
שאלה: אומרים שהתורה מקצרת בדבריה. אבל בפגישתו של יעקב עם הרועים 
 ?כל תועלת. מפני מהארוך, ללא די שיח -(בראשית כט) יש דו

 
 תשובה: הבה נראה מה כתוב שם:

 ַהְּבֵאר ִמן ִּכי ָעֶליהָ  ִציםרֹובְ  צֹאן ֶעְדֵרי ְׁשלָׁשה ָׁשם ְוִהֵּנה ַּבָּׂשֶדה ְבֵאר ְוִהֵּנה ַוַּיְרא) ב(
 :ַהְּבֵאר ִּפי ַעל ְּגֹדָלה ְוָהֶאֶבן ,ָהֲעָדִרים ַיְׁשקּו ַהִהוא

 ַהּצֹאן ֶאת ְוִהְׁשקּו ַהְּבֵאר ִּפי ֵמַעל ָהֶאֶבן ֶאת ְוָגֲללּו ,ָהֲעָדִרים ָכל ָׁשָּמה ְוֶנֶאְספּו) ג(
 :ָמּהִלְמקֹו ַהְּבֵאר ִּפי ַעל ָהֶאֶבן ֶאת ְוֵהִׁשיבּו

 :ֲאָנְחנּו ֵמָחָרן :ַוּיֹאְמרּו ?ַאֶּתם ֵמַאִין ַאַחי :ַיֲעֹקב ָלֶהם ַוּיֹאֶמר) ד(
 :ָיָדְענּו :ַוּיֹאְמרּו ?ָנחֹור ֶּבן ָלָבן ֶאת ַהְיַדְעֶּתם :ָלֶהם ַוּיֹאֶמר) ה(
 :ַהּצֹאן ִעם ָּבָאה ִּבּתֹו ָרֵחל ְוִהֵּנה ,ָׁשלֹום ַוּיֹאְמרּו ?לֹו ֲהָׁשלֹום ָלֶהם ַוּיֹאֶמר) ו(
 !:ְרעּו ּוְלכּו ַהּצֹאן ַהְׁשקּו ,ַהִּמְקֶנה ֵהָאֵסף ֵעת לֹא ,ָּגדֹול ַהּיֹום עֹוד ֵהן :ַוּיֹאֶמר) ז(
 ַהְּבֵאר ִּפי ֵמַעל ָהֶאֶבן ֶאת ְוָגֲללּו ָהֲעָדִרים ָּכל ֵיָאְספּו ֲאֶׁשר ַעד ,נּוַכל לֹא :ַוּיֹאְמרּו) ח(

 :ַהּצֹאן ְוִהְׁשִקינּו
 

הצאן  הרועים כעצלנים. הנה לא הגיע שעות ערב להביא יעקב ראה את
עוד היום גדול". והתאספתם ליד הבאר, ובינתיים למכלאה שלהם, כמו שאמר "

ם מזיקים לרווחי בעל הבית אוכלים מהמרעה שבשדות. בעצם את אין הכבשים
כיח אותם, ללמדם הלכות דרך ארץ שאין חייב להו הסיק שהוא . יעקבשל הצאן

 סד רכוש בעל הבית.לגרום להפ
 

בדיבור? לפתוח פתאום בביקורת לשני לא יועיל אף פעם.  יתחיל אבל כיצד
"תעזוב אותי!" או לא יגיב לו כלל. לכן לו דבריו של הזר, ויגיד את השומע ידחה 

לשני, צריך  יד מוסרלהג שבא מי על כל י!". כלומרחַ פתח במלת ידידות "אַ 
יד על הכתף  לשים לו טובתו. אפילולו ידידות, ולהראות לו שמתכוין ללהפגין 

 קירבה.לו להראות 
 

 יש לפתוח בשיחה כללית. לכן כאשר ואין להתחיל מיד בדברי ביקורת, אלא
 ברים בטלים". כאשר אמרו שהם בניל "אחי, מאין אתם" לא היה בכך "דשא

