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VaYetze 5729 “Yaakov and the Well”  
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  כט פרק בראשית

א( א) ָּׂ֥ ב וַיִּש  יו יֲַעק ֹ֖ ָ֑ ֶלְך ַרְגל  ְרצ ה וַי ֹ֖ ֶדם ַאָּׂ֥  :ְבנ י־ֶקֶֽ

ְראוַ ( ב) ֵּ֧ה יַַּ֞ נ  ר וְהִּ ֵ֣ ה ְבא  ֶדֶ֗ ם ַבש  נ ה־ש ַּ֞ ה וְהִּ ָׁ֤ י־צ אן   ְשֹלש  ים ֶעְדר  ֵ֣ יה   ר ְבצִּ ֶלֶ֔ י ע  ר כִִּּ֚ ֵ֣ ן־ַהְבא  וא מִּ ּו ַההִֶּ֔ ים יְַשקֹ֖ ָ֑ רִּ ֲעד   ה 

ֶבן ֶאָּׂ֥ ה וְה  ֹ֖ י ְגד ל  ָּׂ֥ ֶֽר ַעל־פִּ  :ַהְבא 

ה (ג) מ  ֵ֣ ים וְנֶֶאְספּו־ש  ֶ֗ רִּ ֲעד  ּו כ ל־ה  ֶבן   וְג ֲללָׁ֤ ֶא  י ַעל  מ   ֶאת־ה  ֵ֣ ר פִּ ּו ַהְבא ֶ֔ ְשקֹ֖ אן וְהִּ יבּו ֶאת־ַהצ ָ֑ ֵּ֧ שִּ ֶבן ֶאת־ וְה  ֶאֶ֛ י ה  ָּׂ֥  ַעל־פִּ

ר ֹ֖ ֶּֽה ַהְבא  ְמק מ   :לִּ

אֶמר( ד) ֶהם   וַי ָׁ֤ ב ל  י יֲַעק ֶ֔ יִּן ַאַחֹ֖ ַאֵ֣ ם מ  ּו ַאֶתָ֑ אְמרֶ֔ ן וַי ֵ֣ ֹ֖ ר  ח  ְֶֽחנּו מ   :ֲאנ 

אֶמר( ה) ם וַי ֵ֣ ֶהֶ֔ ם ל  ן ַהיְַדְעֶתֹ֖ ֵ֣ ב  ֹור ֶאת־ל  ּו ֶבן־נ חָ֑ ְענּו וַי אְמרֹ֖ ֶֽ  :י ד 

אֶמר( ו) ם וַי ָּׂ֥ ֶהֹ֖ ֹום ל  לֵ֣ ֹו ֲהש  ּו לָ֑ ֹום וַי אְמרֵ֣ לֶ֔ נ ה   ש  ל וְהִּ ֵ֣ ח  ֹו ר  תֶ֔ ה בִּ ֹ֖ א  ם־ַהצ ֶֽאן ב   :עִּ

אֶמר( ז) ן וַי ֶ֗ ָּׂ֥ ֹום עֹוד   ה  ֹול ַהיֵ֣ ת ג דֶ֔ ֹ֖ ף ֹלא־ע  ֵ֣ ָאס  ְקֶנָ֑ה ה  ּו ַהמִּ אן ַהְשקָּׂ֥ ּו ַהצ ֹ֖ ּו ּוְלכָּׂ֥  :ְרעֶֽ

א רּו  וַי אמְ ( ח) ד נּוַכל   ֹלֵ֣ ר ַעֵ֣ ְספּו   ֲאֶשָׁ֤ ֶֽ ים י א  ֶ֔ רִּ ֲעד  ֵ֣ ֲֶֽללּו   כ ל־ה  ֶבן וְג  ֶאֶ֔ ל ֶאת־ה  ַעֹ֖ י מ  ֵ֣ ר פִּ ָ֑ ינּו ַהְבא  ֹ֖ ְשקִּ  :ַהצ ֶֽאן וְהִּ

