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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - באר שבע בריבוע

כמעין מסלול ליעד פתיחתה של הפרשה נראית על פניו 

  - WAZE-מועדף, פסוק אפור, ממש כמו הוראות ב

ָנה ֶלךְּ ָחָרַֽ ֹ֖ ַָׁ֑בע ַוי ֵּ ר ש ָ ֵ֣ אֵּ ב ִמב ְּ ֲעק ֹ֖ ַֽ א יַ ֵ֥ צֵּ  1.ַוי ֵּ

הפסוק נראה אולי אפילו קצת מיותר, שהלא לקראת סוף 

  -בפירוש  סיפרה לנוהפרשה הקודמת התורה 

ב ֶאל ֲעק ֹ֔ ַֽ ע יַ ַמֵ֣ ש ְּ ֶאל ַוי ִ ו   ָאִבֹ֖יו וְּ ָׁ֑ םִאמ  ה ֲאָרַֽ ָנַֽ ֵ֥ ד ֶ ַ ֶלךְּ פ  ֹ֖  2.ַוי ֵּ

אך בהעמקה, נראה כי כותרת זו, לא רק שאיננה מיותרת אלא 

 היא אף משמשת ככותרתו של החלק השני של ספר בראשית. 

 על שם מה נקראה 'באר שבע'?

פעמיים. בפעם  -על שם משהו  ניתן להבאר שבע שמה של 

הראשונה היא נקראת 'באר שבע' בברית בין אברהם 

ובפעם השניה היא נקראת בשמה על ידי יצחק  3לאבימלך

  -בברית שלו, כאשר חופרים עבדיו באר 

ה ַעל ָעָׁ֑ בְּ ֹ֖ה  ש ִ א א תָ ָרֵ֥ קְּ ם ַוי ִ ן ש ֵּ ֵּ֤ ם  כ ֵּ ו  ד ַהי ֵ֥ ַבע ַעֹ֖ ר ש ֶֹ֔ ֵ֣ אֵּ ָהִעי֙ר ב ְּ

ה ַֽ  4.ַהז ֶ

פעמיים ובכל פעם מסיבה בשם שנקראת  ר היחידהזוהי העי

 אחרת; 

מזו של אברהם ומזו של  -משני 'באר שבע' יוצא יעקב אבינו 

הפעם  -פעמיים הוא ֵיצא מבאר שבע לאורך ימי חייו יצחק. 

זה בגלל שעשו מבקש להרוג אותו והוא בורח  ,כעתהראשונה, 

שבע מבאר  ֵיצאהוא תהיה כאשר פעם הבאה והמפניו לחרן, 

בדרך אל יוסף, למצרים, אל גלות  -מוקף בבניו, בבנותיו ובנכדיו 

 .'באר שבע בריבוע'מצרים. זו 

 

 

                                                           
 בראשית כ"ח, י'. 1
 שם, ז'. 2
 שם, כ"א, ל"א. 3
 שם, כ"ו, ל"ג. 4
 שם, כ"א, ל"ג. 5

 שם אחד, שתי סיבות

ההבדל בין באר שבע של אברהם לזו של יצחק נעוץ במהות 

ההבדל שבין אברהם ליצחק ואת שתיהן נושא איתו יעקב 

 בדרך לחרן;

הברית בינו לבין אבימלך אצל אברהם, מדובר בעיר בה נכרתה 

הבו אותו שם, אף כולם א -לאחר שהוא גר שם 'ימים רבים' 

ם ם בשֵ כולם רצו את קרבתו והוא קרא ש   אחד לא גרש אותו,

ה' אל עולם. שם הוא נטע אשל וקיים בכל העולם את הידיעה 

. זה היה תפקידו של אברהם כפי שבא לידי ביטוי 'למי מברכים'

 -דווקא בבאר שבע 

ָראוַ  קְּ ִּ֨ ַָׁ֑בע ַוי ִ ר ש ָ ֵ֣ אֵּ בְּ ל ב ִ ע ֶאֹ֖ש ֶ ֵ֥ ט ַ ֵ֥ם הֹ֖  י ִ ש ֵּ ם ב ְּ ם 'ש ָֹ֔ ָלַֽ ֵ֥ל עו   5.אֵּ

אבימלך  -יצחק הגיע לבאר שבע מסיבה אחרת לגמרי לעומתו, 

מלך פלישתים לא עמד בהסכם עם אברהם, גרש את יצחק 

מבאר לבאר, מפני אבימלך ומפני רועי גרר, נאלץ לברוח ש

הגיעו אבימלך ופיכל שר צבאו  לשם באר שבע אשרוהתיישב ב

  -ואמרו לו 

י ַֽ ינו ּ֮ כ ִ ו  ָרִאִ֘ ה הֵ֣  ָראֵ֣ ֵ֣ ךְּ   'ָהיָ ָ  6...ִעמ 

  -אמר להם יצחק את האמת בפנים  , גםבבאר שבעשם, 

ם ֶכַֽ ִאת ְּ ִני מֵּ ו  חֹ֖ ל ְּ ש ַ י ַות ְּ נֵּאתֵֶ֣ם א ִתֹ֔ ֙ם ש ְּ ֶ ַאת  י וְּ ָלָׁ֑ אתֵֶ֣ם אֵּ ו ַע ב ָ  7.ַמד ֹ֖

 בחיר האבות

את שני הדברים הללו גם יחד. יעקב, יעקב אבינו עומד לקיים 

. הוא 'יצחק'וגם  'אברהם'הוא גם  8,'בחיר האבות' בלשון חז"ל

כפי שמסביר לנו רש"י על המילים  - הולך לחרן, ששמה הוא

על שם חרון אף של המקום. אברהם  - 9'וימת תרח בחרן'

