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ת  ָרׁשַ ּפָ
ַלח ׁשְ ַוּיִ
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53. יעקב שולח מלאכים אל עשו
 פרק  לב פסוקים ד-ז

א. הקדמה 

אחרי שיעקב הצליח, בסיועו של הקב"ה, להיפרד סוף סוף מלבן - עמד בפניו אתגר נוסף: פגישתו הצפויה עם עשיו. שנים 
רבות עברו מאז עזב יעקב את הבית, והוא לא ידע באיזו מידה עשיו עדיין שומר לו טינה על לקיחת הברכות ואם הוא עדיין 
מבקש להורגו. יעקב החליט לא להמתין עד שהם ייפגשו אלא להקדים ולשלוח שליחים אל עשיו כדי לפייסו. הוא הנחה את 
השליחים לפנות אל עשיו כאל 'אדון' ולדבר על יעקב כעל 'עבדו'. הוא גם ציווה עליהם לספר לעשיו היכן הוא היה בכל השנים 
האלה ושהוא זכה להתעשר. כל זאת כדי שעשיו ידע הן שיעקב אינו מבקש להיותו אדונו ולהשתלט עליו והן שהוא אינו זקוק 
לתמיכה או לעזרה מצידו כי יש לו די משלו. יעקב קיווה שהדברים האלה יתיישבו על ליבו של עשיו והוא יבין שיעקב מבקש 

לחיות עימו באהבה ובשלום. 

יש לשער שאכזבתו של יעקב הייתה גדולה מאוד כאשר השליחים שבו אליו ובישרו לו שלעשיו כבר נודע שהוא בדרכו הביתה, 
ולא די בכך שהוא אינו מוכן להתפייס עם יעקב, אלא שהוא בדרכו אליו עם 400 לוחמים ופניו כנראה למלחמה...!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ה  ֵד֥ ׂשְ ושמו  למקום  שעיר,  לארץ  יר  ִע֖ ׂשֵ ְרָצה  ַא֥ יו  ָאִח֑ ו  ֖ ֶאל־ֵעׂשָ יו  ְלָפָנ֔ שליחים  ַמְלָאִכי֙ם  ב  ַיֲעֹק֤ ח  ַל֨ ׁשְ ַוּיִ ד 

ֹתאְמ֔רּון  כך  ה  ּכֹ֣ ר  ֵלאֹמ֔ השליחים  את  ֹאָת֙ם  ו  ַוְיַצ֤ ׃ ה  זמן1( באותו  שם  היה  שעשיו  ידע  )יעקב  ֱאֽדֹום 

׃  עכשיו  עד  ה  ּתָ ַעד־ָעֽ אצלו  והתעכבתי  ר  ָוֵאַח֖ י  ְרּתִ ּגַ֔ ן  ִעם־ָלָב֣ ב  ַיֲעֹק֔ ָך֣  ַעְבּדְ ָאַמ֙ר  ה  ּכֹ֤ ו  ֑ ְלֵעׂשָ  ַלֽאֹדִנ֖י 

י  יד ַלֽאֹדִנ֔ ֣ ְלָח֙ה ְלַהּגִ ה והרבה צאן, עבדים ושפחות  ָוֶֽאׁשְ ְפָח֑ אן ְוֶעֶ֣בד ְוׁשִ ֹור ַוֲח֔מֹור הרבה שוורים וחמורים2 ֹצ֖ ו ַוְֽיִהי־ִל֙י יש לי ׁש֣

ב  ל־ַיֲעֹק֖ ים ֶאֽ ְלָאִכ֔ בּו֙ ַהּמַ ׁשֻ֨ ֵעיֶנֽיָך כדי שאמצא חן בעיניך ותדע שאני מבקש את אהבתך3 ׃ ז ַוּיָ ן ּבְ את הדברים האלה ִלְמֹצא־ֵח֖

יׁש  ִא֖ ע־ֵמ֥אֹות  ְוַאְרּבַ אְתָך֔  ִלְקָרֽ ֹהֵלְ֣ך  ְוַג֙ם  ש-(  אלא  דבריך  את  קיבל  לא  שהוא  רק  )ולא  ו  ֶאל־ֵעׂשָ֔ יָך֙  ֶאל־ָאִח֨ ֤אנּו  ּבָ ר  ֵלאֹמ֑

ֹו׃ )חיילים( ִעּמֽ

ג. מנגינת הכתוב

רצונו של יעקב להשלים עם עשיו ולחיות עימו בשלום.

1   עיין בדעת מקרא.
2   זהו ‘שם קיבוצי’. יש לי הרבה בעלי חיים מסוג ‘שור’ ו’חמור’. וכך גם בהמשך הפסוק: “...ועבד ושפחה".

3   על פי רש"י.

 שימו לב! יש חומשים שבהם פסוקי פרק לב ממוספרים בצורה שונה מזו המובאת כאן.

הפסוק הראשון של פרשת וישלח מסומן בהם כפסוק ג, וכן הלאה עד סוף הפרק.
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סּוק ד( ה ֱאֽדֹום׃" )ּפָ ֵד֥ יר ׂשְ ִע֖ ְרָצה ׂשֵ יו ַא֥ ו ָאִח֑ ֖ יו ֶאל־ֵעׂשָ ב ַמְלָאִכי֙ם ְלָפָנ֔ ח ַיֲעֹק֤ ַל֨ ׁשְ "ַוּיִ

ו יָך֙ ֶאל־ֵעׂשָ֔ ֤אנּו ֶאל־ָאִח֨ ר ּבָ ב ֵלאֹמ֑ ל־ַיֲעֹק֖ ים ֶאֽ ְלָאִכ֔ בּו֙ ַהּמַ ׁשֻ֨ "ַוּיָ
סּוק ז( ֹו׃" )ּפָ יׁש ִעּמֽ ע־ֵמ֥אֹות ִא֖ אְתָך֔ ְוַאְרּבַ ְוַג֙ם ֹהֵלְ֣ך ִלְקָרֽ

ַלֽאֹדִנ֖י  ֹתאְמ֔רּון  ה  ּכֹ֣ ר  ֵלאֹמ֔ ֹאָת֙ם  ו  "ַוְיַצ֤
י  ְרּתִ ן ּגַ֔ ב ִעם־ָלָב֣ ָך֣ ַיֲעֹק֔ ה ָאַמ֙ר ַעְבּדְ ו ּכֹ֤ ֑ ְלֵעׂשָ
אן  ֹור ַוֲח֔מֹור ֹצ֖ ַוְֽיִהי־ִל֙י ׁש֣ ה׃  ּתָ ר ַעד־ָעֽ ָוֵאַח֖
י  ַלֽאֹדִנ֔ יד  ֣ ְלַהּגִ ְלָח֙ה  ָוֶֽאׁשְ ה  ְפָח֑ ְוׁשִ ְוֶעֶ֣בד 

סּוִקים ה-ו( ֵעיֶנֽיָך׃" )ּפְ ן ּבְ ִלְמֹצא־ֵח֖

ו ַיֲעקֹב ׁשוֵֹלַח ַמְלָאִכים ֶאל ֵעשָׂ

ִעיר.  ֶאֶרץ ׂשֵ ּבְ ֵדה ֱאדֹום' ׁשֶ ׁש ָאדֹם ֶאת 'ׂשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א. ַסּמְ

ו. ִליִחים ִנְצַטּוּו לוַֹמר ְלֵעָשׂ ְ ַהּשׁ ים ׁשֶ ּלִ ׁש ַרק ֶאת ַהּמִ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוק ּבְ ּפָ נּו ּבַ ד.   ַסּמְ

. ה ַיֲעקֹב ֶאת ַעְצמֹו?  ּנָ יַצד ּכִ . ּכֵ ו?  ה ַיֲעקֹב ֶאת ֵעׂשָ ּנָ יַצד ּכִ ה.   ּכֵ

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ו? )ַהּקִ ִליִחים ְלֵעָשׂ ַלח ַיֲעקֹב ׁשְ ו.   ַמּדּוַע ׁשָ

יד לֹו ָמה ַלֲעׂשֹות. ֵדי ְלַהּגִ 1. ּכְ

ֵדי ְלַהְפִחיד אֹותֹו. 2. ּכְ

ס ִאּתֹו. ּיֵ ׁש ְלִהְתּפַ ֲעקֹב ְמַבּקֵ ּיַ ַדע ׁשֶ ּיֵ ֵדי ׁשֶ 3. ּכְ

ֵהם ַיְחְזרּו? ׁשֶ רּו לֹו ּכְ ִליִחים ְיַבּשְׂ ְ ַהּשׁ ה ַיֲעקֹב ׁשֶ ֶכם ִקּוָ ה: ָמה ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ָהָיה ּבֹו ַיֲעקֹב. קֹום ׁשֶ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ַהּמָ ׁש ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ב. ַסּמְ
ֵצא'.(  ת 'ַוּיֵ ָרׁשַ ל ּפָ סּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּפְ ְך ֵהָעְזרּו ּבַ ם ּכָ )ְלׁשֵ

ל ַיֲעקֹב. ִליִחים ׁשֶ ְ ֶכם ַהּשׁ ּה ָהְלכּו ְלַדְעּתְ ּבָ ֶרְך ׁשֶ נּו ֶאת ַהּדֶ ג. ַסּמְ

סּוִקים ד-ז ֶרק לב פְּ  פֶּ
יחידה 53

אן. צּוָרה ׁשֹוָנה ִמּזֹו ַהּמּוֵבאת ּכָ ִרים ּבְ ֶרק לב ְמֻמְסּפָ סּוֵקי ּפֶ ֶהם ּפְ ּבָ ים ׁשֶ ׁשִ ימּו ֵלב! ֵיׁש ֻחּמָ שִׂ
ֶרק. ָפסּוק ג, ְוֵכן ָהְלָאה ַעד סֹוף ַהּפֶ ֶהם ּכְ ן ּבָ ה ְמֻסּמָ ָרׁשָ ל ַהּפָ סּוק ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּפָ

ֶכם ׁשְ
ַנַחל ַיּבֹק

ֶחְברֹון

ַמֲחַנִים

ֵדה ׂשְ
ֱאדֹום

ַבע ֵאר-ׁשֶ ְבּ

ר
י 

ִע 
 

ׂשֵ
  

  
  

  
  

ץ
ֶר 

ֶא 

ע ֵמאֹות ִאיׁש"? ה ֶזה "ַאְרּבַ ּמָ ּכַ
ֶצת א'?  ּבֶ ִמׁשְ ִרים ּבְ ים )"ְנֻקּדֹות"( ְמֻצּיָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ֶלת ִאיׁש, ּכַ ה ) ( ְמַסּמֶ ל ְנֻקּדָ 1. ִאם ּכָ

ַסְך-ַהּכֹל?  ו ּבְ ים ֵיׁש ַעְכׁשָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ֶצת ב'. ּכַ ּבֶ ִמׁשְ ּבְ ֻקּדֹות ׁשֶ רֹון ֶאת ַהּנְ ִעּפָ אּו ּבְ 2. ַמּלְ

ַסְך-ַהּכֹל?  ו ּבְ ים ֵיׁש ַעְכׁשָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ֶצת ג'. ּכַ ּבֶ ִמׁשְ רּו 10 ְנֻקּדֹות ּבְ 3. ַצּיְ

ַסְך-ַהּכֹל?  ו ּבְ ים ֵיׁש ַעְכׁשָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ צֹות ד', ה'. ּכַ ּבְ ׁשְ ּמִ קֹות ַמְתִאימֹות ּבַ יקּו ַמְדּבֵ קֹות, ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ 4. ִמּדַ

ַסְך-ַהּכֹל?  ו ּבְ ים ֵיׁש ַעְכׁשָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ֶצת ו'. ּכַ ּבֶ ִמׁשְ ָקה ַמְתִאיָמה ּבְ יקּו ַמְדּבֵ קֹות, ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ 5. ִמּדַ

ַסְך-ַהּכֹל?  ו ּבְ ים ֵיׁש ַעְכׁשָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ְתִאימֹות. ּכַ קֹות ַהּמַ ְדּבֵ ַאר ַהּמַ יקּו ֶאת ׁשְ קֹות, ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ 6. ִמּדַ

ַדְרּכֹו ִעם 400 ִאיׁש? ו ּבְ ֵעָשׂ רּו לֹו ֶשׁ ִליִחים ְוִסּפְ ְ ָחְזרּו ַהּשׁ ׁשֶ יׁש ַיֲעקֹב ּכְ ֶכם, ִהְרּגִ יַצד, ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו ֵעׂשָ ַיֲעקֹב

7

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 משימות א-ג עוסקות בזיהוי מקומות במפה: ••
 מיקומו של יעקב, שהיה בזמן שליחת השליחים במחניים, כפי שעולה מהפסוקים האחרונים של פרשת ויצא.  

ומיקומו של עשיו, שהיה באותו הזמן בשדה אדום שבהר שעיר.

משימה ד נועדה להבחין בין המילים שהמלאכים נצטוו לומר לעשיו לבין שאר המילים בפסוק.••

משימה ה עוסקת באופן שביקש יעקב להציג את עצמו לעשיו. אפשר לפתח דיון עם התלמידים בשאלה: מדוע ••
לדעתכם יעקב בחר להציג את עצמו כ'עבד' לעשיו ה'אדון'?

משימה ו נועדה להבין את מטרתו של יעקב בשליחת המלאכים.••

 ההצעה 'לשיחה לכיתה' נועדה להמחיש עוד את תקוותו של יעקב שהוא יזכה לחיות בשלום עם עשיו. ••
אפשר להזמין את התלמידים להציג כיצד היו מגיעים השליחים ובפיהם בשורות טובות, לו היה עשיו נענה 

ליעקב.

בצד שמאל:

ר לכשעצמו אולי אינו אומר הרבה •• הפעילות בצד שמאל נועדה להמחיש את הכמות "ארבע מאות איש"! הִמסּפָ
יעקב,  הבודדת של  הנקודה האחת  מול  הנקודות   400 לתלמידים. אבל אחרי שרואים את הכמות העצומה של 

אפשר בהחלט להבין טוב יותר את המשך הפסוקים: "ויירא יעקב מאוד..."  

אפשר לשהות בנקודה זו של העמידה "יחיד מול רבים" ובעקבות כך לפתח דיון בכיתה, מה יעשה יעקב ה"אחד" 
מול ה"רבים"? את הדיון נבחן לאור המשך הפסוקים, המלמדים אותנו כי יעקב אחז בזה ובזה - ביד אחת מנהג דרך 

ארץ: דרכי השתדלות ומלחמה, ובידו האחרת - תפילה לה'.  
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54. יעקב מתכונן לפגישה עם עשיו
 פרק לב פסוקים ח-כב

א. הקדמה 

אחרי שיעקב שמע את דברי השליחים, על שעשיו הולך לקראתו עם ארבע מאות איש, הוא פחד מאוד. הוא הבין שפניו של עשיו 
למלחמה. במלחמה עלולים למות ובמלחמה עלולים גם להרוג - ומשני הדברים חשש יעקב1. אבל יעקב לא נתן לפחד 'לשתק 

אותו' אלא הוא הזדרז לפעול. יעקב הביא בחשבון שעשיו עלול להפתיע אותו בכל רגע ולכן הוא עשה מייד שלושה דברים2: 

הכין את עצמו למלחמה - חילק את מחנהו לשניים באופן שהם יהיו מוגנים יותר )למקרה שעשיו יפתיע ויתקוף אותו(  . 1
- בפסוקים ח-ט.

התפלל לה' שיציל אותו מעשיו - בפסוקים י-יג. . 2
שלח מנחה )מתנה( לעשיו כדי לנסות לפייס אותו שוב ולמנוע מלחמה - בפסוקים יד-כב. . 3

זכרים  חיים,  בעלי  של  אחר  סוג  עדר  בכל  עדרים.  חמישה  היו  במנחה  שלח:  שיעקב  המנחה  את  באריכות  מתארת  התורה 
'יפתיעו' את עשיו חמש  ונקבות, ולכל עדר היה רועה. יעקב ציווה על הרועים ללכת בנפרד, ועם רווחים ביניהם, כדי שהם 
פעמים3 ויחזרו על דברי הפיוס של יעקב חמש פעמים. כמות בעלי החיים בחמשת העדרים מסתכמת ב-580! כמות עצומה...!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים  ֖ ַמּלִ ר ְוַהּגְ ָק֛ אן ְוֶאת־ַהּבָ ֹו ְוֶאת־ַהּצֹ֧ ר־ִאּת֗ ם האנשים4 ֲאׁשֶ ַחץ ויחלק ֶאת־ָהָע֣ ָצָרה ַוּיַ֜ ֶ֣צר ֑לֹו הרגיש ּבְ ד ַוּיֵ ב ְמֹא֖ א פחד ַיֲעֹק֛ יָר֧ ח ַוּיִ
֑הּו )יהרוג, ייקח בשבי וישלול שלל( ְוָהָי֛ה  ת ְוִהּכָ ֲחֶנ֥ה ָהַאַח֖ ו ֶאל־ַהּמַ ֛ אֶמר ִאם־ָי֥בֹוא ֵעׂשָ ֵנ֥י ַמֲחֽנֹות )רחוקים זה מזה( ׃ ט ַוּיֹ֕ ִלׁשְ
י  ה להצלה )כי הם יספיקו לברוח או שעשיו לא ישים לב שיש עוד מחנה(׃ י ַוּיֹאֶמ֮ר ַיֲעֹק֒ב ֱא-לֵֹק֙י ָאִב֣ ר ִלְפֵליָטֽ ָא֖ ׁשְ ֲחֶנ֥ה ַהּנִ ַהּמַ
ל ַהֲחָסִדי֙ם  י זכויותי מעטות ִמּכֹ֤ ְנּתִ ְך׃ יא ָקֹט֜ ֽ יָבה ִעּמָ ָך֖ ְוֵאיִט֥ ּוב ְלַאְרְצָך֛ ּוְלמֹוַלְדּתְ י ׁש֧ ר ֵאַל֗ ק ֞ה' ָהֹאֵמ֣ י ִיְצָח֑ י ָאִב֣ ם ֵוא-לֵֹק֖ ַאְבָרָה֔
ה  ן ַהּזֶ֔ ֣ ְרּדֵ ֙י ֶאת־ַהּיַ ְרּתִ י שהרי במקל בלבד )זה היה 'כל רכושי' בשעה ש-( ָעַב֨ י ְבַמְקִל֗ ֣ ָך ּכִ ֑ יָת ֶאת־ַעְבּדֶ ֖ ר ָעׂשִ ֥ ת ֲאׁשֶ ֱאֶמ֔ ל־ָה֣ ּוִמּכָ
ֵנ֥י ַמֲחֽנֹות יש לי מחנה גדול כל כך, שאפשר לחלקו לשניים!׃ יב )ולמרות זכויותיי המעטות,  ה ועכשיו, בזכותך ה', ָהִי֖יִתי ִלׁשְ ֥ ְוַעּתָ
ה  ֣ ְוַאּתָ ִנֽים׃ יג  ּבָ ִעם  ַעל  ם  ֵא֖ ִני  ְוִהּכַ֔ ָי֣בֹוא  שמא  ן  ּפֶ ֹא֔תֹו  ָאֹנִכ֙י  א  י־ָיֵר֤ ֽ ּכִ ו  ֑ ֵעׂשָ ֣ד  ִמּיַ י  ָאִח֖ ֥ד  ִמּיַ ָנ֛א  ִני  יֵל֥ ַהּצִ ה':(  אני מבקש ממך 
ְיָלה  ֣ ּלַ ם ּבַ ֖ ֶ֥לן ׁשָ ב ׃ יד ַוּיָ ר ֵמֹרֽ ֵפ֖ ר לֹא־ִיּסָ ֥ ם ֲאׁשֶ ֣חֹול ַהּיָ֔ ת־ַזְרֲעָך֙ ּכְ י ֶאֽ ֤ ְמּתִ ְך ְוׂשַ ֑ יב ִעּמָ ב ֵאיִט֖ ְרּתָ )כשהייתי בדרך לחרן5( ֵהיֵט֥ ָאַמ֔
ים ִר֑ ים ֶעׂשְ ֖ ִים ּוְתָיׁשִ ֣ים ָמאַת֔ יו׃ טו עדר 1: ִעּזִ ו ָאִחֽ ֥ ה מתנה ְלֵעׂשָ ֧א ְבָי֛דֹו ממה שהיה לו ִמְנָח֖ ח ִמן־ַהּבָ ֞ ּקַ ַוּיִ  ַה֑הּוא )ובבוקר-( 

ה  ָר֔ ים ֲעׂשָ ִעי֙ם ּוָפִר֣ ֤רֹות ַאְרּבָ ים עדר 4: ּפָ ֑ ֹלׁשִ ים ֵמיִני֛קֹות ּוְבֵניֶה֖ם ׁשְ ֧ ַמּלִ ים׃ טז עדר 3: ּגְ ִרֽ ים ֶעׂשְ ִים ְוֵאיִל֥ ים ָמאַת֖ עדר 2: ְרֵחִל֥
֥ין  ימּו ּבֵ ׂשִ֔ ַוח ּתָ י ְוֶר֣ ַוּ֤יֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדי֙ו ִעְב֣רּו ְלָפַנ֔ ֹו  ֶדר ְלַבּד֑ ֶדר ֵע֖ יו ֵע֥ ַיד־ֲעָבָד֔ ֙ן ּבְ ּתֵ ַוּיִ ה׃ יז  ָרֽ ם ֲעׂשָ ים ַוְעָיִר֖ ִר֔ ת ֶעׂשְ עדר 5: ֲאֹתֹנ֣
ר  ְלָך֙ ֵלאֹמ֔ ֵאֽ ּוׁשְ י  ָאִח֗ ו  ֣ ֵעׂשָ ָך֞  ׁשְ ְפּגָ ִיֽ כאשר  י  ֣ ּכִ ר  ֹון ֵלאֹמ֑ ו ֶאת־ָהִראׁש֖ ַוְיַצ֥ תלכו במרחק זה מזה ולא ביחד׃ יח  ֶדר  ֵעֽ ּוֵב֥ין  ֶדר  ֵע֖
ָך֣  ֙ ְלַעְבּדְ ַמְרּתָ ה ְלָפֶנֽיָך ולמי מיועד עדר זה שלפניך?׃ יט ְוָאֽ ּלֶ י ֵא֥ ְך ולאן אתה הולך? ּוְלִמ֖ ָנה ֵתֵל֔ ֙ה עבד של מי אתה? ְוָא֣ ּתָ ְלִמי־ַא֨
ינּו )בדרכו  ֥ה ַגם־֖הּוא )יעקב( ַאֲחֵרֽ ו ְוִהּנֵ ֑ ה וזו מתנה המיועדת ַלֽאֹדִנ֖י ְלֵעׂשָ לּוָח֔ ה ִהו֙א ׁשְ ב אני עבד של עבדך יעקב ִמְנָח֥ ְלַיֲעֹק֔
ו  ֣רּון ֶאל־ֵעׂשָ֔ ַדּבְ ּתְ ֙ה  ַהּזֶ ר  ָב֤ ּדָ ּכַ ר  ים ֵלאֹמ֑ ָהֲעָדִר֖ י  ַאֲחֵר֥ ים  ְלִכ֔ ל־ַהֹה֣ ם ֶאת־ּכָ ּגַ י  ִליׁשִ֔ ְ ם ֶאת־ַהּשׁ ּגַ י  ִנ֗ ֵ ֣ם ֶאת־ַהּשׁ ּגַ ו  ַוְיַצ֞ אליך(׃ כ 
יו אבטל את כעסו של עשו  ה ָפָנ֗ ָר֣ ר )יעקב בליבו:( ֲאַכּפְ י־ָאַמ֞ ֽ ינּו ּכִ ב ַאֲחֵר֑ ָך֥ ַיֲעֹק֖ ֛ה ַעְבּדְ ם ִהּנֵ ם ּגַ֗ ֕ ֹמַצֲאֶכ֖ם ֹאֽתֹו׃ כא ַוֲאַמְרּתֶ ּבְ
ָנ֑יו  ה ַעל־ּפָ ְנָח֖ ר ַהּמִ ֲעֹב֥ א ָפָנֽי אולי יתפייס איתי׃ כב ַוּתַ ֥ יו אּוַל֖י ִיּשָׂ ה ָפָנ֔ י ְוַאֲחֵרי־ֵכ֙ן ֶאְרֶא֣ ְנָח֙ה על ידי המנחה ַהֹהֶלֶ֣כת ְלָפָנ֔ ּמִ ּבַ

ֲחֶנֽה׃ ּמַ ֽ ְיָלה־ַה֖הּוא ּבַ ֽ ּלַ ן ּבַ לפניו )לפני יעקב( ְו֛הּוא )יעקב( ָל֥

ג. מנגינת הכתוב 

  יעקב גם מתפלל וגם פועל ומשתדל.  

1  רש"י לפסוק ח: “ויירא, ויצר - ‘ויירא’ שמא ייהרג, ‘וייצר לו’ אם יהרוג הוא את האחרים."
2  רש"י לפסוק ט: “...התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון לתפילה ולמלחמה."

3  מה יותר מרשים, לקבל מתנה אחת ענקית או לקבל חמש מתנות גדולות? 
4  באופן פשוט נראה שיעקב חילק גם את בני המשפחה בין שני המחנות. ויש מפרשים הסוברים שיעקב חילק רק את 

הרכוש ואת העבדים והשפחות, אבל המשפחה נשארה יחד לכל אורך הדרך. )ועיין עוד בנצי"ב ובדעת מקרא.(
5  ככתוב בפרק כח פסוקים יד-טו. )ועיין ברש"י לגבי השוואה בין דברי יעקב כאן לבין דברי ה’ שם.(
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8

ו ה ִעם ֵעשָׂ ִגישָׁ ַיֲעקֹב ִמְתּכוֵֹנן ַלפְּ
סּוִקים ח-כב ֶרק לב פְּ פֶּ

יחידה 54

סּוק ח( ֵנ֥י ַמֲחֽנֹות׃" )ּפָ ים ִלׁשְ ֖ ַמּלִ ר ְוַהּגְ ָק֛ אן ְוֶאת־ַהּבָ ֹו ְוֶאת־ַהּצֹ֧ ר־ִאּת֗ ַחץ ֶאת־ָהָע֣ם ֲאׁשֶ "ַוּיַ֜

סּוִקים יד-כב( יו..." )ּפְ ו ָאִחֽ ֥ ה ְלֵעׂשָ ֧א ְבָי֛דֹו ִמְנָח֖ ח ִמן־ַהּבָ ֞ ּקַ "...ַוּיִ

ָנ֑יו" ה ַעל־ּפָ ְנָח֖ ר ַהּמִ ֲעֹב֥ "ַוּתַ

ק...  י ִיְצָח֑ י ָאִב֣ ם ֵוא-לֵֹק֖ י ַאְבָרָה֔ ַוּיֹאֶמ֮ר ַיֲעֹק֒ב ֱא-לֵֹק֙י ָאִב֣
סּוִקים י-יג( ו..."  )ּפְ ֑ ֣ד ֵעׂשָ י ִמּיַ ֥ד ָאִח֖ ִני ָנ֛א ִמּיַ יֵל֥ ַהּצִ

ה׃"   ר ִלְפֵליָטֽ ָא֖ ׁשְ ֲחֶנ֥ה ַהּנִ ֑הּו ְוָהָי֛ה ַהּמַ ת ְוִהּכָ ֲחֶנ֥ה ָהַאַח֖ ו ֶאל־ַהּמַ ֛ אֶמר ִאם־ָי֥בֹוא ֵעׂשָ "ַוּיֹ֕
סּוק ט( )ּפָ

ָרִׁש"י: "...ִהְתִקין ַעְצמֹו ִלְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים: ְלדֹורֹון, ִלְתִפָּלה ּוְלִמְלָחָמה."

