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 לבפרק 
 

 

ֲעק   נ  ב יַׁ ו  כ  תְׁ  ןמִּ

יש ָּ  גִּ ְׁ פ  ום עִּ ה לַׁ ש ָּ  ע 
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ח לַׁ ש ְׁ י ִּ ת וַׁ ש ַׁ רָּ ָּ  פ 

נ ן  ו  כ  תְׁ ֲעק ב מִּ יש ָּ יַׁ גִּ ְׁ פ  ולַׁ ש ָּ ם ע   ה עִּ

סּוִקים)  (לג-ד פְּ

ַלח ַיֲעקֹב מַ  ש ְ ִחיו...""ַויִּ ו אָׁ ָׁ יו ֶאל ֵעש  נָׁ ִכים ְלפָׁ סּוק)  ְלאָׁ  (ד פָּ

ֵעָשור ָזכַ ב ַיֲעקֹ  ָרָצה ְלהֹוְרגֹו ּוִמּׁשּום ָכְך הּוא ָבַרח שֶׁ

 .ְלָחָרן

ָעְברּור ְלַאחַ ת, ָכעֵ   ִלְשמֹועַ ב ַיֲעקֹה ִצפָ ת, ַרבֹום ָשִני שֶׁ
ֵעָשו ד ּוִבְמֻיחָ , ְרגֹוְלהֹוה ַהּנֹוָרָא ַמְחַשְבּתֹול עַ ט ִהְתָחרֵ  שֶׁ

ַיֲעקֹ דֶׁ ת ַהְבָרכֹות אֶׁ ל ִקבֵ ב שֶׁ ָקנָ י ִמְפנֵ ק, ְבצֶׁ ת אֶׁ ה שֶׁ

ִהְמִשיךְ י ּוִמְפנֵ ה, ַהְבכֹורָ  ךְ ת אֶׁ  שֶׁ רֶׁ ם ַאְבָרהָ ו, ֲאבֹוָתי דֶׁ
 ק.ְוִיְצחָ 

ל ֵעָשו  הּוו ְלהֹוִדיַע לֹו ָאִחיַיֲעקֹב ָשַלח ְשִליִחים אֶׁ א שֶׁ

 ְבָשלֹום.  ִאּתֹות ִלְחיֹוה רֹוצֶׁ א ְוהּון, ָלבָ ת ִמֵביר חֹוזֵ 

ם ַוְיַצו" ָׁ  ַלאֹדִני ֹתאְמרּון ּכֹה ֵלאֹמר ֹאתָׁ  וְלֵעש 

ַמר ּכֹה ךָׁ  אָׁ  בַיֲעקֹ ַעְבּדְ

ן ִעם בָׁ י לָׁ ְרּתִ ֵאַחר ּגַ ּתָׁ  ַעד וָׁ סּוק ה( ה"עָׁ  )פָּ
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ת ו ֵעָש י ֲהרֵ  י",ֲאדֹנִ ו "ְלֵעָש א ָקרָ ַיֲעקֹב ַמדּוַע  ָמַכר לֹו אֶׁ
 ה? כֹורָ ַהְב 

הּו אֹותֹו ֵבַרךְ ו ָאִביק ִיְצחָ  ד:ְועֹו ן( ָהָאדֹור )ַהְגִביה ִיְהיֶׁ א שֶׁ

 ָאִחיו? ו ֵעָש א ְולֹ

ָקָרא לֹו ַיֲעקֹב  ַמדּועַ ן כֵ ם ִא ה ָרָשע, ָהיָ ד: ֵעָשו ְועֹו

 "ֲאדִֹני"?

ךְ ָהיָ ו ֵעָש ו "ֲאדִֹני" ִכי ְלֵעָש ַיֲעקֹב ָקָרא  לֶׁ ץ  ה מֶׁ רֶׁ  םֱאדֹוְבאֶׁ
 ָאִחיו ַהָגדֹול.  הְוָהיָ 

הּוא  ַהָכבֹוד שֶׁ ק ְלַהְפִסיו ִיְגרֹם לֹו ְלֵעָש ן נֹותֵ ַיֲעקֹב ִקָּוה שֶׁ

 . אֹותֹוא ִלְשנֹ

ֹור ִלי ַוְיִהי" ְפחָׁ  ְוֶעֶבד ֹצאן ַוֲחמֹור ש   הְוש ִ

ה ְלחָׁ ֶאש ְ יד וָׁ ֵעיֶניךָׁ  ֵחן ִלְמֹצא ַלאדִֹני ְלַהּגִ סּוק ו( "ּבְ  )פָּ

ְיַסְפרּום ַמְלָאִכיו ְלֵעָש  ַיֲעקֹב ָשַלח לֹו ַעל ַהְדָבִרים  שֶׁ
ֵאְרעּו ה זֶׁ  ָראּוא לֹ ָבּהה ָהֲאֻרכָ ה ַבְּתקּופָ  ּוְלִמְשַפְחּתֹו לֹו שֶׁ

ְרָא ְבָכךְ . הזֶׁ ת אֶׁ  הּוו ְלֵעָש ה הֶׁ  ו ְכָאח. ֵאָליג ִמְתַנהֵ א שֶׁ

ת ִשְנָאתֹו ַהִאם   ה ַרבֹות?ְלַאַחר ָשִנים כֵֹעָשו ָשַכח אֶׁ
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 נֱֶׁאַמר: 

בוּ " ֻ ִכים ַויָּׁש  ְלאָׁ  רֵלאמֹ  ַיֲעקֹב ֶאל ַהּמַ

אנוּ  ִחיךָׁ  ֶאל ּבָׁ ו ֶאל אָׁ ָׁ אְתךָׁ  הֵֹלךְ  ְוַגם ֵעש   ִלְקרָׁ

ע סּוק ז( "ִעּמוֹ  ִאיש   ֵמאֹות ְוַאְרּבַ  )פָּ

ךְ  שֶׁ ע ר ֵעָשו ָהָרָש ָשמַ יֹוֵתר ִמְּׁשלִֹשים ְוַאְרַבע ָשִנים  ְבמֶׁ

 .ְבִלבֹוב ְלַיֲעקֹ ִשְנָאתֹות אֶׁ 

 ם ְכֵדילֹוֲחִמיִעם ַאְרַבע ֵמאֹות ב ַיֲעקֹ תִלְקַראָבא  ֵעָשו
ל  וְשִליָחיל ְלַדֵבר ִעם ְכלָ  לֹא ָרָצה, וְלהֹוְרגֹו  בַיֲעקֹשֶׁ

  ה.ְוָהַאְחוָ ס ַהִפיּוי ִדְברֵ  תּוְלַקֵבל אֶׁ 

, ִלְסלֹחַ ם רֹוִצי םְוֵאינָ ם ָמֵלא ַכַעס ְוִשְנָאה ִלבָ , םָהְרָשִעי
ְבָרתֹו"ֵעָשו: ל עַ ר נֱֶׁאמַ  ְוָכךְ  )ָעמֹוס א, ח" נֶׁצַ  ְשָמָרה ְועֶׁ

ל ֵעָשו ָשמּור  ַכֲעסֹור: ְכלֹומַ , יא(  ד.ָּתִמי ִעּמֹושֶׁ

א ַיֲעקֹב ְמֹאד ַויֵֶּצר לֹו" ירָׁ סּוק ח( "ַויִּ  )פָּ

הּוא ְבָצָרה.  ְוִהְרִגישַיֲעקֹב ָפַחד   שֶׁ

 ַאךְ ֲעָבִדים ַרִבים ָהיּו לֹו, קֹב ָהָיה ִגבֹור ַחִיל וְ ָנם ַיעֲ ָאְמ 

ֵעָשו ָאִחיו   וְולֹוֲחָמימֹות, ל ְבִמְלחָ ָרִגיהּוא ָיַדע שֶׁ
   ר.ְביֹותֵ ם ַאְכָזִרִיי
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ֵני ַמֲחנֹות"ַויַּחַ " ר ִאּתֹו... ִלש ְ ֶ ם ֲאש  עָׁ  ץ ֶאת הָׁ

 "ִחלֵּק. - "ַוַיַחץ 

ת ָהָעם ֲאשֶׁ  ִא י ְכדֵ  ם,ֲחָלִקיי ִלְשנֵ  ר ִאּתֹוַיֲעקֹב ָחָצה אֶׁ ם שֶׁ

 א ִיָפְגעּו ֻכָלם. לֹ, ִיָפְגעּוה ָחִלילָ 

ו יָׁבֹוא ִאם ַויֹּאֶמר" ָׁ ֲחֶנה ֶאל ֵעש  ַאַחת ַהּמַ הוּ  הָׁ  ְוִהּכָׁ

ה" ר ִלְפֵליטָׁ אָׁ ש ְ ֲחֶנה ַהּנִ יָׁה ַהּמַ סּוק ט( ְוהָׁ  )פָּ

ֵהִכין ם גַ , הּוא ְלֵעָשוָּנַתן ַיֲעקֹב ַיַחד ִעם ַהָכבֹוד ַהָגדֹול שֶׁ 
ת ֲעָבָדיו ְלִמְלָחָמה ִעם ֵעָשו.  ת ַעְצמֹו ְואֶׁ  אֶׁ

ת ֲעָבָדיו  ק, ִבְכלֵ הּוא ִצֵיד אֶׁ ת ָהָעם ִלְשֵניְוִחלֵ י נֶׁשֶׁ  ק אֶׁ

ִאם  י ְבַאְנֵש  ִלְפגֹעַ ֵעָשו  יֲחָילֵ  ַיְצִליחּוַמֲחנֹות, ְכֵדי שֶׁ
 יַהֵּׁשנִ ה ַהַּמֲחנֶׁ ַאְנֵשי ָּׁשֲארּו , יִ בַיֲעקֹל שֶׁ ן ָהִראשֹו ַמֲחֵנהּו

 ו.ְבֵעָש ְוִיָלֲחמּו 

ת ַעְצמֹו ְלִמְלָחָמה ִהְתַפלֵ  ַיֲעקֹב ֵהִכין אֶׁ  .'ל ַלהַאַחר שֶׁ

לֹא  'ִאם ה ת לֹא ַיַעְזרּוַהֲהָכנֹוָכל ָיַדע שֶׁ  ָאִבינּוַיֲעקֹב 

ְזרֹוה ִיְהיֶׁ   .לְוִהְתַפלֵ ד ָעמַ ן ָלכֵ , ְבעֶׁ

ה' לַ ל ְלִהְתַפלֵ ד ְמאֹה ְוָרצָ ו ֵמֵעָש ד ָפחַ ב ַיֲעקֹשֶׁ ף ַאל עַ 
ַיִצי ַבחי ְבִדְברֵ ל כֹם קֹדֶׁ ח ָפתַ ב ַיֲעקֹ, אֹותֹול שֶׁ ה ְותֹודָ  שֶׁ
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ָעָש ת ַהּטֹובֹול כָ ל עַ ה' לַ  ה' מֵ  ִבֵקש ָכךְ ר ַאחַ ק ְורַ , לֹוה שֶׁ
ַיִציֵלהּו  ו.ֵעָש ד ִמיַ  שֶׁ

ַכֲאשֶׁ , ִלְבָרָכה םִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו אֹוָתנּו ִלְמדּו ָכךְ  ם ָאדָ ר שֶׁ

ַבחי ִדְברֵ ם ְלַהְקִדי ָצִריךְ א הּוה', מֵ  ּוְמַבֵקשל ִמְתַפלֵ   שֶׁ
 .ַבָקָשתֹוי ִלְפנֵ ה' לַ 

ִבי  הָׁ "ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב ֱאלֵֹקי אָׁ ק"ַאְברָׁ ִבי ִיְצחָׁ  ם ֶוֱאלֵֹקי אָׁ

ַּמִגיעַ ב ָחַש  אְולְֹוָעָנו,  ָצנּועַ ַיֲעקֹב ָהָיה   לֹור ַיֲעזֹה' שֶׁ  לֹו שֶׁ
ַיֲעזֹ 'המֵ  ִבֵקשא הּון כֵ ל עַ . ִצְדקּותֹול ִבְגלַ  ת ִבְזכּו לֹור שֶׁ

 ם. ַהּטֹוִביו ַמֲעָשית ִבְזכּוא ְולֹו ֲאבֹוָתי

 ם "ָאִבי"? ְלַאְבָרהָ ַיֲעקֹב א ָקרָ  ַמדּועַ 

 ְכִאלּו ְוִכְבדֹו ֲאֵהבֹוי כִ י", ָאִב " ָסבֹום ְלַאְבָרהָ א ָקרָ ֲעקֹב יַ 

 ו. ָאִביָהָיה 

ךָׁ  '"ה ּוב ְלַאְרְצךָׁ ּוְלמֹוַלְדּתֶ ֹאֵמר ֵאַלי ש  ְך"ְוֵאיִטיבָׁ הָׁ  ה ִעמָׁ

ת  'ַבה חָבטַ ַיֲעקֹב  ְיַקֵים אֶׁ  . ִעּמֹוב ְוֵייִטי ַהְבָטָחתֹושֶׁ

טְֹנּתִ " ִדיל י ִמּכָׁ קָׁ ֱאֶמתַהֲחסָׁ ל הָׁ  ם ּוִמּכָׁ

יתָׁ ֶאת עַ  ש ִ ר עָׁ ֶ "ֲאש  ךָׁ  ְבּדְ
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ְזֻכיֹוָתיַיֲעקֹב  רָאמַ  ַעְנְוָתנּותֹוב ְברֹ  ֵאינֶּׁנּוא ְוהּות ֻמָעטֹוו שֶׁ
ָעָש ת ַהּטֹובֹול ְלכָ י ָראּו  . ִעמֹו ה'ה שֶׁ

ָעָשה הַהְגדֹולֹות ַהּטֹובֹוָמֵהן   ִעם ַיֲעקֹב?  'ת שֶׁ

י  ן ַהזֶּהי עָׁ ְבַמְקלִ "ּכִ י ֶאת ַהיְַּרּדֶ  ַבְרּתִ

ִייִת  ה הָׁ ֵניְוַעּתָׁ  ַמֲחנֹות" י ִלש ְ

ַיֲעקֹ ת ַהַיְרֵדן  רָעבַ א הּון ְלָחרָ ח ָברַ ב ְכשֶׁ ֵאיאֶׁ ן ְכשֶׁ

ר חֹוזֵ א הּוה ַעּתָ ה ְוִהּנֵ . ַמְקלֹוד ִמְלבַ ר ָדבָ  ִבְרשּותֹו
ִבְרשּותֹו  -ה ְגדֹולָ ה ִמְשָפחָ  - םְגדֹוִלית ַמֲחנֹוי ְשנֵ  ְכשֶׁ

ֲעָבִדים  -ַרב  ְרכּושן ְוכֵ , וָדיְילָ ד ָעָשר ַאחַ ו, ְנשֹוָתי

 ב. ָלרֹת ְוצֹאן ּוָבָקר ּוְשָפחֹו

ִסיֵ  ַבח ְוהֹוָדָיה ַלה תָלתֵ ב ַיֲעקֹם ִמּׁשֶׁ  םַהֲחָסִדיַעל  'שֶׁ

ָעָשה ִעמֹו םַהְגדֹוִלי ַיִציֵלהּו 'ֵמה ִבֵקש ,שֶׁ  .שֶׁ

יֵלִני" א ַהּצִ ִחי ִמיַּד נָׁ ָׁ  ִמיַּד אָׁ  וֵעש 

נֹ  י יֵָׁרא אָׁ ן יָׁבֹואּכִ ִנים ִכי ֹאתֹו ּפֶ ִני ֵאם ַעל ּבָׁ  .ְוִהּכַ

ךְ  ַמְרּתָׁ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעמָׁ ה אָׁ  ְוַאּתָׁ

י ְמּתִ ַ חֹול ַזְרֲעךָׁ  ֶאת ְוש   םַהיָּׁ  ּכְ

ר ֶ ֵפר לֹא ֲאש  סּוק ב"ֵמרֹ ִיּסָׁ  יג(-יב ים)פָּ
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ת  'הּוא בֹוֵטַח ַבהת זֹאם ְוִע ל ִמְתַפלֵ ַיֲעקֹב  ְיַקֵים אֶׁ שֶׁ
 ו. ַהְבָטחָֹתי

ָעָליו יֹוֵדעַ , הּוא הַבְּתִפלָ ק ִמְסַּתפֵ א לַֹיֲעקֹב  ל ְלִהְשַּתדֵ  שֶׁ

ַבע ם גַ  ְך ַהּטֶׁ רֶׁ  ה. ֵמַהַסָכנָ ל ְלִהָּנצֵ י ְכדֵ ְבדֶׁ

 ו? ֵמֵעָש ל ְלִהָּנצֵ ה עֹוד ָעָשה ַיֲעקֹב ְכֵדי מַ 

 נֱֶׁאַמר: 

ה ..." יָׁדֹו ִמְנחָׁ א ּבְ ח ִמן ַהּבָׁ ָׁ ַוִיּקַ חִ ְלֵעש  סּוק יד( יו"ו אָׁ  )פָּ

ם ִעִזיצֹאן ּוָבָקר:  -ו ַמָּתָנה ְגדֹוָלה ְלֵעָש ַיֲעקֹב ָשַלח 

ם, ּוָפִרים,  ָפרֹות ּוְבֵניהֶׁ ם ְגַמִלים, ְוֵאיִלים ְרֵחִלים, ּוְתָיִשי

 ת ַוַעָיִרים. ֲאתֹונֹו

 ? הְגדֹולָ  ָכךְ ל כָ ה ַמָּתנָ ָשַלח ְלָאִחיו ַמדּוַע ַיֲעקֹב 

ךְ  ְוִשֵּמשל ַהָגדֹוו ָאִחיה ָהיָ י כִ  ֵעָשות אֶׁ ד בֵ כִ ב ַיֲעקֹ לֶׁ  ְכמֶׁ

רֶׁ  ַּמָּתנָ ה ִקּוָ ם גַ ב ַיֲעקֹ .םֱאדֹוץ ְבאֶׁ ו ֵעָש ת אֶׁ  ְּתַשֵּמחַ  זֹוה שֶׁ
 . אֹותֹוא ִלְשנֹק ַיְפִסיא ְוהּו

 ְבַשְלחֹו ְלַכְבדֹוף הֹוִסית ְוָכעֵ ם ַמְלָאִכיו ֵאָליָשַלח  הְּתִחלָ 

 ַמָּתנֹות ַרבֹות.  לֹו

ר. מַ  וֲעָבָדית אֶׁ ה ִצּוָ ב ַיֲעקֹ ר ְלֵעדֶׁ ַוח ֵבין ֵעדֶׁ  דּוַע? ָלִשים רֶׁ
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ֵעָשו ִיְת  ִיְראֶׁ ָפֵעל יֹוֵתר ִמן ַהִּמְנָחה ְכֵדי שֶׁ ְּמֻדבָ ה ְכשֶׁ ר שֶׁ
 ה. ֲאֻרכָ ה ְבַשָירָ 

 ִזְכרֹוָנם ֵמינּוֲחכָ ָאְמרּו  ְוָכךְ ַלְפִגיָשה. ב ַיֲעקִֹהְתכֹוֵנן  ָכךְ 

 : ִלְבָרָכה

ה(,  נָׁ ָׁ ִרים, ְלדֹורֹון )ַמת  בָׁ ה ד ְ לֹש ָׁ "ִהְתִקין ַעְצמֹו ִלש ְ
ה". מָׁ ְלִמְלחָׁ ה ו  ָׁ  ִלְתִפל 

