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 מולדת 

ְך:  ֹּאֶמר ה' ֶאל ַיֲעקֹּב ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדֶתָך ְוֶאְהֶיה ִעמָּ  1. (ג  בראשית לא)ַוי

ֹּאֶמר ם ֶאל ה' ַוי ִביָך ּוִמֵבית ּוִממֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך  ְלָך ֶלְך ַאְברָּ ֶרץ ֶאל אָּ אָּ  2.בראשית יב א()  :ַאְרֶאךָּ  ֲאֶׁשר  הָּ

   קשה לעזוב מולדת – א  יב בראשית ן"רמב

  אוהביו  ושם  בה  יושב  הוא  אשר  ארצו  לעזוב  האדם  על  יקשה  כי",  אביך  ובית  ומולדתך  ארצך"  להזכיר  וטעם

  שיעזוב   לו   לומר   הוצרך  ולכך,  אביו  בית   כל   שם  כשיש  שכן  וכל ,  נולד  ששם  מולדתו   ארץ  כשהוא  שכן  וכל  ורעיו

 3.ה" הקב  של לאהבתו הכל

ק: ִכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹו ה ִלְבִני ְלִיְצחָּ ַקְחתָּ ִאשָּ ה:  ...    ַלְדִתי ֵתֵלְך ְולָּ מָּ ִׁשיב ֶאת ְבִני ׁשָּ ֶמר ְלָך ֶפן תָּ ַמִים    ִהשָּ ה' ֱאֹלֵהי ַהשָּ

ֶאֵתן אֶ  ְלַזְרֲעָך  ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ִלי ֵלאמֹּר  ַוֲאֶׁשר ִדֶבר ִלי  ִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִתי  ַחִני ִמֵבית אָּ ֹּאת הּוא  ֲאֶׁשר ְלקָּ ֶרץ ַהז אָּ ת הָּ

ם: ה ִלְבִני ִמשָּ ַקְחתָּ ִאשָּ ֶניָך ְולָּ כֹו ְלפָּ ה:...  ִיְׁשַלח ַמְלאָּ מָּ ֵׁשב ׁשָּ ֹּא תָּ  4. (ח- בראשית כד ד) ַרק ֶאת ְבִני ל

 חיטים של מקומך  –נט ח  בראשית רבה

כי אל ארצי ואל  ".  הזהירו שלא ילך אל בנות ענר אשכל וממרא  -אשה לבני מבנות הכנעני"    אשר לא תקח"

 5זרע מהם. –תלך", אמר ר' יצחק: חיטים של עירך זונין  מולדתי 

ְך: ֹּאֶמר ה' ֶאל־ַיֲעקֹּב ׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדֶתָך ְוֶאְהֶיה ִעמָּ  6(. לא גבראשית  ) ַוי

 
זה האזכור הראשון בתורה של ארץ ישראל )ארץ כנען( כמולדת וכארץ אבות האומה. זה ההבדל הגדול בין אברהם הסבא ליעקב    1

המולדת היא אור כשדים או חרן, ואילו    –הנכד 'צבר בן צבר'. לאברהם נאמר: "לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך"  
הארץ 'שנראתה' לאברהם היא כעת ארץ האבות והמולדת. אולי דווקא מהגלות   – ליעקב נאמר: "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך" 

ב"ויצא"   שפותחת  המאורעות,  עמוסת  ויצא  פרשת  של  המעגל  סגירת  את  מדגיש  גם  הנ"ל  הפסוק  המולדת.  בחסרון  מרגישים 
יעקב הבורח שדה ארם )הפטרת השבת( ונודר "אם יהיה אלהים עמדי" מול יעקב החוזר לארץ בברכת "ואהיה   -ב"שוב" ומסתיימת 

 עמך". כך או כך, בעקבות פסוק זה מהפרשה, מצאנו לנכון לדרוש מעט על "מולדת" במופעיה השונים במקרא, במדרש ובמפרשים. 
ץ  : "פרשת נחיא כח  בראשית  , כבר קדם לו  אין זה האזכור הראשון של המילה "מולדת בתורה"  2 רֶּ אֶּ ַרח ָאִביו בְּ ֵני תֶּ ן ַעל פְּ רָּ ת הָּ ַויָּמָּ

ִדים אּור ַכשְּ תֹו בְּ ". כאן היציאה היא מחרן, לאחר שאברהם עשה עם תרח אביו את 'חצי המסע' לארץ כנען וממשיך כעת בגפו.  מֹוַלדְּ
חרן, ובדרך למולדת החדשה, עוזב אברהם שתי "מולדת". חרן היא אם    משמע שמהר מאד התחלפה "מולדת" אור כשדים ב"מולדת"

 כך התחנה השנייה, אבל נלך בדרכי אברהם אבינו ונתחיל מכאן את המסע של המונח "מולדת" במקרא. 
על    יא  יד  רבה עזיבת ארץ אבות, מולדת ובית אבא, איננה דבר של מה בכך, גם אם זו מלווה בציווי אלוהי. ראה מדרש במדבר    3

  מארצך   לך  לך  אברם  אל'  ה  ויאמר(  יב  בראשית)  שנאמר  ,אביו  ומבית  מארצו  שנזרק  אברהם  זה)אחד כסף(    מזרקואים: " יקרבנות הנש
ארמי אובד אבי  : "פרשת כי תבוא דברים כו העל "ארמי אובד אבי",  רשב"ם  פירוש  ו   ". אראך  אשר הארץ   אל  אביך  ומבית וממולדתך

וגולה מארץ ארם. כדכתיב: לך לך מארצך, וכדכתיב: ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי. לשון  אבי אברהם ארמי היה, אובד    –
 – "? עקב אשר שמע אברהם בקוליכו ה שמפרש מהו "פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית ". ואובד ותועה אחד הם באדם הגולה

בפרשת לך לך,    לך לך מארצךגלגלה ל"יעקב". ראה דברינו  ". זו הזכות הגדולה של "עקב" שהתשאמרתי לו לך לך מארצך וממולדתך"
 בפרשת כי תבוא.  ארמי אובד אביבפרשת וירא וכן   כאשר התעו אותי אלהים

"ארצי" ו"מולדתי"? בקריאה   4 "בית אבי", אבל  ניחא  פעמיים מכנה אברהם את חרן "מולדתי", בציווי לעבד להביא אשה ליצחק. 
קשה להיפרד מהעבר ואין גם דרישה להינתק ממנו, ראה   -"ארצי ומולדתי"  -ראשונה נראה שאכן אברהם עדיין מחשיב את חרן ל