נּו( ט) ר עֹוֶדֹ֖ ֵ֣ ם ְמַדב  ָ֑ מ  ל׀ עִּ ֵ֣ ח  ָאה וְר  ם־ַהצ אן   ב ֶ֗ ר עִּ יה   ֲאֶשֵ֣ י ְלָאבִֶּ֔ ָּׂ֥ ה כִּ ֹ֖ ֶֽוא ר ע   :הִּ

י( י) ה ר  ַכֲאשֶ  וַיְהִִּ֡ א ָ֨ ב ר  ל יֲַעק ֹ֜ ח ֶ֗ ן   ֶאת־ר  ב  י ַבת־ל  ֵ֣ ֹו ֲאחִּ מֶ֔ אן אִּ ן וְֶאת־צ ָּׂ֥ ֹ֖ ב  י ל  ֵ֣ ֹו ֲאחִּ מָ֑ ש אִּ ב וַיִַּגֵ֣ ֶגל יֲַעק ֶ֗ ֶבן   ֶאת־ וַי ָׁ֤ ֶא  ַעל   ה   מ 

י ֵ֣ ר פִּ ְשקְ  ַהְבא ֶ֔ אן וַיַַּ֕ ן ֶאת־צ ָּׂ֥ ֹ֖ ב  י ל  ָּׂ֥ ֹו ֲאחִּ מֶֽ  :אִּ

ק( יא) ב וַיִַּשָּׂ֥ ל יֲַעק ֹ֖ ָ֑ ח  א ְלר  ָּׂ֥ ֹואֶ  וַיִּש  ְֶֽבךְ ת־ק לֹ֖  :וַי 

ד( יב) ב וַיַג ָ֨ ל יֲַעק ֹ֜ ח ֶ֗ י ְלר  ֵ֣ י כִּ ָׁ֤ יה    ֲאחִּ ּוא ָאבִּ  י הֶ֔ ָּׂ֥ ה וְכִּ ֹ֖ ְבק  ּוא ֶבן־רִּ ץ הָ֑ ר  ֹ֖ ד וַת  ָּׂ֥ ֶֽיה   וַַתג   :ְלָאבִּ

י  ( יג) עַ  וַיְהִּ ְשמ ָ֨ ן כִּ ב ֹ֜ ַמע׀ ל  ֵ֣ ב ֶאת־ש  ֹו יֲַעק ֵ֣ ץ ֶבן־ֲאח תֶ֗ ר  אתֹו   וַי ָׁ֤ ְקר  ֹווַיְנַ  וַיְַחֶבק־לֹו   לִּ הּו ֶשק־לֶ֔ ֹ֖ יא  ֹו וַיְבִּ יתָ֑ ר ֶאל־ב  ֵ֣  וַיְַספ 

ן ב ֶ֔ ת ְלל  ָּׂ֥ ים א  ֹ֖ רִּ ֶלה כ ל־ַהְדב  ֶֽ א   :ה 

אֶמר( יד) ן לֹו   וַי ָׁ֤ ב ֶ֔ ְך ל  י ַאֶ֛ ָּׂ֥ י ַעְצמִּ ֹ֖ רִּ ה ּוְבש  ת  ָ֑ ֶשב א  ָּׂ֥ ֹו וַי  מֹ֖ ֶדש עִּ ֶֽים ח ָּׂ֥  :י מִּ

אֶמר( טו) ן   וַי ָׁ֤ ב  ב ל  י ְליֲַעק ֶ֔ ֵ֣ י־ָאחִּ ה ֲהכִּ ת  ָ֑ם נִּיוֲַעַבְדַתֹ֖  ַאֶ֔ נ  ה חִּ יד  ָּׂ֥ י ַהגִּ ֹ֖  :ַמה־ַמְשכְֻּרֶתֶָֽך לִּ

