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 ראשית לבב

ָפָניו ֶאל ד ָאִכים לְׁ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְׁ ה -ַוִישְׁ דֵּ ִעיר שְׁ ָצה שֵּ ָשו ָאִחיו ַארְׁ עֵּ

ָשו ה  .ֱאדֹום עֵּ רּון ַלאֹדִני לְׁ ַצו ֹאָתם לֵּאֹמר ֹכה ֹתאמְׁ ֹכה ָאַמר   ַויְׁ

ָך ַיֲעֹקב ִעם דְׁ ַחר ַעד-ַעבְׁ ִתי ָואֵּ ִהי ו  .ָעָתה-ָלָבן ַגרְׁ ִלי שֹור ַוֲחמֹור -ַויְׁ
ֹצא ַהִגיד ַלאֹדִני ִלמְׁ ָחה לְׁ לְׁ ָחה ָוֶאשְׁ ִשפְׁ ֶעֶבד וְׁ ן -ֹצאן וְׁ חֵּ

יֶניָך עֵּ ָאִכים ֶאל ז  .בְׁ בּו ַהַמלְׁ -ָאִחיָך ֶאל-ָבאנּו ֶאל  ַיֲעֹקב לֵּאֹמר-ַוָישֻׁ

ַבע ַארְׁ ָך וְׁ ָראתְׁ ְך ִלקְׁ ַגם ֹהלֵּ ָשו וְׁ אֹות ִאיש ִעמוֹ -עֵּ א ַיֲעֹקב ַוִייָר  ח  .מֵּ
ֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת ֹאד ַויֵּ ֶאת-ָהָעם ֲאֶשר-מְׁ ֶאת-ִאתֹו וְׁ ַהָבָקר -ַהֹצאן וְׁ

נֵּי ַמֲחנֹות ַמִלים ִלשְׁ ַהגְׁ ָשו ֶאל-ַוֹיאֶמר ִאם ט  .וְׁ ַהַמֲחֶנה -ָיבֹוא עֵּ

יָטה לֵּ ָאר ִלפְׁ ָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהִנשְׁ ִהָכהּו וְׁ י ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב אֱ  י  .ָהַאַחת וְׁ ֹלהֵּ
ָחק י ָאִבי ִיצְׁ אֹלהֵּ ָרָהם וֵּ ָך   ָאִבי ַאבְׁ צְׁ ַארְׁ ַלי שּוב לְׁ ר אֵּ הָוה ָהֹאמֵּ יְׁ

יִטיָבה ִעָמְך אֵּ ָך וְׁ תְׁ מֹוַלדְׁ ִתי ִמֹכל ַהֲחָסִדים ּוִמָכל יא  .ּולְׁ ָהֱאֶמת -ָקֹטנְׁ
ֶדָך-ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת ִתי ֶאת  ַעבְׁ ִלי ָעַברְׁ ַמקְׁ עַ -ִכי בְׁ ן ַהֶזה וְׁ דֵּ ָתה ַהַירְׁ

נֵּי ַמֲחנֹות ָשו יב  .ָהִייִתי ִלשְׁ ִני ָנא ִמַיד ָאִחי ִמַיד עֵּ א -ִכי  ַהִצילֵּ ָירֵּ

ם ַעל-ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶפן ִהַכִני אֵּ ב  יג  .ָבִנים-ָיבֹוא וְׁ יטֵּ ָת הֵּ ַאָתה ָאַמרְׁ וְׁ
ִתי ֶאת ַשמְׁ יִטיב ִעָמְך וְׁ חֹול ַהָים ֲאֶשר ֹלא-אֵּ ֲעָך כְׁ ר -ַזרְׁ ִיָספֵּ

רֹ  ָלה ַההּוא ַוִיַקח ִמן יד  .במֵּ ָשו -ַוָיֶלן ָשם ַבַליְׁ עֵּ ָחה לְׁ ָידֹו ִמנְׁ ַהָבא בְׁ

יִלים  טו  .ָאִחיו אֵּ ִלים ָמאַתִים וְׁ חֵּ ִרים רְׁ ָיִשים ֶעשְׁ ִעִזים ָמאַתִים ּותְׁ

ִרים ָבִעים ּוָפִרים  טז  .ֶעשְׁ ֹלִשים ָפרֹות ַארְׁ נֵּיֶהם שְׁ יִניקֹות ּובְׁ ַמִלים מֵּ גְׁ

ָיִרם ֲעָשָרהֲעשָ  ִרים ַועְׁ ַיד יז  .ָרה ֲאֹתֹנת ֶעשְׁ ן בְׁ ֶדר -ַוִיתֵּ ֶדר עֵּ ֲעָבָדיו עֵּ
ַבדֹו ַוֹיאֶמר ֶאל ין -לְׁ ֶדר ּובֵּ ין עֵּ ֶרַוח ָתִשימּו בֵּ ָפַני וְׁ רּו לְׁ ֲעָבָדיו ִעבְׁ
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ם ַעל ִהַכִני אֵׂ  : אין לך מעשהָבִנים-וְׂ
מהכחדת המין  זוועה אכזרי יותר
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ֶדר ַצו ֶאת יח  .עֵּ ָך   ָהִראשֹון לֵּאֹמר-ַויְׁ לְׁ אֵּ ָשו ָאִחי ּושְׁ ָך עֵּ ָגשְׁ ִכי ִיפְׁ

ִמי ָפֶניָך-לֵּאֹמר לְׁ ֶלה לְׁ ִמי אֵּ ְך ּולְׁ לֵּ ָאָנה תֵּ ָך  יט  .ַאָתה וְׁ דְׁ ַעבְׁ ָת לְׁ ָאַמרְׁ וְׁ
ִהנֵּה ַגם ָשו וְׁ עֵּ לּוָחה ַלאֹדִני לְׁ ָחה ִהוא שְׁ ַיֲעֹקב ִמנְׁ הּוא -לְׁ

ינּו ַצו ַגם ֶאת כ  .ַאֲחרֵּ ִני ַגם ֶאת-ַויְׁ ִליִשי ַגם ֶאת-ַהשֵּ ִכים -ָכל-ַהשְׁ ַהֹהלְׁ
י  רּון ֶאל  ָהֲעָדִרים לֵּאֹמרַאֲחרֵּ ַדבְׁ ֹמַצֲאֶכם -ַכָדָבר ַהֶזה תְׁ ָשו בְׁ עֵּ

ינּו כא  .ֹאתוֹ  ָך ַיֲעֹקב ַאֲחרֵּ דְׁ ֶתם ַגם ִהנֵּה ַעבְׁ ָרה -ִכי  ַוֲאַמרְׁ ָאַמר ֲאַכפְׁ
י ַאֲחרֵּ ָפָני וְׁ ָחה ַהֹהֶלֶכת לְׁ ֶאה ָפָניו אּוַלי ִיָשא -ָפָניו ַבִמנְׁ ן ֶארְׁ כֵּ

ָחה ַעלַוַת  כב  .ָפָני ָלה-ֲעֹבר ַהִמנְׁ הּוא ָלן ַבַליְׁ ַההּוא -ָפָניו וְׁ

ָלה הּוא ַוִיַקח ֶאת כג  .ַבַמֲחֶנה ֶאת-ַוָיָקם ַבַליְׁ י ָנָשיו וְׁ תֵּ י -שְׁ תֵּ שְׁ

ֶאת ֹחָתיו וְׁ ת ַמֲעַבר ַיֹבק-ִשפְׁ ָלָדיו ַוַיֲעֹבר אֵּ ם כד  .ַאַחד ָעָשר יְׁ  ַוִיָקחֵּ

ם ֶאת ר ֶאת-ַוַיֲעִברֵּ ַבדֹו  כה  .לוֹ -ֲאֶשר-ַהָנַחל ַוַיֲעבֵּ ר ַיֲעֹקב לְׁ ַוִיָּותֵּ

ק ִאיש ִעמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָשַחר ַכף כו  .ַויֵָּאבֵּ א ִכי ֹלא ָיֹכל לֹו ַוִיַגע בְׁ -ַוַירְׁ

ַקע ַכף כֹו ַותֵּ רֵּ קֹו ִעמוֹ -יְׁ ָאבְׁ הֵּ ִני ִכי ָעָלה ַוֹיאֶמר שַ  כז  .ֶיֶרְך ַיֲעֹקב בְׁ חֵּ לְׁ

ֲחָך ִכי ִאם ָתִני-ַהָשַחר ַוֹיאֶמר ֹלא ֲאַשלֵּ ַרכְׁ ָליו ַמה כח  .בֵּ -ַוֹיאֶמר אֵּ

ֶמָך ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ָך ִכי ִאם כט  .שְׁ ר עֹוד ִשמְׁ -ַוֹיאֶמר ֹלא ַיֲעֹקב יֵָּאמֵּ

ל ָראֵּ ִעם-ָשִריָת ִעם-ִכי  ִישְׁ ַאל ַיֲעֹקב  ל  .ֲאָנִשים ַותּוָכל-ֱאֹלִהים וְׁ ַוִישְׁ
ָבֶרְך ֹאתֹו -ַוֹיאֶמר ַהִגיָדה ִמי ַויְׁ ַאל ִלשְׁ ֶמָך ַוֹיאֶמר ָלָמה ֶזה ִתשְׁ ָנא שְׁ

ל לא  .ָשם ִניאֵּ ם ַהָמקֹום פְׁ ָרא ַיֲעֹקב שֵּ ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ָפִנים -ִכי  ַוִיקְׁ

ִשי-ֶאל ל ַנפְׁ ַרח לב  .ָפִנים ַוִתָנצֵּ ל -ֶשֶמש ַכֲאֶשר ָעַבר ֶאתלֹו הַ -ַוִיזְׁ נּואֵּ פְׁ

ַע ַעל הּוא ֹצלֵּ כוֹ -וְׁ רֵּ ן ֹלא-ַעל לג  .יְׁ י-כֵּ נֵּ לּו בְׁ ל ֶאת-ֹיאכְׁ ָראֵּ ִגיד ַהָנֶשה -ִישְׁ

ְך ַעד ַהיֹום ַהֶזה-ֲאֶשר ַעל ַכף  ַכף ַהָירֵּ ִגיד ַהָנֶשה-ִכי ָנַגע בְׁ  .ֶיֶרְך ַיֲעֹקב בְׁ
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אֹות ִאיש  ַוִיָשא א ַבע מֵּ ִעמֹו ַארְׁ ָשו ָבא וְׁ ִהנֵּה עֵּ א וְׁ יָניו ַוַירְׁ ַיֲעֹקב עֵּ

ָלִדים ַעל-ַוַיַחץ ֶאת ַעל-ַהיְׁ ָפחֹות-לֵָּאה וְׁ י ַהשְׁ תֵּ ַעל שְׁ ל וְׁ ַוָיֶשם  ב  .ָרחֵּ
ֶאת-ֶאת ָפחֹות וְׁ ֶאת-ַהשְׁ יֶהן ִראֹשָנה וְׁ דֵּ לֵָּאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים -ַילְׁ

ֶאת ל וְׁ -וְׁ ף ַאֲחֹרִנים-ֶאתָרחֵּ ָצה  ג  .יֹוסֵּ ַתחּו ַארְׁ נֵּיֶהם ַוִישְׁ הּוא ָעַבר ִלפְׁ וְׁ