הם [ועל ידי זה יש סכוי יש לו פתח להתקרב אלי כעת ייעקב מאד. כ חרן, שמח
. אבל הם לא נחור?"לבן בן  ] "הידעתם אתמתערב בענינם שלא יביטו עליו כזר

והם ענו בקצרה  משפט של חמש תיבות ים לשוחח אתו. הוא אמרינהיו מעוני
הרפה [שהרי בכוונתו היתה להגיע לידי דיבור על  במלה אחת "ידענו". יעקב לא

 דה של בעל הבית] ושאל "השלום לו?"מוסר עבודה, לא לקצץ משעות עבו
 



עם אדם מפציר זה, וענו במלה מעוניינים שיהיה להם קשר  שוב הרועים לא היו
את עוד ועוד, הנה רחל בתו באה, תמשיך  שלום". ואם רצונך לדבראחת "

 .[כך פירשו במדרש רבה] שיחתך איתה ולא אתנו
 

שיך בדברי פתיחה. בלי כולת להמלמבוי סתום. אין לו י בזה ראה יעקב שהגיע
לא  לו ברירה הביע מה שהפריע לו כל הזמן: "הן עוד היום גדול [כלומר שהיתה

 קּוְׁש הַ "אל שדה המרעה]  הצאן ולחזור הגיע שעות ערב, וחייבים אתם להשקות
 [כתפקידכם!]. "הצאן ולכו רעו

 
רועה בודד לא  כדי ששום ,גדולה על פי הבארן האב על זה ענו: אנוסים אנו, כי

ת לכל הרועים לקבל מים עבר שוויוני תהיה חלוקה יקח כל המים לעצמו, אלא
עד שיגיעו שאר הרועים. בשומעו זאת, הפעיל  אנו קנה שלהם. ממתיניםהמ

ול מגלגל משם האבן כי בעצמו ובכוחו יעקב כל הכוח של, כל המרץ, והוא 
בעל הבית.  כתהבעיה שממתינים לשאר הרועים יש בעיה שגונבים ממלא

הרועים  עבורגם  מדאי וישאירו בבאר יותר מים יקחו שלא ח שםקַ וכנראה ּפָ 
 שעוד יבואו.

 
ל ידייק בשעות עבודה שלו. לא יד וכל פועפק למדנו מכאן כמה חשוב הדבר שכל

רשות זה בלי  , אםמדאי , או לעזוב תפקידו מוקדםלעבודתו יע מאוחרלהג
אדם  בין בלבד בין אדם למקום, אלא גםסר" איננו ו. "מוהסכמתו המעביד
 לחברו!

 
אומרים מוסר לאדם השני.  , כיצדחינוכית פנינה ועוד למדנו מפרשה זו, והיא

 ידי מצוה "תגיד קצר, ויצאת זאת המלים. אין עורכים את חשוב היטב כיצדת
 לשוןהנה  נצליח לשכנע א השני. חובתך". אלא צריכים לחשוב תחבולות כיצד

  הלכה ז): ו פרק דעות הלכות(הרמב"ם 
 ,המקום לבין שבינו בדברים בין ,לבינו שבינו בדברים בין ,חבירו את המוכיח"

לבייש  [=שלא יהיה בנוכחות אדם שלישי, כדי שלא עצמו לבין בינו להוכיחו צריך
 ובלשוןצעקה וגערה]  [=טון נמוך, בלי בנחת לו וידבר מי שמוכיחים אותו] את

 ,לטובתו אלא לו אומר שאינו יעֹוִד יֹווְ  [=יבחר מלים רכות וידידותיות] רכה
 א".הב העולם לחיי להביאו

 
 להגיד אתלו ור ח מראש שדבריו לא יועילו כלל, אסהמוכי כמובן, אם משער

שאינו  דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר התוכחה. "כשם שמצוה לומר
 בשוגג להיות חוטא החוטא להפוך אתלא  להזהר סה ע"ב). יש יבמות(נשמע" 
 במזיד!


