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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

 

 
  (כז' בראשית לב" )ברכתני אם כי אשלחך לא ויאמר ,השחר עלה כי שלחני ויאמר"

וללכת לעזוב האפשרות  מלאךלנה לא ניתהקדוש שיעקב הגיע לדרגה כזו שהוא משל במלאך ו" החייםאור "אומר ה
ומה שהתנה יעקב את הסכמתו בכך . "ותוכל... לוקים-עם אכי שרית "המלאך לו  רלכן אמ, הסכמתו של יעקבאלא ב

יעקב צד שמאו , ירכוה בתקיעהזק מנלא יב כוונתו היתה לברכה שיעק, "ברכתניכי אם " מרוא, שהמלאך יברך אותו
 . וך אותהשתדל שיברהבין שמדובר במלאך ולכן הוא 

 

 (יח' לגבראשית )" מפדן ארם בבאו כנען בארץ אשר שכם עיר יעקב שלם ויבא"

  (י"רש) "יעקב שלם מלבן ומעשו ויבאאף כאן , כאומר לחברו יצא פלוני מבין שני אריות ובא שלם"
, מעשויעקב פחד סוכות היותו בכי ב, הכוונה היא שיעקב נרגע ושקט לבו" םויבא יעקב של"מה שנאמר  ן"הרמבלפי 
ובהגיעו לארץ , ארץ כנען לא שקט לבושלא הגיע יעקב לועד  במלכות סיחון ,ימזרחהבעבר הירדן נמצאת כות וכי ס

יעזרו ליעקב משום כבוד  אנשי הארץשמשום או , אביולרעה עקב הקרבה ללא יגע בו עשו אז ידע שהוא נרגע כי 
בא יעקב ש עתהכתוב כלכן אמר , עשומיד  ואות תצילכנען ארץ ה של או שזכות, בתוכם "יםקל-נשיא א"אביו שהיה 

 . בדרך מכף כל אויביוהצילו ה "הקבכי , מגורי אביו ארץשלם אל 
 

 (א' לד בראשית) "לראות בבנות הארץ ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב"

הכוונה היא שאוהבת , יצאניתתהיה  ,יעקב מזרע קדוש כמושהיתה  ,שדינההקדוש מתפלא כיצד יצא  "אלשיך"ה
הטעם הוא שז״ל חאמרו אמנם . שכבודן הוא בתוך הבית בתולותהנערות הנשים והדרך דבר שאינו  ,ץלטייל בחו

 אינוהדבר אך  (טז' בראשית ל)" ותצא לאה לקראתו"ב וכתי ככמוה  יצאניתלכן היתה  "בת לאה"משום שדינה היתה 
ל שהיה זה עונש על כך שיעקב הסתיר את דינה "גם מה שאמרו חז. לקראת בעלה ה לאה היהיצאשמה דומה כי 

ל "הוא על פי דברי חז. יעקבולא בת " בת לאה"ומתרץ שמה שאומר הכתוב . ה יצאניתדינ היותמעשו לא מסביר את 
התפללה שהבן יהפך לאה אלא ש, זכר היתה בןדינה שבהתחלה  (כא' בראשית ל)" ר ילדה בתחוא"פסוק  על (.סברכות )

נה בהורתה דייוצא ש. שבטיםהשנים עשר מתוך אחד בן רק תוכל ללדת אלא שלא רחל משום כבודה של לנקבה 
הזכרים ל זו דרכם שיצאנית כי  תהיהשה ימתמ אלרשה זכר וולכן מי שש, נקבהל כך תהפכה אחרההיתה זכר אלא ש

 ,"בת לאה", היאשהרי יציאתה  ואל תתמה על ,"ותצא דינה" הכתוב אומרמה ש וזה, ושלו שורשה הולך אחרי הכל כ
ליעקב  בת הדינ היותשלומר  "ליעקב אשר ילדה", זכרהיא היתה יעקב מצד כי , של יעקבבת  של לאה ולאבת כלומר 

 .ואם כן אל תתמה על היותה יצאנית, "ליעקב בת לאה אשר ילדה"לכן אמר לא בהריון ו, לבדב בלידהיה ה
 

 (א' להבראשית )" שם ושב ל-א בית עלה קום יעקב אל יםקל-א ויאמר"
 יןהמזבח כעאת בנה ו לפני שידעתאת ין וכוהיא הוראה ליעקב שישב וי" ושב שם"שכוונת הכתוב " ספורנו"מבאר ה

משנה ' ברכות ה)" כדי שיכוונו את לבם למקום ומתפלליםחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת "ל ש"מה שאמרו חז

שהובטחה לך ההבטחה את שקיים לך כך על ה "ות לקבהודלכדי , "ל הנראה אליך בברחך-שם מזבח לא ועשה", (א
 ."שעשה לי נס במקום הזה ברוך"אמרם מברך שם כ
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  (יב 'לבבראשית ) "מיד עשוהצילני נא מיד אחי "
הוא מלאך "ולפי הגמרא , "סטרא אחרא"עשו הוא הלפי הזוהר ש "קדושת לוי"ב ב'י לוי יצחק מברדיצרבאומר 

, "מיד אחי מיד עשו"וזהו , "אחי"שלא יהיה עשו  "הצילני נא"ה תובקשת יעקב הי, (.ב טז"ב) "המות הוא היצר הרע
שזוהי מראה הוא אדם הולעין , לעבירהאת האדם היצר הרע מסית פעמים לש, "אחי"שלא יתגלגל שהיצר הרע יהיה 

 . לעשות עבירהו אות כדולואדם ה לאמתקרב ו הוא זהדרך בו, הומצו
 

  (כה 'לבבראשית ) "ויאבק איש עמו"
ו באיזה חטא אות סופתלו ואתם לחהה המקטרג שלו שהיה רוצה ליאתו נאבק יעקב ההמלאך  "נעם אלימלך"לפי ה

תיכף עשה  יעקב אבינואך  ,ו באבק אשר בידועלי ן התחיל לקטרגושום חטא ועועקב לא מצא ביהוא לאחר שאך 
מלמד שהעלו " (.חולין צא)ל "שאמרו חזמה וזה . כסא הכבודתעלה האבק ההוא עד הים ובזה כדרך הצדיקתשובה 

תמיד הרהורי תשובה על הצדיק להרהר צדיק ומחזר למצוא עילה בהיצר הרע  ,וכך הוא תמיד. "אבק עד כסא הכבוד
כך הוא תמיד שמאבק היצר הרע עם , "עד עלות השחר"וזהו . עד כסא הכבוד עבירותהאותו אבק את העלות ובכך ל

ה את "עלה הקבישר עד א, (לג-לב 'תהלים לז) "בידולא יעזבנו ' ה ...צופה רשע לצדיק"בבחינת  דם ועומד עליוהא
עד ". עבור רוח הטומאה מן הארץ ויבטל אז המלחמה בין אדם ובין יצרותואז נו גאולתחיש את ישראל למעלה וי

 .אותנו' שידרוש ה "דרישה"הוא מלשון  "שחר", "עלות השחר
 

   ( הכ 'בראשית לב)" עמו ישויאבק א"
  (  י"רש). עשו שלו רש, ל"מאס הוא" שאי"

 ?ם רהם עם אבלחהלהיהעליו , בעקם עם ילחונל "מאמדוע המתין ס  ,"חפץ חיים"ד היתלמ ,רבי אלחנן וסרמןשואל 
ל ענין רב "מצא סמא לאבעמודים אלו ו, "דהבוע"עמוד ההיה יצחק  ,"דחס"אברהם היה עמוד השידוע ומתרץ לפי ה

זה בזה ים לחמנמשל לשני אנשים שמביא הוא להבנת הרעיון .  "רהתו"ה ודביעקב שהיה עמרק  לאם אבהם לחלהי
של  הנשקכלי היא , " רההתו". להילחםעוד א יוכל וכך ל ,חברומהנשק כלי ת את חקלשמצליח המנצח מוגדר כמי 

