ענינו כן,ולפי שיעקב  אולי יספק שכן יה יה ענינו  ועניין  זרעו
ותו ובזכ ות אברהם ויצחק אבותיו יה יו ז רעו קיימים  ובזכ , רוצה לומר על יעקב,נצב עליו

 . ומתמידים בה צלחותיהם אשר יעדם

 .  מראות סלםרוש בפ יםאלה הם דברי החכמי

 

  .וכבר יתחייב אליהם ספק אחר שלא ימלט ממנו איש
 , שהיה בורח מפני עשו אחיו,חסת לעניין יעקביוהוא שתהיה  המראה הזאת בלתי מתי

 , והמר אה אשר ראה לא תתיחס לזה כלל,כ ה אשר ברכו אביומפחדו שיהר גהו על הבר

 או מעמד הר סיני או ,אלא להראות שהמלאכים אשר לווהו בארץ לא ילווה ו חוצה לארץ

 או מהנשמה ומחשב ות החכמה , מלכיות שהיה אחרי זה  יותר מאלף שנהארבעממשלת 

 ארבע וןהרא שוע י והמנ,תש ור הנמצאויי המלאכים ושאר החכמות מק"והנהגת העולם ע

 כי הנה כ ל הדברים . משתניםם הדברים הזמניית או מהי ו ,היסודות שזכ ר הרב בפיר ו שיו

 ולא מצינו שהראה אותה ,חסים ליעקבי לא היו מתית אמתיות עם היותם השגו,האלה

 .  ולמה זה רצה להראותם ליעקב,ה לאברהם ולא ביצחק"הקב

 רוצה לומר , שהגיע לו שםםא למקויחסת לזמן וליכל שכן שלא הייתה המראה הזאת מת

 ויותר ראוי להראותם . אבנים ששם מראשותיום ובלילה בהיותו לן על אות,רחוובדרך בב
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 לא באישון לילה ואפלה ,אליו בהיותו י ושב אהלים בבית אביו או במדרשו של שם ועבר

  .ובה יותו כאור ח נטה ללון

 

 , ליעקב ולזמן ול מקום ההואיחסתי מת, המראה בדרך אחרת נ ר אה לי לפרשומפני זה

 ולבך , אשר זכרתים והמפ רשיםואתה המעיין תן חלק לשבעה וגם לשמונה פירושי החכמי

 .  ואתה תבחר היותר ישר ומתקרב לשכל,תשית לדעתי

 

 אולי , עני ודל יחיד ומתנכר, ובהיותו בור ח מפניו, שיעקב מפחדו מן עשו שיהרגהו,ואומר

 באומרו שמא לא ישר בעיני ,מו בלקיחת הברכותכן עצישכבר היה מתחרט ממה שס

בב יתברך בי אתו לאותו י ולכן ס.האלהים מה שעשה לאחיו ויביאו עליו קללה ולא ברכה

 והראהו בחלומו בנבואה אלהית קיום הברכות אשר , ושילון שמה,מקום בהר המורי ה

כי הוא יצילהו   , והב טיחו שלא יפחד מעשו. ושרצ ה אלהים את מעשיו,ברכו אבי ו בו  ובזרעו

  .ממנו

  :םולפי שהיו ה י עודים האלהיים שיעד הקדוש ברוך הוא לאברהם שלשה סוגי

  ,דבקות ההשגחה והשפע בו ובזרעו

  ,וירושת הארץ הקדושה

  .בו י זרעויור

  .' לכן בזאת המראה נתקיים כל זה ליעקב מהאל ית,והם אשר נכללו בברכות יצחק

 

 כי הוא הראהו ראשונה 
 ושם , להודיעו שבמקום ההוא יבנה המקדש,ארצה וראשו מגיע השמימהסלם מוצב 

 כאלו היה שם סלם .יהי ה השפע ו דבקות ההשגחה העליונה אשר יעד לאברהם על זרעו

 ירד בו השפע האלהי ם וקצהו מגיע ה שמימה שמ ש,מוצב ארצה קצהו בקדש הקדשים

צום שהיה מ אותו מקום  ומפני אותו  קשר ויחס ע.והשגחתו על אותו מקום מיוחד וקדוש

 בו שהם מלאכי עליון מלאכי אלהים עולים ויורדיםיהי ו ' שפל מקום מקדשנו לשמי ה

 ויורדים ,לות המתפללים במקום ה הואישלוחי השגחתו שהם עולים עם ריח הקרבנות ותפ

 ולהורות על עולם הדבקות ומעלת .להושיעם ולהצילם ולהשפיע עליהם טובות כיד המלך

על יעקב שתדבק השגחתו בו כמו שאמ ר לאברהם נצב עליו ' הנה הוההשגחה אמר 

אלהי אברהם אביך ואלהי ' אני ה וה משיך מאמרו )ח, לעיל יז(' והי יתי להם  לאלהים'
 הנה המקום הזה אשר הכינותי הוא להדבק שכינתי והשגחתי ררוצה לומ ,יצחק

 . בהשגחתך כמו שיעדתי לאברהם וליצחק
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 כאלו היה אב רהם אביו   להגיד שהוא יירש כל יעודיו,יךאבוהנה אמר באברהם מלת 

 כי בו  לבדו יקרא לו זרע לא , לא ישמעאל ולא עשו ולא בני קטורה,והוא הי ה בנו בלבד

 לפי שהוא כבר נתן לו הברכה ויר ושת היעודים ההם כמו , וביצחק  לא הוצרך לומר כן.בהם

 , והברכה אשר ברכו יצחק,אברהם הרי שביאר לו בזה שהיה מקיי ם בידו כל יעודי .שנזכר

 .יחסת לעניין יעקב ולמקום ההואיתה אם כן המראה הזאת מתיוהי 

 . 'והותרה בזה השאלה הב
 

 יעודים י מהשניוכנגד הסוג ה
 כאלו .הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך אמר לו ,שהוא מירושת הארץ

כי הארץ  ,ין כסות בקרהאמר אל תתעצב יעקב שאתה מושכב על הארץ מבלי לבוש וא
ובזה תתנחם על כי כל אדם יתנחם בהיותו על שלחנו   ,אשר אתה שוכב עליה לך אתננה

  .סמך משל אחריםי ובלבד שלא י, טתו במעט מהטוביועל מ

ח זכותו וירושתו  ו ומכ,ד של מעלה" להגיד שאליו נתנה כבר בב,לך אתננהוהנה אמר 

 . יזכה ב ה בניו  וזרעו

 

 ישי מהיעודיםוכנגד הסוג השל
 גם בזה ניחמו שלא יתעצב בהי ותו .והיה זרעך כעפר הארץ : אמר לו,בו י  הזרעישהוא בר

 והודיעו ע ם זה שלא .יחידי חדלו קרוביו  ביעוד  מעט יתרבה זרעו והי ה רב כעפר הארץ

 אבל היה עתיד , כי לא היה אפשר לשבת בבית אביו כל ימיו,יצטער על הליכתו בדרכים

 . בלכתו לחרן ולשכם וגם למצרים עם בניו,ב עצמו וגם בניו אנה ואנה הוא יעק,לפרוץ

 , ויהיו ש ם זרעו בשפלות במצרים, עתיד להיות גולה שנית חוצה לארץהולזה גלה לו שהי

 מכאן ומכאן ופרצת , רוצה לומר רבים ובשפל ות,והיה זרעך כעפר הארץועל זה אמר לו 

ונברכו כל משפחות  , ההואתרית הגלו אבל באח.םאתה בזקנתך עם זרעך בלכתך מצרי
 . שיאמרו ישימך אלהים כיעקב שיצא ממנו עם רב ,האדמה ובזרעך

 

 והיותר נכון אצלי 
'  נחלקים לד,ב בנים" כדי להודיעו שיה יו לו י, ונגבההופרצת ימה וקדמה וצפונשאמר 

ד יקראו  תמי,כ רבים" להגיד שעם היותם כ,ופרצת ואמר על זה .רוחות העולם'  לדםדגלי

 מזה ידע . כאלו הוא יעקב יהי ה הפור ץ לכאן ולכאן,בשם יעקב ובשם ישראל יכנו אותם

 שהם , שהם שלושה שלושה לכל צד,ב בנים" ולהוליד י,נשים' יעקב שהי ה  עתיד לקחת ד

 .'ופרצת' שכל זה נכלל ב,ימה וקדמה וצפונה ונגבה

 . 'והותרה השאלה הג
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'  וברכות יצחק אשר ה,עודי ויא כל ברכות אברהם ויואחרי כן שקיים בו הקדו ש ברוך הו

כלומר ולזה אל תירא  ,אנכי עמךוהנה  : ולזה אמר. הבטיח ו שלא יירא מעשו ולבן,ברכו

 אף על פי שתצא ,כלומר .ושמרתיך בכל אשר תלך :וכנגד לבן ורשעי ארצו אמר לו. מעשו

י אשמרך  כי אנ, אל תחשוב שתהיה  נעזב מהשגחתי,מהארץ הקדושה המושפ עת

 וזהו  . וגם תחזור ותשוב לארץ הנבחרת הזאת,בהשגחתי בכל מקום אשר תשב שמה

 וכאלו .כי שם תהיה השמירה ו ההשגחה הש לימה ,והשיבותיך אל האדמה הזאתשאמר 

  . כדי להשיבו אל הארץ הקדושהואמר שיהיה עמו ושישמרה

 

' אם עשיתי וגוכי לא אעזבך עד אשר  ,והנה נתן הסיבה בז ה מצד ההבטחה הקודמת
 והפסוק הזה   . כי לא אוכל לעזוב אותך עד אשר אעשה ואקיים את אשר דברתי לך,כלומר

כלומר כי לא אוכל לעזוב אותך עד אשר ', וגו כי לא אעזבך עד אשר עם עשיתי ,מסורס

בו י הזרע וירושת הארץ י והוא אשר דבר ויעד לאברהם מר,ת אשר דברתיאעשה ואקיים א

 שכמו שזכותם ,וכאלו אמר שזהו מו טל עליו יתברך מצד זכות האבות .ודבקות ההש גחה

 ולא , אולי ימות באשר ילך, ואם יעזוב אותו. כך יצטרך בהכרח שתקוים ההב טחה,קיים

 ולכן יצטרך בהכרח להיות עמו בכל אשר ילך ולשמרו ,יוכל אחר כך לקיים הבטחתו

 .ולהשיבו אל אדמתו

 

  ]יט, כט–טז ,כח [ יעקב ברחלעד ויעבוד' ויקץ יעקב משנתו וגו

 ושער בנפשו שדבר גדול נראה ,פר הכתוב שהקיץ יעקב  משנתו משתומם כשעה חדאיס

 אני הייתי , רוצה לומר.במקום הזה ואנכי לא ידעתי' אכן יש ה ולכן אמר ,לו בחלומו

מצא קדושה ודבקות השגחה אלא במקום שיהיו  אנשים אנשי חיל ירא יחושב שלא ת

 הזה  םבמקו'  ועתה אומר שיש ה. מצד אבי שיושב שמה, תאמר באר שבע כאלו,אלהים

  . עם היות שאין כאן אנשים,מקודש ומושפע מפאת עצמו

 , שאין ספק שלא קנה המקום הקדוש ה אלא מפאת האנשים,ולענוותנותוהי ה אומר ז ה 

 ואם  יעקב עצמו  בזכות ה מראה שראה ,אם אברהם ויצחק ששם נעקד על גבי המזבח

 אבל יעקב .'אם מפאת ישראל שהיו עתידין  לבנות שם בית המקדש לעבוד את ה ו,שם

 וזהו אומר ו . ולכן ירא מאשר עמד שם בקלות ראש וישן שמה,תלה הכל בקדושת המקום

  .מה נורא המקום הזה
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 מאשר אין שם אנשים מצדם , בלשון שולל ענינו,אין זה כי אם בית אלהיםואמנם אומרו 

 אלא שהוא עתיד להיות בית ,בה אחרת לקדושתויאין כאן אם כן ס ,יתקדש המקום הזה

 כלומר מוכן להורדת ,זה שער השמים לפי ש, והיה  זה המק ום מי וחד לבית אלהים.אלהים

 בית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית ל"חז מה שאמרו רךדל  ע,השפע מלמעלה

 . המקדש של מטה

 

שר לומר שיעקב להיות זאת התחלת  אפ, אם יהיה אלהים עמדיואמנם אומרו בנדרו

ועם .  או אם היה חלום דמיוני מבלי נבואה,נו חלום נבואייי נסתפק אם היה עני,נבואתו

א חלק ב כתב שיעק ב הרגיש בע צמו שהיה  ה חלום נבואה "מרק  בפהמורההיות שהרב  

 .יתה השגתו נבואייתי שהחליט המאמר שה,במקום הזה' אכן יש ה ולכן אמר ,ממש

 

 אלא אל המקום ההוא שהי ה  , שהיה נבואהחלומוכי הוא לא אמר על . וכבוד תורתוחוץ מ

  .ולכן נרחיק זה.  ולא יתחייב מזה שי הי ה חלום החולם שמה נבואיי.מושגח ומושפע

והוא '  היה קורא אותו ה,' וטרם יגלה אליו דבר ה,'והנה בשמוא ל נאמר שטרם ידע את ה

פק בח לומו אם היה  נבואיי אם וק שיהיה  יעקב מס ולכן אין להרחי .היה חושב ש עלי קראו

 .  אם יהיה אלהים עמדי ומפני זה נדר את נדרו ואמר.לת נבואתוי בהיותו ב תח,לא
 

 כמו  , אלא שכן הוא דרך הלשון, שלא אמר אם יהיה אלהים עמדי כמסתפק, כתבן"רמבוה

 . אם יהיה ה יובל לב ני ישראל. 'עד אשר אם עשיתי'

 

 רצה , כי מפני שאמרו לו בחלומו יעודים לעניין זרעו ויעודים לעניין עצמו,והיותר נכון אצלי

ויתן לי ' אם יהיה אלהים עמדי ושמרני וגו : ו אמר,לעשות בחינה בקרובים  אליו בזמן
 , לחם צר ומים לחץ וכסות איזה שיה יה ,לחם לאכול ובגד ללבוש והוא ,ההכרחי בלב ד

 כי הנה לחם ,ר הבטיחו במראה  לעצמו והם הדברים אש,ושבתי בשלום אל בית אבי

 ולא יגרום החטא , הנה אם יתקיים זה.והנה אנכי עמךלאכול ובגד ללבוש נכלל במאמר 

לי ' והיה ה והם , הנה אז אדע ששאר היעודים שנאמרו על זרעי יתקיימו בהכרח,למנעו
וגם שהאבן הזאת אשר .  רוצה לומר שתרבה השגחתו בזרעי כאשר דבר לי,לאלהים

וכל    וזהו . וששם יביאו מעשרותיהם בניו  וזרעו,אותי מצבה  יהי ה בית אלהים לעתיד לבשמ
 .  שזה על זרעו נאמר,אשר תתן לי עשר אעשרנו לך

 

' קום עלה בי ת אל וגו' ר שנאמ, שזה נתקיים בשובו  מפדן  ארם,והאבן הזאתפירש י "רשו

 . ''ויצב יעקב מצ בה וגו
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 , איך לא נתן המעשרות אם בימיו  הנדר נתקיים,ב ה כי לו עשה בעב ור זה ה מצ,ואינו נכון

 . לו הי ה כאחדוכי כ

 

 ולהיותו . אלא מפני שהיה בחלום,י"פק ביעוד השוהנה נתבאר שלא היה יעקב מס

 .  או שמא יגרום החטא,תה נבו אה אם לאי חשש אם הי,לת נבואתויבתח

  :בר אשית רבהוכן אמרו ב

 אלא מכאן שאין ,אם יהיה אלהים , והנה אנכי עמך,רבי הונא בשם רבי אחא

 . הבטחה לצדיקים בעולם הזה

 ושלא ,י עודיוי אלא לעשות סימן ב,ושלא אמר יעקב זה בנדרו כמבקש פ רס על עבודתו

 . אלא על זרעו,תן לי עשר אעשרנו על עצמויאמר וכל אשר ת

 . 'והו' והה' והותרו השאלות הד
 

 בעבור ,שקו לשבת במקום ההו א חל כךלפי שהיה כ ,וישא יעקב רגליו :והנה אמר

 שלא יכול לזוז , ומה שחשב שיהיה בית אלהים ושער השמים,המראה אשר ראה שמה

שהכריח איבריו  ,וישא רגליו וזה ו . והוצרך להכריח עצמו ללכת משם לדרכו,עצמו משם

  .להלוך מהמקום ההוא

 ונעשה קל  נשא לבו את רגליו, משנתבשר בבשורה טו ב ה והו בטח בשמירה,פירשי "רשו

 .  ונכון הוא.אשית רבהבר מ.ללכת

 

