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 מסע יעקב בחזרתו לארץ דבר תורה:  

ה: ו ְלַדְרּכֹו ֵשִעירָּ ב ַביֹום ַההּוא ֵעשָּ ִית ּוְלִמְקנֵ   ַויָּשָּ ה ַוִיֶבן לֹו בָּ ַסע ֻסֹּכתָּ קֹום  ְוַיֲעֹקב נָּ א ֵשם־ַהמָּ רָּ ה ֻסֹּכת ַעל־ֵּכן קָּ שָּ הּו עָּ

ֵלם ִעיר ְשֶכם ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְּכַנעַ   ֻסּכֹות: ִעיר:ן ְבֹבאֹוַויָּבֹא ַיֲעֹקב שָּ ם ַוִיַחן ֶאת־ְפֵני הָּ ֶדה     ִמַפַדן ֲארָּ ַוִיֶקן ֶאת־ֶחְלַקת ַהשָּ

ְש  ֲאִבי  ְבֵני־ֲחמֹור  ִמַיד  ֳהלֹו  אָּ ם  ה־שָּ טָּ נָּ ה:ֲאֶשר  ְקִשיטָּ ה  ְבֵמאָּ ֵאל   ֶכם  ִיְשרָּ ֱאֹלֵהי  ֵאל  א־לֹו  ַוִיְקרָּ ִמְזֵבַח  ם   :ַוַיֶצב־שָּ

 (. גלסוף פרק  בראשית  )

 ב לג ע" שבת גמרא

אמר רב: מטבע תיקן    -ואמר רב: שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ויחן את פני העיר    -שלם  "ויבא יעקב  

 להם, ושמואל אמר: שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם". 

  

חר שצלח  כנען, ולא מדוע לאחר שחצה יעקב את הירדן ונכנס לארץ    :היא  ,ה שיש לשאול בפרשתנונכבד שאלה  

לפגוש את אביו ואת אמו שעוד   –קרית ארבע  –רון עמיו לחבבשלום את פגישתו עם עשו, אין הוא ממהר ושם פ

קונה חלקת אדמה,    בחיים. במקום זאת, יעקב בונה סוכות, מתנחל ליד שכם, עושה שם עסקים,אז  הייתה  

וחצי בדרך    על השתהותו.  עונש  זהה  רשים הי שעל פי מקצת מד  ומסתבך בפרשת דינה  ,משתהה בדרך כשנה 

ואף לא  לא זוכה לראותה  ויעקב שוב  בינתיים  דרומה נולד בנימין, נפטרה רחל ועפ"י חז"ל גם רבקה אמו נפטרה  

"והאבן הזו אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים",    :ניחא העצירה בבית אל לקיום הנדר .להיות נוכח בקבורתה

אבל עדיין השאלה במקומה עומדת: למה    יו ומידת התפייסותו; א כוונותניחא השתהות מסוימת עם עשו לווד

  למה הוא לא שואף לקיים את משאלתו   לפגוש את אביו ואמו?לא פונה יעקב עם כניסתו לארץ ישירות אל חברון  

כאשר הוא מגיע סוף סוף לחברון אל מגורי אביו  ראה דברי הכתוב    "ושבתי בשלום אל בית אבי"?  הוא:ונדרו  

כַ : "יח  ת לאבראשיק,  יצח נֹו ֲאֶׁשר רָּ ְניָּ ְקֵנה קִּ ׁש מִּ כָּ ל־ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר רָּ ְקֵנהּו ְוֶאת־כָּ ל־מִּ ְנַהג ֶאת־כָּ בֹוא  ַויִּ ם לָּ ׁש ְבַפַדן ֲארָּ

ַען ה ְכנָּ יו ַאְרצָּ בִּ ק אָּ ְצחָּ פסוק זה מעיד בברור שמגמת פניו של יעקב בצאתו מחרן הייתה ללכת אל יצחק   –"  ֶאל־ יִּ

מדרש  זאת ועוד,    ?ולהתמהמה בדרך  מה גרם לו לשנות את תכניותיוישיר צעדיו לשם?  יה   וע לאאז מד  אביו!

מצוות  נים את  שכל אותן  קיים  שעשו  גם    מדגיש שיעקב ירא ופחד מהמפגש עם עשובפרשתנו  בראשית רבה  

בוד אב  כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו, תאמר שהוא בא עלי מכח כי: "אוהוא ל  יבוד אב ואםכ

 לקיים את מצוות כיבד אב ואם הזקנים שהחמיץ כל אותם שנים? יעקב לא ממהר  מדוע אז  – אם?"ו

מדוע לא יצר יוסף    , בסיפור יוסף ואחיו, נראה לנו לקשר השתהות זו של יעקב עם שאלתו הידועה של רמב"ן

:  ברי רמב"ןלה ד. ואחייםלהודיעו שהוא ב   , בפרט לאחר שעלה לגדולה במצרים,שניםהקשר עם אביו כל אותם  

רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב  עמד יוסף במצרים ימים  תמוה אחר ש "כי יש ל

אחד לאביו להודיעו ולנחמו? כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו  

