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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ח' בראשית לב)" ויירא יעקב מאד ויצר לו"
 חטאה :ליה אמר ,מפחיד דקא חזייה ,דציון בשוקא יוסי ברבי ישמעאל דרבי בתריה אזיל קא דהוה תלמידא ההוא"

" כתיב תורה בדברי ההוא :ליה אמר '?תמיד מפחד אדם אשרי' והכתיב :ליה אמר 'חטאים בציון פחדו' דכתיב את
פחדו בציון " :משום שכתוב טאוחשהוא את תלמידו מתיירא אמר לו  ראהישמעאל ברבי יוסי רבי ] (.ברכות ס)

  [תורה על דברימדובר  (יד 'כח משלי) "ם מפחד תמידאדאשרי "ומה שכתוב , (ישעיה לג יד)" חטאים
 "ויצר לו"ומשום כך , בקרב לבוה ששוכנת היראאת ראה בשעה שבמבוכה הקדוש שיעקב היה " אלשיך"מבאר ה

ו וז, זה בקרב לביההגדול  ן לא היה המוראוובי עהיה ואם לא , נפשו על כך באומרו הנה לב יודע מרתהוא הצטער 
הוא מצטער על עצם הפחד משום שמשמעותו היא שיעקב " ויצר לו", יעקב מפחד, "יעקב ויירא: "היא הבנת הפסוק

עצם בלפני עשו  נכנעהוא ה שאלא שבאמת חטאו היה בז. גזל בידוהן הברכות שהוא מא החטא חשש שעקב וי. חטא
 . אליושליחות ששלח ה

 

 (ה' לגבראשית ) "לקים-נן אחויאמר הילדים אשר  ךוירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה ל"

לו רק על נה ויעקב ע? "מי אלה לך"שלמרות שעשו שואל את יעקב גם על הנשים וגם על הילדים  ן"רמבהמבאר 
עשו ו, והצניעות רסדרך המוויעקב עשה מ, הנשיםכלל על לו אך הוא לא עונה , "לקים-נן אחהילדים אשר " ,הילדים

 . הילדיםשל אמהות ההן הנשים בין מעצמו שה
 

 (יא' בראשית לג)" ים וכי יש לי כלקל-כי חנני א"

שכוונתו , "וכי יש לי כלים קל-כי חנני א"לו מר ואהקדוש שיעקב רוצה להרגיע את עשו ו" אור החיים"מבאר ה
הושלמו מנחה תורת מה שנתן באת רצת פרצה בנכסיו ואחר שנתן לו ושהביא לו אינה פ המנחההיא ש" כל"אומרו ב

קדושה שנקראת  ה שלשהיא בחינ" כל"באומרו יעקב מז ור עוד. לא מחסורל בשלמותכאשר היו קודם כולם נכסיו 
ברכת מו כ, נשלם מעצמו והחסררושם בו עושה שסרון יחשום אין הרי ש זוהבחינה הת א גימשהאדם וכש, "כל"

, (א יז טז"מ) "כד הקמח לא כלתה"סוד מוהיא , "כל"והיא ברכת , שהחסר נשלם מעצמוהים כחול שיהיו ישראל 
ניתן להבין  עתכו, (.ב יז"ב) "כל"נאמר יעקב וב" מכל"נאמר יצחק ב, "בכל"נאמר  רהםאבב :ברכה זו זכו כל האבותבו

נחסר כלומר כל מה ש, ""כל"ים וכי יש לי קל-כי חנני א ...קח נא את ברכתי" את משמעות תשובתו של יעקב לעשו
 . מעצמוכבר נשלם במנחה 

 

 (יט' בראשית לג)" את חלקת השדה ויקן"

לא רצה להעלות והוא מזבח ם רצה לבנות שהוא ששהטעם שיעקב קנה את השדה הוא משום  "כלי יקר"מבאר ה
מחיר השדה היה שמפרט לנו הכתוב . (כד 'שמואל ב כד)רן ארונה היבוסי ושעשה דוד בג הוכמווחנם  'הלעולות 

ותפקיד בית המקדש  ,שהיה גובהו מאה אמההמקדש מזבח בבית הכנגד ומחיר זה בא לרמוז לנו שהוא מאה קשיטה 
מקצה השמים ועד היה גובהו נברא בתחילה כשש, ם הראשוןמחטאו של אד כיםנמשש יםחטאהלכפר על כל הוא 

מאה אמה כי שם נוצר האדם  גבוההמקדש בית היה לכן  ,והועמד על מאה אמה גבהותמעט אך לאחר שחטא הקצהו 
 . (שמות כ כא) "מזבח אדמה תעשה לי"מקום שנאמר בו ב
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 (א' בראשית לד)" ת לאהבותצא דינה "
לפי המדרש יוסף התעבר ש, יוסףשל  רושםהוא משום שהיה בה , דינה היתה יצאניתש שהטעם א"רבינו החידמבאר 
 ,לאהנולדה לחל ודינה יוסף לרנולד כך , ברחל תעברההדינה שלאחר שהיא התפללה הוא התחלף עם לאה ואצל 

. ולכן היתה יצאנית זכרההארת את לקחה היא דינה הגיעה לשם וכש, לאהאצל נשאר  כרשהיה ז יוסףשל רושם הו
את  נשא יוסף כן ל ה אסנתאירע בה מעשה שכם ונולדהיתה יצאנית ומשום כך דינה הגורם לכך ששיוסף היה משום ו

 .אסנת דינה ואירע שנולדה החו יצאוכי מכ, אסנת
 

  (ג 'דלבראשית ) "ה בת יעקבנידבק נפשו בדות"