ֲהָכנֹות ְלִמְלָחָמה

ּדֹורֹון  

ה ִפּלָ ּתְ

ל ִמְלָחָמה?  ִמְקֶרה ׁשֶ ֵני ַמֲחנֹות ְיכֹוָלה ַלֲעזֹר ּבְ ה ִלׁשְ יַצד ֲחֻלּקָ א.  ּכֵ

.

תֹו?  ְתִפּלָ ׁש ַיֲעקֹב ּבִ ּקֵ ְלׁשֹוְנֶכם, ָמה ּבִ ְתבּו ּבִ ב.   ּכִ

קֹות, ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
סּוק יקּו ֶאת ַהּפָ ַהְדּבִ
ְתִאים ְלָכל ֶאָחד ַהּמַ

ַלח ָ ּשׁ ֵמָהֲעָדִרים ׁשֶ
ו. ַיֲעקֹב ְלֵעָשׂ

ָהֵעֶדר ָהִראׁשֹון:

ִני: ֵ ָהֵעֶדר ַהּשׁ

י:  ִליׁשִ ְ ָהֵעֶדר ַהּשׁ

ָהֵעֶדר ָהְרִביִעי:

י: ָהֵעֶדר ַהֲחִמיׁשִ

9

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

הפעילות בחוברת נועדה להמחיש את הכנותיו של יעקב לפגישה עם עשיו:

 1. ההכנה למקרה של מלחמה על ידי חלוקת המחנה לשניים - בציור נראים שני המחנות במרחק ניכר זה מזה ובלי קשר  
   עין זה עם זה. אם עשיו יאתר את אחד המחנות ויילחם בו, המחנה האחר יינצל כי הוא יברח בינתיים או משום שעשיו לא   
  ידע שיש עוד מחנה )הרי הוא אינו יודע מה גודל מחנהו של יעקב, ומדוע יעלה על דעתו שיש מחנה נוסף במקום אחר?(

2. תפילה - התלמידים מתבקשים לנסח בלשונם את בקשתו של יעקב מה'. 

 3. שליחת הדורון לעשיו - הציורים נועדו להמחיש את הכמות העצומה של בעלי החיים שיעקב שלח ואת חלוקתם לעדרים   
         על פי סוג בעלי החיים.

הרחבות והמחשות נוספות:

להשמיע בכיתה את השיר "קטונתי מכל החסדים".••

לארגן בכיתה "משלחות לעשיו" עם רווחים "בין עדר ובין עדר" )ולראות כיצד פעולה זו "מגדילה" את השפעת ••

המנחה(.

 לארגן טבלה ובה שמות בעלי החיים השונים, נקבות וזכרים: ••
עיזים-תיישים, רחלים-ֵאילים, גמלים מיניקות ובניהן )ָנאָקה ּוֶבֶכר, גמל  צעיר(, פרות-פרים, אתונות-עיירים )הַעיר 

הוא הוולד של האתון, חמור צעיר(.
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55. המאבק של יעקב עם 'האיש' - המלאך
 פרק לב פסוקים כג-לג

א. הקדמה 

כל  עם  ועבר  הלילה1  באמצע  קם  והוא  החניה,  במקום  להישאר  לא  החליט  מולו,  עשיו  יופיע  בדיוק  מתי  ידע  שלא  יעקב, 
משפחתו ורכושו את נחל יבוק2. בעוד יעקב משגיח שכולם עוברים את הנחל בשלום, היה זמן שבו הוא נשאר לבדו. ברגע זה 
הופיע מולו 'איש' והחל להיאבק עימו. רש"י מפרש, בשם חז"ל, שאיש זה היה "שרו של עשיו" - כלומר מלאך הממונה על עשיו. 
המאבק נמשך עד עלות השחר וידו של יעקב הייתה על העליונה. בראות האיש-המלאך שהוא אינו מצליח להכניע את יעקב 
לגמרי, הוא פצע אותו בכף הירך. למרות הפציעה יעקב המשיך לאחוז באיש בחוזקה עד שהאיש נאלץ להתחנן ליעקב שיניח 

לו... יעקב הסכים לשחררו בתנאי שיברכֹו3. יעקב אם כן ניצח ואף זכה לברכת המלאך, ועם זאת הוא נותר צולע מהפציעה. 
רד"ק מסביר שהקב"ה שלח את המלאך ליעקב כדי לחזק את ליבו שלא יפחד מעשיו: כשם שמלאכו של עשיו לא הצליח 

לגבור עליו, כך גם עשיו לא יצליח4.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ק )מקום  ַיּבֹֽ ת ַמֲעַב֥ר  ר ֵא֖ ֲעֹב֔ ּיַ ַוֽ יו5  ר ְיָלָד֑ ֖ ד ָעׂשָ יו ְוֶאת־ַאַח֥ ְפֹחָת֔ י ׁשִ ֣ ּתֵ י֙ו ְוֶאת־ׁשְ י ָנׁשָ ֤ ּתֵ ח ֶאת־ׁשְ ֞ ּקַ ַוּיִ ְיָלה )ַה(֗הּוא  ֣ ּלַ ּבַ ָ֣קם׀  ַוּיָ כג 
ר־לֹו את הרכוש ׃  ֲעֵב֖ר ֶאת־ֲאׁשֶ ּיַ ַ֑חל את המשפחה ַוֽ ם ֶאת־ַהּנָ ֲעִבֵר֖ ֽ ם ַוּיַ ֵח֔ ּקָ שבו אפשר לעבור את נחל יבוק בבטחה( ׃ כד ַוּיִ

ֹו )נאבק עם  ָאֵב֥ק ִאיׁש֙ מלאך בדמות איש ִעּמ֔ ַוּיֵ ֹו )כשחזר לקחת את הדברים האחרונים6 ונותר לבדו(  ב ְלַבּד֑ ר ַיֲעֹק֖ ֵת֥ ּוָ ַוּיִ כה 
א ָיֹכל֙  י לֹ֤ ֣ ְרא )המלאך( ּכִ ַחר עד סוף הלילה )ויעקב בגבורתו החזיק מעמד(׃ כו ַוּיַ֗ ֽ ָ יעקב וניסה להפילו ולהכניעו( ַע֖ד ֲע֥לֹות ַהּשׁ

ב העצם יצאה ממקומה  ף־ֶיֶ֣רְך ַיֲעֹק֔ ַק֙ע ּכַ ַכף־ְיֵר֑כֹו נגע ופגע בכף הירך7 של יעקב ַוּתֵ֨ ֖ע ּבְ ּגַ ֔לֹו שלא הצליח להכניע את יעקב, ַוּיִ
ִני  ֵח֔ ּלְ אֶמר )המלאך( ׁשַ ֹו )ולמרות זאת יעקב המשיך להחזיק מעמד ואף הצליח לאחוז בו בחוזקה( ׃ כז ַוּיֹ֣ ָאְב֖קֹו ִעּמֽ ֵהֽ )"ֶנַקע"( ּבְ

אֶמר ֵאָל֖יו  ִני ׃ כח ַוּיֹ֥ ֽ ַרְכּתָ י ִאם אלא אם כן ּבֵ ֖ ֲחָך֔ ּכִ ּלֵ ֽ א ֲאׁשַ אֶמ֙ר לֹ֣ ַחר )ואני צריך לחזור למקומי( ַוּיֹ֨ ֑ ָ י ָעָל֖ה ַהּשׁ ֥ הנח לי ללכת ּכִ

יָת התמודדת בגבורה )מלשון שר,  ִר֧ י־ׂשָ ֽ ל ּכִ ָרֵא֑ י ִאם אלא ִיׂשְ ֖ ְמָך֔ ּכִ ר עֹו֙ד ׁשִ א ַיֲעֹק֙ב ֵיָאֵמ֥ אֶמר לֹ֤ ב ׃ כט ַוּיֹ֗ אֶמר ַיֲעֹקֽ ָך ַוּיֹ֖ ֶמ֑ ְ ַמה־ּשׁ
ָך  ֶמ֔ ֣א ׁשְ יָדה־ּנָ ֽ אֶמ֙ר ַהּגִ ב ַוּיֹ֨ ל ַיֲעֹק֗ ַא֣ ׁשְ ים )לבן ועשיו( ַוּתּוָכֽל והצלחת׃ ל ַוּיִ ֖ ים עם מלאכי א-לקים ְוִעם־ֲאָנׁשִ שררה( ִעם־ֱא-לִֹק֛

ם  ֽ ֶרְך ֹא֖תֹו ׁשָ י למה אתה זקוק לדעת את שמי? )והוא אכן לא גילה לו את שמו( ַוְיָב֥ ִמ֑ ל ִלׁשְ ַא֣ ׁשְ ֖ה ּתִ ה ּזֶ ּמָ אֶמר )המלאך( ָל֥ ַוּיֹ֕
י ׃  ֽ ֵצ֖ל ַנְפׁשִ ּנָ ים ַוּתִ ִנ֔ ִנ֣ים ֶאל־ּפָ יִתי ֱא-לִֹקי֙ם )מלאך א-לקים( ּפָ י־ָרִא֤ ֽ ל ּכִ ִניֵא֑ ֖קֹום ּפְ ם ַהּמָ ֥ ב ׁשֵ א ַיֲעֹק֛ ְקָר֧ )המלאך את יעקב(׃ לא ַוּיִ

֙ר  ה ֲאׁשֶ ׁשֶ֗ יד ַהּנָ ֣ ל ֶאת־ּגִ ָרֵא֜ א־ֹיאְכ֨לּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ן לֹֽ ל8 ְו֥הּוא ֹצֵלַ֖ע ַעל־ְיֵרֽכֹו: לג ַעל־ּכֵ֡ נּוֵא֑ ר ָעַב֖ר ֶאת־ּפְ ֥ ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ ֶ֔ ח־֣לֹו ַהּשׁ ְזַרֽ ֽ לב ַוּיִ
֑ה עד ימי משה כשנכתב  ֹום ַהּזֶ ְך )'גיד הנשה' הוא גיד שנמצא ברגל האחורית של בעלי החיים על 'כף הירך'( ַע֖ד ַהּי֣ ֵר֔ ף ַהּיָ ֣ ַעל־ּכַ
סיפור זה בתורה. עד ימי משה נהגו במשפחת בני יעקב לא לאכול את גיד הנשה9, ובימי משה, כשניתנה התורה, נאסרה אכילת 

ה )אי אכילת גיד הנשה מזכירה את גבורתו של יעקב, שהכניע את המלאך,  ֽ ׁשֶ ִג֖יד ַהּנָ ב ּבְ ַכף־ֶיֶ֣רְך ַיֲעֹק֔ י ָנַג֙ע ּבְ ֤ גיד הנשה לעולם ּכִ

וכן מזכירה את הנס שעשה עימו ה' שהוא לא מת בראותו את המלאך10(׃

ג. מנגינת הכתוב
 גדולתו וקדושתו של יעקב אבינו, שהצליח להתמודד ולגבור גם על מלאכו של עשיו. 

)ומכאן גם רמז לכל בני ישראל, בני בניו של יעקב אבינו, שבסופו של דבר נצליח תמיד לגבור על כל מבקשי רעתנו(.  

1  ייתכן שכוונתו הייתה לברוח בחסות החשכה )רשב"ם, חזקוני(. ייתכן שהחליט להיערך לקראת עשיו במקום ובצורה נוחים יותר.
2  נחל יבוק הוא מהנחלים הזורמים בעבר הירדן המזרחי, ממזרח למערב, ונשפכים אל הירדן.

3  רש"י מסביר שיעקב רצה שהמלאך יודה שהברכה שיצחק בירך אותו )במקום את עשיו( - באמת מגיעה לו ושייכת לו.   
4  אף שהוא יוכל אולי להזיק ליעקב במשהו, כשם שהמלאך הצליח לפצוע את יעקב בכף הירך. 

5  התורה מנתה כאן את הבנים ולא הזכירה את דינה. ‘דעת מקרא’ אומר שהיא הייתה כנראה עם לאה אימהּ.
ים קטנים וחזר עליהם." ּכִ 6  רש"י: “שכח ּפַ

7  במקום החיבור של החלק העליון של עצם הירך לאגן הירכיים. החלק העליון של העצם עגול ככדור, והוא נתון בתוך שקע 
באגן הירכיים ומוקף בבשר בצורת כף. אם עצם הירך יוצאת ממקומה באגן הירכיים - זהו ‘נקע’. ועיין ברש"י לפסוק כו.

8  ‘פניאל’ = ‘פנואל’. אנו מוצאים במקומות רבים שהאות וי"ו והאות יו"ד מתחלפות.
9   רד"ק.

10 על פי רשב"ם לפסוק לג.
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11 10

ְלָאְךיחידה 55 ל ַיֲעקֹב ִעם 'ָהִאיׁש' - ַהמַּ ֲאָבק שֶׁ ַהמַּ
סּוִקים כג-לג ֶרק לב פְּ  פֶּ

סּוק כה( ַחר:" )ּפָ ֽ ָ ֹו ַע֖ד ֲע֥לֹות ַהּשׁ ָאֵב֥ק ִאיׁש֙ ִעּמ֔ ֹו ַוּיֵ ב ְלַבּד֑ ר ַיֲעֹק֖ ֵת֥ ּוָ "ַוּיִ

כֹוִנים: ִטים ַהּנְ ּפָ ׁשְ ׁש ָצהֹב ַרק ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.   ַסּמְ

ַיֲעקֹב ָהָיה ְלַבּדֹו.          .1
ָחה. ּפָ ׁשְ ַיֲעקֹב ָהָיה ִעם ַהּמִ  .2

א ַלֲעזֹר לֹו. ּבָ הּוא ָרָאה ִאיׁש ׁשֶ  .3
א ְלֵהָאֵבק ּבֹו. ּבָ הּוא ָרָאה ִאיׁש ׁשֶ  .4

אֹור. ּיֹום, ּבָ ֶזה ָהָיה ּבַ  .5
ְך. חׁשֶ ְיָלה, ּבַ ּלַ ֶזה ָהָיה ּבַ  .6

ָרִׁש"י: ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו - ...ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶׁשהּוא ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו.

ֱאַבק ִעם ַיֲעקֹב?   ּנֶ ב.   ִמי ָהָיה 'ָהִאיׁש' ׁשֶ

.

הּוא "לֹא ָיכֹל"?   .   ג.   ַעל ִמי ֶנֱאַמר ׁשֶ

.   ד.   ָמה הּוא לֹא ָיכֹל? 

. ן ִהְצִליַח ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב?    ה.   ָמה הּוא ּכֵ

יִדים ֵמָאז לֹא ֶלֱאכֹל?  .   ו.    ָמה ַמְקּפִ

ר ֵאָליו.   ֵ ר ְלַקּשׁ ֶאְפׁשָ ים ׁשֶ ּלִ ל ַיֲעקֹב ְלֵבין ַהּמִ ם ֶהָחָדׁש ׁשֶ ֵ ין ַהּשׁ ים ּבֵ  ח.   ִמְתחּו ַקּוִ

ֶכם. ּלָ ֶ ים נֹוָספֹות ִמּשׁ ִנים ָהֵריִקים ִמּלִ ְלּבְ ּמַ  ט.   הֹוִסיפּו ּבַ

ְצָבִעים ָיִפים. ָרֵאל' ּבִ ם 'ִיׂשְ ֵ ִצְבעּו ֶאת ַהּשׁ

ֹו:" )פסוק כו(  ָאְב֖קֹו ִעּמֽ ֵהֽ ב ּבְ ף־ֶיֶ֣רְך ַיֲעֹק֔ ַק֙ע ּכַ ַכף־ְיֵר֑כֹו ַוּתֵ֨ ֖ע ּבְ ּגַ א ָיֹכל֙ ֔לֹו ַוּיִ י לֹ֤ ֣ ְרא ּכִ "ַוּיַ֗

ָקה ִעם ִצּיּור  יקּו ַמְדּבֵ קֹות, ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
ֵהָמה. ּבְ ה' ּבַ ׁשֶ יד ַהּנָ ל 'ּגִ ׁשֶ

ל ָרֵא֑ י ִאם־ִיׂשְ ֖ ְמָך֔ ּכִ ר עֹו֙ד ׁשִ א ַיֲעֹק֙ב ֵיָאֵמ֥ אֶמר לֹ֤ "ַוּיֹ֗
ים ַוּתּוָכֽל׃"  ֖ ים ְוִעם־ֲאָנׁשִ יָת ִעם־ֱא-לִֹק֛ ִר֧ י־ׂשָ ֽ                                                                   ּכִ
סּוק כט( )ּפָ

ָרֵאל". ם: "ִיׂשְ ֵ ִריָת" ְוַלּשׁ ה "ׂשָ ּלָ ׁש ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהְמׁשּוָתפֹות ַלּמִ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוק ּבְ ּפָ נּו ּבַ   ז.   ַסּמְ

ּנֹוַסף ְלַיֲעקֹב? ָרֵאל" ׁשֶ ם "ִישְׂ ֵ ָמעּות ַהּשׁ ה: ָמה ַמׁשְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ָרֵאל ִיׂשְ

ּתוַֹרת

ֶבת ַרכֶּ

ַעם
ֶאֶרץ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א נועדה לדלות פרטים מתוך הפסוק על סיפור המאבק של המלאך עם יעקב.••
משימה ב נועדה להבין מיהו 'האיש' על פי פירושו של רש"י.••
משימות ג-ה עוסקות במה שהמלאך הצליח לעשות ליעקב ובמה שלא הצליח לעשות לו.••
משימה ו עוסקת ב'גיד הנשה'. ••
במשימה ז התלמידים מתבקשים לזהות את האותיות ׂשי"ן ורי"ש המשותפות לפועל "שרית" ולשם "ישראל". ••

'ישראל'  השם  בעניין  שיחה  התלמידים  עם  לפתח  אפשר  בכיתה'  'לשיחה  ההצעה  ובעזרת  זו  משימה  בעזרת 
ר', שמשמעותה שליטה. אפשר לפתח דיון בשאלה על מי שולט יעקב - על עצמו/על אחרים/ הנובע מהמילה 'ׂשַ

על אנשים/על מלאכים וכו'. מתי שליטה על אחר היא דבר חיובי וטוב ומתי היא שלילית וכו'.
משימות ח-ט נועדו לקשר את השם 'ישראל' למושגים שהתלמידים מכירים. במלבנים הריקים אפשר להוסיף: ••

בני )ישראל(, מדינת )ישראל(, צבא הגנה ל)ישראל(, משטרת )ישראל(, דואר )ישראל(, עדת )ישראל(, ממלכת 
)ישראל( וכו'.

הרחבות והמחשות נוספות:
להרחיב על תפקיד הגידים בגוף האדם.••
להסביר מהי פעולת ה'ניקור', שבה מוציא ה'ְמַנֵקר' את 'גיד הנשה' מהרגל האחורית של הבהמה.••
להרחיב על משמעות איסור אכילת 'גיד הנשה' ובכלל על משמעותה של הפרשה, על פי דברי ספר החינוך, ••

מצווה ג:
 “משורשי מצווה זו כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלות מיד העמים ומיד בני עשיו, יהיו בטוחים שלא 
יאבדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם, ויבוא להם גואל ויגאלם מיד צר... ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו, שבא 
בקבלה שהיה שרו של עשיו, רצה לעוקרו ליעקב מן העולם הוא וזרעו ולא יכול לו, וציערו בנגיעת הירך. וכן זרע עשיו ציער לזרע יעקב, 
ולבסוף תהיה להם תשועה מהם. כמו שמצינו באב שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מן הצער, כן יזרח לו השמש של משיח וירפאנו 

מצערנו ויגאלנו במהרה בימינו, אמן.”
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56. פגישת יעקב ועשיו 
 פרק  לג פסוקים א-טז

א. הקדמה 

כפי שלמדנו בפסוקים הקודמים, מאבקו של יעקב עם 'האיש' נמשך עד עלות השחר, ובשעת זריחת השמש עבר יעקב עם 
משפחתו וכל מחנהו את פנואל. בעודו מתקדם בדרכו, נשא יעקב את עיניו וראה את עשיו ואנשיו מתקרבים. "רגע האמת" 
הגיע! יעקב פעל במהירות והכין את המשפחה לקבלת פניו של עשיו. 'קבלת פנים' שתוכיח לעשיו מעל לכל ספק שיעקב 
אינו מחפש עימות. 'קבלת פנים' שתוכיח לעשיו שיעקב אינו מעוניין כלל "להשתלט עליו", לקחת ממנו דבר-מה או לומר לו 
מה לעשות. להפך! יעקב מכבד את עשיו מאוד ונוהג בו כאדם חשוב. תפילתו ומאמציו הרבים של יעקב אכן נשאו פרי, וברגע 

הפגישה נכמרו רחמיו של עשיו על יעקב אחיו והוא התפייס עימו. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים והעמיד אותם ַעל על יד  ַ֣חץ יעקב חילק ֶאת־ַהְיָלִד֗ ַוּיַ יׁש  ֥ע ֵמ֖אֹות ִא֑ ֹו ַאְרּבַ א ְוִעּמ֕ ו ּבָ֔ ֣ ֣ה ֵעׂשָ ְר֙א ְוִהּנֵ ַוּיַ יו  ב ֵעיָנ֗ א ַיֲעֹק֜ ּשָׂ֨ ַוּיִ א 
ים  יָה֙ ַאֲחֹרִנ֔ יָלֶד֨ ה ִוֽ אׁשָֹנ֑ה ְוֶאת־ֵלָא֤ ן ִרֽ ָפ֛חֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶה֖ ְ ם ֶאת־ַהּשׁ ׂ֧שֶ ָפֽחֹות )בלהה וזלפה( ׃ ב ַוּיָ ְ י ַהּשׁ ֥ ּתֵ ל ְוַע֖ל ׁשְ ֵלָא֙ה ְוַעל ָרֵח֔
ֹו  ּת֖ ׁשְ ים ַעד־ּגִ ָעִמ֔ ַבע ּפְ ֣ ְרָצ֙ה ׁשֶ חּו השתחווה1 ַא֨ ֤ ּתַ ׁשְ ם ַוּיִ ר ִלְפֵניֶה֑ ף ַאֲחֹרִנֽים ׃ ג ְו֖הּוא )יעקב( ָעַב֣ ל ְוֶאת־יֹוֵס֖ אחריהם ְוֶאת־ָרֵח֥

ו של יעקב  אָר֖ ל ַעל־ַצּוָ ּפֹ֥ הּו ַוּיִ ֵק֔ ְיַחּבְ ו ִלְקָראתֹו֙ ַוֽ ֤ ָרץ ֵעׂשָ יו׃ ד )באותו זמן התעוררו רחמיו ורגשי אהבתו של עשיו( ַוּיָ֨ ַעד־ָאִחֽ
ְ֑ך  ּלָ ה  ּלֶ ִמי־ֵא֣ אֶמר  ַוּיֹ֖ ים  ְוֶאת־ַהְיָלִד֔ י֙ם  ׁשִ ְרא ֶאת־ַהּנָ ֤ ַוּיַ יו  )עשיו( ֶאת־ֵעיָנ֗ א  ֣ ּשָׂ ַוּיִ שניהם )מתוך התרגשות(׃ ה  ּו  ְבּכֽ ַוּיִ  2 ֗הּו֗ ֵק֑֗ ָ֗ ּשׁ ּיִ֗ ַו֗
ָן  ׁ֧שְ ּגַ ָך ׃ ו ַוּתִ ֽ ים ֶאת־ַעְבּדֶ ן נתן )לשון מתנת חינם( ֱא-לִֹק֖ ר־ָחַנ֥ ים ֲאׁשֶ ר )אלה הם( ַהְיָלִד֕ מי אלה? ומה שייכותם אליך? ַוּיֹאַמ֕

ל3  ף ְוָרֵח֖ ׁ֥ש יֹוֵס֛ ר ִנּגַ ֲח֑וּו ְוַאַח֗ ּתַ ׁשְ ֽ יָה ַוּיִ ה ִויָלֶד֖ ם־ֵלָא֛ ׁ֧ש ּגַ ּגַ ֲחֶוֽיָן )כדי לכבד אף הן את עשיו( ׃ ז ַוּתִ ּתַ ׁשְ ֽ ן ַוּתִ ה ְוַיְלֵדיֶה֖ ּנָ ָפ֛חֹות ֵה֥ ְ ַהּשׁ
ֲחֽוּו ׃  ּתַ ׁשְ ֽ ַוּיִ

אֶמר  ַוּיֹ֕ עבדיך(  ביד  ששלחת  )העדרים  י  ּתִ ָגׁ֑שְ ּפָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֖ה   ַהּזֶ ֲחֶנ֥ה  ל־ַהּמַ ּכָ את  לשלוח  טרחת  מדוע  ְלָך֛  י  ִמ֥ )עשיו(  אֶמר  ַוּיֹ֕ ח 
ב יש לי הרבה משלי )ואינני צריך את מה ששלחת  י ָר֑ ו ֶיׁש־ִל֣ ֖ אֶמר ֵעׂשָ י ׃ ט ַוּיֹ֥ ֵעיֵנ֥י ֲאֹדִנֽ ן ּבְ )שלחתי אותם אליך כדי( ִלְמֹצא־ֵח֖

ב ַאל־ָנ֙א בבקשה, אל תחזיר לי את המנחה! ִאם־ אֶמר ַיֲעֹק֗ ְך קח את המנחה שלך אליך בחזרה׃ י ַוּיֹ֣ ר־ָלֽ י ְלָך֖ ֲאׁשֶ י ְיִה֥ אלי( ָאִח֕

על שזכיתי לראות את פניך, וזה נחשב  יָך  ָפֶנ֗ יִתי  ָרִא֣ ן  י ַעל־ּכֵ֞ ֣ ּכִ )כמתנת כבוד(  י  ִד֑ ִמּיָ י  ֥ ִמְנָחִת֖ ְוָלַקְחּתָ יָך  ֵעיֶנ֔ ּבְ ֵח֙ן  אִתי  א ָמָצ֤ ָנ֨
ְרָכִת֙י  ִני וכן על כך שהתרצית להתפייס עימי׃ יא ַקח־ָנ֤א ֶאת־ּבִ ְרֵצֽ ים כמו ראיית פני מלאך א-לוקים, ַוּתִ ֵנ֥י ֱאלִֹה֖ ת ּפְ ְרֹא֛ בעיניי ּכִ

ֹו יעקב  ְפַצר־ּב֖ ל ויש לי כל מה שאני צריך. ַוּיִ י ֶיׁש־ִלי־ֹכ֑ ים ברכוש ְוִכ֣ ִני ֱא-לִֹק֖ ֥ י־ַחּנַ ֽ ְך ּכִ ר ֻהָב֣את ָל֔ ֣ את מתנתי, את המנחה ֲאׁשֶ