בפרשת לך לך. אך בקריאה שנייה, כאשר נוסף "לקחני מבית אבי וממולדתי" ונוסף אזכור ההבטחה בשבועה    תרח סבנודברינו  
"לזרעך אתן את ארץ הזאת", אפשר ש"מולדתי" הוא ציון עובדה "שם נולדתי", בדומה לשימוש "מולדת" או "הולדת" בספרים ויקרא  

כי אם אל ארצי.  על הפסוק: "שכל טוב )בובר(  שהייתה פעם מולדתי". ראה  ויחזקאל )ולמרות שאברהם לא נולד בחרן(, או כמו: "מה  
 ".  הוא מקום שנתגדל - מולדתי: "העמק דבר ". ופירוש לה: ואל מולדתי תלך. זו שכונתיישהייתי בה תח

שעליכם ועלינו  "  מכם  םאנו יפי  :זונין שאמרו לחיטיםהמשל על ה  אגדת בראשית )בובר( פרק כגזונין הוא סוג חיטים ירוד, ראה ב   5
.  עופות)למאכל בני אדם( והזונין למאכל ה  אוצר", אבל כשהגיעה זמן הזרייה הולכים החטים להמטר יורד, והשמש זורח על שנינו

בהקשר   ומולדתי"  "ארצי  את  מציין  אברהם  נחותים.  הם  אם  גם  למשפחתו  נדבק  שאדם  רבה?  בראשית  מדרש  כאן  אומר  מה 
חיזוק לקריאה זו מתקבל מהחזרה על  יחת אשה ליצחק. לא כמקום שהוא עדיין רואה בו מולדת.  המשפחתי וקרבת דם ולעניין לק

כן, ארצי ומולדתי כמקום ששייך לתולדותי    –והאזהרה פעמיים: "רק את בני לא תשיב שמה"! משפחתי    "שם" ו"שמה" מספר פעמים 
וראה אגב פירושי רש"י,    בפרשת וירא.  בית נחורדברינו    לא, זה "שם". ראה בהקשר זה  –כן, ארצי ומולדתי כמקום לחזור אליו    –

 אבן עזרא ורד"ק שב"מולדתי" אברהם התכוון לאור כשדים ולא לחרן, אבל כאן אנחנו כבר גולשים לפרשת חיי שרה. 
סוק בפרשתנו, לאזכור הראשון בתורה של ארץ ישראל )ארץ כנען( כמולדת וכארץ אבות האומה, ולהבדל הגדול בין הקריאה  חזרנו לפ  6

והקריאה ליעקב: "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך". בחזיון הסולם   וממולדתך אל הארץ אשר אראך"  "לך לך מארצך  לאברהם: 
ְך ַהזֶּה  מתעורר משנתו עומד ונודר: "מובטח יעקב: "והשיבותיך אל האדמה הזו" ויעקב ה רֶּ ַרִני ַבדֶּ מָּ ִדי ּושְּ יֶּה ֱאֹלִהים ִעמָּ ִתי  ...  ִאם־ִיהְּ ַשבְּ וְּ

יָּה   הָּ ל־ֵבית ָאִבי וְּ לֹום אֶּ שָּ ". המפרשים והמדרשים דנים בשאלה אם "ושבתי בשלום אל בית אבי" הוא חלק מהתנאי  ִלי ֵלאֹלִהים  ה'בְּ
ב"ה, כולל שישיבני אל בית אבי בשלום; או שהוא חלק מקיום הנדר ע"י יעקב, היינו, שכאשר  של הנדר: אם כך וכך יעשה לי הק 

הקב"ה ישמור אותו ויהיה עמו, הוא יעקב ישוב מעצמו ויקיים "ושבתי אל בית אבי". בין כך ובין כך, הנה הקריאה ליעקב: שוב אל  
אמר הקב"ה : "ראשית רבהב ב " ון הארץ הזאת. כבר הגיע העתעתה קום צא מ כאן: "מדרש הגדול  כלשון ה   ארץ אבותיך ולמולדתך"!

 . "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך ?חמיך אינו מסביר לך פנים ואת יושב כאן ,חייך  :ליעקב

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%9a-%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=924-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D6%BC%D6%B6%D7%A8%D6%B7%D7%97-%D7%A1%D6%B8%D7%91%D6%B5%D7%A0%D7%95%D6%BC1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A8
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ֹּאנֹו: ֶדה ֶאל צ ה ַהשָּ ֵחל ּוְלֵלאָּ א ְלרָּ ֹּ ...    ַוִיְׁשַלח ַיֲעקֹּב ַוִיְקרָּ אַֹּמר ִהֵנִני:ַוי ֱאֹלִהים ַבֲחלֹום ַיֲעקֹּב וָּ ֹּאֶמר    אֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך הָּ ַוי

ֹּאת...   ֶרץ ַהז אָּ ה קּום ֵצא ִמן הָּ ם ֶנֶדר ַעתָּ ַדְרתָּ ִלי ׁשָּ ה ֲאֶׁשר נָּ ם ַמֵצבָּ ַׁשְחתָּ שָּ ֵאל ֵבית ֵאל ֲאֶׁשר מָּ נִֹּכי הָּ ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ    אָּ

ֵחל    מֹוַלְדֶתָך: ִבינּו:ַוַתַען רָּ ה ְבֵבית אָּ נּו ֵחֶלק ְוַנֲחלָּ ה לֹו ַהעֹוד לָּ ֹּאַמְרנָּ ה ַות נּו    ְוֵלאָּ רָּ ְכִריֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו ִכי ְמכָּ ... ֲהלֹוא נָּ

ַמר ֱאֹלִהים ֵאֶליָך ֲעֵשה: ה כֹּל ֲאֶׁשר אָּ  7.טז(- )בראשית לא ד ְוַעתָּ

 מולדת היא ארץ החיים  – פרשת ויצאעד א בראשית רבה 

י ְבֶאֶרץ  "  :, כתיב"אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך  ויאמר ה' " י ֶחְלקִּ י ַאָתה ַמְחסִּ י ֵאֶליָך ה' ָאַמְרתִּ ָזַעְקתִּ

ים  ולמולדתך    שוב אל ארץ אבותיך"  –"  חלקי בארץ החיים"אתה אמרת    :א"ל הקב"ה  (.תהלים קמב ו" )ַהַחיִּ

נכסי חוצה    :ר' אמי בשם ריש לקיש אמר 8. פה לךאני בעצמי מצ  ,אמך מצפה לך ,אביך מצפה לך - ואהיה עמך" 