 "ִכין. - "ִהְתִקין נָּה. - "ּדֹורֹון" הֵּ  ַמתָּ

יו נָׁ ה ַעל ּפָׁ ְנחָׁ ֲעֹבר ַהּמִ  "ַוּתַ

ֲחֶנה" ּמַ ה ַההּוא ּבַ ְילָׁ ּלַ ן ּבַ סּוק כב( ְוהּוא לָׁ  )פָּ

ה ִעם ֲעָבָדיו ְולֹא ְבָאֳהלֹוַבַלְיָלה ָיַשן   . ַיֲעקֹב ַבָשדֶׁ

ֵעָשו  ָחַששב ַיֲעקֹ ְמַצע  אֹותֹו ַיְפִּתיעַ שֶׁ ָלֵכן  ה,ַהַלְילָ ְבאֶׁ

 ְבַדְרכֹו ְוִהְמִשיךְ ָקם ִעם ִמְשַפְחּתֹו ד ּוִמיָ ט ְמעַ ן ָיַש 

ךְ ֵעָשו. ה ַמֲחנֵ ת ִלְקַרא ךְ ַהדֶׁ ל כָ  ְלאֹרֶׁ  'ַבה ב ַיֲעקֹ חָבטַ  רֶׁ
ַיֲעזֹ  ו. ָעָליר לֹו ְוִיְשמֹר שֶׁ

ֵחם  ּקָׁ ַחל ַויֲַּעִברֵ "ַויִּ  ם ֶאת ַהּנַ

ר ֶאת ַויֲַּעֵבר ֶ סּוק כג( "לוֹ  ֲאש   )פָּ
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ת  ִבְגבּוָרתֹו ִהְצִליחַ ַיֲעקֹב  ת כָ ְלָהִרים אֶׁ  ְרכּושֹול צֹאנֹו ְואֶׁ
חָ ד ִמצַ   ַהֵּׁשִני. ִצדֹול אֶׁ ל ַהַּנחַ ל שֶׁ ד אֶׁ

ֵתר ַיֲעקֹב  ּוָׁ סּוק כ "ְלַבּדוֹ "ַויִּ  ד()פָּ

ל ַהַּנַחל ְכֵדי  ְלִצדֹוַיֲעקֹב ָחַזר  א ַכִדים ְלָהִביַהֵּׁשִני שֶׁ
ָּׁשכַ ם ְקַטִּני  ח ָשם. שֶׁ

, ִכי ָכל ֵמְרכּושֹום ְקַטִּניהּוא לֹא ִוֵּתר ֲאִפלּו ַעל ְדָבִרים 

 ו. ָעָליב ָחִביָהָיה  ֵמְרכּושֹוָדָבר 

 ? ּוַמדּועַ 

ַצִדיִקיי ִמְפנֵ  ר ָדבָ ל כָ ג ְלַהִשיי ְכדֵ ה ָקשֶׁ ם עֹוְבִדים שֶׁ

 ם.ֲאֵחִריל ִמּׁשֶׁ ם ְדָבִרים לֹוְקִחים ְוֵאינָ ם, ֵמְרכּוָש 

ֵבק  ַחר" ִאיש  "ַוֵיאָׁ ַ  ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהש ּ

ָהִאיש ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִהְסִבירּוו ֲחָכֵמינ ם ִע ק ּנֱֶׁאבָ שֶׁ  שֶׁ

ת  הזֶׁ  ַמְלָאךְ  ל ֵעָשו.שֶׁ  ַמְלָאכֹוה ָהיָ ב ַיֲעקֹ כֶׁ ִהְקִדים ָללֶׁ
ם ְבַיֲעקֹב.  ִלְפֵני ֵעָשו ְכֵדי ְלִהָלחֶׁ

 ִמי ִנֵצַח ַבַּמֲאָבק? 

 ה: נֱֶׁאַמר ְבָפסּוק כ

י לֹא יָׁכֹל לֹו"  "ַוַיְרא ּכִ
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ל תַיעֲ  ְבָפסּוק זֶׁה ָאנּו לֹוְמִדים ַעל ְגֻדָלתֹו שֶׁ ִּנֵצַח אֶׁ  קֹב שֶׁ
ְיַשְחרֵ ַיֲעקֹב י ִלְפנֵ ן ִהְתַחּנֵ ַהַּמְלָאְך  ַהַּמְלָאְך.  . אֹותֹור שֶׁ

ַחר ַ ה ַהש ּ לָׁ י עָׁ ְלֵחִני ּכִ ַ  "ַויֹּאֶמר ש 

י ִאם  ֲחךָׁ ּכִ ּלֵ ַ נִ ַויֹּאֶמר לֹא ֲאש  ַרְכּתָׁ סּוק כז( י"ּבֵ  )פָּ

ת ַהַּמְלָאךְ  רְלַשְחרֵ ם ִהְסִכיַיֲעקֹב לֹא  לָ , אֶׁ ְיָבֵרְך ן כֵ ם ִא א אֶׁ

 . אֹותֹו

גַ ה ָרצָ ַיֲעקֹב  ל ֵעָשו ַמְלָאכֹום שֶׁ ה לֹו שֶׁ ַהְבָרכֹו ,יֹודֶׁ  תשֶׁ
ֵבְרכֹו  ת לֹו ְולֹא ְלֵעָשו. ַמִגיעֹו ק,ִיְצחָ  ּׁשֶׁ

ֵמר ַיֲעקֹב לֹא ַויֹּאֶמר" ְמךָׁ  עֹוד ֵיאָׁ  ש ִ

ֵאל" רָׁ י ִאם ִיש ְ סּוק כט( ּכִ  )פָּ

ָעִתיד ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואַהַּמְלָאְך ִגי  ְלַשּנֹות ָלה ְלַיֲעקֹב, שֶׁ

ת ְשמֹו ְוִלְקרֹא לֹו   . "ִיְשָרֵאל"אֶׁ

ִרית ִעם אֱ  ָׁ י ש   ים"לֹהִ "ּכִ

 ְוִנַצְחָּת.  ,'ִנְלַחְמָּת ְכמֹו ַשר ִעם ַמְלָאְך ה

ים ְותּוַכל" ש ִ  "ְוִעם ֲאנָׁ

ִנַצְחּתָ ָבן, ִנְלַחְמָּת ִעם ֲאָנִשים ֲחָזִקים ְכמֹו לָ  ת אֶׁ  ּוְכמֹו שֶׁ
ת ֵעָשו.ְּתַנֵצַח  ָכךְ ן, ָלבָ   אֶׁ
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ַהַּמְלָאךְ ָרָצה  'ה ת ַיֲעקֹב  שֶׁ לֹאִבְבָרכָ ְיָבֵרְך אֶׁ  ה זֹו, ְכֵדי שֶׁ
 ה ִעם ֵעָשו.ֵמַהְפִגיָש ְיַפֵחד 

ֶרְך אֹ  ם""...ַוְיבָׁ ָׁ סּוק ל( תֹו ש   )פָּ

ל ֵעָשו הֹוָדה  ִקֵבל ַהְבָרכֹו ןָאכֵ שֶׁ , בְלַיֲעקָֹשרֹו שֶׁ ת שֶׁ
 ו. ְלֵעָש ְולֹא  ּוְלַזְרעֹות לֹו ַמִגיעֹוו ָאִביק ִמִיְצחָ 

קֹום  ם ַהּמָׁ ֵ א ַיֲעקֹב ש  ְקרָׁ ִניאֵ "ַויִּ  לּפְ

ִאיִתי י רָׁ ִנים"ֱאלִֹקי ּכִ ִנים ֶאל ּפָׁ סּוק לא( ם ּפָׁ  )פָּ

ת ַמְלָאְך א ִהית ַיֲעקֹב ַכָּונַ  ָרָאה אֶׁ ל ם ָפִניָהֱאלִֹקישֶׁ ם אֶׁ

 ָפִנים. 

י" ֵצל ַנְפש ִ ּנָׁ  "ַוּתִ

ָּׁשַמר ל עַ  'ִבְדָבִרים ֵאלּו הֹוָדה ַיֲעקֹב ַלה לֹא  וָעָלישֶׁ שֶׁ

ת ַהַּמְלָאְך.  ִבְראֹותֹוָימּות   אֶׁ

ֵאל ֶאת  רָׁ ֵני ִיש ְ ן לֹא יֹאְכלּו ּבְ י"ַעל ּכֵ ש ֶ ד ּגִ  הַהּנָׁ

ר ֶ ף ַעל ֲאש   הַהזֶּ  ַהיֹּום ַעד ַהיֵָּׁרךְ  ּכַ

י ַגע ּכִ ַכף נָׁ ִגיד ַיֲעקֹב ֶיֶרךְ  ּבְ ש ֶ  ּבְ סּוק לג( ה"ַהּנָׁ  )פָּ
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רֶׁ ַהּתֹוָרה  ֱאכְֹועַ ב ַיֲעקֹי ְבנֵ ל עַ ת אֹוסֶׁ ם לֶׁ ל ל ַזְרָעם ַאֲחֵריהֶׁ
ל ְבֵהָמהד ִמִגי  . ה"ַהָּנשֶׁ ד ִגיא "ַהִּנְקרָ  שֶׁ

ר ֵמַעל ָהעֹובֵ  ר(ָבָש ל שֶׁ ט חּו) ה הּוא ַהִגידַהָּנשֶׁ ד ִגי

ךְ  רֶׁ ל ַיֲעקֹב  הַהָּנשֶׁ ד ִגי, ַהבֶׁ ַהַּמְלָאל ִבְגלַ  ִמְּמקֹומֹוז זָ שֶׁ  ךְ שֶׁ
 ָנַגע בֹו.

ְבֵני ִיְשָראֵ ִלְנהֹ לֵהחֵ ה ַהָּנשֶׁ ד ִגיִאסּור  ל ג ַרק ַאֲחֵרי שֶׁ

ת   ה ְבַהר ִסיַני. ַהּתֹורָ ִקְבלּו אֶׁ

יֹוִציאּור: ָהִאסּום ַטעַ  ת ַהִגיד  ְכשֶׁ ם הֵ ה, ֵהמָ ֵמַהְב ִיְשָרֵאל אֶׁ

ל ַיֲעקֹב ת ְגבּוָרתֹו שֶׁ ּנֱֶׁאבָ  ,ִיְזְכרּו אֶׁ  ַמְלָאכֹום ִע ה ִבְגבּורָ ק שֶׁ

ָעַזר  'ַלה ְויֹודּו, ְוִנְצחֹוו ֵעָש ל שֶׁ  ת ְלַיֲעקַֹעל שֶׁ ב ְלַנֵצַח אֶׁ
 ַהַּמְלָאְך.  
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י או ר  ים ב   ל ִּ  מִּ

 

  ִליחַ  -ַמְלָאְך  שָּ

  יִהְתַעַכְבתִ  -ַוֵאַחר 

 דפָּחַ  - ַוִייָרא 

 ִהְצַטעֵּר - ַוֵיֵצר 

 םִחלֵּק ִלְשַניִ  - ַוַיַחץ 

 ְלַהצָּלָּה - ִלְפֵלָטה 

 ֹובֶאֱעֶשה ט - ֵאיִטיָבה 

 לֹא ַמִגיַע  - ָקטְֹנִתי

ן(  ִלי )ִמְלשֹון קָּטָּ

 ןיָּשַ  - ַוָיֶלן 

 נָּה - ִמְנָחה  ַמתָּ

 ַהזָּכָּר בִָּעִזים - ַתִיׁש 

 םַבֲחמֹוִריה ַהְנקֵּבָּ  - ןָאתֹו 

 םַבֲחמֹוִריַהוָּלָּד  - ַעִיר 

  ָן?ְלָא - ה?ָאנ 

  ָרֹוְגזֹוק ֲאַסלֵּ  - ה ָפָניוֲאַכְפר 

 ִיְסַלח ִלי - ִיָשא ָפָני 

  רִנְשָא -ַוִיָוֵתר 

  ַַהֶבֶרךְ  - ף ָיֵרךְ כ 

 הזָּזָּ  - ַוֵתַקע 

  ָרִגבֹווְ ר לַָּחְמתָּ ְכמֹו שַ  - ָשִרית 

  ָזזָּ  - הָנׁש 
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 ת לפרק לב מקורו

אבן עזרא: "ואלה המלאכים הם  -מלאכים הם שליחים : פסוק ד

 מעבדיו". 

 רש"י -מבקש את שלומו  יעקבלהודיע לעשו שכדי  שליחת המלאכים

 שאני שלם עמך ומבקש אהבתך".  - פסוק ו: "למצוא חן בעיניךל

דת עק -היה אחיו הגדול  כי א. - "יעקב קרא לעשו "אדני: פסוק ה

יצחק: "נראה שדיבר עם עבדיו על זה האופן, להורות להם שיש עליו 

 אדנות טבעית כמשפט האח הגדול". 

וב חד כתנו אמר לרבי אפס: )עה, ד(: "רב מדרש רבה -כי היה מלך  ב.

... אמר ליה: ומה אני טב מן סבי, לא כך איגרא למרן מלכא אנטונינוס

 .יעקב'?!" אמר: 'כה אמר עבדך

 שם.  רש"י -להודיע שאני בא  -ני" גיד לאד"ואשלחה לה: פסוק ו

עשרים  -שנים שמר שנאתו בלבו במשך שלושים ושש  עשו: פסוק ז

של שם ועבר ושנתיים  םשנה בבית מדרש שנה בבית לבן, ארבע עשרה

 בדרך. 

רמב"ן: "ואולי לא היו לפניו, כי  -שליחים היחס המזלזל של עשו כלפי ה

א נתן רשות שיבואו לפניו וידברו עמו כלל כי היה הכתוב מספר ששאל ל

 .להם מה שלום אחי? ומה ענינו וענין ביתו ובניו..."

רש"י: "והיה המחנה הנשאר  -של יעקב למלחמה  יוותהכנ: פסוק ט

 על כרחו אלחם בו".  -לפליטה 
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ים זיינם מבפנרמב"ן: "וראיתי במדרש:  -עבדיו למלחמה  יעקב מכין את

)צייד את עבדיו בכלי נשק מתחת לבגדיהם( והלבישם בגדים לבנים 

 מבחוץ".

נו בחיי: "מכאן שראוי רב - דברי שבח לתפילתו יעקב מקדים: פסוק י

. ואחר .לאדם שיתבונן בתפילתו... בריבוי חסדי ה' וטובותיו עלינו.

  ."'הצילני נא' -שיתבונן בכל זה ישאל צרכיו, וכן אמר יעקב 

אברבנאל: "בזכות  -שהתפלל בזכות אבותיו  ,תו של יעקבענוותנו

אבותיו היה ראוי שיעשה עמו הקב"ה חסד כפי הדין... ואמנם מצד 

עצמו... היה מבקש ממדת הרחמים לא ממדת הדין שלא יספיק זכותו 

 לכך".

האברבנאל שם: "כי כאשר גופו של יעקב  יפעל  -בטחונו של יעקב בה' 

לעצמו,  -ר יעקב כפי שכלו ואמונתו והבטחתו פחד ונתיירא מעשו... אמ

ולגופו: 'אל תירא ואל תחת' כי יש ה' בקרבנו ומה יעשה לי אדם', לכך 

 לא אמר ויתפלל ולא ויצעק, אלא 'ויאמר', כאילו הוא אמר לטבעו כן". 

שער )דת יצחק עק -השתדלותו של יעקב למרות תפילתו : פסוק יד

זאת האמיתית )של חובת : "וכמה תתבאר הפנה ה(עשרים וששה

ההשתדלות( מזה הסיפור אשר אנו בביאורו בכל מה שהשתדל השלם 

יעקב אבינו להינצל מיד אחיו... באופן שלא ישאר עליו שום ערעור 

. )כלומר אשר הבטיחו, מפאת התרשלותו" תברךי' ופקפוק להבטחות ה

 אם היה מתרשל היו מתערערות הבטחות ה' שישמרהו(. 



22                             

ח מן הבא אברבנאל: "ולכן לק -תוך כבוד למלך ולאח שליחת המנחה מ

אם כפי מעלתו שהיה עשו שר וגדול  ומר,לבידו מנחה לעשו אחיו, רוצה 

 ואם להיותו אחיו".

י רש"י: "עדר פל ע - יםרבשימת רווח בין העדרים כדי שיראו : פסוק יז

י רו, מלוא עין, כדי להשביע עינו של אותו רשע ולתווהו על ריבולפני חב

 הדורון". 

 . רש"י לפסוק ט -מלחמה תפילה ו יעקב התקין עצמו לדורון,

רמב"ן: "אמר שלא  -הלינה בלילה עם העבדים מתוך זהירות : פסוק כב

בא לאהלו בלילה ההוא, אבל לן במחנה עם עבדיו ועם הרועים בצאן, 

 ערוך כאיש מלחמה, פן יבוא אחיו בלילה ויכה בו". 

 יפל ע -ילה לקראת עשו מתוך בטחון בה' לבהליכת יעקב : פסוק כג

האברבנאל: "ועם כל זה שכלו... גער בו על פחדו והלך לקראת אחיו, זה 

 באמת ראוי להקרא מאמין בנבואתו ובוטח ביעוד אלוקיו".

רש"י: "את אשר  יפל ע -גבורתו של יעקב בהעברת רכושו : פסוק כד

 מכאן ומניח כאן". נוטל  -הבהמות והמטלטלין, עשה עצמו כגשר  -לו" 

רש"י: "שכח פכים קטנים וחזר  -חביבות הממון על יעקב : פסוק כה

ן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר א"מכ :(. חולין )צא ע"אעליהם"

 ". , וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזלמגופם

ז"ל בותינו רש"י: "ופירשו ר -האיש שנאבק עם יעקב היה שרו של עשו 

 ו של עשו". שהוא שר
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רש"י: "הודה  -הכוונה להודאה על ברכות יצחק  -"ברכתני" : פסוק כז

 שעשו מערער עליהן". ,לי על הברכות שברכני אבי

תרגום  -עם מלאך האלוקים  -פירוש "כי שרית עם אלקים" : פסוק כט

 יונתן: "אתרברבתא עם מלאכיא דה'". 

 . רש"י -הם עשו ולבן  - פירוש "ועם אנשים ותוכל"

: "בשרו בן הרמב"ם נו אברהםרב -דברי המלאך הם דברי חיזוק ליעקב 

כי עשו לא יתגבר עליו ולא ינצחנו". וכן האברבנאל: "הנה התבאר צורך 

הנבואה הזאת ליעקב, שהיא כולה להבטיחו שלא יירא מעשו כי הוא לא 

 ירע עמו". 

: רש"י בפסוק כט -ברכת המלאך היא הודאה על הברכות : פסוק ל

 .תו שם'"חו הודה לו עליהן, וזהו 'ויברך א"ועל כר

 -ראיתי מלאך ה'  -פירוש "ראיתי אלקים פנים אל פנים" : פסוק לא

 אונקלוס: "ארי חזיתי מלאכיא דה' אפין באפין".

 דברי חכמים במסכת -איסור גיד הנשה נהג ממתן תורה : פסוק לג

ל כן לא יאכלו בני וכי נאמר 'ע(: "אמרו לו לרבי יהודה: ע"ב א)ק חולין

ולא נקראו בני ישראל עד סיני, יעקב'? והלא לא נאמר אלא 'בני ישראל', 

 אלא בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו לידע מאיזה טעם נאסר להם". 