ן( טז) ֹ֖ ב  י ּוְלל  ֵ֣ ֹות ְשת  נָ֑ ם ב  ָׁ֤ ה   ש  ה ַהְגד ל  א ֶ֔ ם ל  ָּׂ֥ ה וְש  ֹ֖ ֶֽל ַהְקַטנ  ח   :ר 

ָּׂ֥י( יז) ינ  ה וְע  ֹ֖ א  ֹות ל  ל   ַרכָ֑ ח  ה וְר  ֶֽיְת ֶ֔ ַאר ה  ת יְַפת־ת ֹ֖  :ַמְרֶאֶֽה וִּיַפָּׂ֥

ב( יח) ב וַיֱֶאַהָּׂ֥ לֶאת־ר   יֲַעק ֹ֖ ָ֑ אֶמר ח  ְדָך   וַי ֶ֗ ֱעב  ַבע ֶאֶֽ ים ֶשֵ֣ נִֶּ֔ ל ש  ָּׂ֥ ח  ְתָךֹ֖  ְבר  ֶֽה בִּ  :ַהְקַטנ 

אֶמר( יט) ן וַי ֵ֣ ב ֶ֗ ֹוב ל  י טִּ֚ ֵ֣ תִּ ּה תִּ ֵ֣ ְך א ת  י ל ֶ֔ ָּׂ֥ תִּ תִּ ּה מִּ ֹ֖ יש א ת  ֵ֣ ר ְלאִּ ָ֑ ה ַאח  ֹ֖ י ְשב  ֶֽ דִּ מ   :עִּ

ד( כ) ב וַיֲַעב ֵּ֧ ל יֲַעק ֶ֛ ֹ֖ ח  ַבע ְבר  ָ֑ים ֶשֵ֣ נִּ ּו ש  ינ   וַיְִּהיָׁ֤ ים יו  ְבע  ֵ֣ ים ְכי מִּ דִֶּ֔ ֹו ֲאח  תֹ֖ ֶּֽה ְבַאֲהב   :א ת 

אֶמר( כא) ב וַי ָ֨ ן   יֲַעק ָׁ֤ ב  ה ֶאל־ל  ֵ֣ ב  י ה  ְשתִֶּ֔ י ֶאת־אִּ ָּׂ֥ ּו כִּ ְלאֹ֖ י מ  ָ֑ ֹוָאה י מ  יה   וְָאבֹ֖ ֶלֶֽ  :א 

ף( כב) ן וַיֱֶאס ָּׂ֥ ֶ֛ ב  י ל  ָּׂ֥ ֹום ֶאת־כ ל־ַאנְש  קֹ֖ ַעש ַהמ  ְשֶתֶֽה וַַיָּׂ֥  :מִּ

י( כג) ֵ֣ ֶרב וַיְהִּ ֶעֶ֔ ה ַקח  וַיִּ  ב  ֵ֣ א  ֹו ֶאת־ל  תֶ֔ א בִּ ָּׂ֥ ּה וַי ב  ֹ֖ יו א ת  ָ֑ ל  א א  יה   וַי ב ֹ֖ ֶלֶֽ  :א 

ן( כד) ָׁ֤ ן   וַיִּת  ב  ּה ל  ה ל ֶ֔ ֹ֖ ֹו ֶאת־זְִּלפ  תָ֑ ְפח  ה שִּ ָּׂ֥ א  ֹו ְלל  תֹ֖ ֶֽה בִּ ְפח   :שִּ

י( כה) ֵ֣ ֶקר וַיְהִּ וא ַבב ֶ֔ ֹ֖ נ ה־הִּ ה וְהִּ ָ֑ א  אֶמר ל  ן וַי ֵ֣ ב ֶ֗ ית   ַמה־ז את   ֶאל־ל  ֵ֣ שִּ י ע  א לִֶּ֔ ל   ֲהֹלָׁ֤ ח  י ְבר  ְדתִּ ַבֵ֣ ְך ע  מ ֶ֔ ה עִּ מ  ֹ֖ נִּי וְל  ֶֽ ית  מִּ  :רִּ

