
 לראשיתיפר העיי אתו 4*444*

 מלמן וריר ל'יישח ריח "יין ק י ,י

 ליעקב ילדה לא כי רחל ליטרא א-ב. הפסוקים ל.פרק
 בנים חבחאלי אל8יעקב ותאטר באחתח, רחלותקנא
 ויאמר ברחל, יעקב ויחר-אף אגרה מתהואם8אץ
 פרי"בטה ממך אשר"מנע אנכי אלהיםהתחת

 רחל של שאיפתה זו הרי השלילה. משום בה אין זו קנאה א. נ קות
 להאשים רשאית שהיא היתה כסבורה כאחותה. ה', לפגי ורצון חסדלמצוא
 ברכת ממנה מנע שה' כך, לידי הביאה אליה שאהבתו משום בעלה,את

אעקב
-  

 בנים לה להביא התל יעקב כי שסברה, דומה י. ל - ה ב ה
 בנימ לו יש שכבר מאחר הדבר, לו איכפת שלא אלא תפילתו,בכוח

 ואומר זו דעה יעקב מכחיש רב ברוגז ב. ק ע י ף א - ר ח י 1 -מאחותה.
 הבנים, ברכת ממגה שמנע זה הוא הבורא, האלהים, וכי בכוחו, זהשאין
 בכך. אשם איננו עצמו הואוכי

 אליה, 3א בלהה אמתי הנה ויאמר ג-ד.הפמ1קים
 את" ותתילו ממנה. גםיאנכי האאנה עליברכיותלד

 יעקב. אליה ויבא לאשה, שפחתהבלהה

 להלן השווה י, כ ר ב - ל ע 1(. שרה כמו נוהגת רחל י. ת מ א ה נה
 אירבי", "ואנא אונקלוס שמתרגם כמו י, כ נ א - ם ג ה נ ב א 1 - כג.נ,

 בנה את בהם ואראה ילדיה אחנך אניכלומר

 ותאמר 3ן. ליעקב ווולד בלהה ורנונך 1-41.הפסוקים
 על-. בן, ויתףלי בקלי שמע וגם אלהים דננירחל

 רן. שמו קראה3ן

 ליעקב, לו נולד שהבן מודגש השפחות אצל ב. ק ע י ל ד ל ת1

 בע סו לע,ל1(



 ל ת י ש א רבתנ

 - השפחות בני יהיו הרי כן שאלמלא 8(, תחילה משוחררותכשהשפחות
 זכויות לי העניק כלומר לו, לב, בדברים כמו ק נ נ ד - כאמם.עבדים,
 עתה ורק היתה, זכויות ללא כאילר בנים, לה היו לא ערד כל כה,עד
 האלהים. אל התפללה שרחל מכאן ק ל ק ב ע מ ש ם ג ו - לה.היו

 כן רחל, שפחת בלהה דרנלד עוד ורנהך ז-ח.הפסוקים
 עם- נפתלתי אלהים נפתולי רחל ותאמר ליעקב.שני

 נפתלי. שמו ותקרא אה-להאחתי

 - האבקויות. מאבקים, כלומר לסובב, 2: פתל מלשון ק ל ו ת פנ
 אחותה, עם זו לתחרות מכנה היא אלהים מאבקי ם. י ה ל א י ל 1 ת פנ

 כי שחשבה, מכיוון הבית, לייסוד צרויה( )בית לבנים היא גםלתרום
 שרחל בעוד זו. תפילה של ובקבלתה בנים על בתפילתה ה' לפני רצוןקנתה
 על האהובה היא שלאה כה עד נראה היה יעקב, ידי על המועדפתהיתה
 גם אחותה על שגברה רחל חושבת עתה והנה ; ידי על ומועדפת ה'ידי
 מופנית הבנים שברכת ודומה ללדת, פסקה אחותה שכן האלהים,אצל

 אליה.מעכשו

 את- ותקח מלרה, עמרה כי לאה ורנרא מ.מיק
 לאשה. ליעקב אתה ותתן שפחתהזלפה

 זה, לשינוי לאה לב הפנו יכלתי" "גם רחל של דבריה אה. ל תראו
 עושה היא הבנים. במספר עליה תעלה ואף תשיגה שאחותהלאפשרות
 שפחתה מסירת ידי שעל בכך להתחשב מבלי אחותה, שעשתה מהאיפוא
 להרבות השאיפה נוספת. צרה יעקב לבית מכניסה היא לאשהליעקב
 לזכות. לה נחשב זה עצמי וביטול עצמה, שתשכח לכך הביאה ליעקבבנים

 )המ'(. אמתה" ית ליה "ושחררת - ד לפסוק ן ת נ 1 י תרגוםי(



תנא לבראשית

 בן. ליעקב לאה שפחת זלפה ו21לד י-יא.הפסוקים
 גד. אתאשמו ותקרא בגר; לאהותאמר

 זלפה, של לידותיה בשתי ותהר הביטוי העדר הוא תמוה ד. ל ה1

 רשפי,וראה
-  שם הוא גד גד. בא הוא הקרי ואילו הכתיב, הוא ד, ג ב 

 לקריאת מתאימה גד" "בא הקריאה עצמם. ההצלחה המזל, או המזל,אל
 מזכירה לאה שאיז תמוה גם וגף. א ר ק ת ו - היום. המקובלת טובמזל
 הבדל לקבוע בקש שהכתוב ודומה שפחתה. בני הולדת בעת ה' שםאת

 אל של חסד מתנת הם הראשונים הבנים ארבעת בניה. אצלמשולש
 האחרונים שני זה. בהקשר הו"ה בשם לאה קוראת פעמים ושלושהרחמים,
 היא כן ועל 3(, האומה אם תפילת ועל טוב מעשה על צודק כשכרבאים
 עקב לא באה לא זלפה בני שני הולדת 4(. אלהים בשם כאןקוראת
 משום אלה לידות בשתי רואה לאה אין משחד. חסד כמעשה ולאתפילה
 כן ועל שלה, בניה בהולדת שראתה כפי האלהית, ההשגחהמעשה
 לא ומזוני בני "חיי, ז"ל מאמרם השווה ; למזל - אלה לידות מיחסתהיא

 5(. מילתא" תליא במזלא אלא תליאבזכותא

 שני בן לאה שפחת זלפה ו21לד יב-יג.הפסוקים
 בנות, אשרותי כי באשרי לאה רו2אכורליעקב.

