
תסזלאבראשית

 ~~יין:יש יס מ:ג'לת

 מולחתו אל וחוזר מחרן בורח יעקבח(

 קנאת בשל רכושו, ועם ביתו בני עם מחרן לברוח מחליטדיעקב
 העוול פרשת את לנשיו מבהיר הוא נרגשת גשיחה ה/ ובמצוותלבן

 נזקים ממנו מנעה ה' של המיחדת ישועתו רק כאשר לבן, בידי לושנעשה
 מסכימות הן ארצו, אל לשוב ית' מצוותו על גם להן מהמר ומשהואהמורים.
 כדי צאנו, לגזוז הלך אשר לבן של העדרו את מנצל יעקבלתוכניתו.
 את עמה לוקחת אף ורחל פרת, נהר את ולחצות לו אשר כל עםלברוח

 ומיד זו, בריחה על ללבן נודע השלישי ביום רק אביה. של ביתואלילי
 אותו מזהיר האלהים ברם, אחיו. עם יחד הבורחים, אחר רודףהוא

 יעקב נפגשים גלעד בהרי רע. ועד מטוב יעקב עם מלדבר הלילהבחלום
 טענות יעקב על עליו מערים לבן ביניהס. מתקיים חריף וויכוחולבן,

 מעשה התרפים, בגניבת גם אותו מאשים הוא כשבסופן ערנות,מטענות

 בהערות. 6 247 ש ד ל 111 א0י(



 לאבראשיתתסח

 גניבה על יודע אינו כלל אשר יעקב, לו. להרע הגדיל כאילו בואשר
 לחפש ללבן שמרשה ידי על - זה מחשד עצמו לטהר תחילה מבקשזו,
 של תחבולה עקב תוצאות ללא נשאר זה שחיפה? ומכיוון כלט.בכל
 שגמל העוול כל את חריפות במלים לבן בפני מטיח הוא הרירחל,
 בעדו. והכריע בעניו ה' ראה כיצד לו, מראה וגם הנאמן, שירותו עללו
 ממנו, ליעקב, אשר שכל אלא להשיב יודע ואינו זה נאום אחר נבוךלבן
 ידידות ברית בגניהם. ברית כריתת מציע הוא אחר לו. בא הואמלבן
 בשלום. נפרדים ולבן יעקב שמן. את ומצפה גלעד לערים נתנה זוושלום

 - מפגשם מקום נקרא זה שום ועל בדרכו, ביעקב פוגשים אלהיםמלאכי
מחנים.

 מדבר אפילו אחת ופעם אלהים, השם המכריע, ברובה בא, זובפרשה
 הו"ה. השם מופיע 2( מקומות בשני ורק 1(, מדבר עצמו ה' כאילומלאך
 ה' מלאך נאום ואת השונים  הקדושים  בטמורם  השימוט את לבארננסה

 3(. הדבריםבהמשך

 לאמר בני-לבן אתירברי ויוטמע א--ו, הפסוקים יא,פרק
 עשה לאבינו ומאשר לאבילה כל-אשר את יעקבלקח
 והנה לבן, את-פני יעקב וירא הזה. כל-הכבראת
 שוב אל-יעקב ה' ויאמר שלשום. כתמול עמואיננו

 עמך. ואהיה ולמולדתך, אבותיךאל-ארץ

 יעקב את הניעו אשר המניעים שלושת כאן נמסרים פסוקיםבשלושה
 מאשימים לבן שבני שמע הוא תחילה מולדתו. אל ולשוב מחרןלברוח

 )לכ'(. בביאור להלן וראה יג,, פסוקי(
 ומט. ג בפסוקים1(
 לתעריה מעטים, פסוקים יהיציא התרשה, כל את מיחסים המקרא מבקרי*(
 ונבאר הפרקים, שני בין סחירה שאין הראינו, הקודם לפרק בביאורנו כבר8.

 שונים. פרטים רקלהלן



תספ לאבראשית

 יב, למעלה כמו ה, ש ע - כדיק שלא אביהם רככם את נטל כאילואותו,
 - ועוד. ג ק ישע" השווה ; העושר כל פירוש ד, ב כ ה - ל כ -ה.
 שיעקב מכיוון הקודם. הפרק של האהרון בפסוק המוזכר על מוסב ה, זה

 לטעון, שיכלו הרי וכיו"ב, עבדים בתמורתו וקנה שלו הצאן מןמכר

 ראה-הרגיש יעקב - השני המניע א. ר י ו - מכר. אביהם מרכוש גםכי
 ולבסוף וגו/ ' ה ר מ א וי - בעבר. כמו פנים לו מסביר אינושלגן
 י( האבות ארץ אל לשוב שכינה גילוי לו היה - השלישיהמניע

 מן ברור ואם עמך". "ואהיה - הבטחה מתן כדי תוך 5(,ולמולדתו
 הרי ה', מלאך באמצעות ליעקב לו היתה זו שהתגלות ואילך יהפסוקים
 ממלאכיו מלאך לציין נא הויה ששם בתורה, למדי שכיתה תופעהזוהי
 ד. ב, ג, שמות ; יג יה, לעיל ביאורנו השווה ;ית'