אֶמר( כו) ן וַי ֵ֣ ב ֶ֔ ה ל  ֶשָּׂ֥ ן ֹלא־י ע  ֹ֖ נּו כ  ָ֑ ְמקֹומ  ת בִּ ָּׂ֥ ת  ה ל  ֹ֖ יר  ָּׂ֥י ַהְצעִּ ְפנ  ה לִּ ֶֽ יר   :ַהְבכִּ

א( כז) ֹ֖ עַ  ַמל  ֵ֣ את ְשבֻּ ה ז ָ֑ את ְלָךֹ֜  וְנְִּתנ ָ֨ ה   ַגם־ֶאת־ז ֶ֗ ר ַבֲעב ד  ד ֲאֶשֵ֣ י ַתֲעב ֵ֣ דִֶּ֔ מ  ָּׂ֥ים ֹודעֹ֖  עִּ נִּ ַבע־ש  ֹות ֶשֶֽ רֶֽ  :ֲאח 

ַעש( כח) ן יֲַעק ב   וַַיָׁ֤ א כ ֶ֔ ֹ֖ עַ  וַיְַמל  ֵ֣ את ְשבֻּ ֹו ז ָ֑ ל וַיִֶּתן־לֶ֛ ָּׂ֥ ח  ֹו ֶאת־ר  תֹ֖ ֹו בִּ ה לָּׂ֥ ֶֽ ש   :ְלאִּ

ן( כט) ָׁ֤ ן   וַיִּת  ב  ל ל  ֵ֣ ח  ֹו ְלר  תֶ֔ ה בִּ ֹ֖ ְלה  ֹו ֶאת־בִּ תָ֑ ְפח  ּה שִּ ֹ֖ ֶֽה ל  ְפח   :ְלשִּ

ם וַי ב א  ( ל) ח ֶ֔  ַגֵ֣ ב לֶאל־ר  ל וַיֱֶאַהָּׂ֥ ֹ֖ ח  ה ַגֶֽם־ֶאת־ר  ָ֑ א  ל  ד מִּ ֹו וַיֲַעב ֵ֣ מֶ֔ ֹוד עִּ ָּׂ֥ים עֹ֖ נִּ ַבע־ש  ֹות ֶשֶֽ רֶֽ  :ֲאח 

ְרא( לא) ה יְק ו ק   וַַיָׁ֤ ֵ֣ ֶֽי־ְשנּוא  ה כִּ א ֶ֔ ח ל  ּה וַיְִּפַתֹ֖ ָ֑ ל ֶאת־ַרְחמ  ֹ֖ ח  ה וְר  ֶֽ ר   :ֲעק 

ַהר( לב) ָאה   וַַתָׁ֤ ֶלד ל  ֵ֣ ן וַת  א ב ֶ֔ ָּׂ֥ ְקר  ֹו וַתִּ ָ֑  ְשמֹ֖ י ןְראּוב  ֵ֣ ה כִּ ְמר ֶ֗ ֶֽ ה א  ָׁ֤ א  ֶֽי־ר  י יְק ו ק   כִּ ִֶּ֔ נְי י ְבע  ָּׂ֥ ה כִּ ֹ֖ נִּי ַעת  ַבָּׂ֥ י יֱֶאה  ֶֽ ישִּ  :אִּ

ַהר( לג) ֶלד עֹוד   וַַתֵ֣ ֵ֣ ן   וַת  אֶמר ב  ע וַת ֶ֗ ַמָׁ֤ ֶֽי־ש  ה יְק ו ק   כִּ ֵ֣ ֶֽי־ְשנּוא  י כִּ כִּ י ָאנ ֶ֔ ֹ֖ ה וַיִֶּתן־לִּ א ַגם־ֶאת־ֶזָ֑ ָּׂ֥ ְקר  ֹו וַתִּ ֹון ְשמֹ֖ ְמעֶֽ  :שִּ

ֶלד עֹוד   ַהרוַַתֵ֣ ( לד) ֵ֣ ן   וַת  אֶמר ב  ה וַת ֶ֗ ָׁ֤ ַעם   ַעת  ה ַהַפ  ֶוָׁ֤ י   יִּל  ישִּ י אִּ ַלֶ֔ י א  ְדתִּ ֶֽי־י ַלָּׂ֥ ֹו כִּ ה לֹ֖ ֵ֣ ָ֑ים ְשֹלש  נִּ ן ב  ָּׂ֥ ֹו ַעל־כ  א־ְשמֹ֖ ֶֽ ר  ֶֽי ק  וִּ  :ל 

ַהר( לה) ֹוד וַַתָ֨ ֶלד עֹ֜ ֵ֣ ן וַת  אֶמר   ב ֶ֗ ַעם   וַת   ה ַהַפ  ק אֹוֶדֵ֣ ן ֶאת־יְק ו ֶ֔ ֶ֛ ָּׂ֥  ַעל־כ  ְרא  ֹו הק  ה ְשמֹ֖ ָ֑ ד יְהּוד  ֶַֽתֲעמ ֹ֖ ֶלֶֶֽדת ַו  :מִּ

Alef.  
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 The allegorical commentaries for v. 1-6 are due to the superfluity of detail. If there is .א1

a value in the Tora being as laconic as possible, a great many of these details, e.g., if 

the flocks are assembled near the well, it is obvious that they will be watered from 

there; the repetition of the flocks being gathered there; asking about Lavan’s 

welfare, etc.  

 The second two interpretations assume that the allegory relates to the time when .ב   

the Jews will be in the land of Israel. The first interpretation relates to the period 

when the Jews are travelling in the desert following the Exodus and prior to their 

entering the land of Israel.  

 R. Yosi bar Chanina interprets the interchange regarding “Shalom” (v. 6) as referring  .ג  

to the merits of the Jewish people that will make them deserving of Divine 

Forgiveness and Redemption—Do they have such merits? Yes they do.  

 The flock would appear to be the Jews who are being led into exile and who will be 

redeemed due to Rachel’s eternal concern for her descendants.  

  .א2

 רש"י בראשית פרק כט פסוק יא 

 לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה.  -)יא( ויבך 

דבר אחר לפי שבא בידים ריקניות, אמר אליעזר עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים 

ומגדנות, ואני אין בידי כלום. לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו, ולפי 

גדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו. אמר לו מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו יעקב טול מה ש

 שבידי, והעני חשוב כמת:

  יא פסוק כט פרק בראשית על והקבלה הכתב

 ובלא, המדינות מנהג פ"ע בצואר או בכתף או ביד ד"למ עם נשיקה( 1. לרחל יעקב וישק( יא)

 ( ע"ראב) בפה היא ד"למ

 של נשיקה, גדולה של נשיקה, תלת מן בר( פריצות) לתפלות נשיקה כל, ברבה אמרו ורבותינו

 יעקב וישק שנאמר 'קריבות של נשיקה אף( 2 אומר תנחומא' ר' וגו פרישות של ונשיקה פרקים

 ששפתותיו עד יחד להתחבר בלב הבוער וחשק אהבה לרוב היא הנשיקה סבת כי, לרחל

 אוהבת נפשו כי, הנפש אהבת מצד צובעות שהם השלשה אלה מלבד, אחיהו אל איש משיקות

 אז לפרקים שרואהו עת, רעהו עם להדבק הנפש שתתעורר השלשה אלו ומדרך רעהו נפש את

, פרידתו עליו קשה כי ממנו יתפרד עת וכן, לגדולה עולה רעהו אם וכן, בלב עזה אהבה תתעורר