 אשר. את-כמוותקרא

 את יותר מציין ש,,%שר" נראה אך ל,,בגד", בדומה י, ר ש אב
 עתה ת. ו נ ב י נ 1 ר ש א י כ - כל. לעיני הנראית זו הגלויה,ההצלחה
 הבנות. מכל המאושרת כאם שיהללוה 6( בבטחה לאהמקווה

 יח. - יז פסוקים להלן1(
 כ. יח, הפסוקים4(
 )המן(. ע"א כח, קטן במועד רבא מאמר1(
 0. 135 ד ל 1 1 י א י "אוירוני" - העבר לשון כך ומשום6(



 לבראשיתתע

 וימצא קציריחטים עמי ראובן וילך יד---טז.יהפפ~קים
 רחל ותאמר אמו, אלחלאה אתם ויבא בשרהדודאים
 המעט לה ותאמר בנך. מדודאי לי תניחנאאל"לאה
 ותאפר בני, אתפדודאי גם ולקחת אתחאישיקחתך
 ויבא בנך. דודאי תחת הלילה עמך ישכב לכןרחל
 ותאפר לקראתו לאה ותצא בערב שלהשרהקקב
 ו-ככב בשק בדורתי שכהתיך שכר כי תביאאלי

 חהש. בלילהעמה

 כאשה זלפה למסירת סמוך התרחש זה מאורע וגו'. 1 ב ו א ר ד ל יו
 באה יששכר שהולדת כך אמ, מפסוק שיצא וכפי לאה, ידי עלליעקב
 תוך נולדו לאה של בניה ששת כל שהרי גד, של הולדתו אחר קצרזמן

 7(, רבה בראשית דודה מלשון ים, א דוד - היתר. לכל שנים שבעכדי

 מה וה  והרי  יברוחי, -  מתרגמים המורי  התרגום  ובן  וינתןאונקלוס
 vemalis, mandragora ,)8 "גף"  ע095?""6ע"א השבעים אצלשמתורגם

 )מעין זה צמח של פירותיו 9(. נעים ריח נותן באביב אשר צמחאותו
 לדעת אך לעקרונך תרופה קדם בימי  נחשבו ושרשיו קטנים(תפוחים
 וגם להריון", שיועיל האנשים עליו שאומרים "הוא בלבד השורשהרמב"ן
 הרפואות מספרי באחד כן ראיתי ,ללא - מוסיף שכן בטוה, הוא איןבכך

 נוסעים תיאורי גם 10(, דודאים השם גם מקום, מכל בהם".המדברים
 אלה כל עתיקים, בכתבים הערות וגם הערבים אצל בהם השימושעל

 המסופר מובן כך ידי ועל זה. לצורך שימוש נעשה שבדודאיםמעידים
 בהם להשתמש כדי האלה, הדודאים מן לקבל מבקשת רחל -כאן

 כלומר, ך, ת ח ק ט ע הם - אותה. דוחה לאה תחילה הריון.להשגת
 לאה של כוונתה ספורנו לפי ? בעלי ידי על מועדפת שאת די לאהאם

 )הס". ב עב, פרשה אבא, בר ח-א רביי(
)*Alraun rechte ,der מן להבדיל Alraun 1Vlldc .der 
 יד. ז, השירים שיר השיה9(
 (Liebesaepfel). אהבה =תפוחי"1(



תנג לבראשית

 אל ואשה 11( כאמרו צרתי, את שתהי להסכים לך היה "שלאעומר
 לאחותה. אחות תעשה שכך ייתכן לא פירוש וגו', לצרור" תקח לאאחתה

 דגושה(, להיות צריכה התי"ו היתה עבר )בלשון מקור וע ח ק ל ו-
 בצחוק, זאת אמרה שלאה דומה אך וכר. מבקשת את ולקחתכלומר
 כן על וכי מיד, לאחותה הדודאים את שנתנה יוצא, המסופר מןשכן

 היית. סובה כך שכל מכיוון כלומר וגה, ב כ ש י ן כ ל רחל להאומרת

 אך הכשכר, לשם רמז כהוום בזה יש אמנם יד. ת ר כ ש א כ ש-
 ההוא, במקום א. ו ה ה ל י ל ב - שם. לביאורנו סתירה כהוום בכךאין
 לג. יט, לעילכמו

 ותלד ובהר אל-לאח, אלהים וישווע יז-יח.יהפסוקים
 שכרי אלהים נתן לאה ותאמר חמישי. בןליעקב

 יששכר. שמו ותקרא לאישך שפחתיאשר-נתתי

 בזה היא ביתר. היפה באור לאה של בה' בטחונה כאן נראהשוב

 להתפלל ומעדיפה הדודאים, - לשכזה( נחשב )שלפחות הטבעילאמצעי
 ועל ר. כ ש ש י ו מ ש א ר ק ות - בו. בטחונה לה גומל ית' והוא ה',אל
 כשמסרה העצמק הביטול בשביל שכר כפול, שכר זה בבן לאה רואהכן
 עם הוכיחה אותו בה', הבטחון בשביל ושכר לבעלה, שפחתהאת

 מומנט פורשת היא אין עדינותה ברוב אך לאחותה. הדודאיםמסירת
 בשם אך זה. באמצעי דוקא שבטחה באחותה נוזפת גם היתה אז כיזה,

 מפרש שכבר וכפי זו, משמעות כלולה החמישי, לבנה נותנתשהיא
 בן לפי ואילו הסכר, הוא הקרי אשר בן לפי ר. כ ש ש י -הרשב"ם.