 סקי יתעודלו שיה פתאיכ לא. אליה לוטש השטן את עיניוו, "הרע בראתי לו תורה תבלין בראתי יצר", עם ישראל
 .  רהמתו את היהודי יצליח לבטלש בדובל - םביבכל מיני דברים טו

 

 (כה 'לדבראשית )" ויהרגו כל זכר בטח העיר על ויבאו"
 ,לא רצו להחזיר את דינההם כיון שש, "ותפנים יפ"מיתה מבואר ב העיראנשי תחייבו כל דוע המ ן"רמבהלשאלת 

את שכם ואת להרוג כי , להרוג אותםמתוך כוונה נגדם  עומדיהיו אנשי העיר , ם אותה בכחלוקחיבני יעקב היו ואם 
באמת כך היה ולי וא ,נגדםכל העיר חמור יעמדו את שכם ואת כיון שידעו שאם יהרגו אך , ותרבנו היה מ חמור

כולם כדין הבא את להרוג  הותר ןלכ, חמוראת שכם ואת הרגם אחר העיר אנשי שנאספו עליהם כל  מעשהה
שאם לא הרגנו אותם אומרים כ, לשון עתידבשהוא  "הכזונה יעשה את אחותנו"שהשיבו ליעקב מה  וזה, במחתרת

 .היות בביתם כזונה אף מכאן ולהבאהמשיך לנו לצריכה אחותהיתה 
 

  (ל 'דלבראשית ) "יושב הארץבבאישני הי לתם אותכרע"

 "ביוש"לשון בי כ, עירהכל אנשי ה של ריגהל יתיחסקל וי טיבוא ה "באישניהל"הלשון ש" תוספת ברכה"מר האו
או  "להרשיעני"לומר היה ון נכיותר על הריגת אנשי העיר ו, בוז הומעשובד כו מנדבר שאיהכוונה היא ל "השאב"ו
את דמי שקל בעיניו להחליף או להכחיש , (ח"ד סעיף י"למ "חו)ערוך  המובא בשולחןהדין ומבאר על פי  ."להקניאני"

מפני , פסול לעדותהוא ומבואר שם ש, דבריואת ר לקיים הכי האדם המכובד נז, "איש שאין לו בושה"דבורו נקרא 
, של ההריגהונו אותו האומות על גוף המעשה דשי הלבד מד שמפחיעקב וכאן  .ותודוש אם תוכחש עבלא יהוא ש
 .לו ולשמו דבוכוזה לא ל, לאחר המילהם איתשלים הל כםכחשו בהבטחתם לאנשי ששבניו ד יבאישו אותו על וע

 

 (י' בראשית לה) "יעקב שמך"

החליף  ,שרו של עשו ,המלאךששאף על פי היא " קבעך ישמ"שכוונת הכתוב  ן"הרמבאמר מביא את מ רבינו בחיי
לא יקרא שמך "מעתה אך , ת במסגרת שליחותועשה זאלא המלאך שהרי , "יעקב"נקרא ך עוד "ישראל"לשמך את 

וישראל " הנביאאמר  ךועל כ ."ויקרא שמו ישראל: "הכתובשאמר מה  וזה, "עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך
, "יעקב"הוא תוספת לשם " ישראל"הוא שהשם " שמך יעקב"הפירוש ל רבינו חננאללפי ו .('ישעיה מח)" מקוראי

כלומר , "כי אם ישראל יהיה שמך ,יקרא שמך עוד יעקב לא" מה שכתוב. "בלבד"היא במשמעות של " עוד"והמילה 
לא יאמרו על ארון  כלומר, בלבד, ('ירמיה ג)" 'לא יאמרו עוד ארון ברית ה" :שמובא בנביא וכמו, "יעקב וישראל"

בעת ההיא יקראו "שכתוב  הוז, אלא אף ירושלים תהיה כולה מקום שכינתי, שהוא מקום השכינה בלבד' ברית ה
 . "ישראל"נקרא ופעמים  "יעקב"נקרא פעמים ש, "כי אם ישראל יהיה שמך"הכוונה ו וז "'לירושלים כסא ה
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