 דבר מפני לא יעקב נשיקת היתה הוז, מתאחדות שנפשותם מצד הקרובים בין גם תנחומא' ולר

 , אחר

 אלא תורה אסרה לא לישנא דלחד( ג"י שבת) דעולא לשונות בשתי פליגי תנחומא' ור ק"ת והנה

', וכו נזירא אמרינן לך לך משום אסור קורבה שום אפילו לישנא ולחד, לבד עריות גלוי של קורבה

 מחשבי התחברות( 3, דכאן נשיקה לפרש נראה אסור כ"ג קורבה של דנשיקה זה וללשון

, מחשבי דבקות מליצה ד"ע שטעמו( ה"פ תהלים) נשקו ושלום צדק כענין רצוני והתדבקות

 עמה שהתחבר לרחל יעקב וישק וטעם. יפרדו ולא השלום עם ומתאחד מדובק יהיה שהצדק

, אין לו אמרה לי מינסבת יעקב לה אמר'( ב ג"י מגילה) כדאמרינן, ורצונו במחשבתו

 :ביתי משק ובן ו"ט לך לך ש"עמ( בונגספערבינדונגפערלא)

HaKetav VeHaKabbala suggests three interpretations, two out of three of which would 

render the third interpretation of the Midrash irrelevant:  

1) The kiss was one of etiquette on the shoulder or the hand—there would be 

nothing lascivious about such a kiss.  
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3) The kiss was a metaphor for a meeting of the minds and souls, with nothing 

physical taking place. 

2)  A kiss exchanged between relatives. Whereas R. Tanchuma believes that there 

should not be anything objectionable about such a kiss, if one follows the first 

version of UIla in Shabbat 13, all physical kisses, even between relatives, would 

not be allowed. But even if one wished to assume the view of R. Tanchuma 

according to the second version of Ulla, the shepherds at this point could not 

have known that Yaakov was a relative and therefore their objection would be 

in play. However since there is room to understand that there was nothing 

objectionable about the kiss according to interpretation 1), 3) and part of 2), 

RaShI did not see the third interpretation of the Midrash as pertinent.  

 The third interpretation of the Midrash assumes that when the text uses this .ב

construction for someone crying, it is indicative of someone who is wrongly 

suspected of transgression. Two parallel textual sources for this involve Yosef: 

  

  מו פרק בראשית
ר( כט) ף   וַיְֶאס ָׁ֤ ֹו יֹוס  ַעל ֶמְרַכְבתֶ֔ ל וַַיֶ֛ ָּׂ֥ א  את־יְִּשר  ְקַרֶֽ יו לִּ ֹ֖ ְשנ ה ָאבִּ א ג ָ֑ ֵ֣ יו וַי ר  ל ֶ֗ יו וַיִּפ ל  א  ֶ֔ ְבךְ ַעל־ַצּו אר  ָּׂ֥  ַעל־ וַי 

יו ֹ֖ ֹוד ַצּו אר   :עֶֽ
 

  כט פסוק מו פרק בראשית י"רש 
 לשון, עוד ישים איש על לא כי( כג לד איוב) וכן בכיה הרבות לשון - עוד צואריו על ויבך
 על יותר בבכי והוסיף הרבה כאן אף, חטאיו על נוספות עלילות עליו שם אינו, הוא רבוי

 :שמע את קורא שהיה רבותינו ואמרו, נשקו ולא יוסף צוארי על נפל לא יעקב אבל הרגיל
  

 מסכת כלה רבתי פ"ג, ו' 
סבר יעקב שמא בגלל הגלות נתעסק הוא בנשים מחמת ובתרגום: למה לא נשקו –

וכשמת נשקו אמר שלושים ותשע שנה  יופיו,הוא )יוסף( רצה לנשקו, ויעקב לא הניח לו,
הוא לפני ולא אנשקנו? ועיין ברש"י בראשית מו', כט' שפירש באנפי אחריני. מדוע 