 אבל אשר, כבן קרא נפתלי בן שגם ייתכן אך יששכר, הוא הקרינפתלי
 שכר, יש - השם של מובנו אין שניהם לפי מקום, מכל התשכר.נקד
 בשמות כמו כפול(, שכר )בנ ששכר המלה בראש מתווספת היו"דזאלא
 12(. יגאליצחק,

 יח. יח, הקרא11(
 על שמהסד השם, של בפול פירוש כאן שיש המבקרים, שהנחת ודומה2!(

 הצורך. די בזה מופרך שונים, מקורותשגי



 לבראשיתתנד

 ניעקש בד-שעף ותלד לאה עוד רף2הר ים-כא.הפסוקים
 הפעם טוב זבד אתי אלהים זהרני לאהותאמר
 אתי ותקרא בנים, ששה לו כי-ילרתי אישיתבלני
 דינה. אתמהמה ותקרא בת, ילדה ואחר זבלתןשמו

 zab&lu, האשורית בלשון 15(. לזבל קרוב זבד, ה נ ל ב ז י . . . י נ ד בז
 aieetsei 22 6(, ידי על "יזבלני,, השבעים מתרגמים גם וכך לנשא, -פירושו

 דווקא אלא שהוא משכן כל לציין בא אינו זבול שהשם וייתכןיצרט1י.
 מקום כציון או דה למשכן כציון רק זה ביטוי בא א2 ועל מורם,מקום
 3יג בערבית זבד. המלה בהטמעות גם וכזאת 14(. השמימייםהגופים
 3?ג אך למעלה. שמונח מה כלומר חמאה, או שמנת קצף,פירוריו

 מתנה ליתן וגם להרים שמובנם ומשאה, נשא כמו מתנה, ליחן גםפירושו
 ופירוש איפוא, יבואר ו,,זבדני" "זבולון" שבין הקשר עצמה.והמתנה
 כלומר טובה, מתנה ידי על אותי נשא ה' : זה לפי הוא לאה שלדבריה

 היא כלומר ביתו, גברת להטת ירוממני בעלי גם כן רעל ב-תר,כבדני
 ייתכן ת. ב ה ד ל י ר ח א ו - יעקב. נשות שבין החשובה מעתהתהא
 ; זה שם מפרש הכתוב אין ה. נ י ד - השנים. שבע תום אחר רק היהשזה

 רש"י16(.והשווה

 אליה וישמע את-רחל, 14להים ריזכ1ו* כב-כד.הפסיקים
 ותאמר בן, ותלד ותהר את-רחמה. ויפתהאלהים
 לאמר, יוסף אתטשמו ותקרא את-חרפתה אלהיםאטף

 אחרד בן לי ה'יפף

 727, עמ' בטזאורוס ס ו י ב ז ג ראה ולמ"ד דל"ת של "תחלפותן על18(

 51נ 5איוולד
 יג חבקהנ תן טה סם ישע" ע1 ח, מלכםא' השט""(

"4
 המאורע ale על ,נמה לה ניתן ואולי )המץ. ע"א ס, ברכות פי על
 לב, לדברים ה" ידין "כי כמו נקמתה, אחיה שבקמו לפי להלן,שמתואר

 הס'(. -לו



תנה לבראשית

 הרפה עקרותה, חרפת את רב זמן סבלה שרחל אחר וגו'. נר זוי
 שמע יעקב, נשי בין היחידה הבנים חשוכת בהיותה כמה פיגדולה
 וגה. א ר ק ת ו - זו. חרפה להסיר כדי בן לה תתן תפילתה אלה'
 צורת יאסף, בנ ) יוסף בגום לו קראה זו ראשונה התרשמות פיועל

 וידף התקווה את מיד הביעה גם זה לשם וברמזה אסף(, שלהעתיר
 זג תקוה נתקיימה ואמנם נוסף. בן חסד, כמתנת לה,יתן

1 באשר 16( המפרשים מעורריםקשיים א  יעקב. בני של הולדתם 
 לב, לפרק ביאורנו )השווה דינה הולדת את נאחר אם ייושבו, אלהקשיים
 יוסף והולדת גד, של להולדתו סמוכה היתה יששכר שהולדה נניח ואםכג(,

 ויהודה לף ~lPD, ראובז, הולדות היו זה לפי זבולון. של להולדתוסמוכה
 3 בשנים ונפתלי דן הולדות ; *3 1-בהינים

-  ללדת עמדה לאה ; 41 
 ; 6 - יששכר ; 61 - אשר ; 51 - גד הולדת ; 41 -מ-31

 ; ד - זבולי
 אמנם כי להניח, הכרח אין אך מאוחר. יותר קצת אך 7, - הוא גםיוסף
 שהה עוד שיעקב ייתכן אף ייתכן כי  השביעית,  השנה בסוף יוסףנולד
 עוד חייב היה לא שבו זמן העבהרה, שנות שבע תום אחר בחרן מהזמן

 רק מתיחסים שהם ייתכן לא, שבפרק ומא לח הפסוקים ללבן.לעבוד
 ואכשר ולבן, יעקב בין עבודה יחסי קיימים היו בהן התקופותלאותן
 ברם, יעקב. של אחרים עיסוקים ידי על הופסקו אלה תקופות כילהניה,
 הזה הזמן כל במשך שהו והילדים שהנשים יוצא, שבפרקנו כומפסוק
 לבן. שלבביתו

 לבן אצל גדול רכוני לעממו קונה יעקבז(
 .), כה-חג()ל,

 לבן אין יוסף, הולדת אחרי מולדתו, אל לחזור יעקג מבקשכאשר
 אחותו. בן בזכות מיותרת ה'  לברכת וכה ביתו שכן ללכת, לו להניחרוצה
 בחפץ לשלם מבטיח הוא אותו השכר, את בעצמו לקבוע לו מציעהוא

 יהודה במחוקקי ועין כג, לפסוק פירושו בסוף ע " ב א ר למשל, ראה16(
 )המ'(. אלה לדברים קרינסקי רי"לל



 לבראשיתתנו

 לזכות רוצה הוא מאומה. לבן מידי לקבל רוצה אשנו יעקב אךלב.
 תובע שהוא מסביר הוא כן על ברכתו. פי ועל י% קביעתו פי עלבשכרו
 וזאת וטלואים, נקודים כשהם יוולדו אשר והעזים, הכבשים כל אתכשכר
 זו. להצעה מסכים ולבן לבן, מעדרי והטלוא הנקוד הצאן כל שיוסרלאחר
 הצאן לעיני רבגוניים מקלות הצגת ידי על שכרו להשע יודע יעקבוהנה
 נקודים כקוהם שנולדו הצאן בני הם רבים ואמנם ההזדווגות,בשעת