 שנכתב הסיפור ההוא  ן"רמב כתב ה, וכל הסיפור,וירא והנה באר בשדהואמנם באומרו 

 כי הנה יע קב אבינו בא  מן הדרך .תן עז ותעצומו תייחליפו  כח ויראתו ת' להגיד שקווי  ה

 .םים שבכל העדרי שהיו צריכים  לגלגלה כל הרוע, ויגל את האבן לבדו,יף ויג עיוהוא ע

 .  ולא יוכלו לגללה,שה עדרים רובצים עליהווכבר הי ו של

 . לשמור המים, ולכן היה על  פי הבאר הא בן ה היא,וידמה שהי ה  חסרון מים ב ארץ ההיא

 .ובהשקותם את הצאן היו משיבים את האבן על פי הבאר למקומה

  

  : ואמרו, זהל על" כבר התעוררו רז,האמנם למה נכתב בתורה כל הסיפור ההוא

  , ירמוז לבית המקדשהבארש

  . רומזים לעולים לרגל שלשה פעמים בשנהשלשה עדרי צאןו

 .  שמשם היו שואבי ם רוח הקדש,כי מן הבאר ההיא ישקו ה עדרים

  . באים מלבא חמת עד נחל מצרים,ונאספו שמה כל העדרים

  . שמשם היו שואבים ר וח הקודש,וגלגלו את האבן
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 . מונח לרגל הבא,והשיבו את האבן

  

 ואחרים דרשו 
 .  זה סיני והנה באר בשדהוירא

 .  כהנים לוים ישראליםוהנה שם שלשה עדרי צאן

 . כי מן הבאר ההוא ישקו ה עדרים שמשם שמעו עשרת דברות

 . והאבן גדולה על פי הבאר זו שכינה

 . וכן עשו רמזי ם אחרים

 

  : או פנים אחריםשניה בוכפי הדרך הזה מן הרמז י ם נראה לי לדרוש הדבר הז

 

 האחד 
 ,הוא שיעקב בהגיעו שמה  ראה את הבאר בשדה עם אותם עדרי צאן כמו שזכר הכתוב

 : בזה,ולקח סימן טוב לעצמו

כנסו  י כאלו היה דבק בו וקרוב אליו בה,םי שהוא הנקרא באר מים חיי" רומז לשהבארש

  .והנה אנכי עמךי "עדו השי כמו שי,לעיר

 לרמוז אל שלשלת האבות אברהם יצחק ויעקב ,אן רובצים עליהשלשה עדרי צוראה 

  . שהיו נסמכים אליו יתברך,עצמו
  . שמהשפעתו ישקו ויתברכו כל אשר להם,כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים

 ושאמר , תרמוז אל האבן אשר שם מצבה,האבן הגדולה אשר היא על פי הבארוחשב ש

 והיא הייתה על פי , הבונים הייתה לראש פנה כי היא האבן אשר מאסו,תהיה בית אלהים

 .'ה ועל דבר פיו תתקיים בית ,הבאר שבהשפעתו

 הבין  שאומות העו לם עתידין להתאסף על ,נאספו שמה כל העדריםוממה שנודע לו ש

 , כלומר שיחריבו בית המקדשיגוללו את האבן מעל פי הבאר ושהם ,ישראל לשחתם

 רומז למלכי  , וראה עם זה שישיבו את האבן. שיתעשרו אכלוסיהם משםוהשקו הצאן

 . פרס שיבנו הבית

 

'  פ מבית ה"וכאשר ראה יעקב הדבר ה זה עשאו בלבו סימן למ ה  שנאמר לו שיתקיים עכ

 הם מעניין , ושאר הדברים שזכר הכתוב  בדבר הזה.העתיד להבנות למקום שישב שמה

 .  אבל מזה שראה בראשונה עשאו סימן לבניו,הסיפור

 .  הראשון מהרמזזה סימן
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 והדרך השני 
 מפני שכן עשה .שואיוי לקח ממנו סימן טוב לנ,באר בשדההוא שכאשר ראה יעקב ה

 והי ה דעתו שאותו באר .שואי יצחקין לנו סייאליעזר עבד אברהם על הבאר הבחינה והנ

 שאמר זה על ',שתה מים מבור ך ונוזלים מתוך בארץ' וכמאמר שלמה ,היה סימ ן לאשה

 . האשה

 רומז לאברהם ויצחק ויעקב עצמו ששלשתם לקחו אשה ,שלשה עדרי צאן רובצים עליהו

  . כלומר מאותה משפחה ידועה,מאותה באר שהיה בחרן

  .כי מן הבאר ההיא ישקו ה עדרים ומהאשה הוציאו תולדותיהם

 חשב שהיה רמז  לעקרות שהיה בכל האמהות שהיו , שראה על פי הבארוהאבן גדולה

 כי ה עקרות היה . וכן הי ו רחל ולאה כמו שיזכור, שרה ורבקה,כבדתבאותה משפחה נ

  . שלא יוציאו משם מים,האבן שעל פי הבאר הסותמת אותו

 ולקח זה לסימן שכ ל האבות ,וגללו את האבןאבל הוגד לו שנאספו שמה כל העדרים 

  .בתפלותיהם וזכיותי הם הסירו ובטלו הע קרות ההוא

 ועם היות שבוטל ברבקה בזכות .ן נשאר ברבקה עדי,אבל עם היות שבוטל בשרה

 כי תמיד הייתה שבה האבן על פי הבאר ,שאר בלאה ורחלין תי עדי,אברהם ויצחק

 . למקומה

 בראותו את ,יניוי והוא הוציא משם סימן לענ,ומפני זה כא שר הרועים ספרו העניין ליעקב

  .רחל נתן בלבו ללקחה לאשה

  ,א יסיר ממנה את העקרות רוצה לומר שגם הו,ויגל את האבן

 . רוצה לומר שיוצא ממנה בניםוישק את הצאן 

 ושיעקב לקח ממנו סימן אם לעניין דבקותו  ,הרי לך מבואר הדבר הזה שהיה כפ שוטו

  . או לעניין נשואיו,עדויבאלהים כמו שי

 . 'והותרה בזה השאלה הז
 

ו הייתה לשבת עמו  לפי שכונת,הידעתם את לבן בן נחורוהנה שאל יעקב אל הרועים 

הידעתם את לבן בן  באומרו , לא עם בתואל מפני זקנתו ויחסו לנחור,כאשר צותו אמו
לפי שלהיות נחור גדול הבית ואחיו של אברהם היה לכן מתיחס אליו עם היותו אבי   ,נחור

 כי פחד יעקב שמא הייתה לו  ,ושאל יעקב אם היה לו שלום.  ולא לבתואל אביו,אביו

וכאשר ידע .  כי יהיה כמו הנס מן הפחת ויפול אל הפח,א אל ביתוו ואיך יב,מריבה בעיר

 כי שם .לו'  גמר בלבו שהיא האשה הוכיח ה, וראה את רחל בתו שבאה שמה,ששלום לו

 .  וכן שם על המים הוכיח את רחל לו,על באר המים הוכיח את רבקה אמו ליצחק אביו
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 להיותו אחי ,ל פי הבאר והשקה את צאן לבן גלל את האבן מע,ולכן בהראותו  את גבורתו

כי נשארו שמה שאר הרועים להשקות .  ולא זכר הכתוב שהשיב את האבן למקומה.אמו

 שהסיר , או שעשאו יעקב לדעת מפני הרמז  השני שזכרתי.  והם השיב וה,את צאנם

 ולכן תמצא שלא הייתה אשה מנשי השבטים ,א בבנו תיהי ולא שבה עוד להמצ,העקרות

 לפי שיעקב אביהם גלל האבן ולא השיב ה  , שאין ספק שלקחו להם נשים משם,עקרה

 . למקומה על פי הבאר

 

 כי אחי אביה , ולא תקחהו לגנאי,הו והודיעה שלא נשקה מפני תאו.והנה נשק יעקב לרחל

כי אנשים אחים ' כמו , אחיםוד יקראו  כי הנה הקרובים מא.דו כלומר קרוב אליו מ א,הוא

 לפי שלא היה בידו נזמים  ,האמנם בכה. שפירש כי הנה היה בן  רבקהוכמו . 'אנחנו

 כי לא בא הוא שמה כאשר בא אליעזר עבד ,וצמידים לתת לה כמו שנתן אליעזר לרבקה

 . ולכן לא נדבק בידו מאו מה, והוא היה ב ורח,אברהם בשלום ובמישור

ל בין ברכי יצחק  ומפני שנתגד, אמרו שרדף אליפז בן עשו אחר יעקב במצות אביול"חזו

 .  אבל נטל ממנו כל אשר היה מוליך בידו שנתנה לו אמו,לא רצה להרוג את יעקב

 

  .והנערה רחל רצה ותגד לאביה

ואפשר שבעבור שה ייתה הק ורבה  והאחוה עם  אביה ולא . אמה כבר מתהי "רשולפי דעת 

מידים  אבל רבקה הלכה ל אמה כדי להראותה הנזם והצ.  הגידה לו ולא לאמה,עם אמה

 ולכן הלך לו במרוצה רבה  ,האמנם לבן לא חשש למתנות כי אם לקורבה. אשר נתן לה

 רוצה לומר מה שקרהו בעצת אמו עם ,פר לו כל הדבריםיויעקב ס .ויחבק לו וינשק לו

 אך עצמי ובשרי ולכן אמר לו לבן.  ושעשו היה מתנחם לו להרגו,עשו ועם אביו בברכות
 דע ,תת הדברי אחרי שידעתי אמ,ה ועשו שניכם בני רבק ה רוצה לומר עם היות  את,אתה

 וז את הייתה , ומי שיגע בך יהיה כנוגע בעצמי ובשרי, ולא הואשעצמי ובשרי אתהלך 

  .טחון  גדול למה שבא שמהיליעקב ב
 .'והותרה בזה השאלה הח

  

בר  אם אין בידך שום ד, אמר לו ליעקב, שמפני שלבן לא ראה ביד יעקב כלום,כתבי "רשו

. דש ימיםו ולכן שבה עמדי ח,עצמי ובשרי אתה אבל אך ,לא היה ראוי לי ללקחך בביתי

 : אמר לו לבן, ואין ספק שהיה מתטפל  בעניין צאנו,דש ימים ויע קב בב ית לבןוואחר עבור ח

 אשר הגידה לי מה משכורתך לכן ,  באמת  אין זה ראוי?הכי אחי אתה ועבדתני חנם

 אלא שיודיעהו מהו ,ר אמר לו שהיה רגיל בשכירות לא המשכורת אש.תרצה מעמדי

 כי איני שכיר ,ויעקב השיבו  לא אקח מביתך שכר. השכר אשר ירצה שיתן לו חלף עבודתו
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 כי לאהבתי אותה אעבוד את ,רחל בתך הקטנהנם בעבור י אבל אעבדך שבע שנים ח,יום

ו את לאה כמו תן לי כדי שלא י,ברחל בתך הקטנהוהוסיף ההודעה . העבודה הזאת לך

 . שעשה

 

 כי אם מפני שהיא הייתה הצעירה ,הי פיו לא לבד מפני י,והנה בחר יעקב את רחל לאשה

ובעבור  שאותה הוכיח השם לו בהי ותו על .  כמ ו שהוא היה  הצעיר בבני אביו,בבנותיה

 גם , ולכן שאל את רחל. כמו שהוכיח רבקה ליצחק בהזדמן כז ה באותו מקום,באר המים

לו בחר לקחת את רחל ו  ובעבור ז ה כ, רכות וחשש שתהיינה עיניה  כיצחק אביושעיני לאה

 .לאשה לא את לאה

 . 'והותרה השאלה הט
 

ואולי .  לא יספיק בידו לע שותו,קח את לאהי שאם יפציר עמו  שי,אבל לבן חשב בלבו

טוב  באומרו , לכן הונה או תו בדברים.שמפני זה י ב רח יעקב משם לא יקח לא זו ולא זו
 , מה השכר הזה אשר שאלת על עבודתך,ר כלומ.תי אותה לך מתתי אותה לאיש אחרת

 ומי ה וא ,נשא לאיש מבלי עבוד הי בידוע הוא  שעתידה היא לה,שאתן לך את רחל לאשה

  . ולא אבחר יותר לתת אותה לך,תה לויזה ואיז ה הוא  שהיה טוב מ מך לת

 ובדברים .ואני אתן לך את שכרך ,שבה עמדי אבל ,אם כן אין זה  שכר כי אם עבודת חנם

 ,חד ממנו כי חשב לתת שתיהןי וגם לא כ,האלה הלא הודה לו בפירוש שיתן לו את רחל

  .ובז ה יתן לו שאלתו ויעקב לבן מבוקשו
 .'והותרה עם זה השאלה הי

 

 

 פרק כט

 ישיבת יעקב בחרן : חלק שני
  ]מג, ל– ב,כט [ וישמע את דברי בני לבן לאמר...ויעבוד יעקב ברחל) כ(

 

 ]השאלות[
 : ויש בו גם כן שאלות. מזה הסי פורשניזהו החלק ה 
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 ' השאלה הא
 מה ראה יעקב שלקח שתי , והיא. ויאהב גם את רחל מלאה,ויבא גם אל רחלבאומרו 

 ואין לומר שמתורת . והן ארבעה,ולא עוד אלא שלקח גם כן שתי שפחותיו. אחיות בחיים

ראה י כי הנה זה העניין בעצמו י, שהיה זה בחוצה לארץ ולא,בני נח לא היה אסור ללקחם

  .שהוא מגונה וראוי להרחיקו

 ונח לא לקח .לםו וכן בניו כ,הלא תראה שאדם אבינו הראשון לא לקח לו אלא אשה אחת

 ואם לקח את , ואברהם לא לקח לאשה כי אם שרה, וכן שם ועבר,לו כי אם אשה אחת

 ויצחק אביו לא לקח לו אלא .לפי שלא היו לה בנים , וברשות הגבירהה היה במצות,הגר

 ? ולמה לקח אם כן יעקב שתי אחיות ושתי שפחות.רבקה

 

 ' השאלה הב
 והפך זה העידה , וזה מורה שאהב גם את לאה.ויאהב גם את רחל מלאהבאומרו 

  . כי שנואה אנכי והיא אמרה.כי שנואה לאה באמרה ,התורה
 .  אלא שבערך רחל הייתה שנואה,ויש מי שהשי ב שלאה אהובה הי יתה

 כי הנה גם בבנים יאהב  , כי לא יקרא האדם שנוי בהי ות חברו נאהב ממנו,ואין הדבר כן 

 .  אבל לא ישנא לאחד מהם,האדם את זה יותר מזה

 : אמרול"רז ש,ועוד

 לאמן של אלו אני : כיון שילדה אמר.כיון שנהגה מנהג רמאות נתן דעתו לגרשה

  ?מגרש

ויאהב גם  ואיך אמר אם כן . שהיה שונא אותה מבקש לגרשה באמת,שי וכיחוהוא ממה 
 .  כי לא מצינו שאהב את לאה אבל שנאה,את רחל מלאה

 . רוצה לומר שבא אל רחל וגם אהב אותה, שטעמו וגם אהב את רחל, תירץן"רמבוה

  . לא אשה,עלוויה יה אם כן מרבה פ

 . לא אהבה עם ביאה, אהבה עם אהבה:םבו י תמיד יהי ה ממין הק ודי כי הר,ואינו נכון

 

 , כי אין הנה רק תוספת פועל האהבה,בו י הזהיין יקשה איזה צורך היה ברי שעד,ועוד

 .  הביא זהיאה בוו "אבל פועל הביאה וא

 מדרך האיש לשום אהבתו , להורות שעם היות לאה הראשונה,גם כי טעם ן"רמב וחשב ה

  .רחל מלאה הנה יעקב היה אוה ב  את ,באשתו הראשונה

 ולאה לא , כי דרך האיש לאהוב את אשתו הראשונה המכוונת אצלו,ואין מקום לזה כלל

 ואדרבה שהאהבה הראשונה היא  . כי הוא חשב שבא אל רחל,הייתה מכ וונת אצלו
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 , כל שכן אחרי שנהגה לאה מנהג רמאות, והיא את רחל שאהב ראשונה,מתקיימת יות ר

 .שאר מזה  הספק במקומ ויוי

 

 ' ה גהשאל
' כי ראה ה באמור לאה ,בהי כי הנה שם ראובן הי ה לו ס.בת הנחת שמות השבטיםיבס