 9. אלא משתשוב אל ארץ אבותיך אהיה עמך ,לארץ אין בהם ברכה

אֵֹּמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדְתָך ְוֵאיִטיבָּ  ק ה' הָּ ִבי ִיְצחָּ ם ֵואֹלֵהי אָּ הָּ ִבי ַאְברָּ ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֱאֹלֵהי אָּ ְך:ַוי טְֹּנִתי    ה ִעמָּ קָּ

ִייִתי ִלְׁש ִמכֹּל ַהחֲ  ה הָּ ַבְרִתי ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה ְוַעתָּ ִשיתָּ ֶאת ַעְבֶדָך ִכי ְבַמְקִלי עָּ ֱאֶמת ֲאֶׁשר עָּ ל הָּ ִדים ּוִמכָּ   ֵני ַמֲחנֹות: סָּ

 10(. יא- בראשית לב י )
 

 יעקב שאנן בארץ מולדתו, בארץ מגורי אביו ביש  – פרקי דרבי אליעזר פרק לח

ְשָרֵאל ּוְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה ָנַתן ְלַיֲעֹקב,ְוָלַקח ֵעָשו ָכל ַמה שֶ  יו, ְוֶאֶרץ יִּ יַח ָאבִּ נִּ ָאַמר ַיֲעֹקב    11ְוָכְתבּו ְכַתב עֹוָלם ֵביֵניֶהם.  הִּ

י ֵמֶאֶרץ ְכָנַען, ְוָלַקח ֵעָשו ֶאת ָנָשיו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו, ֶשֶנֱאַמר יו ַוֵיֶלְך ֶא : "ְלֵעָשו ֵלְך ֵמֶאֶרץ ֲאֻחָזתִּ ְפֵני ַיֲעֹקב ָאחִּ "  ל ֶאֶרץ מִּ

יו, ֶשֶנֱאַמר...   ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ְמגּוֵרי  : "ָאז ָיַשב ַיֲעֹקב ֶבַטח ְוַשֲאָנן ְבֶאֶרץ ְכַנַען ּוְבֶאֶרץ מֹוַלְדתֹו ּוְבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאבִּ

יו  12". ָאבִּ

 
אם את ארץ מולדתו עזב יעקב בגפו, השיבה היא כבר משא ומסע משפחתי. יעקב מבין שהוא אמנם חוזר לארץ מולדתו )גם הוא    7

צריך לקריאה: די עם בית לבן, די עם חרן(, אבל עבור רחל ולאה וגם הילדים, שחלקם כבר היו בוגרים, אין זו חזרה, אלא  היה  
אל הארץ שהיא תהיה לכם המולדת. רחל ולאה והילדים צועדים בעקבות סבתא רבקה וסבא    –עקירה ויציאה שוב לדרך "לך לך"  

לנו חלק ונחלה, כאן אנחנו נכריות. נראה שהמקרא מבקש לשבח כאן הן את יעקב    רבה אברהם ןהן עונות בבטחה: כאן, כבר אין
שראה לנכון לשתף את רחל ולאה בהחלטה לשוב לארץ והן את רחל ולאה שחזקו אותו בהחלטה זו, והמדרשים והפרשנים לא  

 התעכבו על נקודה זו. 
גור והדורים ליישר. ארץ ישראל היא "ארץ החיים", אבל כמו  וגם אחיך עשו מצפה לך, החזרה לארץ לא תהיה קלה, יש חשבונות לס  8

 החיים היא נקנית בתלאות ובייסורים. החזרה לארץ איננה 'מסע תענוגות' או רכיבה על ענני או כנפי המשיח. 
י יהודה ריש לקיש הוא מהמקנאים לארץ ישראל ולהיאחזות בה, לא כ"ארץ החיים" שבאים להיקבר בה )ראה במדרש שם, וכדברי רב  9

ֵצְך הלוי בשיר ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך: " מֹות ֲאִויר ַארְּ שָּ "(, אלא כארץ החיים המעשיים כאן ועכשיו שרק בנכסיה יש  ַחֵיי נְּ
"אהיה" הוא אחד משמותיו של הקב"ה בתחילת ספר שמות בהתגלות למשה בסנה. וכברכת בעז בשם  .  ברכה, ושם "אהיה עמך"
כת הארץ: "ה' עמכם" )ראה רות רבה ד ה(. אם זעקתך יעקב, אומר לו הקב"ה, היא לחלקך בארץ החיים  לנעריו הקוצרים את בר

ולחסות בצל השכינה, קום קח את משפחתך ורכושך, צא מחרן ושוב אל ארץ אבותיך ומולדתך. ואהיה יהיה עמך. ראה הרחבה של  
אם יהיה אלהים עמדי   ?כשיצא מבית אביו מהו אומר .ר ביעקבזעקתי אליך ה' מדבבפרשתנו: "תנחומא )בובר( סימן כג מדרש זה ב

שהיה יעקב מקוה לחזור   - חלקי בארץ החיים  .הנה אנכי עמך וגו'  :א"ל .אתה מחסי  :אמר ,וגו' )בראשית כח כ(, תלה עיניו להקב"ה
שוב אל    !הרשות בידך  ?קשרשות אתה מב   :אמר הקב"ה  .ברשות יצאתי, אם איני נוטל רשות איני חוזר  :אמר יעקב  .לארץ ישראל
פרקי  ". והרי )זכות( רחל בידך  ?כלום באתה אלא בשביל רחל  ...    הרי הם בידך  ?כלום באתה אלא בשביל השבטים  !ארץ אבותיך

אלא שוב אל    ,איני יכול לשכון שכינתי עליך בחוצה לארץ!  יעקב  ,יעקב  :ב"הקלו ה  רשאמ  ?ולמה ברח  : " ...דרבי אליעזר פרק לה
 בפרשה זו.  שוב אל ארץ אבותיך". ראה דברינו ך ולמולדתך ואהיה עמך ארץ אבותי

תפילת יעקב במצוקתו בחזרתו לארץ, ערב הפגישה עם עשו, כמתואר בתחילת פרשת וישלח, היא הד של הציווי "שוב אל ארץ    10
  :שתי הבטחות הבטחתני  :כך אמר יעקב לפני הקב"הלפסוק זה: "רש"י  מולדתך" של פרשת ויצא, במעין תמונת ראי. ראה פירוש  

שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך    :ושמרתיך בכל אשר תלך. ובבית לבן אמרת לי:  ישם אמרת ל...    אחת בצאתי מבית אבי מבאר שבע 
לפניך...    ואהיה עמך אני בא  ופירוש  בשתי הבטחות האלו  "רד"ק  ".  הוא שהבטחתני בנשם:  וגם בחרן  ...  סעי מבית אבי  ו אתה 