ה לעצמו רכש לבן, עדרי ובין עדרי בין שהבדיל ומכיווןוטלואים. ל  

גדול.
 אמנם אם רבות, בדקו יעקב. של זו התנהגותו דרך על נכתבהרבה

 אשר זה הוא לבן אם גם שכן, המוסר, מצוות פי על להצדיקהניתן
 ברמאות, רמאות לגמול מותר אם לשאול, יש עדיין רמאות במעשיהחל

 תכניס לא הראשונה, לרמאות תגובה שהיא שהרמאות להבטיח יקשהכי
 מזמן כבר והנה לתבוע. זכאי שהוא מה כפי בדיוק אלא לבעליהלו

 ואילך, ה פסוק לא, בפרק המסופר את כאן לאמור כסתירה '1(ציינו
 ודוקא הרב, ברכושו יעקב את ברכה אשר זו היא האלהית ההשגחהלפיו
 מעדריו גדול שחלק כך לידי הביאה כלשהו, תרמית מעשה ולאהיא,
 בפרק שם שהמסופר מאחר שהרץ 18(. יעקב של לידי יעבור לבןשל
 כלול הוא אלא מאורע ספור של חלק איננולא

 בנאומי
 אל יעקב של

  כמאורע, סיפר  כבר  הכתוב -  האחת :  הנחות שתי רק אפשריותנשיו,
 שמצעו מה מעין לנשא, מכן לאחר מספר שיעקב מה המטורית,כעובדה
 רבקה עם אברהם עבד של פגישתם את מספר כשהכתוב כד, פרקלמעלה

 - האחרת העבד; של בנאומו תיאורה על חוזר כך ואחר שאירעה,כפי
 סמך שהמספר מכיוון במלואם, הדברים סופרו לא המאורע תיאורבשעת
 גם יעקב. של מנאומו שהעלים, הפרטים על להיוודע ירא שניתן כךעל

 וראה ואילך, א י, שמות השווה ; הקבלה למצוא אפשר זאת סגרירלדרך

  )הפ?(. ח לא, ן * ב מ ו למשל-"(
 שני את מיחסים שהם בכד, הסתירה בעית פותרים  שהמבקרים משליי מויל6ג(

 תמיד בא והוא ואילך, ה לא, בפרק שמסופר מה שונים. סקורות לשניהתיאורים
 השתמש בפרקנו שבמסופר בעור פ, למקור לפיהם ששד איהים, שםעם

 לחיבורה יסוד בתור 7 בסקור"העורך"



תנז לבראשית

 יש יעקב של שבנאומו כלומר זה שניה הנחה נקבל אם 19(. שםביאורנו
 שני בק סתירה משום כאן שאין ודאי המאורע, לתיאור השלמהמשום

 zo). וצודקת נכונה היתה יעקב של התנהגותו שדרך נראה ועודהפרקים,

 אל שבדבריו להנחה מקום כל אין כי יוער, תחילהאך

 נש-

 סילף כאילו
 יחר שכנוע לשכנען כדי שהש, כפי שלא ותיארן העובדות אתיעקב

 דברי נבדלים מהותיות נקודות בשתי אמנם, לבן. מבית לצאתלהסכים
 הצלחתו את מיחס יעקב - האחת בפרקנו. המסופר מן נשיו אליעקב

 מלאך ידי על מראש לו הוגד עליה אשר הקב"ה, של הם-חדתלהתערבותו
 נפטרו חוסר את מבליט הוא בדבריו - והאחרת הלילה, בחלוםאלהים,
 נקהית שתי מונים. עשרת יעקב של שכרו את מחליף הוא כיצד לבן,ומל
 השניה הנקודה כי הוא, ברי והנה שבפרקנה בתיאור מצויות אינןאלה
 21(, -תר מאוחר יעקב, יכול שהרי בדוקווע עובדות על מבוססתהזאת

 קטירת משכרתי את ,יתחלף - כל לעיני לבן, חמיו של בפניולהטיה
 יעקב שבדברי שהטענה איפוא מוכח כך. על לו ישיב שלבן מבלימנים",
 כה, עד עליה ספר לא שהכתוב פי על אף היא, לאמתה אמת נשיו,אל

 אף בחלום, המלאך מראה בדבר להן מספר שיעקב מה גם  שאמתומכאן,
 קודם. כך על הודיענו לא הכתובכי

 את"יוסף, רחל ילקה כאשר ויחי כה-כ~.הפסקים
 אל-מקומי ואלבה שלחני אלילתן יעקבויאמר
 אתך עברתי אשר ואת-ילרי את-נשי תנהשארצי.

 )הם,(. זו בהוצאה אהה יופיע*י(
 של עבודתו להבין כלל אפשר שאי הרי הראשונה, ההנחה נכונה אם%(

- 18 בהערה המוזכרת.העורך",  בנאומו האמור את התואם מפורט תיאור לפניו 
 אחר, תיאור במקומו ומביא זה מתיאור מתעלם הוא ונצה הבא, שבפרק יעקבשל

 השניטע ההנחה רק כאן אפשרית לפיכך יעקב. דברי את שסותר אחר,ממקור
 יעקב. של בנאומו יוזכר כאן ותחסר בקיצור, טסופר כשלעצמו שהמאורעלהטנו
 אלא שונים, מקורות שני שלפנינו להניח, צריכים אנו שאין ודאי נכון, זהאם

 לא. בפרק השלמתו ימצא והוא המקוצר התיאור הוא כאןשהמסופר
 מא. לא, להלןיי(



 לבראשיתתגח

 אשר את-עבדתי ידעת אתה בי ואלצה,בהן
עברתיך:

 נראית האהובה האשה ידי על יסף הולדת וגף. ר ש א כ י ה יו
 להעיז שיוכל מאמין הוא כן ועל ית., לחסדו מיחד כסימן יעקבבעיני
 אליו לשלוח רבקה 22( הבטיחה בריחתו בשעת אמנם למולדתה לחזורעתה
 מצינו לא ברם, עברה. עלי המאיימת שהסכנה לה ייראה כאשר לו,לקרוא
 רש"י השווה ; מוקדם שנפטרה וייתכן  זו, הבטחתה קיימה שאמנםבכתוב
 להמתין אית לא שיעקב ייתכן גם אך האלון(. תחת )ד"ה ה לה,להלן
 יחד למולדהו, לחזור בקש יח( בעזדחו בטחון ומתוך אמו, לקריאתעוד
 כלומר ולארצם אל-מקומי - זו. קריאה בלא גם ביתו, בניעם
 של מקומו לראות היה אפשר שכן נחוץ, זה פירוט בארצי. והוא מקומיאל

 נשיו נולדו בו ואשר אבותיו, הגרו שממנו המקום בחרן, גםיעקב
 רוצה והוא המובטחת, בארץ הקודש, בארץ אשנו זה מקום אבלובניה
 י ת ד ב ע ר ש א - ג. לא, להלן והשווה ; שלו בארצו שהוא למקוםללכת

 והוא בניו, הבנים הרי לנשים, לבן בנות את שנשא כיוון ן. ה ב ך תא
 שייכים הבנים שלפיו החוק חל שפחות על רק כי בהם, גם איפואעבד
 23(.יאדונן

-  
 עבורתק הרעת אתה ק ת ד ב ע - ת א ת ע ד י ה ת א

 להלן. השווה ; ידיה על שהתעשרת בזה אוהההכרת

 חן מצאת* אם-נא לבן אליו ויאמר בז-כ".הפסוקים
 נקבה ויאמר, בגללך. ה' ויברכני נחשתיבעיניכן

 ואתנה. עלישפרך

 שיקול לבן של דברי שקולים כאן, גם כן יט? כס, למעלהכמו
 בה להשע פתאומית הפסקה זו הרי וגה. א נ - ם א - וערום.רב

 מה. כז, לעילוי(
 ד. כא, שמותע(



תנט לבראשית

 ידעתי פירוש תי, חש נ - מאתי. תלך אל - להשלים ויום 24(,אפקס
- 1110ע41. כמו אלילים, עובדי של ביטוי 25(, סימנים פיעל  י רכנ ויב 
 זהיר לא. כד, למעלה השווה ; לבן של במשפחתו ידוע כבר הו"ה השם '.ה
 נראית יעקב של והמאומצת ההרוצה שעבודתו מזכיר הוא ואין לבן,הוא

 בשכר לשלם צריך יהיה כזאת עבודה שהרי במיוחד, כחשובהבעיניו
 פנים מעמיד הוא שעה. לפי לפחות לדעת, רוצה הוא אין כך ועלהולם,
ה מעין )כלומר ניחושוכאילו ל  להמשיך אותו המניע הוא עמומה(, 

 שנהג האורחים הכנסת עקב ברכו שה' משום בביתו, יעקב אתולהחזיק

 סו, דברים השווה ; בביתי שהחזקתיך מכיוון בב ),,בגללך" יעקבכלפי
 אחרי רק הפסקה. חלה לדיבור דיבור בין ר. מ א י 1 . . . ר מ א י 1 -י(.

 שיעקב שכר ליעקב, שכר ליחן נכון שהוא לבן איפוא אומרהפסקה
 לשלמו. עליו מוטל יהא ואשר י, ל ע אותו,יקבע

 אשר את ידעת אתה אליו ריווחך כס-ל.שמוקים
 לרגלי, אתך ה' ויברך לרב ויפרץ לפא לךהיה אשר- מעט כי אתי. מקנך אשר-היה ואתעמיתיך,

 לביתי. גם-אנכי אעשה מתיועתה

 בהתאמצות שעבד ברורה בהדגשה מדגיש יעקב ת. ע ד י ה תא
 בעבודת תועלת אין ה' ברכת בלא שכל לבן, את ברך ה' אמנםרבה.
 - השמים. לברכת לצפות רשאי הוא עובד, האדם אם רק אך ;האדם
 עבודתי; ידי על לך השגתי שאני מה כלומר עבדתיך, אשראת

 - אותך. לעבוד החילותי שאני לפני י, נ פ ל - יח. טו, דבריםהשווה
 לשים צריך אני הייתי תחילה בגללי(. )לא מצעדי אחד כל לפי י, ל ג רל

 מלת י. כ נ א - ם ג - ה'. ברכת באה זה אחרי ורק צעד, לעשיתרגלי,
 ל. כט, למעלה גם והשווה רמב"ן, השווה ; "לביתי" על מוסבת"גם"

 Aposiopesis.'י(
 סו. מו, להלן השווה':(



 ל ת י ש א רבתמ

 לאארנתך יעקב ויאמר אתךלך, מה ונאמר )א.פסק

 ארעת אשובח הזה הרבר אמשתעשה-לי מאומהלי
 אשפר.צאנך

 לב3 של מידף מתנה לקבל רוצה יעקב אין וגף. י ל - ן ת ת - אל
 זוהי ר. מ ש א . . . ה ע ר א - שכרו. יצא מה יקבע שהי רוצה הואאבל

 ד. סו, תהלים הוסווה ; הדרגה משום בה ש"שתוספת

 ונקד ופלוא בכשבים וכל-פה-חום ופלוא נקדשה כל- כחצם הסר היום בכלאצאנך אעבר )ב--לג.השוקים
 מהר ביום צרקתי וענתה"בי שכרי. והיהבעזים,
 ופלוא נקד אשר"איננו כל לפניך, על-שכריכי-תבוא

 אתי. הוא גנוב בכשבים וחוםבעזים

 לבנים הם ברובם הכבשים התיכון המזרח בארצות תף. ה ש - לכ
 עור כהות ברובן העזים ואילו ט(, ז, דניאל ; ו ה ; ב ד, השירים)שיר
 שהוא איפוא אומר יעקב א(. ד, השירים )שיר שחורות או חומותהן,

 הבלחי הצבע ובעלי רגיל, איננו עורן שצבע הבהמות כל את להסיררוצה
 החומות העזים ומן הלבנות הרחלים מן ואילד, מכאן שיוולדויגיל