ח׃  ֽ ּקָ הפציר בעשיו לקחת את המנחה ַוּיִ

ים צעירים  ים ַרּכִ֔ י־ַהְיָלִד֣ ֽ ַע֙ ּכִ י ֹיֵד֨ יו ֲאֹדִנ֤ אֶמר )יעקב( ֵאָל֗ ָך ואלך איתך, לצידך׃ יג ַוּיֹ֣ ֽ ה ְוֵנֵלָ֑כה ְוֵאְלָכ֖ה ְלֶנְגּדֶ אֶמר )עשיו( ִנְסָע֣ יב ַוּיֹ֖
ר )ַה(ָע֣לֹות המיניקות ָעָל֑י האחריות עליהם והטיפול בהם מוטלים עלי ּוְדָפקּו֙ם אם ידרבנו אותם מהר מדי ֣יֹום  ָק֖ אן ְוַהּבָ ְוַהּצֹ֥
ְתָנֲהָל֣ה אתקדם  י ֶאֽ ֹו )בקצב שלך( ַוֲאִנ֞ אן הם ימותו׃ יד )ולכן( ַיֲעָבר־ָנ֥א ֲאֹדִנ֖י ִלְפֵנ֣י ַעְבּד֑ ל־ַהּצֹֽ תּו ּכָ ד אפילו רק יום אחד ָוֵמ֖ ֶאָח֔
ים ולפי קצב הליכתם של הילדים  ֶגל ַהְיָלִד֔ ר־ְלָפַנ֙י לפי העבודה המוטלת עליי ּוְלֶר֣ ָלאָכ֤ה ֲאׁשֶ ֶגל ַהּמְ י לאט, בקצב שלי ְלֶר֨ ְלִאּטִ֗
ו )אם כך, אציע לך הצעה אחרת:(  אֶמר ֵעׂשָ֔ ַוּיֹ֣ יָרה לשעיר׃ טו  ִעֽ א עד שיגיע הזמן המתאים לבוא ֶאל־ֲאֹדִנ֖י ׂשֵ ר ָאֹב֥ ַע֛ד ֲאׁשֶ
י מדוע  ֵעיֵנ֥י ֲאֹדִנֽ ן ּבְ ה ֶאְמָצא־ֵח֖ ה ּזֶ֔ ּמָ אֶמ֙ר )יעקב( ָל֣ י שילוו אותך ַוּיֹ֨ ֑ ר ִאּתִ ֣ ָך֔ אעמיד לרשותך אנשים ִמן־ָהָע֖ם ֲאׁשֶ ֣א ִעּמְ יָגה־ּנָ ֽ ַאּצִ

יָרה׃  ִעֽ ֹו ׂשֵ ו ְלַדְרּכ֖ ֛ ֹום ַה֥הּוא ֵעׂשָ ּי֨ ֩ב ּבַ ׁשָ אתה רוצה לעשות זאת? אינני זקוק לטובה זו׃ טז ַוּיָ

 1  כך היה דרכם באותם ימים לבטא כבוד לאדם מכובד. אין זאת כמובן השתחוויה של ‘פולחן דתי’. 
   )“וישתחו" - לשון יחיד; בלשון רבים אומרים “וישתחוּו".(

2  על פי המסורת יש בספר התורה נקודות מעל אותיות המילה “וישקהו". יש במדרש שתי דעות בעניין: יש אומרים שהנקוו
דות רומזות לכך שנכמרו רחמיו של עשיו באותה שעה והוא נישק את יעקב בכל ליבו, ויש אומרים להפך, שהנקודות רומזות 
שעשיו לא נשקו בכל ליבו. בחרנו להסביר את הפסוקים על פי הדעה הראשונה, הנראית קרובה יותר לפשוטו של מקרא. עיין 

עוד במדרש רבה עח, ט וכן ברש"י כאן.
3  אפשר להסב את תשומת ליבם של התלמידים לכך שאחרי שבפסוק ב מוזכר יוסף אחרי אימו )כמו שאר הבנים(, כאן התורה 
מזכירה אותו לפני רחל אימו )שלא כמו שאר הבנים(. רש"י מסביר שהייתה זאת יוזמתו של יוסף, שנעמד לפני אימו כדי להגן 
עליה מפני עשיו. גם הלשון “ואחר ניגש יוסף ורחל" - בלשון יחיד, יכולה להעיד על כך שיוסף יזם את העניין. אפשר ללמוד 

מכאן על אופיו ותכונותיו של יוסף, שכבר מגיל צעיר )הוא היה בן 6...( גילה אחריות ונטל יוזמה. 
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ג. מנגינת הכתוב

זאת הפעם האחרונה שיש עימות ישיר בין יעקב לעשיו. עשיו קיבל מיעקב כבוד וכסף )המנחה(, והוא החליט לשכוח 

מהבכורה ומהברכה ולא חיפש עוד לפגוע ביעקב. - תפילותיו של יעקב לה' התקבלו, ופעולותיו הועילו! 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

במשימה א התלמידים מתבקשים להשלים את השמות החסרים על פי הכתוב בפסוקים )המבט הוא מלמעלה(. ••
 המשימה נועדה:

א. להרגיל את התלמידים לשאוב מידע מהפסוקים; ב. להמחיש את 'קבלת הפנים' שערך יעקב לעשיו.
הציור ו'המשימה הכיתתית' נועדו לפתח בכיתה שיחה בנושא "רגע הפיוס". המאמצים הגדולים של יעקב כדי לפייס ••

את אחיו, והרגשתו לאחר שמאמציו נשאו פרי. 
במשימה ב התלמידים נדרשים לשים לב לדיוק בפסוקים. "בכולן האימהות ניגשות לפני הבנים, אבל ברחל יוסף ••

ניגש לפניה..." - רש"י )עיין עוד בהערת השוליים בעמוד הקודם(. זו הזדמנות להתחיל לבנות בעיני התלמידים את 
דמותו של יוסף, שמגיל צעיר בלטו בו תכונות של קבלת אחריות ונטילת יוזמה.

משימות ג-ד מאפשרות למורה להוסיף ולערוך השוואה בין דברי עשיו: "יש לי רב", לבין דברי יעקב: "יש לי כל", ••
כדברי רש"י לפסוק יא: "יש לי כול - כל סיפוקי )שמח בחלקו(, ועשיו דיבר בלשון גאווה, יש לי רב יותר ויותר מכדי 

צורכי."
משימות ה-ח מביאות לידי ביטוי את אופן ההתמודדות של יעקב במצב עדין, שבו עשיו מבקש להישאר קרוב אליו ••

 באופן כזה או אחר, ואילו יעקב לא מעוניין בקרבתו ומצליח לדחות אותו בלי להעליב אותו. 
ההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדה לחשוב ביחד מדוע יעקב לא רצה בקרבתו של עשיו. אולי מתוך רצון להתרחק 

מאדם רשע, אולי מחשש שבניו ילמדו ממעשיו של עשיו, אולי מחשש שעשיו יחזור בו פתאום מפיוסו, ועוד.

הרחבות והמחשות נוספות:
ניתן לבקש מהתלמידים להציג את פגישתם של יעקב ועשיו. להראות כיצד נראה אדם כועס, כיצד נראה אדם שלו, ••

כיצד נראה אדם חרד, כיצד נראה אדם שמח, כיצד נראה אדם נרגש - כיצד נראו פני עשיו בשעה שהלך לקראת יעקב, 
כיצד נראו פני יעקב, ומה קרה ברגע המפגש, כיצד השתנו פניהם, וכיצד הם הביעו את התפייסותם.

אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות נוספות משלהם למקרים שהם פייסו מישהו, לדבר על הקושי לפייס, ••
יחד עם השמחה הגדולה כשמצליחים. 

ייקח את הממון: אברהם עם עפרון בקניית •• מי  "התווכחו" עם אחרים  נוספים שבהם האבות  ראינו בעבר מקומות 
נגד ארבעת המלכים. בכל המקומות  מערת המכפלה, אברהם עם מלך סדום על הרכוש שתפס אברהם במלחמה 

האבות 'ניצחו' בוויכוח והצד השני לקח את הממון. מסקנה: האבות לא היו רודפי ממון! 
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ו  ת ַיֲעקֹב ְוֵעשָׂ ִגישַׁ פְּ
סּוִקים א-טז ֶרק לג פְּ  פֶּ

יחידה 56

אׁשָֹנ֑ה  ן ִרֽ ָפ֛חֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶה֖ ְ ם ֶאת־ַהּשׁ ׂ֧שֶ א... ַוּיָ ו ּבָ֔ ֣ ֣ה ֵעׂשָ ְר֙א ְוִהּנֵ יו ַוּיַ ב ֵעיָנ֗ א ַיֲעֹק֜ ּשָׂ֨ "ַוּיִ
ף ַאֲחֹרִנֽים׃  ל ְוֶאת־יֹוֵס֖ ים ְוֶאת־ָרֵח֥ יָה֙ ַאֲחֹרִנ֔ יָלֶד֨ ה ִוֽ ְוֶאת־ֵלָא֤

סּוִקים א-ג( יו:" )ּפְ ֹו ַעד־ָאִחֽ ּת֖ ׁשְ ים ַעד־ּגִ ָעִמ֔ ַבע ּפְ ֣ ְרָצ֙ה ׁשֶ חּו ַא֨ ֤ ּתַ ׁשְ ם ַוּיִ ר ִלְפֵניֶה֑ ְו֖הּוא ָעַב֣

ֲח֑וּו ּתַ ׁשְ ֽ יָה ַוּיִ ה ִויָלֶד֖ ם־ֵלָא֛ ׁ֧ש ּגַ ּגַ ֲחֶוֽיָן׃ ַוּתִ ּתַ ׁשְ ֽ ן ַוּתִ ה ְוַיְלֵדיֶה֖ ּנָ ָפ֛חֹות ֵה֥ ְ ָן ַהּשׁ ׁ֧שְ ּגַ "ַוּתִ
סּוִקים ו-ז( ֲחֽוּו׃" )ּפְ ּתַ ׁשְ ֽ ל ַוּיִ ף ְוָרֵח֖ ׁ֥ש יֹוֵס֛ ר ִנּגַ   ְוַאַח֗

סּוק ד( ּו׃"  )ּפָ ְבּכֽ ֗הּו֗ ַוּיִ ֵק֑֗ ָ֗ ּשׁ ּיִ֗ ו ַו֗ אָר֖ ל ַעל־ַצּוָ ּפֹ֥ הּו ַוּיִ ֵק֔ ְיַחּבְ ו ִלְקָראתֹו֙ ַוֽ ֤ ָרץ ֵעׂשָ "ַוּיָ֨

מֹות ַהֲחֵסִרים: ֵ ים ֶאת ַהּשׁ ְרׁשִ ּתַ ִלימּו ּבַ ו. ַהׁשְ ֵני ֵעָשׂ ַלת ּפְ ְחּתֹו ְלַקּבָ ּפַ א.   ַיֲעקֹב ֵהִכין ֶאת ִמׁשְ

ו. ה ִעם ֵעָשׂ ִגיׁשָ ה ַיֲעקֹב ִלְקַראת ַהּפְ ָעׂשָ ֻעּלֹות ׁשֶ ל ַהּפְ מּו ֶאת ּכָ ִתית: ַסּכְ ּתָ יָמה ּכִ ְמׂשִ
ה? ִגיׁשָ ֶרַגע ַהּפְ יׁש ַיֲעקֹב ּבְ ב ְוִהְרּגִ ֶכם ָחׁשַ          ָמה ְלַדְעּתְ

ע ֵמאֹות ִאיׁש ַאְרּבַ

ו ֵעׂשָ ֵלָאה יֹוֵסף

ן ּדָ

ד ּגָ

ה ִזְלּפָ

ְמעֹון ׁשִ

ְיהּוָדה

ׂשָכר ִיּשָׂ

ִלי ַנְפּתָ

ֲחוֹות? ּתַ ׁשּו ְלִהׁשְ ֵהם ִנּגְ ׁשֶ ַאר ֶאָחיו ּכְ ְ אֶֹפן ׁשֹוֶנה ִמּשׁ ָמה ָנַהג יֹוֵסף ּבְ  ב.   ּבְ

ל יֹוֵסף? כּונֹוָתיו ׁשֶ ְך ַעל ּתְ ר ִלְלמֹד ִמּכָ ה: ָמה ֶאְפׁשָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּו: ּיְ ֵהם ִהְתּפַ ו ְלַיֲעקֹב ַאֲחֵרי ׁשֶ יַע ֵעׂשָ עֹות ִהּצִ לֹוׁש ַהּצָ ׁשָ

סּוק ט( ְך׃" )ּפָ ר־ָלֽ י ְלָך֖ ֲאׁשֶ י ְיִה֥ ב ָאִח֕ י ָר֑ ו ֶיׁש־ִל֣ ֖ אֶמר ֵעׂשָ ָעה ָהִראׁשֹוָנה: "ַוּיֹ֥ ַהַהּצָ

ו?  יַע ֵעׂשָ   ג.   ָמה ִהּצִ

סּוִקים י-יא( ל..." )ּפְ י ֶיׁש־ִלי־ֹכ֑ ים ְוִכ֣ ִני ֱא-לִֹק֖ ֥ י־ַחּנַ ֽ ב... ַקח־ָנ֤א... ּכִ אֶמר ַיֲעֹק֗      "ַוּיֹ֣

. ָבר?  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ְנָחה ּבְ   ד.   ִמי ָלַקח ֶאת ַהּמִ

סּוק יב( ָך׃" )ּפָ ֽ ה ְוֵנֵלָ֑כה ְוֵאְלָכ֖ה ְלֶנְגּדֶ אֶמר ִנְסָע֣ ה: "ַוּיֹ֖ ִנּיָ ְ ָעה ַהּשׁ ַהַהּצָ

. ו?  יַע ֵעׂשָ  ה.  ָמה ִהּצִ

ן / לֹא ו?  ּכֵ ל ֵעָשׂ ָעתֹו ׁשֶ ל ֶאת ַהּצָ   ו.   ַהִאם ַיֲעקֹב ִקּבֵ

סּוק טו( י" )ּפָ ֑ ר ִאּתִ ֣ ָך֔ ִמן־ָהָע֖ם ֲאׁשֶ ֣א ִעּמְ יָגה־ּנָ ֽ ו ַאּצִ אֶמר ֵעׂשָ֔ ית: "ַוּיֹ֣ ִליׁשִ ְ ָעה ַהּשׁ ַהַהּצָ

ו?  . יַע ֵעׂשָ   ז.   ָמה ִהּצִ

ן / לֹא ו? ּכֵ ל ֵעָשׂ ָעתֹו ׁשֶ ל ֶאת ַהּצָ  ח.  ַהִאם ַיֲעקֹב ִקּבֵ

יו ְיַלּוּו אֹותֹו? ו אֹו ֲאָנׁשָ ֵעׂשָ ֶכם לֹא ָרָצה ַיֲעקֹב ֶשׁ ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

יָרה׃" ִעֽ ֹו ׂשֵ ו ְלַדְרּכ֖ ֛ ֹום ַה֥הּוא ֵעׂשָ ּי֨ ֩ב ּבַ ׁשָ "ַוּיָ

13
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57. יעקב קונה שדה בשכם ומקים מזבח לה'

 פרק לג פסוקים יז-כ

א. הקדמה 
אחרי שיעקב ועשיו נפרדו ועשיו הלך לדרכו חזרה לשעיר, פנה יעקב מערבה, ובמקום הסמוך לנהר הירדן הקים לעצמו בית 
ועשה סוכות בעבור בהמותיו. על שם הסוכות האלה הוא קרא את שם המקום "סוכות"1. אחרי שנה וחצי בסוכות2 חצה יעקב 
את הירדן והגיע לשכם שבארץ כנען. שמחה גדולה שמח יעקב על כך שהוא זכה לשוב לארץ כנען בשלום אחרי השנים הרבות 

בבית לבן ואחרי נס ההצלה מעשיו! יעקב קנה חלקת שדה3 ליד העיר שכם והקים שם מזבח כדי להודות לה' על הצלתו.

  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם  ֵל֜ ׁשָ ב  ַיֲעֹק֨ ֹב֩א  ַוּיָ יח  ֹות׃   ֻסּכֽ ֖קֹום  ם־ַהּמָ ׁשֵ א  ָקָר֥ ֛ן  תַעל־ּכֵ ֻסּכֹ֔ ה  ֣ ָעׂשָ הּו֙  ּוְלִמְקֵנ֨ ִית  ֑ ּבָ ֖לֹו  ֶבן  ֥ ַוּיִ לסוכות  ָתה  ֻסּכֹ֔ ע  ָנַס֣ ְוַיֲעֹק֙ב  יז 
מול העיר )מצד מזרח(׃ יר  ָהִעֽ ֵנ֥י  ֶאת־ּפְ והוא חנה  ַ֖חן  ַוּיִ ם  ֲאָר֑ ן  ֣ ּדַ ִמּפַ בשובו  ֹב֖אֹו  ּבְ ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֙ר  ֲאׁשֶ ם  ֶכ֗ ׁשְ יר  ִע֣ ְל-   בשלום4 

ֶכ֑ם )חמור היה אביו  י ׁשְ ֵנֽי־ֲח֖מֹור ֲאִב֣ ֥ד ּבְ ֙ם שבו הוא העמיד את ָאֳה֔לֹו ִמּיַ ר ָנָֽטה־ׁשָ ֤ ה ֲאׁשֶ ֶד֗ ת ַהּשָׂ ֶקן הוא קנה ֶאת־ֶחְלַק֣ יט ַוּיִ֜
ַ֑ח כדי להודות לה' על  ם ִמְזּבֵ ֖ ב־ׁשָ ּצֶ ה )שם של מטבע5(׃  כ ַוּיַ יָטֽ ה ְקׂשִ ֵמָא֖ של האיש שכם, והוא היה גם מנהיגה של העיר שכם( ּבְ

ל על שם "האל", הוא "אלוקי ישראל", כלומר  ָרֵאֽ י ִיׂשְ -ל ֱא-לֵֹק֥ ְקָרא־֔לֹו יעקב קרא את שם המזבח: ֵא֖ כל הטובה שעשה עמו ַוּיִ֨

שה' הוא שהיה עימו והציל אותו מיד לבן ומיד עשיו׃ 

ג. מנגינת הכתוב 

הפעולות הראשונות של יעקב בחזרתו לארץ כנען היו קניית חלקת אדמה בארץ ישראל והקמת מזבח כדי להודות לה' על 
הצלתו. 

1  אור החיים אומר שייתכן שהיה במעשהו זה של יעקב דבר חדש, שהוא בנה סוכות לבהמותיו מתוך חמלתו עליהם )שלא 
יעמדו כל שעות היממה בחוץ חשופים לפגעי מזג האוויר(. משום כך הוא גם קרא למקום על שם הסוכות האלה.

2  רש"י לפסוק יז. 
3  אבן עזרא: “...והזכיר )את( זה הכתוב, להודיע כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל, ומי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק 

עולם הבא."
4  אבן עזרא ורמב"ן. ורש"י מביא את דרשת חז"ל, שיעקב הגיע “שלם בגופו, שנתרפא מצליעתו; שלם בממונו, שלא חסר 

כלום מכל אותו דורון; שלם בתורתו, שלא שכח תלמודו בבית לבן."
5   או שם יחידת משקל של כסף או זהב.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א עוסקת במשמעות השם 'סוכות'. ••

אפשר להביא בעניין זה את דברי אור החיים שכתב בפירושו לפסוק יז: "...וכי בשביל שעשה יעקב סוכה יקרא 
למקום כן?! אולי כי עשה דבר חדש בחמלתו על המקנה )שלא יעמדו בכל שעות היממה בחוץ חשופים לפגעי 
מזג האוויר(, מה שלא עשה כן אדם קודם, שיכין סוכה לבהמות. ולשינוי חדש )על שם היוזמה החדשה( קרא שם 

המקום עליו."

משימה ב נועדה לעזור לסכם עם התלמידים את מסעו של יעקב מאז עזב את הארץ בבורחו מפני עשיו אחיו ••
ולהיזכר בשמות שקרא יעקב למקומות השונים.

משימות ג-ה עוסקות בחלקת השדה שקנה יעקב ליד שכם. זאת הזדמנות לפתח עם התלמידים את עניין ••
החשיבות של קניית אדמה בארץ ישראל, כדברי אבן עזרא לפסוק יט: "...והזכיר )את( זה הכתוב, להודיע כי 

מעלה גדולה יש לארץ ישראל, ומי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא."

משימות ו-ז עוסקות במזבח שבנה יעקב בחלקת השדה כדי להודות לה' על הצלתו.••

בתחתית הדף ישנה העשרה והרחבה בעניין "קבר יוסף" שנמצא בחלקת שדה זו. בספר יהושע מסופר שבשעה ••
שנכנסו אבותינו לארץ ישראל עם יהושע בן נון, הם קברו את עצמות יוסף בחלקת השדה שקנה יעקב. מקום זה 

מוכר עד היום כ'קבר יוסף', ורבים פוקדים את המקום כדי להתפלל וללמוד בו.

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר להעשיר את השיעור בעזרת תמונות נוספות של העיר שכם וכן תמונות וסרטים על  'קבר יוסף'. 
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ֶכם ׁשְ

ָחָרן

ית-ֵאל ּבֵ

ַנַחל ַיּבֹק

ֶחְברֹון

ַמֲחַנִים ְלָעד ַהּגִ
ַהר 

ֻסּכֹות

נּוֵאל ּפְ

ֵדה ׂשְ
ֱאדֹום

ַבע ֵאר-ׁשֶ ְבּ

ר
י 

ִע 
 

ׂשֵ
  

  
  

  
  

ץ
ֶר 

ֶא 

ַח ַלה' ֶכם ּוֵמִקים ִמְזבֵּ שְׁ ֶדה בִּ ַיֲעקֹב קוֶֹנה שָׂ
סּוִקים יז-כ ֶרק לג פְּ  פֶּ

יחידה 57

ת ה ֻסּכֹ֔ ֣ הּו֙ ָעׂשָ ִית ּוְלִמְקֵנ֨ ֑ ֶבן ֖לֹו ּבָ ֥ ָתה ַוּיִ ע ֻסּכֹ֔ "ְוַיֲעֹק֙ב ָנַס֣
סּוק יז( ֹות׃" )ּפָ ֖קֹום ֻסּכֽ ם־ַהּמָ א ׁשֵ ֛ן ָקָר֥   ַעל־ּכֵ

ֶכ֑ם  י ׁשְ ֵנֽי־ֲח֖מֹור ֲאִב֣ ֥ד ּבְ ֙ם ָאֳה֔לֹו ִמּיַ ר ָנָֽטה־ׁשָ ֤ ה ֲאׁשֶ ֶד֗ ת ַהּשָׂ ֶקן ֶאת־ֶחְלַק֣ "ַוּיִ֜
סּוק יט( ה׃" )ּפָ יָטֽ ה ְקׂשִ ֵמָא֖ ּבְ

סּוק כ( ל:" )ּפָ ָרֵאֽ י ִיׂשְ -ל ֱא-לֵֹק֥ ְקָרא־֔לֹו ֵא֖ ַ֑ח ַוּיִ֨ ם ִמְזּבֵ ֖ ב־ׁשָ ּצֶ "ַוּיַ סּוק יח( ם..." )ּפָ ן ֲאָר֑ ֣ ּדַ ֹב֖אֹו ִמּפַ ַען ּבְ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ֙ר ּבְ ם ֲאׁשֶ ֶכ֗ יר ׁשְ ם ִע֣ ֵל֜ ב ׁשָ ֹב֩א ַיֲעֹק֨ "ַוּיָ

קֹום "ֻסּכֹות"?   ם ָמה ָקָרא ַיֲעקֹב ַלּמָ א.  ַעל ׁשֵ

ֶדה?  ג.   ִמי ָקָנה ֶאת ֶחְלַקת ַהּשָׂ

י הּוא ָקָנה אֹוָתּה?  ד.   ִמּמִ

ם ָעֶליָה?  ּלֵ ֶסף הּוא ׁשִ ה ּכֶ ּמָ ה.  ּכַ

ַח?  ָנה ַיֲעקֹב ִמְזּבֵ  ו.   ַמּדּוַע ּבָ

ַח?  ְזּבֵ ָנה ַיֲעקֹב ֶאת ַהּמִ ז.    ֵהיָכן ּבָ

 ? ֲהָיַדְעּתָ
אֹוָתּה ֶחְלַקת  ָרֵאל, ֵהם ָקְברּו ֶאת יֹוֵסף ּבְ ְצַרִים ְוִנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ִנים ַרּבֹות, ּכַ ֲעבֹר ׁשָ ּכַ

סּוק לב(: ֶרק כד ּפָ ַע )ּפֶ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ תּוב ּבְ ֲעקֹב ָאִבינּו ָקָנה! ְוָכְך ּכָ ּיַ ֶדה ׁשֶ ׂשָ

ֶכם,  ְצַרִים ָקְברּו ִבׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ר ֶהֱעלּו ְבֵני ִיׂשְ "ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ
יָטה:" ֵמָאה ְקׂשִ ֶכם ּבְ ֵני ֲחמֹור ֲאִבי ׁשְ ר ָקָנה ַיֲעֹקב ֵמֵאת ּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ֶחְלַקת ַהּשָׂ   ּבְ

ל ַיֲעקֹב עוֹ שֶׁ ב.   ִסּכּום ַמסָּ

 

ִרים ְתבּו ִמְסּפָ 1. ּכִ
קֹומֹות,       ְלַיד ַהּמְ

ל ַיֲעקֹב. עֹו ׁשֶ      ְלִפי ֵסֶדר ַמּסָ

ׁש ֶעְזַרת ַמְדּגֵ נּו ּבְ 2. ַסּמְ
קֹומֹות מֹות ַהּמְ      ֶאת ׁשְ

ָמם. ֲעקֹב ָנַתן ָלֶהם ֶאת ׁשְ ּיַ      ׁשֶ

ָרִׁש"י: "... ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעּמֹו ְוִהִּצילֹו, ָקָרא ֵׁשם ַהִּמְזֵּבַח ַעל ֵׁשם ַהֵּנס..."