 השיה רללאה, ליהל דיקרא יעקב רישלה ד-ט.החרקים
 hb אביכן אתיפה אנכי ראה להן ריאמראלאצאנרי

 ערוי. היה אבי ואלהי שלרום, כתמך אליאיננו
 אתיאביכן. עפרתי בכלשהי כי ירעתן,ואתנה
 טניה, קיצרת אתאמשכרתי וההלף בי התלהאביכן
 נקיים יאמר אם8כה עמדי. להרע אלהים נתנוולא
 יאמר ואם8כה נקדים, כלאצבען וילדו ונכרךיהיה
 ויצל עקדים. כלאה141ן ויערו שכרך יהיהעקדים

 ויתףלה אביכם אתיטקנהאלהים

 מסופר ושעליה ליעקב, לו שהיתה ההתגלות וגר. ב ק ע י ה ל ש יו
 לקרוא לביצו שלה הוא כן ועל 8(, לו היתה בשדה בהיותו הקודם,בפסוק
 - רש"ה והשהה ; לאה לפגי רחל ה. א ל ל 1 ל ה ר ל -לנשי.

 להיחם יכול אך )לבן(, "אביכז" על מוסב להיות יכול 1 נ נ י א - יכ

 כא. מה, למסה השהה*(
 א. יב, לעיל השתא*(
 י. 8סו49(



 לאבראשיתתע.

 ז(, יחיד בלשון גם לבוא יכול שלה שהנשוא מלה "פני", על גםמוסב

 את להשלים יש כאן וגה. י ב א י ה ל א ו - התרגומים. מבינים גםוכך
 לא דבר של לאמיתו אך כדין, שלא התעשרתי כי סיבר, אביכן -הרעין
 ביתר הדברים מוסברים ואילך ומכאן ית'. עזרתו ידי על אלא זהההן

 משום - ללבן ולא ליעקב לעזר ה' היה מדוע מוסבר, תחילהפירוש.
 - במרמה. הנאמן שירותו לו גמל לבן ואילו בנאמנות, עבדשיעקב

 8(, תלל מלשון ל, ת ה - יודעות. עצמכן אתן - הדגשה לשם ה, נ ת או

 מלשון ם, י נ מ ת ר ש ע - חול. מלשון - ב,,ביאור" דובנו ר"שולפי
 ה כ - ם א - רבות. פעמים אומר הווה מספרים, עשרה כלומרמנה,

 כדי כאן מובאות דממות שתי רק יאמר. ואם-כהיאמר...
 חטף פירוש ל, צ י ו - האלהית. ההשגחה של הנפלאה פעולתהלתאר
ממנו.

 וארא עיני ואפוא הצ14ן יחם נבע21 רייקי י-יב.הפסוקזם
 נקרים עקדים עלחהצאן העלים העתרים והנהבחלום,
 יעקב, בחלום האלהים מלאך אלי ויאמרוברדים.

 בל-העתרים וראה עיניך שא-נא ויאמר הנני.ואמר.
 ראיתי כי ובררים, נקרים עקרים על-הצאןהעלים

 לך. עשה לבן כל-אשראת

 שה' נבואי, בחזון בחלום, לו נמסר כיצד יעקב מספר הדבריםבהמשך
 היה זה שחזון וברור פרי. ישאו לא לבן של תחבולותיו שכל כךיושיעו,

 לפי ם. י ד ת ע - מספר. פעמים שכרו את שנה כבר שלבן לאחררק
 בתישים מדובר שם לה, ל, כמו ולא והתישים, האילים אלה הריהרמב"ן
 ועל מנהע, מדריך, - היא עתוד של המקורית  שמשמעותו נראהבלבד.
 9(. העמים מנהיגי לגבי גם וכן העדר, בראש שצועדת לבהמה כינוי כאןכן

 טז. ד, איכהי(
 6. 121 5 אי11לד"(
 )המ'(. ברמב"ן כמובא ט, יד, ישעי השיה'(



קא לא ת י ש א רב

 שבשרש משתמע המשיש מזירת וברדים. נקדים--עקדים
  והכתנה מהם. מנ צאן בם של השומם המימם כל את ל לכל באיםאלה
 לו כשיעים היו אשר התכונות, אותן בעלי צאן בני נולדו ונתמידלומר
 10(. לבן ידי על המוסכם לפיליעקב

 מצבה שם משחת אשר היתגאל האל אנכי יג.פשק
 מךהארץ צא קום עתה נדר, שם לי נדרתאשר

 מולדתך. אל-ארץ ושובהזאת

 אית הקודם, הנאום המשך אלא זה פסוק היה לא אילו וגו'. י כ נא
 )במחזור הששית עבודתו שנת בתום רק ליעקב לו הופיעשהמלאך
 כבר יעקב, את לעשוק החל לבן כאשר שכבר נראה אבלהשלישי(.