אבא יצחק רחוק שם בחברון או    ". אמא רבקה כבר לא מצפה,הבטחתני שנית ואמרת לי שוב לארצך והוא ארץ אבותיך שאמרת
בכניסה "לארצך ולמולדתך"? עשו! ראה  יעקב  ל. מי כן מצפה  בפרשת וישלח  מסע יעקב בחזרתו לארץבארץ פלשתים. ראה דברינו  

". ברחת  ועל הבטחתו נשענתי לברוח לפני לבן  -  האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואטיבה עמךעל הפסוק: "ה'  שכל טוב )בובר(  
ים  מהצר בגלות, מחכה לך בארץ עשו. אכן, החזרה לארץ לא קלה. יש חשבונות לסגור והדורים ליישר. ארץ ישראל ומולדת נקנ

 .אין הבטחה לצדיק בעולם הזהבמאבק. ובאשר להבטחות, ראה דברינו 
 ודם שם איך חלקו עשו ויעקב את ירושתם אחרי מות יצחק.ראה פרק ק 11
"ולא רדפו  ובפרק קודם, לז, מתוארת האידיליה של יעקב שמגיע ליצחק אביו בקרית ארבע אחרי המפגש עם עשו והאירוע בשכם:  12

את בניו ואת נשיו יושבים  ולקח יעקב בניו ובני בניו ונשיו והלך לקרית ארבע אצל יצחק אביו ומצא שם את עשו ו  - אחרי בני יעקב  
וראה יצחק את יעקב ואת נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל אשר לו לשנ"י בני"ו ושמח    .הלו חוצה להובאוהל יצחק ותקע לו א 

אז ישב יעקב בטח ושאנן ושלו בארץ כנען ובארץ מולדתו ובארץ  ...    וראה בנים לבניך שלום על ישראל  ר:בלבו מאד ועליו הוא אומ
מגורי אביו ולא מגורי סבו. הוא יצחק שנאמר לו: גור בארץ הזו, הוא שהפך את    ".וישב יעקב בארץ מגורי אביואמר:  שנ  ,אביו  מגורי

בפרשת תולדות. וכאשר יעקב ובניו באים למצרים הם אומרים: "לגור   יצחק אבינוארץ כנען לארץ מגורים. ראה דברינו בשבחו של  
על   בראשית רבה פד גכמאמר  "פ, במהרה הופרה שלווה זו וקפצה על יעקב המריבה הגדולה בביתו הוא.  בארץ באו עבדיך ... ". עכ

ולא    ,מלבן   – ולא שקטתי    ,מעשו  –   לא שלותייוב ג כו(.  ולא נחתי ויבא רוגז )א  לא שלותי ולא שקטתישביקש לישב בשלווה: "יעקב  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa%d7%9a-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%a51
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%951
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ִא  לָּ ְלַהִגיד  ִלי  ֲהֵרעֶֹּתם  ה  מָּ ֵאל לָּ ִיְשרָּ ֹּאֶמר  ח:ַוי ֶכם אָּ לָּ ּוְלמֹוַלְדֵתנּו ֵלאמֹּר    יׁש ַהעֹוד  נּו  ִאיׁש לָּ ַאל הָּ אֹול ׁשָּ ֹּאְמרּו ׁשָּ ַוי

ֹּאַמר הֹוִרידּו ֶאת אֲ  ֵאֶלה ֲהיָּדֹוַע ֵנַדע ִכי י ִרים הָּ ח ַוַנֶגד לֹו ַעל ִפי ַהְדבָּ ֶכם אָּ בראשית  )  ִחיֶכם:ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש לָּ

 13.(ז- מג ו

 כאילו נתגדל בינינו  –פרשת מקץ מב ג בראשית  מדרש אגדה )בובר(

להם אותו  :אמר  והביאו  לו  .לכו  אמרו  אביהם  אל  ולמולדתינו:  הלכו  האיש  לנו  נתגדל    , סיפר  כאילו  שמא 

 14. הביאו את אחיכם ויאמינו דבריכם  ,ואם לאו .מרגלים אתם :ואמר לנו  .בינותינו, והרבה צער ציער אותנו

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְלִיְשרָּ  ֹּאֶמר ִהֵנִני:  ַוי ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ַיֲעקֹּב ַוי ה ַוי א  ֵאל ְבַמְראֹּת ַהַלְילָּ ִביָך ַאל ִתירָּ ֵאל ֱאֹלֵהי אָּ נִֹּכי הָּ ֹּאֶמר אָּ ַוי

ֹלה ְויֹו נִֹּכי ַאַעְלָך ַגם עָּ ה ְואָּ נִֹּכי ֵאֵרד ִעְמָך ִמְצַרְימָּ ם: אָּ דֹול ֲאִשיְמָך ׁשָּ ה ִכי ְלגֹוי גָּ ה ִמְצַרְימָּ : ִׁשית יָּדֹו ַעל ֵעיֶניָךֵסף יָּ ֵמְרדָּ

 15מו ד(.   - )בראשית מה כח  

 יעקב עוזב את ארץ אבותיו ומולדתו  – פרקי דרבי אליעזר פרק לח

שמע יעקב על יוסף שהוא חי והיה מהרהר  ".  אנכי ארד עמך מצרימהאמר: "ירידה רביעית שירד למצרים, שנ

בקרבה ואלך אל ארץ טמאה   הקב"הנתו של איך אעזוב ארץ אבותי וארץ מולדתי ואת ארץ ששכיר: בלבו ואומ

...  אל תירא מרדה מצרימה  "  , יעקב  : ב"הקלו ה   ראמ  ? לתוך העבדים בני חם בארץ שאין יראת שמים ביניהם

 16. "אנכי ארד עמך

ה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּו ִדים ְלָך ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד בִֹּאי ֵאֶליָך ִמְצַרְימָּ ֶניָך ַהנֹולָּ ה ְׁשֵני בָּ   ְמַנֶשה ִכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי:ְוַעתָּ

ם תָּ ְראּו ְבַנֲחלָּ  17. (ו- בראשית מח ה)  :ּומֹוַלְדְתָך ֲאֶׁשר הֹוַלְדתָּ ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיקָּ

 מולדת הנכדים היא שלך  – פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא ג ביום השמיני

  : אמר לו   .)בראשית מח ה(  "הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה לי הםשני בניך  "  :והוא שאומר לו

ומה  ...    הרי אינן שלך אלא שלי  -  ולא נתן לי אלא את בנימין  "גוי וקהל גוים "  :שאמר לי  .אינם שלך אלא שלי

 
רוגז  -  נחתי ויבא  ר  -  מדינה,  יוסףובא עלי  זו להיאחז בארץ האבות והמולדת מהדהדת לאורך ההיסטוריה    ."גזו של  אי הצלחה 

 בפרשת וישב.  ביקש יעקב לישב בשלווהראה דברינו  הארוכה של עם ישראל ...
האח שנמכר לעבד למצרים, עלה  ישיבת יעקב בשלווה בארץ מגורי אביו ומולדתו לא האריכה ימים ורוגזם של יוסף ואחיו גבר.    13

נה למלך מצרים בגולה, וכעת מתנכר לאחיו הבאים לשבור אוכל ומתחקר אותם כמרגלים ושואל: מה היא המולדת  לגדולת מש
שלכם? אנחנו מתפתים להמשיך בכיוון זה ולדמיין את יוסף מתגרה באחיו כאומר: איזו היא המולדת שלכם שאינה יכולה לפרנס  

לארץ מולדתכם? הוא יוסף שבקריאת שם בנו הראשון מתנתק מבית    אתכם ואתם יורדים למולדת זרה זו לשבור אוכל?! מה קרה
ל ֵבית ָאִביאביו, ככתוב: " ֵאת כָּ ִלי וְּ ל ֲעמָּ ת כָּ ה ִכי ַנַשִני ֱאֹלִהים אֶּ ַנשֶּ כֹור מְּ ת ֵשם ַהבְּ א יֹוֵסף אֶּ רָּ מא נא(, ובשם בנו השני  בראשית " )ַוִיקְּ

ִייוְּ מעלה על נס את הצלחתו בארץ מצרים, ככתוב: " נְּ ץ עָּ רֶּ אֶּ ַרִני ֱאֹלִהים בְּ ִים ִכי ִהפְּ רָּ פְּ א אֶּ רָּ " )שם נב(. אבל נראה  ֵאת ֵשם ַהֵשִני קָּ
 שהפלגנו מעט והמדרשים והפרשנים הולכים בדרך אחרת. 

ת  ". יוסף מדהים את האחים בשאלולה לנוילמשפחותינו, ומדרשו אפילו עצי עריסותינו ג  - לנו ולמולדתנו  על הפסוק: "רש"י  ראה    14
משפחתם כאילו גדל ביניהם, מה שאולי מעורר כבר כאן את ההשערה שהאחים חשדו באותו "האיש" כבר בשלב זה  -על מולדתם

שאול שאל האיש לנו  :  ואעפ"י שהוא היה יודע הכל, שאל להם הכל, כמו שאמרושם: "בכור שור  שאולי הוא יוסף. וכמו שמפרש  
 וא למשפחתנו ולאו דווקא למקום ובמובן רחב יותר. עכ"פ, "למולדתנו" כאן ה ". ולמולדתנו וגו'

בפסוקים אלה המספרים את ירידת יעקב למצרים לפגוש את יוסף, לא מוזכרת "מולדת" וגם לא "ארץ אבות". מדובר לכאורה    15
ב יותר  בסיפור אישי מרגש של אב שהולך לראות את בנו האהוב )בן אשתו האהובה(, אך המשמעויות והרמזים לסיפור לאומי רח

גלויים לעין כל ונשמעים לקול אוזן. "אנכי האל" מזכיר את "אנכי האל בית אל" שקרא ליעקב לקיים את נדרו, וכעת המסע הוא  
בכיוון הפוך, לגלות שנייה. "אל תירא מרדה מצרימה" שנאמר ליעקב כנגד "אל תרד מצרימה" שנאמר ליצחק. אל תירא ממה?  

תר? שים לב להבטחה: "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" שעומדת כנגד: "שוב אל  מתלאות הדרך או ממשהו "גדול" יו
בפרשת ויגש. כאן   אל תירא מרדה מצרימהראה דברינו  ירידה עם הבטחה לעליה כנגד הוויה מתמשכת.  ארץ אבותיך ואהיה עמך".  

 נחזור ונחפש את המולדת שנשארת מאחור. 
בתחילת פרק יד בפרקי דרבי אליעזר מתחילה מניית "עשר הירידות" שירד הקב"ה לארץ ובהם: גן עדן, דור הפלגה, בסנה, סיני,    16

כאן   וכו'.  מועד  בארץ זכרת  נאוהל  מהשכינה  כביכול  אלא  לארץ,  מהשמים  איננה  שהיא  בכך  מכולם  ששונה  הרביעית  הירידה 
בגלות ובשעבוד וכבניין אב ל"עמו    שהובטחה ב"אהיה עמך" לירידה למצרים בהבטחה: "אנכי ארד עמך". ארד על מנת להיות אתך

פרק  רקי דרבי אליעזר . ראה שוב פה השכינה בלא ירידהבה שור ללמדך על חשיבותה של ארץ ישראל אנכי בצרה" של כל הגלויות.
אלא שוב אל ארץ    ,איני יכול לשכון שכינתי עליך בחוצה לארץ!  יעקב  ,יעקב   :ב"הקלו ה  רשאמלה בקריאה ליעקב לשוב לארץ: " 

דומה כמי    -לארץ  דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה    - כל הדר בארץ ישראל  ". וחז"ל אמרו: "אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
איך אעזוב ארץ אבותי  "ב(. נראה שהמדרש בא לתקן את החסר במקרא ומדגיש שיעקב אכן התחבט: "כתובות קי ע" )שאין לו אלוה
 ?". הוא יעקב שבפרשתנו הצטווה: "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך". וארץ מולדתי

, אבל המשך הפסוק המציין 'נחלה' מרמז שאולי יש פה גם מולדת  "מולדתך" היא כאן בפשטות "אשר הולדת", היינו הילדים הנולדים   17
ֵאל  במובן הארצי והמורשתי )ירושתי(. ראה ברכת יעקב לבני יוסף בהמשך )סוף( הפרק: " רָּ ֵרְך ִישְּ בָּ ָך יְּ ֲרֵכם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹור בְּ בָּ ַויְּ