רשב"ם: "לזכרון גבורתו של יעקב, ונס  -טעם איסור אכילת גיד הנשה 

 שעשה לו הקב"ה שלא מת".
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 לגפרק 
 

ש   ג ָּ פְׁ ֲעק ב נִּ  יַׁ

ו ש ָּ ם ע   עִּ

 

ֶכם ש ְׁ ֲעק ב ב ִּ  יַׁ
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ֲעק ב  ויַׁ ש ָּ ם ע  ש  עִּ ג ָּ פְׁ  נִּ

סּוִקים)  (יז-א פְּ

ה ַמֲחנֵ ת ִלְקַראו ִגבֹוָריֵעָשו ִעם  םִהְתַקדֵ ַלְיָלה ְבאֹותֹו 

ו ְלָפָניה רֹואֶׁ א הּוה ְוִהּנֵ  ,בֹום ְלִהָלחֵ ה ַכָּונָ  ִמּתֹוךְ ב, ַיֲעקֹ
 . רּוָבקָ ן צֹאל שֶׁ ה ֲאֻרכָ ה ַשָירָ 

ד וֵעָש  בֶׁ ת ָהעֶׁ ִמי ל ְושֶׁ  ,, ִמי הּואַהִּמְנָחה מֹוִליךְ  ,ָשַאל אֶׁ

ְלָפָניו? ר שֶׁ  ָהֵעדֶׁ

ד ָעָנה לֹו בֶׁ ל ַיֲעקֹב ,ָהעֶׁ הּוא ַעְבדֹו שֶׁ לְ  ,שֶׁ ר שֶׁ ָהֵעדֶׁ ָפָניו ְושֶׁ

 ָאִחיו.ב ִמַיֲעקֹ ֲעבּורֹוה( ַמָּתנָ )הּוא ִמְנָחה 

ר  ִהְמִשיךְ ֵעָשו    .ִלְקָראתֹו הֹוֵלךְ ף נֹוסַ ְבַדְרכֹו ְוִהֵּנה ֵעדֶׁ

ת  ִמי ל ְושֶׁ , ִמי הּוא ,ַהִּמְנָחה מֹוִליךְ שּוב ָשַאל ֵעָשו אֶׁ

ְלָפָניו? ר שֶׁ  ָהֵעדֶׁ

ד ה ָענָ  בֶׁ  ןדֹורֹוא ְלָהִביב ַיֲעקֹח ָשלַ  ֵאלּוף ַא :וְלֵעָש ָהעֶׁ
 . וְלֵעָש 

ָאִחיו כשֶׁ  ְבִלבֹוו ב ֵעָש ָחַש ה מַ  ן לֹו ָכבֹוד נֹותֵ ָרָאה שֶׁ

ְך?לֹו ִמנְ  ְושֹוֵלחַ  לֶׁ ּׁשֹוְלִחים ְלמֶׁ  ָחה ְגדֹוָלה ְכמֹו שֶׁ

ַהִּמְנחָ ן ִיָּתכֵ   ִהְמִשיךְ א הּו ַאךְ  ,וַכַעס תאֶׁ ט ְמעַ ה ִהְרִגיעָ ה שֶׁ

ִהִגיעַ ת ָאִחיו ַעד ִלְקַראם ְלִהְתַקדֵ  ל  שֶׁ  ז: ְוָא, ַמֲחֵנהּואֶׁ



28                             

א ו ּבָׁ ָׁ יו ַויְַּרא ְוִהּנֵה ֵעש  א ַיֲעקֹב ֵעינָׁ ָׁ ש ּ  "ַויִּ

ע ֵמאֹות ְוִעּמו אַ  סּוק) "ִאיש  ְרּבַ  (א פָּ

ָּׁשַלח ַיֲעקֹב תַלְמרֹו ל ֵעָש  ְבִלבֹוֲעַדִין ָהָיה  ,ַהִּמְנָחה שֶׁ ו שֶׁ

הּום ָהַרִביו ָֹחָמי לוָבא ִעם  ןָלכֵ  ַיֲעקֹב,ַעל ַכַעס   אְכשֶׁ
 ָערּוְך ְלִמְלָחָמה.

ה ְוַעל ץ ֶאת הַ ַויַּחַ " ִדים ַעל ֵלאָׁ לָׁ חֵ יְּ  לרָׁ

ּתֵ  חוֹ י ְוַעל ש ְ פָׁ ְ  ת"ַהש ּ

ת ַהְיָלִדים  כָ  ָכךְ ַיֲעקֹב ִחֵלק אֶׁ ִאּמֹו.  דְלצַ ד ַיֲעמֹו ל ֵבןשֶׁ

ָכל ֵאם  ְיַרֵחםֵמֵעָש  ַוְּתַבֵקש ָבנֶׁיהָ ן ַעל ָּתגֵ הּוא ָרָצה שֶׁ  ו שֶׁ

ם.  ֲעֵליהֶׁ

ַבר  סּוק) ם"ִלְפֵניהֶ "ְוהּוא עָׁ  (ג פָּ

ֵעָש ת ַלְמרֹו ת ֵמאֹוע ַאְרבַ ל שֶׁ ה ַמֲחנֵ  ְברֹאש ָהַלךְ ו שֶׁ

ָעַבר ' וַבהן ְבִבָּטחֹוב ַיֲעקֹא ִהְתַמלֵ ם, ַאְכָזִרִיים לֹוֲחִמי
ם.ְלָהגֵ ו ְכֵדי ִויָלָדיו ָנָשיִלְפֵני ה ּוִבְגבּורָ ץ ְבאֹמֶׁ   ן ֲעֵליהֶׁ

ִא ן ִּתְכנֵ ב ַיֲעקֹ  ִאּתֹום ִיָלחֵ א הּום, ְלִהָלחֵ ה ִיְרצֶׁ ו ֵעָש ם שֶׁ

 .ֵביתֹוי ְבנֵ ם ִע א ְולֹ

ִמים ַעד  עָׁ ַבע ּפְ ֶ ּה ש  חּו ַאְרצָׁ ּתַ ש ְ ּתוֹ "ַויִּ ש ְ ִחיו" ּגִ  ַעד אָׁ
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הּוא  ֵבְרכֹוו ָאִביו, ָהֵרי ְלֵעָש ֲעקֹב ַמדּוַע ִהְשַּתֲחָוה יַ  שֶׁ
ִיְשַּתֲחוֶׁ ה זֶׁ ה ִיְהיֶׁ ר ְוֵעָשו ַהְגִביִיְהיֶׁה   ה לֹו?שֶׁ

יו ִכי ֵעָשו ָהָיה ָאִח  ,בֹודו ְוָנַתן לֹו כָ ְלֵעָש ַיֲעקֹב ִהְשַּתֲחָוה 

ץ  רֶׁ ְך ְבאֶׁ לֶׁ  ם. ֱאדֹוַהָגדֹול ּומֶׁ

ָּנַתן  ָכבֹוד זֶׁה שֶׁ ג ְלִהְתַנהֵ ו, ִיְגרֹם לֹו ְלֵעָש ַיֲעקֹב ִקָּוה שֶׁ

 ה.ּוְבַאְחוָ ו ְבָכבֹוד ֵאָלי

ֵעָשו  'ַיֲעקֹב ַגם ִהְתַפֵלל ַלה  ִמַכָּוָנתֹו בֹור ְוַיְחזֹט ִיְתָחרֵ שֶׁ
ם בֹו. ְלִה   ָלחֶׁ

ו  ָׁ ץ ֵעש  אתוֹ "ַויָּׁרָׁ ֵקהוּ  ִלְקרָׁ  ַוְיַחּבְ

ֵקהּו" ָׁ ש ּ ו ַויִּ ארָׁ ֹפל ַעל ַצּוָׁ סּוק) ַויִּ   (ד פָּ

ר  ָאִחיו ָרָאַכֲאשֶׁ ן לֹו ָכבֹוד ַרב ְונֹותֵ ה לֹו ִמְשַּתֲחוֶׁ ה ֵעָשו שֶׁ

 .ִהְתַנֲהגּותֹוט ַעל ְוִהְתָחרֵ ה ָהָרעָ  ַכָּוָנתֹוהּוא ִהְצַטֵער ַעל  -

ל ָאִחיו   . ִלבֹוְבָכל  ּוְנָשקֹוהּוא ָרץ אֶׁ

 : הִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוָאְמרּו  ְוָכךְ 

עַ " דו  יָׁ ו  ב ְ ֵעש ָׁ ֶׁ ֹונֵ ש  א ְלַיֲעקֹ א ש  ָׁ ל  ְכְמרו  ב! אֶׁ נ ִ ֶׁ י ש  ו ַרֲחמָׁ
ל  כָׁ קֹו ב ְ ְנש ָׁ ה ו  עָׁ ה  ש ָׁ אֹותָׁ וֹ ב ְ  ".ִלב 

 " יַרחֲ  ִהְתעֹוְררו - "וַרֲחָמיִנְכְמרו  ו.מָּ
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ל ֵעָשו ִמִלבֹוה ַהִשְנָאת אֶׁ א ְלהֹוִציב ְלַיֲעקֹר ָעזַ  'ה  שֶׁ
 וֵעָש  אבָ ב ַיֲעקֹת אֶׁ ַלֲהרֹג  םִבְמקֹום. ַרֲחִמי ְבִלבֹוס ּוְלַהְכִני

 . ְוִחְבקֹו ְוִנְּׁשקֹו

ְבּכּו"  "ַויִּ

ָרָא ִהְתַרֵגשא הּום ַיֲעקֹב ָבָכה, גַ  ֵעָשוְכשֶׁ ּה ְבאֹותָ  ,ה שֶׁ

ת ָשָעה,   ו. ְכַלָפי ִהְתַנֲהגּותֹוִשָּנה אֶׁ

ִהְתעֹוְררּון ֵכיוָ  ל ֵעָשו, ָש ַרֲחָמי שֶׁ  ַאל ֵעָשו ִבְשלֹוםו שֶׁ
ל ַיֲעקֹב.  וִויָלָדיו ָנָשי  שֶׁ

ִדים ַויֹּאַמר"... ר ַהְילָׁ ֶ ַנן ֲאש  ךָׁ ם ֶאת ֱאלִֹקי חָׁ  "ַעְבּדֶ

א הּוי כִ ם, ַהְיָלִדית אֶׁ  לֹון ָנתַ ה' שֶׁ ו ִבְדָבָריר ִהְזִכי ַיֲעקֹב
    ו.טֹובֹוָתיַעל  'הֹוָדה ַלה דָּתִמי

ל ְלךָׁ  ִמי ַויֹּאֶמר" ֲחֶנה ּכָׁ ר ַהזֶּה ַהּמַ ֶ ּתִ  ֲאש  ש ְ גָׁ  יּפָׁ

ֵעיֵני ֲאדִֹני ַויֹּאֶמר ִלְמֹצא סּוק ח" ֵחן ּבְ  ()פָּ

ַהַּמָּתנָ ו ְלֵעָש  הֹוִדיעַ ַיֲעקֹב  ָּׁשלַ ה שֶׁ     .ִלְכבֹודֹוא ִהיח שֶׁ

ו ַויֹּאֶמר" ָׁ ב ִלי ֶיש   ֵעש  ִחי רָׁ " ֲאש ֶ  ְלךָׁ  ְיִהי אָׁ סּוק ט(ר ְלךָׁ  )פָּ

ֵיש לֹו הּוה, ֵעָשו ִדֵבר ְבַגֲאוָ   ְוֵאינֶּׁנּוב רַ  ְרכּושא ָאַמר שֶׁ
ל ַיֲעקֹב,ָזקּו ֲאִפלּו  ,לֹא ִהְזִכיר ִבְדָבָריוו ק לַמְּתנֹוָתיו שֶׁ

ת ֵשם ה ַפַעם ַאַחת,  . 'אֶׁ
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ָלא ַגם  ,רְלַוּתֵ  ֵעָשון מּוכָ ה ָהיָ ַמָּתנֹות ֵאלּו ל עַ ק לֹא רַ  ל עַ אֶׁ
 ן? הֵ  המַ ן. ֵמהֶׁ ת ְוִנְכָבדֹות ְגדֹולֹוַמָּתנֹות 

ִקֵבל ַהְבָרכֹוֵאלּו  ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוי ּוְכִדְברֵ ו, ֵמָאִבית שֶׁ

 : הִלְבָרכָ 

ה לֹו ַעל  אן הֹודָׁ כוֹ "כ ָׁ רָׁ  ת". ַהב ְ

ת  ,םָגִעירְ ם ְבאֹותָ  ר ָרָאה ֵעָשו אֶׁ ל ַיֲעקֹב ַאֲהָבתֹוַכֲאשֶׁ  שֶׁ

ת  ַיֲעקֹב הּוא  וֵעָש  יןְלָשלֹום, ֵהִב  ְרצֹונֹוְואֶׁ ל שֶׁ  ַהַּמְמִשיךְ שֶׁ
ְך  רֶׁ הּום ּוַמְתִאיק ְוצֹודֵ ה ַהְבכֹורָ  הְראּויָ ו, לֹו ֲאבֹוָתידֶׁ א שֶׁ

 ת. ַהְבָרכֹו תאֶׁ ל ְיַקבֵ 

ץ,נֵ מַ ְש ּוַטל ַהָּׁשַמִים  תִבְרכַ ה ְראּויָ לֹו  י ָראּוהּוא  י ָהָארֶׁ
ַיַעְבדּו יָראּו לֹות ַהְגִביר, ִלְהיֹו ִיְהיֶׁה  ְמַקְללֹו ם,ָהַעִּמי שֶׁ

 ִיְהיֶׁה ְמבָֹרְך.  ּוְמָבְרכֹוְמֻקָלל 

ת ַמֲעָשיו ָהָרִעיםם יֹו ֵמאֹותֹוַהִאם   ?ִהְפִסיק ֵעָשו אֶׁ

, וַרֲחָמי ִהְתעֹוְררּו ַהִּמְפָגשת עַ ִבְש ַרק א! לֹר ַהַצעַ ה ְלַמְרבֵ 

 ָהָרָעה.  ְלִהְתַנֲהגּותֹוו ֵעָש ָחַזר ֲאָבל ְלַאַחר ְזַמן 

ל ַיֲעקֹב, ָסַבְלנּו  ,ָאנּו ְך ָכל  וּוִמָבָניו ֵמֵעָש ַזְרעֹו שֶׁ שֶׁ ְבמֶׁ
 . ּוִמַזְרעֹו, קֲעָמלֵ  ,ְמֻיָחד ָסַבְלנּו ִמּנְֶׁכדֹון ְבאֹפֶׁ ת, ַהדֹורֹו
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ָיָצאנּום ִנְלֲחמּו ָבנּו ֲעָמֵלִקיהָ  ן ִמכֵ ר ְלַאחַ , ִמִּמְצַרִים ְכשֶׁ
ע ִמזֶׁרַ , ְלַהְשִמיֵדנּוִבֵקש ף ָהָמן ָהָרָשע שֶׁ ְוַאָשאּול,  יִבימֵ 

 ק ָהָיה.ֲעָמלֵ 

ַקְחּתָׁ  א... ְולָׁ ִת "ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב ַאל נָׁ  י ִמיִָּׁדיִמְנחָׁ

י ן ַעל ּכִ ִאיִתי ּכֵ ֶניךָׁ  רָׁ  פָׁ

ֵני כִּ  ְרֵצִני"ֱאלִֹקיְראֹות ּפְ סּוק) ם ַוּתִ  (י פָּ

ת ֵמֵעָש  ִבֵקשַיֲעקֹב  ִיַקח אֶׁ א הּו זֹוה ְבִמְנחָ ִכי  ה,ַהִּמְנחָ ו שֶׁ
 ֲעבּורֹו, ּומֹוִקירֹו ְמַכְבדֹוא הּוה ַכּמָ ד עַ ת ְלַהְראֹוה רֹוצֶׁ 

ל ֵעָשוא ְכמֹו ְרִאַית ְפֵני ָשרֹו ִהי ֵעָשו יְפנֵ  ְרִאַית  ַמְלַאךְ  - שֶׁ

 . ה'

לֹא ְלֵעָש ַיֲעקֹב ָאַמר  ב ָישּוו ְדָבִרים ֵאלּו ְכֵדי ִלְרמֹז לֹו שֶׁ

ם ִויַנסֶׁ  ת ָשרו  רְכבָ  בֹו, ִכי הּוא ָרָאהה ְלִהָלחֶׁ  ֵעָשול שֶׁ אֶׁ

 . ְוִנְצחֹו

ךְ  את לָׁ ר ֻהבָׁ ֶ ִתי ֲאש  ְרכָׁ א ֶאת ּבִ  "ַקח נָׁ

י  ִניּכִ סּוק) ל"כֹ ִלי ֶיש   ִכיוְ  ֱאלִֹקים ַחּנַ  (יא פָּ

ל ַיֲעקֹב  י ֵיש ְוכִ ם ֱאלִֹקיי ַחַּננִ "ִכי  -ַעל ְסַמְך ְדָבָריו ֵאלּו שֶׁ
 ם ְבִבְרַכת ַהָּמזֹון: אֹוְמִריל", ָאנּו כִֹלי 
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ַרֲחמָׁ " ֵרְך הָׁ א ְיבָׁ נו  ן הו  ֶׁ ל כ ָׁ ת ְואֶׁ  אֹותָׁ נו  ר ֲאש  מוֹ , לָׁ  כ ְ
ְרכו   ְתב ָׁ נ ִ ֶׁ הָׁ אַ  ֲאבֹוֵתינו   ש  ק ְברָׁ כ ֹ ב ְוַיֲעקֹ ם ִיְצחָׁ ל ִמכ ֹ  לב ַ

 ". ...לכ ֹ 

ת ֵבַרךְ ' ַוה": "לַבכֹ"ם נֱֶׁאַמר ְבַאְבָרהָ   ל".ַבכֹ ַאְבָרָהם אֶׁ

 ל".ִמכֹ ָואַֹכל": "ִמָכל"ְבִיְצָחק נֱֶׁאַמר 

 ל".כֹ ִלי יֶׁש ְוִכי": "ָכל"ּוְבַיֲעקֹב נֱֶׁאַמר 

יִ ּוִבֵקש ֵמעֵ  בָש ַיֲעקֹב  ת ַהִּמְנָחה, כיָשו שֶׁ ִא  ַקח אֶׁ ם ָיַדע שֶׁ
ת  ו ָעָליז ּוְלִהְתַרגֵ ב ָלשּו וָעָליה ִיְקשֶׁ  ,ִמְנָחתֹוֵעָשו ִיַקח אֶׁ

ָעָש י ְכִפ   . השֶׁ

 . הַהִּמְנחָ ת אֶׁ ל ְלַקבֵ ם ִהְסִכיו ֵעָש 

 ַאךְ , הָשעָ  ְבאֹוָתּה ם ִאּתֹוְלַהְשִליו ְלֵעָש ֲעקֹב ָגַרם ָאְמָנם יַ 

ִקֵבל ֵמַהְבָרכֹוָדָבר  לֹוא ָנַתן לֹא הּו ו, ָאִביק ִמִיְצחָ ת שֶׁ

ִהְבִטיַח הּוֵמָהָארֶׁ   ו. ְוַלֲאבֹוָתילֹו  'ץ ַהּטֹוָבה שֶׁ

א ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו"ַיֲעבָׁ " סּוק) ר נָׁ  (יד פָּ

ת ַיֲעקֹב ְבאֹוָתּה ָשָעה, ֲאָבל ִנֵּׁש ו ֵעָש אְמָנם  ַיֲעקֹב ק אֶׁ

ִהְתנַ ָיַדע,  ד ַמֲעמָ ק ַּתְחִזיא לֵֹעָשו ל שֶׁ ה ַהּטֹובָ  ֲהגּותֹושֶׁ
ָלֵכן לֹא ו, ָעָליל ּוְלִהְתַנפֵ ט ְלִהְתָחרֵ ל ָעלּוו ֵעָש ב, רַ ן ְזמַ 

ת ִעּמֹו.  כֶׁ  ָרָצה ָללֶׁ
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ַיֲחזֹו ְלֵעָש  ִהִציעַ ַיֲעקֹב  ץ שֶׁ רֶׁ ָחד ָיגּור  ,םֱאדֹור ְלאֶׁ ְוָכל אֶׁ
 ְבַאְרצֹו ְבָשלֹום. 

