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 נבל מול לבן
 

 מדרש תהלים מזמור נג ד"ה ]א[ ]נג, א .1
 לבן, הן הן האותיות, מה לבןהוא  נבלמר ר' סימון הוא א

 היה רמאי נבלהיה רמאי, אף 
 
 א:טתהלים  .2

ן ִמְזמֹור ְלָדוִ  ַח ַעְלמּות ַלבֵּ  ד:ַלְמַנצֵּ
 
 שםמדרש תהלים  .3

ן , כאותיות נבל מיתת על. על מות לבן א"ד - ַעְלמּות ַלבֵּ
לבן כן אותיות נבל, ולמה כתיב לבן ולא נבל, שהוא דומה 

 במעשיו ללבן.

 
 לא פרק בראשית .4
ֶליָך ִעָמְך ָאֹנִכי ָשָנה ֶעְשִרים ֶזה( לח) לּו ֹלא ְוִעֶזיָך ְרחֵּ  ִשכֵּ

י ילֵּ ָפה( לט)  :ָאָכְלִתי ֹלא ֹצאְנָך ְואֵּ אִתי ֹלא ְטרֵּ בֵּ ֶליָך הֵּ  ָאֹנִכי אֵּ
 ָהִייִתי( מ)  :ָלְיָלה ּוְגנְֻבִתי יֹום ְגנְֻבִתי ְקֶשָנהְתבַ  ִמָיִדי ֲאַחֶטָנה

יָני ְשָנִתי ַוִתַדד ַבָלְיָלה ְוֶקַרח ֹחֶרב ֲאָכַלִני ַביֹום עֵּ  ֶזה( מא)  :מֵּ
יֶתָך ָשָנה ֶעְשִרים ִלי ה ַאְרַבע ֲעַבְדִתיָך ְבבֵּ י ָשָנה ֶעְשרֵּ  ִבְשתֵּ

ש ְבֹנֶתיָך  ֲעֶשֶרת ַמְשֻכְרִתי ֶאת ַוַתֲחלֵּף אֶנָךְבצֹ  ָשִנים ְושֵּ
י( מב)  :ֹמִנים י לּולֵּ י ָאִבי ֱאֹלהֵּ  ִיְצָחק ּוַפַחד ַאְבָרָהם ֱאֹלהֵּ
יָקם ַעָתה ִכי ִלי ָהָיה  ָרָאה ַכַפי ְיִגיעַ  ְוֶאת ָעְנִיי ֶאת ִשַלְחָתִני רֵּ

 :ָאֶמש ַויֹוַכח ֱאֹלִהים
 

 
 בל )שמ"א כה(דוד ונ מב(-יעקב ולבן )בר' לא:לח

 ַבַכְרֶמל ֹצאנוֹ  ֶאת ִבְגֹזז ַוְיִהי ... (ב) ... ֹצאנוֹ  ֶאת ִלְגֹזז ָהַלְך ְוָלָבן (יט)
י ... ָכל( ז) ִעָמְך ָאֹנִכי ָשָנה ֶעְשִרים ֶזה  :ַבַכְרֶמל ֱהיֹוָתם ְימֵּ

ֶליָך לּו ֹלא ְוִעֶזיָך ְרחֵּ י ִשכֵּ ילֵּ   ְמאּוָמה ָפַקְדנּו ְוֹלא ָהְכַלְמנּו ְוֹלא( טו) ָאָכְלִתי ֹלא ֹצאְנָך ְואֵּ
 ְוֶקַרח ֹחֶרב ֲאָכַלִני ַבּיוֹם ָהִייִתי .ָלְיָלה ּוְגנְֻבִתי יוֹם ְגנְֻבִתי

יָני ְשָנִתי ַוִתַדד ַבָלְיָלה עֵּ  מֵּ
ינּו ָהיּו חֹוָמה( טז) י ָכל יוָֹמם ַגם ַלְיָלה ַגם ָעלֵּ נּו ְימֵּ  ִעָמם ֱהיֹותֵּ

 :ַהֹצאן ֹרִעים

ף  ... ַוָיֶשב ַבִמְדָבר ָלֶזה ֲאֶשר ָכל ֶאת ָשַמְרִתי ַלֶשֶקר ... ַאְך( כא) ֹמִנים ֲעֶשֶרת ַמְשֻכְרִתי ֶאת ַוַתֲחלֵּ
 :טֹוָבה ַתַחת ָרָעה ִלי

 ...ָנָבל ִמַיד ֶחְרָפִתי ִריב ֶאת ָרב ֲאֶשר ְיֹקָוק ָברּוְך ַוֹיאֶמר( לט) ָאֶמש ַויֹוַכח ֱאֹלִהים ָרָאה ַכַפי ְיִגיעַ  ְוֶאת ָעְנִיי ֶאת
ַוִיַקח ֶאת  )כג( ִכי ָבַרח ַיֲעֹקב: ַהְשִליִשי ַבּיוֹםַויַֻגד ְלָלָבן  )כב(

ת ַוְיִהי (לח) ...ְבַעת ָיִמיםִש ֶאָחיו ִעמֹו ַוִיְרֹדף ַאֲחָריו ֶדֶרְך  רֶׂ  :ַוָיֹמת ָנָבל ֶאת ְיֹקָוק ַוִיֹגף ַהָּיִמים ַכֲעשֶׂ

 
 לא פרק בראשית .5
 ֶאל ַוֹיאֶמר ָלָבן ַוַיַען( מג)