ם   ה ַויָּשֶּ ַנשֶּ ִכמְּ ַרִים וְּ פְּ אֶּ ָך ֱאֹלִהים כְּ ִשמְּ הֵלאֹמר יְּ ַנשֶּ ֵני מְּ ַרִים ִלפְּ פְּ ת אֶּ ל יֹוֵסף ִהֵנה " וההמשך בהבטחת נחלה ליוסף: "אֶּ ֵאל אֶּ רָּ ר ִישְּ ַוֹיאמֶּ
ם:  ץ ֲאֹבֵתיכֶּ רֶּ ל אֶּ ם אֶּ כֶּ תְּ ֵהִשיב אֶּ ם וְּ כֶּ יָּה ֱאֹלִהים ִעמָּ הָּ ֱאֹמִר   ָאֹנִכי ֵמת וְּ ִתי ִמַיד הָּ ַקחְּ ר לָּ יָך ֲאשֶּ ם ַאַחד ַעל ַאחֶּ כֶּ ָך שְּ ַתִתי לְּ ִבי  ַוֲאִני נָּ ַחרְּ י בְּ

ִתי ַקשְּ  ". מה היא שכם אם לא נחלה בארץ האבות, במולדת? ּובְּ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%a9-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%91-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%94


 תשפ"א  ויצא פרשת 
 

 5מתוך    4עמ'  

 

ל"  :שנאמר  ,אבל אילו לשמי הם  .שאתה מוליד אחריהן שלך הם נקראים ך  ומולדתך אשר הולדת אחריהם 

 18". יהיו

ַמר ה' אֹּתֹו ֶאתֵ  קֹום ֲאֶׁשר אָּ ִני חֵֹּתן מֶֹּׁשה נְֹּסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהמָּ ב ֶבן ְרעּוֵאל ַהִמְדיָּ ֹּאֶמר מֶֹּׁשה ְלחֹּבָּ נּו ַוי ה ִאתָּ ֶכם ְלכָּ ן לָּ

ְך ֹּא ֵאֵלְך ִכי ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִתי ֵאֵלְך:...  ְוֵהַטְבנּו לָּ יו ל ֹּאֶמר ֵאלָּ  19.ל(- מדבר י כט)ב ַוי

 יש לי ארץ ויש לי נכסים ויש לי משפחה – ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עט

יש לך אדם שיש לו ארץ   . איני בא ,אם מפני נכסים או מפני ארץ)יתרו למשה(: אמר לו   ".ויאמר אליו לא אלך"

ודיין הייתי    .ם ויש לי משפחהיש לי ארץ ויש לי נכסי  ,אבל אני  .יש לו נכסים ואין לו משפחה  ,ואין לו נכסים

 20אלך מפני מולדתי.  ,ואם איני הולך מפני נכסיי ,אלך מפני נכסיי ,אם איני הולך מפני ארצי .בעירי

ה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדתֹו: אָּ ֹּא יָּׁשּוב עֹוד ְורָּ כֹו ַלהֵֹּלְך ִכי ל נֻדּו לֹו ְבכּו בָּ  21. (י -ירמיהו כב ח) ַאל ִתְבכּו ְלֵמת ְוַאל תָּ

 בלי "הולדת" הוא בלי מולדת  –"ב מועד קטן כז ע מסכת 

, אמר רב יהודה: להולך בלא בנים. רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא אלא למאן דאזיל בלא  "לך ולה  כֹובָ   כּובְ "

 22. "לך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתוובכו בכו לה : "בני, דכתיב

ּה ֻהֵגד ֻהגַ  ֹּאֶמר לָּ ִביְך ְוִאֵמְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵתְך  ַוַיַען בַֹּעז ַוי ִשית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁשְך ַוַתַעְזִבי אָּ ד ִלי כֹּל ֲאֶׁשר עָּ

ַדַעְת ְתמֹול ִׁשְלׁשֹום: ֹּא יָּ אֵ   ַוֵתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶׁשר ל ה ֵמִעם ה' ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵתְך ְׁשֵלמָּ ל ֲאֶׁשר  ְיַׁשֵלם ה' פָּ

יו: פָּ את ַלֲחסֹות ַתַחת ְכנָּ  23. ( יב- רות ב יא) בָּ

 
פה אכן מדובר בנחלה וההסבר בתמצית הוא שהבטחת יעקב ליוסף: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" משמעותה שכל בני   18

ה משפחות מנשה ואפרים בספר במדבר  אפרים ומנשה ייספרו לנחלת הארץ "למשפחותם לבית אבותם" בדומה לשאר השבטים, רא
לז. כל בתי אב ומשפחות אלה הם "לי" אומר יעקב ולפיכך ינחלו בארץ. בניהם שלהם, היינו הנינים של יוסף    – פרק כו פסוקים כח  

ה  )"בני ריבעים"( כבר ינחלו בתוך נחלת אבותיהם )נכדיו של יוסף( ולפיכך הם "שלו". יעקב שירד מהארץ ומהמולדת מחלק אות
 למולדת בניו ונכדיו, כולל חלק כפול ליוסף. 

צוֹ : "שמות יח כזלאחר שלכאורה כבר נפרד משה מיתרו חותנו בספר שמות, ככתוב,    19 ל ַארְּ ְך לֹו אֶּ נֹו ַוֵילֶּ ת ֹחתְּ ה אֶּ ַשַלח ֹמשֶּ ", מציע  ַויְּ
וונה אין משה נוקט במונח "מולדת" משה לחותנו להתלוות למסע בני ישראל "אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם". אפשר שבכ

שנפקד מקומה בתורה לאחר ספר בראשית )ארץ אבות נזכר בספר דברים(. ודווקא יתרו שמסרב בנימוס הוא שנוקט בלשון זו  
 בפרשת בהעלותך.  דו שיח משה יתרוואומר: "כי אם אל ארצי ומולדתי אלך". וכבר הרחבנו בפרשה זו בדברינו 

  - דבריו של יתרו הם כנים וקצרים: תודה לא, יש לי ארץ וגם מולדת וגם נחלה כבר יש לי. ראה אבן עזרא על הפסוק: "אל ארצי    20
סיבה נוספת מדוע יתרו מסרב למשה: ספרי זוטא  ר תואר 'דיין' של יתרו, ראה במקבילה בשאדור שם היום ושם נולדתי". ואגב אזכו

כל השנים הללו היו בני אדם מפקידין אצלי פקדונות שאני הייתי הנאמן שבעיר ואם אני מניחן והולך   :כך היה יתרו מחשב ואומר"
". ואם  צא שם רע עלי ועליך אלא הריני הולך ומחזיר את כולןלי הן אומרין ברח לו יתרו ולקח כל פקדונותיו ונתן לחתנו נמצאתי מו 

נחזור לדבקות של יתרו בארצו ומולדתו, נראה שיש כאן תוכחה עקיפה לאברהם, ליעקב ולמשה. לאברהם, ששולח להביא אישה 
התעמת עם עשו. למשה,  ליצחק: "כי אל ארצי ומולדתי תלך" )בראשית כד ד(. ליעקב, שיורד למצרים ועוזב ארץ אבות ומולדת עליה  