ָעִמים ַעד תֹו ַעד-ֶשַבע פְׁ הּו  ד  .ָאִחיו-ִגשְׁ קֵּ ַחבְׁ ָראתֹו ַויְׁ ָשו ִלקְׁ ַוָיָרץ עֵּ

כּו-ַוִיֹפל ַעל הּו ַוִיבְׁ א ֶאת-ַוִיָשא ֶאת ה  .ַצָּואָרו ַוִיָשקֵּ יָניו ַוַירְׁ ָנִשים הַ -עֵּ
ֶאת ָלִדים ַוֹיאֶמר ִמי-וְׁ ָלִדים ֲאֶשר-ַהיְׁ ֶלה ָלְך ַוֹיאַמר ַהיְׁ ָחַנן ֱאֹלִהים -אֵּ

ֶדָך-ֶאת ַתֲחֶויןָ ו  .ַעבְׁ יֶהן ַוִתשְׁ דֵּ ַילְׁ ָנה וְׁ ָפחֹות הֵּ ןָ ַהשְׁ ַוִתַגש  ז  .ַוִתַגשְׁ
ף-ַגם ַאַחר ִנַגש יֹוסֵּ ַתֲחוּו וְׁ ל  לֵָּאה ִויָלֶדיָה ַוִישְׁ ָרחֵּ וְׁ

ַתֲחוּו ָך ָכל ח  .ַוִישְׁ ִתי ַוֹיאֶמר -ַוֹיאֶמר ִמי לְׁ ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר ָפָגשְׁ

ֹצא י ֲאֹדִני-ִלמְׁ ינֵּ עֵּ ן בְׁ ָשו ֶיש ט  .חֵּ ָך ֲאֶשר-ַוֹיאֶמר עֵּ ִהי לְׁ -ִלי ָרב ָאִחי יְׁ

יֶניָך-ָנא ִאם-ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַאל י  .ָלְך עֵּ ן בְׁ ָת  ָנא ָמָצאִתי חֵּ ָלַקחְׁ וְׁ
ָחִתי ִמָיִדי י ֱאֹלִהים -ִכי ַעל  ִמנְׁ נֵּ ֹאת פְׁ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך ִכרְׁ כֵּ

ִני צֵּ ָבאת ָלְך ִכי-ָנא ֶאת-ַקח יא  .ַוִתרְׁ ָכִתי ֲאֶשר הֻׁ ַחַנִני ֱאֹלִהים -ִברְׁ

ִכי ֶיש ַצר-ִלי-וְׁ לְׁ  יב  .בֹו ַוִיָקח-ֹכל ַוִיפְׁ אֵּ ָכה וְׁ נֵּלֵּ ָעה וְׁ ָכה ַוֹיאֶמר ִנסְׁ

ֶדָך ֶנגְׁ ַע ִכי יג  .לְׁ ָליו ֲאֹדִני ֹידֵּ ַהָבָקר -ַוֹיאֶמר אֵּ ַהֹצאן וְׁ ָלִדים ַרִכים וְׁ ַהיְׁ

תּו ָכל ָפקּום יֹום ֶאָחד ָומֵּ ָנא ֲאֹדִני -ַיֲעָבר יד  .ַהֹצאן-ָעלֹות ָעָלי ּודְׁ
ָלאָכה ֲאֶשר ֶרֶגל ַהמְׁ ִאִטי לְׁ ָנֲהָלה לְׁ דֹו ַוֲאִני ֶאתְׁ י ַעבְׁ נֵּ פָ -ִלפְׁ ֶרֶגל לְׁ ַני ּולְׁ

ָלִדים ַעד ֲאֶשר ִעיָרה-ָאֹבא ֶאל-ַהיְׁ ָשו ַאִציָגה טו  .ֲאֹדִני שֵּ ָנא -ַוֹיאֶמר עֵּ
ָך ִמן ָצא-ִעמְׁ ינֵּי -ָהָעם ֲאֶשר ִאִתי ַוֹיאֶמר ָלָמה ֶזה ֶאמְׁ עֵּ ן בְׁ חֵּ

 * )דברים כב, ו( שילוח הקן
 
ָידוֹ -ַוִיַקח ִמן  : לא באופן ַהָבא בְׂ

 מזדמן, אלא בחר בידו את המיטב.
 

ִרים   ָיִׁשים ֶעשְׂ ִעִזים ָמאַתִים ּותְׂ
יִלים  אֵׂ ִלים ָמאַתִים וְׂ חֵׂ רְׂ

ִרים נֵׂיֶהם  ..ֶעשְׂ יִניקוֹת ּובְׂ ַמִלים מֵׂ גְׂ
ָבִעים ּוָפִרים ֲעָשָרה  ֹלִׁשים ָפרוֹת ַארְׂ ׁשְׂ

ָיִרם ֲעָשָרה ִרים ַועְׂ זו  :ֲאֹתֹנת ֶעשְׂ
ההתפלגות המקובלת  בעדרי משק 
הבית הגדולים. הרחלים הן הנקבות 
הבוגרות. לנקבות הגמלים )נאקות( 
אין שם יחודי מקרא והעירים הוא 

זכרים צעירים ולא  ותכינוי לאתונ

 * ת הקטנים.בהכרח לוולדו
 

: מעבר נחל איתן הנקרא ַמֲעַבר ַיֹבק
בערבית זרקא, נשפך מהרי הגלעד  

 לירדן ממזרח
 

ַכף ִגיד ַהָנֶשה-ִכי ָנַגע בְׁ  :ֶיֶרְך ַיֲעֹקב בְׁ
עצב השת היוצא מעמוד השדרה, 
דרך האגן לצד האחורי של הירך 

עת ומתפצל לשניים. אחראי על תנו
השרירים ופגיעה בו מגבילה את 

 הניידות ועלולה לגרום לצליעה
 
 

ָפקּום יֹום ֶאָחד ַהָבָקר ָעלֹות ָעָלי ּודְׁ : וְׁ
 . האצה של הוולדותבקר צעיר, יונק

בהכאה אפילו יום אחד  ודרבון

 * סכנה לחייהם. עלולה להוות
 

ִאִטי ָנֲהָלה לְׁ פירושו  : השרש נה"לֶאתְׁ
השקית הצאן שכרגיל נעשית 

"על מי מנוחות ינהלני" במתינות: 

 * ב(., )תהלים כג
 
 

, סמל להתיישבות קבע: ַוִיֶבן לֹו ָבִית
בעוד שעד כה הוא תמיד מתואר כדר 
 באוהל, כרועה נווד )כה, כז; לא כה(
ומעתה בניו הם הנמצאים בשדה 

 )לד, ז(
 

כֹות : עיר הסמוכה לשפך נחל סֻׁ
יבוק לירדן ממזרח, מזוהה עם ה

)ירושלמי, שביעית  דיר עלאתל אתר 
 ט, ב(

 
ֶכם ַוָיֹבא ם ִעיר שְׁ הגיע :  ַיֲעֹקב ָשלֵּ

מאורעות שעברו למרות כל הבשלום 
. לפי פירוש אחר שלם עליו עד כה

היא שכם או מקום הסמוך לשכם 
 בטרם רכש בה קרקע

 
ילולי "שדה מ: פירוש ִמַפַדן ֲאָרם

 שוו: הושע יב, יג()ה ארם"
 
 

נֵּי ָהִעיר ולא  : למזרח העיר שכםפְׁ
 בתוכה

 
ִשיטָ  : כבשים, כמקובל בסחר הקְׁ



ִעיָרה טז  .ֲאֹדִני כֹו שֵּ ַדרְׁ ָשו לְׁ ַיֲעֹקב ָנַסע  יז  .ַוָיָשב ַביֹום ַההּוא עֵּ וְׁ
ֹכת ַעל נֵּהּו ָעָשה סֻׁ ִמקְׁ ֹכָתה ַוִיֶבן לֹו ָבִית ּולְׁ ם-סֻׁ ן ָקָרא שֵּ ַהָמקֹום -כֵּ

כֹות. ֹבאֹו  יח {}ס  סֻׁ ַנַען בְׁ ֶאֶרץ כְׁ ֶכם ֲאֶשר בְׁ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ָשלֵּם ִעיר שְׁ

י ָהִעיר-ִמַפַדן ֲאָרם ַוִיַחן ֶאת נֵּ ַק -ַוִיֶקן ֶאת יט  .פְׁ ת ַהָשֶדה ֲאֶשר ֶחלְׁ

י ָנָטה נֵּ ִשיָטה-ָשם ָאֳהלֹו ִמַיד בְׁ ָאה קְׁ מֵּ ֶכם בְׁ -ַוַיֶצב כ  .ֲחמֹור ֲאִבי שְׁ

ָרא ַח ַוִיקְׁ בֵּ ל.-ָשם ִמזְׁ ָראֵּ י ִישְׁ ל ֱאֹלהֵּ  {}ס  לֹו אֵּ

 בראשית לד

א ִדיָנה ַבת א צֵּ נֹות -ַותֵּ אֹות ִבבְׁ ַיֲעֹקב ִלרְׁ ָדה לְׁ לֵָּאה ֲאֶשר ָילְׁ

ֶכם ֶבן ב  .ָהָאֶרץ א ֹאָתּה שְׁ ִשיא ָהָאֶרץ ַוִיַקח ֹאָתּה -ַוַירְׁ ֲחמֹור ַהִחִּוי נְׁ

ַעֶנהָ  ַכב ֹאָתּה ַויְׁ ִדיָנה ַבת ג  .ַוִישְׁ שֹו בְׁ ַבק ַנפְׁ -ַיֲעֹקב ַוֶיֱאַהב ֶאת-ַוִתדְׁ

ר ַעל ַדבֵּ ב ַהַנֲעָר -ַהַנֲעָר ַויְׁ ֶכם ֶאל ד  .לֵּ ֲחמֹור ָאִביו -ַוֹיאֶמר שְׁ

ִאָשה-ִלי ֶאת-ַקח  לֵּאֹמר ָדה ַהֹזאת לְׁ א  ה  .ַהַילְׁ ַיֲעֹקב ָשַמע ִכי ִטמֵּ וְׁ
ֶהֱחִרש ַיֲעֹקב ַעד-ִדיָנה ִבתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת-ֶאת נֵּהּו ַבָשֶדה וְׁ -ִמקְׁ

א ֲחמֹור ֲאִבי ו  .ֹבָאם ֶכם ֶאל-ַויֵּצֵּ ר ִאתוֹ -שְׁ ַדבֵּ נֵּי ַיֲעֹקב  ז  .ַיֲעֹקב לְׁ ּובְׁ
ֹאד-אּו ִמןבָ  בּו ָהֲאָנִשים ַוִיַחר ָלֶהם מְׁ ַעצְׁ ָעם ַוִיתְׁ ָשמְׁ -ִכי  ַהָשֶדה כְׁ

ַכב ֶאת ל ִלשְׁ ָראֵּ ִישְׁ ָבָלה ָעָשה בְׁ ָעֶשה-ַבת-נְׁ ן ֹלא יֵּ כֵּ ר  ח  .ַיֲעֹקב וְׁ ַדבֵּ ַויְׁ
נּו ָנא ֹאָתּה  ֲחמֹור ִאָתם לֵּאֹמר ֶכם תְׁ ִבתְׁ שֹו בְׁ ָקה ַנפְׁ ִני ָחשְׁ ֶכם בְׁ לֹו  שְׁ