 את לפרש לנו נראה כך כשכרו. לקבל מבקש הוא אלה רקזהשחורות,
 ושל הבודדות המלים של ביאורם אולם הכתובים. שני שלתוכנם

 לבהמה הכולל השם הוא צאן ך. נ א צ - למדה קשה כשלעצמםהפסוקים
 כמו נטוי פועל במקום מקור, ר, ס ה - ועזים. כבשים כלומרזקה,

 להסיר יעקב שבדעת לומר והכוונה והסר. אעבור כלומר ו, כא,למעלה
 הבהמות כל את עצמו, על מקבל הוא שמירתם שאת העדרים,מתוך
 הוא ה ש - אחר. רועה לידי יימסרו והם רגיל, הבלתי הצבעבעלות
 "שה - כן ועל עז, או כבש הבודדת, הדקה הבהמה 26(, היחידהשם

(se%8116תע .nomen 



שא לבראשית

 דקה בהמה של חיטה כל כלתר ומה, כל --' לץ. עזי" חמהכמים
 -- קטמם. כתמע( :ב נקתית בעל פירחח ד, ק נ -- . ועזב כבשיםדהיינו

 בו שישוטלוא,
 שלאחי

 וכל-שה- -- יש. מזלי כתשם ~חמר
 היא המעמים לפי פנס, כל ועל מבארג תוספת ששהי נראה ום.ח

 פירושו להשחיר(, גם ללבן, בנ ) חמה מלשון ם, 1 ח - למעלה.נמשכת
 : פירושן שחמתיא שחם, הארמית ובלשון הסורית בלשון כהה.שחור,

 כמו משמעותו ודאי שבכאן חום ולשון לשחור, החום, לצבענוסה
 א 1 ל ט ו - החום. הצבע מן בו שיש כבש כל כלומר בו, חום אשרוכל
 י. ר כ ש ה י ה 1 - לבנים. כתמים בהן שיש עזים פירוש ם, י ז ע ב ד ק נ1

 שכל לומר, שהכוונה לחשוב היה אפשר הוא. קבוע בלתי זהמשפט
 הרמב"ן גם מפרשים כך ואכן כשכר, יהיו, לו והטלואים הנקודיםהכבשים

 האמור מאומה" לי תתן "לא לפרש יקשה כן, אם אך 28(. המלבייםוגם
 הקביעה חסרה 29( מקום ומכל לה. הפסוק להבין יקשה וגםלמעלה,
 יהיו בעתיד, שיוולדו והטלואים, הנקודים והעזים שהכבשים -העיקרית
 ח, לא, להלן האמור בחשבון נביא אם במיחד נראה, והנה ליעקב.שייכים

 אבל ליעקב, שייך יהא והטלוא הנקוד שכל נקבע, לא ההסכם פישעל
 של כשכרו אלה כל מבין מסויים סוג לקבוע רשאי יהא שלבןהוסכם
 גונים עוד שם היו ואולי ; הברדים או הנקידים או העקודים את אויעקב,
 אחת מסויים סוג עכשו קובע לבן היה אילו כלל. כאן הוזכרושלא

 את פעם כל ששינה בכך היתה רמאותו הוגן. היה זה הרי~תמיד,
 תהא הקיימת שהקביעה כשראה, יעקב, של שכרו שיהווה הסוג,קביעת
 שסוג איפוא יהיה שכרי" "והיה של פירושו לפיכך יעקב. שללטובתו
 וחומות שחורות שאינן והעזים לבנים שאינם הכבשים מביןמסויים
 שלבן זה, לפי אומר וגו', י ב ה ת נ ע ו - יעקב. כשכר לבן ידי עלייקבע
 גנוב, כבש כל למצוא ויוכל עוז בכל יעקב שכר את לבדוק רשאייהא
 אחד, אפילו נשאר לא יעקב, של לשמירתו שנמסרו אלה, ביןשכן

 ד. יד, דבריםיי(
 ואחרים. דליצש קנןבל גם לוה וברומחא(
 "והיה המלים את המקרא, טעמי כנגד לקשור, רוצים ואחרים ן מ ל די"(
 בכבשים חום שה "וכל אל*כרי"

 ,, ',' ,, ' ,','.', . , ,",,8ש,,,1,,,,,',י,,,, ,,, ,,,,, ,, ,), ,,,,1%,,,י,,



 לבראשיתתסב

 שתכליתה בזה להבין יעקב נתן זאת עם שנקבע. המסויים לסוגשמשתייך
 לקהת לו לאפשר שלא היתה, רגיל הבלחי הצבע בעלי הפרדת שלהיחידה
 הפרדה ידי שעל בדבריו כלל היה לא אבל לבן. של מרכוננולעצמו
 רגיל. בלתי צבע בעלי צאן בני של היוולדם  אפשרי בלתי ייעשהזאת

 שיעמדו האמצעים בכל צאן הולדת להשיג זכותו על שמר הואאדרבה,
 ולפי לו, נועדו רגיל דוגלתי הצבע בעלי הצאן כל לא שהרילרשותו,
 שישתכר ממה יותר לידו ליפול יכול לא גם הדברים של הטבעימהלכם

 בהסכם יעקב איפוא הביע פנים לשתי משתמעת בלתי בצורהבעבודתך
 יהא ניתן שבנקל כדי המיוחדים, והעזים הכבשים את מפריד שהואזה,

 כלפיו לטעון איש יוכל ושלא לבן, של לרכושו שלו רכושו ביןלהבהין
 בהמות של הולדתם להשיג ממנו ימנע זה שדבר לא אבל הוא, גנבכי

 היתה שלכתחילה הרי אחרוק מבין לבן היה אילו רגיל. בלתי צבעבעלי
 שלישית עבודה מתקופת ריקות בידים יצא שיעקב כוונתו, להיותצריכה
 טפש, גם אם כי תם רק לא לבן בעיני להיות צריך היה ויעקבזו.