 לא נשקו?יעקב 
 

  נ פרק בראשית
ל( א) ף וַיִּפ ָּׂ֥ ֹ֖ י יֹוס  ֵ֣ יו ַעל־ְפנ  ָ֑ ְבךְ ָאבִּ ָּׂ֥ יו וַי  ֹ֖ ל  ֹו ע    :וַיִַּשק־לֶֽ
 

 טו הלכה ג פרק רבתי כלה מסכת

 .בנו ליוסף נשק שלא אבינו ביעקב מצינו שכן, שמים רצון מפני חבירך ורצון רצונך העבר

 ויפול אליו וירא כדכתיב, שופריה אגב נשי עותיהאט ריגלא אידי דילמא סבר, ליה נשיק לא ואמאי

, עוד צואריו על ויבך דכתיב, ליה שבק ולא, למינשקיה בעי איהו, עוד צואריו על ויבך, צואריו על

 לפומיה נשקתיה ולא, ומית שנין ותלת תלתין אמר, לו וישק עליו ויבך כתיב, נפשיה נח דכי והינו

 מי ויאמר יוסף בני את ישראל וירא דכתיב והינו ;יהל נשיקנא ולא ליה קברנא והשתא, דאבא

 דאחזייה וכיון, בכתובה איתילידו לא אם דשייליה אלא, נינהו מאן ידע לא השתא עד אטו, אלה

 .יוסף בדיל ונשקינהו, דעתיה אתייתבא, כתובה

 According to the Peshat, one could say that Yaakov cried because he had just .ג

undergone the trauma of having to leave home for the first time, he finds himself in 

a foreign country, and is deeply emotionally moved when he encounters relatively 

quickly not only a member of his family, but someone who he is very likely to marry. 

Beit.  
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1.  The verse emphasizes what Yaakov was focused upon, i.e., he has encountered the 

object of his journey—linking up with his mother’s family.  

 W. Heidenheim1 might point out that since earlier, in the introduction to the story  .א2

in v. 3, the Tora states,  

ה (ג) מ  ֵ֣ ים וְנֶֶאְספּו־ש  ֶ֗ רִּ ֲעד  ּו כ ל־ה  ֶבן   וְג ֲללָׁ֤ ֶא  ַעל   ֶאת־ה  י מ  ֵ֣ ר... פִּ  ַהְבא ֶ֔

 the method of uncovering the well has already been described, and therefore there 

is no reason to think that Yaakov would have accomplished it in a different manner. 

The innovation re Yaakov was that he did it alone, rather than his lifting rather than 

rolling the stone covering the well.  

 For Imrei Shefer2 to suggest that “VaYagel” is an expression of emotional joy does  .ב   

not make sense grammatically since this is an active verb rather than an adjective or 

adverb that would more appropriately describe Yaakov’s state of mind as he was 

watering the flock. 

   .ג    

 גור אריה

 וכאן, בו שהם האותיות כפי יותר פעולתו - אותיותיו שנתרבו כל, הלשון הוא שכן נמי ...אי

  :היה חסירה פעולה לומר', ויגלגל' ולא" ויגל" לומר חסר השורש ותאותי

 Ibn Kaspi suggests that the verse can be interpreted as Yaakov doing one of  .א3 

three things: a) as RaShI says, he single-handedly removed the stone; 

                         b) he participated with others in removing the stone;  

                         c) he didn’t touch the stone, and yet it was ultimately removed.  

 :The proof from the verse .ב    

  לא פרק בראשית

אֶמר( נא) ן וַי ָּׂ֥ ֹ֖ ב  ב ל  ֵ֣ה׀ ְליֲַעק ָ֑ נ  ל הִּ ה ַהַגֵ֣ נ ה   ַהֶזֶ֗ ב ֶ֔  וְהִּ ר הַהַמצ  י ֲאֶשָּׂ֥ יתִּ ֹ֖ ָּׂ֥י י רִּ ינִּ ֶָֽך ב  יֶנ    :ּוב 

Although Lavan speaks as if he personally set up the monument, it is possible that he 

gave orders that it be erected, but not that he was directly physically involved in any 

way.  