ִאָשה נּו ֹאָתנּו ט  .לְׁ ַחתְׁ ִהתְׁ נּו  וְׁ יֶכם ִתתְׁ ֹנתֵּ ֶאת-בְׁ חּו -ָלנּו וְׁ ינּו ִתקְׁ ֹנתֵּ בְׁ

ָאֲחזּו  י  .ָלֶכם הֵּ ָחרּוָה וְׁ בּו ּוסְׁ נֵּיֶכם שְׁ ֶיה ִלפְׁ ָהָאֶרץ ִתהְׁ בּו וְׁ שֵּ ִאָתנּו תֵּ וְׁ

ֶכם ֶאל יא  .ָבּה ֶאל-ַוֹיאֶמר שְׁ ָצא-ָאִביָה וְׁ ן-ַאֶחיָה ֶאמְׁ ינֵּיֶכם  חֵּ עֵּ בְׁ

ן ַלי ֶאתֵּ רּו אֵּ ָנה  יב  .ַוֲאֶשר ֹתאמְׁ ֶאתְׁ ֹאד ֹמַהר ּוַמָתן וְׁ בּו ָעַלי מְׁ ַהרְׁ

נּו ָלי ּותְׁ רּו אֵּ ִאָשה-ִלי ֶאת-ַכֲאֶשר ֹתאמְׁ נֵּי יג  .ַהַנֲעָר לְׁ ַיֲעֹקב -ַוַיֲענּו בְׁ
ֶאת-ֶאת ֶכם וְׁ רּו-שְׁ ַדבֵּ ָמה ַויְׁ ִמרְׁ ת ִדיָנה ֲאֶשר ִטמֵּ   ֲחמֹור ָאִביו בְׁ א אֵּ

ת ֶאת יד  .ֲאֹחָתם יֶהם ֹלא נּוַכל ַלֲעשֹות ַהָדָבר ַהֶזה ָלתֵּ רּו ֲאלֵּ -ַוֹיאמְׁ

ִאיש ֲאֶשר נּו לְׁ ָלה-ֲאֹחתֵּ ָפה ִהוא ָלנּו-ִכי  לֹו ָערְׁ ֹזאת -ַאְך טו  .ֶחרְׁ בְׁ

ִהֹמל ָלֶכם ָכל  נֵּאֹות ָלֶכם יּו ָכֹמנּו לְׁ ָנַתנּו אֶ  טז  .ָזָכר-ִאם ִתהְׁ -תוְׁ
ֶאת ינּו ָלֶכם וְׁ ֹנתֵּ יֶכם ִנַקח-בְׁ ֹנתֵּ ַעם -בְׁ ָהִיינּו לְׁ ֶכם וְׁ נּו ִאתְׁ ָיַשבְׁ ָלנּו וְׁ

ִאם יז  .ֶאָחד נּו ֶאת-וְׁ ָלַקחְׁ ִהמֹול וְׁ ינּו לְׁ לֵּ עּו אֵּ מְׁ נּו -ֹלא ִתשְׁ ִבתֵּ

נּו ָהָלכְׁ ֶכם ֶבן יח  .וְׁ ינֵּי שְׁ עֵּ י ֲחמֹור ּובְׁ ינֵּ עֵּ יֶהם בְׁ רֵּ בּו ִדבְׁ -ַוִייטְׁ

ֹלא יט  .ֲחמֹור ַבת-וְׁ ץ בְׁ ַחר ַהַנַער ַלֲעשֹות ַהָדָבר ִכי ָחפֵּ הּוא -אֵּ ַיֲעֹקב וְׁ

ית ָאִביו ָבד ִמֹכל בֵּ נֹו ֶאל כ  .ִנכְׁ ֶכם בְׁ ַשַער ִעיָרם -ַוָיֹבא ֲחמֹור ּושְׁ

רּו ֶאל ַדבְׁ י ִעיָרם לֵּאֹמר-ַויְׁ שֵּ ם  כא  .ַאנְׁ ִמים הֵּ לֵּ ֶלה שְׁ ָהֲאָנִשים ָהאֵּ
ָהָאֶרץ ִהנֵּה ַרֲחַבת ֲחרּו ֹאָתּה וְׁ ִיסְׁ בּו ָבָאֶרץ וְׁ יֵּשְׁ נֵּיֶהם -ִאָתנּו וְׁ ָיַדִים ִלפְׁ

ֹנָתם ִנַקח-ֶאת ֶאת-בְׁ ָנִשים וְׁ ן ָלֶהם-ָלנּו לְׁ ינּו ִנתֵּ ֹנתֵּ ֹזאת -ַאְך כב  .בְׁ בְׁ
ַעם ֶאָחדיֵֹּאתּו ָלנּו ָהֲאָנִשים ָלֶשֶבת ִאָתנּו לִ  יֹות לְׁ ִהמֹול ָלנּו ָכל  הְׁ -בְׁ

ם ִנֹמִלים ָכל כג  .ָזָכר ַכֲאֶשר הֵּ ָיָנם וְׁ ִקנְׁ נֵֶּהם וְׁ ָתם ֲהלֹוא ָלנּו -ִמקְׁ ֶהמְׁ בְׁ

בּו ִאָתנּו יֵּשְׁ ם ַאְך נֵּאֹוָתה ָלֶהם וְׁ עּו ֶאל כד  .הֵּ מְׁ ֶאל-ַוִישְׁ ֶכם -ֲחמֹור וְׁ שְׁ

נֹו ָכל י ַשַער ִעירֹו ַויִ -בְׁ אֵּ י ַשַער ִעירוֹ -ָזָכר ָכל-ֹמלּו ָכלֹיצְׁ אֵּ ִהי  כה  .ֹיצְׁ ַויְׁ
י נֵּ חּו שְׁ יֹוָתם ֹכֲאִבים ַוִיקְׁ ִליִשי ִבהְׁ נֵּי-ַביֹום ַהשְׁ ִוי -בְׁ לֵּ עֹון וְׁ ַיֲעֹקב ִשמְׁ

בֹו ַוָיֹבאּו ַעל י ִדיָנה ִאיש ַחרְׁ גּו ָכל-ֲאחֵּ -ָהִעיר ֶבַטח ַוַיַהרְׁ

ֶאת כו  .ָזָכר אֶ -וְׁ ִפי-תֲחמֹור וְׁ גּו לְׁ נֹו ָהרְׁ ֶכם בְׁ חּו ֶאת-שְׁ ִדיָנה -ָחֶרב ַוִיקְׁ

אּו ֶכם ַויֵּצֵּ ית שְׁ נֵּי ַיֲעֹקב ָבאּו ַעל כז  .ִמבֵּ ַהֲחָלִלים ַוָיֹבזּו ָהִעיר ֲאֶשר -בְׁ

אּו ֲאחֹוָתם ֶאת-ֶאת כח  .ִטמְׁ ֶאת-ֹצאָנם וְׁ ָקָרם וְׁ ת -בְׁ אֵּ יֶהם וְׁ ֲחֹמרֵּ

 חליפין הקדום.ה
 

ִשיא ָהָאֶרץ : על שם ֲחמֹור ַהִחִּוי נְׁ
בהמת המשק, שהייתה מוערכת 

  * .וחשובה בתקופת המקרא
 

הם מעמי כנען שהיו להם  :ַהִחִּוי
מובלעות שונות בארץ ויש הסבורים 

השוו לגרסה המשווה שהם החורי )
בין צבעון החוי=חורי, בראשית לו, 
ב, כ(, הנזכרים רבות במקורות 

 החיצוניים.
 
 

ַח ַוִיקְׁ -ַוַיֶצב בֵּ י -ָראָשם ִמזְׁ ל ֱאֹלהֵּ לֹו אֵּ
ל: ָראֵּ ממשיך דרך אבותיו להפיץ  ִישְׁ

)בראשית יב, ח; ה'  יחודאת אמונת 
 .כא, לג(

 
 

א ִדיָנה צֵּ  ,: מיוזמתה, מבית יעקבַותֵּ
שלא התערבו עם אנשי המקום )לד, 

 ט, כב(.
 

נֹות ָהָאֶרץ אֹות ִבבְׁ לראות  :ִלרְׁ
)תנחומא(  וללמוד מבנות  ולהראות

הארץ שהיו רעות בעיני האבות )יח, 
ט( ולא כאמהות שהיו צנועות בתוך 

 הבית  )כז, ח(
 

נֵּהּו ַבָשֶדה-ֶאת כינוי למרחב : ִמקְׁ
 לתחום המיושב המרעה שמחוץ

 
 

בּו שֵּ ִאָתנּו תֵּ  : ואל תתבדלווְׁ
 

ָחרּוָה  בּו ּוסְׁ נֵּיֶכם שְׁ ֶיה ִלפְׁ ָהָאֶרץ ִתהְׁ וְׁ
ָאֲחזּו ָבּה הֵּ : תקבלו מעמד של יושבי וְׁ

 ולא של גר תושב )השוו כג, ד( הארץ
 

ֹאד ֹמַהר בּו ָעַלי מְׁ : כסף שמשלם ַהרְׁ
החתן לאבי הכלה, בסיטואציה זו 

כט( -שקלים )דברים כב, כח 50היה 
 וכאן מוכן לשלם כל מחיר

 
ן ָנה ...ֶאתֵּ ֶאתְׁ נּו...ּוַמָתן וְׁ -ִלי ֶאת-ּותְׁ

ִאָשה ת ֶאת נּוַכל...ֹלא  ...ַהַנֲעָר לְׁ -ָלתֵּ
נּו : הכתוב מדגיש בכפל לשון זה ֲאֹחתֵּ

כחפץ הנמכר  הםשדינה נחשבה בעיני
ואולי בא לרמוז את מחירה כתועבת 

(  זונה" )דברים כג, יט אתנן"
-זֹוָנה ַיֲעֶשה ֶאתַהכְׁ "וההמשך יעיד: 

נּו"   ֲאחֹותֵּ
 

של זקני  : מקום מושבםַשַער ִעיָרם
 העיר ונכבדיה )למשל, כג, י(

 
ם ִאָתנּו ִמים הֵּ לֵּ : ואולי גם רומז שְׁ
מקום מושב בית לכינויים על שם 

)לג,  " הסמוכה לעירשלםב" יעקב
 יח( ועתה ישבו עמנו

 
ִפי : יתכן שמונח זה רומז ָחֶרב-לְׁ

מגל, שביכול אוכלת בפיה.  -לחרב
תה שכיחה בארץ ישראל יהיא הי

בתקופת המקרא וכדוגמתה נמצאו 
 בממצאים הארכאולוגים.

