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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 עברתי את הירדן" )בראשית לב' יא(  במקלי כי"

ויודה כעת ביחס לעבר ימי הרעה כדי שיתבונן ביתרונו את זכור ל הומכאן שחייב אדם בזמן השלולומד  רבינו בחיי
ביום ו הוא שגם פירושש (' יד)קהלת ז" וביום רעה ראה ,ביום טובה היה בטוב" המלך. וכן אמר שלמה כך"ה על קבל
 . רעההביום מה היה טובה ראה ה

 

  (כז 'לב בראשית" )לא אשלחך כי אם ברכתני"

 'י משלי" )כי ברכת ה' היא תעשירך אותו "שיברשיעקב לא מבקש מהמלאך  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
אם גם . ואותוך רעתו ואיך יבראת שונא לו ומבקש ובמיוחד כאשר מדובר במלאך שהוא  לברך המלאך . ואין ביד(כב

הוא מלאך והוא יצר הרע ושטן ההוא שאל זר ואמרו חז"ל שהמלאך היה בפיו יברך ובקרבו יקלל. ך אותו, הרי יבר
ה יעקב ליהנות ממנו רצאיך  ן,כם א "פן תגוף באבן רגלך"ת הוא טמא הוא מכשול הוא אבן נגף. ועליו נאמר והמו

לא כלומר, יעקב תודה לי על הברכות. " הכוונה שי אם ברכתניכיעקב "אמר שמה שרש"י ? אמנם מתרץ ולקבל ברכתו
ו אות שעשו מקנטרשל יצחק לו על הברכות עליו להודות אחר שהוא שרו של עשו אמר לו  שמשאל ממנו ברכה אלא 

לשיטת עקבה ורמאות. לשון של לשון שררה ולא לאלא שינה שמו ך את יעקב לא בררואים שהמלאך עליהם. ולכן 
( ג 'ב כג שמואל" )להים-צדיק מושל ביראת אש"ממנו שיודה ור" יעקב לא מבקש מהמלאך ברכה בקש ה"צרור המ

. "ויאמר שלחני כי עלה השחרשנאמר ". כמו ורשות יבל כתאינו יכול ללואחר שהוא ברשותו מושהוא משועבד לו 
מה שענה  לי. וזהשלאות שאתה עבד  ,כעבד לאדוניו ,תתן לי הודאהכלומר . "לא אשלחך כי אם ברכתני"ואז אמר לו 
כי שרית "בעקבה ורמאות. ואני מודה הן שלא יאמרו שהברכות " לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראללו המלאך "

 ם עשו ולבן. כאן נתן לו סימן שינצל מעשו הרשע. גועלית עליהם ואני כעבד לך ו "להים-עם א
 

 ל( שמך" )בראשית לב' נא "הגידה
 הנצי"ב מוואלוז'יןמבאר  .לעולם ובאו נוצרובעבורה הם ש ופעולתם כחם לפינקבע  המלאכיםשל  שמותשה ידוע

המיוחד של המלאך, אולי יוכל לנצל זאת  חווכ מה לדעת צהור" שבשאלת יעקב "הגידה נא שמך" הוא העמק דברב"
" אומרת ליעקב, לשמי אלתש זה למהותשובת המלאך " .הפרט לזה נצרכת השעה כשתהא תועלתויהיה מהידיעה הזו 
 . הכחות כלשל  כחה הוא אשר' ה לפני מתפלל אתה הלאאתה לא צריך אותי 

 

 " )בראשית לב' לב(ירכו פנואל והוא צלע על כאשר עבר את ויזרח לו השמש"

" הקדוש מדוע מציין הכתוב "ויזרח לו השמש"? וכי לו לבדו זרחה השמש? הלוא זורחת היא ומאירה אלשיךשואל ה"
וזרחה לכם ולמד זאת מהפסוק ", לכל העולם? אלא כוונת הכתוב היא לומר שעם זריחת השמש יעקב נרפא מצליעתו

 ,מוציא חמה מנרתיקה ומקדירב"ה לבא הק לעתיד" " )מלאכי ג' כ( שעליו אמרו חז"ל:צדקה ומרפא יראי שמי שמש
 צדיקים...' כי הנה היום בא בוער כתנור'דכתיב  בהם נידוני רשעים ,בה םוצדיקים מתרפאי ,בה םרשעים נידוני

כאן הכתוב מר ואמה שוזה . (ג:זרה  )עבודה'" וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה'בה דכתיב  םמתרפאי
זכיר , ומ"ומרפא שמש צדקה" ההשמש הידועה לו זרחוהיה ירא ה׳ יעקב  ,לו לבדוהשמש זרחה  "ויזרח לו השמש"

  ."צולע על יריכו והואכך "הוצרך להכתוב למה 
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  ח( ')בראשית לב" ויירא יעקב מאד"
כל את  שלחזה שהוא חשש שמא חטא ב" שהפחד של יעקב נבע מכך שהוא כלי יקרממה פחד כל כך יעקב? מתרץ ה"

 .  אחיודורון לעשו האותו 
 

  (כו)בראשית לב'  "ירך יעקב כף ותקע"

ושמרתיך בכל אשר " כיצד הצליח המלאך להזיק ליעקב הלוא יש ליעקב הבטחה אישית מהקב"ה "חזקוניתמיה ה"
ויירא יעקב "תיירא מעשו כדכתיב ליעקב כיון שיעקב לא בטח בה' וה הזיקומתרץ שהמלאך  (טו 'כח בראשית" )תלך
ו המלאך ל הזיקבכל זאת  (יב 'ג שמות" )אהיה עמך"שאמר לו הקב"ה ף על פי ארבינו שמשה גם אצל  נואמצ. ו"מאד

