
 
 

 

 'גי שנה                     

 
 

 
ְ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' לבבראשית ) "צר לוימאד ו יעקב ויירא"

מצוה שיעקב עצמו לא קיים  "ד אב ואםוכב" תל מצוזכות שהלעשו מכך שתועיל ירא שיעקב " דעת זקנים"מבוא ב
 ויצר"ומה שנאמר . לארץ ץה בחובעוד שיעקב שה ישראלארץ של ישיבת זכות הועיל לו אולי גם ת, עשרים שנהכבר 

הסבר נוסף  .ה הבטיח לו שישמור עליו"שהקבמרות שו לפחד מעשהוא מ הזר היה ליעקב עצם צהכוונה היא ש, "לו
את יעקב יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה "הלוא עשו אמר בא לקראתו להרגו ועשו שלכך שצר היה ליעקב זו השמועה 

ף א "להי אבי יצחק-א"מה שאמר הראיה היא מודאי מת ו ויצחק אבייעקב ש ןהבי, אם כך( מא' בראשית כז" )אחי
 . יםחיבה על אדם כל זמן שהוא "שם הקבאת  םחדיישאין מיעל פי 

 

 (ח 'לבבראשית " )מחנות לשני והגמלים הבקר ואת הצאן ואת אתו אשר העם את ויחץ"
 יעקב  הילדיםאת ש מזה מובן. הילדים אתגם  חצהשהכתוב לא אומר שיעקב  "ברהעמק ד"ב ב"הנצימעיר 

  המחנה והיה והכהו האחת המחנה אל עשו יבא אם"אחר כך  מרושא מה קשה ,כן אםאבל . אצלו שמר
  המחנהיה שיהה יעזור מ, אותם כהיונמצאים בו  ובניו יעקבש המקום אל יבאעשו  אם הלא. "לפליטה הנשאר

 הוא  שהרי ,מבניו אחדאת  ולא אותו לא יהרוג לאליעקב שעשו  ברורחייבים לומר שהיה  ,אלא? לפליטה השני
 את כל אשר לו על מנת להציל חלק מנכסיו  צהשיעקב ח אלא. וזרעו הוא יכלה שלא ה"מהקב מובטח כבר

  ."אם על בנים", הנשיםאת  יהרוגעשו  שמא ירא היהיעקב ש מבואר יעקבת בתפלאמנם . ושפחותיו ועבדיו
ר אח אבל .עמו וילחם מיד עשו יבוא שמא שחשבמשום  יוםה באותויעקב  עשה זוה הכנהה כלשאת  ב"הנצימדגיש 

 תחזקה כבר ובבוקר הנחלת א עבר וגםלן במקום  יעקב גם כן על בדרך לן שעשו הביןהוא  ,בא לאעשו ש כשראהכך 
 .הכנשום ה עשה לאו המלאך יל ידע לבבו

 

 (כב' לבבראשית ) "במחנה והוא לן בלילה ההוא"

זכר מוה "להים-מחנה א"הקדוש שהכוונה היא ל" אלשיך"אומר ה .ידועהמחנה היא ל" במחנה"משמעות המילה 
הוא מחנה מחנה השנתן אל לבו אלא שבעודו במחנה הוא . את עשו מיראתוהמחנה יעקב לן בתוך , כלומר ,למעלה

לארץ להיכנס נחל את העד הבקר שאעבור לי  לא ימתינוהם ואולי אם אתעכב פה בחוץ לארץ , שראלארץ ישל 
לארץ  יתעכבו בחוץהם ראוי שלמעני זה אין הרי ש, בחוץ לארץיתעכבו הם כן כבודי משום  אם, מצד שניו .ישראל

אבל . (דכ' בבראשית ל) "ויעבר את אשר לו"( גכ' בבראשית ל)" בלילה הוא קםוי"כן ל. מלאכי ארץ ישראלהלוא הם 
יעקב כאשר חזר לכן ו. אתםעבר  "להים-מחנה א"גם  אז, אשר לו יבק וגם העביר את כלמעבר את עבר יעקב כאשר 
  ."ומויאבק איש ע"אז ו, "להים-מחנה א"ליווי של בלי כלומר , "ויותר יעקב לבדו"נאמר , קטניםהפכים עבור ה

 

   (ל' בראשית לב" )זה תשאל לשמי למה"

כאשר  ?"ה זה תשאל לשמילמ" המלאךעונה " שמך נא הגידה"לשאלת יעקב שאומר ש שופירמזכיר  רבינו בחיי
על שמו כדי שיתכבד פרסם את מ "מנצח"שההיא ודרך העולם  ,"מנוצח"האני שכוונת המלאך היא לומר שהיות 

 . שלא יתבייש כדי ,ואינו רוצה לגלותהוא , היא להעלים את שמו "מנוצח"הדרך אבל , הבריות
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 (יד' בראשית לב) "מנחה לעשו אחיוויקח מן הבא בידו "
נבחר על היה השעיר כמו שו, ביום הכיפוריםלעזאזל  שעיר המשתלחהה דוגמת תהמנחה היש "פנים יפות"מבאר ה

 .ועשאותם הבאים בידו מאליהם ובזה ידע שהם החלק שראוי לשלוח לאת יעקב כך לקח , גורלפי 
 

 (ה' לב בראשית " )ני לעשוכה תאמרון לאדו"

להתנהג בגלות המר הזה כאן כיצד עלינו אותנו מלמדת התורה ש ,"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק באומר 
נו אות עלינו ויגאל' ירחם האשר הגלות באהבה עד את ואנחנו מוכרחים לקבל  ,אשר אנחנו נתונים תחת יד האומותכ

 וזה. ולקוראם אדוניםהאומות  אנו מוכרחים להיות נכנעים לפני ,גלות המרבעוד שאנחנו באבל . גאולת עולם במהרה
להרע  פוואז כאשר יוסי ,םבדברכם עמ "אדון" םלומר שתקראו אותכ, "כה תאמרון לאדוני לעשיו"מה שאמר הכתוב 

בזה שאנחנו  הםלכי די , ויגאלנו עלינו' ירחם הבזכות זה גזל בידם ויהיה הדבר לכם יותר מן הראוי במסים וארנונות 
 . כבוד הםוחולקים להם נכנעים לפני

 

  (כג 'לבבראשית " )את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויקח"

היה חס על בניו שהדבר הוא משום שיעקב  "זקוניח"מסביר ה, ילדיםפני הנשים ליעקב את ה קדיםמ בכתוב שלפנינו
הוא מבית לבן יעקב ברח ר שאאבל כ ,יהרוג את הנשים תחילההוא  ,עשו להרוג באיאם כך ש ,על נשיואשר יותר מ
לבן כדי שכאשר  (יז' לאבראשית ) "הגמלים על נשיו ואת בניו את וישא יעקב ויקם" ,נשיםפני ההבנים לאת הקדים 

 . תחלהיפגע בבנותיו הוא ירדוף אחריו 
 

 (ח' לגבראשית " )לך כל המחנה הזה אשר פגשתי מי"

אם כך  ,לעשו מיועדהוא אמור היה לדעת שהמחנה ו, מלאכיםאליו הלוא יעקב שלח ? מה משמעות השאלה של עשו
אלא וה אותם יציעקב כאשר והם עשו  ,שאמנם יעקב שלח אל עשו מלאכים ן"הרמבמבאר ? "מי לך"מדוע שאל 

למי אתה ואנה "עמם ולא שאלם  דברלא כלל הוא בגאותו ועברתו או ש, את המנחה לא רצה לקבל מהםשעשו 
כוונת השאלה ו .ליעקבשייכים כי חשב שהם , "לך כל המחנה הזה מי"אמר עתה לכן , והם יראו מגשת אליו ?"תלך

ועל כך עונה לו יעקב ? "כל אלהאת הגדול אצלך שתשלח לו זה האדם מי הוא "היא , "כל המחנה הזה לך מי"
 . שאליו שלוחה המנחה הגדול והאדון בעיניהוא אתה , לומרכ, "בעיני אדוני חן למצוא"

 

  (יח' בראשית לג)  "יעקב שלם ויבא" 

מה זה בא  "בבואו מפדן ארם" באומרוכוונת הכתוב את עוד צריך לדעת  ?"שלם"באומרו הכתוב  מה כוונתלא ברור 
הקדוש שהכתוב בא ללמדנו " אור החיים"מתרץ ה. לבןשהותו אצל שיעקב חוזר מו כבר יודעים אנהלוא ? לחדש לנו

כך שליעקב לא היה חסר  ,השליםה ל"דאג הקבלעשו שלח שר אמנחה מנכסיו לטובת היעקב ר יחסהששאת כל מה 
, "ארםבבואו מפדן ", שלם בנכסים, "ויבא יעקב שלם"הי כוונת הכתוב זוו, ארם מפדןשהביא ם נכסישום דבר מה

ף על פי כן אששלח גדולה הבמנחה  מהםחלק גדול ה שניכלמרות ו. בואו מפדן ארםהנכסים שהיו לו בכשיעור 
 ."כל"ה שאמר יש לי זה מו, ה השלים את החסר"הקב

 

 (כז' לדבראשית )" אחותם אשר טמאו העירויבוזו "
שהטעם שבני יעקב הרגו את כל יושבי העיר ובזזו את העיר למרות שמי שפשע נגדם היה רק שכם " ספורנו"מסביר ה

כי , זה בלתי נמאס אצלםהדבר ההיה וכבר , ם ללא רשותשכנראה בעיר הזאת היה הדבר מקובל לקחת נשיהוא משום 
בנות את ראשי העיר  שלקחומורגל אצלם אלא ודאי שהמעשה היה , את המעשה הזהלא היה שכם עושה  לולי כן 
 (ב' בראשית ו" )ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"ל דרך הכתוב ע. י רשות לנשים או לפלגשיםהעם בל

 

 (יז' בראשית לה) "זה לך בן ותאמר לה המיילדת אל תיראי כי גם"

שצריך דברי המילדת של מה החשיבות גם  ?הפחדהרגיע את לאמרה לה המילדת  ומה, יראה רחלצריך להבין ממה 
 ."בנימין"ו "בן אוני" טעם לשמותיש להבין את העוד ? "כי גם זה לך בן"ה הכוונה כשאמרה מ? לכותבם בתורה

, (א' בראשית ל" )לי בנים ואם אין מתה אנכי הבה"בבקשתה  של רחלהכוונה ש "פני דוד"א ב"רבינו החידמבאר 
בנים  שנילה אך בהיות , צדקתלבד יאמרו שהיא אינה ב שאם יהיה בן אחד, שיהיו לה שני בניםבקשה רחל שהיא 

 שהעולם יאמרו שאין את ,"אל תראי" :המילדת שאמרה להמה  וזה. בזכותהמהם הוא שאחד שהיא צדקת ויאמרו 
 שיאמרו "צעריבן " ,"בן אוני"שמו ה את קראמה שו. בזכותךדהיינו , "בן לך" ,יוסףלבנך נוסף ב ,"כי גם זה", צדקת

בן "אביו קרא לו מה שו. מתה היאיה שארוה, שתי אחיותנשיאת איסור רחל הוא עבר על  ה שיעקב נשא אתבזש
למות רחל  לעשתי אחיות היה של איסור העונש בגלל ה ואם היה, ראלבארץ ישהיו  שהורתו ולידתוהוא משום  "ימין

 . שנכנסה לארץ ישראל קודם
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