'  כי זה כבר נכלל בראה ה,כי שנואה אנכי'  כי שמע ה למה אמרה, אבל בשמעון.בעניי

 עד שאנו נמצא שתשמש לשון ראיה על כל ,גם כי הראיה היא יותר מהשמיעה. בעניי

 ואין כן  ',ראה ריח בני' ',העם רואים את הקולותוכל ' כמו שנאמר ,חושיםהפעולת 

שמע  ואמר עליו . לא יצדק דבר, ואם השיג זה ב שלמות בראשונה כשנולד ראובן.השמיעה
 . ואין השנאה דבר שישמע,כי שנואה אנכי' ה

 

 ' השאלה ד
 כי אם לא היה לו . ולא בראשון ולא בשני,ה אישה עליה בבן השלישיולמה הזכירה  שילו

 כי בו , לפי שהבן הראשון לעולם יותר משמח, אל אשתוהילוו ספק שבבן הראשון  אין,בן

ואמנם .  ובו ידע התמדת משפחתו וזרעו, ומלא אב אל אב,ישתנה האדם מעקר אל מוליד

 .בשאר הבנים לא ישתנה הדבר כי אם בפחות ויתר

 

 ' השאלה ה
על השלישי אלא ולא על השני גם לא  ,'הפעם אודה את ה רבי עיבמה שאמרה בבן  ה

  . וחיי ב  אדם להודות על כל טובה שיקבל מאת השם.ברביעי

 והן  ,ב שבטים" שהיו ה אמהות יודעות שהיו עתידות ללדת י, זכרונם לברכה אמרווחכמים

 ולכן כאשר ילדה הבן  . וכן כל אחד מהאחרות,שהו וחשבה לאה שתלד של,ארבעהיו 

 . תר מחלקיכי נתן לי יו ,'הפעם אודה את ה אמרה ,רביעיה

 יהיה הדרך ,ואם היו האמהות נביאות יודעות כמה היו עתידין להיות שבטי  בני ישראל

 .שוב כפי הפ שטי  ועם  כל זה צריך לבקש בזה י.הזה נכון

 

 ' השאלה ו
נפתולי אלהים נפתלתי עם  וכן אמרה .דן ותקרא שמו דנני אלהיםבמה שאמרה רחל 
גם . א אם היה לזכות או לחובה שעליו קראו דןכי לא פירשה הדין ההו .אחותי גם יכולתי

 ומה  ענינו אצל , ועל מה יורה. הוא קשה הביאור,מאמר נפתולי אלהים נפתלתי עם אחותי

 . שבעבורו קראה שמו נפתלי,שפחתה
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 ' השאלה ז
 או כשרה , האם חשוכת בנים הייתה  כרחל אחותה?למה לאה נתנה את שפחתה לאישה

 ואין דרך הנשים להרבות נשים ?כמו שעשו הן מפאת הה כרח , שהוצרכה לעשות כן,אמנו

  .לבעליהן

  . בלא אלףבגדובמסורת  . בא גד ואמרה,גדולמה קראה בן שפחתה 

 כי מה  , אדרבה ראוי שיגנו אותה על זה,ולמה יאשרוה בנות על שנתנה שפחתה לאשה

 . התנצלות לה ולבניה להרבו ת בני השפחות

 עד שקראה , שבזה נתן שכרה,עבדה את האלהים בזהה שעשתה והעבודה שו ומה המצו

 .נתן אלהים שכריר ו לאמ,יששכראת בנה שילדה אחרי כן 
 

 ' השאלה ח
עתה ילוה  וכבר אמרה בבן השלישי  ? כי מהו  הזבול ה זה .עתה יזבלני אישיבמאמר לאה 

  . שכבר זכרה,תוה הילו ו ומהו הזבול מלבד האהבה .יאהבני אישי ואמרה ,אישי אלי

כי ילדתי לו  כי  בלוי אמרה . אלא בלוי ובז בולון,ה לא אמרה כי ילדתי לו כך וכך בניםולמ
 .  לא נאמר כןם ובשאר הבני,כי ילדתי לו ששה בנים ובזב ולון אמרה ,שלשה בנים

ולמה באחרים לא נאמר  , בן ששיותלד ובזבולון אמר , בן חמישיגם לבדו ביששכר אמר

 .האלא באל' בן ד'  בן שני בן ג,כן

 

 ' השאלה ט
 כי הנשים כבר נתנם ,במאמר יעקב ללבן תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אותך בהם

 ואם אמר זה לשאול ? מה לו לשאול מאת לבן שיתנם אליו, והבנים בניו יהיו,לו והיו בב יתו 

אבל  .שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי הרי כבר אמר בדרך מוסר ,ממנו רשות ללכת

 . ומתעבר על ריב לא לור ועוב,ים יראה דבר מבלי צורך הנשים והבנתשאל

 

 ' השאלה י
אם נא  כי הנה מאמר .בגללך' אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני הבמאמר לבן 

 הוא סיפור מה ,'חשתי וכוי ואמרו נ. איזה דברו מורה שהיה שואל ממנ,מצאתי חן בעיניך

 . פול עליו מציאת חןי ו לא י,שכבר היה

 לא שכר , כי הוא לא היה שואל אלא נשיו ובניו ,דויקשה מא , נקבה שכרך:רו עודגם אומ

 כי הוא היה תמיד  ,ויאמר נקבה שכרךלת י ולמה הוסיף מ, ואיך השיבו לבן עליו,אחר

 .המדבר
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 א "השאלה י
 כי הנה לבן . ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי,אתה ידעת את עבודתי וגומרבאומרו 

אתה  ומה תועלת לשנות עוד , ושאל ממנו נקבה שכרך, בגללוהברכ כבר הודה שהייתה ה
 .  אחרי שהוא רוצה לפרעו מהשעבוד, לעניין זהמתי ומה עניין ,ידעת את עבודתי וגומר

 .תן לי מאומהילא ת השיבו ,מה אתן לךגם שכאשר הוסיף לומר לו 
 

 ב "השאלה י
 אין ראוי ,א  דרך רמאות והו, המיםתצל ושם בשקתויבעניין תחבול ות המקלות אשר פ

 .  כל שכן לאחי אמו וחמיו,לעשותו לזר שבאנשים

י "רש כמו  שתראה בדברי , שנתקשו המפרשים בביאורו,ומה עניין והכ בשים הפריד יעקב
 . עליון"רמב ומה שכתב ה,ע"ראבוה

  

 ]לשאלותביאור הפרשה ותשובות [
 

 .לםווהנני מפרש הפסוקים הא לה באופן יות רו השאלות האלו כ

 

  ]ל-כ,כט [כי שנואה לאה'  וירא ה...ויעבוד יעקב ברחל

 ושהיו בע יניו   , שנדר לעבוד בעד רחלםפר הכתוב  שעבד יעקב את לבן בצאנו שבע שנייס

 , רבה וחזק הל כך כי הי יתה אה בתו כ,ם אבל כימים אחדי, שהוא ז מן רב,לא כשנים שבעה

 או שני חדים וה שבעה היו א  כאלו היו הש נים ימ,שלא הרגיש בעמל ויגיעה  כל הימים

  . והק ונה בזול יפר ע בעין יפה, כי מרו ב חשקו בה נראה לו שלקחה בזול.ימים

 

רוצה  .הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה ,ובתשלום השבע שנים אמר אל לבן

 . לומר מלאו ימי עבודתי והם שבעת השנים שנתחייבתי לעבוד בעבודה

 יהודה ת והכריח זה מ שנו,הבה את אשתי שאל יעקב  כתב שקודם השבע שניםג" רלבוה

ויאמר יעקב אל לבן  ושאמרו .  על ימי האדם שראוי להוליד בהם,כי מלאו ימי ו.ויוסף
 ויעבוד יעקב ברחל שבע  הוא קודם,וכל סיפור חופת לאה וגם רחלהבה את אשתי 

  .שנים
 . והנה הוא בז ה מעקש הפסוקים ומבלב ל אותם
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 אלא . כי יהיה זה לקל שבקלים לומר כן,אין פירושו שי שגלנה ,הואבואה אליואומרו 

 .  ולא יהיה כאורח נטה ללון בבית חברו, מן השדהוא אליה בבוא ו שיהיה לו עמ ה דירה שיב

 

 ,םד שני" אמר הריני היום בן  פ.ם כדי להוליד בני,ואבואה אליה שאמר ,כתבי "רשו

 .ב שבטים"ואימתי אוליד י

 לא שתתן אותה . ואשבה פה עמה, כלומר אשאנה,בואה אליהוא ן"רמב הרשויפה פ י

 . ואלכה

 

 ובערב באישון לילה הביא את . ויעש משתה לכבוד החופה,ולבן אסף את כל אנשי העיר

 . והכניסה עמו לחופה,לאה בתו

 ולא , שלחופת לאה אסף את כל אנשי המקום ועשה להם משתה,והסתכל ברמאות לבן

נו בעיני י יגונה עני,אם יעקב ירצה לגרש את לאה בהרגישו בה לפי ש.עשה כן בחופ ת רחל

 אבל ברחל מפני . ואולי שמפני זה ימנע לגרשה,כל העם שנאספו בחופתו ואכלו עמו

 ולא לאסוף לחופה , בזה לא התחכם לעשות לה משתה,שבאהבתו אותה לא היה ספק

 . את כל אנשי העיר

וכשבעל יעקב . נס מלפניה בדרך צניעות נטל פ,וידמה שכאשר הכניס עמו  בבית את לאה

 וגם . ונשארה עמו זלפה שפחתה שנתן לה לבן, פירש ממנה ויצא מאצלה,והובעילת מצ

 והיה ראוי  , כי הנה בלהה היי תה יותר גדולה מזלפה,ל" כדבריהם ז,זה מדרך רמאות

 שנתן ,פךי והוא עשה בה. שהייתה בתו הגדולה,שיתן לבן השפחה היותר גדולה ללאה

 , כדי שיחשוב יעקב שבאה עם רחל שהייתה קטנה כמוה,את זלפה שפחתו הקטנה ללאה

 . י"רשכמו שכתב 

 

ר ו ואז התרעם עם לבן לאמ.קרו לא הכירה יעקב עד הב, עם רוב צניעותו,לוו ובעבור זה כ

לא יעשה כן  : והוא השיבו.הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני .מה זאת עשית לי
טוב תתי  אבל אמרתי ,ר הנה אני לא חייבתי עצמי לתת לך את רחלרוצה לומ ,במקומנו

 והיא בתת , לא יהיה אלא כפי הנהוג, ואם אתנה לך. לך מתתי אותה לאיש אחרהאות

ואם . שאנהנ כי כמו שנולדו כן ראוי שת. והצעירה אחריה,הבכיר ה ראשונה כאשר עשיתי

 . עוד שבע שנים אחרותבעבודה שתעבוד עמדי גם כן אתנה לך ,פ תחפוץ ברחל"עכ
 : וז הו אומרו, לך קודם העבודה אשר תעבוד בעבורההוכבר ה יטב א טיב עמך בת ת אות

 ומיד אני ואשתי או אני ,רוצה לומר מלא עם לאה שבעה ימי חופתה ,מלא שבוע זאת

  . ואתה תעבוד עמי בעדה כאשר עבדת בעד לאה, את רחלנתנה לך גםואנשי המקום 
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 לקחת את שתי האחיות ,הייתה זאת' מאת הש לפי שראה ,זהוהנה נתרצה יעקב ב

 .הצדקניות ההמה

 

 לפי שידוע מדרך הטבע ,ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאהוהנה אמר הכתוב 

 וזה כי חשק . שתחלש אהבתו אשר אהב ראשונה,א אל אחרתו ויב,שמי שיאהב את אשה

ה האיש  ווהנה תתבטל התאו ,ות המשגלו לא תהיה אלא לתא,האשה במה שהיא אשה

 .  ולכן תחלש תשוקתו לאשר חשק,על המשגלו בטול מה בפ

 

 כדי שתשכח מלבו  , ישכב עם נשים אחרות,ומפני זה צו ו הרופאים שהחולה מחולי החשק

 .  לוהחשוקה

 לא שכח את , שע ם היות שבא אל לאה, שלא היה כן עני ין יעקב,פר הכ תוב כאןיולכן ס

 שמצד בואו אל לאה , אבל בהפך, מצד בואו אל לאההות אהבתו אהרחל ולא נחלש

 ויהיה נאהב יותר כשיצרוף , לפי שהדבר הטוב יה יה נאהב מצדו. אהבתו אל רחלהנתחזק

 .  יהיה ה דבר ההוא יו תר נכבד, כי בהצטרף אליו,אל דבר חסר

 

ת י הנה בצרוף  לאה נרא,כ בא אל רחל" ואח, כי כאשר בא אל לאה תחלה.וכן קרה ליעק ב

  .לפניו רחל יותר שלימה בתכלית

  :כ היו לו אז עם רחל שתי אהבות"ואח

 .  וזו היא האהבה הקדו מ ה שאהבה,ף לדבר אחרו מבלי צר, מצד שלמותה בעצמהאחת

 .  וזאת האהבה תגיע עתה כשבא אליה אחרי לאה,מצד צרופה אל לאהוהשנית 

 כמו ,ם הסיבה"אלא מ' , כסף אלפי זהב ומ' כמו ,ם יתרון" אינה מ,לאהמם "ויה יה לפי זה  מ

 .  'מחטאת נביאיה' ',יצא הדבר' המ'

 כמו שאהב אותה מצד , ואהב את רחל גם מצד לאה,ואמר שבא אל רחל אחר לאה

על ו היה הפ, רוצה לומר שאם היה אוהבה,בוי ממין  זה שחובר אליוי ויהיה  הר.עצמה

  . כי אינה ממינה, לא אשה,המתרבה אהבה

 

רעון י כי פ. אמר שעבד אחר זה עוד שבע שנים אחרות,תהע והנה להתחזקות האהבה

 כי מצד , ולא עשה כן יע קב. והעבודה  לעולם יהיה  בקושית התועלתהשכר אחר קבל

 הנה עבד  , והיה שבע רוגז בעב ו דת שבע שנים הראשונים, גם שכבר בא אל רחל,האהבה

  ,בעבור רחל בשמחה ובטוב  לבב עוד שבע שנים אחרות

 . 'והב' פירשתי בזה השאלה האוהותרה במה ש
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  : סיבותשלוש אחשוב אני בו ,ואמנם למה נשא שתי נשים גם אחיות

 

  היאחתהא

 ואותה שאל מאביה ,שיעקב מדעתו ורצונו לא היה אלא לקחת אשה אחת רחל בת לבן

 ואף שבדרך פלא תלד אחד או , ואמנם מסבב הסיבות ראה שרחל עקרה בטבעה.לאשה

 ימה ת ולא יראה בי מיו את זרעו  כעפר הארץ ו פרצ,ד זרע יעקבוה מא  לא יתרבה בז ,שנים

לא ירד אם כן ו . כן יהי ה יעקב, כי כמו שאב רהם ויצחק עשו בנים מעטים.'וקדמה וגו

 ולא יהיו בעת מותו יו תר מארבע , והטף כמו שי רדםבמצרים בשבעים נפש מלבד הנשי

  .השפעתו השם ות כמו שהיו  בהשגח,מאות נפש אנשים ונשים וטף

 

 כמו שהיו עושים הראשונים ,קח נשים יותר מאחתיומפני זה רצה הקדוש ברוך הוא שי

 שלולי זה רוצה לומר לקיחת נשים הרבה כמו שנאמר , וגם מיוצאי התיבה,קודם המבול

 לא היה העולם מלא מבני אדם כמו ',ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו') ' ב, ובראשית(

 כמו שהתבאר בבני אדם שאחיותיהם נולדו עמהם ,ו לוקחים וגם אחיותיהם הי.שהיה

 . שלקחו לנשים

 רצה , ותהיינה מורת רוח להם,ולפי שרבות בנות בבית אחת עשו חיל וצער רב לבעליהן

 ה כי בזה תתחייב האהב , שתי נשיו אחיותההקדוש ברוך הוא לזכות את יעקב שתהיינ

 . והקורב ה ביני הן וב ין הבנים  אשר תלדנה

ו בניהן    כדי שתהיינה תמיד  נכנעות אליהן ,ינה שתי האמהות ה אחרות שפחותיהםותהר

 ובדרך זה יתברכו בני  , ביניהם ובין בניה םת ותתמיד בדרך זה האהבה והה תאחדו,לבניהן

 כי הנה גם אותה שנאה שנולדה ביניהם מפני .ב ה ייעקב בחיי ו ו יהי ו כלם באהבה ו בח

 .לם לאחדים בידוומי יע קב כ והיו ב י, עוד נכנעו אליו,נערות יוסף

 כדי , אלא מאת האלהים,בוי הנשים  אשר ליעקב לא היו מדעתו ורצונויהנה אם כן ר

  .'והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת וגו מה שאמרו לו ם ותתקיי,שיתרבה זרעו בימי ו

 

  היא שניתבה היסהו
  : ראה ביעקב שני טבעים,להיותו שופט כל הארץ' שהאל ית

  . כאלו עשה הוא בעשו עצמו בזה, מפני הבכורה שקנה מעשו אחיו, טבע בכורהאחד

 .  טבע יעקב עצמו שהיה ה בן הצע יר לאביווהשני

 

 לאה לגדול ,והנה מן השמים הוכיחו ששני בני רבקה יזדווגו  לשתי בנות לבן אחיה

י  " רצה הש,  שלמות וטובותת ובעבור שהיו שתי הבנות האלה צדקניו. ליעקבהוהצעיר
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 רוצה לומר לאה מצד ,חדם ליעקב בשתי בחינותיו י ולכן י.בנו  את בית ישראלששתיהן י

 כי כך ה י ו   , ליעקבם ולכן ילדה לאה ששה בני. ורחל מצד עצמה,הבכור ה אשר קנה מעשו

 . ם ורחל והשפחות ילדו ששה הנותרי,בחלקה למה שהיא אשת הבכור

 

שמעאל ואת יצחק משרה  כי הנה אברהם שהוליד את י,על יעקב' והב יטה וראה  חמלת ה

לגשים שלחם י וכן בני הפ, וגרש את ישמעאל מעל יצחק, לא יכלו בניו לשבת יחדו,ומהגר

 שנים , תאומים בבטן אחד, ואף יצחק שהוליד שני בנים מאשתו רבקה.מעל יצחק בנו

 זה נדחה להר , לא יכלו לשבת יחדו ונפרדו זה לרשעו וזה לתומו,בהתהו ותם ותולדותם

 . לארץ כנעןשעיר וזה 

לם ובורים וכילם אהובים כלם ברורים כלם גו וכ, נשיםארבע ומ,ב בנים"אבל יעקב הוליד י

יען  ,והנה אנכי עמך כמו שנאמר ,שהיה עמו'  ובז ה הודיעו ית.בלי פסולת כלל' חלק ה

  .מצליח' בכל אשר הוא עושה ה

 שכל מעשיו היו  להודיע,נויבוי הנשים היה אם כן השגחה עצומה בענייהנה אם כן ר

 . 'מושגחים ובאים מאתו ית

 

  היא שלישיתוהסיבה ה
ך   כי כמו שבעולם המלאכים נמצאו סביבו יתב,י עשה ביעקב דוגמ ת העולם בכללו"שהש

 ארבעה ובגלגל ישוערו , חיות המרכבהארבע שהם , מחנות מהשכלים הנבדליםארבעה

חות ו וארבע כ, היסודותהבע ואר, תקופות השנהארבעמשכו י אשר ממנו י,רביעי הגלגל

 המלכיות כמו  שפירשתי ארבע וגם מזה באו . ומדבר, וחי, וצומח, דומם:וצורות המורכ בים

 לרמוז לאותה , נשיםארבעקח י ככה זימ ן ליעקב שי,בספר מעיני הישועה על ספר דניאל

 ל"חזמרו וא', מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל' וכמו שאמר בלעם .הרביעי ות
  .אבות הם המרכבהה

 , דגליםארב עהלם בו ושיהי ו כ,ב  מזלות"  כמספר י,ה"ב  שבטי י"ושיצאו מארבעה נשים י

  .ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ראשר על זה נאמ

 , במדבר לארבעה דגליםםב נחלקי" והיות בנים י,ארבעלו יר אה שהיות נשי יעקב וומזה כ

 . ה עליונה מהאל אשר לו נתכנו עלילות כי אם בהשגח,לא היו במקרה ועל צד ההזדמן

 .עם ביאור הדרוש הזה'  הותרה השאלה הבועם מה שביארתי בזה
 

  ]יג, ל–לא ,כט [ וילך ראובן בימי קציר חטים...כי שנואה לאה' וירא ה
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 ומה שנאמר בלאה , כמו שנראה מעניין שרה ורבקה ורחל,לן עקרותוהנה האמהות היו כ

והי ה  זה כדי שיצאו האבות . ם היא בטבעה עקרה הייתה שיורה שג,ויפתח את רחמה

 כדי שתהיה האומה , בהשגחה לא בטבע, אשר הם התחלת האומה הנבחרת,םהקדושי

 אלא מפני שהיית ה   , ולכן אמר הכתוב שגם לאה הייתה עקרה.מושגחת מתחילה ועד סוף

 . ינה ופתח את רחמה מיד כשנשאת ליעקבישנואה בעיני יעקב השגיח השם בענ

 

 לפי שהיא הייתה   ,י לאותה הסיבה" כי לא נפקדה מאת הש,אמנם רחל נשארה בעקרותה

 כי לא , וכתובים מו רים בזה שלאה לא נתפללה על הריונה.אהובה  ולא שנואה כלאה

 בראותו , מעצמוהי פקד" אבל הש.ה אבל מיד כשבא יעקב אליה הרת,נתעכבה מלילד זמן

 אבל .כי שנואה לאה' וירא ה וזה טעם .יו כדי להקריב ה אל,שהייתה שנו אה מבעלה

ולכן מצד הדין פתח את .  להגיד שהתפללה לפניו,וישמע אלהים אל רחלברחל כתיב 

 . רחמה

 

 לפי שראה ,י"ושהש.  ורחל לא הייתה כן,ואפשר לומר שלאה הייתה בטבע עקרה

 ,בה אליו להיותה אחותהי ושרחל לא השתדלה לקרבה אל בעלה ולהאה,ששנואה לאה

 אבל לרחל ,היה מהמש פ ט האלהים שללאה שהייתה עקרה פתח את רחמה לשתוליד

 ובדרך השגחתו ,קר אותהי רוצה לומר ע. שִעְקָרה,פךישהייתה ראויה להולדה עשה בה

קר אותה הקדוש ברוך י רוצה לומר ולרחל ע,ורחל עקרה וזהו שאמר .בעד רחמה' סגר ה

 . הוא

 

 אם בשתי הדרכים  , אם בדבור, אם במעשים,והנה השנאה ידוע שתראה לאדם מחברו

  .האלה תצא השנאה מהמחשבה למציאות

 כי לא בא אליה רק בדרך , רוצה לומר במעשים.ויעקב הי ה שונא את לאה בשתי הדרכים

 וכן היה מורה תמיד שנאתו .ינים היה מתנהג עמה בדרך שנאהי וכן בשאר הענ,מקרה

כי  , קראו ראובן,ה כש תלד לאה הבן הראשון ומפני ז. שתמיד היו בכע ס ובגערה,בדבריו
 . שהם מורים על שנאתו אותי,ראה המעשים שיעקב עו שה לי ,בעניי' אמרה כי ראה ה

  .ווגי  כיון שבי בלבד יקוים התכלית המכוון  בז, רוצה לומר במעשיו ,ועתה יאהבני אישי

 

ערה וכעס פ תמיד היה מדבר עמה בג" אבל עכ,וידמה שעם זה היטיב יעק ב מעשיו עמה

רוצה  ,כי שנואה אנכי' כי שמע ה ואמרה , קראו שמעון,ולכן כ שילדה הבן השני. ובזי ון

 תמיד היה מדבר עמי דברי  ,לומר עם היות שבעלי לא היה עושה עמי מעשה שנאה

 ועתה כבר סרה השנאה ולא . ולכן נתן לי הבן השני הזה, וזהו מה ששמע השם,שנאה
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 הוא להסיר גם כי מלת ,ויתן לי גם את זהוזה טעם . יםשאר לא בדבור ולא במעשית

בה  י כי כל אחד נולד לס, ולזה לא הזכיר גם את זה בזולתו מן הבנים.השנאה כראשון

 .  ואלו השנים נולדה להסיר השנאה לגמרי מהמעשים ומה דברים,מיוחדת

 

לא  לפי ש,א זהו כי לא בסור זה יב,בה לשתחייב האהבהיולפי שבהסרת השנאה צריכה ס

 לכן אמרה שנולד הבן השלישי המ חדש האהבה בינה  ובי ן ,כל בלתי שנוא הוא נאהב

 כי בפעמים הראשונים סרה שנאתו ממני בלידת .הפעם ילוה אישי אלי וזהו אומרו ,בעלה

כי ילדתי לו  ,בהיוה ו יתחבר אלי בדרך חו אבל עתה יל. לא יותר מזה,ראובן ושמעו ן
 נשים שרה שתי וגם מ, בניםשנירהם לא הוליד רק  רוצה לומר כי הנה אב.שלשה בנים

 שהם יותר ממה , אבל אני ילדתי לו שלשה בנים. בניםשני ויצחק הוליד גם כן ,והגר

 .  ואני עשיתי יותר מזה, כאביו ואב י אביו ם כי הוא היה בדעתו להוליד בני,מה להולי דישד

 אם ,לאהבתה עם בעלהחסים יישת הבנים האלה ראובן ושמעון ולוי מתוובעבור שהיו של

 לכן כללה , אהבה וחשק ביניהםת ואם לתת התקשרו,להסיר את השנאה מביניהם

 לא היה ,לוות שזכר הי שהה, כי ילדתי לו שלשה בנים באמרה,שתם במספר אחדושל

 .כי ילדתי לו שלשה בנים ולכן אמרה .בת שלשתםי כי אם בס,בת לוי בלבדיבס
 

 אבל לוי קרא ,לאה קראה שמם -יד שראובן שמעון  להג ,על כן קרא שמו לויוהנה אמר 

 . וה אליהו כי הוא בשמחתו הסכים עמה  שיל,שמו יעקב

 

 ושמעון כדי להסי ר השנאה , שראובן בא להסיר  השנאה מה מעשים,ואפשר לומר עוד

 ,ילוה אישי אלי ה ולכן אמר. ולוי בא כדי להסיר השנאה מהלב וה מחשבה,מהדברים
שתם להסיר וולהיות של. ניו כאיש עם אשתו האהוב ה אצלוימעניוה אליה לדבר עמה ושיל

רפם י שצ,כי ילדתי לו שלשה בנים אמרה ,ההשנאה מהמעשים ומהדב רים והמחשב 

  .לם כפי הכו ונה בתולדתםוכ

 . 'ועם מה שפירשתי בזה הותרה השאלות השלישית והד
  

 שהיו עתי דין לצאת ,פיו ונשיו גם כן מ, היה  יעקב יודע,הכרונם  לברכיולפי דעת חכמינו ז

עתה  לכן אמרה לאה . נשיםארבע ושיהיו מ, דגליםארבעה נחלקים ל,ב שבטים"ממנו י
 שהרי , רוצה לומר מעתה אין לו פתחון פה עלי,ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים

  .נטלתי חלקי בבנים

 שהוא  ',גבהופרצת ימה וקדמה וצפונה ונ'לם וויתכן שידע זה ממה שאמר לו במראת הס

 .  כמו שאמרתי למעלה,ב בנים" דגלים ביארבעהרמז ל
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 ם שהבניהנ תואפשר לפרש שהייתה כו ,'הפעם אודה את ההאמנם אמרה בבן הרב יעי 

 כי כן דרכו  ,י ורחמיו על  כל מעשיו" שהיה  ממשפטי הש ,בת לידתםי ידעה סםהראשוני

ואתן שבח ' דה את ה או, המכוון שאני אהובהם שנשל, אבל עתה.ם על העגומיםלרח

 .'אודה את ה על כן . מתנת חנםה וה י,בהי הטוב ה זה מ בלי סתווהודאה לשמו על עשו
 .  בו מנין  הבניםה ולא זכר,לכן לא הזכירה טעם כלל בזה הב ן

 

 ,שהו והיו לה כב ר של,דול בניםיבור וצע ר גי שלאה בראותה צער הע,והי ותר נכון לפרש

 ולכן . ואין  חפצה בבנים יותר, הייתה כבר  אהובה כי,  קצה בו,רביעיכאשר בא הבן ה

 . ולכן עמדה מלדת.ע"ראב וכמו שכתב ה.כאומר זה יספיק לי ,'הפעם אודה את האמרה 

 . וכי הי יתה בז ה כפוית טוב ה

 לפי שהיו כל המעשים אשר עשה ,ולא שם אלהים' הוהנה זכרה לאה תמיד בדבריה שם 

 תראה שאחרי שילדה לאה ארבעה הבנים  ואתה.עמה דרך רחמים לפנים משורת הדין

מן הוא והלאה תלדנה כל האמהות שני בנים לכל אחד . , מפני שהייתה שנואה,האלה

 . ולגבירות באחרונה שנים שנים גם כן, לזלפהשנים ו, שנים לבלהה,מהם

 

והנ ה זכר הכתו ב שרחל לא התפללה . והולידה רחל באחרונה להיותה י ותר אהובה

הבה לי בנים  אמרה ליעקב ,נאה באחותהי אבל כאשר ק, על ענינהלה אל האלהיםימתח
 כמו , להתפלל אל אלהים על ענינהלו ועניין זה המאמ ר שהיה . אנכיהואם אין מת

 כמו , שאין  ספק שגם כן תוליד היא  בנים, ואם הוא יע שה כן. שהתפלל אביו על רבקה

שאר י כיון  שלא י, כמתה הרי היא, כןה ואם לא יעש.שילדה רבקה שהייתה גם כן עקרה

  . או שתמות עצמה בצער וכאב לב,ממנה זרע אשר יירש ארץ

 מה תריבי , כלומר.ממךהתחת אלהים אנכי אשר מנע ויעקב הו כיח ה על זה באומרו 

 אבל אני ,י תן את שאלתךי  וה וא יב יט בענייך ו,ובכה ת בכה'  היה לך להתפלל אל ה,עמדי

 אבל עתה  , והוצרך להתפלל בעדו ובעד אשתו,קר כי אבי  היה גם כן ע,מה אוכל עשוהו

 ואמר בזה שם אלהים ולא .יעתר אליך - ולכן אם את תשחרי אל אל ,ממך מנע ולא ממני

 וכמו  ,דנני אלהים וכמו שה יא גם כן אמרה , לפי שהיה כ ן מן  הדין ראוי לה יות,'שם ה

  .שאבאר

 

 ובשכר ,חתה לאישה  שנתנה הגר שפ,והנה רחל למדה ממה שעשתה שרה בכדומה לזה

 והוא קבלה ממנה , ולכן גם היא נתנה את בלהה שפחתה ליעקב,המעשה הה ו א ילדה

 קראתו , וכאשר ילדה בלהה בן. לא להיותו שטוף אחר בולמוס של עריות,להפיק רצונה
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 , ולבן השני אשר ילדה קראו נפתלי.דנני אלהים וגם שמע בקולי ואמרה ,רחל דן

 והיה זה לפי שהיא ראתה בלבה  .לתי עם אחותי גם יכולתינפתולי אלהים נפת :באמרה

 ולא לטבעה ולא ,חסה עקרותה אל ההשגחה האלהיתי וי,שמפני חטאתה נמנעה מלהוליד

ולכן אמרה . לה כמשפט העקרותידמה פניו יתברך בתפי וחטאה הייתה שלא ק.למזלה

 ,שם אלהים בדבריהולכן זכרה .  כי בדין ומשפט הוא,במה שלא נתן לי בניםדנני אלהים 

 והוא שגם כן שמע בקולי , אבל עם כל זה חסד עשה עמי.כמו שזכרה לאה' לא שם ה

 . ונתן לי את הבן הזה,לתי למלאת קצת משאלותייותפ

  

 כאלו אמרה , הפסוק הזה אצלי הו א מסורס.נפתולי אלהים וגומרוכן אמרה בב ן האחר 

גדולים נתעקשתי ונפתלתי עם אחותי  ת כלומר עקשיו,אלהים נפתולים נפתלתי עם אחותי

 ולכן נמנעה גם כן ממני , והייתה עלו בה ממני,  גם יכולתי להכעיסה ולהעציבה,לאה

 .' והודתה פשעה וחטאתה לה, הרי שבזה הצדיק ה הצדקת הזאת הדין על עצמה.הלידה

ומפני ז ה זכר הכתוב  שזכר אלהים את רחל . ועם זה עשתה תשובה וה תפללה על עצמה

  .אליה כשנתן לה בניםוישמע 

 . בדרכים אחריםדנני אלהים ונפתוליפירשו י "רשו

 . ומה שכתבתי  הוא היותר נכון

 

 . להגיד כי הוא חפץ ומודה בזה,והנה הזכיר  הכתוב בכל אחד מבני השפחות בן ליעקב

 וכמו שכתב .יח סות אליוי רק בן יעק ב כבני הג בי רות המת,ואינן נקראו לו בן האמה 

 . ן"רמבה

 ושאחותה נתנה את בלהה שפחתה וילדה בנים , כשראתה כי עמדה מלדת, לאהאבל

 נתנה את ,וצאן מרעיתו' לם יהי ו נחלת הו היה  מוסכם ביניה ם שהבנים ההם כ,ליעקב

 כדבריהם ,  לפי שהיו האמהות יודע ות מפי יעקב.זלפה שפחתה ליעקב להו ליד ממנה בנים

 . ושיהיו מארבעה נשים,נים שבטי יהב ב" שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד לו י,ל"ז

 חששה לאה כי , היא לאה ורחל ובלהה שפחת רחל,ש נשיםו שלו שכבר היו לםובראות

 כדי שיהי ו   , ומפ ני זה בחרה  לתת לו את זלפה שפחתה,שה נכריהיאולי הרביעי ת תהיה א

  . ולא תתגבר עליה אחותה,רוב בני יעקב  ממנה ומשפחתה שהיא ברשותה

 

 כ י  היו עיני ו ולב ו תמיד על מה שאמר לו במראת ,מו שמע אליה יעקבובעבור  זה ע צ

 ולכן קראה לאה שם הראשון . כמו שב יארתי','והי ה זרעך כעפר הארץ ופרצת וגו'לם והס

 הנה עתה ,רוצה לומר עם היות שעמדתי מלדת זה ימים רביםבא גד  הואמרה בלבגד 

 ולשני קראה שמו .ם כבראשונה ששב לתת לה בני, כי גד ענינו המזל,בא וחזר המזל
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 אשרוני ,רוצה לומר באשרי אני את זלפה בעבורו ,באשרי כי אשרוני בנות ואמרה ,אשר

  .בנות לפי שעשיתי זה לשם שמים ולא חששתי לקנאת הנשים

 

 ולא , בריאה וטוב ה מזדווגת לבעלהה ואפשר עוד לומר בזה של אה בראותה עצמה בחור

 והוא שבהיות זלפה שפחתה , שהיה זה ב חטאה נתנה אל לבה,הרתה כפעם בפעם

 והי יתה בלהה כ בר נתונה אשה ליעקב וילדה לו שני ,קטנת השנים מבלהה שפחת רחל

 וזלפה שהייתה יו תר ראויה , יצאה מזה מכלל השפחות ונמנית מעיקר נשי הבית,בנים

כן  ול. ויש בידה לתקן. הייתה  עומדת בשפלותה וקלונה יושבת ומתאוננת על זה,לזה

 ,ובעבור שזלפה נתנה ללאה בעת חופתה. נתנה לאה את זלפה שפחתה ליעקב לאשה

 ולכן ,כדי להעלים מיעקב הרמ אות שהיה לבן עושה לו בתתו לו את לאה במקום רחל

 וכמו שאמרו , יעקב שהייתה באה  עם רחלבנתנה לה את השפחה הקטנה כדי שיחשו

 ואמרה ,ג ד קר אה את בן זלפה הראשון  לכן לאה לרמוז לזה,בפירושוי "רש והביאו  ל"חז

 לרמוז שבבגידת לבן ורמאותו בתתו את לאה במקו ם רחל באה , ונכתב מבלי אלף.בא גד

 . שהוא הכ ריחה לתת אותו ליעקב,לוו כי בז ה הגיד ה הבגידה  וסוד המעשה כ .עמה זלפה

 . אבל נכתב בגד כפי רמיזתו,וכדי להסתיר העניין קראו גד לא בגד

לול על י לפי שראויה הייתה לשבח וה,ת ואמרה כי אשרוה בנו,אשרני וקראה הבן הש

 .  ולא תרע עינה מלהעמידה בצרה,השקפתה בז ה להסירה עלבון משפחתה

 .'הותרה השאלה הזובכל אחד מהדרכים האלה 
 

 פרק ל 
  ]מג-יד,ל [ וישמע יעקב...וילך ראובן בימי קציר חטים

 והם ,וא שראובן בנה מצא בשדה דודאים וה,ם בנית איך שבה לאה ללדבפר הכתויס

 אולי שמע . והביא אותם אל לאה אמו. כצורת אדםם שלהם צורת ראש וידי,היברוח ים

 ,ה הביאם אלי, ובעבור שלאה היי תה משתוקקת אליו.ראובן שהי ו  טובות להריו ן  נשים

המעט קחתך את אישי ולקחת גם את  :השיביא ה וה.ורחל שאלה ממנה שיתן לה מהם
 כסבור שפסקה , לפי שהיה יע קב בראותו שלאה עמדה מלדת,ואמרה זה. י בנידודא

ין י ועד,ה שהייתה בחורה מ מ נ,חד  שכיבתו אצל רחלי והיה מ י,ה ממעט בואו אצל,לגמרי

 , לשתהר קחתך את אישיטהמע : לכן אמרה לה לאה. והייתה מצפה שתהר,הלא ילד

 ת ותרצי גם כן לקח,יה בראשונה כאשר ה,שהוא מתמיד להיות בעבור זה עמה ולא עמי

לכן ישכב עמך הלילה תחת ורחל השיבה . ה כדי שתהר יותר במהר,גם את דודאי בני
 .  כי בשכר הדודאים הסכימה עמה שישכב עמה בלילה ההוא.דודאי בנך
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 והיה מנהגן שיעקב בבית אשר ,ולפי שכל אחת מהגבירות ההן הייתה בבית בפני עצמו

כלומר אל ביתי  ,אלי תבא : לכן יצאת ואמרה לו, עושה סעודתו שמה היה,ישכב הלילה

 .  כי כן הסכמ תי עם אחותי תחת דודאי בני, א להתלונן הלילה הזהותב

 

 אם בסגולתם שאם , ולכל אחת מהםת לשתי האחיוםוזכרה התור ה כמה הועיל ו הדודאי

הייתה רחל   כי לכך , אולי בסגולה יועילו  בהריו ן הנשים,ע"ראב קרים כדברי הםהיות

  .ן"רמב כמו שחשב ה, ולאה מתעכבת מלנתנם לה לבשם את המטה,שואלת אותם

 

 לא ימנע מפני זה שלא יסתייעו בדברים ,כי הנה עם היות הריונם  בדרך השגחה

 ולכן אמר שבאותה  . שלא לצורךה ולולי זה לא היה נכתב הסיפור הזה בתו ר,הרפואיים

לתה ששמע אלהים אליה הרתה גם יח תפו אבל הגידה התורה שמכ. הרתה לאהההליל

 שכפי דינו נתן לה תחת נתנה שפחתה  ,חסה זה לשכר אלקיםי וי, בן חמישי ליעקבהילד

זבדני  באמרה ,זבולון והבן האחר אשר ילדה עוד קראו ,יששכר ולכן קראתו .ליעקב
אלהים אותי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו 

 .וןזבול
 

 היו יודעות שהיה יעקב עתיד להעמיד ת שהאמהו,ל"חזוכל זה מורה ומאמת מה שאמרו 

וכבר הודעתיך שאחשוב שידע . שה בניםו כל דגל ודגל של, דגליםארבעה ויה י ו ל,ב בנים"י

 שהם ',והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה' במה שאמר לו ,יעקב זה

כי ילדתי לו ילוה אישי אלי  אמרה מזה ,לכן כשילדה לאה את לוי ו. רוחות הדגליםארבעה

 .  רוצה לומר שהיה דגל שלם,שלשה בנים

 

 לפי שהתחילה ללדת קצת ,'הפעם אודה את ה כשילדה את יהודה אמרה  ל"חזולדעת 

 כי  קרובה מלאכ תה להשתלם , וכאשר ילדה את יששכר שמחה עמו ו הי ה שכרה,דגל אחר

 ואמרה , ובאחרונה אמרה בן  ששי. ו אומר בן חמי שי,ן  בוי היה מני לכן.בעשותה דגל שני

 והזב ו ל  . ועתה יהיה  זבולה  שלם עם בעלה, רוצה לומר חלק טוב,שזבדה השם זבד טוב

 וכן היו לה שני  . כי הבית והז בול הנאה בנוי לתלפיות,ה  על גביויהשלם הוא הבית והעלי

 . דו והוא זב ול נאה ונכבד מא,דגלים זה על זה

 

 כי זבד  , רוצה לומר יעשה כל זבולו ודירת ביתו עמי,עתה יזבלני אישי הוהוא מה שאמר

 ואתה תראה שעל כן לא . שהם שני דגלים, כיון שילדתי לו ששה בנים,וזב ול הכל אחד
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 ובזבולו ן   , שהוא דגל שלם כי ילדתי לו שלשה בנים שאמרה,עשתה מנין הבנים רק בלוי

  .ני דגליםשהם שכי ילדתי לו ששה בנים 
 . 'והותרה במה שפירשתי בזה השאלה הח

 

 וגם חשבה שהשם נותן לה , להיותם בנים,אבל מפני שנכנסה בה עם בניה גסות הרוח

 ואחר ילדה  לכן נאמר אחריו, ושלכן י לדה ששה כנגדה וכנגד אחותה,בני רחל עם בניה
ם לא נקבה כי הנה כל ארבעת האמהות תלדנה תמיד זכרי .בת ותקרא את שמה דינה

 קראה שמה , ומפני שבאה לה על העונש. אם לא לאה בפעם הזאת שילדה בת,כלל

מתה את יעקב ידש שהיא הייתה ל ה עונש תחת אשר רו ואולי שצפתה ברוח הק.דינה

 וכן , ולכן קראה שמה דינה. ונענשה הצדקת הזאת בעניין דינה בתה עם שכם,שואיהיבנ

 . הייתה

 

 זכר הכתוב מיד  ,היו בניה או תם שהציל השם מרחל אחותהואמנם לעניין מה שחשבה ש

 ויפתח את רחמה , שכבר התעוררה להתפלל לפניו,שזכר אלהים את רחל וישמע אליה

 . וילדה בן

רוצה לומר שלא  .אסף אלהים את חרפתי אמרה ,סתה כלימה פניה על עקרותהיולפי שכ

 ,אה שם בנה כי אם יוסףהאמנם לא קר. תתפזר עוד חרפתי בפי הבריות אחרי שילדתי

 וגם זה מורה שהיו ה אמהות יודעות כמה בנים היה יעקב ,לה בן אחר' מטעם שיוסף ה

 ובלהה וזלפה   ,ם כי בעבור שרחל ראתה שכבר ילדה לאה ששה בני.עתיד להוליד

לי בן ' יוסף ה ולזה אמרה על יוסף .יםי לא היו נשארים לרחל לשתוליד אלא שנ,ארבעה
 . לםוב הע תידין להיות כ"לתשלום מנין הי רוצה לומר ,אחר

 

 שהיה הצעיר  ,י חסת אליוי להיותה ה בת הקטנה מת,קר נשיו רחליובעבור שיעק ב עשה ע

 חשב בלבו שהבן אשר יצא ממנה הוא יהיה יורש ברכות אביו אשר נתן לו ,בבני אביו

 ,ל"זרו מ א.שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי אמר ללבן , ולזה כשנולד יוסף.במקום עשו

 יוסף להבה ובי ת עשו לקש תוהיה בית יעקב אש ובי' שנאמר ,שראה שנולד שטנו של עשו

 כי אם לשבת , ולפי שלא יאמר לבן שלא נתן לו בנותיו להולי ך אותן לארץ אחרת.''וגו

תנה את נשי ואת ילדי אשר  באומרו , לכן הוצרך יעקב לבקש ממנו רשות,בחרן תמיד
 כי , כלומר שלא עבדתי אותך במתנה לשבת פה,בעד הנשים רוצה לומר ,עבדתי אותך

 .אם כמקנה דבר לעצמו להוליכו עמו כאשר ילך
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רוצה לומר שהייתה עבודה  ,כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיךוזה ו שאמר עוד 

וח ת בממכר ו כיון שהר, ולכן אין לך לערער עליהם.מבורכת בעב ורן מבלי שום  תנאי אחר

 . הזה כל כך

 

 שלא ,ויח ש מהו אלא על הנכסים שהר, ספק שהי יתה כוונת יע קב לא בלבד על הנשיםואין

 מתן   נדוניהתן להם י כי מי הוא  אשר ישא את בנותיו ולא י,ישלחנו משם בידים ריקניו ת

  .כתובתן כמוה ר הבתולות
 . 'והותרה בזה השאלה הט

 

 רוצה לומר ,ך נחשתי אם נא מצאתי חן בעיני השיבו,ולכן מאשר הבין כו ונתו שהיה ללכת

חשתי במה שחשבתי י אדע שנ,אם עתה אמצא חן בעיניך שתעשה מה שאבקש ממך

 אחשוב שמזלי גרם , אבל אם לא אמצא חן בעיניך לעשותו.בגלליך' במה שברכני  ה

בת ך היית עושה שאלתי י שאם הייתה בס,ב תךי בסה ושלא הייתה הברכ,להתברך

 .ובקשתי

 כלומר פירש כמה צריך להיות .ה שכרך עלי ואתנהנקב , הזאת אמר לוהואחר הקדמ

. פ אל תעזוב אותנו" ועכ. ואתנה,שכרך מכאן ולהלן מדי חודש בחדשו ומדי שנה בשנה

ד שנים "אבל יעקב ראה בדבריו שהיה פוטר עצמו מלתת לו כלום בעבור מה שעבד עמו י

יבו ראשונה ולזה הש. לוו  שהיה מבקש הסכמת השכר לעתיד ולא בעבור העבר כ,שעברו

  .בעד העבר ושניה על העתיד

רוצה לומר כמה זמן  ,אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך לו רכי על מה שעבר אמ

ואת  ו זהו ש אמר .כ את העבודה ו ה ברכה שהי יתה בו" וי דעת ג,ד שנה"עבדתיך שהיו י
כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ  ,כמה היה מקנך כשבא לידיאשר היה מקנך אתי 

 וה יה  היוצא מכל  .חיובתי ו בכי רוצה לומר בס,אותך לרגלי' ה ומזה י תבאר שברך .לרוב

 . זה שהיה ראו י שיתן לו מתנה טובה בעין  יפה על מה שעבר

כלומר  ,ומתי אעשה גם אנכי : השיבו, שהוא לעתיד,נקבה שכרךואמנם למה שאמר לו 

נכי לביתי כאשר  כ אעשה גם א" מתי אח, ואני כבר זקן,אם שנים רבות אעבוד בצאנך

 . עשיתי לביתך עד היום הזה

 

 רוצה לומר שראוי לפרוע לו , והודה ולא בוש לשני כללי מאמריו,ולכן נכבש לטענות יעקב

 כל שכן ברוב ה ברכה שהיה   , כי בידוע היה שלא לבד הנשים היה שכרו,כל מה שעבד

צור ב ו שישב עוד  ולא הוסיף לפ, רוצה לומר בעד העבר,מה אתן לך ולזה אמר לו ,בצאנו

  . ומתי אעשה גם אנכי לביתי כי ראה כי הדין עמו ב אומרו,עמו
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 ,ח טענותיו שהיה ראוי לפרעו על מה שעברווכאשר ראה יעקב שהוא כבר היה מודה מכ

 , אבל עתה שאתה מודה במה שראוי: אמר לו,ושראוי שיתפרד מחברתו לעשות לביתו

 .על העבררוצה לומר  ,תן לי מאומהילא תאומר לך ש

  

 והרי אני מוחל לך על העבר ורוצה אשובה ארעה צאנך אשמור שלעניין העתיד ,ועוד

תן לי י כי איני שכיר יו ם לשת. שאומר לךאם תעשה לי הדבר הזה ,לעבוד עמך בעתיד

 הסר משם כל שה נקוד ,אעבור בכל צאנך היום : תעשה ליר וזה הדבר אש,שכר שכיר
 ,רוצה לומר .כל נקוד וטלוא בעזים והיה שכריכן אסיר  ו,םוטלוא וכל שה חום בכשבי

 הוא שכרי , אם מעט ואם הרבה, המוסרו ת מכאן והלאהתמה שיולדו  מאותם המראו

א לראות שכרי אשר ו כלומר אם היום או למחר תב,וענתה בי צדקתי ביום מחר .בלבד

 וכן ,וא בעזיםכל אשר תמצא שאינו נקוד וטל , לערער ולדקדק להכיר מה עמ די,קניתי לי

 וכדברי  , שהיו בעזים שתי מראות וכבשים שלושהחום בכבשיםכ " וג,אותן המראות

 כשימצא זה כן , השחור או האדוםא או שהיה שכרו בלבד הכבשי ם החום שהו;ן"רמבה

 תענה בו צדקתי שעשיתי , אבל אם לא ימצא שם זולת זה. שגנוב הוא אתיאני מודה

 .  ולכן לא תהיה לך עלי שום טענה בו בין רב למעט,ר מאשר לך דבי ולא לקחת,כהוגן

 

 . דבר ליעקבתתן מהן ולא מהנשארוי ולא י, מצאנו אותן המראותרוהנה לבן חשב להסי

יחסים על י לפי שצבעי הנולדים מת, על המעט יולידו נקוד וטלוא וחוםתושהצאן הלבנו

 שלא מחויב היה ,וד וטלוא במולידיהם ו יולדיהם נקה  וכאשר לא הי,הרוב לצבעי מולידיהם

  . מועטר באופן שיצא יעקב משם בהכרח בשכ,תלדנה הצאן נקוד וטלוא

הן לו יהי  וגם אמר . שכבר יהיה נעשה זהיהלווא ,הן לו יהי כדברך רולכן קפץ ואמ
 כי  אני אשמח , לך שכר הרבהה ויה י, לפייסו יהי רצו ן שיצא הדבר כרצון נפשך,כדבריך

עזר ב ז ה בכל מיני  י שיוכל יעקב להםוידמה שהתנו ביניה. עליך'  ה כיון שה וא ברכת,בזה

 .ן"רמב כמו שכתב ה, שירצהיותהשתדלו
 . א"והי' ועם מה שפירשתי הותרו השאלות הי

  

 וכן כל ,םישים ובע זיי שהסירו כל נקוד וטלוא בת, שכן נעשה הדבר ביום ההואבוזכר הכתו

פריד אותם לבן דרך שלשת ימים משאר הצאן וה. יתן אותם לבן ביד בניוי ו,ם מהכבשי םחו

 . הנותרות שהיו נשארות ביד יעקב
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ראו את העקוד והנקוד  י כדי שהצאן הנותרות ביד יעקב לא י, לבןל כךוהנה הרחיק ם כ

 אלו לאלו באופן שלא יולדו ם ולא יהיו נזקקי, ולא החום שהיו בכבשיו,והטלוא שהיו בצאנו

 .  יעקב מזה בידים רי קניות ויצא, נקוד וטלואםבצאן יעקב שו

 

 והטלו אים וכבשיו   ם בהרחיק ו  את צאנו הנקודי,וכאשר ראה זה יעקב כ וונת לבן הרעה ב זה

 , השתדל לתקנו מצד המקלות,נה מהםי כדי שלא תהר, מהצ אן שנשארה בידוםהחומי

כ " והיו ה מקלות א, והקלי פה הייתה ש חורה, ומקום הפצלות היה לבן,שפצל בהם פצלות

 והיו הצבע ים , שדרך הצאן שיתחממו שם, המיםת וישם אותם בשקתו. וטלואיםנקודים

 כי הצבעים פועלים  , נקודים וטלואיםםההם פועלים במזגיהם כ אלו היו הצאן עקודי

 ובשחורים , שהבטה בדברים  האדומים תעורר הדם, הרופאיםו וכמו שאמר.בליחות

 . תעורר השחורה

 כדי שיהיו בהם דבר  מהמראות ,ן רק בהתחלהוידמה שלא שם המקלות האלה בצאן לב

 כי היה  ,ק הצאן המוסרות משםיהרחווגם זה בעבור מה שעשה לבן . ההן המוסרי ם משם

 ולא שירחיק אותם עד שלא יראו ,יכול לתת בהם סימנים כדי שלא יאמר יעקב ממני ה ם

 .תלו כי לולי זה לא היה עושה יעקב  דבר מהמק,הצאן הנותרות אותם ולא ילדו להם

 

 והוא , עשה השתדלות אחר, אבל כשילדו הצאן מעט מזער עקודים נקודים וטלואים

 לא היה משים ה ומשם והלא, ועשה מהם עדר לבדו,שהבדיל העקודים נקודים וטלואים

 אבל ילדו , כדי שלא ילדו לבנים, אבל היה משים אותם לפני העדר שלו,המקלות בצאן לבן

  .כדומה להם

ותלדנה הצאן  שאמר ,שהוא דבק עם מה שלמעלה ,שים הפריד יעקבוהכבוזה ו אומרו 
 יאמר שאותם שנולדו עקודים נקודים וטלואים הפרידם יעקב .עקודים נקודים וטלואים

ויתן פני הצאן אל וזה ו  שאמר .  והיה הול ך העדר שעשה מהם לפני הצאן,הכבשים שנו לדו
 ולא שתם על צאן לבן ,דרים לבדם כי שת אותם ע,שהיה נולד בצאן לבןעקוד ואל כל חום 

 פן יכעס לבן באומרו שלהיות העקודים והנקודי ם בתוך צאנו היו הצאן , עמםםמעורבי

 לפי שנסמך על מה שכבר נאמר והתבאר  , סתםוהכבשיםואמר . ארומולידות בזה  הת

 הנה היה יעקב נוהג מנהג , ועם היות התנאי החלטי בזה.וכל חום בכבשיםמהמראות 

 .לפי שבהעטיף ה צאן לא ישים המקלות כמו שהיה משים המקושרות ,חסידות

 

 שהצאן המקושרות  הם הצאן אשר הזכרים מ הם הולכים  תמיד אחר ,ן"ר מבוכבר זכר ה

או החזקים שהיו בהם .  מלשון ונפשו קשורה בנפשו,ותםו לא יתפרדו מהם לרוב תא,הצאן

 שאם היה  יעקב נותן ,ר זהוזכ.  והעטופ י ם הם החלשים העטופים ברעב,קשורים זה ב זה
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 אבל יעקב , והיה  כל הצאן עקודים נקודים,ד מפני חולשתםו יתפעלו מא,המקלות לעטופות

 ולכן היו העטופים ללבן והקשורים ,לא שם המקלות כי אם למקושרות לבד מפני קשים

 ע ד שבזה הדרך שעשה ששה שנים גדל יעקב בצאן ,לם היו ליעקבו שאלמלא כן כ,ליעקב

 . ושפחותועבדים

 

 ותלדנה ולדות חזקים , שהצאן המקושרות הם אותם שתחמנה בניסן, כתבע"ראבוה

אמנם בהעטיף  .  ובאלה בלבד שם את המקלות,ובריאים וקשורים באיברי הם בחוזק

 לפי שהוולדות ההם הם חלושים , וקראה עטיפה, לא ישים המקלות, שהוא בתשרי,הצאן

 כי ,נה הצאן בתשרי ללבןי הי ו העטופ ים שתהר ובזה  האו פן.'נפשם בהם תתעטף'מלשון 

 היו ליעקב , והם בריאים וחזקים,נה הצאן בניסןיוהקשורים והם שתהר. לא היו שם מקלות

 . מפני המקלו ת

 

  :יותופר הכתוב בז ה שעשה שני מיני השתדליהנה אם כן ס

  , מהמקלותאחד

  .חמו מהםי מנהיג עדר הנקודים לפני הצאן כדי שיואחד

 לא , לאותם שתחמנה אז,לת חדש ניסן בלבדי אלא בתח,יה עניין המקלות תמידיושלא ה

 כי איך יתנו לב , וגם הרועים לא היו מרגישים בו, ולכן לא הרגיש לבן בדבר מז ה.בתשרי

 . למקלות שיונחו באחד בניסן ולא בשום זמן אחר

 

  :זה לסיבות שהנה היה , ולמה עשה יעקב עניין המקלות,הנה התבארו הפסוקים האלו

 . ד שנים הראשונים" כדי שיפרע לבן העבודה אשר עבד לו ביראשונה

 .  כדי שמשלו תקנינה בנותיו המוה ר והנדוניה הראויה לתת להןושנית

 .  לפי שהתנו ביניהם שיהיה זה  שכרו על עבודת שנים האחרוניםושלישית

 ביד תן הנותרו כי מפני ההערמ ה שעשה לבן בהרחיקו דרך שלשת ימים מהצאורביעית

 . הותר ליעקב לעשות במקומה תחבולת המקלות,יעקב

 .ב"והותרה עם זה השאלה הי
 

 

 פרק לא 

 סיפור חזרת יעקב לארצו: חלק שלישי



 ויצא לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

40

40

  ]ב,א לב–לא  [ סוף הסדרעד... ישמע יעקב את דברי בני לבןו

 ]השאלות[
 : שאלותם כן  האלו גםויש בפסוקי

 

 ' השאלה הא
 ולא בא לדבר ,ל וללאה השדה לדבר אליהן על עניני אביהלמה שלח יעקב לקרוא לרח

 אלא בלבד מה , ולמה לא אמר אליהן מה ששמע מדברי בני לבן.אליהן בעיר לבתיהן

 בהי ות ששני הדברים הה ם הניעו את לבבו לצאת מן הארץ ,שהיה רואה  בפני אביה ן

 .ההיא

  

 ' השאלה הב
 וכן אומרו יעקב ללבן ,וניםבמה שאמר להן שאביהן החליף את משכורתו עשרת מ

 שנים בעד כל שבע אם לעבוד , כי משפטו הוא חרץ,כח ו עמו ויראה שאין הדבר כןובהתו

 .הן לו יהי כדבריך ולבן השיבו ,כ בעניין הצאן" ואם אח,אחת מנשיו
 

 ' השאלה הג
 ,ממה שאמר לנשיו שראה בחלומו העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים

 והנה לא זכר דבר ממעשה כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך ,ר לו המלאךושכן אמ

 אלא ששינה אותה , ויראה שלא ראה דבר מהמראה ההיא אשר זכר,המקלות אשר עשה

 .מפני השלום

 

 ' השאלה הד
יחסה התשובה   יכי איך נת' העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו וגו רחל ולאה תבתשוב

 ומתנצל , ו הוא התרעם בפני לבן שה יו כנגדו רעים, יעקבבר אליהןיההיא לדבר אשר ד

 .תן אליהן עוד אביה ן מנחלתוי והן השיבו  שלא י,שלא פשע כנגדו בעניין הצאן

 

 
 ' השאלה הה

כי איך גנב את  ,ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הואבאומרו 

 ,כ את כל מעשיו"גיד לבן ליעקב ג האם ה,לבבו בעבור שלא הגיד לו את אשר הוא עושה

 . אלא הולך,קרא בורח לשיאמר כי בורח הואי בידוע שלא י,ואם היה מגי ד לו
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 ' השאלה הו
 וזה כי את הטוב לא .שמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רעיבמה שהזהיר  יתברך ללבן ה

ו עמו  בדבר, ועוד שאיך עבר לבן על דבר השם. א לא הרע בלבד,היה ראוי לה ז הירו ממנו

 .  כל שכן שהדברים רעים וקשים היו לא טובים,טוב או רע

 

 ' השאלה הז
 , כי למה שאלו מה עשה.' ולא נטשתני וגו,' למה נחבאת וגו,'בדברי לבן מה עשית וגומ

 , ואם אמר מה עשית ותגנוב את לבבי ותנהג את בנותי.והוא כבר הי ה יודע כל המעשה

 ולא נטשתני לנשק לבני : וחזר לדבר בבנותיו,לילמה חזר לומר ותגנוב אותי ולא הגדת 

 לו  ה כבר הי , שאם בסכלות עשאו, וכל שכן עתה הסכלת עשו. והוא  כפל מבואר,ולבנותי

 .התנצלות

 

 ' השאלה הח
 ובז ה יגבה  , כי למה הודיעו לבן אזהרת השם,'יש לאל ידי לעשות עמכם רע וגובאומרו 

 .שוב שלחסידתו לא הרע עמו מאומה ומוטב ה יה ש יח.לבו של יעקב ויתחזק עליו

 

 ' השאלה הט
כי כבר  .עתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך למה גנבת את אלהי רבמאמ

 , ומה עניין ז ה לגנבת התרפים.בה נכונה בהליכתוי ואיך נתן עתה ס,אמר שסכל במעשיו

 .'ולא הלוך הלכת כי נכסוף נכספת וג, והי ה לו לומר ועתה למה גנבת את אלהי

 

 ' השאלה הי
ולא דבר לו בבנים ולא  ,כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמיבמאמר יעקב ותשובתו 

כ " ואח, בקוצ רל כך ולמה הי יתה תשובת יעקב אז  כ.קר ה מחלוקתי בהיות  עליו ע,בצאן

כאלו בראשונה לא  , ויחר ליעקב וירב בלבן והוא אומרו.האריך בדברים וסיפור מ עשיו

 .וב היה לו  לומר כל זה בתשובה הר אשונה הזאת ויותר ט.חרה לו

 

 
 

 א "השאלה הי
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בודת   האם חשבה להרחיקו מע?איך נתפתתה רחל לגנוב את התרפים אשר לאביה

שבה כי  לעת זקנתו ו בח, באמת סכלות גדול יהיה זה לה?ל" כדבריהם זכוכב ים ומזלו ת

  . אחרים תחתיהם יעשה לו אלהים, ועם היות שנגנבו ממנו התרפים.בתו תטה את לבו

 . זה לא יתכן חלילה וחס, תשקה בהם רחל לעבדם כאביהםאו א

 

 ב "השאלה הי
 ,כי הנה החט א והפשע כבר אמרו לו. בדברי יעקב  מה פשעי ומ ה חטאתי כי דלקת אחרי

 ויעקב הודה לו .באומרו למה נחבאת לברוח ולא הגדת לי ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי

 . ואיך שאל עתה מה פשעי ומה חטאתי.' כי אמרתי פן תגזול וגו אבל אמר כי יראתי,בו

 

 ג "השאלה הי
זה  כי הוא אמר , ואומרו שתי פעמים שישב עמו עשרים שנה,באריכות דברי יעקב ברי בו 
 , והוא כפל מבוארזה לי עשרים שנה בביתך , וחזר לומר שניתעשרים שנה אנכי עמך

 .גם כי זכר דברים אין בהם צורך

 

 ד "היהשאלה 
 ואף כי אין הק דוש ברוך ,ולמה לא אמר אלהי יצחק ,ופחד יצחק היה ליבמאמר יעקב  

 אם להיותו ,לם ואלהי יצחקות הסו כבר אמר במרא,חד שמו על הצדיקים בחייהםיהוא מי

וישבע יעקב בפחד  באומרו , אבל פחד יצחק מהו שנשבע עליו.בה אחרתי או לס,סומא
 .אביו יצחק

 

 ו "השאלה הט
 ,ייכי הנה אומרו הבנות בנות .הבנות בנותי והבנים בני והצאן צאני , שהשיב ו לבןבמה

 וכן   .כי הם בני יעקב,אינו צודק  ,והבנים בניואמנם באומרו . ידוע היה ו מה  בא לאשמועינן

ולבנותי מה  ומה עניין אומרו . ולא היה אם כן ללבן, אחר שקנאו בשכרו,הצאן שלו היה
 .'אעשה לאלה היום וגו

 

 ז "השאלה הט
 למה ,גלעד ויעקב קראו  יגר שהדותאאם עשו בלבד לעניין הברית גל אחד שקראו לבן 

והי ה די בגל  . המצבההעד הגל הזה ועד והוצר כו לומר ,זה יעקב עש ה מלבד זה מצבה

 . בלבד



 ויצא לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

43

43

האם היה דבר שלישי מלבד  ,'והמצפה אשר אמר יצף ה :ומה עניין המ צפה שאמר לבן

 . למה שינה אותה בלשון אחר מצפה או , הגל והמצבה

שכפי  ,אמר אם אני לא אעבור אליך ואם אתה לא תעבור אלי את הגל הזה לרעהולמה 

 בלשון מחייב לא בלשון  , ואם אתה תעבור,דרך המפרשים היה לו לומר אם אני אעבור

  . אם היה הברית שלא ירעו ולא ישחיתו זה את זה,שולל

 

 ] לשאלותותשובותביאור הפרשה [
 

 .לםו הא לו באופן יותרו כל השאלות כםוהנני מפרש הפסוקי

  

  ]ל-א,לא [ ויען יעקב ויאמר ללבן...וישמע יעקב את דברי בני לבן

  :בות העירו ועוררו  את לב יעקב לצאת מחרן ולשוב אל ארץ מולדתויזכר הכתוב ששלוש ס

 

