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על גניבת התרפים

בראשית פרק לא
ְהג ֶאת ָ!ל ִמ ְקנֵה" וְ ֶאת ָ!ל ְרכֲ $%א ֶר ָר ָכ
ָיו ַעל ַה ְ ַמ ִי) :יח( ַו ִ נ ַ
ָק ַי ֲעקֹב ַו ִ ָא ֶאת ָנָיו וְ ֶאת נ ָ
)יז( ַו ָ
ַ0גְ נֹב
ָע() :יט( וְ ָל ָב( ָה ַל ְִ /ל ְגזֹז ֶאת צֹאנ $ו ִ
ר ָצה ְ!נ ַ,ביו ְ
ִמ ְקנֵה ִקנְ יָנֲ $א ֶר ָר ַכ ְ ַפ ַ)( ֲא ָר ָלב$א ֶאל יִ ְצ ָחק ִ
יה) :כ( ַו ִ גְ נֹב ַי ֲעקֹב ֶאת ֵלב ָל ָב( ָה ֲא ַר ִ1י ַעל ְ ִלי ִהִ יד ל!ִ $י ב ֵֹר ַח ה"א) :כא(
,ב ָ
ָר ֵחל ֶאת ַה ְָ 0ר ִפי ֲא ֶר ְל ִ
יי
ֶָ 4את ָ5נָיו ַהר ַה ִ ְל ָעד) :כב( ַוַ%ד ְל ָל ָב( ַ ַ $ה ְִ 6ל ִ
ָהר ַו ֶ
ָק ַו ַ ֲעבֹר ֶאת ַהָ 3
ַו ִ ְב ַרח ה"א וְ ָכל ֲא ֶר לַ $ו ָ
ַד ֵק אֹתַ ְ $הר ַה ִ ְל ָעד) :כד(
ָמי ַו ְ
ח ָריו ֶ) ֶר ְְ ִ /ב ַעת י ִִ!י ָב ַרח ַי ֲעקֹב) :כג( ַו ִ ַ7ח ֶאת ֶא ָחיו ִעַ $1ו ִ ְר)ֲֹ 8
ֹאמר לִ $ה ֶָ 6מר ְל ַָ 0ְ (5ֶ /ד ֵר ִע ַי ֲעקֹב ִמ$:ב ַעד ָרע) :כה(
ַו ָ בֹא ֱאל ִֹהי ֶאל ָל ָב( ָה ֲא ַר ִ1י ַ ֲחלֹ ַה ָיְ ָלה ַו ֶ
ֹאמר ָל ָב( ְל ַי ֲעקֹב
,הלָ ָ $הר וְ ָל ָב( ַָ 0קע ֶאת ֶא ָחיו ְ ַהר ַה ִ ְל ָעד) :כו( ַו ֶ
ַג ָל ָב( ֶאת ַי ֲעקֹב וְ ַי ֲעקֹב ַָ 0קע ֶאת ֳ
ַו ֵ
ַד ָ0
ְַ 0גנֹב א ִֹתי ְולֹא ִה ְ
את ִל ְבר ַֹח ו ִ
ַח ֵ ָ
ַהג ֶאת ְנ ַֹתי ִ! ְב%י$ת ָח ֶרב) :כז( ָל ָ1ה נ ְ
ַ0נ ֵ
ַ0גְ נֹב ֶאת ְל ָב ִבי ו ְ
ית ו ִ
ֶמה ָע ִָ 4
ַ6ק ְל ָבנַי וְ ִל ְבנ ָֹתי ַע ָ0ה ִה ְס ַ! ְל ָ 0עֲ) :$4כט(
ְט ְ ַ0נִ י ְלנ ֵ
"ב ִכ$3ר) :כח( ְולֹא נ ַ
"ב ִ ִרי ְתְֹ 8
ָא ַ ֵ ֲח ְָ 4ִ ְ /מ ָחה ְ
ִי ו ֲ
,מר ֵא ַלי ֵלאמֹר ִה ֶָ 6מר ְל ִָ /מ ַ) ֵר ִע ַי ֲעקֹב ִמ$:ב ַעד
יכ ֶא ֶמ ַ
ָדי ַלעֲ$4ת ִע ֶָ 1כ ָרע וֵאל ֵֹהי ֲא ִב ֶ
יֶ ְל ֵאל י ִ
ֹאמר
ַע( ַי ֲעקֹב ַו ֶ
ַב ֶָ 0את ֱאל ָֹהי) :לא( ַו ַ
יָ /ל ָ1ה ָגנ ְ