 התגלות בפסוקנו לראות מוטב לפיכך בחלומו. ה' ישועת לו הראתהאז
 איפוא צריך נשיה עם זאת לשיחתו סמוך ליעקב לו שהיתה ונוספת,הדשה
 מפרש גם וכן לאחרונה... אלי אמר מלאך ואותו - לפסוקנולהקדים
-הרמב"4  כאמור. פעמים, הרבה וכן יום, בשמו מדבר המלאך י. כ נ א 

 ר ש א - יח. כח, למעלה השווה ; המצבה על שמל יצקת וג ח ש מ-
 להלן השווה ; נדרו את לשלם שעליו ליעקב לו מזכיר המלאך ת. ר דנ

 ואילך. אלה,

 העוד לו, ותאמרנה ולאה רגול ורגען יד-סו.הפסוקים
 נחשבנו נכריות הלוא אבינה בבית ונחלה חלקלנו
 ולבנינה הוא לנו מאבינו אלהים הציל אשרהעשר כל- כי את-כספניו גם-אכול ויאכל מכרנו, כילו

 ע-צח. אליך אלהים אמר אשר כלועתה

 בפרק באים שאינם ו"ברודים", "עתודים" הביטויים מן להסיק איפוא ואזןיז(
 אחר. מחבר ידי על נתחבר שפרקנוהקודם,



 לאבראשיתתעב

 או )נדן תלק לא אפילו - הדרגה משום כאן יש ה. ל ח נ ו ק לה
 לבנות  מגעת  אינה העברי המשפט לפי אשר נחלה, לא ובוודאימתנה(,
 אותנו שמכר מכיוון ת. כריו נ א הל - זכרים. בנים שישבמקום
 - ם ג ל כ א י ו - לירושה. לצפות לנו שאין ודאי נכריות, היינוכאילו

 לו שבא הרכוש את כלומר כספנו, את אוכל הוא עתה פירוש ל, 1 כא
 הערוה ; 12( לאכול מבקש הוא א1 : מוטב אך 11(. יעקב שלבעבודתו
 - בערמה. ו, נ פ ס כ ת א - ט. יט, לעיל שפט", וישפט לגור בא"האחד

 ונתנו אבינו מאת ה' לקחו שכן הדין, לפי רכושנו זה הרי לנמק, בא יכ
לנה

 ואת-נשיו את"בניו וישא יעקב, ויקם יזןח,הפסקים
 ואתנכל-רכשו את-כל"מקנהו וינהגעל-הגמלים.

 לבוא ארם, בפרן רכש אשר קנינו מקנה רכשאשר
  כנען. ארצה אביואל-יצחק

 על מספרים שלפנתו הפסקתם שף מה וישא יעקבויקם
 שתן אופן מתמר הדברים שבהמשך בעוד כללק באשן ארצה יעקבשיבת

 לעיל השווה ם, י ל מ ג ה - ל ע - מיוחדים. מומנטים סיפור ידי עלזו
 RD,כיק

-  
 שלו - עמו שלקח מה שכל להדגשן בא 1 נ י נ ק ה נ ק מ

 שסגנונו זה פסוק וגו'. ש כ ר ר ש א - כדין. קנה שאותו קניןהיה,
 של רחב פירוט מאשר יותר בעצם בו אין ו, ומו, 1 לו, ; ה יב,מזכיר
 - הזה המסע מטרת על והזרה כא, שבפסוק התמציתי לו" נהיר"וכל
 מסתבר 18(. דג ג הפסוקים מן לנו ידועה שכבר מטרה ישראל,ארץ

 ואחרים. ן מ ל י ד ש, צ י ל ד לפייי(
 ן. " ב מ ריי(
 פ תעודה אל המקרא, ביקורת לפי שפד, אשר תיאור של באמצעו11(
 ובסגנון ארם( פרן )קנין, בביטויים פתאום כאן נפגשים אנו השגי(,)האלוהי
 פה המבקרים מניחים כד טשום היסחר". ל"מסררת המיוחדים בפנים()כמתואר
 עצמו, את לשאף ח"ב הרציני החוקר ברם, זה. למקור ש-ך זה שפסוקאחד,



ת" לא ת י ש א רב
 מארע חסראל לארץ ארם מפדן יעקב של נאהבתו רואהשהוררה
 ישראל בני של ליציאתם רבות מבהינות שדומה מאורע ביותר,חשוב
 וכמו 14(. הגבורה מפי להם שהובטח כפי גודל", "ברכוש מצריםמארץ

 16(, העם" ברח "כי מעשה לאחר רק לפרעה הוגד מצריםשביציאת

 כמה רק יעקב בריחת על ללבן נודע גם כד אחריהם, רודף הואומיד
 שביציאת כשם ולבסוף, אתריו. רודף הוא ומיד המעשה אחריימים
 אח השמים, מן נס ידי על רודפיהם מידי ישראל בני נצלומצרים
 אחד גורל 16(, לבנים סימן אבות מעשה זה והרי ליעקב, גםאירע
 כבעלת למספר נראית מפדן יעקב יציאת אמנם אם ולבנים.לאבות
 צריך זה אין הרי ממצרים, אבותינו יציאת של לזו דומההשיבות
 שמתבטאת חגיגיות יתרה, בחגיגיות זה מאורע גם מתאר שהואלהפתיע
 ראינו וכבר כמיוהרים, שנראים ביטויים של ובגיבוב רהבבסגנון
 וגם ואילך. יח ז, ואילך, א ב, השווה ; מספר פעמים כזותופעה
 הוא הרהב תיאורם - ו סו, לו, ; ה יב, - לעיל המוזכריםבפסוקים
 בהם. המתוארים למאורעות מיחס שהמספר הרבה החשיבותבשל