ה "ַוֲאִני ֶאְת  ה ְלֶרֶגלי ְלִאטִּ ַנֲהלָׁ אכָׁ לָׁ ר ַהּמְ ֶ נַ  ֲאש   י ְלפָׁ

ִדים..." לָׁ  ּוְלֶרֶגל ַהיְּ

ֵאיןַיעֲ  ת ִאּתֹו, ִכי הּוא  ִביכְֹלתֹו קֹב ָאַמר ְלֵעָשו שֶׁ כֶׁ ָללֶׁ

ת ְלַאט ְלִפי כֹח ַהְיָלִדים  כֶׁ ךְ ָצִריְך ָללֶׁ  .ת ַהצֹאןֲעבֹודַ  ּוְלצֹרֶׁ

לִֹבְדָבָריר ִנְזהָ ַיֲעקֹב    ד ְכַלֵפי ֵעָשו.ַפחַ א ְלַגלֹות שּום ו שֶׁ

ו ַויֹּאֶמר" ָׁ ה ֵעש  יגָׁ א ַאּצִ ךָׁ  ּנָׁ ם ִמן ִעּמְ עָׁ ר הָׁ ֶ  יִאּתִ  ֲאש 

ה ַויֹּאֶמר ּמָׁ א זֶּה לָׁ ֵעיֵני ֵחן ֶאְמצָׁ סּוק) י"ֲאֹדנִ  ּבְ  (טו פָּ

 " ָדַאֲעִמי - ה"ַאִציג . 

ו ֵמֲאָנָשים ִשיֲאנָ  ִלְרשּותֹוד ְלַהֲעִמיב ְלַיֲעקֹ ִהִציעַ ֵעָשו 

ְיַלּוּוהּו ְך. ָעָלי ְוִיְשְמרּו שֶׁ רֶׁ  ו ַבדֶׁ

ת  ת יכִ , ת ֵעָשוַהָצעַ ַיֲעקֹב לֹא ָרָצה ְלַקֵבל אֶׁ כֶׁ  לֹא ָרָצה ָללֶׁ

ְבַרת  ָבָני ָחַששא הּו. םְרָשִעיְבחֶׁ ם ִמַּמֲעֵשיהֶׁ  ִיְלְמדּו ושֶׁ

ֲאָנִשים  ָחַששן ְוכֵ  ם,ָהָרִעי   .ּוְבִמְשַפְחּתֹוְגעּו בֹו ִיְפ  ֵאלּושֶׁ

 

 



35                             

ֶכם ש ְׁ ֲעק ב ב ִּ   יַׁ

סּוִקים)  (כ-יח פְּ

ֵלם ַיֲעקֹב ַויָֹּׁבא" ָׁ כֶ  ִעיר ש  סּוק) ם..."ש ְ  (יח פָּ

ר ֵּתֵלךְ  ואת ַהְבָטָחתִקֵים  'ה ", "ּוְשַמְרִּתיָך ְבָכל ֲאשֶׁ

ְחִזי  ַגע. ָכל פֶׁ א ְבלֹא ְוָשֵלם ָבִרים ִלְשכֶׁ  ַיֲעקֹבאת ר ְוהֶׁ

ַיֲעקֹב ָחַזר  ,ָאְמרּו הִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו  ְבגּופֹוָשֵלם שֶׁ

 .ִמְצִליָעתֹוא ִנְתַרפֵ  -

ן )ַמָּתָנה( ַהדֹורֹו תַלְמרֹום ְכלּור ָחסַ לֹא  - ְבָממֹונֹוָשֵלם 

ָּנַתן   ו.ְלֵעָש שֶׁ

ד( ְבֵבית ָלמַ שֶׁ ה מַ ) ַּתְלמּודֹולֹא ָשַכח  - ְבתֹוָרתֹום ְוָשלֵ 
 ָלָבן. 

קֶ " ֶדה... ַויִּ ָׁ ֵמאָׁ ן ֶאת ֶחְלַקת ַהש ּ יטָׁ ה ּבְ סּוק) ה"ְקש ִ  (טי פָּ

 " ֶַמְטבֵַּע ֶשל ֶכֶסף. - "הְקִשיטָ " קָּנָּה. - ן"ַוִיק 

ף. זֶׁהּו ,הְקִשיטָ ֵמָאה  סֶׁ ל כֶׁ  ְסכּום ָגדֹול שֶׁ

ְלַקת  תְּתמּורַ ב רַ ה כֹר ְמִחים ַיֲעקֹב ְלַשֵלם ִהְסִכיַמדּוַע  חֶׁ

ה?   ַהָשדֶׁ
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ת ָאַהב  ָאִבינּוַיֲעקֹב  הָהָארֶׁ אֶׁ ִמָיד ן ְוָלכֵ  לֹו, ִהְבִטיחַ  'ץ שֶׁ
ץ,  שּובֹועם  ל ָהָארֶׁ סֶׁ ם ְלַשלֵ ה ָהיָ ן מּוכָ אֶׁ י ְכדֵ ב רַ ף כֶׁ

 ק.ָחלָ  ָבּהת ִלְקנֹו

סֶׁ ִבְזכּות  ִּׁשלֵ ף ַהכֶׁ ְלַקת ַהָש  תְּתמּורַ ם ַיֲעקֹב ָהַרב שֶׁ ה, חֶׁ דֶׁ
ְלָקה זֹון ִלְטעֹלֹא יּוְכלּו ם ַהגֹוִיי חֶׁ  . םָלהֶׁ ת ַשיֶׁכֶׁ  שֶׁ

ָאְמרּו ּוְכִפ   : הִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוי שֶׁ

ם ְיכֹוִלים ְלהֹונֹות  עֹולָׁ ֹות הָׁ ה ְמקֹומֹות ֵאין ֻאמ  לֹש ָׁ "ש ְ
ַצֵער] ם' [לְּ יֵדכֶׁ ִלים ֵהם ב ִ ם: 'ְגזו  הֶׁ ֵאל ְולֹוַמר לָׁ רָׁ ת ִיש ְ  ,אֶׁ

ם  כֶׁ ש ְ ל יֹוֵסף ב ִ ֶׁ תֹו ש  רָׁ , ְקבו  ש  ְקד ָׁ ית ַהמ ִ ו  ֵהם: ב ֵ ְוֵאל 
ה". לָׁ ֵ ְכפ  ַ ַרת ַהמ  ְמעָׁ  ו 

ַח" ם ִמְזּבֵ ָׁ ב ש  סּוק) "ַויַּּצֵ  (כ פָּ

ֱעִמיַיֲעקֹב  ם ְוהֹוָדה ַלההֶׁ ת ַהּטֹובֹוַעל ָכל  'ד ִמְזֵבַח ִבְשכֶׁ

ָגמַ ם ְוַהֲחָסִדי  ל ִעמֹו. שֶׁ

 ? 'ָדה ַיֲעקֹב ַלהת הֹוטֹובֹוַעל ֵאלּו 

ל עַ  ם,ָבִניר ָעָש ם ְשֵניד ּוְלהֹוִלין ְלִהְתַחּתֵ על שזכה 

ֱעִשירֹו הֶׁ ל עַ ר(, ּוָבקָ ן צֹאת, ְשָפחֹום, ֲעָבִדיב )רַ ר עֹשֶׁ  שֶׁ
ִהִצילֹו ְך,ַהָצרֹווִמָכל  וַוֲאָנָשיו ֵמֵעָש ִמָלָבן,  שֶׁ רֶׁ ַבדֶׁ ל עַ  ת שֶׁ

ְחִזירֹו הֶׁ ָזכָ ל ְועַ ְרצֹו, ְבָשלֹום ְלַא שֶׁ ְלקַ ה שֶׁ ת ֲאָדָמה ְבחֶׁ

רֶׁ  ש.ְבאֶׁ  ץ ַהקֹדֶׁ
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א לֹו ֵאל  ֵאל"ֱאל"ְוִיְקרָׁ רָׁ  ֵקי ִיש ְ

ַיִביעַ ם ְבֵש  ַלִּמְזֵבחַ א ִלְקרֹן ְבִמִלים ֵאלּו ִהְתַכּוֵ ַיֲעקֹב    שֶׁ

ְזָרתֹול עַ ל" אֵ ה "ַהְּמֻכּנָ ' ַלה ּתֹוָדתֹות אֶׁ   - לֹוה ָהַרבָ  עֶׁ

 ִיְשָרֵאל.  הְּמֻכּנֶׁ הַ ַיֲעקֹב 

ָכל ִמי ם זֶׁה ְבֵש ַיֲעקֹב ָקָרא ַלִּמְזֵבַח  ַיֲעבְֹכֵדי שֶׁ  ָסמּוךְ ר שֶׁ

ָעָש  םַהִּנִסיל עַ ע ֵידַ  ַלִּמְזֵבחַ   . ה' לֹוה שֶׁ

ה' ֵקי ִיְשָרֵאל ִכי ִנְקָרא ֱאל 'השֶׁ ם ַהגֹוִיי תאֶׁ ד ְיַלּמֵ ה זֶׁ ם ֵש 
ֱאלִֹקי םָלהֶׁ ת ִלְהיֹום ָהַעִּמיִמָכל  לְבִיְשָראֵ ָבַחר   ם. לֶׁ
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 מקורות לפרק לג 

"כי אמר על פי פסוק כא )בפרק הקודם(:  -פעולתה של המנחה על עשו 

"אכפרה פניו וכך פירש רש"י )שם(:  .אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני"

 אבטל רוגזו".  -

על חלקם  - רד"ק: "ויחץ - הותיהםחלוקת הילדים לפי אמ: פסוק א

 -תצילם, ואם לא  -האמהות, כי כל אחת תהמה יותר על בניה, ואם תוכל 

 תבכה ותבקש עליהם".

, אמר - רש"י: "עבר לפניהם -התכוננותו של יעקב למלחמה : פסוק ג

  ."אותו רשע להלחם, ילחם בי תחילה אם יבוא

י דברי מדרש פל ע -א. כבוד לאח הגדול  - יות של יעקבוההשתחוטעם 

על פי דברי מדרש  -ב. כבוד למלך . , פסוק הבפרק לב איםמובהרבה 

 .הנ"לרבה 

 . אשית רבהררש"י על פי ב -עשו ליעקב בלב שלם נשיקת : פסוק ד

אברבנאל: "וכאשר ראה עשו  -השינוי אצל עשו נבע מהערכתו ליעקב 

 רוב הכנעתו וטוב מוסרו, רץ לקראתו ונכמרו רחמיו עליו". 

על פי  -מכוונתו הרעה  ראותו שעשו חזר בובכה מתוך התרגשות ב יעקב

הנצי"ב: "שניהם בכו, בא ללמד שגם יעקב נתעורר עליו לשעה זו אהבה 

לעשו, וכן לדורות בשעה שזרע עשו מתעוררים ברוח טהרה להכיר את 

זרע ישראל ומעלתם, אז גם אנחנו מתעוררים להכיר את עשו כי אחינו 

 הוא".
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 (.בה )עא, יארבראשית רש"י על פי  -הודאת עשו על הברכות : פסוק ט

וישב ביום ההוא עשו לדרכו  צרור המור: "ואמר -עשו נשאר ברשעותו 

לרמוז כי היה ראוי אחר שעשו ראה עניני יעקב והשגחתו מה'  - שעירה

יברך בראיית המלאך פנים אל פנים, שישוב מדרכו הרעה וילמד מיעקב 

כליסטים מזוין בהרים הו, ולא ילך ו ומסודות מחנומצדקתו ומחכמת

לרשעו ולדרכו הראשונה והלך  יפר שלא עשה כן, אלא ששבובדרכים, וס

 ירים וגנבים ירקדו שם".מקום אשר שע ,לשעיר

אשית רעל פי ב רש"י - בגופו, בממונו ובתורתו -"שלם" : יחפסוק 

 .)עט, ה( רבה

אברבנאל: "ויען קנאה מיד  -מאה קשיטה הוא סכום גדול : פסוק יט

 ר נשיא הארץ יתחייב שיקנה אותה בדמים יקרים". חמו

האבן עזרא: "והזכיר זה הכתוב להודיע  יפעל  -אהבת הארץ של יעקב 

 כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל". 

 . אשית רבה )עט,ז(רב -מקומות אין האומות יכולים להונות את ישראל  ג

באותה אברבנאל: "לכן הציב  -הצבת מזבח כדי להודות לה' : פסוק כ

להודות לה' אשר גמלו כרחמיו וכרוב  ,חלקת השדה אשר קנה מזבח

חסדיו להביא אותו אל ארצו ולהצילו מלבן ומעשו, ונתן לו אחוזת קרקע 

 בארץ הקדושה". 

רש"י: "לא שהמזבח קרוי אלקי  -ה' עוזר ליעקב  -ל אלקי ישראל" "א

על שם  ישראל', אלא על שם שהיה הקב"ה עמו והצילו, קרא שם המזבח

ל מי שהוא א -הנס, להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם, כלומר 

 הוא הקב"ה הוא לאלקים לי, ששמי ישראל".  
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רֶ  ֶ  לדק פ 
 

 

ינָּה ת ד ִּ לַׁ צ ָּ  הַׁ

ֶכם ית ש ְׁ ב    מִּ
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ֶכם ית ש ְׁ ב   ינָּה מִּ ת ד ִּ לַׁ צ ָּ   הַׁ

ק) רֶּ סּוִקים, לד פֶּ  (לא-א פְּ

ה ְלַיֲעקֹב ר יְָׁלדָׁ ֶ ה ֲאש  ת ֵלאָׁ ה ּבַ ינָׁ ֵצא ּדִ  "ַוּתֵ

ְבנ ֶרץ"ִלְראֹות ּבִ אָׁ סּוק) ֹות הָׁ  (א פָּ

ם. ִדיָנה ָיְצָאה ִלְראֹות ֵכיַצד ִמְתַנֲהגֹות ְבנֹות ָהִעיר ְש   כֶׁ

ם  ָאְנֵשי ְשכֶׁ ְלָתה ַעל ַדֲעָּתּה שֶׁ עֶׁ ָרִעים  ָכךְ ל כָ ִדיָנה לֹא הֶׁ

הֵ ם ְוַאְכָזִרִיי  .ְלַבָדּהה ָיְצָאן ָלכֵ ם ִלְפגַֹע ָבּה, ְמַתְכְנִנים ְושֶׁ

ל ְבִעי ְלַבָדּהָלֵצאת א ְולֹר ְלִהָזהֵ ָתה ְצִריָכה ָהיְ  אִהי ר שֶׁ

 ם. ֱאִליִליי ְועֹוְבדֵ ם ְרָשִעים ְכַנֲעִנִיי

ן ֲחמֹור "ַויְַּרא אֹ  ֶכם ּבֵ ּה ש ְ ֶרץַהִחוִּ תָׁ אָׁ יא הָׁ  י ְנש ִ

ב אֹ  ּכַ ּה ַוִיש ְ ח ֹאתָׁ ּקַ ּה ַויּ ַויִּ "תָׁ סּוק ב( ֲעֶנהָׁ  )פָּ

ם המַ  ָרָאֲעשֹות לַ  ָהָיה ָצִריְך ְשכֶׁ ת ִדיָנה ְכשֶׁ כֶׁ ה אֶׁ ת הֹולֶׁ

 ב ִעירֹו?ִבְרחֹ

ם ָהָיה צָ   . ְלֵביָתּהִמָיד  ּוְלַהֲחִזיָרּה ָלּהג ִלְדאִֹריְך ְשכֶׁ

 ?הְלִדינָ  עָהָרָש ם ְשכֶׁ ה ָעָשה מַ 
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ב ִאָּתּה ְכִאלּו ָהְיָתה ְוָשכַ ְבכַֹח  ְלֵביתֹוהּוא ָלַקח אֹוָתּה 
 . ִאְשּתֹו

ם? ִמי ָהיָ   ה ְשכֶׁ

ץ. ה ָהיָ ם ְשכֶׁ  ל ְנִשיא ָהָארֶׁ  ְבנֹו שֶׁ

ם  ָראּוָמה ָעשּו ַאְנֵשי ְשכֶׁ ת  ְכשֶׁ האֶׁ  -ם ְשכֶׁ ל שֶׁ ָהָרע  וַּמֲעשֶׁ

ת ַהַּמֲעשֶׁ  אֹותֹו ָּתְפסּוַהִאם  ּנּו ַלֲעשֹות אֶׁ ה? ּוָמְנעּו ִמּמֶׁ

ת ִדיָנה  ּנּו אֶׁ ֱחִזירּוַהִאם ָלְקחּו ִמּמֶׁ  ֵביָתּה? לְ  אֹוָתּה ְוהֶׁ

ם  ת ַמֲעֵשהּו ַהְּמכָֹער ְוָש ָהְרָשִעיַאְנֵשי ְשכֶׁ ְתקּו. ם ָראּו אֶׁ

 ה ַלֲחזֹר ְלֵביָתּה. ְלִדינָ , ְוִאיש לֹא ָעַזר הּוָמחָ לֹא ָקם  ִאיש

ת ִלְשכֶׁ ַאְנֵשי ָהִעיר ַאף ָעְזרּו ת, ִמזֹאה ְיֵתרָ  ם ָלַקַחת אֶׁ
 . ְלֵביתֹוִדיָנה 

ךְ  ם,ְבִרְשעָ ם ְידּוִעי ּוָהים ְשכֶׁ ַאְנֵשי  שֶׁ  ָשִנים ַרבֹות ְבּמֶׁ

ַבע ִמְצוֹות ְבֵני נַֹח,  ַחָיִביי ִפ ל עַ ף ַאָעְברּו ַעל שֶׁ ם שֶׁ
ם, ָהְרגּו ְוָעשּו ֱאִליִליָנִשים, ָעְבדּו  ָגְזלּום הֵ ן, ְלַקְימָ 

 . תַרבֹו ּתֹוֵעבֹות

ה בִּ ְוַיֲעקֹ" ינָׁ א ֶאת ּדִ י ִטּמֵ ַמע ּכִ ָׁ  ּתוֹ ב ש 

יּו ֶאת  יו הָׁ נָׁ ֶדה ִמְקֵנהוּ ּובָׁ ָׁ ש ּ  ּבַ

סּוק ה( ם"ּבֹאָׁ  ַעד ַיֲעקֹב ְוֶהֱחִרש    )פָּ
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ר ָשַמע ר ִהְצַטעֵ ַצַער ָגדֹול  ְּׁשכֶׁ ַיֲעקֹב ַכֲאשֶׁ ת שֶׁ ם ִטֵּמא אֶׁ
 ִבּתֹו. ה ִדינָ 

ָלא   ֵכיַצד ְבִלבֹו רְוִהְרהֵ ק ִהְתַאפֵ ַיֲעקֹב לֹא ָצַעק ּוָבָכה, אֶׁ

ם ַוֲחמֹור ְלהֹוִצי ליּוכַ  ת ִבּתֹו ִמֵבית ְשכֶׁ  ם. ָהְרָשִעיא אֶׁ

ת ֲעָבָדיו  םְלהֹוִציַיֲעקֹב ָשַלח אֶׁ כֶׁ ת ִדיָנה ִמֵבית שֶׁ  ַאךְ , א אֶׁ

ת ָשַלח ַאְנֵשי ַהַבִית ֵגְרשּו אֹוָתם. ַיֲעקֹב  ו ִשְפחֹוָתיאֶׁ

ּתּוַכְלנָ ה ְבִתְקוָ  ת ְלַשְכֵנעַ ה שֶׁ ם אֶׁ ה, ִדינָ ת אֶׁ ר ְלַשְחרֵ  ְשכֶׁ
 .ִהְצִליחֹוא לֹן הֵ ם גַ  ַאךְ 

ם ְבנֹו? ַהִאם ר, ָהֵעיא ְנִשיֲחמֹור, ַהִאם   ִהְכִריחַ ָגַער ִבְשכֶׁ

ת ִדינָ  אֹותֹו יהָ ה ְלֵבית ְלַהֲחִזיר לֹו אֶׁ  ? הֹורֶׁ

 : נֱֶׁאַמר

ר ִאּתֹו" ֶכם ֶאל ַיֲעקֹב ְלַדּבֵ ִבי ש ְ סּוק) "ַויֵֵּצא ֲחמֹור אָׁ  (ו פָּ

ךְ , ָהַרע ַמֲעֵשהּועל  ִבְבנֹוֲחמֹור לֹא ָגַער  ף ִשּתֵ א הּו, ְלֵהפֶׁ
ת אֶׁ  ְלַבֵקשז ְוֵהעֵ ב ַיֲעקֹי ִלְפנֵ א בָ ה ֻחְצפָ ב ּוְברֹה, ְפֻעלָ  ִאּתֹו

 . הְלִאָּׁש ע, ָהָרָש  ְבנֹום, ְשכֶׁ ר ֲעבּוה ִדינָ  ִבּתֹו

ם ֵלאֹמר" ר ֲחמֹור ִאּתָׁ  ַוְיַדּבֵ

נִ  ֶכם ּבְ קָׁ י ש ְ ש ְ ֹו חָׁ כֶ ה ַנְפש  ִבּתְ  םּבְ

ה"  ָׁ ּה לֹו ְלִאש ּ א אֹותָׁ נּו נָׁ סּוק ח( ּתְ  )פָּ
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ץ ְוַהֵבן  -ם ֲחשּוִבים ְכמֹוָתם ֲאָנִשי ד ַהִּנְכבָ ְנִשיא ָהָארֶׁ
ה  ְלִהְתַבֵישָהיּו ְצִריִכים  -ר ְביֹותֵ  ל, יֹוֵתר ַהָּׁשפֵ בַמֲעשֶׁ

ל עַ ל ְכלָ  ִהְצַטֲערּור לֹא ֲחמֹווַ ם ְשכֶׁ  ַאךְ ִמָכל ְבֵני ִעיָרם, 

ךְ  ִהְרִגישּו לֹאף ְוַאה, ְבִדינָ ה ַהְפִגיעָ  ב ִמַיֲעקֹ ְלַבֵקש צֹרֶׁ
ה. ְסִליחָ   ה ַעל ַהַּמֲעשֶׁ

א ְולֹם ְבֵביתָ  הִדינָ ת אֶׁ ִהְשִאירּו ם הֵ ם ִרְשעּותָ ב ְברֹ

ּנּו ּוְלַבֵקש בַיֲעקֹת ְלֵביא ָלבֹ ִהְתַבְישּו ִיּתֵ  ִמּמֶׁ  הִדינָ ת אֶׁ ן שֶׁ
 ה. ְלִאָּׁש ם ִלְשכֶׁ 

נוּ " נּו... ְוִהְתַחּתְ  ִאּתָׁ

נוּ " בוּ  ְוִאּתָׁ ֵ ש  ֶרץ ּתֵ אָׁ ְהֶיה ְוהָׁ  ם...ִלְפֵניכֶ  ּתִ

ר" ֶ אְמרוּ  ַוֲאש  סּוק ן"ֶאּתֵ  ֵאַלי ּתֹ  יא(-ים ט)פָּ

ם   -ת שֹונֹו תַהָצעֹו ּוְלִמְשַפְחּתֹוב ְלַיֲעקֹ ִהִציעּוֲחמֹור ּוְשכֶׁ

ת  ם אֶׁ ֵיְשבּו ְבנֹוֵתיהֶׁ ָלֵתת ָלהֶׁ ִיְּתנּו םְבַאְרצָ ם, שֶׁ ם לָ  ְושֶׁ הֶׁ
ף  סֶׁ  ה.ִדינָ ת אֶׁ ה ִבְתמּורָ ל ְלַקבֵ י ְכדֵ ל ַהכֹ -ַהְרֵבה ַמָּתנֹות ְוכֶׁ

ִדיָנה  ִהְסִכימּוַיֲעקֹב ּוָבָניו ַהִאם  י ִחיוִ  ִאישם ִע ן ִּתְתַחּתֵ שֶׁ

 ע?ְוָרָש ָטֵמא 

ִדיָנה ִּתְתַחֵּתן ִעם  םהֵ ה! ָחִלילָ  ת ִמִּמְשְפחֹו ִאישלֹא ָרצּו שֶׁ

ת ָכל גם ,יַהְכַנֲענִ  ם אֶׁ ת ַהְיָקרֹות ַהַּמָּתנֹו ִאם ִיְּתנּו ָלהֶׁ

ָבעֹולָ   ם. שֶׁ
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ִא  ָיְדעּוב ַיֲעקֹי ְבנֵ  ה ִדינָ , ּוְבנֹור ֲחמֹות ְלַבָקַש  ְיָסְרבּום שֶׁ
 ? ָעשּוה מָ ה. ְבַסָכנָ ה ִּתְהיֶׁ ם ֲאחֹותָ 

 נֱֶׁאַמר: 

ֶכם ֵני ַיֲעקֹב ֶאת ש ְ  "ַויֲַּענּו ּבְ

ִביו ֲחמֹור ְוֶאת ה אָׁ ִמְרמָׁ רוּ  ּבְ סּוק יג( "ַוְיַדּבֵ  )פָּ

ת דִ  ְך ְלַהִציל אֶׁ רֶׁ יָנה ִמן ְבֵני ַיֲעקֹב ָהיּו ֲחָכִמים ּוָמְצאּו דֶׁ

ִבי.   ַהּׁשֶׁ

  :ְוָאְמרּום ּוְשכֶׁ ר ֲחמֹול אֶׁ  הְבָעְרמָ  ִדְברּוֵהם 

זֹאת ַאךְ " כֶ  ֵנאֹות ּבְ  םלָׁ

ְהיוּ  ִאם ֹמנוּ  ּתִ ֶכם ְלִהּמֹל כָׁ ל לָׁ כָׁ  ּכָׁ סּוק טו( ר"זָׁ  )פָּ

ם ְבֵני ַיֲעקֹב ִּתכְ  ָכל ַאְנֵשי ְשכֶׁ ת ַעְצ  ָימּולּוְננּו שֶׁ ָמם ְוִיְהיּו אֶׁ

ת ִדיָנה ְבִליּוְלהֹוִציס ְלִהָכנֵ יּוְכלּו  ְוָכךְ ם, ַחָלִשי  א אֶׁ

 . הִמְלָחמָ לְ ק ְלִהְזַדקֵ 

ָבָנים ִהְסִכיַיֲעקֹב  ךְ ר ֲחמֹום ִע  ְיַדְברּוו שֶׁ רֶׁ ִמְפֵני , הָעְרמָ  ְבדֶׁ

ִדיָנה ךְ  ְלַהִציָלּהה ָהיָ ן ִנּתָ א ְולֹה ְבַסָכנָ ה ְנתּונָ ה ָהְיתָ  שֶׁ רֶׁ  ְבדֶׁ

ת רֶׁ  . ַאחֶׁ
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ל ְבֵני ַיֲעקֹב ָהָיה ָכל ָכְך ָהַרְעיֹו ְּׁשכֶׁ ח ַעד ֻמְצלָ ן שֶׁ ם שֶׁ
 ם. ְכִדְבֵריהֶׁ ת ַלֲעשֹו ִהְסִכימּוֲחמֹור וַ 

כָ ן ֵכיוָ  ת ִדיָנה ָרצּו ל ָכךְ שֶׁ  ְלַשְכֵנעַ  ּוְבנֹור ֲחמֹו ִהְצִליחֹו, אֶׁ

ת ָכל ְבֵני ִעיָרם   .םַעְצמָ ת אֶׁ  לָלמּואֶׁ

ְמעוּ " ש ְ ֶכם ְוֶאל ֲחמֹור ֶאל ַויִּ נוֹ  ש ְ ל ּבְ ַער יְֹצֵאי ּכָׁ ַ  ִעירוֹ  ש 

ּמֹלוּ  כָׁ  לּכָׁ  ַויִּ סּוק כד( ר"זָׁ  )פָּ

ב ְלַיֲעקֹל ַאֲהָבָתם ִבְגלַ לֹא  ,ַעְצָמםת אֶׁ ם ָמלּו ְשכֶׁ ַאְנֵשי 
ִהְתָחְרטּוּוָבָניו, ְולֹא ִמְפֵני  ָלא ִמְפ  ּׁשֶׁ ם, אֶׁ ֵני ַעל ַמֲעֵשיהֶׁ

ָרצּו ִלְזכֹות  ל ַיֲעקֹב.  ּוִבְרכּושֹוה ְבִדינָ שֶׁ  ָהַרב שֶׁ

ִליש ִ  ְ יֹּום ַהש ּ ְהיֹותָׁ י "ַוְיִהי ּבַ סּוק כה(ם" ּכֹוֲאִבים ּבִ  )פָּ

ל ְוֵלוִ ַמדּוַע ָהְלכּו ִשְמעֹון  ַביֹום א ַדְוקָ  רֲחמֹול שֶׁ  ִעירֹוי אֶׁ

 ה? ילָ ן ַלִּמ ָהִראשֹוְולֹא ַביֹום ה ַלִּמילָ ַהְּׁשִליִשי 

ַביֹום ַהְּׁשִליִשי  ם ַהָיִמיר ִמִבְשָאר יֹותֵ ב ָחָזק ַהְכאֵ ִמְפֵני שֶׁ
 ר. ְביֹותֵ ם ַחָלִשיי ָהִעיר ָהיּו ּוְבנֵ 

ָכל ַאְנֵשי ָהִע ְבטּוִחית ִלְהיֹוָרצּו ם גַ י ְוֵלוִ ִשְמעֹון  יר ם שֶׁ

ַאי ְכדֵ , םַעְצמָ ת אֶׁ  לָלמּו ִהְסִפיקּו חָ ף שֶׁ ל יּוכַ א לֹד אֶׁ
 ם נְֶׁגָדם. ּוְלִהָלחֵ  דַלֲעמֹו
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ְקחוּ " ֵני ַויִּ ְמעוֹ  ַיֲעקֹב ְבֵני ש ְ ה ֲאֵחי ְוֵלִוי ןש ִ  ַחְרּבוֹ  ִאיש   ִדינָׁ

ִעיר ַעל ַויָֹּׁבאוּ  ַטח הָׁ ל ַויַַּהְרגוּ  ּבֶ כָׁ  ּכָׁ  ר"זָׁ

 ַמדּוַע ָהְרגּו ִשְמעֹון ְוֵלִוי ָכל ָזָכר ָבִעיר?

ת ַמֲעֵשהּו  ָכל ַאְנֵשי ָהִעיר ָראּו אֶׁ םע ָהרַ ִמְפֵני שֶׁ ל ְשכֶׁ  שֶׁ

חָ ף ְוַא ת  ָלַקַחתם ִלְשכֶׁ ם ָעְזרּו הֵ ה, ַאְדַרבָ ה, ָמחֹא לֹד אֶׁ אֶׁ

 . ְלֵביתֹוִדיָנה 

ךְ ה, ְידּועָ ה ָהְיתָ ם ְשכֶׁ י ַאְנֵש ל שֶׁ ם ִרְשעּותָ  שֶׁ ם ָשִני ְבמֶׁ
ת ָכעֵ ה ְוִהּנֵ , ַמֲעִשים ָרִעים ְוָעשּום ֱאִליִליָעְבדּו ַרבֹות 

 .ְלֵהָעֵנשם ִזְּמנָ  ִהִגיעַ 

ִא  ָיְדעּום גַ י ְוֵלוִ ִשְמעֹון  י ְכדֵ ת ַהִהְזַדְּמנּות אֶׁ  ְיַנְצלּום שֶׁ
 ֵישר, ָהִעיי ַאְנֵש ת אֶׁ  ַיַהְרגּוא ְולֹ ְבכֹחַ ה ִדינָ ת אֶׁ ר ְלַשְחרֵ 

ָכל ַאְנֵשי ָהִעיר  ֲחַשש ם נְֶׁגָדם ְלַאַחר  ָיקּומּושֶׁ ְלִהָלחֶׁ

ִיְתַרְפאּו  . שֶׁ

ם ְשכֶׁ ל שֶׁ  יתֹוְלבֵ  ְלַהִגיעַ י ְוֵלוִ ִשְמעֹון  ִהְצִליחֹוסֹוף סֹוף 

ת ִדיָנה. ּוְלַשְחרֵ   נֱֶׁאַמר:  ְוָכךְ ר אֶׁ

נוֹ  ֶכם ּבְ ֶ ֶרב "ְוֵאת ֲחמֹור ְוֵאת ש  ְרגּו ְלִפי חָׁ  הָׁ

ֶכם ְוֵיֵצאּו" ית ש ְ ה ִמּבֵ ינָׁ ְקחּו ֶאת ּדִ סּוק כו( ַויִּ  )פָּ
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ִּׁשְמעֹוה ַרבָ ה ִשְמחָ ָשַמח ַיֲעקֹב  ֱחִזירֹוי ְוֵלוִ ן ְכשֶׁ ת  הֶׁ אֶׁ
ם ְוָאַמר:  ,ִדיָנה  ֲאָבל הּוא ַגם ָגַער ָבהֶׁ

ם" ִני ֹאִתי ֲעַכְרּתֶ ֵ ב ְלַהְבִאיש  ֵ יֹש  ֶרץ ּבְ אָׁ ַנֲעִני הָׁ ּכְ ִרזִּ  ּבַ  יּוַבּפְ

ר ְמֵתי ַוֲאִני ַלי ְוֶנֶאְספוּ  ִמְסּפָׁ  יְוִהּכּונִ  עָׁ

י ַמְדּתִ סּוק ל( י"ּוֵביִת  ֲאִני ְוִנש ְ  )פָּ

 "בֵּאֶתם - "ֲעַכְרֶתם  עַָּלי הֹוצֵּאֶתם - "ְלַהְבִאיֵׁשִני" .רָּעָּה עַָּלי הֵּ

ם  ְמַעִטים ֲאנִָּשים - "ְמֵתי ִמְסָפר". ַרע שֵּ

ְבהֹוְרגָ י ְוֵלוִ ן ְלִשְמעֹוַיֲעקֹב ָאַמר  ם הֵ ר, ָהִעיי ַאְנֵש ת אֶׁ  םשֶׁ

ָעִרים ִמָסִביבָעָליהֹוִציאּו  ַחֵיי  תְוָכעֵ  ,ו ֵשם ַרע ְבָכל הֶׁ

 ּו ְבַסָכָנה. ה ֻכָלּה ִיְהיַהִּמְשָפחָ 

 ה? ְבַסָכנָ  ִיְהיּו ַמדּועַ 

יֹוְשבֵ  ָחַששַיֲעקֹב  ץ שֶׁ ר ְּמאֹד ַכֲאשֶׁ  ִיְתַרְגזּום ַהְכַנֲעִניי ָהָארֶׁ

ת ְבֵני ַאְרָצם ְוִיְתַאְספּו ְלִהָלחֶׁ  ָהְרגּו אֶׁ ם בֹו ִיְשְמעּו שֶׁ
 . ּוְבִמְשַפְחּתֹו

ג ִלְנהֹד ֵכיצַ ם ֲאִביהֶׁ ם ִע ץ ְלִהְתַיעֵ י ָהיּו ְצִריִכים ְוֵלוִ ִשְמעֹון 

ם ָיְצאּו ְלִהָלחֶׁ ם ִזְכרֹונָ  ַרבֹוֵתינּוָאְמרּו  ְוָכךְ . ִלְפֵני שֶׁ
 : הִלְבָרכָ 



51                             

ֲהגו  " ְמעֹון ַעְצמָׁ  נָׁ ר ְוֵלוִ ן ש ִ אָׁ ש ְ יי כ ִ ש ִ יו ֲאנָׁ נָׁ ם ב ָׁ ֵאינָׁ ֶׁ ם ש 
ה  - ְטלו  ֵעצָׁ ֹא נָׁ ל  ֶׁ ו  ש  נ   ".ֵהימֶׁ

ֲעשֹות ִאלּו ָהיּו י לַ ְוֵלוִ ן ְלִשְמעֹור אֹומֵ ַיֲעקֹב ה ָהָיה מַ 

  ?אֹותֹום שֹוֲאִלי

ת ָכל ַאְנֵש  לֹא ַלֲהרֹג אֶׁ ם שֶׁ ה ָלהֶׁ י ָהִעיר, ַיֲעקֹב ָהָיה מֹורֶׁ

ָלא  ל ָהִעיר ְלִהָכנֵ אֶׁ ם ְבִמיטֹוֵתיהֶׁ ם שֹוְכִבים ְבעֹודָ ס אֶׁ

ת ִדיָנה.  תְוָלַקחַ   אֶׁ
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י או ר  ים ב   ל ִּ  מִּ

 

 סוג ַמְטבֵּעַ  - ְקִשיָטה 

 ָאַהב - ַוִתְדַבק ַנְפׁשֹו 

 ְלַשְכנֵּעַ  - ְלַדֵבר ַעל ֵלב 

 ַתק - ֶהֱחִריׁש  שָּ

 ַמֲעֶשה ְמכֹעָּר - ְנֵבָלה 

 רֹוֶצה - ָחְׁשָקה 

 ִלְקנֹות ְוִלְמכֹר - ִלְסחֹור 

 לָּגור ִבְקִביעות - ְלֵהָאֵחז 

  ן  -מַֹהר תָּ ֶהחָּ ְלָאִבי ֶכֶסף מֵּ

 ַהַכלָּה

 ה - ֶחְרָפה  ִבזָּיֹון, בושָּ

 ַנְסִכים - תֵנאֹו 

 רֹוֶצה - ָחֵפץ 

  ַיְסִכימו -ֵיאֹותו 

 רֵּי - ֲהלֹא  הָּ

 ת - ָחָלל  מֵּ

 לָּ  - זָלבֹו  ללַָּקַחת ֶכֶסף שָּ

 ַכְספָּם - ֵחיָלם 

 ַיְלדֵּיֶהם - ַטָפם 

 בֵּאֶתם עַָּלי רָּעָּ  - ֲעַכְרֶתם  ההֵּ

 רֵּיחֹו ַרע - ַמְבִאיׁש 

  ְֵמַעט ֲאנִָּשים - י ִמְסָפרְמת 
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  דקֹורֹות לפרק למ

תרגום יונתן: י פל ע -דינה יצאה לראות במנהגי הבנות : פסוק א

בחוק  ,: "פירושפירש יונתןעל פירוש וב ."למחמי בנימוס בנת ארעא"

 הבתולות ומנהגיהן".

  אברבנאל. - חמור היה נשיא הארץ: פסוק ב

הודיעו  -הכתב והקבלה: "וכן לא יעשה...  - חו בשכםאנשי העיר לא מ

הכתוב שלא היה חרון אפם על שכם לבדו פועל הרע בידיים, כי אמנם 

על כל האנשים הנעשה בפניהם לקחת אותה בחזקה לעיניהם, ולא קם 

ולא זע אחד מהם לעשות על פי האמת למחות בידו לבלי עשות חציפות 

 נערה מתוך הרחוב". הגדולה לתפוס ב

אור החיים: "עוד טעם שהרגו כל בני  - אנשי העיר היו שותפים למעשה

ומר הכתוב: העיר לצד שהם היו בעזר שכם לגזול דינה... ותמצא שא

(, הרי כינה המעשה לכולם, הא למדת "אשר טמאו אחותם" )פסוק כז

 שיד כולן שוים בגזילה". 