ות וכלה בצורך בתשובה  החל מהצורך בהגשמת החלומ  ,ידועיםרבים ו לשאלה זו התירוצים ."וכו'    לכבוד אביו

אך שערי פירוש ומדרש לעולם  .  ז"ל  נחמה לייבוביץ   בגיליונות אלה    דעותוכבר סוכמו מגוון    חים של הא  כנה

לא יצר קשר, כיוון שכעס על אחיו ואף על אביו וביקש להתנתק  במודע  שיוסף  מציע    הרב יואל בן נוןפתוחים ו 

רץ כנען ומתנכר להם, אין הוא משחק איתם  בור אוכל עקב הרעב באמהם. כשהוא נפגש עם אחיו שיורדים לש

התנכרותו    הם.ולהתחרט על מעשי   לחזור בתשובה  הםבחשבונות ואין הוא מנסה להגשים חלומות או לגרום ל

רק יהודה מצליח  ו.  בין בני רחל ובני לאהלהפריד  ו   כך גם דרישתו להביא אליו את בנימין,  תתית ורציניי היא אמ

 חרון לעורר בליבו מחדש את הקשר לבית אבא.  הא ברגע

יוסף שאינו  .  ולקשור אותם לפרשתנו, לשאלה ששאלנו  רים אלה של הרב בן נוןבלד  תוספת והרחבהאנו מציעים  

נש מידה כנגד מידה ליעקב שלא מיהר לחבור אל אביו ואמו בחזרתו מחרן.  ממהר ליצור קשר עם אביו, הוא עו 

על אביו ואמו שמיהרו לשולחו לחרן ולא נאבקו להשכין שלום או לפייס בין האחים  ס  גם אצל יעקב היה אולי כע

בא    מבאר שבע: "פנה זיוה פנה הדרה",יציאת יעקב  מתארים בצבעים יפים את  המדרשים  הלעומת  היריבים.  

ואומהנ יעקב שדה ארם" ביא  "ויברח  לנו:  נפשו  –  ר  על  הנס  אביו ואמו כאדם  בורח מבית  ו  עש   מפחד  יעקב 
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פשט  עפ"י    .אמו: "למה אשכל שניכם יום אחד"  חרדתמאמר: "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי וש

הולך ומשתקע    , ויעקבמסיבה כלשהיא  רבקה איננה מקיימת את הבטחתה: "ושלחתי ולקחתיך משם"המקרא,  

: "שוב  ומבטיח שיגן עליו, ככתוב ורומצוה עליו לחזת אביו  בי ורק כאשר הקב"ה מזכיר לו את הארץ    בבית לבן.

   שהוא משתף את רחל ולאה בציווי זה, יוצא יעקב למסע חזרה. ר ולאח ,עמך"יה אל ארץ מולדתך ואה

לפי    יעקב מיצחק ורבקה וכן יוסף מיעקב.  ק הזמן, של עשרים ושתיים שנה שנפרדכולל פר יש כאן תמונת ראי,  

כז  אפשר שיעקב התכוון להתנחל במר, אכן לא ממהר יעקב לחברון לפגוש את אביו ואמו ורץהצעתנו, בחזרתו לא

ורק בהדרגה ליצור קשר    ם, לו, לאביו ולסבא אברה  ,הקב"ההארץ של  ת  חט את הב  כך קיים בהתחיל לל,  הארץ

והבשורה על מותה של רבקה    ווי לרדת דרומה לבית אל ולקיים את הנדר מו השוכנים בדרום. הצי עם אביו וא

, בדומה להופעת האחים לפתע במצרים בשל הרעב בארץ  זאת .ישו את חבירתו לאביו שנותר כעת לבדהחאמו, 

 .נאומו של יהודהמהתנכרותו בעקבות   ל בוכנען, שגרמה ליוסף להיזכר בבית אביו ולחדו 

ויצא יעקב ... "  : בראשית פרק כח פסוק י שאלה בעצם דברי פירוש כלי יקר    הי"ו  םי הם לוברבוהעירנו ידידנו מר אבר  שוב

אלא ויצא יעקב מכל    ,והוא לא כן עשה...    התיר לו לילך אבל לא לצאת מכל וכל  ,לפי שאביו אמר לו קום לך פדנה ארם

והוא יוסף לא כיבדו עשרים ושתים שנה, ולא  צא בו, שבן אחד מבניו  על כן נענש בכיו  .ילו שכח כל בית אביו ואמווכל כא

 ". )שם מא נא( כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי   מרזכר בו יוסף וישכחהו כמו שנא 

 . פירוש כלי יקרהוא מחבר יץ  שטנ אפרים מלושלמה לרבי  שמורות זכויות היוצרים
 

ניתן לקרוא אותו מחדש  ם.  ולומיוחד במינו שאין כמותו בכל ספרות הע   ספר בראשית הוא ספר נפלא תמיד 

מעשה אבות    ני אדם ולא כמלאכים.כב אבות האומה  תולדות  ולגלות בו צפונות ונסתרות לצד פשט פשוט של  

 סימן לבנים באורות שנלך לאורם ובצללים שנדע להיזהר ולתקן. 

 

 שבת שלום 

 מחלקי המים 