 



ֶאת-ֲאֶשר ֶאת כט  .ָשֶדה ָלָקחּוֲאֶשר בַ -ָבִעיר וְׁ ֶאת-ָכל-וְׁ יָלם וְׁ -ָכל-חֵּ

ֶאת ת ָכל-ַטָפם וְׁ אֵּ יֶהם ָשבּו ַוָיֹבזּו וְׁ שֵּ ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב  ל  .ֲאֶשר ַבָבִית-נְׁ
ֶאל-ֶאל עֹון וְׁ ַנֲעִני -ִשמְׁ ב ָהָאֶרץ ַבכְׁ ֹישֵּ ִני בְׁ ִאישֵּ ַהבְׁ ֶתם ֹאִתי לְׁ ִוי ֲעַכרְׁ לֵּ

ִרִזי ַוֲאִני מְׁ  ִתי ֲאִני ּוַבפְׁ ַמדְׁ ִנשְׁ ִהכּוִני וְׁ פּו ָעַלי וְׁ ֶנֶאסְׁ ָפר וְׁ י ִמסְׁ תֵּ

יִתי רּו לא  .ּובֵּ זֹוָנה ַיֲעֶשה ֶאת  ַוֹיאמְׁ נּו.-ַהכְׁ  {}פ  ֲאחֹותֵּ

 בראשית לה

ית-ֶאל ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים א ה בֵּ ֶשב-ַיֲעֹקב קּום ֲעלֵּ ל וְׁ ה-אֵּ ָשם -ָשם ַוֲעשֵּ

ָשו ָאִחיָך י עֵּ נֵּ ֲחָך ִמפְׁ ָברְׁ ֶליָך בְׁ ֶאה אֵּ ל ַהִנרְׁ ַח ָלאֵּ בֵּ ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב  ב  .ִמזְׁ
ֶאל ָכל-ֶאל יתֹו וְׁ ֶכם -ָהִסרּו ֶאת  ֲאֶשר ִעמוֹ -בֵּ ֹתכְׁ י ַהנֵָּכר ֲאֶשר בְׁ ֱאֹלהֵּ

ַהחֲ  ִהַטֲהרּו וְׁ יֶכםוְׁ ֹלתֵּ ית ג  .ִליפּו ִשמְׁ ַנֲעֶלה בֵּ ָנקּוָמה וְׁ ֶאֱעֶשה-וְׁ ל וְׁ -אֵּ
ִהי ִעָמִדי ַבֶדֶרְך ֲאֶשר  יֹום ָצָרִתי ַויְׁ ל ָהֹעֶנה ֹאִתי בְׁ ַח ָלאֵּ בֵּ ָשם ִמזְׁ

ִתי נּו ֶאל ד  .ָהָלכְׁ ת ָכל-ַוִיתְׁ ֶאת-ַיֲעֹקב אֵּ ָיָדם וְׁ י ַהנֵָּכר ֲאֶשר בְׁ -ֱאֹלהֵּ
ָזִמים ֲאשֶ  ָלה ֲאֶשר ִעםַהנְׁ ֹמן ֹאָתם ַיֲעֹקב ַתַחת ָהאֵּ נֵּיֶהם ַוִיטְׁ ָאזְׁ -ר בְׁ

ֶכם ִהי ִחַתת ֱאֹלִהים ַעל ה  .שְׁ יֶהם -ַוִיָסעּו ַויְׁ ִביבֹותֵּ ֶהָעִרים ֲאֶשר סְׁ

נֵּי ַיֲעֹקב י בְׁ פּו ַאֲחרֵּ ֹלא ָרדְׁ ַנַען  ו  .וְׁ ֶאֶרץ כְׁ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶשר בְׁ

ית ל-ִהוא בֵּ ָכל  אֵּ ָרא  ז  .ִעמוֹ -ָהָעם ֲאֶשר-הּוא וְׁ ַח ַוִיקְׁ בֵּ ַוִיֶבן ָשם ִמזְׁ
ית ל בֵּ ל-ַלָמקֹום אֵּ י   אֵּ נֵּ חֹו ִמפְׁ ָברְׁ ָליו ָהֱאֹלִהים בְׁ לּו אֵּ ִכי ָשם ִנגְׁ

ית ח  .ָאִחיו בֵּ ר ִמַתַחת לְׁ ָקה ַוִתָקבֵּ יֶנֶקת ִרבְׁ ֹבָרה מֵּ ל ַתַחת -ַוָתָמת דְׁ אֵּ

ָר  מֹו ַאלֹון ָבכּות.ָהַאלֹון ַוִיקְׁ  {}פ  א שְׁ

 

ָבֶרְך -ַויֵָּרא ֱאֹלִהים ֶאל ט ֹבאֹו ִמַפַדן ֲאָרם ַויְׁ ַיֲעֹקב עֹוד בְׁ

ָך ַיֲעֹקב-ַוֹיאֶמר י  .ֹאתוֹ  ָך עֹוד ַיֲעֹקב ִכי -ֹלא  לֹו ֱאֹלִהים ִשמְׁ א ִשמְׁ ִיָקרֵּ

ָרא ֶאת-ִאם ֶמָך ַוִיקְׁ ֶיה שְׁ ל ִיהְׁ ָראֵּ ָראֵּ -ִישְׁ מֹו ִישְׁ ַוֹיאֶמר לֹו  יא  .לשְׁ
ָלִכים  ֶיה ִמֶמָך ּומְׁ ַהל גֹוִים ִיהְׁ ה גֹוי ּוקְׁ בֵּ ה ּורְׁ רֵּ ל ַשַדי פְׁ ֱאֹלִהים ֲאִני אֵּ

אּו ֲחָלֶציָך יֵּצֵּ ֶאת יב  .מֵּ ָך -וְׁ ָחק לְׁ ִיצְׁ ָרָהם ּולְׁ ַאבְׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי לְׁ

ן ֶאת ֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאתֵּ ַזרְׁ ֶנָנה ּולְׁ ָעָליו ֱאֹלִהים  יג  .ָהָאֶרץ-ֶאתְׁ ַוַיַעל מֵּ

ָבה ַבָמקֹום ֲאֶשר יד  .ִדֶבר ִאתוֹ -ַבָמקֹום ֲאֶשר ב ַיֲעֹקב ַמצֵּ ִדֶבר -ַוַיצֵּ

ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך ַוִיֹצק ָעֶליָה ָשֶמן ָרא ַיֲעֹקב  טו  .ִאתֹו ַמֶצֶבת ָאֶבן ַוַיסֵּ ַוִיקְׁ

ית-ֶאת ם ַהָמקֹום ֲאֶשר ִדֶבר ִאתֹו ָשם ֱאֹלִהים בֵּ ל-שֵּ עּו  טז  .אֵּ ַוִיסְׁ
ִהי ל ַויְׁ ית אֵּ ַרת-ִמבֵּ ַקש -עֹוד ִכבְׁ ל ַותְׁ ֶלד ָרחֵּ ָרָתה ַותֵּ ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאפְׁ

ָתּה ִלדְׁ ָתּה ַוֹתאֶמר ָלּה ַהמְׁ  יז  .בְׁ ִלדְׁ ֹשָתּה בְׁ ַהקְׁ ִהי בְׁ ִאי -ַיֶלֶדת ַאלַויְׁ ִתירְׁ

ן-ַגם-ִכי מֹו ֶבן יח  .ֶזה ָלְך בֵּ ָרא שְׁ ָתה ַוִתקְׁ ָשּה ִכי מֵּ את ַנפְׁ צֵּ ִהי בְׁ -ַויְׁ

ָאִביו ָקָרא ָיִמין-אֹוִני וְׁ ָרָתה  יט  .לֹו ִבנְׁ ֶדֶרְך ֶאפְׁ ר בְׁ ל ַוִתָקבֵּ ַוָתָמת ָרחֵּ

ית ָלֶחם ָבה ַעל כ  .ִהוא בֵּ ב ַיֲעֹקב ַמצֵּ בֻׁ -ַוַיצֵּ ָרָתּה ִהוא ַמֶצֶבת קְׁ

ַרת בֻׁ ל ַעד-קְׁ ָאה  כא  .ַהיֹום-ָרחֵּ ָהלְׁ ל ַויֵּט ָאֳהֹלה מֵּ ָראֵּ ַוִיַסע ִישְׁ

ַדל ִמגְׁ ֶדר-לְׁ ן  כב  .עֵּ אּובֵּ ֶלְך רְׁ ל ָבָאֶרץ ַהִהוא ַויֵּ ָראֵּ ֹכן ִישְׁ ִהי ִבשְׁ ַויְׁ

ַכב ֶאת ל-ַוִישְׁ ָראֵּ ַמע ִישְׁ ָהה ִפיֶלֶגש ָאִביו ַוִישְׁ  {}פ  ִבלְׁ

 

נֵּי יּו בְׁ נֵּים ָעָשר-ַוִיהְׁ עֹון  כג  .ַיֲעֹקב שְׁ ִשמְׁ ן וְׁ אּובֵּ כֹור ַיֲעֹקב רְׁ נֵּי לֵָּאה בְׁ בְׁ

לּון בֻׁ ִיָששָכר ּוזְׁ ִוי ִויהּוָדה וְׁ לֵּ ָיִמןכד  .וְׁ ף ּוִבנְׁ ל יֹוסֵּ נֵּי ָרחֵּ י  כה  .בְׁ נֵּ ּובְׁ

ָתִלי ַנפְׁ ל ָדן וְׁ ַחת ָרחֵּ ָהה ִשפְׁ ָפה ִשפְׁ  כו  .ִבלְׁ נֵּי ִזלְׁ ר ּובְׁ ָאשֵּ ַחת לֵָּאה ָגד וְׁ

נֵּי ַיֲעֹקב ֲאֶשר יַֻׁלד ֶלה בְׁ ַפַדן ֲאָרם-אֵּ ָחק -ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ֶאל כז  .לֹו בְׁ ִיצְׁ
רֹון ֲאֶשר ַבע ִהוא ֶחבְׁ ַית ָהַארְׁ א ִקרְׁ רֵּ ָרָהם -ָגר-ָאִביו ַממְׁ ָשם ַאבְׁ

אּו צֵּ ֶכם ַויֵּ ית שְׁ  ,: חזרה לבית יעקבִמבֵּ
אוַ "משם  צֵׂ  )לד, א( ִדיָנה" תֵׂ

 
: כעופות דורסים ַהֲחָלִלים-ָבאּו ַעל
 )טו, יא(

 
יִתי ִתי ֲאִני ּובֵּ ַמדְׁ ִנשְׁ ִהכּוִני וְׁ : השוו וְׁ

 לעיל בפרק לב, יב.
.  

ֶתם: נראה שהביקורת היא על  ֲעַכרְׁ
, כלשון שבו נאמר על יזהמעשי הב

ובמילה זו גם  עכן )יהושע ז, כה(
והוא עולה עם  נרמז הגזרון כר"ת 

יהם" )בראשית כרת"כלי חמס מ
 מט, ה(

 
 
 
 

ֶכם ֹתכְׁ ָכר ֲאֶשר בְׁ י ַהנֵּ : שבזזו ֱאֹלהֵּ
 ולקחו מאנשי שכם.

 
נֵּיֶהם: משלל שכם,  ָאזְׁ ָזִמים ֲאֶשר בְׁ ַהנְׁ
ששימשו לעבודה זרה כמסופר 

)שמות לב, ב; ועוד בחטא העגל 
 ישעיהו ג, כא(

 
ָלה ֲאֶשר   ֹמן ֹאָתם ַיֲעֹקב ַתַחת ָהאֵּ ַוִיטְׁ

כֶ -ִעם עצים גדולים במיוחד  : םשְׁ
, והשם "אל" (Pistacia)מהסוג אלה 

שימשו  נגזר מלשון כח ועוצמה.
כנקודת ציון לעבודת אלילים 
שהתנהלה תחתם )הושע ד, יג; 

 *ישעיהו נז, ה(. 
: עזבו את שכם והפולחן ַוִיָסעּו ה

 האלילי שלה.
 

 : מורה ופחד )ט, ב(ִחַתת ֱאֹלִהים
 

ר... עץ אלון  :ַתַחת ָהַאלֹון ַוִתָקבֵּ
סמוך , נפוץ ב(Quercus)מהסוג 

מקומות מקודשים, נוהג קדום ל
שקיים גם כיום בקרב יהודים 

דומה שכאן הקונוטציה  ומוסלמים.