,ב ָ
ָרע) :ל( וְ ַע ָ0ה ָהל ְָֹ /ה ַל ְכ ָ!ִ 0י נ ְִכסֹ 8נִ ְכ ַס ְפ ָ0ה ְל ֵבית ִ
י/
נ$ת ָ
,מ ְר ִ0י ְֶ 0ִ (5גזֹל ֶאת ְ ֶ
אתי ִ!י ַ
ָר ִ
ְל ָל ָב( ִ!י י ֵ
אונקלוס
ֵמ ִע ִ1י) :לב( ִע ֲא ֶר ְִ 0מ ָצא ֶאת ֱאל ֶֹהי ָ /לֹא יִ ְחיֶה
)יט( ולב( אזל למיגז ית עניה ונסיבת רחל ית
ָדע ַי ֲעקֹב
ְקח ָל ְְ /ולֹא י ַ
חינ" ַה ֶ!ר ְל ָָ /מה ִע ִָ 1די ו ֶַנגֶד ֵ
צלמניא דלאבוהא:
"בא ֶֹהל
ָב ַת) :לג( ַו ָ בֹא ָל ָב( ְא ֶֹהל ַי ֲעקֹב ְ
ִ!י ָר ֵחל ְנ ָ
ֵצא ֵמא ֶֹהל
"בא ֶֹהל ְ ֵ0י ָה ֲא ָמהֹת וְ לֹא ָמ ָצא ַו ֵ
ֵל,ה ְ
רש"י
ת
א
ֶ
ה
ח
ָ
ק
ְ
ל
ָ
ל
ח
ֵ
ר
ָ
ו
ְ
(
לד
)
:
ל
ח
ֵ
ר
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ל
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ְ
ֹא
ב
ֵל,ה ַו ָ
)יט( לגזוז את צאנו = שנת( ביד בניו דר /שלשת
יה וַיְ ַמ ֵ6
ֲל ֶ
ֶַ 0ב ע ֵ
ָמל ו ֵ
ֵַ 4ִ 0מ ְ ַכר ַה ָ
ַה ְָ 0ר ִפי ו ְ
ימי בינו ובי( יעקב :ותגנב רחל את התרפים =
ֹאמר ֶאל
ָל ָב( ֶאת ָ!ל ָהא ֶֹהל ְולֹא ָמ ָצא) :לה( ַוֶ 0
להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה:
א"כל ָלק"
יה -ל יִ ַחר ְ ֵעינֵי ֲאדֹנִ י ִ!י ל$א ַ
,ב ָ
ִ
)לב( לא יחיה = ומאותה קללה מתה רחל בדר:/
ָי ִלי וַיְ ַח ֵ 45וְ לֹא ָמ ָצא ֶאת
ֶי!ִ /י ֶד ֶר ְ /נ ִ
ִמ ָ5נ ָ
ַע( ַי ֲעקֹב
ָרב ְ ָל ָב( ַו ַ
ִחר ְל ַי ֲעקֹב ַו ֶ
ַה ְָ 0ר ִפי) :לו( ַו ַ
מה עמדי = משל:/
ח ָרי:אתי ִ!י ָד ַל ְק ֲָ 0
ֹאמר ְל ָל ָב( ַמה ִִ ְ 5עי ַמה ַח ִָ :
ַו ֶ
בראשית פרק לה
ֵכר ֲא ֶר ְת ְֹכ ֶכ וְ ִה ֲַ :הר" וְ ַה ֲח ִליפ"
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵית $וְ ֶאל ָ!ל ֲא ֶר ִעָ $1ה ִסר" ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהָ 3
)ב( ַו ֶ
יכ:
ְִ 4מל ֵֹת ֶ
רש"י
)ב( הנכר = שיש בידכ
משלל של שכ:
והטהרו = מעבודה זרה:

אבן עזרא
)ב( הסירו את אלהי הנכר = חלילה חלילה שישכב הנביא ע עובדות
אלהי נכר ,ופירושו תמצאנו בפ' ויל /משה )דבר' לא ,טז( .והטהרו
שירחצו הגו .8והחליפו שמלותיכ מהמקו הזה נלמוד שחייב כל
ישראל כאשר יל /להתפלל למקו קבוע להיות גופו נקי ומלבושיו
נקיי:

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,
or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the free 14-day trial of Rabbi
Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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דברים פרק לא
,רֲ Cא ֶר ה"א ָבא
ֵכר ָה ֶ
ח ֵרי ֱאל ֵֹהי נ ַי /וְ ָק ָה ָע ַה ֶBה וְ ָזנָה ֲ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה ִהֵֹ  /ָ ְ3כב ִע ֲאב ֶֹת ָ
)טז( ַו ֶ
יתי ֲא ֶר ָ! ַר ִ0י ִא:$0
ְה ֵפר ֶאת ְ ִר ִ
ָבנִי ו ֵ
ָ ָ1ה ְ ִק ְרַ $ו ֲעז ַ
אבן עזרא )שם(
וק הע הזה = לא יתכ( היותו דבק ע אשר לפניו ,כי מה טע הע הזה וזנה? וטע וזנה = לצאת
במחשבתו מתחת רשותו .אחרי אלהי נכר האר = Cידענו כי הש אחד ,והשנוי יבוא מהמקבלי ,והש
לא ישנה מעשיו ,כי כול ה בחכמה .ומעבודת הש לשמור כח הקבול כפי המקו ,על כ( כתוב את
משפט אלהי האר) Cמ"ב יז ,כו( ,על כ( אמר יעקב הסירו את אלהי הנכר )ברא' לה ,ב( .והפ /המקו
הדבק בעריות שה שאר .והמשכיל יבי( .וטע בקרבו = שב אל נכר ,כאילו אמר וזנה אחרי אלהי ע
נכר ,שה אלהי האר .Cוהקרוב ,כי בקרבו שב אל האר .Cכי ימצא לשו( זכר ,כמו ולא נשא אות
האר) Cברא' יג ,ו( ,נעת אר) Cישעי' ט ,יח(:

)Giovan Battista Tiepolo (1696-1770), Rachel Hides Her Father's Idols (Detail
Fresco (400 × 500 cm.), Palazzo Patriarcale, Udine, Italy

שמואל א פרק יט
יכל ִא ְֵ $0לאמֹר ִא ֵאינְ ָ/
ֵַ0ד ְל ָדוִ ד ִמ ַ
,כי ֶאל ֵית ָ)וִ ד ְל ָ ְמר $וְ ַל ֲה ִמיתֶֹ ַ $קר ו ַ
)יא( ַו ִ ְ ַלח ָא"ל ַמ ְל ִ
ֵל ְַ /ו ִ ְב ַרח ַו ִ ֵָ 1לט) :יג(
יכל ֶאת ָ)וִ ד ְ ַעד ַה ַחַ ($ו ֶ
מ"מת) :יב( ַוֶֹ 0רד ִמ ַ
0ה ַָפ ְ ַָ /ה ַיְ ָלה ָמ ָחר ָ
ְמ ַמ ֵט ֶאת נ ְ
ַַ 0כס ַ ָגֶד :ס )יד( ַו ִ ְ ַלח
ֶַ 4ֶ 0אל ַה ִ:ָ 1ה וְ ֵאת ְ! ִביר ָה ִע ִBי ָָ 4מה ְמ ַר ֲא ָֹתיו ו ְ
יכל ֶאת ַה ְָ 0ר ִפי ו ָ
ַ7ַ 0ח ִמ ַ
וִ
ֹאמר ח ֶֹלה ה"א :פ
,כי ָל ַק ַחת ֶאת ָ)וִד ַוֶ 0
ָא"ל ַמ ְל ִ
,כי ִל ְרא$ת ֶאת ָ)וִ ד
)טו( ַו ִ ְ ַלח ָא"ל ֶאת ַה ְַ 1ל ִ
רש"י
ֵלאמֹר ַהעֲל" אֹתַ $ב ִ:ָ 1ה ֵא ַלי ַל ֲה ִמת) :$טז( ַו ָ בֹא"
)יג( ותקח מיכל = כדי שלא יבינו שברח וירדפו
"כ ִביר ָה ִע ִBי
,כי וְ ִהֵ3ה ַה ְָ 0ר ִפי ֶאל ַה ִ:ָ 1ה ְ
ַה ְַ 1ל ִ
אחריו :את התרפים = עשויי בדמות גו8
יכל ָל ָ1ה ָ! ָכה
ֹאמר ָא"ל ֶאל ִמ ַ
ְמ ַר ֲא ָֹתיו) :יז( ַו ֶ
אד :כביר העזים = עור מופשט של כחמת
יכל ֶאל
ֹאמר ִמ ַ
ִֵ 1לט ַוֶ 0
יתנִי ַו ְִ ְ ַ 0חי ֶאת אֹיְ ִבי ַו ָ
ִר ִִ 1
פלוצי"ל בלעז :שמה מראשותיו = לפי שאי(
ית ְ) :/יח( וְ ָדוִ ד
,מר ֵא ַלי ַ ְ ִחנִ י ָל ָמה ֲא ִמ ֵ
ָא"ל ה"א ַ
לתרפי שיער וזה דומה לשיער אד:
מ"אל ָה ָר ָמ ָתה ַו ַ ֶד לֵ $את ָ!ל
ָ ַרח ַו ִ ֵָ 1לט ַו ָ בֹא ֶאל ְ ֵ
ֵב"
מ"אל ַו ְ
" ֵ
ֵל ְ /ה"א ְ
ֲא ֶר ָע ָ4ה לָ $א"ל ַו ֶ
>בנוית< ְנָי$ת:
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בראשית פרק לא