קֹות, ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
מּוָנה יקּו ּתְ ַהְדּבִ
ל 'ֶקֶבר יֹוֵסף'. ׁשֶ

ָרֵאל,  ה ְמקֹומֹות ֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְיכֹוִלים ְלהֹונֹות )ְלַצֵער( ֶאת ִיׂשְ לֹוׁשָ ׁשְ

ַיְדֶכם, ְוֵאּלּו ֵהן:  זּוִלים ֵהם ּבְ לֹוַמר ּגְ

ה( ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְקבּוָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף.  )ִמְדָרׁש ַרּבָ
15
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58. שכם לוקח את דינה בלי רשות 
פרק לד פסוקים א-יב

א. הקדמה 
בזמן שיעקב ומשפחתו ישבו ליד העיר שכם, יצאה דינה לראות ולהכיר את בנות המקום. שכם בן חמור, שהיה אדם מכובד1 ובן 
למשפחה מכובדת שהנהיגה את העיר, ראה אותה ולקח אותה לביתו, בכוח, וללא הסכמתה, כי הוא רצה שהיא תהיה אשתו. 
אחרי שהוא נהג בה כבאשתו, הוא ניסה לשכנע אותה שתסכים להינשא לו. דינה סירבה. שכם פנה לחמור אביו, ויחד הם הלכו 
לנסות לשכנע את אביה ואת אחיה שיסכימו לתת את דינה לשכם לאישה. אולם הדיבורים ה"יפים" וה"תמימים" של שכם 
וחמור אביו לא יכלו לכסות על הרשעות גדולה: ראשית, שכם כבר פגע בדינה ולא הביע שום של צער או התנצלות על מעשיו. 
שנית, הם באו לדבר בשעה שדינה הייתה כלואה בביתם! האם כך באים לבקש?! כשהנערה שעליה מדובר מוחזקת נגד רצונה 

כשבויה?! 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

בנות  את  ֶרץ  ָהָאֽ ְב֥נֹות  ּבִ ולהכיר  לראות  כדי  ִלְר֖אֹות  ב  ְלַיֲעֹק֑ ה  ָיְלָד֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ת־ֵלָא֔ ּבַ ִדיָנ֙ה  המשפחה  מאוהל  יצאה  ֵצ֤א  ַוּתֵ א 
ּה  ח ֹאָת֛ ֥ ּקַ ֶרץ חמור היה המושל באזור העיר שכם ַוּיִ יא ָהָא֑ ֣ י שהיה מהעם החיווי ְנׂשִ ֖ ִחּוִ ן־ֲח֛מֹור ַהֽ ֶכ֧ם ּבֶ ּה ׁשְ ְרא ֹאָת֜ המקום׃ ב ַוּיַ֨

ָֽה וזה היה עינוי וצער גדול לדינה, שלא רצתה בכלל להיות עם הרשע  ּה נהג בה כאילו היא אשתו ַוְיַעּנֶ ֥ב ֹאָת֖ ּכַ ׁשְ בלי רשות ַוּיִ

֖ר ַעל־ֵל֥ב  2 ַוְיַדּבֵ ֲעָר֔ ּנַ ֱֽאַה֙ב ֶאת־ַהֽ ב הוא רצה אותה מאוד לאישה ַוּיֶ ֽת־ַיֲעֹק֑ ִדיָנ֖ה ּבַ ֹו ּבְ ק ַנְפׁש֔ ֣ ְדּבַ ונלקחה בכוח נגד רצונה׃ ג ַוּתִ

את  ַהּזֹ֖ ה  ֥ ְלּדָ ח־ִל֛י ֶאת־ַהּיַ ר ַקֽ יו ֵלאֹמ֑ ם ֶאל־ֲח֥מֹור ָאִב֖ ֶכ֔ אֶמר ׁשְ ַוּיֹ֣ ניסה לשכנע אותה להתחתן איתו )והיא סירבה(׃ ד  ֲעָרֽ  ּנַ ַהֽ
ֹו )'טמא' הוא ההפך מ'קדוש' ו'טהור'. כאשר מתחתנים באופן ראוי, יש בנישואין  יָנ֣ה ִבּת֔ ֙א ֶאת־ּדִ י ִטּמֵ ֤ ע ּכִ ַמ֗ ב ׁשָ ה׃ ה ְוַיֲעֹק֣ ֽ ָ ְלִאּשׁ
ה )ועדיין לא שמעו מה קרה(  ֶד֑ ּשָׂ 'קדושה וטוהרה', וכאשר לוקחים אישה באופן לא ראוי, זוהי 'טומאה'( ּוָבָנ֛יו ָה֥יּו ֶאת־ִמְקֵנ֖הּו ּבַ

ב  ל־ַיֲעֹק֑ ֶכ֖ם ֶאֽ י־ׁשְ ֵצ֛א ֲח֥מֹור ֲאִבֽ ם )אולי רצה להתייעץ עימם כיצד כדאי להגיב(׃ ו ַוּיֵ ב שתק ולא הגיב ַעד־ּבָֹאֽ ׁש ַיֲעֹק֖ ְוֶהֱחִר֥
ַחר ָלֶה֖ם  ֥ ים ַוּיִ ֲאָנׁשִ֔ בּו֙ ָהֽ ְתַעּצְ ֽ ם ַוּיִ ְמָע֔ ׁשָ ֶד֙ה ּכְ אּו ִמן־ַהּשָׂ ֤ ב ּבָ י ַיֲעֹק֜ ֹו )בעוד דינה מוחזקת בביתם נגד רצונה...(׃ ז ּוְבֵנ֨ ֖ר ִאּתֽ ְלַדּבֵ
א  ן וכך לֹ֥ ב ְוֵכ֖ ֽת־ַיֲעֹק֔ ֙ב ֶאת־ּבַ ּכַ ל במשפחת בני ישראל ִלׁשְ ָרֵא֗ ה שכם ְבִיׂשְ ֣ ה מעשה מכוער ולא ראוי ָעׂשָ י־ְנָבָל֞ ֽ ד ּכִ כעסו ְמֹא֑

ה׃ ט ובתמורה  ֽ ָ ּה ֖לֹו ְלִאּשׁ ֨נּו ָנ֥א ֹאָת֛ ם ּתְ ֶכ֔ ִבּתְ ה ַנְפׁשֹו֙ ּבְ ָק֤ ׁשְ י ָחֽ ִנ֗ ֶכ֣ם ּבְ ר ׁשְ ם ֵלאֹמ֑ ֣ ֥ר ֲח֖מֹור ִאּתָ ה לא ראוי לעשות׃ ח ַוְיַדּבֵ ֽ ֵיָעׂשֶ
נּו לנשים, על פי  נּו־ָל֔ ּתְ ֵתיֶכ֙ם ּתִ ֹנֽ נּו אנחנו נסכים להדק עוד את הקשרים המשפחתיים ביניכם ובינינו - ּבְ ֖נּו ֹאָת֑ ְתַחּתְ לכך: ְוִהֽ

ְק֥חּו ָלֶכֽם לנשים, על פי בחירתכם׃ י נוסף על כך נסכים גם לקשרים חברתיים ולקשרי מסחר איתכם  ינּו ּתִ ֹנֵת֖ בחירתכם ְוֶאת־ּבְ

ּה ולקבוע כאן  ֽ ָאֲח֖זּו ּבָ בּו֙ ּוְסָח֔רּוָה תוכלו לשבת בכל מקום שתרצו ולעסוק במסחר ְוֵהֽ ם ׁשְ ְהֶי֣ה ִלְפֵניֶכ֔ ֶר֙ץ ּתִ בּו ְוָהָא֨ ֑ ׁשֵ נּו ּתֵ ֖ - ְוִאּתָ
ן  יָה ֶאְמָצא־ֵח֖ יָה ְוֶאל־ַאֶח֔ ֶכ֙ם ֶאל־ָאִב֣ אֶמר ׁשְ את מקומכם׃ יא )לאחר שחמור סיים את דבריו, שכם בנו פתח בדברי שכנוע:( ַוּיֹ֤

ן  ַהר כסף שהחתן נותן לאבי הכלה ּוַמּתָ֔ י ְמֹא֙ד ֹמ֣ ּו ָעַל֤ ן׃ יב ַהְרּב֨ ֽ ר ּתֹאְמ֛רּו ֵאַל֖י וכל מה שתבקשו ממני לתת - ֶאּתֵ ֥ ֵעיֵניֶכ֑ם ַוֲאׁשֶ ּבְ
ה׃  ֽ ָ ֲעָר֖ ְלִאּשׁ ּנַ י ֶאת־ַהֽ ר ּתֹאְמ֖רּו ֵאָל֑י כל מה שתאמרו לי לתת אתן, ובלבד ש- ּוְתנּו־ִל֥ ֥ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָנ֔ ּתְ ומתנות ְוֶא֨

ג. מנגינת הכתוב 

גסים  ה' הישרים, מצאו את עצמם עומדים מול אנשים  והשתדלו ללכת בדרכי  וטוהרה  חיי קדושה  ומשפחתו, שחיו  יעקב 
ואלימים שלקחו את דינה בכוח וניסו לשכנע אותם להצטרף אליהם ולהיות כמוהם... - מהי הדרך הנכונה והראויה לנהוג בהם? 

מהי הדרך לשחרר את בתם?

1  כמו שכתוב בפסוק יט: “והוא נכבד מכל בית אביו."
2  על פי המסורת נכתבת המילה “ַנֲעָרה" בכל הפרק בכתיב חסר: “ַנֲעָר".
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א-ד עוסקות בזיהוי האיש שלקח את דינה.••

            במשימות אלה יש מיומנות של איתור פרטים מתוך הפסוק.

 במשימות ה-ו התלמידים מתבקשים לנסח בלשונם:••
    1. את בקשתו של חמור אבי שכם. 

   2. את האופן שהוא מנסה לשכנע אותם להסכים - "נהיה משפחה אחת", "נהיה חברים", "תוכלו לגור בכל מקום 
 שתרצו", "תוכלו לסחור אתנו" וכדומה.

הציור וההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדו להבליט את רשעותם של שכם ושל חמור אביו, שבשעה שניהלו "משא 
 ומתן" עם יעקב והאחים, המשיכו להחזיק את דינה בביתם כמעין "בת ערובה". 

)למעשה היה כאן ניסיון להכריח את יעקב ואת משפחתו להתחבר אליהם ולהיות כמוהם.(

הרחבות והמחשות נוספות:

 התמודדות עם מצבים שבהם מישהו )זה גם יכול להיות חבר, חברה, בן משפחה וכו'(••
מנסה 'לפתות' אותך בטובות הנאה להסכים לדבר שאסור לעשות.

16

ִלי ְרׁשּות יָנה בְּ ֶכם לוֵֹקַח ֶאת דִּ שְׁ
סּוִקים א-יב ֶרק לד פְּ פֶּ

יחידה 58

ֶרץ׃  ְב֥נֹות ָהָאֽ ֵצ֤א ִדיָנ֙ה... ִלְר֖אֹות ּבִ "ַוּתֵ
סּוִקים א-ב( ּה..." )ּפְ ח ֹאָת֛ ֥ ּקַ ֶרץ ַוּיִ יא ָהָא֑ ֣ י ְנׂשִ ֖ ִחּוִ ן־ֲח֛מֹור ַהֽ ֶכ֧ם ּבֶ ּה ׁשְ ְרא ֹאָת֜   ַוּיַ֨

ם ֶכ֔ ִבּתְ ה ַנְפׁשֹו֙ ּבְ ָק֤ ׁשְ י ָחֽ ִנ֗ ֶכ֣ם ּבְ ר ׁשְ ם ֵלאֹמ֑ ֣ ֥ר ֲח֖מֹור ִאּתָ "ַוְיַדּבֵ
סּוק ח( ה׃" )ּפָ ֽ ָ ּה ֖לֹו ְלִאּשׁ ֨נּו ָנ֥א ֹאָת֛ ּתְ

בּו ֑ ׁשֵ נּו ּתֵ ֖ נּו... ְוִאּתָ ֖נּו ֹאָת֑ ְתַחּתְ "ְוִהֽ
סּוִקים ט-י( ם..." )ּפְ ְהֶי֣ה ִלְפֵניֶכ֔ ֶר֙ץ ּתִ   ְוָהָא֨

  . ִלי ְרׁשּות?  יָנה ּבְ ַקח ֶאת ּדִ ּלָ ם ָהִאיׁש ׁשֶ א.  ָמה ׁשֵ

. ם ָאִביו?  ב.   ָמה ׁשֵ

. כּו?  ּיְ ּתַ ג.   ְלֵאיֶזה ַעם ֵהם ִהׁשְ

ן / לֹא. ֶדת?   ּכֵ ָחה ְמֻכּבֶ ּפָ ד.   ַהִאם ֵהם ָהיּו ִמׁשְ

. ר ִלְלמֹד זֹאת?  סּוק ֶאְפׁשָ ּפָ ים ּבַ       ֵמֵאילּו ִמּלִ

ֶכם ִמַיֲּעקֹב ּוָבָניו?   ׁש ֲחמֹור ֲאִבי ׁשְ ּקֵ ה.   ָמה ּבִ

.

ים? ְכֵנַע ֶאת ַיֲעקֹב ּוָבָניו ְלַהְסּכִ ה ֲחמֹור ְלׁשַ יַצד ִנּסָ  ו.  ּכֵ

.

ה:   ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ֶכם ה ְלַדְעּתְ ָלּמָ
לֹא ָנְתנּו ְלִדיָנה
ָלׁשּוב ְלֵביָתּה?

יָנה  ל דִּ ּה שֶׁ ְחתָּ פַּ גּוַבת ִמשְׁ תְּ
סּוִקים יג-לא ֶרק לד פְּ פֶּ

יחידה 59

ה...  ִמְרָמ֖ ם ְוֶאת־ֲח֥מֹור ָאִב֛יו ּבְ ֶכ֨ ב ֶאת־ׁשְ ֲע֨נּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֜ "ַוּיַ
סּוִקים יג-טו( ל־ָזָכֽר׃"  )ּפְ ל ָלֶכ֖ם ּכָ נּו ְלִהּמֹ֥ ְה֣יּו ָכֹמ֔ את ֵנ֣אֹות ָלֶכ֑ם ִאם ּתִ ֹז֖ ַאְך־ּבְ

ים ֲאִב֗ ם ּכֹֽ ְהיֹוָת֣ ֽ י ּבִ ִליׁשִ֜ ְ ֹום ַהּשׁ "ַוְיִה֩י ַבּי֨
י ִדיָנ֙ה  י ֲאֵח֤ ְמ֨עֹון ְוֵלִו֜ ֵנֽי־ְבֵני־ַיֲעֹקב ׁשִ ְק֣חּו ׁשְ ַוּיִ

סּוק כה( ל־ָזָכֽר׃"  )ּפָ ַֽהְר֖גּו ּכָ ֹו... ַוּיַ יׁש ַחְרּב֔ ִא֣

ְתַנאי ׁשֶ יָנה ּבִ ימּו ָלֵתת ֶאת ּדִ ֵהם ַיְסּכִ ֵני ַיֲעקֹב ָאְמרּו ׁשֶ א.   ּבְ

.

ן / לֹא יָנה?   ּכֵ ְכְננּו ָלֵתת ֶאת ּדִ ֱאֶמת ּתִ ֵני ַיֲעקֹב ּבֶ ב.    ַהִאם ּבְ

. ר ִלְלמֹד זֹאת?  סּוק ֶאְפׁשָ ּפָ ה ּבַ        ֵמֵאיזֹו ִמּלָ

ְכְננּו ַלֲעׂשֹות?  ן ּתִ ֵני ַיֲעקֹב כֵּ ג.    ָמה ּבְ

י ָהִעיר ל ַאְנׁשֵ ּכָ ׁשֶ ּיֹום ַה , ּכְ ּבַ ְכְננּו, ׁשֶ . ּתִ ֵני         ּבְ

ְנסּו ְלתֹוְך ָהִעיר, . , ֵהם ִיּכָ ְגַלל  ים ּבִ ׁשִ        ִיְהיּו ַחּלָ

 .. ילּו ֶאת  .  ְוַיּצִ ל  יעּו ְלֵביתֹו ׁשֶ        ַיּגִ

ְמעֹון ְוֵלִוי?  ד.    ָמה ָעׂשּו ׁשִ

.

ֶכם יָנה     ׁשְ יָלה      ּדִ י      ַיֲעקֹב      ַהּמִ ִליׁשִ ְרִמילוֹן:     ׁשְ תַּ

ה:   ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ים  ַמּדּוַע ַיֲעקֹב לֹא ִהְסּכִ

ל ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ִעם ַהּמַ
ְמעֹון ְוֵלִוי?  ׁשִ

ָאה!" רּוָכה ַהּבָ "ּבְ

בּו!" ׁשְ נּו ּתֵ "ִאּתָ

יר ֲאסּוִרים!" רּוְך ַמּתִ "ּבָ

נּו ִלי ֶאת  "ּתְ
ה" ָ ֲעָרה ְלִאּשׁ ַהּנַ

17
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59. תגובת משפחתה של דינה 
פרק לד פסוקים יג-לא

א. הקדמה 
יעקב ובניו עמדו בפני התלבטות קשה, כיצד עליהם להגיב לבקשתם של חמור ושל שכם בנו. מצד אחד, הם בוודאי לא רצו 
לתת את דינה לאיש תוקפני ורשע כמו שכם בן חמור. מצד שני, אם הם יסרבו - דינה בשבי! מה הסיכוי ששכם ישחרר אותה? 
בסופו של דבר הם החליטו יחד1 להערים על שכם ועל חמור בתחבולה שתאפשר להם לשחרר את דינה בשלום. הם דרשו 
משכם ומחמור אביו לדאוג לכך שכל אנשי העיר יימולו! הם טענו שרק אם דרישתם זו תיענה, הם יוכלו להסכים לתת את דינה 
לשכם לאישה ולחיות עם אנשי שכם כעם אחד. התוכנית הייתה שאם וכאשר אנשי העיר יימולו, בני יעקב ינצלו את העובדה 

שהם יהיו חלשים וכואבים מחמת המילה, ואז ייכנסו לעיר, יחדרו בכוח לביתו של שכם וישחררו את דינה2. 

התוכנית יצאה אל הפועל כמעט בשלמות, אולם כשהאחים נכנסו לעיר, שמעון ולוי החליטו על דעת עצמם לנקום בכל יושבי 
העיר על מעשהו של שכם, והם עברו בבתים והרגו את כל הגברים בעיר. שאר האחים לא אמרו להם דבר על כך, אולם יעקב 
ואילו המעשה של  וראויה,  נכונה  יעקב, התוכנית המקורית, שנועדה להציל את דינה, הייתה  כעס עליהם מאוד. בעיניו של 
שמעון ולוי, שנועדה להעניש את אנשי שכם, ובהם חפים מפשע - שלא השתתפו בלקיחתה של דינה - היה לא ראוי. נוסף על 
כך יעקב ראה במעשה זה סיכון גדול, שעלול לגרום לכל יושבי האזור לקום עליהם למלחמה. שמעון ולוי התעקשו להצדיק 
את פעולתם בטענה שלא ייתכן לעבור בשתיקה על הפגיעה באחותם ויש להעניש את כל אהשי העיר3! הם סברו שגם חשש 

מנקמה של עמי האזור לא הצדיק שתיקה על הפגיעה הקשה באחותם!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

שכם  א  ִטּמֵ֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ )הם הערימו עליהם בעקבות(  ֑רּו  ַוְיַדּבֵ בעורמה  ה  ִמְרָמ֖ ּבְ ָאִב֛יו  ְוֶאת־ֲח֥מֹור  ם  ֶכ֨ ֶאת־ׁשְ ב  ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֜ ֲע֨נּו  ַוּיַ יג 
ר־֣לֹו ָעְרָל֑ה שלא נימול5  יׁש ֲאׁשֶ נּו ְלִא֖ ה ָלֵת֙ת ֶאת־ֲאֹחֵת֔ ר ַהּזֶ֔ ָב֣ א נּוַכל֙ ַלֲעׂשֹו֙ת ַהּדָ ם לֹ֤ ם4׃ יד ַוּיֹאְמ֣רּו ֲאֵליֶה֗ יָנ֥ה ֲאֹחָתֽ ת ּדִ ֵא֖
ל־ ל ָלֶכ֖ם ּכָ נּו ְלִהּמֹ֥ ְה֣יּו ָכֹמ֔ את ֵנ֣אֹות ָלֶכ֑ם נסכים להצעה שלכם ִאם בתנאי ש- ּתִ ֹז֖ נּו׃ טו ַאְך־ּבְ וא ָלֽ ה גנאי, בושה ִה֖ ֥ י־ֶחְרּפָ ֽ ּכִ

ְמ֛עּו ֵאֵל֖ינּו  א ִתׁשְ ד׃ יז ְוִאם־לֹ֧ ם ְוָהִי֖ינּו ְלַע֥ם ֶאָחֽ ֶכ֔ ְבנּו ִאּתְ ֣ ח־ָל֑נּו ְוָיׁשַ ֽ ּקַ ֹנֵתיֶכ֖ם ִנֽ ם ְוֶאת־ּבְ ינּו֙ ָלֶכ֔ ֹנֵת֨ ּנּו ֶאת־ּבְ ָזָכֽר׃ טז )אז-( ְוָנַת֤
)שכם(  ַע֙ר  ַהּנַ֨ ר  א־ֵאַח֤ ְולֹֽ ן־ֲחֽמֹור׃ יט  ּבֶ ֶכ֥ם  ׁשְ ּוְבֵעיֵנ֖י  ֲח֑מֹור  ֵעיֵנ֣י  ּבְ ִדְבֵריֶה֖ם  יְט֥בּו  ֽ ַוּיִ ְכנּו׃ יח  ְוָהָלֽ נּו  ֖ ּתֵ ֶאת־ּבִ ְחנּו  ְוָלַק֥ ֹול  ְלִהּמ֑
֛רּו  ְיַדּבְ ַוֽ ם  ִעיָר֑ ַער  ֣ ֶאל־ׁשַ ֖נֹו  ּבְ ֶכ֥ם  ּוׁשְ ֲח֛מֹור  א  ֹב֥ ַוּיָ יו׃ כ  ָאִבֽ ֥ית  ּבֵ ל  ִמּכֹ֖ ד  ֔ ִנְכּבָ ְו֣הּוא  ב  ַבֽת־ַיֲעֹק֑ ּבְ רצה  ץ  ָחֵפ֖ י  ֥ ּכִ ר  ָב֔ ַהּדָ ֹות  ַלֲעׂש֣
ּה  ֶר֙ץ ְוִיְסֲח֣רּו ֹאָת֔ ֤בּו ָבָא֨ נּו מעוניינים לחיות איתנו בשלום ְוֵיׁשְ ם ִאּתָ֗ ים ֵה֣ ֵלִמ֧ ֽ ה ׁשְ ּלֶ ים ָהֵא֜ ר׃ כא ָהֲאָנׁשִ֨ ם ֵלאֹמֽ י ִעיָר֖ ֥ ֶאל־ַאְנׁשֵ
ינּו  ֹנֵת֖ ים לפי בחירתנו ְוֶאת־ּבְ נּו ְלָנׁשִ֔ ח־ָל֣ ֽ ֹנָת֙ם ִנּקַ ם ויש מקום לכולם )ונוסף על כך:( ֶאת־ּבְ ִים ִלְפֵניֶה֑ ֲחַבת־ָיַד֖ ֥ה ַרֽ ֶרץ ִהּנֵ ְוָהָא֛
ר  ל־ָזָכ֔ נּו֙ ּכָ ֹול ָל֨ ִהּמ֥ ד ּבְ נּו ִלְה֖יֹות ְלַע֣ם ֶאָח֑ ֶבת ִאּתָ֔ ֣ י֙ם ָלׁשֶ נּו ָהֲאָנׁשִ תּו יסכימו ָל֤ ֹזאת ֵיֹא֨ ם לנשים, לפי בחירתנו6׃ כב ַאְך־ּבְ ן ָלֶהֽ ֥ ִנּתֵ
ם נוכל ליהנות מרכושם הרב על ידי מסחר הדדי או מחמת  ם ֲה֥לֹוא ָל֖נּו ֵה֑ ֶהְמּתָ֔ ם ְוִקְנָיָנ֙ם ְוָכל־ּבְ ים׃ כג ִמְקֵנֶה֤ ִלֽ ם ִנּמֹ ר ֵה֥ ֖ ֲאׁשֶ ּכַ
ְמ֤עּו  ׁשְ נּו׃ כד ַוּיִ ֽ ֖בּו ִאּתָ ם רק נסכים לבקשתם שנימול ְוֵיׁשְ השותפות ואולי אף נירש אותם בהיותנו "עם אחד" ַאְך ֵנ֣אֹוָתה ָלֶה֔

ַער ִעיֽרֹו׃  ֥ י ׁשַ ל־ֹיְצֵא֖ ר ּכָ ל־ָזָכ֔ לּו֙ ּכָ ּמֹ֨ ַער ִעי֑רֹו ַוּיִ ֣ י ׁשַ ל־ֹיְצֵא֖ ֔נֹו ּכָ ֶכ֣ם ּבְ ֶאל־ֲחמֹו֙ר ְוֶאל־ׁשְ

אּו למלחמה  ֹב֥ ֹו ַוּיָ יׁש ַחְרּב֔ י ִדיָנ֙ה ִא֣ י ֲאֵח֤ ְמ֨עֹון ְוֵלִו֜ ֵנֽי־ְבֵני־ַיֲעֹקב ׁשִ ְק֣חּו ׁשְ ים ַוּיִ ֲאִב֗ ם ּכֹֽ ְהיֹוָת֣ ֽ י למילתם ּבִ ִליׁשִ֜ ְ ֹום ַהּשׁ כה ַוְיִה֩י ַבּי֨
ֶרב  ֔נֹו ָהְר֖גּו ְלִפי־ָח֑ ֶכ֣ם ּבְ ל־ָזָכֽר׃ כו ְוֶאת־ֲחמֹו֙ר ְוֶאת־ׁשְ ַֽהְר֖גּו ּכָ ַ֑טח בביטחון ובלא חשש מאיש ַוּיַ יר שתושביה ישבו ּבֶ ַעל־ָהִע֖
ים על ההרוגים. לקחו מההרוגים את כליהם  ֲחָלִל֔ אּו ַעל־ַה֣ ב )כל האחים( ּבָ ֵנ֣י ַיֲעֹק֗ אּו׃ כז ּבְ ֵצֽ ֶכ֖ם ַוּיֵ ֥ית ׁשְ יָנ֛ה ִמּבֵ ְק֧חּו ֶאת־ּדִ ַוּיִ
ם  ם ְוֶאת־ֲחֹמֵריֶה֑ ָקָר֖ ם7׃ כח ֶאת־ֹצאָנ֥ם ְוֶאת־ּבְ ֖אּו ֲאחֹוָתֽ ר ִטּמְ ֥ יר לקחו את רכוש העיר כעונש על- ֲאׁשֶ ּזּו ָהִע֑ ֹב֖ ותכשיטיהם ַוּיָ
ל־ ּכָ ת  ְוֵא֖ ּזּו  ֹב֑ ַוּיָ ֖בּו  ׁשָ ם  יֶה֔ ְוֶאת־ְנׁשֵ ֙ם  ל־ַטּפָ ְוֶאת־ּכָ ממונם  ל־ֵחיָל֤ם  ְוֶאת־ּכָ חּו׃ כט  ָלָקֽ ה  ֶד֖ ּשָׂ ּבַ ר  ֥ ְוֶאת־ֲאׁשֶ ִע֛יר  ר־ּבָ ֲאׁשֶ ת  ְוֵא֧

ִית׃  ֽ ּבָ ר ּבַ ֥ ֲאׁשֶ

1  “וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם" - רמב"ן לפסוק יג. ועיין גם באור החיים לפסוק ל, שהתוכנית הזאת הייתה על 
דעתו של יעקב.

2  על פי רמב"ן לפסוק יג ואור החיים לפסוק ל.
3  הם כנראה ראו לנכון להעניש גם שאר אנשי העיר על כך שהם אפשרו למעשים כאלה לקרות. עיין בספורנו לפסוק כז.

ל" )שמואל ב כב, כז(.   ּפָ ּתַ שׁ ּתִ ָבר ְוִעם ִעּקֵ ּתָ 4  דינה עדיין הייתה בסכנה וזקוקה להצלה. וכדברי הפסוק: “ִעם ָנָבר ּתִ
5  ‘עורלה’ היא פיסת עור “מיותרת" הנמצאת במקום הצנוע של הזכר, ו’מילה’ פירושה לחתוך ולהסיר את ה’עורלה’.

 6  ההסכם עם יעקב ובניו היה שמשפחת יעקב תבחר אילו נשים לקחת ואילו לתת, ואילו כששכם וחמור דיברו אל בני עירם,
  הם הפכו את הדברים ואמרו שאנשי שכם יחליטו אילו נשים לקחת ואילו לתת... - רש"י לפסוק טז.