משביע את עבדו לעשות את כל מה שאפשר כדי שבנו לא 

  -הזה יצטרך לחזור למקום 

 שם, כ"ו, כ"ח. 6
 שם, כ"ז. 7
 בראשית רבה, ע"ו, א'. 8
 רש"י, בראשית, י"א, ל"ב. 9

 חתשע"ויצא פרשת  
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ק ֶאת ה ַרֵ֣ ָ ַֽמ  ֹ֖ב ש ָ א ָתש ֵּ י ל ֵ֥ ִנֹ֔  10.ב ְּ

בנו, יעקב, הולך כעת אל אותו מקום, אל חרן. הוא הולך -אך בן

לקחת משם אישה ובעצם להקים שם את עם ישראל. כמה 

וכל הליכתו לחרן  -כמו אביו  'עולה תמימה'הוא רצה להיות 

הוא  צא מחרןהיא רק מפני בריחתו מעשו אחיו. גם כאשר הוא יֵ 

אבל הוא הולך לגור  - מלבן חותנו. הוא בורח כמו יצחק -יברח 

 כמו אברהם.  -ולקרוא 'בשם ה' אל עולם' 

 לקדש שם שמים בגלות

 -כי כל העולם ללבן יגלה  ,יעקבבזכות  ,בחרן

ִֵ֥ני הֹ֖  כֵּ ָברְּ י ַויְּ ת ִ ש ְּ ךָ  'ִנַחַ֕ ָלֶלַֽ גְּ  11.ב ִ

 'אברהם'אלא הוא יבין בעצמו שאין  את יעקבמשם לא יגרשו 

אוי ואבוי יהיה  - בחרן ושאם הוא יישאר שם 'יצחק'בלי 

 -באחריתו. הוא יראה שם את פני לבן ואת פני בניו 

ם ו  ש ַֽ לְּ ל ש ִ ו  מֵ֥ תְּ ו  כ ִ ֹ֖ ו  ִעמ  נ  יֶנֶ֛ ֵ֥ה אֵּ ִהנ ֵּ   12.וְּ

 ופשוט יברח. 

מאותה באר שבע יצא יעקב שנים רבות לאחר מכן אל חרון אף 

של ברזל, כפי  אחר של העולם, למצרים, בשלשלאות

, בכלוב של זהב. בעגלות מדהימות הוא ירד 13שמתארים חז"ל

'אין -לגלות ש -אל הגלות שבה הוא יקדש שם שמים בעולם 

 עוד מלבדו'.

 -ילמד את בניו כיצד בורחים מאותו מקום אף שם הוא 

ם ח ָהָעָׁ֑ ֵ֥י ָבַרֹ֖ ִים כ ִ ַרֹ֔ ֶלךְּ ִמצְּ ֶמֵ֣ ֙ד לְּ  14...ַוי ֻּג ַ

 

                                                           
 שם, כ"ד, ח'. 10
 שם, ל', כ"ז. 11
 שם, ל"א, ב'. 12
 פ"ט: עי' שבת 13

 רדעת להיפ, לדעת להיפגשלד

קריאת הכיוון של תחילת הפרשה היא כל  -הוא אשר פתחנו 

הוא יוצא מבאר שבע א' ומבאר שבע ב',  -סיפורו של יעקב 

מצד אחד להיות  -באר אשר ממנה הוא יונק את הכח הכפול 

אברהם, לדעת להיות בארץ העמים, להתחבר עם רועי חרן 

  -ולשאול אותם בשיא הטבעיות 

ִין  ַאֵ֣ י מֵּ ָׁ֑םַאַחֹ֖ ֶ  15...ַאת 
לגדל את שם ה' בחרן, להגיע למקומות הכי נמוכים ורחוקים 

ושם להעלות את מי הנילוס, להפוך להיות המודל שכל מצרים, 

האימפריה העולמית, יבואו להספידו ולבכותו בעת מותו, אך 

כדי  -כמו יצחק ממש  -מצד שני לדעת גם לברוח משם 

למטה את ביתו להמשיך לחפור את הבארות לעומק, לבנות מ

בעת פגישתם הגדול, ולא להתבלבל שעה שעשו יאמר לו 

הרי  -'בוא נבנה את עתידנו יחד, נלך יחד לשעיר המחודשת 

אתה יודע ללכת למקומות הרחוקים הללו. אתה יודע להיות 

   -אברהם.', ויעקב יענה לו 

ה לְּ ר ַׇיֲעב ָנֲהָלֵ֣ תְּ י ֶאַֽ ו  ַוֲאִנִ֞ ד ָׁ֑ י ַעבְּ ֵ֣ נֵּ י ִלפְּ א ֲאד ִנֹ֖ ה ָנֵ֥ ָלאָכֵּ֤ ֶגל ַהמ ְּ ֶרִּ֨ י לְּ ִּ֗ ִאט ִ

ר ר ֲאש ֶ ד ֲאש ֶ ים ַעֶ֛ ָלִדֹ֔ ֶגל ַהיְּ ֶרֵ֣ לְּ ָפַנ֙י ו  א ֶאל לְּ יָרה ָאב ֵ֥ ִעַֽ י ש ֵּ  16.ֲאד ִנֹ֖

יעקב ֵידע להיפגש עם עשו ולתת לו 'מכל אשר לו' אך גם 

להיפרד ממנו ולחזור לבנות את בית יעקב, עד שתתקיים 

  -נבואת ישעיהו 

 ִּ֗ ים ַרב ִ ֵ֣ ו  ַעמ ִ כִ֞ ָהלְּ ַֽ ו  וְּ כֵ֣ רו ֙ לְּ מְּ ָאַֽ ה ֶאל ים וְּ ַנֲעֶלֵ֣ ית֙  ֶאל 'הִּ֗  ַהר וְּ ב ֵּ

א  צֵֵּ֣ ֵּ ֙ן ת  ו  י  י ִמצ ִ ֵּ֤ ָׁ֑יו כ ִ ח תָ א רְּ ָכֹ֖ה ב ְּ לְּ נֵּ יו וְּ ָרָכֹ֔ נו ֙ ִמד ְּ ֙ י רֵּ ב וְּ י ַיֲעק ֹ֔ ֵ֣ ֱאל הֵּ

ַבר ה ו דְּ ָרֹ֔ ָלַֽ ִ 'הֹ֖  תו   17.םִמירו ש ָ

  

 שמות י"ד, ה'. 14
 בראשית כ"ט, ד'. 15
 שם, ל"ג, י"ד. 16
 ישעיהו ב', ג'. 17
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לסעודה שניה - האיש אשר בלבו היכלות

 נשא לבו את רגליו

וחולם  18בברחו מעשו, מבאר שבע, מגיע יעקב אל הר המוריה
  -את החלום הגדול והמפורסם 

י  ֵ֣ ֲאכֵּ ֙ה ַמלְּ ִהנ ֵּ ָמה וְּ יְּ ָמָׁ֑ ָ יַע ַהש   ֵ֣ ו  ַמג ִ ר אש ֹ֖ ָצה וְּ רְּ ב ַאֹ֔ ֵ֣ צ ָ ֙ם מֻּ ָ ל  ה סֻּ ֵּ֤ ִהנ ֵּ וְּ
ו   ים ב ַֽ ִדֹ֖ רְּ י ַֽ ים וְּ ים ע ִלֵ֥  19.ֱאל ִהֹ֔

  -שם, באותו חלום, מבטיח לו הקב"ה כי 

ר ל ֲאש ֶ כ ֵ֣ יָך֙ ב ְּ ִּ֨ ת ִ ַמרְּ ךְּ ו ש ְּ ִָּ֗ י ִעמ  נ ִכִ֜ ה ָאַֽ ִֵּּ֨ ִהנ  ךְּ  וְּ לֵֹּ֔ ֵּ  20...ת 

תו ונודר נדר אשר לפיו האבן אשר שם יעקב מקיץ משנ
  -מראשותיו 

ית ֱאל ִהָׁ֑ים ... ֵ֣ ה ב ֵּ ֹ֖ יֶ הְּ ַֽ  21...יִ

  -ומשם הוא ממשיך 

י נֵּ ָצה בְּ ֶלךְּ ַאֵ֥רְּ ֹ֖ יו ַוי ֵּ ָלָׁ֑ ב ַרגְּ ֲעק ֹ֖ ַֽ א יַ ֵָ֥ ש   ֶדם ַוי ִ  22.ֶקַֽ

נשיאת יעקב את רגליו משמשת כפתיחה ספרותית יפה 
לפרק, אך תורתנו הקדושה איננה מרחיבה במילים מיותרות. 
אנחנו יודעים כבר שהוא בדרכו מזרחה לחרן. מה באות מילים 

 אלו ללמדנו? 

  -רש"י מבאר את הפסוק במשפט מעניין מאד 

 23.נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת ..
אל תחשבו שנשיאת הרגליים הזו היא מעין  -בעצם רש"י אומר 

מה שאנחנו אומרים בעברית מדוברת שהרגליים שלו היו 
אלא שנשאו  -כבדות, שהוא היה צריך 'לסחוב את הרגליים' 

פרט זה  והרגליים הלכו כמאליהן. ועדיין צריך להבין מה לבו
 מוסיף כאן בהבנתנו. 

 יעקב של 'ראשון', יעקב של 'שני'

יעקב  שלנדמה שיש כאן שיעור מופלא שנלמד מהליכה זו 
אל  -קדש הקדשים, מארץ כנען  -מבאר שבע, מיצחק ורבקה 

 חרון האף של העולם, אל חרן. 

'ראשון' של הפרשה -איפה היה יעקב ב -נראה את ההבדל 
'שני'. בתחילת הפרשה הוא ראה מלאכים עולים -ואיפה הוא ב

יו, מתגלה אליו, והוא מבין כי 'יש ה' ניצב על-ויורדים בסולם ו
ה' במקום הזה'. הוא רואה את בית המקדש העתידי באופן 

 ברור בעיני רוחו.

עכשיו, הוא מגיע לחרן, רואה שם שלשה רועי צאן, 
'מסתלבטים' על פי הבאר ומעבירים את הזמן בבטלה. הוא 

כאילו הם אחים שלו, ואומר ממש פונה אליהם בשפה חברית, 
  -להם 

ָׁ֑ם ֶ ִין ַאת  ַאֵ֣ י מֵּ ֹ֖ם ֶאת... ַאַחֹ֖ ֶ ת  ַדעְּ יְּ ן ַהַֽ ן ב ֶ ר ָלָבֵ֣ ו  ו   ...ָנחָׁ֑ ם לָׁ֑ ו  לֵ֣  24...ֲהש ָ

                                                           
 עי' רש"י בראשית כ"ח, י"א. 18
 בראשית, שם, י"ב. 19
 שם, ט"ו. 20
 שם, כ"ב. 21
 שם, כ"ט, א'. 22
 רש"י, שם. 23
 ו'.-שם, ד' 24

המעבר מהרגע הגדול של ההתגלות האלוקית אולי הנישאה 
והגדולה ביותר שהייתה, מתפילת ערבית שתיקן שם יעקב 

אל העולם הנמוך כל כך שהוא מגיע אליו עכשיו  -לכל הדורות 
ה קורה לנו בסיטואציה כזו, אחרי התעלות תגידו, מה הי -

רוחנית כזו כשהיינו נפגשים עם הרועים החרניים הקשוחים 
 כלפיו? 