י שכם וכל שבעת עממין לא נשרמב"ן: "וכי א - רשעותם של עמי כנען

 ומגלי עריות ועושים כל תועבות ה'".   רהזעובדי עבודה 

 - ת דינההתגובה המאופקת של יעקב כדי לתכנן את הצל: פסוק ה

כדי לתכנן  ,הנה החריש, והסיבה ,אברבנאל: "ועם היות שנגע עד נפשו

 היטב יחד עם בניו מה לעשות". 

אור החיים:  - הבערמ הלהצלח, כעס ללא ובני יעקב הי דברי : פסוק יג

 אין בלבם שנאה על המעשה לחוש לערמה".ו ..."שלמים הם איתנו
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 ,רמב"ן: "וזאת עצת כל האחים - יעקב הסכים לערמת האחים: פסוק טו

 וברשות אביהם". 

ספורנו:  - ת הרכושומתוך תאו הסכימו למול אנשי העיר: פסוק כד

 וקנינם כדברי חמור ושכם". "שלא מלו אלא על תקוה להשיג מקניהם

 -למילתם  ביום השלישידווקא לעיר טעם הליכת בני יעקב : פסוק כה

ביום  ב.אבן עזרא: "שלישי לעולם קשה".  -הכאב חזק ביותר אז  א.

: "כי כל מבעלי התוספות דעת זקנים -השלישי כולם כבר היו נימולים 

נים, וביום אנשי העיר שכם לא יכלו להמול כולם ביום אחד ולא בש

  ".השלישי היו כולם כואבים שכבר מלו כולם, מיד 'ויקח איש חרבו'

אנשי העיר ראו את  א. -טעמם של שמעון ולוי בהרגם את כל אנשי העיר 

לצד  ,ריעהחיים: "עוד טעם שהרגו כל בני ה אור - המעשה ועזרו לשכם 

 -ות אנשי כנען עשו את כל התועב ב. שהם היו בעזר שכם לגזול דינה".

ומגלי  רהזי שכם וכל שבעת עממין לא עובדי עבודה רמב"ן: "וכי אנש

בעבור שהיו  ,כי בני יעקב ,עריות ועושים כל תועבות ה'... אבל ענין שכם

אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים, רצו להנקם מהם בחרב 

נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו, כי עבדיו הם וסרים אל משמעתו". 

הכתב והקבלה:  -שיתרפאו  יהעיר תכננו להלחם בבני יעקב אחר בני ג.

"יען שהתחרטו והצטערו על שמלו, והסכימו לעמוד על בני יעקב 

 להורגם, לכן השיבו גמולם על ראשם, כי הבא להורגך השכם להורגו". 

: בהרראשית בעל פי רש"י  -בני יעקב לא נטלו עצה מאביהם : פסוק ל

נהגו עצמן שמעון ולוי שאינם בניו, שלא נטלו  ןכי פל עף וא ,"בניו היו

 הימנו".    עצה
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 להפרק 
ל ית א  ב  ה לְׁ יעָּ סִּ נ ְׁ  הַׁ

נ ֶֶדר ו ם הַׁ י  קִּ  וְׁ

ין מִּ יָּ נְׁ ֶדת ב ִּ  ֻהל ֶ

ל ח  ת רָּ  ו מו 

ק  חָּ צְׁ ם יִּ ֲעק ב עִּ ת יַׁ יש ַׁ גִּ ְׁ פ 

ת ירָּ טִּ פְׁ ק ו  חָּ צְׁ  יִּ
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ב   ה לְׁ יעָּ סִּ נ ְׁ נ ֶֶדרהַׁ י ו ם הַׁ קִּ ל וְׁ  ית א 

סּוִקים)  (טו-א פְּ

יתוֹ  ֶאל ַיֲעקֹב ַויֹּאֶמר" ל ְוֶאל ּבֵ ר ּכָׁ ֶ  ִעּמוֹ  ֲאש 

ִסרוּ  ר ֱאלֵֹהי ֶאת הָׁ כָׁ ר ַהּנֵ ֶ ֹתְככֶ  ֲאש  סּוק) ם"ּבְ  (ב פָּ

  ֱָאִליִלי - "ֱאלֵֹהי ַהֵנָכר" הֹוִציאו. - רו"סִ "ה  ם. הָּ

ת ְלָהִסיי ִצָּוה ַיֲעקֹב ִמ ת אֶׁ  םם, וָהֱאִליִליר אֶׁ  ֵמַאִין ָהיּו ָלהֶׁ

 ם?ֱאִליִלי

ם ּוְבַוַדאַצִדיִקים  ָהיּו ְבֵני ַיֲעקֹב ֱחִזיקּו ִביֵדיהֶׁ י לֹא הֶׁ

ת ִהְתַכּוֵ ַיֲעקֹב  ם.ֱאִליִלי ָיִסירּו אֶׁ ֵהִביאּוַּתְכִשיִטיהַ ן שֶׁ  ם שֶׁ

ם,  ָהיּוי ִמְפנֵ ִמְּׁשכֶׁ ל ַּתְכִשיִטי שֶׁ  ה ָזָרה. ֲעבֹודָ ם שֶׁ

ְבנֵ ם ָהֲעָבִדיל עַ ם גַ ה ָהְיתָ ב ַיֲעקֹת ַכָּונַ  ב ֵהִביאּו ַיֲעקֹי שֶׁ

ם,   . םִאּתָ ם ֱאִליֵליהֶׁ ת אֶׁ  ָנְטלּו ֵאלּום ֲעָבִדיִמְּׁשכֶׁ

ֲהרוּ " מְ  ְוַהֲחִליפוּ  ְוִהּטַ  ם"לֵֹתיכֶ ש ִ

ת  ְוִלְלבֹשץ, ְלִהְתַרחֵ ר, ְלִהָּטהֵ ְבֵני ֵביתֹו  ַיֲעקֹב ִצָּוה אֶׁ

 בְלַהְקִריי ְכדֵ ל אֵ ת ְלֵבים ֲעִלָיתָ ת ִלְקַרא םָנִאיְבָגִדים 

 . 'הי ִלְפנֵ ת ָקְרָבנֹו

ה" קּומָׁ ית ְוַנֲעֶלה ְונָׁ סּוק) ל..."אֵ  ּבֵ  (ג פָּ



58                             

 . ה"ְוָנקּומָ "ַחד יַ  ֵביתֹוְבֵני  לְלכָ ר ָאמַ ַיֲעקֹב 

נוּ " ּתְ ל ֵאת ַיֲעקֹב ֶאל ַויִּ כָׁ  ֱאלֵֹהי ּכָׁ  ...רַהּנֵ

ְטֹמן ם ַויִּ ַחת ַיֲעקֹב ֹאתָׁ ֵאלָׁ  ּתַ סּוק) ה..."הָׁ  (ד פָּ

  "ֶהְחִביא.  -"ַוִיְטמֹן 

ת ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ָעמֹק  ה ִמַּתַחת ְלֵעץ ָבֲאָדמָ ַיֲעקֹב ָטַמן אֶׁ

לֹא ָהֵאלָ   . םֲאֵחִרים ֲאָנִשים ָבהֶׁ  לּוִיָכְש ה, ְכֵדי שֶׁ

עוּ " ּסָׁ סּוק ה( "ַויִּ  )פָּ

ָעִרים יֹוְשבֵ ַמדּוַע  לֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ם ִלְשכֶׁ ת ַהְסמּוכֹוי הֶׁ

 ְבֵני ַיֲעקֹב? 

 נֱֶׁאַמר: 

ת  ר ֱאלִֹקי"ַוְיִהי ִחּתַ ֶ ִרים ֲאש   םְסִביבֹוֵתיהֶ ם ַעל ֶהעָׁ

ֵני ַיֲעקֹב" ְדפּו ַאֲחֵרי ּבְ סּוק ה() ְולֹא רָׁ  פָּ

 "ַפַחד.  - "ִחַתת 

ָעִרים יֹוְשבֵ  י ְבנֵ ל שֶׁ ם ּוְגבּוָרתָ ם ִמְלַחְמּתָ ל עַ  ָשְמעּוי הֶׁ

ד ַפחַ ן ָנתַ  'הר. ֲחמֹול שֶׁ  ִעירֹו יִלְבנֵ ע ֵארַ ה מַ  ְוָראּוב ַיֲעקֹ

 ף ַאֲחֵרי ְבֵני ַיֲעקֹב. ִלְרדֹ ֵהֵעזּוא לֹם ְוהֵ , םְבִלבָ 
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ר ִעמֹו"לּוזָׁ "ַויָּׁבֹוא ַיֲעקֹב  ֶ ם ֲאש  עָׁ ל הָׁ סּוק ו( ה... הּוא ְוכָׁ  )פָּ

ר ִעמֹו"ם ִע ל אֵ ת ְלֵבי ִהִגיעַ ב ַיֲעקֹ א ִהיה ַהַכָּונָ . "ָהָעם ֲאשֶׁ

ָלְמדּום ָהֲאָנִשיל ּוְלכָ ו ַלֲעָבָדי ּנּו ּׁשֶׁ ת ַלֲעבֹ ֵיש דֵכיצַ  ִמּמֶׁ ד אֶׁ

 . ְלַמֲחֵנהּו ְוִהְצָטְרפּוה' 

ו. הּוא ֲאבֹוָתיק ְוִיְצחָ ם ַאְבָרהָ ל שֶׁ ם ַדְרכָ ְב  ִהְמִשיךְ ַיֲעקֹב 

ת ֲאָנִשיִחֵּנְך  ם ְוַלֲעבֹד ָהֱאִליִלית ֲעבֹודַ ם ַרִבים ַלֲעזֹב אֶׁ

ת ה'.   אֶׁ

ַח..." ם ִמְזּבֵ ָׁ ֶבן ש  סּוק ז( "ַויִּ  )פָּ

ִהִצילֹו ָכךְ ל עַ  'הלַ הֹוָדה וב ְוָש ַיֲעקֹב ָבָנה ִמְזֵבַח  ִמָלָבן,  שֶׁ

ֱחִזירֹוי ְכָנַען ּוִמיֹוְשבֵ ו ֵמֵעָש  ץ ְוהֶׁ רֶׁ ו ֲאבֹוָתי ְבָשלֹום ְלאֶׁ
ִהְבִטיח  ו. ָאִביֹו ְבֵצאתֹו ִמֵבית ְכִפי שֶׁ

 :בָעצּור ָדבָ אּוָלם ְבתֹוְך ַהִשְמָחה ָקָרה 

ת" מָׁ ה ַוּתָׁ ֹברָׁ  ה... ִרְבקָׁ  תֵמיֶנקֶ  ּדְ

כּות" מֹו ַאּלֹון ּבָׁ א ש ְ סּוק ח( ַוִיְקרָׁ  )פָּ

, ִכי "ַאלֹון ָבכּות" הְדבֹורָ ה ֵמתָ  בֹו םַלָּמקֹוָקָרא  ַיֲעקֹב

 ְדבֹוָרה. ת מֹוָבכּו ַעל ה זֶׁ ם ְבָמקֹו

ת ְדבֹוָרה ְוִסֵפר ַעל ִהְסִפיַיֲעקֹב  סֶׁ ד אֶׁ ָעְשָתה ַהחֶׁ ד שֶׁ

ֵהִניקָ  ת ְכשֶׁ ָהְיָתה  םַהָּׁשַמיִ ה ִאּמֹו ְוַעל ִיְרַאת ִרְבקָ ה אֶׁ  . ָלּהשֶׁ
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ָהיָ  ו ֵאָליה ִהִגיעָ ְבַצַער ַעל מֹות ְדבֹוָרה,  ה ַיֲעקֹבְכשֶׁ
 יֹוֵתר.ה ָקָש ְשמּוָעה 

 ה?ַהְּׁשמּועָ ָמה ָהְיָתה 

ְבאֹותֹו אֹוָתנּוִלְמדּו  הִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ן ַהְזמַ  שֶׁ
ִאּמֹו ְלַיֲעקֹ ִסְפרּו  ְבָשְמעֹוה. ַיֲעקֹב ָבָכה ִנְפְטרָ ה ִרְבקָ ב שֶׁ

יָה ִהְתַאבֵ א הּוה, ָהֲאהּובָ ִאּמֹו  תְפִטירַ ל עַ  ד ְוִהְסִפיל ָעלֶׁ

 . ֵביתֹוִלְפֵני ָכל ְבֵני  אֹוָתה

ת ְגדֹוָלה ָהְיָתה  קֶׁ י עֹוְבדֵ ָגְדָלה ֵבין א ִהיה, ִרְבקָ ַצדֶׁ

ם ָהָרִעים, ִמַּמֲעֵשיהֶׁ  ם ְולֹא ָלְמָדהְוַרָּמִאים ְרָשִעים ֱאִליִלי

 ם(.קֹוִצים )ַהחֹוִחיה ֵבין שֹוַשּנָ לְ ה ָהְיָתה דֹומָ 

ָהְיתָ ר ְכבָ  ַבֲעלַ ה ָהיָ ר ִנכָ ה ַנֲעָרה ְקַטָּנה ְכשֶׁ סֶׁ ת שֶׁ א, ִהיד חֶׁ

זֶׁר ּוְלָכל א ִהי ֱאִליעֶׁ ו ְבִשְמָחה ְגַמָליָשֲאָבה ַמִים לֶׁ

ף ְבָצִעיה ִהְתַכְסתָ ן ָלכֵ , ה ָהְיָתהְצנּועָ ם גַ ת. ּוַבֲחִריצּו
ר ת ִיְצָחק.  ַכֲאשֶׁ  ָרֲאָתה אֶׁ

ד ִמיָ . ְבִצְדקּוָתּהה ִאֵּמנּו ְלָשרָ ה דֹומָ ה ָהְיָתה ִרְבקָ 

ִּנְכְנסָ  ל ם,ַאְבָרהָ ת ְלִמְשַפחַ ה ְכשֶׁ ת ַדְלתֹות ָהאֹהֶׁ  ָפְתָחה אֶׁ

 ם. ַהְדָרִכיי ְלעֹוְברֵ ה ְסֻעדָ ה ְוֵהִכינָ ה ִלְרָוחָ 

דֶׁ ם ָשַמיִ ת ִיְרַא ָהְלָכה  ָצָרָתּהּוְבֵעת ה, קָ ְלִרְב ה ָהְיתָ ת ְמֻיחֶׁ

ת ה  . 'ִלְדרֹוש אֶׁ
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ת ָיְש ִהי ל ַיֲעקֹב, אֶׁ ת ִצְדֻקּתֹו שֶׁ ֱעִריָכה ְמאֹד אֶׁ ת ְואֶׁ רֹו א הֶׁ
 ו. ֵאָלי ַאֲהָבָתּהם ְליֹום ָגְדָלה יֹוֵתר ּוִמיֹוַבּתֹוָרה,  ֲעָמלֹו

 ְרעּואֵ ה ִרְבקָ ל שֶׁ  ְבָאֳהָלּהם גַ ה, רָ של ָש  ְלָאֳהָלּהה ְבדֹומֶׁ 

ב ַשָבת, ַהְברָ ַהּנֵ ִנִסים:  רֶׁ ב ַשָבת ְלעֶׁ רֶׁ ָכה ָהְיָתה ר ָדַלק ֵמעֶׁ
ל. ְמצּויָ   ה ַבִעָסה, ְוָעָנן ָהָיה ָקשּור ַעל ָהאֹהֶׁ

ש ה ָזְכָתה ִרְבקָ   ִקֵבל ַיֲעקֹב ּוִבְזכּוָתּה, הְוִלְנבּוָאְלרּוַח ַהקֹדֶׁ

ת  ָאִבינּו  ת. ַהדֹורֹוְבָכל  ּוְלַזְרעֹות לֹו ַהֲחשּובֹות ַהְבָרכֹואֶׁ

ֵרְך ֹאתֹו" א ֶאלִֹהים ֶאל ַיֲעקֹב... ַוְיבָׁ  "ַויֵּרָׁ

ִהְתַאבֵ ה ְבָשעָ  ו ה' ְלָבְרכֹו ֵאָליל ַיֲעקֹב ַעל ִאּמֹו, ִנְרָאה שֶׁ

ְבלֹו ַהגָ ָהָיה ָיכֹל  '. ַרק הּוְלַנֲחמֹו ת ַיֲעקֹב ֵמאֶׁ  דֹול. ְלַנֵחם אֶׁ

 ְמךָׁ ַיֲעקֹבם ש ִ ֱאלִֹקי"ַויֹּאֶמר לֹו 

ֵראלֹא  ְמךָׁ  ִיּקָׁ י ַיֲעקֹב עֹוד ש ִ ֵאל ִאם ּכִ רָׁ ֶמךָׁ  ִיְהֶיה ִיש ְ  ש ְ

ֵאל" רָׁ מֹו ִיש ְ א ֶאת ש ְ ְקרָׁ סּוק י( ַויִּ  )פָּ

ל ֵעָשוַהֵּׁשם "ַיֲעקֹב" הּוא ַעל ֵש   ַהֵּׁשם .ם ֲאִחיַזת ֲעֵקבֹו שֶׁ

 ת. ּוַמְלכּוה ְשָררָ  ןְלשֹו -"ִיְשָרֵאל" הּוא ֵשם ְמֻכָבד יֹוֵתר 

ָלא ָקַבע ְלַגְמרֵ ַיֲעקֹב ם ַהֵּׁש ת אֶׁ לֹא ִבֵטל  'ה ְּׁשמֹוי, אֶׁ  שֶׁ
ָחשּוב   ָפחֹות הִיְהיֶׁ  'ַיֲעקֹב', ְוַהֵּׁשם 'ִיְשָרֵאלה 'ִיְהיֶׁ הֶׁ

 . בָחשּו
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 : ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינּוָאְמרּו  ְוָכךְ 

קֵ "לֹא  עָׁ י ֵ ֶׁ קֹומֹו, אֶׁ ש  ם ַיֲעֹקב ִממ ְ ֵ ר ר ש  ֵאל ִעק ָׁ רָׁ ש ְ י ִ ֶׁ א ש  ָׁ ל 
ֵפל".   ְוַיֲעֹקב טָׁ

 " ֵשוב. פָּחֹות  - "ָטֵפל" ל.ִיְתַבטֵּ  - "רֵיָעק  חָּ

ת ַיֲעקֹב:  ִהְמִשיךְ  'ה  ְלָבֵרְך אֶׁ

ֵרה ּוְרֵבה ּגֹויֱאלִֹקי"ַויֹּאֶמר לֹו  י ּפְ ּדַ ַ  ם ֲאִני ֵאל ש 

ּךָׁ  ִכיּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמּמֶ ֶציךָׁ ם ּוְמלָׁ סּוק יא( ֵיֵצאּו" ֵמֲחלָׁ  )פָּ

 "ִטי - "ּגֹוי", "ּגֹוִים  ם. ְשבָּ

ֻהְבְטחּו" ְקַהל גֹוִייםא ה"הּוי ּוִמ " גֹוי"הַ  ִמי הוא  שֶׁ

 ו?ְלָבָניף ְבנֹוסָ ב ְלַיֲעקֹ

ֲעַדִין לֹא נֹוַלד. ְלִבְנָיִמיַהַכָּוָנה  -"גֹוי"   ן, שֶׁ

ְפָריִ ה ְמַנּׁשֶׁ  ֵאלּו -ל גֹוִיים" ְקהַ "ּו ֲעִתיִדים ְואֶׁ ת ְלֵצאם שֶׁ

 ִיְשָרֵאל.  יִשְבטֵ ן ֵבית ּוְלִהָּמנֹו ףִמיֹוסֵ 

י  ַתּתִ ר נָׁ ֶ ֶרץ ֲאש  אָׁ הָׁ "ְוֶאת הָׁ הּוְלִיְצחָׁ ם ְלַאְברָׁ ֶנּנָׁ  ק ְלךָׁ ֶאּתְ