7  ואף שבפועל רק שכם לקח את דינה, העובדה שכולם ידעו ושיתפו פעולה עם מעשיו, הפכה אותם לשותפים ולחייבים.
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ִנ֙י והוצאתם  ם ֹאִת֒י פגעתם בשמי הטוב )שהיה זך ונקי ועכשיו הוא 'עכור'( ְלַהְבִאיׁשֵ֨ ֣ ְמ֣עֹון ְוֶאל־ֵלִו֮י ֲעַכְרּתֶ ב ֶאל־ׁשִ אֶמר ַיֲעֹק֜ ל ַוּיֹ֨
֑י שיאמרו שאני ומשפחתי נוהגים בחוסר  ִרּזִ ַנֲעִנ֖י ּוַבּפְ ּכְ ֽ ֶרץ ּבַ ב ָהָא֔ ֣ ֹיׁשֵ אּוׁש' = דבר בעל ריח רע( ּבְ לי שם רע, שמשול לריח רע )'ּבָ
ּוִני )כנקמה על הריגת אנשי  ר אני ומשפחתי מונים מעט אנשים9 ְוֶנֶאְס֤פּו ָעַל֙י )הגויים שמסביב( ְוִהּכ֔ י ִמְסּפָ֔ מוסריות8 ַוֲאִנ֙י ְמֵת֣
נּו האם ניתן שינהגו באחותנו כמו באישה  ֖ה ֶאת־ֲאחֹוֵתֽ ה10 ַיֲעׂשֶ י׃ לא ַוּיֹאְמ֑רּו )שמעון ולוי( ַהְכזֹוָנ֕ י ּוֵביִתֽ י ֲאִנ֥ ֖ ַמְדּתִ שכם( ְוִנׁשְ

מופקרת, שכל הרוצה לוקח אותה בלי רשות, ולא נגיב?!׃     

ג. מנגינת הכתוב 

האם מותר לנהוג במרמה ובתחבולה? במצב של סכנה ושל פיקוח נפש התשובה היא - כן! דינה הייתה בשבי ובסכנה. הֲחֵברּות 
שהציעו שכם וחמור הייתה חברות מדומה, חברות ה'תלויה בדבר' שהוצעה באיום, שהרי דינה הוחזקה כ'בת ערובה'. במצב 

הזה לא הייתה ברירה אלא לפעול בעורמה ובתחבולה. 

)הביקורת של יעקב לא הייתה על עצם התחבולה של שמעון ולוי כדי להציל את דינה, אלא על פעולת הנקם שלהם, שנועדה 
לא רק להציל את דינה אלא גם להעניש את כל אנשי שכם, ובהם בני העיר שלא היו קשורים ישירות לעניין.(

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

משימות א-ג עוסקות בתחבולה שתכננו יעקב ובניו כדי להציל את דינה.••
 משימה ד עוסקת במעשה של שמעון ולוי, שהחליטו על דעת עצמם להרוג את כל אנשי שכם.••

 - המשימות נועדו, בין היתר, להבליט את ההבדל בין התכנון המקורי, שהיה משותף ליעקב ולכל האחים,
  לבין מה ששמעון ולוי עשו בפועל. 

ההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדה לדון בביקורת של יעקב על פעולתם של שמעון ולוי. אפשר להרחיב את הדיון גם ••
לתגובתם של שמעון ולוי לביקורת. חשוב מאוד להבחין בין השמחה של יעקב על הצלחת התחבולה ועל הצלתה 

של דינה לבין הביקורת על הריגת כל אנשי העיר.
הציור ביחידה זו והציור ביחידה הקודמת עוזרים למקד את תשומת לב התלמידים בנושא העיקרי: דינה הייתה ••

ב'שבי', והאחים הצילו אותה!

8  מעשים טובים והתנהגות מוסרית משולים לריח טוב והתנהגות רעה ולא מוסרית משולה לריח רע.
9  ‘ְמִתים’ = אנשים, ‘מתי מספר’ = אנשים מעטים.

10  ה"א השאלה וכ"ף הדמיון. “הכזונה" = האם כמו זונה. עזיבת הדרך הישרה והליכה בדרך לא טובה הן ‘לזנות’, כמו 
שאומרים גם בקריאת שמע: “ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם." 

16

ִלי ְרׁשּות יָנה בְּ ֶכם לוֵֹקַח ֶאת דִּ שְׁ
סּוִקים א-יב ֶרק לד פְּ פֶּ

יחידה 58

ֶרץ׃  ְב֥נֹות ָהָאֽ ֵצ֤א ִדיָנ֙ה... ִלְר֖אֹות ּבִ "ַוּתֵ
סּוִקים א-ב( ּה..." )ּפְ ח ֹאָת֛ ֥ ּקַ ֶרץ ַוּיִ יא ָהָא֑ ֣ י ְנׂשִ ֖ ִחּוִ ן־ֲח֛מֹור ַהֽ ֶכ֧ם ּבֶ ּה ׁשְ ְרא ֹאָת֜   ַוּיַ֨

ם ֶכ֔ ִבּתְ ה ַנְפׁשֹו֙ ּבְ ָק֤ ׁשְ י ָחֽ ִנ֗ ֶכ֣ם ּבְ ר ׁשְ ם ֵלאֹמ֑ ֣ ֥ר ֲח֖מֹור ִאּתָ "ַוְיַדּבֵ
סּוק ח( ה׃" )ּפָ ֽ ָ ּה ֖לֹו ְלִאּשׁ ֨נּו ָנ֥א ֹאָת֛ ּתְ

בּו ֑ ׁשֵ נּו ּתֵ ֖ נּו... ְוִאּתָ ֖נּו ֹאָת֑ ְתַחּתְ "ְוִהֽ
סּוִקים ט-י( ם..." )ּפְ ְהֶי֣ה ִלְפֵניֶכ֔ ֶר֙ץ ּתִ   ְוָהָא֨

  . ִלי ְרׁשּות?  יָנה ּבְ ַקח ֶאת ּדִ ּלָ ם ָהִאיׁש ׁשֶ א.  ָמה ׁשֵ

. ם ָאִביו?  ב.   ָמה ׁשֵ

. כּו?  ּיְ ּתַ ג.   ְלֵאיֶזה ַעם ֵהם ִהׁשְ

ן / לֹא. ֶדת?   ּכֵ ָחה ְמֻכּבֶ ּפָ ד.   ַהִאם ֵהם ָהיּו ִמׁשְ

. ר ִלְלמֹד זֹאת?  סּוק ֶאְפׁשָ ּפָ ים ּבַ       ֵמֵאילּו ִמּלִ

ֶכם ִמַיֲּעקֹב ּוָבָניו?   ׁש ֲחמֹור ֲאִבי ׁשְ ּקֵ ה.   ָמה ּבִ

.

ים? ְכֵנַע ֶאת ַיֲעקֹב ּוָבָניו ְלַהְסּכִ ה ֲחמֹור ְלׁשַ יַצד ִנּסָ  ו.  ּכֵ

.

ה:   ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ֶכם ה ְלַדְעּתְ ָלּמָ
לֹא ָנְתנּו ְלִדיָנה
ָלׁשּוב ְלֵביָתּה?

יָנה  ל דִּ ּה שֶׁ ְחתָּ פַּ גּוַבת ִמשְׁ תְּ
סּוִקים יג-לא ֶרק לד פְּ פֶּ
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ה...  ִמְרָמ֖ ם ְוֶאת־ֲח֥מֹור ָאִב֛יו ּבְ ֶכ֨ ב ֶאת־ׁשְ ֲע֨נּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֜ "ַוּיַ
סּוִקים יג-טו( ל־ָזָכֽר׃"  )ּפְ ל ָלֶכ֖ם ּכָ נּו ְלִהּמֹ֥ ְה֣יּו ָכֹמ֔ את ֵנ֣אֹות ָלֶכ֑ם ִאם ּתִ ֹז֖ ַאְך־ּבְ

ים ֲאִב֗ ם ּכֹֽ ְהיֹוָת֣ ֽ י ּבִ ִליׁשִ֜ ְ ֹום ַהּשׁ "ַוְיִה֩י ַבּי֨
י ִדיָנ֙ה  י ֲאֵח֤ ְמ֨עֹון ְוֵלִו֜ ֵנֽי־ְבֵני־ַיֲעֹקב ׁשִ ְק֣חּו ׁשְ ַוּיִ

סּוק כה( ל־ָזָכֽר׃"  )ּפָ ַֽהְר֖גּו ּכָ ֹו... ַוּיַ יׁש ַחְרּב֔ ִא֣

ְתַנאי ׁשֶ יָנה ּבִ ימּו ָלֵתת ֶאת ּדִ ֵהם ַיְסּכִ ֵני ַיֲעקֹב ָאְמרּו ׁשֶ א.   ּבְ

.

ן / לֹא יָנה?   ּכֵ ְכְננּו ָלֵתת ֶאת ּדִ ֱאֶמת ּתִ ֵני ַיֲעקֹב ּבֶ ב.    ַהִאם ּבְ

. ר ִלְלמֹד זֹאת?  סּוק ֶאְפׁשָ ּפָ ה ּבַ        ֵמֵאיזֹו ִמּלָ

ְכְננּו ַלֲעׂשֹות?  ן ּתִ ֵני ַיֲעקֹב כֵּ ג.    ָמה ּבְ

י ָהִעיר ל ַאְנׁשֵ ּכָ ׁשֶ ּיֹום ַה , ּכְ ּבַ ְכְננּו, ׁשֶ . ּתִ ֵני         ּבְ

ְנסּו ְלתֹוְך ָהִעיר, . , ֵהם ִיּכָ ְגַלל  ים ּבִ ׁשִ        ִיְהיּו ַחּלָ

 .. ילּו ֶאת  .  ְוַיּצִ ל  יעּו ְלֵביתֹו ׁשֶ        ַיּגִ

ְמעֹון ְוֵלִוי?  ד.    ָמה ָעׂשּו ׁשִ

.

ֶכם יָנה     ׁשְ יָלה      ּדִ י      ַיֲעקֹב      ַהּמִ ִליׁשִ ְרִמילוֹן:     ׁשְ תַּ

ה:   ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ים  ַמּדּוַע ַיֲעקֹב לֹא ִהְסּכִ

ל ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ִעם ַהּמַ
ְמעֹון ְוֵלִוי?  ׁשִ

ָאה!" רּוָכה ַהּבָ "ּבְ

בּו!" ׁשְ נּו ּתֵ "ִאּתָ

יר ֲאסּוִרים!" רּוְך ַמּתִ "ּבָ

נּו ִלי ֶאת  "ּתְ
ה" ָ ֲעָרה ְלִאּשׁ ַהּנַ

17
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60. יעקב חוזר לבית אל ובונה מזבח לה' 
פרק לה פסוקים א-ח

א. הקדמה 
אחרי המעשה עם דינה בשכם נגלה ה' אל יעקב והורה לו ללכת לבית אל, להקים שם מזבח ולהודות שם1 לה' על ששמר עליו 
בדרכו לחרן ובחזרה. בית אל הוא המקום שבו ה' נגלה אל יעקב ב'חלום הסולם' בבורחו מפני עשיו, שם ה' הבטיח לשמור עליו, 
ולמקום זה ה' הורה לו לשוב עכשיו ולבנות בו מזבח2. התורה מתארת כיצד יעקב התכונן עם משפחתו לקראת העלייה לבית 
אל ולהקמת המזבח - טוהרה, החלפת בגדים ובדיקה שלא דבק בהם מאומה מחפצי עבודה זרה משלל העיר שכם. שם בבית 

אל הם יודו לה' על חסדו הגדול.  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ַח  ֔ ִמְזּבֵ ם  ֣ ה־ׁשָ ַוֲעׂשֵ ותכין את עצמך בנחת להקמת מזבח לה'3  ם  ֑ ב־ׁשָ ְוׁשֶ ל  ֵבֽית־ֵא֖ ֲעֵל֥ה  ֛קּום  ב  ל־ַיֲעֹק֔ ֶאֽ ֱא-לִֹקי֙ם  אֶמר  ַוּיֹ֤ א 
י֔תֹו  אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ּבֵ ַוּיֹ֤ יָך ׃ ב  ו ָאִחֽ ֥ ֵנ֖י ֵעׂשָ ָבְרֲחָך֔ כאשר ברחת ִמּפְ יָך שנגלה אליך והבטיח לשמור עליך ּבְ ה ֵאֶל֔ ְרֶא֣ ַהּנִ ָלֵא-ל֙ 
זרה  ותכשיטים של עבודה  חפצים  ָכ֙ר  ַהּנֵ י  ֶאת־ֱאלֵֹה֤ הוציאו  רּו  ָהִס֜ ֹו  ִעּמ֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ שאר האנשים  ל  ּכָ ל  ְוֶא֖ ביתו, משפחתו  אנשי 

יפּו  ֲה֔רּו רחיצה4 )ואולי אף טבילה במקווה טוהרה5( ְוַהֲחִל֖ ּטַ ם שהתערבבו עם השלל שלקחתם מהעיר שכם ְוִהֽ ֹתְכֶכ֔ ר ּבְ ֣ ֲאׁשֶ
-ל ָהֹעֶנ֤ה ֹאִת֙י שקיבל את תפילתי  ַח ָלֵא֞ ֗ ם ִמְזּבֵ ֣ ָ ה־ּשׁ ֱעׂשֶ ל ְוֶאֽ ֽית־ֵא֑ ְמלֵֹתיֶכֽם לכבוד הקמת המזבח לה'6׃ ג ְוָנ֥קּוָמה ְוַנֲעֶל֖ה ּבֵ ׂשִ
֣נּו  ּתְ י׃ ד ַוּיִ ְכּתִ ר ָהָלֽ ֥ ֶרְך ֲאׁשֶ ֖ ּדֶ י ּבַ ִד֔ י באותו יום שברחתי מעשיו כאשר הייתי בצרה ַוְיִה֙י ִעּמָ ָרִת֔ ֣יֹום ָצֽ ונגלה אלי "בחלום הסולם" ּבְ

שהיו שייכים פעם לעבודה זרה או שהיו עליהם  ם  ָאְזֵניֶה֑ ּבְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ים  ָזִמ֖ ְוֶאת־ַהּנְ ם  ָיָד֔ ּבְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ָכ֙ר  ַהּנֵ י  ל־ֱאלֵֹה֤ ּכָ ת  ֵא֣ ב  ל־ַיֲעֹק֗ ֶאֽ
י׀  עּו ַוְיִה֣ ֑ ּסָ ֶכֽם שליד שכם׃ ה ַוּיִ ר ִעם־ׁשְ ֥ ַחת ָהֵאָל֖ה ליד עץ אלה ֲאׁשֶ ֥ ב קבר אותם באדמה ּתַ ן ֹאָת֙ם ַיֲעֹק֔ ְטֹמ֤ קישוטים של ע"ז ַוּיִ

ולא ניסו לנקום בהם על מה שהם  ב  ַיֲעֹקֽ ֵנ֥י  ּבְ י  ְד֔פּו ַאֲחֵר֖ ָרֽ א  ְולֹ֣ ם  ֵתיֶה֔ ֙ר ְסִביֹב֣ ָעִרי֙ם ֲאׁשֶ פחד מאת ה' ַעל־ֶהֽ ים  ת ֱא-לִֹק֗ ֣ ִחּתַ
ַח כדי  ֔ ֙ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ֤ ֹו ׃ ז ַוּיִ ר־ִעּמֽ ם ֲאׁשֶ ל ֖הּוא ְוָכל־ָהָע֥ ֽית־ֵא֑ וא ּבֵ ַען ִה֖ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ֙ר ּבְ ב ֗לּוָזה ללוז ֲאׁשֶ א ַיֲעֹק֜ ֹב֨ עשו לאנשי שכם7׃ ו ַוּיָ

ָבְר֖חֹו  ים ּבְ ֱא-לִֹק֔ ם ִנְג֤לּו ֵאָלי֙ו ָהֽ י ׁשָ֗ ֣ ל הא-ל מגלה את שכינתו בבית אל8, על שם: ּכִ ֽית־ֵא֑ (ּבֵ -ל )ּבְ ֔קֹום ֵא֖ ְקָר֙א ַלּמָ להודות לה' ַוּיִ

ה10 )מה פשר הימצאותה של דבורה מינקת רבקה  ֹבָר֙ה ֵמיֶנֶ֣קת ִרְבָק֔ ָמת ּדְ ֤ יו9 ׃ ח )ובשעה שהיה יעקב בבית אל:( ַוּתָ ֵנ֥י ָאִחֽ ִמּפְ
בבית אל עם יעקב? - רש"י מסביר שרבקה שלחה אותה לחרן כדי להגיד ליעקב שהוא יכול כבר לחזור הביתה, כפי שהיא 

ַחת ְלֵבֽית־ ֥ ֵב֛ר ִמּתַ ּקָ הבטיחה לו שהיא תעשה11, ובשובו של יעקב מחרן חזרה עימו דבורה, ומתה בדרך בהיותם בבית אל( ַוּתִ

ֽכּות על שם הבכי שבכו על  ֹון ּבָ ֖מֹו ַאּל֥ א ׁשְ ְקָר֥ ֹון ליד עץ אלון12 שהיה שם ַוּיִ ַאּל֑ ַחת ָהֽ ֣ ל לרגלי ההר שעליו שוכנת בית אל ּתַ ֵא֖
מותה. ורש"י מביא בשם חז"ל שיעקב התבשר באותו זמן גם על פטירתה של רבקה אימו, ובכה על מותה של אימו שלא זכה 

לשוב ולראותה׃ 

1 ההדגשה "שם" מופיעה חמש פעמים בפסוקים אלה.
2  אומנם יעקב כבר הקים מזבח בחלקת השדה שהוא קנה ליד שכם )לג, כ( ועם זאת ה’ ציווה עליו לעלות לבית אל, מקום 
שם מזבח ולהודות שם לה’, כדברי ספורנו בפירושו לפסוק א: “ועשה שם מזבח... לתת הודאה על  ‘חלום הסולם’, ולהקים 

שקיים לך ההבטחה... כעניין אומרם: מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה."
3  “ושב שם - לכוון דעתך קודם שתבנה המזבח, כעניין אומרם ז"ל: חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת )קודם התפיו

לה( ומתפללים, כדי שיכוונו את ליבם למקום." )ספורנו(
4  אבן עזרא.

5  עיין ברמב"ן לפסוק ד.
6  “מהמקום הזה נלמד שחייב כל ישראל כאשר ילך להתפלל למקום קבוע, להיות גופו נקי ומלבושיו נקיים." - אבן עזרא.

7  כפי שיעקב חשש שהם עלולים לעשות, ככתוב בפרק לד פסוק ל.
8  על פי רש"י.

9  יעקב הבין שבית אל הוא מקום ראוי לגילוי שכינה: שם נגלה אליו ה’ בבורחו מעשיו, ועכשיו ה’ הורה לו לבנות מזבח 
דווקא שם.

10  היא המינקת המוזכרת בפרשת חיי שרה, שהצטרפה לרבקה בשעה שהייתה בדרכה לכנען להתחתן עם יצחק )כד, נט(.
11  “...ושלחתי ולקחתיך משם" - פרק כז פסוק מה.

12  על פי רד"ק ועוד. ואונקלוס ורש"י מפרשים אחרת.
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ג. מנגינת הכתוב 

ההתרגשות וההכנות של יעקב ומשפחתו לקראת הקמת המזבח והתפילה לה'.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 משימות א-ב עוסקות בציווי של ה' להקים מזבח בבית אל.••
ההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדה לפתח את עניין ההודאה לה' במקום שנעשה לנו נס. בשעה שיעקב ברח מעשיו 

ודאג לעתידו, נגלה אליו ה' בבית אל והבטיח לשומרו. כעבור 22 שנה, בשעה שיעקב חזר בשלום עם משפחה 
גדולה ועושר רב, הוא נצטווה לבנות מזבח ולהודות לה' באותו המקום שבו ה' נגלה אליו בבורחו.

 משימות ג-ד עוסקות בהכנות של יעקב להקמת המזבח ובה בעת בהכנות לקראת התפילה. ••
זאת הזדמנות ללמוד הנהגות טובות ממעשי אבותינו.

משימה ה עוסקת בדברי רש"י, שבזמן מותה של דבורה מינקת רבקה התבשר יעקב שגם רבקה אימו נפטרה.••
משימה ו עוסקת במקום קבורתה של רבקה. )המשימה דורשת מהתלמידים לדפדף בחומש לפרק שהם עוד לא ••

למדו. זאת הזדמנות לתרגל את מיומנות ההתמצאות בחומש לפי פרק ופסוק.(
משימה ז נועדה לחזור ולהיזכר בדמותה של רבקה, במידותיה ובמעשיה הטובים, שעליהם למדנו בפרקים ••

הקודמים. 
בסוף הדף יש הרחבה בנושא עצי האלה והאלון המוזכרים בפרקנו. אפשר להיעזר בתמונות של העצים וצורת ••

העלים והפירות, ולחפש עצי אלה ואלון כאשר נצא עם התלמידים לטיולים ברחבי הארץ.
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ַח ַלה'  ַיֲעקֹב חוֵֹזר ְלֵבית ֵאל ּובוֶֹנה ִמְזבֵּ
סּוִקים א-ח ֶרק לה פְּ פֶּ

יחידה 60

ם  ֑ ב־ׁשָ ל ְוׁשֶ ב ֛קּום ֲעֵל֥ה ֵבֽית־ֵא֖ ל־ַיֲעֹק֔ אֶמר ֱא-לִֹקי֙ם ֶאֽ "ַוּיֹ֤
סּוק א( יָך׃" )ּפָ ו ָאִחֽ ֥ ֵנ֖י ֵעׂשָ ָבְרֲחָך֔ ִמּפְ יָך ּבְ ה ֵאֶל֔ ְרֶא֣ ַח ָלֵא-ל֙ ַהּנִ ֔ ם ִמְזּבֵ ֣ ה־ׁשָ   ַוֲעׂשֵ

סּוק ח( ה..."  )ּפָ ֹבָר֙ה ֵמיֶנֶ֣קת ִרְבָק֔ ָמת ּדְ ֤ "ַוּתָ

אֶמר ַיֲעֹק֙ב...  "ַוּיֹ֤
ְמלֵֹתיֶכֽם׃ יפּו ׂשִ ֲה֔רּו ְוַהֲחִל֖ ּטַ ם ְוִהֽ ֹתְכֶכ֔ ר ּבְ ֣ ָכ֙ר ֲאׁשֶ י ַהּנֵ רּו ֶאת־ֱאלֵֹה֤ ָהִס֜

סּוִקים ב-ג( ַח..." )ּפְ ֗ ם ִמְזּבֵ ֣ ָ ה־ּשׁ ֱעׂשֶ ל ְוֶאֽ ֽית־ֵא֑ ְוָנ֥קּוָמה ְוַנֲעֶל֖ה ּבֵ

ה ַיֲעקֹב ָלֶלֶכת?  .  א.   ְלָאן ִנְצַטּוָ

ם?  .  ה ה' ֶאת ַיֲעקֹב ַלֲעׂשֹות ׁשָ ב.   ָמה ִצּוָ

ַח.  ְזּבֵ ה ְלֵבית ֵאל ַוֲהָקַמת ַהּמִ לֹוׁש ַהְנָחיֹות ָנַתן ַיֲעקֹב ִלְקַראת ָהֲעִלּיָ  ג.   ׁשָ

ים.  ׁשִ ֶעְזַרת ַמְדּגְ ְצָבִעים ׁשֹוִנים ּבְ נּו אֹוָתן ּבִ        ַסּמְ

ה. ִפּלָ ם ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ַהּתְ ד.   ּגַ

ה ַיֲעקֹב!  ָעׂשָ אֹוָתם ְצָבִעים ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהּדֹומֹות ַלֲהָכנֹות ׁשֶ נּו ְבּ       ַסּמְ

ם? ְוָקא ׁשָ ַח ּדַ ְזּבֵ ה ה' ֶאת ַיֲעקֹב ִלְבנֹות ֶאת ַהּמִ ֶכם ִצּוָ ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ַח ְזּבֵ ת ַהּמִ ַהֲהָכנֹות ִלְבִנּיַ

ה ֲהָכנֹות ִלְתִפּלָ

ָבִרים  קֹום ָנִקי ִמּדְ ַהּמָ ה ֵיׁש ִלְבּדֹק ׁשֶ ִפּלָ 1. ִלְפֵני ַהּתְ
ֲעִלים ֵריַח ַרע.1 ָבִרים ַהּמַ      ְמֻלְכָלִכים ּוִמּדְ

ּגּופֹו ָנִקי ְוָיָדיו ְנִקּיֹות.2 א ׁשֶ ל ְלַוּדֵ ּלֵ ְתּפַ 2. ַעל ַהּמִ

ִדים,  ים ּוְמֻכּבָ ָגִדים ְנִקּיִ ל ִלְלּבֹׁש ּבְ ּלֵ ְתּפַ 3. ַעל ַהּמִ
עֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶלְך.3 ָראּוי ְלִמי ׁשֶ           ּכָ

1  )עפ"י שו"ע ִסיָמִנים עו-עט(
2  )עפ"י שו"ע ִסיָמן צב(
3  )עפ"י שו"ע ִסיָמן צא(

נּו ִרְבָקה ִאּמֵ

ִחיָדה

ר ָׁשם ְּבֵאֶבל ֵׁשִני, ֶׁשֻהַּגד לֹו ַעל ִאּמֹו ֶׁשֵּמָתה..." ָרִׁש"י: "... ִנְתַּבּׂשֵ

.  .2   . ְפְטרּו? 1.  ּנִ ים ׁשֶ ׁשִ י ַהּנָ ּתֵ ה.   ִמי ֵהן ׁשְ

. סּוִקים ל-לא(  ֶרק מט ּפְ ָרה ִרְבָקה? )ֶרֶמז: ּפֶ ו.    ֵהיָכן ִנְקּבְ

ל ִרְבָקה.  יָה ׁשֶ ַחּיֶ סּוִקים ְוִצּיּוִרים ֵמֵארּוִעים ּבְ ז.    ִלְפֵניֶכם ּפְ

מּוַנת ְמקֹום ְקבּוָרָתּה. ָקה ִעם ּתְ יקּו ַמְדּבֵ קֹות, ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

סּוִקים. ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּפְ יקּו ַמְדּבֵ קֹות, ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ     ִמּדַ

ֶחֶסד

ִצְדקּות

ה ִפּלָ ּתְ

ר...  ֵא֖ ל ַהּבְ ָרץ ֛עֹוד ֶאֽ ֥ "ַוּתָ
יו" ֽ ַמּלָ ב ְלָכל־ּגְ ַא֖ ׁשְ ַוּתִ

ק  ָה ִיְצָח֗ "ַוְיִבֶא֣
ֹו" ה ִאּמ֔ ָר֣ ֱהָל֙ה ׂשָ ָהֹא֨

ֹו ּת֔ ַכח ִאׁשְ ֙ה ְלֹנ֣ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤ ְעּתַ֨ "ַוּיֶ
וא" ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ֥ ּכִ

ְפסּוִקים א-ח. ִרים ּבִ ֵני ֵעִצים ֻמְזּכָ ׁשְ
   ַהִאם ּתּוְכלּו ִלְמצֹא אֹוָתם?

קֹות,  ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
מּונֹות ַמְתִאימֹות. יקּו ּתְ   ַהְדּבִ

 ? ֲהָיַדְעתָּ
ה ְמצּוִיים ָלרֹב  ֵעִצים ֵאּלֶ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ׂשּו אֹוָתם  ַחּפְ

ם יֹוְצִאים  ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ
ל.  ְלַטּיֵ

ר ָפסּוק    ֻמְזּכָ ּבְ

. ֵעץ 

ר ָפסּוק    ֻמְזּכָ ּבְ

. ֵעץ 
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61. הנבואה בבית אל וקיום הנדר
פרק לה פסוקים ט-טו

א. הקדמה 
אחרי שיעקב הגיע לבית אל ובנה מזבח, ה' נגלה אליו שוב:

1. אמר לו דברי ניחומים על מות רבקה אימו.