 * היא חיובית בניגוד לאלה שבשכם.
 

מֹו ַאלֹון ָבכּות:  בכו וספדו  ָרא שְׁ ַוִיקְׁ
לדבורה ועל שם האירוע נקרא 

 האלון.
 

ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך ַוִיֹצק ָעֶליָה ָשֶמן:  ַוַיסֵּ
ביציאתו מהארץ יצק שמן על ראשה 
ועתה יין ושמן על כולה, יצא עני 

כאן לראשונה מופיעים  וחזר עשיר.
 שני רכיבי יסוד בעבודת ה' במקדש

 
ָרָתה: בדרך אפרתה  ָלבֹוא ֶאפְׁ

 
ַרת בֻׁ ל ַעד-קְׁ : לפי ַהיֹום-ָרחֵּ

אזור בית המסורת הרווחת כיום ב
, אם כי נראה שהיתה מסורת לחם

נוספת לציון קבורתה מצפון קדומה 
שמ"א, י, ) בגבול בנימין לירושלים

 (; ירמיהו לא, ידב
 

ָתה: חשה שהולכת למות ואולי  ִכי מֵּ
רמז לצער על תלונתה בעבר: "הבה 



ָחק ִיצְׁ ֹמִנים שָ  כח  .וְׁ ַאת ָשָנה ּושְׁ ָחק מְׁ י ִיצְׁ מֵּ יּו יְׁ ַוע  כט  .ָנהַוִיהְׁ ַוִיגְׁ
ָחק ַוָיָמת ַויֵָּאֶסף ֶאל ָשו -ִיצְׁ רּו ֹאתֹו עֵּ בְׁ ַבע ָיִמים ַוִיקְׁ ן ּושְׁ ַעָמיו ָזקֵּ

ַיֲעֹקב ָבָניו.  {}פ  וְׁ

 בראשית לו

ָשו הּוא ֱאדֹום א דֹות עֵּ ֶלה ֹתלְׁ אֵּ ָשו ָלַקח ֶאת ב  .וְׁ נֹות -עֵּ ָנָשיו ִמבְׁ
ָנַען ילֹון -ָעָדה ַבת-ֶאת  כְׁ ֶאתאֵּ עֹון -ֲעָנה ַבת-ָאֳהִליָבָמה ַבת-ַהִחִתי וְׁ ִצבְׁ

ֶאת ג  .ַהִחִּוי ַמת ַבת-וְׁ ָביֹות-ָבשְׁ אל ֲאחֹות נְׁ ָמעֵּ ֶלד ָעָדה  ד  .ִישְׁ ַותֵּ

ָשו ֶאת עֵּ ָדה ֶאת-לְׁ ַמת ָילְׁ ל-ֱאִליָפז ּוָבשְׁ עּואֵּ ָדה  ה  .רְׁ ָאֳהִליָבָמה ָילְׁ וְׁ
ֶאת-ֶאת עּוש( וְׁ ֶאת-יעיש )יְׁ ָלם וְׁ דּוקֹ -ַיעְׁ ָשו ֲאֶשר יֻׁלְׁ י עֵּ נֵּ ֶלה בְׁ לֹו -ַרח אֵּ

ָנַען ֶאֶרץ כְׁ ָשו ֶאת ו  .בְׁ ֶאת-ַוִיַקח עֵּ ֶאת-ָנָשיו וְׁ ֶאת-ָבָניו וְׁ ֹנָתיו וְׁ -ָכל-בְׁ
ֶאת יתֹו וְׁ שֹות בֵּ ֶאת-ַנפְׁ נֵּהּו וְׁ ת ָכל-ָכל-ִמקְׁ אֵּ תֹו וְׁ ֶהמְׁ ָינֹו ֲאֶשר ָרַכש -בְׁ ִקנְׁ

ֶלְך ָנַען ַויֵּ ֶאֶרץ כְׁ י ַיֲעֹקב ָאִחיו-ֶאל בְׁ נֵּ כּוָשם ָרב -ִכיז  .ֶאֶרץ ִמפְׁ ָהָיה רְׁ
י  נֵּ את ֹאָתם ִמפְׁ יֶהם ָלשֵּ גּורֵּ ָלה ֶאֶרץ מְׁ ֹלא ָיכְׁ ָדו וְׁ ִמֶשֶבת ַיחְׁ

נֵּיֶהם ָשו הּוא ֱאדֹום ח  .ִמקְׁ ִעיר עֵּ ַהר שֵּ ָשו בְׁ ֶלה  ט  .ַויֵֶּשב עֵּ אֵּ וְׁ

ַהר שֵּ  ָשו ֲאִבי ֱאדֹום בְׁ דֹות עֵּ נֵּי י  .ִעירֹתלְׁ מֹות בְׁ ֶלה שְׁ ָשו-אֵּ ֱאִליַפז   עֵּ

ל ֶבן-ֶבן עּואֵּ ָשו רְׁ ֶשת עֵּ ָשו-ָעָדה אֵּ ֶשת עֵּ ַמת אֵּ נֵּי  יא  .ָבשְׁ יּו בְׁ ַוִיהְׁ

ַנז ָתם ּוקְׁ ַגעְׁ פֹו וְׁ יָמן אֹוָמר צְׁ ָתה ִפיֶלֶגש  יב  .ֱאִליָפז תֵּ ַנע ָהיְׁ ִתמְׁ וְׁ
ֶלד ֶלֱאִליפַ -ֶלֱאִליַפז ֶבן ָשו ַותֵּ ֶשת -ז ֶאתעֵּ נֵּי ָעָדה אֵּ ֶלה בְׁ ֲעָמלֵּק אֵּ

ָשו נֵּי  יג  .עֵּ ֶלה ָהיּו בְׁ ל ַנַחת ָוֶזַרח ַשָמה ּוִמָזה אֵּ עּואֵּ נֵּי רְׁ ֶלה בְׁ אֵּ וְׁ

ָשו ֶשת עֵּ ַמת אֵּ נֵּי ָאֳהִליָבָמה ַבת יד  .ָבשְׁ ֶלה ָהיּו בְׁ אֵּ עֹון -ֲעָנה ַבת-וְׁ ִצבְׁ
ָשו ֶאת עֵּ ֶלד לְׁ ָשו ַותֵּ ֶשת עֵּ ֶאת-אֵּ עּוש( וְׁ ֶאת-יעיש )יְׁ ָלם וְׁ -ַיעְׁ

נֵּי טו  .ֹקַרח י בְׁ ֶלה ַאלּופֵּ ָשו-אֵּ יָמן   עֵּ ָשו ַאלּוף תֵּ כֹור עֵּ נֵּי ֱאִליַפז בְׁ בְׁ

ַנז פֹו ַאלּוף קְׁ ָתם ַאלּוף -ַאלּוף טז  .ַאלּוף אֹוָמר ַאלּוף צְׁ ֹקַרח ַאלּוף ַגעְׁ

ֶאֶרץ אֱ  י ֱאִליַפז בְׁ ֶלה ַאלּופֵּ י ָעָדהֲעָמלֵּק אֵּ נֵּ ֶלה בְׁ י  יז  .דֹום אֵּ נֵּ ֶלה בְׁ אֵּ וְׁ
ל ֶבן עּואֵּ ֶלה -רְׁ ָשו ַאלּוף ַנַחת ַאלּוף ֶזַרח ַאלּוף ַשָמה ַאלּוף ִמָזה אֵּ עֵּ

ָשו ֶשת עֵּ ַמת אֵּ נֵּי ָבשְׁ ֶלה בְׁ ֶאֶרץ ֱאדֹום אֵּ ל בְׁ עּואֵּ י רְׁ ֶלה  יח  .ַאלּופֵּ אֵּ וְׁ
ָשו אַ  ֶשת עֵּ נֵּי ָאֳהִליָבָמה אֵּ ֶלה בְׁ ָלם ַאלּוף ֹקַרח אֵּ עּוש ַאלּוף ַיעְׁ לּוף יְׁ

י ָאֳהִליָבָמה ַבת ָשו-ַאלּופֵּ ֶשת עֵּ י יט  .ֲעָנה אֵּ נֵּ ֶלה בְׁ ֶלה -אֵּ אֵּ ָשו וְׁ עֵּ

יֶהם הּוא ֱאדֹום. י כ {}ס  ַאלּופֵּ נֵּ ֶלה בְׁ י -אֵּ בֵּ ִעיר ַהֹחִרי ֹישְׁ שֵּ

עֹון ַוֲעָנה  ָהָאֶרץ ִצבְׁ שֹוָבל וְׁ ֶלה וְׁ  כא  .לֹוָטן וְׁ ִדיָשן אֵּ ֶצר וְׁ אֵּ ִדשֹון וְׁ

ֶאֶרץ ֱאדֹום ִעיר בְׁ נֵּי שֵּ י ַהֹחִרי בְׁ י כב  .ַאלּופֵּ נֵּ יּו בְׁ לֹוָטן ֹחִרי -ַוִיהְׁ

ָנע יָמם ַוֲאחֹות לֹוָטן ִתמְׁ הֵּ יָבל  כג  .וְׁ עֵּ ָון ּוָמַנַחת וְׁ נֵּי שֹוָבל ַעלְׁ ֶלה בְׁ אֵּ וְׁ

אֹוָנם פֹו וְׁ נֵּי כד  .שְׁ ֶלה בְׁ אֵּ אַ -וְׁ עֹון וְׁ ָיה ַוֲעָנה הּוא ֲעָנה ֲאֶשר ָמָצא ִצבְׁ

ֹעתֹו ֶאת-ֶאת ָבר ִברְׁ עֹון ָאִביו-ַהיִֵּמם ַבִמדְׁ ִצבְׁ ֶלה  כה  .ַהֲחֹמִרים לְׁ אֵּ וְׁ

י נֵּ ָאֳהִליָבָמה ַבת-בְׁ ָבן  כו  .ֲעָנה-ֲעָנה ִדֹשן וְׁ ֶאשְׁ ָדן וְׁ י ִדיָשן ֶחמְׁ נֵּ ֶלה בְׁ אֵּ וְׁ

ָרן ָרן ּוכְׁ ִיתְׁ נֵּי כז  .וְׁ ֶלה בְׁ ַזֲעָון ַוֲעָקןאֵּ -אֵּ ָהן וְׁ נֵּי כח .ֶצר ִבלְׁ ֶלה בְׁ ִדיָשן -אֵּ

י ַהֹחִרי כט  .עּוץ ַוֲאָרן ֶלה ַאלּופֵּ ַאלּוף לֹוָטן ַאלּוף שֹוָבל ַאלּוף   אֵּ

עֹון ַאלּוף ֲעָנה י ל  .ִצבְׁ ֶלה ַאלּופֵּ ֶצר ַאלּוף ִדיָשן אֵּ ַאלּוף ִדֹשן ַאלּוף אֵּ

אֶ  יֶהם בְׁ ַאלֻׁפֵּ ִעיר.ַהֹחִרי לְׁ  {}פ  ֶרץ שֵּ

ָלְך לא נֵּי מְׁ ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלפְׁ כּו בְׁ ָלִכים ֲאֶשר ָמלְׁ ֶלה ַהמְׁ אֵּ נֵּי -וְׁ ֶמֶלְך ִלבְׁ