 ְוַהָבִנים ְבֹנַתי ַהָבנוֹת ַיֲעֹקב
ר ְוֹכל ֹצאִני ְוַהֹצאן ָבַני  ֲאשֶׂ

ה ַאָתה  ְוִלְבֹנַתי ּואה ִלי ֹראֶׂ
ֶלה ֶאֱעֶשה ָמה  אוֹ  ַהיֹום ָלאֵּ

 :ָיָלדּו ֲאֶשר ִלְבנֵּיֶהן

 כא פרק שמות .6
ש ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ִכי( ב)  שֵּ

א ּוַבְשִבִעת ַיֲעֹבד ָשִנים  יֵּצֵּ
 ְבַגפוֹ  ִאם( ג)  :ִחָנם ַלָחְפִשי

א ְבַגפוֹ  ָיֹבא  לַבעַ  ִאם יֵּצֵּ
 ִאְשתוֹ  ְוָיְצָאה הּוא ִאָשה
ן ֲאֹדָניו ִאם( ד)  :ִעמוֹ   לוֹ  ִיתֶׂ

 אוֹ  ָבִנים לוֹ  ְוָיְלָדה ִאָשה
יהָ  ָהִאָשה ָבנוֹת  ִויָלדֶׂ

א ְוהּוא ַלאֹדנֶׂיהָ  ִתְהיֶׂה  יֵּצֵּ
 ... :ְבַגפוֹ 

 
 ל פרק בראשית .7
ר (כז) ן ָמָצאִתי ָנא ִאם ָלָבן ֵאָליו ַוֹּיאמֶׂ יֶניָך חֵּ  ִנַחְשִתי ְבעֵּ

ִניַויְ   :ִבְגָלֶלָך ְיֹקָוק ָבֲרכֵּ
ָנה ָעַלי ְשָכְרָך ָנְקָבה ַוֹּיאַמר (כח)  :ְוֶאתֵּ
ר (כט) ָליו ַוֹּיאמֶׂ ת ָיַדְעָת  ַאָתה אֵּ ת ֲעַבְדִתיָך ֲאֶשר אֵּ  ֲאֶשר ְואֵּ

 ָלֹרב ַוִיְפֹרץ ְלָפַני ְלָך ָהָיה ֲאֶשר ְמַעט ִכי (ל) :ִאִתי ִמְקְנָך ָהָיה
יִתי ָאֹנִכי ַגם ֶאֱעֶשה ָמַתי ְוַעָתה ְלַרְגִלי ֹאְתָך קְיֹקוָ  ַוְיָבֶרְך  :ְלבֵּ

ר (לא)  ָלְך ֶאֶתן ָמה ַוֹּיאמֶׂ
ר ן ֹלא ַיֲעֹקב ַוֹּיאמֶׂ  ַהֶזה ַהָדָבר ִלי ַתֲעֶשה ִאם ְמאּוָמה ִלי ִתתֶׂ

 ַהיֹום ֹצאְנָך ְבָכל ֶאֱעֹבר (לב)  :ֶאְשֹמר ֹצאְנָך ֶאְרֶעה ָאשּוָבה
ר  ְוָטלּוא ַבְכָשִבים חּום ֶשה ְוָכל ְוָטלּוא ָנֹקד ֶשה ָכל םִמשָ  ָהסֵּ
 ָמָחר ְביֹום ִצְדָקִתי ִבי ְוָעְנָתה (לג)  :ְשָכִרי ְוָהָיה ָבִעִזים ְוָנֹקד

יֶננּו ֲאֶשר ֹכל ְלָפֶניָך ְשָכִרי ַעל ָתבֹוא ִכי  ָבִעִזים ְוָטלּוא ָנֹקד אֵּ
 :ִאִתי הּוא ּובָגנ ַבְכָשִבים ְוחּום

ר (לד) ן ָלָבן ַוֹּיאמֶׂ  :ִכְדָבֶרָך ְיִהי לּו הֵּ

 ְוַהְטֻלִאים ָהֲעֻקִדים ַהְתָיִשים ֶאת ַההּוא ַביֹום ַוָיַסר (לה)
ת  חּום ְוָכל בוֹ  ָלָבן ֲאֶשר ֹכל ְוַהְטֻלֹאת ַהְנֻקדוֹת ָהִעִזים ָכל ְואֵּ

ן ַבְכָשִבים ינוֹ  ָיִמים ְשֹלֶשת ֶדֶרְך ַוָיֶשם (לו)  :ָבָניו ְבַיד ַוִיתֵּ  בֵּ
ין  :ַהנֹוָתֹרת ָלָבן ֹצאן ֶאת ֹרֶעה ְוַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ּובֵּ

 
 כג פרק דברים .8
ד ַתְסִגיר ֹלא( טז) בֶׂ ל עֶׂ ר ֲאֹדָניו אֶׂ יָך ִיָנֵצל ֲאשֶׂ  ֵמִעם ֵאלֶׂ

ב ִעְמָך( יז)  :ֲאֹדָניו  ְבַאַחד ִיְבַחר ֲאֶשר ַבָמקֹום ְבִקְרְבָך יֵּשֵּ
 : תֹוֶננּו ֹלא לוֹ  ַבטֹוב ְשָעֶריָך

 
 צא ולמד מה בקש לבן / נבל הארמי

 כריםשפרעה לא גזר אלא על הז
 ולבן/נבל בקש לעקור את הכל!

 