ֶרץ" אָׁ ן ֶאת הָׁ סּוק  ּוְלַזְרֲעךָׁ ַאֲחֶריךָׁ ֶאּתֵ  ב(י)פָּ
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ץְלַיֲעקֹה'  ִהְבִטיחַ ַמדּוַע  ת ָהָארֶׁ פֶׁ נֹום ַפעַ  ב אֶׁ ֲהֵרי ת, סֶׁ
ר :(כח, יג) אַוֵיצֵ  תְבָפָרַש לֹו  ִהְבִטיחַ ְכָבר  ץ ֲאשֶׁ  "ָהָארֶׁ

ְּתנֶָּׁנה  יָה ְלָך אֶׁ ךָ ַאָּתה שֵֹכב ָעלֶׁ  "?ּוְלַזְרעֶׁ

ֲאִפלּוף ּוְלהֹוִסיה ִבְשבּועָ ו ְדָבָרית אֶׁ ק ְלַחזֵ ה ָרצָ ה'  ם ִא  שֶׁ
ְטאּו ֱאָצָאי יֶׁחֶׁ   ץ.ָהָארֶׁ ת אֶׁ  ַיְפִסידּוא לֹו צֶׁ

ָּנתַ ת ַהְגדֹולֹות ְוַהַהְבָטחֹות ַהְבָרכֹוב, ְלַיֲעקֹ 'הי ִדְברֵ  ן שֶׁ

ְבלֹו אֹותֹו ִנֲחמּו, לֹו ד. ְמאֹ אֹותֹו ְוִשְמחּו אֹותֹו עֹוְדדּו, ֵמאֶׁ
ְבלֹוב ַיֲעקֹם קָ ז ָא  : ִנְדרֹות אֶׁ ם ְוִקיֵ  ֵמאֶׁ

ב" ה ַיֲעקֹב ַויַּּצֵ בָׁ קֹום ַמּצֵ ּמָׁ ר ּבַ ֶ ר ֲאש  ּבֶ בֶ  ִאּתוֹ  ּדִ ֶבן תַמּצֶ  אָׁ

ךְ   ֶליהָׁ  ַויַּּסֵ ֹצק ֶנֶסךְ  עָׁ ֶליהָׁ  ַויִּ ֶמן עָׁ ָׁ סּוק יד( "ש   )פָּ

 "ַפךְ  - "ַוַיֵסְך ַפךְ  - "ַוִיצֹק"יַיִן.  שָּ  .שָּ

ֵהִקיה ַלַּמֵצבָ ף ְבנֹוסָ   ָבָנה ִמְזֵבחַ א הּול, אֵ ת ְבֵביב ַיֲעקֹם ּׁשֶׁ

ִּנְצַטּוָ ְכִפי  'ַלה ְלִיְרֵאי ר ָלֲעִנִיים וַמֲעֵש  ֹוֵמְרכּושן ְוָנתַ  ,השֶׁ
ָּנַדר ְכִפ  ,'ה  ל. אֵ -ְבֵבית ִבְהיֹותֹוי שֶׁ
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ֶדת ין ֻהל ֶ מִּ יָּ נְׁ תו ב ִּ ל מו  ח   רָּ

סּוִקים)   (כ-טז פְּ

 ע. ַאְרבַ ת ִקְריַ ן ְלִכּוּוַיֲעקֹב ְבַמָסעֹו  ִהְמִשיךְ ִמֵבית ֵאל 

 ְבִקְרַית ַאְרַבע? גרִמי 

 ת. לֹא ָרָאה ָשִנים ַרבֹו אֹותֹוָחק, ו ִיְצ ָאִביר גָ ע ַאְרבַ ת ְבִקְריַ 

ית ֵאל ַוְיִהי עֹוד  ְסעּו ִמּבֵ ְבַר "ַויִּ בֹוא ּכִ ֶרץ לָׁ אָׁ תָׁ ת הָׁ  הֶאְפרָׁ

ֶלד  חֵ ַוּתֵ ַקש  ל רָׁ ּה" ַוּתְ ִלְדּתָׁ סּוק) ּבְ  (זט פָּ

 " ַיָּ  - "ַוְתַקׁש"ה. ְקצָּרָּ  ֶדֶרךְ  - "ץָהָארֶ ת ִכְבר  ה. קָּשֶ  לָּּהה הָּ

ּנֹולָ ן ְבָחרָ ד עֹו ל ְוָאְמָרה: ָרחֵ ה ִהְתַפְללָ ף יֹוסֵ ם ָש ד ְכשֶׁ

  ן.ְלבֵ  ז ִצְפָתה ָשִנים ַרבֹותּוֵמָא ִלי ֵבן ַאֵחר", '"יֹוֵסף ה

חֶׁ ת ְלֵבי ָסמּוךְ ם ִבְהיֹותָ ע, ַאְרבַ ת ְלִקְריַ ם ְבַדְרכָ ְוִהֵּנה,  ם, לֶׁ
 ! ףנֹוסָ ֵבן  לְלָרחֵ ד נֹולָ  סֹוף סֹוף

 ְיָתה זֹו ֵליָדה ָקָשה ְמאֹד. הָ 

ֵצאת ַוְיִהי" הּ  ּבְ ָׁ י ַנְפש   הֵמתָׁ  ּכִ

מֹו  א ש ְ ְקרָׁ סּוק  י"אֹונִ ן בֶּ ַוּתִ  ח(י)פָּ

 " ִי.ַצֲערִ  - י"אֹונ 
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ם ָלּה ַצַער ָגדֹול ִנְגרַ י" ִכי אֹונִ ן בֶׁ " ִלְבָנּהל ָקְרָאה ָרחֵ 
 ה.ַהֵלידָ ת ִבְשעַ 

ִביו" א ְואָׁ רָׁ  ן"ִבְניִָׁמי לוֹ  קָׁ

ְבנֹוה ָרצָ א לַֹיֲעקֹב  ַמְזִכים ְבֵש א ִיָקרֵ  שֶׁ  ַאךְ ב, ָעצּור ָדבָ ר שֶׁ
ת ִע ד ַיחַ  ם ְבֵש  לֹוא ָקרָ ן ָלכֵ ל, ָרחֵ ם זאת ִכֵבד ְמאֹד אֶׁ

 . ןִבְנָיִמי - הדֹומֶׁ 

ּנֹולַ  הְבָשעָ  , םַהְּׁשָבִטין ְשֵנים ָעָשר ִמְניָ ְשָלם נִ  ,ד ִבְנָיִמיןשֶׁ
ֵּמהֶׁ  ָעִתיל ַהָגדֹוי ַהגֹוא ֵיצֵ ם שֶׁ שֶׁ ד שֶׁ ה ְוִיְזכֶׁ ץ ָהָארֶׁ ת אֶׁ ת ָלרֶׁ

ִהְבִטיחַ ת ְוַהֲחשּובֹות ַהְגדֹולֹות ַלְבָרכֹו  ת!!!ָלָאבֹוה'  שֶׁ

ת  מָׁ חֵ "ַוּתָׁ ֶדֶרְך רָׁ ֵבר ּבְ ּקָׁ תָׁ ל ַוּתִ ית ֶלֶחם"ִהיה ֶאְפרָׁ  א ּבֵ

ת  ִא  ָחַששל, הּוא ָרחֵ ַיֲעקֹב ִכֵבד ְמאֹד אֶׁ  אֹוָתּה יֹוִליךְ ם שֶׁ

ְך  רֶׁ ְברֹוי ְלָקְבָרּה ְכדֵ ה ָהֲאֻרכָ ַבדֶׁ ה, ַהַּמְכֵפלָ ת ִבְמָערַ ן, ְבחֶׁ

ִּנְפְטרָ ל ָרחֵ  ְלִאְשּתֹוד ָכבֹור חֹסֶׁ  ְבָכךְ ה ִיְהיֶׁ   . השֶׁ

פֶׁ ה ִסבָ  ךְ  לָרחֵ ת אֶׁ ר ִלְקבֹות ַיֲעקֹב אֶׁ ה ֵהִביָאת נֹוסֶׁ רֶׁ . ַבדֶׁ

ש ְברּוחַ ע ָידַ א הּו ְבנֵ  ַהקֹדֶׁ ְוַיַעְברּו ַלָגלּות  ֵיְצאּול ִיְשָראֵ י שֶׁ

ם, ָלֵכן  חֶׁ ְך ֵבית לֶׁ רֶׁ ָרחֵ ע ָידַ י כִ  ,ָשם ְקָבָרּהדֶׁ ן ִּתְתַחּנֵ ל שֶׁ
ת ַהָבִנים  'ת הֵמאֵ ם ַרֲחִמי ּוְּתַבֵקש ָיִשיב אֶׁ  ם. ִלְגבּולָ שֶׁ
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ָיְצאּון ְוָאכֵ  ת ֵבין ְרבָ חֻ ר ַאחַ ת, ַלָגלּול ִיְשָראֵ י ְבנֵ  ְכשֶׁ
ה' וַ , ָבנֶׁיהָ ל עַ ' ַלהל ָרחֵ ה ִהְתַחְּננָ ן, ָהִראשֹו ַהִּמְקָדש

ִיְשַמע  ִהְבִטיחַ  ת ָבנֶׁיָה ְוָיִשי ְלַּתֲחנּונֶׁיהָ שֶׁ   .םְלַאְרצָ ב אֶׁ

 : ִיְרְמָיהּוא ַהָּנִביר אֹומֵ  ְוָכךְ 

ה קֹול" מָׁ רָׁ ע ב ְ מָׁ ִכי ְנִהי ִנש ְ ִרים ב ְ ֵחל ַתְמרו  ה רָׁ  ַעל ְמַבכ ָׁ
יהָׁ  נֶׁ  ...."ב ָׁ

 ה ְלָכל ֵבית ַיֲעקֹב. ְגדֹולָ ה ֲאֵבָדה מֹות ָרֵחל ָהיָ 

יָה ַהּטֹוִבים  ? לָרחֵ ל שֶׁ  ָמה ָהיּו ַמֲעשֶׁ

לֹק רַ ל ִאֵּמנּו ָגְדָלה ְבֵבית ָלָבן ָהֲאַרִּמי ְולֹא ָרחֵ  ה ָלְמדָ א שֶׁ

לָ ו, ִמַּמֲעָשי ְוִנְסָתה ִהְצַטֲעָרה ַעל ַמֲעָשיו ָהָרִעים, ף ַאא אֶׁ
ּנּו ַלֲעבֹד   ה ָזָרה. ֲעבֹודָ ִלְמנַֹע ִמּמֶׁ

ת ָאִביָה ָרחֵ  ְזרָ ל ִכְבָדה אֶׁ  . צֹאנֹו תִבְרִעיַ ה לֹו ְועֶׁ

ִּוְּתרָ ה ָהְיָתה ְגדֹוָלה ָכל ָכְך, ַעד ְלֵלָא לָרחֵ  ַאֲהַבת ה ַעל שֶׁ
יהָ  ֲאחֹוָתּהִעם ַיֲעקֹב ְכֵדי  ִנשּואֶׁ א ִנְפלָ ה מַ . ִּתְתַבֵישלֹא  שֶׁ

ֵּמָאה, זֶׁ ה ַמֲעֵש ה ָהיָ  ִּנְברָ ז שֶׁ ה ָהיָ א לֹן ָהִראשֹום ָהָאדָ א שֶׁ

ָּנהַ ם ָאדָ   !ָכךְ ג שֶׁ

ִיֵּתן ָלּה ֵבן.  'הלַ ל ְלִהְתַפלֵ ה ְוִהְרְבתָ  ָהְיָתה 'ת הְיֵרַא  שֶׁ
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ת ְלַיֲעקֹל ָנְתָנה ָרחֵ  , אֹותֹו ַאֲהָבָתּהת ַלְמרֹו ִשְפָחָתּהב אֶׁ
ת  אֹותֹוה ְוֵזְרזָ  ץ. ְוָלשּו 'ה רְדבַ ְלַקֵים אֶׁ ל ָהָארֶׁ  ב אֶׁ

ה ַעל  בָׁ ב ַיֲעקֹב ַמּצֵ הּ "ַויַּּצֵ תָׁ סּוק כ(" ...ְקבּורָׁ  )פָּ

  ?לָרחֵ ל שֶׁ  ִקְבָרּהל עַ  ב ַיֲעקֹב ַמֵצָבהִהִציְלֵשם ָמה 

ָבָניו  ת ָּתִמיד ַיֲעקֹב ָרָצה שֶׁ יָה  לָרחֵ ִיְזְכרּו אֶׁ ְוֵאת ַמֲעשֶׁ

כֶׁ  ְוִיְרצּו ְקבּוָרָתּהם ִבְמקֹוה' לַ  ִיְתַפְללּוים, ַהּטֹוִב  ת ָללֶׁ

ֱעִמיָלֵכן , ְבַדְרָכּה ן ְגדֹוָלה הֶׁ בֶׁ  . ְקבּוָרָתּהם ְמקֹועל ד אֶׁ

ּכֹן ַוְיִהי" ש ְ ֵאל ּבִ רָׁ ֶרץ ִיש ְ אָׁ  אַהִהי ּבָׁ

ב ְראּוֵבן ַויֵֶּלךְ  ּכַ ש ְ ְלהָׁ  ֶאת ַויִּ  ה..."ּבִ

ָהְיתָ  ְראּוֵבן ָשַכב ִעם ִבְלָהה  . לָרחֵ ת ִשְפחַ ה שֶׁ

ָאְמרּו הִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֵמֲחָכֵמינּו ֵיש ְראּובֵ  ,שֶׁ  ן לֹא ָשַכבשֶׁ

ָלא ִעם ִבְלָהה ת ַהִמטֹותִבְלבֵ ק רַ , אֶׁ ת  :ל אֶׁ הּוא הֹוִציא אֶׁ

ת ִמַּטת לֵ ֵמאֹהֶׁ ִמַּטת ִבְלָהה  ָאה ל ַיֲעקֹב ּוִבְמקֹוָמּה ָשם אֶׁ
 ִאּמֹו.

ִכבֵ ל ַהָגדֹוד ַהָכבֹול ִבְגלַ ת זֹאה ָעָש ן ְראּובֵ שֶׁ ת ַלְמרֹו ד שֶׁ

כֵ  ר,ָחמּוה ָהיָ ה זֶׁ ה ַמֲעֵש ה, ֵלָא ִאּמֹות אֶׁ   לֹוה ָהיָ ר ָאסּון שֶׁ
 ו.ָאִבית ְנשֹות ִמּטֹון ְבִעְניַ ל ְכלָ ב ְלִהְתָערֵ 
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ָאכֵ  ִלְּמדּונּוה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ל עַ ה הֹודָ ן ְראּובֵ ן שֶׁ
ְטאֹו ל עַ ה ִבְתשּובָ ר ְוָחזַ ו ָעָליל ִהְתַאבֵ ד, ְמאֹר ִהְצַטעֵ , חֶׁ

 ה. זֶׁ ה ַמֲעֵש 

 

ת ירָּ טִּ פְׁ ק ו  חָּ צְׁ ם יִּ ֲעק ב עִּ ת יַׁ יש ַׁ גִּ ְׁ ק פ  חָּ צְׁ   יִּ

סּוִקים   (כט-כז )פְּ

ל ָקם ַיֲעקֹב ְימֵ ם ְבתֹ ל ִיְצָחק  ְוִהְמִשיךְ י ָהֵאבֶׁ ְבַדְרכֹו אֶׁ

  ו.ָאִבי

ק  "ַויָֹּׁבא ַיֲעקֹב ִביֶאל ִיְצחָׁ סּוק כז( ו..."אָׁ  )פָּ

ל ַיֲעקֹב ְלשּובֹוְזַמן ַרב ִחָכה ִיְצָחק   ֲאהּובֹוְבנֹו  שֶׁ

ָזכָ  תְוָכעֵ ַדְרכֹו,  ּוַמְמִשיךְ  ת ָבָניו ְוָכל  ִלְראֹותֹוה ִמּׁשֶׁ ְואֶׁ
  ה.ַרבָ ה ִשְמחָ  ָשַמח, 'ִמְשַפְחּתֹו, ַצִדיִקים ְוִיְרֵאי ה

ָרָאה ַרבָ ה ִשְמחָ ָשַמח ַגם ַיֲעקֹב  ת סֹוף סֹוה ִמּׁשֶׁ  וָאִביף אֶׁ

ו ָשְמחּו ּוָבָני, (יֹוֵתר ִמְּׁשלִֹשים ָשָנה) ברַ ה כֹן ְזמַ ר ְלַאחֵ 
ת   ם. ָסבָ ִלְראֹות אֶׁ

ְברֹו ּוִמְשַפְחּתֹוָשִנים ַרבֹות ָגרּו ַיֲעקֹב  ל ְבחֶׁ ן ִעירֹו שֶׁ

ם ִיְצָחק ָשַמח ְבַמֲעֵש ִיְצָחק.  , ְוֵהם ָשְמחּו םּוְבתֹוָרתָ יהֶׁ
 ו. ּוִמְדָרָכי ִמּתֹוָרתֹוִלְלמֹד 
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ל ִיְצָחק  מֹותֹום ְוָקַרב יֹו ְברּו ָשִניםעָ   .ָאִבינּושֶׁ

ה  נָׁ ָׁ ק ְמַאת ש  ְהיּו ְיֵמי ִיְצחָׁ מֹוִני"ַויִּ ה" ּוש ְ נָׁ ָׁ סּוק כח(ם ש   )פָּ

שֶׁ  ל ִיְצָחק ְבמֶׁ  ו. ַחָייְך ְשנֹות ַרִבים ָהיּו ַמֲעָשיו ַהּטֹוִבים שֶׁ

ָהיָ ָהְיָתה ִנְפָלָאה ָכל ָכְך ַעד  'ַלה ַאֲהָבתֹו ד ְלֵהָעקֵ ן מּוכָ ה שֶׁ

ת ְרצֹון ה ַהִּמְזֵבחַ י ַגבֵ ל עַ   . 'ְכֵדי ְלַקֵים אֶׁ

 .הַרבָ  הְבַכָּונָ ו ָהיּו ּוְתִפלֹוָתי, 'הּוא ִהְרָבה ִבְתִפָלה ַלה

ִיְהיּו ַמִים ר בְ ְוָחפַ ץ ִהְתַאּמֵ ִיְצָחק  פַ ֵארֹות ְכֵדי שֶׁ ע ְבשֶׁ
 . םָהַרִבי וְלאֹוְרָחי

ת ַהָּׁשלֹום   ת. ַהְמִריבֹוק ִמן ְוִהְתַרחֵ הּוא ָאַהב אֶׁ

ת ֵעָשו ְבנֹו ּוְלַהחֲ י ְכדֵ ַמֲאָמִצים ַרִבים ָעָשה  ִזירֹו ְלָקֵרב אֶׁ
 ְלמּוָטב. 