ל ָראֵּ ֹלְך ֶבֱאדֹום ֶבַלע ֶבן לב  .ִישְׁ ם ִעירֹו -ַוִימְׁ שֵּ עֹור וְׁ בְׁ

ָהָבה ָתיו יֹוָבב לג  .ִדנְׁ ֹלְך ַתחְׁ ֶזַרח -ֶבן ַוָיָמת ָבַלע ַוִימְׁ

ָרה ֶאֶרץ  לד  .ִמָבצְׁ ָשם מֵּ ָתיו חֻׁ ֹלְך ַתחְׁ ַוָיָמת יֹוָבב ַוִימְׁ

 אנכי"  מתהלי בנים ואם אין, 
 )ל, א(

 
. אֹוִני: בן צערי )השוו הושע ט, ד(-ֶבן

כפל לשון: פירוש אחר, בדרך של 
עוון ורשע ורומז -ָאֶוןכוח, -אֹון

האלילי של לבן  כוחםלתרפים 
המכונים ָאֶון )שמו"א טו, כג; זכריה 
י, ב(, אותם גנבה ובשל כך מתה )לא, 

 לב(
 

ָרָתּה: בֻׁ ָבה ַעל קְׁ ב ַיֲעֹקב  ַמצֵּ  ַוַיצֵּ
פעמיים בפרקנו מופיע לשון זה )יד(, 

 , שנראה לרחוק.לציון מקום חשוב
 

ַדל ֶדר-ִמגְׁ : שם מקום גבוה, סמוך עֵּ
לאזור צומת גוש עציון, אולי ח' אום 

 אלטלע
 
 

רֹון ַבע ִהוא ֶחבְׁ ַית ָהַארְׁ א ִקרְׁ רֵּ : ַממְׁ
את כל השמות   הפסוק מזכיר

השונים למקום שבו היתה מערכת 
 יט(-המכפלה )כג, יז

 
 

ַיֲעֹקב ָבָניו ָשו וְׁ : הפסוק מזכיר עֵּ
ראשונה את עשו הבכור, האהוב 

 )כה, כח(
 

ָנַען נֹות כְׁ ילֹון -ָעָדה ַבת-ֶאת  ָנָשיו ִמבְׁ אֵּ
ֶאת -ֲעָנה ַבת-ָאֳהִליָבָמה ַבת-ַהִחִתי וְׁ
עֹון ַהִחִּוי תושבי כנען כללו  :ִצבְׁ

קבוצות אתניות שונות, בחלקם 
, כגון בארץ מהגרים שהשתקעו

 חיתים וחורים.
 
  

אל-ַמת ַבתָבשְׁ  ָמעֵּ : בשמה נרמז ִישְׁ
עיסוקם ההיסטורי של בני ישמעאל 

 *במסחר בבשמים
 
 

ֶלְך ֶאל י ַיֲעֹקב ָאִחיו-ַויֵּ נֵּ וילך  :ֶאֶרץ ִמפְׁ
ד(, כנראה לאחר לארץ אדום )לב, 

פטירת יצחק וחלוקת הרכוש הרב 
 יד(.-שצבר אביהם )כו, יג

 
את  יֶהם ָלשֵּ גּורֵּ ָלה ֶאֶרץ מְׁ ֹלא ָיכְׁ ֹאָתם וְׁ

נֵּיֶהם נֵּי ִמקְׁ : לשניהם היו עדרים ִמפְׁ
 רבים שמנו אלפי פרטים והיה צורך

לחלק את משאבי הקרקע והמים 
שהיו מוקד לחיכוכים, כמו בימי 

ז( ולוט ובימי יצחק -אברהם )יב, ה

 * כב(-ופלישתים )כו, יג
 
  
 

ָשו הּוא ֱאדֹום ִעיר עֵּ ַהר שֵּ : אזור הרי בְׁ
 ערבהאדום המיוערים, שממזרח ל

 
 

ֹעתֹו -ֲאֶשר ָמָצא ֶאת ָבר ִברְׁ ַהיִֵּמם ַבִמדְׁ
: על פי התרגומים ַהֲחֹמִרים-ֶאת

הקדומים מדובר בגילוי הכלאות 
חמורים עם סוסים או עם ערודים 

 *ויצירת פרדים
 



יָמִני ָתיו ֲהַדד ֶבן לה  .ַהתֵּ ֹלְך ַתחְׁ ָשם ַוִימְׁ ַדד ַהַמֶכה ֶאת-ַוָיָמת חֻׁ -בְׁ

ם ִעירֹו ֲעִוית שֵּ ה מֹוָאב וְׁ דֵּ ָין ִבשְׁ ָת  לו  .ִמדְׁ ֹלְך ַתחְׁ יו ַוָיָמת ֲהָדד ַוִימְׁ

ָקה רֵּ ָלה ִמַמשְׁ ֹחבֹות  לז  .ַשמְׁ רְׁ ָתיו ָשאּול מֵּ ֹלְך ַתחְׁ ָלה ַוִימְׁ ַוָיָמת ַשמְׁ

ָתיו ַבַעל ָחָנן ֶבן לח  .ַהָנָהר ֹלְך ַתחְׁ -ַוָיָמת ָשאּול ַוִימְׁ

בֹור ם ִעירוֹ -ַוָיָמת ַבַעל ָחָנן ֶבן לט  .ַעכְׁ שֵּ ָתיו ֲהַדר וְׁ ֹלְך ַתחְׁ בֹור ַוִימְׁ  ַעכְׁ

ל ַבת אֵּ יַטבְׁ הֵּ תֹו מְׁ ם ִאשְׁ שֵּ י ָזָהב-ָפעּו וְׁ ד ַבת מֵּ רֵּ מֹות  מ  .ַמטְׁ ֶלה שְׁ אֵּ וְׁ
ֹמָתם ֹקֹמָתם ִבשְׁ ֹחָתם ִלמְׁ פְׁ ִמשְׁ ָשו לְׁ י עֵּ ָוה   ַאלּופֵּ ָנע ַאלּוף ַעלְׁ ַאלּוף ִתמְׁ

ת תֵּ ָלה ַאלּוף ִפיֹנן מא  .ַאלּוף יְׁ לּוף אַ  מב  .ַאלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאלּוף אֵּ

ָצר יָמן ַאלּוף ִמבְׁ ַנז ַאלּוף תֵּ ֶלה  מג  .קְׁ ל ַאלּוף ִעיָרם אֵּ ִדיאֵּ ַאלּוף ַמגְׁ

ָשו ֲאִבי ֱאדֹום. ָזָתם הּוא עֵּ ֶאֶרץ ֲאחֻׁ ֹבָתם בְׁ ֹמשְׁ י ֱאדֹום לְׁ  {}פ  ַאלּופֵּ

 
: יתכן על שם חית הבר הטהורה ִדֹשן

 , שחיה באזור זה.יד, ה()דברים 
 

ָרה  ָבצְׁ
 

בֹור-ֶבןָחָנן  : כשם העכבר, כינוי ַעכְׁ
נפוץ בקרב יהודים ונוכרים בימי 
המקרא )מ"ב כב יד( ואף מופיע 

 בטביעות חותם.
 
 

י ָזָהב שם איש או אשה  : ַבת מֵּ
שהשם קשור למכרות יתכן חשובים. 

או לשיטת סינון הזהב מהעפר  זהב 

 * במיםבשטיפה 
 
 

ֹחבֹות ַהָנָהר: הכתוב מפריד בין  רְׁ מֵּ
רחובות שבאזור גרר )כו, כב( 

י, יא(, לרחובות שבארם נהרים )
מוצאו של שאול. יש המזהים את 

 המקום באזור אדום. 
 
 
 
 35 -כ  ,רבת פינאן'ח: כנראה ִפיֹנן 

ק"מ דרומית לים המלח, אזור 
 ששימש לכרית נחושת

 

 

 אליה בפרשת השבועעיונים בסוגיות טבע ורי

 יז(.-)בראשית לב, ד מתנתו של יעקב ותכנון משק החי

כאשר יעקב שמע שעשו הולך לקראתו עם ארבע מאות איש הוא התפלל לה' שיצילו מיד אחיו. 

" )לב, בידומן הבא , "כי אמר אכפרה פניו במנחה" )לב, כא(...  לבד מכך הוא ביקש לפייס את אחיו

עשו"  הידים ידישלבשו את בגדי החמודות של עשו, עד כי אביו סבר שהם " ידייםיד(. באותם ה

"קח נא את  –השיב יעקב לעשו את הברכה  של "משמני הארץ" אשר הייתה מיועדת לו  -)כז, כב(  

בעלי חיים ממשק החי שלו. ניתן  580ברכתי, אשר הבאת לך" )לג יא(. מדובר במנחה שכוללת 

שית כח, לשער שמדובר בכמות גדולה מרכושו, כנראה מעשר, כפי שהבטיח לה' בבורחו מעשו )ברא

כב( כך אולי ביקש לתת לאחיו מנחה "כראות פני אלהים" )לג, י(.  לפי זה, עדריו של יעקב מנו 

כמה אלפי בהמות, בדומה לנבל הכרמלי שנחשב לאמיד ביותר )שמ"א כה, ב(, כמות שמתקרבת 

ג(. המתנה שמעניק יעקב -לרכושו של איוב שנחשב לאיש העשיר ביותר בעולם הקדום )איוב א, ב

לעשיו היא אפוא יקרה ואיכותית מאוד. את כל בעלי החיים  חילק יעקב לשתי קבוצות שסודרו 

בשני טורים.  הוא ציווה את עבדיו לשים רווח בין  העדרים, כך שבסופו של דבר התקבלה שיירה 

 ארוכה ומרשימה.

"ויחץ את   יעקב  סידר את קבוצות בעלי החיים, מן הנמוך לגבוה מבחינת גובהם וערכם הכלכלי:

 לשני מחנות" )ח(. מדרג לפי סדר אוהביו עשה גם ואת הצאן ואת הבקר והגמלים העם אשר אתו 

עם נשותיו וילדיו )לג, ב(  ומכאן מקור הביטוי "אחרון אחרון חביב". יש לציין שגמלים וסוסים לא 



ים פרטיים היו שכיחים במשק האדם בארץ ישראל )ראו הרמב"ם, מו"נ ג, לט( וקיומם בידי אנש

יחידים מעיד  על מעמדם הרם. לפי פרשנותנו נמנו אפוא בתחילה הצאן; עיזים שהם הזולים 

הכבשים היוו כשני שליש מכמות המנחה. בסוף נמנו הגמלים, שכללו בקבוצה ביותר והם ביחד עם 

כן: זו גם את החמורים, שנחשבו לנדירים, יקרים וחשובים יותר. בסדר זה גם הוזכר עושרו לפני 

 מג(. ,)ל "ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים"

וכמות החלב  ערכם הכלכלי של חיות המשק קשור גם לכושר הריבוי, למשך ההיריון וההנקה

עז יכולה להמליט לאחר חמישה חודשים; בפעם הראשונה וולד אחד ואילו בהמשך  שניתן לניצול.

שניים ואף שלושה גדיים. משך ההנקה כארבעה חודשים ותלוי גם בכמות מזון של העשב הירוק 

 - 12הקיים בטבע.  לעומת זאת הנאקה ממליטה בכר אחד, רק אחת לשנתיים בהריון ממושך של 

שנה, ללא תלות בעשב ירוק. כל הנאקה יכולה להניב כעשרה ליטר  חודשים ומניקה למעלה מ 13

 כמות החלב השנתית וזמינותו הינו אפוא מרכיב חשוב במשק האדם. חלב ליום.