2. הוסיף לו את השם 'ישראל'.

3. ברכו שיצאו ממנו ומצאצאיו עוד ילדים שיהיו לראשי שבטים )בנימין, מנשה ואפרים(.

4. נתן לו את הבטחת הארץ.

'חלום  אחרי  אל  בבית  שנדר  הנדר  את  יעקב  קיים  בכך  ה'.  לשם  נסכים  עליה  וניסך  מצבה1  יעקב  הקים  ההתגלות  אחרי 
הנדר:  דברי  המשך  את  שגם  ואומר,  מוסיף  עזרא  ואבן  א-לקים"2.  בית  יהיה  מצבה  שמתי  אשר  הזאת  "והאבן   הסולם': 

"וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" - קיים יעקב עכשיו בהיותו בבית אל3.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ל־ַיֲעֹק֙ב ֔עֹוד פעם נוספת במקום הזה4 )ה' נראה אליו בבית אל בצאתו לפדן ארם, ועכשיו נראה אליו בבית  ים ֶאֽ א ֱא-לִֹק֤ ָר֨ ט ַוּיֵ
ב שמך 'יעקב' אומנם יישאר7  ְמָך֣ ַיֲעֹק֑ ים ׁשִ אֶמר־֥לֹו ֱא-לִֹק֖ ֶרְך ֹאֽתֹו ניחמו על מות אמו6׃ י ַוּיֹֽ ם5 ַוְיָב֖ ן ֲאָר֑ ֣ ּדַ ֹב֖אֹו ִמּפַ אל שוב( ּבְ

֨לֹו  ַוּיֹאֶמ֩ר  ל׃ יא  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֖מֹו  ֶאת־ׁשְ א  ְקָר֥ ַוּיִ ָך  ֶמ֔ ׁשְ ִיְהֶי֣ה  ָרֵאל֙  ִיׂשְ )גם(  אלא  ִאם  י  ֤ ּכִ בלבד  ב  ַיֲעֹק֗ ֜עֹוד  ְמָך֨  ׁשִ ֵר֩א  א־ִיּקָ לֹֽ )אבל-( 

ֹוי ַעם )רמז לבנימין,  ה בירכו שיצאו ממנו עוד שבטים: ּג֛ ה ּוְרֵב֔ ֵר֣ -֙י )זהו אחד משמותיו של הקב"ה( ּפְ -ּדַ -ל ׁשַ י ֵא֤ ים ֲאִנ֨ ֱא-לִֹק֜
ל ּגֹוִי֖ם ושני עמים )רמז למנשה ואפרים, שעתידים להיוולד ליוסף ולהיות גם  שעתיד להיוולד בקרוב ולהיות ראש שבט( ּוְקַה֥

ם  י ְלַאְבָרָה֥ ּתִ ר ָנַת֛ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ אּו ׃ יב ְוֶאת־ָהָא֗ יָך ממך ֵיֵצֽ ים אנשים הראויים למלכות ֵמֲחָלֶצ֥ ּךָ ּוְמָלִכ֖ ֑ הם ראשי שבטים( ִיְהֶי֣ה ִמּמֶ

העמיד  ב  ּצֵ֨ ַוּיַ ׃ יד  ֹו  ִאּתֽ ֥ר  ּבֶ ר־ּדִ ֖קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ּבַ ים  ֵמָעָל֖יו ֱא-לִֹק֑ ַ֥על  ַוּיַ יג  ֶרץ׃  ן ֶאת־ָהָאֽ ֥ ֶאּתֵ יָך  ַאֲחֶר֖ ְלַזְרֲעָך֥  ּוֽ ה  ֶנּ֑נָ ֶאּתְ ְלָך֣  ק  ּוְלִיְצָח֖
ֶמן ְלֵשם ה'10 - כפי שהוא נדר לעשות  ֽ ק ָעֶל֖יָה ׁשָ ֹצ֥ ֶסְך של יין9 ַוּיִ יָה֙ ֶנ֔ ְך ָעֶל֨ ֤ ּסֵ ֶבן8 ַוּיַ ֶבת ָא֑ ֣ ֹו ַמּצֶ ֥ר ִאּת֖ ּבֶ ר־ּדִ ֛קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ה ּבַ ָב֗ ב ַמּצֵ ַיֲעֹק֜
ל אף שכבר קרא  ֽית־ֵאֽ ים ּבֵ ֛ם ֱא-לִֹק֖ ֹו ׁשָ ר ִאּת֥ ּבֶ֨ ֩ר ּדִ ֗קֹום ֲאׁשֶ ם ַהּמָ ֣ ב ֶאת־ׁשֵ א ַיֲעֹק֜ ְקָר֨ בצאתו לחרן, אחרי חלום הסולם׃ טו ַוּיִ

למקום כך בצאתו לחרן, קראו כך שוב כדי לחזק את העניין ולפרסם שוב שזהו מקום שה' מתגלה בו11׃ 

 

ג. מנגינת הכתוב 

  יעקב קיים את הנדר שנדר בצאתו לחרן.  נדרים צריך לקיים! 

1  מזבח - עשוי מאבנים רבות. מצבה - עשויה מאבן אחת גדולה. ביחידת הפסוקים הקודמת למדנו על המזבח שיעקב בנה 
בציוויו של ה’ כדי להודות על הצלתו, ועכשיו אנחנו לומדים על המצבה שיעקב הקים כדי לקיים את נדרו.

2  פרק כח פסוק כב - על פי ספורנו לפסוק יד. 
3  “ובבית אל שילם נדרו ונתן מעשר מהונו לכבוד השם, למי שהיה בדור ראוי לקחתו." - אבן עזרא לפסוק יד.

4  “פעם שני במקום הזה. אחד בלכתו ואחד בשובו." - רש"י.
5  העיר חרן הייתה באזור שנקרא ‘פדן ארם’.

6  על פי רש"י.
7  עפ"י ספורנו ואור החיים. ועיין גם בפירוש השני של הרמב"ן.

8  זו מצבה חדשה שיעקב העמיד עכשיו לקיום נדרו - רד"ק. )ויש המפרשים אחרת: - אבן עזרא, רמב"ן.(
9  רד"ק.

10  אלה סוגי קורבנות לה’, כמו ניסוך היין והמים בבית המקדש.
11  “יקראנו כן פעם אחר פעם, להודיע כי הדבר אמת ונכון כי הוא בית א-לקים ושם השכינה תמיד." - רמב"ן לפסוק טו.
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ב  ְמָך֣ ַיֲעֹק֑ ים ׁשִ אֶמר־֥לֹו ֱא-לִֹק֖ ב.    "ַוּיֹֽ
סּוק י( ָך..." )ּפָ ֶמ֔ ָרֵאל֙ ִיְהֶי֣ה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ֤ ב ּכִ ְמָך֨ ֜עֹוד ַיֲעֹק֗ ֵר֩א ׁשִ א־ִיּקָ    לֹֽ

סּוק יא( ..." )ּפָ ּךָ ֑ ל ּגֹוִי֖ם ִיְהֶי֣ה ִמּמֶ ֹוי ּוְקַה֥ ים... ּג֛ ג.    "ַוּיֹאֶמ֩ר ֨לֹו ֱא-לִֹק֜

סּוק יב( ה..." )ּפָ ֶנּ֑נָ ק ְלָך֣ ֶאּתְ ם ּוְלִיְצָח֖ י ְלַאְבָרָה֥ ּתִ ר ָנַת֛ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ "ְוֶאת־ָהָא֗ ד. 

ֶדר ֵבית ֵאל ְוִקּיּום ַהנֶּ בּוָאה בְּ ַהנְּ
סּוִקים ט-טו ֶרק לה פְּ פֶּ

יחידה 61

סּוק ט( ֶרְך ֹאֽתֹו:" )ּפָ ל־ַיֲעֹק֙ב...   ַוְיָב֖ ים ֶאֽ א ֱא-לִֹק֤ ָר֨ "ַוּיֵ א. 

ֵבית ֵאל: בּוָאה ּבְ ּנְ ָבִרים ָאַמר ה' ְלַיֲעקֹב ּבַ ָעה ּדְ ַאְרּבָ

ָרִׁש"י: "ַוְיָבֶרְך אֹותֹו - ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים."

ה ְוֶאְפַרִים ֶׁשֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמּיֹוֵסף." ָרִׁש"י: "ּגֹוי - ִּבְנָיִמין." "ּוְקַהל ּגֹוִים - ְמַנּׁשֶ

. 1.   ִמי ָהָיה ָאֵבל? 

2.   ַמּדּוַע הּוא ָהָיה ָאֵבל? 

ל ה' ֶנָחָמה ְלַיֲעקֹב? ּלּותֹו ׁשֶ ֶכם ֵהִביָאה ִהְתּגַ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ה' ָנַתן ְלַיֲעקֹב?   ם ַהּנֹוָסף ׁשֶ ֵ ַמהּו ַהּשׁ

ָבִטים! י ׁשְ ְהיּו ָראׁשֵ ּיִ ִנים ׁשֶ ה ּבָ לֹוׁשָ ֵלד עֹוד ׁשְ ֲעִתיִדים ְלִהּוָ ר ְלַיֲעקֹב ׁשֶ ּשֵׂ ה' ּבִ

ה "ּגֹוי"?  . ּלָ ּמִ ן ָרמּוז ּבַ 1.   ֵאיֶזה ּבֵ

ים "ּוְקַהל ּגֹוִים"?  . ּלִ ּמִ ִנים ְרמּוִזים ּבַ 2.   ֵאילּו ּבָ

ר?  . ַעל ֵאיזֹו ֶאֶרץ ְמֻדּבָ

ֹו׃" ֥ר ִאּתֽ ּבֶ ר־ּדִ ֖קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ים ּבַ ַ֥על ֵמָעָל֖יו ֱא-לִֹק֑ "ַוּיַ

ֶדר ִקּיּום ַהּנֶ

יֲַּעקֹב ָהַלְך ְלָחָרן הּוא ָנַדר ֶנֶדר:  שֶׁ כְּ

י...  ִד֗ ים ִעּמָ ה ֱאלִֹק֜ "ִאם־ִיְהֶי֨
֖לֹום...  י ְבׁשָ ֥ ְבּתִ ְוׁשַ

ה ָב֔ ֙י ַמּצֵ ְמּתִ ר־ׂשַ֨ את ֲאׁשֶ ֶבן ַהּזֹ֗ ְוָהֶא֣
סּוִקים כ-כב( ֶרק כח ּפְ ים..." )ּפֶ ֣ית ֱאלִֹק֑ ִיְהֶי֖ה ּבֵ

ֶדר: יֲַּעקֹב ָחַזר ֵמָחָרן הּוא ִקיֵּם ֶאת ַהנֶּ שֶׁ כְּ

ה...  ָב֗ ב ַמּצֵ ב ַיֲעֹק֜ ּצֵ֨ "ַוּיַ
ֶסְך יָה֙ ֶנ֔ ְך ָעֶל֨ ֤ ּסֵ ַוּיַ

סּוק יד( ֶמן׃" )ּפָ ֽ ק ָעֶל֖יָה ׁשָ ֹצ֥ ַוּיִ

ֶדר. ל ַהנֶּ ים ׁשֶ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.   ַסּמְ

ֶדר. ל ִקּיּום ַהנֶּ ים ׁשֶ ּלִ אֹותֹו ֶצַבע ֶאת ַהּמִ נּו ּבְ ב.   ַסּמְ

ב ָל  ּנֹוֵדר ָלֵתת ְצָדָקה ְלָעִני - ַחּיָ ג.   ָאָדם ׁשֶ

ב ְל  ׁש - ַחּיָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ן ּבְ ּנֹוֵדר ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ד.  ָאָדם ׁשֶ

ם! ְנָדִרים ָצִריְך ְלַקּיֵ
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

העמוד הימני בחוברת עוסק בארבעת המרכיבים של התגלות ה' ליעקב בבית אל:••
דברי ניחומים אחרי מות רבקה אימו. ה'שיחה בכיתה' מאפשרת לדון בשאלה: איך מעודדים ומנחמים א. 

אדם עצוב? ומה עוזר לאדם אבל להתנחם?
 השם הנוסף שה' נתן ליעקב. יש כאן הדגשה על כך שהשם 'ישראל' ניתן בנוסף לשם 'יעקב' ולא במקומו.ב. 

)אומנם כבר בפרק לב פסוק כט אמר 'האיש'-'המלאך' ליעקב ששמו יהיה ישראל - דברי המלאך היו 
בשורה שהקב"ה עתיד להוסיף לו שם - עפ"י רש"י שם(.

בשורה שעתידים לצאת מזרעו עוד שלושה בנים שיהיו לראשי שבטים - התלמידים יגלו מי הם הבנים ג. 
האלה, בעזרת דברי רש"י.

הבטחת הארץ.ד. 
העמוד השמאלי עוסק בקיום הנדר שיעקב נדר. )אפשר להוסיף בעל פה את דברי אבן עזרא, שיעקב קיים ••

 בבית אל גם את חלקו השני של הנדר ונתן "מעשר" מכל רכושו למי שהיה ראוי לתת.(
 משימות א-ב עוסקות בהשוואת המילים של תוכן הנדר למילים המתארות את קיומו. 

 משימות ג-ד הן הרחבה שנועדה ללמד את החובה התמידית לקיום נדר שאדם נודר.
"נדר" הוא התחייבות של אדם לעשות מצווה, כגון התחייבות לתת צדקה, התחייבות להביא קורבן וכדומה.  

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר להסב את תשומת ליבם של התלמידים לנדרים שאנשים נודרים מדי פעם אחרי שהם עולים לתורה ••
בבית הכנסת, או בעת צרה. 



26

62. לידת בנימין ומות רחל 
פרק לה פסוקים טז-כ

א. הקדמה 
אחרי זמן מה בבית אל המשיכו יעקב ומשפחתו בדרכם דרומה לכיוון חברון, שם גר יצחק. בשעה שהיו בדרכם, בסמוך לבית 
לחם, כרעה רחל ללדת. רחל זכתה ללדת בן נוסף, אולם הלידה הייתה קשה מאוד והיא נפטרה בלידה. קשה לשער ולתאר 
את גודל צערם של יעקב ושל כל המשפחה. עם זאת, יעקב נתן לבנו הקטן, שנולד זה עתה, שם שמבטא עוצמה וגבורה, שם 
שמבטא התגברות על הקושי. יעקב קבר את רחל במקום פטירתה, בדרך המובילה לעיר בית לחם1. במדרש מסופר שבשעה 
שנחרב בית המקדש והיו בני ישראל בדרך לָגלות, הם עברו ליד מקום קבורתה של רחל, ורחל הייתה בוכה עליהם בשמיים 

ומבקשת עליהם רחמים מאת ה', וה' קיבל את תפילתה ובישר לה שעתידים הבנים לשוב לארצם ולהיגאל2. 

מקום קבורתה של רחל משמש עד היום מקום תפילה לה'. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

עד אפרת )היא 'בית לחם'(  ָתה  ָל֣בֹוא להגיע ֶאְפָר֑ היה עוד מרחק מסוים3 כדי  ֶרץ  ְבַרת־ָהָא֖ ּכִ ַוְֽיִהי־֥עֹוד  ל  ֣ית ֵא֔ ְסעּו֙ ִמּבֵ ַוּיִ טז 
י  יְרִא֔ ֣ ֶד֙ת ַאל־ּתִ ּה ַהְמַיּלֶ֨ אֶמר ָל֤ ּה בזמן שהיא הייתה בכאבים גדולים ַוּתֹ֨ ֑ ִלְדּתָ ּה ּבְ י ְבַהְקׁשָֹת֖ ּה׃ יז ַוְיִה֥ ֽ ִלְדּתָ ׁש ּבְ ַק֥ ל ַוּתְ ֶלד ָרֵח֖ ֥ ַוּתֵ
ן נוסף על יוסף )ה' שמע וקיבל את תפילתך שביקשת "יוסף ה' לי בן אחר!"4, וכוונת המיילדת הייתה  ֽ י־ַגם־ֶז֥ה ָלְ֖ך ּבֵ ֽ אל תפחדי ּכִ

יו  ן־אֹוִנ֑י בן צערי ואבלי ְוָאִב֖ ֖מֹו ּבֶ א ׁשְ ְקָר֥ ָתה בשעת מיתתה ַוּתִ י ֵמ֔ ֣ ּה֙ ּכִ ֵצ֤את ַנְפׁשָ י ּבְ לעודד את רחל ולחזק את רוחה5(׃ יח ַוְיִה֞

ָתה בדרך לאפרת  ֶרְך ֶאְפָר֔ ֶד֣ ֵב֙ר על ידי יעקב7 ּבְ ּקָ ל ַוּתִ ָמת ָרֵח֑ ֖ ין בן כוחי )צד ימין מסמל כוח וגבורה(6׃ יט ַוּתָ ָרא־֥לֹו ִבְנָיִמֽ ָקֽ
ל  ת־ָרֵח֖ ֶ֥בת ְקֻבַרֽ וא ַמּצֶ ּה ִה֛ ָב֖ה אבן גדולה שמציינת את מקום הקבר ַעל־ְקֻבָרָת֑ ב ַמּצֵ ֧ב העמיד ַיֲעֹק֛ ּצֵ ֥ית ָלֶֽחם ׃ כ ַוּיַ וא ּבֵ )ֶש-( ִה֖

ֹום8׃  ַעד־ַהּיֽ

ג. מנגינת הכתוב 

 גם המצבים הקשים ביותר - הם מאת ה' לטובה. אנו מתפללים לה' שנזכור זאת ושה' ייתן לנו כוח להתמודד עם הקשיים. 
 יעקב קרא לבנו 'בנימין' כדי לציין את ההתגברות על הקושי. 

 רחל נקברה בדרך כדי שתתפלל על בניה בשעתם הקשה, כשהם יהיו בדרכם לגלות. 

מקום קבורתה של רחל משמש עד היום מקום תפילה לאנשים הבאים לשפוך את שיחם לפני הקב"ה ולבקש ישועה.

1  למה לא קְברה יעקב במערת המכפלה? לפני מותו הסביר יעקב ליוסף שנודע לו בנבואה שעליו לקבור אותה דווקא שם, 
כדי שהיא תהיה לעזרה לבני בניה שעתידים לעבור במקום זה בדרכם לגלות והיא תתפלל עליהם - רש"י לפרק מח פסוק ז.

2  פסיקתא רבתי פרק ג. והדברים מובאים בדברי רש"י לפרק מח פסוק ז.
3  מרחק של אלפיים אמה )בערך קילומטר( - רש"י לפרק מח פסוק ז.

4  פרק ל פסוק כד.
5  עפ"י רשב"ם, רד"ק, חזקוני.

 6  עפ"י רמב"ן. רמב"ן מוסיף ומסביר שלמילה “אוני" שתי משמעויות: 1. ‘אבלי’ )וצערי(; 2. ‘כוחי’.
    רחל התכוונה לציין את המשמעות של הצער, ויעקב שינה את השם כדי שיציין באופן ברור את המשמעות השנייה, של 

כוח וגבורה.
7  כפי שיעקב העיד על עצמו, בפרק מח פסוק ז: “ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל בדרך... ואקברה שם בדרך אפרת היא בית 

לחם".
8  עד יום כתיבת התורה. עם זאת, ‘קבר רחל’ מוזכר גם בספר שמואל א )י, ב(, ואף היום יש לנו מסורת על מקומו של ‘קבר 

רחל’ מעט צפונה מהעיר בית לחם.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א-ב נועדו להכיר את מסלול הליכתו של יעקב, בדרכו הביתה ליצחק אביו, ולזהות את המקומות ••
במפה.

במשימה ג, העוסקת בדברי המיילדת, יש מיומנות של הבנת הפסוק, ניסוח וכתיבה.••

משימה ד מאפשרת להבחין בין השם שנתנה רחל לבן שנולד, לבין השם שנתן לו יעקב, ולעמוד על המשמעות ••
של כל אחד מהשמות.

במשימה ה מתבקשים התלמידים למצוא את המיקום של קבר רחל במפה. ••

 העמוד השמאלי הוא דף צביעה ובשוליו יש מידע על קבר רחל וכן ציטוט מספר ירמיהו.••

הרחבות והמחשות נוספות:

להשמיע/ללמוד את השיר "קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה..." - יש מנגינות שונות.••

להביא לכיתה תמונות וציורים של קבר רחל מתקופות שונות בהיסטוריה.••

לבקש מתלמידים שהיו בקבר רחל, לספר בכיתה על חוויותיהם.••
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ְנָיִמין ּומוֹת ָרֵחל ֵלַדת בִּ
סּוִקים טז-כ ֶרק לה פְּ פֶּ

יחידה 62

ל ֣ית ֵא֔ ְסעּו֙ ִמּבֵ ַוּיִ
ָתה ֶרץ ָל֣בֹוא ֶאְפָר֑ ְבַרת־ָהָא֖  ַוְֽיִהי־֥עֹוד ּכִ
סּוק טז( ּה׃" )ּפָ ֽ ִלְדּתָ ׁש ּבְ ַק֥ ל ַוּתְ ֶלד ָרֵח֖ ֥  ַוּתֵ

ּה ֑ ִלְדּתָ ּה ּבְ י ְבַהְקׁשָֹת֖ "ַוְיִה֥
ֶד֙ת  ּה ַהְמַיּלֶ֨ אֶמר ָל֤ ַוּתֹ֨

סּוק יז( ן׃" )ּפָ ֽ י־ַגם־ֶז֥ה ָלְ֖ך ּבֵ ֽ י ּכִ יְרִא֔ ֣ ַאל־ּתִ

סּוק יח( ין׃" )ּפָ ָרא־֥לֹו ִבְנָיִמֽ יו ָקֽ ן־אֹוִנ֑י ְוָאִב֖ ֖מֹו ּבֶ א ׁשְ ְקָר֥ ָתה ַוּתִ י ֵמ֔ ֣ ּה֙ ּכִ ֵצ֤את ַנְפׁשָ י ּבְ "ַוְיִה֞

סּוק יט( ֥ית ָלֶֽחם׃" )ּפָ וא ּבֵ ָתה ִה֖ ֶרְך ֶאְפָר֔ ֶד֣ ֵב֙ר ּבְ ּקָ ל ַוּתִ ָמת ָרֵח֑ ֖ "ַוּתָ

קֹומֹות: מֹות ַהּמְ ִלימּו ֶאת ׁשְ א.   ַהׁשְ

ְחּתֹו ִמ  . ּפַ ַיֲעקֹב ָנַסע ִעם ִמׁשְ

ר ּבְ  . ּגָ ַדְרּכֹו ְלִיְצָחק ָאִביו ׁשֶ הּוא ָהָיה ּבְ

ִהיא  , יעּו ְלֶאְפָרת, ׁשֶ ֵהם ִהּגִ ְקָצת ִלְפֵני ׁשֶ

ְרָעה ָרֵחל ָלֶלֶדת. ּכָ

ל ַיֲעקֹב. עֹו ׁשֶ ה ֶאת ַמּסָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ב.  ַסּמְ

סּוק כד.(  ֶפֶרק ל ּפָ ִדְבֵרי ָרֵחל ּבְ ְכרּו ּבְ ֶדת ְלעֹוֵדד ֶאת ָרֵחל? )ִהּזָ ַיּלֶ ָתה ַהּמְ יַצד ִנּסְ ג.   ּכֵ

ּנֹוַלד:   ְוַיֲעקֹב ָקָרא לֹו:  . ן ׁשֶ ד.   ָרֵחל ָקְרָאה ַלּבֵ

ה. ּפָ ּמַ כֹון ּבַ קֹום ַהּנָ ּמָ ל ֶקֶבר ָרֵחל ּבַ ָקה ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ ה.             ַהְדּבִ

ית ֶלֶחם ית ֵאל       ּבֵ ְרִמילוֹן:     ֶחְברֹון       ּבֵ תַּ

ף ְצִביָעה "ֶקֶבר ָרֵחל" - ּדַ

ָון. ַמְרֶחׁשְ ֲאִריְך י"א ּבְ ּתַ נּו ִנְפְטָרה ּבַ ָרֵחל ִאּמֵ
ּיֹום הֹוְלִכים ַאְלֵפי ְיהּוִדים ְל'ֶקֶבר ָרֵחל' ים ְוַגם ּכַ ְך ּדֹורֹות ַרּבִ ֶמׁשֶ ּבְ

ׁש ְיׁשּוָעה. ל ִלְפֵני ה' ּוְלַבּקֵ ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ ּכְ
ֶניָה. ֶלת ַעל ּבָ ּלֶ ְוַאף ָרֵחל ּבֹוָכה ּוִמְתּפַ

"קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים 

ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה...

ֹּכה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה

 ִּכי  ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: 

ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם:"

)ִיְרְמָיהּו ֶּפֶרק לא(

ֶכם ׁשְ

ית-ֵאל ּבֵ

ית-ֶלֶחם ּבֵ

ַנַחל ַיּבֹק

ֶחְברֹון

ַמֲחַנִים

ַבע ֵאר-ׁשֶ ְבּ

23
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63. יעקב מגיע הביתה ליצחק אביו
פרק לה פסוקים כא-כט

א. הקדמה 
הדרך לחברון ליצחק אביו עוד הייתה ארוכה. באחת העצירות בדרך, מעט אחרי 'מגדל עדר', התערב ראובן בעניינים פרטיים 
של הוריו. התורה רואה במעשהו חטא חמור, ועם זאת, כשהתורה מונה את כלל בני יעקב, היא מונה את ראובן עם כל הבנים 

כשווה בין שווים, ללמדנו שראובן לא נדחה מהמשפחה בגלל מעשהו.

בסיומו של המסע הארוך, אחרי התלאות הרבות שעברו על יעקב ועל משפחתו, יעקב הגיע בשעה טובה בחזרה לבית אביו 
יצחק. ניתן אך לשער את התרגשותם של יעקב ושל יצחק אביו במפגש המחודש אחרי 22 שנים של פרדה, את השמחה על 

הפיוס בין עשיו לבין יעקב, ואת הצער על שיעקב לא זכה לפגוש שוב את רבקה אימו.