 - זמן. לאחר - יד ע, בשמות כמו ר, ח מ ם ו י ב - זאת. להניחוקשה
 לפניך. אשר שכרי כלומר ך, י נ פ ל י ר כש

 וימר כדבריך. יהיה לו הזן לובן ל*84מך לד-לו.הפתקים
 וכל-חום בו אשר-לבן כל והטלאת הנקרותנועזים כל- האת והטלאים העקדים את-התישים ההואביום

 ימים שלשת ררך וישם ביר-בניו. ויתןבכשבים,
 הנותרת. לבן אתיצאן רעה ויעקב יעקב, וביןבינו

 הרגיל הצאן בין מגע כל למנוע כדי וגו/ א ו ה ה ם ו י ב ר ס יו
 רחוקה דרך ושם יום באותו עוד מאלה אלה לבן הסיר רגילוהבלתי
 הוא גם נשאר ועמהם בניו, בידי מסר רגיל הבלתי הצבע בעלי אתביניהם.
 אחר. בצבע רצועות בהם שיש אלה קושרים, פירוש ם, י ד ק ע ה -עצמו.
 שניהם אין הרי נקודים, במקום לכאורה בא שבכאן "עקודים" כיואף
 בין נקודים היו לא ואולי הבא. שבפרק ח פסוק שמוכיח כפיזהים,



תמג לבראשית

 וגו', 1 נ י ב - יותר. כחב במובז כאן באה עקדם  שהמלה אוהתישים,
 ao), עצמו הוא גם היה שעמו עדרו,בין

 וערמת, ולוו לח לבנת יוקל יעקב  ויק.ץ"לי לו.פסוק
הסקלות. של- אשר הלבן שחשף לבנות פשלות בהןויפצל

 הצפצפה - הוולגאטה לפי ה, נ ב ל - רבים. במקום כולל, שם ל, קמ
- רש"יי31(. והשווה ; 31(הלבנה  בארמית וכך השקד, עץ הוא ז, ו ל 

 ן, 1 82(.-1ערמ דקים אגוזים בו שגדלים עץ - רש"י .לפיובסורית;

 33(. היום גם כן שקרוי העץ זה הרי רש"י ולדעת ; הדולבהוא
-  

 ן, ה ב

 שם שף, ח מ - נקבה. בלשון כאן בא והוא "מקל", הכולל השם עלמוסב
 גלה. :ב חשף הפועל מן מי"ם, בתוספתהפועל

 ברהטים פצל אשר אר2"המקלות ויצג לח.~מיק
 לנכח לשתות הצאן תבאן אשר הפים,כביקתות

 לשתות. בבאן ויחמנההצאן

 -- אחריה הבאות ידי על מתפרשת זו מלה וצד, יםברהט
 34(. שקת של רבים שקתות, המים"."בשקתות

-  
 מוסב ן, א צ ה ח כ נ ל

 שמוזכר, "הצאן" על מוסב המלבירם ולדעת הפסוק. שבתחילת "ויצג"על

 צורך. כל ללא בינם, כאן גורסים והשומרוני השבעים0.(
 הח- החוקרים רוב דעת היא וכן Styraxstaude. זהו ם י ע נ ש ה לפייו(
דשים.
)11*~Espenholz 
 )הס'(. avellana Corylus אלסרא(
)"satira Castanea המ'(. י( 
 5. ו-212 ס 31 פ ד ל 11 י א"(



 לבראשיתתמד

 כהיני לשתות שבאו הצאן בין באמצע, המקלות את שהציגומכיוון
 עקודים ממול, אשר שאלה הצאן בני לכל נראה הרי השקתות,צדי

- תחמנה במקום ה, נ מ ח וי - שם. וראה המה,ונקודים  צורת 
 כב. ח, ודניאל יב ו, א' שמואל הקהוה ;אנדרוגינוס

 הצאן ותלען אלפהמקלות, הצאן ויחמו לס.5סזק
 ופלאים. נקדיםעקרים

 במין קודם, כמו כאן, שמדובר הכרח . מן ויחמי. במקום ג מ ה י1
 שופטם השווה ; נקבה לשון במקום בא הזכר ולשון ברחלים,הנקבה,
 - יא. כד, למעלה כמו המקלות, בכיוון ת, ו ל ק מ ה - ל א - כא.כא,

 הסוגים מן נולדו אחת שבעונה לא וטלאים. נקויםעקדים
 ח. לא, להלן השווה ; ליעקב נחוץ שהיה כפי פעם כל אלאהשונים,

 ילדו אחד צבע בנות והעזים שהרחלים הושג, המקלות מוהרה ידיעל
 אחד סוג רק לקבל צריך היה שיעקב ומכיוון מנומרים, וגדייםטלאים
 לו שמגיע ממה יותר יקבל לא ההסתברות חוק שלפי הרי אלה,מבין

 לו ליחן וכדי לבן של קמצנותו את להעניש כדי ברם, עבודתםתמורת
 הנס כאן נעשה הראשונות השנה עשרה ארבע עבודת על שכרליעקב

 שלבן כפי תמיד היה שנולד, שהצאן והוא הבא, בפרק מסופרשעלי
 לעשות צריך יעקב היה כאן, היה שנס פי על ואף ליעקב; כשכרקבע
 בידו, אשר כל לעשזת האדם חייב בה' בטחונו כל שעם ללמדנוכהגלו,
 עם יעקב בפגישת 36(, יותר מאוחר גם מציי וכן לעצמו. לעזורכדי
 אשר כל מצדו גם עשה בו, ובטח % אל התפלל שיעקב פי על נואףעשו,
 למלחמה. התכונן הנם בדוות אחי את פייס -במז

 אלי הצאן פני ויתן יעקם הפריד וחכשבים מ.תזק

 לב. 5רק"(



תמה יבראשית

 ולא לבדו עדרים לו וישת לבן, בצאן וכלפחוםעקד
 לבן. עליצאןשתם

 מעשה כאן עשה שיעקב 86( מניחים כלל בדרך ן. א צ ה י נ פ ן ת יו
 הטלאים את הפריד - וטלוא נקוד צאן הולדת להרבות כדישסף,