מלמדת על הרכב משק החי המבוית בתקופת המקרא ועל ההתפלגות בחינת רכיבי המנחה  

כלומר מדובר בתכנון הרכב  ם.הזוויגים לצורך פריונסוגי בעלי החיים והמקובלת שהייתה בין 

לא(. נראה -העדר וזה מצטרף לידע המקצועי שהפגין יעקב בתהליך ריבוי צאן לבן )בראשית ל

שמספר של כמאתיים פרטים בעדרי הצאן הוא כמות המכסימלית לעדר גדול, באופן שעדיין 

רדה בין יתירה מזאת, הפ מאפשר טיפול נאות בו ושליטה והגנה  על הפרטים במהלך הרעיה.

 עדרים יכלה למנוע הדבקות מחלות ויצירת מגוון גנטי שחיסנו את העדר מפניה כליה.

היחס בין מספר הכבשים לעזים הוא דומה; מצד אחד הכבש יותר מפונק מבחינת גידולו, אך 

מוצריו נדרשים וריווחים יותר. מצד שני, העז מותאמת יותר לתנאי קרקע ואקלים קשים. כלומר 

ון בין הצורך הכלכלי ובין הצורך הקיומי. בכל העדרים כמות הנקבות היא גדולה יש כאן איז

מכמות הזכרים ולכן הם נמנו ראשונה. בבהמות הדקות  רוב העדר הורכב מנקבות שנצרכו 

להעמדת הצאצאים, בעוד שהזכרים הצעירים נשחטו ברובם למאכל והותירו רק כעשרה אחוז 

בבקר ובחמורים, שכן השימוש העיקרי בהם היה בראש לצורך ההפריה. יחס זה היה שונה 

ובראשונה לעבודה ולמשא וכאן גם לזכרים היה תפקיד חיוני. ערכם הכלכלי גדול פי חמש משל 

הצאן.  אגב, הכינוי "עיר" במקרא הוא כנראה אינו וולד האתון הקטן, אלא שם נרדף לחמור זכר 

 עיהו ל, כד(. חזק ששימש לרכיבה ולעבודה )שופטים יב, יד; יש

אשר לגמלים, לא נזכרו זכרים, רק נקבות בשם "מיניקות", כנראה משום שלא היה להם כינוי 

מיוחד, שכן הכינוי "נאקה" מופיע רק בספרות חז"ל ואילך. הצמדת הוולדות לנקבות קשור 

לתלות של הבכר לאמו, שיונק ממנה במשך שנה ויותר. למעשה,  הנקבה מאפשרת לחלוב אותה 

ר קלות כאשר הבכר נמצא בסביבתה ובהעדרו היא פוסקת להניב חלב. ניתוח רשימת המנחה בית

וניצולו בצורה מושכלת  יעקב מאפשרת לנו אפוא הצצה לאופן תכנון משק החי לטווח ארוך

 למאכל בשר וחלב.

יחס בין  מספר זכרים מספר נקבות שם בעל החיים

 הזוויגים

מספר חודשי 

הריון ומשך 

המרווח בין 



 המלטות

 5 1:10 20 200 עזים ותישים

 אחת לשנה

 5 1:10 20 200 כבשים: רחלים  ואילים

 אחת לשנה

גמלים מיניקות )נאקות( 

 ובניהם

 13 -12   ובניהם 30

 אחת לשנתיים

 9 1:4 10 40 בקר: פרות ופרים

  14 -13אחרי 

 12 1:2 10 20  ועיריםאתונות 

 אחת לשנה

 

לגבי סדר הצגת בעלי החיים בפני עשו, ישנו אולי גם הסבר הקשור לאופן התנהלותם הטבעי, 

לפחות בהצגת העזים לפני הכבשים. בעדר מעורב העזים הן לרוב זריזות ומקדימות בהליכתן את 

הכבשים. בתלמוד מסופר אודות ר' זירא שנפגש עם ר' יהודה חמיו ושאלו מדוע בעדר העיזים 

ואחר כך הכבשים ? הוא ענהו שהדבר "כברייתו של עולם", תחילה חושך ואחר אור  הולכות בראש

)בבלי, שבת עז ע"ב(. המשל מתייחס לצבעה של גזע העז הקדומה שהייתה שחורה )חושך( בעוד 

שצבע פרוות הכבש ברובה היא לבנה )אור(. שמא יש כך רמז להבטחה, כפי שהמפגש עם עשיו 

 כך תתגלה גאולתם של בני יעקב. -ואחר כך אופטימי בתחילה נראה פסימי ושחור 

 נאמנותו של הרועה  וכמה ביטויים  מעולם המרעה

בפרשת שהותו של יעקב בבית לבן והחזרה לארץ ישראל מאפשרים לנו הצצה נדירה לעולם  

הרועים הקדום. כל השמות והכינויים הקשורים לנפשות הפועלות בבית לבן ויעקב קשורות 

כלומר י הצאן ולגידול בקר. השם רבקה  פירושו עגלה ובנה יעקב "יושב  אוהלים", לתרבות רוע

רועה צאן )השוו בראשית ד, כ(, "לבן", כנראה על שם צבעם הצחור של הכבשים, רחל הוא כינוי 

 לכבשה בוגרת ואילו לאה היא פרה. 

ודרכי הטיפוח שלהם באמצעות התנהלותו של יעקב במעשי לבן ניתן ללמוד על אמצעי ריבוי הצאן 

לקבלת צמר בגוונים שונים. כמו כן, לומדים רבות על גודלם של העדרים הממוצעים והרכבם 

מבחינת הזוויגים, תכנון משק החי לטווח ארוך וניצולו בצורה מושכלת למאכל בשר וחלב. אבל 

לבית  יותר מכול אנו מתוודעים למלאכה הקשה של חיי הרועה שנאלץ לשהות ימים רבים  מחוץ

)לא, ד(, בתנאי אקלים קיצוניים של חום ויובש ביום וקור עז בלילה. הוא צריך לדאוג לשמירת 

לו(, דבר המעוגן בחוק -בריאותם של הצאן והוולדות והגנה עליהם מפני טורפים )שמ"א יז, לד

זיך )שמות כב, יב(. כל אלה  מדירים את שנתו של הרועה, כפי שמתאר זאת יעקב ללבן: "רחליך וע

לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך... הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה 

מ(. תיאור הרועה המיומן במלאכתו מופיע בהרחבה גם בספר יחזקאל, -ותדד שנתי מעיני" )לא לח

כמי ששומר על לכידות העדר ומגן עליו מפני חית השדה. הוא מפקח על מיקומם של העדרים 

כל פרט ופרט. הרועה  גם משמש כמעין וטרינר, היודע לחזק ולהבריא את הצאן החולה  ומונה



יב(.  לעומת זאת מתואר הפושע במלאכתו ורק מנצל את עדרו ל"רועה -ולחבוש את שבריו )לד, ד

 אוילי" )זכריה יא, טז(.

ות דוגמה נוספת הממחישה כיצד יעקב מתגלה כרועה טוב השומר על שלום צאנו ניתן לרא 

 בתגובה להזמנת עשו שיצטרף אליו: 

יום אחד ומתו כל הצאן. יעבור  ודפקוםעלי  עלות"ויאמר אליו: אדני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר 

 יד(. -לאטי לרגל המלאכה אשר לפני" )לג, יג אתנהלהנא אדוני לפני עבדו ואני 

" עלותלחיי הרועה. המילה " בפסוקים אלה מופיעים כמה ביטויים מקראיים מיוחדים הקשורים

מופיעה כמקבילה למילה "רכים", ופירושה צאן צעיר, לעיתים עדיין יונק. כך גם עולה מתיאור 

ֶעה" ְׁ  הרועה הנאמן בישעיהו הנושא בידיו את הטלאים:  רֹו ִירְׁ יקֹו  ,ֹרֶעה ֶעדְׁ חֵּ ָלִאים ּובְׁ ץ טְׁ ַקבֵּ ֹרעֹו יְׁ ִבזְׁ

ל ,ִיָשא ַנהֵׂ (. דומה שלפי פירוש זה המילה "עלות" נגזר מהמילה "עולל" )השוו )ישעיהו מ, יא ָעלוֹת יְׂ

שמ"א טו, ג( ופירוש המילה "פרות עלות", הן פרות צעירות )שמ"א ו, ז(. שם הפעולה "אתנהלה" 

נגזר מהשרש נה"ל, שפירושו במקרא להשקות את הצאן, כפי שראינו גם בפסוק הנזכר בישעיהו 

ור ה' כרועה בספר תהילים, נאמר: "מזמור לדוד: ה' רועי לא )וכן השוו שם, מט, י(.  גם בתיא

ב(. הצאן זקוק להשקיה -" )תהילים כג, אינהלניאחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות 

סדירה, מלאכה  שדורשת סבלנות  ומתינות. יתירה מזאת, בהאצת יתר של הצאן הרך ודחיקתו 

, קיימת סכנה גדולה לחייו, דפיקותז על ידי שנעשתה כרגיל גם באמצעות הכאה, כלומר בזרו

ובעיקר לכבשים ולפרות. יעקב הרועה מגלה לאורך הדרך רמה מקצועית גבוהה, מסירות ודאגה 

 לשלום מקנהו.

 החמור

בפרשת וישלח מסופר על שכם בן חמור נשיא הארץ  שחשק בדינה בת יעקב )לד ב(. נשאלת 

 חמור ?   –השאלה כיצד יתכן שאדם מכובד כנשיא הארץ יקרא כשם בהמה 

ראשית נציין שתופעת כינוי בני אדם בשמות בעלי חיים הייתה שכיחה בימי המקרא. בקרב בני 

בעלי חיים טמאים שבימינו נחשבים למאוסים, כגון:  ישראל אף מוצאים אנשים חשובים בשמות

היא  ,בנוסף לאתוןפעמים,  96חולדה הנביאה, עכבור ושפן )מ"ב כב יד(. החמור נזכר במקרא 

 פעמים. 8כינוי לזכר צעיר וזריז שנזכר  –והעיר  פעמים 31נקבת החמור, הנזכרת 

שימשה בעיקר למשא )בראשית  הרושם הוא שמדובר בבהמת משק חשובה בעלת דמוי חיובי. היא 

מה כג( ולעבודת האדמה )דברים כב, י; ישעיהו ל, כד(. כמו כן, הוא נחשב לבהמת הרכיבה 

עבירות גבוה השכיחה והמוערכת ביותר. זאת בשל התאמתה לטופוגרפיה ההררית, בשל כושר 

וירא מנחה כי טוב...  המשפתים בין רבץ גרם חמור: "יששכר סיבולת גבוהה בשילוב עם מזג נינוחו

: לבעליה נאמנה בנוסף, החמור נחשב לבהמה .)בראשית מט, יד( ויהי למס עבד" לסבל שכמו ויט

)ישעיהו א, ג(. ריבוי חמורים היה סטטוס לעושר וכבוד, כפי  "בעליו אבוס וחמור קנהו שור"ידע 

לה ואחרים רואים שמוצאים, למשל, אצל אברהם ויעקב )בראשית יב, טז;  לב טז(. בפסוקים א

הבחנה בין החמור והעיר הזכרים ובין האתון הנקבה שערכה היה רב יותר, ששימשה פוטנציאל 

דוד המלך רביה ליצירת פרדים שנחשבו לבהמות היקרות ביותר. ערכם הכלכלי היה כה רב עד כי  

 )דה"א כז, ל(. מינה שר מיוחד על האתונות



שמו של חמור,  שיש בכך משמעות כפולה ומנוגדת.  נראה שבפרשתנו, הקפידה התורה לציין את

מחד מדובר באדם חשוב ומאידך שמו גם בא לרמוז  על אופיו השלילי של האיש, שהיה שטוף 

זימה, כדרך החמור הזכר שמראה לעיני כול את כלי תשמישו. שכם הושפע מהדרך המוסרית של 

ולא הורה לו לשחרר את דינה. בנו אביו ואנס את דינה. יתירה מזאת, חמור כנשיא הארץ תמך ב

בברית נישואין עם משפחת יעקב )לג, ט(.  באמצעות התקשרותניסה להכשיר את הדבר הוא 

תשובת בני יעקב היא: "לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחותנו לאיש אשר לו ערלה, כי חרפה 

מצוה זו לפי הרמב"ם: היא לנו" )יד(. ברית המילה היא תשובת המשקל לתאוות הזימה, שכן טעם 

"מיעוט התשמיש והחלשת האבר הזה, כדי שימעט בפעולה זו ויתאפק ככול האפשר" )מו"נ ג, 

לדעת הרמב"ם, עונש המות הקולקטיבי  שהשיטו שמעון ולוי על אנשי העיר שכם היה מט(. 