ברים רבה ב ח: "אמר ר' לוי: אמר לפניו: רבש"ע עצמותיו  דגר הייתי בארץ נכריה. ראה    -וקרא לבנו בכורו גרשם    כאיש מצרישנראה  
איני נכנס לארץ? אמר לו הקב"ה: מי שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר  של יוסף נכנסו לארץ ואני  

 בארצו". יתרו הודה בארצו ובמולדתו! 
באחת מנבואות ירמיהו הקשות על החורבן הצפוי ואובדן המולדת הוא עורך השוואה בין מי שראוי לבכות עליו ומי שלא. ראה    21

אבל בכו על    -בכו בכו להולך    אין ראוי לבכות על מי שמת בארצו ונקבר בקברי אבותיו:  -בכו למת  אל תכאן: "מצודת דוד  פירוש  
". המולדת היא  על כי לא ישוב עוד לארצו ולא יראה ארץ מולדתו כי שם בגולה ימות ויקבר  -כי לא ישוב  ...    ההולך מארצו בשבי 

זכה להיקבר במולדת יש לו יד ושם.  ום, הלך ובלי שוב. מי שנפטר  לא רק ארץ החיים, אלא גם ארץ המתים. מי שמת בנכר ונקבר ש
על חורבן בית ראשון, על גלות יהויכין )החרש והמסגר( מול גלות יהויקים:    ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מגוכך אמנם נדרש ב

מה   .להולך זה יהויכין מלך יהודה  בכו בכו(.  ירמיה כב יט)  קבורת חמור יקבר  ?מה נאמר בו  .אל תבכו למת זה יהויקים מלך יהודה"
אֹו  ?נאמר בו ֵדי ִכלְּ ה ֵאת ִבגְּ ִשנָּ יו...  וְּ ֵמי ַחיָּ יֹומֹו ַעד יֹום מֹותֹו ֹכל יְּ ַבר יֹום בְּ ל דְּ בֶּ ְך בָּ לֶּ ה לֹו ֵמֵאת מֶּ נָּ ִמיד ִנתְּ תֹו ֲאֻרַחת תָּ - שם נב לג)  ַוֲאֻרחָּ

שלכת לחורב ביום ולקרח בלילה חביבה מחייו של יהויכין מלך יהודה  נמצינו למידים שנבלת יהויקים מלך יהודה שהיתה מו(.  לד
 ". עד כדי כך מגיעה אהבת המולדת אצל חכמים! שהיה כסאו מעל כסא המלכים ואוכל ושותה בטרקליני מלכים

לו מי שימשיך    אין לו מולדת, אין לו הולדת, אין  –וחכמים למדו מפסוק זה מנהגי אבלות. האבל הקשה הוא של מי שמת בלא בנים    22
את דרכו עלי אדמות )"ארץ מולדתו"(. ורבי יהושע בן לוי הגדיל לעשות בכך שהיה הולך לנחם רק בבית אבלים של מי שנפטר בלא 

 בנים )ומי שאבל עליו הם בת/בן הזוג, אחים וחו"ח הורים(. מי שיש לו בנים היינו "מולדת", יש לו המשכיות ונצר. 
במגילת    קבלת גרים רות היא אם כל הגרים וכבר האריכו בכך רבים וטובים וגם אנו שלחנו יד בדברינו  אם אברהם הוא אב הגרים,    23

קבלה משמעות נוספת בעת שהורחב החג לחג מתן  רות. קריאת המגילה בחג השבועות שנתקנה בשעתו בשל "ימי קציר חיטים",  
ה בחג השבועות. שלא כאברהם ש"הלך" בקריאה "לך לך", ושלא כרבק  כולנו גריםתורה שם כל עם ישראל עבר גיור. ראה דברינו  

רות "עוזבת",    –ש"הלכה" כשנשאלה: "התלכי עם האיש הזה" וענתה: "אלך", ושלא כיתרו שבסוף הלך בחזרה )"וילך לו אל ארצו(  
לעמי  ת שמוכר ובעצם שונה ולא מוכר משאירה את בית אביה ואמה וארץ מולדתה מאחור והולכת אל עם אחר, עם שכן גיאוגרפי

נים יפות ומאירות, אלא פורס מעליה כנפיים גדולות, הם כנפי ה' אלוהי ישראל. המעבר  האזור. ובעז לא רק מקבל פניה בסבר פ
לא בצל כנפי  : "שסוככות על הכל  איננו ישיר ממולדת נעזבת למולדת חדשה, אלא מהמולדת הישנה אל כנפיים של חסד ואהבה

ַמה  ב"ה, שכתוב: "בצילו של הק  ?סיםוי הם חבצל מ...  הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל כנפי השמש ולא בצל כנפי הכרובים  
יּון יָך יֱֶּחסָּ פֶּ נָּ ֵצל כְּ ם בְּ ֵני ָאדָּ ָך ֱאֹלִהים ּובְּ דְּ ר ַחסְּ  " )פסיקתא דרב כהנא ט נחמו(. )תהלים לו ח(" יָּקָּ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%95-%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99
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 מולדת חדשה לגרים –, ילקוט שמעוני רות רמז תרא רות רבה )לרנר( פרשה ה

דבר אחר:   24זו אפרכייה שלך.   - זו ודאית. וארץ מולדתך    - זה אביך ודאי. אמך    - ותעזבי אביך ואמך אביך  "

)ירמיה ב כז(.    "אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני אמר: "לך, שנשבודה זרה  זו ע  -   " ותעזבי אביך ואמך"

לו באת  ישא   -"  ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום"זו שכונתך.    " וארץ מולדתך" זו אומתך.    -  " ואמך"

 25תמול שלשום לא היינו מקבלין אותך, שעדיין לא נתקבלה הלכה: עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. 