יצחק האריך ימים עוד כ-21 שנים אחרי חזרתו של יעקב, והוא נפטר בגיל 1801. עם זאת, התורה הקדימה לספר על מיתתו של 
יצחק כדי לסיים את סיפור דורו של יצחק לפני המעבר לסיפור המפורט על דורם של יעקב ובניו2.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

עדר'׃  'מגדל  ושמו  מקום  אחרי  מעט  ֶדר  ל־ֵעֽ ְלִמְגּדַ ְלָאה  ֵמָה֖ ה  ֳהלֹ֔ ָאֽ את  העמיד  ֣ט  ַוּיֵ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ע  ֖ ּסַ ַוּיִ  כא 
ממש  אותה  שכב  לא  יו  ָאִב֑֔ ֶגׁש  יֶל֣ ּפִ ֙ה  ְלָה֖ ֶאת־ּבִ ֙ב  ּכַ֕ ׁשְ ַוּיִ ן  ְראּוֵב֔ ֶ֣לְך  ַוּיֵ וא  ַהִה֔ ֶרץ  ָא֣ ּבָ ָרֵאל֙  ִיׂשְ שהיה  בשעה  ן  ּכֹ֤ ׁשְ ּבִ י  ַוְיִה֗ כב 
הדבר  את  לו  מחשיבה  והתורה  אימו3,  לאה  של  לאוהלה  רחל  שפחת  בלהה  של  מאוהלה  אביו  מיטת  את  העביר  אלא 

הוריו!(  של  הפרטיים  בעניינים  יתערב  שבן  ראוי,  זה  ואין  צנוע  זה  )אין  בלהה  את  שכב  כאילו  מאוד  חמור   כמעשה 

ואף על פי שהמעשה לא מצא חן בעיני יעקב והוא הקפיד על ראובן מאוד5, עם זאת הוא לא הוציא  ל      פ4  ָרֵאֽ֑ ע ִיׂשְ ַמ֖ ׁשְ ַוּיִ
ה  ֵנ֣י ֵלָא֔ ר )וראובן כלול עמהם כפי שהתורה הולכת ומפרטת(׃ כג ּבְ ֽ ֵנ֥ים ָעׂשָ ב ׁשְ ְה֥יּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֖ ֽ אותו מביתו ומכלל בניו6 אלא: ַוּיִ

י׃  ִלֽ ן ְוַנְפּתָ ֖ ל ּדָ ת ָרֵח֔ ְפַח֣ ן׃ כה ּוְבֵנ֤י ִבְלָה֙ה ׁשִ ף ּוִבְנָיִמֽ ל יֹוֵס֖ ֵנ֣י ָרֵח֔ ן׃ כד ּבְ שָכ֖ר ּוְזבּוֻלֽ ה ְוִיּשָׂ יהּוָד֔ י ִוֽ ְמעֹו֙ן ְוֵלִו֣ ן ְוׁשִ ב ְראּוֵב֑ ֥כֹור ַיֲעֹק֖ ּבְ
א ִקְרַי֣ת  יו ַמְמֵר֖ ק ָאִב֔ א ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ִיְצָח֣ ֹב֤ ם7׃ כז ַוּיָ ן ֲאָרֽ ֥ ַפּדַ ד־֖לֹו ּבְ ר ֻיּלַ ֥ ב ֲאׁשֶ ֵנ֣י ַיֲעֹק֔ ה ּבְ ר ֵאּלֶ ֑ ֣ד ְוָאׁשֵ ה ּגָ ת ֵלָא֖ ְפַח֥ ֛ה ׁשִ כו ּוְבֵנ֥י ִזְלּפָ
ָמ֙ת  ק ַוּיָ֨ ע ִיְצָח֤ ְגַו֨ ָנֽה׃ כט ַוּיִ ֹמִנ֥ים ׁשָ ָנ֖ה ּוׁשְ ת ׁשָ ק ְמַא֥ י ִיְצָח֑ ְה֖יּו ְיֵמ֣ ֽ ק׃ כח ַוּיִ ם ַאְבָרָה֖ם ְוִיְצָחֽ ֥ ֽר־ׁשָ ר־ּגָ וא ֶחְב֔רֹון8 ֲאׁשֶ ֑ע ִה֣ ַאְרּבַ ָהֽ

ָנֽיו )במערת המכפלה(׃ ב ּבָ ו ְוַיֲעֹק֖ ֥ ֣רּו ֹא֔תֹו ֵעׂשָ ְקּבְ ים ַוּיִ ע ָיִמ֑ ַב֣ ן ּוׂשְ יו ָזֵק֖ ֶסף ֶאל־ַעּמָ֔ ָא֣ ַוּיֵ

ג. מנגינת הכתוב 

יעקב חזר הביתה בשלום! ברוך ה'!

1  12 שנים אחרי מכירת יוסף...! - רש"י עושה את חשבון השנים בפירושו לפסוק כט. 
2  עיין עוד בעניין זה ברמב"ן לפסוק כח.

3  כל עוד הייתה רחל בחיים הייתה מיטתו של יעקב באוהלה של רחל. אחרי מות רחל העביר יעקב את מיטתו לאוהלה של 
בלהה. ראובן ראה עלבון בכך שיעקב העדיף את בלהה שפחת רחל על פני לאה אימו, והוא החליט על דעת עצמו להעביר את 

מיטת יעקב מאוהל בלהה לאוהל לאה - רש"י על פי הגמרא במסכת שבת דף נה עמוד ב.
4  על פי המסורת יש כאן “פרשה פתוחה" באמצע פסוק )תופעה נדירה מאוד(. הרמב"ן מסביר שהדבר בא לרמוז שמצד אחד 
יש כאן התחלה של נושא חדש, שבא למנות את השבטים משנולדו כולם כולל בנימין, ומצד שני מצורפות מילים אלו לפסוק 

והקודם, לרמוז שלמרות מעשהו החמור נמנה ראובן עם אחיו ולא נדחה. יש לציין שיש גם שתי מסורות של טעמים: אחת המ
חלקת את המילים לשני פסוקים )ובמילה “ישראל" יש ‘סוף פסוק’(, ואחת המחשיבה את הכול כפסוק אחד )ובמילה “ישראל" 

יש ‘אתנחתא’(.  
5  לפני מותו עתיד יעקב לומר לראובן: “פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה" )פרק מט פסוק ד(. 

6  עיין ברמב"ן לפסוק כב.
7  ואף על פי שבנימין לא נולד בפדן ארם אלא בארץ ישראל, כתב כך על שם הרוב שנולדו בפדן ארם - אבן עזרא.

8  והרי כשיעקב יצא לחרן ישב יצחק בבאר שבע? - כנראה בזמן שהיה בחרן, עבר יצחק לגור בחברון. 



29

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

משימה א נועדה לסכם ולשנן עם התלמידים את שנים עשר הבנים, שעתידים להיות ראשי השבטים, ולמיין ••
אותם לפי האימהות.

'לשיחה בכיתה' מאפשרים •• וההצעה  יצחק אביו היה ללא ספק אירוע מרגש. הציור  יעקב אל  שובו הביתה של 
לחוות עם התלמידים את האירוע. 

אפשר לבחור תלמידים שיכינו הצגה שבה יביאו לידי ביטוי את ההתרגשות הגדולה וימחיזו את השיחה בין יעקב 
ליצחק )יצחק ישאל שאלות כגון: באילו ארצות היית? האם חווית דברים קשים? איך ה' עזר לך? האם נפגשת עם 
עשיו?. יעקב יספר חוויות וזיכרונות מרגעים לאורך 22 השנים ויודה לה' על שעזר לו מול לבן ועשיו, ושבסופו של 
דבר הוא חי, בריא ושלם, עם משפחה גדולה ועושר רב. ב"ה!(. ההצגה יכולה להיות גם הזדמנות לסכם את מסעו 

של יעקב ואת כל אשר אירע לו בדרך.

משימות ב-ד עוסקות במותו של יצחק ובקבורתו. )במשימה ד נדרשים התלמידים לדפדף בחומש לפרק שטרם ••
למדו. זאת הזדמנות לתרגל את מיומנות ההתמצאות בחומש לפי פרק ופסוק.(

משימה ה נועדה לחזור ולהיזכר בדמותו של יצחק, במידותיו ובמעשיו הטובים, שעליהם למדנו בפרקים הקודמים. ••
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ְיָתה ְלִיְצָחק ָאִביו יַע ַהבַּ ַיֲעקֹב ַמגִּ
סּוִקים כא-כט ֶרק לה פְּ פֶּ

יחידה 63

סּוק כב( ר׃"  )ּפָ ֽ ֵנ֥ים ָעׂשָ ב ׁשְ ְה֥יּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֖ ֽ "ַוּיִ
ָנֽה׃  ֹמִנ֥ים ׁשָ ָנ֖ה ּוׁשְ ת ׁשָ ק ְמַא֥ י ִיְצָח֑ ְה֖יּו ְיֵמ֣ ֽ "ַוּיִ

ים ע ָיִמ֑ ַב֣ ן ּוׂשְ יו ָזֵק֖ ֶסף ֶאל־ַעּמָ֔ ָא֣ ָמ֙ת ַוּיֵ ק ַוּיָ֨ ע ִיְצָח֤ ְגַו֨   ַוּיִ
סּוִקים כח-כט( ָנֽיו׃" )ּפְ ב ּבָ ו ְוַיֲעֹק֖ ֥ ֣רּו ֹא֔תֹו ֵעׂשָ ְקּבְ   ַוּיִ

וא ֶחְב֔רֹון ֑ע ִה֣ ַאְרּבַ א ִקְרַי֣ת ָהֽ יו ַמְמֵר֖ ק ָאִב֔ א ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ִיְצָח֣ ֹב֤ "ַוּיָ
סּוק כז( ק׃" )ּפָ ם ַאְבָרָה֖ם ְוִיְצָחֽ ֥ ֽר־ׁשָ ר־ּגָ  ֲאׁשֶ

הֹות:  ִנים ְלִפי ָהִאּמָ ר ַהּבָ ֵנים-ָעׂשָ מֹות ׁשְ נּו ֶאת ׁשְ א.   ַמּיְ

. יל ִנְפַטר ִיְצָחק?  ֵאיֶזה ּגִ ב.    ּבְ

. ל ִיְצָחק?  ְקבּוָרתֹו ׁשֶ ל ּבִ ג.     ִמי ִטּפֵ

. סּוִקים ל-לא(  ֶרק מט ּפְ ד.    ֵהיָכן ָקְברּו אֹותֹו? )ֶרֶמז: ּפֶ

ל ִיְצָחק.   יו ׁשֶ ַחּיָ סּוִקים ְוִצּיּוִרים ֵמֵארּוִעים ּבְ ה.    ִלְפֵניֶכם ּפְ

סּוִקים. ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּפְ יקּו ַמְדּבֵ קֹות, ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ         ִמּדַ

ל ִיְצָחק ְוַעל ִמּדֹוָתיו. יו ׁשֶ ה ַעל ַמֲעׂשָ ּתָ ּכִ רּו ּבַ         ַסּפְ

קֹות: ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
ָקה ִעם  יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

מּוַנת ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ּתְ
ל ִיְצָחק ָאִבינּו. ׁשֶ

ה ֵני ִזְלּפָ ְלָהה               ּבְ ֵני ּבִ ֵני ָרֵחל               ּבְ ֵני ֵלָאה               ּבְ   ּבְ

ְמִסירּות ֶנֶפׁש

ה ִפּלָ ּתְ

יַבת ְיׁשִ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ

י ֶעְליֹון ְמבָֹרְך ִמּפִ

ִריבֹות ּבֹוֵרַח ִמּמְ

ד,   ן,    ֵלִוי,    ּגָ ְמעֹון,    ּדָ ְראּוֵבן,    יֹוֵסף,    ׁשִ

ר ִלי,    ְזבּולּון,    ָאׁשֵ ׂשָכר,    ַנְפּתָ ְנָיִמין,    ִיּשָׂ ְיהּוָדה,    ּבִ

ה,   ֻיָחד ַהּזֶ ֶרַגע ַהּמְ ׁשּות ּבָ ה: ַנּסּו ְלַדְמֵין ֶאת ַהִהְתַרּגְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
רּו ַיֲעקֹב ְוִיְצָחק ָאִביו ֶזה ָלֶזה. ֵער ָמה ָאְמרּו ְוִסּפְ           ּוְלׁשַ

ִיְצָחק ָאִבינּו

ו׃" ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ְל֥כּו ׁשְ "ַוּיֵ
ַער  ְדָך֙ ֶאל־ַהּנַ֔ ַל֤ח ָיֽ ׁשְ אֶמר ַאל־ּתִ "ַוּיֹ֗

ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה..." ֥ ְוַאל־ּתַ

ד  ֵר֣ אֶמר ַאל־ּתֵ א ֵאָלי֙ו ֔ה' ַוּיֹ֖ ָר֤ "ַוּיֵ
את..." ֶרץ ַהּזֹ֔ ָא֣ ּור ּבָ ְיָמה...  ֤גּ ִמְצָר֑

וא  ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ע ִיְצָח֙ק ּבָ ְזַר֤ "ַוּיִ
ה  וא ֵמָא֣ ָנ֥ה ַהִה֖ ָ ּשׁ ְמָצ֛א ּבַ ַוּיִ

ים" ָעִר֑ ׁשְ

א ָר֖בּו  ֶרת ְולֹ֥ ר ַאֶח֔ ֵא֣ ֙ר ּבְ ְחּפֹ "ַוּיַ
ָמּה֙ ְרֹח֔בֹות" א ׁשְ ְקָר֤ ָעֶל֑יָה ַוּיִ

ֹו ּת֔ ַכח ִאׁשְ ֙ה ְלֹנ֣ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤ ְעּתַ֨ "ַוּיֶ
וא" ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ֥  ּכִ

25
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 64. עשיו עובר לגור בהר שעיר באדום

    פרק לו

הקדמה כללית
פרק זה עוסק בהתפתחות משפחתו של עשיו ובמלכות אדום שיצאה מזרעו. הפרק מכיל פרטים רבים העלולים להכביד על 
התלמידים הצעירים. עם זאת, אנו מניחים שיש בתי ספר המעוניינים ללמד את הפרק על כל פרטיו. אי לכך החלטנו להציע 

שתי הצעות, וכל מורה יבחר את האפשרות המתאימה לתלמידיו ולמסגרת השעות בבית ספרו.

הצעה א: להקדיש ללימוד הפרק שיעור אחד ולהתמקד בחמשת הנושאים המרכזיים:

נשותיו של עשיו ובניהם. . 1
המעבר של עשיו מארץ כנען להר שעיר.. 2
נכדיו של עשיו שהיו ל"אלופים".. 3
אלופי העם החורי.  . 4
שמונת מלכי אדום.. 5

בעזרת חמשת הנושאים יכול המורה לבנות מהלך סיפור המתאים לתלמידים צעירים: עשיו נשא שלוש נשים ונולדו לו חמישה 
בנים. מפאת ריבוי הרכוש והמקנה של יעקב ועשיו, החליט עשיו להניח ליעקב לגור בארץ כנען, והוא עבר עם משפחתו להר 
שעיר. בהר שעיר נולדו לעשיו נכדים רבים שהפכו לראשי משפחות - "אלופים". גם לעם החורי, שישב בהר שעיר טרם בואו 
של עשיו, היו "אלופים". אלופי עשיו כבשו את אלופי החורי והקימו במקומם את מלכות אדום. התורה מונה שמונה מלכים 
שמלכו במלכות אדום בזה אחר זה. ב'חוברת לתלמיד' הבאנו את הפסוקים העיקריים, כדי לאפשר )באופן חריג( ללמוד את 

הפרק מתוך החוברת במקום מתוך החומש.

הצעה ב: להקדיש ללימוד הפרק שלושה שיעורים. 
 השיעור הראשון יעסוק במשפחתו של עשיו ובעזיבתה את ארץ כנען.•−
 השיעור השני יעסוק באלופי עשיו ובאלופי החורי.•−
 השיעור השלישי יעסוק במלכי אדום.•−

ב'מדריך למורה' הבאנו הסבר מפורט על כל פסוקי הפרק, וב'חוברת לתלמיד' כללנו עבודת סיכום המתאימה לכולם.
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א. הקדמה  
בפרשות האחרונות למדנו על שלושת האבות, על ארבע האימהות ועל לידתם של שנים עשר הבנים-השבטים שמהם נבנה 

עם ישראל. כמו כן למדנו על הברית שה' כרת עם אבותינו - אברהם, יצחק ויעקב. 
עשיו, בנם של יצחק ורבקה, היה אומנם אף הוא חלק מהמשפחה, אך הוא הלך והתרחק מהאמונה בה', מהמשפחה ומהארץ. 
בהתחלה הוא זלזל בחשיבות הבכורה ומכר אותה ליעקב, בהמשך הוא התחתן עם נשים עובדות עבודה זרה, ואחר כך הוא 
היה לראש של ארבע מאות לוחמים בארץ אדום. בפסוקים שלפנינו מלמדת אותנו התורה שעשיו ויתר לגמרי על המגורים 
בארץ כנען1 ועבר עם כל משפחתו ורכושו לגור בהר שעיר באופן קבוע2. בהר שעיר התפתח מזרעו של עשיו העם האדומי. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

משפחתו של עשיו 

ָנַ֑ען )שתי נשותיו הראשונות היו  ֣נֹות ּכְ יו ִמּבְ ֖ ח ֶאת־ָנׁשָ ו ָלַק֥ ֛ ו ֥הּוא ֱאֽדֹום לעשיו קראו גם 'אדום'3׃ ב ֵעׂשָ ֖ ְל֥דֹות ֵעׂשָ ה ּתֹ ּלֶ א ְוֵא֛
יָבָמ֙ה  י6 ְוֶאת־ָאֳהִלֽ ִחּתִ֔ ת־ֵאילֹו֙ן ַהֽ ה ּבַ מבנות כנען והן היו עובדות עבודה זרה4 וגרמו הרבה צער ליצחק ולרבקה5( ֶאת־ָעָד֗

ָמֵע֖אל8 ֲא֥חֹות ְנָבֽיֹות אשתו השלישית הייתה אחותו של נביות, שהיה  ת־ִיׁשְ ת ּבַ ַמ֥ ׂשְ י7׃ ג ְוֶאת־ּבָ ֽ ִחּוִ ת־ִצְב֖עֹון ַהֽ ה ּבַ ת־ֲעָנ֔ ּבַ
ה ֶאת־֯יעיׁש  ָיְֽלָד֔ יָבָמ֙ה  ְוָאֳהִלֽ ל׃ ה  ה ֶאת־ְרעּוֵאֽ ָיְלָד֖ ת  ַמ֔ ׂשְ ּוָב֣ ז  ו ֶאת־ֱאִליָפ֑ ֖ ְלֵעׂשָ ה  ָעָד֛ ֶלד  ֧ ַוּתֵ הבן הבכור של ישמעאל9.׃ ד 

ָנַֽען׃  ֶרץ ּכְ ֶא֥ דּו־֖לֹו ּבְ ר ֻיּלְ ֥ ו ֲאׁשֶ ֵנ֣י ֵעׂשָ֔ ה ּבְ ַרח ֵאּלֶ ְוֶאת־ַיְעָל֖ם ְוֶאת־ֹק֑

עשיו עוזב את ארץ כנען

ר  ֥ ל־ִקְנָי֔נֹו ֲאׁשֶ ֹו ְוֵא֙ת ּכָ ֶהְמּת֗ ל־ּבְ יתֹו֒ ְוֶאת־ִמְקֵנ֣הּו ְוֶאת־ּכָ ֹות ּבֵ ל־ַנְפׁש֣ ֹנָתי֮ו ְוֶאת־ּכָ ָנ֣יו ְוֶאת־ּבְ יו ְוֶאת־ּבָ ו ֶאת־ָנׁשָ ח ֵעׂשָ֡ ֣ ּקַ ו ַוּיִ
א  ו ְולֹ֨ ֑ ֶבת מכדי לשבת ַיְחּדָ ֣ ֶ ב ִמּשׁ ֛ם ָר֖ י־ָהָי֧ה ְרכּוׁשָ ֽ יו׃  ז ּכִ ב ָאִחֽ ֵנ֖י ַיֲעֹק֥ ֶרץ אל ארץ אחרת ִמּפְ ֶ֣לְך ֶאל־ֶא֔ ָנַ֑ען ַוּיֵ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ָרַכׁ֖ש ּבְ
יר התיישב שם באופן קבוע  ִע֔ ר ׂשֵ ַה֣ ֙ו ּבְ ב ֵעׂשָ ׁ֤שֶ ם לא היה מספיק מרעה׃ ח ַוּיֵ ֵנ֖י ִמְקֵניֶהֽ ם ִמּפְ את ֹאָת֔ ֣ ֶרץ ְמֽגּוֵריֶה֙ם ָלׂשֵ ה ֶא֤ ָיְֽכָל֜

ו ֥הּוא ֱאֽדֹום׃ ֖ ֵעׂשָ

1 "ומדרש אגדה: וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו - מפני שטר חוב של גזרת כי גר יהיה זרעך, המוטל על זרעו של יצחק, 
אמר: 'אלך לי מכאן. אין לי חלק לא במתנה שניתנה לו הארץ הזאת, ולא בפירעון השטר.'" - רש"י לפסוק ז. 

וברמב"ן לפסוק ו: "...ואחרי שחזר אחיו לארץ כנען, פנה לו מפניו כי ידע שארץ כנען נחלת אחיו אשר נתן לו אביו 
בברכתו..."

2 גם קודם לכן הוא היה הרבה בהר שעיר, אבל עכשיו הוא עבר עם כל משפחתו להר שעיר באופן קבוע, כדברי החזקוני 
לפסוק ו: "בתחילה היה גר כאן וכאן, ומשבא יעקב הלך לו מכל וכל מארץ כנען לארץ שעיר." ועיין גם ברמב"ן לפסוק ו. 
3 כדברי הפסוק: "ויאמר עשו אל יעקב, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנכי, על כן קרא שמו אדום" )כה, ל(.

4 רש"י כאן, וכן ברש"י לפרק כו פסוק לה.
5  "ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה" )כו, לה(, "וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו..." )כח, ח(.

6  היא בשמת בת אילון, המוזכרת בפרק כו פסוק לד.
7 היא יהודית בת בארי, המוזכרת אף היא בפרק כו פסוק לד.

8  היא מחלת בת ישמעאל, המוזכרת בפרק כח פסוק ט.
9  "...בכור ישמעאל נביות" - פרק כה פסוק יג. נביות השיא את אחותו לעשיו אחרי מותו של ישמעאל )עפ"י רש"י(.

ְי֥עּוׁש
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אלופי עשיו בהר שעיר

כנען. בפסוקים שלפנינו מונה התורה את  כולם בארץ  בניו של עשיו שנולדו  בפסוקים הקודמים מנתה התורה את חמשת 
הנכדים של עשיו. הנכדים נולדו אחרי שעשיו עבר לגור בהר שעיר. כדאי להדגיש לתלמידים באופן מיוחד את עמלק, שנולד 
לאליפז, בכורו של עשיו1 ולתמנע פילגשו. זהו עמלק שיצא ממנו העם העמלקי שאנו עתידים לפגוש בהמשך החומש ובהמשך 
ההיסטוריה. מבין צאצאי עשיו מונה התורה ארבעה עשר "אלופים". אלופים אלה היו אנשים נכבדים וחשובים שהיו לראשי 

משפחות, מעין ראשי שבטים. 

ו  ֵעׂשָ֔ ת  ׁשֶ ֵא֣ ן־ָעָד֙ה  ּבֶ ז  ֱאִליַפ֗ ו  ֑ ֵנֽי־ֵעׂשָ ּבְ ֣מֹות  ׁשְ ה  ּלֶ ֵא֖ י  יר׃  ִעֽ ׂשֵ ר  ַה֖ ּבְ ֱא֑דֹום  אבי האומה הנקראת  י  ֲאִב֣ ו  ֖ ֵעׂשָ ְל֥דֹות  ּתֹ ה  ּלֶ ְוֵא֛ ט 

תמנע הייתה מבנות אלופי  ְוִתְמַנ֣ע׀  ּוְקַנֽז׃ יב  ם  ֖ ְוַגְעּתָ ר ְצ֥פֹו  ן אֹוָמ֔ יָמ֣ ּתֵ ז  ֵנ֣י ֱאִליָפ֑ ּבְ ְה֖יּו  ַוּיִ ו׃ יא  ֽ ת ֵעׂשָ ׁשֶ ֵא֥ ת  ַמ֖ ׂשְ ן־ּבָ ּבֶ ל  ְרעּוֵא֕

ֶלד  ֥ ַוּתֵ ו  ן־ֵעׂשָ֔ ּבֶ ֱאִליַפ֙ז  ֶלֽ )פילגש=אישה הנשואה לאדם אך איננה אשתו העיקרית(  ֶגׁש  ִפיֶל֗ ה  ָהְיָת֣ החורי שישבו בהר שעיר2 

֣ה  ּלֶ ֑ה ֵא֣ ה ּוִמּזָ ֣ ּמָ ל ַנַ֥חת ָוֶזַ֖רח ׁשַ ֵנ֣י ְרעּוֵא֔ ֙ה ּבְ ּלֶ ו׃ יג ְוֵא֨ ֽ ת ֵעׂשָ ׁשֶ ה ֵא֥ ֵנ֥י ָעָד֖ ה ּבְ ּלֶ ז ֶאת־ֲעָמֵל֑ק )שממנו יצא העם העמלקי( ֵא֕ ֶלֱאִליַפ֖

ו ֶאת־֯יעיׁש ְוֶאת־ַיְעָל֖ם  ֶלד ְלֵעׂשָ֔ ֣ ו ַוּתֵ ֑ ת ֵעׂשָ ׁשֶ ת־ִצְב֖עֹון ֵא֣ ה ַבת־ֲעָנ֛ה ּבַ י ָאֳהִליָבָמ֧ ֵנ֨ ה ָה֗יּו ּבְ ּלֶ ו׃ יד ְוֵא֣ ֽ ת ֵעׂשָ ׁשֶ ת ֵא֥ ַמ֖ ֵנ֥י ָבׂשְ ָה֔יּו ּבְ

ַרח׃  ְוֶאת־ֹקֽ

ּוף  ר ַאּל֥ ּוף אֹוָמ֔ יָמ֙ן ַאּל֣ ּוף ּתֵ ו ַאּל֤ ֣כֹור ֵעׂשָ֔ ֵנ֤י ֱאִליַפ֙ז ּבְ ו אלוף=איש נכבד וחשוב שהיה לראש משפחה ּבְ ֑ י ְבֵנֽי־ֵעׂשָ ה ַאּלּוֵפ֣ ּלֶ טו ֵא֖

ֵנ֤י  ּבְ ה  ּלֶ ְוֵא֗ יז  ה׃  ָעָדֽ ֵנ֥י  ּבְ ה  ּלֶ ֵא֖ ֱא֔דֹום  ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֱאִליַפ֙ז  י  ַאּלּוֵפ֤ ה  ּלֶ ֲעָמֵל֑ק ֵא֣ ּוף  ַאּל֣ ם  ֖ ְעּתָ ּגַ ּוף  ַאּל֥ ַרח3  ּוף־ֹק֛ ַאּלֽ ְקַנֽז׃ טז  ּוף  ַאּל֥ ְצ֖פֹו 

ת  ׁשֶ ֵא֥ ת  ַמ֖ ָבׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ה  ּלֶ ֵא֕ ֱא֔דֹום  ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ְרעּוֵאל֙  י  ַאּלּוֵפ֤ ה  ּלֶ ֵא֣ ֑ה  ִמּזָ ּוף  ַאּל֣ ה  ֖ ּמָ ׁשַ ּוף  ַאּל֥ ַרח  ֶז֔ ּוף  ַאּל֣ ַח֙ת  ַנ֨ ּוף  ַאּל֥ ו  ן־ֵעׂשָ֔ ּבֶ ְרעּוֵאל֙ 

ו׃ ֽ ת ֵעׂשָ ׁשֶ ת־ֲעָנ֖ה ֵא֥ ה ּבַ ֳהִליָבָמ֛ י ָאֽ ה ַאּלּוֵפ֞ ּלֶ ַרח ֵא֣ ּוף ֹק֑ ּוף ַיְעָל֖ם ַאּל֣ ּוף ְי֛עּוׁש ַאּל֥ ו ַאּל֥ ת ֵעׂשָ֔ ׁשֶ יָבָמ֙ה ֵא֣ ֵנ֤י ָאֳהִלֽ ה ּבְ ּלֶ ו׃ יח ְוֵא֗ ֽ  ֵעׂשָ

ה ַאּלּוֵפיֶה֖ם ֥הּוא ֱאֽדֹום׃  ּלֶ ו ְוֵא֥ ֛ ה ְבֵני־ֵעׂשָ ּלֶ יט ֵא֧

אלופי החורי בהר שעיר

בפסוקים שלפנינו מונה התורה את בני שעיר החורי ואת אלופיהם. העם החורי ישב בהר שעיר לפני בואו של עשיו למקום. 
עשיו התחבר אליהם ויצר עימם קשרי משפחה. בשלב מסוים לחמו צאצאי עשיו בעם החורי4, כבשו ממנו את הר שעיר והקימו 

במקומם את ממלכת אדום.