 ". תשלחשלח נא ביד "היה מתיירא מפרעה כדכתיב ( וגם כאן הטעם הוא משום שמשה כד 'ד שמות) "בדרך במלון"
 

 " )בראשית לג' ה(אלה לך מי"
תשובת יעקב היא על הילדים על הנשים ועל הילדים, "מי אלה לך" וכוונתו היתה שאל שלמרות שעשו  הרמב"ןמבאר 

שהם נשיו,  לעשו  לא רצה לומריעקב מוסר, כל זאת הוא מדין דרך ארץ ו, "להים את עבדך-אשר חנן א הילדיםבלבד, "
 . הילדיםשל ות האמההן הנשים שומתשובת יעקב הבין עשו 

 

 " )בראשית לג' י(להים-פני א כראות"

" שיעקב מעוניין לשכנע את עשו לקחת ספורנולהים? מבאר ה"-מדוע משווה יעקב את המפגש עם עשו כמפגש עם הא
את המחנה ולכן אומר לו שהמנהג המקובל במעמד של מפגש מול שרים ומכובדים לתת להם מנחה, בבחינת מה 

, " היה מאותו הטעםותרצניגם מה שאמר יעקב " (טו 'גכ שמות" )ולא יראו פני ריקםלהים "-וב במפגש עם האשכת
זה ראוי שאקדם הצד המגם  (ח 'א מלאכי" )הירצך או הישא פניךבבחינת " 'שקבלתני בסבר פנים יפותכאומר 'היות 

 .פניך במנחהאת 
 

 א(' לדבראשית ) "ותצא דינה בת לאה"
 לקראתו' ועליה לאה 'ותצא שנאמר( ר"ב) היתה יצאנית היא שאף לאה' 'בת נקראת יציאתה על שם יעקב? אלא בת ולא"

 (כבתה'" )רש"י 'כאמה המשל משלו
 חז"למרו שאפי כ" אשר ילדה ליעקבהכתוב בהמשך "מה שאמר " את פנים יפותעל פי דברי רש"י אלו מפרש ה"

מאם אחת אלא שגידל אותו בדרכי  ושלא הי" (ו 'א)מלכים א  "ואותו ילדה אחרי אבשלוםבמדרש על הפסוק "
שבהריון האחרון ללאה היה בן ולרחל היתה בת ולפי זה  .(ברכות סשלפי חז"ל )דינה ך הוא גם אצל , וכ"אבשלום

ללאה יהיו שבעה שבטים לשפחות יהיו שני שבטים לכל אחת ולרחל יהיה רק שבט אחד. אבל לאה חסה על אחותה 
פילתה שהמינים יתחלפו כדי שלרחל יהיו שני שבטים, לפחות כמו שיש לשפחות, וגרמה בתפילתה שהבן, ובקשה בת

עת אלא רק בשעת הלידה ובלאה דינה לא היתה בת הריון שבשעת יוסף, יולד לרחל והיא ילדה את דינה. יוצא אם כן ש
 . אף שלא היתה בתה בהריון "אשר ילדה ליעקבהכתוב "שאמר מה  גידולה, וזה

 

 (כה 'לד" )בראשית ביום השלישי בהיותם כואבים ויהי"

למול שבתחילה אמרו להם בני העיר את ראו לרמות " מובאת תמיהה על בני יעקב, כיצד דעת זקנים מבעלי התוספותב"
אנשי שכם לא ? ומתרץ שאין כאן רמיה והדבר לא תוכנן מראש, אלא המציאות היתה שםאות הרגור כך ואחאת עצמם 
שכבר כיון כואבים  כלםוביום השלישי היו  אלא הדבר נמשך שלושה ימים. לם ביום אחד ולא בשניםוכאת יכלו למול 

 ", בני יעקב נצלו את ההזדמנות והרגו אותם. ויקחו איש חרבו"מיד  ם,מלו כל
 

 " )בראשית לה' יח(ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין"
רחל אמנו מה הביא את יעקב ורחל לתת שני שמות שונים לילד שנולד. לשיטתו,  "חומת אנך"יר במסב רבינו החיד"א

היו בחוצה הם טעם שההיה מ , למרות האיסור לשאת שתי אחיות,יעקב מה שנשא אותהשסברה כשיטת הרמב״ן 
חלים על  ישראללארץ כאשר הגיעו  עתה, ושם לא קיימו האבות את כל התורה אלא רק  בארץ ישראל, אבל לארץ

כיון , "בן צערידהיינו " "אוני בןה לבנה ", לכן קראיעקב חוקי התורה וביניהם האיסור לשאת שתי נשים ועליה למות
של דין  ןלה יששלאחר שרחל ולאה התגיירו, סבר אבינו יעקב אבל בארץ ישראל.  שהיא מתה עתה בלדתה שהיא

כלומר אין להן ייחוס ומבחינת ההלכה הן אינן אחיות, וכיון , "דמי גר שנתגייר כקטן שנולדואמרו חז"ל ש", "ישראל"
שהוא לא עבר על האיסור לשאת שתי אחיות הרי שלא הכניסה לארץ היא הגורם למיתתה של רחל ואין לציין זאת 

והזכרת ארץ ישראל אינה נולד בארץ ישראל, ום שהוא הבן היחיד ששמו בן ימין ל קראבשם הילד. אי לכך, יעקב 
 .הגיע לארץ ישראלזכתה לרחל ש ריזכהאלא לזכור צער ל
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