 רחל ותגנב את-צאנו, לגזז הלך ללונן ים-כא.הפסקים
 לבן את-לב יעקב ויגנב לאביה. אשראת-התרפים

 הוא ויברח הוא. ברח כי לו הגיר על-בליהארמי,
 את-פניו וישם את"הנהר, ויעבר ויקםוכל-אשר-לו

 הגלעד.הר

 שום בפסוק בו כשאין אחה ממקור פסוק כחן ישלב "העורך" את "ניעמה
 ליחס הברח כל אין )בפגים( ביאורנו לפי בפנים. שפרטנו וכפי חדש,אלמנט
 תיאור כאן לשלב "העורד" את הניעה אשר סיבה אותה אחר. למחברפסוקנו
 את לשנות הפרשה כל של המקורי המחבר את להניע גם יכולה ורהב,מפורט
 בפנים. שאמרנו וכפיסגנונו,
 יד. סו, לעיל*י(
 ה. יד, שמות6י(
 )הס'(. ט לך, לד תנחומא פ, על16(



 לאבראשיתתעד

 - בסתר. לברוח ליעקב לו אפשרה זו עובדה וגו'. ך ל ה ן בול
 ללבן אמתלה ששמשה משום כאן מזוכרת זו  עובדה וגו'. ל ה ר ב נ ג תו

 משום בה שהיה ודאי שבסתר, זו בריחה בכליו. ולחפש יעקב אחרלררוף
 עשו", "הסכלת - כח בפסוק לבן כדברי או חפוז, או מחושב בלתימעשה
 אנשים בלווית חתנו אחר ירדוף שלבן להצדיק כדי בה היה לאאך

 התרפים. את  בגונבה רחל התכוונה למה מספר,  הכתוב אין ברם,נוספים.
הלפי ל - ז1( רבה בראשית פי על   נתכוונה". מע"א אביה את "להפרפם 
 נראית יותר התרפים. את להשחית צריכה רחל היתה הדבר, כך אםאולם
 למה אמר, כאשר לעבודה, ללבן היו כי "ואפשר - הרמב"ן דעתאיפוא
 ע"ז תמצא איך כי נעבדים, התרפים כל היו לא אבל 18(, אלהי אתגנבת
 השעות לקבל כלים שהם שאומרים, מה והקרוב 19(. דוד אדוננובבית
 כשהם לקישוט, רק בהם ומהחזיקו יש ואולי עתידות". לדעת בהםויקסמו
 בריבוי שם צורת כנראה ם, י פ ר ת ה - הבית. על שמגן מי אתמסמלים
 כמו 21(, ברבים כאן ששימושה פי על אף 20(, יחיד צורת כנגדהשאין
 הארמית מן אותה גוזרים יש ברור. אינו המלה של שורשה אדונים.בעלים,
 אביה מבית רגילה שהיתה רחל, 22(. העושר נותן כלומר עושר, ב:תורפא
 לא ירקב שכמו ברור כי אף שלה, לביתה גם בו רצתה שכזה,לפסל
 את- ויגנב... -- פתע. אחד לאלהים אלא היא גםעבדה

 "Atirrszv1'oo". כסו לבך י2ל מהותו-משמעותו את מב יעקב ב4 ל בל

 בעעי עכשוי נראה ץא כך מר;  כארמק  לבן  מהאר כמן ה הארם--
 מקץ פתל עם ,גלף לה הגיד על-בלי -- מפסה שברחתקב

 השתה הוא, ברח כי --- רבם. חמד ש מג אשב השתהאחרי;
 את מהווה הוא" ברח "כי בפירושם. הכרה אין ברם, ומלבי"ס.רמב"ן
 הוא. הולך כי - אומר היה ודאי יעקב כי אף מצב, של האוביקטיביתיאורו

 )הס'(. ד עד, פרשהיי(
 ל. פסוק16(
 וטז. יג ים, א' שמואל,1(
)26,PIuraletantum כמו .penates 
 לד. פסוק11(
 ש. צ י ל ד2י(



קח לא ת. י ש א רב

השמה
--' 

 -- הפרת. הם ר, ה נ ה -- 3 ע, ם דבר 'דעתן לא "אשר
 קל ע, מ מלכע( השוה את-פניךוישם

D'RIDgnברה כי טה ה-טלי ביום ללבן ויגד נב-)מ 
 שבעת ררך אחריו וירדף עמו אחיו את ויקחיעקב.

 הגלעכם בהר אתו וידבקימים,

 דרך הע"( מרוחקים לבן 'טל עדרת ,טהרי השליהקביום
 שבטו; כף הם את-אחיה -- יעקב424 של מעדרת עדםעשרנה

 לא ימיש שבעת דרך --- ע. יט, בי ועדאל ד; ק וקראהשתה
 יפיג ,טבעה במשך גלעד להרי מתרן הדרך את עבר תיעקב כאןנאמר
 שבעה כלל בדרך אותה שהולכים דרך, כברת עבר שלבן כאן נאמראבל

 25(.ימים
-  

 כב. יח, שופטים השווה ; אליו קרוב היה כלומר ק, ב ד י 1

 הלילה, בחלם הארמי אל-לבן אלהים די15א כד.פסוס
 עד"רע. מטוב עם-יקקב פן-תדבר לך השמר לוויאמר

 ם, ל ח ב - ואויב. כזר - כ בפסוק למעלה כמו י, מ ר א ה ן בל

 או טוב כלשהה כלומר עד-רע, מטוב -- אבימלך428 אצלכמו
 רש"ה ה והשו זג(,רע

(zaלה ל, לעל 
 המבקרים מיחסים שאליה התעודה, ובין פרקנו בין מלא תיאום שיש מכאן*י(
 ההוא. הפסוקאת

 כבר גרמנים, מילין 35 בערך הוא גלעד והרי תרן בין שהמרחק מכיוון5י(
 לפי מועט. כה בזמן עדריו ועם ילדיו עם זה מרחק יעקב עבר כיצדתמהו,
 יש ~כד בדרך. ימים עשרה היה כבר יעקב קושי. כל כאן אין בפניםביאורנו
 לו(. )ל, יסים שלושה דרך ממנו( דרומה או )מערבה מלבן מרוחק שהיהלהוסיף
 יום. כל בלבד גרמנים מילין כשני אלא ללכת צריך היה שלאיוצא
 ג. כ, לעילע(
 נ. כד, לעילי*(



 לאבראשיתתעו

pl~g.את-אהלו תקע ויעקב אתיקקת לבן לייצג גה 
 הגלענו בהר nwrnw" תקע ולבןבהר

- zs). בג שבפסוק ,יידבק" מאשר יתרה קירבה מציין ג ש י1  ר. ה ב 
 מקום מכל מיוחד. שם לו היה לא ואולי הזה, ההר בשם נוקב הכתובאיו
 כלומר ו, י ח א - ת א ע ק ת - גלעד. בהר היה זה שגם מסתבר זהאין
 29(. אחת עם יחד אהלו אתתקע

 ותגנב עשית מה ליעקב לבן ניאמר בו--כח.הפסוקים
 לתה חרב. כשביות אתחבנתי ותנהגאתיבבין
 ומשלחך לי הגדת ולא אתי, ותגנב לברחנחבאת
 לנשק נטשתני %א ובמטר. בתף ובהטריםבשמחה

 ק-טג הסכלת עתה שבנתקלבנו

 שיעקב מאמין, כאילו עצמו עושה או מאמין, לבן ן. ב ל ר מ א י1
 ב' מלכים )השווה ב ר ח ת 1 י ב ש כ ברצונן, שלא בנותיו את עמולקח
 ת. א ב ח נ ה מ ל - זו. טענה כל ראשית בפני מטיח הוא כן ועל כב(,ו,

 שהרי הבריחה, דמוית שבסתר, שבעזיבה האוילות לגבי לבן טועןעתה
 - ובתופים. בשידה - דבר לו אומר רק היה אילו - לצאת לו מניחהיה
 רמב"ן. השווה אך ; הקודם שבפסוק לבב"' את "ותגנב כמו ב, נ ג ת1

 ועוד. יא מח, כמו עשיות במקום ה ש ע - נחתנה כמו י, נ ת ש ט נ-

 ואלהי רע, עמכם לעוטות ידי יקטאלאל כס-ל.הפסוקים
 aw~ מדבר לך השמר לאמר אלי אמר אמשאביכם
 כינכטף הלכת הלך ועתה עדירע* מטוביעקב

 אתיאלהי4 גנבת למה אביה לביתבכפפתה

(zaפי על דיפנו ר4ש tlea~n 
 ע. " ב א ר*י(



תעו לאבראשיה

 שהרי התרפים, גניבת על הטענה אחרי זה פסוק של מקומולכאורה
 ליעקב, רעה עש-ת להצדיק כדי עדיין בהן אין כה, פר שהעלההטענות
 אשר החזקה, הגניבה טענת על חושב כבר אלה, דברים שבאומרוונראה
 ל א ל - יש - רושם. שבעשיית מטעמים נאומו, לסיים עומד הואבה
 י ה ל א 1 -  לעשורו הכוח בידי כלומר ידק הוזק זהו פירוש י, די
 - בתרגומים ; אתמול יום ש, מ א - מב. פסוק השווה ם, כ י בא

 זה מעשה לכנות שלא אני נכון הלכת, הלך ועתה -ברמשא.
- אבקי. לבית הליכה אם כיבריחה  התגעגעת ה. ת פ ס כ נ ף ס כ נ 
 80(. אביר בית עלמאד

 יראתי פי ללבן, דיאמר יעק15 ויעןהפסוקיס1ח-לב.
 אשר עם מעמי. את-בנותיך פדתגזל אמרתיבי

 מה הכגואלך אחינו גגה יחיה לא אתאאלהיךתמצא
 גנבתם. רחל סי יעקב ולא-ידע וקח-לך,עמדי

 אך הראשונה, הטענה על תחילה עונה יעקב וגו'. ב ק יע ן יע1

 לבן יניח לא אוהב כאב כי שחשש, אלא אומר הוא אין נימוסיןמטעמי
 עונש הגנב את להעניש יעקב בקש יה. ה י א ל - ללכת.לבנותיו
 - ר כ ה - השבט. בני הקרובים, - כג בפסוק כמו ג נ י ח א -מרתיע.

 הסבר, משפט זהו וגה. ע ד י - א ל 1 - כה. לה, ; יב לז, להלן כמו ד,ל
 אלוו דברים לימר יעקב היה יכול כיצדלהסביר

 לאה ובאהל באהלאיעקפ לבן ויונא 81--לה.הפסוקים
 לאה מאהל ויצא מצא, ולא האמהה שתיופאהל
 ותשמם את-התרפים לקחה ורחל רחל. באהלויבא
 אתסכל-האהל לבן ויבוטש עליהם, ותשם הגמלבכר
 43 אדיר בעיני אושחר אל"אביה ותאמר מצא.ולא

 נ 31ב 5 גזניוס"(



 שבראשיתתח

  ויהפנט לק (a~w כי"ררך מפניך לקום אוכללוא
 את-התרפים. מצאולא

 האהלים. בכל חפש ולבן משלה, אהל היה יעקב מנשות אחתלכל
 כדי תוך בסוף, בו מדובר רחל, של אהלה בענין ישתהה שהסיפורמכיוון
 בלהה של באהלן רחל. באהל לבן wen לאה באהל החיפוש שאחריהערה
 31(. לאחרונה איפוא חפשוזלפה

-  וכנקבע סל זה הרי ל, מ ג ה ר כ ב 
 השווה ר, ח י - ל א - סגולה(. )ו"ו כורה מלשון כר 33(. הגמל שלבאוכף
 מלבוא נמנעו הכל קדומים בימים לי. נשים ך דר - ועוד. ה א3,להלן
 לבריאות. מזיקה שקרבתה חשבו כי כינויה(, גם )ומכאן הנדה עםבמגע
 במרטבה, החיפוש את מאביה למנוע כדי בתחבולה איפוא משחמשתרחל
 פסל. גבי על תתישב שנדה דעתו על יעלה לאימכן

 יעקב רוען בלכדן חרב ליעקב: דיוו41 לו-לז.הפסוקים
 אחרי. דלקת כי חטאתי מה מה-פשעי ללבןויאמר

 כלי*ביתך מכל מה-מצאת את-כל"בליכ-כהמשת
 עונינו. בין דיוכיחו דאחיך, אחי נגר כהשים

 תשמש זו שהאשמה כדי התרפים, בגניבת מאשימו שלבן חושביעקב
 ומכאן גנוב, רכוש בהם ימצא שמא כליו, בכל ולחפש לבדוק אמתלהלו

- aa). בער דלק, מלשון י, ר ח א ת ק ל ד -טענותיו.  לעיל כמו ה, כ 
 ה.כב,

 רחליך עמך אנכי שנה עשרים זה לע-חב,הפסוקים
 לא טרפה אפלתה לא צאנך ואילי שכלה לאדעזיך

 )המ'(. כרש"ייו(
 ן. מ ל י ד השווהי*(
 בגרמנית. durchbrenncn, השתה'3(



תעם לאבראשית

 גנבתי תבקשנה, מידי אחסנה אנני אליךהבאתי
 וקרח חרב אכלני ביום הייתי לילה. וגנבתייום

 בביתך שנה  עשרים זה-לי פעיני. שנתי ותדרבלילה,
 שנים ושש בנתיך בשתי שנה ארבעיעשרהעבריניך
 אלהי לולי מנים. עשרת אתחכהטכרתי ותחלףבצאנך,
 ריקם עתה כי לי היה יצחק ופחד אברהם אלהיאבי

 ויוכח אלהים ראה כפי ואת"יגיע אתשעניישלחתני,
אמש.

 שנה עשרים במשך והמאומצת הנאמנה עבודתו את כאן מעמידיעקב
 )פסוקים כלפי לבן של הוגנת סבלתי התנהגותו מול לה--מ()פסוקים
 י ל י א ו - בעדו. אבלתי כבר שהאלהים בהכרזה לסיים כדימא-נוב(,

 שהאילים משום כנראה, לעצמם, הרשו אחרים שרועים דבר וגף, ך נ אצ
 כפעל חטא אחטאנה, במקום ה, נ ט ח א - הרחלים. מן פחותשווים
- גנבתי34(. - לשלם. :: לכפר לטהר, שלבמובן  בלילה. וקרח 
 ביותר חם ביום כלומר יום, של לחומו הלילה קור מתאים התיכוןבמזרח
 המגעת השינה כלומר י, ת נ ש - ל. לו, ירמיה השווה ; מאד קרובלילה
 הראשון, המרמה למעשה רמז זה הרי ה, נ ש ה ר ש ע - ע ב ר א -לי.
 זה יצחק, ופחד - לאה. עם התחשבות מתוך בלבד, דק רמזאך

 השווה י, ל ה י ה - וכרש"י. יג, ח, ישעי' השווה ; מפניו יראשיצחק
 - כס. כב, במדבר ; י מג, להלן השווה ה, ת ע י כ - א. קכד,תהלים

 לב. כט, ; יא טז, לעיל השווה ם, י ה ל א ה אר

plDD.בנתי הבנות אל-יעקב ויאמר לבן ויקן מג 
 לי ראה אשריאתה וכל צאני והצאן בניוהבנים
 אשר לבניהן או היום לאלה מהחאעשה ולבנתיהוא,

ילדו.