ֹון  ן ְוׁשֹוָב֖ל ְוִצְב֥עֹון ַוֲעָנֽה׃ כא ְוִדׁש֥ ֶרץ שישבו בארץ שעיר לפני בואו של עשיו למקום לֹוָט֥ ֵב֖י ָהָא֑ י ֹיׁשְ ִעי֙ר ַהֹחִר֔ ה ְבֵנֽי־ׂשֵ ּלֶ כ ֵא֤

היא תמנע  ְמָנֽע  ּתִ ן  לֹוָט֖ ַוֲא֥חֹות  ם  ְוֵהיָמ֑ י  ֹחִר֣ ן  ְבֵני־לֹוָט֖ ְה֥יּו  ַוּיִ כב  ֱאֽדֹום׃  ֶרץ  ֶא֥ ּבְ יר  ִע֖ ׂשֵ ֵנ֥י  ּבְ י  ַהֹחִר֛ ַאּלּוֵפ֧י  ה  ּלֶ ֵא֣ ן  ֑ ְוִדיׁשָ ֶצר  ְוֵא֖

ְבֵנֽי־ ה  ּלֶ ְוֵא֥ כד  ְואֹוָנֽם׃  ֖פֹו  ׁשְ ְוֵעיָב֑ל  ּוָמַנַ֖חת  ַעְלָו֥ן  ל  ׁשֹוָב֔ ֵנ֣י  ּבְ ֙ה  ּלֶ ְוֵא֨ כג  עמלק׃  את  וילדה  עשיו  בן  לאליפז  פילגש  שהייתה 

יו׃ ים ְלִצְב֥עֹון ָאִבֽ ְרֹע֥תֹו בזמן שהוא רעה ֶאת־ַהֲחֹמִר֖ ר ּבִ ֔ ְדּבָ ּמִ ִמ֙ם הפרדים5 ּבַ א ֶאת־ַהּיֵ ר ָמָצ֤ ה ֲאׁשֶ֨ ֣ה ַוֲעָנ֑ה ֣הּוא ֲעָנ֗  ִצְב֖עֹון ְוַאּיָ

ן  ֥ ן ֶחְמּדָ ֑ ֵנ֣י ִדיׁשָ ּבְ ה  ּלֶ ְוֵא֖ היא אהליבמה שהייתה אחת מנשותיו של עשיו6׃ כו  ת־ֲעָנֽה  ה ּבַ ְוָאֳהִליָבָמ֖ ן  ׁשֹ֑ ּדִ ְבֵנֽי־ֲעָנ֖ה  ה  ּלֶ ְוֵא֥ כה 

י אנשים נכבדים  י ַהֹחִר֑ ה ַאּלּוֵפ֣ ּלֶ ן׃ כט ֵא֖ ן ֥עּוץ ַוֲאָרֽ ֖ ה ְבֵנֽי־ִדיׁשָ ּלֶ ן׃ כח ֵא֥ ן ְוַזֲעָו֖ן ַוֲעָקֽ ְלָה֥ ֶצר ּבִ ֵני־ֵא֑ ה ּבְ ּלֶ ן׃ כז ֵא֖ ן ּוְכָרֽ ן ְוִיְתָר֥ ֖ ּבָ ְוֶאׁשְ

ה  ּלֶ ן ֵא֣ ֑ יׁשָ ּוף ּדִ ֶצר ַאּל֣ ּוף ֵא֖ ן ַאּל֥ ׁשֹ֛ ּוף ּדִ ּוף ֲעָנֽה׃ ל ַאּל֥ ּוף ִצְב֖עֹון ַאּל֥ ל ַאּל֥ ּוף ׁשֹוָב֔ ּוף לֹוָט֙ן ַאּל֣ וראשי משפחות מבני החורי ַאּל֤

יר׃  ִעֽ ֶרץ ׂשֵ ֶא֥ ֵפיֶה֖ם למשפחותיהם ּבְ י ְלַאּלֻ ַאּלּוֵפ֧י ַהֹחִר֛

1  "בני אליפז בכור עשו..." - פסוק טו.
2  כמו שכתוב בפסוק כב בהמשך: “...ואחות לוטן תמנע".

3  נחלקו המפרשים בזיהויו של “אלוף קורח" זה, שהרי לא מוזכר קודם לכן איש ששמו קורח בבני אליפז. 
4  כמו שכתוב בחומש דברים פרק ב פסוק יב: “ובשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם, וישבו 

תחתם".
5  רש"י מביא בשם חז"ל, שהוא גילה שאם מזווגים חמור וסוסה נולד פרד, וזה פירוש המילים “מצא את ַהֵיִמים".

6  עפ"י רש"י לפסוק ב.

ְי֥עּוׁש
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מלכי אדום
כפי שהזכרנו, צאצאי עשיו כבשו את הר שעיר מידי העם החורי והקימו בה את ממלכת אדום7. בפסוקים שלפנינו מלמדת 
אותנו התורה ששמונה מלכים הספיקו למלוך בממלכת אדום לפני שקמה מלכות בישראל, ואילו אחרי שקמה מלכות בישראל, 

פסקה מלכות מאדום וחזרו 'אלופים' להנהיג כל אחד את משפחתו במקומו. 
רשימת 'אלופי אדום' המופיעה בפסוקים שלפנינו )מ-מג( איננה זהה לרשימת 'אלופי אדום' שהוזכרה לעיל )בפסוקים טו-יט(. 
הרשימה הראשונה היא רשימת האלופים שעמדו לפני מלוך מלך באדום, והרשימה האחרונה היא רשימת האלופים שעמדו 

אחרי שפסקה המלכות מאדום8.

ֶרץ ֱא֑דֹום אחרי שהם כבשו את הר שעיר מידי החורי והקימו בה את  ֶא֣ ר ָמְל֖כּו ּבְ ֥ ים מבני עשיו הֱאדֹומים ֲאׁשֶ ָלִכ֔ ֙ה ַהּמְ ּלֶ לא ְוֵא֨
֑עֹור  ן־ּבְ ַ֖לע ּבֶ ֱא֔דֹום ּבֶ ְך ּבֶ ְמלֹ֣ ל ולפני שקמה מלכות בעם ישראל בימי משה9׃ לב ַוּיִ ָרֵאֽ ֶלְך ִלְבֵנ֥י ִיׂשְ ממלכת אדום ִלְפֵנ֥י ְמָלְך־ֶמ֖

י׃  יָמִנֽ ֶרץ ַהּתֵ ם ֵמֶא֥ ֖ יו ֻחׁשָ ְחּתָ֔ ְך ּתַ ְמלֹ֣ ָ֖מת יֹוָב֑ב ַוּיִ ה׃ לד ַוּיָ ְצָרֽ ן־ֶזַ֖רח ִמּבָ ב ּבֶ יו יֹוָב֥ ְחּתָ֔ ְך ּתַ ְמלֹ֣ ַ֑לע ַוּיִ ָ֖מת ּבָ ָבה׃ לג ַוּיָ ְנָהֽ ם ִעי֖רֹו ּדִ ֥ ְוׁשֵ
ב הייתה מלחמה בין מואב למדיין, ומלך אדום בא  ה מֹוָא֔ ֵד֣ ׂשְ ֤ה ֶאת־ִמְדָי֙ן ּבִ ּכֶ ד ַהּמַ ַד֗ ן־ּבְ ד ּבֶ יו ֲהַד֣ ֜ ְחּתָ ְך ּתַ ְמלֹ֨ ם ַוּיִ ֑ ָ֖מת ֻחׁשָ לה ַוּיָ
ְך  ְמלֹ֣ ְמָל֑ה ַוּיִ ָ֖מת ׂשַ ה׃ לז ַוּיָ ֵרָקֽ ׂשְ ְמָל֖ה ִמּמַ יו ׂשַ ְחּתָ֔ ְך ּתַ ְמלֹ֣ ד ַוּיִ ָ֖מת ֲהָד֑ ית׃ לו ַוּיָ ם ִעי֖רֹו ֲעִוֽ ֥ לעזור למואב להכות את מדיין10 ְוׁשֵ

ְך  ְמלֹ֤ ן־ַעְכּבֹו֒ר ַוּיִ ן ּבֶ ַעל ָחָנ֣ ֣ ָמ֮ת ּבַ ֹור׃ לט ַוּיָ ן־ַעְכּבֽ ַעל ָחָנ֖ן ּבֶ ֥ יו ּבַ ְחּתָ֔ ְך ּתַ ְמלֹ֣ ֑אּול ַוּיִ ָ֖מת ׁשָ ר׃ לח ַוּיָ ָהֽ ֖אּול ֵמְרֹח֥בֹות ַהּנָ יו ׁשָ ְחּתָ֔ ּתַ
ב׃  י ָזָהֽ ֖ת ֵמ֥ ד ּבַ ת־ַמְטֵר֔ יַטְבֵאל֙ ּבַ ֹו ְמֵהֽ ּת֤ ם ִאׁשְ עּו ְוׁשֵ֨ ֑ ם ִעי֖רֹו ּפָ ֥ ר ְוׁשֵ י֙ו ֲהַד֔ ְחּתָ ּתַ

ּוף  ם )אחרי שפסקו המלכים למלוך באדום:( ַאּל֥ ֹמָת֑ ׁשְ ם ּבִ ם ִלְמֹקֹמָת֖ ֹחָת֔ ּפְ ֙ו שהיו ראשים ְלִמׁשְ י ֵעׂשָ ֞מֹות ַאּלּוֵפ֤ ה ׁשְ מ ְוֵאּלֶ
ר׃ ִמְבָצֽ ּוף  ַאּל֥ ן  יָמ֖ ּתֵ ּוף  ַאּל֥ ְקַנ֛ז  ּוף  ַאּל֥ מב  ן׃  יֹנֽ ּפִ ּוף  ַאּל֥ ֵאָל֖ה  ּוף  ַאּל֥ ה  ָאֳהִליָבָמ֛ ּוף  ַאּל֧ מא  ת׃  ְיֵתֽ ּוף  ַאּל֥ ְלָו֖ה  ַעֽ ּוף  ַאּל֥ ְמָנ֛ע   ּתִ

י ֱאֽדֹום׃  ו ֲאִב֥ ֖ ם ֥הּוא ֵעׂשָ ָת֔ ֶרץ ֲאֻחּזָ ֶא֣ ֹבָת֙ם ּבְ ׁשְ י ֱא֗דֹום ְלֹמֽ ה׀ ַאּלּוֵפ֣ ּלֶ ם ֵא֣ ּוף ִעיָר֑ ל11 ַאּל֣ יֵא֖ ּוף ַמְגּדִ מג ַאּל֥

7  וכתב הרמב"ן: “ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום - נכתב זה להגיד כי נתקיימה בו ברכת יצחק שאמר לו “ועל חרבך 
תחיה", כי גברו על בני שעיר החורי ומלכו עליהם בארצם..."

8  עיין ברש"י וברמב"ן לפסוק מ.
9  רשב"ם: “לפני מלוך מלך - לפני משה שהושיע את ישראל." אבן עזרא: “...והאמת שפירוש לפני מלוך מלך, על משה מלך 
ישראל..."  ספורנו: “לפני מלוך מלך בישראל - קודם שימלוך משה עליהם..." לפי זה צריך לומר ששמונת מלכי אדום מלכו 
בזמן שהיו בני ישראל במצרים, ושמלך אדום שלא נתן לישראל לעבור בגבולו בדרכם לארץ כנען )במדבר כ,יד( היה המלך 

השמיני והאחרון. 
10  רש"י.

11  “אלוף מגדיאל - היא רומי." - רש"י.
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ֱאדוֹם  ִעיר בֶּ ַהר שֵׂ ֵעָשׂו עוֵֹבר ָלגּור בְּ
ֶרק לו פֶּ
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ָנַ֑ען ּכְ ֣נֹות  ִמּבְ יו  ֖ ֶאת־ָנׁשָ ח  ָלַק֥ ו  ֛ ֵעׂשָ ב  ֱאֽדֹום׃  ֥הּוא  ו  ֖ ֵעׂשָ ְל֥דֹות  ּתֹ ה  ּלֶ ְוֵא֛  א 
י׃ ֽ ִחּוִ ַהֽ ת־ִצְב֖עֹון  ּבַ ה  ת־ֲעָנ֔ ּבַ יָבָמ֙ה  ְוֶאת־ָאֳהִלֽ י  ִחּתִ֔ ַהֽ ת־ֵאילֹו֙ן  ּבַ ה   ֶאת־ָעָד֗
ז ֶאת־ֱאִליָפ֑ ו  ֖ ְלֵעׂשָ ה  ָעָד֛ ֶלד  ֧ ַוּתֵ ד  ְנָבֽיֹות׃  ֲא֥חֹות  ָמֵע֖אל  ת־ִיׁשְ ּבַ ת  ַמ֥ ׂשְ ְוֶאת־ּבָ  ג 
ַרח ְוֶאת־ֹק֑ ְוֶאת־ַיְעָל֖ם  ֶאת־ְי֥עּוׁש  ה  ָיְֽלָד֔ יָבָמ֙ה  ְוָאֳהִלֽ ה  ל׃  ֶאת־ְרעּוֵאֽ ה  ָיְלָד֖ ת  ַמ֔ ׂשְ  ּוָב֣

ָנַֽען ׃    ֶרץ ּכְ ֶא֥ דּו־֖לֹו ּבְ ר ֻיּלְ ֥ ו ֲאׁשֶ ֵנ֣י ֵעׂשָ֔ ה ּבְ ֵ֤אּלֶ

ְקַנֽז׃  ּוף  ַאּל֥ ְצ֖פֹו  ּוף  ַאּל֥ ר  ּוף אֹוָמ֔ ַאּל֣ יָמ֙ן  ּתֵ ּוף  ַאּל֤ ו  ֵעׂשָ֔ ֣כֹור  ּבְ ֱאִליַפ֙ז  ֵנ֤י  ּבְ ו  ֑ ְבֵנֽי־ֵעׂשָ י  ַאּלּוֵפ֣ ה  ּלֶ ֵא֖  טו 
ה׃  ֵנ֥י ָעָדֽ ה ּבְ ּלֶ ּוף ֲעָמֵל֑ק... ֵא֖ ם ַאּל֣ ֖ ְעּתָ ּוף ּגַ ַרח ַאּל֥ ּוף־ֹק֛ טז ַאּלֽ

ת...   ַמ֖ ֵנ֥י ָבׂשְ ה ּבְ ּלֶ ֑ה... ֵא֕ ּוף ִמּזָ ה ַאּל֣ ֖ ּמָ ּוף ׁשַ ַרח ַאּל֥ ּוף ֶז֔ ַח֙ת ַאּל֣ ּוף ַנ֨ יז ...ַאּל֥
ה...  ֳהִליָבָמ֛ י ָאֽ ה ַאּלּוֵפ֞ ּלֶ ַרח ֵא֣ ּוף ֹק֑ ּוף ַיְעָל֖ם ַאּל֣ ּוף ְי֛עּוׁש ַאּל֥ יח ...ַאּל֥

ה ַאּלּוֵפיֶה֖ם ֥הּוא ֱאֽדֹום׃  ּלֶ ו ְוֵא֥ ֛ ה ְבֵני־ֵעׂשָ ּלֶ יט  ֵא֧

ּוף ֲעָנֽה׃  ּוף ִצְב֖עֹון ַאּל֥ ל ַאּל֥ ּוף ׁשֹוָב֔ ּוף לֹוָט֙ן ַאּל֣ י ַאּל֤ י ַהֹחִר֑ ה ַאּלּוֵפ֣ ּלֶ כט ֵא֖

יר׃  ִעֽ ֶרץ ׂשֵ ֶא֥ י... ּבְ ה ַאּלּוֵפ֧י ַהֹחִר֛ ּלֶ ן ֵא֣ ֑ יׁשָ ּוף ּדִ ֶצר ַאּל֣ ּוף ֵא֖ ן ַאּל֥ ׁשֹ֛ ּוף ּדִ ל ַאּל֥

ל׃ ָרֵאֽ ֶלְך ִלְבֵנ֥י ִיׂשְ ֶרץ ֱא֑דֹום ִלְפֵנ֥י ְמָלְך־ֶמ֖ ֶא֣ ר ָמְל֖כּו ּבְ ֥ ים ֲאׁשֶ ָלִכ֔ ֙ה ַהּמְ ּלֶ לא ְוֵא֨

ן־ֶזַ֖רח  ּבֶ ב  יֹוָב֥ יו  ְחּתָ֔ ּתַ ְך  ְמלֹ֣ ַוּיִ ַ֑לע  ּבָ ָ֖מת  ַוּיָ לג  ָבה׃  ְנָהֽ ּדִ ִעי֖רֹו  ם  ֥ ְוׁשֵ ֑עֹור  ן־ּבְ ּבֶ ַ֖לע  ּבֶ ֱא֔דֹום  ּבֶ ְך  ְמלֹ֣ ַוּיִ לב 

יו ְחּתָ֜ ּתַ ְך  ְמלֹ֨ ַוּיִ ם  ֑ ֻחׁשָ ָ֖מת  ַוּיָ לה  י׃  יָמִנֽ ַהּתֵ ֶרץ  ֵמֶא֥ ם  ֖ ֻחׁשָ יו  ְחּתָ֔ ּתַ ְך  ְמלֹ֣ ַוּיִ יֹוָב֑ב  ָ֖מת  ַוּיָ לד  ה׃  ְצָרֽ  ִמּבָ

יו ְחּתָ֔ ְך ּתַ ְמלֹ֣ ד ַוּיִ ָ֖מת ֲהָד֑ ית׃ לו ַוּיָ ם ִעי֖רֹו ֲעִוֽ ֥ ב ְוׁשֵ ה מֹוָא֔ ֵד֣ ׂשְ ֤ה ֶאת־ִמְדָי֙ן ּבִ ּכֶ ד ַהּמַ ַד֗ ן־ּבְ ד ּבֶ ֲהַד֣

ר׃ ָהֽ ֖אּול ֵמְרֹח֥בֹות ַהּנָ יו ׁשָ ְחּתָ֔ ְך ּתַ ְמלֹ֣ ְמָל֑ה ַוּיִ ָ֖מת ׂשַ ה׃ לז ַוּיָ ֵרָקֽ ׂשְ ְמָל֖ה ִמּמַ ׂשַ

ֹור׃ ן־ַעְכּבֽ ַעל ָחָנ֖ן ּבֶ ֥ יו ּבַ ְחּתָ֔ ְך ּתַ ְמלֹ֣ ֑אּול ַוּיִ ָ֖מת ׁשָ לח ַוּיָ

עּו ֑ ם ִעי֖רֹו ּפָ ֥ ר ְוׁשֵ י֙ו ֲהַד֔ ְחּתָ ְך ּתַ ְמלֹ֤ ן־ַעְכּבֹו֒ר ַוּיִ ן ּבֶ ַעל ָחָנ֣ ֣ ָמ֮ת ּבַ לט ַוּיָ

ב׃ י ָזָהֽ ֖ת ֵמ֥ ד ּבַ ת־ַמְטֵר֔ יַטְבֵאל֙ ּבַ ֹו ְמֵהֽ ּת֤ ם ִאׁשְ ְוׁשֵ֨

י ֱאֽדֹום׃" ו ֲאִב֥ ֖ "...֥הּוא ֵעׂשָ

ֵנ֖י  ִמּפְ ֶרץ  ֶאל־ֶא֔ ֶ֣לְך  ַוּיֵ ְוֶאת־ִמְקֵנ֣הּו...   יתֹו֒  ּבֵ ֹות  ל־ַנְפׁש֣ ְוֶאת־ּכָ יו...  ֶאת־ָנׁשָ ו  ֵעׂשָ֡ ח  ֣ ּקַ "ַוּיִ
ם  את ֹאָת֔ ֣ ֶרץ ְמֽגּוֵריֶה֙ם ָלׂשֵ ה ֶא֤ א ָיְֽכָל֜ ו ְולֹ֨ ֑ ֶבת ַיְחּדָ ֣ ֶ ב ִמּשׁ ֛ם ָר֖ י־ָהָי֧ה ְרכּוׁשָ ֽ יו׃ ּכִ ב ָאִחֽ ַיֲעֹק֥

סּוִקים ו-ז( ם׃ " )ּפְ ֵנ֖י ִמְקֵניֶהֽ ִמּפְ

יר  ִע֔ ר ׂשֵ ַה֣ ֙ו ּבְ ב ֵעׂשָ ׁ֤שֶ "ַוּיֵ
סּוק ח( ו ֥הּוא ֱאֽדֹום׃" )ּפָ ֖ ֵעׂשָ

. ו?  ים ָהיּו ְלֵעָשׂ ה ָנׁשִ ּמָ ו.       -  ּכַ מֹות ְנׁשֹות ֵעָשׂ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.    ַסּמְ

ו?  . ִנים ָהיּו ְלֵעָשׂ ה ּבָ ּמָ ו.    -  ּכַ ֵני ֵעָשׂ מֹות ּבְ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ׁשְ ׁש ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ב.    ַסּמְ

ִדים ַוֲחׁשּוִבים. חֹות ִנְכּבָ ּפָ י ִמׁשְ לֹוַמר ְלָראׁשֵ ָהיּו ְל"ַאּלּוִפים", ּכְ ו ְנָכִדים, ׁשֶ ִעיר נֹוְלדּו ְלֵעָשׂ ַהר ׂשֵ • ּבְ

. ו?  ֵני ֵעָשׂ ה ַאּלּוִפים ָעְמדּו ִמּבְ ּמָ ו.  -  ּכַ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַאּלּוֵפי ֵעָשׂ ַמְדּגֵ נּו ּבְ   ו.   ַסּמְ

ו, ָהיּו "ַאּלּוִפים". ִעיר ִלְפֵני ֵעָשׂ ַהר ׂשֵ ר ּבְ ּגָ ם ָלָעם ַהחִֹרי, ׁשֶ • ּגַ

ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי.    ַמְדּגֵ נּו ּבְ   ז.   ַסּמְ

ְבׁשּו ֶאת ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ְוֵהִקימּו ֶאת ַמְלכּות ֱאדֹום. ו ּכָ • ַאּלּוֵפי ֵעָשׂ

 . ֱאדֹום?  ו ָמְלכּו ּבֶ ֵני ֵעָשׂ ה ְמָלִכים ִמּבְ ּמָ ֱאדֹום. - ּכַ ְלכּו ּבֶ ּמָ ָלִכים ׁשֶ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ח.  ַסּמְ

אֶֹפן ָקבּוַע?         ו ָלגּור ּבְ ד.   ְלֵהיָכן ָעַבר ֵעָשׂ

.     

ֶצַבע ָאדֹם  ה ּבְ ּפָ ּמַ ה.   ִצְבעּו ּבַ
ו:  ל ֵעָשׂ       ֶאת ַאְרצֹו ׁשֶ

ַנַען?  ו ַלֲעזֹב ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ה ֶהְחִליט ֵעָשׂ סּוִקים, ָלּמָ ּפְ ר ּבַ ֻסּפָ ג.    ְלִפי ַהּמְ

.

ו ל ֵעָשׂ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ִמׁשְ

ִעיר ַהר ׂשֵ ו ּבְ ַאּלּוֵפי ֵעָשׂ

ִעיר ַהר ׂשֵ ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ּבְ

ַמְלֵכי ֱאדֹום

ַנַען ו עֹוֵזב ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ֵעָשׂ

ָבִרים ב, ה( ׁש ּדְ יר׃"  )ֻחּמַ ִעֽ ר ׂשֵ י ֶאת־ַה֥ ּתִ ו ָנַת֖ ה ְלֵעׂשָ֔ ֣ ָ י־ְיֻרּשׁ ֽ "...ּכִ

ַען
ַנ ּכְ

ץ 
ֶאֶר

ֹום
ֱאד
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ׂשֵ
ר 

ַה
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ת ָרׁשַ ּפָ
ב ׁשֶ ַוּיֵ

ה ַעל ַהִחידֹות. ַעל ּפֶ ה, ַוֲענּו ּבְ ּתָ ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם אֹו ֶאת ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ּבַ

ִרים: ְסּפָ ִרים ַהּמִ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ א.   ּבְ

180 , 12 , 100 , 200 , 400

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

ה,  יד ַהנָּשֶׁ ֵני ַמֲחנוֹת,     ִאיׁש,     גִּ שְׁ

ָבה,     ַאּלוֹן,     ַאּלּוף  ַמצֵּ

 ג.  ִמי ָאַמר ְלִמי:

ָך" יָת ֶאת ַעְבּדֶ ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ 1. "ָקֹטְנּתִ

ַחר" ָ י ָעָלה ַהּשׁ ֵחִני ּכִ ּלְ 2. "ׁשַ

י" 3. "ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאּטִ

ל ָזָכר" ְהיּו ָכֹמנּו ְלִהּמֹל ָלֶכם ּכָ ֹזאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ּתִ 4. "ַאְך ּבְ

ַח" ם ִמְזּבֵ ה ׁשָ ם ַוֲעׂשֵ ב ׁשָ 5. "קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוׁשֶ

ֶמָך"  ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ּכִ ֵרא ׁשִ ְמָך ַיֲעֹקב לֹא ִיּקָ 6. "ׁשִ

ן" י ַגם ֶזה ָלְך ּבֵ יְרִאי ּכִ 7. "ַאל ּתִ

ַלח"  ׁשְ ת "ַוּיִ ָרׁשַ ִחידֹות ַעל ּפָ

      

פתרונות לחידות על פרשת וישלח: 

מספרים בפרשה:

400 - ארבע מאות איש עם עשו )לב, ו   לג, א(. 

200 -  במנחה ששלח יעקב לעשו: "עיזים מאתיים..."   "רחלים מאתיים..." )לב, יד(. 

100 - יעקב קנה את חלקת השדה מול שכם במאה קשיטה )לג, יט(.

12 - "ויהיו בני יעקב שנים עשר" )לה, כב(.

180 - שנות חייו של יצחק )לה, כח(.

באיזה הקשר מוזכרים:

שני מחנות - יעקב חצה את מחנהו לשני מחנות )לב, ז(.

איש - האיש שנאבק עם יעקב )לב, כד(.

גיד הנשה - "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" )לב, לב(.

מצבה - "ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר אתו )בבית אל( מצבת אבן" )לה, יד(. 

אלון - "ותמת דבורה מינקת רבקה, ותיקבר ... תחת האלון..." )לה, ח(.

אלוף - אלופי עשו ואלופי החורי )פרק לו(.

מי אמר למי?

1. יעקב לה' )לב, י(.

2. האיש-המלאך ליעקב )לב, כו(.

3. יעקב לעשו )לג, יד(.

4. בני יעקב לשכם וחמור )לד, טו(.

5. ה' ליעקב )לה, א(.

6. ה' ליעקב )לה, י(.

7. המיילדת לרחל )לה, יז(.