ֹּא ִהגִ  ֹּא ַתִגיד:ל ֶליהָּ ֲאֶׁשר ל ה עָּ ְרֳדַכי ִצּוָּ ּה ִכי מָּ ּה ְוֶאת מֹוַלְדתָּ ה ֶאְסֵתר ֶאת ַעמָּ ּה ְוֶאת  ...    ידָּ ֵאין ֶאְסֵתר ַמֶגֶדת מֹוַלְדתָּ

ה  ְמנָּ ה ְבאָּ ְיתָּ ה ַכֲאֶׁשר הָּ ְרֳדַכי ֶאְסֵתר עֹּשָּ י ְוֶאת ַמֲאַמר מָּ ְרֳדכָּ ֶליהָּ מָּ ה עָּ ּה ַכֲאֶׁשר ִצּוָּ  26.)אסתר ב י,כ( ִאתֹו:ַעמָּ

 סופה להגיד  –פרשת נשא  ט י במדבר רבה

)אסתר    " לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד"  :אתה אומר  27כיוצא בדבר 

 28. אף על פי שלא הגידה עכשיו הגידה לאחר זמן -ב( 

א אֶ  ה ֲאֶׁשר ִיְמצָּ עָּ רָּ ִאיִתי בָּ ה אּוַכל ְורָּ כָּ ְבַדן מֹוַלְדִתי:ִכי ֵאיכָּ ִאיִתי ְבאָּ ה אּוַכל ְורָּ כָּ  29. )אסתר ח ו( ת ַעִמי ְוֵאיכָּ
 

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

ראה הגעגועים לשוב את הארץ ואל המולדת כחלק מסיפור האהבה של הרעיה והדוד בשיר השירים,     מים אחרונים:

י או לעופר האיילים. ושוב וקחני מכאן: על הרי ודמה לך לצב: "פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שיר השירים פרק ח פסוק יד

 ."  בשמים. אל ארצי ואל מולדתי 

 
ביך". אפרכיה זו בית א   –  מבית אביךוזו שכונתך,    - זו אפרכיה שלך, וממולדתך    -מארצך    לך לךנה ז על אברהם: "בראשית רבה  ראה ב  24

 היא עור או פרובינציה )מילון ג'סטרו(. 
לז ע"א( והנה זוהר חדש כרך ב )מגילות( מגילת  " )נענשו מחלון וכליון מפני שנשאו נשים מואביותמספר שנים מועט קודם לכן, "  25

ותה כגיורת. או שמא  מתקבלת בברכה לעם היהודי. ידעה רות לבוא ברגע הנכון, לא לפני שהמולדת החדשה הוכשרה לקבל א  רות
בפרשת כי    י ומואבי בקהל ה'לא יבוא עמוננאמר שבזכותה של רות ובעטיה, מכח החסד שעשתה, התחדשה ההלכה. ראה דברינו  

 תצא. 
למה נקראת "א: "מסכת מגילה יג עדרשות ופירושים רבים נאמרו על שתיקתה זו של אסתר: ששתיקה זו מסתתרת בשמה אסתר ) 26

רחל תפסה פלך שתיקה ועמדו  עא ה: "  בראשית רבה"(, שקבלה שתיקה זו מרחל אמנו )על שם שהיתה מסתרת דבריה  -שמה אסתר  
"(, שבגלל שתיקה זו מקבץ המלך בתולות שנית על מנת שאסתר תקנא ותגלה את  אסתר...  שאול  ...  בנימין    :עלי מסטיריןכל בניה ב 

פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(  , ששתיקה זו גרמה לעלילת המן )מוצאה )מסכת מגילה שם: "אין אשה מקנאת אלא בירך חברתה"(
ועוד ועוד. כל השתיקה הזו היא משום ש"מרדכי ציוה    "(ה, באו אלו הדבריםמתוך שאין אסתר מגדת מולדתה ואת עמב יט: "אסתר  

עליה אשר לא תגיד", אך הוא עצמו מסרב להשתחוות להמן, שאין בזה איסור עבודה זרה ברור, ואומר לכולם שהוא יהודי: "כי הגיד 
ם ומחביאים את הזהות היהודית ומתי לא  להם אשר הוא יהודי". נראה שיש כאן גישה דואלית המאפיינת חיי גלות: מתי מצניעי 

 מסתירים אותה ומוכנים לסבול בגללה.
אף על פי שאין לה  המדרש שם מביא מספר דוגמאות של אירועים שגם אם לא קורים כעת, סופם שיקרו וכלשון המדרש שם: "  27

 ". יש לה לאחר זמן - עכשיו
ירובה של אסתר להזדהות ולא רק בשל הציווי של מרדכי. ראה  בהמשך להערה הקודמת, יש מי שמנסים להסביר עניינית את ס  28

אחר  : "אלשיך". כך גם פירוש ם אם היתה יראה להגיד מולדתה, כי אולי היא מעם שפל ונבזה ויגרש אותה המלךם: "גמלבי"הצעת 
", אלא שהוא  לים בגלותשהמליכוה לא היתה מגדת, הוא כי לא היה לפי כבודה לגלות שהיתה מזרע היהודים האומללים נבזים ושפ

". אבל  כן כדי שלא יתקנאו בה  יג ע"א מציע בפשטות: עשתהמסכת מגילה  ל חידושי אגדות  במהרש"א  ופירוש    .דוחה מיד הצעה זו
 סופה של אסתר לגלות את עמה ומולדתה, כפסוק הבא. 

דכי שתחילה אסר עליה לגלות את עמה  סוף דבר, ברגע האמת ובשעת מצוקה, יהודי לא יכול יותר להסתיר את זהותו. מה גם שמר  29
ַבֵקש ומולדתה )בעוד הוא עצמו לא נמנע מכך ואף נכנס בשל כך לעימות עם המן(, מצווה עליה כעת: " ן לֹו ּולְּ ַחנֶּ ִהתְּ ְך לְּ לֶּ ל ַהמֶּ בֹוא אֶּ לָּ

ּה יו ַעל ַעמָּ נָּ פָּ ֵלט ופן תקיף: "". וכאסתר שהורגלה במצוותו עד כאן להסתתר, מהססת קצת, הוא עונה לה באִמלְּ ִהמָּ ֵשְך לְּ ַנפְּ ַדִמי בְּ ַאל תְּ
הּוִדים: ל ַהיְּ ְך ִמכָּ לֶּ ַאתְּ ּוֵבית ָאִביְך תֹ  ֵבית ַהמֶּ קֹום ַאֵחר וְּ הּוִדים ִממָּ ה ַיֲעמֹוד ַליְּ לָּ ַהצָּ ַוח וְּ ֵעת ַהֹזאת רֶּ וכו' ".    אֵבדּוִכי ִאם ַהֲחֵרש ַתֲחִריִשי בָּ

, מהסתרת הזהות היהודית בכל מחיר )"ובהקבץ בתולות שנית"(, ועד: "אל תדמי בנפשך להימלט  היפוך היחס למולדת במגילת אסתר
בית המלך", נראה כמוטיב מרכזי של המגילה וכלקח מרכזי שלה. אין מולדת אמתית בגלות. אלה שתי מילים, שני מושגים, שני  

 עולמות שאינם דרים בכפיפה אחת.
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