 ט. 211 5 ד ל 11 י א*ו(



 לא ת י ש א דבתפ

 לה אטד כל -- יעקב טעמת על ללבןלו "1 אחת תקצבהרק
 את מגים הם אע בעעיה נחשבים אעם ועמלו יעקב של עביתו הם.שלי
 חש שלבן נראה זאת עם אחרוב הכריע האלהים אולם מרכושו. בחלקיעקב

 ?" לאלה אעשה "מה - ואומר מיד מפייס הוא כן ועל טענותיו,בחולשת

 והיה יאתהן אני ברית נכרתה לכה ועיצה מד.פפוק
 ובינך. בינילעי

 מדובר שבו לגל למצבה, הכוונה והיה. - יג. לז, להלן כמולכה.
הבפסוק ל  הברית. של חלק תעא 

 מצבה. וירימה אבה יעקב ויקוץ מה.פסק

 - אחר ובמקום הי, גבוה הר שעל משום הרים, לשון ה. מ י ר יו
 כ. לה, גם והשווה וכב, יח כח, לעיל השווה ;שים

 ויקחו אבנים לקפו לאחיו יעקב ויאזור מ9.1מ~ק
 על-הגל. שם ויאכלו ויעשויצל,אבנים

 למעלה. המוזכרים לבן אחי תם יעקב 2ול קרוביו הם אלה ה י ח אל
 הסעודה זוהי ו, ל כ א י ו - יעקב. של בניו אלה הרי 35( רש"ילפי

 ; 36( המפורט התיאור לפני בקצרה, כאן שמוזכרת נד בפסוקהמתוארת
 רמב"ן.והשווה

 להם'(. יא עד, פרשה רבה בראשית פי על5'(
)16.Prolepsis 



תצא לאבראשית

 קרא ויעקב שהדותא, יגר לבן ויקרא-לו הד~ס"ק
 גלעד.לו

 אך הארמי, עוד נקרא לבן אין ההתפייסות אחר ן. ב ל ו ל - א ר ק י1
 עברית, מדבר שיעקב בעוד ארמית, מדבר הוא בשפתו. מיעקב נבדלהוא

 ר ג י - הארץ. עשבי שפת לעצמו סגל אברהם ודאי כי כנענית,כנראה
 חיבורה בזמן בשימוש שהיה ודאי הכפול, השם ד. ע ל ג . . . א ת ו ד הש
 עדות. כלממר א, ת ו ד ה ש - וארם. כנען בין בגבול גלעד כי התורה,של
 שמות השווה ;  עדות - המופשט במובן לבוא יכולה עד המלהגם
 טז.כ,

 ובינך בעי עד הזה הגל לבן ויאמר מז4-ע.הפסוקים
 אמר אשר והמצפה גלעד. קרא-דמו על-כןהיום,
  אטשתענה מרעהו. איטט נסתר כי ובינך, ביני ה'יצף

 עטנה איש אין על"בנתי נשים ואם-תקחאתאבבתי
 ובינך. בית עד אלהיםראה

 את לבן נוטל הבריום כריתת את שהציע כמי וגף. ן ב ל ר מ א י1
 משמעותן על מדבר הוא תחילה גלעד. השם הסברת לקום הדיבוררשות
 את הרים יעקב ואילו הגל, את הקימו לבן אחי בהווזם המצבותשל

 כן על דרדיונ התחייבועת עצמם על הצדדים שני קבלו ובכךהמצבה,
 זה שהתרחש למאורע עד לומר, וכוונתו ד, ע ה ז ה ל ג ה - לבןאומר
 שלא ומבטיח ממנך שבא מה כל יעקב בידי מרצונו מניח הוא כאשרעתה,
 שנעשה פירושואיפוא-מה היום ובינך רעה.-ביני לולעשות
 שום שעל מוסיף ההכתוב וגו'. ן כ - ל ע - הגל. יעיד כך על העם,בינינו
 אך ה. פ צ מ ה 1 - יותר. מאוחרים בזמנים גלעד, בשם העיר נקראהכך

 התנוססה ואשר יעקב שהרש המצבה שום על מצפה, גם להקראו
 אמר שלבן מכיוון ר, מ א ר ש א - ורמב"ז. רש"י והשווה ;למרחקים

 '. ה ף צ י - בנותיו. את לענות שלא יעקב חובת את לקבוע כדיעוד,
 אך בביתו. נוכח כאילו שזה משום יעקב, אלהי בשם לבן קוראכאן



 לאבראשיתתפב

 ש הכמק השם אלהיה -- איש % בשי אטר, הםפסי
 שחמל א"כ אק אם גם עמנה איש אין -- שנעם. אלהישהם
 ובינה ביני עד אלהים ראה בעסהלשפט

 והנה הזה הגל הנה ליעקב, לבן ויאמר נא-יםהממו"מ
 ועדה הזה הגל ער ובינה סיף ץי ירי א"צרהמצבה
 ואם- הזה את-הגל אליך לאאאעבר אם-אניהמצבה,
 הזאת ואתאהמצבה הזה את-הגל אלי לא-תעבראתה
 בינינו ישפפו נחור ואלהי אברהם אלהילרעה.
 יצחק. אביו כפחד יעקב וישבע אביהם,אלהי

 לבוא, לעתיד האלה המצבות של אחור את לבן קובעעתה
 בשביל האחת המצבות, בשתי מדובר שוב הלאומית. משמעותן אתכביכול
 ההתחייבויות על להעיד אמורות אשר יעקב, בשביל והאחרתלבן

 סמליותן. את זו, ברית כריתת שיזם כמי לבן, קובע ושובההדדיות,
 לעצמו לבן מיחס הברית, את שיזם כמי ו. לח, איוב השווה י, ת י ר י-
 אחרי מחוזקת והשלילה שלא, - פירוש ם, א - המצבות. הקמת אתגם
 אך בשמות, כב בפרק י פסוק של פירושו גם כך ואולי ; "לא" ידי עלכן

 שהיה תרח, על כנראה מוסב ם ה י ב א י ה ל א - שם. פירושנוהשווה
 כי סבור שהוא אלא ספורנו, כבר מפרש כך ז3(. ונחור אברהם שלאביהם
 שלבן ייתכן גם ברם, נחור". ל,,אלהי תמורה אלא אינו אביהם""אלהי
 ולפיכך נחור, אלהי עם יהד אביהם", "אלהי את גם עבד תרה כיהשב,
 אברהם אלהי - הכתוב של ופירושו רבים, בלשון הוא אביהם""אלהי

 ויצויין 38(. תרח של כלומר אביהם", "אלהי שניהם שהם נחורואלהי
 ק. ח צ י ו י ב א ד ח פ ב - האלה. המלים מוזכרות איו השבעיםשבתרגום
 יזכיר כשלא בלבן פוגע היה אז כי אברהם, באלהי להשבע רצה לאיעקב
 אברהם" ש,,אלהי ואפשר אביו. באלהי נשבע הוא כן ועל נחור, אלהיאת

 ב. כד, יהושע י כו יא, לעילז'(
 ו. נ ג ו ד ש " ר ו ן " מ ב מ ר של הדחוק פירושם עוד והשהה8,(



תצ לב לא.- אשית רב

 זה כלומר בוראו, את הכרתו שלפבי אברהם של אלהיו פירושו לבןבפי
 ,ויעבדו של פירושו שזהו )ונראה ילדותו בשחר לו נמסרשעליו
 אביו אלהי בשם יעקב נשבע כן ועל ב(, כד, יהושע אחרים",אלהים
 אברהם אלהי המסורה לפי אלא, ברורה. בלתי משמעות כל למנוע -בלבד
 39(. קודשהוא

plDB.לאכלי לאחיו ויקרא בהר זבח יעקב ויזבח גל 
 בהר. וילינו לחם ויאכלולהם,

 היה אפשר שהרי 49(, שלמים קרבן כמו קרבן להית יכול ח, בז
ה במצבהלהשתמש ל  גם זכרון( מצבת )בנ עד בתור מזבח ומצינו 
 גלעד הר השם אם גם ר. ה ב - ולד. כח ב, יהושע הערוה ; יותרמאוחר
 נקרא קדם שבימי ההכרה מן הרי ליבוק, שדרומית ההרים את רקמציין

 רק היבוק את עובר שיעקב ומכיוון לו. שצפונית ההרים על אף זהשם

 זו ברית כריתת מקום הם הצפוניים הגלעד שהרי הרי 1'(, יותרמאוחר
 לישראל ארם בין גבול כאזור יותר נראים גם והם ללבן, יעקבשבין
 42(. היבוק שבדרום ההריםמאשר

 נא-נב( )מח-נ, לבן על נאומיו שני את ליחס סיבה אין זה פירושנו לפי19(

 שונים. מחבריםלשני
 א, מו, להלן השהה0*(

 כג. לב, להלן1*(
 יא, )שופטים מצפה גם הנקראת גלעד, בזרמות גלעד מצפה העיר ואםי*(
 סאלד העיר של במקומה נמצאת אמנם ועוד(, יג ד, א' מלכים , ולד כסיא,
 ; 1 ן39, ן צ ס ) זמננו בני נוסעים שסוברים כפי ליבוק, דרומית דהיינו היום,של

 יכולה איננה מט( )פסוק כאן המוזכרת שמצפה הרי וו(, 45.בוקינגהם
 שופטים. שבספר ין עם זההלהיות