 מה שנאמר ל עין מוסב יהענהרי , מיותרנראה " בת יעקב"מה שמפרש הכתוב על דינה שהיא , לכאורה
 " אשר ילדה ליעקב"לים יהמ גם שםש, "ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב", פסוקים הקודמיםב

 על פי מה שאמרו " תוספת ברכה"ה אר מב, לאחר שלמדנו בפרשה הקודמת על צאצאי יעקב, מיותריםנראים כ
, (.ב נח"ב)" דאדם הראשון מעין שופרא של מעלה הושופרי, דאדם הראשון הדיעקב מעין שופרי השופרי: "ל"חז

 ובא כאן הכתוב . כתואר פני השכינהשיעקב היה יפה כמו אדם הראשון ואדם הראשון היה יפה , כלומר
 יעקב נהדר  היולעומתה ה, (זי' כטבראשית )ויצא רשת כמבואר בפ, שלאה לא היתה יפת תוארלמרות ש, להודיע

 שהיתה  שוםמ היהדינה דבקותו של שכם בה לביסהשבזה  ובא הכתוב לרמז, זה נחלה דינההיופי הואת , ביופי
 , כלומר, סבה לכל המאורע שבפרשהה יהושז, התאר את לידתוכן בפסוק המ, סמל היופי השהי, "בת יעקב"
 .פי שנחלה מיעקבויה

 

  (יג' בראשית לד)" בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה ויענו"
ין ישהענא שמשום אל, ולא בניו לפניוהם היו יעקב כי מי שצריך היה לדבר ולענות היה , רבינו בחייאומר , לכאורה

אך . יהםלכבוד אב זאתועשו , דברו במקומוולכן הם זה כלל נושא הידבר באביהם רצו הבנים ש לאהיה להם לקלון 
 קייםצטוו להשבני נח  ם"הרמבומביא את תשובת  ?לשפוך דם נקי ,בני יעקב, שמעון ולוימי התיר ל: נשאלת השאלה

תה יבתו של חברו או פאת או גזל או אנס  וגנבובן נח שעבר , מצוות אלו יש את המצווה לדון דין ת ובכללושבע מצו
דינו הרואה שגם להרגו הרי ן אותו ולא דעבירות הללו שעבר אחת מה ראחאדם וכן הרואה , אותה חייב מיתה בסייף

 לא דנובכל זאת הם ואת דינה אנס שכם גזל וראו ששהרי  ,מיתה תחייבו כל אנשי שכםהזה דין ומ, יהרג בסייףלה
אותם  ןוליעקב ולבניו לדיתר לפי שאין ה, לא יתכן לומר כןואומר ש ם"הרמבחולק על  ן"הרמבשאלא . למיתה ואות

: שכתוב יפוכ, מגלי עריותבודה זרה ואנשי שכם רשעים עובדי עהוא משום שההיתר שמצאו שמעון ולוי ולשיטתו 
, רצו להנקם מהםהם דמם חשוב להם כמים שראו פי שול, ('ויקרא יח) "אנשי הארץכי את כל התועבות האל עשו "

 .דרכובאוחזים היו כל אנשי העיר כי כולם את הנשיא ואת והרגו 
 

  (יג 'להבראשית ) "ים במקום אשר דבר אתוקל-ויעל מעליו א"

 המרכבהאבות הן ש, "ויעל"הפסוק שאמר ה מדרשו מל "זשח "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
אל יעקב ' ויאמר ה: "פסוקעל הי "ש רשרשפי כפי, היו המרכבה רק בהיותם בארץ ישראלאבות שוידוע . לשכינה

, "עליך שכינתי להשרות אפשר אי לטמא מחובר בעודך אבל עמך אהיה ושם" (ג 'לא בראשית) "שוב אל ארץ אבותיך
מה שאין כן , ל-בית אלהיה רק ציווי ללכת כי הדיבור בשכם , בשובו אל ארץ כנעןאליו וזה היה הדיבור הראשון 

ויעל "ולכן נאמרה כאן , להיות מהמרכבהלם הושואז , ל דיבר עמו דברים העתידים ונחמות לו ולזרעו-בבית א
 .הן המרכבהל שאבות "זחלמדו ו "מעליו

 

 (יז' בראשית לה) "אל תיראי המילדת לה ותאמר בלדתה בהקשתה ויהי"

 מפרש ? "ם זה לך בןג"מדוע היתה רחל צריכה לפחד ובמה זה מרגיע את רחל מה שאומרת המילדת 
 הלידה של בת הם קשים משל בן וכעת נאמר  פני שחבלירחל פחדה שמא היא יולדת בת מש" ספורנו"ה
 הלידה הם  חבליכלומר למרות ש" גם זה לך בן כי", לכן אמרה לה המילדת אל תפחדי, "בהקשותה בלדתה"

 . קשים את יולדת בן זכר
 

  (נ 'להבראשית ) "והחליפו שמלותיכם"
האבות קיימו את כל ן ש"רמבהפירוש את דרישתו של יעקב מבניו שיחליפו את בגדיהם לפי  "משך חכמה"מסביר ה

שהיה יעקב מחוץ לארץ ישראל הוא ן כל זמ, ךכפיל, בארץ ישראלאבל היה זה רק בהיותם , התורה עוד בטרם ניתנה
את החליף לארץ ישראל מצווה יעקב את בניו לכאשר הם מתכוונים לחזור עתה אך  ,י שעטנזדבגהתיר לבניו ללבוש 

 .כלומר להסיר מעליהם את בגדי השעטנזשמלותם 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטים  :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
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