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 לבן הארמי –הדחויים: צמיחתה של הפוליטיקה 
 לעילוי נשמת דניאלי זוננפלד ע"ה

 
צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. שפרעה לא  --הגדה של פסח 

 ."ולבן בקש לעקור את הכל. שנאמר: "ארמי אובד אביגזר אלא על הזכרים, 
ן (כט. . 1 בראשית פרק כד ח ּוְׁש֣מֹו ָלָב֑ ה ָא֖ יׁש) ּוְלִרְבָק֥ ן ֶאל־ָהִא֛ ָרץ ָלָב֧ ִין: ַוָּי֨  ַה֖חּוָצה ֶאל־ָהָעֽ

ה ֲאֹחתֹ֙ו לֵ  י ִרְבָק֤ י ֲאֹחתֹ֒ו ּוְכָׁשְמ֗עֹו ֶאת־ִּדְבֵר֞ ֶאת־ַהְּצִמִדי֘ם ַעל־ְיֵד֣ ֶזם ְוֽ ת ֶאת־ַהֶּנ֗ י׀ ִּכְרֹא֣ ר (ל) ַוְיִה֣ אֹמ֔
יׁש ַוּיָ  י ָהִא֑ ר ֵאַל֖ ה־ִדֶּב֥ ִין:ֹּכֽ ים ַעל־ָהָעֽ ד ַעל־ַהְּגַמִּל֖ יׁש ְוִהֵּנ֛ה ֹעֵמ֥  בֹ֙א ֶאל־ָהִא֔

ים ִית ּוָמ֖קֹום ַלְּגַמִּלֽ יִתי ַהַּב֔ ָּמה ַתֲעֹמ֙ד ַּב֔חּוץ ְוָאֹנִכ֙י ִּפִּנ֣ אֶמר ּ֖בֹוא ְּב֣רּו� ְיֹקָו֑ק ָל֤ ֹ֕  :(לא) ַוּי
אְמ֔רּו ֵמְיֹקָו֖ק . 2 ֹ֣ ן ּוְבתּוֵא֙ל ַוּי ַען ָלָב֤ ע אֹו־ֽטֹוב: (נ) ַוַּי֨ י� ַר֥ ר ֵאֶל֖ ל ַּדֵּב֥ א נּוַכ֛ ֹ֥ ר ל א ַהָּדָב֑  ָיָצ֣

י�  י ִאָּׁש֙ה ְלֶבן־ֲאֹדֶנ֔ � ּוְתִה֤ ח ָוֵל֑ ה ְלָפֶנ֖י� ַק֣ ה־ִרְבָק֥ ר ְיֹקָוֽק:(נא) ִהֵּנֽ ר ִּדֶּב֥  ַּכֲאֶׁש֖
ב ַהַּנֲעָר֥ . . 3  בראשית פרק כד ּה ֵּתֵׁש֨ יָה֙ ְוִאָּמ֔ אֶמר ָאִח֙ ֹ֤ �:(נה) ַוּי ר ֵּתֵלֽ ים ֣אֹו ָעׂ֑שֹור ַאַח֖ נּו ָיִמ֖  ִאָּת֛

י: אֹדִנֽ ה ַלֽ י ַׁשְּל֕חּוִני ְוֵאְלָכ֖ יַח ַּדְרִּכ֑ יֹקָו֖ק ִהְצִל֣ י ַוֽ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ַאל־ְּתַאֲח֣רּו ֹאִת֔ ֹ֤  (נו) ַוּי
יָה:(נז)  ַּנֲעָר֑ ְוִנְׁשֲאָל֖ה ֶאת־ִּפֽ א ַלֽ  ַוּיֹאְמ֖רּו ִנְקָר֣

ב ֶּבן־ֲאֹח֗תֹו  (יג) --בראשית פרק כט. 4 ַמע׀ ַיֲעֹק֣ ן ֶאת־ֵׁש֣ ַע ָלָב֜  ָרץ ִלְקָראתֹ֙ו ַוְיַחֶּבק־לֹ֙ו ַוְיִה֩י ִכְׁשֹמ֨ ַוָּי֤
הּו ֶאל־ֵּבי֑תֹו ֶּלה: ַוְיַנֶּׁשק־֔לֹו ַוְיִביֵא֖ ים ָהֵאֽ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ן ֵא֥ ר ְלָלָב֔  ַוְיַסֵּפ֣

ן ַא֛  אֶמר לֹ֙ו ָלָב֔ ֹ֤ י(יד) ַוּי י ּוְבָׂשִר֖ ים: � ַעְצִמ֥ ֶדׁש ָיִמֽ ָּתה ַוֵּיֶׁ֥שב ִעּ֖מֹו ֹח֥  ָא֑
ב  אֶמר ָלָב֙ן ְלַיֲעֹק֔ ֹ֤ ָּתה(טו) ַוּי י ַא֔ � ֲהִכי־ָאִח֣ י ַמה־ַּמְׂשֻּכְרֶּתֽ יָדה ִּל֖ ִני ִחָּנ֑ם ַהִּג֥  :ַוֲעַבְדַּת֖

ל ּבִ   ים ְּבָרֵח֥ ַבע ָׁשִנ֔ ֱעָבְד֙� ֶׁש֣ אֶמר ֶאֽ ֹ֗ ל ַוּי ב ֶאת־ָרֵח֑ ב ַיֲעֹק֖ ה:(יח) ַוֶּיֱאַה֥  ְּת֖� ַהְּקַטָּנֽ
ן  אֶמר ָלָב֗ ֹ֣ ר(יט) ַוּי יׁש ַאֵח֑ ּה ְלִא֣ י ֹאָת֖ � ִמִּתִּת֥ ּה ָל֔ י ֹאָת֣ י: ֚טֹוב ִּתִּת֣ ה ִעָּמִדֽ  ְׁשָב֖

י ַהָּמ֖קֹום  . 5 ן ֶאת־ָּכל־ַאְנֵׁש֥ ף ָלָב֛ ה:(כב) ַוֶּיֱאֹס֥  ַוַּיַ֥עׂש ִמְׁשֶּתֽ
ִמַּנִין ָאנּו ְלֵמִדין ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה, ֵמר ַרִּבי יֹוֵסי אֹו---פרקי דרבי אליעזר פרק טז -א 5

, ֶׁשֶּנֱאַמר [בראשית כט, כז] ַמֵּלא ִמַּיֲעֹקב ָאִבינּו, ְּכֶׁשָּנָׂשא ֶאת ֵלָאה ָעָׂשה ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה
ֶׁשֶּנֱאַמר [שם כב] ַוֶיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָּכל ְׁשבּוַע זֹאת. ְוֶנֶאְספּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ִלְגֹמל ֶחֶסד ִעם ַיֲעֹקב, 

 ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה
ְדִּתי עִ  . 6  א ְבָרֵח֙ל ָעַב֣ ֹ֤ י ֲהל יָת ִּל֔ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ אֶמר ֶאל־ָלָב֗ ֹ֣ ה ַוּי וא ֵלָא֑ ֶקר ְוִהֵּנה־ִה֖ י ַבֹּב֔ � (כה) ַוְיִה֣ ָּמ֔

ִני: ָּמה ִרִּמיָתֽ ֹ֣  ְוָל֖ ן (כו) ַוּי ה:אֶמר ָלָב֔ ה ִלְפֵנ֥י ַהְּבִכיָרֽ ת ַהְּצִעיָר֖ נּו ָלֵת֥ ן ִּבְמקֹוֵמ֑ ה ֵכ֖  לֹא־ֵיָעֶׂש֥
, תחלה שדרך נשואי האחיות להנשא כסדר תולדותן --מזרחי (רא"ם) במדבר פרק לו. 7

הבכירה ואחריה הצעירה, על הסדר, כדכתיב (בראשית כט, כו): "לא יעשה כן במקומנו לתת 
  כירה"הצעירה לפני הב

 והלכתא דאין דרך לתת הצעירה לפני הבכירה,  - פני יהושע  קידושין דף נא עמוד ב. 8
ִנ֙י .  - בראשית פרק ל. 9 ן ַׁשְּלֵח֙ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ָלָב֔ ֹ֤ ף ַוּי ל ֶאת־יֹוֵס֑ ה ָרֵח֖ ר ָיְלָד֥ י ַּכֲאֶׁש֛ (כה) ַוְיִה֕

י: י ּוְלַאְרִצֽ ה ֶאל־ְמקֹוִמ֖ ְלָכ֔ ן ְּבֵעיֶנ֑י� (כז  ְוֵא֣ אִתי ֵח֖ ן ִאם־ָנ֛א ָמָצ֥ אֶמר ֵאָלי֙ו ָלָב֔ ֹ֤ ִני ְיֹקָו֖ק ) ַוּי ְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכ֥ ִנַח֕
:� ר         ִּבְגָלֶלֽ ָנה:(כח) ַוּיֹאַמ֑ י ְוֶאֵּתֽ ה ְׂשָכְר֛� ָעַל֖  ָנְקָב֧

ר ---בראשית פרק לא. 10 י־ָלָב֙ן ֵלאֹמ֔ י ְבֵנֽ ע ֶאת־ִּדְבֵר֤ ינּו  (א) ַוִּיְׁשַמ֗ ר ְלָאִב֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ב ֵא֖ ח ַיֲעֹק֔ ָלַק֣
ה: ד ַהֶּזֽ ת ָּכל־ַהָּכֹב֖ ה ֵא֥ ינּו ָעָׂש֕ ר ְלָאִב֔ ן ְוִהֵּנ֥ה ֵאיֶנּ֛נּו ִעּ֖מֹו ִּכְת֥מֹול  ּוֵמֲאֶׁש֣ ב ֶאת־ְּפֵנ֣י ָלָב֑ (ב) ַוַּי֥ ְרא ַיֲעֹק֖

 ִׁשְלֽׁשֹום:
ח נָ (נ)  .10 י ְוִאם־ִּתַּק֤ יןִאם־ְּתַעֶּנ֣ה ֶאת־ְּבֹנַת֗ י ֵא֥ ד ִׁשי֙ם ַעל־ְּבֹנַת֔ ים ֵע֖ ה ֱא�ִה֥ נּו ְרֵא֕ יׁש ִעָּמ֑  ָ:......ִא֖
זו עונה האמורה בתורה,  -עונתה --- תלמוד בבלי מסכת כתובות דף מז עמוד ב -א  10

 וכן הוא אומר: אם תענה את בנותי.
ם(א)   בראשית פרק לב.11 ם ַוֵּיֶ֛ל� ַוַּיְׁשֵּכ֨ ֶר� ֶאְתֶה֑ יו ַוְיָב֣ ק ְלָבָנ֛יו ְוִלְבנֹוָת֖ ֶקר ַוְיַנֵּׁש֧ ן ַּבֹּב֗  ֹ:....ָלָב֜
י�  דברים פרק כו. 12 יָת ְוָאַמְרָּת֜ ִלְפֵנ֣י׀ ְיֹקָו֣ק ֱא�ֶה֗ י(ה) ְוָעִנ֨ ד ָאִב֔ ְיָמה ַוָּי֥ ָגר  ֲאַרִּמ֙י ֹאֵב֣  ֶרד ִמְצַר֔ ַוֵּי֣

 ְיהִ  ט ַוֽ י ְמָע֑ ם ִּבְמֵת֣ ב:ָׁש֖ ם ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ָע֥צּום ָוָרֽ                                                                                    י־ָׁש֕
 , שנאמר ארמי אובד אבי ואחר כך ביקש לבן להורגו --- מדרש תנחומא  עקב.13

ן-.14  ים ֶאל־ָלָב֥ א ֱא�ִה֛ ֹ֧ אֶמר ֗לֹו ַוָּיב ֹ֣ ְיָלה ַוּי י ַּבֲח֣�ם ַהָּל֑ ב ִמּ֥טֹוב  ָהֲאַרִּמ֖ ם־ַיֲעֹק֖ ר ִעֽ ֶמר ְל֛� ֶּפן־ְּתַדֵּב֥ ִהָּׁש֧
ע: ֶמר ְל֛�  ַעד־ָרֽ ר ִהָּׁש֧ י ֵלאֹמ֗ ר ֵאַל֣ ֶמׁש׀ ָאַמ֧ ם ֶא֣ י ֲאִביֶכ֜ ע ֵוֽא�ֵה֨ י ַלֲעׂ֥שֹות ִעָּמֶכ֖ם ָר֑ ל ָיִד֔ (כט) ֶיׁש־ְלֵא֣

ם־ַיעֲ  ר ִעֽ ע:ִמַּדֵּב֥ ב ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ   ֹק֖



. כדכת לך לך מארצך, וכדכת אבי אברהם ארמי היה, אובד וגולה מארץ ארם    רשב"ם. 15
 ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי. לשון אובד ותועה

 עני היה בלא ממוןויאמר: כאשר היה אבי בארם אובד היה, כלומר  --- [רבינו] בחיי. 16
י׀  -- בראשית פרק כד. 17 ֶאת־ַהְּצִמִדי֘ם ַוְיִה֣ ֶזם ְוֽ ת ֶאת־ַהֶּנ֗ י ֲאֹחתֹו֒  ִּכְרֹא֣  ַעל־ְיֵד֣
יָה: --בראשית פרק כט. 18 א ֵאֶלֽ ֹ֖ יו ַוָּיב ּה ֵאָל֑ א ֹאָת֖ ה ִבּ֔תֹו ַוָּיֵב֥ ֶרב ַוִּיַּק֙ח ֶאת־ֵלָא֣ י ָבֶע֔  ַוְיִה֣

אֶמר ֶאל־לָ   ֹ֣ ה ַוּי וא ֵלָא֑ ֶקר ְוִהֵּנה־ִה֖ י ַבֹּב֔ � (כה) ַוְיִה֣ ְדִּתי ִעָּמ֔ א ְבָרֵח֙ל ָעַב֣ ֹ֤ י ֲהל יָת ִּל֔ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ ָב֗
ִני: ָּמה ִרִּמיָתֽ  ְוָל֖

ן: בראשית פרק לא(ו). 19 ְדִּתי ֶאת־ֲאִביֶכֽ י ָעַב֖ י ְּבָכל־ֹּכִח֔ ן ִּכ֚ ָנה ְיַדְעֶּת֑  ְוַאֵּת֖
י(ז) ַוֲאִביֶכ֙ן  ף ֶאת־ַמְׂשֻּכְרִּת֖ י ְוֶהֱחִל֥ ֶתל ִּב֔ ים ֵה֣ ֶרת ֹמִנ֑  .... ֲעֶׂש֣

ְבנּו ֖לֹו   ֹות ֶנְחַׁש֥ נּו:(טו) ֲה֧לֹוא ָנְכִרּי֛ אַכל ַּגם־ָא֖כֹול ֶאת־ַּכְסֵּפֽ ֹ֥ נּו ַוּי י ְמָכָר֑  ִּכ֣
יל ֱא�ִהי֙ם  ר ִהִּצ֤ ֶׁשר ֲאֶׁש֨ י ָכל־ָהֹע֗ ינּו(טז) ִּכ֣ נּו ֖הּוא ּוְלָבֵנ֑ ינּו ָל֥ ָאִב֔  .... ֵמֽ

ב וַ  . 20 ְרִּתי (לא) ַוַּיַ֥ען ַיֲעֹק֖ י ָאַמ֔ אִתי ִּכ֣ י ָיֵר֔ ן ִּכ֣ אֶמר ְלָלָב֑ ֹ֣ י:ּי י� ֵמִעִּמֽ ל ֶאת־ְּבנֹוֶת֖  ֶּפן־ִּתְגֹז֥
י פרק כז(.21 ִנ֙י ָאִב֔ י ְיֻמֵּׁש֙ עַ יב) אּוַל֤ יִתי ְבֵעיָנ֖יו ִּכְמַתְעֵּת֑ ה: ְוָהִי֥ א ְבָרָכֽ ֹ֥ ה ְול י ְקָלָל֖ י ָעַל֛  ְוֵהֵבאִת֥
אֶמר  (לה).22 ֹ֕ י�ַוּי א ָאִח֖ ה ָּב֥ ב  ְּבִמְרָמ֑ א ְׁש֜מֹו ַיֲעֹק֗ אֶמר ֲהִכ֩י ָקָר֨ ֹ֡ �:(לו) ַוּי ח ִּבְרָכֶתֽ ִנ֙י ֶז֣ה ַוִּיַּק֖  ַּיְעְקֵב֙ ַוֽ

ִים  ַפֲעַמ֔
ל ָּבֵה֙ן ְּפָצ֣לֹות ְלָב֔נֹות בראשית פרק ל(לז. 23 ח ְו֣לּוז ְוַעְר֑מֹון ַוְיַפֵּצ֤ ל ִלְבֶנ֛ה ַל֖ ב ַמַּק֥ ח־֣לֹו ַיֲעֹק֗ ַּקֽ ) ַוִּיֽ

ר ַעל־ַהַּמְקֽלֹות:ַמְחׂשֹף֙  ן ֲאֶׁש֖ ים      ַהָּלָב֔ ים ְנֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ְדןָ ַהּצ אן ֶאל־ַהַּמְק֑לֹות ַוֵּתַל֣ ֹ֖  ..(לט) ַוֶּיֱח֥מּו ַהּצ
ז ֶאת־צֹא֑נֹו  (יט) בראשית פרק לא. 24 � ִלְגֹז֖ ן ָהַל֔ לְוָלָב֣ ב ָרֵח֔ ים ַוִּתְגֹנ֣ יָה: ֶאת־ַהְּתָרִפ֖ ר ְלָאִבֽ  ֲאֶׁש֥
ב בראשית פרק לא(כ). 25 ב ַיֲעֹק֔ י ַוִּיְגֹנ֣ ן ָהֲאַרִּמ֑ ב ָלָב֖ ַח ֽהּוא: ֶאת־ֵל֥ י ֹבֵר֖ יד ֔לֹו ִּכ֥  ַעל־ְּבִל֙י ִהִּג֣

יתָ ....... ה ָעִׂש֔ ב ֶמ֣ אֶמר ָלָב֙ן ְלַיֲעֹק֔ ֹ֤ י ַוּי ב ֶאת־ְלָבִב֑  .....ַוִּתְגֹנ֖
ואז וענית ואמרת. הנשמה משבחת ומשוררת  ----צרור המור דברים פרשת כי תבא. 26

ואומרת חסדי המקום שעשה עמה והצילה מיד יצה"ר הנקרא לבן הארמי. לפי שהוא רמאי 
 ובעל תחבולות. וזהו ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט.

ואומר ארמי אובד אבי, לא הזכיר את לבן בשמו אלא לומר ---כלי יקר דברים פרק כו. 27
שלפי שהיה מן ארם על כן נהג מנהג מקומו וממנו נמשכה מדה רעה זו האמורה בפסוק 

וירשת וישבת בה לבקש ישיבה של שלוה בעולם הזה כדמסיק בבראשית רבה (לט ח) אמר 
ני אדם אוכלין ושותין רבי לוי בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחור וראה ב

ופוחזים אמר הלואי לא יהי חלקי בארץ הזאת וכו, ולפי שמשם לקח יצחק את רבקה ויעקב 
 את נשיו משם למד יעקב לבקש ישיבה של שלוה בעולם הזה

ארמי אובד אבי, שמפתה לאדם באומרו  ---תולדות יעקב יוסף דברים פרשת כי תבוא. 28 
 לשם שמים, וכל זה אינו כשיפשפש אדם את עצמו.

ארמי אובד אבי ארמי זה יצה"ר שהוא רמאי גדול כאומרו ---אור החיים דברים פרק כו. 29
 (בראשית ג א) והנחש היה ערום, שמרמה הבריות לאבדם, והוא אומרו אובד אבי

ארמי אובד אבי ארמי רמז להשפלות ופניות הבאות ---חנועם אלימלך בראשית פרשת נ. 30
 לאדם בתוך אהבה הנתעורר בו להשם יתברך

רפט. תם, פירש רש"י בפרשת   דרוש ראשון -של"ה מסכת פסחים מצה עשירה . 31
תולדות (בראשית כה, כז), מי שאינו יודע לרמות נקרא תם. ויעקב שנקרא תם מעין שופריה 

(בבא מציעא פד א). וכן אדם הראשון תם היה, קודם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, הוא  דאדם
אינו יודע לרמות, אדרבה רימו אותו, בסוד ארמי אבד אבי (דברים כו, ה), הוא הנחש 

 למת, -הערום, עד אשר גרם להפוך תם 
יש שני לכל שאלה "".האדם הוא מידתם של כל הדברים" – פרוטאגורס הסופיסטים.32

ואשר לניהולן של העיר והמדינה, הוא חייב להיות מבוסס על צדק ומשפט ועל " ".צדדים
 .שיקול דעת

ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה  - תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכג עמוד א. 33
לי? אמרה ליה:  הוא וכי בן רבקה הוא, והלא בן אחות אביה הוא! אלא, אמר לה: מינסבת

אין, מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה. אמר לה: מאי רמאותיה? אמרה ליה: אית לי 
אחתא דקשישא מינאי, ולא מנסבא לי מקמה. אמר לה: אחיו אני ברמאות. [א"ל:] ומי 

 שרי להו לצדיקי לסגויי ברמאותא? אין, עם נבר תתבר ועם עקש תתפל

 לעילוי נשמת אבי מורי ראובן צבי בן הרב אהרן ואימי מורתי ברטה בת החבר רפאל וחוה ע"ה