 על הערר, בראש אותם והוליך  השאר, מן  השיג, שכבר  המנומריםוהגדיים
 אלה. אל מופנה תמיד יהא אחד צבע בעלי הצאן בני של שמבטםמנת
 הושגה כשהמטרה זו נוספת תחבולה נחוצה תהא מה לשם להביל קשהאד

 רק  המקלות מעשה שפשה תאמר ואם המקלוסו מעשה באמצעותבמלואה

 יחם" "בכל יקשה הלא השניה, בתחבולה נהג כן ואחרי אחתפעם
  המדובר שאיו  לברף, עדרם לו  "וטית - מוציה  הסיפא  תם  הבא.שבפמוט

 בין  קטר ההא לא שכן  הראשכם,  במטרת  שמטרתה שניה בתחבולהכאן
 תכליתו כל זו, הפרדה שמעכזה נראה לכן הפסוק. של לרישאהסיפא
 ראייתו DWW - ילד כשכרו,  לו  שבא המנומר,  שהצאן למנועהיתה

 הצאן את הקדים כן על לבנים. - לבן של הלבנים כבשי אתהמתמדת
 העזים, לגבי ולא הכבשים, לגבי אלא נחוץ זה היה לא ואוליהמנומר.
 עדרים" לו "משת ואילו הכבשים, הפרדת על רק כאן מסופר כךומשמם
 לגמרי הפריזץ אז או רב, צאן ליעקב לו היה כאשר יותר, מאוחרהיה

 וטלאים הומים גדיים אלה, של בהשפעתם ילדו, שלא כדי לבן,מעדרי
 זה לפי עקד. איל גורסים והשומרוני השבעים ד. ק ע - ל א -לבנים.
- כך הפסוק לפרשיהא  הצאן עדרי בראש שם יעקב הצאן", פני "ויתן 
 כל ענא בריש "ויהב מתרגם אונקלוס וגף. וכל-חום" "עקודאיל

 את  להצדיק ניחן ואולי אל. במקום כל כתוב כאילו כלומרדרגול",
 החזק לאיל קורא שהכרוב גניה אם כשלעצמה, הסבירה השבעים,גירסת
 השווה ; הזק גבור, דהיינו "8ל", בשם העדרים בראש שצועדהזה

 את להבין ניתן אף ואולי יג. מא, איוב ; כא לב, ; יא לא,יחזקאל
- "4ל" -גירסתנו  

 שהרי הזק(,  גיבור, של )במובן 8ל מן כנסמך
 שמתרגם יונתן, דעת גם שכך תראה חונו כמו שם כאן ההש"עקד"

 )1. ראב*ע תשב"ע רמב*הח(רש"ק



 לבראשיתתמו

 האיל הוא משכוכיתא(, גורסין )ויש ,4משכוביתא" ירי על"אל"
שבראש

 עקד שהרי קשה, זה בשף לבה בצאן -- העדר""
 בצאן עדיי אז היו ,מאלה לפרום נוהגים ליעקב. יףיכים היווחום
 ייתכן אך יותר. מאוחר היה וגו' לבדו" עדרים לו "וישת ואילולבן,
 כלל, בדרך לבנים שהיו לבן(, צאן בנ ) כבשים במקום אחר בימוישזהו
 שבכבשים. החום כל כלומר חום", ,יכל על יוסבואז

 המקשרות הצאן ב~כל'יהם לציוץ מא-מב.הפסוקים
 ברהטים, הצאן לעיני את-המקלות יעקבושם

 והיה ישים, לא הצאן ובהעטיף כמקלות.ליהפנה
 ליעקב. והקשרים ללבןהעפשם

 וכן רש"ק ואחריהם התרגומים לפי ם. י פ ט ע ה . . . ת ו ר ש ק מה

 לציין הצאן, בגידול הן מונחים אלה מלים הרי 38(, רבה בראשיתלפי
 בבראשית יש מחלוקת אך מאוחר. וליחום מוקדם ליחום הבאות אתבהן
 הם הרי יוחנן רבי לדעת מהם. עטופים לקיש, וריש יוחנן רבי ביןרבה

 לקישיא, דוקא הם אלה לקיש ולריש בראשונה, הנולדים אלהבכוריא,
  ושהיתה ייתכן אך לקיש, ריש כדעת מצינו בתרגומים יותר. מאוחרהנולדים
 הם החורף שטלאי 39( האומרים גם יש בהם. אחרת גירסה יוחנןלרבי

 את איפוא הציג ויעקב יותר, חלשים - האביב וטלאי יותר,החזקים
 יוחנן, כרבי לקיש וריש התרגומים סוברים ואולי הקיץ. בחדשיהמקלות
 בסתו, שהיתה ההזדווגות, מועד על "לקישיא" את מסבים שהםאלא

 שורשן - באביב. כלומר כן, אחרי חדשים כחמישה איפוא היווההמלטות
 בחזקים, ,ומקשרות" מבארים חדשים חוקרים ברור. איננו אלה מליםשל

 ט. בג, איוב השווה ; חלש להיות בנ עטף מלשון ו,,העטף" קשר,מלשון
- רש"ה גם וראה ; הנכון הביאור שזהו להניח קשהאך  ה, נ מ ח י ל 

 )עמ'(. ע"א נב, קמא בבא השדהי'(
 )הס'(. ח עג, פרשה,1(
 . ופליניוס. יר4 לפי דליצש"4(



תם לא ל-- אשית רב

 רבות במהדורות 0". שעפרו כדי כלחמר ה לא, להלן כמו יחם,מלעתן
 שלרמבמ"ז. בביאור רובנו ריש השווה ; צרויה כשהיא המי"םבאה

 רבות צאן ויחילו מאד, טאד האיש דיפרץ מג109ק
 וחמרים. וגמלים ועכדיטושפחות

 במאד. התעשר ויעקב ידיו, מעשה על שרתה ה' ברכת וגף. ץ ר פ י1

 מניית סדר קרובות, לעתים וכן הפסוק, בתחילת יחיד, בלשון , י ה י ו-
 מכן לאחר צאן, רכש תחילה ; הדברים קניית סדר למי כאן הואהרכוש
 וחמורים. גמלים רכש גם ולבסוף ועבדים,שפחות

 בהערות. 4 247 5 ד ל 11 י א"'(