  חדהא
 רוצה לומר כי בראותם ,לקח יעקב את כל אשר לאבינוששמע את דברי בני לבן אומרים 

 כדי , שגם הוא קנה עבדים ושפחות וגמלים וחמורים בחלוף צאנו,שנתרבו צאן יעקב לרוב

את  והוא לקח ,בוי צאנו מאבינו היהי הנה רם היו אומרי,להמעיט פן יהיו רבות בעיני לבן
מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד  , אשר קנהם אמנם שאר הדברי.כל אשר לאבינו

 ועם היות דבריהם . שזה היא לכבוד ולתפארת,בדים ושפחות וגמלים וחמורי ם כע,הזה

 . מילי דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה) 'סוכה סוף פרק ה (ל" אמרו זדברי נערות כבר

 

 והסיבה השנית היא
 וכבר זכ רו חכמי הט בע שהאות .ם והנה איננו עמו כתמול שלשו, פני לבןשראה את

 לפי שהשונא בקושי גדול וכבדות רב יסביר , ב שנאה הוא הפניםהיותר עצמי באהבה או

 .  והאוהב בפני ו יורה אהבתו  לאוהבו,פנים לשונאו

 

  שלישיתוהסיבה ה
 כי במ ה .שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך ואמר לו ,שבאה הנבוא ה ליעקב

ד בחברת  ושלא ישב עו, מורה שהיה צריך לו לצאת משם,שאמר לו עתה ולא קודם לזה

  .לבן
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 רוצה לומר ,ואהיה עמך לכן אמר לו ,ולפי שיפחד יעקב ויאמר איך אלך ושמע לבן והרגני

ואין .  להבטיחו שלא יירא מעשו אחיו,גם אמר לו זה. בהליכתך אהיה עמך ואצילך מידו

 ושכבר לקח לבן ,ספק שהיה ז ה אחר תשלום ששת השנים שהתנו ביניהם שיעבוד בצאנו

 . והוא ה יה רועה את צאנו אשר קנה בלבד,עקבאת צאנו מיד י

 

ח ללכת אם ו אבל בעבור שלא היה לו כ. ומפני הסי בו ת האלה התעורר יעקב ללכת משם

 פן ישמעו  ,  ופחד מלדבר כזה בעיר. הוצרך לדבר על ִלבן,ה ן וד עתןילא ברצון נשיו וחפצ

 העניין ם ובהתפרס,ם או בני לבן שהיו באים ונכנסים תמיד אצל אחיותיה,בניו אשר בבית

 רחל הוהנה קרא ראשונ.  לכן שלח אליהן שיבואו לדבר עמו בשדה.םיעכבה ו לבן ב ערעורי

 . קר הבית עם היותה הקטנהי לפי שהייתה ע,ואחריה לאה

 

 פן יאמרו אל תחוש לדבריהם שהם דברי נערים ,והנה לא ספר להם יעקב דברי בני לבן

 וזה  .י אביכן כי איננו אלי כתמול שלשוםרואה אני את פנאבל אמר . שאין בהם ממש

 ואם עד כה . ו עתה הוא שונא אותי וחושב עלי רעה,מורה שעד עתה הייתה לו  אהבה עמי

 אבל . ובזכותו  הו א מציל אותי מידו,שאלהי אבי היה עמדי הוא מפני ,לא עשה עמי רעה

בכל כחי י אני  כ,ן כי זהו על לא חמס בכפיואתנה ידעת. נתו רעה כנגדיועל כל פנים כו
ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת .  כל השנים שעברועבדתי את אביכן

 , והיה שכרו כפי תנאי יעקב, והיה זה כי כאשר היה רואה לבן שהיו יולדות נקודים.מונים

 בחשבו שלא תלדנה הצאן ,ודיםתהיה מחליף  שכרו ואומר  שלא יהיו לו  בעתיד כי אם הע

 או היה חו זר . היה מחליף התנאי בטלואים, שיולדות עקודים וכאשר רואה.עקודים

 ואם קצר הכתוב בסיפור המאורע  אין ספק , וכן היה מחליף  אותו מצבע לצבע.לנקודים

 . כיו ן  שיעקב אמר כן ללבן בפניו  ולא כחש,שכן היה

 . והותרו אם כן בזה שתי השאלות הראשונות

 

ה אלוה יתברך שופט כל הארץ השגיח  הנה , שעם כל החמס שהיה לב ן עוש ה לו,ואמר

 כאלו היו , והיה  זה במ ה שראה בחלומו בע ת יחם הצאן.ינו והציל  מצאן אביהן  ונתן לויבענ

 וגם המלאך .לדו הצאן מאותן המראותי כדי שית,לם עקודיםוהעתודים העולים עליהם כ

 . הדובר בו הוד יעו ואמר לו כן

 

 והיטיב לראות .שכך ראה בחלום נבואיי אין ספק ,והנה המראה  הזאת שזכר יעקב כאן

 והודיעו , שבאותו חלום הראהו מלאך האלהים עניין המקלות, במ ה שכתבג"רלבה
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 כי הנה נתחבר בהצלחתו מפלאות , ושזהו אשר זכר שראה שאמר לו המלאך.שיעשה כן

 .  וועניינית והשגחת השם בו והתולד

  .שילך לבית אביו לקיימוואמר עוד שגם אמר לו המלאך שיזכור הנדר אשר נדר ו
 . 'והותרה בזה השאלה הג

 

 ולמה לא ,  אם תכלית דבריך הוא שנתרצה ללכת מהארץ הזאת,ורחל ולאה השיבו ליעקב

העוד  . זה  אינו,ות התועלת מהירושה אשר נקוה לירש בב ית אבינוונתרצה בו האם לתק
 . באמת לא ,לנו חלק ונחלה בבית אבינו

כי הלא  , גם זה אינו, כדי שלא לצערו מפני אהבתו אותנו,או אם תקשה ההליכה ע לינו
  .נכריות נחשבנו לו כי מכרנו

 גם בזה אין ראוי לך ,וחתוואם תכלית דבריך הוא לעשות התנצלות על הצאן אשר הר

השופ ט   ,כל העושר אשר הציל אלהים כי בידוע הוא  כי מלבד שכירותך ,שתתנצל

  . כיון שמכרנו ואכל את כספינו, ולבנינובדין ומשפט היה לנו ,מאבינו ,האמיתי

 .  רוצה לומר בעניין הליכתך.כל אשר אמר אלהים אליך עשהולכן 

 .יח סת למאמרוי הייתה תשובתן נכונה ומתןכם הנה א

 . 'והותרה השאלה הד
  

 ונהג את כל מקנהו  , נשא אותן ואת בניו על הגמלים, רצויה,וכאשר ראה יעקב כוונת נשיו

 להגיד שלא הלך כבורח מניח נכסיו ,ואמר זה.  ארם לבוא אל ארץ כנעןאשר רכש בפדן

 , והיה מתהל ך לאטו לרגל המלאכה,  אבל כל אשר לו הוליך עמו ,מפה ומפ ה ב זמן הליכתו

 . כאלו לא היה לו מעיק ומונע מהליכתו

 אלא אחרי שיהיו  , כדי שלא ירגיש לבן בהליכתם,ובחר ללכת כשהלך לבן לגוז צאנו

 כי , שהיו כלי הקסם אשר לו, ולזה עצמו לקחה רחל את התרפים.שם מרחק רברחוקים מ

 והיו הצור ות ה הם נעשות , כמו שנראה במיכל בת שאול, ו הם על צורת אדם,קוסם היה

 וישמע בדמיונו כאלו קול נמוך ,ח הדמיוני אשר לקוסםו ויתעורר בהם הכ,עותובשעות יד

 לא שהצורה ההיא מעצמה  .בהם מחשבתומדבר ומודיע הדברים הנסתרים אשר תשוטט 

. בור באמת לא יהיה כי  אם בכלים הטבעיים ששם השם בטבע המדברי כי הד,תדבר

 ולכן השתדל . מפחדה שיקסום אביו וידע אנה פנה יעקב,והנה גנבה רחל אותם התרפים

 . לשיודיעוהו מ ה יעשה יעקב  בנשיו,א אותם ולקסוםולבן למצ

 . והתבאר מזה עניין התרפים

 . 'והותרה השאלה הה
 



 ויצא לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

46

46

אפשר לי לפרשו על אחת  ,ויגנוב יעקב את לב לבן על בלי הגיד לוואמנם אומרו 

  :משלושה פנים

  חדהא
 , רוצה לומר דברי בניו,שאמר שגנב יעקב את לבן מבלי הגיד לו דבר ממה שנזכר למעלה

ו בטח לבו  ב, כי הנה במה שלא הגיד לו יעקב דבר מזה. עמו כתמול שלשוםםושפניו אינ

  .כי בורח הוא וזהו ,ולא הבין אם היה רצונו לברוח

 

  שניוה
 עד שאפילו ,כי הספיקה חכמת יעקב וערמימותו לעשות מעשיו באופן שגנב את לב לבן

 כי . לברוחה רוצה לומר שהיה רוצ,לב לבן לא עלה בדעתו ולא הגיד לו כי בורח הוא

 הנה יעקב נסתתר , שיראהםח  הדבריומכ יגיד לו מה שיהיה םלהיות כי לב האדם לפעמי

 . במעשיו באופ ן שלבו של לבן לא הגיד לו כי בורח הוא

 

  שלישיוה
  הוא מפני ש לא הגיד לו , שה סיבה לשגנב יעקב את לב לבן ב זה,שהודיע הכת וב ה זה

 אלא שבא מפני , שלא הגיד לו דבר מזה,מפני עשוכשבא מבית אביו כי ב ור ח הוא 

 בטח לבו שלא יברח ,וב עבור שלא הגיד לו כי בורח הוא מפני עשו . שהי ה ביניהםההקטט

  .כ מלפניו"ג

 . ' מהפרושים האלה השאלה הוחדוהותרה בכל א
 

 וירדוף . שברח יעקב ולקח אחיו וקרוב יו  עמו, מנסיעתושלישיוהנה ה וגד ללבן בי ום ה 

ן לקחת  וחזר לחר,שלישי לפי שכאשר ידע הליכתו היה ביום ה ,אחריו דרך שבעת ימים

  . והלך אחריו באופן שכאשר מצאו כבר היה ביום השב יעי,את אחיו

  .רודרך הדרש הוא דרך אח

 שעם ,לצוותו ולהז הירו בחלום  הלילה'   הוצרך ית,ולפי שהי יתה  כוונת לבן להרע עם יעקב

השמר לך  : באומרו אליו, הגיעתהו ההתעוררות האלהי לכבוד יעקב,היותו בלתי ראוי אליו
 יוכיח הו   , זה ה וא אולי שהאדם כשיוכיח את חברורושופי. יעקב מטוב עד רעמדבר עם 

  : דרכיםשניבאחד מ

 כאלו תאמר האלהים יוד ע  , ויסתום ויסיים  בדברי ם רעים,אם בהתחיל בדברים טובים -

 .  אבל בעבור מה שעשיתי לי הריני לך אויב אכזרי,שאהבת עולם אהבתיך

 אתה עשית עמדי דברים רעים : כאלו תאמרםבטוביואם שיתחיל בדברים רעים ויסיים  -

 .  אבל עם כל זה לא אעזוב אהבתך,כאדם נבזה ו נקלה
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 שתתחיל בדברים רעים ותסיים , אם תרצה להוכיחו מרע אל טוב,ולכן הזהיר ו השם ללבן

 שהוא ,שמר לך מדבר עם יעקב באופן האחריאבל ה.  הנה מה טוב ומה נעים,בטוב ים

 ,  וכן  עשה לבן. כי הכל הולך אחר החתימה, בטוב ותסיים  ברע שהתחיל,מטוב עד רע

 .כ על אזהרת השם" ולא עבר א, וסיים באהבה מסותר ת,שהתחיל עמו בתוכחת מגולה

 . ' והותרה השאלה הז
 

 מאשר ראה , שלבן,דעתי בפסוקים האלה הואו .'מה עשית וגו ליעקב ווהי יתה תוכחת

 כי מבלי נראה לו , אולי עשה שום תחבולה היה חושב,שנתרבה צאן יעקב בהפלגה רבה

 ולא , אבל לא ידע דבר מזה בבירור,א שיולדו כל הצאן עקודים נקודים וברודים"שא

 . אלא מדרך סברה שהיה ח ושב שאיזו תחבולה הייתה ,יןיתת הענינתגלה לו אמ

 היה  , ושמפחדו פן יודע מה  שעשה. נתאמת אצלו עוד החשד ההו א,וכאשר ראה שברח

 שבעבורו ,רוצה לומר מהו החטא והפשע שעשית ?מה עשית :ולכן בתוכחתו אמר .בורח

 .הוצרכת לברוח

  :ועשית בזה שני דברים מגונים

  .בערכי שגנבת את לבביהאחד 

 שנהגת אותן כשבוי ות חרב שמוליכות אותן מבלי כבוד ו מבלי לוית ,יי בעניין בנותשניוה

  .קרוביה ן

  .וחזר לבאר שני הדברים ההם

חבא ולא הגדת לי דבר י  כלומר למה הלכת בה,למה נחבאת לברוח , גנבת לבבו אמרועל

 ,אשלחך בשמחה ובשירים בתוף ובכנור אבל , כי אני לא הייתי מעכב אותך.מן הליכתך
  .כמו שמשלחים את הכלות עם בעליהן

גת  איני אומר שנה, רוצה לומר. לבני ולבנותיולא נטשתני לנשק רוכנגד עניין ב נותיו אמ

 אלא במה שלא נטשתני לנשק ,רחןו בעבור שהנה הולכות בעל כ, חרבתאת בנותי כשבויו

  . לפי שנולדו על ברכיו, כי קרא את בניו בני.לבני ולבנותי

 שבעבורו הוצ רך לברוח ,והי ה תכלית מאמרו כשואל ממנו מה הדבר אשר עשה נגדו

 .בהישלא עשית כל זה מבלי ס כאומר אין ספק . ולהעלים ממנו בנותיו,וללכת שלא מדעתו

 אמר לו עוד , הבנהטעוי ולפי שלא אמר יעקב שטעה בסכלות ומ.מה עשיתולכן הגידה לי 

 האם אתה הסכלת עשה , רוצה לומר. בתמיההר והוא אצלי נאמ.עתה הסכלת עשה

 באמת אינו אפשר כי חכם אתה מדניאל ועמוק עמוק , עשית כל זהתותאמר שבסכלו

 . כ בדבר הזה לבד הסכלת עשה"איך עתה א ו.אתה במחשבותיך

 .  עשה לבן הבריחה טענה חזקה על חטאו ופשעו של יעקב נגדו,ם כן א,הנה
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  . טענה שניתם כןעוד עשה על זה ג
 ר שעל זה נאמ, יש יכולת ומשפט בידי,ורוצה לומר ,'יש לאל ידי לעשות וגו :והוא אומרו

 ואלהי אביכם אמש ,לעשות עמכם רע ',היםוהגישו אדוניו אל האל' כמו ,םואלהי אלשם 
זה מורה שה אלהים יודע .  השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע:ראמר אלי לאמ

 ו לכן הוצרך , ושהיה ראו י לי לעשות עמך שום רע בעבורה,שעשית שום פשיעה נגדי

 .  לא היה צריך לצוות, ואם לא היית חייב בדבר.להזהירני שלא אעשה כן

 

  שלישית טענה עוד עשה על זה
 .הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך למה גנבת את אלהי ועתה :והוא אומרו
 , ידעתי שתהיה תשובתך שנכסוף נכספת לבית אביך, ועתה ידעתי אחי,רוצה לומר

 ונחבאת לברוח כדי שלא , אבל אף על פי שיהיה הדבר כן,כמנהג הנערים וכדרך הנשים

 אין זה אלא שיראת .הם התרפים שהיית מנחש בהםוולמה גנבת את אלהי  ,יעכבוך

 כי אין ספק שאין אתה . ולכן הוצרכת לגנוב אותם,ופחדת שמא יגידו לי מה שעשית לי

 וכעת יאמר ליעקב מה פעל , כי אתה נביא. ולא תבחר בהם לדעת העתידות כמוני,קוסם

 . אל

עה רבה נגדו הנה אם הן כל הטענות האלה עשה לבן להכריח מהם שיעקב עשה פשי

  . עם היות שהוא לא היה יודע אותה,בעניין הצאן
 .א"והי' והי' הט' והותרו בזה השאלות הח

 