 רועים קשוחים

הרי הוא שואל אותם בלבביות 'אחי, מאין אתם?' והם עונים לו 
  -במילה וחצי 

נו   חְּ ן ֲאָנַֽ ָחָרֹ֖ ַֽ  25.מֵּ
', והם 'הידעתם את לבן בן נחור -הוא ממשיך ומנסה 

  -אף יותר מסתפקים בתשובה לקונית 

נו   עְּ  26.ָיָדַֽ

אך הוא לא נרתע, מפשיל מיד שרוולים, גולל את האבן מעל פי 
הבאר ומרגיש חופשי לומר להם, למרות שאף אחד לא שאל 

  -אותו, שמבחינת דיני העבודה 

ל ל א ו  דֹ֔ ם ג ָ ו  ֙ד ַהי ֵ֣ ֵ֥ן עו  ו   הֵּ קֵ֥ ה ַהש ְּ ֶנָׁ֑ קְּ ף ַהמ ִ ֵ֣ ָאסֵּ ַֽ ת הֵּ ֹ֖ ו  עֵּ כֵ֥ אן ו לְּ ַהצ  ֹ֖
ו   עַֽ  27.רְּ

תמשיכו לעשות את תפקידכם בחיים.  -'בואו, אני אעזור לכם 
ר  תֹ  לֹאהרי ' ת ְיצ  בֶׁ שֶׁ ּה ל  א   בואו ונחיה פה'. - 28'ּההּו ְבר 

 זה נראה כל כך נמוך, כל כך קטן. איך הוא הצליח?

 אין מציאות קטנה בעיניים גדולות

 -נדמה שהתשובה נעוצה בפסוק בו פתחנו את קריאת 'שני' 
כיו ששמע יעקב 'והנה אנכי עמך ושמרתיך', כיון שהובטח 

'נשא לבו את רגליו' ומעכשיו אין לו שום קושי,  -בשמירה 
למאמין הגדול. הוא יודע שיכול להיות שהוא הולך לעשרים 

לות שנה קשות, אולי אחר כך למאתיים ועשר שנים נוספות בג
שהרי  -והוא אין לו כלום למעט מקלו אשר עבר בו את הירדן  -

 29כל רכושו נלקח על ידי אליפז שבא להורגו במצוות עשו אביו

הוא מתחיל מסלול בריחה מעשו אל לבן, הוא מודע לקושי  -
אבל רגליו קלות, ולכן גם המציאות  -שמצפה לו במסלול הזה 

 .ה בעיניו'הקטנה' ביותר שהוא נתקל בה היא גדול

האבן שמתחת  -אין צורך בארמון  30'לאיש אשר בנפשו היכלות'
 לראשו היא היכלו. רגליו קלות כי המגמה שלו ברורה. 

מאמין אמיתי, גם כאשר הוא יורד מההתגלות האלוקית 
הגבוהה ביותר, הולך לפגוש רועים חרניים ומתחיל את מסלול 

ה', רגליו -בכיון שהוא כל כך בטוח  -הגלות הארוך והמפרך 
 'ונעשה קל ללכת'. יעקב הולך לדרכו. -קלות 

 שם. 25
 שם. 26
 שם, ז'. 27
 ישעיהו מ"ה, י"ח. 28
 עי' רש"י, בראשית, שם, י"א. 29
 .יצחק שלופ הסופר ע" 30
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לסעודה שלישית – כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם

השני  ובחלק -עניינים בקריאת 'שלישי' של פרשת ויצא שני 

נולדים שמונת ילדיו הראשונים של יעקב, שמונת השבטים 

סיפור  -הראשונים. עם ישראל מתחיל להיווצר. ובחלק הראשון 

 הקשה של רחל ולאה ליעקב, ובו נתמקד. הנישואין

 שלוש שאלות

קת מאז ילדותנו אנו מכירים את הסימנים שקבלה רחל הצד

מיעקב ומסרה ללאה אחותה בליל הכלולות כדי שלא 

 - 31תתבייש

ִהנ ֵּה ֶקר וְּ י ַבב  ֹ֔ ִהֵ֣ ָאָׁ֑ה ַויְּ  32...ִהֹ֖וא לֵּ

בלילה לבן משקר ומכניס את לאה לחופת יעקב. סיפור כל כך 

פור הזו וננסה מתוכן קשה. נשאל שלוש שאלות על הסי

 .להבינו לעומק

שהיא לא נתת סימנים ללאה כדי  -שאלה ראשונה לרחל 

בבוקר,  תיכלם בלילה. תגידי, את לא יודעת שלכל לילה יש

תהפוך לאשה  בבוקר היאובבוקר אחותך כן תיכלם? ש

היא נישאת לאיש שאוהב אותך ורוצה  השנואה לכל ימי חייה?

שיעקב שחושב שהוא נמצא איתך, לזה אותך. איך הסכמת 

תו רחל, יהיה עם מישהי אחרת? ומה יהא על הבן שיוולד מאו

לאה?  אתרחל או  אתהוא מהדמיון של יעקב  -הלילה, ראובן 

למקום האם לא הרבה יותר נכון היה להמליץ לאחותך לעבור 

לפני שהיא נאלצת להתחתן עם אדם שלא  ,חו"לאחר, אולי ב

 יאהב אותה לעולם?

שאלה שניה על לאה, שתמיד עמדה בתודעתנו בצילה של 

 איך את מוכנה להסדר שכזה? -רחל 

איש תם יושב 'הרי אתה יודע הלכה.  -אלה שלישית ליעקב וש

אתה לא יודע שלפי הלכות קידושין אין אדם  -. ואם כן 'אהלים

מקדש אישה אלא מדעתו ומדעתה? זה מקח טעות ואתה יכול 

ללכת בבוקר לבית דין ולבטל את הנישואין! אתה יכול לומר 

. אמרתי 'התכנית היתה שתהיי גיסתי ולא אשתי -ללאה בבוקר 

 רחל, ולא את.  -לאבא שלך 'הבה את אשתי' 

אלא כדי שנקרא את הפסוקים הללו  תהשאלות הללו לא באו

 בהבנה עמוקה. -מחדש, והפעם 

 ועיני לאה רכות

  -כל הפרשה מתחילה בתיאור של לאה ורחל 

ל ַֽ ה ָרחֵּ ֹ֖ ַטנ ָ ֵ֥ם ַהק ְּ ש ֵּ ה וְּ ָאֹ֔ ד ָל֙ה לֵּ ֵּ֤ם ַהג ְּ ת ש ֵּ ו  ֵֵּ֣י ָבנָׁ֑ ת  ָלָבֹ֖ן ש ְּ י . לְּ ֵ֥ ינֵּ עֵּ וְּ

ַפת ה יְּ ָתֹ֔ יְּ ל֙ ָהַֽ ָרחֵּ ת וְּ ו  ָׁ֑ ָאֹ֖ה ַרכ  ה לֵּ ֶאַֽ ת ַמרְּ ַאר ִויַפֵ֥  33.ת  ֹ֖

                                                           
 מגילה י"ג:, ועי' ברש"י, בראשית  כ"ט, כ"ה. 31
 בראשית כ"ט, כ"ה. 32
 י"ז.-שם, ט"ז 33

ומצטט  אנחנו זוכרים עוד מהגן את הסיבה שמביאה הגמרא

  -כאן רש"י 

 -שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים 

גדולה  .שני בנים יש לה לרבקה שתי בנות יש לו ללבן'

והיתה יושבת על פרשת דרכים  ,'לגדול וקטנה לקטן

קטן  ,איש רע הוא מלסטם בריות ?ומשאלת גדול מה מעשיו

והיתה בוכה עד שנשרו  'איש תם יושב אוהלים ?מה מעשיו

 34.ריסי עיניה

כלומר רכות עיניה של לאה נובעת מכל שמרוב בכי על שנפלה 

בגורלו של עשו הרשע, נשרו ריסי עיניה. אבל האמת היא שאין 

בחר  הפשטן היחידה בגמרא וצריך להבין מדוע רש"י זו הדעה

 להביא רק את הדעה הזו?

 בת שתי אופציות -בחירה חופשית 

הרי התורה לא באה לצטט לנו את  -התשובה היא מופלאה 

 , לאה,אסטטי של לאה, אלא לומר לנו כיצד היא-הדוח הרפואי

תיאורה הסובייקטיבי של באופן דומה לנתפסה בעיני יעקב, 

 בעיני יעקב.  -'יפת תאר ויפת מראה' -רחל כ

'מבין שתי בנותיך, אני רוצה לשאת  -יעקב הוא שאומר ללבן 

את רחל בתך הקטנה'. יעקב נשלח על ידי אביו יצחק, שאומר 

  -לו 

ַקח ָָׁ֑ך וְּ י ִאמ ֶ ֹ֖ל ֲאִבֵ֣ אֵּ תו  ֵ֥יָתה בְּ ם ב ֵּ ה ֲאָרֹ֔ ָנַֽ ֵ֣ ד ֶ ַ ֙ פ  ךְּ ו ם לֵּ ָךֵּ֤ מִ  קֵ֥ ֙ם לְּ ָ ש  

ךָ  ַֽ י ִאמ ֶ ת ָלָבֹ֖ן ֲאִחֵ֥ ו  נֵ֥ ה ִמב ְּ ָֹ֔  35.ִאש  

בניגוד לאליעזר שנשלח על ידי אברהם לחפש אישה ליצחק 

היו לו הרבה  -בחרן מבנות משפחתו של אברהם, כלומר 

הרי שיעקב קיבל מאביו 'בחירה חופשית'  -אופציות לבחירה 

ו רחל 'מבנות לבן אחי אמך', דהיינו א -בין שתי נשים  -מדויקת 

או לאה. זהו, שתי אופציות. וכאשר הוא, יושב האהלים ורועה 

היא כי  -הצאן, פוגש את רחל, רועת הצאן, הוא אוהב אותה 

  -לכן הוא פונה אל לבן ודורש מתאימה לו. 

ה ֶאת יהָ  ָהָבֵ֣ ֶלַֽ ָאה אֵּ ו  ָאבֹ֖ י וְּ ו  ָיָמָׁ֑ אֹ֖ לְּ ֵ֥י ָמַֽ י כ ִ ת ִֹ֔  36.ִאש ְּ

  -וכפי שמפרש רש"י במקום 

, ?אני בן פ"ד שנה, ואימתי אעמיד י"ב שבטיםשהרי  ...

 .אלא להוליד תולדות אמר כך'... ואבואה אליה'וזהו שאמר 

כלומר, ההבנה של יעקב היא שרחל אמורה להיות אשתו 

 היחידה וממנה יוולדו כל שנים עשר השבטים.

 

 בבא בתא קכ"ג. ומובא ברש"י על הפס'. 34
 בראשית כ"ח, ב'. 35
 שם, כ"ט, כ"א. 36
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 בכל המובנים -בכור 

אחרי  אבל המציאות היא שיעקב הגיע בשליחות הזו לחרן

את הברכה שהייתה מיודעת לו, גם  –שהוא קיבל שתי ברכות 

ברכת אברהם, אבל גם את ברכתו של עשו, שהוא לא תכנן 

  -ולא רצה לקבל 

ן ֶ ת  ַֽ יִ ן  וְּ ָגֹ֖ ב ד ָ ר ֵ֥ י ָהָאֶָׁ֑רץ וְּ ֹ֖ ַמנ ֵּ ִים ו ִמש ְּ ַמֹ֔ ָ ל֙ ַהש   ַ ים ִמט  ָך֙ ָהֱאל ִהֹ֔ לְּ

ש   ִתיר ַֽ ים. וְּ ִִּ֗ ָך ַעמ  ו  דֵ֣ ַעבְּ ַֽ ת ַ  יַ ש ְּ ַֽ יִ יָך וְּ ַאֶחֹ֔ ִבי֙ר לְּ ה גְּ ֵּ֤ ים ֱהוֵּ ִֹ֔ מ  אֻּ ָך֙ לְּ ו  לְּ ֲחוֵּ֤

ו ךְּ  רַֽ ֶכֹ֖יָך ב ָ ָברְּ מְּ ו ר ו ַֽ יָך ָארֹ֔ ֶרֵ֣ ָָׁ֑ך א רְּ י ִאמ ֶ ֵ֣ נֵּ ָךֹ֖ ב ְּ ו  לְּ ֲחוֵ֥ ַ ת  ִיש ְּ  37.וְּ

עכשיו הוא גם הבכור  -מעכשיו הוא לא רק בכור הרוחני 

שאחראי לגשמיות, הוא צריך ללכת לשדה, הוא צריך לפעול 

 הוא גם 'יששכר' וגם 'זבולון'. -את שתי הפעולות 

רחל ולאה, כמו שרה ורבקה, הן האימהות שלנו שתפקידן 

להביא לעולם את הפרקטיקה האלוקית. אברהם ויצחק 

מעניקים את הברכות אבל האימהות הן המממשות אותן 

 ומגשימות למעשה.

 'כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם'

בשער בית כל העם אשר  עז עם רות, מברכים אותובנישואי בֹ 

  - לחם

֩ן הִּ֨  ֵּ ת 'ִית  ה ֶאל ֶאַֽ ָאֵ֣ ה ַהב ָ ִָ֜ ל ָהִאש   ֵּ֤ ָרחֵּ ָך כ ְּ יֶתִּ֗ ו   ב ֵּ נֵּ֤ ר ב ָ ָא֙ה ֲאש ִֶּ֨ לֵּ ו כְּ

יֶה֙ם ֶאת ֵּ ת  ל ש ְּ ָראֵֹּ֔ ית ִיש ְּ ֵ֣  38.ב ֵּ

מדוע מברכים אותו שהיא תהיה  -בועז מתחתן עם אשה אחת 

 גם כרחל וגם כלאה? 

הסיפור של רחל ולאה הוא מסירות הנפש  -זה מדהים 

המופלאה של נשות החיל, האחיות הללו, שהופכות להיות 

 כאישה אחת. 

                                                           
 כ"ט.-שם, כ"ז, כ"ח 37

אגב, נשים לב שהפסוק נוקט כאן פעם יחידה בכל המקרא 

מילה לכאורה משובשת בעברית. היה צריך  -' שתיהםבמילה '

אלא  -להיות 'שתיהן' בלשון נקבה או 'שניהם' בלשון זכר 

ווידואליות, ישמדובר כאן על רחל ולאה לא כשתי נשים אינד

. כתפיסה של מסירות נפש. במסירת הסימנים מושגאלא כ

אנחנו שתינו צריכות להביא  -רחל לאחותה כאילו אמרה 

 לעולם יחד את 'בית ישראל'. 

 למלא את השליחות

לאה מודעת לכך שהיא הולכת האישה הפחות האהובה, 

השנואה, ורחל יודעת שהיא תהפוך לאשה השניה, הצרה 

אבל זה בכלל לא מפריע להן.  -במקום אשת הנעורים היחידה 

התפקיד של שתינו הוא להביא את יעקב למילוי שליחותו '

 היא אכן גם האמא -ששלחה אותו אמו רבקה, 'אם יעקב ועשו' 

של יעקב ועשו הפיזיים אבל גם של שני הכוחות הללו, יעקב 

 .'ועשו, שמתגלים לאחר קבלת הברכות ביעקב עצמו בקדושה

מעתה נבין מדוע ביאור הביטוי 'ועיני לאה רכות' יכול להיות רק 

כי כל מה שמעניין אותנו הוא הפשט, שלאה  -זה שרש"י מביא 

בטל ולמסור יהוא לה נשרו ריסי עיניה כי היא ידעה שכל עניינה

את נפשה אל התפקיד הגדול. לכן גם יעקב לא שילח אותה 

 .בבוקר אלא המשיך לשאת אותה לאשה

יכולה במסירות נפשה ששה היהודיה יהא זהו סיפורה של

 להיות 'כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל'.

 

  

 רות, ד', י"א. 38
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 מלווה מלכהלסעודת  - לבין בן חמיראו מה בין בני 

'פרשת הדודאים' נמצאת במרכזה של קריאת 'רביעי' של 

הפרשה, קריאה אשר מהווה המשך ישיר לסיפור הולדתם של 

 בני יעקב, שבטי י'ה, שהתחיל בקריאת 'שלישי'. 

בעקבות המכירה הנוראית הזו של רחל את משכב יעקב ללאה 

תמורת הדודאים שהביא לה ראובן בנה, באים לעולם בעצם 

יששכר וזבולון, דינה, אך גם יוסף בנה  -השבטים שטרם נולדו 

של רחל העקרה שסוף סוף פותח הקב"ה את רחמה. רק אז 

 מבין יעקב שתפקידו בחרן הסתיים והוא מבקש מלבן לשחררו

כדי לשוב לביתו. בנימין בן הזקונים יוולד כבר בדרך אפרתה, 

 היא בית לחם, בפרשה הבאה.

 דודאי ראובן

ובכל זאת נדמה כי סיפור הדודאים קוטע במשהו את רצף 

הולדת בניו של יעקב. סיפור זה קשור מאד עם ראובן. לא סתם 

  -דודאים מבקשת רחל מלאה אלא 

ִני ֹ֖  ת ְּ ו ָדאֵּ י ִמד ַֽ א ִלֹ֔ ךְּ ָנֵ֣ ַֽ נֵּ  39.י ב ְּ

  -ואף לאה מדגישה בתשובתה כי הדודאים אלו שייכים לבנה 

ֵֵּ֣ךְּ ֶאת ת  ַע֙ט ַקחְּ מְּ ם ֶאת ַהַֽ ֵ֥ ַחת ג ַ ָלַקַ֕ י וְּ י ִאיש ִֹ֔ ִנָׁ֑ ֹ֖י ב ְּ ו ָדאֵּ  40...ד ַֽ

אף תחילת הפרשה בהדגשת התורה את תפקידו של ראובן 

  -בה 

ִציר י קְּ ֵ֣ ימֵּ ן ב ִ או בִֵּ֜ ֶלךְּ רְּ א  ַוי ִֵּּ֨ ָצֵּ֤ מְּ ים ַוי ִ ִּ֗ א ִחט ִ ֵ֣ בֵּ ה ַוי ָ ֶדֹ֔ ָ ש   ָדִאי֙ם ב ַ ו  דַֽ

ם ֶאל ו   א ָתֹ֔ ָׁ֑ ָאֹ֖ה ִאמ   41...לֵּ

ויש להבין, אם עיקר הסיפור הוא שהדודאים הם בעלי סגולה 

אז מדוע מדגישים לנו כל כך את  - 42לפריון ופועלים ללידה,

 חלקו של ראובן? 

 בזכות ראובן -המשפחה גדלה 

בעצם זוהי הפעם היחידה שאחד הבנים בפעולתו מסייע 

להמשך גדילתה של המשפחה. הרי המצב הוא שלאחר 

  -שילדה ארבעה בנים 

ֶדת ָׁ֑ ה ִמל ֶ ָדֹ֖ מְּ ֵ֥י ָעַֽ ה כ ִ ָאֹ֔ ֵֵֶּ֣רא לֵּ  43...ַות 
רחל, כפי שאנו יודעים, גם היא עקרה וטרם נפקדה בבנים, 

שני  ואף שתי השפחות, בלהה וזלפה, סיימו את חלקן וילדו

בנים, כל אחת. המשפחה חסומה. הכל עומד מלדת, ורק 

ראובן והדודאים שלו הם מה שפותחים מחדש את הכל. ראובן 

כל כך קשור פה לענין עד כדי שמה שיהיה מצויר על דגלו 

                                                           
 בראשית ל', י"ד. 39
 שם, ט"ו. 40
 שם , י"ד. 41
 בספורנו שם.עי'  42
 שם, ט'. 43
 אודם. -כצבע אבנו של ראובן בחושן  44

לא הצלת  -זהו האיפיון של ראובן  45הוא הדודאים. 44האדום

יצויר  יוסף מהבור וכו', אלא דווקא הדודאים, ממש כפי שאריה

 על דגלו של יהודה, ספינה על דגל שבט זבולון וכו'.

 מדוע נקרא 'ראובן'?

  -כשנולד הילד הזה, ראובן, נאמר בפסוק 

י ַֽ ה כ ִ ָרִּ֗ מְּ י ָאַֽ ֵ֣ ָׁ֑ן כ ִ או בֵּ ו  רְּ מֹ֖ א ש ְּ ָרֵ֥ קְּ ה ה֙  ַות ִ ֹ֖ה  'ָרָאֵּ֤ ָ ֵ֥י ַעת  י כ ִ ִיֹ֔ ָענְּ ב ְּ

ַֽי ֱאָהַבִֵ֥ני ִאיש ִ ַֽ  46.יֶ

שהקב"ה  -על פניו, נדמה כי הפסוק עצמו מסביר את השם 

ראה את ֹעניה של לאה, אבל למרות זאת רש"י מוסיף פירוש 

  -נוסף, אחר לגמרי 

אמרה, ראו מה בין בני לבן חמי, שמכר הבכורה ליעקב, 

וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער 

 47.עליו, אלא שבקש להוציאו מן הבור

שלא רק שמכר את הבכורה ליעקב  -ונה היא לעשו כמובן הכו

אלא אף רדף אותו ורצה להורגו, ואילו ראובן, לא רק שלא ערער 

אלא שאף הלך והצילו ממוות  48על העברת הבכורה ליוסף

 בטוח בבור. זה פירוש מדהים, אך מה הביא את רש"י להביאו?

, כנראה, שתי נקודות קשות בפשט הפסוק גרמו לכך. האחת

ראובן הוא הבן היחיד ששמו קדם לנימוק שבגינו הוא ניתן, 

לעומת כל יתר בני יעקב, שאצלם קודם נאמרה הסיבה 

 -השם עצמו  -לקריאה בשם ורק לאחריה 

י ַֽ אֶמר כ ִ ע ה֙  ַות  ִּ֗ ַמֵּ֤ י 'ש ָ ַֽ ן כ ִ ֶ ת  ַֽ ִכי ַוי ִ ה ָאנ ֹ֔ ָאֵ֣ נו  ם ש ְּ י ג ַ א  ֶאת ִלֹ֖ ָרֵ֥ קְּ ה ַות ִ ָׁ֑ זֶ

ן ו  עַֽ מְּ ו  ש ִ מֹ֖  49.ש ְּ
י ִעם ת ִ ֶַ֛לְּ ת  ים ִנפְּ י ֱאל ִהִ֧ לִֵּּ֨ ו  ת  ל ַנפְּ אֶמר ָרחִֵּּ֗ ם ַות  ֵ֣ ֹ֖י ג ַ י  ֲאח תִ ת ִ לְּ ָיכ ָׁ֑

י ִלַֽ ָ ת  ו  ַנפְּ מֹ֖ א ש ְּ ָרֵ֥ קְּ  50.ַות ִ
לפי ההסבר שנתנה לאה, היא היתה צריכה  -ונקודה שניה 

בן', בלשון יחיד, ולא 'ראובן', שכן הקב"ה -'ראה -לקרוא לבן 

 הוא שראה.

 מנואבל הפוך מ עשו-תואם

לאה הרה את ראובן מאותו הלילה הראשון,  -יש כאן סוד עצום 

ליל הכלולות שבו חושב בעצם יעקב שלאה היא רחל. הבן הזה 

  -הוא ראשית אונו, כפי שמעיד יעקב עצמו 

 במדבר רבה, ב', ז'. 45
 בראשית שם, כ"ט, ל"ב. 46
 רש"י שם, ע"פ ברכות ז: 47
 שכן יוסף, בנה הבכור של רחל, זכה ושני בניו הפכו לשבטים. 48
 בראשית, שם, ל"ג. 49
 שם, ל', ח'. 50
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י ִנָׁ֑ ֵ֣ית או  אש ִ רֵּ י וְּ ה כ  ִחֹ֖ ָ ת  ִרי ַאֹ֔ כ ֵ֣ ֙ן ב ְּ או בֵּ  51...רְּ

שלאה זוכרים שיעקב אוהב את רחל ולא את לאה? זה מפני 

, ואילו כאן 52'הגדולה לגדול והקטנה לקטן' -הרי מיועדת לעשו 

 -הבן הבכור של לאה, ראובן הזה, פועל את פעולתו הראשונה 

 אים. הקודם שנהג לצאת לשדה היה...יוצא לשדה ומביא דוד

  -עשו 

ה ֶדָׁ֑ יש  ש ָ ִיד ִאֵ֣ ַע ַצֹ֖ ֵ֥ יש  י דֵּ  53...ִאֶ֛

'הדמיון החיצוני ביניהם', צועקת לאה, 'הוא רק דימיון חיצוני. 

תפקידי בעולם', היא זועקת, 'ותפקידו של ראובן הוא לגלות 

שאנחנו, רחל ולאה, בונות יחד את בית ישראל. לגלות מה בין 

הוא לא יערער אחר הבכורה שתילקח ממנו  -בני לבין בן חמי 

ך ויציל את יוסף בעת ותועבר ליוסף, בנה של רחל הוא אף יל

הצורך מן הבור. אין דימיון אמיתי ביניהם. את הדודאים מביא 

  -בני, דווקא בימי קציר חיטים 

להגיד שבחן של שבטים, שעת הקציר ים. בימי קציר חט

היה, ולא פשט ידו בגזל להביא חטים ושעורים, אלא דבר 

 54.ההפקר שאין אדם מקפיד בו

שדה במצוות אביו כדי להביא שלא כמו עשו, בן חמי, שיצא ל

  -ציד, אבל החליט ש

 55אם לא ימצא ציד יביא מן הגזל

 

 

 בדודאי ראובן -שטנו של עשו 

'ראו מה בין בני לבין בן חמי. ראו איך בני הוא הבכור שמחובר 

לכל ומבטל את עצמו לבכורּה של רחל, אחותי הקטנה. הוא 

שקיים רק בזכותו. בדודאים שראובן,  -מבטל את עצמו ליוסף 

עשו מביא, מבינה רחל שנמצא כח ההולדה. מכח -הכאילו דמוי

  -זה ייצא יוסף, שיהיה שטנו של עשו 

משנולד שטנו של עשו, שנאמר . ילדה רחל את יוסףכאשר 

עובדיה ) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש

אש בלא להבה אינו שולט למרחוק, משנולד יוסף,  (ח"א, י

 56.בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב

אפשר להתמודד עם  -'עכשיו', אומר יעקב, 'משנולד יוסף 

 עשו'. 

 אדום ומלא קדושה

ד נולדים מכוחם של הדודאים הללו הם יששכר וזבולון. מי שעו

הם הדרך הפנימית הטהורה והקדושה של מה שראה יצחק 

יוצא  -ברוח קדשו בעשו וביעקב. מה שלא יצא מעשו ומיעקב 

 -מיששכר ומזבולון 

ן ב ִמַֽ ֲעק ֵֵ֣֥ ַֽ א יַ ב ִּ֨ ו   ַוי ָ ָראתִּ֗ ה ִלקְּ ָאִ֜ א לֵּ צִֵּּ֨ ֵּ ֶרב  ַות  ֶע  ֶדהִ֘ ב ָ ָ  57...ַהש  
ּבן. עוד תלמדו כולכם', מביא רש"י את נימוקה של לאה, -'ראו

'כי לא רק ראה ה', אלא כולם יראו מהו החיבור הזה בין רחל 

ולאה, אשר שיאו מתחיל בראשית אונו של יעקב, בראובן 

ובדודאים. נכון, החיצוניות דומה, גם הוא צבע דגלו אדום, 

 א מלא קדושה'.אבל בניגוד לבן חמי, הו -כאדמוניותו של עשו 

                                                           
 שם, מ"ט, ג'. 51
 רש"י, שם כ"ט, ט"ז. 52
 כ"ה, כ"ז. שם, 53
 רש"י, שם, י"ד. 54

 רש"י, שם, כ"ז, ה'. 55
 רש"י, שם, ל', כ"ה. 56
 שם, ט"ז. 57

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  17:15|  16:00 -ירושלים 

  17:16|  16:15 -תל אביב 

 17:14|  16:05 -חיפה 

 17:12|  16:11  -טבריה ומגדל 

 17:17|  16:19 -באר שבע 

 

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
http://eepurl.com/bC0OHn 

 

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:
www.hithabrut.org 

 

ה בוואטסאפ, פרשהלקבלת שיעור יומי קצר על 
 052-6071400-לנייד  שם ושם משפחהשלחו 
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http://www.hithabrut.org/
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