Gimel.  
                                                           

1
 (1332-1171נימין זאב( היידנהיים )רוו"ה(, גרמניה )ר' וולף )ב 

גרמני שהתמסר לחקר המקרא והלשון העברית. נודע כדקדקן וכמומחה בכל הנוגע לטעמי המקרא )התנ"ך -יהודי
 .הפופולארי בהוצאת הרב קורן נסמך במידה רבה על גרסאותיו(, וכבקי גדול בפיוטים

ם שבפאתי פרנקפורט ובו הוציא לאור ספרי תנ"ך, סידורי תפילה, בשנת תקנ"ט הקים בית דפוס בעיירה רדלהיי
צווי הגבלה על הדפסת ספרים, לא עלה בידו להדפיס בבית  בגלל .ערך בעצמו שאת חלקם מחזורים וספרי פיוטים,

ספרים מפרי עטו. לימים, לאחר למעלה ממאה שנות פעילות  הדפוס שלו את כל החומרים שהיו ברשותו, וביניהם גם
 .הזה ע"י הנאצים וחרב בית הדפוסה

רוו"ה התנגד להדפסת התנ"ך ע"פ החלוקה לפרקים "שאיננה בשום דפוס קדמון גם לא במקראות כתבי יד" וראה 
 ."בה "הכנסת החול בקודש

לדברי הפרשנים הקדומים, ובעיקר לרש"י. בספר זה הוא מנסח מספר  ביאור הוא פירושו למקרא "הבנת המקרא"
למשל, הוא מציג בו את טענתו שאם רש"י מביא את דברי חז"ל )ם שלדעתו הנחו את רש"י בפירושו כללים פרשניי

כפירוש יחידי לפסוק, הוא עושה זאת בגלל שדברים אלו מבוססים על פשוטו של מקרא או על טעמי המקרא או על 
 .(שניהם יחד

יים" וברחוב זה שוכן בית הקברות היהודי ברדלהיים, שכיום הינה חלק מפרנקפורט, ישנו רחוב בשם "וולף היידנה
 .רוו"ה קבור שבו

  :בין יתר ספריו
 .(אעל טעמי המקר) "משפטי הטעמים" ,"הגדה לליל שימורים" ,"להים-תורת הא" 
2

 1171-1321הורביץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדל,  

http://www.hebrewbooks.org/4909
http://www.hebrewbooks.org/4909
http://www.hebrewbooks.org/7218
http://www.hebrewbooks.org/7218
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1.    

  ג פסוק כט פרק יתבראש על חכמים שפתי

 ונאספו משום רובצים ולמה, עליה רובצים צאן עדרי שלושה והנה לכתוב ראוי היה שכך ל"ר( י)

 :הבאר פי על גדולה שהאבן מפני ונאספו ולמה', וגו שמה

 VeGollelin” is the present tense, whereas “VaYeGollelu” is the past that is“  .א2

transformed into the future by the “Vav HaMeHapechet”. The Targum demonstrates 

that it is appropriate to interpret the past tense in this manner.  

   .ב   

 שפתי חכמים

 וגללו כתיב דכאן משום, ונאספו ועל העדרים ישקו על לעיל מיד התרגום מביא דלא הא( כ) 

 כ"א, עתיד לשון דהוא ויגדרון ומתרגם וגללו כתיב נמי ובסמוך, הווה לשון דהוא ומגנדרין ומתרגם

 התרגום מתוך מוכח לא ישקו גבי אבל, הווה לשון מדבר הפסוק דכל התרגום מן בהדיא מוכח

 שוין אינן הלשונות כל וכן, והשקינו כתיב וכאן ישקו כתיב לעיל אלא ישקו פעמים שתי כתיב דלא

 :וגללו מן חוץ

 

  

 