ַרִבים  םֲאָנִשיִלֵּמד וְ  'ו, ָקָרא ְבֵשם הָאִבים ְכַאְבָרהָ ִיְצָחק, 

ת ה כֶׁ , 'ַלֲעבֹד אֶׁ  .םטֹוִבים ַמֲעִשית ְוַלֲעשֹוו ִבְדָרָכית ָללֶׁ

ץ? ִיְצָחק ַהִאם  ת ָהָארֶׁ  ָעַזב אֶׁ

רֶׁ ְולֹא ָיָצא  'ִיְצָחק ָשַמע ְבקֹול ה  . ל ְכָללִיְשָראֵ ץ ֵמאֶׁ

 ִדֵבר ִאּתֹו.  'ָנִביא ָהָיה ְוה
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 ְרכֹו ְבָכל ַמֲעֵשי ָיָדיו. ָהָיה ִעמֹו ּובֵ , ֲאֵהבֹו 'ה

ה ָהָיה ְלַמְלָאְך ה  א. ְונֹורָ ָקדֹוש  'דֹומֶׁ

ְך  ִהְתַקְימּוב ְלַיֲעקֹו ִבְרכֹוָתי שֶׁ  ת. ַהדֹורֹוְבמֶׁ

ל עַ  סֹוֵלחַ , ה' הָהֲעֵקדָ ה ְבַמֲעֵש ה ַהֻּמְפָלָא ְמִסירּותֹות ִבְזכּו

ְך ָכל  לִיְשָראֵ ם עַ ת ֲעוֹונֹו שֶׁ  ת ַעד ַהיֹום.ֹורֹוַהדְבמֶׁ

ק ַויָֹּׁמת ְגַוע ִיְצחָׁ  "ַויִּ

ֵסף ֶאל  יַויֵּאָׁ ֵקןו ַעּמָׁ ַבע זָׁ סּוק כט( ם"יִָׁמי ּוש ְ  )פָּ

 " ְִניי חַ  - "יםמִ ע יָ בַ ש  .תַרבֹום שָּ

ֱאִריְך ָיִמים ְוַחי ֵמָאה  ָאִבינּוִיְצָחק   ם ָשָנה. ּוְשמֹוִניהֶׁ

י עֹוְבדֵ ם ֻכלָ ב, ַיֲעקֹי ְבנֵ ר ָעָש ם ְשֵנית אֶׁ ת ִלְראֹוה ָזכָ א הּו
 ם.ַהּטֹוִבים ֲאבֹוֵתיהֶׁ י ְבַדְרכֵ ם ְוהֹוְלִכיה' 

רוּ " ְקּבְ ו  אֹותוֹ  ַויִּ ָׁ יו"ְוַיֲעקֵֹעש  נָׁ  ב ּבָׁ

ם ו ִמְסֵפד ָגדֹול ְוָכֵבד ְמאֹד, ְוִסֵפר ְלֻכלָ ְלָאִבי דָספַ ַיֲעקֹב 

 ַעל ַמֲעָשיו ַהּטֹוִבים. 

 ה? יָ ַבְלוָ ף ִהְשַּתּתֵ ִמי 
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ם ְמָלִכים גַ ם ֵביֵניהֶׁ ן ָבאּו ַלְלָוָיה, ְכָנעַ י ִמיֹוְשבֵ ַרִבים 
 ְוָשִרים. 

ן ִבְזמַ ן ִראשֹוד ְוָצעַ ב ַיֲעקֹל שֶׁ  ִבְכבֹודֹול ִזְלזֵ ֵעָשו ָהָרָשע 

 ו. ָאִבית ְקבּורַ 

     

י או ר  ים ב   ל ִּ  מִּ

 

 ַסְלקוהֹוִציאו,  - ָהִסירו 

   ַםֱאִליִלי -ֵנָכר ֱאלֵֹהי ה 

 ֹאֶהְחִבי -ן ַוִיְטמ 

  ץעֵּ סוג  -ֵאָלה 

  ַפַחד  -ִחַתת 

  ְָתֶניךָּ  - ֲחָלֶציך  מָּ

  דֶהֱעִמי -ַוַיֵצב 

  ַזג יַיִן -ַוַיֵסְך  מָּ

  ַפְך  -ְוִיצֹק ַזג, שָּ  תְבִאִטּיומָּ

  ְַצרָּ  -ת ֶאֶרץ ִכְבר  הֶדֶרְך קָּ

 יָּה לָּ  - ַוְתַקׁש  ה קֶָּשההָּ

  ִיַצֲערִ  -י אֹונ 

  ת -ַוִיְגַוע  מֵּ

  ִנים ַרב -ְשַבע ָיִמים  ֹותַחי שָּ
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  המקורות לפרק ל

: "הרמז לדעתי בן הרמב"ם נו אברהםרב -הציווי לעבדיו : פסוק ב

 במה שאמר 'ביתו וכל אשר עמו', אל הנלוים עליו, לא אל נשיו ובניו". 

ף בפירושו השני: "ואבן הרמב"ם רהם נו אברב -כוונת יעקב לתכשיטים 

 אין הרמז לדעתי אלא על התכשיטים אשר שללו משכם".  ןכי פל ע

 . "בטבילה - י הנצי"ב: "והטהרופל ע -רחיצה  -טהרה 

שהוא משום  - נצי"ב: "והחליפו שמלתיכם -החלפת הבגדים לכבוד ה' 

 כבוד המקום והיום שיעמדו לפני ה'".

'חתת אלקים',  -רמב"ן: "וזה טעם  -יעקב  פחד הגויים מבני: פסוק ה

 כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה". 

 )ד, בהררש מד יפל ע -יעקב לימד את הבריות לעבוד את ה' : פסוק ו

 .רו את אלהי הנכר...", הסי: "ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו(ד

ל: "לכן הציב שם באותה אברבנא -בניית מזבח להודות לה'  : פסוק ז

חלקת השדה אשר קנה מזבח להודות לה' אשר גמלו כרחמיו וכרוב 

ונתן לו אחיזת  ,להביא אותו אל ארצו ולהצילו מלבן ומעשו ,חסדיו

 קרקע בארץ הקדושה". 

כלי יקר: "הגיד לנו הכתוב שהספידה  -ההספד על דבורה : פסוק ח

 יעקב יותר מן הראוי... האריך בהספדה". 

אברבנאל: "שמתה שמה הזקנה יראת ה'... כי היא  -קותה של דבורה צד

 היתה אשה חכמה". 
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נתבשר שם באבל שני שהוגד  -רש"י: "ואגדה  -השמועה על מות רבקה 

 לו על אמו שמתה". 

"וישמע יעקב כי מתה רבקה אמו  ספר הישר: -הבכי הגדול על רבקה 

 ויבך מאד על אמו ויעש לה מספד גדול".

 וירא אלקים אל יעקב... ויברך אתורש"י: " -נחמת ה' ליעקב  :פסוק ט

 ברכת אבלים". -

: "לא יקרא רש"י - 'יעקב'השם על פני  'ישראל'השם חשיבות : פסוק י

 לשון אדם הבא במארב ועקבה, אלא לשון שר ונגיד".  - שמך עוד יעקב

יג ברכות ) -השם 'יעקב' לא התבטל אלא נהיה טפל לשם 'ישראל' 

 : "לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא 'ישראל' עיקר ו'יעקב' טפל לו". (ע"א

 -אלו מנשה ואפרים  -זה בנימין, ו"קהל גויים"  -"גוי" : פסוק יא

מנשה ואפרים, שעתיד לצאת  -בנימין, ו"קהל גויים"  -"גוי" רש"י: 

 והם במנין השבטים".  ,מיוסף

ם, כן אתננה רמב"ן: "כאשר נתתיה לה -השבועה על הארץ : פסוק יב

לך, ירמוז לשבועה, כי להם נתנה בשבועה שלא יגרום החטא, אבל לו 

נתנה מתחילה בלא שבועה, וזה שאומר בכל מקום אשר נשבעתי 

 לאברהם ליצחק וליעקב".

רחל קראה לבנה "בן אוני" מפני שהלידה היתה קשה וגרמה : יחפסוק 

"כי בצער גדול בן צערי". וברד"ק:  -רש"י: "בן אוני  - לה צער גדול

 ילדתיו". 
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רמב"ן: "רצה להיות קורא  - יעקב לא רצה לשנות מהשם שקראתו אמו

 אותו בשם שקראתו אמו... והנה תרגם אותה לטובה ולגבורה".

אברבנאל:  - בדרך אפרתה משום כבודה קבר את רחליעקב  :טפסוק י

"ולפי שלא היה יכול יעקב להוליכה לחברון, פן יגיעה הפסד ועיפוש 

 גדול באורך הדרך, קבר אותו בדרך אפרת". 

רש"י  -יעקב קבר את רחל בדרך אפרתה כדי שתתפלל על ישראל 

בפרשת ויחי )מח, ז(: "ולא הולכתיה אפילו לבית לחם... שעל פי הדיבור 

קברתיה שם, שתהא עזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים 

עליהם רחמים, שנאמר:  דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת

'קול ברמה נשמע...', והקדוש ברוך הוא משיבה: 'יש שכר לפעולתך נאם 

 ה'... ושבו בנים לגבולם'". 

יעקב הציב מצבה על קברה של רחל כדי שיזכרוה שנים רבות  :כפסוק 

רלב"ג: "כדי שיישאר זכרה זמן ארוך כי בזה מגמילות חסדים מה שלא  -

 יעלם". 
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 לופרק 
 

 

 

דו   לְׁ ו  ש ָּ ת ת   וע 
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ו ש ָּ ת ע  דו  לְׁ ו    ת 

ק) רֶּ  (לו פֶּ

ה" ְלדֹות ְוֵאּלֶ ו ּתֹ ָׁ סּוק) ם"ֱאדוֹ  הּוא ֵעש   (א פָּ

ָהיּו ֻכָלם ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ,ְלֻעַּמת ְבֵני ַיֲעקֹב ַצִדיִקים  ,שֶׁ
ֱאָצָאיו ְוָכל ָנָשי ,, ֵעָשו'ְוִיְרֵאי ה י ְועֹוְבדֵ ם ְרָשִעיָהיּו  ,וצֶׁ

ם ּתֹוֵעבֹות עֹוִשים ָהיּו הֵ ם ְוָרֵעי ֵלב. ַאְכָזִרִיי ם,ֱאִליִלי
 ת. ּוְגדֹולֹוַרבֹות 

ַקח ֶאת  ו לָׁ ָׁ י"ֵעש  ָׁ ש  ַען..."נָׁ נָׁ נֹות ּכְ סּוק ב( ו ִמּבְ  )פָּ

ָהיּו ְכָנֲעִניֹוֵעָשו ָלַקח ָנִשים  ל עַ ף ַא ,םֱאִליִלית עֹוְבדֹות שֶׁ
ָידַ י ִפ  הֵ ע שֶׁ ת ִיְצחָ ְמַצֲערֹו ןשֶׁ  . והֹוָריה ְוִרְבקָ ק ת אֶׁ

ח" ּקַ ו ַויִּ ָׁ יו ֶאת ֵעש  ָׁ ש  יו ְוֶאת נָׁ נָׁ י ְוֶאת ּבָׁ ֹנתָׁ  וּבְ

ל ְוֶאת ֹות ּכָׁ יתוֹ  ַנְפש  סּוק ו( ..."ּבֵ  )פָּ

כָ  םאֹוְמִריה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ ֲחָכֵמינּו  ָחד שֶׁ  ֵביתֹוי ִמְבנֵ ל אֶׁ
ֱאִליל ַאֵחר. ָהָיה  ֵעָשול שֶׁ   עֹוֵבד לֶׁ

יְ  יֶלֶגש  "ְוִתְמַנע הָׁ ה ּפִ וֶלֱאִליפַ תָׁ ָׁ ן ֵעש    ז ּבֵ

ֶלד  לֵ ז ֶאת ֶלֱאִליפַ "ַוּתֵ סּוק  ק..."ֲעמָׁ  ב(י)פָּ

ל ֵעָשו, ֲעָמלֵ  ה ְלִאיש ָהיָ  ,ר ָגַדלְוַכֲאשֶׁ ק ָהָיה נְֶׁכדֹו שֶׁ
ו ֵעָש  ּוִמָסבֹוו ֵמָאִביד ָלמַ א הּוע ֵלב. ְורַ ר ַאְכזָ ִמְלָחָמה 
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ם ָבהֶׁ  ִלְפגֹעַ ו, ּוָבָניא הּוה, ְוִנסָ  ו,ּוָבָניב ַיֲעקֹת אֶׁ א ִלְשנֹ
ךְ ל ְבכָ  רֶׁ ּנּו ָיָצא . דֶׁ ת ֲעָמלֵ ם עַ ִמּמֶׁ אֶׁ  ִנְצַטֵּוינּו ִזְכרֹוק, שֶׁ

 ִלְמחֹות ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים. 

ה  ו ְוֵאּלֶ ָׁ ֵני ֵעש  ה ּבְ סּוק ם" ֱאדוֹ ם הּוא ַאּלּוֵפיהֶ "ֵאּלֶ  ט(י)פָּ

ל ֵעָשו ָהיּו ְנִשיִאים ָבָני ם ְוַאְכָזִרִיים ִגבֹוִרים ְמָלִכיּוו שֶׁ
ָעשּו ִמְלָחמֹות   ת. ְגדֹולֹושֶׁ
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 לג(-דפסוקים )מקורות לפרק לב 

דת יצחק: עק -צדקותם של בני יעקב לעומת עשו ובניו : פסוק א

"שכבר היו בני יעקב שנים עשר שלמים, ולא נולד מהם איש בשום חשד 

'ויהיו  -קדושה הזאת בשרשי היחס אמר ופסול... ולהעיד על הטהרה וה

... שהיה בהם )בבני יעקב( בזה הפך ממה שסופר 'בני יעקב שנים עשר

בסמוך מתולדות עשו, נשיו ובניו ואלופיו שהכל היו מתחילתם בני 

 ערבוביא וממזרות".

שש  -רש"י )מו, כו(: "עשו  -עשו ובניו עבדו לאלילים רבים  :פסוק ו

'נפשות ביתו', לשון רבים, לפי שהיו  -קורא אותן  נפשות היו לו, והכתוב

'נפש',  -עובדין לאלהות הרבה, יעקב שבעים היו לו, והכתוב קורא אותן 

 ל אחד".לפי שהיו עובדים לא
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וֹ ם ִסּכוּ  ש  רָׁ לַ  -א ַויֵּצֵ ת ְלּפָׁ ש ְ  חַויִּ

. ָאִבינּוב ַיֲעקֹל שֶׁ ה ַהֻּמְפָלָא ְדמּותֹום ִע  ִנְפַגְשנּו ֵאלּות ְבָפָרשֹו

ד ְבִלּמּוה ָהַרבָ  ְשִקיָדתֹול  עַ ', ַלהה ַהְגדֹולָ  ַאֲהָבתֹול עַ  ָלַמְדנּו

ל עַ ד ּוִבְמֻיחָ ר, ֵעבֶׁ ל שֶׁ  ִמְדָרשֹות ּוְבֵביו ָאִבית ְבֵביה ַהּתֹורָ 

 . ַהִּמְקָדשם ִלְמקֹו ַהִגיעֹות ה' באֶׁ  ִיְרָאתֹו

ל שֶׁ  ְונֱֶׁאָמנּותֹוו יוְשרל עַ  ָלַמְדנּו ןָלבָ ן ְבצֹאה סּורָ ְמ ה ֵמֲעבֹוָדתֹו

 ב. ַיֲעקֹ

ָגְדלּוה, ְוֵלָאל ָרחֵ ו ְנשֹוָתיי ְשּתֵ ם גַ   יּוע, הָ ָרָש ל שֶׁ  ְבֵביתֹו שֶׁ

ה ִזְלפָ ת, ַהְּׁשָפחֹוי ְשּתֵ ה ומְוֵלָאל ֵמָרחֵ ם. ָשַמיִ ת ִויֵראֹות ַצִדיקֹו

ָבנּום ַהְּׁשָבִטיר ָעָש ם יְשנֵ  ָיְצאּוה, ּוִבְלהָ   ל. ִיְשָראֵ ת ֵבית אֶׁ  שֶׁ

ה ָרצָ ו ָאִחי ֵעָשום. ּוְמֻסָבִכים ָקִשי ָהיּו ָאִבינּוב ַיֲעקֹל שֶׁ ו ַחָיי

ת ֵביל אֶׁ ו ִמָפָני ְוִלְברֹחַ ו ָאִבית ֵבית אֶׁ ב ַלֲעזֹץ נֱֶׁאלָ א ְוהּו ְלָהְרגֹו

ִהִגיעַ ם גַ ן. ָלבָ  ל ְבכָ ה ִנסָ ן ָלבָ ה. ְמנּוחָ א ָמצָ א לֹ ןָלבָ ת ְלֵבי ְכשֶׁ

ךְ  רֶׁ  ּוְבִמְשַפְחּתֹו בֹו ִלְפגֹעַ י ְכדֵ ו ַאֲחָריף ָרדַ ף ְוַא ְלַרמֹותֹו דֶׁ

ָיצָ  ם ִע ת ִלְקַרא ֵעָשוא בָ ץ, ָהָארֶׁ ל אֶׁ ב ְוָש ן ָלבָ ת ִמֵביא ּוְכשֶׁ

 . בֹום ְלִהָלחֵ י ְכדֵ  ִאישת ֵמאֹוע ַאְרבַ 
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ם, ְשכֶׁ י ְידֵ ל עַ  ְבכֹחַ ה ִנְלְקחָ  ִבּתֹוה ינָ דִ  -ו ָצרֹוָתי ּמּוּתַ א לֹת ְבזֹא

ךְ ה ִנְפְטרָ ה ָהֲאהּובָ  ִאְשּתֹול ָרחֵ  רֶׁ ל ּוִבְגלַ ה, ְצִעירָ  ִבְהיֹוָתּה ַבדֶׁ

ךְ  ֱהיֹותֹו רֶׁ ִּנְפְטרָ ה ִרְבקָ  ִאּמֹות אֶׁ ת ִלְראֹוק ִהְסִפיא לֹ ַבדֶׁ ה שֶׁ

יֹוסֵ ד, ִנְלמַ ת ַהָבאֹו תַבָפָרשֹון. ְזמַ  ְבאֹותֹו ל שֶׁ ב ָהָאהּו ְבנֹוף, ּׁשֶׁ

ל  ְוכָ  ַעְצמֹוב ַיֲעקֹר יֹותֵ ר ּוְמֻאחָ ם, ְלִמְצַריִ ר ִנְמכָ ב, ַיֲעקֹ

ְלצּו ִמְשַפְחּתֹו דֶׁ  נֶׁאֶׁ  ם. ְלִמְצַריִ ת ָלרֶׁ

ל ְוִקבֵ ' ַבהב ַיֲעקֹח ָבטַ ם, ְוַהְמֻסָבִכים ַהָקִשית ְמאָֹרעֹות הַ ַלְמרֹו

 ה.ְבַאֲהבָ ל ַהכֹ

ת אֶׁ ה ְוִשּנָ  ְּתִפָלתֹות אֶׁ  ָשַמעה, ְגדֹולָ ה ַאֲהבָ ב ַיֲעקֹת אֶׁ ב ָאהַ ה' 

ר ָהִעיי יֹוְשבֵ ל עַ ד ַפחַ ל ֵהִטיה, ְלטֹבָ ו ֵעָש ל שֶׁ  ִלבֹות ַמְחְשבֹו

לֹם ְשכֶׁ  ה ִרְבקָ ת מֹור ַאחַ  ִנֲחמֹוו, ָבָניי ְוַאֲחרֵ ו ַאֲחָרי ִיְרְדפּוא שֶׁ

ֵיְצאּו ֵבְרכֹול", ִיְשָראֵ ה "ּוְגֻדלָ ד ָכבֹול שֶׁ ם ְבֵש  לֹוא ָקרָ , ִאּמֹו  שֶׁ

ּנּו יֹוִצי לֹו ִהְבִטיחַ ם, ְשָבִטיה ְשלֹוָש ד עֹו ִמּמֶׁ ּנּוא שֶׁ ם ְמָלִכי ִמּמֶׁ

ִּנְשבַ י ְכִפ ץ, ָהָארֶׁ ת אֶׁ  לֹות ָלתֵ ע ְוִנְשבַ   ו. ַלֲאבֹוָתיע ּׁשֶׁ