 מוצדק משום  שהיו שותפים לו; הם ראו את הפשע הנורא לא מיחו )הלכות מלכים ט, יד(.

ולם כאמור, במקרא החמור הוא בדרך כלל בהמה מוערכת ואף יש לו ביהדות  מעמד גבוה, יותר א

 מופיעהוא  ." )בראשית מט, יד(גרם חמור"יששכר מכל בעל חיים טמא אחר. בברכת יעקב מופיע: 

 הואהחמור  בכור גםבהמות טהורות,  בדומה )שמות כב ג, ט(.  תדיר לצד בהמות הבית הטהורות

בשה או  ותולפד התורה מצווהכן  ועל, המזבח על אותו מקריבים איןטמא  בהיותו אךלה',  קודש

 ציון בת מאד : "גילילבוא יופיע המשיח כשהוא רכוב על חמור לעתיד(. שמות יג, יג; לד, כ)  לערפו

 אתנות" בן עיר ועל חמור על ורכב עני הוא ונושע צדיק לך יבוא מלכך הנה ירושלים בת הריעי

 .( זכריה ט, ט)

ִמם   המצאת הפרד: הכלאות חמור בסוס או בפרא –יֵׂ

אחת מפרשיות ספר בראשית הסתומות הוא הסיפור המופיע בהקשר לרשימת היוחסין של בני 

עֹון ָאִביו"אדום:  ִצבְׁ ֹעתֹו ֶאת ַהֲחֹמִרים לְׁ ָבר ִברְׁ ברור  (.כד לו 'בר) "הּוא ֲעָנה ֲאֶשר ָמָצא ֶאת ַהיִֵּמם ַבִמדְׁ

מהפסוק שמדובר בתופעה יוצאת דופן והמילה "מצא" היא במשמעות של גילה, המציא או של 

 ראה,  פגש. 

פרשנים אחדים ניסו לבאר את משמעות השם "ימים". דרך אחת היא בלשנית, כלומר זיהוי 

ימים= שלמה(. לפי פירוש אונקלוס, -כשב; שמלה-המונח במילה דומה, בחילוף אותיות )כמו: כבש

", מיםח מיםיא(, גיבורים. הירונימוס מתרגם בלטינית "-, הם אנשים ענקים )דברים ב, יאמים

. הפירוש הקדום והמקובל ימים למיםוהוא כנראה מבוסס על דרשה מהעברית הקושרת בין 

", וקשה שלא המיונס"או בלשון יחיד " םונמיה"ביותר הוא של תרגום השבעים, שמבאר ביוונית 

והכוונה  ,'חצי חמור'הפירוש המילולי של המילה הוא  כאן את הדמיון למילה "ימים". לראות גם

לפי פרשנות  .פסוקזיקה לחמורים הנזכרים באותו יוצרת פרשנות זו כמובן . 'פרד'ביוונית ל היא

בתלמוד הירושלמי מובא בשם  את גילוי סוד ההרכבה של סוס וחמור. ֲעָנהלזאת, המקרא מייחס 

 : חכמים

אמר ? ואילו הן הסימנין. חציו סוס וחציו חמור .היימים: ורבנן אמרין. המיונם: יהודה בן סימון אומר' ר"

מה עשה צבעון ]...[ גדולות אמו חמורה ואביו סוס . כל שאזניו קטנות אמו סוס ואביו חמור: רב יהודה

פסחים נד , בבלי; ב"ה יב ע ,ברכות ח, )ירושלמי "זימן חמורה והעלה עליה סוס זכר ויצא מהן פרדה. וענה

 .א("ע



 השכיחה והמוצלחת: א באופן ההכלאהל הו"תכן שההבדל בין שתי הדעות המובאות אצל חזיי 

הוולד מההכלאה . אתוןלבין סוס  היא ,שאינה שימושית ,נדירה יותרהו, סוסהלבין חמור  היא

יתירה מזאת,  .(hinnulos)היניולוס  –יה השנימו ,(mulos)" פרד"מכונה באופן רגיל  נההראשו

בחז"ל מוצאים דרשה שמשלבת בין ה"אימים" לפרדים" שנשיכתם קשה: "למה נקרא שמן )של 

 הפרדים( הימים? שאימתם מוטלת על הבריות" )חולין ז ע"ב(. הפרשנות שהימים הם פרדים

  .י ועוד"רש, אבן עזרא, ג"ריב, ג"על רוב פרשני ימי הביניים כרסגם התקבלה 

לפי פירוש זה, הימים הם האזכור הראשון של הפרדים במקרא. בעל חיים זה נזכר במפורש 

החזקתם נחשבה ו )מל"ב ה, יז; דה"א יב, מא(הפרדים שימשו לרכיבה ולמשא . פעמים 18במקרא  

 שמ"ב  יג, כט; יח, ט(.לג; )מ"א א,  ולבניו הייתה פרדה  המלךלמשל, לדוד לסטטוס של עושר. 

 אחר שהוא שענה היה עד להכלאה יוצאת דופן בין ערודים לחמורים. זה כאמור נרמזפירוש    

 .אולי אף מופתע לראותה ֲעָנההקיימת באזור הנושב ו שאין מדובר בתופעה שכיחה מלשון הפסוק,

, במפגש בין הנוודים "(ֲאֶשר ָמָצא)"באזור אדום, באופן מזדמן , מדברהיא נעשתה דווקא ב

פרשנות זו מופיעה באופן מפורש בתרגום הארמי . עם חמוריהם ובין הפראיםהנודדים במדבר 

המיוחס ליונתן, להלן בתרגום לעברית: "הוא ענה שהרביע את הערודים עם אתונות ולאחר זמן 

מצא את הפרדות שיצאו מהם". נציין שהמונח "ערוד" בלשון חז"ל הוא שם נרדף לפרא המקראי 

(Equus hemionus), ר לסוס ולא כפי שמקובל בימינו שהערוד הוא מין חמור בר.הדומה יות 

שצאצאיהם  ,ללא ספק המתרגם משקף מציאות ידועה בימיו של הכלאות בין פראים לאתונות

שבעבר הירדן וכבר , נזכר במקרא ברשימת היחס של בני אדום" הֲענָ "כאמור, . נקראו בשם פרדים

ם  בארץיו יהוסף שווארץ הזכיר את הפראים החיים בימ' ר   .ושהערבים אוכלים אותםאדו

ישנן עדויות היסטוריות אחדות לדרישה של בני מכלוא אלה בשל תכונותיהם המיוחדות, חזקות 

, בני מכלוא אלה נדרשו בעיקר בקרב בני המעמד הגבוה. ומהירות, וגם בהיותן חיות אקזוטיות

 . וגידולם בוודאי הניב רווחים נאים לבני המדבר

והן , שתי עדויות מהימנות על קיומן של הכלאות בין פראים לחמורים בעת החדשה להלן אביא 

את העדות הראשונה הביא  .מעמידות את פרשנות זו למקורות הקדומים על בסיס ראלי איתן

עם  1910בזיכרונותיו הוא מספר כיצד נסע בשנת (. 1946 – 1880)הזואולוג ישראל אהרוני 

נהגו הפראים לשבור את  שם, הפרת יובלו של, נהר החבורצליב על -יחזקאל חנקין אל ערביי אל

והם סיפרו לו על הקשיים בלכידתו של , הוא נפגש עם הבדואים שצדו פראים צעירים. צימאונם

פרא -לצורך כך נדרשו כמה רוכבים מיומנים שנהגו לצאת למדבר ולירות באם. הפרא קל הרגליים

עם " מוחתם"היתום היה והוולד , לאטו רוכב אחד על סוסתו אל הַעיר בן יומו היה מתקרב. וולדה

כל הניסיונות  .היגמלו בן הפרא היה יונק מאחת הסוסות עד. הסוסה ורואה אותה כאמו

  . והמאמצים להביא את צוואר הפרא בעול העבודה נכשלו

ת תושב היישוב עזוז ובעל חוו, ומסר אותה עופר הרטוב, העדות השנייה היא מאזור הנגב 

החלו להתפשט בכל רחבי הנגב ובין היתר  1987 – 1982הפראים שהושבו לטבע בשנים . חמורים

ללוות , שכנראה נפלט מהעדר שלו, החל פרא זכר, לערך 1994בשנת . הגיעו בנדודיהם לאזור עזוז

את עדר החמורים שבחווה במהלך יציאתם לשטח. הוא הרביע כמה אתונות, במקצת המקרים לא 



אבל היו כמה ולדות בני מכלוא שגדלו בצורה תקינה, הם דמו לפרדות וכל  ר תקין,התפתח עוב

  הניסיונות לאלפם לא צלחו.

תופעת ההכלאה בין פרא לחמור היא נדירה והפירוש הזה מעמיד באופן ריאלי את המשנה: 

 דוגמאותל אפוא הביאו "ו(. חז, )כלאים א "פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה"אע, "החמור והערוד

גילה את סוד הרכבת מתוך המציאות כפי  שהכירוה. נציין, שחז"ל ציינו את ענה באור שלילי. הוא 

הפרד הראשון. ועל כך אמרו שדבר  פסול שבא באיסור נמצא בידי מי שבא ויצר את   סוס בחמור

א(. מכל בפסול, וזה מתייחס לדעה שהוא נולד לצבעון שבא על אמו )סבתו של ענה(  )פסחים נד ע"

על איסור כלאים מקום, להלכה חל איסור לעשות כלאים, אך התוצר עצמו מותר בשימוש. 

 ומשמעותו במקרא נדון בנפרד

 בהכנה –נושאים נוספים על פרשת השבוע 

 על עצים מקודשים במקרא .3

ָלה ֲאֶשר ִעם ֹמן ֹאָתם ַיֲעֹקב ַתַחת ָהאֵּ ֶכם-ַוִיטְׁ   -  שְׁ

ל ַתַחת ָהַאלֹון  מֹו ַאלֹון ָבכּות.אֵּ ָרא שְׁ   ַוִיקְׁ

  זהב .4

ל ַבת אֵּ יַטבְׁ הֵּ תֹו מְׁ ם ִאשְׁ שֵּ י ָזָהב-וְׁ ד ַבת מֵּ רֵּ  ַמטְׁ