  ]ב, לב–א ,לא [ עד סוף הסדר...ויען יעקב ויאמר ללבן

 מפחדו  שימצאו התרפים ביד , מבלי כעס ומ ריבהםהנה יעקב ה שיב ללבן דברים קצרי

 כי אמרתי פן ,כי יראתי  : אמר לו בלשון רכה.אחת מן הנשים ויתפש כב ו שת גנב כי ימ צא
 , לא נחבאתי אני לברוח מפני פשע וחטאת שעשיתי, רוצה לומר.'תגזול את בנותיך וגו

 מיראתי שמאהבתך את ,אבהיחב אמנם הלכתי .ון אשר חטאוכי כל יגיעי לא ימצאו לי ע

  . ותגזול את בנותיך מאתי,בנותיך יקשה עליך לכתן מאתך

 ולא בבנים כי ,  לפי שהיה לו  בעצם טענה עליהן כאב את בן ירצה,יין בבנותוהנה תלה ה ענ

 , משום לא יפתח אדם פיו לשטן, וגם לא זכר גזל בצאן.הם היו בני  י עקב ומה לו  ולהם

 .  לא לבנותיו,מתכווןולבן לגזול את הצאן היה 
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א גנבתי   רוצה לומר אני ל, אלהיך לא יחיהתעם  אשר תמצא א השיבו םולעניין התרפי

 , אבל אני חפץ שאותם שימצאו בידו לא יחיה עוד, ואיני יודע אם גנבם אחד מאלה,םאות

 .  אותו כאן כדין גונב נפשתושנמי

 

 כיון שפנה אל אלהים , רוצה לומר שימיתהו האל,להי פירשו מלשון קללה ותפל"חזו

 כי לשם שמים  כי ידע, כי אלו ידע לא היה מקלל,ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. אחרים

  . ושבאותה קללה מתה רחל בדרך,נתכוונה

 כי חשב שהם יגידו לו  ,א אותםוולכן נזדרז לבקש התרפים ולחפש כל האוהלים למצ

 אז מצא יעקב מקום לריב ,פש ולא מצאיוכאשר ח. תת הדבר על מה היה יעקב בורחיאמ

 מיראתו פן ימצאו ,ולה כאשר שמע דבריי כי בתח.ויחר ליעקב וירב בלבן ולזה נאמר ,עמו

 חשב ,פש ולא מצאי אבל כשח. לא נתכעס ולא עשה מריבה,התרפים ותכסה כלימה פניו

 ולכן אמר לו , אלא שהוא שם לו עלילות דברים לרדוף אחריו,יעקב שלא נגנבו לו התרפים

כי מפני שלבן היה שואל אותו  .מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי ,אז במריבה ו כעס

 לכן השיבו יעקב מה , מה הפשע שעשה שבעבורו הי ה בור ח,מו שביארתי כ,מה עשית

קי ו כי אינם מח, כאומר ומהו  הפשע  והחטאת אשר אתה מחפש עלי,פשעי ומה ח טאתי

  .םומנהגי לעשות

 

 כי הנה הדליקה ו הרדיפה אשר כזאת לא היה ראוי לעשותה אלא ולמה דלקת אחרי

  :לאחת משלש סיבות

 

  תהאח
 לכן תרדוף אחרי לקחת ,גנב והייתי  ב ורח עם כסף או זהב שגנב תי מביתךאם הייתי אני 

 אל ?מכל כלי ביתךהאם מצאת ] 190[ ,מששת את כל כלי כי הנה , אבל זה אינו.אותו

 .  בפרסוםשים כה נא נגד אחי ואחיך ,יתעלם מפני כבוד

 

  שניתוה
 אין ן גם כ, בצאנךאם דלקת אחרי מפני שאני חייב לפרוע  לך דבר מכל הזמן אשר עבדתי

  .כי זה עשרים שנה אנכי עמך ,זה אמת

 וה וא אומרו האם אפשר ,ה הוא אצלי בתמיה, רחליך ועזיך לא שכלוואמנם אומרו

י זה א,  ולא מת הוולד לאחד מהם בכל זה הזמן,שרחליך ועזיך לא שכלו בכל עשרים שנה

גם כן זה  בלתי  ?אלי צאנך לא אכלתי האם אפשר ש. כי בהכרח ימותו  קצתם,אפשר

 לחים ם כי הקט ני, כי בהיות לי נשים ובנים בהכרח  פעמים נאכל הבשר מן הא ילים,אפשר
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 והיה  , שהיה בא הארי והדוב והזאב אל העדר,גם כן טרפה. ואינם נאותים למזון טוב

 וע ם היות כל זה דרכו של , זה בהכרח הוא שיקרה פעמים בזמן  הרב הזה, טורף בהמה

 כדרך הרועים להודיע , הוא או עורו,ת מהשכולה לא הבאתי אליך הנה הולד המ,עולם

 כלומר הייתי פ ו רע אותה ולי ,אנכי אחטנה ,ואמנם הבהמ ה שאכלתי. לבעל אותו שמת

גנובתי  בין שתהי ה ,שאפרענהמידי תבקשנה  ,ואם היה הטרפ ה. היה החסרו ן לא לך
ראוי שאפרענה מה שלא היה  ,גנובתי לילה או ,שהוא מוטל עלי לשמרה ביום ,יום

 . שטורף באישון לילה ואפלה

 

 מידי ,אנכי אחטנה וכנגד שלשתם אמר , זכר יעקב המתה והנאכלת והטריפהם כןהנה א
לפי שלא אזוז רגע ולא   ,שאכלני חורב וקרח בלילה ומפני זה הי ה לי הכרח .תבקשנה

  . לשמור את העדרותדד שנתי מעיני ,שעה מן הצאן

 

 בהיותו  בלתי חייב לו דבר מכל הזמן שה י ה   , מה שדלק אחריוובז ה השלים להשיב על

 .  כי היה פורע תמיד יותר ממה שהיה חיי ב לפרוע,צאנו בידו

 דהוה שגיא מן מנינא מן ידי את - אנכי אחטנה מידי תבקשנהאמנם אונקלוס תרגם 

 לא כפי , רוצה לומר שאם טעה בחשבון  היה גוב ה ממנו כפי ה חשבון המוט עה,בעית

 .  והוא לא כדת,האמת

 

  תוהשלישי
 ולכן רדפת אחרי ,רראם תאמר שדלקת אחרי בעבור שלא עשינו אני ואתה חשבון מ בו

 ,זה לי עשרים שנה.  כי מה החש בון שיש לי ע מך, אין ביני נו גם כן כזה.  חשבונו תינולכוון
 ומה החשבון שנשאר בינינו . ושש שנים בצאנך,ד שנה בשתי בנותיך"בביתך עבדתיך י

כ לא " א.כמו שנזכר למעלה ,את משכורתי עשרת מונים אם לא במה שהחלפת ,דקדקול

  . את אשר לילדלקת אחרי אלא לגזו

 

 שפחד בעת העקדה , לולי אלהי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי,ובאמת כן היית עושה

 כי הנה אתה כפי כו ונתך , שאותה זכות  עמדה לי,כשראה המאכלת ביד אביו לשוחטו

ראה אלהים  ,חי עבדתיךושבכל כ ,את עניי ואת יגיע כפי אבל ,היום הזהחתני ריקם של
השמר לך מדבר עם יעקב  במה שהוכיחך , במה שברכני  בשכר עבודתי,ויוכח אמש

ואלהי אביכם  :כמשיב לו על מה שאמר לו ,ויוכח אמשכ "שכל זה אמר ג .מטוב עד רע
לא להיותי חוטא לך כמו שאמרת  , על זה הז הירך האלהי ם,רוצה לומר ,אמש אמר אלי

 . האלוםהנה התבארו הפסוקי
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 . ד"ג וי"ב וי"והותרו השאלות י
 

כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך  ,פושיולכן השיב ו למה שאמר לו קודם הח
הבנות  באומרו , ועל מה שהיה אומר שלא דלק אחריו להיותו חייב לו בשום דבר,מעמי

 יותר הי ה לך לירא , אם יראת מהאנשים,רוצה לומר .אניבנותי והבנים בני והצאן צ

 .ם והיה לי ללקח, בנים ובנות וצאן היו שלי: כי הכל, ויות ר מהצאן שהצלת מצאני,מהבנים

פחתי ורביתי  י אשר ט, מה אעשה לבנותי היום ולבניהם אשר ילדו,אבל אם אעשה כן

 רעבים גם , בחוסר כלויישארשואיככה אוכל וראיתי . וגדלתי ואהבתי אותם כבנותי וכבני

  . נכרתה ברית ולכן.צמאים

 

 לא רדפתי אחריך לאחת מאותן הסיבות אשר ,ואפשר לפרש שהייתה תשובת לבן ליעקב

 כדי שתזכנה בנותי ובניהן אשר ילדו בעושר אשר עשית , אלא לקיים בינינו תנאים,זכרת

 , והבנים בני, הבנות בנותי וזהו שאמר.סוב אל נשים נכריות וילדי נכריםי ולא י,בביתי
 או לבניהם ,מה אעשה לאלה היום -ולבנותי  . רוצה לומר כי  מביתי  יצא הכל,והצאן צאני
ישארו הנכסים  י כדי ש,זוק ים אשר אעשה לאלה היוםיכלומר מה התנאים והח .אשר ילדו

 . ולכן נכרתה ברית.להם

 . הוא היותר נכון לפי סגנון הפרשההומה שפירשתי ראשונ

 . ו"תרה השאלה הטוהו
 

 בדעתו , ברית ושבועה ליעקבםאי  כ,ולפי שלא יוכל לבן לעשות על זה דבר יותר קיים

 . לכן אמר שברית יהיה עד  בינו וב ינו,וא נפשוו לא ישא לש,'שהיה איש תם ירא את ה

כרון למצבה אשר עשה י ועשאה ז. כדי שישבע עליה,ולקח יעקב אבן וירימה מצבה

 , כלומר בניו ורעיו של יעקב ההולכים אתו,וה לאחיוי צר ומצד אח.לםוכשהקיץ ממר את הס

  .שיעשו גל מאבנים

 כי ה יה  . לא על המצבה  שהייתה לגבו ה,ולאות וסימן  אהבה ב יניה ם אכלו שם על הגל

 ואולי שעל זה נאמר . נאמניםםחשבו לאחיילחן אחד יומנהג ביניהם  שהאוכלים לחם על ש

 שכן , לפי שאכלו שם,והנה אמר לבן שהגל ההוא עד. ' לחםמצרים נתנו יד אשור לשבוע'

  .יהי ו תמיד אוהבים זה לזה 

 ומפני זה   .גל עדויעקב קרא לו בלשון הקדש  , יגר שהדותאולזה קראו לבן בלשון אר מי

ולפי שגל האבנים ההוא   . י" כמו שכתב רש,שב שם גלעדינקרא המקום אחר שנתי

 וגם יעקב , לכן אמר לבן באותו לשון,ית הזאתוהמצב ה שניהם היו שם כשני עדים בבר

  .עד הגל הזהקראו 
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ראה שהמצפה הי א המצבה  יי ,ביני וביניך' והמצפה אשר אמר יצף הואמנם אומרו עוד 

ה " שהקב,כ אות ועד" והמצפה שהיא המצבה תהיה ג, הגל יהיה עדרלו אמי וכא.שזכר

. ותינווהיה ונתמיד באהבתנו ו אחיביט  ויראה ב ינינו כאשר נסתר איש מאת רעהו שתמיד נ

 . 'ויעבו ר את מצפה גלעד' כמו שאמר ,כתב שהמצפה הי א אשר בהר הגלעדי "רשו

 

 הגל ה והי, כי מפני שעשאו גל של אבנים גדול. שהמצפה הוא הגל,והיותר נכון אצלי

 לכן נתן טעם לשניהם , ואם שיהיה  מצפה שיצפה  הצופה משם ,ההוא אם לאכול עליו לחם

 ואם היה בדרך .'הגל הזה יהיה עד ביני ובינך וגו : אמר,ות עד באכילתם שמהאם להי

ביני ובינך ' יצף ה - רוצה לומר ואם הוא מצפה ,'והמצפה אשר אמר יצף ה אמר ,מצפה

אם תענה את בנותי ואם תקח נשים  ,וזכר שהיה עניין הברית. סתר איש מרעהויכאשר נ
 חשש לבן שמא ,השפחות על לאה ועל רחלעליהן כי לפי שראה שלקח יעקב את שתי 

 . קח נשים אחרות עליהן ולכן השביעו עליויי

 

 .'הנה הגל הזה והנה המצבה וגו לבן ליעקב ר ויאמ,ואמנם אומרו עוד
 ואם יעקב , אם לבן יעב ור את הגל ללכת להרע ליעקב,שהיה ה ברית םחשבו המפרשי

 . יעבור ללכת להרע ללבן

 .בלשון שולל , ואם אתה לא תעבור אלי, אליךראני לא אעבואם  אומרו םויקשה לפירו ש

 .  ואם אתה תעבור אלי בלשון מחייב,כי היה לו לומ ר אם אני אעבור אליך

 שאני לא אעבור אליך ואתה לא תעבור אלי את הגל הזה לעשות אם אני רש פיג" רלבוה

הנה לבן עצמו  כי  לבן ליעקבר ויאמויקשה לו מאד מלת אם ויקשה לו עוד אומרו. רעה

ם  גם בהיות. בור כ לו מדובקי בהי ו ת הדויאמר לבן  ליעקב ולמה אמר ,היה  המדבר

 .  להרע לאחרחדד היה שילך האו רחוק מא,מתפרדים איש מאחיו

 

 אלא שלא יתחייבו ,א להרע את חברוו שלא היה ברית ם שלא יבולכן נראה לי לפרש

ה כדרך האחים כממולהצילו א לעזרו ו שהאחד יב,א רעה צרה וצוקה לאחד מהםובב

 עשה ,כר כמו שנז,ושלכן אחרי שלבן השביעו בעניין ב נותיו. שאח לצרה יולד, םהנאמני

 אם ויאמר לבן ליעקב עד הגל הזה ועדה המצבה ולכן אמר מחדש ,עוד עמו תנאי אחר

 ואם אתה יעקב לא תעבור אלי את הגל ,אני לבן לא אעבור אליך את הגל הזה לעזרך

 ולכן .א לעזור ולהציל לחברוו שהאחד יב, רוצה לומר להיות רעה לאחד ממנו,הזה לרעה

 כי יהיה אז הגל והמצבה  ,בלשון שולל , ואם אתה לא תעבור,אם אני לא אעבור ראמ

 . עדים על רשעתו
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 שפירושו ב ו   ',עושר שמור לבעליו לרעתו'כמו לרעה תי אומרו י האמרושויה יה כפי ז ה  הפי

 . ינצל מרעתושהוא שמור לו כדי שבו

 .ו האחרונה"ובזה הותרה השאלה הי
 

 רוצה . אלהי אביהם,אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינוואמנם אומרו אחרי זה 

אבל יעקב לא .  אלהי נחור מצד לבן, אלהי אברהם מצד יעקב,לומר שעשו ביניהם דייני ם

יו יצחק  אבל נשבע בפחד אב?הי נחורו כי איך ישבע באל,שבע בהם יחדירצה לה

 .  וכאלו נשבע בעקדתו,בעקדה

 והיא , ויקרא לאחיו לאכול לחם,ואחרי הברית זבח יעקב ז בח גדול בהר במקום מו שבו

 והכל שלו , כאלו אכל ברשותו, מפני כבודו, ולא קרא ללבן חמיו.הסעודה אשר עשה להם

  .ן"רמבכמו שכתב ה

בה י דרך ח, ו שם הלילה ההיא שבאו עמו ואכלו ולנם והם האנשי,אבל קרא לאחיו של לבן

 .  ולבן נשק לבניו ולבנותיו  וישב למקומו. קר נתפרדו איש מרעהוו  בב,ואהבה רבה

 

 . ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים
 שב , וערעורי לבןם לבן ונסתלק ממנו טרדת התנאית שאחרי שנפרד מחבר,ועניין זה

 . כמו שראה אותם במראת הסולם, ונראו לו בנבואתו מלאכי אלהים,לאיתנו הראשון

 . מחנה אלהים זהויכירם ויאמר  
לת פסוק וירא אליו י כמו שביארתי בתח,ואפשר לומר שנראו אליו בדרכו בנבואה מוחשת

 . 'ה

 כלומר שלוחי השגחתו ובעלי  ,והכיר מיד שמחנה אלהים היה זה. מלאכי אלהים

נתחבר ממנה אלהים למחנהו  רוצה לומר ש, ולכן קרא שם המקום ההוא  מחנים.מלחמתו

  .של יעקב

 .לת פרשת וישלחיוצורך המראה הזאת יתבאר בתח

  

 .ובזה נשלם מה שראיתי לפרש בזה הסדר