יה:
,ב ָ
ְַ 0גנֹב ָר ֵחל ֶאת ַה ְָ 0ר ִפי ֲא ֶר ְל ִ
)יט( וְ ָל ָב( ָה ַל ְִ /לגְ זֹז ֶאת צֹאנ $ו ִ
רמב"ן

)יט( ותגנוב רחל את התרפי = לא נתכוונה אלא להפריש אביה מעבודה זרה ,לשו(
רש"י .ואפשר כי היו ללב( לעבודה זרה כאשר אמר למה גנבת את אלהי ,אבל לא היו כל
התרפי נעבדי ,כי אי /תמצא עבודה זרה בבית אדונינו דוד )עיי( שמואל א יט יג(:
והקרוב מה שאומרי שה כלי לקבל השעות ,ויקסמו בה לדעת עתידות .והמלה
נגזרת מלשו( רפה ידי )ש ב יז ב( ,נרפי את נרפי )שמות ה יז( .יקראו אות
"תרפי" לרמוז בשמ כי דבור כמו נבואה רפה ,תבא ברב ותכזב לעתי רחוקות,
כמו שאמרו )זכריה י ב( כי התרפי דברו או( .והנה יעשו אות קטני אמנה לה
לאלהי ,לא ישאלו בש הנכבד ולא יתפללו אליו ,רק כל מעשיה בקסמי אשר יגידו
לה התרפי .וכתוב )שופטי יז ה( והאיש מיכה לו בית אלהי ויעש אפוד ותרפי,
וש כתוב )יח ה( שאל נא באלהי ונדעה התצליח דרכינו ,כי בתרפי היו שואלי .וכ(
היה העני( בישראל באפוד ,כי אחרי אשר הורגלו באפוד הקדש ,עשו כדמותו ,והיו
שואלי בו ומאמיני בדבריו ותועי אחריו ,ג בחלי לא ידרשו את ה' כי א בה.
וזה טע ויעש אותו גדעו( לאפוד ויצג אותו בעירו בעפרה ויזנו כל ישראל אחריו ש
ויהי לגדעו( ולביתו למוקש )שופטי ח כז( ,כי סרו מאחרי ה':
והנה לב( היה קוס ומנחש כאשר אמר )לעיל ל כז( נחשתי ,וארצו אר Cקוסמי מעול,
כדכתיב )ישעיה ב ו( כי מלאו מקד ועונני כפלשתי ,ובלע ב( בעור הקוס היה
מעירו ,וזה טע למה גנבת את אלהי:

